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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 

Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, działający przy Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Przeciszowie, 
zaprasza na Finał, który odbędzie 
się 13 stycznia 2013 roku w Domu 
Kultury w Przeciszowie. Celem zbiórki 
publicznej XXI Finału jest zbiórka 
środków pieniężnych:
Dla ratowania życia dzieci i godnej 
opieki medycznej seniorów

Serdecznie zapraszamy!

Finał WOŚP w gminie
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- Ten rok był rokiem inwestycji, remontów, 
tworzenia projektów. Sporo pieniędzy poszło 
na drogi, zrealizowaliśmy olbrzymie zadania, 
takie jak przebudowa gminnej stacji uzdat-
niania wody, kolejny etap kanalizacji, czy 
budowa boisk w ramach Orlika. Szczegółowe 
zestawienie z wartościami poszczególnych 
tegorocznych inwestycji, remontów, projek-
tów przedstawiliśmy w tym wydaniu „Wieści 
Gminy Przeciszów” – mówi wójt gminy Prze-
ciszów Bogdan Cuber.

*****
W budynku Domu Kultury w Przeciszo-

wie wymalowano salę widowiskową oraz 
odnowiono parkiet. Ogółem wartość robót 
wyniosła ok. 21 tys. zł. Ponadto ważnym, 
zrealizowanym zadaniem była wymiana 
pokrycia dachu nad częścią sali widowisko-
wej wraz z usztywnieniem ściany szczyto-
wej. Koszt tego przedsięwzięcia inwestycyj-
nego, pokrytego również z budżetu naszej 
gminy wyniósł 85 tys. zł. W ramach prowa-
dzonego zadania wzmocniono także ścia-
ny budynku poprzez opaskę założoną od 
wewnątrz jak i od zewnątrz. Przeprowadzo-
na wcześniej ekspertyza wykazała, że ściany 
domu kultury są popękane. Prace wykonała 
firma Jerzego Matlaka z Andrychowa. 

*****
Gmina przygotowała projekty na mon-

taż lamp i  rozbudowę oświetlenia ulicz-
nego. Do końca tego roku zamontowane 
będą lampy w miejscach, gdzie wymagane 
było zgłoszenie, a nie pozwolenie na budo-
wę. Więcej lamp pojawi się na ulicach: Mal-
wy, Wałowej, Oświęcimskiej, parking obok 
kościoła, Szkolnej, Jaśminowej, Bukowiec-
kiej. Kolejne lampy, a także nowe słupy 
oświetleniowe będą postawione na wiosnę.

*****
Chodnik przy drodze powiatowej, uli-

cy Podlesie wykonuje Zakład Budowlano 
-Inżynieryjny Zdzisław Flejtuch. Prace trwa-
ją  na odcinku o długości 200 mb. Wartość 
inwestycji to 165.021 zł. Gmina Przeciszów 
dofinansuje to zadanie do wysokości 50 
proc. wartości. Z kolei pozostałą część kosz-
tów pokryje powiat oświęcimski. To przed-
sięwzięcie było oczekiwane przez miesz-
kańców naszej gminy, głównie z uwagi na 
bezpieczeństwo pieszych, a szczególnie 
dzieci przemierzające drogę do pobliskiej 
szkoły.

*****
Wykonano projekty na rozbudowę 

infrastruktury sportowej przy boisku pił-
karskim LKS „Przeciszovia” w Przeciszowie, 
budowę obiektów sportowych przy ZSP-G 

w Piotrowicach, modernizację i rozbudowę 
Domu Ludowego w Lesie.

*****
Nasza gmina złożyła wniosek w ramach 

Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych tzw. „Schetynówki” na remont 
odcinka ulicy Długiej w Przeciszowie. Jeste-
śmy obecnie na pozycji 20. listy rankingo-
wej na 29 wniosków pozytywnie rozpa-
trzonych przez wojewodę. Inwestycja ta, 
jeśli zostanie dofinansowana, to obejmie 
1.180 mb, przy szacowanym koszcie ok. 3 
mln 200 zł. 

*****
Odbyły się kolejne spotkania z przed-

stawicielami firmy Kopex. Wójt Bogdan 
Cuber rozmawiał z nowymi szefami fir-
my na temat budowy kopalni i powstania 
szkoły górniczej. Gmina Przeciszów wystą-
piła do Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z 
propozycją utworzenia szkoły górniczej na 
naszym terenie. Wójt otrzymał odpowiedź, 
że zarząd nie będzie rozszerzał sieci szkół.

- Odpowiedź miała miejsce 15 paździer-
nika, a już 26 października w dodatku powia-
towym do „Gazety Krakowskiej” ukazała 
się informacja o planach powstania szkoły 
zawodowej o profilu m.in. górniczym w Zato-
rze. Obecnie trwają negocjacje w tej spra-
wie. W odpowiedzi na to przesłałem zarzą-
dowi oświadczenie firmy Kopex, popierające 
powstanie szkoły górniczej na terenie gminy 
Przeciszów – zaznaczył wójt Bogdan Cuber.

Kopex przygotowuje obecnie mate-
riały do złożenia dokumentów w celu uzy-

skania w roku 2013 koncesji na wydobycie 
węgla. Jeśli firma ta otrzyma koncesję, to 
w roku 2014 nastąpi rozpoczęcie budowy 
kopalni. Jej siedziba znajdzie się na terenie 
naszej gminy.

*****
Przy pomocy pracowników interwen-

cyjnych  i w ramach prac społecznie uży-
tecznych odnowiono przęsła ogrodzeń przy 
trzech przedszkolach, szkole w Przeciszo-
wie-Podlesiu, udrożniono szereg rowów 
przydrożnych, wykoszono część wałów 
rzeki Bachórz oraz wykonano szereg prac 
porządkowych.

*****
Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Oświęcimiu wykonał regulację 
rzeki Łowiczanki. Związek Spółek Wodnych 
zmodernizował części rowu melioracyjnego 
Piekło w Piotrowicach. Koszt tego zadania 
wyniósł 10 tys. zł, z czego dofinansowanie 
powiatu to 3 tys. zł,  a naszej gminy – 7 tys. zł.

*****
Koszt zbiórki azbestu, jaki przeprowa-

dzono na terenie gminy wyniósł ok. 40 tys. 
zł i został on pokryty z budżetu powiatu 20 
tys. zł i gminy Przeciszów - 20 tys. zł. 

Akcja ta jest prowadzona przez lata nie 
tylko na terenie naszej gminy, lecz również 
całego powiatu oświęcimskiego. Cieszy się 
ona sporym zainteresowaniem głównie 
mieszkańców usuwajacych niebezpieczne 
pokrycie dachu, składajace się z niegsyś 
popularnego azbestu.

(ryt)

Gminne inwestycje

Podczas malowania sali widowiskowej w Domu Kultury w Przeciszowie.

z gm
iny
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I. Kanalizacja sanitarna (trzeci etap) – inwestycja współfinan-
sowana ze środków UE:

Wykonano całość robót budowlanych o wartości netto         
6.880.648,83 zł (w tym w 2012 r. - 3.440.324,42 zł.)

Całkowite rozliczenie inwestycji nastąpi do końca pierwszego 
kwartału 2013r. 

II. Gminna Stacja Uzdatniania Wody w Przeciszowie – inwe-
stycja współfinansowana ze środków UE:

Zadanie obejmowało rozbudowę i przebudowę SUW w Przeciszo-
wie, a w szczególności wymianę urządzeń technologicznych wraz z  
robotami towarzyszącymi, remont budynków oraz uzbrojenia tere-
nu i nawierzchni. Inwestycję prowadził Gminny Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji w Przeciszowie.

Razem: 3.440.324,42 zł

III. Drogi  gminne:
1.Wykonano remont cząstkowy  dróg o nawierzchniach bitumicz-

nych i utwardzonych  na  terenie całej gminy - 208.876,92 zł.
Remonty obejmowały:

Sołectwo Przeciszów - 110.455,10 zł.
Remont  cząstkowy ulic: Borkowa, Przecznica,  Przyrębska , Sosno-

wa, Kolonia, Jesionowa, Stara Droga, Nawsie, Topolowa, Jazowa, Sta-
wowa , Wąska.

Podbudowa wraz z nawierzchnią utwardzoną emulsją i grysa-
mi: dojazd do ul. Długiej , dojazd do ul. Oświęcimskiej, dojazd do ul. 
Podlesie.

Remont nawierzchni  tłuczniem gr. 7cm: ul. Łowiczki Księże, ul. 
Kolejowa (dojazd), ul. Podlesie (dojazd).

Sołectwo Piotrowice - 40.569,84 zł.
Remont cząstkowy ulic: Kościelna, Węglarzówka, Pagórkowa, 

Modrzewiowa, Głębowicka, Bukowiecka, Jaśminowa, Zatorska , Kasz-
tanowa ,Kościelna.

Podbudowa wraz z nawierzchnią utwardzoną emulsją i grysami: 
odcinek Modrzewiowej, dojazd do ul. Lipowej.

Sołectwo Las - 18.793,69 zł.
Remont cząstkowy ulic: Dąbki, Promowa, Leśna , Malwy ,Górki, 

Wiślana, Wałowa ,Zgodna, przy Kapliczce.

2. Wykonano remont ul. Zatorskiej w Piotrowicach na odcinku 
500 m - 98.965,80 zł.

Zakres remontu obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej 
wraz z umocnieniem poboczy. Dofinansowanie to 31.000,00 zł z Fun-
duszu Ochrony Gruntów Rolnych.

3. Remont ul. Kasztanowej  na odcinku 968 m - 1.073.945,22 zł.
W zakres remontu wchodziła wymiana gruntu, podbudowa, 

nawierzchnie, zjazdy do posesji, odtworzenie rowów melioracyj-
nych oraz przepustów. Zadanie dofinansował wojewoda małopol-
ski w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych 
- 322.183,57 zł.

4. Dofinansowano remont drogi powiatowej wraz z budową 
chodnika na odcinku 500 m, ul. Andrychowska w Piotrowicach -       
371.065,16 zł. 

5. Dofinansowano budowę chodnika przy drodze powiatowej na 
odcinku 200 m, ul. Podlesie w Przeciszowie - 100.000,00 zł.

6. W niedługim czasie zostanie zakończony projekt przebudowy 

ul. Długiej w Przeciszowie - 106.825,50 zł.
7. Wykonano projekty na odwodnienie odcinków dróg przy 

ulicach: Długa, Topolowa, Nawsie, Wrzosowa - 8.000,00 zł.
Razem: 1.967.678,60 zł.
IV. Oświetlenie uliczne:
1. Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulicznego  na tere-

nie gminy (od stycznia do października) - 18.868,44 zł.
2. Do końca zbliża się realizacja projektów na odcinki oświe-

tlenia ulicznego przy ulicach: Oświęcimska, Jaśminowa, Buko-
wiecka, Wałowa, Malwy oraz projekty przy ulicach: Nawsie, Jazo-
wa, Brzozowa, Kasztanowa - 36.700,00 zł.

3. W trakcie realizacji (termin do 30.12.2012r.) są odcinki 
oświetlenia ulicznego przy ulicach: Oświęcimska, Szkolna, Pod-
lesie, Jaśminowa, Bukowiecka , Malwy, Wałowa - 31.000,00 zł.

Razem: 86.568,44zł.

V. OSP i Ośrodek Zdrowia w Piotrowicach:
1.Wykonano remont pomieszczeń  socjalnych i biurowych w 

części OSP - 79.746,99 zł.
W zakres remontu wchodziła wymiana instalacji elektrycz-

nej, malowanie pomieszczeń ,odnowienie posadzek ,wybudo-
wanie ścianki dla usytuowania biura w holu na poziomie piętra.

Dofinansowanie w ramach konkursu Małopolskie Remizy 
2012, realizowanego przez województwo małopolskie wynio-
sło 35.000 zł.

2. Malowanie pomieszczeń ośrodka zdrowia wraz z wymianą 
okien 3 szt. i wymianą drzwi 1 szt. - 13.927,00 zł.

3. Podpisano umowę na dostawę samochodu ratowniczo-
-gaśniczego dla OSP Piotrowice z realizacją dostawy do 28 mar-
ca 2013 r. - 360.000,00zł.

Razem :    93.673,99 zł.

VI. Budynki - Urzędu Gminy w Przeciszowie, Domu Kultu-
ry w Przeciszowie, Domu Ludowego w Lesie:

1. Dostawa i montaż 4 szt. okien w budynku Urzędu Gminy  
w Przeciszowie, - 4.980,36zł.

2. Remont schodów zewn., ściany zewn., ocieplenie pok. nr.8  
w bud. U.G. - 5.000,00 zł.

3. Wykonanie projektu usztywnienia ściany szczytowej w 
budynku D.K. - 4.700,00 zł.  

4. Wykonanie remontu dachu nad częścią sali widowiskowej 
wraz z usztywnieniem ściany szczytowej  w budynku Domu Kul-
tury  w Przeciszowie - 85.000,00 zł. 

5. Wykonano koncepcję projektu remontu  budynku Domu 
Ludowego w Lesie - 4.000,00zl.   

6. Zbliża się do końca realizacja projektu budowlano-wyko-
nawczego na remont oraz częściową przebudowę budynku 
Domu Ludowego w Lesie - 41.484,00zł.

7. Trwa inwentaryzacja budynku Domu Ludowego (HDK)  w 
Piotrowicach - 2.500,00 zł.

Razem :   147.664,36 zł. 

VII. Przedszkole w Przeciszowie – Podlesiu:
1. Wykonanie izolacji zewnętrznej ścian fundamentowych 

oraz remont obróbek blacharskich - 11.796,72 zł.

Inwestycje i remonty w podsumowaniu roku 2012
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2. Remont dachu nad budynkiem gospodarczym - 6.936,65 
zł.

Razem: 18.733,37 zł.

VIII. Szkoły:
1. Wykonanie projektu na budowę kompleksu sportowego 

Moje Boisko – ORLIK 2012 przy ZSPG w Przeciszowie, ul. Szkol-
na - 39.999,99 zł.

2. Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko – ORLIK  2012 
przy ZSPG w Przeciszowie, ul. Szkolna - 1.068.000,00 zł.

Dofinansowanie inwestycji: 500.000 zł z Urzędu Marszałkow-
skiego w Krakowie, 333.000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

3. Wykonanie projektu budowy kompleksu sportowego przy 
ZSZPG w Piotrowicach - 42.843,00 zł.

Razem:     1.150.842,99 zł.

IX. LKS Przeciszów:
Do końca zbliża się wykonanie projektu przebudowy kom-

pleksu sportowego przy ul. Podlesie w Przeciszowie -    59.040,00 
zł.

Razem : 59.040,00 zł.

X. Cmentarze:
1. Wykonanie chodnika z kostki brukowej na długości 135m 

na terenie cmentarza w Przeciszowie - 28.651,76 zł.
2. Wykonanie remontu  ogrodzenia od strony ul. Andrychow-

skiej w Piotrowicach - 23.449,96 zł.  
Razem : 52.101.72 zł

Ogółem koszt realizacji wszystkich zestawionych zadań 
inwestycyjnych i remontów prowadzonych bądź współfinan-
sowanych w roku 2012 został pokryty z budżetu naszej gmi-
ny do wysokości - 7.016.627,89 zł.

Cykliści podsumowali miniony sezon rowerowy tradycyjnie w loka-
lu Torino w Łowiczkach. Na spotkanie, które odbyło się 8 październi-
ka przyszło 38 cyklistów oraz zaproszeni goście, wśród których był 
obecny wójt gminy Przeciszów Bogdan Cuber.

Zebranych przywitał kolega Józef Król i zaprosił do obejrzenia pre-
zentacji multimedialnej, przedstawiającej prawie wszystkie wyjazdy 
i rajdy organizowane przez rowerzystów z Przeciszowa w 2012 roku. 
Wszyscy z zainteresowaniem i z dużą wesołością oglądali zdjęcia czę-
sto wykonane z ukrycia, które przypominały wyjazdy między innymi 
na rowerową pielgrzymkę do Częstochowy, do Jury Krakowsko-Czę-
stochowskiej, do Krakowa, na Podkarpacie. Ponadto  wyjazdy na rajdy 
rowerowe do Wadowic, Piotrowic, Osieka, Oświęcimia, Cieszyna a tak-
że jeden z największych rajdów rowerowych w naszym regionie - „VI 
Zlot Rowerowy w Dolinie Karpia”, organizowany przez  rowerzystów 
wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w Przeciszowie. 

Po prezentacji głos zabrał wójt , który w ciepłych słowach podzię-
kował cyklistom za działalność i pogratulował udanych imprez pro-
mujących zdrowy tryb życia i popularyzację turystyki rowerowej, 
wyrażając wolę dalszej współpracy.

Jak zawsze serwowaliśmy tradycyjne prażonki, które w tym roku 
przygotowywane były „pod nadzorem” kolegi Krzysztofa Polaka, a 
także nową zakąskę „przeciszowską świeżonkę”, (produkt lokalny – 
przepis zastrzeżony – autor Jan K.) którą wszyscy się zachwycali nie 
bacząc na cholesterol. Były tańce, zabawy oraz plany na następny rok.

JK

Co słychać u Cyklistów?

Cykliści podsumowali seson w lokalu Torino

W pierwszej połowie tego roku Fundacja Myśli Obywatelskiej 
im. Stańczyka w Krakowie przeprowadziła monitoring dostępu do 
informacji publicznej w 182 gminach województwa małopolskiego. 
Efektem tego monitoringu jest II miejsce dla naszej gminy w rankin-
gu przejrzystości gmin województwa małopolskiego.

Celem monitoringu było zebranie informacji o stanie normatyw-
nym i praktycznej realizacji obywatelskiego prawa dostępu do infor-
macji publicznej w gminach województwa małopolskiego. Zgodnie 
z opracowaną na potrzeby projektu metodologią , zostały zgroma-
dzone informacje o regulacjach wewnętrznych dostępu do informacji 
publicznej na wniosek, przeanalizowano gminne Biuletyny Informacji 
Publicznej, wysłano wnioski o udostępnienie informacji publicznej 
pocztą i e-mailem, a także zatelefonowano do urzędów.

Gmina Przeciszów na II miejscu

KONKURS 

Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie ogła-
sza konkurs:

 „Zimowe Inspiracje” 
kierowany do mieszkańców gminy Przeciszów. 

W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy nieza-
leżnie od wieku.

Reguły konkursu:
Na podwórku lepimy dzieło ze śniegu według wła-

snej wyobraźni (postać, budowla). Następnie fotogra-
fujemy efekt naszej pracy  i wysyłamy na adres gbp.
biblioteka@gazeta.pl podając imię i nazwisko, miej-
scowość i wiek.

Po zakończeniu konkursu, którego termin upływa 
10 marca 2013 roku, zdjęcia zostaną umieszczone na 
stronie internetowej.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

Serdecznie zapraszamy do zabawy!!!
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- Skąd u Pani decyzja podjęcia pracy 
wychowawcy w świetlicy profilaktyczno-
-wychowawczej w Przeciszowie? Jakimi 
przesłankami kierowała się Pani, wybie-
rając takie zajęcie; mam na myśli na przy-
kład konkretne zainteresowania?

Szczerze  mówiąc, wybór kierunku stu-
diów był przypadkowy, jednak myślę, że 
tak naprawdę wszystkie rzeczy w naszym 
życiu dzieją się w jakimś celu.  Już w dzie-
ciństwie lubiłam bawić się w szkołę i „uczy-
łam” rodzeństwo i kuzynostwo. Podczas 
praktyk pedagogicznych w świetlicach czy 
wolontariatu w Domu Dziecka miałam bar-
dzo dobry kontakt z dziećmi i nie chodziłam 
tam wyłącznie z konieczności. Pomoc dzie-
ciom oraz spędzanie z nimi czasu sprawiały 
mi wielką frajdę. Kiedy skończyłam studia 
stacjonarne w Bielsku-Białej, poszukiwa-
łam pracy w zawodzie i  dowiedziałam się, 
że jest ogłoszony konkurs na stanowisko 
wychowawcy w  świetlicy w Przeciszowie. 
Złożyłam wymagane dokumenty i udało się, 
z czego ogromnie się cieszę. Przede mną 
pracowały tam dwie panie: Iwona Bernaś 
i Joanna Bagierek. Nadal odwiedzają świe-
tlicę, dzieci bardzo ciepło je wspominają.

- Czy ta praca jest dla Pani rodzajem 
wyzwania? Z pewnością spotyka się Pani 
z problemami różnej natury. Jak sobie 
Pani z nimi radzi?

Oczywiście,  każde zadanie, jakiego się 
podejmuję jest dla mnie niejako wyzwa-
niem. Staram się tak organizować zajęcia 
w placówce, aby rozwijać dzieci w różnych 
sferach. Ta świetlica jest dla wszystkich dzie-
ci, które chcą do niej przychodzić. Dzieci są 
zdyscyplinowane i bardzo dobrze mi się z 
nimi pracuje. Interesuję się ich postępami 
w nauce, a w miarę możliwości staram 
się korygować negatywne zachowania 
bez naruszania granic w rodzinie. Kiedy 
zdarza się, że mają problemy, placówka 
staje się dla nich  pewnego rodzaju oazą, 
gdzie mogą na jakiś czas o nich zapomnieć. 
Świetlica jest tak pomyślana, aby uczniowie 
zaraz po skończonych zajęciach w zerów-
ce i szkole mogli do niej przyjść, swobod-
nie odrobić zadanie, nadrobić zaległości w 
nauce, rozwijać zainteresowania, pobawić 
się z rówieśnikami,  dowiedzieć się czegoś 
nowego. Rodzice natomiast, mają w tym 
czasie możliwość wykonania codziennych 
obowiązków, nie martwiąc się o bezpie-
czeństwo dzieci. Gdy zajęcia się kończą, 
opiekunowie mogą odebrać swoje pocie-
chy lub za ich zgodą dzieci samodzielnie 
wracają do domów.

- Ile dzieci przebywa w świetlicy i w 
jakim są wieku?

To zależy od sezonu. W okresie waka-
cyjnym dzieci jest czasem ponad czter-
dzieścioro, w ferie zimowe trochę mniej. 
Podczas roku szkolnego jest to znacznie 
mniejsza liczba - do piętnastu osób. Sądzę, 
że w dużej mierze wiąże się to z obowiąz-
kami szkolnymi,  jak również z wieczorną 
porą kończenia zajęć w świetlicy; obecnie 
po południu robi się szybko szarówka. W 
wielu przypadkach, rodzice muszą znaleźć 
czas, aby swoje pociechy dowieźć i odebrać. 
Przedział wiekowy dzieci rozpoczyna się w 
zerówce, a zamyka w szkole podstawowej. 
Z kolei, jeśli chodzi o ich lokalizację, to naj-
więcej przebywa tutaj dzieci z Przeciszowa 
i Podlesia. Jedynie garstka to dzieci z Pio-
trowic, co myślę ma związek z odległością 
do naszej świetlicy.

- Jestem ciekaw, czy dzieci chętnie 
uczestniczą w zabawach i zajęciach na 
świetlicy?

Dzieci przychodzą do świetlicy z wła-
snej woli i bardzo chętnie biorą udział w 
zabawach grupowych, uwielbiają też ruch 
na świeżym powietrzu. Oczywiście zdarza 
się, że czasami „kręcą nosem”, ale to nor-
malne. Najczęściej prowadzę z nimi zaję-
cia artystyczne i ruchowe. Uczę je również, 
aby potrafiły poradzić sobie z sytuacjami 
życia codziennego, organizuję więc ćwi-
czenia dotyczące m. in. zapobiegania kłót-
niom, rozwiązywania konfliktów. Na uwagę 
zasługują również spotkania, gdzie tłuma-
czę, czym są współczesne zagrożenia, takie 
jak siecioholizm, uzależnienie od Internetu 
i komputerów. W naszej świetlicy nie ma 
komputerów do użytkowania przez wycho-
wanków. Jeśli jest taka potrzeba, biblioteka 
udostępnia komputery do powszechnego 
korzystania. Uważam, że świetlica powin-
na być takim miejscem, w którym dziecko 
ma odpocząć od komputera i podobnych 
gadżetów. Obecnie, w roku szkolnym na 
pierwszym miejscu jest odrabianie prac 
domowych i przygotowywanie się do lek-
cji, w czym dzieciom pomagam. Kolejne 
miejsca zajmują prace twórcze, różne formy 
zabawy oraz zajęcia w grupach.

- Wiem, że dzieci ze świetlicy były na 
wycieczkach. Chciałbym wiedzieć gdzie 
i z jakim skutkiem?

W tym roku, podczas wakacji odbyła 
się wycieczka do Ogrodu Doświadczeń w 
Krakowie. Dzieci nie tylko słuchały prze-
wodnika, ale mogły zrozumieć prawa fizy-

ki poprzez poznanie wielu dziwnych urzą-
dzeń i przeprowadzone eksperymenty, któ-
re przybliżyły je do ciekawych zagadnień.  
Dzieci wróciły bardzo zadowolone. To była 
moja pierwsza wycieczka i wyzwanie z tak 
liczną grupą osób, w której byłam wycho-
wawcą. Inne wycieczki były organizowane 
przez moje poprzedniczki: do Parku Niespo-
dzianek w Ustroniu, Parku Miniatur w Inwał-
dzie, Dino-Zator-Landu, Muzeum Chleba.

- Czy praca w świetlicy podoba się 
Pani i spełnia ona pokładane nadzieje?

Tak, sprawia mi ona wiele przyjemności 
i daje satysfakcję. Radość ta jest znacznie 
większa, gdy dostrzegam postępy u wycho-
wanków. Dzieci przychodzą do świetlicy 
chętnie, nie narzekają tutaj na nudę. Nie-
ustannie mnie czymś zaskakują, mają zwa-
riowane pomysły, ciągle się uśmiechają, a to 
się udziela, więc do domu wracam zawsze 
w dobrym humorze. Poza tym w niezwykle 

Świetlica oazą dla dzieci
Wywiad z Urszulą Kozłowską – wychowawczynią w świetlicy profilaktyczno-wychowawczej, działającej przy 
GOPS w Przeciszowie

Urszula Kozłowska – od stycznia 
tego roku wychowawczyni w świetlicy 
profilaktyczno-wychowawczej w Przeci-
szowie. Mieszka w Piotrowicach. Ukoń-
czyła studia stacjonarne, licencjackie 
(3-letnie) na kierunku pedagogika reso-
cjalizacyjna z elementami profilaktyki w 
Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Bia-
łej. Obecnie studiuje pedagogikę spo-
łeczno-opiekuńczą, będąc na drugim 
roku studiów magisterskich Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie. Ma młodsze-
go brata i siostrę. Jej liczne zainteresowa-
nia oscylują wokół zdrowego stylu życia, 
sportu a szczególnie biegania, jazdy na 
rowerze i gry w tenisa ziemnego. Ponad-
to lubi oglądać filmy, a szczególnie thril-
lery, komedie, jak również maluje obrazy, 
rysuje i tym „zaraża” dzieci przebywające 
na świetlicy.
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prosty i autentyczny sposób potrafią okazać 
swoją sympatię i wdzięczność.

- Jak Pani uważa, czy świetlica w 
gminie spełnia swój cel, również ten, 
mówiący o  wypełnianiu czasu uczniom 
po szkole?

Tak, oczywiście. Świetlica jest otwar-
ta w godz. 13.30 - 17.30 w roku szkolnym 
oraz w godz. 10.00 - 14.00 w trakcie trwa-
nia ferii zimowych i wakacji. Dzieci mogą 
tutaj przyjść zaraz po zajęciach szkolnych i 
bezpiecznie spędzić czas, łącząc przyjemne 
z  pożytecznym.

- Jakie są Pani plany na przyszłość?
Do tej pory moja praktyka zawodowa 

związana ze studiowanym kierunkiem opie-
rała się i nadal opiera na pracy z dziećmi, a 
przecież mogłabym pracować także z doro-
słymi. Jak dotąd jestem zadowolona i mogę 
powiedzieć, że nadal chcę wykonywać tę 
pracę. Jestem świadoma tego, że sporo 
muszę się jeszcze nauczyć. Niemniej jednak, 
w przyszłości chciałabym pracować w więk-
szym wymiarze czasowym, ponieważ  aktu-
alnie są to tylko cztery godziny dziennie.

- A teraz może z innej „beczki”. Jest 
Pani młodą, ciepłą i niezwykle sympa-

tyczną osobą, która póki co została w 
gminie. Jak Pani uważa, czy nasza miej-
scowość oferuje dobre perspektywy 
rozwoju dla młodych, którzy w poszuki-
waniu nowych możliwości często opusz-
czają nie tylko wsie, ale również małe 
miasta? 

Dziękuję serdecznie za miłe słowa. 
Myślę, że tak, gmina stara się ich wspierać. 
Istnieją różnego rodzaju koła zaintereso-
wań, które pozwalają młodym ludziom roz-
wijać się w różnych dziedzinach.  Ostatnio 
były także organizowane różnorodne kursy, 
dające szansę na zatrudnienie. Zatem  oce-
na ta nie jest druzgocąca.

- Rozumiem, że Pani nie zamierza 
wyjeżdżać z gminy?

Poza granicę Polski raczej nie mam 
zamiaru, ale za wcześnie jeszcze, aby okre-
ślić, czy nie wyjadę za granicę gminy. Chcia-
łabym tutaj pozostać, jednak wiąże się to ze 
znalezieniem przeze mnie pracy na pełnym 
etacie na terenie gminy lub połączeniem 
dwóch posad. Czasy są, jakie są, więc jak 
na razie jestem zadowolona z mojej obec-
nej pracy, a w przyszłość usiłuję patrzeć 
optymistycznie.  

- Proszę powiedzieć, co należało-
by zrobić, aby jeszcze wzmocnić dobre 
oddziaływanie GOPS-u w naszej gminie. 
Może ma Pani jakieś pomysły?

Według mnie, GOPS dba o swoich pod-
opiecznych bez zarzutu. Natomiast, jeże-
li chodzi o moje pomysły, to jest ich kilka. 
Świetlica mogłaby m.in. służyć też młodzie-
ży podczas ich spotkań, a także funkcjono-
wać dodatkowo w soboty. Zastanawiałam 
się również nad zorganizowaniem czasu 
wolnego młodszym dzieciom, w wieku 3-5 
lat, gdyż ich rodzice prosili mnie o to. Jed-
nak warunki lokalowe nie sprzyjają temu i 
oczywiście musiałby być zatrudniony nowy, 
dodatkowy pracownik. Mam także pomysły 
natury kulinarnej, które można by rozwijać 
wśród dzieci na świetlicy. Oczywiście to 
są takie spontaniczne propozycje mojego 
autorstwa, które niewątpliwie wymagają 
głębszej analizy, następnie selekcji, a ich 
realizacja wiąże się z dodatkowymi koszta-
mi finansowymi. Są to kwestie niezależne 
ode mnie, a czy wyżej wymienione pomy-
sły okażą się trafione i realne do wykonania, 
czas pokaże.

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Ryszard Tabaka

Dzieci przebywające na świetlicy mile i w sposób twórczy spędzają wolny czas. Na zdję-
ciu od lewej: Wiktoria Sanak, Marcela Sanak, Urszula Kozłowska - wychowawczyni, Wik-

toria Kwadrans, Daria Zając.

Świetlica profilaktyczno-wychowawcza
Celem jej działalności jest integracja i rozwijanie zainteresowań dzieci z 

gminy Przeciszów. Placówka powstała w roku 2009 i działa w ramach Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie. Świetlica otwarta jest od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 13.30 do 17.30 w roku szkolnym oraz w 
godz. od 10.00 do 14.00 w trakcie trwania ferii zimowych i wakacji. 

Sentencja na kwartał

Mądrość uzależniona 
jest od trzech rzeczy: 
osobowości, wiedzy, 
samokontroli.

rozm
ow

a „w
ieści”

7 października w Regionalnym Ośrod-
ku Kultury w Zatorze odbyły się Wielkie 
Zatorskie Żniwa Karpiowe. Gminę Przeci-
szów reprezentował chór Bel Canto pod 
kierownictwem Iwony Bernaś, działający 
przy Zespole Szkół Podstawowo–Gimna-
zjalnych z Przeciszowa–Podlesia oraz Koło 
Gospodyń Wiejskich z Przeciszowa, któ-
re serwowało „Żur po przeciszowsku na 
zakwasie ciasta chlebowego” w ramach 
Przeglądu Produktów Lokalnych Kulina-
ria 2012.

GBP Przeciszów

Żniwna Karpiowe
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21 listopada odbyła się III Konferencja Regionalna Programu Roz-
woju Bibliotek pt. „Biblioteka? Ty tu rządzisz!” Organizatorem tego 
przedsięwzięcia była Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. 
Najważniejszym jednak wydarzeniem podczas trwającej konferen-
cji było ogłoszenie wyników II Małopolskiego Konkursu Gminnych 
Koalicji Programu Rozwoju Bibliotek. Nasza biblioteka wywalczyła 
wysokie II miejsce!

W konferencji wzięli udział przedstawiciele władz samorządo-
wych, m.in. Teresa Jankowska, burmistrz gminy Brzeszcze, Maciej 
Ostrowski, burmistrz miasta i gminy Myślenice, którzy przedstawili 
bardzo interesujące prezentacje, a także przedstawiciel FRSI, dyrek-
torzy i pracownicy bibliotek biorących udział w konkursie.

Podczas konferencji przedstawiono wyniki II Małopolskiego 
Konkursu Gminnych Koalicji Programu Rozwoju Bibliotek. Celem 
konkursu była promocja gminnych koalicji (tych formalnych, jak 
również nieformalnych), wzmocnienie roli bibliotek publicznych w 
środowisku lokalnym.

Ku naszemu zaskoczeniu spośród wielu prezentowanych gmin-
nych inicjatyw koalicyjnych bibliotek z naszego województwa, nasza 
praca i przygotowanie do konkursu zostało docenione przez jury, w 
którego skład weszli: Anna Wiśniewska (zastępca dyrektora WBP w 
Krakowie, przewodnicząca jury), Wanda Matras (Uniwersytet Peda-
gogiczny im. KEN w Krakowie), Anna Miodyńska (Małopolski Instytut 
Kultury w Krakowie), Ireneusz Ptaszek (koordynator regionalny PRB, 
WBP w Krakowie) oraz Olga Kalińska (sekretarz jury, WBP w Krakowie). 

Zdobyliśmy II miejsce! Podczas uroczystości wręczenia nagród 
zaprezentowaliśmy przybyłym gościom nasze działania w odniesie-
niu do tworzonych koalicji na terenie naszej gminy. 

Biblioteka do konkursu zgłosiła nieformalną koalicję, którą zawar-
ła podczas przygotowań i trwania XII Ogólnopolskiego Konkursu 

Sukces gminnej biblioteki!

Modeli Kartonowych o Puchar Wójta Gminy Przeciszów. Kon-
kurs modelarski wpisuje się bardzo wyraźnie w działania Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Przeciszowie.

Nagrodę z rąk zastępcy dyrektora WBP w Krakowie Anny 
Wiśniewskiej, odebrała Ewa Głogowska, kierownik GBP w 
Przeciszowie. 

GBP Przeciszów

W sobotni ranek 13 października grupa 
wycieczkowiczów udała się na Jurę Krakow-
sko – Częstochowską.

Wędrówka rozpoczęła się od zwiedza-
nia Jaskini Nietoperzowej. Jest ona jedną 
z największych jaskiń Jury Krakowskiej. 
Jej nazwa pochodzi od znalezionych tutaj 
bogatych szczątków kopalnych i współ-
cześnie żyjących gatunków nietoperzy. 
Na uwagę zasługuje wodospad 
naciekowy w początkowej czę-
ści jaskini oraz liczne kotły wiro-
we na stropie w głębszych jej 
częściach.

Następnie po krótkim odpo-
czynku udaliśmy się do Doli-
ny Będkowskiej, która słynie z 
malowniczych skałek. Najwięk-
szą skałą wspinaczkową jest 
Sokolica (ponad 70 m). Podziwia-
my również Iglicę, Dupę Słonia 
oraz Szum - największy w całej 
jurze naturalny wodospad (zwa-
ny także Szerokim).

Po drodze zbaczamy na chwi-

lę ze szlaku, żeby zobaczyć Piekielną Bra-
mę (Czarcie Wrota). Tworzą ją dwa ostańce 
skalne po obydwu stronach tej drogi, zbu-
dowane z wapieni górnej jury. Jeden z nich 
ma postać skalnej iglicy z sosną na szczycie, 
drugi, znajdujący się wyżej ma skompliko-
wane kształty i znajduje się w nim tunel 
dziurawiący go na wylot. 

W Dolinie Będkowskiej znajduje się 
gospodarstwo agroturystyczne, gdzie 
przy stawach rybnych zjedliśmy świeże-
go i smacznego pstrąga, posiedzieliśmy w 
słoneczku i podziwialiśmy piękne kolory 
jesieni w dolinie.

Organizatorem wycieczki była Gminna 
Biblioteka Publiczna w Przeciszowie. 

GBP Przeciszów

Wycieczka na Jurę Krakowsko – Częstochowską
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W tym szczególnym dla Polski i Polaków dniu, czyli 11 listo-
pada odbył się w kościele parafialnym w Przeciszowie koncert 
pieśni patriotycznej w wykonaniu zespołu Śpiewające Jezio-
ra. W obu naszych świątyniach w Przeciszowie i Piotrowicach 
odprawiono msze św. w intencji ojczyzny.

Inną częścią obchodów Święta Odzyskania przez Polskę Nie-
podległości było uroczyste złożenie kwiatów przez delegacje 
pod tablicą pamiątkową „W hołdzie poległym na polu chwały, 
rozstrzelanym, pomordowanym w obozach, zamęczonym przez 
nazistów w latach 1939-1945” oraz pod  pomnikiem „Poległych 
w pierwszej i drugiej wojnie światowej”. Wśród przedstawicieli 
znaleźli się: wójt gminy, przewodniczący Rady Gminy Przeci-
szów, radni gminni oraz radni Młodzieżowej Rady Gminy, repre-
zentanci ZSP-G w Piotrowicach.

Elementem obchodów gminnych 11 Listopada było także 
otwarcie tras Nordic Walking oraz Marsz Niepodległości  z kijami 
Nordic  Walking. Jednak na ten temat piszemy szerzej w innym 
miejscu WGP. Zapraszamy do lektury.           

Obchody 11 Listopada w gminie

Zgodnie z tradycją, tegoroczne obchody Barbórki rozpoczę-
ła msza św., odprawiona w kościele w Piotrowicach. Następnie 
górnicy i zaproszeni goście, łącznie ponad sto osób, udali się na 
uroczystą akademię do szkoły. Od ubiegłego roku górnicy z Pio-
trowic mają własny sztandar, który uświetnia obchody ich święta.

Program artystyczny przygotowali uczniowie podstawów-
ki i gimnazjum, przedszkole oraz Koło Gospodyń Wiejskich. Był 
wyrazem sympatii miejscowej społeczności i szacunku dla ich 
pracy. Nie zabrakło wzruszeń i refleksji, ale też humoru i życzeń 
skierowanych do bohaterów uroczystości. 

Pomyślności życzył górnikom również obecny na spotkaniu 
wójt, Bogdan Cuber. Następnie górnicy wraz z zaproszonymi 
gośćmi przeszli do remizy, gdzie dalej bawili się na biesiadzie 
w swoim gronie. 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się  ksiądz proboszcz para-
fii Piotrowice Jan Kordaczka oraz przedstawiciele firmy Kopex 
S.A. , inż. Janusz Filipecki oraz inż. Tadeusz Cichy.  Impreza, która 
odbyła się po raz drugi, cieszyła się dużym zainteresowaniem. 
Gratulacje dla jej pomysłodawców i organizatorów.

Dzień Górnika w Piotrowicach
Barbórka obchodzona 4 grudnia to kluczowy moment kalendarza 

górniczego. W powszechnej świadomości nierozerwalnie związana z 
Górnym Śląskiem, tak naprawdę trafiła na nasz teren z Austrii, Sakso-
nii i Czech. Dawniej, jeszcze przed wojną, Barbórka służyła integracji 
górniczego stanu, podkreślała odrębność i wyjątkowość górniczej 
braci, przynależność do ekskluzywnego towarzystwa w łaskach św. 
Barbary. Obecny sposób świętowania Barbórki utrwalił się w II poł. 
XIX w. i w formie niemal niezmienionej funkcjonuje do dzisiaj.

Obecne procesy restrukturyzacji szybko zmieniają górnictwo. 
Zmianom tym skutecznie opiera się cały system wartości stano-
wiący skarb górniczej kultury i tradycji. Tradycje górnicze sięgają 
swym rodowodem XVII wieku i są żywe do dziś.  Czerń i zieleń, bar-
wy zawodowe, symbolizują mrok podziemi oraz tęsknotę do przy-
rody, życia i światła.

E.M.

aktualności

Tradycyjnie w Święto Niepodległości złożono kwiaty  i zapalono 
znicze.

Barbórka i Mikołaj w przedszkolu
Dzieci z Samorządowego Przedszkola w Piotrowicach spotkały się, 

jak co roku, 4 grudnia z górnikami. Z okazji Barbórki przedszkolaki 
wyrecytowały wiersze oraz zaśpiewały piosenki przybliżające pracę 
górnika, historie powstania węgla, jak również korzyści jakie daje nam 
„czarne złoto”. Szczególną atrakcją był koncert śląskiego, rockowego 
zespołu Oberschlesien. Dzieci wcieliły się w członków tego zespołu, 
zmieniając swój image mogły choć przez chwilę poczuć się gwiaz-
dami rocka. Życzenia dla górników oraz parada górnicza zakończyły 
występy. Program przygotowała Bogusława Piskorek.

Tradycyjnie 6 grudnia odbyło się w naszym przedszkolu przed-
stawienie pt. „Wyjątkowy gość”  w wykonaniu teatru lalek Bajka. 
Następnie przybył oczekiwany św. Mikołaj. Dzieci wyrecytowały wier-
sze, zaśpiewały piosenki, wręczyły  samodzielnie wykonane rysunki. 
Święty Mikołaj nagrodził ich prace wspaniałymi  prezentami, z któ-
rych dzieci bardzo się cieszyły. Żegnając się z przedszkolakami nie-
codzienny gość przypomniał, że spotkają się za rok.
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W dniach od 28 do 30 września 
odbył XII Ogólnopolski Kon-

kurs Modeli Kartonowych o Puchar 
Wójta Gminy Przeciszów. W wydarze-
niu wzięło udział aż 145 modelarzy 
z trzech państw (Polski, Czech i Sło-
wacji). W konkursie nie uczestniczyli 
zapowiadani wcześniej modelarze 
z Ukrainy, gdyż w tym samym okre-
sie odbywały się Mistrzostwa Świa-
ta NAVIGA w Rijece, w którym brali 
oni udział, ze względu na uzyskane 
nominacje startowe.

W konkursie w Przeciszowie zaprezen-
towano łącznie 348 modeli kartonowych, z 
których ocenie poddano 304 modele. Pozo-
stałe prace nie spełniały wymagań określo-
nych w Regulaminie Konkursu.

Modele były prezentowane w 18 kla-
sach, tj. (statki i okręty (MSO), okręty pod-
wodne (MOP), żaglowce (MŻ), samoloty 
jednosilnikowe śmigłowe do 1930 roku 
(S1A), samoloty jednosilnikowe śmigłowe 
po 1930 roku (S1B), wielosilnikowe śmigło-
we (S2), odrzutowe (S3), samoloty w ska-
li 1:48; 1:50 (S4), szybowce (S5), śmigłow-
ce (S6), pojazdy kołowe cywilne (MPKC), 
pojazdy kołowe wojskowe (MPKW), pojaz-
dy szynowe (MPSZ), pojazdy gąsienicowe 
(MPG), budowle (MB), figurki (MF), rakiety 
i statki kosmiczne (MR), artyleria (MA)) w 
trzech grupach wiekowych: młodzik,  junior, 
senior. Ponadto została rozegrana klasa 
OPEN, tj. modeli waloryzowanych lecz tyl-
ko w grupie wiekowej senior. Obejmowała 
ona 9 klas modeli, tj. (statki i okręty (WSO), 
okręty podwodne (WOP), pojazdy koło-
we (WK), pojazdy szynowe (WSZ), pojazdy 
gąsienicowe (WG), samoloty jednosilniko-
we śmigłowe (WS1), samoloty wielosilniko-
we śmigłowe (WS2), modele projektowane 
od podstaw (WPP), dioramy, makiety (WD)). 

Wystawę w dniach konkursu zwiedziło 
ponad 1000 osób, które przyjechały do nas 
z: Gdańska, Oleśnicy, Inowrocławia, Wro-
cławia, Warszawy, Przemyśla, Łodzi, Kra-
kowa, Gliwic, Bielska Białej, Rudy Śląskiej, 
Janowic, Mińska Mazowieckiego, Polanki 
Wielkiej, Oświęcimia, Rzeszowa, Poznania, 
Częstochowy, Opola, Jaworzna. Dodatkowo 
odwiedzili nas goście z Czech (Ostrava, Cze-
ski Cieszyn), Słowacji (Bratysława, Liptovsky 
Hradok, Poprad) oraz z Francji.

Konkursowi towarzyszyły wystawy 
sprzętu policji, pokaz sprzętu bojowego 
OSP w Przeciszowie, wykłady nt. „Budowa 
okrętu w 3D”, „Budowa modelu w 3D, nakła-
danie scen w 3D”, które cieszyły się wielkim 
zainteresowaniem.

Wystawę odwiedzili zaproszeni goście, 
m.in.: poseł na Sejm RP Tadeusz Arkit, staro-
sta oświęcimski Józef Krawczyk, wicestaro-
sta Zbigniew Starzec, zastępca komendanta 
powiatowego policji w Oświęcimiu Robert 
Chowaniec.

Konkurs modelarski w Przeciszowie 
potwierdził po raz kolejny w tym roku, że 
jest największym wydarzeniem modelar-
skim w naszym kraju.

Podczas konkursu prezentowano infor-
macje, że partnerem przedsięwzięcia jest 
województwo małopolskie. Wykorzystano 
do tego celu rollbannery, bannery wiszące, 
plakaty. Logotyp Małopolska wraz z infor-
macją o partnerstwie został zaprezentowa-
ny na pucharach wręczanych zwycięzcom 
oraz na medalach. Informacja przedsta-
wiająca logotyp Małopolska była również 
uwzględniona w zaproszeniach, dyplo-
mach oraz podziękowaniach. Dodatkowo 
informacja ta zamieszczana była na porta-
lach internetowych, a w szczególności na 
stronie internetowej klubu modelarskiego 
Orzeł, którą odwiedzało bardzo wiele osób 
w okresie przygotowań konkursu.

Organizatorzy konkursu Klub Mode-
larski „Orzeł”, Urząd Gminy Przeci-
szów oraz Gminna Biblioteka Publicz-
na w Przeciszowie serdecznie dziękują 
sponsorom:

sołtys sołectwa Przeciszów i Rada Sołecka, 
LKS Przeciszovia Przeciszów, Urząd Marszał-
kowski w Krakowie, Answer Olkusz, WAK Wro-

cław, GPM Łódź, Model Hobby Szczecin, Orlik 
MK Porąbka, Renova Model Radom, Koma 
Kraków, P.H.U. „Mediator” - Jerzy Urbańczyk z 
Oświęcimia, Piotr Forkasiewicz Częstochowa, 
Leniar Rzeszów,  Mobis Computers Brzeszcze, 
Kartonowa Kolekcja Warszawa, Oriel Ukraina, 
Instalbis Przeciszów, Zakład Budowlano-Inży-
nieryjny Zdzisław Flejtuch Przeciszów, Pra-
cownia Stolarska u Salezjan PPHU s.c. Marek 
Bratek Leszek Kubas, Hobby Model z Oleśni-
cy, Świat z Kartonu z Tarnowskich Gór, Moje 
Hobby Wieliczka, Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu, 
Wielobranżowy Zakład Budowlano-Remon-
towy Budowodkanmel-Władysław Scąber z 
Alwerni, wydawnictwo Model-KOM Leszno, 
wydawnictwo Stratus z Sandomierza, Księ-
garnia-Antykwariat Nike z Łodzi, Komendant 
Powiatowy Policji w Oświęcimiu, Granna War-
szawa, Sigma Broker Oświęcim, „Inny Dom 
Kultury”, „Modelarstwo Okrętowe” z Łodzi, 
Czasopismo „Okręty”.

Specjalne podziękowania kierujemy do 
Waldemara Góralskiego oraz Piotra Forkasie-
wicza za przedstawienie prezentacji i wykła-
dów nt. „Budowy okrętów w 3D”, „Budowy 
modelu w 3D i tworzenie ilustracji w 3D”

P a t r o n a t  m e d i a l n y  o b j ę l i : 
- faktyoswiecim.pl, kasztelania.pl, Goniec 
Kasztelański, www.beskidzka24.pl, Kagero.
pl, wdoliniekarpia24.pl, itvkety.pl

Patronat honorowy objęli: Bogdan 
Cuber - wójt gminy Przeciszów, Marek Sowa 
- Marszałek województwa małopolskiego, 
Józef Krawczyk - starosta oświęcimski

Łukasz Fuczek

Cuda z papieru w Przeciszowie

Konkurs cieszył sie ogromnym zainteresowaniem, podobnie jak w innych latach. Informację 
o nagrodzonych osobach, z uwagi na objętość, podamy w kolejnym wydaniu WGP.
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W połowie grudnia uroczyście oddano do użytku 
kompleks dwóch boisk sportowych wraz z zapleczem 
sanitarno-szatniowym, wybudowany przy Zespole 
Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Przeciszowie. 
Ta ważna dla naszej gminy inwestycja była zrealizo-
wana w ramach programu pn. „Moje boisko – Orlik 
2012” dofinansowanego z Ministerstwa Sportu i Tury-
styki oraz budżetu województwa małopolskiego. 
Udział środków naszej gminy w tym przedsięwzięciu 
był również niemały.

Dzięki wykonanemu zadaniu, które było obiet-
nicą wyborczą urzędującego wójta Bogdana Cube-
ra, możemy pochwalić się już teraz znakomitymi 
warunkami do uprawiania gier zespołowych. Zało-
żeniem programu „Moje boisko – Orlik 2012” jest 
m.in. powszechna dostępność boisk dla wszystkich 
mieszkańców gminy. Z pewnością będziemy mogli 
z nich korzystać już na wiosnę.

W uroczystym otwarciu i przekazaniu do użytku 
boisk wzięli udział zaproszeni goście, a wśród nich: 
Piotr Stachura p.o. dyrektora Kancelarii Zarządu Woje-
wództwa Małopolskiego, który odczytał list od mar-
szałka Marka Sowy, Tadeusz Szczerbowski, prezes Podokręgu 
Piłki Nożnej w Oświęcimiu i zarazem członek Zarządu Powiatu 
w Oświęcimiu, przewodniczący Rady Gminy Przeciszów Tomasz 
Kosowski, przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Przeciszów 
Piotr Tobiczyk, wójt gminy Osiek Jerzy Mieszczak, radni gminni, 
powiatowi, sołtysi, oraz kierownicy naszych jednostek. Honory 
gospodarza pełnił wójt Bogdan Cuber wraz z Urszulą Momot, 
dyrektor szkoły w Przeciszowie.

- Nowy obiekt sportowy to atrakcja nie tylko dla uczniów Zespo-
łu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Przeciszowie, ale  również 
dla zawodników klubów sportowych oraz dla całej społeczności 
gminy. Realizując tę inwestycję gmina stworzyła naszym miesz-
kańcom możliwość bezpiecznego, a zarazem aktywnego spędzania 
wolnego czasu Marzeniem moim jest, aby te boiska stały się miej-
scem integracji klubów i organizacji sportowych naszego terenu, 
aby służyły jak najlepiej całej naszej społeczności. By na nich odby-
wały się ważne mecze i wydarzenia sportowe. Mam też nadzieje, 
że piękne boiska przyciągną też te osoby, dla których sport do tej 
pory niewiele znaczył. Szanowni państwo! To wam, społeczeństwu 
przekazuję ten kompleks sportowy. Niech służy waszemu zdrowiu i 
rozwojowi sprawności fizycznej. Niech będzie miejscem rywalizacji 
w duchu fair play. Niech dzięki niemu realizuje się w naszej gminie 
piękna idea wychowania przez sport – zaakcentował podczas uro-
czystego otwarcia kompleksu sportowego wójt Bogdan Cuber.

Uwagę przybyłych osób zwróciły występy artystyczne, przy-
gotowane przez młodzież ZSP-G w Przeciszowie, które uświetniły 
to niecodzienne wydarzenie.

Centralnym punktem sobotniej imprezy było uroczyste prze-
cięcie wstęgi, którego dokonali: wójt Bogdan Cuber, Piotr Stachu-
ra p.o. dyrektora Kancelarii Zarządu Województwa Małopolskie-
go, przewodniczący Rady Gminy Przeciszów Tomasz Kosowski 
oraz Urszula Momot, dyrektor szkoły w Przeciszowie, która jest 
już gospodarzem nowego obiektu. Dzięki temu w sposób sym-
boliczny oficjalnie otwarto kompleks boisk i tym samym odda-
no do użytku.

Ważną ceremonią było także poświęcenie nowego obiektu 
przez ks. Marka Spójnika, proboszcza parafii pw. Narodzenia św. 
Jana Chrzciciela w Przeciszowie.

Inwestycja zrealizowana w ramach programu pn. „Moje boisko – 
Orlik 2012” przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Prze-
ciszowie kosztowała ogółem 1.068.000 zł i była finansowana z trzech 
źródeł. Środki na ten cel trafiły z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie 
w wysokości 500 tys. zł, 333 tys. zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki, a 
wkład własny gminy Przeciszów wyniósł 235 tys. zł. Wykonanie pro-
jektu budowy kompleksu pochłonęło prawie 40 tys. zł.

Podstawowym warunkiem przystąpienia do tego programu rzą-
dowo-samorządowego było założenie, że wybudowany obiekt będzie 
dofinansowywany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 
ogólnodostępny i korzystanie z niego będzie bezpłatne oraz pod 
nadzorem trenera, będącego animatorem sportu. Wszystkie te zało-
żenia spełniła nasza gmina.

Nowoczesny kompleks sportowy wybudowany przy Zespole Szkół 
Podstawowo-Gimnazjalnych w Przeciszowie składa się z dwóch boisk 
oraz budynku sanitarno-szatniowego.

Jeden z obiektów to boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syn-
tetycznej o wymiarach 30 m x 62 m (pole do gry 26 m x 56 m), ogro-
dzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości 4 m, z piłko-chwyta-
mi o wys. 6 m. Wyposażenie sportowe jest trwale wmontowane do 
podłoża (dwie bramki do gry w piłkę nożną).

W ramach Orlika wybudowano w naszej gminie również boisko 
wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o nawierzchni poli-
uretanowej o wym. 19,1 m x 32,1 m, ogrodzone po obwodzie ogro-
dzeniem o wys. min. 4 m. Wyposażenie sportowe w tym przypadku 
jest również połączone w sposób trwały z podłożem (kosze do koszy-
kówki i komplet wyposażenia do gry w piłkę siatkową).

Nowoczesny kompleks został także wyposażony w budynek sani-
tarno-szatniowy o powierzchni użytkowej 60 m kw. zaprojektowany 
jako budynek systemowo-modułowy. Spełnia on wymogi funkcjonal-
ne obejmujące: magazyn sprzętu gospodarczo-sportowego, szatnie 
oddzielne dla każdej płci lub drużyny, zespół higieniczno-sanitarny, 
pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego.

Całość wykonanego zadania dopełnia oświetlenie kompleksu, 
składające się z ośmiu słupów, oświetlających w nocy oba boiska.

Ryszard Tabaka

Orlik w naszej gminie

Moment przecięcia wstęgi symbolizował oficjalne otwarcie kompleksu 
boisk sportowych w Przeciszowie.
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W piątek, 9 listopada odbyła się w Zespole Szkół Podstawowo-
-Gimnazjalnych w Przeciszowie uroczysta akademia z okazji Święta 
Niepodległości. W obchodach 11 Listopada wzięli udział zaproszeni 
goście, a wśród nich wójt naszej gminy Bogdan Cuber oraz radni, Wie-
sław Oleksy i Władysław Kozub.

Narrator poprowadził widza drogą, jaką przebyli Polacy, walcząc 
o odzyskanie swej tożsamości narodowej. Najpierw trzeba było zro-
zumieć, co sprawiło, że Polska przestała być wolnym krajem. Niemała 
w tym wina samych Polaków, którzy przekładając interes własny nad 
dobro ojczyzny, umożliwili „życzliwym” sąsiadom Polski jej rozbio-
ry. Trzeba jednak przyznać, że nigdy nie było brak w kraju nad Wisłą 
prawdziwych patriotów i to oni prawie natychmiast rozpoczęli działa-
nia mające na celu przywrócenie Polsce wolności. Odwaga i bohater-
stwo to nasze cechy narodowe, które ujawniają się w chwilach wiel-
kich. Tak było i przez te 123 lata niewoli, a tak naprawdę jeszcze dłużej, 
bo niektórzy datę odzyskania niepodległości przesuwają z 1918 roku 
na 1989. Przywołane cechy Polaków ujawniły się w licznych zrywach 
narodowowyzwoleńczych, m.in. walka w Legionach Dąbrowskiego, 
powstanie listopadowe i styczniowe, powstania śląskie i wielkopol-
skie. Wszystkie one zebrały krwawe żniwo wśród żołnierzy, którzy 
chętnie oddawali to, co mieli najcenniejszego – własne życie. Każde z 
tych istnień ludzkich to krok na drodze do odzyskania niepodległości.

Aż wreszcie na scenie pojawiło się trzech wielkich Polaków: Józef 
Piłsudski, walczący o granice na froncie wojennym oraz Roman Dmow-
ski i Ignacy Paderewski – toczący boje na froncie dyplomatycznym. 
Odrodzona Rzeczpospolita przetrwała tylko 20 lat. Kolejna wielka 
zawierucha wojenna wciągnęła młode państwo w swoje tryby. II wojna 
światowa to czas tragiczny w dziejach Polski: Auschwitz, stepy Kazach-
stanu, Katyń, powstanie warszawskie. Żołnierze polscy walczyli i odda-
wali życie na frontach całego świata: Tobruk, Murmańsk, Narwik, Monte 
Casino - to tylko kilka miejsc, które muszą pozostać w naszej pamięci. 

Mimo zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami, Polska niedługo 
cieszyła się suwerennością. Uzależnienie od Związku Radzieckiego - 
na to nie mogło być zgody prawdziwego Polaka. Skutkiem tego były 
krwawe rozruchy na wybrzeżu w 1970 roku czy w Radomiu w 1976. 

Profesjonalnie przygotowana prezentacja pozwoliła zebranym 

poczuć się tak, jakby byli na miejscu wydarzeń, co z pewnością 
na długo pozostanie w ich pamięci. Nawet ci uczniowie, którzy 
nie znają tych wydarzeń z lekcji historii, byli żywo zainteresowani. 

Ostatnim smutnym wydarzeniem przywołanym w czasie 
akademii był stan wojenny. W końcu jednak udało się Polakom 
wywalczyć upragnioną niepodległość i demokratyczne państwo, 
w którym sami mogą decydować o swoich losach. 

Wymowę słów podkreślała muzyka. Występ zespołu Śpiewa-
jące Jeziora doskonale komponował się z montażem poetyckim, 
melodie bliskie sercu każdego Polaka na nowo ożyły i nabrały 
blasku. 

Zespół wystąpił również 11 listopada z koncertem pieśni 
patriotycznych w Kościele w Przeciszowie. Ten koncert to już tra-
dycja i tym razem zgromadził szerokie grono słuchaczy, którzy 
ze wzruszeniem uczestniczyli w nim.

Polacy musieli przejść długą drogę, aby być takim państwem 
jak dzisiaj, ale wciąż jeszcze wiele spraw nas dzieli i niepokoi. Nie 
pozwólmy, aby poświęcenie naszych przodków poszło na marne.

as

A jeśli komu droga otwarta do nieba, tym co służą ojczyźnie...

W ramach obchodów gminnych Święta Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości uroczyście otwarto Nordic Walking Park Przeciszów 
oraz przeprowadzono pierwszy Marsz Niepodległości z kijkami nordic 
walking. Trzy trasy otworzył wójt gminy Bogdan Cuber.

Trasy nordic walking, liczące blisko 30 km i będące o zróżnicowa-
nym stopniu trudności, znalazły się w Nordic Walking Park Przeciszów. 
Park powstał w wyniku przystąpienia Stowarzyszenia Doliny Karpia 
do konkursu ofert Małopolska Gościnna.

Trasy przeznaczone są zarówno dla osób rozpoczynających swoją 
przygodę z nordic walkingiem, jak również dla tych, którzy szukają 
wyzwań o charakterze sportowym. 

Nordic Walking Park Przeciszów stanowi sieć, gdzie trasy posia-
dają punkty wspólne, pokrywają się lub krzyżują. Umożliwia to tym 
samym dowolne wydłużanie, skracanie  lub zmianę kierunku marszu. 

Trasy oznakowane są czytelnymi tablicami, zgodnymi z ogól-
noeuropejskimi standardami rekreacji nordic walking. Zawierają 
ponadto szczegółowe mapy, ogólne informacje na temat techniki, 
doboru sprzętu i walorów zdrowotnych nordic walkingu. Na tabli-
cach zamieszczone zostały również informacje o podstawowych 

ćwiczeniach fizycznych, umożliwiających wykonanie rozgrzew-
ki, wzmocnienie mięśni oraz ćwiczeń rozciągających. Oferta 
skierowana jest nie tylko do entuzjastów nordic walkingu, ale 
również do miłośników innych dyscyplin, biegaczy czy narcia-
rzy biegowych.

Cały koszt przedsięwzięcia wyniósł 49 200 zł z tego Gmina 
Przeciszów i Gmina Zator jako wkład własny przeznaczyła po 
4 600 zł.

Wśród tras nordic walking znalazły się: 
- Trasa nr 1 Przeciszów (zielona) 4,5 km ; czas przejścia ok. 

50 min.
- Trasa nr 2 Przeciszów (czerwona) 11,2 km ; czas przejścia 

ok. 2 godz.
- Trasa nr 3 Przeciszów (czarna) 14,2 km ; czas przejścia 

ok. 3 godz.
Zapraszamy do korzystania z Nordic Walking Park Przeciszów.

Mamy trasy nordic walking
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Decyzją władz województwa 
małopolskiego zlikwidowano 

kolejowy przewóz pasażerski na linii 
Kraków – Skawina – Spytkowice – 
Oświęcim, prowadzący przez naszą 
gminę. Tym samym od grudnia utra-
ciliśmy możliwość pokonania koleją 
tego odcinka drogi. Władze Przeci-
szowa, jak również nasza społeczność 
aktywnie włączyły się w ratowanie tej 
linii przed likwidacją. Niestety bez-
skutecznie, gdyż Zarząd Wojewódz-
twa Małopolskiego określił ją jako 
cechującą się najniższą frekwencją 
spośród wszystkich obsługiwanych 
linii i tym samym mającą najniższy 
współczynnik rentowności. Po raz 
kolejny ekonomia wzięła górę nad 
rzeczywistymi potrzebami lokalnej 
społeczności.

- W sprawie pozostawienia tego połącze-
nia kolejowego działaliśmy od października. 
Zrobiliśmy wszystko, co było możliwe, ale 
niestety nasze zabiegi rozbiły się o brak pie-
niędzy. Uważam, że należało przeprowadzić 
ankietę wśród mieszkańców, o co postulowa-
no w proteście i ułożyć godziny kursowania 
pociągu zgodnie z oczekiwaniami potencjal-
nych pasażerów, którzy dojeżdżają i wracają z 
pracy – zaznacza wójt Bogdan Cuber.

Jak tylko pojawiła się informacja na 
temat planowanych przez Zarząd Woje-
wództwa Małopolskiego korekt w rozkła-
dach jazdy pociągów, nasza gmina wraz z 
innymi włączyła się w akcję pozostawienia 
przewozu pasażerskiego na linii Kraków – 
Skawina – Spytkowice – Oświęcim. 

Samorząd wojewódzki przeznaczył na 
rok 2013 mniejszą ilość środków w zakre-
sie dofinansowania publicznego transpor-
tu kolejowego w porównaniu do roku 2012. 
Sytuacja ta wymusiła szukanie oszczędno-
ści w ofercie poprzez ograniczenie prze-
wozów na liniach, wg władz, o niewielkim 
zainteresowaniu pasażerów, czyli najniższej 
frekwencji i największym deficycie. Wśród 
przewidzianych „cięć” znalazło się nasze 
połączenie z Krakowem. Jak się później oka-
zało nie było dla niego już ratunku…

W związku z zaistniałą sytuacją samo-
rządy gmin: Przeciszów, Skawina, Brzeźnica, 
Spytkowice oraz miasto Oświęcim wystoso-
wały w październiku apel do władz naszego 
województwa. Przedstawiciele lokalnych 
społeczności zwrócili się o zaniechanie dzia-
łań zmierzających do zmniejszenia dostęp-
ności komunikacyjnej mieszkańców gmin, 
udających się do stolicy województwa.

W ślad za apelem samorządowców, 
mieszkańcy gmin: Skawina, Brzeźnica, 
Spytkowice, Zator, Przeciszów i Oświęcim 
przesłali władzom wojewódzkim protest, 
w którym sprzeciwili się likwidacji kolejo-
wego przewozu osobowego na trasie Kra-
ków – Skawina – Spytkowice – Oświęcim.

W piśmie tym wskazano, iż linia ta może 
cieszyć się dużo lepszą frekwencją i przyno-
sić większe zyski, gdyby przewoźnik prowa-
dził politykę pozyskania klienta, a pociągi 
kursowałyby w godzinach dogodnych dla 
pracowników. Jednocześnie mieszkańcy 
zwrócili uwagę na niewydolną komunika-
cję busową do Krakowa i wiecznie zakor-
kowaną Skawinę. Ponadto droga krajowa 
nr 44 jest jedną z najbardziej zatłoczo-
nych w naszym województwie z przewagą 
tirów, które dodatkowo tędy objeżdżają 
Andrychów.

W piśmie tym znajdujemy także pomysł 
przeprowadzenia ankiety w gminach leżą-
cych przy problemowej trasie.

„Dlaczego Urząd Marszałkowski nie prze-
prowadził ankiety w gminach lezących przy 
tej trasie, dlaczego Pan Marszałek, jak ten, 
który płaci za transport publiczny, nie zainte-
resuje się sytuacją mieszkańców? To by więcej 
dało, co do potrzeb ludności, niż opinia Prze-
wozów Regionalnych” – czytamy w proteście 
mieszkańców, który podpisały 992 osoby.

Pomoc mieszkańcom gmin, leżącym na 
trasie likwidowanego połączenia kolejowe-
go, ofiarował Marek Polak, poseł na Sejm RP, 
który bezpośrednio wystąpił do marszałka 

województwa małopolskiego o nie likwido-
wanie tego połączenia kolejowego.

W przesłanym piśmie poseł zwrócił 
uwagę na fakt, iż transport kolejowy w 
Polsce stanowi zaledwie 2 proc. wszyst-
kich przewozów, podczas gdy w krajach 
Unii Europejskiej średnia ta wynosi 15 proc.

Jednak pomimo wielu głosów sprzeci-
wu odpowiedź władz naszego wojewódz-
twa była jednoznaczna i niekorzystna dla 
pasażerów.

„(…) połączenia pasażerskie realizowane 
na przedmiotowej linii cechują się najniższą 
frekwencją pośród wszystkich linii obsługi-
wanych na terenie województwa. W pierw-
szych dwóch kwartałach roku 2012 wskaźnik 
pokrycia kosztów przez uzyskiwane przycho-
dy wyniósł 9,91 proc., a w całym roku 2011 – 
8,25 proc. Linia generuje znaczący deficyt, a 
zwiększająca się wartość niezbędnego dofi-
nansowania wpływa bezpośrednio na ogra-
niczenie możliwości utrzymania linii frekwen-
cyjnych o dużym potencjale przewozowym. 
Mając powyższe na uwadze, jak również fakt 
niewystarczającej wielkości środków w roku 
2013, które pozwoliłyby na utrzymanie ofer-
ty przewozowej na linii Kraków – Skawina 
– Oświęcim, województwo małopolskie nie 
będzie w rozkładzie jazdy 2012/13 zamawiać 
usługi przewozowej na przedmiotowej linii.” – 
zaakcentował wicemarszałek województwa 
małopolskiego Roman Ciepiela, w piśmie 
skierowanym m.in. do wójta gminy Przeci-
szów Bogdana Cubera.

Ryszard Tabaka

Koleją już nie dojedziemy… spraw
y duże i m

ałe

Jak tak dalej będzie z połączeniami kolejowymi, to nasza stacja popadnie w głębokie 
zapomnienie i ruinę.



14 Wieści Gminy Przeciszów (nr 4/2012)
w

 s
zk

ol
e

W Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Przeciszo-
wie–Podlesiu duży nacisk kładziemy na wychowanie 

młodych obywateli w poczuciu szacunku dla dóbr przyro-
dy. Od wielu lat szkoła współpracuje z licznymi instytucja-
mi i organizacjami związanymi z działalnością ekologiczną:  
Beskidzkim Zarządem Ligi Ochrony Przyrody w Bielsku Białej, 
Stowarzyszeniem Dolina Karpia, Leśnictwem Mętków, Zakła-
dem Usług Komunalnych w Oświęcimiu, Klubem Ekologicz-
nym Gaja, Kołem Łowieckim Hubert, fundacją Partnerstwo dla 
Środowiska oraz Urzędem Gminy w Przeciszowie. W ramach 
współpracy podejmujemy liczne działania edukacyjne, pro-
pagandowe i praktyczne. Dyrekcja szkoły dokłada starań, 
aby obiekt szkolny był ekologiczny. Szkoła jest ogrzewana 
gazem, posiada zewnętrzną termoizolację, energooszczędne 
oświetlenie i nowe okna. W bibliotece szkolnej zgromadzono 
wiele albumów, książek i filmów o tematyce przyrodniczej. 
Zbiory te są bardzo chętnie wypożyczane przez uczniów oraz 
wykorzystywane przez nauczycieli na zajęciach lekcyjnych i 
pozalekcyjnych.

Sprzątanie Świata
Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akcji „Sprzątanie świata”. 

Hasło tegorocznej akcji to „Kocham, lubię, szanuję…nie śmiecę”. Jest 
to społeczna kampania ekologiczna odbywająca się na całym świe-
cie w trzeci weekend września. 

24 września wyposażeni w worki i rękawice wyruszyliśmy drogą 
między stawami, aby usunąć  śmieci z tego pięknego kawałka świata. 
Tu, niestety, nasuwa się smutna refleksja. Chodzimy tą malowniczą 
trasą od wielu lat i rokrocznie stwierdzamy, że śmieci wcale nie uby-
wa, wręcz przeciwnie – z roku na rok jest ich coraz więcej. Trochę nas 
to zniechęca. Ale cóż, za rok znowu wyruszymy na „Sprzątanie świata” 
z nadzieją, że tym razem wrócimy z pustymi workami.

Święto Drzewa
10 października obchodziliśmy w szkole  Święto Drzewa. Klasa V 

SP posadziła Drzewo dla Pokoju, którym w tym roku jest klon. To już 
kolejne drzewo w naszym przyszkolnym ogrodzie, które własnoręcz-
nie posadziliśmy i otoczyliśmy opieką. Jego sadzonkę otrzymaliśmy 
z Leśnictwa Mętków, z którym współpracujemy od wielu lat. 

Święto Drzewa w naszej szkole miało też inne akcenty: 
- przemarsz ekologiczny uczniów, podczas którego zachęcali oni 

mieszkańców Przeciszowa do ochrony drzew,
- wielu uczniów przyszło do szkoły z zielonym elementem gar-

deroby lub emblematem w kształcie liścia,
- przeprowadzono konkurs plastyczny z nagrodami  pod hasłem 

„Drzewo moim przyjacielem”,
- wykonaliśmy albumy z gatunkami drzew rosnących w  

naszej okolicy,
- wykonaliśmy gazetkę ścienną promującą Święto Drzewa,
- odbyły się zajęcia warsztatowe, na których uczniowie roz-

poznawali gatunki drzew.
Zbiórka żołędzi
We wrześniu i w październiku uczniowie naszej szkoły z 

ogromnym zaangażowaniem zbierali żołędzie. Żołędzie te zosta-
ły przekazane leśniczemu i posłużą jako materiał nasienny do 
prowadzenia dębowych szkółek oraz na dokarmianie zwierząt 
leśnych podczas zimy. Uczniowie, którzy zebrali najwięcej żołę-
dzi, otrzymali nagrody rzeczowe.

Zbiórka pustych tonerów
Kolejnym pomysłem na efektywne wdrażanie edukacji eko-

logicznej jest przystąpienie do konkursu zbiórki pustych tone-
rów i tuszy. Takie puste wkłady drukarskie, jeśli nie zostaną zuty-
lizowane lecz wyrzucone do śmieci, rozkładają się w środowisku 
przez wiele lat i przez cały ten czas zawarte w nich substancje 
chemiczne działają toksycznie, szkodząc otaczającej nas przyro-
dzie. Każdy toner i tusz zebrany w tym konkursie  trafi do punktu, 
gdzie zostanie poddany procesowi recyklingu i powiększy konto 
projektu „Akademia Przyszłości”. 

Segregacja odpadów
Nasi uczniowie mają możliwość segregowania odpadów na 

terenie szkoły. Na korytarzach parteru i pierwszego piętra budyn-
ku szkolnego ustawiano pojemniki do segregacji szkła, butelek 
plastikowych i puszek aluminiowych. W klasach segregujemy 
papier. Szkło i plastik odbiera od nas Zakładowi Usług Komunal-
nych w Oświęcimiu, natomiast makulaturę i aluminium oddamy 
do skupu surowców wtórnych. Dzięki temu uzyskamy środki 
finansowe na dalszą działalność ekologiczną i na nagrody dla 
zwycięzców szkolnych konkursów. Segregując odpady w szkole 
i w domu przyczyniamy się do ochrony środowiska.

Mamy jeszcze wiele innych, ciekawych pomysłów na wdra-
żanie efektywnej edukacji ekologicznej w szkole i środowisku 
lokalnym. Naszą ambicją jest zasłużyć na tytuł Lokalnego Cen-
trum Aktywności Ekologicznej lub zdobyć Certyfikat Zielonej 
Flagi. Obydwa te wyróżnienia przyznaje fundacja Partnerstwo 
dla Środowiska. Ziemia jest naszym wspólnym domem, o który 
możemy zadbać tylko my sami, nikt inny za nas tego nie zrobi.

M. Kajdas, J. Chmura, G. Szafraniec

Szkoła dla Ekorozwoju

Uczniowie starszych klas szkoły pod-
stawowej oraz klas gimnazjalnych Zespołu 
Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Prze-
ciszowie zostali zaproszeni przez zarząd 
Telewizji Polskiej do uczestnictwa w nowa-
torskim projekcie „Internetowy Teatr TVP 
dla szkół”. Ideą inicjatywy Telewizji Polskiej 
jest umożliwienie dostępu do bieżących 
wydarzeń kulturalnych uczniom z małych 
miejscowości.

6 grudnia za pośrednictwem Interne-
tu Telewizji Polskiej (iTVP) uczniowie mie-
li możliwość obejrzenia sztuki napisanej 

na podstawie opowieści fantastycznej pt. 
„Przygody Sindbada Żeglarza” autorstwa 
Bolesława Leśmiana. Transmisję spekta-
klu przeprowadzono z Teatru Śląskiego w 
Katowicach. 

Leśmianowska opowieść jest parafra-
zą słynnej baśni z 6. tomu arabskiej „Księgi 
Tysiąca i jednej nocy” opartą na przygodach 
żeglarzy pływających po Oceanie Indyjskim, 
starożytnych dziełach poetyckich oraz per-
skiej i południowoazjatyckiej mitologii. 

Reżyserem inscenizacji jest Jarosław 
Kilian, będący zarazem autorem scenografii. 

Zaprojektował on kostiumy i napisał teksty 
piosenek, do których muzykę skompono-
wał Grzegorz Turnau. 

W spektaklu wzięło udział 22 aktorów. 
Świetne kreacje stworzyli: Jerzy Głybin, 
Artur Święs, Anna Kadulska, Agnieszka 
Radzikowska. Trzeba stwierdzić, że również 
pozostali aktorzy poradzili sobie.

Spektakl miał premierę w maju 2011 
roku i wciąż cieszy się niesłabnącą popu-
larnością wśród publiczności. Młodzi prze-
ciszowianie również z entuzjazmem „podró-
żowali” z Sindbadem po bezkresach oceanu, 
przeżywali z nim mrożące krew w żyłach 
przygody, bawiąc się i ucząc jednocześnie.

(ac)

Mikołajkowy prezent 



15Wieści Gminy Przeciszów (nr 4/2012) Wieści Gminy Przeciszów (nr 4/2012)
aktualności

VIII Międzygminny Konkurs Pięknego Czytania „O Złote Usta 
2012” odbył się 20 listopada w sali widowiskowej Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Osieku. Był on adresowany do uczniów klas gim-
nazjalnych z gmin: Oświęcim, Osiek, Polanka Wielka i Przeciszów. 
W zmaganiach wzięło udział 12 finalistów z siedmiu szkół rozsia-

nych na terenie czterech sąsiadujących ze sobą gmin. Naszą gminę 
reprezentowały: Monika Pieczonka z ZSP-G w Piotrowicach, Izabella 
Jarząb z ZSP-G w Przeciszowie–Podlesiu oraz Monika Frączek z ZSP-
–G w Przeciszowie.

Młodzież czytała losowo wybrane fragmenty książki dla młodzieży 
autorstwa Idy Pierelotkin o tytule „Dwie połówki pomidora”. 

Jury w składzie: Ida Pierelotkin – pisarka dla młodzieży, Elżbieta 
Mostowik – dyrektor Ośrodka Kultury w Zatorze, Anna Krawczyk – kie-
rownik Centrum Literatury Dziecięcej Miejskiej Biblioteki Publicznej 
Galeria Książki w Oświęcimiu oraz Rozalia Ćwiertnia – redaktor naczel-
ny lokalnego czasopisma „Echa Osieka”, nagrodziła najlepiej czytającą 
szóstkę finalistów. Wśród, tych osób znalazła się Monika Frączek, zaj-
mując III miejsce oraz Izabella Jarząb, która otrzymała wyróżnienie.

Poziom tegorocznego czytania był niezwykle wysoki, ponieważ 
teksty Idy Pierelotkin do łatwych nie należą.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali  książkę pisarki, na której 
złożyła osobistą dedykację oraz  kalendarz na rok 2013 rok, a  zwy-
cięzcy atrakcyjne nagrody.

Konkurs uświetniło spotkanie autorskie Idy Pierelotkin z ucznia-
mi gimnazjum w Osieku.

Organizatoramai konkursu były gminne biblioteki publiczne z 
Przeciszowa, Grojca, osieka i Polanki Wielkiej.

GBP Przeciszów

Złote Usta 2012

Pierwszy turniej FIFA 2012 rozegrany na konsolach i telewizo-
rach odbył się 27 października w gminnym domu kultury. Był on 
zorganizowany przez Młodzieżową Radę Gminy w Przeciszowie. 
Zwycięzcą emocjonujących rozgrywek piłkarskich na srebrnym 
ekranie został Maciej Orlicki. Gratulujemy!

W zawodach wzięło udział 20 osób, przy czym tylko jedna z 
nich była spoza naszej gminy. Był to mieszkaniec gminy wiejskiej 
Oświęcim. Na miejscu było kilkudziesięciu kibiców, dopingują-
cych swoich zawodników. Po wybraniu drużyn nastąpiło losowa-
nie miejsc w celu obsadzenia drabinki turniejowej.

Turniej był rozgrywany systemem pucharowym do dwóch 
przegranych na dwóch konsolach. 

Po pierwszych meczach decydujących o ustawieniu w roz-
grywkach emocje narastały z każdym kolejnym spotkaniem. 
Zawodnicy próbowali przewidzieć z kim przyjdzie  im stoczyć 
kolejny wirtualny pojedynek.

Emocje osiągnęły swój punkt kulminacyjny w meczach półfi-
nałowych, kiedy walczono o awans  do meczu finałowego. Mecz 
finałowy, jak to bywa, wyłonił zwycięzcę turnieju.

Po zakończeniu turnieju i podziękowaniach dla wszystkich, 
którzy pomogli w organizacji, a także gratulacjach dla  drużyn, 
nastąpił czas rozdania nagród najlepszym.

Puchary wręczono laureatom trzech pierwszych miejsc. 
Pierwsze miejsce zdobył Maciej Orlicki, drugie wywalczył Damian 
Chmura, a laureatem trzeciego miejsca został Paweł Stokłosa. 
Zdobywcom od 4. do 6. miejsca wręczono dyplomy. Odpowied-
nio czwarte miejsce przypadło w udziale Mariuszowi Michałka, 
piąte zajął Piotr Kwadrans, a szóstym został wyróżniony Woj-
ciech Maca.

Dyplomy przekazano jako wyróżnienie indywidulanych suk-
cesów w różnych kategoriach. W kategorii za najwięcej strzelo-
nych bramek w turnieju dyplom zyskał Damian Chmura. Z kolei 

dyplom za najmniej straconych bramek powędrował do Macieja Orlic-
kiego, a laureatem w kategorii najpiękniejsza bramka turnieju został 
Patryk Tobiczyk. Dyplom jednogłośnie wyróżniający największego 
kiksa turnieju został złożony na ręce Mariusza Michałka.

Puchary i dyplomy wręczył Piotr Tobiczyk, przewodniczący Mło-
dzieżowej Rady Gminy w Przeciszowie.

Zebraną sumę za wpisowe do turnieju MRG przeznaczyła na mały 
poczęstunek dla biorących udział w zmaganiach na konsolach. Tym 
samym każdy w przerwie pomiędzy meczami mógł ugasić swoje 
pragnienie i przekąsić co nieco.

Biorący udział w turnieju podeszli do niego z ambicją i zaanga-
żowaniem. Słodycz zwycięstwa  przewijała się z gorzkim smakiem 
przegranej. Widać było, że zawodnicy nie pierwszy raz mają stycz-
ność z tą popularną grą sportową. Z tego też powodu mecze były 
bardzo zacięte i ciekawe.

W turnieju nie było ograniczeń wiekowych, uczniowie z podsta-
wówki rywalizowali z sukcesami z młodzieżą z gimnazjum a także 
nawet z tą starszą. Przez to turniej pokazał że niezależnie od wieku 
można ze sobą sprawiedliwie rywalizować i spędzać czas. Taka ini-
cjatywa pokazuje, że przy odrobinie chęci i zaangażowania można u 
nas w gminie  dobrze i z pożytkiem zorganizować czas wolny.

Jednak turniej to nie tylko rywalizacja, ale również dobra atmosfe-
ra. Każdy mógł tutaj znaleźć rówieśnika i porozmawiać o ich wspólnej 
ulubionej grze, wymienić się opiniami a także poradami na temat gry.

Młodzieżowa Rada Gminy w Przeciszowie próbowała poprzez 
turniej dotrzeć do jak największej ilości młodych osób. 

Różne drogi propagowania informacji, od plakatów poprzez 
Internet do prywatnych wiadomości odniosły swój skutek. Z uwagi 
na to oraz duże zainteresowanie MRG w Przeciszowie ma w planach 
kolejny taki turniej.

Piotr Tobiczyk,

Grali w piłkę nożną na konsolach
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Na 10. miejscu zakończyli rundę jesien-
ną piłkarze Przeciszovii w IV lidze Małopol-
ski zachodniej. W 16. rozegranych meczach 
podopieczni Łukasza Płonki odnieśli cztery 
zwycięstwa, siedem spotkań zakończyło 
się podziałem punktów oraz ponieśli pięć 
porażek.

Przeciszowianie w pierwszej rundzie 
rozgrywek o mistrzostwo IV ligi swoją 
postawą zaskoczyli wszystkich kibiców. 
Nikt bowiem się nie spodziewał, że  druży-
na z Podlesia będzie zajmować pewne miej-
sce w środkowej części tabeli. Tym samym 
Przeciszovia  utarła nosa wszystkim, którzy 
zwiastowali jej rychły koniec.

- Zdecydowanie należy uznać tą rundę za 
udaną. Mało kto się spodziewał że uda nam 
się zrobić choćby kilka punktów, po tym jak w 
lecie doszło do rewolucji kadrowej w drużynie 
– mówi Łukasz Płonka trener Przeciszovii 
- Momentem zwrotnym był dla nas mecz z 
Garbarzem, który wygraliśmy. Od tego poje-
dynku chłopcy uwierzyli we własne możliwo-
ści. Świadczy o tym fakt, że do końca rundy  
jesiennej ponieśliśmy już tylko  dwie porażki 
(Borek i Niwa) i to w meczach, gdzie prezen-
towaliśmy się zdecydowanie lepiej od prze-
ciwników. Druga część rundy rozpoczęła się 
dla nas od 12. kolejki po pauzie, którą solidnie 
wykorzystaliśmy w treningach. To zaprocen-
towało serią meczów bez porażki. - dodaje 
szkoleniowiec ekipy z Podlesia.

Oprócz wyników przeciszowianie 
poprawili również styl gry - Cieszę się że 
chłopcy zrozumieli, że tylko zostawiając zdro-
wie i serce na boisku plus ich naprawdę duże 
umiejętności pozwalały nam punktować i 
wygrywać bardzo ważne mecze – chwali 
swoich zawodników Łukasz Płonka -  Na 
plus należy zaliczyć, dużą poprawę gry w 
obronie, bo od meczu z Garbarzem stracili-
śmy tylko osiem bramek, natomiast niewąt-
pliwie naszym największym mankamentem 
jest skuteczność. O ile stale fragmenty gry 
mamy dobrze przygotowane o tyle braku-
je wykończenia po akcjach. Mimo wszystko 
chłopcy podołali wyzwaniu jaki niesie gra w 
IV lidze, dlatego chciałbym utrzymać obecna 

Przeciszovia w środku tabeli

kadrę plus poszukać dodatkowych wzmoc-
nień w ataku i obronie – tłumaczy trener 
naszej drużyny.

Teraz ekipę z Podlesia czeka trudny 
okres przygotowawczy. To właśnie okres 
zimowy jest jednym z czynników który 
zadecyduje o dyspozycji drużyny w drugiej 
części sezonu - walka o utrzymanie będzie 
trwała do ostatniej kolejki, dlatego optymal-
nie musimy wykorzystać przerwę miedzy run-
dami. Chcemy stworzyć dobry klimat wokół 
Przeciszovii, aby z sukcesami drużyny utożsa-
miali się działacze, sponsorzy i kibice – kończy 
Łukasz Płonka.

Bartłomiej B. Kasperczyk

LKS Przeciszovia. Fot. futbolowo.pl

LKS Olmex Piotrowice bez porażki 
przewodzi w tabeli po pierwszej rundzie 
o mistrzostwo IV ligi małopolskiej gru-
py nowosądeckiej. Piotrowiczanie jedyne 
punkty w tym sezonie stracili w Waksmun-
dzie, gdzie zremisowali z miejscowym UKS 
Tornado 7:7.

Dla każdego beniaminka pierwszy 
sezon w wyższej klasie rozgrywkowej powi-
nien być okresem rozpoznawczym. Tej 
regule zaprzeczają tenisiści stołowi Olme-
xu Piotrowice, którzy po  ubiegłorocznym 
wicemistrzostwie V ligi rejonu krakowskie-
go i promocji do wyższej klasy rozgrywko-
wej, w tym sezonie są bliscy wywalczenia 
kolejnego awansu.

Już pierwsze trzy spotkania pokaza-
ły, że nasza drużyna będzie liczącą się siłą 
tej klasy rozgrywkowej. Najpierw na wła-
snym parkiecie rozgromili rezerwy Orkanu 
SP 5 Nowy Targ 12:2. Wynik ten powtórzyli 
tydzień później w konfrontacji z drugą dru-
żyną Lapietnicy Klikuszowa. W trzeciej serii 
spotkań piotrowiczanie odnoszą kolejne  
wysokie zwycięstwo, a ofiarą ekipy Olme-

xu tym razem była czwarta drużyna Gor-
ców Nowy Targ.

W pierwsze swoje wyjazdowe spotka-
nie w tym sezonie rozegrali w Lachowi-
cach, gdzie pewnie pokonali trzecią dru-
żynę miejscowego ULKS – u 10:4. W takich 
samych rozmiarach we własnej hali poko-
nali także trzecią drużynę Gorców Nowy 
Targ. W przedostatniej kolejce bracia Żebro 
i spółka nie mieli litości dla pierwszego 
zespołu Lapietnicy Klikuszowa, którego roz-
gromili aż 13:1.

Gdy wydawało się, że nasza drużyna 
przemknie pierwszą rundę z kompletem 
zwycięstw, to w ostatniej kolejce napotka-
li na poważną przeszkodę. Okazała się nią 
być ekipa Huraganu Waksmund, z którą 
zremisowali 7:7. Ta strata nie przeszkodziła 
podopiecznym Krzysztofa Żebro utrzyma-
nia prowadzenia w lidze.

W rundzie rewanżowej LKS Olmex Pio-
trowice, nie będzie już miał tak łatwego 
zadania. W tej części sezonu pozostało jesz-
cze siedem spotkań z czego pięć to mecze 

wyjazdowe. Więcej optymizmu przejawia 
trener piotrowiczan 

- Nie ma to większego znaczenia gdzie 
gramy, liczy się koncentracja – mówi Krzysz-
tof Żebro - jeśli uda się na każdy mecz odpo-
wiednio skoncentrować i jeśli dyspozycja dnia 
będzie dobra, to czy będziemy grać u siebie 
czy na wyjeździe to powinniśmy wygrywać. 
Najważniejsze są przede wszystkim regularne 
treningi, które przekładają się na formę spor-
tową i równą grę – kończy szkoleniowiec LKS 
Olmex Piotrowice.

Bartłomiej B. Kasperczyk

LKS Olmex Piotrowice bez porażki!

LKS Olmex Piotrowice. Od lewej: Stefan Bizoń, 
Krzysztof Antecki, Krzysztof Żebro, Andrzej 

Żebro.
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PRAWO NA CO DZIEŃ

Jakie stawki za śmieci ustalą samorządy? Tego jeszcze nie 
wiadomo i większość z nas czeka na ostatnie dni roku z nadzieją, 
że jeszcze będą jakieś zmiany. O wysokości opłat decydują teraz 
radni w całej Polsce. Ustawa określiła termin do końca tego roku. 
Jednak 6 grudnia Michał Boni, minister administracji i cyfryza-
cji, oświadczył na spotkaniu z samorządowcami we Wrocławiu, 
że w komisjach senackich trwają prace nad poprawkami do 
tzw. ustawy śmieciowej. Na razie  znamy propozycje podwyżek 
jakie urzędnicy zaproponują radom gminnym na grudniowych 
sesjach. Wyliczenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi przygotowały gminy na prośbę  Urzędu Marszał-
kowskiego w Krakowie.

Wyliczenia są następujące - Przeciszów: 8,00 zł/m-c/miesz-
kańca przy segregacji odpadów, 10,00 zł/m-c/mieszkańca bez 
segregacji i odpowiednio gminy sąsiadujące - Zator: 9,00 i 13,50zł, 
Spytkowice 8,70 i 14,00zł, Osiek: 9,00 i 12,50zł, Kęty: 9,90 i 14,90zł, 
gmina Oświęcim: 10,00 i 12,00zł,  Oświęcim - miasto: 9,50 i 12,50zł, 
Brzeszcze: 11,00 i 14,50zł, Wadowice: 12,00 i 50% lub 100% wię-
cej za nie segregowane.

Jak widać nasza gmina proponuje niższe stawki niż gminy 
wymienione wyżej. Praktyka dotychczasowa wskazuje, że prawie 
wszyscy mieszkańcy naszej gminy segregują śmieci, więc każdy 
za osobę będzie płacił 8,00 zł, jeżeli radni tak uchwalą. Wyliczo-
na stawka na osobę jest stała bez względu na to ile odda śmieci, 
czyli nie będzie się opłacało wywozić śmieci do lasu, rowu bo i po 
co, skoro firma wywozowa wywiezie je spod domu. Niżej przed-
stawiam uchwały jakie Rada Gminy Przeciszów musi uchwalić 
jeszcze w tym roku:

1. W sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicielu nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów. W tym przypadku radni zadecy-
dują jakie odpady będziemy zbierać selektywnie, czyli papier, metal, 
tworzywa sztuczne, szkło, jak często będą one odbierane i w jaki 
sposób, w jakim zakresie odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie, 
akumulatory, świetlówki, lampy rtęciowe i sodowe, odpady budow-
lane, rozbiórkowe, odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone.

2. W sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nierucho-
mości. W tej deklaracji właściciele nieruchomości będą zobowiązani 
wpisać  wykaz osób zamieszkujących daną nieruchomość. Będzie ist-
niała możliwość obliczenia stawki dla nieruchomości, w której miesz-
kańcy zamieszkują okresowo (np. studenci).

3. W sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi na terenie gminy Przeciszów. Czy propozycja 8,00 zł w przy-
padku segregacji i 10,00 zł bez segregacji spodoba się radnym? 

4. W sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Czy będzie-
my płacić raz na miesiąc, na dwa, czy raz na kwartał? O tym również 
zadecydują nasi radni.

Jak omówiono w publikacji, nowy system gospodarki odpadami 
w całej Polsce zostanie wprowadzony z dniem 1 lipca 2013 r i do tego 
czasu każdy właściciel posesji musi rozwiązać umowę z dotychcza-
sową jednostką wywożącą odpady, w naszym przypadku Zakładem 
Komunalnym w Oświęcimiu, chyba, że ten zakład wypowie wszyst-
kim te umowy. W przeciwnym przypadku może się zdarzyć, że w lip-
cu będziemy płacić podwójnie za usuwanie śmieci.

Jan Kajdas

Śmieci zdrożeją, to pewne

11 sierpnia - mieszkaniec Kęt zgłosił, że w rejonie boiska 
sportowego w Piotrowicach, na którym był mecz utracił portfel 
z zawartością pieniędzy i dokumentów.

12 września - mieszkanka Przeciszowa stała się ofiarą oszu-
stów telefonicznych, działających metodą ogólnie nazywaną „na 
wnuczka”, chociaż w jej przypadku dzwoniąca kobieta sugero-
wała inne koligacje rodzinne. W czasie dalszej umiejętnie prowa-
dzonej rozmowy utwierdziła pokrzywdzoną, że jest jej bratanicą 
z Wielkopolski i pilnie potrzebuje pożyczki w związku z trudną 
sytuacją osobistą. W efekcie nasza mieszkanka wysłała jej drogą 
pocztową sporą sumę pieniędzy. W toku dochodzenia ustalono, 
że ci sami sprawcy wyłudzili w podobny sposób pieniądze od 
innych osób. Czynności wykrywcze w tej sprawie są koordyno-
wane z innymi jednostkami policji i prawdopodobnie doprowa-
dzą do zatrzymania sprawców.

13 września - rankiem ujawniono włamanie do sklepu spo-
żywczo-przemysłowego w Przeciszowie ul. Oświęcimska. Niezna-
ni sprawcy skradli m.in. alkohol i papierosy. Najprawdopodob-
niej ci sami sprawcy tej samej nocy w podobny sposób okradli 
sklep we Włosienicy.

21 września - spór o przebieg granic pomiędzy sąsiadami z ul. 
Długiej doprowadził do przelewu krwi. W czasie słownej utarcz-
ki prowadzonej przez dwóch mężczyzn, jeden z nich znienacka 
uderzył adwersarza w twarz powodując obrażenia wymagające 
pomocy medycznej i odpowie on za to przed sądem.

11 października - mieszkaniec Przeciszowa kierujący samocho-
dem m-ki peugeot coupe nie zatrzymał się do kontroli drogowej w 
Porębie Wielkiej w chwili, gdy przekraczał dozwoloną prędkość i odda-
lił się w kierunku Polanki Wielkiej. Policjanci szybko ustalili jego adres 
i poczekali aż podjedzie pod swój dom. Po kilkudziesięciu minutach 
pojazd ten tam nadjechał i okazało się, że kierowca jest nietrzeźwy.

14 października - w potoku Bachórz w pobliży ujścia do Wisły 
na terenie Podolsza ujawniono zwłoki 70-letniego Niemca, który w 
dn. 5 października zaginął na terenie Poręby Wielkiej. Jak ustalono 
do śmierci mężczyzny doszło w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
bez udziału osób trzecich, a bezpośrednią przyczyna było utonięcie. 
Nieszczęśnik widziany był w dniu zaginięcia późnym popołudniem 
na ul. Słonecznej w Lesie, gdy kierował się w stronę wału na Wiśle.

5 listopada - na Przyrębie policjanci zatrzymali trzech mieszkań-
ców Przeciszowa, którzy za pomocą sieci poławiali ryby na wodach 
gospodarstwa rybackiego. Podczas przeszukań domostw zatrzy-
manych ujawniono także trofea myśliwskie i policja sprawdza ich 
pochodzenie.

9 listopada - w godzinach nocnych na ul. Bukowieckiej w Piotro-
wicach zatrzymano mieszkańca, który w stanie nietrzeźwości kiero-
wał samochodem m-ki opel.

4 grudnia - ok. godz. 16.55 nieznany, zamaskowany sprawca gro-
żąc nożem usiłował dokonać rozboju na stacji paliw RSP w Przeci-
szowie. Pracujący tam mężczyzna nie dał się nastraszyć i zablokował 
drzwi przed napastnikiem, po czym uruchomił alarm. Osoby posia-
dające informacje w tej sprawie proszone są o kontakt z Zespołem 
Kryminalnym KP w Zatorze tel. 33 84-109-97.

Kronpol
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i ODESZLI OD NAS...

wrzesień
1. Józef  Filar 82 lata   Przeciszów
2. Tadeusz Kempiński 76 lat  Przeciszów
3. Franciszek Ścigaj 63 lata  Las
4. Stanisław Michałek 70 lat  Przeciszów
5. Józef Wędrzyk 60 lat  Piotrowice

październik
1. Jan Krawczyk 77 lat  Piotrowice
2. Stanisław Jarnot 62 lata  Przeciszów
3. Helena Oleksy 96 lat  Przeciszów
4. Anna  Zajas 88 lat   Przeciszów
5. Janina Kożuch 74 lata  Przeciszów
6. Stanisław Stanek 75 lat  Przeciszów
7. Stanisław Tyran 52 lata  Przeciszów

listopad
1. Jan Polak 78 lat   Przeciszów
2. Eleonora Kobiałka 85 lat   Piotrowice
3. Henryk Kożuch 55 lat  Las
4. Katarzyna Hałatek 77 lat  Piotrowice
5. Stanisława Sanak 67 lat  Przeciszów
6. Jan Mendyk 77 lat   Przeciszów
7.Bernaś Szczepan  91 lat  Przeciszów
8. Helena Frączek 82 lata  Piotrowice 

grudzień
Julian Wandor 91 lat   Piotrowice
Romuald Poznański 50 lat  Przeciszów
Rozalia Jarnot 93 lata   Piotrowice

Kamieniarstwo nagrobkowe

- nagrobki
- schody
- parapety

Janina Zaczyk
Piotrowice, 
ul. Lipowa 37, 
32-641 Przeciszow
Tel. 033/ 841 31 40,
kom. 0 698 892 594

Na czwartym miejscu rundę jesienną zakończyła ekipa LKS – u 
Piotrowice. Nasz zespół w dziesięciu meczach zanotował sześć zwy-
cięstw, jeden remis oraz trzy porażki.

Tegoroczne rozgrywki oświęcimskiej B klasy zostały zdominowa-
ne przez Solavie Grojec i rezerwy oświęcimskiej Soły. LKS Piotrowice 
natomiast wraz ze Skawą Podolsze i Pogórzem Gierałtowice powal-
czy prawdopodobnie o trzecią lokatę. To nie znaczy, że klub z naszej 
gminy stracił szanse na awans, zwłaszcza, gdy przed nami cała run-
da wiosenna. Patrząc jednak z perspektywy pierwszej części sezonu 
wydaje się, że czołowa dwójka może być poza zasięgiem. Świadczą 
o tym między innymi porażki, które ponieśliśmy z tymi zespołami.

Bartłomiej B. Kasperczyk
Komplet wyników LKS Piotrowice w rundzie jesiennej:
LKS Piotrowice – LKS Palczowice 5:2
Soła II Oświęcim - LKS Piotrowice  7:0

LKS Piotrowice – Solavia Grojec 0:7
LKS Głębowice – LKS Piotrowice 2:4
LKS Piotrowice – Pogórze Gierałtowice 2:0
Sygnał Włosienica - LKS Piotrowice  2:3
LKS Piotrowice - Puls Broszkowice 1:2
LKS Bulowice - LKS Piotrowice  1:1
LKS Piotrowice - LKS Poręba Wielka 3:1
Skawa Podolsze - LKS Piotrowice 2:3

LKS Piotrowice tuż za podium

II Turniej Mikołajkowy w Siatkówce odbył się 1 grudnia na hali 
sportowej ZSPG w Piotrowicach. W zmaganiach wzięła udział 
młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna z terenu naszej gmi-
ny. Do zawodów zgłosiły się cztery drużyny w składach 6-oso-
bowych. Najlepszą drużyną okazał się Sześciopak, a najbardziej 
wartościowym zawodnikiem turnieju był Piotr Zajas.

Zawody były rozgrywane systemem każdy z każdym. Po roze-
granych meczach podliczono punkty i zdobywca największej ilo-
ści wygrywał cały turniej.

Po wyłonieniu zwycięzcy i dalszych miejsc nastąpiło wrę-
czenie nagród. Nagrody w postaci pucharów i medali dla trzech 
pierwszych miejsc wręczył wójt gminy Przeciszów Bogdan Cuber 
oraz Łukasz Płonka. Wszyscy uczestnicy otrzymali czekoladowy 
poczęstunek z racji, iż był to przecież Turniej Mikołajkowy.

Ostateczna klasyfikacja turnieju wyglądała następująco :
1. miejsce zdobyła drużyna pod nazwą Sześciopak w składzie : 

Jakub Gaudyn – Kapitan, Damian Chmura, Piotr Zajas, Rafał Jaros, 
Krystian Bartuś i Konrad Bębenek.

2. miejsce wywalczył zespół Drink Team: Jakub Kacperek, 
Paweł Kozłowski, Filip Rał, Dawid Antecki, Grzegorz Makuch, 
Tomek Zając.

3. miejsce zajęła drużyna Suche majtki na dnie morza: Kamil 
Kwadrans, Andrzej Kozłowski, Arkadiusz Klimczyk, Kamil Drab-
czyk, Tomasz Szalonek, Jacek Kwadrans.

4. miejsce Gorące browary: Artur Bartuś, Dawid Medyński, 
Mateusz Wójcik, Krzysztof Sanak, Konrad Camona, Sebastian 
Pawela, Damian Momot.

Została także wręczona indywidulana nagroda dla najbar-
dziej wartościowego zawodnika turnieju (MVP).Laureatem tej 
nagrody został Piotr Zajas.

Był to drugi Mikołajkowy Turniej i podobnie jak rok temu 
stał na bardzo wysokim poziomie. Drużyny rywalizowały bar-
dzo ambitnie, a zwycięzców z niektórych meczów musiała wyła-
niać dopiero dogrywka.  Cieszy fakt, iż do pomocy przy samym 
turnieju zgłosiły się osoby nie biorące udziału w zawodach. To 
oznacza, że przy odrobinie mobilizacji jesteśmy w stanie zachę-
cić młodzież do działania.

Nagrody ufundował  Urząd Gminy w Przeciszowie. Organiza-
torem turnieju był Łukasz Płonka z pomocą Młodzieżowej Rady 
Gminy w Przeciszowie.

Piotr Tobiczyk,

Turniej „na Mikołaja”
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28 października
II Gminny Turniej o Puchar Wójta Gminy Przeciszów w teni-

sie stołowym
W turnieju uczestniczyło 40 zawodników. W kategorii Open 

zagrali zawodnicy z różnych rejonów województwa małopolskie-
go jak i śląskiego (Oświęcim, Tychy, Bytom, Andrychów, Kęty, 
Zabrze). Turniej stał na wysokim poziomie.

Najlepsza w kategorii szkół podstawowych okazała się Zuzia 
Staszczak z LKS Piotrowice, za nią uplasował się Przemysław 
Foksiński oraz Kamil Klimczyk, również występujący w barwach 
LKS Piotrowice.

W kategorii szkół ponadpodstawowych pierwsze miejsce 
zajął Damian Chmura z Przeciszowa, który wygrał dzięki lepsze-
mu bilansowi w bezpośrednim pojedynku z Krzysztofem Antec-
kim z LKS Piotrowice. Na trzecim miejscu uplasował się Dawid 
Michałek z Przeciszowa.

Najliczniejszą kategorię - Open - wygrał Rafał Serwata z 
Tychów, który w finale pokonał innego „Ślązaka” Rafała Wójci-
ka. Podium uzupełnił Michał Kozieł z UKS Polfin Oświęcim, któ-
ry po bardzo zaciętym pojedynku wygrał z Krzysztofem Żebro z 
LKS Piotrowice. Turniej odbył się w bardzo przyjaznej atmosfe-
rze, na koniec wójt Bogdan Cuber uroczyście wręczył zwycięz-
com puchary i dyplomy.

10 listopada
II Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Gminy Przeciszów w 

tenisie stołowym
W turnieju uczestniczyło 50 zawodników. Kategoria młodzi-

ków oraz juniorów zakończyła się zwycięstwem Mateusza Zębali 
(Bronowianka Kraków), w młodzikach drugie miejsce przypadło 
w udziale Adrianowi Paskowi (Nowy Sącz), a trzecie Zuzi Stasz-
czak z Piotrowic. W juniorach drugie miejsce zajął Paweł Zębala, 
a trzecie Krzysztof Antecki z Piotrowic.

W kategorii Open najlepszy okazał się Kamil Warmuz, poko-
nując w finale swojego kolegę z drużyny Dawida Chojnę z Bacho-
wic, podium uzupełnił Krzysztof Żebro z Piotrowic.

Turniej przebiegł w miłej atmosferze, na koniec okazałe 
puchary oraz nagrody rzeczowe wręczył wójt naszej gminy.

Od 15 i 28 listopada
Rejonowe oraz Wojewódzkie Eliminacje Ogólnopolskiego 

Festiwalu Tenisa Stołowego Dzieci
Zawodnicy LKS Piotrowice w składzie: Zuzanna Staszczak, 

Patryk Antecki, Sebastian Szatan, Damian Antecki, Przemysław 
Foksiński, Kamil Klimczyk, Agata Ortman wystąpili najpierw w eli-
minacjach rejonowych w Oświęcimiu (15 listopada), a następnie 
(28 listopada) w eliminacjach wojewódzkich. W tych pierwszych 
Patryk, Zuzia, Przemek, Kamil i Agata znaleźli się na podium w 
swoich kategoriach, jednocześnie kwalifikując się na elimina-
cje wojewódzkie.

Na eliminacjach wojewódzkich niestety nie udało powtórzyć 
się tego sukcesu, warto jednak zaznaczyć że sam udział był już 
sporym osiągnięciem.

20 września i 18 października
Wojewódzkie Turnieje Kwalifikacyjne Seniorów. W Krakowie 

20 września oraz 18 października odbyły się WTK Seniorów. W 

turnieju zagrali gracze LKS Piotrowice: Krzysztof i Andrzej Żebro, 
Patryk Maroszek, Krzysztof Antecki. Zarówno w pierwszym jak i w 
drugim turnieju najlepiej spisał się grający trener Krzysztof Żebro. 
Dobrze zagrał również Andrzej, nieco gorzej poszło Patrykowi oraz 
Krzyśkowi.

W klasyfikacji generalnej po dwóch turniejach Krzysztof Żebro 
plasuje się w trzeciej dziesiątce zawodników, Andrzej w piątej, a 
Patryk z Krzyśkiem w szóstej dziesiątce.

27 września i 25 listopada
Wojewódzkie Turnieje Kwalifikacyjne Żaków.
Najpierw w Koźmicach Wielkich, później w Krakowie odbyły się 

dwa turnieje klasyfikacyjne żaków, w których grali żacy z Piotrowic. 
Po dwóch turniejach, w klasyfikacji generalnej najlepiej plasują się 
Przemek Foksiński i Zuzia Staszczak, oboje na 9. miejscach w swo-
ich kategoriach. Oboje zachowują realną szansę na grę w kończącym 
sezon turnieju TOP 8, w którym grają najlepsze ósemki w wojewódz-
twie. Damian Antecki jest w drugiej dziesiątce, a Kamil Klimczyk i 
Patryk Antecki w trzeciej.

20 września – 5 grudnia
Rozgrywki w ramach IV ligi
LKS Olmex Piotrowice zakończył pierwszą rundę rozgrywek w 

ramach IV ligi.
W pierwszej kolejce gracze z Piotrowic w składzie: Andrzej Żebro, 

Patryk Maroszek, Krzysztof Antecki, Stefan Bizoń, pod wodzą Krzysz-
tofa Żebro, nie przegrali żadnego spotkania, remisując tylko jeden 
mecz. Tym samym beniaminek IV ligi zajmuje pierwsze miejsce w 
tabeli po pierwszej kolejce.

Tenis stołowy w podsumowaniu kwartału

Festiwal Tenisa Stołowego Dzieci.
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Na konkursie modeli kartonowych


