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Gminne inwestycje
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Trwają prace projektowe związane z budową chodnika i kanali-
zacji opadowej odcinka ulicy Andrychowskiej w Piotrowicach. Jest 
to droga powiatowa, na której przyszła inwestycja będzie współ-
finansowana po połowie z budżetów naszej gminy oraz powiatu 
oświęcimskiego. Koszt tego zadania, którego realizacja ma nastą-
pić jeszcze w tym roku, oszacowano na 800 tys. zł.

uuu

Władze gminy prowadzą rozmowy z powiatem oświęcimskim w 
sprawie remontu ulicy Leśnej wraz z chodnikiem. Zadanie ma być 
finansowane po połowie przez samorządy, a jego koszt oszacowa-
no po 150 tys. zł (pas jezdni) i po 100 tys. zł (chodnik). Jak zauważa 
wójt Przeciszowa, powiatowi decydenci czekają na oszczędności 
po przetargach, co ma zagwarantować pokrycie kosztów inwesty-
cji. Nasz budżet ma już zabezpieczone środki na ten cel.

uuu

Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Podstawowo-
-Gimnazjalnym w Piotrowicach nabiera realnych kształtów. Nasza 
gmina podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Wojewódz-
twa Małopolskiego w sprawie dofinansowania tego przedsięwzię-
cia. Środki, które mają w dużej mierze wspomóc budowę tego kom-
pleksu w wysokości 450 000 zł, czyli 85 proc. wartości inwestycji, 
pochodzą z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sek-
tora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich w latach 
2007 – 2013”. Nasza gmina włączy się w finansowanie tego przed-
sięwzięcia kwotą 253 000 zł.

uuu

ZUK z Oświęcimia wygrał przetarg, ogłoszony przez gminę 
Przeciszów na zagospodarowanie odpadów naszych mieszkań-
ców. Firma ta odbierała przez lata od nas śmieci, co może gwaran-
tować rzetelność na przyszłość. Nasz samorząd na czas uchwalił 
wszystkie stosowne uchwały. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż 
w przypadku rodziny, która posiada więcej niż dwoje dzieci, kolej-
ny młody przeciszowianin, będzie zwolniony z obowiązku płace-
nia za wywóz odpadów. 

Każdy z nas do końca marca miał obowiązek złożenia deklaracji 
i większość z tego obowiązku się wywiązała. Odsetek osób, które 
powinny się zdeklarować, a tego jeszcze nie zrobiły jest niewielki. 
Jednak należy pamiętać o konieczności złożenia deklaracji i uczy-
nić to bezzwłocznie.

uuu

Przeprowadzono przetarg na wykonanie remontów cząstko-
wych dróg gminnych. W wyniku przetargu remonty będzie wyko-
nywała Firma Eurovia. Koszt zadania to kwota około 100 000 zł.

Firma Eurovia wygrała również przetarg na wykonanie drogi 
dojazdowej do kompleksu boisk Orlik. Koszt tej inwestycji drogo-
wej to kwota około 150 000 zł.

uuu

Kolej Polska podpisała akt notarialny, na mocy którego przeka-
zała nieodpłatnie grunty naszej gminie. Na tych nieruchomościach 
znajdują się ulice Kolejowa i Boconek.              (ryt)

W tym roku nasza gmina może się pochwalić zakupem średnich 
samochodów pożarniczych dla dwóch jednostek OSP w Piotrowi-
cach i Przeciszowie. Był to krok w dobrą stronę, choć wiązał się z 
niemałym, bo liczącym 869 920 zł wydatkiem, pochodzącym ze 
środków budżetu gminy. Przy czym gros tej kwoty, to zaciągnięty 
kredyt na preferencyjnych warunkach.

Nowe samochody dla OSP

Nasze obie jednostki, które dzielnie służą i pomagają nie tylko 
mieszkańcom naszej gminy, muszą korzystać z dobrego, nowocze-
snego sprzętu o możliwie najwyższych parametrach. Samochody 
stare, zużyte powinny być i są, jak się okazuje, stopniowo wycofy-
wane. W tym miejscu zachęcamy do lektury w tym wydaniu WGP 
wywiadu z Józefem Puziakiem, prezesem OSP w Przeciszowie, a 
także rozbudowanej informacji na temat obchodów jubileuszu 
100-lecia istnienia OSP w Piotrowicach.

Gmina Przeciszów zakupiła dla jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Przeciszowie średni samochód ratowniczo-gaśniczy 
marki Mercedes-Benz Atego 1429 AF- na ramie fabrycznie nowe-
go Mercedesa-Benz Atego 1429 AF, który zabudowano nadwoziem 
pożarniczym, ratowniczo-gaśniczym typu GBA. Służy on do prze-
wozu sześciu strażaków w kabinie zespolonej w układzie miejsc 
1+1+4. Samochód został wyposażony w sprzęt pożarniczy, oprzy-
rządowanie i specjalistyczny sprzęt ratownictwa technicznego. 
Prezes OSP w Przeciszowie twierdzi, iż jest to najnowocześniejszy 
samochód pożarniczy, jaki jest na wyposażeniu ochotniczych stra-
ży pożarnych powiatu oświęcimskiego.

Całkowity koszt zakupu tego samochodu to 619 920 zł, przy 
czym kwota w wysokości 110 tys. zł trafiła jako dofinansowanie z 
Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, a reszta sumy, czyli 
509 920 zł stanowi pożyczkę preferencyjną, zaciągniętą przez gmi-
nę Przeciszów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Z kolei inna nasza jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Piotrowicach otrzymała z gminy samochód średni marki Man TGL, 
na podwoziu Man TGL, sprowadzony z Niemiec. Auto to posiada 
zamontowaną w sposób trwały zabudowę typową dla samochodu 
pożarniczego, w skład której wchodzą: autopompa - napędzana z 
silnika samochodu, zbiornik na wodę o pojemności 1600 l, schow-
ki na sprzęt gaśniczy.

Całkowity koszt zakupu tego samochodu pożarniczego wyniósł 
360 tys. zł i został w całości pokryty z budżetu naszej gminy.

(ryt)

Od marca 2013 roku działa strona internetowa Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Przeciszowie. Zapraszamy do 
jej odwiedzania pod adresem:

www.gbprzeciszow.pl

Biblioteka ma stronę internetową

Targi Turystyczne Doliny Karpia zainaugurowały tegoroczny 
cykl festiwalowych imprez w naszym regionie. Pierwsza z nich 
miała swoją premierę 26 maja, kiedy to festiwal rozpoczęły zor-
ganizowane po raz drugi Targi Turystyczne w Dolinie Karpia. 
Trwały one przez całą niedzielę. 

Na rynku w Zatorze można było wysłuchać zespołu śpiewa-
czego Same Swoje, skosztować miodu z pasieki państwa Kurza-
ków oraz zobaczyć wystawę fotograficzną, prezentującą gminę 
Przeciszów.

Ponadto Koło Rowerowe Cyklista z Przeciszowa zorganizowało 
wycieczkę rowerową z Zatora na stawy Przyrębskie, gdzie odbyło 
się spotkanie z ornitologami.

GBP Przeciszów

Gmina na targach w Zatorze
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8 czerwca nasza gmina wzięła udział w Pikniku Rodzinnym z 
okazji 20-lecia istnienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Na piknik zaproszono 60 
partnerów, którzy zaprezentowali swoje działania na rzecz ochro-
ny środowiska, zrealizowane przy wsparciu finansowym funduszu.

Gminę Przeciszów reprezentowali pracownicy Urzędu Gminy 
oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Przeciszowie. Na tę okazję 
przedstawiono na stoisku prezentację multimedialną, wystawę 
walorów przyrodniczych i turystycznych gminy oraz ekspozycję 
modeli kartonowych. Zarówno piknik, jak i stoisko gminy cieszyły 
się dużym zainteresowaniem wśród osób przybyłych na krakow-
skie błonia.              GBP Przeciszów

Na pikniku w Krakowie

Już po raz trzeci Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie 
była organizatorem spotkania w ramach akcji „Cała Polska Czyta 
Dzieciom”. 21 maja bibliotekę w Przeciszowie odwiedziły dzieci z 
Samorządowego Przedszkola w Przeciszowie, z kolei dzień póź-
niej przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w Przeciszo-
wie – Podlesiu. Na koniec akcji do fili biblioteki w Piotrowicach 
przybyli 24 maja wychowankowie Samorządowego Przedszkola 
w Piotrowicach.

Książeczki pt. „Żuraw i czapla”,  „Wilcza piosenka” i „Bajka o dziel-
nym zającu” czytał dzieciom wójt Bogdan Cuber, który tradycyjnie, 
od zawsze czyta najmłodszym. Dzieci słuchały z dużym zaintere-
sowaniem po czym zadawały mnóstwo pytań. W nagrodę każde 
dziecko otrzymało czytaną książeczkę oraz słodki poczęstunek.

GBP Przeciszów

Przedszkolaki w bibliotece

Urząd Gminy w Przeciszowie w ramach projektu „KONSERWA-
TOR – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
zatrudnienia” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w 
Krakowie organizuje 5 stanowisk zatrudnienia subsydiowanego .

Cel projektu:
Pomoc osobom, którym przez dłuższy czas nie udało się znaleźć 

zatrudnienia oraz osobom nie posiadającym wystarczająco atrak-
cyjnych kwalifikacji zawodowych bądź też doświadczenia zawo-
dowego dla znalezienia zatrudnienia.

Cele szczegółowe projektu:
1. nabycie nowych bądź utrwalenie uzyskanych w projekcie 

kwalifikacji i kompetencji zawodowych;
2. uzyskanie doświadczenia zawodowego;
3. pozyskanie wiedzy i umiejętności przydatnych do samodziel-

nego poruszania się na rynku pracy;
4. podniesienie samooceny osób pozostających bez zatrudnie-

nia odnośnie własnych kwalifikacji i umiejętności oraz możliwości 
powrotu na rynek pracy.

Czas trwania programu:
Program trwa od 16.05.2013 r. do 15.10.2013 roku . Realizowa-

ny jest na cmentarzach komunalnych.
Zakres zadań: 
1. Oczyszczanie nagrobków oraz zabytkowych grobowców, 
2. wykonanie prac zabezpieczających i chroniących zabytkowe 

nagrobki i pomniki przed całkowitym zniszczeniem. 
3. Porządkowanie alejek cmentarnych. 
4.Remont ogrodzenia.

Gmina aktywizuje 
bezrobotnych

Od 1 stycznia tego roku wprowadzono szereg ułatwień w reali-
zacji obowiązku meldunkowego (zmiana ustawy o ewidencji lud-
ności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2012r. poz.1407).

Teraz obowiązek meldunkowy możemy załatwić podczas 
jednej wizyty w urzędzie. Nie musimy najpierw wymeldować się 
w jednym urzędzie, aby zameldować się w innym. Te czynności 
wykonamy w tym samym urzędzie, do którego trafimy, aby się 
zameldować.

Nowością jest też to, że przy zameldowaniu nie podajemy 
informacji o wykształceniu czy obowiązku meldunkowym.

Zniesione zostały również sankcje m.in. dla obywateli Polski 
czy UE za niedopełnienie obowiązku meldunkowego.

Wydłużeniu uległ także termin zgłoszenia meldunkowego z 
aktualnych czterech do 30 dni.

Ponadto: zlikwidowano obowiązek meldunkowy wczasowi-
czów i turystów, wprowadzono możliwość dopełnienia obowiąz-
ku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika, wydłu-
żono okresy wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu 
w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.           q

Zmiany w obowiązku meldunkowym

Nasze stoisko na pikniku w Krakowie.

Wójt czytał dzieciom bajki.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Gwałtowne ulewy, które nawiedziły w 
pierwszej połowie maja naszą gminę oraz 
sąsiednie miejscowości, doprowadziły do 
poważnego zagrożenia powodziowego. 
W efekcie rozwoju niekorzystnej dla nas 
sytuacji meteorologicznej wójt Bogdan 
Cuber ogłosił pogotowie przeciwpowo-
dziowe; pracę rozpoczął sztab kryzyso-
wy, który podejmował konieczne decy-
zje w sprawie m.in. ochrony przed zala-
niem niekontrolowaną wodą budynków 
mieszkalnych.

Woda poczyniła niemałe szkody na 
naszym terenie, które gmina oszacowała 
na ok. 1 mln 700 tys. zł. Komisja wojewódz-
ka dokonała własnej wyceny strat na kwotę 
około 715 tys. zł.

W wyniku obfitych opadów deszczu, 6 
maja w Piotrowicach spadło w przeciągu 
20 minut ok. 60 l wody na m2 i to dopro-
wadziło do wystąpienia z brzegów potoku 
Bachórz oraz przelania się wody z rowów 
melioracyjnych. W konsekwencji doszło do 
podtopienia kilku budynków, zalało kotłow-
nie i piwnice. Woda w Bachorzu podniosła 
się także przez dopływ z gmin ościennych, 
gdyż jesteśmy połączeni z nimi rowami 
melioracyjnymi.

Konsekwencją naporu dużej ilości wody 
było uszkodzenie przepustów, poboczy, 
skarp na ulicy Kasztanowej, którą niedaw-
no wyremontowano. Zniszczeniu uległa 
także ulica Jaśminowa, na której wzburzo-
na woda zerwała część pobocza i zniszczyła 
przepust. Na pewnym odcinku drogi uległa 
zniszczeniu nawierzchnia ulic Węglarzówka 
i Akacjowa, a także przepust na Wrzosowej. 
Wysoka woda zalała również ulice Kościel-
ną, boisko LKS Piotrowice, a na ul. Lipowej 
sięgała ona równo z mostem drogowym, 
co bezpośrednio zagroziło uszkodzeniem 
instalacji gazowej przy Bachorzu. Chcąc 
temu zaradzić wezwano pogotowie gazo-
we, które przybyło na miejsce i zabezpie-
czyło teren. Ulica Bukowicka została wymy-
ta i zamknięta dla ruchu samochodowego.

Około godz. 19.00 woda w Piotrowi-
cach zaczęła powoli opadać, ale wtedy fala 
powodziowa dosięgła Przeciszowa. Wtedy 
to woda zalała mosty przy ulicy Jazowej 
oraz Morgarski i podtopiła budynki przy 
ulicy Wąskiej. Strażacy wraz z mieszkańca-
mi zbudowali zapory z worków z piaskiem. 
Jednak przez te dwa mosty woda zaczęła 
płynąć i w konsekwencji przy przeprawie na 
ulicy Jazowej strażacy z OSP założyli ręka-
wy wypełnione wodą i to właśnie uchroni-
ło przed zalaniem ulice Jazową i Borkową.

W akcji przeciwpowodziowej pomaga-
ły naszej gminie zastępy strażaków z OSP 
Zator i Włosienicy oraz PSP z Oświęcimia. 
Około godz. 23.30 woda zaczęła stopnio-
wo opadać. 

5 czerwca w wyniku długotrwałych 
opadów podniosły się poziomy na rzekach 
Wiśle, Łowiczance i Bachorzu, w niektórych 
przypadków występując z brzegów, ale na 
chwilę. Wylał kanał obok LKS Piotrowice, ale 
o godz. 18.00 woda zaczęła się cofać.

Ryszard Tabaka

Gminie zagroziła woda

Największe zagrożenie powodzio-
we w naszej gminie wiąże się bezpo-
średnio ze złym stanem technicznym 
wałów przeciwpowodziowych nad 
rzeką Wisłą. Potoki Bachórz, Łowi-
czanka i Włosień nie są także należycie 
zabezpieczone. 

Często mówi się o konieczności 
regulacji rzek, podwyższeniu wałów 
czy zwiększeniu przepustowości 
mostów. Po ostatniej powodzi rze-
ki wymagają po raz kolejny dokona-
nia koniecznych zabezpieczeń. Grozę 
budzi zły stan mostu na ulicy Wąskiej, 
wodę hamują mosty kolejowe na 
Bachorzu, a także most Morgarski. 
Jednak największe zagrożenie stano-
wią wały na Wiśle, gdyż są one stare, 
niezabezpieczone i uszkodzone. Jeśli 
wały nie wytrzymają, to woda zaleje 
Las i Przeciszów-Podlesie, czyniąc wiel-
kie spustoszenie. Z pewnością pewnym 
ratunkiem dla nas jest „Program ochro-
ny przed powodzią w dorzeczu górnej 
Wisły”, jednak jego realizacja obliczona 
na lata przeciąga się w czasie…

Duża woda to 
zagrożenie

W wyniku intensywnych opadów desz-
czu uszkodzone zostały drogi gminne na 
długości ok. 3,33 km w sołectwie Piotro-
wice. Wśród nich znalazły się ulice: Aka-
cjowa, Modrzewiowa, Bukowiecka, Kasz-
tanowa, Jaśminowa, Kościelna. Uszkodze-
nia polegają na zniszczeniu nawierzchni 
jezdni, poboczy, oberwaniu skarp i rowów. 
Ponadto żywioł zniszczył również przepu-
sty w Piotrowicach.

Straty po powodzi

2
aktualności
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Skąd u Pana zainteresowanie Ochotni-
czą Strażą Pożarną?

W latach mojej młodości byłem dzia-
łaczem Związku Młodzieży Wiejskiej w 
Monowicach. Wówczas chciałem coś z sie-
bie dawać bezinteresownie innym, działać 
dla dobra społeczności. Straż pożarna to 
doskonałe miejsce do realizacji tego celu. 
Do OSP w Oświęcimiu wstąpiłem w roku 
1966 w zasadzie, to wciągnęli mnie kole-
dzy z pracy w Elektromontażu nr 3 Kato-
wice. Byłem jednocześnie w ZMW i OSP. 
Była tam kawiarnia, prężnie działał zespół 
bigbitowy Solanie. Do południa myliśmy 
sprzęt strażacki, a wieczorem była dysko-
teka. Miło wspominam ten czas.

Jak wyglądało OSP w tamtych latach, 
a jak obecnie się prezentuje? Czy możemy 
mówić o różnicy?

Mieliśmy samochody, ale nie było 
wyposażenia. Dziś sprzęt jest bez porów-
nania. Strażacy nie byli przeszkoleni, tak 
jak obecnie. Mam na myśli przeszkolenie 
w ratownictwie medycznym, technicz-
nym. Kiedyś były Stary 20, 25 i Żuki, dziś 
mamy samochody na wskroś nowoczesne. 
O takim sprzęcie druhowie mogli jedynie 
marzyć. Dawniej była sikawka, wąż, bosaki 
i to tyle. Dziś mamy zestaw nowoczesnych 
narzędzi ratowniczych Holmatro. W stra-
ży zakładowej przeszedłem przeszkolenie 
medyczne, techniczne, ale w straży ochot-
niczej tego nie było. W OSP w Oświęcimiu 
byłem szeregowym ratownikiem, ale po 
przejściu do Przeciszowa zostałem po pew-
nym czasie zastępcą naczelnika, sekreta-
rzem w zarządzie gminnym, a w tej chwili, 
od dwóch lat jestem prezesem OSP. Daw-
niej w latach 70. i 80. umundurowanie było 
skromne, wtedy do pożaru każdy leciał w 
tym co miał na sobie. Obecnie mamy spe-
cjalistyczne umundurowanie, hełm, buty 
i przeszkolenie. Większość strażaków nie 
miała przeszkolenia. Sprzęt obecnie to róż-
nica diametralna i nikt nie może go obsłu-
giwać bez specjalistycznego przeszkolenia.

Jaki sprzęt strażacki posiada OSP w 
Przeciszowie?

OSP w Przeciszowie ma nowoczesny 
sprzęt techniczny Holmatro niezbędny 
w przypadku wypadków, czy kolizji dro-
gowych. Służy on do ewakuacji rannych, 
uwolnienia poszkodowanych z samocho-
du. Jest tam: pompa, nożyce do obcinania, 
rozpieraki, rozpierak kolumnowy, piła do 
wycinania przedniej szyby, zabezpiecze-
nie z płyty tekstolitowej do zabezpieczenia 
twarzy kierowcy podczas uwalniania z wra-

ku auta. Ponadto jest tam: deska dla ranne-
go, dwie torby medyczne, butla tlenu, szyny 
do usztywnienia kończyn. Posiadamy tak-
że samochody, niezbędne do naszej pracy. 
Jest to Volkswagen osobowy, Renault średni 
samochód gaśniczy, na nim był Holmatro, 
Jelcz, który został wycofany i sprzedany do 
jednostki OSP Sarnów za Będzinem. Ten 
samochód miał ponad 28 lat, karosacja była 
robiona w 2005 roku. Na naszym stanie jest 
także nowy samochód.

Właśnie, proszę przedstawić czytelni-
kom garść informacji na ten temat.

Z tego co się orientuję, to dwa lata temu 
stary samochód Jelcz ulegał poważnej awa-
rii skrzyni biegów oraz silnika. To właśnie 
wójt Bogdan Cuber zadecydował, aby go 
nie remontować, lecz zakupić nowy samo-
chód. Gmina na ten cel zaciągnęła pożycz-
kę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska w Krakowie i zakupiła samo-
chód. Ceny dokładnie nie pamiętam, ale 
była to kwota ok. 620 tys. Ten samochód 
jest nowoczesny, na podwoziu Mercedesa. 
Jego pojemnik wody ma ok. 2.800 litrów, 
450 litrów środka pianotwórczego i jest z 
pełnym wyposażeniem. Na nim będzie się 
znajdował Holmatro, urządzenie oddymia-
jące, aparaty powietrzne, trzy piły do drew-
na i betonu, węże, gaśnicze, linia szybkiego 
natarcia i oczywiście pełna automatyka dla 
obsługi przez kierowcę. Takie rozwiązanie 
jest bardzo dobre. Nie trzeba gonić, dowód-
ca sekcji ma radiostację przenośną, kierow-
ca ma wgląd we wszystko. Jeśli ktoś nie 
wiedział jak w latach 70. 80. czy 90. wyglą-
dała straż pożarna, to tego nie porówna. 
Warto wspomnieć, że taki samochód, jaki 
już mamy na wyposażeniu będzie jedyny 
w skali całego powiatu. Auto na dwulet-
niej gwarancji zostało zakupione w firmie 
Bocar z Częstochowy. W tym aucie będzie 
poruszać się sześć osób, dowódca sekcji 
oraz kierowca.

Czy nowy samochód zaspokoi potrzeby 
OSP w Przeciszowie?

Potrzeby są zawsze, sprzęt się starzeje. 
Jest już nowy Mercedes, Renault ma pięć 
lat. W ciągu roku mamy średnio od 70 do 
80 wyjazdów. Niektóre jednostki OSP w 
naszym powiecie mają po 4, 5 wyjazdów. 
Jesteśmy w Krajowym Systemie Ratowni-
czo-Gaśniczym i to z pewnością ma zna-
czenie w tym przypadku.

Jeśli coś się złego wydarzy, to trzeba 
wyjechać...

Mamy taki system D50, dyspozytor z 
PSP w Oświęcimiu uruchamia syrenę przez 

radio, automatycznie wysyła SMS-y do 
wszystkich. Obsada wozu zawsze jest, choć 
może raz się zdarzyło do południa, że do 

OSP zmienia oblicze w czasie i pomaga
Wywiad z Józefem Puziakiem, prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Przeciszowie

Józef Puziak - prezes OSP w Prze-
ciszowie, na tym stanowisku działa od 
dwóch lat. Urodził się w Monowicach, 
dzielnicy Oświęcimia. Ukończył Zasadni-
czą Szkołę Zawodową dla Pracujących w 
Oświęcimiu, następnie kurs mistrzowski. 
Z ZChO był związany zawodowo od roku 
1969 aż do emerytury, na którą przeszedł 
w 2010. Jako młody pracownik przez dwa 
lata „odrabiał” wojsko w zakładowej stra-
ży pożarnej, co dało mu szerokie pojęcie 
na temat tego czym jest praca straża-
ka oraz przyniosło niezbędne kursy. Od 
1973 roku pracował na wydziale chloru. 
Z tym miejscem był związany zawodowo 
do 2006, po czym przez cztery lata praco-
wał przy produkcji kauczuku. Do Ochotni-
czej Straży Pożarnej wstąpił w roku 1966, 
kiedy to został druhem w oświęcimskiej 
jednostce. W 1973 roku ożenił się z pan-
ną z Przeciszowa i tam też zamieszkał. 
Państwo Puziakowie, którzy w tym roku 
obchodzą jubileusz 40-lecia pożycia 
małżeńskiego, mają jednego syna, który 
mieszka obecnie z żoną w Szczyrku. Od 
roku 1974 związał się z OSP w Przeciszo-
wie, gdzie pełnił m.in. funkcję sekretarza 
oraz zastępcy naczelnika. W latach 80. 
był przewodniczącym komitetu rodzi-
cielskiego oraz komitetu społecznego 
rozbudowy szkoły w Przeciszowie. Lubi 
jeździć na rowerze, chodzić po lesie oraz 
po górach. Ogląda filmy przyrodnicze, 
jednak jego największą pasją jest słu-
chanie muzyki śląskiej, która jak twierdzi 
„wpada mu zaraz w ucho”.
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pożaru trawy wyjechał kierowca, który miał 
uprawnienia, ale nie był specjalistą. Jednak 
samochód zawsze wyjeżdża do zdarzeń. 
Bazujemy na osobach, które są na miejscu, 
aktywnych emerytach. Syrena raz zawyje, 
a już siedzą w samochodzie. Popołudniu 
dużo jest młodzieży. Czas wyjazdu u nas to 
od 3 do 5 minut.

Jeśli chodzi o młodych druhów. Czy 
istnieje problem z ich naborem do OSP 
Przeciszów?

W tej chwili mamy duże zainteresowa-
nie, nawet muszę ograniczać nabór. Jest 7 
dziewcząt i 12 chłopców, a złożonych wnio-
sków to jeszcze dodatkowo 4 chłopców i 6 
dziewcząt trzynastoletnich. Mam jeszcze 
dwa, lub trzy wnioski na druhów w wie-
ku 9 lat. Jednak młody druh musi unieść 
wąż. Przy naborze ważna jest popularyza-
cja wiedzy pożarniczej poprzez cykliczne 
turnieje, nauczyciele prowadzą pogadanki 
w klasach. Chcę założyć drużynę młodzie-
żową dziewcząt w wieku 13 lat, bo starsze 
już dorastają. Jest spore zainteresowanie. 
Jedna z nich Paulina Polak skończyła kurs 
II stopnia, zaliczyła komorę zadymienia w 
aparacie tlenowym w Krakowie. Być może 
właśnie ona będzie prowadzić sześć dziew-
cząt w wieku trzynastu lat. Ona chce, jest 
bardzo chętna. Są też inne wyróżniające się 
dziewczęta, a wśród nich: Karolina Wójcik, 
Monika Fuczek, która prowadzi kronikę OSP. 
Daria Kozłowska. W sekcji młodzieżowej 
druhowie jeżdżą na zawody, zgrupowania, 
ćwiczenia, chodzi o to, aby zainteresować i 
zagospodarować im czas.

W roku 2011 OSP w Przeciszowie obcho-
dziło 100-lecie istnienia. Proszę przybliżyć 
to wydarzenie.

To się zaczęło walnym zebraniem spra-
wozdawczo-wyborczym. W tych wyborach 
zostałem prezesem OSP. Zaginęła nasza 
kronika i nie wiedzieliśmy dokładnie kiedy 
OSP powstało. W ustaleniu daty wyszliśmy 

z założenia, że w książce wpisów zaproszo-
nych gości oraz jednostek OSP, był zapis, że 
w 1951 roku było 40-lecie straży i 60-lecie 
w 1971 roku. Wtedy to było przekazanie 
do użytku nowej remizy. Na podstawie 
tych zapisków zwróciliśmy się do komendy 
powiatowej i uznano nam taką interpreta-
cję. W konsekwencji otrzymaliśmy zgodę 
na organizację obchodów jubileuszowych. 
Chcąc się wywiązać z zadania mieliśmy 
czerty miesiące na przygotowanie impre-
zy. Obchody odbyły się hucznie i jak sądzę 
wszystko wyszło bardzo dobrze.

Jakie są problemy OSP w Przeciszowie i 
oczekiwania jednostki na przyszłość? Pro-
szę zestawić najpilniejsze zagadnienia do 
realizacji?

Chcemy jeszcze zakupić nowe ubrania 
ochronne, hełmy. Młodzi druhowie powinni 
jechać do zdarzeń w odpowiednim umun-
durowaniu. Ubrania ochronne, bojowe są 
bardzo drogie i kosztują ok. 1500 zł. W tej 
chwili mamy 64 druhów bez młodzieżówki. 
Jan Kowalczyk mający 83 lata jest najstar-

szym członkiem OSP w Przeciszowie. Przy-
dałaby się nam nowa drabina, łódź moto-
rowa oraz nowe garaże, blaszaki. Stale cos 
potrzeba. Współpraca gminy ze OSP w Prze-
ciszowie i z wójtem bezpośrednio jest wzo-
rowa. Wójt to człowiek, który nie odmawia, 
ale stara się pomóc, doradzi.

Nasza gmina w maju przeżywała natar-
cie wody. Jak poradziło sobie z tym OSP?

Była oczywiście z naszej strony całkowi-
ta mobilizacja. Kto chciał, to pomoc uzyskał. 
Nie byliśmy w stanie każdemu naraz poma-
gać. Po ustąpieniu wody, robiliśmy porząd-
ki. Straż nie pompowała wody. Otrzymali-
śmy cztery rękawy przeciwpowodziowe z 
gminy, które sprawdziły się na 200 proc. 
Gdyby nie te rękawy, to Podlesie byłoby pod 
wodą. Zdały egzamin przy moście na ulicy 
Borkowej w Lesie przy Bachorzu. Było 70 cm 
zabezpieczenia. Z tego co wiem, to wójt był 
zadowolony i chwali te rękawy.

Dziękuje za rozmowę.
Rozmawiał Ryszard Tabaka

100 lat OSP w Piotrowicach
OSP w Piotrowicach, od początku swojej 

stuletniej działalności, starała się sumien-
nie spełniać swoje statutowe obowiązki 
w zakresie  szkolenia, prewencji i obrony 
przeciwpożarowej zarówno swojej miej-
scowości jak i gminy. Ma na swym koncie, 
wiele czynów społecznych na rzecz swojej 
wsi, np.: elektryfikację, gazyfikację, tele-
fonizację, budowę: szkoły, przedszkola i 
wodociągów. Wyróżnia się też w zawodach 
sportowo-pożarniczych. Śladami seniorów 
z powodzeniem rozwija się działalność Mło-
dzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Stuletnia działalność OSP godnie wpisa-
ła się w historię i tradycję Piotrowic, uczest-
nicząc w ważnych wydarzeniach lokalnego 
środowiska i uroczystościach parafialnych.

Władze gminy, doceniając zarówno 
dotychczasowe osiągnięcia „Jubilatki”, jak 
również pomyślność dalszej współpra-
cy, pozyskały dla niej nowoczesny, średni 
samochód pożarniczy marki Man, który 
przyczyni się do podniesienia skuteczności 
w zwalczaniu zagrożeń.

Przez sto lat w Piotrowicach nie bra-
kowało osób oddanych sprawie nie tylko 
ratowania bliźnich, ale społecznie pracu-
jących dla poprawy infrastruktury wspól-
nego środowiska. Biorąc pod uwagę obec-
ny stan osobowy członków, w tym MDP, 
można mieć nadzieję, że nie zabraknie ich 
w następnym stuleciu. Z braku miejsca 
wymieniamy tylko tych, którzy w minionym 
stuleciu przewodniczyli OSP:

Prezesi:

Stanisław Antecki, Piotr Kuska, Edward 
Jarosz, Jan Grzesło,  Antoni Noworyta,   Wła-
dysław Noworyta i Mieczysław Frączek.

Komendanci - Naczelnicy:

Piotr Kuska, Stanisław Kuska, Stani-
sław Kozak, Franciszek Frączek, Władysław 
Kobiałka, Marian Merta, Jan Wolny, Mieczy-
sław Fraczek i Janusz Zając.

Z okazji Jubileuszu, Zarząd OSP skła-
da wszystkim mieszkańcom Piotrowic, 
księdzu proboszczowi, organizacjom wiej-
skim, instytucjom oraz władzom gminnym 
serdeczne podziękowania za efektywną 
pomoc i solidarną współpracę.

Bronisław Jania

Nowy samochód pożarniczy zakupiony dla OSP Przeciszów
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Pasmem sukcesów mogą się poszczycić 
modelarze z „Orła” działającego przy Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w Przeciszowie. W 
ciągu ostatnich trzech miesięcy (kwiecień 
- czerwiec) modelarze wzięli udział w czte-
rech ważnych imprezach modelarskich. 
Ich sukcesy to przede wszystkim ciężka i 
dokładnie wykonana praca nad modelami. 
Konkursy, w których biorą udział są spraw-
dzianem ich możliwości. Są miejscem spo-
tkań i wymiany doświadczeń. W przeciągu 
tych kilku miesięcy odnotowali aż 32 zwy-
cięstwa! To ogromny sukces. 

Podczas VII Inowrocławskiego Spotka-
nia Modelarzy Redukcyjnych w Inowrocław, 
który odbył się w dniach 27-28 kwietnia 
modelarze otrzymali zwycięskie wyróżnie-
nia: Wojciech Bochenek za modele Urlich 
Von Jungingen, czołg T-40, USS Hermann, 
Piotr Zieliński za modele Wespe, projekt 705 
Alfa, Ki-61 Hien,  Łukasz Fuczek za model 
USS Seawolf, Andrzej Zemła za model IJN 
Yukikaze, Dariusz Bernaś za model A6M2 
Zero, Tomasz Śliwa za model żołnierza nie-
mieckiego, Mateusz Wójcik za model czoł-
gu Pzkfw II, Michał Cisowski za model DB-1. 
Największym zaskoczeniem było dla mode-
larzy zdobycie Pucharu Grand Prix za najlep-
szy model kartonowy konkursu. Wyróżnie-
nie to wywalczył Andrzej Zemła za model 
IJN Yukikaze.

llll

Kolejne zwycięstwa przywieźli do Prze-
ciszowa nasi dwaj modelarze (Andrzej 
Zemła - IJN Yukikaze oraz Andrzej Jakule-
wicz - HMS Hood). Obaj zdobyli tytuł Wice-

mistrza Polski Modeli Redukcyjnych Stat-
ków i Okrętów NAVIGA klas C. 

Zawody odbyły się w dniach 4-5 maja 
w Oleśnicy. Konkurs był skierowany do 
modelarzy wykonujących modele pływa-
jące. Ich praca została doceniona przez 
jury, które postanowiło przyznać równole-
głe II miejsca. 

Obecnie czekamy na decyzję organiza-
torów, czy nasi modelarze zostaną zakwa-
lifikowani do promowania Polski na arenie 
międzynarodowej podczas przyszłorocz-
nych mistrzostw świata, które odbędą się 
w Rumunii.

llll

Kolejne zwycięstwa nasze Orły przy-
wiozły ze Słowacji. 15 maja odbył się w 
Liptowskim Hradoku słynny Buldog Fest. 
Konkurs ten przyciąga z roku na rok coraz 
więcej modelarzy. Dla klubu z Przeciszowa 
stał się stałym miejscem spotkań i walki o 
najwyższe trofea. 

Tym razem nasi modelarze nie zawiedli. 
Zwycięzcami zostali: Andrzej Jakulewicz - I 
miejsce - HMS Hood, Łukasz Fuczek - II miej-
sce - F-104C Starfighter, Łukasz Fuczek - III 
miejsce - USS Skipjack, Piotr Zieliński - III 
miejsce - Ki61 Hien, Michał Cisowski - III 
miejsce - DB-1, Michał Krzemień - III miej-
sce - czołg Sherman. 

Największym wyróżnieniem było zdo-
bycie Pucharu Starosty Liptowskiego Hra-
doka za najlepszy model kartonowy. W tym 
roku udało się to Andrzejowi Jakulewiczowi 
za piękny okręt HMS Hood.

Sukcesy modelarzy z Przeciszowa

llll

Czerwiec również należał do modela-
rzy z Przeciszowa. W dniach 1-2 czerwca 
odbył się po raz drugi Festiwal Modelarski 
w Krakowie, w którym nasze „Orły” zdobyły 
aż 8 wyróżnień. Wśród zwycięzców znaleź-
li się: Wojciech Bochenek, Łukasz Fuczek, 
Andrzej Zemła, Marcin Michałek, Miko-
łaj Momot, Mikołaj Fuczek, Marcin Polak, 
Michał Krzemień. 

Obecnie na modelarni powstają nowe 
projekty, które będzie można zobaczyć pod-
czas zbliżających się konkursów.

Łukasz Fuczek GBP Przeciszów

Jedną z konkurencji Ligi Klas w Zespole 
Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Prze-
ciszowie był Konkurs Literacki. Uczniowie ze 
szkoły podstawowej mieli za zadanie napi-
sać pracę zgodną z wymogami gatunku 
m.in. baśń, opowiadanie science fiction, lub 
mit, natomiast gimnazjaliści - mini powieść. 
Praca uczennicy Moniki Frączek z klasy II 
gimnazjum została uznana za najlepszy 
utwór tego konkursu.

Poniżej prezentujemy niewielki frag-
ment tej mini powieści, gdyż całość zaj-
muje aż 9 stron w formacie maszynopisu. 
Redakcja WGP żałuje, że nie może przed-
stawić całości tej pracy na łamach naszego 
periodyku. Zachęcamy do kontynuacji lek-
tury, ale już na stronie internetowej szkoły.

Oni musieli cierpiec
Był chłodny majowy poranek. Cały świat 

zaczynał budzić się do życia po zimowym 

letargu. Drzewa wypuszczały zawiązki liści 
i kwiatów, ptaki świergotały z radością szy-
kując gniazda, pokazało się bezchmurne 
niebo. Było naprawdę pięknie, aż chciało 
się żyć - ale niestety nie     wszyscy mogli.

Brak snu już od tygodnia nie dawał mi 
spokoju. Byłem wykończony. Coraz wię-
cej spraw. Coraz więcej roboty. I kilkana-
ście minut snu dziennie. Siedziałem wła-
śnie na tarasie oglądając zmieniającą się 
przyrodę, kiedy zadzwonił telefon. Od 
razu wyczułem, że to inspektor. Któż inny 
mógłby dzwonić o tak kosmicznej porze? 
-Barton? Wybacz, że tak wcześnie, ale 
mamy kolejne nocne morderstwo. Przy-
jedź jak najszybciej do starych bunkrów za 
osiedlem na Wrotach. Wiesz gdzie to jest? 
- T a k ,  w i e m .  Z a r a z  b ę d ę . 
-Z n o w u  n i e  s p a ł e ś?  Z b y t  d o b r z e 
cię znam... Idź z tym do lekarza czło-

wieku, mówię ci, że to się źle skończy. 
- O c z y w i ś c i e ,  j e ś l i  z n a j -
d ę  c h w i l ę  w o l n e g o  c z a s u . 
Rozłączyłem się. Tego ranka naprawdę nie 
miałem ochoty kolejny raz wysłuchiwać z 
ust inspektora historii tragicznego samo-
bójstwa jego wuja Steven’a - spowodowa-
nego bezsennością i związaną z tym depre-
sją - oraz iście ojcowskiej troski ze strony 
człowieka, który  nie chce dać mi nawet 
minimalnej podwyżki za całe dnie harówki. 
Nie powiem gdzie mam jego troskę.

Szybkim ruchem zgarnąłem z drewnia-
nego stolika telefon i rozpocząłem walkę 
z drzwiami balkonowymi. W tym starym 
domu zacinało się wszystko, co mogło 
– nawet drzwi od lodówki. Chciałem się 
stamtąd jak najszybciej wynieść. Po chwili 
szarpaniny drzwi się poddały i udało mi się 
wejść do środka. 

Ciąg dalszy na stronie internetowej 
szkoły. Zachęcmy do lektury!

Monika Frączek

Szkolny konkurs literacki

Andrzej Zemła,Wicemistrz Polski 
Modeli Redukcyjnych Statków i Okrę-

tów NAVICA klasy C.
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W niedzielę, 19 maja już po raz czwar-
ty w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Przeciszowie odbył się Kon-
kurs Piosenki Majowe Śpiewanie. Na gło-
sy zmagali się uczniowie szkół podstawo-
wych i gimnazjów z terenu naszej gminy, 
lubiących śpiewać i pragnących zaprezen-
tować swoje umiejętności.

Jury w składzie Zbigniew Pawełczyk, 
Klaudia Kaim-Gębiś i Piotr Gębiś oceniło 
dobór repertuaru, emisję głosu, intonację, 
interpretację, trudność utworu oraz walory 
artystyczne prezentacji. Uczestnicy, którzy 
zdobyli największą ilość punktów otrzyma-
li za I, II, III miejsce statuetki, pluszaki oraz 
dyplomy, a za wyróżnienia pluszaki i dyplo-
my. Za udział w konkursie uczestnicy uzy-
skali dyplomy i gadżety.

Gminna Biblioteka Publiczna w Prze-
ciszowie dziękuje za pomoc w organizacji 
tego kulturalnego przedsięwzięcia: dyrek-
torom szkół, nauczycielom, uczniom, rodzi-
com, Piotrowi Tobiczykowi, Martynie Brusik 
i Martynie Frączek z Młodzieżowej Rady 
Gminy za obsługę muzyczną i prowadzenie 
konkursu oraz chórowi Bel Canto za występ 
podczas konkursu.

W Konkursie Piosenki Majowe Śpiewanie 
laureatami zostali:

Kategoria: klasa I-III
I miejsce – Sara Belattaga
II miejsce – Weronika Łuszczek
III miejsce – Miłosz Michałek

Wyróżnienia: Zuzanna Jurecka, Sabina 
Bielat, Marcin Dziedzic

Kategoria: klasa IV-VI
I miejsce – Anna Momot
II miejsce – Dominika Stanisławek
III miejsce – Kinga Kozioł

Wyróżnienia: Magdalena Kała, Izabella 
Frączek, Patrycja Nędza

Kategoria: gimnazjum
I miejsce – Klaudia Góral
II miejsce – Anna Kaźnica
III miejsce – Katarzyna Barsińska

GBP Przeciszów

Majowe Śpiewanie po raz czwarty

Uczestnicy konkursu z klas od I-III.

Uczestnicy konkursu z klas od IV-VI i gimnazjum.

W minionym roku szkolnym uczniowie 
Zespołu Szkół Podstawowo–Gimnazjalnych 
w Piotrowicach brali udział w zawodach 
sportowych organizowanych przez PSZS 
w Oświęcimiu, jak również uczestniczyli w 
innych imprezach sportowych, na które byli 
zapraszani.

W czasie ferii zimowych wzięli udział z 
sukcesami w Zimowej Halowej Lidze Piłki 
Nożnej w Osieku. Współorganizatorem tej 
imprezy był Komitet Rodzicielski przy ZSP-
-G w Piotrowicach.

Największe sukcesy odniosły uczennice 
Szkoły Podstawowej w tenisie stołowym. 
Drużyna w składzie: Zuzanna Staszczak, 
Agata Ortman i Justyna Blarowska zajęły 
VII miejsce na zawodach wojewódzkich w 
Nowym Targu. Z kolei w zmaganiach indy-
widualnych Zuzanna Staszczak była 17. w 
województwie.

Uczniowie uczestniczyli również w 
Festiwalu Tenisa Stołowego. Cztery osoby: 
Agata Ortman, Zuzanna Staszczak, Prze-
mysław Foksiński i Patryk Antecki repre-
zentowali nas na zawodach wojewódzkich 
w Olkuszu.

Drużyna dziewcząt w składzie: Zuzanna 
Staszczak, Agata Ortman, Justyna Blarow-
ska, Małgorzata Łabaj, Patrycja Krawczyk, 
Nadia Zajas wygrały zawody gminne w 
czwórboju LA i reprezentowały gminę na 
zawodach powiatowych. 

Drużyna chłopców w składzie: Maciej 
Marsowicz, Konrad Płonka, Mateusz Antec-
ki, Szymon Luranc, Szymon Makuch, Hubert 
Kocjan, Adrian Hałatek reprezentowali 
szkołę na zawodach powiatowych w mini 
piłce ręcznej, mini piłce nożnej i turnieju 
pokazowym, organizowanym przez Szkol-

ny Ośrodek Sportowy w Kętach w Mini Pił-
ce Siatkowej.

Najmłodsi uczniowie także repre-
zentowali szkołę na zawodach. Drużyna 
dziewcząt z klas I – III zajęła 10. miejsce na 
zawodach wojewódzkich w turnieju pn. „Z 
podwórka na stadion” w Tymbarku. Wystą-
piła ona w składzie: Ewa Hałatek, Klaudia 
Tobiczyk, Natalia Stolarczyk, Magdalena 
Gorzkowska, Anna Gorzkowska, Zuzanna 
Jarosz, Monika Marsowicz, Emilia Stokłosa, 
Natalia Lipowska, Sara Sanak.

Uczniowie gimnazjum również repre-
zentowali naszą szkołę na różnego rodzaju 
zawodach. Drużyna chłopców w składzie: 
Grzegorz Hałatek, Grzegorz Grzybek, Piotr 
Hałatek, Damian Gąsiorek, Bartosz Antecki, 
Marek Rogalski, Dominik Gąsiorek, Mate-
usz Ściera, Mateusz Wróbel zajęła IV miej-
sce w finale zawodów powiatowych w pił-
ce ręcznej.

q

Uczniowie z Piotrowic na sportowo
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Rodzinny Festyn w Piotrowicach zor-
ganizowany 22 czerwca, jak co roku otwo-
rzył rajd rowerowy. Miłośnicy dwóch kółek 
zebrali się na szkolnym boisku i w zwartej 
kolumnie wyruszyli w trzydziestokilome-
trową trasę rajdu. Pod opieką policji, stra-
żaków z Ochotniczej Straży Pożarnej  w 
Piotrowicach i karetki Vanmedu  zwiedzili 
malownicze rejony naszej gminy. Po rekre-
acji przygotowanej dla cyklistów nastał 
czas zabawy i rozrywki dla wszystkich.

Pogoda dopisała i wszyscy uczestnicy 
po zakończonym rajdzie wjechali na teren 
okalający remizę OSP Piotrowice, gdzie na 
uczestników czekał zespół Na Maxa, kate-
ring A. Orzechowskiego, rękodzielnicze 
wyroby Zofii Szlachetki, animatorki zabaw 
oraz dzieci i młodzież z piotrowickiej szko-
ły i przedszkola, pod opieką nauczycieli.

Zanim jednak najmłodsi wystąpili, 
burza z ulewą i gradobiciem pokazała jak 
piękna i groźna potrafi być natura. Nagrody 
dla uczestników rajdu ufundowane przez 
sponsorów wręczono w strugach desz-
czu. Nie ostudziło to jednak zapału i chęci 
występów młodych artystów. Licznie zgro-
madzeni widzowie mogli podziwiać popi-
sy uczniów naszej szkoły i przedszkola. Jak 
zwykle świetne ciasta uprzyjemniły czeka-

nie na loterię, a malowanie twarzy i zabaw-
ki z baloników rozjaśniały dziecięce twarze.

Od wieczora zabawa taneczna rozpoczęła 
się na dobre, doskonałe wykonanie muzycz-
ne i wokalne wzbudziło podziw i ściągnęło 
na parkiet tłumy tancerzy. Przed godz. 22.00 
fajerwerki rozjarzyły niebo nad Piotrowicami. 
Po tej atrakcji dzieci wróciły do domu, a doro-
śli zostali do rana bawiąc się i radując pierw-
szą letnią nocą.

Jak zwykle tak wielu zawdzięczało tę 
zabawę tak niewielu. Dziękujemy za pomoc 
wszystkim, którzy przyczynili się do organiza-
cji pikniku, a w szczególności osobom wymie-
nionym obok. 

Sponsorzy:
Wójt gminy Bogdan Cuber, Ubezpiecze-

nie - Fundusze Zygmunt Jelonek, Urząd Gmi-
ny w Przeciszowie, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Przeciszowie, radni gminni z 
Piotrowic, Stowarzyszenie Górników i Eme-
rytów Górniczych w Piotrowicach, Justyna 
i Sebastian Makuchowie, Grażyna Makuch, 
Dinozatorland z Zatora, Małgorzata Marso-
wicz, Daniel Trzaska, Rafał Łubiarz, Ochotni-
cza Straż Pożarna w Piotrowicach, Vanmed 
Oświęcim, policja, Zofia Szlachetka ze Sto-
warzyszenia Art Do Ka.

Organizatorzy: 
Małgorzata Górecka, Renata Jurczyk, 

Małgorzata Michalec, Aleksandra Szymań-
ska, Marek Trzaska, Krzysztof Górecki, Anto-
ni Szymański, Andrzej Szymański, Tomasz 
Milowski, Justyna Skowrońska.

Pomagali:
Sebastian Trzaska, Kamil Trzaska, Jacek 

Michałek, Jan Szymonik, Grzegorz Hała-
tek, Piotr Franica, Paweł Domider, Wacław 
Borowski, Lucyna Borowska, Albert Gan-
carczyk, Zbigniew Frączek, Witold Kraw-
czyk, Lucyna Frączek, Grażyna Marsowicz, 
Małgorzata Stolarczyk, Beata Górecka, Józef 
Nowak, Łucja Górecka, Hubert Górecki, 
Joanna Foltyn, Agnieszka Domider, Marze-
na Makuch, Robert Frączek, Zbigniew Wan-
dor, Grzegorz Blarowski, Ewelina i Marek 
Skawina.

Występy dzieci przygotowywały:
Bogusława Piskorek, Anna Tyrańska, 

Wiesława Mrowiec, Estera Mirosławska-Bąk, 
Iwona Bernaś, Justyna Orkisz.

Ciasta dostarczyły panie: Łabaj, Lalik, 
Krawczyk, Wodecka, Gieras, Gorzkowska, 
Górecka, Staszczak, Kałuża, Odrobina, Śliwa, 
Wolas, Hałat, Wasilewska, Domasik, Mamoń, 
Domider, Makuch.       q

Rodzinnie w Piotrowicach

Trwa dobra passa dziewcząt z zespołów 
tanecznych Radkert i Ladies, prowadzonych 
przez Żanetę Płonkę. Po sukcesach pod-
czas Przeglądu Form Tanecznych „Jawor 
2013”, dziewczęta z Radkert zajęły III miej-
sce w Artystycznym Przeglądzie Zespołów 
Tanecznych Chrzanowska Lokomotywa w 
Chrzanowie w kat. hip hop, który odbył się 
20 kwietnia. 

Zaledwie tydzień później 27 kwietnia 
oba zespoły stanęły na podium, albowiem 

Sukcesy Radkert i Ladies
zespół Radkert zajął I miejsce w Festiwalu 
Tańca RYTMY ULICY 2013 w Brzeszczach w 
kat. Cheerleaders, a Ladies uplasował się na 
III miejscu w tej samej kategorii. Po miesią-
cu intensywnych treningów, oba zespoły 26 
maja wzięły udział w V Festiwalu Tańca w 
Brzeźnicy. Ciężka praca opłaciła się! Zespół 
Radkert zajął wysokie I miejsce w kat. hip 
hop, a formacja Ladies wywalczyła III miej-
sce w kat. cheerleaders. Serdecznie gratu-
lujemy!          q

Dziewczęta z Radkert, obok Ladies.
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Sentencja na kwartał

Prawdziwym panem i 
królem jest jedynie 
mędrzec, który uwolił się 
od namiętności i niczego 
nie potrzebuje.

Epiktet
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„Ma ktoś pomysł jak spędzić dzień dziec-
ka?” My mamy! – Takie hasło ukazywało 
się w dwóch ostatnich wydaniach gazetki 
„Chrześcijanin”, przed organizacją festynu 
w parafii w Przeciszowie.

1 czerwca w naszym kościele została 
odprawiona Msza Święta w intencji dzieci, 
której przewodniczył ks. proboszcz Marek 
Spólnik. Najmłodsi zostali pobłogosławieni 
indywidualnie przez naszych księży, a nabo-
żeństwo uświetniła grą i śpiewem kapela 
góralska i nasza Oaza. 

Po Mszy czekały na nasze dzieci i ich 
rodziny niespodzianki w ogrodzie plebań-
skim, przygotowane przez rodziców i opie-
kuna Oazy ks. Piotra Płoskonkę. Pierwszym 
w kolejności był pokaz naszych niezastąpio-
nych strażaków – ratowanie poszkodowa-
nego z wraku samochodu. 

Niestety plany i część atrakcji pokrzy-
żowała pogoda. Jednak deszcz padający 
nam od rana nie doprowadził do odwołania 
imprezy; byliśmy nieugięci mimo, że „niebo 
było nam przeciwne”. Nawet deszczu nie 
wystraszył się Kubuś Puchatek zaproszo-
ny specjalnie na tę okazję. Najważniejsze 
– deszcz nie odstraszył ani dzieci, ani ich 
rodzin i innych zaproszonych gości, co bar-
dzo nas cieszy!

Pierwszym punktem imprezy były 
występy, przedszkolaków z Przeciszowa 
i Przeciszowa-Podlesia, młodziutkiego 
zespołu tanecznego Silver, zespołu Śpie-
wające Jeziora i Radkert.

Dziękujemy dzieciom, młodzieży i ich 
opiekunom za przygotowanie repertuaru i 
tańców jakie nam przedstawili. Gościliśmy 
kapelę góralską, która grą i śpiewem wzbo-
gaciła część artystyczną. Podziwialiśmy ich 
regionalne stroje, mocne góralskie głosy i 
grę na instrumentach. Dziękujemy im za 
przyjazd, a szczególnie kuzynce ks. Piotra, 
która zmobilizowała kolegów do przyjazdu. 

Mieliśmy przygotowaną część kulinar-
ną, czyli: grochówkę, kiełbaskę, oscypki z 
żurawiną, gofry, ciasto, kawę, i inne sma-
kołyki jakimi mogli posilić się nasi goście. 
Klaun rozdawał dzieciom lizaki, mogły one 
pojeździć konno, pomalować twarze i wziąć 

udział w grach i 
konkursach, jakie 
przygotowała dla 
nich Oaza. Każ-
dy z nich dostał 
drobne upomin-
k i  za  udzia ł  w 
zabawach. 

D z i ę k i 
naszym sponso-
rom, przygoto-
waliśmy loterię 
fantową. Nagród 
było co niemia-
ra! Od drobnych 
upominków po 
te cenniejsze jak 
na przykład: kura, 
królik, gołębie! Głównymi nagrodami była 
dwunastodniowa pielgrzymka do Grecji i 
Włoch oraz trzy weekendy dla całych rodzin 
na Żywiecczyźnie. Sprzedaż losów rozpo-
częła się z początkiem festynu i trwała aż 
do 17.30, kiedy to zaczęło się losowanie.

Prowadzącymi byli ks. Piotr i Dariusz 
Daczyński, a losowały dzieci. Wiele rado-
ści było z wygranych: zabawek, bonów 
zakupowych, zabiegów fryzjerskich, usług 
u mechaników samochodowych, week-
endów itd. Wszyscy czekali na losowanie 
pielgrzymki, którą nasi prowadzący zosta-
wili na sam koniec. I nadszedł ten moment, 
numer 166! to numer wygrany! padło przez 
mikrofon! Zwycięski uśmiech ujrzeliśmy na 
twarzy Marianny Płonki to ona, dzięki zaku-
pionemu losowi pojedzie do pięknej, sło-
necznej Grecji! Nie ukrywamy Pani Marian-
no zazdrości, ale też serdecznie gratulujemy 
i życzymy miłych, i radosnych chwil oraz 
mnóstwa wrażeń! 

Całego tego przedsięwzięcia i organiza-
cji podjęliśmy się, aby dofinansować dzieci 
i młodzież oazową do wyjazdu na rekolek-
cje wakacyjne. Dzięki Wam, nasz cel został 
osiągnięty „coście uczynili temu z braci 
moich najmniejszych, mnieście uczynili”, 
powiedział Pan Jezus. Dzieci, które wakacje 
spędziłyby w domu pojadą odpoczywać w 
piękne nasze polskie góry, aby od września 
pełne zapału i energii wrócić do szkoły i 

pracy w Oazie. Chcielibyśmy ich grę i śpiew 
nadal słyszeć podczas niedzielnych Mszy i 
innych uroczystości jakie są w naszej parafii. 

Dziękujemy wszystkim rodzicom, któ-
rzy aktywnie nam pomagali. Oazowiczom, 
którzy chcieli i nam pomogli. Bóg zapłać 
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do uświetnienia naszej 
imprezy: ks. Proboszczowi, ks. Andrzejowi, 
strażakom bez których nie poradzilibyśmy 
sobie z wieloma prostymi i trudniejszymi 
czynnościami (byliście do naszej dyspo-
zycji przed festynem, w trakcie i po nim, 
dziękujemy wam panowie druhowie)! Tere-
sie Pawlusiak (za wspaniałą grochówkę), 
Zbigniewowi Drabczykowi (za jazdę kon-
ną), Annie Piegza (za malowanie buziek i 
balonowe zoo) Andrzejowi Płoskonce (za 
wszystkie artykuły spożywcze i gastrono-
miczne). Podziękowania kierujemy w stronę 
naszych sponsorów, dzięki którym mogła 
się odbyć cała loteria fantowa. Na koniec 
słowa podziękowania i uznania ślemy do 
Ciebie, ks. Piotrze! Gdyby nie Twój mło-
dzieńczy zapał i chęć pomocy nie byłoby 
tego festynu! My rodzice i dzieci dziękuje-
my młodzieży oazowej za coroczne orga-
nizowanie naszym pociechom rekolekcji 
podczas wakacji, za wszystkie wyjazdy i 
ogniska, za prace z nimi i poświęcanie swo-
jego czasu. Dziękujemy i prosimy o jeszcze!

Organizatorzy

Festyn Parafialny z okazji Dnia Dziecka

24 kwietnia w sali OSP w Piotrowicach 
już po raz kolejny został zorganizowany 
Dzień Seniora. Tegoroczna impreza zgro-
madziła wielu gości, którzy mieli okazję 
spotkać się, porozmawiać, powspominać. 

Po uroczystym przywitaniu zebranych 
gości przez Czesławę Środę, głos zabrał wójt 

gminy Przeciszów Bogdan Cuber, który zło-
żył życzenia zdrowia i spełnienia marzeń, 
a na ręce Stanisławy Gwóźdź, najstarszej 
obecnej na uroczystości seniorki, a także 
przekazał kwiaty dla wszystkich seniorów.

Podczas całego spotkania nie brako-
wało atrakcji artystycznych. Uroczystość 
uświetnił występ zespołu KGW z Piotrowic, 
który nagrodzono gorącymi brawami.

Po zakończeniu części oficjalnej dla 
zebranych gości został przygotowany przez 
panie z KGW  pyszny poczęstunek.

Organizatorami tegorocznej uroczy-
stości byli: Koło Gospodyń Wiejskich z Pio-
trowic, Urząd Gminy Przeciszów, Gminna 
Biblioteka Publiczna w Przeciszowie.

GBP Przeciszów

Święto Seniorów

Pokaz strażaków – ratowanie poszkodowanego z wraku samochodu.
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Obchody jubileuszu 100-lecia 
istnienia Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Piotrowicach, zorganizo-
wane w niedzielę, 16 czerwca stały 
się dużą imprezą w naszej gminie, o 
której długo będziemy pamiętać. Sło-
neczna pogoda, tłumy mieszkańców 
oraz przybyli goście stały się dopeł-
nieniem uroczystych chwil podczas 
przekazania i poświęcenia nowego 
samochodu strażackiego dla jednost-
ki, jak również uhonorowania odzna-
czeniami naszych druhów i nadania 
jubilatce z Piotrowic Złotego Znaku 
Związku OSP RP.

Jubileusz naszej jednostki OSP rozpo-
czął się od przemarszu kolumny strażac-
kiej oraz gości do kościoła parafialnego w 
Piotrowicach, gdzie odprawiono uroczystą 
Mszę Świętą. Eucharystię koncelebrowali: 
ks. proboszcz Jan Kordaczka, kapelan mało-
polskich strażaków ks. Władysław Kulig oraz 
ks. Paweł Mrugała.

W tym dniu centralne uroczystości miały 
miejsce na placu przed remizą OSP w Pio-
trowicach. Po zakończonej Mszy św. wkro-
czyły na plac uformowane oddziały straży 
pożarnych, przybyłe na jubileusz głównie 
z naszego powiatu. Kolumnę prowadziła 
orkiestra dęta OSP w Polance Wielkiej pod 
batutą Krzysztofa Ziaji.

Oficjalnym momentem rozpoczęcia 
obchodów jubileuszowych był raport zło-
żony przez naczelnika OSP w Piotrowicach 
Janusza Zająca, druhowi Łukaszowi Smół-
ce, zastępcy dyrektora Zarządu Wykonaw-
czego Oddziału Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP Woje-
wództwa Małopolskiego.

Wśród gości zaproszonych i przyby-
łych na uroczystość w Piotrowicach zna-
leźli się m.in.: Tadeusz Arkit, poseł na Sejm 
RP, mł. bryg. Marek Szklarski z wojewódz-
kiej komendy Państwowej Straży Pożar-
nej w Krakowie, Łukasz Smółka, zastępca 
dyrektora Zarządu Wykonawczego Oddzia-
łu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP Województwa Mało-
polskiego, Józef Krawczyk, starosta oświę-
cimski, druh Edmund Kalfas, prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP w Oświęcimiu, 
druh Jerzy Obstarczyk, przewodniczący 
Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej i zarazem 
prezes OSP w Głębowicach, mł. bryg. Hen-
ryk Jurecki, zastępca komendanta Państwo-
wej Straży Pożarnej w Oświęcimiu, Tomasz 
Kosowski, przewodniczący Rady Gminy 

Przeciszów, radni powiatowi – Adam Merta, 
Józef Klimczyk, Janusz Stokłosa, ks. Włady-
sław Kulig, kapelan małopolskich strażaków, 
ks. Jan Kordaczka, proboszcz parafii pw. 
Najświętszej Marii Panny w Piotrowicach.

Honory gospodarzy uroczystości peł-
nili Janusz Zając, naczelnik OSP w Piotro-
wicach,  druh Mieczysław Frączek, prezes 
OSP w Piotrowicach oraz Bogdan Cuber, 
wójt naszej gminy.

Delegacje ochotniczych straży pożar-
nych z terenu naszego powiatu były repre-
zentowane przez liczne poczty sztandaro-
we z: Polanki Wielkiej, Oświęcimia, Poręby 
Wielkiej, Podolsza, Głębowic, Zatora, Har-
męż, Przeciszowa, Chełmka, Bielan, Jawiszo-
wic, Brzeszcz, Bobrka, Grojca, Gierałtowic, 
Osieka i Włosienicy. Wśród pocztów sztan-
darowych nie zabrakło także reprezentacji 
Związku Górników i Emerytów Górniczych 
w Piotrowicach.

Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrowi-
cach obchodzi w bieżącym roku 100-lecie 
działalności statutowej. O tym jak powstała 
i działała przez długie lata nasza jednostka 
opowiedział podczas okolicznościowe-
go wystąpienia druh Mieczysław Frączek, 
prezes OSP w Piotrowicach (na ten temat 
piszemy obok).

Uroczyste obchody jubileuszu istnienia 
OSP w Piotrowicach były świętem podwój-
nym z uwagi na przekazanie jednostce 
samochodu (na temat tego samochodu 
piszemy w innym miejscu WGP).

Nowy samochód pożarniczy marki Man 
został w tym dniu poświęcony przez pro-

boszcza ks. Jana Kordaczka i ks. Władysława 
Kuliga, kapelana małopolskich strażaków.

Formalnego przekazania auta doko-
nał wójt Bogdan Cuber, który wręczył klu-
czyki i akt nadania naczelnikowi OSP w 
Piotrowicach.

- Możemy sobie tylko życzyć, by ten pojazd 
najrzadziej opuszczał jednostkę z powo-
du alarmu. Natomiast podczas każdej akcji 
niech okaże się wielką pomocą dla naszych 
strażaków. Będą wówczas mogli jeszcze sku-
teczniej nieść pomoc ludziom, ratować ich 
dobytek, chronić środowisko naturalne. Życzę 
wszystkim członkom służby pożarniczej, by 
w odczuwalny sposób ich praca stała się dla 
nich samych bezpieczna – akcentował pod-
czas przemówienia wójt Przeciszowa Bog-
dan Cuber.

Ważnym elementem obchodów jubi-
leuszowych było w części oficjalnej nada-
nie odznaczeń, tak samej jednostce OSP, 
jak i druhom.

Z okazji obchodzonego jubileuszu 
100-lecia istnienia i w uznaniu wieloletniej, 
ofiarnej działalności w ochronie przeciw-
pożarowej dla dobra społeczeństwa i Rze-
czypospolitej Polskiej prezydium Zarządu 
Głównego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP odznaczyło OSP w Piotrowi-
cach Złotym Znakiem Związku OSP RP. Tym 
odznaczeniem został udekorowany sztan-
dar naszej OSP przez druha Łukasza Smół-
kę, zastępcę dyrektora Zarządu Wykonaw-
czego Oddziału Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w asy-
ście druha Edmunda Kalfasa, członka pre-

OSP w Piotrowicach świętowała 100 lat

Wójt Bogdan Cuber przemawiał podczas obchodów jubileuszowych OSP w Piotrowicach.
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zydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
i zarazem prezesa Oddziału Powiatowego 
w Oświęcimiu.

Niedzielna uroczystość była także oka-
zją do podziękowania za aktywność i spo-
łeczne zaangażowanie działaczom i człon-
kom OSP w Piotrowicach.

Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożar-
nictwa zostali odznaczeni druhowie: Mie-
czysław Frączek, Józef Frączek, Kazimierz 
Frączek i Stanisław Gancarczyk.

Srebrnym Medalem Za Zasługi dla 
Pożarnictwa byli uhonorowani druhowie: 
Robert Frączek, Leszek Kuska, Zbigniew 
Wandor, Edward Solarz.

Z kolei Brązowy Medal Za Zasługi dla 
Pożarnictwa został wręczony druhom: 
Grzegorzowi Blarowskiemu, Przemysławo-
wi Bartusiowi oraz Jarosławowi Kasperek. 
Tym samym odznaczeniem został uhonoro-
wany przez OSP w Piotrowicach nasz wójt 
Bogdan Cuber.

W tym uroczystym dniu Odznaką Wzo-
rowy Strażak odznaczono druhów: Marcina 
Knutel, Jana Tobiczyka, Marcina Blarowskie-
go, Arkadiusza Bartulę, Alberta Gancarczy-
ka, Łukasza Frączka oraz Ireneusza Frączka.

OSP w Piotrowicach w dniu obchodzo-
nego jubileuszu uhonorowało okoliczno-
ściowymi statuetkami przyjaciół, którzy od 

lat wspierają na różnych polach jednost-
kę z Piotrowic i jej inicjatywy. Wśród wielu 
wyróżnionych osób znaleźli się m.in.: wójt 
Bogdan Cuber, poseł Tadeusz Arkit, prze-
wodniczący Rady Gminy Przeciszów Tomasz 
Kosowski, sekretarz Urzędu Gminy w Prze-
ciszowie Dorota Nykiel, radny powiatowy 
Józef Klimczyk, dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Przeciszowie Ewa Głogowska, 
nasza redakcyjna koleżanka i zarazem pra-
cownik GBP w Przeciszowie Edyta Krzyścin.

Już na zakończenie części oficjalnej, 
tak jak było to przewidziane w programie 
obchodów jubileuszowych, głos zabrał wójt 
gminy Przeciszów Bogdan Cuber.

- Przez 100 lat wiele się zmieniło. Zmieni-
ła się strażnica, zmienił się sprzęt strażacki i 
samochody ratowniczo-gaśnicze. Są nowo-
cześniejsze, bezpieczniejsze, lepszej jakości. 
Zmieniali się druhowie, którzy przez minione 
lata pracowali w straży i tworzyli historię tej 
placówki, zmieniały się czasy, rzeczywistość 
przynosiła nowe wymogi i oczekiwania, przy-
chodziły nowe pokolenia, ale działalność OSP 
trwała nieprzerwanie ze wzlotami, upadka-
mi i problemami. Sama jednak istota, cechy 
i charakter działalności OSP przetrwały i są 
dzisiaj rozwijane, tak jak niegdyś w łączno-
ści z gminą pod fachowym nadzorem i przy 
pomocy jednostki Państwowej Straży Pożar-
nej. Jednak w tym wszystkim jedno pozostało 

niezmienne, czyli wasze oddanie, poświęce-
nie i skuteczność w ratowaniu życia, zdrowia 
i mienia oraz ogromne zaufanie społeczne, 
którym jesteście darzeni – mówił wójt Bog-
dan Cuber.

Dalej w swoim przemówieniu dziękował 
on strażakom za codzienną, ofiarną służbę.

- Życzę, druhom, aby w trosce o życie bliź-
niego, ludzkie mienie i środowisko, walcząc 
z kataklizmem, żywiołem, zagrożeniem, nie-
szczęściem , ludziom na pożytek, nigdy nie 
padli ofiarą własnej ofiarności, a trwając w 
bezinteresownej służbie, bądźcie cichymi 
bohaterami naszych czasów. Oni nie szuka-
ją wymówek, gdy mają spełnić swój obowią-
zek. Zaakceptowali strach, idą naprzód mimo 
walenia serca, które mówi: zawróć. To oni 
ochotniczo lecz z trudem i wysiłkiem poko-
nują przeszkody i opory wypełniając swój 
obowiązek. Życzę wyrozumiałości ze strony 
waszych żon, matek, a dla was zawsze szczę-
śliwego powrotu z każdej akcji do waszych 
rodzin – zauważył Bogdan Cuber.

Po oficjalnych wydarzeniach miała miej-
sce część artystyczna w wykonaniu dzieci z 
przedszkola w Piotrowicach oraz uczniów 
z Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjal-
nych z Piotrowic. Następnie kolejne godzi-
ny festynu strażackiego umilał zespół Reda.

Ryszard Tabaka

Powstanie
Zanim doszło do powstania na terenie gmi-

ny Piotrowice w roku 1913 Ochotniczej Straży 
Pożarnej, tak jak i w innych gminach, mocą roz-
porządzenia starosty wadowickiego z 1897 r., 
została powołana Obowiązkowa Obrona Pożar-
nicza. W oparciu o miejscowy budżet gminny, dys-
ponowała przynajmniej jedną sikawką ręczną i 
podręcznym sprzętem gaśniczym, przechowywa-
nym w prymitywnej szopie. Ze względu na to, że 
zarówno ówczesna zwierzchność gminna na czele 
z wójtem, jak i sami członkowie OOP traktowali 
tę, tak bardzo potrzebną środowisku organizację 
poważnie i z zapałem, nic dziwnego, że jej historia 
nałożyła się na dzieje wyłonionej z niej w 1913 
r. Ochotniczej Straży Pożarnej.  Potwierdzają to 
zapisy w zachowanej „Księdze uchwał” gminy 
Piotrowice, w której to w budżecie na rok 1913 
uwzględniono po raz pierwszy nie OOP, lecz OSP. 
Spośród ówczesnych radnych, można wskazać jej 
działaczy i założycieli, m.in.: Piotra Kuskę, Sta-
nisława Anteckiego, Jana Sandacza i ówczesnego 
wójta Jana Frączka.

Działalność
W latach międzywojennych OSP dysponowa-

ła czterokołową sikawką konną (zachowaną 
w dobrym stanie do dziś) oraz strażnicą oddaną 
do użytku w 1939 r. W czasie okupacji ukryto 
sztandar OSP w miejscowym kościele, a przymu-
sowa straż bez tradycyjnych emblematów, pod 
komendą folksdojcza pełniła nocne warty oraz 
dzienne dyżury i ćwiczenia. Jedynym zyskiem tego 
trudnego okresu była motopompa M-600 marki 

„Silesia”, która służyła reaktywowanej po wojnie 
straży do połowy lat 50-tych. Pierwszy samochód 
OSP otrzymała od Komendy Powiatowej Straży 
Pożarnej w Oświęcimiu na początku lat pięćdzie-
siątych, lecz nie był to typowy wóz pożarniczy. 
Dlatego w 1956 r. zarząd postanowił zakupić w 
Zakładach Chemicznych Oświęcim samochód mar-
ki Dodge, który po przeróbkach adaptacyjnych, słu-
żył jako bojowy do 1970 roku. Po jego skasowa-
niu, przez kilkanaście lat rolę transportu sprzętu 
przeciwpożarowego,  przejęła przyczepa rolnicza.

W 1975 r. uroczyście została oddana do 
użytku nowo wybudowana remiza OSP,  wtedy 
też poświęcono  zakupiony samochód, marki  Żuk, 
który służył do 2006 roku. Trzy lata później OSP 
przekazała część pomieszczeń nowej strażnicy 
do dyspozycji Wiejskiego Ośrodka Zdrowia. W 

1997 roku został zakupiony samochód pożarni-
czy Star 244 ze środków samorządu, Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska i własnych pie-
niędzy jednostki. W 2003 roku przeprowadzono 
remont pomieszczeń strażnicy, w oparciu o środki 
z budżetu gminy i własne. 

Z Państwowej Straży Pożarnej w oświęcimiu 
otrzymano samochód operacyjny marki Polo-
nez. W 2006 roku OSP  Przeciszów przekazała 
samochód marki Żuk. W latach 2009- 2010 przy 
wsparciu finansowym gminy i aktywnym udziale 
strażaków, wykonano utwardzenie placu przed 
remizą, remont dachu wraz z termo-renowacją 
całego budynku. 

W 2012 r. odnowiono  wnętrza pomiesz-
czeń remizy, wymieniono instalację elektryczną 
i  wymalowano ściany. Ponadto strażacy wyko-
nali konserwację ogrodzenia. 

Opracował Bronisław Jania

OSP Piotrowice w historii

Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrowicach w latach 50.
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Już druga edycja Parady Rocka miała 
miejsce na terenie naszej gminy. W tym 
roku impreza, która ściągnęła tłumy mło-
dych ludzi, odbyła się 25 maja w Domu 
Kultury w Przeciszowie. Na przegląd roc-
kowych formacji przyjechało sześć zespo-
łów, które koncertowały od popołudnia 
aż do późnego wieczora. Zabawa przy 
ostrych rytmach była znakomita.

Na zaproszenie organizatorów Para-
dy Rocka zjechały do Przeciszowa zespo-
ły z okolicznych miejscowości i nie tylko. 
Na scenie pojawiły się przede wszystkim 
miejscowe grupy, choć walka o możliwość 
występu na Paradzie Rocka była zacię-
ta. Zespoły rywalizowały na festiwalu, na 
koncertach promujących imprezę, a także 
poprzez głosowanie internetowe. O wszyst-
kim oczywiście decydowali uczestnicy. Nic 
dziwnego. Dla tych zespołów to doskonała 
okazja do zaprezentowania swojej twórczo-
ści muzycznej. Fani zaś mieli niepowtarzal-
ną okazję do posłuchania swojej ulubionej 
muzyki.

Na koncercie pojawiła się około setka 
młodych ludzi. Cieszy fakt, że była to mło-
dzież nie tylko z naszej gminy, ale także z 
ościennych miejscowości, która przyjechała 
posłuchać dobrej muzyki, a także aktywnie 
spędzić wolny czas. Poprzez różnorodność 
zespołów każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Takie inicjatywy to świetny sposób na 
zagospodarowanie wolnego czasu mło-
dzieży, a także promocja naszej gminy, 
ponieważ informacje o koncercie i plakaty 
dotarły bardzo daleko!

N a  k o n c e r c i e 
wystąpili:

HITCHHIKERS  - 
niedawno powstała 
oświęcimska grupa. 
Ich cechą charakte-
rystyczną są niezwy-
kle ciężkie brzmienia.

SERSO - ekipa z 
Pszczyny, koncertują-
cą od 2010 roku.

RATELS - energe-
tyczny skład rodem 
z Woli, wykonujący 
muzykę ska.

EIGHT BALL  -  lokalna gwiazda z 
Brzeszcz, ciesząca się bardzo dużą popu-
larnością w okolicy. Ich koncerty przycią-
gają rzesze fanów.

BREHT - grająca pop punk grupa z Kęt.
DZIOŁO - gwiazda wieczoru. Zespół reg-

gae wywodzący się z Kobióra. Grupa, która 
w 2002 roku podbiła Przystanek Woodstock 
w Żorach. Każdy zna melodyjne „Zamyślone 
Głowy”, które nieoficjalnie nazywa się hym-
nem Woodstocku!

Festiwal, który historią sięga zeszłego 
roku, już cieszy się bardzo dużą popular-
nością wśród okolicznej młodzieży i wydaje 
się, że na dobre zakorzeni się w corocznym 
repertuarze imprez naszej gminy.

Inicjatywa organizacji Parady Rocka 
wyszła od zespołu Akopalipsa’89 z Pio-
trowic, w składzie: Szymon Mamoń, Jakub 
Brańka oraz Marcin Zając. 

Poprzedni koncert miał miejsce rok 
temu w budynku OSP w Piotrowicach. W 
tym roku po nawiązanej współpracy z Mło-
dzieżową Radą Gminy i przy pomocy prze-
wodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy 
Piotra Tobiczyka festiwal został przenie-
siony do Domu Kultury w Przeciszowie. Z 
racji dużego zainteresowania organizatorzy 
liczą, że być może w kolejnych latach impre-
za przeniesie się w plener. W tym przypad-
ku idealnym rozwiązaniem byłby amfiteatr, 
który znakomicie zdaje egzamin w sąsied-
niej gminie, Polance Wielkiej.

Festiwal odbył się również dzięki przy-
chylności Bogdana Cubera, wójta gminy 
Przeciszów, który już po raz drugi dofinan-
sował imprezę, a także współpracy z Gmin-
ną Biblioteką Publiczną w Przeciszowie.

Piotr Tobiczyk

Parada Rocka w Przeciszowie

Wieczorne, majowe spotkania modlitewne przy kapliczce w 
sołectwie Las to piękna polska tradycja, kultywowana przez kolejne 
pokolenia mieszkańców sołectwa. Wieczorem przy kapliczce gro-
madzą się mieszkańcy by się modlić i śpiewać ku czci Najświętszej 
Marii Panny Fatimskiej. 

Warto podkreślić, że również przy kapliczce odbywa się cyklicz-
nie nabożeństwo odpustowe ku czci św. Zofii. Tegoroczna uroczy-
stość odbyła się 19 maja i zgromadziła wielu mieszkańców gminy.

Opiekunem kapliczki jest sołtys sołectwa Las Józef Płonka.  q

Przykład pięknej tradycji
W Gminnym Centrum Kultury w Polance Wielkiej odbyła się 

17 maja impreza, podsumowująca akcję promocyjną „Karp pozy-
tywnie wpływa na stawy”. Podczas imprezy odbył się konkurs 
wiedzy o karpiu, w którym okazał się najlepszym gimnazjalista 
z naszej gminy.

Akcja ta była skierowana do uczniów i nauczycieli szkół z terenu 
Doliny Karpia. W jej trakcie miał miejsce quiz na temat karpia, skła-
dający się z dwóch etapów. W części pierwszej uczestnicy rozwią-
zywali test, składający się z 40 pytań. Do drugiego etapu zakwalifi-
kowały się 3 osoby, którym przyszło zmierzyć się z trudnymi pyta-
niami zadawanymi przez ekspertów. 

Największą wiedzą wykazał się Paweł Ścigaj, uczeń I klasy gim-
nazjum Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Przeciszo-
wie -Podlesiu, który stał się zwycięzcą tego konkursu i posiadaczem 
nowego roweru. Gratulujemy Pawłowi!

Wręczone zostały również nagrody w ramach konkursu pla-
stycznego i poetyckiego. Wyróżnienia zdobyli: Anna Momot - kla-
sa V (konkurs plastyczny), Jakub Momot - klasa II gimnazjum (kon-
kurs plastyczny) oraz Mateusz Grzesiak - klasa V (konkurs poetycki).

Gabriela Szafraniec

Karp dobry na stawy
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XXI Ogólnopolska Pielgrzymka Fun-
dacji im. Brata Alberta do Górki Klasz-
tornej, najstarszego Sanktuarium Maryj-
nego w Polsce, miała miejsce 23 maja. 
Blisko 700 pielgrzymów z 29 placówek 
prowadzących domy stałego i dzienne-
go pobytu, warsztaty terapii zajęciowej, 
świetlice terapeutyczne, ośrodki adapta-
cyjne, szkoły oraz przedszkola integracyj-
ne dla osób niepełnosprawnych, spotka-
ło się tam, gdzie w 1079 roku Matka Boża 
objawiła się pasterzowi. Dziś miejsce to, 
znajdujące się w gminie Łobżenica jest 
znane z Cudownego Obrazu Matki Bożej 
Góreckiej oraz studzienki, w której woda z 
chwilą ukazania się Maryi nabrała cudow-
nych właściwości.

Na zaproszenie ks. Tadeusza Isakowi-
cza-Zaleskiego, prezesa Zarządu Krajo-
wego Fundacji, zespół Śpiewające Jeziora 
zapewnił oprawę muzyczną temu wydarze-
niu. Podczas Mszy Świętej koncelebrowanej 
w intencji fundacji, której przewodził ks. 
biskup Jan Tyrawa, zespół Urszuli Daczyń-
skiej wykonał szereg pieśni, m.in. „Kochany 
bracie, kochana siostro”, „Ave Maryja woła 
cały świat”, w śpiew których włączyli się 
pielgrzymi, nagradzając zespół gromkimi 
brawami. 

Biskup Jan Tyrawa w trakcie homilii 
przypomniał wszystkim, że ten, który jest 
silny ma opiekować się słabym, a opieka 
ta jest potrzebna przede wszystkim owe-
mu silnemu, gdyż dopiero wtedy silny jest 
zdolny zrozumieć siebie, tego drugiego i 
cały otaczający go świat. Podczas ofiaro-
wania darów, podopieczni fundacji złożyli 
własnoręcznie zrobione przedmioty.

Msza św. była szczególna ze względu 
na jeszcze jeden fakt. W tym dniu minęło 
bowiem 30 lat od święceń kapłańskich ks. 
Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, które 22 
maja 1983 r. przyjął z rąk ks. kard. Francisz-
ka Macharskiego. Z uwagi na to podzięko-
wania za posługę oraz pracę włożoną w 
działalność fundacji wygłosił zarówno Jan 
Bujnowicz, przewodniczący Rady Fundacji, 
jak również licznie zgromadzeni wierni (w 
tym zespół Śpiewające Jeziora). 

Śpiewające Jeziora spędziły w Byd-
goszczy trzy dni. Podczas swoich wojaży 
zwiedziły jedno z największych miast Pol-
ski. Uczniowie zobaczyli: Wyspę Młyńską, 
Wenecję Bydgoską i Śródmieście z wielko-
miejską zabudową secesyjną. Dowiedzieli 
się, że unikatowym zabytkiem jest najstar-
sza czynna w Polsce sztuczna droga wodna 
– Kanał Bydgoski (1774 r.) z systemem śluz. 

Śpiewające Jeziora płynęły Bydgoskim 
Tramwajem Wodnym po Brdzie, podziwia-

jąc wspaniałą panoramę miasta. Ogromne 
wrażenie zrobiła na młodzieży katedra św. 
Marcina i Mikołaja – kościół katolicki zbu-
dowany w XV wieku w stylu gotyckim, któ-
ra stanowi najwartościowszy zabytek sta-
ropolskiej architektury Bydgoszczy oraz 
doskonale wpisuje się w nadrzeczny klimat 
miasta. W zbiorach katedry są dwa czczo-
ne i koronowane wizerunki maryjne: obraz 
Matki Bożej Pięknej Miłości (1467) w ołta-
rzu głównym oraz obraz Matki Bożej Szka-
plerznej (1700) w ołtarzu nawy północnej.

Uczniowie zwiedzili również jedyne w 
Europie Muzeum Mydła i Historii Brudu. 
Uczestniczyli w zajęciach, które przeniosły 
ich w czasy, kiedy mydło nie było czymś 
tak codziennym jak dziś. Młodzież pozna-
ła tajniki higieny osobistej (oraz jej braku!) 
od starożytności po czasy współczesne. 
Zobaczyła nie tylko unikalne maglownice, 
pralki, suszarki, urządzenia i przedmioty do 
higieny, ale również przedwojenne rekla-
my mydeł z gazet i czasopism oraz formę 
do wyrobu mydła „Słońce”. Uczniowie sami 
stworzyli unikalne mydełko o wybranym 
przez siebie kolorze, zapachu i dodatkach, 
które zabrali do domu. W drodze powrotnej 
„Śpiewające Jeziora” udały się do Ciechocin-
ka, miasta o charakterze uzdrowiskowym. 
Zwiedziły jedną z trzech wybudowanych w 
Ciechocinku tężni – tj. unikatową i najwięk-
szą w Europie konstrukcję drewnianą do 
odparowywania wody z solanki. Uczniowie 
mogli zobaczyć jak wokół tężni powstaje 
słynny, bogaty w jod mikroklimat, tworzący 
naturalne, lecznicze inhalatorium.

11 czerwca zespół Śpiewające Jezio-
ra uczestniczył w dorocznych obchodach 

ku czci św. Brata Alberta patrona fundacji. 
Główne uroczystości odbyły się w Jawi-
szowicach, w przepięknym drewnianym 
kościółku pw. św. Marcina. Mszę św. w inten-
cji fundacji, jej podopiecznych, ich rodzin, 
pracowników, wolontariuszy oraz darczyń-
ców sprawowali: proboszcz parafii, ks. dr 
Henryk Zątek oraz ks. Tadeusz Isakowicz-
-Zaleski. W czasie wspólnej modlitwy nie 
brakowało wzruszeń oraz wielu ciepłych 
słów skierowanych do zgromadzonych 
wiernych, a ks. Isakowicz-Zaleski w swojej 
homilii odwołał się do przesłania św. Brata 
Alberta - „Być dobrym jak chleb”.

Warto podkreślić, że współpraca zespo-
łu z Fundacją im. Brata Alberta to nie tylko 
występy, wycieczki czy modlitwa, to rów-
nież budowanie poczucia jedności, która 
sprzyja rozwijaniu tolerancji wśród mło-
dzieży, odpowiedzialności i uwrażliwieniu 
na cierpienie, chorobę drugiego człowieka.

Miłym akcentem podsumowującym 
całoroczną pracę zespołu był sukces w V 
Dziecięcym Festiwalu o Pluszowego Misia, 
który odbył się w Spytkowicach. W kategorii 
zespołów Śpiewające Jeziora zajęły II miej-
sce. W rywalizacji solistów nasi uczniowie 
zajęli pierwsze, drugie jak i trzecie miejsce. 
Wszyscy wychowankowie Urszuli Daczyń-
skiej zostali nagrodzeni pluszowymi misia-
mi, a zwycięzcy otrzymali dyplomy. 

Śpiewające Jeziora wraz z opiekunem 
Urszulą Daczyńską składają serdeczne 
podziękowania instytucjom i osobom, które 
okazały im wsparcie finansowe oraz wszyst-
kim zaangażowanym w wyjazdy i modlitwę.

Renata Gach-Piętka

Śpiewające Jeziora… śpiewały

Śpiewające Jeziora
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Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o. o. w ramach 
Projektu pod nazwą „Dolina Karpia – szansa na przy-
szłość…” realizowanego w ramach Szwajcarsko – Pol-
skiego Programu Współpracy otwarła Punkt Konsulta-
cyjno – Informacyjny w gminie Przeciszów przy ul. Dłu-
ga 6, tel. (33) 488 – 02 – 42, czynny: wt. 8.00 – 16.00, śr. 
czw. 7.00 – 15.00.

W Punkcie można uzyskać informacje dotyczące sta-
ży dla osób bezrobotnych oraz młodzieży, a także dota-
cji na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej.  

Wszystkie informacje dostępne są również na stronie 
internetowej Projektu: www.caz.zator.pl oraz pod nume-
rem telefonu: (33) 481-22-15 wew. 41 lub 43.

Otwarto Punkt Konsultacyjno – 
Informacyjny

Ty również możesz pomóc małej Wandzie z Zatora
Myślimy zawsze, że takie historie są gdzieś obok, że choroba 

nie zna Twojego adresu i nie zastuka do Twoich drzwi. Przyjemniej 
nie teraz, nie tu... Niestety zastukała i wybrała najgorzej jak mogła.

U naszej rocznej córki Wandy Babińskiej zdiagnozowano nowo-
twór złośliwy oka - Retinoblastoma tzw. siatkówczak. Po dwóch 
cyklach chemioterapii oraz badaniu dna oka, na które tak bardzo 
czekaliśmy, polscy lekarze pozbawili Nas nadziei, diagnoza była 
jedna, usunięcie gałki ocznej… 

Postanowiliśmy zasięgnąć opinii w szpitalu Moorfields Eye w 
Londynie i skonsultować przypadek Wandy z doktorem Johnem 
Hungerfordem, który zajmuje się siatkówczakiem od ponad 30 lat. 
Doktor Hungerford stwierdził, że odpowiedź guza na chemioterapię 
jest bardzo dobra i dobrze rokująca. Zalecił kontynuowanie che-
mioterapii w Polsce oraz wykluczył konieczność usuwania oka na 
tym etapie leczenia. Szanse na uratowanie oka wg niego są duże.

Konsultacja z doktorem dała nam nadzieję i siłę do dalszej wal-
ki o zdrowie naszej córeczki. Zdaje się, że tam w Londynie musimy 
szukać swojej szansy. Następna kontrola po zakończeniu szóstego 
cyklu, czyli przy braku komplikacji będzie ona z końcem sierpnia.

Jeśli guz obumrze, to trzeba będzie go co kilka miesięcy kon-
trolować. Gdyby guz był jeszcze aktywny, to będzie konieczne usta-
lenie kolejnej fazy leczenia. Niestety Retinoblastoma jest guzem 
upartym i lubi powracać. Właśnie rozpoczęliśmy trzeci cykl che-
mioterapii, przed nami długa droga z wieloma zakrętami. Nie pod-
damy się. W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć 
do samego końca.

DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE I PAMIĘĆ
Justyna Daniel i Wandzia Babińscy
POMOC DLA WANDY
Fundacja Aby Żyć
konto nr: 77 1910 1048 2101 0290 5873 0010
z dopiskiem
„darowizna na leczenie Wandy”
(*Fundacja Aby żyć nie pobiera żadnych opłat. 100 % wpłaconych środ-

ków jest przeznaczone na leczenie Wandy Babińskiej)

Pomagamy Wandzie!
Rok 2013 został uchwalony przez Sejm RP rokiem poety Julia-

na Tuwima. W tym roku mija 60. rocznica śmierci poety oraz 100 
lat od debiutu poetyckiego w „Kurierze Warszawskim”, gdzie 
opublikowano jego wiersz „Prośba”. W związku z tym Gminna 
Biblioteka Publiczna w Przeciszowie ogłosiła konkurs plastycz-
ny „Mali, wielcy bohaterowie”, który był adresowany do dzieci z 
przedszkoli i szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Zada-
nie polegało na wykonaniu ilustracji do wybranej książki Juliana 
Tuwima. Na konkurs wpłynęło wiele prac. 

19 czerwca komisja w składzie Anna Szmit – Mamica – malar-
ka, Anna Nowak – rysownik i Wiesław Twardowski – malarz doko-
nała oceny zgłoszonych prac i wyłoniła następujących laureatów:

Kategoria: przedszkole 5 – 6 lat
I miejsce – Patrycja Żaczek
II miejsce – Izabela Folga
III miejsce – Lilianna Miętka
Kategoria: szkoła podstawowa kl. I – III
I miejsce – Sara Sanak
II miejsce – Aleksandra Piętka
III miejsce – Dorota Klimczyk
Wyróżnienie: Wojciech Lalik, Natalia Milowska
Kategoria: szkoła podstawowa kl. IV – VI
I miejsce – Magdalena Gancarczyk
II miejsce – Joanna Jarzyna
III miejsce – Kamil Zygmunt
Wyróżnienie: Kacper Szafraniec, Kamil Kyzioł
Wszystkim uczestnikom i laureatom serdecznie gratulujemy!

GBP Przeciszów

Rok Tuwima
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czynna w wakacje w godzi-
nach 10:00-14:00, Przeciszów, ul. 
Długa 6 tel. 515 293 361

Świetlica oferuje dzieciom:
l wspólne zabawy,

l zajęcia artystyczne,

l zajęcia profilaktyczne,

l wyświetlanie filmów, bajek,

l zabawy na świeżym powietrzu,

l wycieczki krajoznawcze.
ZAPRASZAMY

Świetlica 
profilaktyczno-
wychowawcza

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Prze-
ciszowie w dniach od 8 kwietnia do 10 maja 
mogliśmy podziwiać niecodzienną wysta-
wę prac Anny Kwaśniak, która tworzy kar-
ty zdobione haftem richelieu o ciekawych 
wzorach. Swoją pasję rozwija już od wielu 
lat i pragnie ją przekazać innym osobom.

Haft richelieu, haft wenecki - biały haft 
z dzierganymi ażurowymi kompozycja-
mi, zapełnionymi słupkami, pajączkami, 
umieszczanymi w miejscu wyciętej tkani-
ny. Nazwa „richelieu” pochodzi od nazwiska 
kardynała Armanda Jeana Richelieu.

GBP Przeciszów

Haft richelieu w 
bibliotece

W Oświęcimskim Centrum Kultury w 
Oświęcimiu zorganizowano wystawę prac 
Agaty Nowak pt. „Rysunek”. Autorka jest 
mieszkanką Przeciszowa. Głównie grafiki, 
wykonane przez artystkę, cieszyły się dużą 
popularnością i można było je oglądać 
przez miesiąc od 15 maja do 15 czerwca.

GBP Przeciszów

Rysunek Agaty 
Nowak

W sobotę, 8 czerwca już po raz dziesią-
ty społeczność szkolna i sympatycy Zespo-
łu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w 
Przeciszowie uczestniczyli w Górskim Raj-
dzie Rodzinnym. Tym razem celem naszej 
wyprawy była wędrówka czerwonym szla-
kiem z Góry Żar na Kocierz.

Pomimo nienajlepszych prognoz mete-
orologicznych, na porannej zbiórce przed 
szkołą zebrała się liczna, ponad osiemdzie-
sięcioosobowa grupa optymistycznych i 
radosnych uczestników. Pogoda okazała się 
bardzo łaskawa. Cały dzień pięknie świeci-
ło słońce, a my mogliśmy podziwiać wspa-
niałe beskidzkie krajobrazy i napawać się 
wonią pachnących łąk i lasów.

Rajd rozpoczął się od atrakcji - wjazd 
kolejką linowo–terenową na Żar (761 m 
n.p.m.). Ze szczytu góry podziwialiśmy 
panoramę rozciągającą się na Jezioro 
Żywieckie, pasmo Magurki Wilkowickiej i 

Hrobaczą Łąkę. U podnóża góry znajduje 
się lotnisko szybowcowe. Działa tam Gór-
ska Szkoła Szybowcowa Żar i uprawiane jest 
paralotniarstwo. Na północnym stoku góry 
Żar przy budynku METEO – w przepięknej 
scenerii, młodsi uczestnicy rajdu doświad-
czali niesamowitych emocji na grawitacyj-
nym torze saneczkowym zwanym również 
górskim rollercoaster-em.

Z Żaru wyruszyliśmy czerwonym szla-
kiem na Kiczorę, wędrując obserwowali-
śmy na szczycie góry zbiornik wodny elek-
trowni szczytowo-pompowej (Elektrownia 
Porąbka-Żar). 

Po trzech godzinach wędrówki dotarli-
śmy na górę Kocierz (879 m n.p.m.) – szczyt 
w Beskidzie Andrychowskim (wschodnia 
część Beskidu Małego). W rejonach szczy-
towych, głównie na południowych stokach 
Kocierzy, znajduje się rezerwat Szeroka. Bie-
gnie tędy szlak z Leskowca przez: Łamaną 

Skałę, Potrójną, Przełęcz Kocierską, Żar, 
Hrobaczą Łąkę do Bielska.

Rajd zakończyliśmy w znanym ośrodku 
wypoczynkowym, podziwiając okoliczną 
panoramę, basen, park linowy i korzystając 
z różnorodnych atrakcji dla ducha i ciała.

Rajdy Rodzinne organizowane w sobo-
ty cieszą się dużą popularnością, gdyż zna-
komicie integrują środowiska dzieci, rodzi-
ców i nauczycieli. Umożliwiają przeżycie 
miłych chwil na łonie natury, co w naszym 
codziennym, zabieganym życiu jest rzad-
kością. Niewątpliwie ten jubileuszowy, 
dziesiąty rajd był wyjątkowy, będziemy go 
długo wspominać.

W imieniu uczestników dziesiątego raj-
du dziękuję przewodniczącej Rady Rodzi-
ców Aldonie Zielińskiej za organizację tak 
dużej imprezy. Szczególne podziękowa-
nia składam Andrzejowi Zielińskiemu, któ-
ry profesjonalnie, z poczuciem humoru, 
uwrażliwiając rajdowiczów na piękno gór-
skich widoków, prowadził nas do wyzna-
czonego celu.

um

Wyprawa z Żar na Kocierz
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Sandra Michałek, uczennica Gimnazjum nr 3 w Przeciszo-
wie-Podlesiu, osiąga sukcesy i wysokie wyniki w nauce, co w 
lutym tego roku przełożyło się bezpośrednio na wyróżnienie, 
którym jest stypendium dla uczniów najzdolniejszych. Wnio-
sek złożono do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, 
które prowadzi projekt, realizowany w ramach „Małopolskie-
go programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdol-
nionych”. Jest on finansowany z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, budżetów państwa oraz województwa małopolskie-
go, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Lata 
2007-2013. 

Chcąc otrzymać stypendium, uczeń musi spełnić określone 
warunki, z których najważniejszymi są szczególne osiągnięcia 
edukacyjne, średnia ocen oraz przygotowany wraz z opiekunem 
dydaktycznym ucznia Indywidualny Plan Rozwoju. 

Wszystkie te konieczne założenia zostały przez Sandrę spełnio-
ne i została… stypendystką.

Sandra jest finalistką Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego, 
uczestniczką Projektu Diament z języka angielskiego oraz finalistką 
konkursu wyłaniania posłów i posłanek na XVII Sejm Dzieci i Mło-
dzieży. Jako jedna z 42 osób z Małopolski uzyskała mandat posel-
ski i wzięła udział w sesji sejmowej. Jest także radną Młodzieżowej 
Rady Gminy Przeciszów.

Niemałym zaskoczeniem było to, że pomimo osiągnięć typo-
wo humanistycznych, wybrała jako główny kierunek rozwoju profil 
matematyczno-przyrodniczy. Zaplanowano wspólnie cele i działa-
nia edukacyjne na bieżący rok szkolny, a także wydatki, dzięki któ-
rym będzie można je zrealizować. 

Wniosek złożono pod koniec listopada. Minęło pierwsze pół-
rocze nauki i już powoli zaczęłyśmy zapominać o złożonych doku-
mentach, kiedy to 22 lutego okazało się, że wniosek otrzymał odpo-
wiednią ocenę merytoryczną, a co za tym idzie Sandrze zostało 
przyznane stypendium roczne w wysokości 500 zł miesięcznie. Nie 
jest to mała kwota, jakkolwiek wymogi są takie, że można ją spo-
żytkować jedynie na rozwój edukacyjny. 

- Dzięki stypendium , które otrzymałam, mogę rozwijać swoje 
umiejętności i zainteresowania. Wybrałam profil matematyczno–
przyrodniczy , bo swoją przyszłość wiążę głównie z biologią i chemią. 
Udało mi się zrealizować dwa projekty edukacyjne. Głównym tema-
tem była genetyka i inżynieria genetyczna, i to właśnie dzięki pienią-
dzom otrzymanym z programu stypendialnego mogłam znacznie 
poszerzyć wiedzę z tego zakresu – akcentuje stypendystka i zaraz 
po tym dodaje - Starałam się brać udział w różnych konkursach oraz 
przygotowałam się do egzaminu gimnazjalnego. Do tej pory udało mi 
się osiągnąć większość celów postawionych w Indywidualnym Planie 
Rozwoju. Podczas wakacji zamierzam jeszcze wziąć udział w letnim 
kursie języka angielskiego. Bardzo cieszę się z możliwości, które dało 
mi to stypendium. Wiele się nauczyłam i cały czas miałam motywa-
cję do dalszego rozwoju. Niedawno odbyła się gala stypendialna, na 
której podsumowano projekt. Obecny był marszałek województwa, 
przewodniczący Małopolskiego Programu Stypendialnego, stypendy-
ści, rodzice, niektórzy dyrektorzy szkół oraz opiekunowie dydaktyczni. 
Będąc tam wśród wszystkich nagrodzonych uczniów czułam się wyróż-
niona i dumna z tego, co udało mi się osiągnąć. Wierzę, że jest to krok 
do spełnienia mojego marzenia o studiach medycznych i mam nadzie-
ję, że to wszystko czego się nauczyłam dzięki stypendium, pomoże mi 
w dalszej edukacji – mówi gimnazjalistka Sandra Michałek.

Dla opiekuna dydaktycznego gimnazjalistki najważniejsze są 
sukcesy i rozwój Sandry, a także wyróżnienie, które stało się kon-
sekwencją jej pracy i zaangażowania w realizacje obranych celów.

- Cieszę się, że osiągnięcia Sandry zostały docenione i dzięki stypen-
dium ma szansę na poszerzanie swojej wiedzy i dalszy rozwój. Mam 
nadzieję, że zdobyte przez nią doświadczenia zaowocują w przyszło-
ści i w szkole ponadgimnazjalnej również osiągnie wysokie wyniki 
w nauce. Życzę jej także spełnienia marzeń o studiach medycznych. 
Musze dodać, że praca Sandry w mijającym roku szkolnym przełoży-
ła się na jej wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego, szczególnie w 
części matematyczno-przyrodniczej. Jak widać na przykładzie San-
dry warto się uczyć, a czas poświęcony nauce nigdy nie jest czasem 
straconym – zaznacza Natasza Kajdas-Kimak, opiekun dydaktyczny 
stypendystki.                    q

Sandra wie, że warto się uczyć!

U nas w Przeciszowie nie mamy zabyt-
kowego pałacu czy dworku,

Mamy natomiast kapliczki jako dziedzic-
two naszych przodków.

Najwyższa pora na ich odnowę by nie 
rozsypały się w proch

A dla nas by z podniesionym czołem 
powiedzieć wnukom: „To historii ciąg”.

Jedna z kapliczek już pięknie odnowio-
na w biało niebieski kolory.

Matka Najświętsza jej patronuje i nad 
mieszkańcami opiekę sprawuje. 

Jest także stara część cmentarza, nieco 
zapomniana.

Znajdują się tam pomniki – perełki do 
odnawiania.

Te groby nie mają swych bliskich, są z 
dziewiętnastego wieku.

Dumne ze swej starości lecz nadszarp-
nięte zębem czasu.

Na końcu alei starego cmentarza jest 
grób Księdza, któregośmy znali.

Chcemy odnowić jego pomnik bośmy 
go bardzo szanowali.

Tak więc drodzy Przeciszowianie nie 
miejcie nam za złe,

Że chcemy zająć się tym we wsi co jest 
najstarsze. 

Dziękujemy Wam wszystkim za okaza-
ne już wsparcie. Prosimy: otwórzcie Swe ser-
ca i dłonie By pokazać, że pamięć niejedno 
ma imię.

Ocalić od zapomnienia
Dotychczas na odnowienie starych gro-

bów na cmentarzu w Przeciszowie zebra-
liśmy do puszek 3.908,66 zł, a darczyńcy 
przekazali 150,00 zł. Dziękujemy!

Jako pierwszy będzie odnowiony grób 
ks. Kazimierza Krawczyka.        q
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Kapliczka nad rzeką Bachórz przy uli-
cy Cichej.



19ROK 2013 ROK 2013
2

Olmex LKS Piotrowice. Od lewej Andrzej Żebro, Krzysztof Żebro, Patryk Maroszek, Tomasz 
Hodur, Krzysztof Antecki

Decydujący mecz o awansie naszych 
tenisistów stołowych do III ligi rozegra-
no 19 kwietnia w Piotrowicach, trwał 
ponad dwie godziny i był bardzo emo-
cjonujący. W tym dniu rywalizowały ze 
sobą lider tabeli LKS Piotrowice z wiceli-
derem ULKS Lachowice. Po dramatycznej i 
wyrównanej walce tenisiści z Piotrowic pod 
wodzą trenera Krzysztofa Żebro wywalczyli 
bardzo ważny awans do 3 ligi! Gratulujemy!

Warto przyjrzeć się sytuacji obu druży-
nom tuż przed meczem. Piotrowiczanom 
wystarczył remis by wyprzedzić o punkt w 
tabeli Lachowice. Goście natomiast musie-
liby wygrać i to bardzo wysokim bilansem 
(co najmniej 11:3), aby być pewnym awan-
su. Drużyna z Lachowic przyjechała w naj-
mocniejszym składzie, o czym świadczy 
obecność w niej trenera oraz grającej na co 
dzień w trzeciej lidze zawodniczki. Drużyna 
z Piotrowic zagrała w składzie: trener Krzysz-
tof Żebro, Andrzej Żebro, Patryk Maroszek, 
Tomasz Hodur i Krzysztof Antecki.

W pierwszej serii spotkań piotrowicza-
nie przegrali 3:1, punktował tylko Tomasz 
Hodur. Druga seria spotkań przyniosła 
wynik 2:2, bracia Żebro wygrali swoje poje-
dynki, natomiast Patryk i Tomek nieznacz-
nie przegrali.

W trzeciej serii, w pojedynkach deblo-
wych znów remis 1:1. Para Krzysiek Antec-
ki i Tomek Hodur wygrywa po ciężkim boju 
swój mecz 3:2, a bracia Żebro przegrywa-
ją 1:3.

Po trzech seriach mamy wynik 6:4 dla 
gości, którzy potrzebują już tylko dwóch 
zwycięstw, aby wygrać cały mecz. Krzysztof 
Żebro dokonuje zmiany, za Tomasza Hodu-
ra wchodzi Krzysztof Antecki, do rozegra-
nia zostały ostatnie cztery partie. Na sto-
le pierwszym Krzysztof Żebro przegrywa 

pechowo swój mecz 3:2 i jest już 7:4 dla 
gości. Na drugim stole Patryk Maroszek 
wygrywa 3:1 i mamy 7:5. Na trzecim sto-
le po dramatycznym pojedynku Andrzej 
Żebro wygrywa 3:2, choć przegrywał już 
2:0. Stan meczu 7:6. Na czwartym stole 
Krzysiek Antecki wygrywa swoją partie i 
mamy zwycięski remis 7:7!

Po niesamowitym horrorze tenisiści z 
Piotrowic pod wodzą trenera Krzysztofa 
Żebro wywalczyli historyczny awans do 
3 ligi!

Warto podkreślić, że sekcja tenisa sto-
łowego w Piotrowicach działa dopiero od 
ponad dwóch lat. LKS Piotrowice będąc 
beniaminkiem w każdej klasie rozgrywko-
wej (najpierw V, później IV liga) rywalizację 
zakończyła awansem. Świadczy to z pew-

nością o dużym postępie oraz dynamicz-
nym rozwoju sekcji tenisa stołowego.

Nie byłoby tego sukcesu bez zaangażo-
wania wielu osób oraz samych zawodników. 

Szczególne podziękowania należą się 
wójtowi Bogdanowi Cuberowi, który wspie-
ra nas od początku, dając możliwość rozwo-
ju. Tomaszowi Wójcikowi, wicedyrektorowi 
szkoły w Piotrowicach, współorganizatorowi 
wszelkich przedsięwzięć związanych z teni-
sem stołowym. Tomaszowi Milowskiemu oraz 
Krzysztofowi Anteckiemu, czuwającemu nad 
techniczną stroną sekcji. Tytularnemu spon-
sorowi drużyny, Sławomirowi Oleksy (firma 
Olmex) z Osieka, który jest także z nami od 
początku oraz wszystkim tym, którzy mieli 
wkład w ten sukces.

q

Tenisiści stołowi w trzeciej lidze!

Po trzech sezonach występów w IV Lidze 
Małopolski zachodniej, Przeciszovia wra-
ca do V Ligi. Na dwie kolejki przed zakoń-
czeniem sezonu ekipa z Podlesia zajmuje 
ostatnią lokatę w tabeli ze sporą stratą do 
reszty stawki.

Przed rozpoczęciem sezonu przeciszo-
wianom nikt nie dawał większych szans 
na utrzymanie się w IV lidze. Tymczasem 
ambitnie walczący podopieczni Łuka-
sza Płonki po rundzie jesiennej zajmowa-
li wysoką 10 lokatę i na Podlesiu wróci-
ła wiara w utrzymanie ligowego bytu na 
kolejny sezon.

Niestety wiosną już tak dobrze nie było. 
Przeciszovia w 14 meczach zgromadziła 

ledwie 6 punktów. Ten dorobek bez wąt-
pienia nie może wystarczyć do utrzyma-
nia się w lidze. Stąd na dwie kolejki przed 
zakończeniem sezonu ekipa z Podlesia 
może już myśleć o swoich występach w 
Klasie Okręgowej.

Przypomnijmy, przeciszowianie w IV 
lidze występują od 2010 roku. W pierw-
szym swoim sezonie zajęli 7 lokatę, gro-
madząc 47 punktów, strzelając przy tym 
46 bramek, a tracąc ich 36. Rok później roz-
grywki zakończyli dwie pozycje niżej, zdo-
bywając 43 punkty przy bilansie bramko-
wym 36:49. W tym sezonie póki co mogą 
się pochwalić o połowę mniejszą zdoby-
czą punktową.

Bartłomiej B. Kasperczyk

Przeciszovia żegna się z IV Ligą Orange dla bibliotek

Gminna Biblioteka Publiczna w Przeci-
szowie również w tym roku przystąpiła do 
programu pn. „Orange dla bibliotek”, któ-
rego celem jest wspieranie rozwoju społe-
czeństwa informacyjnego poprzez zwięk-
szenie dostępu do nowych technologii 
komunikacyjnych i promocję ich wykorzy-
stania. W ramach tego programu otrzymała 
środki finansowe w wysokości 3 473,88 zł, 
które są przeznaczone na pokrycie kosztów 
dostępu do szerokopasmowych łączy inter-
netowych w bibliotece głównej oraz filii w 
Piotrowicach. Ponadto w ramach tych środ-
ków został zorganizowany kurs komputero-
wy „50+ i ENTER”.

GBP Przeciszów

sport
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Finałowy turniej tenisa stołowego 
z cyklu Grand Prix Gminy Przeciszów 
został rozegrany 4 maja na hali ZSPG w 
Piotrowicach. Sięgająca zenitu rywaliza-
cja toczyła się między dwunastoma naj-
lepszymi zawodnikami w każdej kate-
gorii (Top 12). Cykl trwał aż pięć miesię-
cy. Zawodnicy rozegrali łącznie ponad 
sześćset gier w ciągu prawie trzydziestu 
godzin.

Zarówno w kategorii młodzików jak i 
open, zmagania turniejowe były bardzo 
zacięte i większość partii kończyła się wyni-
kami 3:2. W kategorii młodzików po losowa-
niu grup, okazało się, że los skojarzył już w 
grupie B czołowych zawodników. . Grupę 
‘’śmierci’’ tworzyli Przemysław Foksiński, 
Zuzanna Staszczak (obaj LKS Piotrowice) 
oraz Grzegorz Moskała (MTS-Piast Skawina). 
Ostatecznie Grzegorz wyszedł na pierw-
szym miejscu z grupy, Przemek na drugim. 
Ciekawa sytuacja miała miejsce w grupie 
D, gdzie znaleźli się sami zawodnicy LKS 
Piotrowice. Po zakończonych grach okaza-
ło się, że wszyscy mają tyle samo punktów. 
Wówczas trzeba było liczyć zwycięskie sety 
alby wyłonić zwycięskie grupy. Ostatecznie 
wygrała ją Agata Ortman, która swoją droga 
pokazał najlepszy swój tenis. 

W turnieju głównym do finału dotarli 
faworyt Mateusz Zębala (KS Bronowianka 
Kraków) po fenomenalnym meczu z Grze-
gorzem Moskałą (MTS-Piast Skawina) oraz 
najlepszy z piotrowiczan Przemysław Fok-
siński, który pokonał w półfinale Agatę Ort-
man (obaj LKS Piotrowice). W finale Prze-
mek musiał uznać wyższość Mateusza, a 
Agata w pojedynku o trzecie miejsce nie 
sprostała Grzegorzowi.

W kategorii Open wysoki poziom zapre-
zentowali tego dnia wszyscy zawodnicy, 
czego dowodem jest fakt, że spotkanie 
skończyło się o godz. 17 30. 

Po losowaniu grup, analogicznie do 

sytuacji w młodzikach los utworzył gru-
pę ’’śmierci’’, w której znaleźli się Krzysztof 
Żebro (LKS Piotrowice), Wojciech Mamoń 
(LKS Borowik Bachowice) oraz Sławomir 
Żydek (LKS Orzeł Kozy).

Po zaciętej walce, z grupy wyszli kolejno 
Krzysztof i Sławek odpowiednio na pierw-
szym i drugim miejscu. Niespodzianką fazy 
grupowej był brak awansu Andrzeja Żebro 
do turnieju głównego.

W ćwierćfinale kapitalny pojedynek 
rozegrali Patryk Maroszek (LKS Piotrowice) 
i Martyna Cieślica (LKS Olimpia Chocznia). 
Oboje byli w bardzo dobrej dyspozycji, a 
ich mecz był pełen pięknych akcji. Minimal-
nie lepszy okazał się Patryk awansując tym 
samym do półfinału. Tam czekał na niego 
już Krzysztof Żebro. Grający trener piotro-
wiczan był podczas turnieju w rewelacyjnej 
formie, przegrywając do tej pory tylko seta. 
Nie dał szans swojemu podopiecznemu, 
awansując tym samym do finału.

Równolegle toczyła się walka w drugim 
półfinale pomiędzy Tomaszem Piekarczy-
kiem (LKS Olimpia Chocznia) a Sławomirem 
Żydkiem ( LKS Orzeł Kozy). Po czteroseto-
wym boju lepszy okazał się Sławomir. Finał 
pomiędzy Krzysztofem Żebro a Sławomi-
rem Żydkiem trwał prawie godzinę. Piękny 
ofensywny tenis, z jednej i drugiej strony, 
wszystkie sety kończyły się grą na przewagi, 
a niektóre akcje szczególnie w defensywie 
były niewiarygodne. W piątym secie wię-
cej zimnej krwi zachował Krzysztof Żebro 
wygrywając przy własnym podaniu 11:9.

W meczu o trzecie miejsce tryumfował 
Patryk Maroszek ogrywając też w pięciu 
setach Tomasza Piekarczyka. 

Końcowe wyniki:
Kategoria Młodzików

Mateusz Zębala (KS Bronowianka Kraków)
Przemysław Foksiński (LKS Piotrowice)
Grzegorz Moskała (MTS-Piast Skawina)

Agata Ortman (LKS Piotrowice)

Natalia Bryndza (LKS Olimpia Chocznia)

Michał Piekarczyk (LKS Olimpia Chocznia)

Kamil Klimczyk (LKS Piotrowice)

Mateusz Faska (MTS-Piast Skawina)

Zuzanna Staszczak (LKS Piotrowice)

Sebastian Szatan (LKS Piotrowice)

Bartłomiej Wiecheć (LKS Piotrowice)

Kategoria Open:

Krzysztof Żebro (LKS Piotrowice)

Sławomir Żydek (LKS Orzeł Kozy)

Patryk Maroszek (LKS Piotrowice)

Tomasz Piekarczyk (LKS Olimpia Chocznia)

Łukasz Misiarz (LKS Orzeł Kozy)

Martyna Cieślica (LKS Olimpia Chocznia)

Stefan Bizoń LKS Viktoria Nidek

Sebastian Adamus (MTS – Piast Skawina)

Paweł Zębala ( KS Bronowianka Kraków)

Wojciech Mamoń (LKS Borowik Bachowice)

Andrzej Żebro (LKS Piotrowice)

Jakub Pietrańczyk (UKS Polfin Oświęcim)

Po końcowych rozstrzygnięciach nagro-
dy rzeczowe, dyplomy oraz puchary wręczył 
główny sponsor - wójt Bogdan Cuber. Dzię-
kując wszystkim za sportową rywalizacje w 
ciągu pięciu miesięcy.

Reasumując w trakcie całego cyklu 
Grand Prix od stycznia do maja łącznie 
zagrało ponad dwustu zawodników z kil-
kunastu miejscowości, m.in. z: Oświęcimia, 
Choczni, Skawiny, Wieliczki, Olkusza, Kóz, 
Bielska – Białej, Nidku, Zatora, Słopnic, Czę-
stochowy, Kęt, Krakowa. 

Dziękujemy wszystkim za wspaniały tur-
niej, organizatorom wójtowi za ufundowa-
nie nagród oraz wszystkim zawodnikom za 
piękną i przyjacielską rywalizacje. 

q

Grand Prix gminy w ping-ponga

27 kwietnia biblioteka w Przeciszowie zorganizowała jednodnio-
wą wycieczkę do Doliny Chochołowskiej. Po dotarciu na Siwą Pola-
nę spotkaliśmy się z przewodnikiem Staszkiem, który już po raz dru-
gi prowadził nas szlakiem wiodącym przez Dolinę Chochołowską. 

Przy pięknej, słonecznej pogodzie można było podziwiać kaska-
dy potoków, różnorodność skał i roślinności oraz zalegający śnieg. 
Po dotarciu na Polanę Chochołowską obejrzeliśmy kaplicę św. Jana 
Chrzciciela, którą zbudowano na potrzeby filmu o Janosiku, a którą 
pozostawiono jako atrakcję polany. Z czasem kaplica została wyposa-
żona i poświęcona, a w okresie letnim odprawiane są tam msze św. W 
kaplicy zawierają Sakrament Małżeństwa narzeczeni z różnych stron 
Polski, o czym mogliśmy się przekonać osobiście, bowiem w drodze 
powrotnej mijaliśmy szpaler odświętnie przybranych wozów z mło-

dą parą na czele. Jednak największą atrakcją były polany na dnie 
doliny, które pokrywały się łanami krokusów, z których Dolina 
Chochołowska szczególnie słynie.        GBP Przeciszów

Krokusy w dolinie
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PRAWO NA CO DZIEŃ

Kronika policyjna

Kolejny raz piszemy o zmieniającym 
się z dniem 1 lipca systemie gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi w gminach. 
Śmieci w Przeciszowie będą nadal zbierane, 
transportowane i przekazywane do regio-
nalnej instalacji przetwarzania odpadów 
komunalnych lub do instalacji odzysku  
przez Zakład Usług Komunalnych z Oświęci-
mia, co nie spowoduje zasadniczych zmian 
w sposobie zbierania odpadów przez tę 
instytucję.  Czy jednak wiemy co się zmie-
nia, jak segregować poszczególne odpady 
komunalne?

Oto najczęściej zadawane pytania przez 
mieszkańców.

1. W jaki sposób będzie odbierany od 
mieszkańców  popiół – żużel?

Żużel jest odpadem, który powinien 
być składowany na nieruchomości w 
pojemnikach na odpady zmieszane, War-
to zaznaczyć, że nie powinien być ubijany, 
za ciężki kubeł nie będzie mechanicznie 
rozładowany.

2. Co robimy z ze  szkłem. Chodzi tu o 
szyby z okien, drzwi, samochodu, itp. 

Szkło powinno  być potłuczone i wrzu-
cone do pojemnika z odpadami zmieszany-
mi. Podobnie jak z żużlem szczególną uwa-
gę należy zwrócić na ciężar kubła, z którym 
mogą być  trudności   podczas jego  rozła-
dunku, jeżeli cały zapełnimy szkłem.

3. Podobno gmina będzie zbierać rów-
nież trawę, a w jaki sposób ?

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy z dnia 
19 kwietnia 201 3 r. „dla odpadów zielonych 
– zbiórka tych odpadów będzie prowadzo-

na w kwietniu, maju, czerwcu, lipcu, sierp-
niu, we wrześniu i w październiku. Gmina 
wyznaczy miejsca zbiórki, do których wła-
ściciel  nieruchomości będzie mógł dostar-
czyć te odpady.

4. Gdzie zbierać opakowania wieloma-
teriałowe? (opakowania typu TETRA PACK 
składające się z folii i papieru – kartony po 
mleku, napojach. sokach itp.)

Opakowania takie należy wrzucać do 
worka koloru żółtego (na plastik).

5. Co z odpadami wielkogabarytowymi? 
(meble, szafy, łóżka)

Tu się nic nie zmienia. Raz w roku będą 
zbierane od mieszkańców systemem 
objazdowym.

6. A zużyty sprzęt elektroniczny i elek-
tryczny. (laptopy, telewizory, maszynki, sil-
niki elektryczne)

Tak samo jak odpady wielkogabaryto-
we, będą one zbierane raz w roku systemem 
objazdowym.

7.  A co z  zuż ytymi bateriami  i 
akumulatorami?

Zużyte baterie i akumulatory będą zbie-
rane podczas zbiórki odpadów niebez-
piecznych i problemowych poprzez mobil-
ny punkt zbiórki odpadów, polegający na 
tym, że w wyznaczonym miejscu i terminie 
w każdym sołectwie zostanie podstawiony 
specjalistyczny pojazd, do którego będzie 
można przynieść ten rodzaj odpadów. 
Ponadto zużyte baterie można wrzucać do 
specjalnych kartonowych pudełek, które 
są m.in. w urzędzie gminy, domu kultury w 
Przeciszowie oraz w szkołach.

8. W jaki sposób będą zbierane opako-
wania szklane  po chemikaliach - farbach 
lakierach, rozpuszczalnikach, pestycydach, 
a metalowe po tych samych produktach ?

Nie wolno tych opakowań kierować do 
strumienia opakowań na szkło czy metal. 
Takie opakowania będą zbierane raz w roku 
w ramach mobilnego punktu zbiórki odpa-
dów. W wyznaczonym miejscu i terminie w 
każdym sołectwie zostanie podstawiony 
specjalistyczny pojazd, do którego będzie 
można przynieść ten rodzaj odpadów. Gmi-
na wyznaczy i poda do publicznej wiado-
mości termin tej zbiórki.

9. A co mamy zrobić z przeterminowa-
nymi lekarstwami, a gdzie przekazać  opa-
kowania na lekarstwa?

Będą zbierane w ramach mobilnego 
punktu zbiórki odpadów.

Do wszystkich gospodarstw w  gminie 
Przeciszów zostaną dostarczone  notat-
ki informujące szczegółowo o sposobach 
selektywnej zbiórki odpadów. Ponadto 
proszę czytać zapisy na workach i tym, co 
do danego worka można wrzucać, a czego 
nie wolno!

Każdy właściciel nieruchomości sam 
zaopatruje się w pojemniki na odpady 
zmieszane, natomiast worki na segregację 
dostarczy firma zajmująca się odbiorem 
odpadów. Można je również pobrać w urzę-
dzie gminy. Niezależnie od tego worków i 
pojemników zostanie oddanych płaci się 
tylko jedną zadeklarowaną przez właści-
ciela nieruchomości stawkę, ustaloną przez 
Radę Gminy Przeciszów, czyli 8 zł lub 12 zł 
miesięcznie od każdej osoby zamieszkałej 
daną nieruchomość.

Zachęcam do zapoznania się z regula-
minem utrzymania czystości porządku w 
gminach, w którym szczegółowo opisana 
jest gospodarka odpadami. Znajduje się 
on na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Przeciszów.

Jan Kajdas

Co wiemy o śmieciach?

22 marca na ul. Długiej w Przeciszowie zatrzymano 33-letnie-
go mieszkańca Lasu, który w stanie po spożyciu alkoholu kiero-
wał samochodem m-ki renault. Oprócz wykroczenia mężczyzna 
dopuścił się przestępstwa z art. 244 kk, ponieważ nie stosował się 
do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego 
przez sąd za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości.

4 maja w Przeciszowie na ul. Topolowej zatrzymano 44-let-
niego mężczyznę, który w trakcie interwencji policyjnej zniewa-
żył funkcjonariuszy. 

16 maja na ul. Kasztanowej w Piotrowicach zatrzymano miej-
scowego mężczyznę w wieku 53 lat, który w stanie nietrzeźwo-
ści kierował rowerem. Do zatrzymania doszło podczas penetra-
cji terenu za sprawcą kradzieży roweru spod Domu Kultury w 
Przeciszowie. Nietrzeźwego złodzieja zatrzymano właśnie na 
tym skradzionym rowerze.               KRONPOL

kroniki
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ODESZLI OD NAS...

marzec
1. Halina Kupiec  43 lata  Przeciszów
2. Antoni Kozak  81 lat   Piotrowice
3. Franciszek Kozieł 76 lat  Piotrowice

kwiecień
1. Władysław Kościelnik  65 lat Przeciszów
2. Stefan Zajas  85 lat   Przeciszów
3. Józef Cygan  61 lat   Przeciszów
4. Zofia Jachyra  80 lat   Piotrowice
5. Anna Kowalczyk  77 lat  Przeciszów

maj
1. Władysława Szczęśniak 77 lat Przeciszów
2. Władysław Zajas 88 lat  Las
3. Jan Mieszczan  64 lata  Przeciszów
4. Zofia Twardowska  83 lata  Piotrowice
5. Stanisław Oleksy  88 lat  Przeciszów

czerwiec
1. Jan Frączek  59 lat   Przeciszów

2. Władysław Oleksy  71 lat  Przeciszów

3. Zofia Kurek  82 lata   Przeciszów

4. Stanisława Wolas  87 lat  Piotrowice

Nasza gmina była organizatorem imprezy sportowej, w której 
wzięli udział zawodnicy z całej Małopolski. To niecodzienne wyda-
rzenie, czyli Mistrzostwa Województwa Małopolskiego Żaków w 
Tenisie Stołowym miało miejsce 2 czerwca na hali Zespołu Szkół 
Podstawowo-Gimnazjalnych w Piotrowicach. O sukcesach w zma-
ganiach w ping-ponga możemy mówić w przypadku zawodników 
z gminy Przeciszów, choć faworyci, czyli żacy z Limanowej nie 
zawiedli oczekiwań.

W turnieju wystartowało 41 żaków oraz 17 żaczek z całego woje-
wództwa. Zawody sędziowali, zawsze przyjaźni dzieciom Agniesz-
ka Piotrowska oraz Andrzej Wieczorek. Dla każdego z zawodników 
organizatorzy przygotowali słodki poczęstunek.

Zawody przebiegały sprawnie, mimo iż ostatnie pojedynki skoń-
czyły się późnym popołudniem. W kategorii żaków faworyci z Lima-
nowej nie zawiedli, gdyż zgarnęli najważniejsze trofea za grę indywi-
dualną oraz podwójną, choć w kategorii żaczek grę singlową wygra-
ła Aleksandra Pytel z Brzeska przed Zuzanną Kozioł ze Skrzyszowa. 
W deblu duet z Brzeska Pytel/Milewska także stanął na najwyższym 
stopniu podium.

Co do niespodzianek, które są smaczkiem każdej sportowej rywa-
lizacji, to mieliśmy ich kilka. W turnieju gry pojedynczej żaków z bar-
dzo dobrej strony pokazał się skrzat Tomasz Kucharski ze Szczytnik, 
który pokonał kilku wyżej notowanych rywali, plasując się ostatecz-
nie na 13. miejscu.

W turnieju gry podwójnej żaków o sporą niespodziankę poku-
sili się tenisiści gospodarzy. Para Foksiński/Klimczyk wywalczyła 3. 
miejsce. Z kolei w grze podwójnej dziewcząt najmłodsza zawodnicz-
ka Julia Bratownik z Sobolowa, zrzeszona w KOZTS, wraz z Zuzan-
ną Staszczak z miejscowego LKS Piotrowice zdobyły także trzecie 
miejsce, przegrywając nieznacznie w półfinale 3:2 z zwyciężczynia-
mi Pytel/Milewska.

Zawodnicy otrzymali medale, puchary oraz dyplomy ufundowa-
ne przez związek oraz patrona zawodów wójta gminy Przeciszów 
Bogdana Cubera. Gratulujemy zwycięzcom, trenerom oraz opieku-
nom. Dziękujemy sędziom, wójtowi i wszystkim, którzy przyczynili 
się do organizacji tych mistrzostw.     q

Tenis stołowy

Żacy w Piotrowicach

Pierwszy Orlikowy Turniej Piłki Nożnej dla Dorosłych o Puchar 
Wójta Gminy Przeciszów odbył się 26 maja w Przeciszowie. Tydzień 
później z okazji Dnia Dziecka miał miejsce podobny turniej z tym, 
że dla młodzieży.

W turnieju dla dorosłych wzięło udział 8 ekip, co daje w sumie 
68 zawodników! Wystąpiło pięć drużyn z terenu naszej gminy: 
Szeleszczące Ortaliony, Yellow Club, Leśne Ludki, Czarne Tulipa-
ny, Piotrowice oraz trzy przyjezdne: Soła Łęki, Kojoty Kęty, Zasole. 
Zespoły podzielono na dwie grupy, z których do fazy pucharowej 
weszły po dwie ekipy z największą ilością punktów. Mecze grupo-
we były bardzo zacięte, szczególnie pomiędzy przeciszowskimi 
zespołami, które wobec dużej ilości lokalnych kibiców chciały się 
zaprezentować jak najlepiej. 

Każda ekipa pragnęła zająć miejsca premiujące wyjście z grupy. 
Po rozgrywkach grupowych przyszedł czas na etap pucharowy, 
który wyłonił miejsca od 1-4. Zawody wygrała Soła Łęki pokonując 
w finale zespół Kojotów z Kęt. Mały finał, aczkolwiek chyba bardziej 
emocjonujący, rozgrywany był pomiędzy przeciszowskimi ekipa-
mi, które uległy w półfinałach gościom z Kęt i Łęk.

Ostatecznie III miejsce zdobył rodzimy zespół Szeleszczące 
Ortaliony po zaciętym boju i walce z ekipą Czarne Tulipany. Do 
wyłonienia trzeciego miejsca nie starczył regulaminowy czas gry 
i tym samym potrzebna była dogrywka.

Królem strzelców z dziesięcioma strzelonymi bramkami został 
Kuba Gaweł z drużyny Kojotów. Za nim uplasowali się Dariusz Cygan 
z Tulipanów oraz Krystian Bartuś i Krzysztof Majcherczyk z Szelesz-
czących Ortalionów. Wszystkie 15 meczy sędziował w duchu fair play, 
sędzia Krzysztof Paszuda. Na koniec, po podziękowaniach, puchary 
za miejsca od I do III wręczył wójt Bogdan Cuber.

Organizatorem turnieju był opiekun Orlika Michał Romański przy 
pomocy drużyny Szeleszczące Ortaliony. Na podkreślenie zasługu-
je fakt, iż Ortaliony w składzie: W. Maca, P. Tobiczyk, M. Klimczyk, R. 
Matla, P. Momot, K. Majcherczyk, M. Kościelnik, K. Bartuś, obroni-
ły honor gminy, zajmując III miejsce na pudle i stając się najlepszą 
drużyną w Przeciszowie co, jak było widać, sprawiło im ogromną 
przyjemność.

Turniej rozgrywany w niedziele okazał się świętem sportu i dosko-
nałą rozrywką dla mieszkańców gminy, którzy licznie przybyli na 
zawody, oglądając zmagania piłkarzy i dopingując drużyny.  Cieszy 
fakt, iż mimo tego, że był to pierwszy turniej przyciągnął on zespoły 
z okolicznych miejscowości, a także dużą ilość, bo aż pięć zespołów z 
terenu naszej gminy, co świadczy o tym, iż sport, a szczególnie piłka 
nożna, lokalnie jest bardzo popularna, w czym na pewno pomogło 
niedawne oddanie do użytku kompleksu dwóch boisk, powstałego 
w ramach programu Orlik.

Piotr Tobiczyk

Pierwszy turniej na Orliku
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Seniorzy na spotkaniu

Piknik w Piotrowicach
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Sto lat


