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2 ROK 20134 Zdrowych, wesołych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia. 

Niech będą one okazją do zadumy, 
ale i radości z rodzinnego spotkania.

Niech przyniosą wytchnienie od
codziennych zmagań i trosk.

Oby magia Bożego Narodzenia
przetrwała w nas jak najdłużej! 

Życzą wszystkim Mieszkańcom: 
wójt Gminy Przeciszów Bogdan 
Cuber, przewodniczący Rady Gminy 
Tomasz Kosowski, Redakcja „Wieści 
Gminy Przeciszów”.

Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy działający przy Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Przeciszowie zaprasza na XXII Finał, który odbędzie się 12 stycznia 
2014 roku w Domu Kultury w Przeciszowie.                 Serdecznie zapraszamy!

Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie 
bierze udział w akcji „Biblioteki to 
miejsca przyjazne sztabom WOŚP”, której 
organizatorami są Fundacja Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy i Fundacja Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego. Naszą 
bibliotekę można znaleźć pod adresem: http://
formularz.wosp.biblioteki.org/pl/

Biblioteka dla WOŚP
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inyW grudniu zakończono remont nawierzchni asfaltowej wraz z 
budową chodnika przy drodze powiatowej, ul Andrychowskiej w 
Piotrowicach. Zakres prac inwestycyjnych obejmował m.in.: roboty 
przygotowawcze, wykonanie nakładki asfaltowej, kanalizacji desz-
czowej, budowę chodnika, umocnienie skarp oraz regulację zjaz-
dów indywidualnych. Koszt przedsięwzięcia wyniósł prawie 800 
tys. zł i był pokryty po połowie z dwóch źródeł – budżetu naszej 
gminy oraz powiatu oświęcimskiego. Wykonawcą robót moderni-
zacyjnych była firma Drog-Bud Spytkowice.

uuu

Wykonano remont drogi gminnej dojazdowej do pól, ul. Węgla-
rzówka w Piotrowicach na odcinku 200 m. Wartość robót wynio-
sła 62 582 zł brutto przy dofinansowaniu w wysokości 50 tys. zł ze 
środków województwa małopolskiego, przeznaczonych na remont 
dróg dojazdowych do pól, zniszczonych intensywnymi opada-
mi. Reszta kosztów została pokryta z budżetu gminy. Wykonawcą 
tego zadania, polegającego na położeniu nakładki wraz z warstwą 
wyrównawczą była firma Eurovia.

uuu

Zakończono remont drogi gminnej, ul. Wrzosowej w Piotro-
wicach na odcinku 140 m. Koszt zadania, obejmującego położe-
nie nowej nakładki asfaltobetonowej wraz podłożem z tłucznia, 

wyniósł 64 186 zł brutto i był sfinansowany z gminnej kasy. Wyko-
nawcą robót była firma Eurovia.

uuu

W trakcie realizacji jest przebudowa drogi gminnej, ul. Długiej 
w Przeciszowie. Jej wykonawcą jest Zakład Budowlano-Inżynieryj-
ny Zdzisław Flejtuch z Przeciszowa.

uuu

Wykonano aerację płyty boiska LKS w Przeciszowie. Usługę zre-
alizowała firma Kadro z Pszczyny. Jej koszt wyniósł 5 292 zł.

uuu

Nasza gmina zleciła wykonanie „Opracowania koncepcji tech-
niczno-kosztorysowej, dotyczącej rozwiązania gospodarki ście-
kowej na terenie gminy Przeciszów dla wskazanych obszarów”. 
Wykonawcą usługi jest Biuro Usług Projektowych Eko-Dro-San z 
Wadowic.

uuu

Firma z Bielska-Białej wykonała opracowanie pn. „Ocena tech-
niczna wykonanych robót, polegających na usztywnieniu ściany 
szczytowej sali widowiskowej Domu Kultury w Przeciszowie oraz 
ocena stanu technicznego całego obiektu”. Koszt tego opracowa-
nia zamknął się w kwocie 2 tys. zł brutto.

(ryt)

W sezonie zimowym  2013/2014 drogi gminne, powiatowe, 
wojewódzkie i krajowe, przebiegające przez naszą gminę, są 
odśnieżane przez różne podmioty. Poniżej informujemy, kto jest 
odpowiedzialny za Akcję Zima.

DROGI GMINNE 
Aktualni wykonawcy dbają o nasze drogi do 31.12.2013r. Po 

wyborze ofert w grudniowym przetargu zostaną wyznaczeni nowi 
wykonawcy.

I. Przeciszów
Odpowiedzialny – sołtys  Władysław Kozub – tel. .kom. 509 646 

129
Odśnieża Kółko Rolnicze Przeciszów – tel. (33)8413-288
Bogusław Tokarz– tel. kom. 660 373 465
Stanisław Wójcik– tel. kom. 696 626 033
II. Las
Odpowiedzialny – sołtys Józef  Płonka – tel. (33)8413549
Kółko Rolnicze Przeciszów – tel. (33)8413-288
 Tokarz Bogusław – tel. kom. 660 373 465
Wójcik Stanisław – tel. kom. 696 626 033
III. Piotrowice
Odpowiedzialna – sołtys Krystyna  Smajek – tel. (33) 8414-144 
Odśnieża Czesław  Zając – tel. kom. 602 641 827

DROGI POWIATOWE: nr 1895K, 1762K, 1899K (Przeciszów –ul. 
Podlesie , Las –ul. Leśna , Piotrowice –ul. Andrychowska i ul. Lipowa )

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu – 33 8449721 ,33 8449723, 

Andrzej Huczek        – tel.  kom. 601 478 946
Krzysztof Ługowski  - tel.  kom. 601 478 946
Odśnieża Zakład Budowlano Inżynieryjny Zdzisław Flejtuch ul. 

Długa 324  Przeciszów
Zdzisław Flejtuch  – tel. kom. 602 796 898 

DROGA WOJEWÓDZKA nr 949 (Przeciszów ul. Szkolna , ul. 
Brzozowa)

Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Rząsce ul. 
Sucha 44

Dyżury całodobowe tel. służbowy: 12- 285-51-26, 
Sławomir Dyba - tel. kom. 694-487-830,
Anna Iskierka –  tel. kom. 512-046-778
Odśnieża P.B.D.-M. DROG – BUD , Spytkowice , ul. Zamkowa 3
Adam Gancarz – tel. kom. 606 287 762 

DROGA KRAJOWA nr 44 (Przeciszów; ul. Oświęcimska , ul. 
Krakowska)

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział  
Kraków

Dyżury całodobowe  tel. służbowy : 12/417-14-22 , 12/412-16-44
600 311 167,  606 402 377 całodobowo
Odśnieża P.B.D.-M. DROG – BUD , Spytkowice , ul. Zamkowa 3
Fryc Franciszek – 33/ 8791509
Adam Gancarz  -  tel. kom. 606 287 762
Baza Spytkowice – 33/879-18-29, tel. kom. 608 032 738

Kto odśnieża nasze drogi?
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Podczas sesji Rady Gminy Przeciszów, która miała miejsce 28 listopada zapadła decyzja w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i ścieki mieszkańców naszej gminy. Taryfy obowiązują od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku i wyglądają następująco:

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Lp. Taryfowa grupa odbiorców wyszczególnienie
Cena/stawka

Jednostka miary
netto Z VAT

1.

Grupa I
Gospodarstwa 
domowe, przemysłowi i 
pozaprzemysłowi, rozliczani 
przez wodomierze

- cena wody za zł/m3 3,91 4,22 zł/m3

- stawka opłaty 
abonamentowej (na 
odbiorcę w zł/m-c)

4,30 4,64 zł/odb./m-c

2.
Grupa II
Gospodarstwa domowe 
rozliczane przez ryczałt

- cena wody za zł/m3 3,91 4,22 zł/m3

- stawka opłaty 
abonamentowej (na 
odbiorcę w zł/m-c)

1,80 1,94 zł/odb./m-c

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki

Lp. Taryfowa grupa odbiorców wyszczególnienie
Cena/stawka

Jednostka miary
netto Z VAT

1.
Gospodarstwa 
domowe, przemysłowi i 
pozaprzemysłowi

- cena za 1 m3 

odprowadzonych ścieków 8,90 9,61 zł/m3

- stawka opłaty 
abonamentowej - - -

W trakcie tej samej sesji radni przegłosowali inny projekt uchwały o dopłacie do ceny za 1 m3 ścieków odprowadzonych przez Gmin-
ny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie od gospodarstw domowych i pozostałych dostawców ścieków w wysokości 4,99 zł 
netto powiększoną o podatek VAT. Ustalona dopłata będzie obowiązywać przez cały 2014 rok. 

Stawki za wodę i ścieki

Podatek od nieruchomości Max Stawka Max Stawka
2013 2013 2014 2014

Grunty
1a działalność gosp.
1b pod jeziorami
1c pozostałe
1d pod drogami
Budynki
2a mieszkalne
2b działalność gosp.
2c materiał siewny
2d świadczenia zdrowotne
2e pozostałe
Budowle

088
4,51
0,45
0,45

0,73
22,82
10,65
4,63
7,66
2%

0,80
4,50
0,12
0,03

0,63
18,65
9,70
4,63
4,78
2%

0,89
4,56
0,46
0,46

0,74
23,03
10,75
4,68
7,73
2%

0,82
4,56
013
0,04

0,64
19,02
9,89
4,68
4,88
2%

Max Stawka Max Stawka
2013 2013 2014 2014

Podatek rolny
Podstawa – cena 1 q żyta
Podatnicy podatku rolnego
Pozostali podatnicy
Podatek leśny
Podstawa – cena 1 m3 drewna
Stawka podstawowa
Stawka obniżona 50%

75,86
189,65
379,30

186,42
41,01
20,51

65,00
162,50
325,00

69,28
173,20
346,40

171,05
37,63
18,82

69,28
173,20
346,40

Stawki podatków i opłat lokalnych na 2014 rok



5ROK 2013 ROK 2013
4

aktualności

Sentencja na kwartał

Nie można żyć 
szczęśliwie, nie żyjąc 
godnie, moralnie i 
uczciwie.

Epikur

„Muzyka – dziedzina sztuki, której two-
rzywem artystycznym są  dźwięki zorgani-
zowane w kompozycyjną całość, utwory, 
melodie wykonywane na instrumentach 
lub przez głos ludzki, komponowanie, gra-
nie, śpiewanie” (1)

Oddziaływanie muzyki na dziecko przy-
nosi wiele wychowawczych korzyści. Rozwi-
ja umysł, jest źródłem radości, odprężenia, 
wyładowania energii i rozwoju fizycznego.

Dzięki muzyce dziecko pokonuje nie-
śmiałość. Poprzez nią następuje rozwój 
pamięci, który przejawia się np. w łatwości 
przyswajania różnorodnych treści. Obser-
wuje się również postępy w rozwoju mowy 
(większa sprawność w porozumiewaniu 
się, rozmowność, odwaga w wysławianiu 
się, a także poprawne formułowanie zdań). 
Teksty piosenek poszerzają wiadomości o 
świecie i otoczeniu, wzbogacają doświad-
czenie, rozwijają słownictwo dziecka, kształ-
tują uczucia.

Zespołowy śpiew dyscyplinuje, wzmac-
nia więź z grupą , uaktywnia dzieci nieśmia-
łe, zalęknione, zahamowane. Wpływa pozy-
tywnie na rozwój fizyczny dziecka ,wzmac-
nia aparat głosu, dotlenia organizm.

Prowadząc przez 23 lata szkolny zespół, 
zaobserwowałam, że muzyka w dużym 
stopniu wpływa na rozwój uczniów. Udział 
w zajęciach to nie tylko nauka piosenek, 
tańców, ale przede wszystkim spotkanie 
z drugim człowiekiem. Najpierw w gru-
pie rówieśniczej na cotygodniowych zaję-
ciach, a później na koncercie. W grupie 
należy sobie pomagać, dlatego w Śpiewa-
jących Jeziorach są gimnazjaliści i maluchy 
z klas I- III. Starsza grupa często opiekuje 
się młodszymi podczas  prób i wyjazdów. 
Młodsi uczą się od starszych dyscypliny, 
obowiązkowości, dbałości o stroje, kultural-
nego zachowania.. Wyjeżdżając na koncerty 
uczniowie poznali miasta, w których wystę-
powali: Warszawa, Bydgoszcz, Toruń, Niepo-
kalanów, Kraków, Wadowice. Uczestniczyli 
w ciekawych zajęciach jak: pieczenie pierni-
ków, wykonywanie własnego mydła. Zwie-
dzali muzea i wystawy. Ponadto byli uczest-
nikami warsztatów wokalnych i tanecznych, 
organizowanych przez Regionalny Ośrodek 
Kultury w Zatorze.

Dwa lata temu uczniowie należący do 
zespołu otrzymali na Mikołajki prezent – 
wyjazd do Teatru Muzycznego w Chorzo-
wie na musical „Oliver”, gdzie mogli zoba-
czyć przepiękny spektakl z udziałem dzieci.

Wyjątkową działalnością zespołu Śpie-
wające Jeziora są spotkania z osobami nie-

pełnosprawnymi podczas, których  dzieci 
uczą się tolerancji i akceptacji innych . 

W czasie licznych występów  uczniowie 
z zespołu stykają się z różnymi osobami i te 
spotkania na pewno uczą ich bardzo wiele. 

Zespół współpracuje od 2005 roku z 
Fundacją Osób Niepełnosprawnych im. 
Brata Alberta z siedzibą w Radwanowicach. 
W ciągu roku kilkakrotnie opracowujemy 
programy muzyczne do różnych uroczy-
stości, w których czynnie uczestniczymy 
w fundacji.

Początek roku szkolnego 2013/2014 
był dla zespołu bardzo pracowity. Swoje 
występy rozpoczęliśmy od wakacji. Dożyn-
ki w Przeciszowie (31 sierpnia). Oprawa 
muzyczna uroczystości otwarcia ośrod-
ka dla osób niepełnosprawnych Dolina 
Słońca w Radwanowicach, którego zało-
życielem jest Anna Dymna. (26 września). 
Następnie występ w Zatorze na Żniwach 
Karpiowych (6 października). W Wadowic-
kim Domu Kultury (23 października) kon-
certowaliśmy dla nagrodzonych nauczy-
cieli z trzech powiatów: oświęcimskiego, 
wadowickiego i suskiego z okazji Święta 

Śpiewające Jeziora

Muzyka uczy i wychowuje

Edukacji Narodowej pod czujnym okiem  
Aleksandra  Palczewskiego, Małopolskiego  
Kuratora Oświaty.

 Nietypowym koncertem był śpiew 
uczniów podczas pogrzebu śp. Mieczysła-
wa  Paweli, zasłużonego dla Przeciszowa 
lekarza, który był częstym gościem podczas 
występów zespołu. Było to Jego życzenie. 

Tradycją stały się już koncerty  zespołu 
podczas Święta Odzyskania Niepodległo-
ści. Na akademii szkolnej, w której uczest-
niczył wójt gminy Bogdan Cuber, zaśpie-
waliśmy kilka pieśni patriotycznych, a (11 
października) w kościele parafialnym wyko-
naliśmy koncert pt. ,,Żeby Polska była Pol-
ską” rozpoczynając od oprawy muzycznej 
Mszy Świętej.

Urszula Daczyńska

„MUZYKA STAJE SIĘ PODSTAWĄ ZARÓW-
NO WYCHOWANIA INTELEKTUALNEGO JAK I 
ROZWOJU ZMYSŁÓW I UCZUĆ ”

(1) Słownik języka polskiego; pod red. 
M. Szymczaka , Warszawa 1979, s. 232

Otwarcie Doliny Słońca, w środku Anna Dymna.
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- Skąd u Pana zainteresowanie hono-
rowym krwiodawstwem? Czy to tradycja 
rodzinna, a może jakaś inna przyczy-
na leży u podstaw pańskiej 35-letniej 
działalności?

Jak byłem młodym człowiekiem, to pra-
cowałem od 1975 roku w Kęteksie, zakła-
dzie włókienniczym w Kętach. Tam kolega 
miał wypadek i należało oddać dla niego 
krew. Wtedy pojechałem do szpitala i po 
raz pierwszy oddałem krew. Tak się zaczę-
ło moje honorowe krwiodawstwo i to mnie 
wciągnęło. Koledze pomogła moja krew 
i operacja udała się, choć niestety został 
kaleką z amputowanymi nogami. Od tego 
czasu zacząłem regularnie, co trzy miesią-
ce oddawać krew. Pracując w PKS-ie i będąc 
kiedyś w Piotrowicach poznałem swoja 
przyszłą żonę. Pierwszym prezesem klubu 
HDK był Jan Kapczak, będący rodziną z moją 
żoną. Od początku istnienia klubu organi-
zujemy akcje. Cztery razy w roku oddajemy 
krew, w miesiącach: lutym, maju, sierpniu i 
listopadzie.

- Proszę prześledzić pańską działal-
ność w klubie HDK przez wszystkie lata 
tam spędzone.

Z początkiem byłem wiceprezesem, gdy 
prezesem był Jan Kapczak. Funkcję sekreta-
rza pełniłem za kadencji Ryszarda Toporka, 
to wówczas nasz klub zaczął się szybko roz-
wijać. Niestety musiał on zrezygnować po 
wielu latach z tego obowiązku, gdyż został 
kościelnym. Moja prezesura nad klubem 
trwa już od roku 2005. Pragnę, aby ten klub 
istniał i rozwijał się, choć wiem, że może być 
jeszcze z nim różnie.

- Czy ma Pan na myśli to, że klub może 
przestać istnieć?

Nie mamy praktycznie środków finanso-
wych. Składki PCK opłacamy sami za siebie. 
To jest 25 zł w skali roku od każdego człon-
ka. Klub będzie istniał, jeśli będzie płaco-
nych 10, 11 składek członkowskich. W prze-
ciwnym razie zabiorą nam pieczątkę i nie 
będziemy już należeć do PCK. Rozprowa-
dzamy po wsi kalendarze, co pozwala nam 
na pokrycie tych należności, jak i skrom-
ny wyjazd na wycieczkę czy pielgrzymkę 
do Częstochowy. W tym miejscu muszę 
pochwalić wójta naszej gminy, jak i radę, 
gdyż zawsze jak zwracamy się o pomoc 
finansową, to nigdy nie jest nam ona odma-
wiana. Krew oddajemy za darmo, za lekar-
stwa musimy płacić, już nie ma przywilejów 
tak jak dawniej. Odznaczenia to są po prostu 

blachy. PCK może nadać odznaczenie, ale 
trzeba mieć minimum przez 10 lat opłaco-
ne składki członkowskie i wykazać się tym, 
co społecznie zrobiło się dla klubu. Nie raz 
bywało, że wypisałem wniosek o odznacze-
nie i został on odrzucony. Czynnych człon-
ków, którzy oddają krew mamy 85, według 
danych za ubiegły rok, na 120 osób ogółem, 
przy czym kobiet jest piętnaście. Możemy 
się także pochwalić własnym sztandarem, 
ufundowanym w 1982 roku przez rodzinę 
Brusików. Sztandar wygląda jak nowy. Jego 
poczet wystawiamy podczas uroczystości 
kościelnych, pielgrzymki do Częstochowy, 
czy ceremonii pogrzebowej członka klubu.

- Wróćmy jeszcze do kwestii finan-
sowych klubu. Czy wszyscy członkowie 
płacą składki?

Nie wszyscy płacą składki. Na ten rok 
zapłaciło sześciu członków. Resztę dopłaca 
klub, który ma środki ze sprzedaży kalenda-
rzy. Te niewielkie pieniądze z kalendarzy są 
także wykorzystywane podczas akcji krwio-
dawstwa, na wyjazdy. Resztę niezbędnych 
środków otrzymujemy od wójta, który jest 
nam życzliwy. Poprzedni wójt też rozumiał 
nasze potrzeby, podobnie jak były prze-
wodniczący rady Franciszek Frączek, który 
dużo nam pomógł i nadal pomaga. 

- Budynek, w którym się obecnie znaj-
dujemy, przez kogo jest opłacany?

Budynek jest opłacany przez gminę. 
Był w nim kiedyś klub Brawo, który już nie 
funkcjonuje. Nasz klub jest jego obecnym 
gospodarzem. Przydałby się nam ten budy-
nek na wyłączność, jednak koszt utrzyma-
nia go w zupełności przekracza nasze moż-
liwości finansowe. Możemy być opiekunami 
tego budynku, który będzie również służył 
innym organizacjom. Nie możemy być pew-
ni tego miejsca, bo nie wiemy, czy nie zosta-
nie komuś wynajęty. Ten budynek kupiła 
przed laty gmina i wynajęła, nasze były tyl-
ko dwa pomieszczenia. Klub w tym miejscu 
działa od 1979 roku, czyli od czasu, kiedy 
został założony. Tu się wszystko zaczęło i 
do tego miejsca są wszyscy przyzwyczajeni. 

- Prócz problemów finansowych, czy 
może lokalowych, z czym jeszcze zma-
ga się klub?

Właściwie, to nie mamy większych pro-
blemów. Naszym zmartwieniem, może 
jakimś zaskoczeniem jest to, że bardzo mało 
mieszkańców Przeciszowa należy do nasze-
go klubu i oddaje krew. Namawiamy, prosi-
my i nic. Robimy to na sesjach rady. Sołtys 

Lasu powiedział kiedyś, że nie będą odda-
wać, bo mają złą krew. A ja do niego - soł-
tysie dla nas może być i zła krew, bo może 
się komuś nadać. Bo jak będzie zły człowiek, 
to dostanie złą, a dobry dobrą. Obiecywali, 
że przyjdą na akcję w lutym i nie przyszli. 
Widzę niechęć. Nie wiem, czy nie rozumie-
ją, że ta krew jest potrzebna? Nie odmówi-
liśmy dziewczynie pomocy, która pochodzi-
ła z Przeciszowa, a mieszka w Tychach. Całą 

Dar serca z Piotrowic
Wywiad z Eugeniuszem Naglikiem, prezesem Wiejskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi im. Tadeusza Cho-
wańca w Piotrowicach.

Eugeniusz Naglik – od ośmiu lat pre-
zes Wiejskiego Klubu Honorowych Daw-
ców Krwi w Piotrowicach. Ma 59 lat. Nie-
mal cale życie zawodowe, 34 lata spędził 
jako kierowca, najpierw autobusu PKS, a 
obecnie busa na trasie Andrychów – KWK 
Wesoła. W przyszłym roku planuje przejść 
na emeryturę. Urodził się w Kolonii Rajsko 
w powiecie Choszczno, znajdującym się 
w ówczesnym województwie szczeciń-
skim. Mając trzy lata przeniósł się wraz 
z rodzicami do pobliskiego Malca. Od 
1979 roku mieszka w Piotrowicach, po 
tym jak się ożenił. Z klubem HDK zwią-
zał się po roku od jego utworzenia. Przez 
ten czas był jego gospodarzem, sekreta-
rzem, wiceprezesem i już drugą kaden-
cję jest prezesem. W ciągu swego życia 
oddał innym prawie 30 litrów krwi, co 
zasługuje na najwyższe uznanie. Miał z 
żoną siedmioro dzieci, z których dwoje 
już niestety nie żyje. Jego zainteresowa-
nia oscylują przede wszystkim wokół klu-
bu i właśnie jego działalności poświęca 
najwięcej uwagi.
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krew z akcji przekazaliśmy właśnie jej. Jak 
tylko ktoś potrzebuje krwi niech zwróci się 
do nas z prośbą, a my oddamy. Jeszcze niko-
mu nie odmówiliśmy krwi. Jak jest potrzeba, 
to organizujemy akcję, lub dajemy z banku 
krwi. Ogółem od początku naszego istnie-
nia oddaliśmy aż 3 tys. litrów krwi. W całym 
powiecie nasz wiejski klub HDK jest jedyny, 
nie ma takiego drugiego. Dlatego wójt się 
cieszy z naszej obecności. 

- Czy mieszkańcy chętnie odda-
ją krew i akcje cieszą się ich dużym 
zainteresowaniem?

Nasze akcje cieszą się sporym zaintere-
sowaniem, choć jest to uzależnione od pory 
roku. Podczas ostatniej akcji krwiodawstwa 
w Piotrowicach było 12 osób. Choć bywały 
akcje o frekwencji 21 czy  nawet 17 osób. 
Pamiętam przed laty tak duże zainteresowa-
nie krwiodawstwem, że musieliśmy jechać 
po butelki do Oświęcimia, bo zabrakło. To 
było jeszcze w remizie za prezesa Kapcza-
ka. Dzisiaj to się nie zdarza, ale nie mamy 
prawa narzekać. Informujemy o akcjach 
głównie w kościołach, nie tylko naszych, ale 
również w Polance Wielkiej. Próbowaliśmy 
także zainteresować mieszkańców Zatora, 
ale ta próba nie wyszła. Jak mówiłem bardzo 
mało krwiodawców mamy z Przeciszowa. 

Już więcej jest ich z Polanki Wielkiej. Te pro-
porcje to jak 10:17. Ponadto są wśród nas 
także mieszkańcy na przykład Wieprza, czy 
Gierałtowic. Jeśli krwiodawca nie odda krwi 
podczas akcji, to może to zrobić w Oświę-
cimiu, w punkcie krwiodawstwa. W ciągu 
całej swej działalności, od 1979 roku odda-
łem prawie 30 litrów krwi. Jak tylko zdro-
wie na to pozwoli, to będę nadal oddawał 
krew, bo to jest najcenniejszy dar człowieka 
dla człowieka. Jeśli ta krew komuś posłuży, 
zostanie uratowane ludzkie życie, to wów-
czas my, krwiodawcy mamy wielką satys-
fakcję! Wielu krwiodawców jest zaintere-
sowanych oddawaniem szpiku kostnego z 
krwi. Jednak ten można oddać wyłącznie w 
Oświęcimiu. Krew oddawana jest przez oso-
by w różnym wieku, ale główny przedział 
to mężczyźni pomiędzy 20 a 30 lat i starsi.

- Wiem, że klub organizuje wyciecz-
ki oraz pielgrzymki. Proszę coś na ten 
temat powiedzieć.

Tak, raz w roku organizujemy dla krwio-
dawców wycieczki i pielgrzymkę do Czę-
stochowy. Zawsze w ostatnią sobotę maja 
jesteśmy na pielgrzymce w Częstochowie, 
tam, gdzie są inni krwiodawcy z całej Polski. 
W roku 2014 będzie to już 17. pielgrzym-
ka. Autobus zawsze sponsoruje wójt gmi-

ny. Przeważnie organizujemy wycieczki do 
Zakopanego, na baseny termalne. Jeździ-
my tam już od pięciu lat. W przyszłym roku 
planujemy wyjechać na trzy dni. Będzie to 
Szczawnica, spływ Dunajcem, potem uda-
my się do Poronina. 

- Jak Pan widzi przyszłość klubu w 
realiach gminy Przeciszów sołectwa 
Piotrowice?

Klub oczywiście będzie nadal istniał. 
Za prezesa Głąba HDK chylił się ku upad-
kowi, ale Ryszard Toporek doprowadził go 
do takiej świetności jaka widzimy obecnie. 
Nie dopuścimy do tego, by ten klub upadł. 
Jest on potrzebny ludziom, nie wyobrażam 
sobie, że mogłoby go nie być. Nie wiem kto 
będzie po mnie prezesem, lecz ktoś nim 
musi być. Żona nie raz mówi, że klub jest 
ważniejszy dla mnie niż rodzina. Jednak 
uważam, że pewne zaangażowanie musi 
być, ale oczywiście z umiarem. Współpra-
ca naszego klubu z władzami gminy ukła-
da się znakomicie, co może być gwarantem 
udanej przyszłości. Dar krwi to dar serca. To 
jest nasze motto, które powtarzamy. Niech 
stanie się ono podsumowaniem naszej 
rozmowy.

- Dziękuje za rozmowę.
Rozmawiał Ryszard Tabaka 

W czwartek, 14 listopada członkowie Wiejskiego Klubu Hono-
rowych Dawców Krwi w Piotrowicach oddali ostatni już raz w roku 
krew, która trafi do potrzebujących. Ogółem w cyklicznej akcji wzię-
ło udział 16 osób, oddając 7,2 litrów cennego daru, jakim jest krew. 
Organizatorami tego przedsięwzięcia był klub z Piotrowic przy 
współpracy punktu krwiodawstwa z Oświęcimia.

Akcje krwiodawstwa są organizowane w naszej gminie cztery 
razy do roku w miesiącach: lutym, maju, sierpniu, listopadzie i są 
przeprowadzane w siedzibie klubu HDK.

W roku 2012 nasi krwiodawcy oddali łącznie 87 litrów 750 ml 
krwi, przy frekwencji 195 klubowiczów. W akcjach przeprowadzo-
nych w Piotrowicach 57 członków klubu „dało sobie upuścić” 25 
litrów 650 ml krwi.

- Akcje, które przeprowadzamy jako klub są bardzo potrzebne, bo 
nie każdy może oddać krew w Oświęcimiu. Nasi krwiodawcy znają datę 
i godzinę akcji. Wielu z nas pracuje i oddawanie krwi do godz. 12 w 
szpitalu może być prawdziwym problemem. U nas akcja trwa od godz. 
13.30 do 16 i może być przedłużona, jeśli będzie taka potrzeba. Akcje są 
wygodne dla tych, którzy chcą oddać krew na miejscu, w pobliżu swe-

Po raz czwarty oddali krew

go miejsca zamieszania i po pracy – akcentuje Eugeniusz Naglik, pre-
zes Wiejskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Piotrowicach.

(ryt)

Podczas ostatniej akcji klubu krew oddali m.in. Franci-
szek Tobiczyk z Piotrowic (pierwszy) i Stanisław Kolasa z 

Polanki Wielkiej.

Tradycyjnie Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Piotrowicach 
zorganizowała konkurs bożonarodzeniowy. W tym roku hasłem 
przewodnim konkursu były ozdoby świąteczne.

Spośród złożonych prac wyróżnionych zostało 5, których auto-
rami są: Dawid Jaromin, Katarzyna Górecka, Zuzanna Bratek, Eryk 

Kowalski i Łucja Rokowska. Laureaci otrzymali nagrody i dyplomy, 
a pozostali uczestnicy drobne upominki. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w 
konkursie, ponieważ wykonane ozdoby wymagały wiele pracy, 
zaangażowania i inwencji twórczej.

Do obejrzenia ozdób świątecznych zapraszamy do biblioteki 
w Piotrowicach. 

Gratulujemy!
Krystyna Smajek

Konkurs na ozdobę świąteczną
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i Co słychać u cyklistów?
Jak przystało na koniec roku przyszedł 

czas na podsumowanie, ale wpierw w imie-
niu Koła Cyklistów z Przeciszowa wszystkim 
mieszkańcom gminy Przeciszów składam 
Serdeczne Życzenia z Okazji Świąt Boże-
go Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego 
2014 Roku. Życzymy Wam dużo uśmiechu 
na co dzień, zdrowego stylu życia, aktyw-
ności w różnych dziedzinach a szczegól-
nie rekreacji ruchowej w tym rowerowych 
wyjazdów, wycieczek, wczasów, rajdów i 
innych imprez.

Podsumowanie naszego sezonu rowe-
rowego zaczynamy od pożegnania zimy w 
Przeciszowie Lesie, gdzie z udziałem sym-
patyka cyklistów Józefa Płonki, sołtysa wsi 
Las, dokonaliśmy tradycyjnego obrzędu 
topienia Marzanny na rzece Wiśle.

Następnie w pierwszy majowy week-
end zorganizowaliśmy kilkudniowy wyjazd 
do Gniezna, Biskupina, gdzie pogłębialiśmy 
wiedzę z początków historii państwa pol-
skiego. Wspaniała impreza, dobre warun-
ki do jazdy rowerem, warto tam jeszcze 
wrócić. 

Kolejna impreza majowa to udział w raj-
dzie Chrzanów organizowanym pod patro-
natem Starostwa Powiatowego w Chrza-
nowie, zakończony mszą polową w lesie 
na szlaku Jana Pawła II i bardzo smacznym 
poczęstunkiem.

W dniach 8 – 16 czerwca odbyliśmy 
wyprawę nad nasze polskie morze, gdzie  
przy pięknej pogodzie, plażowaliśmy, opa-
laliśmy się, ale też jeździliśmy rowerami po 
okolicach Darłowa, ścieżkami rowerowymi 
wzdłuż wybrzeża. Przejeżdżając przez miej-
scowość Zieleniewo obejrzeliśmy posia-

dłość Andrzeja Leppe-
ra, nieżyjącego posła 
i ministra rolnictwa. 
Jak na każdej imprezie 
rowerowej zwiedzali-
śmy zabytki Darłowa, 
w tym zamek Książąt 
Pomorskich, zapozna-
jąc się z historią tych 
obszarów.

Po powrocie miały 
miejsce przygotowania 
do VI już Zlotu Rowe-
rowego w Dolinie Kar-
pia, który odbył się 13 
lipca. Pogoda jednak 
nie dopisała, deszcz nie przestał padać ani 
przez chwilę, ale frekwencja jak zwykle 
rekordowa, około 500 osób brało udział w 
rajdzie, po zakończeniu którego, tradycyj-
nie losowano nagrody.

W sierpniu, jak co rok odwiedziliśmy na 
rowerach zbiornik Dziećkowice, gdzie część 
cyklistów mogła się opalać pływając łódka-
mi po zalewie. 

Z kolei z końcem sierpnia w ramach raj-
du rowerowego uczestniczyliśmy w dożyn-
kach w Gromcu i Łowiczkach.

W dniach 4 – 8 września odbyła się jed-
na z najładniejszych wycieczek rowerowych 
po przepięknych terenach Zamojszczyzny, 
gdzie zwiedziliśmy; Lublin, Chełm, Zamość, 
Zwierzyniec, zapoznając się z historią, kultu-
rą tych ziem. Prócz wycieczek rowerowych 
braliśmy udział w spływie kajakowym, a 
także w inscenizacji bitwy pod Panasów-
ką, gdzie 150 lat temu, 3 września 1863 r  
rozegrała się jedna z największych bitew 

powstania styczniowego i jedna z nielicz-
nych wygranych potyczek powstańców z 
wojskami carskimi. Przepiękna insceniza-
cja bitwy, w której uczestniczyli goście z 
Węgier, historyczne stroje, broń, duża ilość 
koni trwała 1,5 godziny i pozostawiła w nas 
niezapomniane wrażenia.

21 września jak zwykle uczestniczyli-
śmy w podsumowaniu sezonu rowerowe-
go, które w tym roku obyło się w ośrodku 
rekreacyjno-wypoczynkowym Karpik w 
Graboszycach (na zdjęciu).

Na początku listopada otrzymaliśmy ze 
Stowarzyszenia Dolina Karpia bardzo ład-
ne zielone koszulki firmowe z nadrukiem 
Dolina Karpia, które pod koniec listopada 
zostały skradzione z szafki w Domu Kultury 
w Przeciszowie. Koszulki są charakterystycz-
ne i chyba się złodziejom nie przydadzą. 
Chcielibyśmy jednak je odzyskać dlatego 
będziemy wdzięczni za każdą informacje 
w tej sprawie.

JK

Wielkie Zatorskie Żniwa Karpiowe, które 
miały miejsce 6 października na łowiskach 
wędkarskich Podolsze koło Zatora, były 
oficjalnym zakończeniem cyklu imprez i 
wydarzeń promocyjnych na terenie Doli-
ny Karpia. 

Żniwa Karpiowe są świętem całej Doli-
ny Karpia, a jednocześnie zakończeniem 
i podsumowaniem sezonu letniego, jak i 
otwarciem czasu połowu ryb. Z tych powo-
dów prezentują się wystawcy z całego tere-
nu oraz daje się poznać artystycznie każda 
z gmin, a na stawie odbywają się pokazo-
we odłowy. 

Naszą gminę na imprezie reprezento-
wał zespół śpiewaczy Śpiewające Jeziora z 
ZSP-G w Przeciszowie, który przygotował 
program śpiewaczo – taneczny.

Podczas Żniw Karpiowych miało miej-
sce rozstrzygnięcie konkursu na rękodziel-
nika Doliny Karpia 2013. Z terenu gminy 
Przeciszów do konkursu przystąpiły cztery 
osoby w trzech kategoriach. Nagrodę głów-
ną w kategorii Malarstwo otrzymała Anna 
Szmit-Mamica, a wyróżnienie Wiesław Twar-
dowski. Wyróżnienia otrzymały także Kry-
styna Smajek w kategorii Papieroplastyka 
i Anna Kwaśniak w kategorii Haft.

Tytuł Rękodzielnika Doliny Karpia 
2013 otrzymała Stanisława Kucharczyk z 
Paszkówki.

Kolejny rok z rzędu miał również miej-
sce Przegląd Produktów Lokalnych Kulina-
ria, a nowością było  Hanysko – gorolskie 
grillowanie karpia, w którym rywalizowali 
kucharze, motocykliści i rowerzyści. Koło 
rowerowe z Przeciszowa brało również 
udział w zorganizowanym podczas Żniw 
rajdzie rowerowym.

Wszystkim uczestnikom i laureatom ser-
decznie gratulujemy!



Na Żniwach Karpiowych
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Z życia świetlicy...
Jesień minęła w naszej świetlicy raczej 

spokojnie. Nie działo się już tyle, ile podczas 
okresu wolnego od zajęć w szkole. Jest jed-
nak grupa dzieci, które przychodzą do świe-
tlicy regularnie i wspólnie dbamy o to, aby 
przez ten ponury okres, jakim jest ta pora 
roku, nie nudzić się.

Do jednego z ciekawszych wydarzeń,  
które  miały miejsce w naszej placówce w 
ostatnim czasie można zaliczyć dzień chłop-
ca. Przygotowywaliśmy w ten dzień bardzo 
słodkie, andrutowe ciasteczka, dodatkowo 
każda dziewczyna, podarowała swój naj-
piękniejszy egzemplarz chłopakowi. Po 
kulinarnych zajęciach nastał czas zabaw i 
wygłupów. Oczywiście chłopcy w tym dniu 
mieli święto i mogli decydować jak chcą je 
spędzić. Tak więc, jak się można domyślić, 
graliśmy głównie w piłkę. 

W Dniu Nauczyciela to ja zostałam bar-
dzo mile zaskoczona przez dzieci, które 
przygotowały dla mnie uroczą niespodzian-
kę, a oprócz tego zorganizowały konkursy 
dla całej grupy. Za to wszystko jeszcze raz 
chcę im z całego serca podziękować.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy świę-
towaliśmy urodziny naszych podopiecz-
nych. Zadbaliśmy o to, aby każda soleni-
zantka – akurat tak się złożyło, że były to 
same dziewczynki-  otrzymała pamiątko-
wy podarek. Jednak najpierw musiała go 
znaleźć, naturalnie z naszą pomocą. Soleni-
zantki wywarły  na nas  bardzo przyjemne 
wrażenie, gdyż z okazji ich święta przynosi-
ły różnorakie słodkości, aby częstować nimi 
cała grupę. Wszystkie dzieciaki za każdym 
razem śpiewały głośne „sto lat”, stroiły sale 
i dbały o to, aby w tym szczególnym  dniu, 
solenizantki czuły się komfortowo i mile 
wspominały  ten czas.

Andrzejki
W dniu 29. listopada w naszej świetlicy 

odbyła się zabawa andrzejkowa. Już kilka 

dni wcześniej dzieci zajęły się przygotowa-
niem pięknej, tematycznej scenerii na ten 
wieczór. Tuż przed rozpoczęciem imprezy 
wspólnie zrobiliśmy owocowe przekąski 
i zastawiliśmy stół małymi smakołykami.

Wraz z przystąpieniem do zabawy na 
sali zgasło światło i nastał czas magii oraz 
tajemniczych wróżb. Dzieci miały do wyko-
nania przeróżne zadania, by w rezultacie 
poznać, co przyniesie przyszłość. Dowie-
działy się, kim będą, a także jakie będą wio-
dły życie. Uczestnicy poznali także praw-
dziwe oblicza swoich osobowości. Jedną 
z wróżb było wiązanie węzłów na linach. 
Dziewczynki musiały zawiązać siedem 
węzłów, a każdy z nich symbolizował jed-
no życzenie. Zadanie chłopców polegało 
natomiast na rozwiązaniu supłów, bowiem 
każda pomyślnie rozwiązana pętla ozna-
czała, że życzenie się spełni. Zmaganie się 
z tym zadaniem dostarczyło wszystkim wie-
lu emocji i oczywiście śmiechu. Okazało się, 
że potrzebna tu była głównie cierpliwość i 
spokój. Tego wieczoru nie brakowało także 
zabaw tanecznych. Jedną z nich była troszkę 
zmodyfikowana wersja popularnej zabawy 
w „krzesełka”. Na każdym krześle znajdowa-
ła się kartka z wróżbą: „kim będę w przyszło-
ści”. Dzieci, po uprzednim wykonaniu wielu 
poleceń i odtańczeniu urozmaiconych tań-
ców, zajmowały miejsca na krzesłach, po 
czym sprawdzały, co znajduje się na wróż-
bach.  Zawody przyszłości okazały się dla 
wszystkich wielką niespodzianką. Zasko-
czeniem było dla nas, że w naszej grupie 
są m. in.  przyszła miss świata, sprzedaw-
czyni w sklepie z cukierkami, ksiądz, prezy-
dent, a nawet tak nietuzinkowe profesje jak 
Dziadek Mróz i św. Mikołaj. Nie mogło też 
zabraknąć tak popularnej wróżby jak ta z 
ustawianiem butów. W tym roku to but Kac-
pra – jednego z młodszych bywalców świe-
tlicy – jako pierwszy przekroczył próg sali. 
Zgodnie z przepowiednią, to on najszybciej 

pozna wybrankę swego serca. Kacperek nie 
ukrywał swej radości z tego powodu.

Andrzejki były dla nas okazją do świet-
nej zabawy. Oczywiście wszystkie wróżby 
traktowaliśmy z dystansem i przymruże-
niem oka. Wszyscy bez wyjątku zaanga-
żowali się w to, aby spędzić ten wieczór w 
przyjaznej i ciepłej atmosferze Na koniec, 
każdy uczestnik otrzymał baloniki i cukier-
ki z wróżbą, co dostanie w tym roku od św. 
Mikołaja.

Udekorowana choinka
Święta już za pasem, więc dekorowa-

nie choinki, to kolejne wydarzenie, na któ-
re dzieci wyczekiwały z wielką niecierpliwo-
ścią. Dużo wcześniej rozpoczęliśmy przy-
gotowywanie ozdób. Dzieciaki dokładały 
wszelkich starań, ażeby drzewko w tym roku 
zachwycało. Wszystkie dekoracje wykona-
liśmy własnoręcznie, co pochłonęło wiele 
godzin pracy. W rezultacie 2 grudnia nasza 
choinka stanęła ubrana. Wszyscy jesteśmy 
zachwyceni, iż końcowy efekt okazał się 
zdumiewający. Nasza udekorowana cho-
inka wygląda prześlicznie. Widnieją na niej 
figurki z masy solnej, pięknie przyozdobio-
ne, styropianowe bombki, łańcuchy z bibu-
ły i papieru, tekturowe gwiazdy oraz wysu-
szone plasterki cytrusów, z których unosi 
się cudowny zapach. Nie sposób wymienić 
wszystkich tworów, jakie przystrajają naszą 
choinkę, ale z pewnością drugiego takiego 
drzewka nie ma i o to właśnie nam chodzi-
ło.  Zawiesiliśmy na niej także lampki, a to 
wszystko w połączeniu z zimowymi melo-
diami, jakie już u nas słychać tworzy iście 
świąteczny nastrój. Nawet święty Mikołaj 
zostawił nam pod nią drobne słodycze, 
widać więc, że nie tylko nam podoba się 
nasze drzewko. Czekamy jeszcze na prezen-
ty na Gwiazdkę, mamy bowiem  nadzieję, 
że Święty doceni nasz trud i będzie o nas 
pamiętał w ten magiczny dzień. ;)

Najważniejsze wydarzenie w naszej 
świetlicy dopiero nadejdzie. Będzie to 
wspólna Wigilia. Snujemy właśnie plany i 
obmyślamy w jaki sposób przygotujemy 
się, aby w niepowtarzalny sposób spędzić 
ten wspaniały, święty dzień.

A już teraz wspólnie z dziećmi pragnie-
my wszystkim czytelnikom WGP i miesz-
kańcom Gminy Przeciszów złożyć serdecz-
ne życzenia z okazji nadchodzących Świąt 
Bożego Narodzenia.

Na następnej stronie umieszczone są 
autorskie życzenia wybranych dzieci.

Ula Frączek, wychowawca

dok. na stronie 10 EPodczas Andrzejek.
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Wszystkiego najlepszego z okazji nad-
chodzących Świąt Bożego Narodzenia, dużo 
zdrowia, szczęścia w codziennym życiu, 
dużo prezentów, radości, udanego Sylwe-
stra, a przede wszystkim szczęśliwego Nowe-
go Roku.

Kamila, 13 lat

Życzenia dzieci na Święta Bożego Narodzenia

Dużo szczęścia, gości i sto lat życia dla 
mojej mamy i mojego taty!

Kacper, 8 lat

Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, 
smacznego karpia, wystrzałowych prezen-
tów i dużo gości. Dołączam życzenia dla całej 
mojej Rodzinki!

Wiktoria, 12 lat

Dużo fajnych zabawek pod choinką - 
szczególnie ciężarówek, śniegu przed domem 
i Świąt bardzo wesołych.

Szymon, 7 lat

27 września młodzież z naszej gminy i 
Zatora, wzięła udział w Małopolskiej Nocy 
Naukowców 2013 w Krakowie. Coroczne 
wydarzenie zorganizowane w całej Pol-
sce przez największe ośrodki akademickie, 
miało na celu popularyzację nauki, a także 
zaprezentowanie trudnych zagadnień w 
bardzo prosty i przystępny sposób.

Pierwszym punktem w harmonogra-
mie Nocy Naukowców był pokaz nowo-
czesnych, komputerowych technologii, co 
miało miejsce w kinie Kijów. Była tam okazja 
zobaczyć m.in. innowacyjnego robota edu-
kacyjnego Edubota, sterowanego gesta-
mi. Ponadto w czasie prezentacji każdy 
mógł zbudować własnego robota i poznać 
jego działanie. Na koniec, w formie zabawy  
uczestnicy mieli możliwość stworzyć swój 
własny instrument muzyczny z codziennych 
przedmiotów.

Następnym etapem  wyjazdu była wizy-
ta na Uniwersytecie Rolniczym i pokaz pt. 
„Świat owadów w mikroskopie”. Na miejscu, 
z bardzo bliska można było podziwiać rzad-
kie okazy stawonogów. UR również przygo-
tował pokaz szkieletów zwierząt hodowla-
nych w swoich naturalnych rozmiarach. Na 
Akademii Górniczo Hutniczej około godz. 
21 uczestnicy wzięli udział w wykładzie, 
dotyczącym lewitacji magnetycznej. W 
laboratorium można było na żywo i z bli-
ska przyjrzeć się temu zjawisku. Wytrwali 
mogli również podziwiać doświadczenia w 

laboratorium wysokich napięć m.in. trans-
formator Tesli. Ostatnim punktem wyjazdu 
był wykład na temat badań w Gwatemali, 
zorganizowany przez Instytut Archeologii 
UJ. Po wyczerpującej dawce wiedzy uczest-
nicy Nocy Naukowców wrócili do domu 
około 24.

Wyjazd na Noc Naukowców  był przede 
wszystkim świetną atrakcją, ale przy tym i 
edukacyjną przygodą. Nie ma nic przecież 
lepszego niż nauka przez zabawę. Uczestni-
cy zobaczyli wiele interesujących zjawisk na 
żywo, wysłuchali prelekcji profesorów wyż-
szych uczelni, a także mogli zobaczyć miej-
sca na co dzień nie dostępne dla zwykłego 
śmiertelnika. Sale wykładowe, laboratoria 
to tylko niektóre miejsca jakie zobaczyli. 
Ponadto przyszli studenci mogli zwiedzić 
najlepsze krakowskie uczelnie od środka. 
Cieszy również fakt, iż w przedsięwzięciu  
wzięły także osoby z innych gmin. Dlatego 
była to okazja do poznania ciekawych ludzi 
i wymiany zdań na nowe tematy.

Wyjazd był zorganizowany przez Piotra 
Tobiczyka, przewodniczącego Młodzieżo-
wej Rady Gminy Przeciszów oraz wsparciu 
Anny Momot, radnej Rady Gminy Przeci-
szów. Przejazd został sfinansowany przez 
wójta gminy Bogdana Cubera.

Bogatsza o te doświadczenie Młodzie-
żowa Rada Gminy w Przeciszowie zapowia-
da kolejne wyjazdy. Może tym razem do 
teatru?        Piotr Tobiczyk

Noc Naukowców
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W dniach od 22 do 24 listopada odbyły się XIII Wojewódzki 
Krasnostawski Konkurs o Grand Prix Małego Modelarza, Konkurs 
Modeli Kartonowych, Plastikowych oraz Puchar Polski klas „C” Navi-
ga w Krasnymstawie. Wielkim sukcesem modelarzy z Przeciszowa 
zakończyły się te zmagania.

Klub modelarski Orzeł, działający przy Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Przeciszowie, reprezentowali: Łukasz Fuczek, Piotr 
Zieliński, Andrzej Zemła, Wojciech Bochenek, Andrzej Jakulewicz 
oraz Michał Cisowski. Łącznie modelarze przedstawili 14 prac. Pod-
czas wyboru, główny nacisk położyli na modele okrętów, które 
będą ubiegały się o uzyskanie nominacji reprezentowania nasze-
go kraju w Mistrzostwach Świata w Bułgarii w 2014 roku. Siedem 
okrętów pokazali w konkursie Naviga klas „C”. Pozostałe siedem 
prac przedstawili w konkursie modeli kartonowych i plastikowych. 
Zaskoczenie było wielkie, kiedy przeczytano wyniki w poszczegól-
nych klasach modeli. 

W konkursie okrętów klas „C” Naviga modelarze Orła 
wywalczyli:

- Andrzej Zemła - I miejsce (98,67pkt) za model japońskiego 
krążownika IJN Takao

- Andrzej Zemła - I miejsce (95,34pkt) za model japońskiego 
niszczyciela IJN Yukikaze

- Andrzej Jakulewicz - I miejsce (95,00pkt) za model brytyjskie-
go pancernika HMS Hood

Puchar Polski dla naszych modelarzy!
- Łukasz Fuczek - II miejsce (90,00pkt) za model radzieckiego 

okrętu podwodnego projekt 685 Plavnik (Komsomolec)

- Andrzej Jakulewicz - II miejsce (90,67pkt) za model japońskie-
go lotniskowca IJN Kaga

- Łukasz Fuczek - III miejsce (87,67pkt) za model rosyjskiego ato-
mowego okrętu podwodnego projekt 971M Gieprad

- Wojciech Bochenek - III miejsce (85,33pkt) za model japoń-
skiego niszczyciela USS Heermann

Puchar Polski Marszałka Województwa Lubelskiego za najlepszy 
model w klasie „C” Naviga zdobył Andrzej Zemła za model IJN Takao

W konkursie modeli kartonowych i plastikowych modela-
rze z Przeciszowa zdobyli:

- Łukasz Fuczek - I miejsce - za model samolotu F-104C 
Starfighter

- Wojciech Bochenek - III miejsce - za model rycerza

- Wojciech Bochenek - III miejsce - za model czołgu K-Wagen

- Piotr Zieliński - I miejsce - za model czołgu Pzkfw III

- Piotr Zieliński - II miejsce - za model działa Wespe

- Michał Cisowski - III miejsce - za model pociągu pancernego

Łukasz Fuczek
instruktor ds. kultury

W dniach od 18 do 20 października zakończyły się XX Mistrzo-
stwa Polski Modeli Kartonowych w Skawinie. Tegoroczna - jubile-
uszowa - 20. edycja konkursu była rekordowa pod względem ilości 
modeli. Łącznie zaprezentowano 310 modeli. W sali gimnastycznej 
tamtejszego gimnazjum można było podziwiać wspaniałe okręty, 
samoloty, czołgi, figurki, czy architekturę. Do walki o najwyższe tro-
feum - jakim było zdobycie tytułu Mistrza Polski - stawiło się wielu 
pasjonatów kartonowych modeli z całego kraju, wśród których nie 
zabrakło również modelarzy z Przeciszowa.

Działający przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Przeciszowie 
modelarze zaprezentowali 12 modeli kartonowych w ośmiu kla-
sach. W niedzielę, przed uroczystym zakończeniem konkursu uho-
norowano odznaczeniem wieloletniego organizatora mistrzostw 
Polski, modelarza, dobrego człowieka... - Józefa Małysę ze Skawiny. 

Podczas odczytywania wyników dużym zaskoczeniem były 
osiągnięte wyniki modelarzy z Orła. Kolejny raz pokazaliśmy wyso-
ki kunszt w modelowaniu kartonu. Tytuły mistrzowskie uzyskali:

- Wojciech Bochenek - I wicemistrz Polski (za model rycerza)

- Piotr Zieliński - I wicemistrz Polski (za model czołgu Pzkfw III)

- Łukasz Fuczek - I wicemistrz Polski (za model okrętu Projekt 
971M Gieprard)

- Andrzej Zemła - II wicemistrz Polski (za model ciężkiego krą-
żownika japońskiego IJN Takao).

Dodatkowym wyróżnieniem było zdobycie przez Andrze-
ja Zemłę pucharu dyrektora LOK za najlepszy model okrętu w 
konkursie.

W konkursie wzięli również udział: Wojciech Bernaś, Andrzej 
Jakulewicz oraz Marcin Polak. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Łukasz Fuczek
instruktor ds. kultury

Modelarze mistrzami Polski
W dniach od 23 do 29 września odbyły się Mistrzostwa Europy 

Statków i Okrętów klasy „C” Naviga. Tegoroczną edycję zawodów 
zorganizowano w Timisoarze w Rumunii. Do walki o najwyższe tro-
feum - tytuł Mistrza Europy stanęli dwaj modelarze z Orła - Andrzej 
Zemła oraz Andrzej Jakulewicz. Obaj panowie są doświadczonymi 
modelarzami, którzy swoją pasję rozwijają od wielu lat, jednocze-
śnie wymieniając doświadczenia w klubie modelarskim Orzeł, któ-
rego są członkami. Wobec tego nie może budzić zdziwienia fakt, że 
właśnie oni wywalczyli najwyższe laury!

Modele naszych kolegów zostały zakwalifikowane do klasy 
C-7 (modele kartonowe i papierowe). W trakcie żmudnej oceny 
modeli - międzynarodowe jury sędziowskie ogłosiło wyniki. Ku 
naszej ogromnej radości Andrzej Zemła zdobył tytuł Mistrza Europy 
modelem IJN Yukikaze (95,66 pkt), a tuż za nim tytuł Mistrza Europy 
zdobył Andrzej Jakulewicz za model HMS Hood (95,00 pkt). Obu 
modelarzom serdecznie gratulujemy!!!

W maju Andrzej Zemła z modelem japońskiego niszczyciela IJN 
Yukikaze oraz Andrzej Jakulewicz z modelem brytyjskiego pancer-
nika HMS Hood wzięli udział w Mistrzostwach Polski Modeli Reduk-
cyjnych Statków i Okrętów klasa „C” w Oleśnicy, gdzie ich modele 
otrzymały nominacje do reprezentowania Polski na arenie między-
narodowej - zdobywając zasłużenie drugie miejsca.

Modelarz to człowiek cierpliwy. Jak wiele pracy musi włożyć 
w przygotowanie modelu nikomu nie trzeba mówić. Aby był to 
model niezwykły, niejednokrotnie musi poświęcić wiele lat pracy. 
W klubie modelarskim Orzeł w Przeciszowie działa kilku modelarzy 
okrętowych, którzy pokochali modele pływające i tylko te sklejają. 
Są nimi właśnie Andrzej Zemła i Andrzej Jakulewicz.

Łukasz Fuczek
instruktor ds. kultury

Mistrzowie Europy z Przeciszowa
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Święto górników było obchodzone po raz kolejny w Piotrowi-
cach i zaczęło się od Mszy św., odprawionej w kościele pw. NMP. 
Eucharystię sprawował w intencji górników ks. proboszcz Jan 
Kordaczka.

Uroczystą akademię, która była kolejnym punktem Barbórki, 
zorganizowano w szkole w Piotrowicach. W jej trakcie miały miej-
sce występy dzieci z przedszkola, uczniów szkoły oraz KGW z Pio-
trowic. Akademia dostarczyła wszystkim wiele wzruszeń i emocji.

Imprezę zakończono w sali OSP w Piotrowicach tradycyjną 
golonką. 

Święto górników uświetnili swoją obecnością m.in.: Bogdan 
Cuber, wójt gminy Przeciszów, Tomasz Kosowski, przewodniczący 
Rady Gminy Przeciszów, ks. proboszcz Jan Kordaczka, przedsta-
wiciel związków zawodowych Kadra z KWK Ziemowit Władysław 
Hałatek, przedstawiciel związków zawodowych Przeróbka z KWK 
Piast Adam Szczerba oraz przedstawiciele firmy Kopex Janusz Fili-
pecki i Tadeusz Cichy.                     

Piotrowice uczciły św. Barbarę

Tradycyjnie, 4 grudnia Stowarzyszenie Górników, Emerytów 
i Rencistów Górniczych Gwarek w Przeciszowie zorganizowało 
pierwsze spotkanie barbórkowe dla członków stowarzyszenia oraz 
osób niezrzeszonych.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. koncelebrowaną w koście-
le parafialnym, po czym były one kontynuowane w Domu Kultury 
w Przeciszowie. 

W Barbórce wzięli udział zaproszeni goście, a wśród nich Bog-
dan Cuber, wójt naszej gminy, Tomasz Kosowski, przewodniczący 
Rady Gminy Przeciszów, ks. proboszcz Marek Spólnik i ks. wikary 
Janusz Pasternak oraz przedstawiciele firmy Kopeks Janusz Filipec-
ki i Tadeusz Cichy.

Spotkanie rozpoczęło się odśpiewaniem hymnu górniczego. 
Przybyłe osoby powitał prezes stowarzyszenia Andrzej Kozłowski 
i życzył wszystkim miłej zabawy. Życzenia górnikom i emerytom 
złożył wójt Bogdan Cuber i przedstawiciel firmy Kopeks. 

Głównym daniem na spotkaniu barbórkowym było tradycyj-
ne golonko i piwko. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy 
kufel i kalendarz. Przyśpiewki biesiadne i skecze było słychać do 
godzin wieczornych.

Prezes stowarzyszenia Gwarek wraz zarządem serdecznie dzię-
kują wszystkim, dzięki którym ta impreza mogła być zorganizowana.

Zapraszamy na fotoreportaż z imprezy na stronie 23.


Barbórka w Przeciszowie

Na naszym terenie, podobnie jak w całym kraju, odbyły się 
obchody upamiętniające 95. Rocznicę Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Były to tradycyjne imprezy, jak również sportowo-
-rekreacyjne wydarzenia.

Już 7 listopada miała miejsce uroczysta akademia w Zespole 
Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Piotrowicach. Dzień później 
była zorganizowana podobna impreza w szkołach w Przeciszowie 
i Przeciszowie-Podlesiu.

11 Listopada, czyli w dniu obchodów Święta Niepodległości, 
odprawiono w kościele parafialnym w Przeciszowie mszę świętą 
w intencji Ojczyzny. 

Innymi wydarzeniami był koncert pieśni patriotycznych w wyko-
naniu zespołu Śpiewające Jeziora, jak również uroczyste złożenie 
kwiatów pod tablicą pamiątkową, usytuowaną na froncie kościoła, 
w hołdzie poległym na polu chwały, rozstrzelanym, pomordowa-
nym w obozach, zamęczonych przez nazistów w latach 1939-1945.

Do wydarzeń rekreacyjno-sportowych należy zaliczyć już dru-
gi Marsz Niepodległości z kijkami Nordic Walking. Marsz odbył się 
otwartymi rok wcześniej ścieżkami Nordic Walking. Grupę prowa-
dził Jan Kajdas przez trasy wiodące po stawach Przeręb.

Imprezą o charakterze typowo sportowym był rozegnany na 
stadionie LKS Przeciszovia mecz piłki nożnej dziewczęta kontra 
chłopcy. Stanęli naprzeciw siebie najmłodsza drużyna żaków i nowo 
utworzony w LKS Przeciszovia team dziewcząt z roczników 1999-
2002, które dopiero zaczynają przygodę z piłką nożną. Do przerwy 
był wynik 4:1 dla chłopców, a cały mecz zakończył się rezultatem 
7:5 dla żaków. Miał on charakter zabawy. 

Młodzi sportowcy nie zważali na warunki pogodowe i postano-
wili, że zagrają bez względu na zimno i deszcz, albowiem nie chcieli 
zawieść licznie zgromadzonej publiczności. Cały mecz sędziował 
Jan Medyński.

Dzień Niepodległości uczczono również w sołectwie Piotrowi-
ce. W ramach obchodów odbyła się w kościele parafialnym msza 
święta w intencji Ojczyzny.

Nieodłącznym elementem uroczystości było tego dnia również 
złożenie kwiatów pod pomnikiem poległych w pierwszej i drugiej 
wojnie światowej.

Zapraszamy na fotoreportaż z wydarzeń na stronie 23.
(ryt)

Gmina świętowała 11 Listopada

Podczas występu najmłodszych.
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Wiele wskazuje na to, że na tere-
nie naszej gminy, już w niedłu-

gim czasie, powstanie kopalnia węgla 
kamiennego, której inwestorem 
będzie firma Kopex z Katowic. Na ten 
temat na łamach WGP wielokrotnie 
już pisaliśmy, jednak w listopadzie 
rada nadzorcza tego przedsiębior-
stwa przypieczętowała decyzję w tej 
sprawie. Podjęto uchwałę pozytyw-
nie opiniującą realizację inwestycji 
„Kopalnia Przeciszów” na obszarze 
koncesyjnym Oświęcim – Polanka 
Wielka. Budowa kopalni na naszym 
terenie jest kwestią pierwszorzędną 
dla gminy Przeciszów, najważniejszą 
dla mieszkańców od setek lat jej ist-
nienia, pozostawi trwały ślad przez 
wiele dekad i będzie rzutować na 
przyszłe pokolenia.

- Im dłużej przyglądamy się temu projek-
towi, tym bardziej jesteśmy przekonani, że 
budowa kopalni jest jak najbardziej możliwa. 
Kolejne analizy, które widzieliśmy, potwier-
dzają opłacalność podjęcia tej kierunkowej 
decyzji – zauważył Krzysztof Jędrzejewski, 
szef Rady Nadzorczej Kopex Group S.A. i 
większościowy właściciel spółki.

Budowa kopalni w Przeciszowie ma 
ruszyć już w 2015 roku. Pierwsze wydoby-
cie węgla zaplanowano na 2018 rok, a okres 
eksploatacji pokładów ma wynieść 30 lat. 
Wartość inwestycji przekroczy 1,7 mld zł. 
Większość pieniędzy będzie pochodziła od 
zewnętrznego inwestora, a resztę kosztów 
Kopex pokryje z własnych środków.

Bardzo ważną informacją dla wielu 
mieszkańców naszej gminy i nie tylko jest 
szacowana ilość nowych miejsc pracy w 
powstałej kopalni. Firma Kopeks analizu-
jąc własne przedsięwzięcie wyliczyła, że ta 
inwestycja przyniesie pracę 1050 osobom, 
w przeliczeniu na pełne etaty. W dobie bez-
robocia i trudnej sytuacji na rynku pracy ta 
liczba z pewnością powinna nas ucieszyć.

Z analizy wynika, że w pokładach znaj-
duje się węgiel energetyczny o dobrych 
parametrach jakościowych, co w połączeniu 
z planowanymi niskimi kosztami wydoby-
cia, może wskazywać na wysoką rentow-
ność samej inwestycji.

- Rada spodziewa się, iż ten innowacyj-
ny projekt m.in. poprzez odejście od budo-
wy szybów na rzecz chodników upadowych 
(pochyłych), drążonych za pomocą tarczy 
TBM, pozwoli na znaczne obniżenie kosztów 
budowy i eksploatacji, co w efekcie da niższe 
koszty wydobycia tony węgla – czytamy w 
komunikacie RN Kopex-u.

Zdaniem przewodniczącego Rady 

Nadzorczej Kopex-u 
Krzysztofa Jędrzejew-
skiego, do wejścia w 
pełną fazę realizacji 
potrzeba uzgodnień z 
przyszłymi odbiorca-
mi, a przede wszyst-
k i m  z a p e w n i e n i a 
finansowania w opar-
ciu o banki i poten-
cjalnych partnerów.

Z a s o b y  p r z e -
mysłowe węgla na 
naszym terenie, jak 
i w Polance Wielkiej 
oraz gminie wiejskiej 
Oświęcim są ocenia-
ne na 131 mln ton. 
Złoża węgla kamiennego zaczynają się ok. 
300 m pod ziemią. Średnie, roczne wydo-
bycie szacuje się na 3 mln ton (10 tys. ton 
węgla na dobę), a jednostkowy koszt pro-
dukcji wyniesie między 142 a 200 zł za tonę.

W pozytywnym tonie budowę kopalni 
na naszym terenie ocenia Bogdan Cuber, 
wójt gminy Przeciszów.

- Tę decyzję oceniam pozytywnie, choćby 
dlatego, że jak kopalnia powstanie, to nastąpi 
rozwój naszej gminy, wynikający bezpośred-
nio z wpływów do budżetu, co pozwoli na 
realizację naszych zamierzeń inwestycyjnych. 
Ponadto rzeczą bodaj najważniejszą będzie 
możliwość podjęcia zatrudnienia w kopalni z 
czego skorzystają nie tylko mieszkańcy naszej 
gminy, ale również ościennych miejscowo-
ści. Póki co mamy do czynienia z pozytywną 
decyzją Rady Nadzorczej Kopeksu. Z naszej 
strony muszą nastąpić zmiany w studium i 
planie zagospodarowania przestrzennego. 
Po tym firma wystąpi o koncesję na wydoby-
cie węgla do Ministerstwa Ochrony Środowi-
ska, które wyda stosowną decyzję – akcentuje 
wójt Bogdan Cuber.

Podstawową działalnością Grupy 
Kopeks jest produkcja maszyn i urządzeń 
górniczych oraz działalność usługowo-han-
dlowa dla firm przemysłu wydobywczego 
na całym świecie. W 2012 roku przychody 
spółki wyniosły 2,02 mld zł.

Komentarz
Budowa kopalni węgla kamiennego 

poza Śląskiem może wydawać się nieco 
dziwna, jednak Kopex nie jest pierwszy. 
Kompania Węglowa (KW) zamierza zainwe-
stować we wsi Pawłów w powstanie kopal-
ni węgla kamiennego na obszarze blisko 74 
km kw. Jeśli tak się stanie będzie to druga, 
po Bogdance kopalnia na Lubelszczyźnie, 
choć pierwsza największej firmy górniczej 
w UE poza Śląskiem. 

Warto zadać sobie pytanie, dlaczego tak 
się dzieje, że kopalnie powstają poza Ślą-
skiem, tak jak w naszym przypadku? Przede 
wszystkim wydobycie „czarnego złota” na 
Lubelszczyźnie, terenie o niewielkiej urba-
nizacji pozwoli KW skutecznie konkurować 
z giełdową Bogdanką i węglem rosyjskim. 

Odpowiedź na tak postawione pytanie 
wydaje się prosta i oczywista również w 
kontekście wypowiedzi Janusza Steinhoffa, 
byłego wicepremiera i ministra gospodarki.

- Tylko inwestując, górnictwo będzie w 
stanie przetrwać. A lubelski kierunek dla Kom-
panii jest idealny, bo tamtejsze kopalnie nie 
będą musiały prowadzić kosztownej walki 
z metanem, czy usuwaniem szkód górni-
czych. Dziś zyskuje na tym Bogdanka – oce-
nia Steinhoff.

Z pewnością Kopex na tej inwestycji 
zyska tani węgiel, jak i być może sposob-
ność testowania prototypów maszyn i urzą-
dzeń górniczych własnej produkcji. 

Co jednak otrzyma w zamian nasza 
gmina, na terenie której będzie zloka-
lizowana kopalnia? Jak wspomniał już 
nasz wójt zyskamy wpływy finansowe do 
budżetu oraz sposobność zatrudnienia w 
kopalni, prowadzącej wydobycie węgla. 
Jednak należy pamiętać, że eksploata-
cja złoży węgla łączy się z niebezpieczeń-
stwami. Przede wszystkim są nimi szkody 
górnicze…

Nauka wypracowała takie metody 
prowadzenia wydobycia węgla, by złoże 
osiadało równomiernie, a jego eksploata-
cja była stosunkowo mało odczuwalna na 
powierzchni. Niemniej jednak szkód górni-
czych nie można uniknąć. Miejmy nadzieję, 
że firma Kopex zadba o nasze bezpieczeń-
stwo i zrobi wszystko, aby domy, szkoły, 
kościoły, czy lasy nagle nie zapadły się pod 
ziemię…   Ryszard Tabaka

Kopalnia w Przeciszowie
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Od 28 października do 3 grudnia odbył się po raz drugi kurs 
podstaw obsługi komputera dla osób powyżej 50 roku życia. Tym 
razem - jesienna edycja - przyciągnęła 12 osób. Zajęcia odbywały 
się w czytelni internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Przeci-
szowie, gdzie słuchacze mogli zgłębić swoją wiedzę informatyczną.

Pracę zaczęliśmy od zapoznania się ze stacją dysków. Omówi-
liśmy jego najważniejsze funkcje oraz podzespoły. Uczyliśmy się 
obsługi myszki. Słuchacze nauczyli się m.in. pisać w edytorze tekstu, 
wklejać zdjęcia, tworzyć foldery i pliki. Bardzo przydatne były zaję-
cia z obsługi aparatu cyfrowego, który nasi uczestnicy mieli okazję 
podpinać do komputera i „zrzucać” zdjęcia na dysk. 

Nie zabrakło oczywiście zajęć w Internecie, który dzisiaj gości 
niemal w każdym domu. Jego poznanie i użytkowanie jest dzisiaj 
niezbędnym narzędziem pracy i komunikacji między ludźmi. Każdy 
z uczestników miał okazję założyć własne konto pocztowe, poznać 
jego funkcje, a co najważniejsze - wysyłać i odbierać e-mail. Mamy 
nadzieję, że poczta e-mail będzie teraz często wykorzystywana.

Nie zabrakło również zajęć z bankowości internetowej. Dzięki 
uprzejmości Banku Spółdzielczego w Przeciszowie mieliśmy okazję 
wysłuchać prezentacji, dotyczącej posługiwania się kontem ban-
kowym przez Internet.

Druga edycja konkursu „50+ i Enter”

Na zakończenie zajęć każdy z uczestników otrzymał dyplom 
i pamiątki.

Łukasz Fuczek
instruktor ds. kultury

W dniach od 21 do 22 września w Marcinkowicach odbył się V 
Małopolski Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich. W konkursie wzięło 
udział 11 kół z 8 powiatów województwa małopolskiego (chrza-
nowskiego, limanowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, 
nowotarskiego, suskiego, wielickiego). Powiat oświęcimski repre-
zentowały nasze panie z zespołu Same Swoje.

Konkurs składał się z trzech kategorii: prezentacji scenek 
obyczajowych lub wykonania a’capella pieśni ludowych, przy-
gotowanie potrawy regionalnej, wykonanie palm i krzyżyków 
wielkanocnych.

Spotkało nas miłe zaskoczenie, ponieważ w konkursie potraw 
regionalnych, którą była bardzo stara potrawa, czyli Wodzianka 
otrzymaliśmy I miejsce, a w łącznej punktacji w trzech katego-
riach wyróżnienie.

Jesteśmy bardzo dumne z tak wysokiego miejsca, ponieważ 
poziom na tego rodzaju konkursach jest bardzo wysoki, a górale 
to „Twardy orzech do zgryzienia”.

Gratuluję
G.K.

Sukces na przeglądzie KGW
Nasze panie z Koła Gospodyń Wiejskich więzły udział 26 paź-

dziernika w III Wojewódzkiej Spartakiadzie Kół Gospodyń Wiejskich 
w Węgierskiej Górce.

Członkinie Koła podczas sportowych konkurencji rywalizowa-
ły z 18. kołami KGW z województwa śląskiego oraz małopolskie-
go. Konkurencjami, z którymi zmierzyły się zawodniczki to m.in.: 
zabawny okrzyk, piosenka na powitanie, bieg z jajkiem na łyżce, tor 
przeszkód, strzały na bramkę z zawiązanymi oczami, przeciąganie 
liny, rzut do kosza ziemniakiem.

Z pośród 19. drużyn nasze panie znalazły się na 8. miejscu, czyli 
w pierwszej 10. Gratulujemy, gdyż jest to bardzo wysokie miejsce, 
mając na uwadze średnią wieku i możliwości fizyczne naszych pań.

Serdeczne podziękowania składamy na ręce wójta gminy Bog-
dana Cubera za dofinansowanie wyjazdu oraz pomoc w wypo-
życzeniu strojów sportowych dla zawodniczek, Tomaszowi Wój-
cikowi, nauczycielowi wychowania fizycznego za fachowe rady i 
przygotowanie pań do konkurencji sportowych, zawodniczkom 
za rzetelny udział w konkurencjach. Miłe wrażenia zostaną wszyst-
kim na długi czas.

G.K.

KGW w Węgierskiej Górce

W sobotę 7 grudnia dziewczęta z zespołu Radkert wzięły 
udział w Otwartym Powiatowym Turnieju Tańca Street Dance 
„MIKOŁAJ 2013”, który odbył się w Powiatowym Młodzieżowym 
Domu Kultury w Trzebini. Udział w turnieju zakończył się suk-
cesem naszych tancerek, o czym mówi I miejsce mini formacji 
Radkert oraz II pozycja zajęta przez Angelikę Bokotę w solo-
wym występie.



Sukces Radkert!

Uczestniczki kursu komputerowego podczas pracy.
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Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych 
„Anieli w niebie śpiewają” zorganizowany 
pod patronatem wójta gminy Przeciszów 
odbył się 13 grudnia w Domu Kultury. W 
konkursie zaprezentowano aż 94 prace, 
wykonane różnymi technikami. Był on skie-
rowany do dzieci i młodzieży z terenu sied-
miu gmin Doliny Karpia.

Jest to pierwsza edycja konkursu, który 
w tym roku przyciągnął dzieci i młodzież z: 
Polanki Wielkiej, Podolsza, Laskowej, Kos-
sowa, Graboszyc, Zatora, Smolic, Głębowic, 
Osieka, Przeciszowa, Piotrowic, Grodziska, 
Brzezinki, Las, Spytkowic. Prace, które zapre-
zentowano zostały wykonane na bardzo 
wysokim poziomie. Dziękujemy również 
rodzicom, którzy zachęcali swoje dzieci do 
uczestnictwa w naszej inicjatywie.

Konkurs ma na celu podtrzymywanie 
tradycji w budowaniu szopek bożonaro-
dzeniowych, kształtowanie wyobraźni oraz 
inwencji twórczej. 

Prace oceniło jury w składzie: Anna 
Kwaśniak, Andrzej Zemła oraz Ireneusz 
Kowalczyk. 

Pod uwagę były brane takie kryteria jak: 
ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność 

pomysłu, dobór materiałów, wkład pracy, 
estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji, 
walory plastyczne (kompozycja, kolorysty-
ka, dodatki).

Konkurs został podzielony na cztery 
kategorie wiekowe: przedszkole, klasy 1-3, 
klasy 4-6, gimnazjum.

Dziękujemy firmom, które zechciały 
wesprzeć naszą inicjatywę: ZBI-Zbigniew 
Flejtuch, Instalbis - Bogusław Ganobis, Aga-
ta Skrzelowska, Remix - Renata Gagracz, 
Profil Plast - Marek Zięba, Piotr Oleś, Art 
Grawer, Andex Art, Marek Bratek z pracowni 
stolarskiej u Salezjan, Prezesowi Doliny Kar-
pia - Franciszkowi Sałaciakowi oraz wydaw-
nictwu GPM.

Zapraszamy na fotoreportaż z wystawy 
na stronie 24.

Łukasz Fuczek
instruktor ds. kultury

Wyniki konkursu:
Przedszkole:
I miejsce – ADRIANNA SKAWIŃSKA
II miejsce – GRACJAN RUSINEK, OSKAR 

RYBARSKI
III miejsce – JAGODA CHWAŁEK

Anieli w niebie śpiewają
Szkoły podstawowe kl. I-III:
I miejsce – MARTYNA JAROS
II miejsce –  JULIAN MATLA
III miejsce –  WIKTORIA KRAWCZYK

Szkoły podstawowe kl. IV-VI:
I miejsce – NORBERT PŁASZCZYCA
II miejsce – JAKUB MAZUR
III miejsce – JAKUB CHWAŁEK

Szkoły gimnazjalne:
I miejsce – PATRYCJA SUSKI
II miejsce – MONIKA SALA
III miejsce –  JAKUB MOMOT

Nagroda Posła na Sejm RP Tadeusza 
Arkita - Zuzanna Balonek

Nagroda Wójta Gminy Przeciszów 
Bogdana Cuber - Zuzanna Balonek

Wystawę pokonkursową będzie moż-
na oglądać do 3 stycznia 2014 w Domu 
Kultury w Przeciszowie przy ul. Długiej 6. 
Zpraszamy!

Młodzieżowa Rada Gminy Przeciszów 
zorganizowała 30 listopada w Domu Kultu-
ry kolejny wieczór filmowy. Był to już piąty 
seans! Tym razem  wyświetlane były filmy z 
gatunku komedie. 

Internetowe wydarzenie już tradycyj-
nie przyciągnęło sporą ilość osób. Poprzez 
Internet chętni deklarowali swoje przyby-
cie na seans. Tam odbyło się głosowanie 
nad zaproponowanymi filmami. Ich rodzaj 
został wybrany nieprzypadkowo. Komedie 
miały rozweselić uczestników w tak zimny 
wieczór. Po raz kolejny trzeba ogłosić zwy-
cięstwo! Wszystkim wyświetlane filmy bar-
dzo się podobały i przyprawiły dużo uśmie-
chu na twarzy a zapach świeżo przygoto-
wanego popcornu  przeniósł uczestników 
w świat  prawdziwych kinowych doznań ! 

Trzeba jednoznacznie przyznać, iż 
pomysł wyświetlania filmów wieczorami 
przyjął się wśród młodzieży naszej gminy. 
Stała frekwencja na seansach i nowe oso-
by zapraszane przez uczestników świad-
czą o rozwoju tego wydarzenia. Pojawiają 
się również kolejne pomysły na spędzanie 
wieczorów – m.in. karaoke. Co z tego wynik-
nie? Zobaczymy już niebawem.

Piotr Tobiczyk

Wieczór filmowy
Niemal w całej Polsce doświadczyliśmy 

skutków orkanu Ksawery. Nasza gmina nie-
stety była jedną z najbardziej poszkodowa-
nych przez żywioł w powiecie oświęcim-
skim. Ten huragan dał znać o sobie w nocy 
6 grudnia i nie był dla nas łaskawy. Dachy 
zostały przez niego całkowicie zerwane w 
dwóch budynkach mieszkalnych i częścio-
wo w jednym. Z kolei jeden budynek gospo-
darczy zniszczyło wyrwane drzewo. Jedna z 
kapliczek również została uszkodzona przez 
spadające drzewo. Dwie drogi były nieprze-
jezdne, a 50 odbiorców pozostawało bez 
prądu. W gminie powstał sztab kryzysowy, 
a strażacy nieśli ofiarną pomoc wszystkim 
poszkodowanym. 

Miejmy nadzieję, że takie nieprzyjemne 
niespodzianki niekontrolowanego żywio-
łu będą w przyszłości omijać naszą gminę.

(ryt)

Orkan szalał

8 grudnia w Gminnym Centrum Kultu-
ry w Polance Wielkiej obyła się impreza pn. 
„Czar obrzędów i tradycji Wigilijnych Regio-
nu Doliny Karpia” połączona z prezentacją 
potraw i wypieków wigilijnych przygotowa-
nych według tradycyjnych receptur.

Gminę Przeciszów reprezentowa-
ły panie z Koła Gospodyń Wiejskich w 
Piotrowicach, które przygotowały wiele 
smakowitości. 

Imprezę uświetnił występ Zbigniewa 
Wodeckiego oraz zespołów kolędniczych 
z Polanki Wielkiej.



Stół wigilijny z 
Przeciszowa
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Po raz pierwszy w tym roku z inicjatywy 
Europejskiej Rady Resuscytacji został zorga-
nizowany Europejski Dzień Przywracania 
Czynności Serca jako odpowiedź na dekla-
rację Parlamentu Europejskiego w ramach 
podnoszenia świadomości społecznej na 
temat problemu nagłego zatrzymania krą-
żenia. W tym ogólnopolskim przedsięwzię-
ciu, będącym biciem rekordu w ilości osób 
ćwiczących restytucję krążeniowo-odde-
chową, wzięła udział szkoła w Przeciszowie.

Celem inicjatywy jest powszechne 
nauczanie społeczeństwa udzielania pierw-
szej pomocy osobie, u której wystąpiło 
nagłe i niespodziewane zatrzymanie krą-
żenia. Punktem kulminacyjnym akcji był 
dzień 16 października, kiedy to akcja obję-
ła młodzież wszystkich krajów w Europie, 
jak również członków Parlamentu Europej-
skiego, którzy uczyli się udzielania pierw-
szej pomocy.

Tego dnia również uczniowie  klas I-III 
ze Szkoły Podstawowej im. Ignacego Fika 
w Przeciszowie wzięli udział w zorganizo-
wanej akcji ustanowienia rekordu w resu-
scytacji krążeniowo–oddechowej, prowa-
dzonej przez jak największą ilość osób na 
jak największej ilości fantomów.

Całe wydarzenie trwało pół godziny i w 
tym czasie na terenie całego kraju wzięło 

w nim udział 
a ż  8 3  1 1 1 
osób z 1132 
i n s t y t u c j i . 
Z d e c y d o -
waną więk-
szość z nich 
s t a n o w i ł y 
szkoły obję-
te  Pro gra-
mem „Ratu-
jemy i uczy-
my ratować”.

Ucznio-
wie naszej 
szkoły  przy-
s t ą p i l i  d o 
p r o g r a m u 
„ R at u j e my 
i  u c z y m y 
ratować” w 2009 roku. 

Od tamtej pory każdego roku prowa-
dzone są w szkole zajęcia z uczniami klas 
I-III z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 

Przed przystąpieniem do bicia rekor-
du resuscytacji krążeniowo–oddechowej 
na fantomie, nauczyciele przeprowadzili 
lekcje, których celem było przypomnienie 
uczniom zasad udzielania pierwszej pomo-
cy a w szczególności najważniejszych ele-

mentów w łańcuchu przeżycia.
 Uczniowie podczas bicia rekordu - 

wykonywania ucisków na fantomach - mieli 
możliwość oglądania na ekranie transmisji 
internetowej i uczestniczenia ,,na żywo” w 
tym ważnym wydarzeniu. 

Gratulujemy uczniom rekordu!
Urszula Englert

Uczymy ratować ludzkie życie!

Uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej w 
Przeciszowie przystąpili do programu „Bez-
pieczny puchatek”. Jest to program edu-
kacyjny dla najmłodszych, przygotowany 
przez Biuro Prewencji i Biuro Ruchu Drogo-
wego Komendy Głównej Policji, nauczycieli 
oraz firmę Maspex. Program ten ma pomóc 
dzieciom poznać zasady bezpieczeństwa 
obowiązujące w domu, w drodze do szkoły 
oraz w szkole. 

Klub Bezpiecznego Puchatka przygoto-
wał dla pierwszoklasistów praktyczne wska-
zówki dotyczące ich bezpieczeństwa. Dzięki 
nim pierwszoklasista będzie umiał rozpo-
znawać zagrożenia, bezpiecznie uczyć się 
i bawić. W ramach programu nauczyciele 
otrzymali materiały edukacyjne wraz ze 
scenariuszami lekcji. Edukacja w zakresie 
bezpieczeństwa jest zadaniem długofalo-
wym i wymagającym dużego zaangażo-
wania ze strony rodziców, jak i nauczycieli. 
Najistotniejszym elementem tych działań 
jest edukacja dzieci – uświadomienie roz-
maitych niebezpieczeństw oraz nauczenie, 
jak ich unikać i jak postępować w razie ich 
zaistnienia. 

Rodzice 
i Opiekuno-
w i e  m o g ą 
również włą-
cz yć s ię  w 
akcję Klubu 
Bezpieczne-
go Puchat-
ka i pomóc 
swoim dzie-
ciom jak naj-
bezpieczniej 
przeżyć ten 
ważny czas, 
j a k i m  j e s t 
pierwszy rok 
w szkole.

22 listo-
pada pierw-
szok lasiści 
wzięli udział 
w Ogólnopolskim Teście Bezpieczeń-
stwa. Był on jednocześnie formą zabawy i 
sprawdzenia, co dzieci już wiedzą, a jakie 
zagadnienia należy jeszcze z nimi omówić. 
Zawierał pytania dotyczące zasad bezpie-

Klub Bezpiecznego Puchatka

czeństwa w domu, w szkole, w drodze do 
domu oraz w Internecie. Pierwszoklasiści 
z odpowiedziami na te pytania poradzili 
sobie znakomicie!

Urszula Englert

Uczennica bije rekord.
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szkoła„Siny dym się wije pod lasem daleko
Tam pastuszki ognie palą i kartofle 

pieką…”
Tak pisała przed laty Maria Konopnic-

ka. Kto dzisiaj jeszcze pamięta, jak smaku-
ją pieczone w popiele ziemniaki, wygrzeby-
wane z ogniska, gorące – co brudziły ręce, 
ale  w ustach pozostawiały niezapomnia-
ny smak …dzieciństwa, beztroski, przygo-
dy? Innym rarytasem z ziemniakiem w roli 
głównej były nasze „prażone”, gdzie indziej 
zwane „pieczonymi”- niegdyś danie biedo-
ty galicyjskiej. Do jednego garnka wrzucało 
się ziemniaki, cebulę, pietruszkę, marchew, 
a kto mógł sobie na to pozwolić, to kawa-
łek wędzonki, kiełbasy, czy dziką kaczkę. 
Gospodyni doprawiała i garnek wędrował 
na otwarty ogień.

Rodzice, uczniowie i nauczyciele ze 
szkoły na Podlesiu postanowili wspólnie 
poświętować, pobawić się przy takich wła-
śnie tradycyjnych prażonych. W sobotę 19 
października wszystkich uczestników przy-
witała piękna słoneczna pogoda. Od przed-
południa 9 dużych garnków z prażonymi 
piekło się na ogniu i czekało na głodnych 
uczestników zabawy –  rodzice uczniów 
każdej klasy przygotowali to „danie główne”.

Ziemniaczany piknik rozpoczęły wystę-
py artystyczne uczniów naszej szkoły. Jak 
zawsze pięknie zaśpiewał chór „Bel Can-
to” pod batutą Iwony Bernaś, swój koncert 
dali również harcerze ze szkolnej drużyny 
Wagabunda. Uczniowie klasy II, należący 
do koła teatralnego, prowadzonego przez 
Beatę Frączek, zaprezentowali teatrzyk eko-
logiczny pod tytułem „W lesie”. Dzieci wspa-
niale odegrały swoje role na tle przepięknej 
scenografii. Słowa uznania należą się także 
rodzicom, którzy pomogli wykonać kostiu-
my dla swoich pociech. Koncertem akorde-
onowym ucznia klasy VI, Artura Strózika, 
zakończyła się część artystyczna spotkania.

Pozostałe trzy godziny zostały wypeł-
nione przez konkursy i zabawy dla rodzin. 
Każdą rodzinę reprezentowały przynaj-
mniej dwie osoby – dziecko i ktoś doro-
sły. Nauczyciele przygotowali i prowadzili 
różne konkurencje, w których można było 
zdobyć określoną liczbę punktów. Uczest-
nicy zabawy: walczyli z bykami ortograficz-
nymi w „Ortograficznej corridzie”, ćwiczyli 
celność oka i ręki w „Rzucie ziemniakiem 
do koszyka”, stanęli do „Wyścigu w wor-
kach”, takich po ziemniakach oczywiście, 
rozwiązywali „Matematyczne łamigłówki”, 
wycinali „Stemple z ziemniaków” i przybija-
li te pieczątki, sprawdzali swoje umiejętno-
ści na „Symulatorze jazdy”. Nie trzeba chyba 
dodawać, że zabawa była przednia i każdy 
mógł się sprawdzić w swojej konkurencji.

Podczas święta swoje umiejętności 
zaprezentowali w specjalnym pokazie nasi 
dzielni strażacy z OSP Przeciszów. Bardzo 
ciekawe stoisko przygotowała policja. Dzie-
ci mogły wejść do policyjnego wozu, zoba-
czyć, jak przewożeni są więźniowie, przy-
mierzyć czapkę policyjną. Dla wielu atrak-
cją była kamizelka kuloodporna, a także 
prezentowana broń. Na policyjnym stoisku 
można było znaleźć nowy Kodeks Drogowy, 
różne ulotki i informacje na temat bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym.

Rada Rodziców z kolei zadbała o to, żeby 
nikt z uczestników nie chodził głodny. Za 
drobne 5 złotych można było już wcześniej 
nabyć karnet, który gwarantował solidną 
porcję prażonych, kawę, herbatę lub sok 
oraz kawał pysznego drożdżowego ciasta. 
Oczywiście każdy gość naszego rodzinne-
go święta mógł sobie indywidualnie kupić 
dodatkowo ciasto, prażone lub coś do picia.

Święto Pieczonego Ziemniaka zaszczy-
cił swoją obecnością wójt gminy Prze-
ciszów, Bogdan Cuber. W towarzystwie 
dyrektor, Marii Kajdas, przyglądał się zma-
ganiom poszczególnych członków rodzin i 
gorąco kibicował startującym. Pogratulo-
wał pomysłu i stwierdził, że cieszą go takie 

inicjatywy ze strony szkoły, bo to pozwala 
integrować społeczność i budować dobre 
więzi w środowisku. 

W konkursie rodzinnym pierwsze miej-
sce zajęli państwo Całusowie, natomiast na 
drugim stopniu podium stanęły dwie rodzi-
ny – państwo Mika i Rykała. Oprócz satys-
fakcji rodziny te odebrały cenne nagrody 
ufundowane przez Radę Rodziców.

Rodzice  zorganizowali, a wójt gmi-
ny zasponsorował loterię fantową, dzięki 
której każde  dziecko wróciło do domu z 
upominkiem.

Gdy już wszystkie garnki z prażonymi 
zostały opróżnione, a ciasta zjedzone, oko-
ło godziny 16.00 piknik rodzinny dobiegł 
końca. Dyrektor szkoły serdecznie podzię-
kowała wszystkim uczestnikom zabawy, a 
zwłaszcza tym rodzicom i nauczycielom, 
którzy pracowali przy organizacji święta.

 Czy impreza się udała? Uśmiechy na 
twarzach dzieci i rodziców świadczyły o 
tym, że tak. Byli i tacy, którzy pytali, czy w 
przyszłym roku również odbędzie się takie 
Święto Ziemniaka? To mogłaby być piękna 
nasza tradycja. 

Krystyna Klimczyk - Piegza

Święto Pieczonego Ziemniaka

Jedna z konkurencji - skoki w worku.
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W roku szkolnym 2012/2013 społecz-
ność Zespołu Szkół Podstawowo – Gimna-
zjalnych w Przeciszowie-Podlesiu przystą-
piła do programu Szkoły dla Ekorozwoju, 
w ramach którego ubiegaliśmy się o tytuł 
Lokalnego Centrum Aktywności Ekolo-
gicznej. Kapituła Programu SdE zadecy-
dowała 13 września o przyznaniu 255 eko 
-certyfikatów dla szkół i przedszkoli z całej 
Polski. Z przyjemnością informujemy, że 
wśród wyróżnionych placówek  jest rów-
nież nasza szkoła. Uroczyste wręczenie 
certyfikatów odbyło się 11 października w 
Krakowie. Otrzymaliśmy też nagrodę rze-
czową w postaci walizki eko-badacza oraz 
flagę LCAE.

To zaszczytne wyróżnienie jest zwień-
czeniem naszych działań podejmowanych 
przez nauczycieli, uczniów i rodziców na 
rzecz ochrony przyrody i zrównoważone-
go rozwoju. Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim, którzy przyczynili się do tego sukcesu. 
Zapraszamy również do dalszej współpra-
cy przy realizacji naszych inicjatyw proeko-
logicznych. W roku szkolnym 2013/2014 
i kolejnych latach udziału w programie 
będziemy ubiegać się o międzynarodowe 
wyróżnienie certyfikat Zielona Flaga.

Tytuł Lokalnego Centrum Aktywno-
ści Ekologicznej otrzymują szkoły, które w 
szczególny sposób pobudzają i skupiają 
aktywność społeczną mieszkańców oraz 
przez przykład i działanie tworzą aktywne 
środowisko wychowawcze dla młodzieży.  
Podejmowane przez nas działania najtraf-
niej odzwierciedla nasz Szkolny Kodeks 
Ekologiczny, opracowany na podstawie 
wierszyków i rymowanek ułożonych przez 
naszych uczniów.

Jolanta Chmura

SZKOLNY KODEKS EKOLOGICZNY
1. Pamiętaj koleżanko i ty kolego

– szkło wrzucaj do kosza zielonego.

 Puszki, blaszki, gary - to już kosz jest 
szary.

 Plastik do żółtego i już jesteś Eko. 

2. Wyłącz zbędne światło, mądrze wody 
użyj. 

Spróbuj, przecież warto naszej Ziemi 
służyć.

3. Przesiądź się na rower, 

bo to ekologiczne, tanie i zdrowe.

4. Segreguj odpady niebezpieczne, 

to zajęcie pożyteczne.

Gdy baterie zużyte mamy,

d o  s p e c j a l nyc h  p o j e m n i k ów  j e 
wkładamy.

5. Nie pal w piecu byle czym, 

mniej szkodliwy będzie dym.

6. Czy to słońce czy ulewa, 

zawsze trzeba chronić drzewa. 

Każde drzewo dla nas żyje, 

w nim zielone serce bije. 

7. Sprzątanie Świata to ważna sprawa, 

a dla nas świetna zabawa.

8. Wszystkim bardzo jest wesoło, 

gdy na dworze czysto wkoło. 

Nie zaśmiecaj więc przyrody, 

by nie zniszczyć jej urody.

9. Stare książki, gazety, tekturę 

przeznaczaj zawsze na makulaturę. 

10.  Puszka aluminiowa to nazwa 
pewnego 

wtórnego surowca metalowego. 

Kto nazbiera puszek wiele, 

jest przyrody przyjacielem.

11. Gdy żołędzie już spadają, 

każdy uczeń rusza w las. 

By dla zwierząt ich nazbierać,

 na zimowy, trudny czas.

12. W schronisku przyjaciół mamy, 

dla nich karmę zbieramy.

Kto nazbiera karmy wiele, 

ten  jest zwierząt przyjacielem.

13. Czy daleko do Dnia Ziemi, 

czy ten dzień jest tuż, o krok. 

Pamiętaj, że w naszej szkole 

Dzień Ziemi trwa cały rok!

Szkoła z certyfikatem

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wójt gminy Przeciszów wyróż-
nił za osiągnięcia w kształceniu i wychowaniu dzieci i młodzieży 
następujących pedagogów: Józefę Olejarz, Janinę Kościelnik, Wie-
sławę Mrowiec, Ewę Wolanin, Renatę Kościelnik, Adama Kozłowskie-
go, Rafała Smurzyńskiego. Z tej okazji wszystkim nauczycielom – 
nie tylko tym wyróżnionym, życzymy wielu dalszych sukcesów w 
pracy, satysfakcji z realizacji planów oraz wszelkiej pomyślności w 
życiu osobistym.                    

Wyróżnienia dla nauczycieli
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23 września odbyły się eliminacje gminne do powiatowych 
zawodów lekkoatletycznych. Uczniowie z gimnazjum w Piotrowi-
cach w każdej konkurencji zajęli pierwsze miejsca, a dwa dni później 
pojechali do Oświęcimia, gdzie w zawodach powiatowych uzyskali: 
II miejsce (chłopcy w sztafecie), III miejsce Mateusz Wróbel w sko-
ku w dal, III miejsce Mateusz Wróbel w biegu na 100 m, III miejsce 
dziewcząt w sztafecie, IV miejsce Sylwia Czekan w pchnięciu kulą, 
IV miejsce Bartek Kukla w pchnięciu kulą, IV miejsce Oskar Gogul-
ski w rzucie oszczepem.

Uczniowie Szkoły Podstawowej reprezentowali naszą gminę 
na zawodach wojewódzkich w halowym wieloboju lekkoatletycz-
nym, które odbyły się 24 października w Brzeszczach. Drużyna 
chłopców w składzie: Klimczyk Seweryn, Klaudiusz Sikora (klasa 
IV), Kamil Zygmunt, Przemysław Foksiński (klasa V), Maciej Marso-
wicz, Bartosz Redelski (klasa VI) zajęła 14. miejsce. Z kolei drużyna 
dziewcząt w składzie: Natalia Stolarczyk, Klaudia Tobiczyk (klasa IV), 
Zuzanna Staszczak, Sylwia Hałatek (klasa V), Agata Ortman, Diana 
Miętka (klasa VI) zajęła III miejsce.

18 października uczniowie szkół podstawowych uczestniczyli 
w zawodach powiatowych w tenisie stołowym w konkursie indy-
widualnym i drużynowym. Szkołę reprezentowali: Agata Ortman, 
Zuzanna Staszczak, Przemysław Foksiński, Kamil Klimczyk i Seba-
stian Szatan. Uczniowie zajmując wysokie miejsca zapewnili sobie 
udział w zawodach rejonowych, które odbędą się na wiosnę. W 
kategorii dziewcząt: I miejsce Agata Ortman, II miejsce Zuzanna 
Staszczak. W kategorii chłopców: I miejsce Przemysław Foksiński, V 
miejsce Kamil Klimczyk. Drużyna dziewcząt (Agata Ortman i Zuzan-
na Staszczak) i drużyna chłopców (Przemysław Foksiński, Kamil 

Sukcesy sportowe uczniów

Klimczyk i Sebastian Szatan) zajęły I miejsca w swoich kategoriach.
26 października uczniowie gimnazjum uczestniczyli w zawo-

dach powiatowych w tenisie stołowym. W konkursie indywidual-
nym wystąpili: Justyna Blarowska, Justyna Marsowicz i Dominik 
Gąsiorek. Justyna Blarowska zajmując IV miejsce uzyskała awans 
do zawodów rejonowych. Drużyna dziewcząt (Justyna Blarowska 
i Justyna Marsowicz) zajęła I miejsce i będzie brała udział w zawo-
dach rejonowych. 



Młodzi tenisiści stołowi.

...w Anglii
Anglicy już w połowie listopada zaczynają świąteczne przy-

gotowania. Zaczynają od kupowania gwiazdkowych prezentów 
dla rodziny i znajomych. Anglicy nie obchodzą Wigilii. Świątecz-
ny posiłek spożywają w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. 
Tradycyjnym daniem jest pieczony indyk nadziewany kasztanami, 
zupa żółwiowa oraz, tzw. christmas pudding – rodzaj deseru. W 
drugi dzień świat zwanym dniem pudełek – Boxing Day, otwiera 
się otrzymane prezenty.

... w Australii
Ze względu na klimat, święta Bożego Narodzenia w Australii 

spędza się w niecodziennej scenerii. W ten najważniejszy dzień 
mieszkańcy gromadzą się na plażach, rozkładają śnieżnobiałe obru-
sy, na których nie brak niczego. Są tam – podobnie jak w innych 
krajach - pieczone indyki, małe ciasteczka z bakaliami o wymyśl-
nych kształtach, owocowe puddingi i ciasto, przypominające pol-
ski keks. Nie brakuje również prezentów, które można znaleźć pod 
choinką, w ogromnej wełnianej skarpecie. Australijczycy rozdają je 
sobie w domu, po „wielkiej uczcie” na plaży.

... w Grecji
Podobnie jak w pozostałe dni w roku, Grecy wieczór wigilijny 

najchętniej spędzają poza domem, spotykając się z przyjaciółmi w 
barach, klubach i restauracjach. Domowa wieczerza wigilijna spo-
żywana jest o bardzo późnej porze. Najważniejszym daniem jest 
faszerowany indyk, z pikantnym, ryżowo - mięsnym nadzieniem. 

Boże Narodzenie trwa tutaj chyba najdłużej na świecie, bo aż 12 
dni. I aż dwukrotnie w tym czasie Grecy obdarowują się nawzajem 
nieprawdopodobną liczbą prezentów: w wieczór wigilijny i w noc 
sylwestrową, i kto je przynosi? ... święty Bazyli. 

... w Hiszpanii
W tym kraju bardziej świątecznie niż Boże Narodzenie obchodzi 

się święto Trzech Króli. Wtedy to do miasta zawija statek, który na 
swym pokładzie przywozi tychże władców wraz z ich jucznymi wiel-
błądami. Nawiązując do ich tradycji Hiszpanie podczas tego świę-
ta odwiedzają znajomych i rozdają prezenty. Tradycyjnym daniem 
jest keks – ciasto, w którym zapieka się drobne niespodzianki, np. 
monety. Kto na nie trafi ma obowiązek upiec keks za rok. 

... w Meksyku
W Meksyku uroczystości bożonarodzeniowe zaczynają się dzie-

więć dni wcześniej. Każdej nocy odbywa się procesja, która ma 
przypominać poszukiwanie przez Maryję i Józefa betlejemskiej 
gospody. Na przedzie procesji idzie dwoje ludzi, którzy wyobra-
żają Maryję i Józefa. Wierni, chodząc od domu do domu, śpiewa-
ją radosne pieśni. Ostatniego dnia w jednym z domów otwierają 
się drzwi i gościnni gospodarze zapraszają pielgrzymów do środ-
ka. W tym okresie odwiedza się znajomych, wymieniając przy tym 
prezenty. Najwięcej radości mają wtedy dzieci. Specjalnie dla nich 
wiesza się przy suficie kolorowe kubeczki napełnione piaskiem lub 
mąką, a wśród nich jeden z niespodzianką. Dzieci odgadują, w któ-
rym kubeczku ukryty jest prezent.                  

Boże Narodzenie w innych krajach
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W trudnej sytuacji znaleźli się piłkarze 
Przeciszovii. Po spadku w ubiegłym sezo-
nie z IV ligi, tym razem po rundzie jesiennej 
nasz zespół jest bliski kolejnej degradacji, 
tyle że tym razem do oświęcimskiej A klasy.

Przed sezonem nikt się nie łudził, że 
przeciszowianie, będą mieli łatwo w piąto-
ligowych zmaganiach. Zgodnie z przewi-
dywaniami ekipa z Podlesia nie błyszczała 
formą, co natychmiast znalazło odzwiercie-
dlenie w słabych wynikach. W 15 meczach 
podopieczni Michała Marka zdobyli ledwie 
2 punkty, strzelając przy tym tylko 10 bra-
mek, a tracąc ich aż 70.

Mimo tak słabego startu, zawodnikom 
z Przeciszowa nie można było odmówić 
ambicji i woli walki. Niestety tej starczało 
tylko na 60 minut meczu, co przy 90 minu-
tach regulaminowych czasu gry powodo-
wało, że w ostatnich dwóch kwadransach 
nasz zespół tracił serie bramek. Te wyso-
kie porażki bardzo negatywnie wpływały 
na morale naszego młodego zespołu. To 
wszystko spowodowało, że jesienią tego 
roku nie mogliśmy się cieszyć nawet z jed-
nego zwycięstwa.

Póki co w pierwszej części sezonu prze-
ciszowianie remisowali dwukrotnie. Naj-
pierw z Cedronem Brody, a później z Orłem 
Balin. Blisko uzyskania kolejnych punktów 
byliśmy również w spotkaniach z Iskrą Brze-

zinka czy Zagórzanką Zagórze. Ostatecznie  
musieliśmy, uznać wyższość tych zespołów, 
co spowodowało, że mamy sporą stratę do 
reszty stawki.

Mimo tak dużej straty Przeciszovia ma 
jeszcze realne szanse na zachowanie ligo-
wego bytu. Ta nadzieja zachowała się w 
wyniku zaniechania w tym sezonie przez 
PZPN reformy trzecioligowych rozgrywek. 
By jednak wykorzystać tę okazję piłka-
rzy i działaczy czeka sporo pracy zarówno 

na niwie organizacyjnej jak i sportowej. 
Sama ambicja i umiejętności mogą tutaj 
nie wystarczyć, gdyż zawodnicy muszą 
przede wszystkim dobrze przygotować się 
zarówno pod względem  kondycyjnym jak 
i siłowym. Kadra powinna natomiast zostać 
wzmocniona, o kilku doświadczonych pił-
karzy, sama młodzież może bowiem nie 
podźwignąć ciężaru jaki teraz spoczywa 
na jej barkach. 

Bartłomiej B. Kasperczyk

Sama ambicja nie wystarczy!

lp. Drużyna mecze punkty bramki
1. Jałowiec Stryszawa 15 38 42:10
2. Górnik Brzeszcze 15 33 29:11
3. D&R Unia Oświęcim 15 30 30:11
4. Sosnowianka Stanisław Dolny 15 28 33:17
5. Brzezina Osiek 15 27 33:14
6. Soła Łęki 15 27 36:20
7. Babia Góra Sucha Beskidzka 15 27 28:16
8. Zagórzanka Zagórze 15 23 29:32
9. Tempo Białka 15 22 20:16

10. UKS KS Chełmek 15 19 32:24
11. Nadwiślanin Gromiec 15 19 27:26
12. Skawa Wadowice 15 13 11:18
13. Orzeł Balin 15 12 10:24
14. Cedron Brody 15 10 16:50
15. Iskra Brzezinka 15 8 10:37
16. Przeciszovia Przeciszów 15 2 10:70

Liga V - tabela

Pięć porażek i jedno zwycięstwo, takim 
bilansem legitymuje się LKS Olmex Piotro-
wice w pierwszym historycznym sezonie III 
Ligi Tenisa Stołowego. O wiele lepiej w roz-
grywkach IV ligowych spisują się rezerwy 
piotrowickiego klubu, które póki co odnio-
sły dwa zwycięstwa, a dwukrotnie musieli 
uznać wyższość rywali.

Inauguracja dla naszego zespołu nie 
była zbyt łaskawa, gdyż już w pierwszym 
meczu musieli się zmierzyć z ekipą UKS – u 
Polfin Oświęcim. Konfrontacja ta nie była 
pozbawiona wielu ambicjonalnych kontek-
stów. Warto wspomnieć, że bracia Żebro to 
wychowankowie RKS – u Transbud Oświę-
cim, którego to tradycje kontynuuje właśnie  
UKS Polfin. Ponadto derby zawsze rządzą się 
swoimi prawami. Niestety w tym spotkaniu 
to faworyzowani oświęcimianie dyktowali 
warunki i ex drugoligowiec pokonał benia-
minka z Piotrowic 10:4.

W kolejnych spotkaniach lepiej nie było, 
bowiem ekipa Olmexu musiała uznać wyż-
szość kolejno rezerw Gorców Nowy Targ, 
MKS KSOS Kraków oraz Rokicia Szczytniki. 
Na pierwsze punkty piotrowiczanom przy-
szło czekać do starcia z rezerwami Opoki 
Trzebinia. 

Niestety do tego momentu był to jedy-
ny pozytywny akcent w tych rozgrywkach, 
gdyż tydzień później nasz zespół ponownie 
musiał uznać wyższość rywala tym razem 
YMCA Kraków. Ten niekorzystny bilans póki 
co daje 10 lokatę.

O wiele lepiej spisuje się drużyna rezerw 
w IV lidze, która po czterech kolejkach zaj-
muje trzecią lokatę z jednym punktem 
straty do lidera. Co prawda rozgrywki roz-
poczęli podobnie jak pierwszy zespół od 
porażki z ekipą Top Koziniec. W kolejnych 
meczach było już o wiele lepiej. Najpierw 
pokonali trzecią drużynę ULKS Lachowi-

ce, a później Borowika Bachowice. Dopie-
ro w czwartej serii doznali drugiej porażki 
tym razem musieli uznać wyższość Victorii 
Nidek. Tym niemniej drugi zespół Olmexu 
Piotrowice nadal ma spore szanse na zwy-
cięstwo w lidze.

Bartłomiej B. Kasperczyk
Wyniki:

Polfin Oświęcim - LKS Olmex Piotrowi-
ce 10:4

LKS Olmex Piotrowice – Gorce II Nowy 
Targ 2:10

MKS KSOS Kraków - LKS Olmex Piotro-
wice 10:0

LKS Olmex Piotrowice – Rokicie Szczyt-
niki 6:10

LKS Olmex Piotrowice – Opoka II Trze-
binia 10:5

YMCA Kraków - LKS Olmex Piotrowi-
ce 10:8

Trudne początki LKS Olmex Piotrowice
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PRAWO NA CO DZIEŃ

Kronika policyjna

kroniki

Od 9 listopada, niezależnie od liczby 
promili we krwi, jazda na rowerze po alko-
holu stanowi wykroczenie, za które sąd 
można orzec karę grzywny, ograniczenia 
wolności lub maksymalnie 30 dni aresztu.

Do 8 listopada jazda rowerem pod 
wpływem alkoholu (stan nietrzeźwości od 
0,5 promila alkoholu) była przestępstwem 
zgodnie z art.178a Kodeksu Karnego, za 
co groziła kara nawet 1 roku pozbawienia 
wolności.

Oznacza to przede wszystkim odciąże-
nie sądów, które będą poświęcać mniej cza-
su na zajmowanie się sprawami dotyczący-
mi pijanych rowerzystów. 

Zdaniem piszącego zmiana podyktowa-

na jest nieskutecznością obowiązujących 
od kilku lat rozwiązań. Pomimo dotkliwych 
kar w tym również pozbawienia wolności 
(około 1 000 pijanych rowerzystów prze-

Rowerem pod wpływem to wykroczenie
bywało do 9.11.2013 roku w zakładach 
karnych) liczba nietrzeźwych rowerzystów 
nie spadła. To nie jest miejsce dla tego typu 
„przestępców”.

Zmiana ustawy zmienia również próg  
kradzieży od którego ma być ona przestęp-
stwem. Do tej pory kradzież rzeczy do kwo-
ty 250 zł była wykroczeniem, a powyżej tej 
kwoty przestępstwem. Teraz próg kradzieży 
mienia ustalono na 1/4 płacy minimalnej, 
czyli ok. 400 zł na dzień dzisiejszy, tak że 
wszystkie kradzieże do kwoty 400 zł będą 
wykroczeniami.

Jan Kajdas

11 października - zatrzymano 36-letniego mieszkańca Przeci-
szowa, który włamał się do budynku mieszkalnego przy ul. Podlesie. 
Kradzieży nie zdążył dokonać, ponieważ został spłoszony przez wła-
ściciela, który odpoczywał przy zgaszonym świetle w swoim domu.

19 października - do niezamieszkałego domu przy ul. Andry-
chowskiej w Piotrowicach dokonano włamania i skradziono przed-
mioty z metalu. W toku śledztwa policjanci zatrzymali sprawcę, któ-
rym okazał się 41-latek z terenu gminy Wieprz.

14 listopada - ujawniono kradzież kilkudziesięciu koszulek 
bawełnianych z szafki na terenie Ośrodka Kultury w Przeciszowie, 
na szkodę Towarzystwa Cyklistów. Domniemani sprawcy „upłynnili 
je”, z tego co ustalono, na terenie Przeciszowa i Oświęcimia.

Osoby, które weszły w ich posiadanie za sprawą kradzieży, win-
ny zgłosić się samodzielnie do komisariatu, aby uniknąć zarzutu 
paserstwa, co stanie się w przypadku, gdy dotrze do nich policja 
w wyniku czynności dochodzeniowych.

7 grudnia - ok. północy policjanci podjęli kontrolę drogową na 
ul. Podlesie samochodu m-ki audi. Kierujący nie zastosował się do 
wezwania i rozpoczął ucieczkę w kierunku Lasu. Może on mówić o 
dużym szczęściu, bo na terenie tej miejscowości na zakręcie wypadł 
z drogi i dosłownie otarł się bokiem auta o drzewo, czego efektem 
było tylko uszkodzenia pojazdu. 

Zatrzymany 32-letni przeciszowianin miał dwa promile alkoho-
lu we krwi, nigdy nie posiadał też prawa jazdy.

Kronpol

Policjanci z Komisariatu Policji w Zatorze zatrzymali spraw-
ców kradzieży ryb ze stawów hodowlanych na Przyrębie. Do faktu 
tego doszło tuż po północy z 25/26 października. Złodzieje wpadli 
w policyjną zasadzkę pod jednym z domów w miejscowości Las. 

Funkcjonariusze dowiedzieli się, że jeden z młodych mieszkań-
ców Lasu, który kilka lat temu wpadł w ich ręce na nielegalnych 
połowach na przyrębskich stawach, nadal zajmuje się tym procede-
rem i sprzedaje ryby wśród znajomych. Z uwagi na to, iż zatrzyma-
nie sprawców na gorącym uczynku na kilkuset hektarowym terenie 
gospodarstwa rybackiego jest trudne, funkcjonariusze zaczaili się 
pod domem domniemanego kłusownika. Mieli „nosa” bo faktycz-
nie przed północą z drogi od stawów na tę posesję wjechał samo-
chód osobowy m-ki renault laguna z trzema osobnikami, którzy 
wynieśli kilka worów do garażu. Po chwili na posesję wjechał inny 
samochód osobowy na chrzanowskich numerach rejestracyjnych 
w którego wysiadło trzech mężczyzn. Mężczyźni rozpakowali wory 
z rybami, których jak się potem okazało było ok. 160 kg. Dokonali 
ich ważenia na wadze w garażu i zapakowali do trzech samocho-
dów osobowych, stojących na posesji. W momencie, gdy ruszyli, 
policjanci przystąpili do ich zatrzymania. W trakcie przesłuchań 
zatrzymani przyznali się do nocnego połowu ryb za pomocą sieci 
na stawie Nowińczyk, w czym brali udział dwaj bracia mieszkają-
cy na tej posesji i ich znajomy z tej samej miejscowości. Wartość 
skradzionych karpi kierownictwo zakładu oszacowało, licząc po 
cenach hurtowych, na kwotę 1600 zł. Za paserstwo odpowiedzą 
dwaj mieszkańcy Żarek i mężczyzna z Gromca, którzy nabyli ryby 
wiedząc, że pochodzą z przestępstwa. Policjanci ustalają jaki zakres 
miał przestępczy proceder. Być może wkrótce na przesłuchania 
zostaną wezwane osoby, które nabywały karpia z zatorskich sta-
wów od złodziei. 

Kronpol

Zarzucono „sieci” na 
kłusowników
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wrzesień
1. Kazimiera Czopek  83 lata  Piotrowice

październik
1. Władysław Kowalczyk  78 lat  Przeciszów
2. Jacek Jeziorski  42 lata   Przeciszów
3. Anna Baluś  81 lat   Przeciszów
4 Marian Żelech  75 lat   Przeciszów
5. Mieczysław Pawela  90 lat  Przeciszów
6. Bartłomiej Komorowski  78 lat  Piotrowice
7. Tadeusz Bliźniak  64 lata  Piotrowice
8. Franciszek Malec  77 lat   Przeciszów

listopad
1. Władysław Michałek  77 lat  Przeciszów       
2. Fryderyk Nelec  72 lata   Przeciszów
3. Stefania Kobylańska  77 lat  Przeciszów
4. Anna Bałys  90 lat   Przeciszów
5. Edward Brusik  89 lat   Piotrowice
6. Alojzy Jarosz  81 lat   Piotrowice

grudzień
1. Józefa Łuszczek  83 lata  Przeciszów
2. Stanisława Matla  82 lata  Las

Zarząd Województwa Mało-
polskiego 

Informuje o możliwości składania 
wniosków o dofinansowanie za pośred-
nictwem Lokalnej Grupy Rybackiej Sto-
warzyszenie Dolina Karpia w ramach 
środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych 
od rybactwa” dla operacji polegających 
na: 

- „Wzmocnieniu konkurencyjności i 
utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależ-
nych od rybactwa”, 

- „Restrukturyzacji lub reorientacji dzia-
łalności gospodarczej, lub dywersyfikacji 
zatrudnienia osób mających pracę związa-
ną z sektorem rybactwa, w drodze tworze-
nia dodatkowych miejsc pracy poza tym 
sektorem”, 

- „Ochronie środowiska lub dziedzic-
twa przyrodniczego na obszarach zależ-
nych od rybactwa w celu utrzymania jego 
atrakcyjności lub przywrócenia potencjału 
produkcyjnego sektora rybactwa, w przy-
padku jego zniszczenia w wyniku klęski 
żywiołowej”. 

osi priorytetowej 4 Programu Operacyj-
nego „Zrównoważony rozwój sektora rybo-
łówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybac-
kich 2007-2013”. 

1. Termin składania wniosków: 13 stycz-
nia 2014 r. – 14 lutego 2014 r. 

2. Miejsce składania wniosków: Wnio-
ski wraz z załącznikami należy składać na 
odpowiednich formularzach w jednym 
egzemplarzu w wersji papierowej oraz w 
wersji elektronicznej (płyta CD) osobiście 
w Biurze Lokalnej Grupy Rybackiej Stowa-
rzyszenie Dolina Karpia, Zator, ul. Rynek 
5, w godzinach od 9.00 do 17.00. (Miejsce 
składania wniosków może ulec zmianie na 
adres Zator, ul. Rynek 2. W przypadku zmia-
ny miejsca składania wniosków informacja 
zostanie podana na stronie internetowej 
Stowarzyszenia Dolina Karpia). 

3. Miejsce udostępniania dokumentacji 
konkursowej: Wzór wniosku o dofinanso-
wanie, instrukcja jego wypełniania, wykaz 
dokumentów, które dołącza się do wniosku 
oraz kryteria wyboru operacji znajdują się 
na stronach internetowych następujących 
instytucji: Lokalna Grupa Rybacka Stowa-
rzyszenie Dolina Karpia www.gruparybac-
ka.dolinakarpia.org w zakładce Nabory, 
Samorządu Województwa Małopolskiego 
www.fundusze.malopolska.pl/poryby w 
zakładce Nabory aktualne. 

4 .  L i m i t y  d o s t ę p n y c h  ś r o d k ó w 
finansowych: 

- Wzmocnienie konkurencyjności i 
utrzymanie atrakcyjności obszarów zależ-
nych od rybactwa-557043,39zł, w tym:

-sektor publiczny –557043,39zł
-sektor gospodarczy i społeczny –0,00zł

- Restrukturyzacja lub reorientacja dzia-
łalności gospodarczej, lub dywersyfikacja 
zatrudnienia osób mających pracę związa-
ną z sektorem rybactwa, w drodze tworze-
nia dodatkowych miejsc pracy poza tym 
sektorem –1069,36zł,w tym:

-sektor publiczny –0,00 zł
-sektor gospodarczy i  społeczny 

–1069,36zł
- Ochrona środowiska lubdziedzictwa 

przyrodniczego na obszarach zależnych 
od rybactwa w celu utrzymania jego atrak-
cyjności lub przywróceniapotencjału pro-
dukcyjnego sektora rybactwa,w przypadku 
jego zniszczenia w wyniku klęski żywioło-
wej–150020,00zł, w tym:

-sektor publiczny –0,00zł
-sektor gospodarczy i  społeczny 

–150020,00zł
5. Dodatkowe informacje: Wszelkie 

informacje niezbędne dla prawidłowego 
wypełnienia wniosków udzielane są w Biu-
rze Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzysze-
nie Dolina Karpia oraz pod numerem tel. 
33/841 18 87.

Operacja współfinansowana przez Unię 
Europejską ze środków finansowych Euro-
pejskiego Funduszu Rybackiego zapew-
niającą inwestycje w zrównoważone 
rybołówstwo.

REKLAMA
Zapraszamy wszystkich zainteresowa-

nych do zamieszczania reklam i ogłoszeń 
na łamach „Wieści Gminy Przeciszów”. 

Gwarantujemy niskie ceny i rabaty przy 
współpracy! 

Docieramy do wielu mieszkańców gminy 
Przeciszów!
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Barbórka w Przeciszowie

11 Listopada
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