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3 lipca rozstrzygnięto konkurs fotograficzny 
„Dolina Karpia w obiektywie”, którego orga-
nizatorem była Gminna Biblioteka Publiczna 
w Przeciszowie.
Jego celem było uwrażliwienie na piękno przy-
rody, zabytków oraz okolic poprzez celne i ory-
ginalne uchwycenie w obiektywie ciekawych 
tematów. Ponadto ważna była także promocja 
obszaru Doliny Karpia, rozwijanie osobistych 
zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz 
indywidualnych zdolności twórczych uczestni-
ków konkursu.
Zdjęcia były na bardzo wysokim poziomie. Jury 
było pod wrażeniem poziomu nadesłanych 
prac i stwierdziło, że - w tym roku wyjątkowo 
ciężko było wyłonić zwycięzców, ponieważ 
wszystkie prace zasługiwały na uwagę. Po dłu-
gich obradach jury w składzie: Anna Przytuła, 

Martyna Frączek – Paszuda i Leszek Tatarczuk 
wyłoniło następujących laureatów:
I miejsce – Wioletta Bury „Pierwsze koszenie 
traw”
II miejsce – Krzysztof Kubica „Świt”
III miejsce - Krystyna Kościelnik „Ulotność 
chwil”
Wyróżnienie Joanna Tyl „Utracone marzenia”.

Wręczenie nagród odbyło się w niedzielę, 13 
lipca podczas Święta Gminy Przeciszów. Wte-
dy to można było obejrzeć prace w ramach 
konkursu „Dolina Karpia w obiektywie”. Patro-
nat medialny nad konkursem sprawował por-
tal wdoliniekarpia24.pl.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Najlepsze zdjęcia z Doliny Karpia

I miejsce - Wioletta Bury II miejsce – Krzysztof Kubica

III miejsce - Krystyna Kościelnik

Wyróżnienie Joanna Tyl
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inyJedną z największych, prowadzonych 
obecnie inwestycji jest remont odcinka 
drogi gminnej, ulicy Długiej w Przeciszo-
wie. Przetarg na realizację tego ważnego 
zadania wygrał Zakład Budowlano-Inży-
nieryjny Zdzisław Flejtuch z Przeciszowa. 
Koszt przedsięwzięcia pokrywany po poło-
wie z budżetu państwa i gminy Przeciszów 
wynosi 1 990 000 zł. Inwestycja weszła do 
realizacji w ramach tzw. „Schetynówek”, czy-
li Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych. Zakres obecnie wykonywanych 
prac, obejmujących odcinek długości 678 
mb dotyczy głownie wymiany podbudowy, 
położenia nawierzchni oraz budowy chod-
ników wraz ze zjazdami. Prace idą zgodnie z 
przyjętym harmonogramem, a ich finisz ma 
nastąpić z końcem października. Od połowy 
września droga ta jest całkowicie zamknięta 
dla ruchu lokalnego. Mogą z niej korzystać 
jedynie pojazdy budowy oraz mieszkańcy 
dojeżdżający do posesji.

uuu

Gmina zakończyła realizację dwóch 
zadań drogowych w ramach naprawy ich 
stanu technicznego po powodzi z maja 
ubiegłego roku. Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowo-Mostowych z Wadowic wykonało 
remonty ulic Modrzewiowej i Bukowieckiej 
w Piotrowicach. Jak już informowaliśmy te 
dwie drogi zostały włączone do programu 
finansowanego przez województwo mało-
polskie, mającego na celu odtworzenie ich 
stanu sprzed powodzi. Gmina jednak posze-
rzyła zakres wykonanych prac, pokrywając 
ich koszt z programu na budowę dróg rol-
niczych. Na ulicy Bukowieckiej utwardzono 
podłoże i dokonano dwukrotnego kropie-
nia, a także przeprowadzono szereg robót 
modernizacyjnych na mostkach, zakładając 
dodatkowe bariery energochłonne, wydłu-
żając rury, będące zbyt blisko krawędzi 
jezdni. W przypadku prac związanych z uli-
cą Modrzewiową położono nową nakład-
kę asfaltową. Koszt całego przedsięwzięcia 
wyniósł 434 135 zł.

uuu

We wrześniu zakończono kolejny etap 
prac remontowych na ulicy Andrychowskiej 
w Piotrowicach. Na ten temat już pisaliśmy 
w ostatnim wydaniu WGP, jednak warto 
przypomnieć, iż była to inwestycja realizo-
wana wspólnie w powiatem oświęcimskim 
i finansowana po połowie. Jej zakres objął 
odcinek 450 mb, na którym położono nową 
nawierzchnię asfaltową oraz chodnik.

uuu

W ostatnim kwartale wykonano remon-
ty cząstkowe na drogach gminnych na ogól-
ną kwotę 99 192 zł brutto. Zadanie polega-
jące przede wszystkim na pokryciu znisz-
czonej nawierzchni emulsją i grysami obję-
ło większość dróg na terenie naszej gminy. 
W sołectwie Przeciszów wydatkowano na 
ten cel 55 070 zł netto, a wśród dróg o naj-
większym nakładzie prac i kosztów znalazły 
się ulice: Przyrębska, Jesionowa, Jazowo-
wa. Z kolei w sołectwie Piotrowice gmina 
przekazała z budżetu 14 894 zł netto. Inne 
sołectwo Las może się pochwalić nakładem 
finansowym na remonty cząstkowe dróg w 
wysokości 11 525 zł.

uuu

Jak już informowaliśmy trwa rozbudowa 
prawego walu rzeki Wisły na odcinku Prze-
ciszów – Las – Dwory II o długości 6,2 km. 
Inwestorem tego ważnego dla bezpieczeń-
stwa przeciwpowodziowego naszej gminy 
zadania jest Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Krakowie. Celem inwestycji jest 
przede wszystkim obok modernizacji, pod-
niesienie wału o metr. Jednak nie ma róży 
bez kolców. Codziennie ulicami Leśną i Pod-
lesie podążają ciężarówki budowy, które 
niszczą drogę powiatową, przede wszyst-
kim rozjeżdżając pobocza. Wójt naszej gmi-
ny w trosce o bezpieczeństwo pieszych, a 
szczególnie dzieci idących do szkoły wła-
śnie poboczami, podjął szereg działań. W 
skierowanym do starosty oświęcimskie-
go piśmie Bogdan Cuber zapytał o termin 
wykonania kolejnej części chodnika przy 
ulicy Podlesie w Przeciszowie. W budże-
cie naszej gminy zabezpieczono na ten cel 

100 tys. zł, jednak właściciel tej drogi, czy-
li powiat oświęcimski pomimo deklaracji 
starosty, nie wprowadził tego zadania do 
tegorocznego budżetu. Wójt Cuber zaape-
lował do starosty o szybką realizacje budo-
wy chodnika na ulicy Podlesie, o zebranie 
i utwardzenie poboczy wzdłuż ulic Podle-
sie i Leśnej. Konsekwencją interwencji była 
decyzja władz powiatu, iż chodnik zostanie 
położony w ramach dwuletniej inwesty-
cji i w tym roku przeprowadzi on przetarg. 
Jednak nie ustosunkowano się do naprawy 
poboczy. W efekcie tego, wójt zainicjował 
spotkanie z wykonawcą, na którym ustalo-
no, iż firma zajmująca się rozbudowa wału 
utwardzi do końca sierpnia pobocza w miej-
scach zajeżdżonych przez ciężarówki na uli-
cach Podlesie oraz Leśnej. Ponadto zadecy-
dowano, iż samochody bez ładunku będą 
się poruszały w kierunku Oświęcimia, a ruch 
samochodów ciężarowych o dużym natę-
żeniu będzie trwał przy dobrych warun-
kach pogodowych do końca listopada. Na 
wniosek wójta była na problematycznych 
ulicach prowadzona przez policję kontro-
la szybkości samochodów, gdzie można 
jechać do 40 km/h.

uuu

W roku 2011 utworzono na terenie 
naszej gminy dla każdego z sołectw, tzw. 
fundusz sołecki. Rada naszej gminy decy-
duje o jego wysokości i co roku przekazu-
je do dyspozycji określone środki finanso-
we. W jego ramach Piotrowice wykonają 
w tym roku kolejną część remontu ogro-
dzenia cmentarza, którego koszt wyniesie 
około 22 000 zł. Sołectwo Las przewidziało 
remont odcinka ulicy Słonecznej za ok. 16 
000 zł. Z kolei Przeciszów położy chodnik na 
cmentarzu, którego koszt będzie oscylował 
w granicy 25 000 zł.

uuu

14 września ogłoszono przetarg na 
sprzedaż terenów gruntów gminnych poło-
żonych przy ulicy Kolonia. Jest to teren byłej 
cegielni w Przeciszowie.

(ryt)

Gmina Przeciszów została wyróżniona 
przez redakcję „Rzeczypospolitej” wysoką 
pozycją wśród najlepszych gmin minionej 
dekady. Zwycięzcami zostały gminy najczę-
ściej nagradzane w rankingach publikowa-
nych na łamach gazety przez ostatnie 10 
lat. W poszczególnych zestawieniach liczył 
się m.in. dochód na mieszkańca, pozyski-
wane środki unijne, wydatki na promocję 

i inwestycje. Nasza gmina zajęła jako jedy-
na wśród gmin wiejskich z terenu powiatu 
oświęcimskiego tak wysoką 70 lokatę! Z 
pewnością warto o tym z dumą pamiętać!

W innym rankingu nasza gmina zosta-
ła równie wysoko sklasyfikowana jako naj-
szybciej rozwijająca się w latach 2010-2014. 
Był to ranking opublikowany w „Piśmie 
Samorządu Terytorialnego”.

Gminę Przeciszów sklasyfikowano na 
wysokiej 301 pozycji na 2479 przebadanych 
jednostek samorządowych, przy docho-
dzie 2.875 zł na jednego mieszkańca. Każ-
da gmina oraz miasta na prawach powiatu 
były porównane w wymiarze gospodar-
czym, społecznym, infrastrukturalnym i 
finansowym. Wśród wszystkich jednostek 
Małopolski zachodniej nasza gmina uległa 
jedynie Zatorowi (252 pozycja), ale była 
przed Oświęcimiem (681 pozycja) i Osie-
kiem (562).   (ryt)

Szybko rozwijająca się gmina dekady
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Uroczystości dożynkowe w sołectwie Piotrowice miały miejsce 
24 sierpnia i rozpoczęły się od Mszy św. w kościele parafialnym w 
Piotrowicach. Następnie obchody Święta Plonów kontynuowano 
na placu przy remizie OSP. 

Obrzędy dożynkowe rozpoczęły się od wręczenia wieńca gospo-
darzom dożynek - Adrianowi i Ewie Frączkom. Chleby otrzymali 
także wójt, przewodniczący Rady Gminy Przeciszów i sołtys Pio-
trowic Krystyna Smajek.

Święto Plonów uatrakcyjniły swoimi występami dzieci  z przed-
szkola oraz uczniowie z ZSP-G w Piotrowicach. Nie zabrakło rów-
nież występu Koła Gospodyń Wiejskich z Piotrowic. 

Zabawa taneczna z zespołem Expert rozpoczęła się, ale niestety 
burza z ulewą i gradem niespodziewanie zakończyła całą imprezę. 
Dużą popularnością cieszyły się wśród najmłodszych, ale również i 
ich rodziców bezpłatne przejazdy Ciuchcią Beskidzką.

Nieśli chleb w Piotrowicach

Podczas występu pań z KGW Piotrowice. Uczennice szkoły w Piotrowicach dały pokaz śpiewu.

Gospadarze dożynek - Ewa i Adrian Frączkowie z wieńcem.

XVI Dożynki Województwa Małopolskiego odbyły się 31 sierp-
nia w Osieku. Ich organizatorem byli: marszałek województwa 
małopolskiego Marek Sowa, starosta oświęcimski Józef Krawczyk 
oraz wójt gminy Osiek Jerzy Mieszczak. Podczas uroczystości roz-
strzygnięto Konkurs Wieńca Dożynkowego, w którym wzięło udział 
Koło Gospodyń Wiejskich z Piotrowic. Naszą gminę oficjalnie repre-
zentował wójt Bogdan Cuber.

Na dożynkach wojewódzkich

Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie również w tym 
roku przystąpiła do programu „Orange dla bibliotek”, którego celem 
jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez 
zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i 
promocję ich wykorzystania. W ramach tego programu otrzymała 
środki finansowe w wysokości 2 057,25 zł, które przeznaczono na 
pokrycie kosztów dostępu do szerokopasmowych łączy interne-
towych w bibliotece głównej oraz filii w Piotrowicach. 

GBP Przeciszów

Orange dla bibliotek

W dniu 29 sierpnia 2014 roku w Oświęcimskim Centrum Kultu-
ry odbył się wernisaż wystawy rysunku i malarstwa Marka Mami-
cy i jego syna Michała. Jest to druga wspólna wystawa mieszkań-
ców naszej gminy. Tym razem tematem przewodnim były „smoki, 
anioły i emocje”...

Smoki, anioły i emocje w 
Oświęcimiu

Michał i Marek Mamica w trakcie wernisażu swoich prac.
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Tegoroczne dożynki w sołectwie Przeci-
szów odbyły się 30 sierpnia. Święto Plonów 
rozpoczęło się rano, od tradycyjnej pobudki, 
czyli objazdu wsi. Dziękczynna Msza świę-
ta za zebrane plony, którą sprawował ks. 
Janusz Pasternak, miała miejsce w koście-
le parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w 
Przeciszowie. Centralne uroczystości, jak 
co roku, zaplanowano w pobliżu stadionu 
LKS Przeciszovia.

W dożynkach wzięło udział wiele osób, 
a wśród nich zaproszeni goście: gospoda-
rze dożynek Wiesława i Stanisław Fajczyk, 
wójt Bogdan Cuber, przewodniczący Rady 
Gminy Przeciszów Tomasz Kosowski, poseł 
na Sejm RP Tadeusz Arkit, sołtysi, kierowni-
cy jednostek organizacyjnych, dyrektorzy 
szkół i przedszkoli. 

W części obrzędowej zespół Same 
Swoje wystąpił z przyśpiewkami do wień-
ca dożynkowego oraz chlebów. Wieniec 
dożynkowy oraz bochen chleba został wrę-
czony Wiesławie i Stanisławowi Fajczyk. Tra-
dycyjnie chleb został także rozdany każde-
mu uczestnikowi Święta Plonów. Życzenia 
dla rolników złożyła Kazimiera Guguła, po 
których zostało odśpiewane tradycyjne 
„Sto lat”.

Zespół Same Swoje zaprezentował się 
z nowym repertuarem. Patrycja Przystał 
zaśpiewała piosenkę pod tytułem „Pelasia”, 
przygotowaną przez Rafała Zielińskiego, 
akompaniatora zespołu. Z kolei dzieci z 
Przedszkola Samorządowego w Przeciszo-
wie – Podlesiu uświetniły swoim śpiewem 
oraz tańcem Święto Plonów. Organizatorzy 
serdecznie dziękują dyrektor przedszkola 
Janinie Kościelnik oraz wszystkim paniom, 
które przygotowały dzieci na tę uroczystość.

Zespół Śpiewające Jeziora, działający 
przy ZSPG w Przeciszowie, wystąpił pod kie-
rownictwem Urszuli Daczyńskiej ze swoim 
interesującym repertuarem. Innym zespo-
łem, tanecznym, który zaprezentował przed 
publicznością wielokrotnie nagradzane 
układy był Radkert.

Gościnnie wystąpił Zespół Pieśni i Tań-
ca Małe Hajduki z Oświęcimia, który w tym 
roku otrzymał pierwsze miejsce na jednym 
z konkursów folklorystycznych. Na naszych 
dożynkach zaprezentował się w suicie 
góralskiej. Inny Zespół Pieśni i Tańca Brat-
kowie z Monowic przedstawił się w tańcu 
oraz śpiewie. Pokazał, że w każdym wieku 
można się wspaniale bawić.

Organizatorzy serdecznie dziękują i 
życzą dalszych sukcesów wszystkim wyko-
nawcom oraz instruktorom Żanecie Płonce 
z Radkert, jak i Urszuli Daczyńskiej ze Śpie-
wających Jezior. 

Po występach rozpoczęła się zabawa 
taneczna z zespołem Klimat.

W imieniu organizatorów dziękujemy 
sponsorom i wszystkim, którzy pomogli 
przy organizacji dożynek:

Gospodarz dożynek – Wiesława i Sta-
nisław Fajczyk, Piekarnia, Cukiernia MAJA 
Tomasz i Kazimierz Stańczyk ze Spytkowce, 
Piekarnia Jolanta Hajduk, Magdalena Haj-
duk-Jurczyk z Przeciszowa, Piekarnia Sen-
derów ze Spytkowic, Piekarnia Jan Suślik 
z Miejsca, Jerzy Chylewski Prezes Zarządu 
Małopolskiej Spółdzielni Handlowej Wizan 
Andrychów – Piekarnia w  Zatorze, Kierownik 
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanaliza-
cji – Józef Śliwa z pracownikami Samorzą-
dowe Przedszkole w Przeciszowie – Podlesiu, 
Śpiewające Jeziora z Zespołu Szkół Podsta-
wowo-Gimnazjalnych w Przeciszowie, Rad-
kert, Zespołowi Małe Hajduki z Oświęcimia, 
Zespołowi Bratkowie z Monowic, Pszcze-
larstwo Wiesława i Zygmunt Kurzak, ELWA, 
Zdzisław Flejtuch, Serwis Opon, Andżelika i 
Paweł Całus, Stal – Fik, Tomasz Fik, Mechani-
ka Pojazdowa, Stanisław Matla, Bud – Max, 
Krzysztof Kajdas, Centrum Ogrodnicze KIMI-
KO, Profil Plast, Marek Zięba i Piotr Oleś, Aga-

ta i Władysław Całus, Pszczelarstwo, Adam 
Stokłosa, Państwo Orlanka z Polanki Wiel-
kiej, sklep ogólnospożywczy Lucyna Szklar-
ska, Wójt Gminy Przeciszów Bogdan Cuber, 
Przewodniczący Rady Gminy Przeciszów 
Tomasz Kosowski , Sołtys Przeciszowa Wła-
dysław Kozub, Sołtys Lasu Józef Płonka, Pre-
zes LKS Przeciszovia Zbigniew Gil oraz Halina 
i Andrzej Stokłosa, Bogusław Tokarz, Kazi-
mierz Całus, Anna Sanak, Grażyna Gisterek, 
Elżbieta Przystał, Kazimiera Guguła, Anna 
Szarzec, Beata Biela, Małgorzata, Rafał, Anna 
i Antonina Kozak, Rajmund Kasperek, Wła-
dysława Kasperek, Józefa Momot, Bożena 
Tokarz, Natalia Tokarz, Włodzimierz Styła, 
Andrzej Matla, Mateusz Płonka, pracowni-
kom porządkowym Urzędu Gminy w Przeci-
szowie oraz wszystkim, którzy przyczynili się 
do organizacji Dożynek

Organizatorzy Koło Gospodyń Wiej-
skich serdecznie dziękuje za pomoc w 
organizacji dożynek Wójtowi Gminy Prze-
ciszów i Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Przeciszowie oraz wszystkim za serdeczne 
przyjęcie podczas objazdu wsi.

KGW Przeciszów

Dożynki w Przeciszowie

Nie tylko gospodarze otrzymali chleb dożynkowy.

Wystąpienie wójta Bogdana Cubera. Małe Hajduki z Oświęcimia.
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- Proszę opowiedzieć o początkach 
powstania stowarzyszenia i z jakich przy-
czyn zostało ono zawiązane? Czy była to 
inicjatywa społeczna mieszkańców sołec-
twa? Wszyscy wiemy, że istnieje konku-
rencyjna organizacja właśnie w Piotro-
wicach (*).

Nasze Stowarzyszenia Górników, Górni-
ków Emerytów i Rencistów w Piotrowicach 
istnieje od 4 kwietnia 2013 roku. Podczas 
spotkania inauguracyjnego było ok. 40 gór-
ników, którzy po prostu na mnie zagłosowa-
li i tym samym wybrali przewodniczącego 
zarządu. Wtedy również ustalono resztę 
składu władz organizacji, i tak: Józef Nowak 
został wiceprzewodniczącym, Jacek Zimnal 
to drugi wiceprzewodniczący, Dariusz Zając 
objął funkcję skarbnika, a Dawid Boba jest 
sekretarzem. W składzie zarządu mamy 
dwóch emerytów. U podstaw naszej decy-
zji o powstaniu stowarzyszenia była przede 
wszystkim potrzeba założenia organizacji 
również dla górników czynnych zawodo-
wo. W Piotrowicach owszem jest stowarzy-
szenie skupiające górników, ale wyłącznie 
emerytów, a poza tym w jego szeregach 
ma ono również osoby, które wykonywa-
ły inny zawód jak górnik. Chcieliśmy, aby 
nasza organizacja była wyłącznie dla braci 
górniczej. Dzięki temu nasz głos może być 
bardziej słyszalny w gminie.

- Wobec tego po co dublować organi-
zację, która już skupia górników emery-
tów? Dlaczego emeryci pracujący przed 
laty w kopalni węgla kamiennego nie 
przystąpili do już istniejącego stowa-
rzyszenia, lecz założyli wraz z górnika-
mi kolejne stowarzyszenie, być może 
nawet konkurencyjne w stosunku do już 
istniejącego?

Wielu mieszkańców Piotrowic chciało 
mieć własne stowarzyszenie, tym bardziej, 
że był już ufundowany przez górników 
sztandar. W roku 2013 pojawiła się myśl, 
aby utworzyć organizację wyłącznie dla 
górników, tym bardziej, że był już sztandar. 

- Zwykle bywa tak, że sztandar funduje 
sobie organizacja, wpisując na nim nazwę 
organizacji. Istnienie sztandaru, pocztu 
sztandarowego jest niejako konsekwencją 
działalności stowarzyszenia. Wobec tego 
jaka nazwa pojawiła się na sztandarze?

Na sztandarze była ogólna informacja o 
górnikach z Piotrowic. Kiedy fundowaliśmy 
sztandar, a był to rok 2011 nie było podjętej 

jeszcze decyzji o powstaniu stowarzyszenia. 
Około 140 osób zebrało środki, aby ufundo-
wać sztandar. Sztandar poświecono 4 grud-
nia 2011 roku, podczas Barbórki. Myśl, aby 
założyć stowarzyszenie wyszła spontanicz-
nie po Barbórce w 2013 roku.

- Czy nie było to tak, że impulsem do 
utworzenia stowarzyszenia był pomysł 
budowy kopalni na terenie gminy 
Przeciszów?

Może tak, ale nie do końca, choć kopal-
nia przydałaby się gminie.

Czy stowarzyszenie emerytów i ren-
cistów, które działa już na terenie sołec-
twa Piotrowice nie jest dla państwa 
konkurencyjne?

Między nami nie ma żadnej konkurencji.

Ile osób należy do stowarzyszenia?

W naszych szeregach jest 40 osób. Nie 
ma u nas tendencji zwyżkowej, jeśli chodzi 
o przynależność.

- Jak wygląda działalność stowarzy-
szenia na przestrzeni roku, analizując go 
pokrótce?

Przede wszystkim zajmujemy się orga-
nizowaniem Barbórek. Święto Górnika 
zaczyna się od Mszy św. w kościele  para-
fialnym. Po niej jest uroczysta akademia w 
szkole, gdzie występują dzieci z przedszko-
la, uczniowie, panie z KGW. Po tym wszyst-
kim jest poczęstunek dla górników i gości w 
remizie OPS. Tam też jest tradycyjna karcz-
ma piwna. W uroczystościach biorą udział 
wśród zaproszonych gości m.in. przedsta-
wiciele firmy Kopex. Ponadto nasze stowa-
rzyszenie pomaga komitetowi rodzicielskie-
mu przy organizacji imprez w sołectwie, na 
przykład rajdu rowerowego. W naszych pla-
nach mamy wyjazd na grzyby i do term w 
Szaflarach. Pewnym problemem jest zebra-
nie pełnej grupy do wyjazdu, ludzie raczej 
się nie garną do tego i są zagonieni.

- Jak Pan ocenia przyszłą budowę 
kopani na terenie naszej gminy?

Jeśli chodzi o mnie, to jest to duża szan-
sa dla nas, dla Przeciszowa. Można zoba-
czyć inne gminy, w których są kopalnie. 
Przynoszą one spore wpływy między inny-
mi z podatków i wówczas mogą one inwe-
stować w szkoły, ośrodki sportowe, widać 
rozwój całej społeczności. Gmina staje się 
bogatsza.

- Większość naszej społeczności była 
za budową kopalni. Jak Pan sadzi, czy 
to odzwierciedla pewną tendencje?. Czy 
chodzi tu o możliwość pracy na tere-
nie gminy Przeciszów; czy może coś 
innego kryje się za wspólną decyzją 
mieszkańców?

Myślę, że będzie praca dla młodzieży. 
Słyszałem też, że ma być tutaj otwarta szko-
ła. To chyba jest najważniejsze dla naszej 
społeczności.

- Mówi Pan o szansie, a jak się Pan 
zapatruje na szkody górnicze, które są 
nieodłącznym elementem działalności 
kopalni?

Z działalnością każdej kopalni wiążą 
się szkody górnicze i te szkody na pewno 
pojawią się prędzej czy później. Sądzę, że 

Głos górników w gminie
Wywiad z Janem Szymonikiem, prezesem Stowarzyszenia Górników, Górników Emerytów i Renci-

stów w Piotrowicach.

Jan Szymonik – od zeszłego roku 
prezes Stowarzyszenia Górników, Gór-
ników Emerytów i Rencistów w Piotro-
wicach. Ma 50 lat, pracuje obecnie pod 
ziemią w dziale telefonicznym jako elek-
tromonter w KWK Piast w Bieruniu. Na 
kopalni jest zatrudniony już od 32 lat, 
jednak na emeryturę górniczą musi jesz-
cze poczekać, gdyż na dole przepraco-
wał 13 lat. Jest żonaty, ma dwóch doro-
słych synów, z których jeden mieszka 
i pracuje w Norwegii. Lubi chodzić po 
górach, szczególnie po słowackiej stro-
nie Tatr. Jeździ na rowerze, choć nie nale-
ży do stowarzyszenia Cyklista.
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będą pozostawiane filary pod budynkami 
i nie będzie tam wydobycia. Na pewno są 
plany, projekty wydobywcze. Jednak uwa-
żam, że pozytywne aspekty budowy tej 
kopalni przeważają nad negatywnymi skut-
kami jej istnienia.

- Czy ma Pan pomysły na działalność 
stowarzyszenia w przyszłości?

Dopiero działamy od roku i nie wiem co 
przyszłość przyniesie. 

- Jak sobie radzi stowarzyszenie, jeśli 
chodzi o finanse?

Wójt pomaga stowarzyszeniu, wspiera 
nas słowem i czynem. My się z reguły utrzy-
mujemy ze składek, z których niemal w cało-
ści organizujemy Barbórkę. 

- Dziękuje za rozmowę.

Rozmawiał Ryszard Tabaka

(*) Z początkiem 2008 roku powsta-
ło Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów 
Górniczych i Innych Branż Zawodowych w 
Piotrowicach.

Po wyjeździe w Bieszczady w pierwszej 
połowie czerwca nasi cykliści wspólnie w 
Gminną Biblioteką Publiczną przygotowy-
wali się do zorganizowania VI już Zlotu 
Rowerowego w Dolinie Karpia, który jak 
co roku odbywa się pod patronatem wójta 
gminy Przeciszów Bogdana Cubera. Trasa w 
tym roku przebiegała drogami gminy Prze-
ciszów i Zator przez najpiękniejszy obszar 
stawów Przeręb i rezerwat przyrody Las 
w Przeciszowie. Na półmetku, w ośrodku 
wypoczynkowym Karpik, uczestnicy zajada-
li się wspaniałym żurkiem, sponsorowanym 
przez właściciela ośrodka Franciszka Fryca, a 
także smakowali miody z pasieki Zygmunta 
i Wiesławy Kurzaków. Nie obyło się też bez 
nagród na zakończenie zlotu.

Już 18 lipca niektórzy z cyklistów wyje-
chali do miejscowości Konstanz w Niem-
czech, gdzie rozpoczęli wędrówkę rowe-
rową najpierw wokół jeziora Bodeńskiego 
przez Niemcy, Austrię, Szwajcarię, następ-
nie międzynarodową trasą rowerową Euro-

Vello do miejscowości Dijon we Francji, skąd 
powrócili autokarem. Na rowerach cykliści 
przejechali 950 km, zwiedzając cztery kraje 
europejskie. W wyprawie uczestniczyło 14 
osób, dziennie przejeżdżając od 70 do 80 
km, przy czym najdłuższa trasa to 140 km. 
Mieli oni również czas na zwiedzanie m.in. 
Bazyleii. W przyszłym roku zaplanowano 
łatwiejszą i dużo krótszą trasę po płaskim 
terenie Wiedeń – Budapeszt, na którą już 
dzisiaj zapraszamy.

27 lipca cykliści wyjechali do znanego 
im Imielinia, gdzie oczywiście pływali łód-
kami po jeziorze, wspaniale się relaksując. 
Na początku sierpnia odwiedzili mini-ZOO 
w Inwałdzie, gdzie również przyjemnie spę-
dzili czas. 

18 października czeka wszystkich 
cyklistów wspaniała, jak co roku, impreza 
na podsumowanie sezonu rowerowego, 
która odbędzie się w restauracji Karpik w 
Graboszycach.

JK

Co słychać u cyklistów?

Dobiegł końca cykl spotkań pt. „Wesołe wakacje z biblioteką” 
dla dzieci z terenu gminy Przeciszów, których organizatorem była 
Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie. Przez cały lipiec dzie-
ci brały udział w szerokiej ofercie, którą przygotowano specjalnie 
na tę okazję. 

Pod okiem opiekunów nasi najmłodsi zgłębiali wiedzę na temat 
sadzenia kwiatów doniczkowych, dowiedzieli się na czym polega 
praca strażaków w OSP w Przeciszowie. Jednocześnie swoją twór-
czość rozwijali podczas zajęć plastycznych, w których wytwarzali 
piękne prace z masy solnej. Uczyli się rysować komiksy, malowali 
przepiękne obrazki na podłożu z kaszy manny. Nie zabrakło również 
spotkań z filmem animowanym. Każdy z nas wie, że dzieci uwiel-
biają ruch - dlatego zorganizowaliśmy konkurs tenisa stołowego. 
Zacięta walka wśród uczestników, wywoływała wiele emocji. Osta-
tecznie zostali wyłonieni zwycięzcy:

I miejsce - Kamil Wasik

II miejsce - Kacper Kwadrans

III miejsce - Igor Bieniecki.
Nie zabrakło również konkursu w piłkarzyki, które były oble-

gane w każdy dzień naszych spotkań!!! Drużyny, reprezentując 
poszczególne kraje, stoczyły zacięte boje o zwycięstwo w całym 
konkursie. Na podium stanęli:

I miejsce - Kamil i Dominik Wasik
II miejsce - Wiktoria i Kacper Kwadrans
III miejsce - Aleksandra Żak, Oliwia Wasilewska.

Zorganizowano również kalambury, które dostarczyły wiele 
śmiechu. Dla miłośników śpiewania przygotowano karaoke. 

W trakcie wakacyjnych spotkań zawiązała się i pracowała grupa 
dziennikarska, która przygotowała gazetkę z wakacji!!!

Zajęcia trwały od 1 do 29 lipca w salach Domu Kultury w Prze-
ciszowie. W spotkaniach wzięło udział 18 osób.

Łukasz Fuczek

Wesołe wakacje z biblioteką!

W trakcie gry w piłkarzyki.

Podczas jednej z zabaw.
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- To jest pierwsza książka, na którą mia-
łam ogólny pomysł, choć na jej napisanie 
zbierało mi się ładnych kilka lat. Dopiero w 
zeszłe wakacje, 2013 roku postanowiłam, że 
pójdę w stronę pisania. Wcześniej, jak byłam 
mała pisałam wierszyki, ale już nawet nie 
pamiętam o czym one były – mówi autorka 
„Dystryktu 121. Wybranka losu”.

Kiedy Maria pisała swoją książkę oraz 
kolejne powieści jeszcze nie wydane, to 
wpadała w prawdziwy twórczy amok i 
potrafiła w krótkim czasie bardzo dużo 
myśli przelać na papier.

- Jak dostanę weny twórczej, to wstaję z 
łóżka o godz. 7.00 coś jem na śniadanie, bio-
rę laptopa i piszę do godz. 23.00. Wówczas 
potrafię bardzo dużo napisać, nie mogę się 
oderwać, palce same piszą po klawiaturze. 
Napisanie mojej pierwszej powieści zajęło 
mi niespełna trzy miesiące – akcentuje mło-
da literatka.

Język polski to nie jest jej najlepszy 
przedmiot w szkole i jak sama twierdzi – 
nie lubi go. - Inną rzeczą jest pisać wypra-
cowanie, gdy ktoś narzuca mi temat z góry 
i trzeba posługiwać się zadanym stylem. Z 
kolei jak piszę książki robię to własnymi sło-
wami i wylewam, to co jest w mojej głowie. 
Należy stanowczo oddzielić język polski od 
pisania książek.

Nasza początkująca literatka ma – jak 
zauważa – wizję swojej książki, którą potem 
przelewa na papier. Lubi tematykę wam-
piryzmu, mroku, tajemniczości i właści-
wie głównie w niej się porusza. Jej wydana 
powieść stawia czytelnika właśnie w takiej 
rzeczywistości. Potrafi przeczytać dziesiątki 
książek, nawet 80, w ciągu trzech miesięcy 
i wszystkie one dotykają tematu wampi-
ryzmu. Chyba wszystko co wydano w tym 
zakresie na naszym rynku już przeczytała 
i dlatego sama tłumaczy, i czyta pozycje z 
języka angielskiego, które nie doczekały się 
jeszcze translacji.

Pomysły do swoich książek czerpie z 
obejrzanych filmów, seriali i przeczytanych 
książek. Musi wtedy pilnować się, aby nie 
dokonać plagiatu. Marysia uwielbia litera-
turę fantasy i to spod znaku wampira. Ona 
pobudza jej wyobraźnię, daje sposobność 
ucieczki od rzeczywistości, która nie do koń-
ca wygląda tak różowo, jak by się chciało. 
Powieść fantasy nie stawia żadnych granic i 
pozwala na eksponowanie niczym nie skrę-
powanych wizji autora. 

- Kidy przebywam z przyjaciółmi potrafię 
wyłączyć się z rozmowy i tworzyć w umyśle 
scenariusz kolejnych wydarzeń bohaterów 
mojej powieści. Ostatnio bardziej zaintere-
sowałam się mitologią. Czasami biorę do 
ręki encyklopedię i czytam o bogach. Mam 
taki plan, aby moje powieści wzbogacić o 
mitologię na przykład Grecji. Chciałabym, 
aby postacie z mitologii, ale również Sparta-
nie znaleźli się w jednym miejscu i przeżywali 
przygody. Nie wiem dlaczego, ale lubię, kiedy 
moi bohaterowie powieści są w jednym skupi-
sku, miejscu i nie mogą wyjść poza jego gra-
nice. Tak właśnie dzieje się w mojej pierwszej 
powieści, gdzie są dystrykty, zamknięte, izolo-
wane skupiska ludzkie – mówi Maria Wicik.

Osiemnastoletnia literatka z Przeciszo-
wa wielokrotnie powtarza, że swoją przy-
szłość chce związać z pisaniem książek, 
karierą pisarki. Jednak musi ona pamiętać 
o poważnej chorobie, która niestety daje o 
sobie znać. Od czterech lat cierpi na prze-
wlekłe, wrzodziejące zapalenie jelit, które 
obecnie jest jeszcze powiązane z silną ane-
mią. Na co dzień bierze mocne dawki leków 
i od lat ma wyznaczony indywidualny tok 
nauki, którą pobiera w domu.

- Teraz powinna być w szpitalu, ale nie 
chce się na to zgodzić. Choroba jest poważ-
na i wszyscy się dziwią, że ona w tym stanie w 

ogóle może się skupić i pisać. Uczy się dobrze 
i co roku załatwiamy dla niej w Wadowicach 
indywidualne nauczanie. Uważam, że pisa-
nie może szkodzić jej zdrowiu, gdyż w trakcie 
pisania potrafi wyłączyć się i nie mieć kontroli 
nad tym co się z nią dzieje, a lekarstwa prze-
cież trzeba zażywać. Choć z drugiej strony 
cieszymy się z żoną z jej wydanej książki. Na 
pewno jest to dla niej bardzo ważne i potrzeb-
ne – twierdzi zatroskany Adam Wicik, ojciec 
Marysi.

Dla autorki „Dystryktu 121. Wybran-
ki losu” choroba przyniosła cierpienie, ale 
również wyzwoliła w niej talent do pisania.

- Przed czterema laty przeszłam na indy-
widualny tok nauczania z uwagi na choro-
bę i nie jeździłam do szkoły. W konsekwencji 
zamknęłam się w sobie. Bardzo to przeżywa-
łam i może dlatego wzięłam laptopa do ręki 
i zaczęłam pisać. Jak piszę, albo czytam, to 
odcinam się od tego realnego świata. Zata-
piam się w świecie fantasy, zapominam o 
chorobie, o tych tabletkach, ciągłych szpi-
talach. Może dlatego napisałam tę książkę. 
Gdybym była zdrowa i chodziła do szkoły, 
to funkcjonowałabym jak moi rówieśnicy; 
byłabym w ich towarzystwie na dyskote-
kach, byłabym w ich nurcie życia. Z pewno-
ścią to wszystko oddaliłoby mnie od pisania 
książek. A tak siedziałam sama w pokoju, aż 
przyszedł taki moment, że wzięłam laptopa i 
zaczęłam pisać. Gdyby nie to, to pewnie popa-
dłabym już dawno temu w depresję. Pisanie 
i czytanie to dla mnie rodzaj terapii – zazna-
cza Marysia.

Pierwsza powieść z cyklu, którą napi-
sała Maria Wicik, ukazała się na ogólno-
polskim rynku wydawniczym z końcem 
czerwca tego roku. Jej wydaniem zajęła 
się Warszawska Firma Wydawnicza, która 
jako jedna z dziesięciu odpowiedziała na 
jej zapytanie. Nasza młoda literatka skiero-
wała pytanie o ewentualne wydanie książ-
ki do 16 wydawnictw. Należy traktować w 
kategoriach sukcesu fakt, że aż 10 z nich 
było zainteresowanych drukiem i dystry-
bucją powieści, a przecież Marysia miała 
wówczas zaledwie 17 lat!

Jednak nie ma róży bez kolców. Każde 
z wydawnictw zażyczyło sobie od auto-
ra wpłaty, która pokryje koszty wydania, 
być może w całości lub też w części. Jak się 
okazuje ta dziwna praktyka stała się u nas 
powszechna. Czy chodzi tu o strach przed 
ryzykiem wyrzucenia w błoto pieniędzy, 

Pisze książki i walczy z chorobą
Maria Wicik, mieszkanka Podlesia, jeszcze jako nastolatka, 17-letnia uczennica klasy logistycznej technikum w Zespole Szkół 

Rolniczych w Radoczy, podpisała umowę z dużym wydawnictwem na wydanie i druk jej pierwszej powieści „Dystrykt 
121. Wybranka losu”. W przygotowaniu ma już trzy kolejne książki z zapoczątkowanego cyklu oraz nowe pomysły do „prze-
lania na papier”. To prawdziwy sukces i niezwykłe zjawisko, że tak młoda osoba ma już tak wiele za sobą, jako początkująca 
literatka. Za tą tajemnicą kryje się pasja do czytania, talent do pisania, niezwykła wyobraźnia, ale również niestety poważna 
choroba, która zamyka młodą pasjonatkę słowa w domu, izoluje od rówieśników, choć jednak tworzy sposobność do pisania.

Maria Wicik napisała i wydała książkę.
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które się nie zwrócą, czy też może zwielo-
krotnienia zysków samego wydawnictwa, 
zawoalowanych przed autorem? Trudno 
tego dociec, ale czasy są podłe. Wobec 
tego rodzi się pytanie – po co wydawnic-
two? Mając pieniądze można samemu zle-
cić druk, a następnie dystrybucję do księ-
garń… I liczyć zysk lub lizać rany po stracie. 
Widocznie wydawnictwo woli to pierwsze! 
Ciekawe jak jest ze znanymi pisarzami, a nie 
początkującymi literatami; czy oni również 
muszą płacić?

Rodzice Marysi wybrali najtańszą ofer-
tę, która opiewała na kwotę 6 400 zł przy 
wydruku 250 egzemplarzy i podpisano 
umowę na siedem lat. Warto w tym miej-
scu nadmienić, że były wydawnictwa, które 
żądały od autora bajońskich 20 tys. zł, oczy-
wiście za większy nakład.

Trudno ponieść taki koszt samodziel-
nie i dlatego rodzina Wicików zwróciła się 
z sukcesem o wsparcie wydania książki do 
wójta gminy Przeciszów, jak i Banku Spół-
dzielczego w Zatorze. Dofinansowanie 
w połowie pokryło koszt realizacji tego 
przedsięwzięcia.

Pierwsza powieść z cyklu miała być 
wydana, co obiecywano, dokładnie na 18. 
urodziny Marysi, czyli 21 kwietnia. Niestety 
ten dzień oddalono aż do 30 czerwca, czyli 
akurat po okresie rozliczeniowym. Kolejny 
termin podsumowania finansowego sprze-
daży książki przypada na 31 grudnia.

„Dystrykt 121. Wybranka losu” spotka-
ła się z pozytywnymi opiniami i recenzja-
mi. Mogą o tym świadczyć wpisy w blog-
-spotach, jak i opinie na YouTube. Niestety 
sporo do życzenia pozostawia korekta, co 
natychmiast czytelnicy wychwycili. Autorka 
już zapowiedziała, że nie odda drugiej czę-
ści do korekty, lecz sama skoryguje błędy.

- Wiele recenzji jest przychylnych mojej 
pierwszej powieści. Wyrażają one zdziwienie 
moim młodym wiekiem i mówią o tym, że czy-

telnicy chętnie poznają drugą część choćby z 
ciekawości. Moi recenzenci twierdzą, że potra-
fię utrzymać i odpowiednio sterować nastro-
jem grozy i tajemniczości. Zwrócili mi rów-
nież uwagę, że powinnam rozwinąć wątek 
istnienia dystryktów, który nie był do tej pory 
odpowiednio przybliżony czytelnikowi. Gdy 
pisałam pierwszą część byłam „świeżakiem”. 
Teraz mam za sobą cztery powieści i moż-
na powiedzieć, że się rozwinęłam, jak sądzę. 
Chciałabym wydać drugą część cyklu za pół 
roku. Jednak nie wiem jak to będzie. Umowę 
mam póki co na pierwszą powieść. Poza tym 
chciałabym wejść na rynek anglojęzyczny – 
podkreśla osiemnastoletnia autorka.

Jak się okazuje literatury o tematyce 
wampirycznej na polskim rynku wydaw-
niczym, pisanej przez rodzimych pisarzy 
nie ma dużo, tym bardziej nastoletnich 
autorów. Inaczej jest w USA, tam moż-
na mówić o boomie takiej literatury, jak i 
kinematografii.

„Dystrykt 121. Wybranka losu” to pierw-
sza powieść z cyklu, która liczy cztery pozy-
cje książkowe. Trzy kolejne zostały już napi-
sane przez autorkę, ale jeszcze nie wydane. 
Dwie z nich noszą tytuły „Nowe początki” i 
„Wojowniczka losu”. Inną powieścią powią-
zana z serią będą „Sprzymierzeńcy”, opo-
wiadającą losy potomków bohaterów serii 
kilkanaście lat później.

Maria Wicik jest przykładem młodej, 
początkującej literatki, która ma przed 
sobą przyszłość dobrze rokującej pisarki. 
Jej pierwsza powieść spotkała się z dobrym 
odbiorem czytelników, którzy czekają na 
kolejne części cyklu. Należy się cieszyć, że w 
naszej gminie jest ktoś, kto ma wyobraźnię, 
talent i przede wszystkim wolę tworzenia, 
która potrafi góry przenosić, a już na pew-
no walczyć z ciężką chorobą!

Nasza redakcja życzy Marysi samych 
sukcesów na drodze twórczego słowa.

Ryszard Tabaka

Jest rok 2029. Cywilizacja została pod-
dana okrutnej próbie przetrwania. Wampiry 
przejęły władzę nad całym światem. Jedynym 
ratunkiem dla ludzi są dystrykty. Ogrodzo-
ne grubymi i potężnymi murami, ochrania-
ją ocalałych przed krwiożerczymi bestiami, 
które za wszelką cenę próbują przedostać 
się do środka.

W jednym z dystryktów żyje Rosemery 
Collins, z pozoru zwykła siedemnastolatka, 
która prowadzi zwyczajne życie. Pewnego 
dnia jej świat wywraca się do góry noga-
mi, gdy dowiaduje się, że została szczęśliwie 
wybrana – najpotężniejszy i najstarszy wam-
pir Mitchell Valteros, władca całego świata, 
wybiera ją jako swoją podopieczną. Od tego 
momentu jej bezpieczeństwo spoczywa w 
jego rękach. Na znak tej obietnicy otrzymu-
je bransoletkę, na której wygrawerowany 
jest symbol rodu Valterosa – dokładnie taką 
samą, jaką posiada sam władca.

Rose zyskuje nadprzyrodzone moce, które 
dziwnym trafem zaczęły przejawiać się, kiedy 
w jej życiu pojawił się Mitchell. Powoli zaczy-
na przyzwyczajać się do nowych zdolności, 
kiedy w dystrykcie dochodzi do brutalnych 
morderstw. Na domiar złego Mitchell coraz 
częściej ją omija, ukrywając coś przed nią.

Czy zwykła nastolatka upora się z trud-
nym zadaniem, jakie na niej spoczywa?

Czy razem ze swoimi przyjaciółmi i nowo 
poznanym Isaaciem odkryje, co tak napraw-
dę trapi Mitchella?

Czy to właśnie ona rozwikła zagadkę 
przerażających zabójstw w dystrykcie? A jeśli 
tak, to czy potrafi stawić czoła okrutnej i prze-
rażającej prawdzie?

Autor: Maria Wicik
Tytuł: Dystrykt 121. Wybranka Losu
Cena: 38 zł

Punkt Foto Print

• Zamawianie
• Odbiór zdjęć
• Foto prezenty
• Kalendarze 
• i inne

Kiosk przy Urzędzie Gminy Przeciszów
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Od kwietnia do końca września trwała modernizacja odcin-
ka sieci wodociągowej na terenie naszej gminy. Inwestycję, 
finansowaną w części z budżetu gminy i w dużym wymiarze ze 
środków UE, prowadził Gminny Zakład Wodociągów i Kanali-
zacji w Przeciszowie.

Zadanie to polegało na wymianie istniejącej sieci wodociągo-
wej, wykonanej z rur AC na rury PE, na odcinku o łącznej długości 
3.401 mb w Piotrowicach na odcinkach: ul. Lipowa -  od strony ul. 
Andrychowskiej w kierunku Polanki Wielkiej o długości 1.638 mb, 
ul. Andrychowskiej -  od ul. Brzozowej do ul. Lipowej oraz odci-
nek łączący ul. Andrychowską z Hydrofornią o długości 1.763 mb.

Odcinki tej sieci wodociągowej wymagały modernizacji z powo-
du występowania bardzo licznych awarii oraz pogarszającego się 
stanu technicznego rurociągów, co źle wpływało na jakość przesy-
łanej wody, przeznaczonej do spożycia przez mieszkańców naszej 
gminy. Występowanie awarii powodowało zalewanie działek, przez 
które przebiegają rurociągi, powodując okresowe braki w jej dosta-
wie do budynków. Zadanie objęło wymianę sieci wodociągowej na 
rury PE wraz z uzbrojeniem, po istniejącej już trasie oraz przełącze-
nia istniejących przyłączy wodociągowych do nowego rurociągu.

Inwestycja obejmowała wymianę tylko głównej sieci wodocią-
gowej wraz z przejściami pod drogami i przepięciami przyłączy. 
Były wykonywane również roboty towarzyszące takie jak: wymia-
ny zaworów, wodomierzy, a nawet całych przyłączy, jeśli w trakcie 
przepięcia okazało się, że są w bardzo złym stanie technicznym.

Koszt zrealizowanej inwestycji po przetargu wyniósł 789.372 zł 
netto i składał się w szczególności z: robót budowlanych – 741.372 
zł, nadzoru – 30.000 zł, dokumentacji technicznej – 18.000 zł. Inwe-

Zmodernizowaliśmy sieć wodociągową

stycja w 75 proc. jest sfinansowana ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, a w 25 proc. 
ze środków gminnych.

Projekt modernizacji sieci wodociągowej na terenie gmi-
ny Przeciszów opracowała firma San Projekt s.c. z Oświęcimia, a 
wykonawcą robót budowlanych było przedsiębiorstwo Aqvedukt 
– Eko z Rusocic.

(ryt)

Gmina Przeciszów posiada 58 km sieci wodociągowej. Na koniec 2013 roku było do wymiany 22.154 m rur azbestowych. W 
tym roku, we własnym zakresie GZWiK w Przeciszowie wymienił około 200 m rur azbestocementowych na  rury PE, a w ramach 
zlecenia wymieniane jest około 3400 m.

Na koniec 2012r. gmina Przeciszów zakończyła budowę III etapu kanalizacji sanitarnej, uzyskując w lutym 2013r. pozwole-
nie na użytkowanie. Do dnia dzisiejszego włączono do kanalizacji sanitarnej w obrębie III etapu 340 gospodarstw domowych, 
a do końca pozostało jeszcze około 30. Większość przyłączy wykonał GZWiK w Przeciszowie.

Pierwszy września nieodłącznie kojarzy się nam z począt-
kiem nowego roku szkolnego. Po okresie upalnych, słonecznych 
wakacji dla 224 uczniów Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjal-
nych w Piotrowicach rozpoczął się czas intensywnej nauki, zdo-
bywania nowych umiejętności, nabywania wiedzy, odnoszenia 
pierwszych życiowych sukcesów, ale także konieczności radze-
nia sobie z problemami.

Placówka liczy 11 oddziałów, w tym 7 klas szkoły podstawowej 
oraz 4 gimnazjum. Rok ten jest jednak w dużej mierze wyjątkowy. 
Za sprawą reformy oświaty po raz pierwszy w mury szkoły zawi-
tały obowiązkowo dzieci sześcioletnie. Ich przybycie wiązało się 
z wieloma zmianami i specjalnym przygotowaniem placówki na 
przyjęcie tak małych uczniów.

Okres wakacji był więc poświecony przede wszystkim pracom 
adaptacyjnym. Część klasopracowni musiała zostać przeniesiona i 
odremontowana. Dla naszych najmłodszych uczniów przygotowa-
no cztery przestronne sale z kącikami przeznaczonymi na zabawę, 

relaks czy ruch. Z uwagi na bezpieczeństwo najmłodszych wycho-
wanków, wszystkie sale dla klas I-III zlokalizowane są na II piętrze. 
Mimo że naukę w klasach pierwszych rozpoczęły dzieci siedmio i 
sześcioletnie (dwie klasy), udało się uniknąć przejścia na system 
dwuzmianowy. 

Podążając za potrzebami uczniów i ich rodziców, od roku szkol-
nego 2014/15 rozpoczyna swoją działalność szkolna świetlica, któ-
ra będzie otaczać opieką dzieci z klas I-III.

Uzupełnione zostało także  ogrodzenie przy szkole, dzięki któ-
remu nasze dzieci będą mogły bezpiecznie korzystać z zielonej 
części rekreacyjnej i w pogodne dni spędzać przerwy na świeżym 
powietrzu.

Korzystając z okazji, dyrekcja ZSPG w Piotrowicach składa  gorą-
ce podziękowania Krzysztofowi Zającowi, którego firma MAXDOM 
bezpłatnie, sprawnie i z niezwykłą starannością wykonała prace 
przy budowie ogrodzenia. Serdecznie dziękujemy za wielkie ser-
ce i okazaną pomoc!

Miejmy nadzieję, że rozpoczynający się właśnie nowy rok szkol-
ny będzie dla wszystkich czasem pozytywnych doświadczeń, twór-
czych planów i ambitnych przedsięwzięć.

Estera Mirosławska-Bąk

Pierwszy dzwonek…
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VI Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szo-
sowym Niepełnosprawnych 2014 zapisały 
się sukcesem Dawida Ratajczaka, miesz-
kańca naszej gminy, który na co dzień poru-
sza się na wózku. Wywalczył on na hand-
biku (rowerze poruszanym siłą mięśni rąk) 
w swojej grupie zawodniczej dwa medale 
srebrny i brązowy w jeździe indywidualnej 
na czas i ze startu wspólnego. To wielki suk-
ces młodego parakolarza, tym bardziej, że 
trenuje systematycznie dopiero od pięciu 
miesięcy…

Mistrzostwa odbyły się w dniach od 5 do 
7 września w Rzykach (jazda indywidualna 
na czas), Andrychowie (kryterium uliczne) 
i Wieprzu (wyścig ze startu wspólnego). 
Ogółem wzięło w nich udział 46 zawodni-
ków podzielonych na grupy ze względu na 
stopień niepełnosprawności. Dawid należał 
do H1, czyli tetraplegii - paraliżu czterokoń-
czynowego, powstałego wskutek uszkodze-
nia rdzenia kręgowego na odcinku szyjnym. 
W Polsce ten sport u osób z taką niepełno-
sprawnością nie jest popularny.

Dawid, nasz debiutant wywalczył w jeź-
dzie indywidualnej na czas srebrny medal. 
Zabrakło mu jedynie 13 sekund do złota, 
jednak zwycięzca, to utytułowany zawod-
nik, startujący w europejskich zawodach. 

Jak sam relacjonuje – była to ciężka trasa. 
Na początku 2,5 km podjazdu, potem nawrót 
i zjazd tą sama drogą, następnie kolejny trzy-
kilometrowy podjazd pod Czarny Groń, gdzie 
była meta.

W ostatnim dniu Mistrzostw Polski w 
Kolarstwie Szosowym Niepełnosprawnych 
Dawid Ratajczak wziął udział w wyścigu ze 
startu wspólnego, który odbył się w Wie-
przu. W tych zmaganiach zdobył brązowy 
medal.

- Trasa była bardzo ciężka. Dużo stro-
mych podjazdów i niebezpiecznych krętych 
zjazdów. Dodatkowo na moją niekorzyść 
wpływała pogoda, trudno mi tolerować upał 
z uwagi na mój uraz kręgosłupa – wspomi-
na Dawid.

Udział mieszkańca Piotrowic w mistrzo-
stwach o takiej randze, po raz pierwszy i to 
z trofeami mówi sam za siebie. Z pewnością 
kryje się za tym talent do sportu, aktywność 
ruchowa, która nigdy nie opuściła Dawida. 
Jego odczucia po zawodach i plany na przy-

szłość mówią o wielkim, drzemiącym w nim 
potencjale, który z pewnością będzie owo-
cował w kolejnych latach.

- Uff było super! Mój cel przed startem w 
mistrzostwach to poznanie zawodników, ich 
sposobów trenowania, a tu taka miła niespo-
dzianka, dwa medale! Na pewno ten sukces 
daje kopa do dalszego treningu, a dopiero 
zaczynam bo systematyczne trenuje od ok. 
pięciu miesięcy, 5 do 6 razy w tygodniu; wcze-
śniej były zwykłe wycieczki rowerowe. Z kolei 
jeśli chodzi o plany na przyszłość w przypad-
ku handbika, to do końca września trenuję z 
taką intensywnością jak do tej pory. Paździer-
nik będzie luźniejszy, a od listopada już przy-
gotowuję się do nowego sezonu z pomocą 
Tomasza Bartosika, trenera kadry Polski, który 
ma mnie już prowadzić! Myślę też nad wyro-
bieniem licencji kolarskiej, co daje możliwość 
startu w zawodach o randze europejskiej. Jeśli 
chodzi o plany życiowe, to przede wszystkim 
pragnę dojść do samodzielności, gdyż jeszcze 
nie jestem w pełni samodzielny – akcentuje 
Dawid Ratajczak.

Dawid był piłkarzem LKS Piotrowice. 
W roku 2012 odbył się turniej piłki nożnej 
połączony z akcją charytatywną na rzecz 
dawnego zawodnika, zorganizowany przez 
rodzimy klub. Na ten temat pisaliśmy na 
łamach WGP w numerze 2(26) z 2012 roku.

Redakcja życzy Dawidowi wiele sukce-
sów w parakolarstwie, gdyż po raz kolejny 
udowadnia on swój talent do sportu!

Ryszard Tabaka

Sukcesy Dawida w parakolarstwie

Dziękuję z całego serca wszystkim Tym, którzy 
wsparli mnie, organizując różnego rodzaju akcje cha-
rytatywne, czy też przekazali 1% z podatku!

To bardzo POMAGA! Teraz, gdy zaangażowałem 
się w parakolarstwo – sport, który jak każdy jest dro-
gi i wymaga zakupu sprzętu, odżywek, treningów u 
profesjonalnych trenerów – proszę nadal o mnie nie 
zapominać. To wszystko kosztuje, a ja nie należę do 
żadnego z klubów sportowych i koszty muszę pono-
sić sam z własnej kieszeni.

Sport ten chcę uprawiać najlepiej jak potrafię i 
mogę – na 110 %. W ten sposób pragnę podzięko-
wać tym wszystkim, którzy o mnie nie zapomnieli!

Dawid

Podziękowania

Dawid Ratajczak podczas wyścigu parakolarskiego.

Dawid - pierwszy z lewej.

Trofea Dawida - medale 
i dyplomy
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To już nie zwykły konkurs modeli kartonowych - to święto 
modelarstwa w Polsce! W dniach od 19 do 21 września zjechało 
do Przeciszowa 260 modelarzy z Polski, Czech, Słowacji, Ukra-
iny oraz Niemiec. W sali widowiskowej Domu Kultury odbył 
się po raz 14. Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych o 
Puchar Wójta Gminy Przeciszów. Ilość modeli zaprezentowa-
nych na sali zaskoczyła nawet organizatorów. Łącznie było ich 
aż 624!!! To niebywały sukces i wielkie logistyczne wyzwanie, 
aby pomieścić aż tyle prac z kartonu. Ale udało się!

W konkursie wzięli udział modelarze reprezentujący kluby, sek-
cje i koła modelarskie oraz modelarze indywidualni. Cieszy fakt, że 
w tym roku można było zobaczyć bardzo wiele prac wykonanych 
przez młodzików - najmłodszych adeptów modelarstwa. Nie zabra-
kło również juniorów (13-18 lat), choć największą grupą byli bez 
wątpienia seniorzy (powyżej 18. roku życia). Konkurs odbywał się w 
dwóch kategoriach (klasa standard oraz klasa open - modele walo-
ryzowane). Jakość przedstawionych prac była wprost niesamowita, 
a cieszy przede wszystkim fakt, że do Przeciszowa przywożone są 
z roku na rok zupełnie nowe prace.

Sukcesem w konkursie mogą się cieszyć modelarze KM Orzeł, 
którzy w kilku kategoriach uplasowali się na podium. Wśród zwy-
cięzców znaleźli się: Mateusz Maj, Adam Korczyk, Kamil Gorzkow-
ski, Magdalena Gorzkowska, Andrzej Zemła, Iga Wawrzyk oraz 
Andrzej Jakulewicz. 

Na uwagę zasługuje także wystawa obrazów Piotra Forkasiewi-
cza pt. „Lancaster walczący”, otwarta podczas konkursu. Autor prac, 
to ceniony grafik komputerowy, który przedstawia u nas 20 wielko-

Święto modeli w Polsce!

formatowych obrazów, których tematem jest brytyjski bombowiec 
Avro Lancaster. Gościem specjalnym był major Czesław Blicharski, 
który w latach 1944/1945 był bombardierem na Avro Lancaster w 
300. Dywizjonie Ziemi Mazowieckiej. Wystawa ma charakter edu-
kacyjny, poświęcony losom lotników alianckich i polskich. Ekspo-
zycję, cieszącą się sporym zainteresowaniem, będzie można obej-
rzeć do 19 października w hallu głównym Domu Kultury w Przeci-
szowie. Zapraszamy!

Łukasz Fuczek

Poniżej prezentujemy wybrane wyniki XIV Ogólnopolskiego 
Konkursu Modeli Kartonowych o Puchar Wójta Gminy Przeciszów, 
które dotyczą jedynie w części nagród specjalnych. Pełne wyniki 
rywalizacji są o wiele obszerniejsze i trudne do publikacji z uwa-
gi na szczupłość miejsca na naszych łamach. Należy pamiętać, iż 
ogółem sklasyfikowano aż 539 modeli w kilku kategoriach wie-
kowych i przedmiotowych. Zachęcamy do zapoznania się z peł-
nymi wynikami w Internecie.

•	 Nagroda specjalna Prezesa LKS Przeciszovia Zbigniewa Gil 
dla najmłodszego uczestnika Konkursu

Aurelia Wąsik - Żyrafa
•	 Puchar Komendanta Powiatowej Policji w Oświęcimiu za 

najlepszy model pojazdu bojowego w grupie wiekowej 
junior

Iga Wawrzyk (T-40)
•	 Puchar Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Wsi Przeciszów za naj-

lepszy model konkursu wręczył Władysław Pastuszka
Łukasz Miodoński (SM-42)
•	 Nagroda specjalna posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

Tadeusza Arkita za najlepszy model konkursu
Andrzej Markowicz (Vasa)
•	 Ufundowany Puchar „Normandia 1944r.”
Marek Gągulski (AS-51 Horsa)
•	 Puchar Publiczności
Andrzej Jakulewicz (IJN Kaga)

Wyniki konkursu •	 Puchar Marszałka Województwa Małopolskiego za naj-
lepszy model

Paweł Szostek (Fokker Dr.I)
•	 Puchar Wójta Gminy Przeciszów za najlepiej wykonany 

model konkursu w ocenie Wójta Gminy Przeciszów
Michail Kulichnkov ORP Piorun

Wójt Bogdan Cuber wręcza medal laureatowi konkursu.

Po raz kolejny konkurs zgromadził tłumy.
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Święto naszej gminy rozpoczęło się w 
sobotę 12 lipca. Przy pochmurnej pogodzie 
i z obawami czy znowu zmokną uczestni-
cy wystartował VII Zlot Rowerowy w Doli-
nie Karpia. Pogoda jednak dopisała jak i 
uczestnicy biorący udział w rajdzie. W poło-
wie zaplanowanej trasy w Graboszycach w 
restauracji Karpik miał miejsce odpoczynek 
z poczęstunkiem i atrakcjami dla dzieci. 
Rajd zakończył się na stadionie LKS Prze-
ciszovia, gdzie cykliści na mecie otrzymali 
gorący posiłek i wzięli udział w losowaniu 
nagród. Późnym popołudniem odbył się 
koncert zespołu Jambo Africa. Jego spon-
sorem był Kopex Ex Coal.  Na zakończenie 
dnia odbyła się zabawa taneczna z zespo-
łem Active, która trwała do późnych godzin 
nocnych. Atrakcją wieczoru był pokaz 
sztucznych ogni.

Drugi dzień, niedziela przywitała nas 
już piękną słoneczną pogodą. Impreza roz-
poczęła się od prezentacji laureatów Kon-
kursu Piosenki Majowe Śpiewanie 2014. W 
trakcie występów artystycznych miał miej-
sce pokaz umiejętności dziewcząt z zespołu 
Radkert, który świętuje w tym roku 10-lecie 
swego istnienia. Z tej okazji wszystkie tan-
cerki otrzymały pamiątkowe medale, wrę-
czone przez wójta gminy Bogdana Cubera. 
Nie zabrakło również występu zespołu śpie-
waczego Same Swoje oraz Koła Gospodyń 
Wiejskich z Piotrowic.

Ogłoszono wyniki i wręczono nagro-
dy laureatom konkursu fotograficznego 
„Dolina Karpia w obiektywie”, który był 
zorganizowany przez GBP w Przeciszowie. 
Nastąpiło także rozstrzygnięcie zabawy, do 
której doszło z inicjatywy Rady Sołeckiej w 
Przeciszowie „Mój ogród Moja przestrzeń”. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali wyróżnie-
nia, a Ewa Kobylańska zdobyła I miejsce, z 
kolei Grażyna Sanak i Jadwiga Głąb zajęły 
ex-aequo II miejsce. W muzyczną podróż 
po krajach Europy i po Polsce zabrał bawią-
cych się uczestników święta zespół Servo-
os, a w trakcie zabawy do tańca porwał 
zespół Expert.

W sali klubu sportowego odbyła się 
gra pokazowa tenisa stołowego, przepro-
wadzona przez zawodników LKS Piotro-
wice. Drużynę trenuje na co dzień Krzysz-
tof Żebro.

W tym dniu rozegrano mecz piłki nożnej 
pomiędzy samorządowcami a kibicami, któ-

ry zakończył się wynikiem 0:6. Na ten temat 
piszemy szerzej na łamach naszego kwar-
talnika i zachęcamy do lektury.

Niewątpliwą atrakcją niedzielnego 
święta była przejażdżka Ciuchcią Beskidz-
ką, która dostarczyła wielu wrażeń zarówno 
młodszym jak i starszym.

Na wszystkich, którzy zdecydowali się 
wziąć udział w świętowaniu, prócz wystę-
pów artystycznych czekało wiele stoisk, na 
których każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 
Na przykład skosztować miodu z pasieki 
Wiesławy i Zygmunta Kurzaków lub na sto-
isku wikliniarskim własnoręcznie wykonać 
wiklinową zabawkę. Zofia Szlachetka pre-
zentowała swoje wyroby rękodzielnicze, a 
Klub Modelarski Orzeł kartonowe modele. 
Było również stoisko Banku Spółdzielczego 

w Zatorze oraz Zatorskiej Agencji Rozwoju.
Na uwagę zasługiwało także stoisko 

promujące sprzedaż powieści „Dystrykt 
121. Wybranka losu”, autorstwa Marii Wicik, 
obecnie już 18-letniej mieszkanki naszej 
gminy. Na ten temat szeroko piszemy na 
łamach WGP i z tego miejsca zachęcamy 
do lektury!

W związku z faktem, że Święto Gminy 
Przeciszów stanowi jedną z imprez wcho-
dzących w skład Festiwalu Doliny Karpia, 
nie mogło zabraknąć stoiska Stowarzysze-
nia Dolina Karpia, które przeprowadziło 
konkurs wiedzy o Dolinie Karpia. 

Koło Gospodyń Wiejskich z Przeciszowa 
prowadziło promocję „Żuru po przeciszow-
sku na zakwasie ciasta chlebowego”. Każdy 
kto odwiedził stoisko mógł dokonać degu-
stacji żurku, który zdobył w ubiegłym roku 
certyfikat „Lokalnego produktu kulinarnego 
Doliny Karpia”.

Patronat medialny nad imprezą spra-
wował portal wdoliniekarpia24.pl i tvk hd.



Dwa dni dla gminy
Przez jeden wakacyjny weekend 12 i 13 lipca gmina Przeci-
szów tradycyjnie obchodziła swoje święto. Jak co roku przy-
gotowano bardzo dużo atrakcji tak, aby każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. 

Organizatorzy serdecznie dziękują 
wszystkim zaangażowanym w przygo-
towania tegorocznego Święta Gminy 
Przeciszów. Podziękowania kierowane 
są do sponsorów:

•	 Bank Spółdzielczy w Zatorze 
•	 Kopex-Ex-Coal sponsor koncertu 

zespołu Jambo Africa
•	 Kwiaciarnia Remix Renata i Krzysz-

tof Gagracz
a także do:

•	 Józefa Śliwy i pracowników z Gmin-
nego Zakładu Wodociągów i Kana-
lizacji w Przeciszowie

•	 Ochotniczej Straży Pożarnej z 
Piotrowic

•	 Państwa Wiesławy i Zygmunta 
Kurzaków

•	 Stowarzyszenia Dolina Karpia
•	 Martyny Frączek – Paszudy z Zator-

skiej Agencji Rozwoju
•	 Koła Rowerowego Cyk l ista  z 

Przeciszowa
•	 Zofii Szlachetka
•	 LKS Przeciszovii
•	 Haliny i Andrzeja Stokłosów

•	 Zespołu Same Swoje
•	 K o ł a  G o s p o d y ń  Wi e j s k i c h  w 

Piotrowicach
•	 K o ł a  G o s p o d y ń  Wi e j s k i c h  w 

Przeciszowie
•	 Zespołu tanecznemu Radkert
•	 Laureatów Konkursu Piosenki 

Majowe Śpiewanie 2014 oraz ich 
opiekunów

•	 Sołtysa Władysława Kozub
•	 Leszka Bałysa
•	 Zofii Szlachetka
•	 Krzysztofa Żebro
•	 Żanety Kajdas
•	 Adriany Kajdas
•	 Piotra Tobiczyka
•	 Martyny Frączek
•	 Mateusza Płonki
•	 Zygmunta Jelonka, Agencji PZU
•	 Leszka Tatarczuka, Fotomaximum
•	 pracowników porządkowych z Urzę-

du Gminy Przeciszów oraz Bogdana 
Bartusia, a także wszystkim, którzy 
przyczynili się do organizacji tego-
rocznego Święta Naszej Gminy.

Podziękowania
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Jak informujemy stronę wcześniej 
Święto Gminy Przeciszów połączone z 
Festiwalem Doliny Karpia było pełne 
atrakcji dla wszystkich, którzy przybyli 
do naszej miejscowości w ten jeden z lip-
cowych weekendów. Warto jednak przy-
bliżyć osobno imprezę sportową, która 
przyniosła wiele emocji obecnym na niej 
widzom, jak i zawodnikom. Organizato-
rzy już po raz drugi zaproponowali jako 
atrakcję mecz piłki nożnej pomiędzy dru-
żynami samorządowców i kibiców. Spo-
tkanie zakończyło się pewną wygraną 
kibiców 0:6.

Mecz zapowiadał się wyśmienicie. Spo-
tkanie, jako że odbywało się w niedzielę, 13 
lipca żartobliwie zapowiadano jako przed-
smak finałowego meczu na brazylijskim 
mundialu. Przed samymi zawodami dało się 
wyczuć napięcie sięgające zenitu, a w kulu-
arach mówiło się o wielkiej mobilizacji. A to 
z powodu ambicji kibiców i chęci rewanżu 
za poprzednią porażkę sprzed dwóch lat.

Początkowe minuty spotkania to... ku 
zdziwieniu wszystkich, wobec przewa-
gi wiekowej i ilościowej kibiców, bardzo 
wyrównana gra obu drużyn. Żadna z ekip 
nie mogła sobie stworzyć dogodnej sytu-
acji bramkowej. 

Gra rozgrywała się głównie w środko-
wej części boiska i obie drużyny jak w klin-
czu nie mogły wyprowadzić akcji. Powoli do 
głosu zaczęli dochodzić kibice, którzy raz 
po raz zagrażali bramce samorządowców. 
Efekt przyszedł później, kiedy to drużyna 

kibiców umieściła piłkę w bramce swych 
przeciwników. W niedługim czasie padły 
bramki na 0:2 i 0:3. Takim wynikiem zakoń-
czyła się pierwsza połowa.

Samorządowcy w pierwszej odsłonie 
meczu zdążyli zagrozić tylko raz bramce 
kibiców, kiedy to futbolówka po strzale 
Chmury trafiła w słupek. Druga połowa to 
już dominacja kibiców. Widać było gołym 
okiem przewagę fizyczną nad drużyną 
samorządu. Po błędach padały kolejno 
bramki na 4,5,6 do zera. Nieliczne kontrataki 
samorządowców nie zmniejszyły porażki.

Jednak wynik, to sprawa w tym przy-
padku drugorzędna. Spotkanie miało na 
celu popularyzację sportu podczas święta 
Naszej Gminy. Po frekwencji na trybunach 
można stwierdzić, że cel został osiągnię-
ty. Spotkanie zgromadziło olbrzymią ilość 
publiczności, nieporównywalną z ligowy-
mi meczami. 

Przyczyn takiego stanu rzeczy trzeba 
dopatrywać się w niecodziennej przecież 
możliwości obejrzenia niektórych samo-
rządowców w piłkarskich zmaganiach, 
gdzie białe kołnierzyki zamienili na spor-
towe koszulki. Spotkaniu sędziował Krzysz-
tof Paszuda. Na linii pomagali mu młodzi 
zawodnicy LKS Przeciszovia.

To już drugi taki mecz zorganizowany 
podczas obchodów Święta Gminy Przeci-
szów. Pierwszy miał miejsce w 2012 roku 
podczas otwarcia po remoncie stadionu 
przy ulicy Podlesie. Wtedy górą byli samo-
rządowcy, którzy wygrali w karnych. Zazna-

czyć należy iż, jak na gospodarza przystało 
decydującą bramkę strzelił wtedy wójt  gmi-
ny Bogdan Cuber. Wobec wygranej kibiców 
w tym roku, w dwumeczu stan pojedynku to 
1:1. Przyszłoroczny mecz zapowiada się więc 
pasjonująco. Drużynom pozostało więc tre-
nować, by za rok pokazać się jak najlepiej!!!

Drużyna samorządowców składała się 
z: wójta Bogdana Cubera, przewodniczącego 
Rady Gminy Przeciszów Tomasza Kosowskie-
go, wiceprzewodniczącego RGP Władysława 
Kozuba, a także z  radnych gminnych (Kazi-
mierz Całus), zasilana młodszymi zawodni-
kami Piotr Tobiczyk (przewodniczący Mło-
dzieżowej Rady Gminy Przeciszów), Mateusz 
Płonka i Damian Chmura (radni młodzieżo-
wi). Drużynę wspomogli również nauczycie-
le wychowania fizycznego z gminnych szkół 
(Łukasz Płonka, Tomasz Wójcik). W drużynie 
obecni byli również byli zawodnicy LKS Pio-
trowice i Przeciszovi: Tomasz Kościelnik, Mar-
cin Bałys, Krzysztof Kajdas, Mariusz Kwadrans, 
Kamil Kwadrans.

Skład kibiców to: Tomek Barcal, Jakub 
Piegza, Darek Kasperek, Krzysiek Majcherczyk, 
Arek Bernaś, Paweł Kosowski, Adrian Kaspe-
rek, Adrian Galgan, Michał Kozłowski, Grze-
siek Michałek, Michał Klimczyk, Radek Matla, 
Jacek Kwadrans, Piotrek Kwadrans, Wojciech 
Maca, Dawid Świerguła, Tomasz Klejnowski, 
Krzysztof Kobylański.

Bramki zdobyli: Krzysztof Kobylański x2, 
Michał Klimczyk x1, Tomasz Klejnowski x1, 
Michał Kozłowski x1, Adrian Gałgan x1.

Piotr Tobiczyk

Kibice pewnie zwyciężyli

Drużyny samorządu i kibiców rywalizowały na boisku. Zdjęcie grupowe.
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W dniach od 28 czerwca do 6 lipca odbyły się Mistrzostwa 
Świata Statków i Okrętów NAVIGA „C” w Starej Zagorze w Bułgarii. 
Zjechali się tam najlepsi modelarze z całego globu, aby walczyć 
o tytuł Mistrza Świata. Przybyli m.in. z: Ukrainy, Rosji, Bułgarii, 
Chin, Polski, Węgier, Czech, Białorusi, Rumunii. Łącznie zaprezen-
towano 208 modeli statków i okrętów. W kadrze narodowej zna-
leźli się modelarze KM Orzeł z Przeciszowa - Andrzej Zemła oraz 
Łukasz Fuczek (na zdjęciu obok z medalem i dyplomem). Nasi 
dwaj utytułowani modelarze nie zawiedli naszych oczekiwań i 
wyjechali z tytułami mistrza i wicemistrza świata! Gratulujemy!!!

Andrzej zaprezentował swoje najnowsze okręty - japoński cięż-
ki krążownik  IJN „Takao” oraz rosyjską fregatę projektu 1135.6 „Tal-
war”. Łukasz przedstawił brytyjski lekki krążownik przeciwlotniczy 
HMS „Colombo”.

Do walki o najwyższe trofea w klasie C7 przystąpiło 30 modeli 
okrętowych, które reprezentowały takie kraje jak: Ukraina, Polska, 
Białoruś, Czechy, Rosja, Rumunia.

W piątkowe popołudnie rozpoczęła się ciężka praca komisji 
sędziowskiej, która miała ocenić każdy model w klasie, przyznając 
im określoną ilość punktów. Dodajmy, że obaj modelarze musie-
li zmierzyć się z obecnymi mistrzami świata!!! Wyniki Komisji były 
dla nas wielkim zaskoczeniem. Andrzej zdobył podwójne złoto (IJN 
Takao - 97,67pkt, projekt 1135.6 Talwar - 96,00pkt) uzyskując tytuł 
Mistrza Świata klasy C7. Z kolei Łukasz zdobył tytuł vice Mistrza 
Świata w klasie C7, uzyskując 91,33pkt za model HMS „Colombo”.

Podczas mistrzostw modele oceniane były w kategoriach: 
C1-modele jednostek wiosłowych i żaglowych, C2-modele jed-
nostek o napędzie mechanicznym, C3-modele urządzeń, itp., 
C4-modele miniaturowe, C5-modele w butelkach, C6-modele pla-
stikowe, C7-modele kartonowe i papierowe.



Modelarz to człowiek cierpliwy, a swoje doświadczenie buduje 
latami. Każdy sklejony model to małe dzieło sztuki. To cząstka same-
go siebie przelana w kartonowy kształt modelu. Modelarstwo to pasja 
na całe życie...

Orły z Przeciszowa mistrzami świata!!!

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. I. Fika w Przeciszowie po 
raz kolejny wezmą udział w konkursie „Odblaskowa szkoła” orga-
nizowanym przez Małopolskie Kuratorium Oświaty, Małopolską 
Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział 
Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, 
Małopolski Urząd Wojewódzki i Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Małopolskiego.

Konkurs ma na celu uświadamianie uczniom niebezpieczeństw, 
jakie niesie ze sobą uczestniczenie w ruchu drogowym i naukę wła-
ściwego, bezpiecznego zachowania na drodze. Akcja daje możli-
wości wykazania, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bez-
pieczeństwo swoich podopiecznych. Ponadto jej celem jest zwró-
cenie uwagi na obowiązek korzystania przez użytkowników dróg 
z elementów odblaskowych.

Po raz kolejny nauczyciele i wychowawcy podejmą szereg dzia-
łań, które będą służyć wychowaniu pokolenia świadomych uczest-
ników ruchu drogowego. 

W naszej szkole od września do listopada zostanie zorganizo-
wanych wiele konkursów: plastyczny, literacki , wiedzy o ruchu 

drogowym, umiejętności wzywania i udzielania pierwszej pomo-
cy, Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowego oraz inne imprezy 
szkolne i lokalne poświęcone minimalizowaniu zagrożeń na dro-
gach. Planowane są także spotkania z przedstawicielami policji i 
straży pożarnej. Na zdjęciu poniżej jeden z konkursów.

Wszystkie te działania prowadzone będą po to, by podnieść 
poziom bezpieczeństwa uczniów w czasie, gdy na naszych drogach 
zwiększa się ruch pojazdów. Z pewnością młodzi ludzie staną się 
bardziej świadomymi uczestnikami ruchu drogowego, co zapro-
centuje również w przyszłości. 

Małgorzata Matyja

Odblaskowa Szkoła



16 ROK 20143
sz

ko
ła

W ramach akcji „Narodowe czytanie 
trylogii Henryka Sienkiewicza” zainicjo-
wanej przez Prezydenta Rzeczpospolitej 
Bronisława Komorowskiego w Zespole 
Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Prze-
ciszowie odbyło się 5 września spotkanie 
starszych uczniów i nauczycieli z twórczo-
ścią pisarza. Wspólne czytanie, jako akcja 
ogólnopolska, ma zachęcić uczniów do 
częstszego sięgania po literaturę.

Koordynatorem akcji była Zofia Szwed, 
która na początku przedstawiła zarys histo-
ryczny powstania trylogii, na którą składa-
ją się: „Ogniem i mieczem”, „Potop” i „Pan 
Wołodyjowski”. Uczniowie dowiedzieli się, 
że trylogia została napisana przez Henry-

Narodowe czytanie w szkole
ka Sienkiewicza „ku pokrzepieniu serc”, o 
czasach, kiedy patriotyzm Polaków ratował 
zagrożoną ojczyznę.

W czytaniu uczestniczyli uczniowie z 
klasy VI Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. 
Przedstawiciele poszczególnych klas wraz z 
wychowawcami czytali wybrane fragmenty 
„Ogniem i mieczem”.

Wielką niespodziankę sprawiła nam sze-
fowa kancelarii prezydenta Polski, która w 
rozmowie telefonicznej wyraziła słowa wiel-
kiego szacunku i uznania dla naszej szko-
ły za włączenie się w tę akcję. W nagrodę 
szkoła otrzymała okolicznościową pieczęć z 
logo „Narodowe czytanie trylogii 2014 r.” 

W minionym roku szkolnym Zespół Szkół Podstawowo – 
Gimnazjalnych w Przeciszowie podjął decyzję o nadaniu szkole 
sztandaru. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania dyrektor 
Urszuli Momot i przewodniczącej Rady Rodziców Aldony Zie-
lińskiej. Nadanie sztandaru szkole, ufundowanego przez Radę 
Rodziców, odbyło się 27 czerwca i było połączone z uroczysto-
ściami zakończenia roku szkolnego.

Idea nadania sztandaru naszej szkole zrodziła się kilka lat temu. 
Miał to być kolejny etap  tworzenia tradycji i tożsamości szkoły. Ta 
myśl przewijała się często we wspólnych rozmowach dyrekcji, Rady 
Rodziców i nauczycieli.

Nadanie sztandaru szkole odbyło się końcem czerwca. W tym 
czasie społeczność szkolna oraz rodzice uczestniczyli we Mszy 
św. z okazji zakończenia roku szkolnego. Tuż po jej rozpoczęciu 
poczet, złożony z przedstawicieli Rady Rodziców, wprowadził sztan-
dar do kościoła. Przed ołtarzem został on przejęty przez poczet 
uczniów szkoły, a w czasie Mszy św. ks. Piotr Płoskonka dokonał 
jego poświęcenia.

Dalsza część wydarzeń miała miejsce już w szkole, gdzie doko-
nano uroczystego wprowadzenia sztandaru. Po raz pierwszy sztan-
dar towarzyszył ceremonii pożegnania uczniów klas III gimnazjum i 
ślubowaniu nowych wychowanków szkoły. Z pewnością obecność 
sztandaru podkreśliła powagę chwili. W uroczystości tej uczestni-
czył wójt Bogdan Cuber.

Po konsultacjach przeprowadzonych wśród nauczycieli, 
uczniów i rodziców zdecydowano o wyglądzie sztandaru. Ma on 
wymiary 1 m × 1 m. Osadzony jest na drzewcu zwieńczonym gło-
wicą w kształcie Orła Białego. Sztandar obszyty jest złotą frędzlą. Na 
awersie, na bordowym tle, widnieje nazwa - Zespół Szkół Podsta-
wowo – Gimnazjalnych, wewnątrz niej umieszczono symbol nauki: 
otwartą księgę i gęsie pióro. Krawędzie otoczone są wieńcem z liści 
dębu symbolizującego siłę i męstwo. Na rewersie, na biało – czer-
wonym tle, znajduje się godło Polski.

Sztandar jest znakiem, który łączy społeczność szkolną, od 
tego dnia będzie towarzyszył uczniom w najważniejszych chwilach 
szkolnego życia. Słownik podaje, że sztandar (weksylium) to znak 

rozpoznawczy znany już w czasach prehistorycznych. To symbol, 
który buduje poczucie przynależności oraz wieź pomiędzy człon-
kami danej grupy.

Na łamach „Wieści Gminy Przeciszów” pragniemy złożyć ser-
deczne podziękowania Tym, którzy wsparli ideę ufundowania 
sztandaru naszej szkole.

AS

Szkoła w Przeciszowie ma sztandar

Nie poznamy 
prawdy, nie zna-
jąc przyczyny.

Arystoteles
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W trakcie trwania wakacji w świetli-
cy profilaktyczno-wychowawczej zorga-
nizowano m.in. turniej tenisa stołowe-
go, który poprowadził Krzysztof Żebro. 
Przed rozpoczęciem turnieju poinstru-
ował on dzieci jak należy trzymać rakiet-
kę, jakie są zasady gry oraz wykonał krót-
ki pokaz praktyczny. Dzieci, które stanęły 
na podium otrzymały medale i dyplomy.

Bogaty wachlarz prezentowanych 
zajęć w świetlicy cieszy się dużym zainte-
resowaniem wśród dzieci, które chętnie 
uczestniczą w proponowanych zajęciach, 
ale też podają swoje propozycje zabawy. 
Tutaj mogą spotykać się ze swoimi kole-
żankami i kolegami ze szkoły, przedszkola 
czy podwórka, wspólnie się bawić, grać w 
piłkę i różnego rodzaju gry, gotując czy też 
wykonując razem świetlicowe arcydzieła.

Na świetlicy miał miejsce piknik. Każde 
dziecko przyniosło upieczone wspólnie z 
mamą czy babcią ciasto lub ciastka, soki, 
słodycze i owoce. Na pikniku nie zabrakło 
również ciasta upieczonego przez panią 
Magdę oraz przyniesionych przez nią sło-
dyczy i soków.

Czas spędzony w świetlicy, to czas nie-
zapomnianych wrażeń i atrakcji. Ogromną 
popularnością cieszą się zajęcia kulinarne. 
Najczęściej przyrządzanymi przysmakami 
są gofry z owocami i bitą śmietaną, sałat-
ki owocowe, tosty oraz koktajle owocowe. 
W przygotowanie deserów zaangażowane 
jest każde dziecko. Po każdym posiłku wszy-
scy wspólnie sprzątają świetlicę, porząd-
kują  swoje stanowiska pracy, uczą się, że 
poszczególne zabawki mają swoje miej-
sce. Ten stan rzeczy daje im swego rodzaju 

zdolność przewidywania pewnych zdarzeń 
(np. że daną rzecz znajdzie w tym, a nie 
innym miejscu), a co za tym idzie – poczu-
cie bezpieczeństwa.

Jedną z tradycji w świetlicy jest wspól-
ne świętowanie urodzin z naszymi soleni-
zantami. Jest to niewątpliwie jeden z naj-
weselszych dni w roku, którego z utęsknie-
niem wyczekuje każde dziecko. W tym dniu 
wszyscy składają solenizantowi życzenia, 
który  otrzymuje symboliczny prezent, za 
który odwdzięcza się domowym ciastem i 
słodyczami. Obchodzone są też najważniej-
sze święta w roku takie jak: Dzień Dziecka, 
na które zostało zorganizowane ognisko z 
kiełbaskami na przydomowym ogrodzie u 
państwa Cybuch, Dzień Matki, na którą to 
uroczystość robiliśmy piękne słoneczniki, 
Dzień Ojca – dzieci z pomocą pani Mag-
dy zrobiły laurki prezentujące eleganckie 
koszule z krawatem dla swoich tatusiów.

Gry i zabawy psychologiczne dostarcza-
ją świetnej zabawy, mają znaczący wpływ 
na budowanie poczucia własnej wartości, 
uczą prawidłowej komunikacji, urucha-
miają nie tylko procesy myślowe, ale także 
i emocje, co sprzyja uzewnętrznieniu tre-
ści, jakie ze sobą niosą. Gry i zabawy służą 
rozwojowi grupy, odprężeniu, integracji 
grupy, przyswajaniu określonych umiejęt-
ności, uporządkować problemy, pomagają 
odnaleźć własne miejsce w społeczności, 
uczą współpracy, wrażliwości na innych, 
budują poczucie zaufania, stymulują roz-
wój osobisty.

Każdy człowiek w dzieciństwie zaczy-
na odkrywać świat. Chłonie go wszystki-
mi zmysłami, dlatego też  twórczość dla 

dziecka nie jest tylko źródłem przyjemności 
estetycznych, radości z własnej twórczości, 
ale przyczynia się do rozumienia otacza-
jącego go świata. Działalność plastyczna 
dzieci stwarza szerokie pole do realiza-
cji jego możliwości i pobudza do obrazo-
wego wyrażania swoich odczuć. Daje mu 
przy tym radość i zadowolenie, wzmacnia 
poczucie własnej wartości, jest wyrazem 
jego wewnętrznej energii, uspokaja je, daje 
uczucie odprężenia. Podczas prac twór-
czych dzieci rozwijają swoje umiejętności 
manualne, doskonalą koordynację wzro-
kowo – ruchową, kształtują umiejętności 
wyrażania środkami plastycznymi. Świe-
tlicowe robótki są właśnie jednym z takich 
zajęć. Prace takie jak: łabędzie z origami, 
owoce z kolorowych gumeczek, zwierzątka 
z kolorowych malutkich koralików, owoce, 
kwiatki czy zwierzątka morskie wykleja-
ne brokatami w różnych kolorach, kaszą 
gryczaną, grochem czy ryżem pochłaniają 
dzieci bez reszty.

Zabawy ruchowe są formą działalności 
ruchowej, wprowadzają w radosny nastrój 
i dobre samopoczucie, dają zaspokojenie 
naturalnej potrzeby ruchu. Zabawa rucho-
wa jest przygotowaniem do społecznego 
współdziałania, współżycia, uczy dziec-
ko przystosowania się do całego zespołu, 
utrwalają wiele pojęć i wiadomości. Właśnie 
jednym z takich zajęć ruchowych są zaba-
wy na placu zabaw. Są one dla dzieci niesa-
mowitą frajdą, nawet  dla tych niechętnych, 
później stają się świetną wspólną  zabawą 
np. zasypywanie się piaskiem nawzajem czy 
organizowanie zawodów na czas. 



Świetlica na wakacjach i nie tylko

Jedną z najciekawszych wakacyjnych 
przygód dzieci ze świetlicy profilaktycz-
no-wychowawczej w Przeciszowie była 
wycieczka do miasteczka Twinpigs, znaj-
dującego się w Parku Rozrywki w Żorach. 
Była tam cała gama atrakcji w stylu Dzi-
kiego Zachodu.

Już na samym początku westernowej 
wędrówki urzeczywistniło się marzenie 
każdego dziecka i choć na chwilkę  stało się 
wojowniczym Indianinem w wiosce indiań-
skiej. Innymi równie ciekawymi atrakcjami 
w kowbojskim miasteczku było Koło Młyń-
skie Far West, nie będące jednak zwykłym 
kołem, ale swoistym dyliżansem, z którego 
podziwiać można przepiękną panoramę 
miasteczka oraz samego miasta Żory. Inną 

atrakcją był napad na bank – inscenizacja 
prawdziwego kowbojskiego napadu, a tak-
że pokaz iluzji w Stodole Iluzji, który zabrał 
wszystkich w niesamowitą podróż magii, 
jak również pojedynek rewolwerowców, 
przedstawiony na głównej ulicy miastecz-
ka rodem z Dzikiego Zachodu. Dalej był 
Zakątek im. Luky Luke ‘a, strzelanie z łuku, 
poszukiwanie złota, strzelnica Colt czy Karu-
zela Trapera. 

Wśród naszych wycieczkowiczów naj-
większym uznaniem cieszyły się: Serce Mis-
sissipi, czyli ogromna poducha wypełniona 
wodą, na której można było szaleć do woli, 
Plac Zabaw im. Braci Daltonów z niesamo-
witym wulkanem, który pełnił rolę ściany 
wspinaczkowej i ogromnej zjeżdżalni, Karu-

zela Whisky, kręcące się z olbrzymią pręd-
kością beczki, pozwalające na niesamowi-
tą zabawę, Tajemnicze Podziemie, które 
zapewniło mocne wrażenia podróży w głąb 
opuszczonej kopalni, dojenie krowy oraz 
bardzo chętnie pozująca do zdjęć Świnka 
– Szeryf, a także Family Coaster, wagoniki 
– gąsienica, czyli dobra zabawa dla dużych 
i małych. Wychowankowie świetlicy pełni 
niesamowitych wrażeń i ciągle jeszcze wiru-
jących karuzeli w głowie wrócili do swoich 
domów.           

Wycieczka na Dziki Zachód
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22 sierpnia, już po raz drugi w historii, na przeciszowskim 
Orliku rozegrano „księżycowy turniej” o puchar tego sportowe-
go obiektu. W nocnych rozgrywkach wyłoniono najlepsze dru-
żyny zawodów. Wśród nich zwycięzcą okazała się Soła Łęki. Na 
„pudle” stanęli również odpowiednio 4fun Kęty i Coyotes z Kęt. 
Królem strzelców został Mateusz Gębołyś z popularnych Kojo-
tów. Impreza przyciągnęła aż 92 zawodników, a także sporą rze-
szę kibiców. Przygotowane miejsca dla publiczności w pewnym 
momencie zostały wypełnione co do jednego.

Turniej rozpoczął się oficjalnym losowaniem, po którym ekipy 
zostały przydzielone do dwóch oddzielnych, pięcio-drużynowych 
grup, z których tylko dwie z danej grupy mogły cieszyć się wystę-
pami w półfinałach. Mecze grupowe rozgrywane były systemem 
2 po 6 minut a faza pucharowa 2 po 8 minut.

W rozgrywkach grupowych spotkania były zacięte, często remi-
sowe i nie obfitowały w dużą liczbę goli. Na tym etapie dało się 
zauważyć wyrachowanie i piłkarską kalkulację.

Jako pierwsza awans do półfinałów z grupy B zapewniła sobie 
ekipa Coyotes, u której było widać „orlikowe” doświadczenie i 
dobre zgranie. Zaraz za piłkarzami z Kęt awans uzyskała Soła Łęki, 
pokonując w decydującym meczu zespół z Polanki Wielkiej - Zryw 
Palestyna.

W grupie A sytuacja była zdecydowanie bardziej wyrównana. 
Z pierwszego miejsca awans uzyskała drużyna Jutro Są Dożynki 
na Stawach z Monowic, która debiutowała w tych rozgrywkach. 
Po czterech meczach miała na koncie 8 punktów. Kolejne zespoły 
Pralnia Przeciszów, 4fun Kęty oraz Mrówki Atomówki w meczach 
grupowych zakończyły z pięciopunktowym dorobkiem. Wobec 
tego, decydować musiała mała tabelka pojedynków bezpośrednich 

i awans uzyskała drużyna  4fun, która była drugim beniaminkiem 
w rozgrywkach na przeciszowskim Orliku. 

Mecze o finał, które rozpoczęły się o godzinie 0:30 miały bar-
dzo zacięty charakter. W pierwszym spotkaniu mierzyły się ekipy 
z Łęk oraz Stawów Monowskich. Po serii rzutów karnych do finału 
awansowała Soła Łęki, dzięki pewnie egzekwowanym jedenast-
kom zawodników z Łęk.

W drugim półfinale, który był wewnętrznym pojedynkiem 
zawodników z Kęt emocje sięgnęły zenitu. Dopiero po dziewięciu 
seriach rzutów karnych zwyciężyła ekipa 4fun Kęty, zapewniając 
sobie udział w finale imprezy.

W meczu o III miejsce także decydowały jedenastki, które lepiej 
egzekwowały Kęckie Kojoty, zdobywając puchar za III miejsce. Finał 
nie mógł przebiegać inaczej. W karnych 5:4 lepsza okazała się Soła 
Łęki, która po raz drugi zdobyła puchar za I miejsce w Przeciszow-
skim turnieju.

Królem strzelców turnieju został napastnik Coyotes Mateusz 
Gębołyś, zdobywca 6 bramek. Tuż za Mateuszem uplasowali się 
Adrian Sułczewski z Soły oraz Mateusz Żmuda z Cargonova. Naj-
lepszym bramkarzem był Adrian Kędzierski z Soły Łęki. Tradycyjnie 
sędzią tego turnieju był Krzysztof Paszuda a organizatorem anima-
tor orlika Michał Romański.

Świetna atmosfera, blask jupiterów a przede wszystkim przed-
nia zabawa, ściągają do Przeciszowa  z roku na rok coraz więcej 
osób. Turnieje organizowane w Przeciszowie zdobyły już swoją 
markę i stanowią obowiązkowy punkt w kalendarzu amatorskich 
rozgrywek. Byle tak dalej!

Piotr Tobiczyk

Nocny turniej na Orliku

Tenis stołowy na święcie miasta
Tradycyjnie, jak co roku, rozegrano na parkiecie hali Oświę-

cimskiego Polfinu turniej tenisa stołowego z okazji Święta Miasta 
Oświęcim. 7 września rywalizowało ze sobą ogółem 70 zawodni-
ków z województw śląskiego i małopolskiego. Choć dla miesz-
kańców Śląska ten turniej okazał się wyjątkowo łaskawy, jeśli 
chodzi o wyniki, to jednak nasza gmina, reprezentowana przez 
najlepszych zawodników, nie dała o sobie zapomnieć choćby za 
sprawą Zuzanny Staszczak, zdobywczyni pierwszego i trzeciego 
miejsca w dwóch kategoriach.

Spośród sześciu kategorii (Młodzik, Kadet, Junior, Open, Kobie-
ty, Weterani) zawodnicy ze Śląska wygrali w trzech (Open, Weterani, 
Młodzicy), a w pięciu innych (Open, Weterani, Młodzicy, Kobiety, 
Kadeci) uplasowali się na podium. Palma zwycięstwa dla zawodni-
ków z Małopolski przypadła w udziale w trzech kategoriach (Kadet, 
Junior, Kobiety). 

Na turnieju nie brakowało zaciętych pojedynków oraz drama-
tycznych rozstrzygnięć. Największe napięcie towarzyszyło katego-
rii Kobiet, w której trzy najlepsze zawodniczki uzyskały tyle samo 
punktów i o miejscach na podium decydował stosunek setów. 

Ostatecznie tę kategorię zwyciężyła Zuzanna Staszczak z Pio-
trowic, prezentując się równie dobrze w Kadetach, zajmując tym 
samym trzecie miejsce! Tuż za podium uplasowała się nasza jedy-
na defensorka Agata Ortman. Reszta naszych zawodników, czyli 
Patryk Antecki i Przemek Foksinski zaprezentowali się na miarę 
swoich możliwości. Obie zawodniczki z trenerem na zdjęciu obok.

Na uwagę zasługuje kondycja zawodników ze Skawiny (Moska-
ła, Adamus), którzy wkraczając w nowy sezon potwierdzili swoją 
wysoką dyspozycję zwycięstwami w swoich kategoriach. 

W najbardziej prestiżowej kategorii Open zwyciężył stały bywa-
lec oświęcimskich turniejów Darek Wróbel. Wśród Weteranów naj-
lepszym okazał się Grzegorz Marciniec z Wodzisławia Śląskiego. 
Jednak słowa uznania należą się też dla Marka Kaczorka, który 
zajął drugą pozycję, zarówno w kategorii Open, jak i Weteranów.

Kategorie młodzieżowe zostały uhonorowane pucharami, 
dyplomami oraz biletami do parku rozrywki Energy Landia, a pozo-
stali nagrodami rzeczowymi oraz biletami do tego samego parku.
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Informacja

Wójta gminy Przeciszów

z dnia 1 września 2014 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i 

numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie 
gminnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad 

dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

Na podstawie art. 422  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.1) w związku z roz-
porządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmi-
ków województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. poz. 1134), podaję do 
wiadomości publicznej informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Przeciszowie.

numer 
okręgu 

wyborczego

granice okręgu wyborczego liczba radnych 
wybieranych w 

okręgu wyborczym
1 Sołectwo Las 1

2
Sołectwo Przeciszów ,ulice: Jodłowa, Kręta, Łąkowa, Okrężna  od nr 64 do końca,  
Podlesie numery nieparzyste od nr 73 do końca, numery parzyste od nr 62 do nr 78 i 
od nr 90 do końca, Przyrębska, Sosnowa, Sportowa, Stawowa, Świerkowa

1

3
Sołectwo Przeciszów , ulice: Borkowa, Irysowa, Narcyzowa, Okrężna od nr 1 do 62, 
Podlesie numery parzyste od nr 80 do nr 88, Różana , Tulipanowa 1

4

Sołectwo Przeciszów, ulice: Długa numery nieparzyste od nr 1 do nr 33, Krakowska 
numery parzyste od nr 2 do nr 14, numery nieparzyste od nr 1 do nr 21, Krótka , 
Podlesie  numery parzyste od nr  2 do nr 60, numery nieparzyste od nr 1 do nr 71, 
Strażacka, Wąska numery nieparzyste od nr 1 do nr 13

1

5
Sołectwo Przeciszów, ulice: Długa numery parzyste od nr 2 do nr 70, Kolejowa, 
Oświęcimska, Polna 1

6
Sołectwo Przeciszów, ulice: Boconek, Jazowa, Krakowska numery parzyste od nr  16 
do końca, numery nieparzyste od nr 23 do końca, Łowiczki Księże,  Rzeczna, Stroma 1

7
Sołectwo Przeciszów, ulice: Długa numery parzyste od nr  72 do nr 226, numery 
nieparzyste od nr 35 do nr 123, Stara Droga, Topolowa numery parzyste od nr 2 do 
nr 12, numery nieparzyste od nr  1 do nr 3

1

8
Sołectwo Przeciszów , ulice: Cicha, Dębowa, Jesionowa, Szkolna numery parzyste 
od nr 2 do nr 70, numery nieparzyste od nr 1 do nr 95, Wąska numery parzyste od nr 
4 do końca, numery nieparzyste od nr 15 do końca

1

9
Sołectwo Przeciszów, ulice : Długa numery parzyste od nr 234 do końca, numery 
nieparzyste od nr 125 do końca 1

10

Sołectwo Przeciszów, ulice: Brzozowa, Graniczna, Kolonia, Łowiczki Pańskie, 
Nawsie, Szkolna numery parzyste od nr 72 do końca, numery nieparzyste od nr 103 
do końca,  Topolowa numery parzyste od nr 14 do końca, numery nieparzyste od nr 5 
do końca

1

11
Sołectwo Piotrowice, ulice: Akacjowa, Andrychowska numery parzyste od nr 2 do nr 
90, numery nieparzyste od nr 1 do nr 81, Graniczna, Żródlana 1

12
Sołectwo Piotrowice ,ulice: Kościelna, Andrychowska numery parzyste od nr  92 do 
nr 230, numery nieparzyste od nr 83 do nr 227 1

13
Sołectwo Piotrowice ,ulice: Bukowiecka, Głębowicka, Lipowa, Węglarzówka, 
Wrzosowa 1

14

Sołectwo Piotrowice, ulice:  Andrychowska numery parzyste od nr 232 do końca, 
numery nieparzyste od nr 229 do końca, Jaśminowa, Kasztanowa  numery parzyste 
od nr 2 do nr 68, numery nieparzyste od nr 1 do nr 23 1

15
Sołectwo Piotrowice, ulice : Kasztanowa numery parzyste od nr  70 do końca, 
numery nieparzyste od nr 25 do końca, Modrzewiowa, Pagórkowa 1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Przeciszowie mieści się w Urzędzie Gminy w Przeciszowie , tel. 338413 294 wew.44 .
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Po dziesięciu latach występów w ligach na szczeblu woje-
wódzkim, drużynie Przeciszovii przyszło powrócić do Klasy A. 
Kibicom, działaczom oraz sportowcom towarzyszą spore ambi-
cje, zapewne po roku tej banicji chcieliby powrócić w szeregi 
piątoligowców.

Jeszcze przed sezonem drużynę z Podlesia zasiliło trzech byłych 
zawodników rezerw Soły Oświęcim (Grzegorz Samek, Michał Tobik, 
Krzysztof Mycyk) oraz były piłkarz LKS Rajsko Tymoteusz Niedzie-
la. Mimo tych wzmocnień w meczach kontrolnych Przeciszovia nie 
błyszczała formą, co nie napawało wielkim optymizmem przed roz-
poczęciem rozgrywek.

Przeciszovia walczy o powrót 
do Klasy Okręgowej

Przeciszovia Przeciszów - LKS Gorzów 1:2
Przeciszovia Przeciszów - Iskra Brzezinka 6:0
LKS Rajsko - Przeciszovia Przeciszów 0:0
Przeciszovia Przeciszów - Solavia Rajsko 4:3
Zgoda Malec - Przeciszovia Przeciszów 1:1
Przeciszovia Przeciszów - Pogórze Gierałtowice 4:2

Wyniki Przeciszovii:

Inauguracji ligi przeciszowianie również nie będą dobrze wspo-
minać. Już w pierwszym meczu podopieczni Krzysztofa Barcika 
ulegli na własnym stadionie 1:2 ekipie z Gorzowa. Jak się później 
okazało alarm słabej formy był przedwczesny, gorzowianie bowiem 
wyrastają na „czarnego konia” tych rozgrywek i póki co są w czo-
łówce ligi. 

Nasz zespół do szóstej kolejki nie przegrał już żadnego meczu. 
W pięciu kolejnych rozgrywkach odniósł trzy zwycięstwa, a dwie 
potyczki zakończyły się remisem. Dzięki temu Przeciszovia póki co 
zajmuje wysoką czwartą lokatę, zachowując wciąż realną szansę na 
powrót do Klasy Okręgowej.

Bartłomiej B. Kasperczyk

17 sierpnia LKS Piotrowice przystąpił do swojej czwartej z 
rzędu batalii o awans do Klasy A. Po sześciu kolejkach można 
pokusić się o stwierdzenie, że nie będzie ona ostatnią. Zawod-
nicy z Piotrowic póki co zdołali tylko pokonać najsłabszą w lidze 
Koronę Harmęże 10:0 i zremisować z nie najsilniejszym LKS Pal-
czowice 2:2. W innych konfrontacjach to już rywale unosili ręce 
w geście zwycięstwa.

Słabe otwarcie Piotrowic
Do końca rundy jesiennej piotrowiczanom pozostały jeszcze 

cztery spotkania. By myśleć o powrocie do ligowej czołówki muszą 
je koniecznie wygrać. W najtrudniejszych meczach przyjdzie rywa-
lizować o punkty jeszcze m.in. w szóstej serii spotkań na własnym 
stadionie z Hejnałem Kęty oraz w jedenastej kolejce w Głębowicach 
z miejscowym LKS – em.

Bartłomiej B. Kasperczyk

LKS Piotrowice - LKS Palczowice 2:2
Sygnał Włosienica - LKS Piotrowice 6:1
LKS Piotrowice - Korona Harmęże 10:0
LKS Bulowice - LKS Piotrowice 4:2
LKS Piotrowice - Zaborzanka Zaborze 1:3
Skawa Podolsze - LKS Piotrowice 4:0

Wyniki LKS Piotrowice

1. LKS Bobrek  6 14 15-9 
2. LKS Gorzów  6 14 15-7
3. LKS Rajsko   6 12 14-3
4. Przeciszovia Przeciszów 6 11 16-8
5. Orzeż Witkowice  6 9 15-10
6. LKS Jawiszowice  6 9 11-10 
7. Zatorzanka Zator  6 9 7-6
8. Zgoda Malec  6 8 11-9
9. Strumień Polanka Wielka 6 6 7-9
10. Iskra Brzezinka  6 6 6-20
11. Pogórze Gierałtowice 6 2 7-19
12. Solavia Grojec  6 0 6-20

Tabela Klasy A

1. Skawa Podolsze  6 18 31-3
2. LKS PorÍba Wielka  6 13 20-10
3. Hejnał Kęty  6 12 20-10
4. LKS Bulowice  5 9 9-6
5. LKS Głębowice  5 9 7-5
6. Sygnał Włosienica  5 7 10-8
7. Puls Broszkowice  6 7 16-15
8. Zaborzanka Zaborze 5 6 13-14
9. LKS Piotrowice  6 4 16-19 
10. LKS Palczowice  5 2 10-21
11. Korona Harmęże  5 0 2-43

Tabela Klasy B
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Kronika policyjna

kroniki

W ostatni dzień sierpnia nastąpi-
ła zmiana przepisów ruchu drogowego, 
dotycząca wszystkich pieszych. Do tej 
pory przepis nakazywał używanie ele-
mentów odblaskowych poza terenem 
zabudowanym dzieciom do 15. roku życia. 
Teraz wszystkie osoby mają obowiązek 
używania odblasków w sposób widoczny 
dla innych uczestników ruchu drogowego. 

Zmiana nastąpiła poprzez dodanie do 
art. 11 ustawy prawo o ruchu drogowym 
ust. 4 a, który brzmi:

4a. (44) Pieszy poruszający się po dro-
dze po zmierzchu poza obszarem zabudo-
wanym jest obowiązany używać elementów 
odblaskowych w sposób widoczny dla innych 
uczestników ruchu, chyba że porusza się po 
drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych 
lub po chodniku.

Przepis powyższy nie określa wielkości 
elementów odblaskowych, nie wskazuje 
na miejsce jego umieszczenia, ale wyraźnie 

mówi, że muszą być widoczne dla innych 
uczestników ruchu. Mogą to być znacz-
ki, opaski, kamizelki, które można kupić 
za kwotę od kilku do kilkunastu złotych. 
Za brak odblasku, kamizelki czy znaczka 
policjant może ukarać nas nawet 500 zł 
mandatem.

Nie o mandat tu jednak chodzi, ale o 
nasze zdrowie czy nawet życie. Mamy już 

jesień, coraz krótszy dzień, a pieszy, któ-
ry idzie po zmierzchu jeszcze w ciemnym 
ubraniu staje się kompletnie niewidoczny 
dla kierującego pojazdem, który jest w sta-
nie zauważyć taką osobę dopiero z odle-
głości 20 m, natomiast pieszego z elemen-
tami odblaskowymi kierowca widzi już z 
ponad 150 m.

Dzisiaj większość z nas jest również kie-
rowcami i każdy kto kiedykolwiek jechał 
nieoświetloną drogą w nocy dobrze wie, 
że odblaski służą nie tylko pieszym. Dlate-
go apeluję do wszystkich:

- po zmierzchu nosimy odblaski nie tyl-
ko poza obszarem zabudowanym i nie dla-
tego, że grozi nam mandat, ale dla swojego 
bezpieczeństwa!

Jan Kajdas

Odblaski dla każdego

6 lipca – w Piotrowicach na ul. Andrychowskiej zatrzymano 
miejscowego mężczyznę, który po pijanemu prowadził samochód 
m-ki vw golf.

16 lipca - na terenie jednej z posesji w Piotrowicach został 
słownie znieważony policjant kryminalny, który pełnił obowiąz-
ki służbowe. Sprawcą okazał się mężczyzna, przeciwko któremu 
policjant ten prowadził dochodzenie o znęcanie się nad członkami 
rodziny. Wezwany do zachowania spokoju sprawca stawał się agre-
sywny i chwycił za młotek, którym usiłował uderzyć funkcjonariu-
sza. Napastnik został skutecznie obezwładniony przez policjanta, 
po czym trafił do policyjnego aresztu. Za stosowanie przemocy i 
groźby bezprawnej w celu zmuszenia funkcjonariusza publiczne-
go do zaniechania czynności służbowej grozi kara do trzech lat 
pozbawienia wolności. Ten mieszkaniec Piotrowic odpowie tak-
że za znieważenie kuratorki sądowej, czego dopuścił się miesiąc 
wcześniej, gdy ta przeprowadzała wywiad, zlecony przez sąd w 
jego miejscu zamieszkania.

24 lipca - ok. godz. 21.00 doszło do bójki na ul. Długiej pomię-
dzy kilkoma młodymi nietrzeźwymi mieszkańcami Przeciszowa. 
Najbardziej poszkodowany z ranami ciętymi od rozbitej butelki 
trafił do szpitala. Wszyscy uczestnicy zajścia zostali ustaleni i są 
znani policji z różnego rodzaju występków. Za udział bójce lub w 
pobiciu grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.

KRONPOL

We Francji i nie tylko 
to sam guru mody Karl 
Lagerfeld przekonywał 
do noszenia odblasków.

Czy to wystarczy do 
tego, aby nowa moda 
przypadła do gustu pol-
s k i m  u ż y t ko w n i ko m 
dróg?

ZATORSKA AGENCJA ROZWOJU sp. z o. o. 
ZACHĘCADO WZIĘCIA UDZIAŁU 
W BEZPŁATNYM DORADZTWIE Z ZAKRESU:

KSIĘGOWOŚCI

PRAWA

MARKETINGU I BIZNESPLANU

•	 Chcesz	założyć	firmę?
•	 Nie	masz	pomysłu	na	biznes?	

Przyjdź, zapytaj eksperta i skorzystaj z darmowej 
fachowej porady!!! 

Nie	czekaj	i	już	teraz	zapisz	się	na	konsultacje!!!	
Zapisy	elektroniczne	poprzez	formularz	dostępny	

na	stronie	internetowej:	www.caz.zator.pl
Oferta jest skierowana również do przedsiębiorców, 

których firma ma siedzibę lub oddział na terenie gmin 
należących do projektu.

Dodatkowych informacji udziela Zatorska 
Agencja Rozwoju sp. z o.o.

tel: 33 8412 215 wew. 41, 43 email: zar@zator.pl
Punkt konsultacyjny w Przeciszowie 
tel:	33 488 02 42	
email:	przeciszow.caz@gmail.com
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Czerwiec
Wit Cygan  82 lata   Przeciszów

Lipiec
Jerzy Matla  48 lat   Przeciszów
Władysław Hutny  69 lat  Las
Emil Littner  64 lata   Przeciszów
Magdalena Szalonek  91 lat  Przeciszów
Anna Stokłosa  62 lata  Przeciszów
Ludwika Śliwińska  93 lata  Przeciszów

Sierpień
Janina Bożek  82 lata   Las
Jadwiga Szafraniec  69 lat  Las
Władysława Michałek  67 lat  Przeciszów
Stanisław Kobylański 84 lata  Przeciszów
Stanisław Matyjasik  66 lat  Piotrowice
Wanda Cibor  67 lat   Las

Wrzesień
Maria Rusin  60 lat   Przeciszów
Kazimiera Ortman  83 lata  Piotrowice
Zofia Kościelnik  69 lat  Przeciszów
Zofia Miętka  91 lat   Piotrowice

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!

Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie zakończyła reali-
zację operacji „Warsztaty fotograficzne jako narzędzie wspierają-
ce przedsiębiorczość” w ramach umowy przyznania pomocy na 
realizację zadań z zakresu małych projektów według działania 
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013. 

Celem operacji było podniesienie jakości życia poprzez zorga-
nizowanie szkolenia z przedsiębiorczości i warsztatów fotograficz-
nych na terenie gminy Przeciszów.

GBP w Przeciszowie

Warsztaty fotograficzne

Uczestnicy warsztatów chętnie pozowali do zdjęć, ale równie ocho-
czo wykonywali je. Po zajęciach teoretycznych odbywały się sesje w 
plenerze, cieszące się sporym zainteresowaniem. Owocem „przygody 
z aparatem” stały się liczne zdjęcia, które zaraz po wykonaniu często 
zdradzały „oko i rękę geniusza”.

KONKURS MODELARSKI
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Dożynki w 
gminie
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