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Zakończono remont pomieszczeń Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Przeciszowie. Wartość tego zadnia to 99.700 
zł brutto. Inwestycja obejmowała remont zaplecza socjal-
nego oraz dostawę i montaż instalacji odciągu spalin w 
pomieszczeniu garażu dla wozów strażackich.

To przedsięwzięcie inwestycyjne było możliwe do 
realizacji dzięki włączeniu się naszej gminy do projektu 
współfinansowanego ze środków województwa mało-
polskiego w ramach konkursu „Małopolskie remizy 2011” 
organizowanego przez Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Małopolskiego.

Zgodnie z umową zawartą z województwem wartość 
dofinansowania wyniosła 40 tys. zł brutto. 

Wykonawcą zadania była firma Inter-Plan z Krakowa.

***
Zakończono budowę ogólnodostępnych placów 

zabaw wraz z miejscami postojowymi przy przedszko-
lach na terenie naszej gminy. W zakres inwestycji weszło 
m.in. wydzielenie miejsc postojowych dla samochodów 
na terenie przedszkoli w Piotrowicach oraz przy ulicy 
Szkolnej w Przeciszowie.

Wartość całego zadania, wykonanego przez firmę 
Gardenbud z Krakowa, wyniosła 400 tys. zł brutto.

***
Przy ulicy Topolowej zostały wyremontowane dwa 

przepusty wraz z zabezpieczeniem cieku Młynówka. 
Zadanie to wykonał Gminny Zakład Wodociągów i Kana-
lizacji w Przeciszowie. Ogółem koszt tego przedsięwzię-
cia wyniósł 22.416 zł.

***
Zakończono naprawę urządzeń melioracyjnych w 

obrębie cmentarzy komunalnych w Piotrowicach i Prze-
ciszowie. Koszt tej inwestycji wykonanej przez Związek 
Spółek Wodnych w Oświęcimiu wyniósł 44 tys. zł brutto.

***
Zakończono przetarg na remont ulicy Zatorskiej, któ-

ry wygrało Przedsiębiorstwo Drogowe z Olkusza. Koszt 
zadania, które będzie dofinansowane z Funduszu Ochro-
ny Gruntów Rolnych wyniesie 60 tys. zł.

***
Zakończono wymianę pokrycia dachowego na 

budynku przedszkola w Piotrowicach. Stary dach, 
zawierający niebezpieczny azbest, został zastąpiony 
blachą. Koszt inwestycji zamknął się kwotą 63 tys. zł. 
Zadanie wykonała firma Usługi Blacharsko-Dekarskie z 
Andrychowa.

***
Obecnie jest realizowany projekt remontu ulicy Kasz-

tanowej. Zadanie będzie wykonane metodą recyklingu 
przy specjalnie opracowanej recepturze. To drogowe 
przedsięwzięcie zostanie w październiku zgłoszone przez 
gminę do dofinansowania w ramach tzw. schetynówek. 
Dzięki partnerstwu z powiatem otrzymamy dodatkowe 
punkty.

(ryt) 

Kopalnia w naszej gminie?
Być może już w przeciągu najdalej 5 lat, jak szacuje wójt Bog-

dan Cuber, powstanie na terenie gminy Przeciszów kopalnia 
węgla kamiennego. To dziwaczne na pozór stwierdzenie nabiera 
całkiem realnych kształtów. Firma Kopex S.A. jest zainteresowana 
budową kopani na naszym terenie. Przedsiębiorstwo prowadzi-
łoby wydobycie węgla z obszaru gmin Przeciszów, Polanka Wiel-
ka i gmina Wiejska Oświęcim. W chwili obecnej firma zabiega o 
pozwolenie wykonania próbnych odwiertów, które potwierdzą 
istnienie złóż węgla.

Przedstawiciele firmy Kopex, mającej siedzibę w Katowicach, przybyli 
końcem lipca na spotkanie z wójtem Bogdanem Cuberem i przedstawili 
wstępny projekt budowy kopalni węgla kamiennego na naszym terenie.

Całe przedsięwzięcie opiera się na wiedzy pochodzącej z odwier-
tów, przeprowadzonych jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku. Z uwagi 
na to Kopex planuje przeprowadzić od 1 do 4 odwiertów na terenie każ-
dej z gmin, aby potwierdzić istnienie złóż. W najbliższym czasie zwrócą 
się oni do Rady Gminy Przeciszoów o wyrażenie akceptacji na dokona-
nie nowych, próbnych odwiertów, aby w konsekwencji uzyskać zgodę 
ministerstwa i koncesję.

Wójt po spotkaniu z przedstawicielami firmy zwołał nadzwyczaj-
ne posiedzenie Rady Gminy Przeciszów, na którym delegacja Kopexu 
zaprezentowała koncepcję budowy kopalni w Przeciszowie. W trakcie 
sesji podjęto uchwałę intencyjną, wyrażającą wolę realizacji projektu, 
polegającego na poszukiwaniu kopalin.

Wójt Bogdan Cuber zorganizował także konsultacje społeczne w trak-
cie zebrań wiejskich w każdym z naszych sołectw. W spotkaniach wzię-
ło udział wielu mieszkańców naszej gminy. Każdy z nas mógł zapoznać 
się z projektem budowy kopalni, przedstawionym przez pracowników 
firmy Kopex oraz wypowiedzieć się poprzez głosowanie czy jest „za” lub 
też „przeciw” temu przedsięwzięciu. Jak się okazało w miażdżącej prze-
wadze byli entuzjaści tego pomysłu.

Zakład produkcyjny kopalni byłby na terenie trzech gmin, ale siedzi-
ba prawdopodobnie znajdowałaby się w Przeciszowie, gdyż u nas pokła-
dy węgla są największe, mamy dworzec kolejowy oraz strategiczną sieć 
dróg komunikacji samochodowej.

Jeśli kopalnia węgla powstanie w Przeciszowie, to będzie miała ona 
charakter eksperymentalnej z uwagi na testowanie urządzeń górniczych, 
których producentem jest właśnie firma Kopex.

Jak się szacuje pokłady węgla znajdują się na głębokości 200-400 m, 
a ich wysokość wynosi do 2,5 metra. Z uwagi na to ma to być kopalnia 
tzw. upadowa, czyli nie będą w niej budowane szyby.

Wójt naszej gminy ma świadomość, że Przeciszów z biegiem lat ule-
gnie zmianie dzięki temu dużemu zakładowi.

- Gmina Przeciszów na pewno się zmieni, to już nie będzie taka spokoj-
na miejscowość, gdyż pojawi się zakład przemysłowy. Wraz z nim zawita do 
nas zwiększony ruch kolejowy, ruch drogowy, tak jak przy każdym zakładzie. 
Spokoju nie będzie. Na plus jest to, że będą wpływać podatki do budżetu 
gminy, jak i opłaty eksploatacyjne, co pozwoli na realizację dodatkowych 
inwestycji – wskazuje wójt Bogdan Cuber.

Pojawienie się na terenie naszej gminy kopalni węgla kamiennego 
to bez wątpienia z jednej strony szansa na rozwój, rozbudowę i walkę 
z bezrobociem, a z drugiej spowoduję zmianę charakteru Przeciszo-
wa. Póki co jeszcze za wcześnie, aby jednoznacznie wyrokować, jednak 
sprawa warta jest zastanowienia. Redakcja WGP będzie śledzić losy tego 
przedsięwzięcia.

Ryszard Tabaka

Grupa Kopex oferuje kompleksowe rozwiązania dla górnictwa pod-
ziemnego i odkrywkowego. Jest cenionym i uznanym producentem i 
dostawcą wysokiej klasy maszyn i urządzeń oraz nowoczesnych tech-
nologii dla górnictwa. 
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Dożynki w Przeciszowie
Tradycyjnie, czyli od pobudki rozpoczęły się obchody Świę-

ta Plonów w sołectwie Przeciszów. Nieodłącznym elementem 
była Msza Święta, a w części oficjalnej ceremonia dożynkowa. 
Na uwagę zasługiwały także występy artystyczne, które mia-
ły miejsce na scenie. Gospodarzami dożynek byli Magdalena 
i Łukasz Całusowie. W obchodzonym w niedzielę, 28 sierpnia 
Święcie Plonów wziął udział Marek Sowa, marszałek wojewódz-
twa małopolskiego.

Organizatorami dożynek byli: Rada Sołecka w Przeciszo-
wie, Urząd Gminy Przeciszów, Gminna Biblioteka Publiczna w 
Przeciszowie.

Co roku pobudkę, czyli objazd wsi urządziło Koło Gospodyń 
Wiejskich w Przeciszowie. Msza Święta dożynkowa odbyła się w 
kościele parafialnym w Przeciszowie, w której wziął udział m.in. 
marszałek naszego województwa Marek Sowa. Niestety nie mógł 
on kontynuować z nami obchodów Święta Plonów, gdyż musiał 
udać się na spotkanie z prezydentem RP Bronisławem Komo-
rowskim. Jak wiadomo, Marek Sowa jest związany rodzinnie z 
Przeciszowem.

Część oficjalna, obrzędowa i artystyczna dożynek miała miej-
sce na stadionie LKS w Przeciszowie.

- Tydzień temu wraz z małżonką odebrałem wieniec dożynkowy 
w Piotrowicach, gdyż razem byliśmy gospodarzami dożynek. Dzi-
siaj odebrałem chleb. Te dwa symbole zobowiązują mnie do tego, 
bym wytrwale pracował na rzecz gminy Przeciszów. Bochen chleba 
z tegorocznego ziarna to to najwspanialszy symbol pracowitości 
rolników z naszej gminy. Zdumiewa fakt, że tak mało z nas docenia 
pracę na roli. Zapominamy, że praca rolnika, to wciąż mimo rewo-
lucji technologicznej podstawa ludzkiej egzystencji, a nawet nasze 
bezpieczeństwo, to przede wszystkim bezpieczeństwo żywnościo-
we. Pamiętajmy, że bez chłopskiej cierpliwości, uporu i wiary w to, 

że zasiane ziarno wyda plon, nie byłoby nas tutaj dzisiaj – akcen-
tował podczas przemówienia wójt Bogdan Cuber. 

Tegoroczne dożynki cieszyły się sporym zainteresowaniem 
mieszkańców naszej gminy, czego powodem była nie tylko 
wyśmienita pogoda, ale przede wszystkim gros atrakcji i znako-
mity program artystyczny.

W trakcie Święta Plonów wójt Cuber wręczył nagrody laure-
atom konkursu fotograficznego „Dolina Karpia w obiektywie”. Na 
ten temat piszemy w tym wydaniu WGP, zapraszamy do lektury.

Na scenie mieliśmy okazję obejrzeć i wysłuchać m.in.: Śpie-
wające Jeziora, które zaprezentowały walczyk dla mamy i polkę 
country, dzieci z przedszkola samorządowego, zespół śpiewaczy 
„Same Swoje”, uczniów z Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjal-
nych z Przeciszowa-Podlesia oraz orkiestrę dętą z Głębowic, która 
dała występ pod batutą Adama Sali.

Dożynki zakończyła zabawa taneczna, do której przygrywał 
zespół Superton.

Wszyscy, którzy przybyli na dożynki w Przeciszowie mogli 
także obejrzeć m.in. wystawę obrazów autorstwa Anny i Marka 
Mamiców, stoisko piekarni i cukierni Maja, jak również pszczela-
rza Zygmunta Kurzaka.                 (ryt)

Święto Plonów w Piotrowicach
W niedzielę, 21 sierpnia, jak tradycja każe, odbyły się dożyn-

ki w Piotrowicach. Uroczystości zaczęły się poranną pobudką 
dożynkową. Od godz. 6 w całej wiosce słychać było śpiew członkiń 
KGW, które odwiedzały rolników. O godz. 11 w kościele Nawiedze-
nia Najświętszej Marii Panny dożynkową Mszę św. celebrował ks. 
proboszcz Jan Kordaczka, następnie o godz. 15 na terenie OSP w 
Piotrowicach rozpoczęto część artystyczną. 

Występy KGW, dzieci z przedszkola i szkoły prowadziła sołtys 
Krystyna Smajek, która powitała również wszystkich rolników, 
gospodarzy dożynek oraz zaproszonych gości. Wieniec uwity z 
tegorocznych kłosów z rąk gospodyń wiejskich z KGW odebrali 
Barbara i Bogdan Cuberowie – gospodarze dożynek, zaś pachną-

ce, świeże chleby otrzymali Tomasz Kosowski – Przewodniczący 
Rady Gminy i Krystyna Smajek – sołtys Piotrowic.

Wszystkim zgromadzonym bardzo podobały się występy 
przedszkolaków, nagrodzono ich gromkimi brawami. Nie mniej-
sze oklaski otrzymali artyści z Zespołu Szkół Podstawowo – Gim-
nazjalnych za swoje kabaretowe popisy.

Po zakończeniu części artystycznej głos zabrał wójt gminy 
Przeciszów i jednocześnie gospodarz dożynek Bogdan Cuber. 
Złożył życzenia i podziękował rolnikom za trud włożony w pra-
ce żniwne. Podziękował również organizatorom KGW Piotrowi-
ce, OSP Piotrowice i GBP w Przeciszowie za dobre przygotowanie 
dożynek. Następnie zaprosił wszystkich do zabawy, która trwała 
do późnych godzin nocnych. 

Sołtys sołectwa Piotrowice

Za pomoc w organizacji dożynek w Przeciszowie organizatorzy dziękują:
 Y Samorządowe Przedszkole 
 Y Śpiewające Jeziora
 Y Same Swoje
 Y KGW Przeciszów
 Y Ochotnicza Straż Pożarna z Piotrowic
 Y Kierownik Gminnego Zakładu Wodo-

ciągów i Kanalizacji – Józef Śliwa z  
pracownikami

 Y Magdalena i Łukasz Całus – gospoda-
rze dożynek

 Y Piekarnia, cukiernia MAJA ze Spytkowic
 Y Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna z 

Przeciszowa
 Y Piekarnia Jolanta Hajduk, Magdalena 

Hajduk-Jurczyk  

 Y Rodzina państwa Gagracz
 Y Państwo Kurzak
 Y Anna i Marek Mamica
 Y Kółko rolnicze z Przeciszowa
 Y Stokłosa Janina
 Y Kazimierz Całus
 Y Tomasz Kosowski
 Y Władysława Jędrys 
 Y Jadwiga Michałek
 Y Anna Fuczek
 Y Anna i Józef Król
 Y Ludwik Sanak
 Y Zbigniew Szafraniec
 Y Leszek Bałys
 Y Michał Mendyk, Piotr Bolisęga

 Y Józef Płonka sołtys Lasu
 Y Stefan Zajas
 Y Artur Bochenek
 Y Wiesław Oleksy
 Y Grzegorz Płonka
 Y Andrzej Michałek
 Y Kamil Antecki
 Y Dawid Świerguła
 Y Paweł Całus
 Y pracownikom porządkowym Urzędu 

Gminy 
oraz wszystkim, którzy przyczynili się 

do organizacji Dożynek

Wśród uczestników dożynek znalazł się Marek Sowa, marszałek województwa
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Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybie-
rania) w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma 
obywatel polski, który: 
• najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, 
• nie został pozbawiony praw publicznych pra-

womocnym orzeczeniem sądu, 
• nie został ubezwłasnowolniony prawomoc-

nym orzeczeniem sądu, 
• nie został pozbawiony praw wyborczych pra-

womocnym orzeczeniem Trybunału Stanu. 
Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. 

Można być wpisanym tylko do jednego spisu.  Spi-
sy wyborców sporządzają urzędy gmin. 

I. Głosowanie w miejscu stałego zamieszka-
nia w Polsce. 

Wyborca zameldowany na pobyt stały na 
obszarze gminy, który nie złożył wniosku o wpisa-
nie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu 
oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców na 
własny wniosek, zostanie wpisany z urzędu do spi-
su wyborców sporządzanego dla obwodu głoso-
wania właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

II.  Głosowanie poza miejscem stałego 
zamieszkania. 
Ø Głosowanie w miejscu pobytu czasowego, 

po dopisaniu do spisu na wniosek wyborcy 
• Wyborca, czasowo przebywający poza miej-

scem zameldowania na pobyt stały (w tym wybor-
ca zameldowany na pobyt czasowy), a w przypad-
ku wyborcy wpisanego do rejestru wyborców na 
własny wniosek — przebywający czasowo poza 
miejscem wpisania do rejestru oraz wyborca 
nigdzie niezamieszkały, może wziąć udział w gło-
sowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złoży 
pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. 

Wniosek składa się w urzędzie gminy, na 
obszarze której czasowo przebywa wyborca, naj-
później w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do 
dnia 4 października 2011 r. 

Wyborca dopisany do spisu wyborców na 
własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze 
spisu w miejscu stałego zamieszkania. 
ØGłosowanie na podstawie zaświadczenia o 

prawie do głosowania 
Wyborca, który zamierza zmienić miejsce 

pobytu przed dniem wyborów może otrzymać 
zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświad-

czeniem takim można głosować w dowolnym 
obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na 
polskim statku morskim. 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie 
do głosowania składa się w urzędzie gminy, w 
której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, 
najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do 
dnia 7 października 2011 r. Może on zostać złożony 
pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. 

Do odbioru zaświadczenia wyborca może 
upoważnić inną osobę. Wówczas wyborca spo-
rządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upo-
ważnienie (może to być jeden dokument), w któ-
rym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz 
numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do 
odebrania zaświadczenia. 

Wyborca, któremu wydano zaświadcze-
nie o prawie do głosowania zostanie z urzędu 
skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego 
zamieszkania. 

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie 
utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. 
W przypadku jego utraty, niezależnie od przy-
czyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego 
zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu 
w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego 
zamieszkania. 
Ø Głosowanie w szpitalach, domach pomo-

cy społecznej, zakładach karnych i aresztach śled-
czych oraz w domach studenckich 

Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu 
wyborów w szpitalach, domach pomocy spo-
łecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych 
zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzo-
nych dla obwodów głosowania utworzonych w 
tych jednostkach i będą mogli głosować w tych 
obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi osoby 
przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w 
spisie wyborców. 

Na takich samych zasadach będą mogli gło-
sować wyborcy przebywający w domach stu-
denckich lub zespołach domów studenckich, 
w których utworzono obwody głosowania. 

Wyborcy wpisani do spisu wyborców w wyżej 
wymienionych jednostkach zostaną z urzędu skre-
śleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania. 
Osoby, które przybędą do wyżej wymienionych 
jednostek w dniu wyborów, będą mogły głoso-
wać w obwodach utworzonych w tych jednost-

kach tylko na podstawie zaświadczeń o prawie 
do głosowania. 
Ø  Głosowanie w kraju wyborców stale 

zamieszkałych za granicą 
Wyborca stale zamieszkały za granicą, któ-

ry będzie przebywał w Polsce w dniu wyborów, 
może wziąć udział w głosowaniu w dowolnym 
obwodzie głosowania, jeśli przedłoży obwodo-
wej komisji wyborczej ważny polski paszport oraz 
dokument potwierdzający, że stale zamieszku-
je za granicą. Dokumentem takim może być np. 
karta stałego pobytu, dokument potwierdzający 
zatrudnienie za granicą lub dokument potwier-
dzający uprawnienie do korzystania ze świad-
czeń ubezpieczenia społecznego za granicą. Na 
tej podstawie obwodowa komisja wyborcza dopi-
sze taką osobę do spisu wyborców, zaznaczając to 
w paszporcie przez odciśnięcie pieczęci komisji i 
wpisanie daty na ostatniej stronie przeznaczonej 
na adnotacje wizowe. 

Wyborca stale zamieszkały za granicą może 
również głosować na podstawie zaświadczenia 
o prawie do głosowania wydanego przez konsu-
la, o ile został na swój wniosek wpisany do spisu 
wyborców w obwodzie głosowania utworzonym 
za granicą.

III. Dopisywanie wyborców do spisów w dniu 
głosowania 

W dniu wyborów obwodowe komisje wybor-
cze dopisują do spisu wyborców jedynie tych 
wyborców, którzy: 
• przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania, 
• zostali pominięci w spisie, jeżeli udokumentują, 

że stale zamieszkują na terenie danego obwo-
du głosowania, a urząd gminy potwierdzi, że 
nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez 
nich prawa wybierania lub o wpisaniu do spisu 
wyborców w innym obwodzie, 

• są obywatelami polskimi stale zamieszkującymi 
za granicą, głosującymi w kraju na podstawie 
ważnego polskiego paszportu, 

• zostali skreśleni ze spisu dla danego obwodu 
głosowania w związku z wpisaniem do spisu 
wyborców w szpitalu, domu pomocy społecz-
nej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, 
jeżeli udokumentują, że opuścili tę palcówkę 
przed dniem wyborów; 

• chcą głosować w obwodzie utworzonym w zakła-
dzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecz-
nej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, a 
przybyli do tej jednostki przed dniem wyborów. 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZECISZÓW z dnia   24  sierpnia 2011 roku
Działając na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy  (Dz. U. Nr 21, poz. 112  z późn. zm.), podaję do 

wiadomości publicznej informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji 
wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, utworzonych 
uchwałą Zarządu Gminy w Przeciszowie Nr 115/49/98 z dnia 19 sierpnia 1998 r w których zostanie przeprowadzone głosowanie w wybo-
rach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011 roku

Nr obwodu 
głosowania

Granice obwodu 
głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1. Sołectwo Przeciszów 
do torów kolejowych

Szkoła Podstawowa w Przeciszowie

2. Sołectwo Las, Przyręb, 
Podlesie

Szkoła Podstawowa w Przeciszowie-
Podlesiu lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

3. Sołectwo Piotrowice Szkoła Podstawowa w Piotrowicach 
lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych

Głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej  odbędzie się 

w dniu 9 października 2011r w godz 700 – 2100

Wyborca niepełnosprawny o znacz-
nym lub umiarkowanym stopniu nie-
pełnosprawności w rozumieniu ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 
z 2010r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.) 
może głosować korespondencyjnie.

Dla celów głosowania korespon-
dencyjnego na terenie Gminy Przeci-
szów właściwa jest Obwodowa Komisja 
Wyborcza Nr 1, adres siedziby: ul. Szkol-
na 93, 32-641 Przeciszów

Wójt Gminy, Bogdan Cuber
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Wywiad z Ewą Michałek, dyrektor Zespołu Szkół Podstawowo-
-Gimnazjalnych w Piotrowicach.

- Jest Pani nauczycielem, dyrektorem 
szkoły. Skąd zainteresowanie pracą w 
oświacie? Czy wynika ono z tradycji wynie-
sionej z domu, a może stoi za tym inna 
przyczyna, tak podjętej decyzji?

Moja droga zawodowa wynika z zainte-
resowania językiem polskim. Zawsze, gdy 
kontaktuję się z moim profesorem ze szkoły 
średniej, panem Toczkiem, powtarzam mu, 
że to wszystko przez niego. Język polski był 
od dawna w centrum moich zainteresowań 
i wiedziałam, że będę pracować z dziećmi i 
młodzieżą. Choć na początku myślałam o 
resocjalizacji, jednak presja rodziny, która 
odradzała mi ten kierunek studiów, była tak 
duża, że ostatecznie z niej zrezygnowałam.

- Skąd wynikała Pani decyzja o pozo-
staniu w Piotrowicach po zakończonych 
studiach?

Wiedziałam, że Piotrowice będą moim 
miejscem na ziemi. Placówką, od której 
zaczęłam i na której skończyłam poszuki-
wania pracy, była właśnie szkoła w Piotrowi-
cach. Wyszłam za mąż i wspólnie z mężem 
zdecydowaliśmy, że tu zostaniemy.

- Przez pewien czas była Pani wice-
dyrektorem społecznym w piotrowickiej 
szkole, czyli miała Pani dodatkowe obo-
wiązki bez dodatkowego wynagrodzenia. 
Skąd pomysł, aby utworzyć takie stanowi-
sko, bez gratyfikacji za pracę?

To stanowisko zaproponował mi były 
dyrektor szkoły, Bogdan Cuber. Szkoła 
zawsze była mi bliska i nie wszystko przelicza 
się na pieniądze. W naszej placówce przez 
jakiś czas funkcjonował taki model. Społecz-
ny wicedyrektor miał takie pensum godzin, 
jak pozostali nauczyciele. Myślę, że to się 
wiązało z przekształceniem naszej szkoły. Na 
początku było dwóch dyrektorów: podsta-
wówki i gimnazjum. Kiedy nastąpiło połącze-
nie placówki i powstał zespół, pozostał tylko 
jeden. Wówczas pojawiła się potrzeba utwo-
rzenia stanowiska jego zastępcy. Trudno mi 
jednoznacznie stwierdzić, z czego wynika-
ło rozwiązanie ze społecznym charakterem 
tej funkcji. Być może decydowały względy 
ekonomiczne. Obecnie mój zastępca ma 
odpowiednio mniejsze pensum godzin 
dostosowane do stanowiska wicedyrektora, 
dotyczy to jednak tylko godzin dydaktycz-
nych, bo w rzeczywistości spędza w szkole, 
podobnie jak ja, o wiele więcej godzin niż 
inni nauczyciele.

- Przez jedną kadencję pełniła Pani 
obowiązki radnej gminnej. Skąd pomysł 
startu w wyborach samorządowych? Co 
udało się Pani osiągnąć przez ten okres dla 
mieszkańców naszej miejscowości?

Do udziału wyborach zachęcili mnie moi 
znajomi. Chciałam zrobić coś dobrego, poży-

tecznego dla mieszkańców naszej gminy. 
Sadzę, że swoje zadanie wykonałam dobrze. 
Pomogłam tylu ludziom, ilu mogłam pomóc. 
Sądzę, że każdy powinien spróbować. Z uwagi 
na mandat radnej musiałam zrezygnować z 
funkcji wicedyrektora społecznego, gdyż tak 
stanowiły przepisy. W tym przypadku nie mia-
łam dylematu, bo wiedziałam, że jako radna 
będę bardziej pomocna. Szkoła miała prze-
cież bardzo dobrego i sprawnego dyrektora, a 
ja pełniłam tylko rolę wspierającą. Będąc rad-
ną, pracowałam w Komisji Oświaty i Zdrowia 
Rady Gminy Przeciszów. Zadania z nią zwią-
zane były rozległe, ale naszym priorytetem 
stało się organizowanie letniego wypoczyn-
ku dla dzieci z ubogich rodzin. W to zadanie 
zaangażowany był zwłaszcza przewodniczący 
komisji, Roman Gancarczyk, a ja starałam się 
mu pomagać, szczególnie w sprawie dzieci 
z Piotrowic. Wyjazdy dzieci były częściowo 
finansowane przez urząd gminy oraz ze środ-
ków zebranych wśród sponsorów. Naszym 
zadaniem było więc nie tylko organizowanie 
wypoczynku, ale także szukanie dróg finan-
sowania tego ważnego przedsięwzięcia. Kon-
ta użyczył nam Caritas, który posiada statut 
organizacji pożytku publicznego. Mogliśmy 
więc wykorzystać możliwość 1 proc. odpi-
sów od podatku. Prosiliśmy także o pomoc 
finansową firmy, innych radnych i miejsco-
wych biznesmenów. Pomogli też nauczycie-
le, którzy bezpłatnie, w ramach wolontariatu, 
pełnili funkcje opiekunów. To dowodzi, że jest 
wielu ludzi o wielkich sercach. W gronie rady 
również spotkaliśmy się z życzliwością i zro-
zumieniem potrzeb dzieci. W ciągu trzech lat 
zorganizowaliśmy dwie kolonie i cykl wycie-
czek, z których skorzystało wiele dzieci z tere-
nu całej gminy.

- Porozmawiajmy na temat problemów 
szkoły w Piotrowicach. Z pewnością moż-
na je podzielić na kilka grup i zaliczyć do 
finansowych, inwestycyjnych oraz bez-
pośrednio dotyczących uczniów. Proszę 
naświetlić ten temat czytelnikom.

Dotyka nas niż demograficzny, choć 
w tym roku szkolnym wyszliśmy obronną 
ręką z tego problemu. Ilość naszych oddzia-
łów jest taka sama, jak w ubiegłym roku. 
W poprzednich latach było jednak w tym 
zakresie lepiej, niemal wszystkie oddziały 
były podwójne. Obecnie podwójne oddziały 
mamy tylko w gimnazjum, a w szkole pod-
stawowej - wyłącznie pojedyncze. Spadek 
ilości uczniów odczujemy w przyszłym roku, 
choć jest światełko w tunelu, gdyż jeśli naukę 
rozpoczną sześciolatki, najprawdopodobniej 
powstaną dwa oddziały klas pierwszych.

- Właśnie, wobec tego proszę powie-
dzieć, czy szkoła jest przygotowana do 
przyjęcia sześciolatków?

Niestety, to jest dla nas spory problem, 
gdyż na nadejście sześcioletnich pierwszo-
klasistów szkoła powinna się szczególnie 
przygotować. Chcielibyśmy, jeśli pozwo-
lą na to posiadane środki, powiększyć sale 
lekcyjne, aby zapewnić dzieciom przestrzeń 

Ewa Michałek - dyrektorem Zespołu 
Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w 
Piotrowicach jest od 1 lutego 2011 roku, 
choć jej związki z placówką trwają od 
przeszło 20 lat. Jest absolwentką Akade-
mii Pedagogicznej w Krakowie, obecnie 
Uniwersytetu Pedagogicznego, na kie-
runkach filologii polskiej oraz pedago-
giki szkolnej i wczesnoszkolnej, magister 
w obydwu tych dziedzinach. Odbyła 
także studia podyplomowe z zakresu 
zarządzania oświatą. Od kilku lat jako 
egzaminator egzaminu gimnazjalnego 
w części humanistycznej, współpracu-
je z Okręgową Komisją Egzaminacyjną 
w Krakowie. W 1990 r. rozpoczęła pracę 
w szkole w Piotrowicach. Pracowała z 
dziećmi w różnym  wieku: najmłodszy-
mi, w klasach IV-VI i z gimnazjalistami 
jako nauczyciel języka polskiego. Rodo-
wita oświęcimianka. W roku 1984 przy-
jechała wraz z rodzicami do Piotrowic 
i zamieszkała w naszej miejscowości. 
W roku 2001 objęła funkcję dyrektora 
społecznego w ZSP-G w Piotrowicach. 
W 2002 roku została radną gminną. Jako 
wiceprzewodnicząca Komisji Oświa-
ty i Ochrony Zdrowia współorganizo-
wała wypoczynek dla dzieci z ubogich 
rodzin. Jak sama powtarza, to co robi, 
jest tym, co chciała robić w życiu, szcze-
gólnie jeśli chodzi o filologię polską. Jej 
wysiłki zostały docenione i w roku 2008 
otrzymała Nagrodę Ministra Oświaty, 
jako nauczyciel, zaangażowany w swo-
ją pracę. Jest mężatką, ma dwójkę dzieci 
w wieku 22 i 11 lat. Jej pasją jest czyta-
nie książek. W centrum zainteresowania 
pozostaje także film i teatr.
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do nauki i zabawy. Nasza szkoła jest nowo-
czesna i może poszczycić się nowoczesną 
bazą dydaktyczną. Mój poprzednik bardzo 
o to dbał. Przyjęcie sześciolatków oznacza 
jednak nowe zadania i rozwiązania orga-
nizacyjne. Póki co, udało nam się wyłączyć 
piętro, na którym uczą się młodsze dzieci. 
Jeśli chodzi o doposażenie w nowoczesne 
pomoce, to szukamy środków unijnych. Wraz 
z dyrektorami pozostałych szkół na terenie 
gminy oraz z urzędem gminy opracowali-
śmy wniosek do projektu „Indywidualizacja 
procesu nauczania i wychowania uczniów w 
klasach I-III szkoły podstawowej” w związku 
z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki.

- Czy ministerstwo zaplanowało środ-
ki finansowe na przystosowanie szkół dla 
sześciolatków, które przekaże szkołom 
podstawowym?

Na ten temat nie mamy żadnych infor-
macji. Przypuszczam, że zadanie to zostanie 
przeniesione na szkoły i samorządy.

- Wobec tego, co zrobi szkoła w Pio-
trowicach? Zwróci się o pomoc finansową 
do gminy?

Gdy zamkniemy rok budżetowy, będę 
wiedziała, co dalej, jakie należy podjąć dzia-
łania, choć, oczywiście, mamy pewne symu-
lacje. Zawsze mile widziane jest jednak, 
aby jak najwięcej wygospodarował dyrek-
tor szkoły. Możliwości związane z pomocą 
finansową ze strony gminy są ograniczone 
ze względu na zaangażowanie środków w 
kosztowne inwestycje, takie jak kanalizacja 
czy remonty dróg. Budżet szkoły jest okre-
ślony i musi wystarczyć, można oszczędzać, 
przesuwać środki i to wszystko.

- Może wynajem nieruchomości, dzier-
żawa będzie generować zysk dla szko-
ły i tym sposobem dofinansuje potrzeby 
inwestycyjne?

Braliśmy to pod uwagę, ale to nie było-
by zgodne z ideą misji szkoły. Jesteśmy pla-
cówką bardzo otwartą. Nasza szkoła jest 
swoistym centrum kulturalnym, zwłaszcza 
jeśli chodzi o sport. Sala gimnastyczna jest 
niemal ciągle używana do późnych godzin 
wieczornych. Korzystaja z niej młodzież i 
dorośli. Oprócz treningów, mamy zajęcia 
rekreacyjne, fitness, karate dla dzieci, do 
niedawna także jogę prowadzoną w ramach 
wolontariatu. Jest też boisko do siatkówki 
plażowej. Wkrótce ruszy amatorska liga teni-
sa stołowego. Ponadto użyczamy bezpłatnie 
sale szkole językowej na zajęcia dla naszych 
uczniów. Jeśli zażądamy odpłatności, wów-
czas w znacznym stopniu ograniczymy tę 
działalność, a przecież nie o to chodzi. Waż-
ne, żeby w naszej miejscowości działo się 
coś dobrego.

- Brak środków na szkolne inwestycje 
to nie jedyny problem. W centrum zain-
teresowania zawsze pozostawała troska 
o dobro uczniów. Proszę powiedzieć, co w 
tym przypadku dzieje się w tej placówce.

Mamy dobre dzieci. W naszej szkole, co 

jest bardzo istotne, nie ma anonimowości, 
gdyż grono pedagogiczne zna uczniów od 
pierwszej klasy. Można powiedzieć, że dzie-
ci rosną na naszych oczach. Do tej pory nie 
było pedagoga. Sami radziliśmy sobie z pro-
blemami wychowawczymi, uczniowie przy-
chodzili ze swoimi problemami do dyrektora 
i wychowawców. Od tego roku uczniowie, 
ich rodzice i nauczyciele mogą korzystać z 
pomocy pani pedagog. Utworzone zostały 
także zespoły udzielające pomocy psycho-
logiczno-pedagogicznej zarówno uczniom 
mającym trudności w nauce i znajdującym 
się w trudnej sytuacji, jak i uczniom zdolnym, 
aby jak najlepiej mogli wykorzystać swoje 
uzdolnienia. Każdy przypadek należy trak-
tować indywidualnie i staramy się nikogo 
nie pozostawiać bez pomocy.

- Czy takie sytuacje, jak na przykład 
próba samobójcza uczennicy w szkole w 
Przeciszowie lub podobne zdarzenia mia-
ły tutaj miejsce?

Wolałabym się nie odnosić do tego zda-
rzenia. U nas tak dramatycznego wydarze-
nia nie było, ale mogło wydarzyć się wszę-
dzie. Nawet daleko posunięta czujność nie 
zawsze może nas jako nauczycieli i rodziców 
ustrzec przed tragedią. Z pewnością otwar-
tość uczniów w relacjach z nauczycielami 
sprzyja bezpieczeństwu w naszej placówce i 
tworzy atmosferę do rozwiązywania proble-
mów. Ponadto szkoła prowadzi działalność 
profilaktyczną: pogadanki i lekcje z ucznia-
mi, prowadzone przez nauczycieli oraz różne 
instytucje, także policję.

- Wróćmy jeszcze do najpilniejszych 
zadań inwestycyjnych w szkole. Co jesz-
cze zostało do zrobienia przez placówkę 
w najbliższym czasie?

Szkoła prezentuje się znakomicie, co 
jest zasługą poprzedniego dyrektora, a 
obecnie wójta. Jak wszyscy jednak wiemy, 
nie można stać w miejscu, gdyż to oznacza 
cofanie się. Jednym z ważniejszych zadań 
jest rozwiązanie problemu miejsc parkin-
gowych dla pojazdów rodziców przywożą-
cych uczniów do szkoły. Trzeba też zadbać 
o bezpieczeństwo terenu wokół szkoły. Wią-
że się to z koniecznością wymiany ogrodze-
nia. Chciałabym również uczynić otoczenie 
wokół szkoły bardziej przyjazne dla dzieci, 
zagospodarować przyjemny, zielony kącik, 
gdzie uczniowie mogliby spędzać przerwy 
na powietrzu w okresie wiosenno-jesien-
nym. Czekamy też na rozstrzygnięcia w 
sprawie budowy boiska. Powstanie takiego 
nowoczesnego obiektu w sąsiedztwie szko-
ły umożliwiłoby wykorzystanie istniejącego 
przy sali gimnastycznej zaplecza. Powstała-
by w ten sposób świetna baza rekreacyjno-
-sportowa służąca nie tylko uczniom, ale 
także całej społeczności.

- Skupmy się może przez chwilę na osią-
gnięciach uczniów szkoły. Jak wyglądają 
efekty kształcenia?

Nasza szkoła może się pochwalić znako-

mitymi wynikami. W tym roku gmina Prze-
ciszów zajęła pierwsze miejsce w powiecie, 
jeśli chodzi o egzamin gimnazjalny, a powiat 
oświęcimski znalazł się w czołówce woje-
wództwa i kraju. W egzaminie humanistycz-
nym szkoła w Piotrowicach była pierwsza. 
Tak wysoki wynik uzyskało zaledwie 7 proc. 
szkół w Polsce. To nie pierwszy taki sukces. 
W 2007 r. nasi gimnazjaliści uzyskali w egza-
minie humanistycznym średni wynik 40 pkt 
na 50 możliwych (przekroczyli średnią woje-
wódzką aż o 8 pkt.). Można go było porów-
nać z wynikami najbardziej renomowanych, 
elitarnych szkół. W tym roku bardzo dobrze 
wypadliśmy także w części matematyczno-
-przyrodniczej i językowej. W poprzednich 
latach odnosiliśmy też sukcesy w konkursach 
przedmiotowych, również wojewódzkich. 
Tradycją stały się już spektakularne osiągnię-
cia naszych wychowanków w sporcie. Osią-
gnięciem jest również z pewnością świetna 
współpraca szkoły z rodzicami.

- Właśnie. Od kilku lat jest organizowa-
ny Festyn Rodzinny połączony z rajdem 
rowerowym. Jest to dobry przykład współ-
pracy szkoły z rodzicami.

Ta cykliczna impreza to przede wszyst-
kim zasługa rodziców. Jej organizacja wyma-
ga olbrzymiego wysiłku i pracy wielu ludzi. 
Rodzice poświęcają temu mnóstwo swojego 
czasu i energii. Szkoła, oczywiście, pomaga 
i włącza się w imprezę. Nasz kolega, Tomasz 
Milowski, jest współorganizatorem rajdu 
rowerowego. Oprócz tej imprezy są też inne, 
np. w tym roku Sylwester. Bardzo dobrze 
współpracuje mi się z rodzicami, bo to zespół 
silnie zmotywowanych ludzi, którzy iden-
tyfikują się z celami szkoły. Cieszy mnie też 
współpraca z moimi kolegami. Stawiam na 
to, aby inspirować ludzi, a nie tylko nakazy-
wać. Udaje nam się porozumieć. Od znajo-
mych wymaga się więcej, a moi koledzy to 
rozumieją. 

- A co ze sportem, który był „oczkiem 
w głowie” byłego dyrektora?

Mamy i mieliśmy liczne sukcesy spor-
towe i mamy się czym pochwalić. Sport był 
i nadal będzie w naszej szkole niezmiernie 
ważny, zwłaszcza, że mamy znakomitą bazę. 
Mój zastępca jest nauczycielem wychowania 
fizycznego, więc pomoże mi o to zadbać.

- Przed Panią lata na stanowisku dyrek-
tora, co jest najważniejsze dla szkoły w nie-
dalekiej przyszłości?

W szkole najważniejsze jest dziecko i to, 
aby nasi wychowankowie odnieśli sukces 
w życiu. Ważne jest, aby nasza placówka 
dobrze przygotowywała uczniów do doro-
słego życia przy jednocześnie wysokich stan-
dardach kształcenia. Ministerstwo Edukacji 
ogłosiło ten rok „Rokiem szkoły z pasją”, a ja 
chciałabym być dyrektorem z pasją, tak jak 
mój poprzednik.

- Dziękuje za rozmowę.

Rozmawiał Ryszard Tabaka



Wieści Gminy Przeciszów (nr 3/2011)8
ak

tu
al

no
śc

i Co słychać u Cyklistów ?
W dniach od 18 do 26 czerwca 20-oso-

bowa grupa cyklistów  wyjechała na wcza-
sy rowerowe na pojezierze mazurskie. W 
piątek 18 czerwca udali się oni pociągiem 
z Przeciszowa do Giżycka.  Rowerami 
dojechali do swojej bazy w Kruklankach 
do zarezerwowanego wcześniej ośrod-
ka wypoczynkowego Zacisze-Brożówka.

Pogoda dopisywała im przez cały 
tydzień. Codziennie wyjeżdżali rowerami, 
udając się w różne  ciekawe miejsca Mazur. 
Cykliści zwiedzili: 

- Giżycko, które jest największym w 
Polsce ośrodkiem, śródlądowej turysty-
ki wodnej, położone między jeziorami 
Niegocin i Kisajno. Ciekawą atrakcją tego 
miejsca jest potężna twierdz Boyen, obec-
nie mieści się tam muzeum historyczne, 

- Gierłoż,  gdzie mieści się „Wilczy sza-
niec”  była kwatera Hitlera, w której 20 lip-
ca 1944 r. dokonano na niego nieudanego  
zamachu bombowego. W odwecie stra-
cono ok. 5 tys. osób, w tym zamachowcy 
i ich rodziny poddawane były torturom, 
które nagrywano w celach propagando-
wych z polecenia Hitlera. Kompleks posia-
da 80 obiektów, z których najważniejsze 
były chronione żelbetonowymi ścianami 
o grubości do 8 m.

24 stycznia 1945 r. Niemcy wysadzili 
kwaterę w powietrze i cały rejon oddali 
Rosjanom bez większych strat. Pozostało-
ści „Wilczego szańca” zrobiły na mieszkań-
cach naszej gminy olbrzymie wrażenie.

- Sztynort jeden z węzłowych punk-
tów turystyki wodnej i lądowej. Znajduje 
się tam zespół pałacowy pruskich magna-
tów Lehndorffów, który w latach 1941 – 44 
był siedzibą Ribbentropa. Ostatni z rodu  
Lehndorffów Henryk został powieszony 
za udział w zamachu na Hitlera. Nad  pięk-
nym jeziorem Sztynorckim znajduje się 
duża przystań i wioska żeglarska,

- Puszcza Borecka to duży zwarty 
obszar leśny porośnięty głównie grądami 
czyli lasami liściastymi z dębem, grabem, 

klonem, lipą i jesionem. Lekko pofalowa-
ny teren idealnie nadaje się do turysty-
ki rowerowej. W puszczy odwiedziliśmy 
leśniczówkę Wolisko, gdzie w zagrodzie 
spotkaliśmy kilka z 60 żyjących na wolno-
ści żubrów. Nie obeszło się oczywiście bez 
pamiątkowych zdjęć.

- mazurska wieś  Rapa, była celem 
kolejnej wycieczki rowerowej  do miejsca, 

Każdy dzień był inny i ciekawy. Koń-
czył się zawsze wspólną kolacją lub ogni-
skiem oraz omawianiem kolejnej trasy w 
następnym dniu.

W sobotę wieczorem cykliści wyjecha-
li z Giżycka i po przesiadce w Warszawie 
dotarli w niedzielę do swoich domów w 
Przeciszowie.

9 lipca cykliści zorganizowali po raz 
czwarty Zlot Rowerowy w Dolinie Karpia 
w ramach obchodów Święta Gminy Prze-
ciszów. Pogoda dopisała, rajd przebiegał 

Barania Góra pod chmurką
Po raz kolejny Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie zor-

ganizowała wycieczkę górską. Tym razem, 30 lipca, zdobyto szczyt 
Baraniej Góry. 

Uczestnicy wycieczki wyruszyli z Wisły Czarne wzdłuż Czarnej 
Wisełki. Pomimo pochmurnej pogody wszystkim dopisywały humo-
ry, a najdzielniejszym piechurem był 6-letni Bartosz, który samodziel-
nie przemaszerował całą trasę! 

Po krótkim odpoczynku w schronisku i zwiedzeniu Muzeum Tury-
styki Beskidu Śląskiego podróżnicy ruszyli na szczyt, który przywitał 
ich zamglonymi widokami.

Droga powrotna wiodła wzdłuż Białej Wisełki po mokrym i błot-
nistym szlaku. Ubłoceni, ale zadowoleni ruszyli do domu. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom wycieczki i zapraszamy na 
kolejne.       q

gdzie znajduje się grobowiec w kształcie 
piramidy, zbudowany w 1811 r. Rapa przez 
wiele lat była zapomniana, ale w ostatnich 
latach obrasta nowymi legendami i przy-
ciąga wielu turystów.

Ciała w piramidzie uległy mumifikacji, 
ponieważ budynek – jak utrzymują bada-
cze – znajduje się w miejscu wielkiej kon-
centracji mocy pozytywnego promienio-
wania energii Ziemi i kosmosu. Twierdzą 
również, że w Rapie przecinają się trzy linie 
silnego promieniowania geomagnetycz-
nego łączące tzw. miejsca mocy. Jedna z 
takich linii podobno biegnie przez Rapę 
do Wilczego Szańca w Gierłoży. Historia 
piramidy jest bardzo ciekawa, ale to temat 
na osobny artykuł.

pięknymi okolicami - Przeciszowa, Pio-
trowic Gierałtowic, Łowiczek, Rudz, Gro-
dziska, Trzebieńczyc z metą na stadionie 
LKS w Przeciszowie, gdzie rozdano nagro-
dy, najcenniejszą był jak zwykle rower. 
W rajdzie uczestniczyło ok. 400 osób. 
Uczestnikom bardzo smakował smalec, 
ciasto, a także miód od pana Kurzaka z 
Przeciszowa.

W dniach od 9  do 14 sierpnia po raz 
drugi cykliści uczestniczyli w pielgrzymce 
rowerowej do Częstochowy, organizowa-
nej przez parafię św. Macieja w Andrycho-
wie. W pielgrzymce brało udział 96 osób.

7 sierpnia miał miejsce piknik rowe-
rowy w Torino na Łowiczkach, w którym 
uczestniczyło 20 członków Koła Rowero-
wego w Przeciszowie.    JK

Cyklisci w drodze do Wilczego Szańca w Gierłoży
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Ochotnicza Straż Pożarna w Przeciszowie obchodziła w niedzielę 11 września 100-lecie swego istnienia. Uroczystość ta 
miała szczególny dla naszej gminy wymiar i charakter. Symbolicznym złożeniem wieńca i zapaleniem zniczy pod tablicą 

poległych podczas II wojny światowej, a następnie uroczystą sumą druhowie strażacy rozpoczęli obchody jubileuszu. Mszę Świętą  
za nich i ich rodziny oraz za zmarłych strażaków z Przeciszowa odprawił ksiądz kanonik Marek Spólnik, proboszcz naszej parafii.

Po uroczystej Eucharystii strażacy 
pomaszerowali ulicami Przeciszowa do 
remizy przy dźwiękach Orkiestry Dętej 
z Polanki Wielkiej, grającej pod batutą 
kapelmistrza Krzysztofa Ziaja.

Do Przeciszowa zjechało 26 pocz-
tów sztandarowych Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych z powiatu oświęcimskiego 
m.in. z: Zatora, Podolsza, Piotrowic, Polan-
ki Wielkiej, Głębowic, Malca, Lęk, Kęt Pod-
lesie, Brzeszcz Bór, Oświęcimia, Dworów 2, 
Stawów Monowskich, Włosienicy, Gorzo-
wa, Chełmka, Bobrka, Broszkowic. Oficjal-
ną część jubileuszu poprzedziło powitanie 
pocztów sztandarowych oraz przemarsz 
na plac przed Domem Kultury.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się 
m.in.: posłowie na sejm RP Beata Szydło 
i Stanisław Rydzoń,  dh Łukasz Smółka 
zastępca dyrektora wykonawczego ZOSP 
RP w Krakowie, dh Edmund Kalfas, członek 
prezydium Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego Straży Pożarnych w Krakowie, Józef 
Kała wiceprezes Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska w Krakowie, 
Bogdan Cuber, wójt gminy Przeciszów, mł. 
brygadier Marek Szklarski, przedstawiciel 
Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie, 
kpt. Henryk Jurecki, zastępca komendan-
ta PSP w Oświęcimiu.

- Przez lata dużo się zmieniło. Zmie-
niła się strażnica, zmienił się sprzęt stra-
żacki, samochody ratowniczo-gaśnicze. 
Są nowocześniejsze, bezpieczniejsze, lep-
szej jakości. Zmieniali się druhowie, którzy 
przez minione lata pracowali w przeci-
szowskiej straży i tworzyli jej historię. Jed-
no pozostało niezmienne – wasze odda-
nie, poświęcenie i skuteczność w ratowa-
niu życia, zdrowia i mienia oraz ogrom-

ne zaufanie społeczne, którym jesteście 
darzeni – powiedział wójt Bogdan Cuber.

W uznaniu szczególnych zasług dla 
pożarnictwa prezydium Zarządu Głów-
nego Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
wyróżniło OSP w Przeciszowie, nadając 
Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa. 
Z kolei sztandar uhonorował dh Kalfasa.

Druhowie OSP zostali odznaczeni 
medalami -

Złotym Medalem za Zasługi dla Pożar-
nictwa: dh Kazimierz Gajewski, dh Ryszard 
Piętka, dh Stanisław Wójcik s. Józefa, dh 
Józef Wójcik s. Władysława. 

Srebrnym Medalem za Zasługi dla 
Pożarnictwa: dh Marcin Wójcik, dh Alek-
sander Łabaj.

Brązowym Medalem za zasługi dla 
pożarnictwa: dh Michał Curlej, dh Paweł 
Sanak, dh Jan Kasperek, dh Przemysław 
Bartuś.

Odznaką Strażak Wzorowy: dh Prze-
mysław Osoba, dh Jarosław Kasperek, dh 
Grzegorz Michałek, dh Tomasz Bartuś, dh 
Stanisław Łabza.

Odznaczono również strażaków za 
długoletnią działalność. Złoty Znak Związ-
ku odebrał z rąk dha Smółki wieloletni pre-
zes Zarządu Oddziału Gminnego w Prze-
ciszowie dh Józef Madeja. 

W podziękowaniu za wspieranie OSP 
w Przeciszowie dh prezes Józef Puziak 
obdarował zaproszonych gości i sponso-
rów okolicznościowymi statuetkami.

Oficjalne obchody zakończyła defila-
da pocztów sztandarowych przybyłych 
na uroczystość. Na część artystyczną zło-
żyły się występy dzieci z przedszkola w 
Przeciszowie, zespołu Śpiewające Jeziora 
oraz Samych Swoich, po czym rozpoczął 
się festyn.

nym gościom i mieszkańcom gminy Prze-
ciszów, wójtowi oraz wszystkim którzy 
przyczynili się do uświetnienia tak wspa-
niałej uroczystości.

OSP Przeciszów

Z a r z ą d  O S P 
w Pr zec iszowie 
sk łada serdecz-
ne podziękowania  
Marszałkowi Woje-
wództwa Mało -
polskiego Marko-
wi Sowie za prze-
kazane urządze-
nie wielofunkcyj-
ne oraz apteczkę 
pierwszej pomocy, 
pocztom sztanda-
rowym, zaproszo-
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e Największy w Polsce konkurs modelarski

Cuda z papieru w Przeciszowie
Nasza gmina po raz jedenasty była 

gospodarzem największego w naszym 
kraju i już międzynarodowego Konkursu 
Modeli Kartonowych o Puchar Wójta Gmi-
ny Przeciszów. Ta najważniejsza dla hob-
bystów modelarstwa impreza w Polsce 
odbyła się w dniach od 23 do 25 września 
w Domu Kultury w Przeciszowie. Ogółem 
wzięło w niej udział 147 modelarzy z Pol-
ski, Litwy, Ukrainy, Rosji i Słowacji.

Inicjatorem tego cieszącego się z roku 
na rok coraz to większym zainteresowaniem 
konkursu jest szeroko nam znany Łukasz 
Fuczek, ceniony modelarz, od lat prowa-
dzący Klub Modelarski „Orzeł”. Organiza-
torami tej imprezy tradycyjnie była gmina 
Przeciszów, Gminna Biblioteka Publiczna 
w Przeciszowie i oczywiście KM „Orzeł”. Z 
kolei patronat honorowy nad nią sprawo-
wali Cezary Grabarczyk, minister infrastruk-
tury i Marek Sowa, marszałek województwa 
małopolskiego.

Podczas konkursu rywalizacja była zacię-
ta. W sumie zaprezentowano 347 modeli, 
przy czym jury oceniło 311 w 18 kategoriach 
standardowych i siedmiu open. Modele, któ-
re nie wzięły udziału, stanowiły własność 
modelarzy, którzy przywieźli ich więcej, niż 
przewidywał to regulamin.

W piątek i sobotę przyjmowano modele 
do konkursu, a w niedzielę każdy mógł obej-
rzeć nie tylko papierowe cuda, ale również 
sprzęt strażacki, niezwykłą makietę kolejki 
TT oraz to, co można stworzyć z klocków 
Lego Technics.

- Nasz konkurs stał się największym w 
Polsce. Jest obecnie nie tylko ogólnopolski, 
ale już międzynarodowy. Poziom jest bar-
dzo wysoki. Także komisja konkursowa go 
reprezentuje. Jury było naprawdę doboro-
we – akcentuje Łukasz Fuczek.

Zwieńczeniem XI Konkursu Modeli Kar-
tonowych o Puchar Wójta Przeciszów było 
uroczyste rozdanie nagród. W tym dniu wie-
lu najlepszych nie tylko w Polsce modela-
rzy zostało docenionych i uhonorowanych 
medalami, pucharami oraz cennymi nagro-
dami rzeczowymi.

Wójt naszej gminy Bogdan Cuber wrę-
czył sporych rozmiarów puchar Sławomiro-
wi Kopańskiemu z Iławy. 
Gratulujemy wszystkim zwycięzcom! (ryt)

Wyniki konkursu
Kategoria - młodzik
Statki i okręty:

1. Krzysztof Konik z Przeciszowa
2. Piotr Stokłosa z Bielska-Białej
3. Klaudiusz Wojtuszek z Bestwiny

Pojazdy kołowe cywilne:
1. Marek Stolecki z Bielska-Białej
2. Piotr Stokłosa z Bielska-Białej
3. Szymon Szweda z Rudy Śląskiej

Pojazdy gąsienicowe:
1. Dominik Krzysztofik z Rudy Śląskiej

2. Patryk Dura z Rudy Śląskiej
3. Marceli Matłosz z Rudy Śląskiej

Budowle:
1. Marek Stolecki z Bielska-Białej
2. Piotr Stokłosa z Bielska-Białej
3. Klaudiusz Wojtuszek z Bestwiny

Kategoria - junior
Statki i okręty:

1. Wojciech Bochenek z Przeciszowa
2. Piotr Zieliński z Przeciszowa
3. Paweł Szklarski z Rudy Śląskiej

Samoloty jednosilnikowe śmigłowe od 
1930 roku:
1. Krzysztof Koczwara z Tarnowa
2. Wojciech Bochenek z Przeciszowa
3. Wojciech Kasznia z Myszkowa

Śmigłowce:
1. Jakub Liszcz z Rzeszowa
2. Piotr Sanak z Przeciszowa
3. Piotr Zieliński z Przeciszowa

Pojazdy kołowe cywilne:
1. Jakub Stępień z Krakowa
2. Bartłomiej Adamczyk z Polanki Wielkiej
3. Jakub Liszcz z Rzeszowa

Pojazdy kołowe wojskowe:
1. Dominik Krzysztofik z Rudy Śląskiej
2. Adrian Kubica z Rudy Śląskiej
3. Marceli Matłosz z Rudy Śląskiej

Pojazdy szynowe:
1. Jakub Stępień z Krakowa
2. Dominik Krzysztofik z Rudy Śląskiej
3. Michał Cisowski z Przeciszowa

Pojazdy gąsienicowe:
1. Krzysztof Koczwara z Tarnowa
2. Piotr Zieliński z Przeciszowa
3. Wojciech Bochenek z Przeciszowa

Budowle:
1. Jakub Liszcz z Rzeszowa
2. Paweł Szklarski z Rudy Śląskiej
3. Paweł Szklarski z Rudy Śląskiej

Figurki:
1. Jakub Liszcz z Rzeszowa
2. Marek Stolecki z Bielska-Białej
3. Kamil Gregorczyk z Przeciszowa

Rakiety i statki kosmiczne:
1. Piotr Niemczyk z Bestwiny
2. Jakub Stępień z Krakowa
3. Marek Stolecki z Bielska-Białej

Kategoria - senior
Statki i okręty:

1. Roman Derevyenko z Kijowa na Ukrainie
2. Mirosław Stawiak ze Stalowej Woli
3. Andrzej Zemła z Przeciszowa

Okręty podwodne:
1. Mateusz Prociak z Tarnowskich Gór
2. Agnieszka Szczerba z Polanki Wielkiej
3. Krzysztof Konik z Przeciszowa

Żaglowce:
1. Stefan Pawlak z Bydgoszczy
2. Mirosław Rzeźniczek z Gliwic
3. Grzegorz Wala z Rydułtowów

Samoloty jednosilnikowe śmigłowe do 
1930 roku:
1. Martin Seemann z Liptovskiego Hradoka 

na Słowacji
2. Marek Piga z Bratysławy na Słowacji
3. Mirosław Stawiak ze Stalowej Woli

Samoloty jednosilnikowe śmigłowe od 
1930 roku:
1. Wojciech Pietrzykowski z Sierpca
2. Antoni Duraj z Chybia Mnicha

3. Janusz Lemański z Gliwic
Samoloty wielosilnikowe śmigłowe:

1. Wojciech Pietrzykowski z Sierpca
2. Janusz Lemański z Gliwic
3. Henryk Stolecki z Bielska-Białej

Samoloty odrzutowe:
1. Henryk Stolecki z Bielska-Białej
2. Zenon Król z Lublina
3. Mariusz Borek z Sędziszowa Małopolskiego

Samoloty w skali 1:48, 1:50:
1.Tadeusz Duda z Bielska-Białej
2. Wiesław Orzeł ze Świdnika
3. Mirosław Stawiak ze Stalowej Woli

Szybowce:
1. Paweł Ogarek z Jaworzna
2. Halina Duda z Bielska-Białej
3. Paweł Famielec ze Świdnika

Śmigłowce:
1. Mariusz Borek z Sędziszowa Małopolskiego
2. Janusz Stokłosa z Bielska-Białej
3. Evgeny Brovkin z Moskwy w Rosji

Pojazdy kołowe cywilne:
1. Jan Musiał z Kielc
2. Mirosław Gładysek z Chrzanowa
3. Marian Racek z Popradu na Słowacji

Pojazdy kołowe wojskowe:
1. Marian Racek z Popradu na Słowacji
2. Janusz Stokłosa z Bielska-Białej
3. Roman Juszkiewicz z Kielc

Pojazdy szynowe:
1. Piotr Ulman z Krakowa
2. Maciej Herbut z Bereścia
3. Dariusz Bieńkowski z Kutna

Pojazdy gąsienicowe:
1. Grzegorz Litwin z Pilchowic
2. Evgeny Brovkin z Moskwy w Rosji
3. Marek Szajer z Łodzi

Budowle:
1. Zhyriar Giurunian z Kijowa na Ukrainie
2. Tadusz Duda z Bielska-Białej
3. Leszek Góra z Bielska-Białej

Figurki:
1. Michał Struniewicz z Radomia
2. Marcin Szebera z Rybnika
3. Vilmantas Norkus z Gargzdai na Litwie

Rakiety i statki kosmiczne:
1. Jerzy Janukowicz z Rzeszowa
2. Paweł Famielec ze Świdnika
3. Henryk Stolecki z Bielska-Białej

Artyleria:
1. Zhyriar Giurunian z Kijowa na Ukrainie
2. Tadeusz Duda z Bielska-Białej
3. Vilmantas Norkus z Gargzdai na Litwie

Puchar Publiczności:
Stefan Pawlak z Bydgoszczy

Puchar Marszałka Wojewódz t wa 
Małopolskiego:
Piotr Ulman z Krakowa

Puchar Ministra Infrastruktury:
Janusz Lemański z Gliwic

Puchar Wójta Gminy Przeciszów:
Sławomir Kopański z Iławy.

Zwycięzców pozostałych kategorii i 
laureatów nagród podamy w następnym 
numerze WGP.

Sprostowanie
ORGANIZATORZY Festynu Rodzinnego 

w Piotrowicach 
przepraszają Pana Daniela Trzaskę 
za to, że pominięto jego nazwisko przy 
informacji o sponsorach Festynu. Jak co 
roku Pan Daniel Trzaska osobiście poma-
gał przy organizacji i obsłudze Festynu.

Organizatorzy
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Po raz kolejny Urząd Gminy w Przeciszowie, Gminna Biblioteka Publiczna w 
Przeciszowie oraz Towarzystwo Turystyki Rowerowej „Cyklista” Koło Przeci-

szów byli organizatorami Święta Gminy Przeciszów.

Imprezę zainaugurował rajd rowerowy 
„IV Zlot Rowerowy w Dolinie Karpia”. Ponad 
350 uczestników wyruszyło o godz. 10.00 
spod Domu Kultury w Przeciszowie w tra-
sę liczącą 32 km. Po przejechaniu najbar-
dziej wyczerpującego odcinka rajdu cykliści 
zatrzymali się na krótki odpoczynek na lot-
nisku w Gierałtowicach. Wypoczęci ruszyli 
w dalszą drogę do Grodziska, gdzie czeka-
ła kolejna niespodzianka. Każdy uczestnik 
mógł skosztować pysznego ciasta, chleba 

ze smalcem czy miodu z pasieki Zygmun-
ta Kurzaka. Nad wszystkim czuwały panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich z Przeciszowa. 
Zakończenie rajdu miało miejsce na sta-
dionie sportowym, gdzie wśród uczestni-
ków rajdu rozlosowano nagrody i wręczono 
dyplomy dla najstarszego uczestnika, który 
liczył 80 lat i był nim Tadeusz Hutny oraz dla 
najmłodszego, którym był Adrian Polanek (3 
latka). Nagrodzona została także najliczniej-
sza rodzina państwa Kwadransów. 

Festiwal Doliny Karpia 2011 
Drugi dzień lipcowego święta w naszej gminie to Festiwal Doliny Karpia 2011, 

który odbył się po raz trzeci. W tym roku pod nazwą „Karpiowe Atrakcje w 
Gminie Przeciszów”. Impreza ta realizowana jest  we współpracy z Lokalną Gru-
pą Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia w ramach "Funkcjonowania lokalnej 
grupy działania, nabywania umiejętności i aktywizacji" Osi 4 Leader Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Uroczystego otwarcia Festiwalu Doliny 
Karpia 2011 dokonał wójt gminy Przeci-
szów Bogdan Cuber oraz prezes Stowarzy-
szenia „Dolina Karpia” Franciszek Sałaciak.

Po przywitaniu mieszkańców wójt 
Bogdan Cuber złożył serdeczne życzenia 
i podziękowania Annie i Markowi Mamica 
za 30 lat pracy artystycznej.

Kolejnym punktem programu był 
występ laureatów Konkursu Piosenki 
„Majowe Śpiewanie”, po zakończeniu któ-
rego sekretarz Stowarzyszenia „Dolina Kar-
pia” Robert Dziuba przedstawił zakres dzia-
łalności LGD i ogłosił konkurs organizowa-
ny przez stowarzyszenie.

Następnie na scenie przed licznie zgro-
madzoną publicznością pojawiły się panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich z Piotrowic, a 
swoje umiejętności taneczne zaprezen-
towały dziewczęta  z zespołów „Ladies” i 
„Radkercik”. Prezentację lokalnych zespo-
łów zakończył występ zespołu śpiewacze-
go „Same Swoje”. 

Kulminacyjnym momentem drugie-
go dnia zabawy była „Biesiada u Jędrusia”, 
która rozbawiła publiczność organizując 
konkursy, opowiadając dowcipy i śpiewa-
jąc piosenki. 

Festiwalowi Doliny Karpia 2011 towa-
rzyszyły prezentacje twórców ludowych: 
malarstwa Anny i Marka Mamiców, ręko-
dzieła Marii Bratek, bibułkarstwa Krystyny 
Smajek, rzeźby Józefa Gawła, malarstwa 
Wiesława Konecznego, pszczelarstwa Zyg-
munta Kurzaka, Galerii Sztuki Bałysówka 
(obrazy, rzeźby, ceramikę, szkło artystycz-
ne), Galerii Sztuki Art-Doka (wiklinę, koron-

karstwo), a także stoisko degustacyjne 
karpia smażonego. Na stoisku przygoto-
wanym przez Koło Gospodyń Wiejskich z 
Przeciszowa można było spróbować pysz-
nych ciast, chleba ze smalcem i kiszonym 
ogórkiem. 

Stowarzyszenie „Dolina Karpia” na swo-
im stoisku informowało o możliwościach 
pozyskania środków oraz o działalności 
Stowarzyszenia. Po zakończonym konkur-
sie członek zarządu Mieczysław Żabiński 
wręczył zwycięzcą losowania nagrody. 

Dla dzieci przygotowano malowanie 
twarzy, konkurs łowienia karpia, tunel-
-gąsienicę oraz wesołe miasteczko, stoisko 
z lodami i zabawkami.

Zarówno Święto Gminy Przeciszów jak 
i Festiwal Doliny Karpia 2011 z pomysłem 
i polotem prowadzili młodzi mieszkańcy 
naszej gminy – Dawid Świerguła i Kamil 
Antecki.

 Nad całością imprezy czuwała fir-
ma ochroniarska oraz strażacy. Patronat 
medialny nad imprezą sprawował portal 
oswiecimskie24.pl oraz Gazeta Krakowska.

Za pomoc w organizacji Święta Gminy 
Przeciszów i Festiwalu Doliny Karpia 
2011 dziękujemy:

Bank Spółdzielczy w Zatorze; Gminny 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prze-
ciszowie, Józef Śliwa z pracownikami; Kół-
ko Rolnicze Przeciszów; Ochotnicza Straż 
Pożarna Przeciszów; Ochotnicza Straż Pożar-
na Piotrowice; Komisariat Policji w Zato-
rze; Sołtys Józef Płonka wraz z radą sołec-
ką; Anna i Marek Mamica; Państwo Kurzak; 

Anna Szarzec; Sołtys Władysław Kozub; Koło 
Gospodyń Wiejskich w Piotrowicach; Koło 
Gospodyń Wiejskich w Przeciszowie; Zespół 
śpiewaczy „Same Swoje”; TTR „Cyklista” koło 
Przeciszów; Radkercik; Ladies; dyrektorom 
i nauczycielom ze szkół przygotowującym 
dzieci do konkursu „Majowe Śpiewanie 
2011”; Michał Mendyk i Piotr Bolisęga;  Maria 
Bratek; Krystyna Smajek; Renata i Krzysztof 
Gagracz; Kamil Antecki; Dawid Świergu-
ła; Bogdan Bartuś; Józef Gaweł i Wiesław 
Koneczny; Grupa ART-DOKA; Pracownikom 
porządkowym Urzędu Gminy oraz wszyst-
kim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili 
się do organizacji Święta Gminy Przeciszów

Składamy podziękowania wszystkim 
sponsorom IV Zlotu Rowerowego w 
Dolinie Karpia, którymi byli:

Apteka, Ewa Wójcik; „Lidia”, Lidia Świer-
guła; Józef Płonka - sołtys Lasu; Wulkani-
zacja, wymiana opon, Paweł Całus; Sklep 
Lucyna Szklarska, Bar Dorota Stokłosa; Pro-
dukcja i sprzedaż zniczy, Zbigniew Radom-
ski; Firma internetowa Air-Net s.c. Mariusz 
Kajdas, Tomasz Pyrek; Stal-Fik, Monika Fik; 
Mechanika samochodowa, Stanisław Matla; 
Gospodarstwo rolne, Kazimierz Całus; Aba-
tex, Jerzy Batko; Firma „Okna” Marian Kocem-
ba; Adamex, Adam Kosowski; Sołtys Włady-
sław Kozub; Pszczelarstwo Zygmunt Kurzak; 
Delikatesy Elwa, Zdzisław Flejtuch; Sklep 
obuwniczo-odzieżowy Darbut-Play, Kazi-
mierz Płonka; Sklep rowerowy „Oskar”, Jan 
Jagielski; Studio fryzur „Beata”, Beata Cisow-
ska; Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w 
Przeciszowie; Studio kosmetyczne „Anita”, 
Anita Flejtuch; Pub-Pizzeria „Onyx”, Wioletta 
Flejtuch; Bud-Max, Krzysztof Kajdas; Marek 
Mamica; Koło Gospodyń Wiejskich w Przeci-
szowie; Edward Ganobis; Ochotnicza Straż 
Pożarna w Przeciszowie; Wójt Gminy Prze-
ciszów Bogdan Cuber; F. Dystrybucja Wio-
letta i Józef Fal, Izdebki; Piekarnia Cukiernia 
Senderów; Piekarnia Cukiernia „Maja” Spyt-
kowice; Salon firan M-Dekor, Marta Wójcik; 
Sklep spożywczy Czesława Wójcik; Zespół 
muzyczny „De Nuevo”; Jarosław Makoś; Fir-
ma Radko, Radosław Kozioł

Przy pięknej słonecznej pogodzie stru-
dzeni, ale uśmiechnięci cykliści oraz przy-
była publiczność wysłuchała koncertu w 
rytmach latynoamerykańskich w wykona-
niu zespołu „De Nuevo”. Czas świętowania 
w trakcie zabawy tanecznej umilał zespół 
muzyczny „Corsa”, który bawił mieszkańców 
do późnych godzin nocnych. Tegoroczne 
Święto Gminy nie odbyłoby się bez pokazu 
sztucznych ogni, który dostarczył wszystkim 
wielu wrażeń.

Imprezie towarzyszyło stoisko gastro-
nomiczne, stoiska wystawowe oraz wesołe 
miasteczko. Nad całością imprezy czuwała 
firma ochroniarska oraz strażacy. Patronat 
medialny nad imprezą sprawował portal 
oswiecimskie24.pl oraz „Gazeta Krakowska”.
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i Dolina Karpia w obiektywie
Rozstrzygnięto konkurs fotograficzny „Dolina Karpia w obiek-

tywie”, który był adresowany do mieszkańców gmin wchodzących 
w skład Doliny Karpia. W konkursie wzięły udział cztery osoby, 
zgłaszając do oceny osiem prac.

18 sierpnia jury w składzie Anna Przytuła, Maciej Fik i Łukasz 
Fuczek dokonało oceny i nagrodziło następujące prace:

I miejsce – „Przyrębskie brzozy” autor Alicja Nowak
II miejsce – „Zachód słońca w Łączanach” autor Joanna 

Szymańska

III miejsce – „Perspektywa” autor Roman Gancarczyk
Wyróżnienie – „Przeciszowski twór natury” autor Stani-

sława Kościelnik
Uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie a jury za 

poświęcony czas i fachową ocenę prac. Laureatom serdecznie 
gratulujemy!

Do obejrzenia prac zapraszamy do Domu Kultury w Przeci-
szowie.      q

I miejsce – „Przyrębskie brzozy” 
autor Alicja Nowak

II miejsce – „Zachód słońca w Łączanach” 
autor Joanna Szymańska

III miejsce – „Perspektywa” autor 
Roman Gancarczyk

Wyróżnienie – „Przeciszowski twór 
natury” autor Stanisława Kościelnik

Konkurs w Rudzie Śląskiej
II Regionalny Konkurs Modeli Kartonowych miał miejsce w dniach 

od 16 do 18 września w Rudzie Śląskiej. Zeszłoroczne zmagania 
wspominamy bardzo dobrze. To fajna impreza modelarska – moż-
na słyszeć w kuluarach. 

W tym roku organizatorzy dwoili się i troili, aby jeszcze lepiej 
przygotować konkurs. I udało się! Można powiedzieć, że impre-
za rozrasta się, ponieważ w tym roku przyjechało znacznie więcej 
modelarzy i modeli. To cieszy.

Dla klubu modelarskiego Orzeł z Przeciszowa, konkurs w Rudzie 
Śląskiej wpisał się już w kalendarz imprez, które należy odwiedzać, 
aktywnie brać w nich udział. Pół sukcesu to dobry klimat konkursu, 
a jego, w Rudzie Śląskiej, można brać na przysłowiową dokładkę...

 Łukasz Fuczek odebrał puchar z rąk zastępcy dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Rudzie Śląskiej, za wybitne osiągnięcia w dzie-
dzinie modelarstwa i pracę z młodzieżą.

II Festiwal Modelarski 
w Jaworznie

W dniach 9-11.09.2011 odbył się po raz drugi Festiwal 
Modelarski w Jaworznie. Konkurs przyciągnął wielu pasjo-
natów modelarstwa. Nie zabrakło również modelarzy z 
Przeciszowa. 

Nasz klub reprezentowali przede wszystkim juniorzy, choć 
nie zabrakło młodzika, czy seniorów. Ostatni czas poświęci-
liśmy na przygotowywanie nowych prac. W Jaworznie udało 
się przedstawić je szerszemu gronu. 

Z nieukrywanym zadowoleniem pragnę przedstawić zwy-
cięzców z naszej modelarni: Wojciech Bochenek, Piotr Sanak, 
Piotr Zieliński, Kamil Grzegorczyk, Michał Cisowski, Andrzej 
Zemła, Andrzej Jakulewicz. 

Z wystawionych 13 modeli zdobyliśmy aż 10 nagród i 
wyróżnień! 

Gratuluję zwycięzcom   Łukasz Fuczek

Spośród przedstawionych 10 prac, podopieczni przeciszowskiej 
modelarni przywieźli aż 7 nagród! Wśród zwycięzców znaleźli się:

 1.Andrzej Zemła – niszczyciel Yukikaze
 2.Piotr Sanak – śmigłowiec AH-1 Cobra
 3.Piotr Zieliński – śmigłowiec Rooivalk
 4.Wojciech Bochenek – samolot Hurricane
 5.Piotr Zieliński – pojazd Wespe
 6.Wojciech Bochenek – czołg T-40
 7.Michał Cisowski – żołnierz Krzyżak

 Gratulujemy zwycięzcom!
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iWspomnienie o Tadeuszu Paweli

Na cmentarzu w Przeciszowie pożegnaliśmy 14 maja 2011 r. profesora Tade-
usza Pawelę, cenionego naukowca, lekarza, wychowawcę studenckiej mło-

dzieży, żołnierza Armii Krajowej.

Poniżej dru-
k u j e my  s ł owa , 
któr ymi profe -
sor dr hab. Jadwi-
ga Stypułkowska 
pożegnała swego 
mentora.

„Przypada mi w 
udziale zaszczyt i 
smutny obowią-
zek pożegnania 
śp. Pana profesora 

Tadeusza Pawelę w imieniu Krakowskiego 
Uniwersyteckiego Ośrodka Chirurgii Sto-
matologicznej i Szczękowo - Twarzowej oraz 
jego asystentów i uczniów z okresu ośmio-
letniej pracy w naszej Uczelni.

Zmarły Profesor Pawela urodził się 17 
maja 1920 roku w Przeciszowie; w Oświę-
cimiu w 1938 roku zdał maturę i rozpoczął 
studia medyczne na Wydziale Lekarskim UJ 
w Krakowie. W czasie okupacji, studiując na 
tajnych kompletach, pracował w szpitalu św. 
Łazarza początkowo w Zakładzie Anatomii 
Patologicznej a następnie w Oddziale Cho-
rób Wewnętrznych tego szpitala.

Po wojnie podjął studia medyczne w 
Poznaniu, a następnie kontynuował je na 
AM we Wrocławiu, gdzie w 1949 roku uzy-
skał dyplom lekarza dentysty a w 1950 roku 
lekarza medycyny. Od 1947 roku był zatrud-
niony jako młodszy asystent w klinice Chi-
rurgii Stomatologicznej pod kierownictwem 
Profesora Owińskiego. W 1963 roku uzyskał 
stopień doktora nauk medycznych a w 1964 
roku doktora habilitowanego, następnie w 

1973 roku tytuł profesora nadzwyczajnego, 
a w 1990 – profesora zwyczajnego.

Bezpośrednio po habilitacji tj. od 1 paź-
dziernika 1964 do roku 1971 był kierowni-
kiem Zakładu Chirurgii Stomatologicznej 
z Oddziałem Chirurgii Szczękowej AM w 
Krakowie. W tym czasie wykazał się wielką 
aktywnością naukową, dydaktyczną i orga-
nizacyjną, czego dowodem jest: uzyskanie 
przez 9 asystentów stopnia doktora nauk 
medycznych (miałam zaszczyt być pierwszą 
doktorantką Pana Profesora), przebudowa i 
unowocześnienie pomieszczeń klinicznych 
i utworzenie własnej pracowni protetycz-
nej oraz powiększenie bazy szpitalnej z 25 
do 46 łóżek. 

Dzięki staraniom Pana Profesora w 1968 
roku jednostka została przekształcona w 
Katedrę i Klinikę Chirurgii Stomatologicz-
nej AM. 

Pan profesor Pawela był utalentowanym 
wykładowcą i zaangażowanym nauczycie-
lem akademickim, a zespół asystentów i 
pracowników traktował jak rodzinę. Nawią-
zał współpracę interdyscyplinarną naszego 
Ośrodka z Instytutem Onkologii oraz Kliniką 
Laryngologiczną i Okulistyczną.  Z Krakowa 
i rozwojem PTS.

W 1971 roku Profesor Pawela powrócił do 
Wrocławia gdzie objął kierownictwo Katedry 
i Kliniki Chirurgii Szczękowo - Twarzowej AM, 
ale przez cały ten czas żywo interesował się 
losami byłych swoich asystentów z Krakowa 
i rozwojem naszej placówki. Sprawiło mu 
dużą radość, że jego działalność w Akade-

mii Krakowskiej została doceniona, gdyż w 
2003 roku Kapituła Godności Honorowych 
Wydziału Lekarskiego UJ przyznała Panu Pro-
fesorowi statuetkę „Amicus” - czyli przyjaciel 
– zasłużony dla „Almae Matris Jagellonicae”.

Jak wiadomo, późniejsza 20-letnia praca 
w Akademii Medycznej we Wrocławiu od 
1971 – 1990 była również bardzo owocna: na 
polu nauki – była to 1 habilitacja i dalszych 
10 promocji doktorskich (łącznie 19), autor-
stwo 3 podręczników i 2 monografii oraz 
ponad 280 publikacji w czasopismach krajo-
wych i zagranicznych, zaś ogromny wysiłek 
organizacyjny Pana Profesora zaowocował 
rozbudową i unowocześnieniem pomiesz-
czeń Kliniki Wrocławskiej oraz utworzeniem 
nowych pracowni i gabinetów specjalistycz-
nych. Ponadto Pan Profesor miał duży wkład 
w utworzenie Oddziału Chirurgii Szczękowej 
w Wałbrzychu.

Zasługi śp. Pana Profesora dla uczelni i 
środowiska Dolnego Śląska zostały przed-
stawione w ostatnich dniach na specjalnym 
posiedzeniu żałobnym Senatu Wrocławskiej 
Akademii Medycznej przez Profesora Jana 
Wnukiewicza.

Wśród licznych nagród i odznaczeń 
wymienię tylko Krzyż Armii Krajowej, medal 
Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orde-
ru Odrodzenia Polski i Złotą Odznakę Pol-
skiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Odszedł wspaniały Nauczyciel i Lekarz, 
Człowiek szlachetny i dobry, o wielkiej kul-
turze osobistej i skromności, oddany całym 
sercem swojej rodzinie i pracy, którą kochał.

Drogi Panie Profesorze, żegnamy Cię z 
umiłowanego – jak stale powtarzałeś – Kra-
kowa. Pozostaniesz na zawsze w naszej ser-
decznej wdzięcznej pamięci.”

„Non omnis moriar”
Post scriptum

W czasie okupacji 
Profesor – akowiec wie-
lokrotnie ratował ludz-
kie życie, często łamiąc 
zasadę „primum non 
nocere” i pozostając 
w konflikcie ze swym 
lekarskim sumieniem.

Po wojnie systema-
tycznie i stanowczo 
odmawiał władzom 
komunistycznym wstą-
pienia w szeregi PZPR, 
co blokowało jego 
k ar ierę zawodową, 
choć był bardzo aktyw-
nym naukowcem.

Zawsze był dumny 
ze swego chłopskie-
go pochodzenia, cze-
mu dał wyraz zakłada-
jąc, już w wolnej Pol-
sce, uczelniane koło 
Polskiego Stronnictwa 
Ludowego.

Bratanica
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Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ignacego Fika w Przeciszowie uczestniczą po 
raz drugi w profilaktycznej akcji „Odblaskowa szkoła”. Akcja ma formę konkursu 

promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, któ-
re realizują ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe oraz propagujące 
wśród dzieci i młodzieży ideę bezpiecznego udziału w ruchu drogowym. 

Celem akcji jest zwrócenie uwagi 
rodziców i opiekunów na konieczność 
kontrolowania ustawowego obowiązku 
korzystania przez dzieci do ukończenia 
15 lat z elementów odblaskowych i pro-
mowanie wszelkich inicjatyw ogranicza-
jących zagrożenia w ruchu drogowym.

Akcja prowadzona jest we wrześniu 
i październiku 2011r., a podsumowanie i 
uroczyste zakończenie nastąpi w połowie 
grudnia bieżącego roku. 

Jej głównymi organizatorami są: Mało-
polska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Dro-
gowego Komendy Wojewódzkiej Poli-
cji w Krakowie, Małopolskie Kuratorium 
Oświaty, małopolski urząd wojewódzki i 
marszałkowski.

Nasza szkoła ma duże tradycje w pro-
pagowaniu wśród uczniów zagadnień 
bezpieczeństwa. Corocznie uczestni-
czymy w różnego rodzaju konkursach i 
zawodach promujących bezpieczeństwo. 
Uczniowie naszej szkoły od ponad 25 lat 
uczestniczą w Ogólnopolskich Turniejach 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, 
odnosząc liczne sukcesy na wszystkich 

szczeblach tego konkursu. 
Wielokrotnie wygrywali eliminacje 

powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie, 
zdobywali tytuły mistrza Polski zarówno 
w kategorii drużynowej jak i indywidu-
alnej. We wrześniu 2009 roku uczniowie 
klas I - III zostali laureatami Małopolskie-
go Konkursu Plastycznego „Moja droga do 
szkoły”. Wówczas zdobyli główną nagro-
dę – elementy wyposażenia miasteczka 
komunikacyjnego. 

W ubiegłorocznej pierwszej edycji 
konkursu „Odblaskowa szkoła”, w której 
wzięło udział ponad 
trzysta szkół z całej 
Małopolski, w tym 
10 szkół z powiatu 
oświęcimskiego, dwie 
znalazły się w czołów-
ce. Nasza szkoła zaję-
ła IX miejsce, a Szkoła 
Podstawowa nr 2 w 
Osieku XII miejsce. 

Pierwsza dziesiąt-
ka najlepszych szkół 
w  w o j e w ó d z t w i e 

została zaproszona na uroczystą galę 
podsumowującą rywalizację szkół, która 
odbyła się w Hali TS Wisły Kraków. Pod-
czas tej uroczystości, połączonej z wystę-
pem zespołu Golec uOrkiestra, wręczono 
wyróżnionym szkołom certyfikaty bezpie-
czeństwa i nagrody. 

Uczestnicząc w II edycji konkursu 
„Odblaskowa szkoła” uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Przeciszowie wystąpili 
w odblaskowych kamizelkach podczas 
uroczystości 100-lecia Ochotniczej Straży 
Pożarnej, które odbyły się 11 września br. 
Dziękując strażakom za ich trud, ucznio-
wie w przedstawionym programie arty-
stycznym promowali ideę ograniczania 
zagrożeń w ruchu drogowym, poprzez 
upowszechnienie dobrych nawyków 
noszenia elementów odblaskowych.

ak

Szkoła piękniejsza po wakacjach
Stało się już tradycją, że od pierwszych dni wakacji w Zespole 

Szkół Podstawowo–Gimnazjalnych w Przeciszowie trwają intensywne 
prace remontowe.  W tym roku głównym celem wykonywanych prac 
była poprawa bazy dydaktycznej dla najmłodszych uczniów z klas 
I-III szkoły podstawowej.

Wszystkie sale na drugim piętrze  zostały pomalowane w paste-
lowych odcieniach, wyposażone w rolety okienne,  na podłogach  
położono wielowowarstwową wykładzinę. Każdą z nowych sal wypo-
sażono w meblościanki, w których uczniowie  mogą pozostawiać w 
indywidualnych szufladach książki i pomoce szkolne, aby w torni-
strach nie dźwigać wszystkich „szkolnych ciężarów”. 

W każdej z sal wydzielono dwie przestrzenie: dydaktyczną i 
rekreacyjną. Przestrzeń dydaktyczną stanowią  tradycyjnie  ławeczki 
i krzesełka uczniowskie,  biurko nauczycielskie i tablica. Część  rekre-
acyjna to miejsce wyposażone w  pomoce do nauki poprzez zabawę 
oraz  dywaniki, których wzory układają się w alfabet i gry edukacyj-
ne. Ponadto w czasie wakacji wymalowano łazienki oraz komplek-
sowo odnowiono pomieszczenia biurowe. Uroczystego otwarcia sal 
dla najmłodszych uczniów dokonał w dniu 1 września wójt gminy 
Bogdan Cuber.

Prace trwały także na zewnątrz obiektu szkolnego:
– wyremontowano dach na sali gimnastycznej i pomieszczeniu 

gospodarczym,
–  wymalowano rynny i obróbki blacharskie,
– naprawiono przemrożony gzyms na sali gimnastycznej,
– wykonano nową elewację sali gimnastycznej od strony północnej, 
– zamontowano nowe rynny na wiatrołapie oraz na pomieszcze-

niu gospodarczym
Za wielki sukces należy uznać fakt, że wszystkie zaplanowane pra-

ce udało się ukończyć przed rozpoczęciem zajęć w szkole.
um

Pani Marianno życzymy 200 lat!
Mieszkanka Pio-

trowic w gminie Prze-
ciszów obchodziła w 
wrześniu swoje 103. 
urodziny! Marian-
na Kubiczek urodzi-
ła się 14 września 
1908 r. Trzy lata temu 
obchodziła okrągły 
jubileusz życia i tam-
tą imprezę świetnie 
pamięta. Większość 
czasu spędza na wóz-
ku inwalidzkim, jed-
nakże wciąż czyta 
książki i gazety bez 
użycia okularów.

Z okazji 103. uro-
dzin jubilatkę odwie-
dzili przedstawiciele 
gminy Przeciszów, a 
wśród nich wójt Bog-
dan Cuber, przewod-
niczący Rady Gminy 

Uczestnicy konkursu podczas obchodów 100-lecia OSP

Przeciszów Tomasz Kosowski, kierownik USC Jadwiga Nowak 
oraz sołtys wsi Piotrowice Krystyna Smajek.

Pani Marianna w tym dniu otrzymała kwiaty, upominki oraz 
życzenia doczekania w zdrowiu kolejnych urodzin.
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zjazdu z drogi  publicznej
Chcąc wykonać zjazd z drogi publicznej najpierw należy uzy-

skać decyzję zarządcy drogi, ustalającej jego lokalizację, a następ-
nie otrzymać pozwolenie na budowę.

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 
1985r. (tekst jednolity Dz. U. 2007r. nr.19 poz.115) art.29 .1. budo-
wa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkow-
nika nieruchomości po uzyskaniu w drodze administracyjnej, 
zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę.

Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy uzyskać 
pozwolenie na budowę, a w przypadku przebudowy zjazdu doko-
nania zgłoszenia budowy oraz uzyskania zezwolenia zarządcy 
drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.

Decyzja o wydaniu zezwolenia wygasa jeżeli w ciągu 3 lat od 
jej wydania zjazd nie został wybudowany.
1. Za wybudowanie lub przebudowę zjazdu (art.29a.1.):

1) bez pozwolenia zarządcy drogi,
2) o powierzchni większej niż określona w zatwierdzonym 

projekcie budowlanym zjazdu –
Zarządca drogi wymierza, w drodze administracyjnej, karę 

pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalonej zgodnie 
z art. 40 ust.4.
2. Karę, o której mowa, w ust.1, zarządca drogi wymierza 

również za użytkowanie zjazdu po terminie określonym w 
zezwoleniu zarządcy drogi.

3. Termin płatności kary, o której mowa w ust. 1, wynosi 14 
dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała 
się ostateczna. 

Ogłoszenie
Wójt gminy w Przeciszowie zwraca się z prośbą do mieszkań-

ców o nie wrzucanie padliny do kontenera na odpady zlokalizo-
wanego na Cmentarzu Komunalnym w Przeciszowie. Odpady 
takie nie są odbierane przez Składowisko Odpadów Komunal-
nych w Oświęcimiu.

Akademia Orange 
dla bibioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie również w tym 
roku przystąpiła do programu „Akademia Orange dla bibliotek”, 
którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informa-
cyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technolo-
gii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania. W ramach 
tego programu otrzymała 
środki finansowe w wysokości 
2 547,50 zł, które są przezna-
czone na pokrycie kosztów 
dostępu do szerokopasmo-
wych łączy internetowych w 
bibliotece głównej oraz filii w 
Piotrowicach.

Piknik w przedszkolu
W przedszkolu w Przeciszowie, znajdującym się przy ul. Szkolnej, 

odbył się 22 czerwca piknik rodzinny, zorganizowany przez radę 
rodziców: Anetę Wolas-Bieniecką, Renatę Gach-Piętka oraz Krysty-
nę Michałek. Swoją obecnością uroczystość zaszczycił wójt gminy 
Przeciszów Bogdan Cuber. 

Przedszkolaki zaprezentowały wspaniały program artystyczny. 
Dla wszystkich przygotowano moc atrakcji: pyszne kiełbaski z gril-
la, zjeżdżalnię, watę cukrową, popcorn, ciasto, słodycze, napoje i 
kolorowe baloniki. 

Krótką prezentację o pracy policji przedstawił Dzielnicowy Prze-
ciszowa - aspirant Andrzej Krzanak. 
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za okaza-
ną pomoc finansową i rzeczową przy organizacji pikniku dla:

 -Wójt gminy Przeciszów - Bogdan Cuber, 
-„Delikatesy Elva” - Zdzisław Flejtuch, 
-Firma „Radko Sp. z o.o.” - Radosław Kozioł, 
-Firma „Instalbis” - Bogusław Ganobis, 
-Cukiernia „Kołaczek” z Oświęcimia, 
-„M - Dekor” Pani Marta Wójcik, 
-Apteka Prywatna - Ewa Wójcik, -Kiosk Wielobranżowy 
- Wiesław Oleksy, 
-FHU Marzena Wiśniewska z Polanki Wielkiej, 
-Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie, 
-OSP -Piotrowice,
Józef Puziak - Prezes OSP Przeciszów, 
- Marek Augustyn 
- Henryk Marek, 
- Andrzej Kołodziej, 
- Andrzej Kozłowski.

Podziękowanie
Zespół śpiewaczy „Same Swoje” serdecznie dziękuje wszyst-

kim rolnikom oraz mieszkańcom Przeciszowa i Lasu za ciepłe i 
miłe przyjęcie w czasie objazdu wsi podczas Dożynek. Nie spo-
sób wszystkich tu wymienić ale szczególne podziękowania 
kierujemy do Wójta Gminy Przeciszów Bogdana Cubera, Prze-
wodniczącego Rady Gminy Przeciszów Tomasza Kosowskiego, 
sołtysów Przeciszowa Władysława Kozub i Lasu Józefa Płonkę, 
jak również gospodarzy dożynek Magdaleny i Łukasza Całus. 
Dziękujemy również kierowcy Pawłowi Całus, że bezpiecznie i 
szczęśliwie objechałyśmy całą gminę. 

Jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie dziękujmy.
Zarząd KGW Przeciszów
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Pięć zwycięstw, dwa remisy i jedna porażka. Takim bilansem legitymuje się 
Przeciszovia Przeciszów po siedmiu kolejkach rozgrywek o mistrzostwo IV 

ligi Małopolski zachodniej. Ta dobra forma podopiecznych Tomasza Berna-
sa pokazuje, że również w tym sezonie zespół z Podlesia będzie liczącym się 
zespołem tych rozgrywek.

Przeciszowianie po ośmiu kolejkach 
zajmują czwartą lokatę z pięcioma punk-
tami straty do lidera. Nasz zespół sezon 
rozpoczął bez fajerwerków, ale grał bardzo 
skutecznie. Remisy w meczach wyjazdo-
wych i zwycięstwa u siebie to doskonały 
patent na to by zapewnić sobie czołową 
lokatę w tabeli. Co prawda w pierwszym 
spotkaniu Mikołajczyk, Chrapkiewicz, Gał-
gan i spółka nie wypadli najlepiej remi-
sując na wyjeździe z Orłem Piaski Wiel-
kie, jednak w kolejnym starciu w Zatorze 
pokonali innego beniaminka Zieleńczan-
kę Zielonki. 

W trzeciej kolejce nasza drużyna strze-
liła dwie bramki, ale również tyle samo 
straciła i tym samym spotkanie w Trzebini 
zakończyło się kolejnym podziałem punk-

ło ekipy z Podlesia i już w kolejnym starciu 
pojedynku pokonali Lotnika. To zwycię-
stwo było bardzo cenne zwycięstwo, gdyż 
w ostatnich latach Przeciszovia zupełnie 
nie radziła sobie z drużyną z Kryspinowa.

Czy nasz zespół utrzyma tą dobrą 
pozycję? O tym przekonamy się na koniec 
rundy jesiennej. Póki co Przeciszovię cze-
kają jeszcze te najtrudniejsze mecze: z 
Niwą Nowa Wieś, Borkiem Kraków, Hut-
nikiem czy Orłem Balin.

Komplet wyników:
Orzeł Piaski Wielkie – Przeciszovia Prze-

ciszów 0:0
Przeciszovia Przeciszów – Zieleńcznka 

Zielonki 1:0
MKS Trzebinia Siersza -  Przeciszovia Prze-

ciszów 2:2
Przeciszovia Przeciszów – Spójnia Osiek – 

Zimnodół 2:0
Sokół Przytkowice -  Przeciszovia Przeci-

szów 0:1
Przeciszovia Przeciszów – IKS Olkusz 3:1
Karpaty Siepraw -  Przeciszovia Przeci-

szów 1:0
Przeciszovia Przeciszów – Lotnik Kryspi-

nów 1:0
Bartłomiej B.Kasperczyk

tów. Na drugie zwycięstwo trzeba było 
czekać do czwartej serii spotkań. Wów-
czas na stadionie Zatorzanki Przeciszovia 
pokonała Spójnie Osiek – Zimnodół 2:0, 
po trafieniach Chrapkiewicza i Ortmana. 
Tą dobrą passę zespół prowadzony przez 
Tomasza Bernasa podtrzymał w Przytko-
wicach, gdzie na pięć minut przed zakoń-
czeniem spotkania trzy punkty dla Prze-
ciszovii zapewnił Mariusz Jarosz. Cztery 
dni  później, piłkarze z Podlesia świętowali 
trzecie zwycięstwo z rzędu, a czwarte w 
tym sezonie. Tym razem na stadionie w 
Zatorze, punkty zgubił IKS Olkusz. 

W siódmej kolejce Przeciszovia zano-
towała pierwszą porażkę. Po ciężkim spo-
tkaniu uległa w Sieprawiu miejscowym 
Karpatom 0:1. To potknięcie nie podłama-

Derby 
w  B  klasie

W sezonie 2011/2012 w rozgrywkach o mistrzostwo 
oświęcimskiej B klasy, możemy obserwować z zmagania 
dwóch zespołów z naszej gminy. Pierwszy z nich to spadko-
wicz z A klasy LKS Piotrowice, zaś drugi to utworzony w tym 
sezonie zespół rezerw Przeciszovii.

Rozgrywkach o wiele lepiej radzi sobie drugi zespół Prze-
ciszovii, który w pięciu spotkaniach odniósł trzy zwycięstwa  
i dwukrotnie musiał uznać wyższość rywala.  Piotrowiczanie 
zaś w sześciu meczach legitymuje się dwoma zwycięstwami 
i czterema porażkami.

W najciekawszym spotkaniu w tej klasie rozgrywkowej 
z perspektywy naszej gminy - Przeciszovia II Przeciszów roz-
gromiła na własnym obiekcie LKS Piotrowice 5:0. Dzięki temu 
zwycięstwu przeciszowianie nie stracili dystansu do czołówki. 
W gorszej sytuacji znajduje się LKS Piotrowice, któremu szan-
se na powrót do A klasy zmalały do minimum.

Bartłomiej B.Kasperczyk

IV liga 
1. Orzeł Balin 9 23 22-2 
2. Borek Kraków 8 20 16-5 
3. Hutnik Kraków 9 20 16-7 
4. LKS Mogilany 8 19 20-8 
5. Przeciszovia Przeciszów  9 17 10-7 
7. Iskra Klecza Dolna 8 13 9-6 
8. Halniak Maków Pod.        8 12 7-8
9. Zieleńczanka Zielonki       9 11 8-11 
10.Karpaty Siepraw 8 9 7-9 
11.Lotnik Kryspinów 8 8 9-14 
12.Garbarz Zembrzyce          8 7 8-12 
13.Sokół Przytkowice           9 7 8-17 
14.MKS Trzebinia/Siersza    9 5 12-18
15.Orzeł Piaski Wielkie        8 5 4-15 
16.Spójnia Osiek-Zimnodół  9 5 9-21 
17.IKS Olkusz 8 3 5-15

B klasa
1. LKS Głębowice 5 13 12-3 
2. Górnik Brzeszcze 5 12 13-5 
3. Skawa Podolsze 5 10 15-6 
4. Przeciszovia II  5 9 14-11 
5. LKS Bulowice 6 9 16-14 
6. Sygnał Włosienica 6 9 10-12 
7. Pogórze Gierałtowice        5 7 6-7 
8. LKS Poręba Wielka           5 6 10-13 
9. LKS Piotrowice 6 6 7-13 
10.Puls Broszkowice 6 4 15-20 
11.LKS Palczowice 6 3 9-23 

20-lecie „Śpiewających Jezior” 
Kierownik artystyczny zespołu „Śpiewające Jeziora” Urszu-

la Daczyńska  składa gorące podziękowania osobom, insty-
tucjom i firmom, które wsparły organizację Jubileuszu. Są to:

Wójt Gminy Przeciszów Bogdan 
Cuber

Dyrektor ZSPG Urszula Momot
Rada Rodziców przy ZSPG 
Szkolna Rada Uczniowska ZSPG 
Radko Radosław Kozioł
Koło Emerytów i Rencistów w 

Przeciszowie
Fundacja im. Brata Alberta 
Gminna Biblioteka Publiczna w 

Przeciszowie 
Piekarnia i Cukiernia Maja 
Piekarnia w Przeciszowie  Jolan-

ta Hajduk 
Sklep Wielobranżowy Zdzisław 

Iwanek 
Apteka w Przeciszowie Ewa Wójcik
Kiosk Irena Oleksy
Remix Renata Gagracz
Sklep Spożywczy Marzena Adamik
Sklep Spożywczy Czesława  Wójcik

Sklep Spożywczy Lucyna Szklarska 
Zakład Bud.- Inż. Zdzisław Flejtuch
Domeko Dariusz Daczyński
Koło Gospodyń Wiejsk ich w 

Przeciszowie 
Foto-video Anna Przytuła 

Nauczyciele i rodzice: 
Adam Kozłowski, Lucyna Kozłow-
ska, Urszula Załęska, Małgorza-
ta Matyja ,Roman Gancarczyk, 
Tomasz Kapcia , Wioletta i Tomasz 
Bury, Jolanta Turaczyk, Maria 
Jakubczyk, Jolanta Madeja – Kaj-
das, Sylwia Kozioł, Kazimiera Gugu-
ła z synem Tomaszem, Renata 
Różańska ,Edyta Jakóbczyk, Elż-
bieta Przystał, Ewa Kwadrans, Bar-
bara Kała, Bogdan Stachura, Alicja 
Polak, Monika Maj, Michał Momot, 
Lidia Świerguła

Dziękuje wszystkim, którzy  czynnie włączyli się w przygoto-
wanie tej uroczystości, a  nie zostali wymienieni z imienia i 
nazwiska oraz  tym, którzy doceniając pracę dzieci i młodzie-
ży uczestniczyli w tym wydarzeniu.
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PRAWO NA CO DZIEÑ

Kronika 
policyjna

Fotoradarowe zmiany?
Dopiero w czerwcu 2011 roku weszły 

w życie przepisy wykonawcze do usta-
wy z dnia 29 października 2010 r (Dz. U.  
Nr  225 poz. 1466)  zmieniającej  z dniem 
31 grudnia 2010r ustawę prawo o ruchu 
drogowym między innymi w zakresie 
pomiaru prędkości pojazdów (tzw. usta-
wa fotoradarowa.)

Zmiany dotyczą między innymi obo-
wiązku oznakowania miejsc gdzie wyko-
nuje się pomiar prędkości (gdzie usta-
wiony jest fotoradar). Miejsce takie musi 
być oznaczone znakiem drogowym D-51  
automatyczna kontrola prędkości, okre-
ślonym w przepisach o znakach i sygna-
łach drogowych.

Przypadek pierwszy :
Stacjonarne urządzenia rejestrujące 
Znak D-51 umieszcza się przed sta-

cjonarnym urządzeniem rejestrującym w 
odległości:
-  100 - 200 m na drogach o dopuszczal-

nej prędkości do 60 km/h
-  200 - 500 m na drogach o dopusz-

czalnej prędkości powyżej 60 km/h z 
wyjątkiem dróg 

                       ekspresowych i autostrad
-  500 - 700 m na drogach ekspresowych 

i autostradach

 Przypadek drugi. 
Stacjonarne urządzenia rejestrują-

ce mogą dokonywać tzw pomiaru pręd-
kości na określonym odcinku drogi, ale 
wówczas przed początkiem tego odcinka 
umieszcza się znak z tabliczką z napisem 
“ kontrola średniej prędkości na odcinku 
…..”  W treści napisu na tabliczce długość 
odcinka drogi poniżej 1000 m podaje się 
w metrach z dokładnością do 100 m, a od 
długości 1,0 km z dokładnością do 0,1 km. 
(oblicza się z jaką średnią prędkości pojazd 
przejechał określony odcinek drogi i o jaką 
wielkość ją przekroczył).

Przypadek trzeci. (  przenośny foto-
radar )

Straże gminne (miejskie) nadal będą 
prowadzić kontrole prędkości przy uży-
ciu fotoradarów, ale jedynie na drogach 
gminnych, powiatowych i wojewódzkich 
oraz krajowych w obszarze zabudowa-
nym, z wyłączeniem autostrad i dróg eks-
presowych. Strażnicy będą musieli jednak 
uzgodnić czas i miejsce kontroli z komen-
dantem powiatowym (stołecznym) policji.

Jeżeli strażnicy miejscy będą dokony-
wać automatycznej kontroli prędkości to 
na początku odcinka objętego okresową 
kontrolą prędkości to w tym miejscu musi 
być umieszczony w/w znak drogowy  D 
-51 z tabliczką z napisem “ Na odcinku 
…….   W treści napisu na tabliczce długość 

odcinka drogi poniżej 1000 m podaje się 
w metrach ( np.. 400 m z dokładnością do 
100 m ), a od długości 1,0 km z dokładno-
ścią do 0,1 km.

Przypadek czwarty. ( przenośny 
fotoradar )

Policja prowadząc kontrole pomia-
ru prędkości  przenośnymi urządzeniami 
rejestrującymi w tym w zainstalowanymi 
w pojazdach  nie ma obowiązku poprze-
dzać (oznaczać ) miejsca pomiaru zna-
kiem D-51.

Opisane wyżej urządzenia rejestru-
jące dokonujące pomiaru prędkości nie 
rejestrują pojazdów, które przekroczyły 
dozwoloną prędkość o 10 km/h lub mniej. 
Przykładowo w terenie zabudowanym  
przy dopuszczalnej prędkości 50 km/h 
urządzenie rejestruje prędkość tych pojaz-
dów, które przekroczyły prędkość powyżej 
60 km/h. Bezkarnie możesz przekroczyć 
dopuszczalną prędkość o 10 km/h.

Taryfikator mandatowy określający 
wysokość mandatów i ilość punktów za 
przekroczenia prędkości:
-  11 - 20 km/h .... 50 - 100 zł     2 pt karne
-  21 - 30 km/h .... 100 - 200 zł    .......4p
-  31 - 40 km/h .... 200 - 300 zł .......... 6p
-  41 - 50 km/h .... 300 - 400 zł  ......... 8p
-  pow. 50 km/h ..  400 - 500 zł           10p

Jan Kajdas

09.06 – rano ujawniono dwa włama-
nia do koparek, których sprawcami są 
najprawdopodobniej te same osoby. W 
pierwszym przypadku nieznani sprawcy 
weszli na plac budowy obiektów gospo-
darczych przy ul. Krakowskiej w Przeciszo-
wie, gdzie z koparki skradli paliwo oraz 
narzędzia. Drugim celem sprawców było 
paliwo w koparce używanej przy budowie 
chodnika w Podolszu.

03.07 – wszczęto dochodzenie w spra-
wie zajścia, do którego doszło w barze 
piwnym w centrum Przeciszowa. 26-letni 
mieszkaniec zgłosił, że znany mu sprawca 
używając przemocy w postaci uderzeń w 
twarz i grożąc dalszym pobiciem zmuszał 
go do opuszczenia lokalu. Pokrzywdzony 
użył wobec agresora gazu łzawiącego. 
Ten po kilku minutach wrócił pod lokal z 
kijem bejsbolowym i zaatakował ponow-
nie zgłaszającego.

29.07 – wszczęto dochodzenie w spra-
wie założenia na portalu społecznościo-
wym konta z posłużeniem się tożsamością 

innej osoby. Pokrzywdzoną jest mieszkan-
ka Przeciszowa.

14.08 – w Zatorze na ul. Oświęcim-
skiej zatrzymano 25-letniego mieszkańca 
Piotrowic, który będąc nietrzeźwy kiero-
wał samochodem fiat 126p. Jak ustalono, 
sprawca dodatkowo odpowie za nie sto-
sowanie się do zakazu sądowego kierowa-
nia wszelkimi pojazdami mechanicznymi 
orzeczonego za podobny czyn.

24.08 – na ul. Nawsie w Przeciszowie 
zatrzymano 49-letniego mężczyznę, który 
jak wynika z zeznań świadków, bedąc pod 
wpływem alkoholu, kierował samocho-
dem m-ki vw golf. Badanie alko sensorem 
potwierdziło podejrzenia świadków. Ten 
sam osobnik dwie godziny wcześniej był 
zatrzymany przez policjantów jak w stanie 
nietrzeźwości jechał na rowerze.

08.09 – mieszkaniec Sosnowca kieru-
jący samochodem m-ki vw golf potrącił 
na przejściu dla pieszych w Przeciszowie 
ul. Oświęcimska 85–letniego mieszkań-
ca, prowadzącego przez przejście rower. 
Pieszy doznał złamania nogi i ogólnych 
obrażeń ciała.

10.09 – mieszkaniec Przeciszowa 
ujawnił włamanie do samochodu ford 

transit który był zaparkowany na terenie 
swej posesji przy ul. Szkolnej. Nieznani 
sprawcy wybili szybę w tylnych drzwiach 
i skradli narzędzia montażowe m.in. wkrę-
tarki marki Makita i BlackDecker, zapako-
wane w fabryczne walizki.

W ostatnim czasie pojawiają się 
przypadki przestępstw na szkodę star-
szych osób. Jest kilka wariantów uży-
wanych przez oszustów w zależności 
od osoby pokrzywdzonej, jej płci, wie-
ku, stanu zdrowia i miejsca zamieszka-
nia. Wzrasta liczba takich przestępstw 
w skali kraju i należy się liczyć z tym, że 
i na naszym terenie będą pojawiać się 
kolejne grupy o podobnym sposobie 
działania. 

Prosimy naszych Czytelników, aby 
uświadomić swoich starszych krewnych 
i znajomych o tym zagrożeniu. Przede 
wszystkim nie należy wpuszczać osób 
obcych do domów i mieszkań. Bardzo 
istotna jest sąsiedzka czujność i reakcja 
na pojawienie się obcych u starszych 
ludzi. O każdym podejrzeniu natych-
miast należy informować policję.

KRONPOL
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ODESZLI  OD NAS...

 UBEZPIECZENIA 
UPRAW DOTOWANE

 oraz inne ubezpieczenia
 Wszelkich informacji udzieli

 GRAŻYNA MADEJA tel.505812435
 oraz w biurze w Urzędzie Gminy PW
 czynne pon.13,do 15, środa 9,do 12,

                     

  

Europejski Fundusz Rolny
Na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich   
Wykorzystaj fundusze unijne 

do zrealizowania własnych pomysłów

Zapraszamy mieszkańców Doliny Karpia zaintereso-
wanych utworzeniem bądź rozwinięciem mikroprzedsię-
biorstw, a także osoby podejmujące bądź rozwijające dzia-
łalność pozarolniczą do korzystania ze środków osi 4 Leader 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  
w celu realizacji własnych pomysłów przyczyniających się jed-
nocześnie do rozwoju Doliny Karpia. 

Stowarzyszenie Dolina Karpia, działając jako Lokalna Gru-
pa Działania, planuje przeprowadzenie naboru wniosków na 
poniższe działania:

- „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
- „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
w terminie od 26 września do 25 października 2011 r. 
Limity finansowe na realizację operacji w ramach powyż-

szych działań dotyczą wszystkich  zainteresowanych składa-
niem wniosków i  przedstawiają się następująco:

- „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 198 000 zł
- „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – 

159 000 zł
Informujemy, że poziom pomocy finansowej w ramach 

obydwu działań wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych ope-
racji, natomiast pozostałe 50% kosztów powinien zabezpie-
czyć wnioskodawca.

Uprawnionymi do składania wniosków w ramach działania 
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” są osoby fizyczne, 
osoby prawne, spółki cywilne oraz spółki prawa handlo-
wego nieposiadające osobowości prawnej, natomiast działa-
nia „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” osoby 
fizyczne ubezpieczone na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 
1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, zarówno rolni-
cy, małżonkowie rolników czy domownicy.

Wnioski, które składane są do Stowarzyszenia Dolina Kar-
pia muszą być zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju „obsza-
ru Doliny Karpia” czyli strategicznym dokumentem określają-
cym kierunki rozwoju siedmiu gmin Doliny Karpia: Brzeźnicy, 
Osieka, Polanki Wielkiej, Przeciszowa, Spytkowic, Tomic 

oraz Zatora. Przykładowymi działaniami, które mogą uzyskać 
pomoc finansową są m.in. projekty przyczyniające się do rozwoju 
zaplecza noclegowo-gastronomicznego, rozwoju bazy turystycz-
nej, wspieraniu i rozwoju produktów lokalnych Doliny Karpia czy 
promujące gospodarkę rybacką. Jest również wiele innych działań 
mających szanse realizacji. 

Osoby zainteresowane składaniem wniosków o przyznanie 
pomocy otrzymają bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosków 
w postaci szkoleń, dyżurów doradczych czy spotkań konsultacyj-
nych prowadzonych przez pracowników biura. 

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków – działając 
wspólnie wykorzystamy dostępne środki, które przyczynią się do 
rozwoju Doliny Karpia.

Stowarzyszenie Dolina Karpia
ul. Rynek 2, 32-640 Zator

tel./fax: 33/ 841 05 84
e-mail: biuro@dolinakarpia.org
           www.dolinakarpia.org

czerwiec
1. Rozalia Marsowicz  ............ 89 lat ............Piotrowice
2. Józef Gieras  ......................... 65 lat ............Piotrowice

lipiec
1. Józef Krawczyk  ................... 61 lat ............Piotrowice
2. Julian Czopek  ..................... 86 lat  .......... Piotrowice
3. Józef Augustyn  .................. 74 lata  ........ Piotrowice
4. Józef Łogoźny  .................... 79 lat  ..........Przeciszów

 sierpień
1. Weronika Momot  .............. 69 lat ...........Przeciszów
2. Tadeusz Kiszczak  ............... 53 lata ..........Piotrowice
3. Stanisława Polak  ................ 53 lata ........ Przeciszów
4. Alicja Smolarek  .................. 53 lata ..........Piotrowice
5. Aleksander Heród  ............. 66 lat  ...........Piotrowice
6. Robert Stokłosa  ................. 40 lat ...........Przeciszów
7. Władysława Bartuś  ........... 76 lat ...........Przeciszów

wrzesień
1. Anna Frączek  ...................... 62 lata ..........Piotrowice
2. Stanisław Całus  .................. 62 lata  ....... Przeciszów
3. Błażej Parzymięso  ............. 63 lata ........................ Las
4. Genowefa Piotrowska ...... 79 lat ............Piotrowice
5. Jan Nelec ............................... 66 lat ...........Przeciszów
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Złote i diamentowe gody
Końcem sierpnia w restaura-

cji „Onyx” uroczyście, jak co 
roku, pary małżeńskie z naszej gmi-
ny obchodziły jubileusz 50 i 60-lecia 
wspólnego życia. Medale za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie, przyzna-
ne przez prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego, wręczył wójt Bog-
dan Cuber oraz przewodniczący Rady 
Gminy Przeciszów Tomasz Kosowski.

Medalami uhonorowano: Marię i 
Władysława Bartuś, Henrykę i Stani-
sława Fronczyk, Józefę i Jana Gagracz, 
Władysławę i Adama Gancarczyk, 
Zofię i Stanisława Jachyra, Zofię i Jana 
Kulesza, Annę i Konstantego Kowal-
czyk, Zofię i Edwarda Makuch, Stani-
sławę i Czesława Matla, Władysławę i 
Józefa Mocha, Danutę i Władysława 
Nikliborc, Krystynę i Jana Parzymięso, 
Zofię i Tadeusza Porzycki, Annę i Zdzi-
sława Sikorski, Marię i Jana Stachura, 
Stanisławę i Stanisława Stanek, Annę i 
Stanisława Stokłosa, Annę i Stanisława 
Zieliński oraz Alicję i Stanisława Żak.

Gratulacje z życzeniami z okazji Diamento-
wych Godów otrzymały pary małżeńskie: Helena 
i Józef Łuszczek i Stanisława i Stanisław Zimnal.

Cykliczną uroczystość uświetnił występ 
zespołu „Same Swoje” z Przeciszowa.

Wszystkim jubilatom życzymy wielu lat 
w zdrowiu i pomyślności we wspólnym życiu.



Wieści Gminy Przeciszów (nr 3/2011)20

Konkurs 
modelarski


