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Od 30 maja trwają na terenie naszej 
gminy roboty geologiczne prowadzone 
przez firmę Energia Karpaty Zachodnie, 
polegające na poszukiwaniu i rozpozna-
waniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. 
Prace sejsmiczne, które mają się zakończyć 
do 15 lipca, są wykonywane metodą wibra-
torową. Przed rozpoczęciem odwiertów 
będą zawierane porozumienia z właścicie-
lami lub użytkownikami nieruchomości w 
sprawie wstępu na grunty, na których zapla-
nowano prace.

*****
W ubiegłym roku gmina Przeciszów 

przystąpiła do programu Małopolskie 
Remizy, w ramach którego, dzięki dofinan-
sowaniu, wyremontowano remizę OSP w 
Przeciszowie. W tym roku przyszła kolej na 
prace remontowe w piotrowickiej strażni-
cy. W związku z tym, w czerwcu ogłoszono 
przetarg na wyłonienie wykonawcy. Zapla-
nowany remont wnętrza budynku remizy 
powinien zakończyć się w sierpniu i ma on 
przede wszystkim polegać na wymianie 
instalacji elektrycznej i malowaniu ścian. 
W ramach programu gmina otrzymała ok. 
35 tys. zł dofinansowania, a pełny koszt ma 
zamknąć się w kwocie ok. 80 tys. zł.

*****
Nasza gmina co roku występuje do 

władz województwa małopolskiego o prze-
kazanie środków finansowych na remont 
gminnej drogi rolniczej. W tym roku zapla-
nowano kontynuację prac związanych z 

ulicą Zatorską, łączącą Piotrowice z Zato-
rem. Uzyskaliśmy 31 tys. zł dofinansowania. 
To zadanie będzie realizować firma Drog-
bud ze Spytkowic, która wygrała przetarg. 
Remont obejmie odcinek o długości 500 m. 
Pełny koszt tego drogowego przedsięwzię-
cia wynosi ok. 100 tyś .zł i zostanie zakoń-
czony w lipcu.

*****
Trwają prace związane z trzecim etapem 

kanalizacji sanitarnej naszej gminy. W chwi-
li obecnej ta ważna i kosztowna inwestycja 
dotyczy bezpośrednio ulic Topolowej oraz 
Długiej. Zadanie ma zakończyć się w listo-
padzie i polega głównie na budowie sieci 
kanalizacyjnej, kolektorów i przepompow-
ni. Podłączenia gospodarstw domowych do 
kanalizacji będą prowadzone sukcesywnie.

*****
Nasza gmina otrzymała środki finan-

sowe w wysokości 92 tys. zł z programu 
unijnego Kapitał Ludzki z przeznaczeniem 
na zakup pomocy dydaktycznych w kla-
sach od 1 do 3 we wszystkich szkołach 
podstawowych.

*****
Jak już pisaliśmy przy szkole w Przeci-

szowie powstanie kompleks dwóch boisk 
sportowych wraz z pomieszczeniami socjal-
nymi w ramach programu Orlik 2012. Gmi-
na ogłosiła przetarg na realizację tego 
inwestycyjnego przedsięwzięcia. Koszt 
będzie pokryty z trzech źródeł: Minister-

stwa Sportu i Turystyki (500 tys. zł), woje-
wództwa małopolskiego (333 tys. zł) oraz 
gminy Przeciszów. 

*****
Zakończono prace inwestycyjne zwią-

zane z remontem odcinka drogi powiato-
wej, ulicy Andrychowskiej w Piotrowicach. 
Zadanie zrealizowała firma Drogbud ze 
Spytkowic. W ramach inwestycji położono 
na odcinku 510 mb. nową nakładkę asfalto-
betonową i po jednej stronie jezdni chod-
nik, a także wykonano odwodnienia. Koszt 
zadania wyniósł 736 tys. zł i był pokryty po 
połowie przez powiat oświęcimski i gminę 
Przeciszów.

*****
Do głębokości ok. 630 m zostaną wyko-

nane dwa odwierty w poszukiwaniu węgla 
kamiennego. Jeden z nich będzie wykonany 
w Przeciszowie, tam gdzie kończy się Stara 
Droga, a zaczyna Przecznica. Z kolei dru-
gi zaplanowano pomiędzy Porębą Wielką a 
Polanką Wielką.

*****
Rozpoczęły się remonty cząstkowe dróg 

gminnych, które poprzedził objazd komisji, 
typującej nasze trakty do zadania. Remon-
ty będą realizowane w dwóch etapach w 
czerwcu i we wrześniu. Większe ubytki w 
drogach zostaną uzupełnione masą asfal-
tobetonową, a mniejsze urządzeniem zwa-
nym recykler.

(ryt)

Gminne inwestycje

Już po raz drugi Gminna Biblioteka 
Publiczna w Przeciszowie była organi-
zatorem spotkania w ramach akcji „Cała 

Polska czyta dzieciom”. Bibliotekę odwie-
dziły 28 maja przedszkolaki z Samorządo-
wego Przedszkola w Przeciszowie, będące 
pod opieką Bogusławy Krawczyk, Bernade-
ty Cholewka i Anny Zajas. Z kolei 29 maja 
do filii biblioteki w Piotrowicach przybyły 
maluchy z Samorządowego Przedszkola w 

Piotrowicach pod opieką 
Wiesławy Mrowiec, Bogu-
sławy Piskorek i Grażyny 
Makuch.

Książeczki pt. „Najsil-
niejszy” i „Mysi bohater”  
czytał dzieciom wójt Bog-
dan Cuber. Dzieci słucha-
ły z dużym zainteresowa-
niem, po czym zadawały 
mnóstwo pytań. W nagro-
dę każde dziecko otrzy-
mało czytaną książeczkę 
oraz słodki poczęstunek.

GBP Przeciszów

Wójt czytał dzieciom
Gminna Biblioteka Publiczna 

filia Piotrowice składa serdeczne 
podziękowania uczniom klasy III 
gimnazjum z ZSP-G w Piotrowicach 
za przekazanie „Kroniki Piotrowic” 
opracowanej w ramach programu 
edukacyjnego.

Krystyna Smajek

Podziękowanie

Wczoraj to historia, jutro 
to tajemnica, a dzisiaj to 
dar losu, którym należy 
się cieszyć.

Sentencja na kwartał
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W dniach od 28 od 30 maja odbyła się, zapowiedziana przy 
okazji obchodów dwudziestolecia zespołu Śpiewające 

Jeziora, wycieczka do Torunia. Dzieci i młodzież z zespołu pod 
opieką państwa Urszuli i Dariusza Daczyńskich, Urszuli Załę-
skiej oraz rodziców wyjechały wczesnym rankiem 28 maja. 

Do miasta Mikołaja Kopernika uczestnicy wyjazdu dotarli po połu-
dniu, po zakwaterowaniu oraz posiłku udali się na pierwsze zwiedza-
nie Torunia, a dokładnie Fortu IV, który stanowił kiedyś część systemu 
obronnego. Obecnie w forcie funkcjonuje między innymi schronisko 
turystyczne. Według słów przewodnika jedyna „bitwa”, która miała 
tam miejsce, to potyczka... bezdomnych z policjantami, w czasach 
całkiem współczesnych :).

Drugi dzień wyjazdu był przeznaczony na zwiedzanie Torunia, a 
w szczególności Starego Miasta. Pierwszym punktem w planie była... 
Krzywa Wieża (więc nie tylko Piza może się taką pochwalić). Wieża 
ta pochylona jest w stronę miasta. Podeszliśmy do niej najpierw od 
strony Wisły, a następnie przewodnik wprowadził nas w mury Stare-
go Miasta przez Bramę Świętego Ducha, skąd znów przeszliśmy pod 
Krzywą Wieżę, a dokładniej do Ściany Prawdy. Według podań ścia-
na ta odpycha ludzi nieprawych, zabraniając im wstępu do miasta i 
przyjemności skosztowania słynnych pierników. Próbę musieli oczy-
wiście przejść wszyscy, ale okazało się, że tylko jedna dziewczynka 
była w stanie utrzymać się przy ścianie. Korzystając jednak z tego, 
co zespół robi najlepiej, to znaczy śpiewu, udało nam się przekonać 
przewodnika do wpuszczenia nas dalej.

Będąc w Toruniu nie sposób ominąć dom naszego słynnego astro-
noma Mikołaja Kopernika (zdjęcie). Stamtąd przeszliśmy trasą tury-
styczną na rynek z fontanną i pomnikiem flisaka, otoczonego przez 
żaby. Tam przewodnik powiedział nam, że według miejscowych wie-
rzeń panna, która pocałuje wszystkie żaby na pomniku wyjdzie za 
bogatego kawalera. Jako że w zespole są prawie same panny, no to się 
zaczęło... Idąc dalej trasą turystyczną, dotarliśmy do zamku krzyżac-
kiego, skąd wróciliśmy na rynek. Korzystając z wolnego czasu uczest-

nicy zaopatrywali się w pamiątki, przede wszystkim w pierniki.
Kolejnym punktem programu był rejs statkiem po Wiśle, a z 

przystani wróciliśmy do muzeum Mikołaja Kopernika, aby upiec 
własne pierniki. 

Główną atrakcją drugiego dnia okazał się jednak wieczorny 
koncert „tańczącej fontanny”, który dla niektórych zakończył się 
kąpielą w tejże fontannie.

Trzeciego dnia po śniadaniu opuściliśmy Toruń, kierując się 
do domu dziennej opieki dla osób niepełnosprawnych „Karczem-
ka”, prowadzonego przez Fundację Brata Alberta, gdzie mieliśmy 
wystąpić dla podopiecznych fundacji i dzieci z miejscowego 
przedszkola. Zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci, a koncert zakoń-
czył się wspólnym śpiewaniem i tańcami.

Po posiłku wyruszyliśmy w drogę powrotną, a do domu dotar-
liśmy wieczorem.

Wyjazd do Torunia został częściowo sfinansowany przez Fun-
dację Brata Alberta jako podziękowanie za wieloletnią współpra-
cę zespołu z fundacją. Wszystkim osobom i instytucjom, które 
pomogły w organizacji wyjazdu i pobytu w Toruniu bardzo ser-
decznie dziękujemy. 

Julia i Wioletta Bury

W krainie pierników…

Uczestnicy warsztatów terapii zaję-
ciowej, środowiskowych domów samo-
pomocy, świetlic terapeutycznych ich 
opiekunowie, rodziny, a także miesz-
kańcy domów stałego pobytu już po 
raz dwudziesty spotkali się na Ogólno-
polskiej Pielgrzymce Fundacji im. Bra-
ta Alberta.

W Kalwarii Zebrzydowskiej odbyła się 
24 maja Msza św. polowa koncelebrowana 
przez biskupa o. Damiana Andrzeja Musku-
sa wraz z prezesem Fundacji im. Brata Alber-
ta ks. Tadeuszem Isakowiczem–Zaleskim. 
Oprawę muzyczną Mszy św. przygotował 
zespół Śpiewające Jeziora.

Zespół już po raz kolejny uczestniczył 
w tym ważnym dla podopiecznych funda-
cji wydarzeniu. Uczennice Magdalena Kała, 
Kinga Kozioł, Kinga Kozieł zaśpiewały psalm, 
a dwie skrzypaczki Magdalena Daczyńska 
oraz Halina Czerwiec akompaniowały pod-
czas śpiewania pieśni Maryjnych. Akustycy 
Sebastian oraz Kamil pod kierunkiem Dariu-

sza Daczyńskiego wspaniale wypełnili swój 
obowiązek, dbając o nagłośnienie śpiewu 
zespołu podczas tej uroczystości.

Kalwaria Zebrzydowska to Sanktuarium 
Pasyjno – Maryjne, będące głównym ośrod-
kiem kultu Maryjnego w Polsce. Jego fun-
datorami była w XVII w rodzina Zebrzydow-
skich. Wokół klasztoru powstały Dróżki Męki 
Pańskiej. Sanktuarium od początku opieku-
ją się bernardyni.

Po uroczystej Mszy św. uczniowie 
uczestniczyli w koncercie Lidii Jazgar, 
zaprzyjaźnionej wokalistki fundacji. Był 
czas również na wspólny posiłek. Ucznio-
wie choć zmęczeni, wrócili zadowoleni z 
tak radosnego spotkania. 

4 czerwca w kościele parafialnym św. 
Marcina w Jawiszowicach odbyła się Msza 
św. rozpoczynająca radosny dzień – Święto 
Patrona Fundacji, którym jest Brat Albert.

Kościół parafialny św. Marcina zbu-
dowano w 1692 r., na miejscu spalonej 

wcześniej świątyni z 1511 r. Jest jednona-
wowy, konstrukcji zrębowej, podbity gon-
tem i pokryty blachą. Kościół otoczony 
jest zamkniętymi podcieniami (sobotami). 
Wewnątrz znajdują się trzy ołtarze (głów-
ny i dwa boczne). Ołtarz główny pochodzi 
prawdopodobnie z ok. 1700 r., a ołtarze 
boczne z XIX wieku.

W świątyni jest wspaniała akustyka, co 
potwierdziło się podczas śpiewu. Po uro-
czystościach dla licznie zebranych gości 
uczniowie zaprezentowali krótki program 
artystyczny, podczas którego zaprosili 
wszystkich do wspólnego śpiewania. Pomi-
mo deszczowej pogody, atmosfera w sali 
udostępnionej przez proboszcza parafii ks. 
dr Henryka  Zątek  była gorąca.

Brat Albert pokazał, że kto chce praw-
dziwie czynić miłosierdzie musi sam stać 
się „bezinteresownym darem” dla drugiego 
człowieka. Służyć bliźniemu, to według niego 
przede wszystkim dawać siebie: „być dobrym 
jak chleb”. 

(Jan Paweł II, „List do Zgromadzeń 
Albertyńskich”).

Urszula Daczyńska 

Spotkania w Fundacji im. Brata Alberta
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Co słychać u Cyklistów?
Sezon letni 2012 rozpoczęliśmy czterodniowym rajdem na 

Jurę Krakowsko - Częstochowską, od 28 kwietnia do 1maja. Gru-
pa 19-osobowa wyjechała z Przeciszowa o 9.00, a do schroniska 
w Łazach dotarliśmy około godz. 15.00. Po krótkim odpoczyn-
ku zorganizowaliśmy kolacje (ognisko, kiełbaski, śpiew). Przez 
następne 2 dni zwiedzaliśmy okolice: zamki w Ojcowie i Piesko-
wej Skale, Jaskinie Nietoperzową, przejazd doliną Prądnika i inne. 
We wtorek po śniadaniu udaliśmy się w drogę powrotną, ale inną 
już trasą przez Dolinę Będkowską, Tenczynek, Puszczę Dulowską, 
Alwernię, aż dotarliśmy do Przeciszowa ok. godz. 18.00.

Trwa cykl niedzielnych wycieczek rowerowych po okolicy 
(bliższej i dalszej). W jego ramach byliśmy w: Inwałdzie (mini 
ZOO), Graboszycach Karpiku (dokąd dojechaliśmy sprawdzając 
trasę V Zlotu Rowerowego, który odbędzie się 14 lipca), Zato-
rze dokąd udaliśmy się na Regionalne Targi Turystyki promując 
turystykę rowerową i gminę Przeciszów – nasza grupa liczyła 
ok. 20 osób w tym rowerzyści z Czechowic - Dziedzic, Brzeszcz, 
Oświęcimia, którym pokazaliśmy trasę rowerową, Przeręb, gdzie 
uczestnicy spotkali się z ornitologami i mogli obserwować życie 
ptaków, zdobywając o nich informacje w tej pięknej krainie sta-
wów. W tym samym dniu druga grupa cyklistów udała się na 
rodzinny rajd rowerowy do Wadowic, który jest już organizowa-
ny od kilku lat. Tym razem trasa była bardzo trudna nawet dla 
wytrwałych rowerzystów. 

17 czerwca po raz pierwszy zorganizowaliśmy rajd o godz. 14.00, 
który zakończył się ok. godz. 17.00 kiełbaskami z grilla, fundowany-
mi przez TTR Cyklista.

W tym sezonie każdy wyjazd jest ogłaszany na plakatach, na któ-
rych podana jest trasa i godzina wyjazdu. Dłuższe wyjazdy będą orga-
nizowane rano, a krótsze wczesnym popołudniem.

Z przyjemnością przywitaliśmy nowych rowerzystów biorących 
udział w rajdzie.

J.K.

Cykliści z naszej gminy przed schroniksiem.

Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie zorganizowała 
22 kwietnia jednodniową wycieczkę do Doliny Chochołowskiej, 
w której wzięli udział mieszkańcy naszej gminy.

Po dotarciu na Siwą Polanę uczestnicy wycieczki spotkali się 
z przewodnikiem Staszkiem i pod jego okiem ruszyli na górski 
szlak. Przy pięknej słonecznej pogodzie można było podziwiać 
kaskady potoków, różnorodność skał i roślinności oraz zalegają-
cy śnieg. Jednak największą atrakcją były polany na dnie doliny, 
które pokrywały się łanami krokusów, z których Dolina Chocho-
łowska szczególnie słynie.

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Ludźmierzu, gdzie 
uczestnicy wycieczki mogli zwiedzić Sanktuarium Maryjne z 
figurką Matki Boskiej Ludźmierskiej nazywaną Gaździną Podhala.

Podhale pożegnało nas ulewnym deszczem i piękną tęczą.
Dziękujemy za udział w wycieczce i zapraszamy na następną.

GBP Przeciszów

Krokusy w Dolinie 
Chochołowskiej

Targi Turystyczne Doliny Karpia zainaugurowały tegoroczny cykl 
festiwalowych imprez w naszym regionie. W tym roku zaplanowanych 
jest dziewięć odsłon Festiwalu Doliny Karpia. Pierwsza z nich miała 
swoją premierę 27 maja. 

Festiwal rozpoczęły organizowane po raz pierwszy Targi Turystycz-
ne w Dolinie Karpia. Trwały one niemal przez cały niedzielny dzień. 

Nasza gmina do udziału w Targach zgłosiła Konkurs Piosenki „Majo-
we Śpiewanie 2012”, warsztaty modelarskie oraz wystawę modeli kar-
tonowych w Klubie Modelarskim „Orzeł”. Imprezy te odbywały się w 
Domu Kultury w Przeciszowie.

Na rynku w Zatorze można było wysłuchać zespołu śpiewaczego 
„Same Swoje”, skosztować miodu z pasieki państwa Kurzaków, podzi-
wiać prace państwa Mamiców oraz zobaczyć wystawę fotograficzną, 
prezentującą gminę Przeciszów. Ponadto Koło Rowerowe „Cyklista” z 
Przeciszowa zorganizowało wycieczkę rowerową z Zatora na stawy 
Przyrębskie, gdzie odbyło się spotkanie z ornitologami. 

GBP Przeciszów

Nasza gmina na Targach 
Turystycznych

Stoły wielkanocne
Koło Gospodyń Wiejskich z Przeciszowa wzięło udział 1 kwietnia 

w prezentacji regionalnych potraw wielkanocnych Kół Gospodyń 
Wiejskich Doliny Karpia w Polance Wielkiej. Panie z naszego Koła po 
raz kolejny reprezentowały gminę Przeciszów podczas tej imprezy. 
Wszyscy zebrani mogli wysłuchać przebojów muzyki wiedeńskiej w 
wykonaniu Orkiestry Salonowej prof. Hilarego Drozda, a także degu-
stować potrawy przyrządzone przez Koła Gospodyń Wiejskich z Prze-
ciszowa, Polanki Wielkiej i Osieka.

GBP Przeciszów
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Józef Śliwa – kierownik Gminnego 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prze-
ciszowie. Ma 43 lata, urodził się w miejsco-
wości Kosowa w gminie Brzeźnica. Od roku 
1991 mieszka w Choczni, w pobliżu Wado-
wic i codziennie dojeżdża do pracy w Prze-
ciszowie. Żonaty, trójka dzieci, wykształce-
nie wyższe. Ukończył prawo administra-
cyjne - licencjat zdobył w Wyższej Szkole 
Administracyjnej w Bielsku-Białej, a tytuł 
magistra administracji uzyskał w Wyższej 
Szkole Zarządzania i Bankowości w Pozna-
niu w 2002 roku. W ślad za zmianami zawo-
dowymi, w 2011 roku ukończył także studia 
podyplomowe na Wydziale Inżynierii Śro-
dowiska Politechniki  Krakowskiej kierunek. 
Po szkole średniej podjął pracę w oddziale 
wojewódzkim Związku Młodzieży Wiejskiej 
w Bielsku-Białej. Pracował tam w latach 
1991-1999 jako kierownik zarządu woje-
wódzkiego. Jest apolityczny. Po likwidacji 
województwa bielskiego przez pół roku 
pracował jako kierownik administracyjny 
hotelu w rodzinnej Paszkówce. Następnie w 
latach 2000-2008 z przerwą roczną był kie-
rownikiem biura OSP w Choczni. Po drodze 
pełnił także obowiązki prezesa dużej pie-
karni w Bielsku-Białej („Capri” w Rybarzo-
wicach k. Bielska-Białej) Widząc potrzebę 
ciągłego rozwoju, zmienił branżę i podjął 
obowiązki kierownika jednostki realizującej 
projekt (JRP) w Chełmku w zakresie gospo-
darki wodno-ściekowej gminy Chełmek. 
Jednak z racji odległości i chęci pozostania 
w branży wodociągowej, szukał pracy bli-
żej swojego miejsca zamieszkania. W 2009 
roku podjął pracę w Gminnym Zakładzie 
Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie 
jako specjalista ds. eksploatacji i inwestycji. 
Rok później gminna Przeciszów rozpoczę-
ła dwie duże inwestycje obejmujące swym 
zakresem przebudowę i rozbudowę stacji 
uzdatniania wody w Przeciszowie wraz z 
modernizacją sieci wodociągowej wzdłuż 
ulicy Długiej. Od roku 2011 pełni funkcję 
kierownika Gminnego Zakładu Wodocią-
gów i Kanalizacji w Przeciszowie.

- Ma Pan bogate doświadczenie zawo-
dowe, proszę powiedzieć czy obecna pra-
ca, którą Pan wykonuje, mówiąc potocz-
nie - kierownika wodociągów, jest najwięk-
szym wyzwaniem zawodowym? Jeśli tak, 
to dlaczego?

Oczywiście z całą odpowiedzialnością 
można powiedzieć, że jak do tej pory jest to 
dla mnie największe wyzwanie zawodowe. 
Praca w Gminnym Zakładzie Wodociągów 
i Kanalizacji w Przeciszowie jest oparta na 
kilku płaszczyznach. Należy rozróżnić uzdat-
nianie i dostarczanie wody oraz gospodarkę 
ściekową. Ponadto w latach 2010 -2012 spa-
dły na nas jednocześnie dwie duże inwesty-
cje, które z jednej strony są szczęściem, ale z 
drugiej sporym obciążeniem. Jednak należy 
pamiętać, że są one potrzebne, na czasie i 
nie można było przeciągać tego stanu rze-
czy dłużej. Mówiąc obciążeniem miałem 
na myśli między innymi to, że musieliśmy 
rozpoczynać inwestycje nie mając odpo-
wiedniego personelu, w rozumieniu tak ilo-
ściowym, jak i kwalifikacji w tym kierunku. 
Prowadzimy prace eksploatacyjne, a jed-
nocześnie inwestycje związane z wymianą 
sieci wodociągowej, rozbudową i moder-
nizacją stacji uzdatniania wody, a także w 
zeszłym roku  równocześnie rozpoczęliśmy 
prowadzenie budowy trzeciego etapu sieci 
kanalizacyjnej. Powyższe inwestycje gmin-
ne nakładają się w czasie i powodują spore 
wyzwanie. Należy do tego dodać bieżące 
inwestycje mieszkańców, czyli wydawanie 
warunków i uzgodnień oraz w najmniej 
odpowiednim czasie  awarie,  które wymu-
szają nasze natychmiastowe działania. To 
się wszystko nakłada i czasem jest trudne 
do pogodzenia.

- Jesteśmy w dobie inwestycji. Co udało 
się zrealizować i na jakim etapie są zada-
nia prowadzone przez gminne wodociągi?

Jeśli chodzi o inwestycje w kierunku 
modernizacji sieci wodociągowej, wymie-
niono sieć z azbestocementu na odcinku 
całej ulicy Długiej, to jest prawie 3,5 km sie-
ci wodociągowej. W ramach tej inwestycji 
został wymieniony rurociąg wodociągowy 
z dotychczasowego azbestocementowe-
go na rurociąg z nowoczesnego poliety-
lenu (PE).

- Co się stało ze starą siecią?

Stara sieć w sytuacji, gdy kolidowała 
z nowym wykopem została usunięta, ale 
większa część pozostała w ziemi. Ona w 

żaden sposób nie stanowi zagrożenia, tak 
jak kamienie, czy inne betony i jest to zgod-
nie ze stosowaną technologią.

- Czy możemy spodziewać się wymiany 
kolejnego odcinka sieci?

Oczywiście że tak. Bieżące wymiany są 
realizowane według możliwości naszego 
zakładu, jak i gminy Przeciszów. Co roku 
otrzymujemy z gminy środki finansowe na 
wymianę sieci i co roku realizujemy wła-
snymi siłami wymianę sieci wodociągo-
wej  na odcinkach najbardziej zagrożonych 
awariami.

- Jaka jest to coroczna kwota?

W zeszłym roku wymieniliśmy ponad 
600 m głównej sieci wodociągowej we wła-
snym zakresie. Środki na te wymiany są kie-
rowane w 100 proc. z budżetu gminy. Jest to 
średnio corocznie kwota 50.000 zł. 

- Ile jeszcze zostało rurociągu do wymia-
ny, bo rozumiem, że naszym celem jest 
wymiana całej sieci?

Tak. Sama główna sieć wodociągowa w 
naszej gminie to ponad 58 km, a do wymia-
ny pozostało jeszcze ponad 22 km.

- Czy sieć oparta o azbest jest bezpiecz-
na dla mieszkańców naszej gminy? 

Generalnie tak. Nie stwarza ona bezpo-
średnio zagrożenia.

- To dlaczego ją wymieniamy?

Ta sieć ma już ponad 40 lat i przy nie-
wielkich nawet ruchach terenu, a ruchy te 
mogą być związane choćby z mrozami czy 
przemieszczaniem się ciężkich pojazdów, 
rury pękają.

- Wobec tego sieć pęka i do wody dosta-
je się azbest?

Do sieci nie dostaje się azbest ani inne 
odłamki rur, gdyż ciśnienie je wypycha z 
wyciekiem na zewnątrz. Należy także nad-
mienić, że azbest jest szkodliwy tylko w 
postaci pylącej. Ta sieć azbestocementowa 
jest wewnątrz już oklejona warstwą osado-
wą. Trudno powiedzieć, czy ona była kiedyś 
niebezpieczna, zanim pojawił się ten osad. 
Obecnie nie widzę zagrożenia dla miesz-
kańców naszej gminy, poza nieprzewidy-
walnymi wyciekami na podwórkach i zala-
niem piwnic.

- Czy kopalnia węgla kamiennego, któ-
ra ma u nas powstać w najbliższych kilku 

Wody nie może zabraknąć
Wywiad z Józefem Śliwą, kierownikiem Gminnego Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji w Przeciszowie
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latach jest zagrożeniem dla mieszkańców 
naszej gminy w przypadku zaspokajania 
ich potrzeb w wodę?

W przypadku kopalni widzimy dwa 
zagrożenia. Jedno z nich oczywiście może 
wystąpić podczas nieprawidłowo prowa-
dzonych prac, związanych z wydobyciem 
węgla. Realne jest pęknięcie pod naszymi 
studniami głębinowymi i wówczas woda 
„ucieknie”. Te tematy już poruszaliśmy w 
rozmowie z panem wójtem. Nasze interesy 
musimy zabezpieczyć poprzez odpowied-
nie działania wobec powstających kopalni, 
tj: umowy i gwarancje oraz nadzór. Drugie 
zagrożenie może wystąpić w terenie. Sieć 
mamy bardzo wrażliwą, gdyż jak już wspo-
mniałem ma ona ponad 40 lat i jest bardzo 
krucha, a ruchy powierzchniowe terenu 
powodują awarie. Oczywiście, gdyby ruro-
ciąg był wykonany z PE, tak jak obecnie 
wymieniany, wtedy mógłby on wytrzymać 
dużo większe obciążenia.

- Czy inwestycja dotycząca wymia-
ny rurociągu na terenie gminy jest 
zakończona?

Tak. Inwestycja dotycząca ul. Długiej, 
a współfinansowana przez Urząd Marszał-
kowski w Krakowie ze środków EFRROW 
jest zakończona, ale już podjęliśmy działa-
nia w kierunku kolejnego etapu wymiany 
znacznych odcinków sieci. W zeszłym roku 
złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkow-
skiego w Krakowie na wymianę kolejnego 
odcinka od ulicy Brzozowej do Lipowej oraz 
drugiego od Lipowej do Polanki Wielkiej. To 
są dwa duże ciągi, gdzie chcieliśmy otrzy-
mać dofinansowanie do zadania wymiany 
wodociągu. Wniosek przeszedł kwalifikację, 
jednakże środków jest za mało i oczekujemy 
w kolejce. Tę inwestycję chcieliśmy zreali-
zować w latach 2012-2013. Na liście jeste-
śmy na 101. pozycji, środków wystarczyło 
dla 75-ciu. Jak pieniądze wrócą po prze-
targach będą realizować kolejne wnioski, 
może również nasz?

- Jaki był koszt przeprowadzonej 
wymiany odcinka sieci wodociągowej na 
ulicy Długiej ?

Gmina w tych kosztach partycypowała 
50/50 plus VAT, który wraca po rozliczeniu 
do gminy oraz doszły roboty dodatkowe 
związane z odtworzeniem wjazdów.  Kwota 
ta mieści się w granicach 770 tys. zł. netto.

- Proszę opowiedzieć o innej inwestycji, 
realizowanej przez Pana zakład.

Ta inwestycja ma na celu modernizację 
stacji, zmniejszenie kosztów energetycz-
nych, przede wszystkim poprawę jakości 
wody płynącej do mieszkańców, a także 
wód popłucznych, czyli wód płynących do 
rzeki, jako wody popłuczne z płukania fil-
trów. Wodę mamy z ujęć studni głębino-
wych. To ma plusy, jak i minusy. Plusy to 

mniej zakażeń bakteriologicznych takiej 
wody, jak ma to miejsce w przypadku wód 
powierzchniowych. Jednak w naszej wodzie 
jest dużo żelaza i manganu, wobec czego 
musimy uzdatnić wodę w naszej stacji, pod-
czas procesów technologicznych. Dlaczego 
modernizacja samej stacji? Odpowiedź jest 
prosta. Stacja ma już trochę lat. Była ona 
wybudowana w latach 1964 -1965, a roz-
budowywana i modernizowana dziesięć lat 
później. Samo złoże również było wyeksplo-
atowane. Dach budynku przeciekał, pompy 
energochłonne często się psuły, a urządze-
nia były zużyte. Rurociągi technologiczne 
nie nadawały się do dalszej eksploatacji, 
w większości były zasklepione osadem. 
Remont należało wykonać czym prędzej.

- Jeśli chodzi o park maszynowy, co 
modernizowano?

Nastąpiła wymiana wszystkich fil-
trów. Są to cztery filtry pośpieszne, które 
na pierwszym stopniu uzdatniania wody 
wychwytują żelazo i trzy filtry drugiego 
stopnia, usuwające mangan. Dzięki inwe-
stycji zastąpiono zardzewiałe, stare filtry 
stalowe nowymi, wykonanymi ze stali nie-
rdzewnej. Woda podlega kontroli na kil-
ka sposobów. Skład wody jest dokładanie 
badany dwa razy w roku podczas kontro-
li, przeprowadzanych przez akredytowa-
ne stacje. Z kolei co dwa tygodnie woda 
jest kontrolowana bakteriologicznie przez 
Sanepid. Jednocześnie nasze laboratorium 
przeprowadza codziennie badanie wody 
w kierunku ilości manganu i żelaza, a także 
kontrolujemy zawartość chloru, mętność 
i barwę. Woda musi się mieścić w para-
metrach określonych przez rozporządze-
nie Ministra Zdrowia. W ramach zadania 
wymieniono wszystkie pompy. W chwi-
li obecnej mamy agregat, składający się z 
czterech pomp. Z zainstalowanymi falow-
nikami pracują one lepiej i energooszczęd-
nie.  W poprzednim okresie dołączano pom-
py i wtedy pojawiały się skoki ciśnienia, co 
powodowało również dodatkowe awarie. 
Obecnie ciśnienie wody tłoczonej do ruro-
ciągów jest określone z góry przez obsługę 
i podtrzymywane w stałej wartości. Dzięki 
temu nie ma znaczenia czy pobór jest duży 
czy mały. To znacząco  zmniejszyło awaryj-
ność. Jest tylko jedno zagrożenie, a miano-
wicie w czasie awarii możemy dużo wody 
podać. W poprzednim okresie był spadek 
ciśnienia i to było zauważalne, wody było 
mniej. Teraz nie wiemy od razu czy jest to 
awaria, czy na przykład woda jest pobiera-
na przez hydranty pożarowe. To jest jakby 
zagrożenie z drugiej strony i nie mamy moż-
liwości monitorowania sieci. Może w przy-
szłości. Na razie pracujemy nad rozwiąza-
niem pośrednim. 

- Co jeszcze zostało wykonane w ramach 
tej inwestycji?

Oczywiście wymieniliśmy izolację 
dachu budynku. Cały budynek został wyre-
montowany i wyposażony w sieć klimaty-
zacyjno-wentylacyjną. Hala filtrów została 
wyremontowana, co w efekcie przyniosło 
wymianę począwszy od filtrów a skończyw-
szy na pompach, przepustnicach, rurach, 
zasuwach w ciągu technologicznym. Do 
tego został dobudowany jeszcze jeden mały 
budynek, do którego przenosimy chlorow-
nie i lamel, służący podczyszczaniu wód 
popłucznych. Woda jest chlorowana, ale 
w mniejszym stopniu bo doszła lampa UV. 
Lampa UV działa krócej i miejscowo, a chlo-
rowanie działa dłużej. Byłoby dobrze bez 
chlorowana, jakby woda z sieci była zuży-
wana w przeciągu tygodnia, a tak nie jest, 
gdyż zabudowę gospodarstw domowych 
mamy rozproszoną. Nasza inwestycja jest 
na finiszu, pozostało dokończyć rozruch i 
usunąć usterki. Oficjalne oddanie do użyt-
ku zmodernizowanej SUW ma nastąpić w 
sierpniu tego roku. Nowe pompy pracują 
od zeszłego roku. Filtry są wprowadzane 
stopniowo i po pozytywnych badaniach 

włączane do pracy.

- Jak się Panu tutaj, w Przeciszowie 
pracuje?

Pracuje mi się dobrze, tak jak wspomnia-
łem praca choć trudna to jednak przynosi 
satysfakcję. Mogę powiedzieć, że pracowni-
ków mam dobrych i bardzo dobrych, nato-
miast zawsze jakieś błędy są popełniane, ale 
na bieżąco dokonujemy korekt, zdobywając 
wciąż nowe doświadczenia.

- Dziękuję za rozmowę.

Dziękuję również.

Rozmawiał Ryszard Tabaka

Zmiany po inwestycji
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19 maja odbył się kolejny raz Bulldog 
Fest w Liptovskim Hradoku na Słowacji. 
Nasi południowi sąsiedzi przywitali nas 
piękną majową pogodą i… dużą liczbą 
modelarzy, którzy zjechali do tej małej miej-
scowości z Polski, Czech oraz całej Słowacji.

Konkurs co roku przyciąga dużą licz-
bę fanatyków kartonowych i plastikowych 
dzieł. W tym roku można było podziwiać 
wiele nowych, nie publikowanych dotąd 
modeli. Zespół z KM „Orzeł” przygotowy-
wał się przez wiele miesięcy, aby zaprezen-
tować nowe miniatury okrętów, pojazdów, 
samolotów. 

W sumie na Bulldog Fest zaprezentowa-
liśmy 18 modeli kartonowych. W konkur-
sie udział wzięły modele Andrzeja Zemły, 
Łukasz Fuczka, Barbary Dudziak, Wojtka 
Bochenka, Piotra Zielińskiego, Dariusza 

Zajasa, Andrzeja Jakulewicza, Kamila Gre-
gorczyka, Michała Cisowskiego, Grzegorza 
Kurka oraz Mikołaja Fuczka.

Wśród zwycięzców znaleźli się:

- Dariusz Zajas (II miejsce) – model 
J7W1 Shinden

- Piotr Zieliński (II miejsce) – Wespe

- Łukasz Fuczek (I miejsce) – Volvo 240

- Łukasz Fuczek (II miejsce) – USS 
Seawolf

- Andrzej Zemła (I miejsce) - IJN Yukikaze

Dodatkowo puchar za najlepszy model 
kartonowy w ocenie Starosty Liptovskiego 
Hradoka zdobył Andrzej Zemła za model 
japońskiego niszczyciela IJN Yukikaze.

Gratulujemy!
Łukasz Fuczek

Wysokie loty „Orła” nad Liptovskim Hradokiem

W Centrum Edukacji Kulturalnej 
we Wrocławiu, odbyły się w dniach 
od 2 do 3 czerwca już po raz siódmy 
Wrocławskie Spotkania Modelarzy 
Kartonowych. Imprezie tej towarzy-
szyło wiele dodatkowych atrakcji, a 
największą z nich był nocny przejazd 
melexami po centrum Wrocławia. 

Organizatorzy zafundowali rów-
nież wszystkim zainteresowanym 
warsztaty modelarskie, w których każ-
dy mógł poznać różne techniki skle-
jania, malowania, czy kształtowania 
części modelu.

W tym roku do walki o najwyższe trofea  stanęło wielu modelarzy, którzy zaprezento-
wali łącznie prawie 400 modeli kartonowych. Nasi wrocławscy koledzy bardzo dużo uwagi 
poświęcają promowaniu i wpajaniu modelarstwa kartonowego najmłodszym modelarzom.

W zmaganiach o najwyższe miejsca stanęli również modelarze z KM „Orzeł”. Łącznie 
zaprezentowaliśmy 18 modeli kartonowych. 

Naszym wielkim zaskoczeniem było zdobycie pucharu przez Andrzeja Zemłę za model 
IJN Yukikaze oraz Piotra Zielińskiego, który zdobył nagrodę specjalną wydawnictwa WAK 
za model samolotu P-51D Mustang. Pozostali uczestnicy zdobyli ważne wyróżnienia.

Łukasz Fuczek

Spotkania modelarzy we Wrocławiu

10 czerwca na osiedlu Stare Stawy w 
Oświęcimiu zorganizowano piknik rodzin-
ny, w którym wzięło udział wiele osób. Na 
zaproszenie organizatorów zaprezentowa-
no również dorobek (choć tylko w skromnej 
części) Klubu Modelarskiego Orzeł, działa-
jącego przy Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Przeciszowie. 

Pokaz modeli kartonowych został połą-
czony w warsztatami, na których instruk-
tor KM Orzeł zaprezentował kilka tech-
nik sklejania i kształtowania kartonowych 
elementów. 

Duża ilość zwiedzających wystawę i 
mini warsztaty świadczyła o dużym zain-
teresowaniu tą formą spędzania wolnego 
czasu. 

Dużo dzieci wiele razy powracało na 
wystawę modeli, gdyż nie dowierzały, że 
jest to karton, uważnie wpatrywali się jak 
można kształtować ten materiał.

Łukasz Fuczek

„Orzeł” na pikniku

W weekend od 19 do 20 maja odbył się 
po raz pierwszy Festiwal Modelarski w Kra-
kowie. Nie zabrakło również modeli naszej 
grupy KM „Orzeł”, przedstawiliśmy „skrom-
nie” 5 modeli kartonowych, z których aż trzy 
zostały docenione! Poniżej przedstawiamy 
zwycięzców:

Wyróżnienie - Paweł Jakulewicz - Sea 
Harrier

Wyróżnienie - Andrzej Jakulewicz - IJN 
Takao

Nagroda Specjalna IPMS - Andrzej Jaku-
lewicz - IJN Takao.  Łukasz Fuczek

I Festiwal Modelarski
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Już po raz trzeci w sali widowiskowej Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Przeciszowie odbył się Konkurs Pio-

senki „Majowe Śpiewanie”. Konkurs przeznaczony był dla 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu naszej 
gminy, lubiących śpiewać i pragnących zaprezentować 
swoje umiejętności.

Jury w składzie Krzysztof Paluchowski, Klaudia Kaim-Gębiś 
i Piotr Gębiś oceniało dobór repertuaru, emisję głosu, intona-
cję, interpretację, trudność utworu oraz walory artystyczne pre-
zentacji. Uczestnicy, którzy zdobyli największą ilość punktów 
otrzymali za I, II, III miejsce statuetki, pluszaki oraz dyplomy, a za 
wyróżnienia pluszaki i dyplomy. Za udział w konkursie uczestni-
kom wręczono dyplomy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie dziękuje za 
pomoc w organizacji tego kulturalnego przedsięwzięcia: dyrek-
torom szkół, nauczycielom, uczniom, rodzicom oraz Młodzieżo-
wej Radzie Gminy za dekorację, obsługę muzyczną oraz prowa-
dzenie konkursu.

W Konkursie Piosenki „Majowe Śpiewanie” laureatami zostali:
Kategoria: klasa I-III
I miejsce – Patrycja Nędza
II miejsce – Miłosz Michałek
III miejsce – Sara Bellataga
Wyróżnienia: Weronika Łuszczek, Natalia Stolarczyk, Agniesz-

ka Szymeczko, Natalia Kościelnik.

Kategoria: klasa IV-VI
I miejsce – Magdalena Kała
II miejsce – Monika Borowska
III miejsce – Kinga Kozioł
Wyróżnienia: Gabriela Zając, Ewa Zajas.
Kategoria: gimnazjum
I miejsce – Martyna Frączek
II miejsce – Klaudia Góral
III miejsce – Żaneta Szymańska

GBP Przeciszów

Majowe Śpiewanie w Przeciszowie

Na terenie gminy Przeciszów po raz 
kolejny jest realizowany projekt pod nazwą 
„Czas na aktywność. Program aktywiza-
cji społecznej i zawodowej w gminie Prze-
ciszów”. Projekt ten jest współfinansowa-
ny z Europejskiego Funduszu Społeczne-
go w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007-2013, jak również 
przez budżet państwa i budżet jednostek 
samorządowych.

Projekt w swych założeniach bazuje 
na Priorytecie VII Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki - Promocja integracji społecz-
nej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Roz-
wój i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej. 

W projekcie mogą wziąć udział osoby, 
które spełniają następujące kryteria:

- są zameldowane na terenie gminy 
Przeciszów;

- korzystają ze świadczeń pomocy 
społecznej;

- są zagrożone wykluczeniem społecz-
nym w wieku aktywności zawodowej;

- są bezrobotne i/lub nieaktywne 
zawodowo.

Celem ogólnym projektu jest zwięk-
szenia aktywności społecznej i zawodowej 
mieszkańców gminy Przeciszów, bezrobot-
nych i/lub nieaktywnych zawodowo zagro-
żonych wykluczeniem społecznym w wieku 
aktywności zawodowej.

Osoby te wezmą udział w szkoleniach 
zawodowych organizowanych w ramach 
w/w projektu.



Czas na aktywność
Gminna Biblioteka Publiczna w Prze-

ciszowie ogłasza konkurs fotograficzny 
„Dolina Karpia w obiektywie”. Do udziału 
w konkursie zapraszamy wszystkie zainte-
resowane osoby, które mają ukończone 18 
lat. Tematem konkursu są miejsca na tere-
nie Doliny Karpia (gminy: Przeciszów, Osiek, 
Zator, Polanka Wielka, Brzeźnica, Spytkowi-
ce, Tomice) warte uwiecznienia z powodu 
ich urody, wartości historyczno – kultural-
nych, przyrodniczych i oryginalności.

Termin nadsyłania prac, do Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Przeciszowie, ul. 
Długa 6, 32-641 Przeciszów, tel. 33 /413270, 
upływa 31 lipca 2012 roku.

Lista osób nagrodzonych zostanie opu-
blikowana na stronie internetowej Urzędu 
Gminy w Przeciszowie. Z kolei wręczenie 
nagród nastąpi 26 sierpnia 2012 roku pod-
czas dożynek na stadionie LKS.

Regulamin konkursu „Dolina Karpia 
w obiektywie” jest dostępny na stronie 
www.przeciszow.pl w zakładce Kultura.

Konkurs 
fotograficzny
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Na boisku piłkarskim klubu LKS Piotrowice odbył się 17 
czerwca Turniej Piłki Nożnej, połączony z akcją charyta-

tywną na rzecz piłkarza klubu Dawida Ratajczaka, zorganizo-
wany przez Zarząd LKS Piotrowice przy wsparciu wójta gminy 
Przeciszów Bogdana Cubera.

W turnieju udział wzięły zespoły:  Halniak Maków Podhalański, 
Oldboje Andrychów, Oldboje Piotrowice, LKS Piotrowice. Turniej 
zakończył się zwycięstwem Halniaka Maków Podhalański. Puchar 
ufundowany przez gminę Przeciszów wręczył zwycięskiej drużynie 
Dawid Ratajczak. W zespole Odboje Piotrowice zagrał sam wójt Bog-
dan Cuber oraz proboszcz parafii w Piotrowicach ks. Jan Kordaczka.

W przerwach pomiędzy meczami zorganizowano licytację, której 
dochód przeznaczono na rehabilitację Dawida. Fanty zostały dostar-
czone przez wójta gminy Przeciszów, gminę Przeciszów, uczniów 
ZSP-G w Piotrowicach, radnego gminy Marka Trzaskę, właścicieli skle-
pów Sebastiana Makucha i Mirosława Frączka, Eugeniusza Naglika, 
prezesa HDK Piotrowice.

W wyniku licytacji i zbiórki pieniędzy na rehabilitację Dawida 
zebrano kwotę 7.451 zł.

Podczas licytacji najwyższą kwotę uzyskano za piłkę nożną z 
autografami piłkarzy Wisły Kraków. Autografy zebrał trener LKS Pio-
trowice Sławomir Frączek.

Zawodnicy LKS Piotrowice podarowali Dawidowi piłkę z auto-
grafami Wisły Kraków i koszulkę z autografami zawodników Legii 
Warszawa.

Zarząd LKS Piotrowice przygotował kiełbaski z grilla dla 
wszystkich uczestników turnieju, które grillował Władysław Flu-
der, grochówkę przyrządził Władysław Frączek.

Licytację prowadził Janusz Frączek, urządzenia nagłaśniają-
ce obsługiwał Kamil Oczkoś , catering zapewnił zajazd Łowisko. 
W organizację  imprezy zaangażowani byli  zawodnicy klubu, 
członkowie zarządu  (prezes Andrzej Frączek, wiceprezes Cze-
sław Zygmunt ). Stoły i ławy wypożyczono z OSP Piotrowice, a 
transport zapewnił Waldemar Makuch.



Turniej piłki nożnej dla Dawida

W swoim imieniu oraz rodziców chciałbym bardzo 
podziękować,  za organizacje turnieju charytatywne-
go, zebrane pieniądze w kwocie 7.451zł, z pewnością 
pomogą mi w dalszej rehabilitacji. Ogromny ukłon 
kieruje w stronę sponsorów, organizatorów, którzy 
przeznaczyli fanty na licytacje, drużynom będącym 
na turnieju oraz wszystkim przybyłym osobom.

Pozdrawiam Dawid Ratajczak

Podziękowanie
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Rajd był w tym roku główną atrakcją 
Festynu Rodzinnego w Piotrowicach, któ-
ry odbył się 9 czerwca. Pogoda dopisała, 
uczestnicy rajdu również, gdyż stawiło się 
ich na miejsce startu aż 210. Policjanci, 
strażacy i obsada karetki z Vanmedu czu-
wali nad ich bezpieczeństwem. Rajd wiódł 
przez lekko górzystym terenem w kierunku 
Wieprza. Uczestnicy twierdzili, że trasa nie 
sprawiła im żadnego kłopotu, a jej malow-
niczość urzekła wielu.

Wczesnym popołudniem, po spraw-
nym rozdaniu koszulek, wyruszono zwartą 
kolumną w trasę. Po drodze zrobiono sobie 
dwa postoje. Na jednym rozdano wodę  i 
przekąski a na drugim raczono się kawą i 
słuchano muzyki w pubie Torrino. Organi-
zatorzy obawiali się, że uczestnikom będzie 
tam tak dobrze, że nie będą chcieli się stam-
tąd nigdzie ruszyć. Na szczęście po chwili 
wytchnienia uczestnicy bez przeszkód wje-
chali na teren OSP Piotrowice, gdzie z wytę-
skinieniem wszyscy na nich czekali.

Catering zapewnił nam zajazd Łowisko, 
muzyczną oprawę zespół Fantazja, klaun 
zabawiał najmłodszych, których buzie były 
wymalowane w najróżniesze, barwne wzo-
ry. Całe rodziny pojawiły się na występach 
dzieci z przedszkola, jak co roku oklaskom 
i zachwytom nie było końca. 

Wśród uczestników rajdu rozlosowano 
nagrody, ufundowane przez wójta Bogda-
na Cubera, radnych z Piotrowic, Towarzy-
stwo Turystyki Rowerowej Cyklista, Justynę 
i Sebastiana Makuch, Agnieszkę i Marcina 
Gagracz, Grażynę Makuch, Justynę i Mariu-
sza Skowrońskich oraz Komitet Rodzicielski 
przy ZSPG w Piotrowicach i Komitet Rodzi-
cielski przy Samorządowym Przedszkolu w 
Piotrowicach. 

Zabawa rozpoczęła się o godz. 20.00 i 
trwała do 4.00 nad ranem. Jak zwykle firma 
Korsarz sztucznymi ogniami rozgwieździła 
niebo nad Piotrowicami. Fajerwerki wraz z 
muzyką pozostawiły niezapomniane choć 
ulotne wrażenia. Natomiast domowe ciasta 
ofiarowane przez rodziców dzieci ze szko-
ły i przedszkola pewnie jeszcze w niedzielę 
umilały nasze stoły.

Dziękuję za pomoc i współpracę. Po raz 
kolejny udało nam się zrobić coś fajnego 
mimo niewielkich środków. Na szczęście 
wsparcie gminy i praca własna członków 
komitetów dała efekt, tak jak można było 
zobaczyć. A kto się z nami nie bawił ten nich 
przyjdzie w przyszłym roku. 

Do zobaczenia za rok.
Z pozdrowieniami

Małgorzata Michalec 

Festyn po raz kolejny Podziękowania
Dziękuję za pomoc i współ-

pracę. Wymienię niealfabetycz-
nie i nie według zasług, ale z 
gorącą wdzięcznością za wspar-
cie :

Urząd Gminy w Przeciszowie, 
wójt gminy Przeciszów Bogdan 
Cuber, radni z Piotrowic, „Van-
med”, Grażyna Makuch, Justy-
na i Sebastian Makuch, Jerzy 
Zajas, Towarzystwo Turystyki 
Rowerowej „Cyklista”, Marcin i 
Agnieszka Gagracz, Renata Jur-
czyk, Wiesława Mrowiec, Bogu-
sława Piskorek, Anna Tyrańska, 
Aleksandra Szymańska, Ewelina 
Knapik, Katarzyna Kozak, Dorota 
Galus, Renata Kocjan, Katarzyna 
Ortman, Ewelina i Marek Skawi-
na, Marek Trzaska, Daniel Trza-
ska, Sebastian Trzaska, Ireneusz 
Hałatek, Teresa Hałatek, Paweł 
Makuch, Małgorzata i Krzysztof 
Górecki, Janusz Detko, Graży-
na Marsowicz, Iwona Kowalska, 
Małgorzata Stolarczyk, Mar-
ta Antecka, Władysław Fluder, 
Antoni Szymański, Andrzej Szy-
mański, Tomasz Milowski, Lucy-
na Frączek, Mirosława Grzybek, 
Justyna Skowrońska, Sylwia 
Wodecka, Anna Gancarczyk.
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1 czerwca w ZSP-G w Piotrowicach odbyły się obchody Dnia Dziec-
ka połączone z Dniem Sportu Szkolnego.

Uczniowie uczestniczyli w pokazie Służb Maltańskich, które zapre-
zentowały nowoczesne wyposażenie medyczne ratowników oraz spo-
soby udzielania profesjonalnej pomocy medycznej przy różnych zda-
rzeniach. Dzieci dowiedziały się, jak prawidłowo zawiadomić pogo-
towie i pod jakimi numerami telefonów alarmowych można uzyskać 
pomoc w sytuacji zagrożenia życia.

Po pokazie Służb Maltańskich uczniowie podziwiali występy 
zespołu cheerleaders, w skład  którego wchodzą uczennice naszego 
gimnazjum. Taneczny pokaz był zachętą do wzięcia udziału w warsz-
tatach przygotowanych przez starsze koleżanki z gimnazjum oraz 
rozgrzał widownię do kibicowania na meczu siatkówki - nauczyciele 
kontra uczniowie.

Uczniowie kl. IV-VI rozegrali mecze piłki nożnej i tenisa stołowe-
go, uczniowie gimnazjum- mecze siatkówki. Dzieci i młodzież mogły 
rozwijać zainteresowania związane ze sportem, informatyką, plasty-
ką i tańcem.

Każdy uczeń w tym dniu mógł znaleźć coś dla siebie. Nie 
zabrakło również słodkości, które zafundował dzieciom Komi-
tet Rodzicielski. Zawiodła jedynie pogoda, dlatego nie doszło do 
planowanego i oczekiwanego przez wychowanków pokazu stra-
żackiego, przygotowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Przeciszowie. Druh Michał Curlej obiecał jednak, że 
strażacy odwiedzą szkołę w innym terminie.



Dzień Dziecka w szkole w 
Piotrowicach

Jak co roku, 26 maja obchodzimy Dzień 
Matki – z tej to okazji w przedszkolu w Prze-
ciszowie przy ul. Szkolnej 8, odbył się Piknik 
Rodzinny. Został on rozpoczęty programem 
artystycznym, przygotowanym przez dzieci 
wraz ze swoimi wychowawcami.

Cały piknik uatrakcyjnił występ arty-
stów – szczudlarzy. „Świat barw i kolorów – 
motyle” – to nazwa i stroje, które były myślą 
przewodnią całego ich show. Bawili nie tyl-
ko dzieci, ale także, rodziców, wychowaw-
ców i dyrekcję. 

Ich program obejmował pokaz chodze-
nia na szczudłach, tworzenie olbrzymich 
baniek mydlanych, przeskakiwanie przez 
linę, rysowanie na 15 metrowym płótnie, 
podrzucanie na klauzie, malowanie dzie-
ciom twarzy. 

Przy tych atrakcjach szczudlarskich 
można było zaspokoić swój głód: kiełba-
są z grilla, wspaniałymi kluchami na parze, 
przygotowanymi przez panią Ewę – kuchar-
kę przedszkolną, popcornem, watą cukro-
wą i przepysznymi wypiekami mamusiek 
dzieci. Pragnienie gasiły różnego rodzaju 
napoje i soki.

Cała uroczystość nie odbyłaby się z 
takim rozmachem, gdyby nie sponsorzy, któ-
rym chcemy w szczególny sposób podzię-
kować, a podziękowania te należą się: 

- wójtowi gminy Przeciszów – Bogda-
nowi Cuberowi, 

- firmie „RADKO” – Radosławowi Kozioł,

- firmie „INSTALBIS” – Bogusławowi 
Ganobis,

- Markowi Augustynowi (drzewoJ),

- Andrzejowi Kozłowskiemu (grillJ),

- Andrzejowi Kołodziejowi (aparat 
fotograficznyJ),

- Władysławowi Bartusiowi (drabinaJ), 

- anonimowemu darczyńcy,

- rodzicom za wsparcie finansowe.

Wszystkim za wszystko dziękujemy!!!

Organizatorki imprezy:

Aneta Wolas–Bieniecka i Barbara Kała


Piknik na Dzień Matki

Na terenie pięciu gmin Doliny Karpia 
trwają warsztaty językowe, na których 
mieszkańcy mają możliwość nauczenia się 
najważniejszych zwrotów w języku angiel-
skim, dotyczących prezentacji własnej 
osoby oraz rodzinnej miejscowości. Pro-
jekt, relaizowany również w naszej gminie, 
pn. „Warsztaty językowe dla mieszkańców 
Doliny Karpia: autoprezentacja w języku 
angielskim – ja i moja mała ojczyzna”, został 
opracowany przez Szkołę Jezykową Helper 
International.

Ogółem zostanie przeszkolonych 120 
osób, w każdej gminie dwie grupy 12-oso-
bowe. W projekcie oprócz gminy Przeciszów 
biorą udział mieszkańcy gmin: Zator, Brze-
znica, Osiek oraz Tomice.

Uczestnicy przedsięwzięcia zgodnie 
twierdzą, że warsztaty pozwolą im  zdobyć 
umiejętności zaprezentowania w języku 
angielskim swojego najbliższego otocze-
nia (np. miejsca pracy) oraz walorów tury-
stycznych swojej gminy jak i całej Doliny 
Karpia. Ponadto warsztaty stanowią oka-
zję do spotkania się w miłej atmosferze i 
oderwania od wydarzeń dnia codzienne-
go. Obok tego uświadamiają jak ważna jest 
znajomośc języka, jeśli mamy się spotkac z 
gośćmi z zagranicy, którzy przecież coraz 
częsciej odwiedzają nasz region.

Po przerwie wakacyjnej każdy deklaruje 
dalszy udział w warsztatach, które potrwają 
jeszcze do pażdziernika tego roku. 



Warsztaty językowe 
na półmetku
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Tegoroczne eliminacje w powiecie 
oświęcimskim zostały rozegrane 

w kwietniu podczas dwudniowych 
zawodów, w których uczestniczyło 27 
drużyn ze szkół podstawowych oraz 
20 ze szkół gimnazjalnych. Ucznio-
wie z naszych szkół mogą pochwa-
lić się znakomitymi wynikami, tak 
w eliminacjach, jak i w rywalizacji 
wojewódzkiej.

W pierwszy dzień eliminacji wszyscy 
uczestnicy pisali test ze znajomości prze-
pisów ruchu drogowego oraz zasad udzie-
lania pierwszej pomocy przedmedycz-
nej. Natomiast w drugim dniu zawodów 
uczniowie mieli do pokonania rowerowy 
tor przeszkód i praktycznie udzielali pierw-
szej pomocy.

W klasyfikacji końcowej w kategorii 
szkół podstawowych miejsca na podium 
zajęli kolejno uczniowie: z Podolsza przed 
Przeciszowem i Bulowicami. Czwarte miej-
sce w powiecie zajęli uczniowie z Piotrowic, 
a piąte z Przeciszowa-Podlesia. Klasyfika-
cję indywidualną wygrał Robert Rzepka – 
uczeń Szkoły Podstawowej w Przeciszowie.

Rywalizacja drużyn gimnazjalnych 
zakończyła się bezapelacyjnym zwycię-
stwem Gimnazjum nr 1 w Przeciszowie. 
Indywidualna klasyfikacja była wewnętrzną 
rozgrywką uczniów tej szkoły, którzy zajęli 
trzy pierwsze miejsca. Po dogrywce pierw-
sze miejsce uzyskał Bartosz Hutny przed 
Sebastianem Frączkiem, a trzeci był Grze-
gorz Zając. Drugie miejsce drużynowo zajęli 
gimnazjaliści z Podolsza, a trzecie z Piotro-

wic. W tej kategorii również gimnazjaliści z 
Przeciszowa-Podlesia wywalczyli wysokie 
ósme miejsce.

Na początku maja zwycięzcy eliminacji 
powiatowych rywalizowali w finale woje-
wódzkim, który był rozegrany w gimna-
zjum w Rabie Wyżnej (powiat tatrzański). 
W tych zawodach również, oprócz części 
teoretycznej, polegającej na rozwiązywaniu 
testu sprawdzającego znajomość przepi-
sów ruchu drogowego, zawodnicy musieli 
także wykonać zadania praktyczne, tj. poko-
nać rowerowy tor przeszkód, wykazać się 

XXXV Ogólnopolski Turniej BRD

umiejętnością jazdy po miasteczku ruchu 
drogowego oraz praktyczną wiedzą z zakre-
su udzielania pierwszej pomocy przedme-
dycznej ofiarom wypadków drogowych.

Tegoroczną klasyfikację drużynową 
gimnazjaliści z Przeciszowa zakończyli na 
drugim miejscu w województwie, tuż za 
gimnazjalistami z Ropy (pow. gorlicki), a 
indywidualnie pierwsze miejsce w Małopol-
sce zajął Sebastian Frączek (na 66 zawodni-
ków) – gimnazjalista z Przeciszowa.

ak

Wicemistrzowie województwa. Od lewej stoją: Sebastian Frączek, Bartosz Hutny i Grze-
gorz Zając.

Stowarzyszenie Dolina Karpia działa-
jąc jako Lokalna Grupa Rybacka serdecznie 
zaprasza wszystkich zainteresowanych do 
składania wniosków w ramach Programu 
Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sek-
tora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obsza-
rów Rybackich 2007 – 2013”, w okresie od 
18 czerwca do 20 lipca 2012 r. 

W obecnym naborze wniosków Stowa-
rzyszenie Dolina Karpia ma do rozdyspono-
wania 4,9 mln zł. Środki można pozyskać w 
ramach działań polegających na:

- wzmocnieniu konkurencyjności i 
utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależ-
nych od rybactwa, 

- restrukturyzacji lub reorientacji dzia-
łalności gospodarczej, lub dywersyfikacji 
zatrudnienia osób mających pracę związa-
ną z sektorem rybactwa, w drodze tworze-

nia dodatkowych miejsc pracy poza tym 
sektorem, podnoszeniu wartości produk-
tów rybactwa, 

- rozwoju usług na rzecz społeczno-
ści zamieszkującej obszary zależne od 
rybactwa, 

- ochronie środowiska lub dziedzic-
twa przyrodniczego na obszarach zależ-
nych od rybactwa w celu utrzymania jego 
atrakcyjności oraz przywrócenia poten-
cjału produkcyjnego sektora rybactwa w 
przypadku jego zniszczenia w wyniku klę-
ski żywiołowej.

Beneficjentami środków mogą być pod-
mioty z sektora publicznego, które mogą 
ubiegać się o dofinansowanie operacji w 
zakresie poprawy funkcjonowania trans-
portu publicznego, rewitalizacji miejsco-
wości, remontu lub wyposażeniu obiek-

tów wpisanych do rejestru zabytków, lub 
objętych wojewódzką ewidencją zabytków, 
budowy, remontu lub przebudowy małej 
infrastruktury turystycznej, dostosowaniu 
obiektów do potrzeb osób niepełnospraw-
nych, organizowania kół zainteresowań dla 
dzieci i młodzieży, tworzeniu lub rozwoju 
muzeów, izb regionalnych bądź izb pamię-
ci, promocji obszaru objetego LSROR oraz 
popularyzacji rybactwa, jak również działań 
w zakresie ochrony środowiska.

Stowarzyszenie Dolina Karpia wspiera 
także przedsiębiorców, którzy pragną roz-
wijać swoje przedsiębiorstwa, a także osoby 
fizyczne, które chcą założyć własną działal-
ność gospodarczą na terenie Doliny Karpia.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie 
zapraszamy do biura Lokalnej Grupy Rybac-
kiej (Zator, ul. Rynek 2), w którym pracownicy 
w godzinach 9.00 – 17.00 pomagają w przy-
gotowaniu dokumentacji aplikacyjnej oraz 
na spotkania informacyjne w poszczególnych 
gminach Doliny Karpia.           

Nabór wniosków w ramach PO RYBY
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W dniach od 28 maja do 1 czerwca w Zespole Szkół Pod-
stawowo–Gimnazjalnych w Przeciszowie w ramach 

Tygodnia Profilaktyki realizowano zadanie pod hasłem „Wol-
ni od uzależnień”. Projekt ten był skierowany do wszystkich 
uczniów szkoły, a jego celami było przeciwdziałanie nałogom, 
przemocy wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw 
odpowiedzialności za własne zdrowie oraz umiejętności 
przewidywania skutków własnych zachowań dla zdrowia 
swojego i innych, kształtowanie u dzieci właściwych postaw 
w obliczu zagrożenia, rozpowszechnianie zasad zdrowego 
stylu życia i aktywnych form spędzania czasu wolnego. Opie-
kunami projektu były Ewa Sulikiewicz oraz pedagog szkolny 
Joanna Momot.

Szkolny Tydzień Profilaktyki rozpoczęły dwa przedstawienia pro-
filaktyczne przygotowane przez aktorów teatru Inspiracja z Krakowa. 
Pierwsze widowisko dla najmłodszych uczniów z klas I – III pt. „Kolcza-
sta przyjaźń” to opowieść o tolerancji i przyjaźni. Poruszało ono pro-
blem komunikowania się i współdziałania w grupie oraz wskazywało 
sposoby łagodzenia konfliktów i radzenia sobie z agresją. 

Drugie przedstawienie dla uczniów klas IV- VI i gimnazjalistów 
pt. „Nad przepaścią” zwracało uwagę na problemy dorastającej mło-
dzieży, która pozostawia swoje pasje i marzenia na rzecz dopasowa-
nia się do otoczenia, grupy, często nawet ryzykując własnym życiem. 
Współczesny świat jest pełen zagrożeń, z którymi dorośli nie potrafią 
sobie poradzić, a jeszcze większy problem z tym mają dzieci. Często 
pozostawieni samym sobie, bez pomocy i wsparcia szukają akcepta-
cji wśród grup, której ceną są pierwsze kontakty z alkoholem czy nar-
kotykami. Ten spektakl uświadamiał uczniom konsekwencje takich 
„eksperymentów” i uczył postawy asertywnej.

Podczas Tygodnia Profilaktyki uczniowie klas IV- VI i gimnazjum 
obejrzeli film na temat konsekwencji zażywania środków uzależnia-
jących (w tym dopalaczy), a uczniowie klas I- III SP oraz klas IV- VI SP 
spotkali się przedstawicielem Sanepidu, Dorotą Kram, która przepro-
wadziła prelekcję na temat zdrowego stylu życia, odżywiania, higie-
ny i chorób układu pokarmowego oraz wpływu używek na organizm 
człowieka. Po prelekcji pani Kram odpowiadała na pytania uczniów.

Z zaplanowanych działań odbyło się także spotkanie uczniów 
klas IV- VI i gimnazjum z przedstawicielami Zespołu ds. Nielet-
nich i Patologii KP Policji w Oświęcimiu na temat konsekwencji 
przemocy rówieśniczej.

W ramach Tygodnia Profilaktyki miały miejsce dwa konkur-
sy plastyczne dla uczniów SP: dla klas I- III pt. „Wszystko wiem – 
zdrowo jem”, dla klas IV – VI pt. „Stop uzależnieniom”. Konkursy 
cieszyły się dużym zainteresowaniem, szczególnie w najmłodszej 
grupie, gdzie jurorów zaskoczyła pomysłowość i estetyka plaka-
tów. Na korytarzu szkolnym zorganizowano wystawę nagrodzo-
nych i wyróżnionych prac. 

Z kolei dla uczniów klas I-III gimnazjum odbył się konkurs wie-
dzy na temat uzależnień, który sprawdzał wiadomości uczniów 
nt. szkodliwego wpływu alkoholu, narkotyków i papierosów na 
organizm człowieka. Brali w nich udział wszyscy uczniowie gim-
nazjum. Należy tu docenić  wysoką wśród uczniów znajomość 
tematu i  poziom wiedzy na temat wpływu środków uzależnia-
jących na organizm człowieka.

Dzień 1 czerwca to już tradycyjnie dzień propagowania zdro-
wego, aktywnego spędzania wolnego czasu – Dzień Dziecka 
połączony z Dniem Sportu w naszej szkole. Odbyły się konkursy i 
zawody sportowe m.in. rzut piłką lekarską, skok w dal, bieg waha-
dłowy, rozgrywki tenisa stołowego. Każdy uczeń klas I – III poko-
nywał urozmaicony różnorodnymi przeszkodami tor. Zwyciężał 
ten, kto w najkrótszym czasie pokonał wszystkie przeszkody. 

W tym dniu odbył się apel podsumowujący Tydzień Profi-
laktyki, podczas którego najlepsi uczniowie otrzymali nagrody i 
dyplomy. Atrakcyjne nagrody rzeczowe dla uczniów ufundowa-
ła Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ostatnim akcentem Tygodnia Profilaktyki był VIII Górski Rajd 
Pieszy na Równicę, którego mottem było hasło RODZINO – TRZY-
MAJ FORMĘ! zorganizowany przez Radę Rodziców. Uczestnika-
mi rajdu byli uczniowie, rodzice i sympatycy szkoły, którzy sta-
wili się w liczbie ponad 100 osób. Aż przyjemnie było patrzeć na 
najstarszych i najmłodszych pokonujących górskie wzniesienia.

Ewa Sulikiewicz

Wolni od uzależnień

W dniach od 2 do 12 maja uczniowie z klasy czwartej ZSP-G w 
Piotrowicach przebywali na Zielonej Szkole w Mrzeżynie pod opieką 
wychowawczyni, Aliny Giermek  oraz B. (______??????_____) Apczyń-
skiej i A. (____?????____) Fuczek.

Podczas pobytu realizowany był autorski program dydaktyczno-
-wychowawczy. Dzieci zakwaterowano w pięknym ośrodku wypo-
czynkowym Alga, wyposażonym w basen, co umożliwiało naukę 
pływania lub doskonalenie swoich umiejętności czy relaks.

Uczniowie korzystali z atrakcji Mrzeżyna, którego atrybutami 
są piękna, szeroka i czysta plaża, sosnowy las oraz cudowne mor-
skie powietrze. Dzięki znajdującemu się w nim portowi rybackiemu 
poznali też pracę rybaków.

Dzieci odbyły wiele ciekawych wycieczek. Zwiedziły Kołobrzeg i 
jego zabytki, płynęły statkiem oraz uczestniczyły w „pirackiej impre-
zie” w latarni morskiej.

Kolejna wyprawa była na wyspę Wolin połączona ze zwiedzaniem 
Trzęsacza i Międzyzdrojów. Duże zainteresowanie uczestników wzbu-
dziło znajdujące się tam Muzeum Figur Woskowych, Aleja Gwiazd i 

piękne molo. W drodze powrotnej podziwiali Jeziorko Turkuso-
we oraz Katedrę w Kamieniu Pomorskim.

Niezapomnianych wrażeń dostarczyła też wycieczka do poło-
żonej w Zieleniewie wioski indiańskiej, gdzie uczniowie jeździli 
konno, strzelali z łuków, uczyli się piosenek i tańców kowbojskich 
oraz zwiedzali tamtejsze minizoo.

Wieczory umilały dyskoteki  oraz ogniska i wspólne piecze-
nie kiełbasek.

Wsparcia finansowego na to przedsięwzięcie udzielił  wójt 
Bogdan Cuber oraz Rada Gminy Przeciszów, za co dyrekcja ZSP-
-G w Piotrowicach, organizatorka oraz klasowy Komitet Rodzi-
cielski składają serdeczne podziękowania.

Dla większości dzieci była to pierwsza taka daleka podróż i 
dłuższa rozłąka z rodzicami, którą zniosły bardzo dzielnie. Pobyt 
nad morzem na długo pozostanie w pamięci uczniów jako nie-
zwykła przygoda. Takie wspólne wyjazdy korzystnie wpływają 
na integrację grupy, pozwalają na nawiązywanie przyjaźni, uczą 
samodzielności. Nauka poza murami szkoły jest przyjemnością, 
a jej efekty edukacyjne – trwalsze   .           

Uczniowie z Piotrowic nad Bałtykiem
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W dniach od 8 do 18 maja uczniowie 
klas czwartej, piątej i szóstej ZSP-G w Prze-
ciszowie przebywali na Zielonej Szkole w 
Jarosławcu. Dla wszystkich jej uczestników 
był to pierwszy taki wyjazd.

 Pierwszego dnia zebraliśmy się koło 
szkoły o godzinie 6.30. Wszyscy z niecier-
pliwością czekali na policjantów, którzy 
skontrolowali autokar i kierowców. Po kon-
troli zapakowaliśmy bagaże, pożegnaliśmy 
rodziców, zajęliśmy swoje miejsca i ruszy-
liśmy naprzeciw przygodzie. Jazda trwała 
długo,  ale często zatrzymywaliśmy się na 
postoje, gdzie mogliśmy coś zjeść i skorzy-
stać z toalety. Około godziny 20.00 byliśmy 
już na miejscu.

Sprawnie jak na tą porę zakwaterowali-
śmy się w Ośrodku Wypoczynkowym Rafa 
w Jarosławcu,  dostaliśmy klucze do swo-
ich pokoi i rozpakowaliśmy bagaże. Emocje 
podróży i pobytu w nowym miejscu udzie-
liły się wielu z nas, w efekcie czego niektó-
rzy wstali następnego dnia przed pobud-
ką i rozglądali się ciekawie po ośrodku. A 
było co oglądać; dwie hale sportowe, kry-
ty basen z podgrzewaną wodą, z którego 
korzystaliśmy codziennie, dyskoteka, sala 
z bilardem i tenisem stołowym, a przed 
naszymi oknami plac zabaw z huśtawkami, 
zjeżdżalniami i torem przeszkód. Tu spędza-
li dużo czasu młodsi, a starsi woleli ławeczki 
i miłe towarzystwo J 

Były  też  i  lekcje,  a le  o nich już 
zapomnieliśmy…

Nie można się było nudzić. Byliśmy 
tak zajęci, że telefony od rodziców prze-
szkadzały, a nawet stawały się denerwu-

jące. Zaniepokojeni rodzice kilkakrotnie 
dzwoniąc bez powodzenia do swojego 
dziecka kontaktowali się z koleżankami 
albo z kolegami syna lub córki z prośbą, 
o oddzwonienie do domu. Wtedy słychać 
było odpowiedź: „Mamo, tato nie dzwoń-
cie tak często”.

No i stołówka z jej atrakcjami. Kto chciał 
zrzucić parę dekagramów był skazany na 
porażkę. Szczególnie śniadania były obfi-
te, oprócz porcji na stoliku można było bez 
ograniczeń korzystać ze szwedzkiego stołu 
z kilkoma rodzajami wędlin, serów, warzyw 
i innych smakołyków.

Przez pierwsze dni pogoda nam dopi-
sywała. Codziennie chodziliśmy na plażę. 
Niektórzy trochę się przypiekli i wymaga-
li pomocy koleżeńskiej przy smarowaniu 
pleców. Generalnie uniknęliśmy cięższych 
kontuzji, choć kilkakrotnie odwiedzaliśmy 
panią pielęgniarkę, która tym i owym opa-
trzyła to i owo. Tylko na nadłamane ser-
ca nie mogła zaradzić. Wszystko przez te 
ławeczki J

Kilkakrotnie wybraliśmy się na zachód 
słońca, a prawdziwi twardziele wstali nawet 
o czwartej, żeby zobaczyć wschód słońca. 
A warto było!

Poznaliśmy ciekawe miejsca, zarówno 
najbliższą okolice jak i inne piękne tereny 
nadmorskie.  Z latarni morskiej w Jarosław-
cu zobaczyliśmy jego panoramę. Byliśmy 
świadkami powrotu kutrów rybackich do 
przystani i wyciągania ich na plażę. Tak, tak, 
bo w Jarosławcu nie ma portu, do którego 
kutry mogłyby wpływać – kutry „parkują” na 

Zielona Szkoła w Jarosławcu
plaży obok opalających się wczasowiczów. 
No i zobaczyliśmy co nieco z pracy rybaków.

Mieliśmy okazję podziwiać Słowiński 
Park Narodowy. Uczestniczyliśmy w pieszej 
wycieczce na ruchomą wydmę Czołpińską, 
podziwialiśmy jej skromną szatę roślinną. 
Co prawda widoki były jak na Saharze, ale 
pogoda nas nie rozpieszczała - było bardzo 
wietrznie (stan Bałtyku: 7 w skali Beauforta). 
Tak wietrznie, że mogliśmy na własne oczy 
zobaczyć jak te wydmy wędrują. Dużą atrak-
cją okazał się wyjazd do Ustki oraz spacer 
po mieście, promenadzie portowej i molo. 
W drodze powrotnej zwiedziliśmy Muzeum 
Wsi Słowińskiej w Klukach. W trakcie innej 
wycieczki odbyliśmy rejs dwoma żaglów-
kami po jeziorze Wicko. A wtedy też nieźle 
wiało i było trochę atrakcji.

Wychowawcy organizowali nam różne-
go rodzaju zajęcia. Były zawody sportowe 
na plaży i konkurs płaskorzeźby z piasku, w 
czasie którego wykazaliśmy się naprawdę 
dużą inwencją twórczą. Na plaży była też 
lekcja plastyki - malowaliśmy nadmorskie 
krajobrazy. A wieczorami inne zajęcia, dys-
koteki i konkursy. W czasie konkursu pio-
senki niemal wszyscy zaprezentowali swój 
talent muzyczny (ale i tak nikt nie dorównał 
Pani Matyjowej, która na naszą prośbę, przy 
akompaniamencie gitary, kilkakrotnie śpie-
wała nastrojowe ballady). Był konkurs tań-
ca w stylu dowolnym, wieczór kabaretowy, 
a ostatniego wieczoru ognisko, na którym 
smażyliśmy kiełbaski,  śpiewaliśmy piosen-
ki i podsumowaliśmy pobyt w Jarosławcu. 
Szkoda, że taki krótki L

Z dziennikarskiego obowiązku, ale i z 
przyjemnością odnotujmy, że kierowni-
kiem zielonej szkoły był Roman Gancarczyk, 
a opiekunkami były Małgorzata Matyja  i 
Urszula Urbanek. 

Ania i Irmina

Dziewczęta z zespołów tanecznych 
„Radkert” oraz „Ladies” w tym sezonie 
zaprezentowały się na wielu pokazach i 
turniejach, promując gminę Przeciszów. 
Brały udział w Festiwalu „Talenty Małopol-
ski 2012”, Festiwalu Tańca „Rytmy ulicy” w 
Brzeszczach, Zachodnio-małopolskim Cha-
rytatywnym Festiwalu Tańca w Oświęcimiu 
oraz w Festiwalu Tańca w Dolinie Karpia w 
Brzeźnicy. 

Podczas Festiwalu w Brzeźnicy zespół 
„Radkert” w kategorii szkoła podstawowa 
kl. IV-VI zajął I miejsce, a zespół „Ladies” w 
kategorii gimnazjum zajął II miejsce. 

Ponadto 3 czerwca „Radkert” wystąpił 
gościnnie na obchodach Dni Gminy Oświę-
cim w Brzezince. Dziewczęta można zoba-
czyć w choreografii cheer dance oraz hip 
hop.           

Sukcesy Radkert i Ladies



16 Wieści Gminy Przeciszów (nr 2/2012)
sp

or
t

Dwa zwycięstwa i trzynaście porażek. To nie żart! To bilans 
meczów rozegranych wiosną tego roku przez piłkarzy Przeciszovii 
Przeciszów w IV lidze Małopolski zachodniej. Był to jeden z najsłab-
szych startów przeciszowian w jednej rundzie w ostatnich latach. 

Jeszcze przed rozpoczęciem zmagań ligowych zespół z Podlesia 
zdobył Puchar podokręgu Oświęcim, pokonując w finale Niwę Nową 
Wieś  2:1, a zwycięską bramkę w tym meczu zdobył Mariusz Gałgan. 
To zwycięstwo miało zwiastować kontynuację dobrego występu z 
początku sezonu. Tymczasem Przeciszovia od pierwszego spotka-
nia z Borkiem Kraków poniosła niechlubną serię dziewięciu porażek 
z rzędu. Tą złą passę przerwali dopiero 12 maja, pokonując 12 maja 
w Olkuszu miejscowy IKS oraz tydzień później na własnym obiekcie 
Sokoła Przytkowice. Te dwa zwycięstwa plus zaliczka z rundy jesien-
nej pozwoliły naszej drużynie zachować miejsce w gronie czwarto-
ligowców. Niestety w ostatnich trzech meczach przeciszowianie nie 
zdobyli już żadnego punktu i zakończyli sezon na dziewiątej pozycji.

Skąd ta słaba forma? Wydaje się że odpowiedzi na to pytanie nie 
trzeba szukać daleko. Już przed sezonem, a także w jego trakcie z 
Przeciszowa odeszło wielu kluczowych zawodników. Do tego nało-
żyły się kontuzje, kartki i przeciszowianie do wielu meczów przestę-
powali w eksperymentalnym, a czasami wręcz absurdalnym zesta-
wieniu. Ponadto naszym piłkarzom nie pomaga fakt, że przez cały 
sezon mecze w roli gospodarza rozgrywają na wynajętym obiekcie 
„Zatorzanki”. Co prawda Zator nie znajduje się daleko od Przeciszo-
wa, a kibice regularnie wspierają tam naszą drużynę, to jednak nie 
jest to obiekt dostępny dla ekipy z Podlesia na co dzień.

Z tej wiosennej lekcji nasi piłkarze, a przede wszystkim zarząd 
muszą wyciągnąć daleko idące wnioski. IV liga nie jest nam dana raz 
na zawsze i w przyszłym sezonie ta historia może już nie mieć tak 
szczęśliwego zakończenia. Już dziś jest podejmowanych wiele dzia-
łań mających na celu budowę nowego zespołu Przeciszovii, który 
będzie w stanie utrzymać się w IV lidze. Działania te  muszą uzyskać 
wsparcie nie tylko ze strony kibiców czy samorządowców, ale przede 
wszystkim sponsorów. 

Bartłomiej B. Kasperczyk

To nie żart!

W oświęcimskiej B klasie naszą gminę w tym sezonie reprezento-
wały dwa zespoły. Rezerwy czwartoligowej Przeciszovii oraz spadko-
wicz z A klasy LKS Piotrowice. Z tych dwóch zespołów tylko piotrowi-
czanie mogą pochwalić się przyzwoitym występem.

Piotrowiczanie nie najlepiej rozpoczęli rundę wiosenną, ponosząc 
dwie porażki. Przełamanie przyszło dopiero w starciu z LKS Bulowice, 
który pokonali 3:0. W kolejnych spotkaniach zespół z Piotrowic pre-
zentował się bardzo dobrze, pokonując m.in. ekipy z Poręby Wielkiej, 
Głębowic czy Palczowic. Po jednym punkcie  zainkasowali w starciu 
z Pulsem Broszkowice oraz w meczu sezonu z Przeciszovią II Prze-
ciszów. Niestety w dwóch ostatnich konfrontacjach piotrowiczanie 
musieli uznać wyższość swoich rywali i ostatecznie zajęli piątą lokatę.

O wiele słabiej spisał się drugi zespół z naszej gminy w oświęcim-
skiej B klasie. Rezerwy Przeciszovii w rundzie rewanżowej w dziesię-
ciu spotkaniach odniosły tylko jedno zwycięstwo dzięki walkowero-
wi nałożonemu na LKS Bulowice. Ponadto zespół z Podlesia uzyskał 
jeszcze dwa remisy, a w pozostałych siedmiu dostarczył punkty rywa-
lom. Ostatecznie przeciszowianie zakończyli rozgrywki na dziesiątej 
lokacie wyprzedzając w tabeli tylko LKS Palczowice.

Bartłomiej B. Kasperczyk

Piąte miejsce Piotrowic w B klasie

Juniorzy starsi LKS Przeciszovia po zwycięskim turnieju w 
Broszkowicach. (www. futbolowo.pl)

Juniorzy starsi Przeciszovii zdobyli puchar LKS powiatu oświę-
cimskiego, pokonując w finale Brzezinę Osiek 3:1. Turniej został 
rozegrany 24 czerwca w Broszkowicach.

Młodzi przeciszowianie w pierwszej fazie turnieju w Broszko-
wicach trafili do grupy A, gdzie przyszło się im mierzyć z zespo-
łami z Palczowic oraz Bulowic. Już w pierwszym spotkaniu nasza 
młodzież pokazała, że będzie faworytem tego turnieju gromiąc 
LKS Palczowice 9:0. Po trzy bramki w tym meczu zdobyli Andrzej 
Kozłowski oraz Łukasz Matla, natomiast po jednym trafieniu zali-
czyli: Damian Chmura, Grzegorz Kempiński oraz Mateusz Płonka. 

W kolejnej konfrontacji, również nie pozostawili złudzeń 
rywalowi tym razem pokonując LKS Bulowice 6:1. Cztery razy na 
listę strzelców w tym spotkaniu wpisał się Łukasz Matla, a po jed-
nym trafieniu zaliczyli Przemysław Krawczyk oraz Mateusz Płonka.

W półfinale młodym przeciszowianom przyszło się mierzyć ze 
Strumieniem Polanka Wielka. Także w tym starciu swoją wysoką 
formę po raz kolejny potwierdził Łukasz Matla, który zdobył dwie 
bramki. Golkiper z Polanki Wielkiej w tym meczu musiał uznać 
jeszcze wyższość Damiana Chmury i po zwycięstwie 3:0 nasza 
drużyna znalazła się w finale. 

Tam na podopiecznych Łukasz Płonki czekał „dobry znajomy” 
z rozgrywek ligowych Brzezina Osiek. Była to dobra okazja dla 
młodych przeciszowian do rewanżu za dwie porażki poniesione 
w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi juniorów starszych. Pierwsza 
połowa meczu toczyła się pod dyktando zespołu z Podlesia, który 
prowadził 1:0 po golu Mateusza Płonki. Osieczanie powrócili do 
gry tuż przed przerwą, gdy wyrównali stan spotkania. W drugiej 
odsłonie Przeciszovia nie pozostawiła złudzeń rywalowi i zdo-
była jeszcze dwie bramki autorstwa Krystiana Bartusia, poko-
nując Brzezinę Osiek 3:1 i pieczętując tym samy zwycięstwo w 
całym turnieju. 

Bartłomiej B. Kasperczyk

Sukces juniorów starszych 
Przeciszovii

W hali sportowej Zespołu Szkół Podstawowo -Gimnazjal-
nych w Piotrowicach odbył się 20 maja I turniej piłki siatkowej, 
zorganizowany przez Młodzieżową  Radę Gminy w Przeciszowie.

W zawodach wzięło udział sześć drużyn z terenu  gminy Prze-
ciszów: 3 drużyny reprezentowały sołectwo Piotrowice, 2 sołec-
two Przeciszów, a 1 Podlesie. 

Po zaciętych rozgrywkach grupowych rozpoczęły się mecze 
półfinałowe, nie mniej emocjonujące. Półfinały wyłoniły dwie 
drużyny, które zagrały w meczu finałowym. Mecz finałowy do 

Grali w piłkę siatkową

dok. na str. obok
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Kronika policyjna

PRAWO NA CODZIEŃ

Od 9 czerwca 2012 r weszło w życie roz-
porządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
wprowadzające nowy taryfikator punktów 
karnych za wykroczenia w ruchu drogo-
wym, które ma na celu poprawę bezpie-
czeństwa na polskich drogach. 

Kierowcy będą surowo karani między 
innymi za: rozmowę przez telefon komór-
kowy 5 pkt. było 0, parkowanie na miejscu 
dla niepełnosprawnych 5pkt było 0, zwięk-
szanie prędkości przez kierującego pojaz-
dem wyprzedzanym 3 pkt dotychczas 0, 
ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, 
sankach, wrotkach, lub innym podobnym 
urządzeniu 5 pkt dotychczas 0, utrudnia-
nie lub tamowanie ruchu 2 pkt dotychczas 
0, przewóz dzieci niezgodnie z przepisami 
(bez fotelika) 6 pkt dotychczas 3.

Przypomnę, że 10 pkt karnych otrzymu-
je kierowca który; popełnił przestępstwo 
drogowe, kierował pojazdem mechanicz-
nym w stanie po użyciu alkoholu, nie udzie-
lił pomocy ofiarom wypadku, wyprzedzał 

na przejściach dla pieszych,  nie ustąpił 
pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się 
na przejściu dla pieszych. itd.

W taryfikatorze mandatów możemy 
natomiast znaleźć kilka pozycji, które doty-
czą rowerzystów

Taryfikator mandatów dla rowerzysty
Rodzaje wykroczeń:
- brak dodatkowego siodełka w przy-

padku przewożenia dziecka do siedmiu 
lat - 50 zł,

- naruszenie obowiązku korzystania z 
drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowe-
rów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, 
w którym się poruszamy - 50 zł,

- nieustąpienie pierwszeństwa pieszym 
na drodze dla rowerów i pieszych - 50 zł,

- nieopuszczenie śluzy rowerowej, gdy 
możliwe jest kontynuowanie jazdy - 50 zł,

- utrudnianie poruszania się innym 
uczestnikom ruchu, gdy jedziemy po jezd-
ni obok innego roweru - 200 zł,

- jazda bez trzymania co najmniej jed-
nej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach 
lub podnóżkach, 50 zł,

- naruszenie zakazu czepiania się pojaz-
dów - 100 zł,

- jazda chodnikiem dla pieszych, gdy 
jest to zabronione - 50 zł.

W przypadku ostatniej pozycji należy 
zaznaczyć, że rowerzysta tylko w drodze 
wyjątku ma prawo jechać chodnikiem dla 
pieszych.

Chodzi o trzy sytuacje:
- gdy jedziemy z dzieckiem do lat 

dziesięciu,
- podczas złej pogody (śnieg, silny wiatr, 

ulewa, gołoledź, gęsta mgła),
- jeśli chodnik ma co najmniej dwa 

metry szerokości, a ruch na jezdni jest 
dozwolony z prędkością ponad 50 km/h, 
brakuje oddzielonej drogi dla rowerów 
oraz pasa ruchu dla nich przeznaczonego.

Pełna treść rozporządzenia w sprawie 
postępowania z kierowcami naruszającymi 
przepisy ruchu drogowego dostępna jest 
na stronie Rządowego Centrum Legislacji 
pod adresem http://dziennikustaw.gov.pl/
du/2012/488/1

Jan Kajdas

Punkty karne dla kierowców

11 marca - Na ul. Andrychowskiej w Pio-
trowicach zatrzymano 44-letniego miesz-
kańca, który w stanie nietrzeźwym kiero-
wał samochodem m-ki opel corsa. Osobnik 
ten był już karany za tego samego rodzaju 
przestępstwo.

16 marca – Wieczorem, na parkingu w 
rejonie cmentarza w Przeciszowie policjan-
ci zastali kilku młodych mężczyzn, miesz-
kańców gminy, z których jeden na ich widok 
odrzucił niewielki przedmiot w trawę. Nie 
uszło to uwadze funkcjonariuszy i okaza-
ło się, że w odrzuconym pudełku znajduje 

się niewielka ilość marihuany i szklana luf-
ka. Jeden z mężczyzn na posiadanie środka 
odurzającego i udzielanie go (podanie lufki 
z palącą się mieszaniną marihuany i tytoniu) 
kolegom odpowie przed sądem.

19 marca – Rano ujawniono, że niezna-
ni sprawcy pod osłoną nocy włamali się do 
samochodu VW transporter zaparkowa-
nego przy ul. Andrychowskiej w pobliżu 
posesji nr 349 w Piotrowicach. Z wnętrza 
skradziono różnego rodzaju narzędzia m.in. 
mieszarki, kątówki i piłę ręczną.

3 kwietnia – Nieznani sprawcy włama-
li się do budowanego dużego obiektu przy 
ul. Krakowskiej w Przeciszowie . Skradziono 
m.in. agregat prądotwórczy i dwie maszyny 
do równania posadzki przemysłowej. 

26 kwietnia – Służby kolejowe ujaw-
niły kradzież kilkudziesięciu ciężarków 
żeliwnych na linii kolejowej, przebiegają-
cej przez Przeciszów. Sprawcy w tej chwili 
nie są znani. 

W okresie od 1 lutego do 15 czerwca 
2012 r. na terenie gminy Przeciszów zatrzy-
mano pięciu nietrzeźwych rowerzystów. 
Ponadto wszczęto cztery postępowania 
przygotowawcze przeciwko sprawcom 
przemocy w rodzinie.

KRONPOL

końca trzymał w napięciu i stał na bardzo 
wysokim poziomie. Ostatecznie rozstrzy-
gnął o zwycięzcy turnieju.

I miejsce zdobyła drużyna z Podlesia w 
składzie: Konrad Bębenek, Piotr Bochenek, 
Piotr Zajas, Jakub Gaudyn, Przemysław Wój-
cik, Beata Bożek.

II miejsce wywalczył zespół z Przeciszo-
wa w składzie : Damian Chmura, Łukasz Sza-
franiec, Piotr Polak, Krystian Bartuś, Łukasz 
Matla, Andrzej Kozłowski, natomiast na 
ostatnim stopniu podium stanęła drużyna 
z Piotrowic reprezentowana przez : Dawida 

Anteckiego, Kubę Kacperka, Tomasza Zają-
ca, Pawła Kozłowskiego. 

Puchary i medale wręczyli przewodni-
czący Młodzieżowej Rady Gminy w Przeci-
szowie Piotr Tobiczyk, a także organizator 
czasu wolnego w gminie Przeciszów Łukasz 
Płonka. Ponadto Rada Gminy w Przeciszo-
wie ufundowała puchar dla najlepszego 
zawodnika turnieju, który zdobyła Beata 
Bożek, a wręczył go przewodniczący Rady 
Gminy Przeciszów Tomasz Kosowski.

Zawodnicy biorący udział w turnieju 
potraktowali go bardzo poważnie i zagrali 
z niesamowitą ambicją. Wszystkie mecze 

rozgrywane były na wysokim poziomie, ale 
zawsze w duchu fair-play. O sprawiedliwe 
przestrzeganie zasad piłki siatkowej zadbał 
Łukasz Płonka, który sędziował w tych roz-
grywkach. Na trybunach zasiedli kibice, 
członkowie Młodzieżowej Rady Gminy, a 
także władze samorządowe.

Udział tak dużej ilości drużyn świadczy, 
iż w naszej gminie mamy potencjał sporto-
wy. Młodzieżowa Rada Gminy zapowiada, 
iż był to pierwszy, ale nie ostatni turniej 
organizowany przez nią i w przyszłości 
będą kolejne. 

    

dok. ze str. obok
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ODESZLI OD NAS...

marzec
1. Andrzej  Filek  54 lata   Przeciszów
2. Ludwik  Skrobacz  79 lat  Przeciszów

kwiecień
1. Władysława Haj  60 lat  Przeciszów
2. Stanisława Zemła  79 lat  Piotrowice
3. Augustyn Kasperek  78 lat  Przeciszów
4. Rozalia  Cygan 84  lata  Przeciszów
5. Edward Frączek  65 lat  Przeciszów
6. Maria Marsowicz  83 lata  Piotrowice
7. Stefania Kudłacik  90 lat  Przeciszów
8. Michał Gil  24 lata   Przeciszów
9. Stanisław Stokłosa  67 lat  Przeciszów
10. Dariusz Pieczonka  19 lat   Piotrowice
11. Marcin Matla  20 lat       Przeciszów

maj
1. Zofia Filar  79 lat   Przeciszów
2. Stanisław Fudela  81 lat  Piotrowice
3. Marianna  Nachajska  89 lat  Piotrowice
4. Mieczysław  Rogalski  82 lata  Piotrowice
5. Marian   Kobylański  77 lat  Przeciszów
6. Barbara  Bartuś  50 lat      Przeciszów

czerwiec
1. Józef  Michałek  67 lat  Przeciszów

Kamieniarstwo nagrobkowe

- nagrobki
- schody
- parapety

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

Wczesna wiosna to najgorętszy okres dla wszystkich fanów 
celulidowej piłeczki . Wtedy to mają miejsce finały rozgrywek na 
różnych szczeblach. Zawodnicy LKS Piotrowice licznie uczestniczyli 
w wielu turniejach, z bardzo dobrym skutkiem.

Zestawienie chronologiczne:
24 marca Agnieszka Wójcik wygrała powiatowe zawody LKS-

-ów w tenisie stołowym w kat. dziewcząt, awansując tym samym 
na zawody wojewódzkie.

30 marca odbyło się finałowe GP Gminy Przeciszów w tenisie 
stołowym, gdzie łącznie w czterech turniejach kwalifikacyjnych 
wzieło udział 180 zawodników. Bezkonkurencyjnymi w kat. klasy I-III 
SP okazali się młodzicy z Piotrowic, zajmując całe podium. Wygra-
ła Zuzia Staszczak , przed Kamilem Klimczykiem i Przemkiem Fok-
sińskim. W kategorii IV-VI SP i Gimnazjum po czterech turniejach 
najlepszą okazała się Agnieszka Wójcik, na drugim miejscu turniej 
ukończył Daniel Pasek z Nowego Sącza, a na trzecim Jacek Kwadrans 
z Przeciszowa. Kategoriię seniorów wygrał grający trener LKS Olme 
Piotrowice Krzysztof Żebro, wyprzedzając Dawida Chojnę ze Spyt-
kowic oraz Michała Kozieła z Oświęcimia. W kategorii Open tryum-
fował Dawid Chojna przed Michałem Kozieł i Krzysztofem Żebro. Po 
turnieju finałowym, wójt, gratulując najlepszym, wręczył nagrody.

2 kwietnia odbyły się Mistrzostwa Miasta Oświęcim w tenisie 
stołowym, gdzie nasi reprezentaci pojawili się w składzie: Zuzia 
Staszczak,  Kamil Klimczyk, Przemek Foksiński, Agnieszka Wójcik, 
Krzysiek Antecki, Patryk Maroszek i Krzysztof Żebro. W kategorii I-III 
wygrała ponownie Zuzia Staszczak przed Przemkiem Foksińskim 
oraz Kamilem Klimczykiem. Zuzia i Przemek zajęli dodatkowo odpo-
wiednio 5 i 6 miejsce w kategorii starszej, co jest niewątpliwie suk-
cesem. Trzecie miejsce w tej kategorii przypadło Agnieszce Wójcik, 
która zajęła także drugą lokatę w kategorii kobiet. Krzysiek Antecki 
pokazał się z dobrej strony zajmując 3. miejsce w kategorii juniorów. 
W kategorii seniorów dwóch naszych reprezentantów znalazło sie 
w czołówce: Patryk Maroszek na miejscu 6, Krzysztof Żebro po cięż-
kim boju o trzecie miejsce, ostatecznie uplasował się na miejscu 4.

4 kwietnia w Piotrowicach odbył się arcyważny mecz ligowy 
z drużyną z Krakowa, która zajmowała bezpośrednio miejsce, za 
drużyną z Piotrowic. Chcąc myśleć o grze w IV lidze, trzeba było 
wygrać bądź w najgorszym przypadku zremisować to spotkanie. 
Tak też się stało: po dramatycznej walce wynik 5:5 można uznać za 
umiarkowanie dobry, jednak w tym momencie musieliśmy zakoń-
czyć co najmniej w takim samym stosunku ostatni mecz ligowy z 
pierwszą drużyną w tabeli.

15 kwietnia w Krakowie w hali Bronowianki odbyły się jubile-
uszowe XX Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w tenisie stołowym. 
Gracze z Piotrowic , Krzysiek i Andrzej Żebro oraz Patryk Maroszek, 
wystapili w kat. 16-40 lat. Krzysiek zajął pierwsze miejsce, potwier-
dzając w ten sposób swoją bardzo dobrą dyspozycję pod koniec 
sezonu. Andrzej ukończył zawody na 5. miejscu , a Patryk na 6. W 
kategorii deblowej, Krzysiek z Patrykiem po fenomenalnej grze 
zajęli 3. miejsce, zostawiając za sobą trzecioligowe pary deblowe.

22 kwietnia w Oświęcimiu nasza drużyna zagrała ostatni mecz 
ligowy, który decydował o naszym „być albo nie być”. Po bardzo 
zaciętym pojedynku padł remis 5:5, który premiował naszą druzy-
nę do gry w IV lidze. UKS Polfin Oświęcim nie przegrał ani jedne-
go meczu w całych rozgrywkach , remisując tylko jeden z nami. 

19 maja w Piotrowicach odbyły się I Otwarte Drużynowe 
Mistrzostwa Gminy Przeciszów w Tenisie Stołowym. W zawodach 
tych uczestniczyło 16 drużyn z różnych regionów naszego woje-
wództwa, m.in. z Olkusza, Oświęcimia, Lachowic, Wadowic, Krako-
wa.      dok. obok w łamie

Tenisiści LKS Piotrowice w 
podsumowaniu

Na pierwszym miejscu uplasowała się drużyna UKS Polfin 
Oświęcim, która w finale pokonała inną drużynę z Oświęcimia, Bro-
żek Team. Trzecie miejsce przypadło graczom GOK Spytkowice a 
czwarte ping-pongistom LKS Olmex Piotrowice. Patronem turnieju 
był wójt gminy Przeciszów. Nagrody rzeczowe ufundował sponsor 
naszej drużyny, firma OLMEX-Centrum Folii.



dok. z sąsied. łamu
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W sobotę 21 kwietnia w sali OSP w Piotrowicach 
już po raz kolejny zorganizowano Dzień Seniora. 
Tegoroczna impreza zgromadziła wielu gości, którzy 
mieli okazję spotkać się, porozmawiać, powspominać.

Po uroczystym przywitaniu zebranych gości przez 
Czesławę Środę, głos zabrał wójt Bogdan Cuber, który 
złożył życzenia zdrowia i spełnienia marzeń wszystkim 
seniorom.

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

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

Spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewaniem.

Organizatorami tegorocznej uroczystości byli: 
Koło Gospodyń Wiejskich z Piotrowic, Urząd 
Gminy Przeciszów, Gminna Biblioteka Publiczna w 
Przeciszowie.

GBP Przeciszów

Święto Seniorów
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Festyn Rodzinny w Piotrowicach


