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Inwestycje w gminie
Trwa remont drogi dojazdowej do pól, uli-

cy Stara Droga, będącej odcinkiem o lokalnej 
nazwie Przecznica. Koszt tej inwestycji to 148 
tys. zł. Część kosztów w wysokości 30 tys. zł 
pokryje Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. 
Prace wykonuje Zakład Projektowania i 
Wykonawstwa Robót Drogowych Władysław 
Janik z Olkusza.

n n n

Ma miejsce realizacja projektu przebudo-
wy, drogi powiatowej ulicy Leśnej - Podlesie. 
Jego koszt to 90 tys. zł. Zostanie on pokryty 
solidarnie przez powiat oświęcimski – 50 tys. 
zł i naszą gminę – 40 tys. zł.

n n n

Wykonano montaż oświetlenia parkingu 
przy cmentarzu w Przeciszowie. Wykonawcą 
zadania, którego koszt wyniósł 18 tys. zł była 
firma Instal – Zbyszko z Zatora.

n n n

Trwają obecnie prace przy termomoder-
nizacji budynku OSP w Przeciszowie. Koszt 
całego zadania wraz z budową garażu przy 

remizie wyniesie 142 tys. zł. Inwestycja zosta-
nie dofinansowana z Programu Małopolskie 
Remizy, przy czym termomodernizacja w 
części, czyli w kwocie 25 tys. zł będzie pokry-
ta dotacją Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska w Krakowie. Z kolei budowa 
garażu (całość 23 tys. zł) zostanie zasilona 
sumą 10 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego 
w Krakowie. Prace termomodernizacyjne 
wykonuje firma Lax-Pol z Ropy, a garaż budu-
je firma PPH Waw-System z Kaczyc. 

n n n

Wykonano remont części ulicy Wiślanej w 
Lesie za kwotę 61 tys. zł. Prace, polegające na 
położeniu nakładki asfaltowej, zrealizował 
Zakład Projektowania i Wykonawstwa Robót 
Drogowych z Olkusza.

n n n

Na ulicy Słonecznej w Lesie zainstalowano 
oświetlenie. Prace, których koszt wyniósł 
18 tys. zł, wykonała firma Instal - Zbyszko 
z Zatora. Należność pokryto z funduszu 
sołeckiego.

n n n

Nasza gmina złoży wniosek do Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruk-
tury Drogowej na lata 2016-2019 na remont 
ulicy Kasztanowej w Piotrowicach.

n n n

Będzie wykonane oświetlenie ulicy Kasz-
tanowej za kwotę 45 tys. zł. Prace zrealizuje 
firma Instal - Zbyszko z Zatora.

n n n

Zaplanowano kontynuację remontu 
ogrodzenia cmentarza w Piotrowicach. Koszt 
zadania w wysokości 23 tys. zł, realizowane-
go przez Zakład Remontowo-Budowlany 
Janiczek z Łowiczek, będzie pokryty z fun-
duszu sołeckiego.

n n n

W okresie od stycznia do sierpnia wyko-
nano remonty cząstkowe dróg gminnych o 
nawierzchniach bitumicznych i utwardzo-
nych na kwotę 151 699 zł.

(ryt)

Małopolski Zarząd Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych w Krakowie ogłosił prze-
targ nieograniczony na usuniecie szkód 
powodziowych na potoku Bachórz na 
odcinku od ulicy Oświęcimskiej aż do 
ulicy Topolowej w Przeciszowie. Pod-
czas przejścia ogromnej ilości wody 
uległy zniszczeniu ubezpieczenia skarp 
i dna potoku, powstały liczne wyrwy w 
brzegach, dno uległo zażwirowaniu i 
zamuleniu.

Celem planowanej inwestycji jest usunię-
cie szkód powodziowych i poprawa ochrony 
przeciwpowodziowej naszej gminy. Prace 
będą polegały na przywróceniu linii brze-
gowej potoku Bachórz poprzez naprawę 
uszkodzonych ubezpieczeń skarp i dna 
potoku. 

(ryt)

Usuną szkody 
powodziowe Od ponad trzech lat występu-

je na terenie Oświęcimia i okolic 
niepokojące zjawisko intensyw-
nych smrodów, które jest bada-
ne i analizowane. Do tej pory 
występowało ono najczęściej 
w rejonie Monowic, dzielnicy 
Oświęcimia, znajdującej się w 
pobliżu Miejsko-Przemysłowej 
Oczyszczalni Ścieków w Oświę-
cimiu i składowiska odpadów 
komunalnych; w nielicznych 
przypadkach również Włosieni-
cy. Nieznośny fetor mający che-
miczno-organiczny charakter był również 
wyczuwany w centrum Oświęcimia. Dziś 
przywędrował i do nas…

Nasza gmina wystąpiła w sierpniu z 
pismem do Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Krakowie w spawie 
powtarzającego się, intensywnego smrodu, 
który docierał do nas z kierunku Oświęci-
mia.

Początkiem września przyszła odpowiedź 
z WIOŚ w Krakowie, w której czytamy:

Podjęto kontrolę zakładów w rejonie 
występowania uciążliwości zapachowych. 
Postępowanie w powyższej sprawie trwa. 
Będziemy wdzięczni za dodatkowe infor-
macje w tej sprawie. O rezultatach kontroli 
poinformujemy odrębnym pismem.

Tym zjawiskiem zaniepokojeni są miesz-
kańcy naszej gminy, a także wójt Bogdan 
Cuber.

- Odczuwaliśmy bardzo dużą uciążli-
wość zapachową w Przeciszowie i Lesie. Do 
Piotrowic wiatr ze smrodem nie dochodził. 
Musieliśmy szczelnie zamykać okna. Byliśmy 
w urzędzie świadkami tego, że nie mogliśmy 
wejść na klatkę schodową, bo tak potworny był 
smród – komentuje wójt naszej gminy.

Wszelkie informacje dotyczące poja-
wiającego się fetoru należy kierować 
bezpośrednio do Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu, 
pod nr tel. 33 844 89 80. Dyżur pełniony 
jest całodobowo.

Ryszard Tabaka

Smród nas atakuje!
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Obchody Święta Plonów w Przeciszowie miały miejsce w ostat-
nią sobotę sierpnia. Rozpoczęły się od tradycyjnego objazdu wsi 
przez Koło Gospodyń Wiejskich. Następnie była msza święta i 
uroczystości główne, które miały miejsce na terenie LKS Prze-
ciszovia. Organizatorami dożynek byli: wójt gminy Przeciszów, 
Rada Sołecka Przeciszów, Gminna Biblioteka Publiczna w Prze-
ciszowie. Obowiązki gospodarza pełniła rodzina wójta.

Uroczysta msza święta dziękczynna za uzyskane plony odbyła 
się w kościele parafialnym w Przeciszowie. Ksiądz proboszcz Marek 
Spólnik, prowadzący Eucharystię, otrzymał jako pierwszy chleb 
dożynkowy.

Wśród osób, które wzięły udział w obchodach dożynkowych w 
Przeciszowie znaleźli się m.in.: wójt Bogdan Cuber, przewodnicząca 
Rady Gminy Przeciszów Anna Momot, radni gminni oraz powiatowi 
– Roman Gancarczyk i Adam Merta, ks. proboszcz Marek Spólnik, ks. 
wikary Janusz Pasternak i ks. Dominik Woch, komendant Posterunku 
Policji w Zatorze Sławomir Habas, kierownik Banku Spółdzielczego w 
Przeciszowie Jerzy Hutny, prezes Kopex Ex-Coal Marka Uszko.

Część obrzędową poprowadziło Koło Gospodyń Wiejskich w 
Przeciszowie. Tegorocznymi gospodarzami dożynek byli Barbara 
i Bogdan Cuberowie. Chleby dożynkowe otrzymali: wójt Bogdan 
Cuber, przewodnicząca Rady Gminy Przeciszów Anna Momot, sołtysi 
Przeciszowa Władysław Kozub i Lasu Krzysztof Gałuszka. 

Część artystyczną tegorocznego Święta Plonów otworzył występ 
zespołu Śpiewające Jeziora. Następnie wszyscy obecni mieli okazję 
wysłuchać zespołu śpiewaczego Same Swoje z Przeciszowa. Na 
uwagę publiczności zasługiwał również żywiołowy występ formacji 
tanecznych Bingo i Flesz ze szkoły tańca Astra z Oświęcimia.

Tegoroczne dożynki zakończyła zabawa taneczna, do której 
przygrywał zespół Active.

Podziękowania dla tych, którzy przyczynili się do organizacji tego-
rocznych dożynek należą się: gospodarzom Barbarze i Bogdanowi 
Cuberom, piekarni i cukierni Maja Tomasz i Kazimierz Stańczyk ze 
Spytkowic, piekarni Jolanta Hajduk, Magdalena Hajduk-Jurczyk 
z Przeciszowa, piekarni Senderów ze Spytkowic, kierownikowi 
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Józefowi Śliwie z 
pracownikami, firmie Kopex Ex-Coal, zespołowi śpiewaczemu Same 
Swoje z Przeciszowa, Samorządowemu Przedszkolu w Przeciszowie, 
zespołowi Śpiewające Jeziora, firmie Pszczelarstwo Wiesława i 
Zygmunt Kurzak, Dorocie i Kazimierzowi Całus, Zdzisławowi Flejtu-
chowi, Jadwidze Michałek, Janinie Stokłosie, Halinie i Andrzejowi 
Stokłosom, Danucie Kucharczyk, pracownikom porządkowym 
Urzędu Gminy w Przeciszowie oraz wszystkim, którzy przyczynili się 
do organizacji dożynek.

(ryt)

Dożynki w Przeciszowie

W sołectwie Piotrowice tradycyjne dożynki miały miejsce 20 
sierpnia. Z samego rana był objazd wsi, msza święta dziękczynna 
i oczywiście obrzęd i występy zespołów. Nie mogło zabraknąć 
również zabawy tanecznej. Organizatorami Święta Plonów byli: 
Koło Gospodyń Wiejskich w Piotrowicach, Rada Sołecka w Pio-
trowicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrowicach, Gminna 
Biblioteka Publiczna w Przeciszowie, Gmina Przeciszów.

Uroczystą mszę świętą dziękczynną odprawiono w kościele 
parafialnym w Piotrowicach. Tuż po jej zakończeniu przystąpiono 
do części obrzędowej Święta Plonów.

Gospodarzami Dożynek byli Jacek i Renata Klimczyk. W trakcie 
ceremonii chleby otrzymali wójt Bogdan Cuber, przewodnicząca 
Rady Gminy Przeciszów Anna Momot oraz sołtys Piotrowic Adam 
Madeja.

W części artystycznej wystąpiło Koło Gospodyń Wiejskich w Pio-
trowicach, Przedszkole Samorządowe w Piotrowicach oraz uczniowie 
ZSP-G w Piotrowicach.

Na zakończenie dożynek mogliśmy uczestniczyć w tradycyjnej 
zabawie tanecznej przy rytmach zespołu Rudeboys.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy przyczynili się do organizacji tegorocznych dożynek.

(ryt)

Chleb nieśli w Piotrowicach

Występ zespołu Same Swoje z Przeciszowa.

Wystąpienie wójta Bogdana Cubera.
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5 lipca rozstrzygnięto konkurs fotograficzny „Dolina Karpia w 
obiektywie”. Po raz kolejny organizatorem jego organizatorem 
była Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie.

Celem konkursu było uwrażliwienie na piękno przyrody, zabyt-
ków oraz okolic poprzez celne i oryginalne uchwycenie ciekawych 
tematów, promocja obszaru Doliny Karpia, rozwijanie osobistych 
zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdol-
ności twórczych.

Prace konkursowe były na bardzo wysokim poziomie. Jury w 
składzie Anna Przytuła, Leszek Tatarczuk i Anna Kozieł było pod wra-
żeniem poziomu nadesłanych prac i po długich obradach wyłoniło 
następujących laureatów:

Rozstrzygnięto konkurs
I miejsce – Krystyna Kościelnik „Wyczekiwanie”

II miejsce – Krystyna Michałek „Harmonia”

III miejsce – Agnieszka Wielińska „Jeżyk”

Wyróżnienie – Paweł Michałek „Pierwszy plan”

Wręczenie nagród odbyło się w niedzielę 10 lipca podczas 
Święta Gminy Przeciszów. Można było wówczas obejrzeć wystawę 
nagrodzonych prac. W chwili obecnej prace są wystawione w Domu 
Kultury w Przeciszowie.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!
GBP w Przeciszowie

I miejsce, autor Krystyna Kościelnik. II miejsce, autor Krystyna Michałek.

III miejsce, autor Agnieszka Wielińska. Wyróżnienie, autor Paweł Michałek.

Zespół śpiewaczy Same Swoje serdecznie dziękuje Wójtowi Gminy Przeciszów 
Bogdanowi Cuberowi oraz jego małżonce Barbarze, gospodarzom tegorocznych 
dożynek za miłe przyjęcie oraz poczęstunek.

Przewodniczącej Rady Gminy Przeciszów Annie Momot, sołtysowi sołectwa Las 
Krzysztofowi Gałuszce, sołtysowi sołectwa Przeciszów Władysławowi Kozub.

Wszystkim rolnikom za poczęstunek podczas objazdu naszej wioski.

Kazimierzowi Całus za udostępnienie środka transportu oraz wszystkim tym, 
którzy w jakikolwiek sposób włączyli się do uświetnienia tegorocznego Święta 
Plonów.

Podziękowanie



Wieści Gminy Przeciszów nr 3 (43) 2016 rok6

Wywiad ze Zdzisławem Bochenkiem, byłym naczelnikiem gminy Przeciszów.

Dobra dekada dla gminy

Zdzisław Bochenek – naczelnik gmi-
ny Przeciszów w dekadzie 1980-1990. 
Obecnie emeryt, ma 72 lata, pochodzi z 
Mystkowa. Ukończył technikum rolniczo-
hodowlane w Dąbrowicy koło Bochni, 
a następnie Studium Nauczycielskie na 
Wydziale Rolniczym w Nowym Sączu. W 
roku 1968 osiedlił się w naszej gminie wraz 
ze swoją żoną, która dostała nakaz pracy 
jako nauczyciela w szkole w Piotrowicach. 
Przez 12 lat mieszkał w Piotrowicach, 
następnie przeniósł się z rodziną do Prze-
ciszowa. Pracę zawodową rozpoczął w 
Gromadzkiej Radzie Narodowej w Przeci-
szowie (istniała do końca 1972 roku, prze-
kształcając się w gminę) jako zootechnik w 
Służbie Rolnej, prowadząc szkolenia, kursy 
i przysposobienie rolnicze. Od 1972 roku 
pełnił funkcję kierownika Gminnej Służby 
Rolnej. W roku 1980 został wybrany przez 
Radę Gminy Przeciszów na naczelnika gmi-
ny, którym był przez 10 lat. W tym czasie 
dał się poznać jako znakomity gospodarz, 
organizator pracy, potrafiący wykorzystać 
stan wojenny dla zaspokojenia potrzeb 
naszej lokalnej społeczności. W 1990 roku 
rozpoczął pracę w Urzędzie Rejonowym 
w Oświęcimiu, a następnie w starostwie 
w Wydziale Ochrony Środowiska, gdzie 
był zatrudniony do emerytury, na którą 
przeszedł w roku 2008. Od młodych lat był 
związany ze Zjednoczonym Stronnictwem 
Ludowym (później PSL), pełnił funkcję 
prezesa gminnego tej partii. Ma żonę i 
troje dorosłych, wykształconych dzieci, 
córkę i dwóch synów. Jeden z nich jest już 
czwartą kadencję radnym gminnym. Ma 
ośmioro wnuków. Dwoje z nich skończyło 

- Nie jest Pan rodowitym mieszkańcem 
naszej gminy. Jak to się stało, że zawitał 
Pan do nas i został na stałe, wpisując 
się tak dobrze w naszą lokalną społecz-
ność?

Pochodzę z okolic Nowego Sącza. Moja 
żona pracowała w szkole podstawowej w 
Piotrowicach, a ja zatrudniłem się w Gro-
madzkiej Radzie Narodowej w Przeciszowie 
jako zootechnik. Zajmowałem się głównie 
doradztwem i szkoleniami rolniczymi. 
Przez 12 lat mieszkaliśmy w Piotrowicach, a 
następnie przenieśliśmy się do Przeciszowa, 
do wybudowanego przez nas domu.

- Proszę powiedzieć jak wyglądała Pana 
praca w naszej miejscowości w latach 
70.?

Jako zootechnik zajmowałem się zaopa-
trywaniem rolników w materiał hodowlany 
trzody chlewnej i bydła, a ponadto doradz-
twem rolnym oraz różnego typu szkoleniami 
rolniczymi, przysposobieniem rolniczym, 
a także rocznymi kursami, kończącymi się 
egzaminem państwowym. Taki egzamin był 
konieczny przy przejęciu gospodarstwa rol-
nego. Z kolegą agronomem prowadziliśmy 
również zimowe szkolenia rolników. 

- Interesuje mnie okres lat 70. i 80. w 
rolnictwie na terenie naszej gminy. Jak 
ono wyglądało, jakie są różnice współ-
cześnie, co się zmieniło na przestrzeni 
minionych lat.

W tych latach rolnictwo stało na wysokim 
poziomie. Gospodarstwa rolne choć nieduże, 
od pół do 10 ha, a kilka powyżej 10 ha były 
wysokoprodukcyjne. Uzyskiwane plony i 
obsada zwierząt hodowlanych na jeden ha 
były jedne z najwyższych w powiecie oświę-
cimskim. Dominowała produkcja trzody 
chlewnej i bydła. Rolnicza Spółdzielnia Pro-
dukcyjna również prowadziła działalność na 
wysokim poziomie. Rolnicy wykazywali duże 
zapotrzebowanie na maszyny rolnicze i cią-
gniki. Pod koniec lat 70. spadła opłacalność 
produkcji rolnej. Rolnicy zaczęli przekazywać 
grunty na Skarb Państwa w zamian za renty 
i emerytury, wydzierżawiać RSP lub dużym 
gospodarstwom rolnym. Zmienił się profil 
produkcji rolnej. Hodowla bydła i trzody 
chlewnej prawie nie istnieje. Rolnicy prze-
stawili się na produkcję roślinną, a na polach 
rośnie kukurydza, rzepak i pszenica. Obecnie 
w Polsce mogą przetrwać tylko posiadacze 
dużych gospodarstw rolnych, mający odpo-
wiedni sprzęt rolniczy, gwarantujące niskie 
nakłady siły roboczej i wspomagane dotacja-
mi unijnymi. Środki do produkcji są bardzo 
drogie, a ceny produktów rolnych niskie.

- Jak to się stało, że został Pan naczel-
nikiem gminy Przeciszów? W jakich 
okolicznościach to nastąpiło i dlaczego 
zdecydował się Pan na taki krok?

Moją kandydaturę zaproponowali radni 
gminni, choć ja sam nie byłem radnym. 
Pracowałem wówczas w gminie jako kie-
rownik Służby Rolnej. Poproszono mnie na 
spotkanie. Od razu nie wyraziłem zgody, 
ale po konsultacji z przyjaciółmi, dobrymi 
kolegami z PSL-u, podjąłem decyzję, że 
spróbuję. Była to druga połowa 1980 roku 
i Rada podjęła stosowną uchwałę. Jednak 
ta uchwała, mówiąca o moim wyborze na 
to stanowisko nie dotarła do wojewody 
bielskiego przez pół roku!

- Dlaczego? Co się stało?

Przez część radnych gminnych byłem 
niechciany ze względu na przynależność 
partyjną, nie byłem z PZPR. Nie poszedłem z 
nimi na żadne układy, byłem sobą. Niechętni 
mi radni zaproponowali innego kandydata 
na to stanowisko, ale nie zdołali zatwierdzić 
uchwałą Rady, bo nie zgodził się na to prze-
wodniczący Rady i większość z 30 radnych. 
Interwencja wojewody spowodowała, że 
biuro rady przesłało do niego uchwałę o 
moim wyborze. W marcu 1981 roku otrzyma-
łem od wojewody nominację na stanowisko 
naczelnika gminy. 

- Ciekawy jestem jak wyglądała w 
tamtym czasie gmina? Jakie stały przed 
Panem najważniejsze kwestie do realiza-
cji tuż po wyborze na naczelnika?

Były trzy takie sprawy, które należało zała-
twić na wczoraj. Przede wszystkim musiałem 
uporać się z uszkodzoną balustradą, która 
po wypadku stała 5 metrów do góry przed 
urzędem gminy. Drugą ważną sprawą było 
dokończenie czynu partyjnego, którym 
była rozbiórka starej karczmy, stojącej przy 
głównej drodze na Zator. Właściciele obiektu 
nie kwapili się do działania. Wobec tego w 
ramach czynu partyjnego, nie mylić ze spo-
łecznym, towarzysze wzięli się za to. Zrobili 
to tak, że nastał tam straszliwy bałagan. Trze-
ba było pilnie uporządkować teren. Trzecią, 
ważną sprawą było naprawienie liczącej ok. 
cztery km drogi w Piotrowicach, tj. zasypanie 
grysem. Była ona co dopiero wyasfaltowana, 
ale niestety w taki sposób, że zapomniano 
dodać odpowiednią ilość grysu. Efekt był 
opłakany. Mieszkańcy zostawiali buty, jak 
tylko pojawiło się słońce. Pomimo tego, że 
mieszkańcy gubili te buty, to cieszyli się, że 
droga w ogóle jest wyremontowana. Musia-
łem szybko zareagować i skontaktowałem 
się z Rejonem Dróg Publicznych, aby drogę 
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studia, czterech studiuje, jeden uczy się w 
szkole, a najmłodszy w gimnazjum. W wol-
nych chwilach lubi zajmować się działką i 
czytać książki.

zasypać. To były trzy najważniejsze sprawy 
do realizacji na początku mego urzędowania. 
Szybko udało się wszystko załatwić.

- Jak wyglądała Pana współpraca z Radą 
i jakie sprawy były realizowane przez 
wszystkie te lata?

Moja kadencja trwała nieprzerwanie 
przez 10 lat i zawsze co roku otrzymywałem 
absolutorium. Jeśli Rada uznała, że naczelnik 
się wywiązuje, pracuje i nie ma żadnych 
zastrzeżeń do niego, to zostawał na następny 
rok. Moja współpraca z Radą przez dekadę 
układała się bardzo dobrze. Radni pracowali 
w komitetach społecznych i wspólnie udało 
nam się wiele zrobić, chociaż nie było pie-
niędzy w budżecie

- Jak bardzo źle było z budżetem gminy 
w tamtych latach?

Oj, bardzo źle. Budżet na dany rok był 
przekazywany przez wojewodę. Był bardzo 
skromny i właściwie nie pozwalał na zlecenie 
inwestycji. Pewną swobodę dawał fundusz 
gminny. Trzeba było szukać pieniędzy i to 
robiłem. Zacząłem od tego, że pojechałem 
do wojewody w spawie Domu Kultury w 
Przeciszowie, który był w stanie prawie 
surowym. A on mi mówi, że to jest kukułcze 
jajo. Wykonany bez planu, zgody urzędu 
wojewódzkiego, właściwie był w stanie 
surowym. Wojewoda powiedział mi, że nie 
ma pieniędzy na tę inwestycję, więc podzię-
kowałem i wyszedłem. Jednak przeszedłem 
jakieś dziesięć metrów korytarza i wróciłem. 
Wojewoda popatrzył się, uśmiechnął i parę 
groszy dostałem. Zorganizowałem miejsco-
wych rzemieślników, którzy mieli własne, 
prywatne firmy i poprosiłem, aby wykonali 
zgodnie ze swoją profesją prace związane z 
wykończeniem budynku domu kultury. Zro-
biliśmy tynki, instalacje elektryczne, kanaliza-
cję. Najwięcej pomógł Kombinat Budowlany 
w Oświęcimiu, on położył posadzki, wykonał 
centralne ogrzewanie i zrobił to po takiej 
„ojcowskiej” cenie. Było to możliwe dzięki 
pomocy Juliana Jarosza. Po tym jak zostałem 
naczelnikiem wprowadziłem funkcję inspek-
tora nadzoru budowlanego nad wszystkimi 
społecznymi robotami. To było konieczne. 
Musiałem wykonać ekspertyzę budowlaną 
domu kultury by dostać pieniądze od woje-
wody. Udało się wykończyć przyległe sale, 
bibliotekę, ale bez sali widowiskowej. W 
tym przypadku bałem się o strop, ale z tego 
co wiem, to został on w latach późniejszych 
zabezpieczony przez wójta.

- Co dalej, jakie były inne zadania inwe-
stycyjne zrealizowane za Pana kadencji?

Na pewno należy wspomnieć o mojej 
współpracy ze społecznymi komitetami. 

Układała się ona pomiędzy nami bardzo 
dobrze w poszczególnych wsiach. Gazyfi-
kacja Piotrowic odbyła się bez przeszkód, 
nie miałem problemów z dokończeniem 
budowy domu nauczyciela, budowy przed-
szkola również w Piotrowicach. Sprawnie 
przebiegła również instalacja oświetlenia 
ulicy Andrychowskiej w Piotrowicach. 
Wiedziałem, że rejon energetyczny będzie 
przebudowywał linie i wymieniał słupy. 
Skontaktowałem się z dyrektorem w Wado-
wicach, prosząc o wykonanie oświetlenia. 
Musiałem znaleźć pieniądze na lampy, ale 
to była jedynie 1/5 kosztów instalacji tego 
oświetlenia. Kolejny komitet to budowa 
przedszkola i domu ludowego we wsi Las.

- Jak wyglądała gmina podczas stanu 
wojennego? Jakie były realia funkcjono-
wania struktur samorządowych i lokalnej 
społeczności?

Na naradzie wojewoda poprosił naczel-
ników, by przedstawili najważniejsze inwe-
stycje do zrobienia, aby społeczeństwo 
nie narzekało. Była budowana droga przez 
mojego poprzednika od baru pod wiatrak 
w Piotrowicach. Tam był wykonany jeszcze 
przed wojną betonowy przejazd przez 
Bachórz. Płyta opadła i tamowała przepływ 
wody. Należało wybudować most na wypro-
stowanej drodze. Wniosek o budowę mostu 
dałem wojewodzie i otrzymałem brygadę 
wojska, która tę przeprawę postawiła. Tam 
były trzęsawiska i żal było żołnierzy. Musieli 
wykonać filary, ale wcześniej wpuścić kręgi, 
wybrać namuł i do studni lać beton. Wszyst-
ko się udało i most stanął. Społeczeństwo 
Piotrowic przyjęło żołnierzy na kwatery. 
Druga inwestycja sfinansowana przez woje-
wodę, choć nie wykonana przez wojsko, to 
budowa torfowej oczyszczalni ścieków przy 
przedszkolu w Przeciszowie. Mam żal do wój-
ta, który nastał po mnie, bo nie zajął się tym 
tematem do końca. Tam były pojemniki z tor-
fem, które należało wymieniać co jakiś czas. 
Na torf puszczono ścieki, a ja nie zdążyłem 
ułożyć tych pojemników tak, aby oczyszczal-
nia zadziałała. Pojemniki z torfem złożono w 
stodole na Podlesiu, co z nimi się stało, nie 
wiem. Tego mi szkoda, bo ścieki mogły być 
oczyszczane. W czasie stanu wojennego w 
każdej gminie działały grupy operacyjne 
wojska. U nas również przebywało trzech 
oddelegowanych oficerów Wojska Polskie-
go. Obecność ich mile wspominam. Jeździli 
po gminie, rozmawiali z mieszkańcami i w 
razie potrzeby starali się im pomóc. Jeden z 
przykładów to wezwanie przez nich lekarza 
weterynarii do chorej krowy. U nas opozycja 
była cicha, niektórzy mieszkańcy należeli 
do Solidarności, ale w Oświęcimiu. Nie było 
żadnego załamania. Komitety społeczne 
działały i robiliśmy, to co do nas należało. 
Warto może jeszcze powiedzieć o przydzia-
łach materiałów budowlanych, maszyn i 
ciągników rolniczych w czasie stanu wojen-
nego, które nie pokrywały zapotrzebowania 

mieszkańców. Na przykład zapotrzebowanie 
na 100 ton cementu było zaspokajane 10. 
tonami. Rozdzielnictwo powodowało wiele 
nieporozumień wśród mieszkańców. Roz-
działu dokonywały powołane przeze mnie 
komisje na czele z sołtysami wsi. Ale jak zapo-
trzebowanie na 100 ton cementu pokryć 10 
tonami? Kartki na mięso były przydzielane z 
przyjętymi zasadami. Pomoc społeczna była 
przekazywana zgodnie z kryteriami również 
komisyjnie, a i tak milicjanci z Wydziału do 
Walki z Przestępczością Gospodarczą żądali 
dokumentów do kontroli. Nie znajdowali 
nieprawidłowości, ale było to stresujące dla 
pracowników.

- Powróćmy może do realizowanych 
w tym czasie zadań inwestycyjnych. Co 
jeszcze udało się zrobić dla lokalnej spo-
łeczności?

Ważną sprawą była budowa dróg gmin-
nych przez wszystkie te lata. Istniały możli-
wości dostania pieniędzy na budowę dróg 
dojazdowych do pól. Wobec tego zaczę-
liśmy to robić. Cała droga w Piotrowicach 
od Czerwonek na granicach głębowskich 
poszła na pierwszy strzał. Było tam olbrzy-
mie zaangażowanie mieszkańców w czyn 
społeczny. Obrano rowy, wykonano mostki, 
zażwirowano drogę. Pieniędzy zostało i dzię-
ki temu kilometr tej drogi otrzymał nakładkę 
asfaltową. Ludzie byli bardzo zadowoleni. 
Innym przykładem może być Biała Droga. 
Z tego funduszu sporo dróg podbudowali-
śmy. Na koniec roku prosiłem wojewodę o 
środki, bo często zostawało innym gminom 
i… udawało się nieraz coś dostać na wyko-
nanie zadań w czynie społecznym. W Lesie 
utworzono komitety budowy przedszkola i 
domu ludowego. Tam poświęcenie miesz-
kańców było duże. Na budowach działało 
dwóch inspektorów. Mój z ramienia gminy 
i śp. Monika Czopek, dyrektor szkoły w 
Lesie, która była zaangażowana w budowę 
przedszkola. Budynek, który pełnił miejsce 
domu ludowego był poniemieckim bara-
kiem przywiezionym z Monowic. A przecież 
w Lesie działało KGW, sołtys potrzebował 
miejsca dla siebie i była młodzież. W efekcie 
wybudowano dom ludowy z prawdziwego 
zdarzenia. Za mojej kadencji powstało wiele 
dróg utwardzonych, gdzie obrano rowy, 
założono mostki dojazdowe do pól i utwar-
dzono nawierzchnie dróg żwirem. Nie miały 
one co prawda nakładki asfaltowej, ale tyle 
można było wtedy zrobić. W tym temacie 
chcę podziękować radnym gminnym za 
zaangażowanie w realizację czynów spo-
łecznych. Musze przyznać, że byłem przede 
wszystkim naczelnikiem w terenie, jechałem 
tam, gdzie była inwestycja, gdzie coś się 
działo. Mogło tak być, bo sekretarz gminy 
dbała o sprawy biurowe.

- Inne zadania inwestycyjne?
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Koło Gospodyń Wiejskich z Przeciszowa 
wzięło udział 25 czerwca w jubileuszu 
150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich w Dzię-
gielowie. Podczas tej uroczystości zespół 
Same Swoje dał koncert (na zdjęciu). Prezes 

Na jubileuszu KGW

Postaram się je wymienić w poszczegól-
nych wsiach gminy. Przeciszów: częściowe 
dokończenie budowy domu kultury bez sali 
widowiskowej, remont remizy OSP i budyn-
ku gminy, rozbudowa centrali telefonicznej, 
opracowanie dokumentacji na rozbudowę 
ośrodka zdrowia, a następnie gromadzenie 
materiałów budowlanych i rozpoczęcie 
jego rozbudowy, budowa wodociągów na 
Łowiczkach, wykonanie pomiarów geode-
zyjnych i wykrycie urządzeń podziemnych 
na trasie głównych rurociągów sanitarnych 
zgodnie z opracowaną koncepcją kanali-
zacji gminy, opracowanie dokumentacji 
i gromadzenie materiałów na budowę 
chodnika, poszerzenie i budowa cmentarza. 
Wieś Piotrowice: ukończenie budowy domu 
nauczyciela, wybudowanie przedszkola, 
gazyfikacja wsi, budowa mostu na potoku 
Bachórz na ulicy Kasztanowej, wykonanie 
oświetlenia ulicy Andrychowskiej, budowa 
dróg Czerwonki w granicach głębowskich, 
Biała Droga, Hajduga, opracowanie doku-
mentacji na rozbudowę szkoły podstawowej 
w Piotrowicach. Wieś Las: budowa przed-
szkola, budowa domu ludowego, remonty 
dróg, rozpoczęcie gazyfikacji wsi. 

- Czy może Pan ze swej perspektywy 
ocenić obecną sytuację naszej gminy?

Dzisiaj mam pretensje do władz gminy, 
tak wójtów, jak i przewodniczących Rad, że 
trzymali gminę przez 15 lat w ogrodzeniu, 
bali się wyjść na zewnątrz, żeby coś załatwić. 
Ile można było funduszy pozyskać? Kiedy 
pracowałem w starostwie i zajechałem do 
Osieka czy Zatora, to widziałem jak oni 
kombinowali, myśleli co zrobić, gdzie szu-
kać pieniędzy. Tutaj się chwalili, że mają na 
koncie cztery miliony i nie są zadłużeni, ale 
przecież te pieniądze nie pracowały. Te cztery 
miliony powinny przynieść dwanaście. Tak 
to robili inni wójtowie, wcześniej przygoto-
wywali się, wiedzieli co, jak i gdzie. Dawniej 
były o wiele większe możliwości, dziś już nie 
ma tak dużych pieniędzy. Gmina musi mieć 
sporo własnych środków. Za mojej kadencji 
myślano o budowie oczyszczalni ścieków 
na Podlesiu. Nastał nowy wójt i zmieniło 
się, zaczęto mówić o trzcinowej oczyszczalni 
ścieków. A nasze, trzecie miejsce na liście 
u wojewody na dofinansowanie budowy 
oczyszczalni zajął Zator. Jak wiadomo, gdyby 
przyszła powódź, to z oczyszczalni trzcino-
wej wszystkie fekalia poszłyby na Bachórz, a 
potok ten zasila stawy rybne Rolniczej Spół-
dzielni Produkcyjnej, Instytutu Zootechniki 
w Zatorze i indywidualne gospodarstwa. To 
byłby kataklizm dla gminy.

- Słyszałem o donosie na Pana, który 
trafił w 1983 roku do wojewody bielskie-
go, Stanisława Łuczkiewicza. Czy może 
Pan przybliżyć czytelnikom ten temat?

Przychodzę do pracy, dzwoni wojewoda 

prosi mnie o zgłoszenie się u niego o godz. 
7:00 w następnym dniu. Po przybyciu woje-
woda przedstawił mi 21 zarzutów, prosił 
o ustosunkowanie się do nich na piśmie 
jeszcze w tym samym dniu. Do godz. 16:00 
pisałem odpowiedzi i przekazałem je woje-
wodzie. Zarzucano mi m.in.: posiadanie sza-
bli, podłączenie ścieków z własnego domu 
do szkolnego osadnika, wybudowanie asfal-
towej drogi do własnego domu, posiadanie 
pieniędzy nie wiadomo skąd na budowę 
ogrodzenia domu, handel skórami cielę-
cymi, zabranie strażakom w Piotrowicach 
pomieszczeń na ośrodek zdrowia, przydział 
10 butelek wódki mieszkańcowi Piotrowic na 
„Srebrne wesele” oraz wiele innych bzdur. Po 
przeczytaniu mych odpowiedzi wojewoda 
odpisał skarżącym, że skarga jest bezpod-
stawna. Jednak skarżący przekazali sprawę 
generałowi Jaruzelskiemu. Jaruzelski przysłał 
pułkownika z Warszawy celem sprawdzenia 
zarzutów. Po przyjeździe do gminy pułkow-
nik przekazał mi co chce sprawdzić i prosił 
komendanta posterunku milicji, aby osoby 
oskarżające mnie przybyły na posterunek. 
Po sprawdzeniu w terenie, szczególnie na 
mej posesji i remizie OSP w Piotrowicach, 
stawianych mi zarzutów, a także przeprowa-
dzeniu rozmów z sąsiadami, prezesem OSP 
w Piotrowicach, lekarzem z Ośrodka Zdrowia 
w Piotrowicach jak również spotkanymi 
mieszkańcami gminy, pułkownik zakończył 
kontrolę. Po przyjeździe do gminy prosiłem 
pułkownika, że chciałbym w jego obecności 
spotkać się ze skarżącymi, ale oni nie wyra-
zili na to zgody. Więc pułkownik przerwał z 
nimi rozmowę i wrócił do mego gabinetu. 
Dziesięć zarzutów, które pułkownik skontro-
lował w terenie wystarczyło mu, aby innych 
już nie sprawdzać i orzec, że wszystkie są 
bezpodstawne. Przed odjazdem pułkownik 
pogratulował mi sukcesów i powiedział, że 
ze mnie twardy góral i wszystko dobrze się 
skończyło.

- Gdy kończyła się Pana kadencja jako 
naczelnika, pod koniec lat 80., czy propo-

nowano Panu objęcie stanowiska wójta? 
Nie był Pan tym zainteresowany?

Miałem propozycję, aby kandydować 
na wójta od ludzi, którzy, jak się później 
okazało, sami o tym myśleli. Powiedziałem 
im, że nie. Chciałem odpocząć, często się 
przejmowałem i miałem nieco zszarpane 
nerwy. Jednak musze powiedzieć, że przed 
sesją, kiedy były wybory wójta, przyjechali 
koledzy i namówili mnie na kandydowanie. 
Na sesji, kiedy złożyłem kandydaturę, to z 
propozycją wyskoczył ktoś, kogo się zupełnie 
nie spodziewałem, mój partyjny kolega. Jak 
się później okazało dzień przed sesją dwaj 
panowie zrobili na mnie nagonkę, szerząc 
nieprawdziwe informacje. Radni wybrali 
mojego kontrkandydata. Gdybym o tym 
wiedział, to bym nigdy nie startował. To było 
nieprzyjemne.

- Co było dalej, jak potoczyły się Pana 
losy?

Pomyślałem, że może znajdę miejsce w 
gminie, były wolne etaty. Ale jak się okazało, 
ja i trzy koleżanki zostaliśmy zwolnieni z 
urzędu. W konsekwencji poszedłem praco-
wać do Urzędu Rejonowego w Oświęcimiu, 
a następnie Starostwa Powiatowego w 
Oświęcimiu. Zajmowałem się sprawami 
związanymi z ochroną środowiska. Miałem 
nadzór nad lasami indywidualnych wła-
ścicieli, stawami, wydawałem pozwolenia 
wodnoprawne na pobór wody ze stawów. 
Ale przede wszystkim miałem spokój, wolną 
głowę od problemów, z którymi stykałem 
się przez dekadę jako naczelnik. Praca od 
lat 90. była dla mnie niemal jak wakacje. 
dzisiaj będąc na emeryturze po 42 latach 
śmieję się, że nadal jestem zatrudniony w 
Urzędzie Gminy w Przeciszowie, ponieważ 
zwalniający nas nowo wybrany wójt gminy 
po trzech miesiącach przywrócił mnie i moje 
koleżanki do pracy w urzędzie.

- Bardzo dziękuje za rozmowę.

Rozmawiał Ryszard Tabaka

Zarządu Regionalnego Związku Rolników, 
Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-
Białej Danuta Kożusznik złożyła życzenia 
naszemu KGW dalszej owocnej pracy i wielu 
sukcesów. u
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W dniach od 8 do 10 czerwca młodzież 
gimnazjalna szkoły w Przeciszowie prze-
bywała nad wielkopolskimi jeziorami, 
zwiedzając Poznań, Gniezno, Biskupin, 
Strzelno, Kruszwicę i Ostrów Lednicki. 
W 1050. rocznicę Chrztu Polski miejsca 
związane z panowaniem pierwszych 
Piastów kuszą niezwykłymi atrakcjami, 
których wspaniałość rekompensuje trudy 
długiej podróży.

W Poznaniu, który powitał nas piękną 
pogodą, zobaczyliśmy Rynek i jego naj-
wspanialsze klejnoty – ratusz z koziołkami, 
odwach, ławy chlebowe, domki budników. 
Mieliśmy też chwilkę na zjedzenie lodów i 
kupienie pierwszych pamiątek.

Na Ostrowie Tumskim podziwialiśmy 
najstarszą w kraju katedrę, a w niej Złotą 
Kaplicę – miejsce pochówku Mieszka I i 
Bolesława Chrobrego. Zwiedzaliśmy także 
rezerwat archeologiczny w multimedialnej 
odsłonie z hologramami i Muzeum Pierw-
szych Piastów.

Mieszkaliśmy w pensjonacie Biskupin z 
bogatym zapleczem rekreacyjno – sporto-
wym. To pozwoliło nam wieczorami grać 
w piłkę nożną, siatkową, tenisa stołowego, 
czy piłkarzyki.

Na Wyspę Władców położoną na Ostrowie 
Lednickim popłynęliśmy promem. Na dru-
gim brzegu witały nas postacie Bolesława 
Chrobrego, biskupa Radzyma Gaudentego 
i Ottona III na koniach, które swego czasu 
reprezentowały Polskę na wystawie Expo. 
Całą wyspę zwiedziliśmy, idąc ścieżką edu-
kacyjną. Było to bardzo ciekawe.

Czwartek rozpoczęliśmy od pysznego, 
bogatego śniadania i zwiedzania rezerwatu 
archeologicznego obronnej osady Kultury 
Łużyckiej w Biskupinie. Następnie pojecha-
liśmy do Gniezna, gdzie na Wzgórzu Lecha 
podziwialiśmy Katedrę, a w niej słynne drzwi 
gnieźnieńskie, nekropolię Dąbrówki w pod-
ziemiach. Wysłuchaliśmy historii o świętym 
Wojciechu, jego misji  wśród Prusów i uro-
czystościach pogrzebowych. Na Rynku każdy 
mógł kupić sobie pamiątki, zjeść pyszne lody. 
Dzień zakończył się obiadokolacją, rozgryw-
kami sportowymi i pieczeniem kiełbasek. Kto 
chciał, mógł tańczyć w takt dyskotekowej 
muzyki na świeżym powietrzu.

Ostatni dzień to wspinaczka na Mysią Wie-
żę w Kruszwicy, do której zachęcał nas Piast 
Kołodziej i Popiel. Stamtąd podziwialiśmy 
nadgoplański krajobraz, a po zejściu z wieży 
romańską kolegiatę, która zachowała swój 

pierwotny kształt w idealnym stanie. Naj-
słynniejsze na świecie kolumny i tympanony 
zobaczyliśmy, zwiedzając Rotundę św. Pro-
kopa i Bazylikę Świętej Trójcy w Strzelnie. To 
była ostatnia z zaplanowanych atrakcji, jeśli 

Pod niebem wczesnego 
średniowiecza

14 sierpnia odbył się VIII Regionalny 
Konkurs Wieńców Dożynkowych w Porębie 
Wielkiej. Wśród 15. Kół Gospodyń Wiejskich 
znalazło się również Koło z Przeciszowa, któ-
re za wieniec w kategorii Kompozycje zajęło 
wysokie I miejsce. Gratulujemy!

Wieniec przedstawia Mistyczną Skarbnicę, 
Najświętsze Serce Pana Jezusa. u

I miejsce za 
wieniec

nie liczyć kolejnych ośmiu godzin spędzo-
nych w autokarze zmierzającym do domu. 
Pod szkołą czekali już stęsknieni rodzice. Z 
rozmów wynikało, że wycieczka się udała.

K.Klimczyk - Piegza

Gimnazjaliści wraz z nauczycielami pozują u stóp pomnika 
króla Bolesława Chrobrego.
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Co słyChać u Cyklistów?
Po Warszawie, Jurze Krakowsko-Często-

chowskiej i Słowacji o czym pisaliśmy w 
ostatnim, czerwcowym numerze WGP przy-
szła kolej na zorganizowany w lipcu IX Zlot 
Rowerowy w Dolinie Karpia. Rajd odbył się 9 
lipca, ale jak wszyscy zauważyli po raz pierw-
szy na trochę innych zasadach. Uczestnicy 
rajdu, których tym razem było ponad 500, 
nie opłacali części  kosztów uczestnictwa, 
jak to było w poprzednich latach. Rajd był 
podzielony na trzy trasy Mini (najkrótsza), 
Midi (średnia), Maxi,(najdłuższa). Każdy mógł 
sobie wybrać dowolną trasę i przejechać 
ją w dowolnym tempie ze startem i metą 
na stadionie LKS Przeciszovia, gdzie prze-
prowadzono konkursy i losowanie nagród 
na zakończenie rajdu. Powyższe zmiany za 
naszą zgodą wprowadził Małopolski Zwią-
zek Kolarski, który był współorganizatorem 
oraz głównym sponsorem rajdu, dlatego 
też udział w nim był bezpłatny. Po rajdzie 
opinie były podzielone, za i przeciw nowej 
jego formule. Dlatego też prosimy i zachę-
camy Państwa o wyrażenie swoich opinii 
w tej sprawie, abyśmy w przyszłym roku 
mogli zorganizować rajd zgodnie z Waszymi 
oczekiwaniami. 

Nasz adres e-mali:biuro@cyklista.com.
pl, który znajduje się na naszej stronie 
internetowej www.cyklista.com.pl. Ocze-
kujemy też innych propozycji związanych 
z turystyką rowerową, które moglibyśmy 
zrealizować w przyszłym 2017 roku.

9 – 14 sierpnia Kolejny rok uczestniczy-
liśmy w 14. Andrychowskiej Pielgrzymce 
Rowerowej na Jasną Górę. Tym razem było 
105 uczestników, podzielonych na 8 grup 
– kolumn rowerowych. Przejechaliśmy 360 
kilometrów w zmieniających się warunkach 
pogodowych, od upalnych i słonecznych 
po pochmurne i deszczowe dni. Po drodze 
odwiedziliśmy sanktuaria w Czernej, Pilicy 
i Leśniowie, gdzie mogliśmy się modlić w 
intencji naszej i naszych rodzin. Spotkaliśmy 
się z dużą uprzejmością gospodarzy miejsc, 
w których mogliśmy odpoczywać i większość 
z nas już planuje wyjazd w przyszłym roku.

20 – 27 sierpnia W tych dniach miał 
miejsce wyjazd na wczasy do przepięknej 
miejscowości Wysowa, gdzie pojechaliśmy w 
gronie 22 osób. Wysowa to nie tylko piękne 
krajobrazy, spokój, ale także pyszne swojskie 

jedzenie z bogatą ofertą produktów lokal-
nych. Przed wyjazdem uczestnicy zaopatrzyli 
się w swojskie lokalne wyroby – kiełbasa, 
boczek, dżemy, miody i inne. Park linowy 
dla dzieci, place zabaw, park wodny to licz-
ne atrakcje, z których korzystali uczestnicy 
wczasów. Dopełnieniem wypoczynku były 
3 wieczorki taneczne, zorganizowane przez 
gospodarzy.

24 – 25 września W tych dniach odbył 
się wyjazd na spływ kajakowy po Wiśle z 
Przeciszowa Lasu do Brzeźnicy z bazą w 
gospodarstwie agroturystycznym w Lipowej 
koło Spytkowic. 

Impreza była bardzo udana, chociaż ze 
względu na intensywne opady deszczu w 
godzinach wieczornych nie udało się nam 
niestety zrealizować zaplanowanego, noc-
nego rajdu rowerowego.

Zapraszamy na naszą stronę interneto-
wą, adres jak wyżej, gdzie przekazujemy 
informacje o naszych wyjazdach rowero-
wych i autokarowych.

JK

Najliczniejsza rodzina w gminie i zara-
zem pobierająca najwyższą w skali kraju 
pomoc finansową w rządowym programie 
500+ uczestniczyła w obchodach Ogólno-
polskich Dożynek Jasnogórskich w Czę-
stochowie i spotkała się z prezydentem 
RP Andrzejem Dudą.

Cała, siedemnastoosobowa rodzina 
Grażyny i Sławomira Nelec wzięła udział 4 
września w uroczystej, dożynkowej mszy 
świętej na Jasnej Górze, a także uczestniczyła 
w tradycyjnej ceremonii tegorocznego, ogól-
nopolskiego Święta Plonów. Warto w tym 
miejscu nadmienić, iż pan Sławomir wraz z 
synem niósł dary ołtarza, co było szczegól-
nym wyróżnieniem.

Jednak uwagę wszystkich zwróciło spo-
tkanie rodziny z naszej gminy, mogącej 
pochwalić się piętnaściorgiem dzieci z 
Głową Państwa, Andrzejem Dudą. Trwało 
ono około 20 minut. Prezydent Polski był 
zainteresowany rodziną, pytał o to czym się 
zajmują dzieci, co jest dla nich najważniejsze. 
Spośród wszystkich pociech, czwórka jest już 
dorosła. Prezydent Duda był także ciekaw 
informacji o sprawności z jaką wypłacana jest 
w naszej gminie należności z Programu 500 
Plus. Sławomir Nelec zapewnił, że wszystko 
przebiega bez zakłóceń, a pieniądze trafiają 
do potrzebujących na czas.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, 
a tak wspomina je głowa rodziny, Sławomir 
Nelec.

- Podziękowałem prezydentowi Polski za 
wspieranie polityki prorodzinnej i zaintere-
sowanie naszą rodziną. Jego działalność w 
tym zakresie jest dużym krokiem naprzód w 
stosunku do poprzednich lat. Wcześniej, ekipy 
rządowe nie podejmowały żadnych konkret-

nych działań w tym zakresie. Prezydent Andrzej 
Duda jest człowiekiem konkretnym, nie posia-
dającym suflera, spontanicznym, bardzo inte-
ligentnym, rozważnym, życzliwym, miłym, a 
ponadto wielkiej wiary. Na zakończenie naszej 
wizyty prezydent pożegnał się z nami słowami 
»zostańcie z Bogiem!« co naprawdę mnie 
ujęło – zaakcentował Sławomir Nelec.

Ryszard Tabaka

Nasza rodzina w Częstochowie

Nasza naj-
liczniejsza 

rodzina 
spotkała 
się z pre-

zydentem 
Polski 

Andrzejem 
Dudą. Była 

to nieza-
pomniana 

dla nich 
chwila.
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W ostatni dzień wakacji odbyły się 
historyczne, I Mistrzostwa Szkółek Piłkar-
skich Energylandia Cup, zorganizowane 
przez Szkółkę Piłkarską Przeciszów z 
pomocą tytularnego sponsora czyli Zator-
skiego Parku Rozrywki Energylandia.

Turniej dla młodych piłkarzy z rocznika 
2005, przyciągnął do gminy Przeciszów 12 
drużyn reprezentujących szkółki piłkarskie 
z południowej i centralnej Polski. Zespoły te 
zostały podzielone na trzy grupy rozgryw-
kowe, gdzie na trzech boiskach w gminie 
Przeciszów rywalizowały o awans do Ligi 
Mistrzów oraz Ligi Europejskiej.

Pogoda oraz humory zawodników od 
samego rana dopisywały w stu procen-
tach. W tej miłej, sportowej atmosferze, 
punktualnie o godzinie 10:00 równolegle 
rozpoczęliśmy rozgrywki na trzech boiskach 
piłkarskich.

Na boisku Przeciszowskiego LKS-u grały 
ze sobą: KS Siódemka Tychy, Przebój Wol-
brom, Akademia Piłkarska Sanok i Akademia 
Piłkarska Unii Oświęcim. Poziom rywalizacji 
zaskoczył nawet największych koneserów 
futbolu. Chłopcy urodzeni w roku 2005 i 
młodsi pokazywali ciekawy i ładny dla oka 
futbol. Po zaciętych grach na boisku LKS-u 
Przeciszów do grupy Ligi Mistrzów awanso-
wały Szkółki z Tychów i Sanoka, natomiast 
zespoły z Wolbromia i Oświęcimia swoje 
popołudniowe mecze rozgrywały w Lidze 
Europejskiej.

Podobnie wyglądała rywalizacja w dwóch 
pozostałych grupach. Na Przeciszowskim 
Orliku zameldowały się ekipy: Akademia Pił-
karska Piast Łapanów, Akademia Piłkarska 21 
Trzebinia, Akademia Piłkarska Gliwice, oraz 
Football 4Pro Bielsko Biała. Tutaj ton rywali-
zacji nadawała ekipa z Łapanowa, która już 
po dwóch meczach zapewniła sobie awans 
do Ligi Mistrzów o drugie miejsce rywalizo-
wały drużyny z Trzebini i Gliwic. Drużyna z 
Trzebini rzutem na taśmę w ostatnim meczu 
pokonując Gliwice 1:0 zapewniła sobie upra-
gniony awans.

W Piotrowicach na nowym boisku LKS-u 
grały ze sobą prócz gospodarza, czyli Szkółki 
Piłkarskiej Przeciszów drużyny: UKS Lisek 
Milówka, Akademia Piłkarska Ziomki Rze-
szów oraz MKP Boruta Zgierz. Rywalizacja 
w tej grupie była zdecydowanie najbardziej 
wyrównana. W ostatecznym rozrachunku 
do rozgrywek Ligi Mistrzów awansowały: 
Szkółka Piłkarska Przeciszów oraz UKS Lisek 
Milówka, który to wygrał rozgrywki w grupie 
piotrowickiej.

Po dopołudniowej sportowej rywalizacji 

w s z y s t -
kie dru-
ż yny na 
s w o i c h 
boiskach 
p o s i l i ł y 
się pysz-
ną k ieł -
bask ą  z 
g r i l l a  i 
punktu-
a l n i e  o 
godzinie 
1 3 : 0 0 
zameldo-
wały się 
w Parku 
Rozryw-
ki  Ener-
gylandia. 
Do godzi-
ny 16:00 wszyscy uczestnicy turnieju wraz z 
trenerami świetnie bawili się, korzystając z 
rollercoasterów, atrakcji wodnych, karuzel i 
innych wspaniałych atrakcji Energylandii.

Rozgrywki finałowe dla wszystkich zespo-
łów odbyły się na boisku w Piotrowicach. 
O godzinie 16:30 rozweselone ekipy przy-
stąpiły do rozgrywek finałowych. Kolejną 
atrakcją dla wszystkich uczestników oraz 
kibiców była wizyta dwóch znanych z boisk 
ekstraklasy piłkarzy. Bartłomiej Konieczny 
znany z występów z Podbeskidzia Bielsko-
Biała oraz Maciej Iwański piłkarz m.in. Legii 
Warszawa, Zagłębia Lubin oraz reprezentacji 
Polski rozdawali autografy i zbijali przysło-
wiowe piątki.

Na boiskach rywalizacja o zwycięstwo w 
obu grupach była niezwykle zacięta, mło-
dzi piłkarze wznosili się na wyżyny swoich 
umiejętności, prezentując ładną dla oka grę, 
licznie zgromadzonej publiczności.

O godzinie 19:00 po zakończeniu gier 
boisko w Piotrowicach odwiedziły kolejne 
gwiazdy. Tym razem byli to mistrzowie Pol-
ski w piłkarskim i koszykarskim freestyl’u, 
którzy efektownym pokazem, gorąco okla-
skiwanym przez młodych piłkarzy, uświetnili 
huczne zakończenie turnieju.

W grupie Liga Mistrzów bezkonkuren-
cyjnym zespołem był KS Siódemka Tychy, 
który zwyciężył wszystkie spotkania, drugie 
miejsce niespodziewanie zajęła ekipa z małej 
miejscowości UKS Lisek Milówka, prezentują-
ca bardzo rozważną i ambitną grę. Na trzecim 
stopniu podium uplasowała się ekipa AP. z 
Sanoka. Warto podkreślić, że wysokie piąte 
miejsce zajęła nasza Szkółka z Przeciszowa. 
Grupę Liga Europejska zdecydowanie zwy-

ciężyła ekipa AP. Ziomki Rzeszów, wygrywa-
jąc wszystkie popołudniowe mecze. Królem 
Strzelców turnieju został Marcin Byrtus z 
Milówki, Najlepszym Bramkarzem Adrian 
Stodolak z Sanoka, natomiast Najlepszym 
Zawodnikiem Jakub Kos z Tychów.

Wszystkie zespoły zostały nagrodzone, 
pamiątkowymi medalami, dyplomami, upo-
minkami od firmy Energylandia, Oshee oraz 
wójta gminy Przeciszów Bogdana Cubera. 
Najlepsze ekipy odebrały okazałe puchary, 
a ich trenerzy otrzymali voucher na week-
endowy pobyt w OW. Azalia w Węgierskiej 
Górce oraz możliwość zorganizowania obozu 
piłkarskiego. Turniej podsumowali i zamknęli 
wójt gminy Przeciszów oraz rzecznik praso-
wy parku Energylandia Krystian Kojder.

I Mistrzostwa Szkółek Piłkarskich były nie-
wątpliwie dużą i huczną piłkarską imprezą 
dla najmłodszych. Trenerzy i opiekunowie 
w samych superlatywach wypowiadali się 
o organizacji oraz atmosferze panującej na 
turnieju. Miejmy nadzieję, iż turniej na stałe 
zagości w terminarzu imprez sportowych w 
gminie Przeciszów. u

I Energylandia Cup

Młodzi na boiskach

Mistrzostwa cieszyły się niezwykłym zainteresowaniem.
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Do walki o najwyższe trofea stanęli mode-
larze z Polski, Czech, Słowacji, Rosji, Ukrainy, 
Litwy, Białorusi, Niemiec, Norwegii, Kanady 
oraz Australii. Łącznie 218. uczestników obu 
konkursów zaprezentowało 713 modeli. 
Wśród nich 59 wzięło udział w konkursie Zło-
ta Kotwica Naviga klas „C” statków i okrętów. 
Taka ilość zaprezentowanych modeli karto-
nowych jest rekordem w historii naszego 
konkursu!!!

Organizatorami tego ważnego przedsię-
wzięcia byli: Klub Modelarski Orzeł w Przeci-
szowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Prze-
ciszowie oraz Urząd Gminy w Przeciszowie. 
Z kolei patronat honorowy objęli: Bogdan 
Cuber, wójt gminy Przeciszów, Jacek Krupa, 
marszałek województwa małopolskiego oraz 
Mark Sowa, poseł na Sejm RP.

- Po raz pierwszy możemy podziwiać taką 
ilość modeli na naszym konkursie. Tegoroczne 
zmagania zajęły nie tylko salę widowiskową, 
hall, ale również obszerną salę na piętrze. 
Bardzo się cieszę, że konkurs rozwija się z roku 
na rok i staje się ważnym wydarzeniem nie 
tylko w skali Polski. O naszej gminie mówią na 
świecie, a to może tylko cieszyć – podkreślił po 
zakończeniu konkursu Bogdan Cuber, wójt 
gminy Przeciszów.

Wystawę pokonkursową odwiedziło ok. 
1800 osób - mieszkańców gminy Przeciszów, 
województwa małopolskiego oraz przyby-
łych gości.

Partnerem tej imprezy było Jagello 2000 
- organizator pokazów lotniczych Nato Days 
w Ostrawie.

- Obecnie jest to największe modelarskie 
wydarzenie w Europie! Konkurs miał na celu 
integrację środowiska modelarskiego, wymia-
nę doświadczeń, propagowanie idei modelar-
stwa kartonowego, spędzania czasu wolnego, 
rozwijania uzdolnień manualnych wśród dzie-
ci i młodzieży – zaakcentował Łukasz Fuczek, 
instruktor KM Orzeł w Przeciszowie i zarazem 
inicjator oraz organizator konkursu.

Na sali widowiskowej domu kultury moż-
na było podziwiać wspaniałe bryły, modele, 
które przygotowano na nasz konkurs. Nad 
przebiegiem oceny czuwał zespół sędziów 
modelarskich, którzy mieli nie lada kłopot 
wybrać spośród wszystkich prac - te naj-
lepsze. 

W  n i e -
d z i e l ę , 
b ę d ą c ą 
o s t a t n i m 
d n i e m 
k o n k u r s u 
uroczyście 
wręczono 
laureatom 
d y p l o my, 
m e d a l e , 
p u c h a r y 
oraz nagro-
dy rzeczo-
we. Uczest-
nicy zma-
g a ń  b y l i 
podzieleni 
n a  g r u p y 
w i e k owe, 
a laur zwy-
c i ę s t w a 
przypadał trzem najlepszym modelarzom 
w danej kategorii modelu. Wręczono także 
wiele nagród specjalnych. Laureatów uho-
norowali: wójt Bogdan Cuber w asyście prze-
wodniczącej Rady Gminy Przeciszów Anny 
Momot, a także Kazimierz Surowiak, sędzia 
główny konkursu Złota Kotwica Naviga klas 
„C” statków i okrętów.

Pełnych wyników niestety nie możemy 
podać na łamach naszego czasopisma z 
uwagi na brak miejsca, ale zachęcamy do 
odwiedzenia strony internetowej, na której 
można znaleźć pełne wyniki wraz z relacją 
filmową oraz fotoreportażem: http://fakty-
oswiecim.pl/fakty/cudenka-z-papieru-w-
jubileuszowym-konkursie-filmy-foto/

Wybrani laureaci konkursu:

Puchar Wójta Gminy Przeciszów za •	
najlepiej wykonany model konkursu 
w ocenie Wójta Gminy Przeciszów: 
Marek Matuszczak - HMS Bellona

Puchar Starosty Oświęcimskiego za •	
najlepszy model konkursu: Ryszard 
Kurnik - HMCS „Agassiz”

Puchar Marszałka Województwa •	
Małopolskiego za najlepszy model 
konkursu: Krzysztof Szeffner - 
Kościół w Posztornie

Puchar Posła na Sejm RP - Marka •	
Sowy za najlepszy model konkursu: 
Tadeusz Hankiewicz - PLM 07 - 
275

Puchar Publiczności za najlepszy •	
model Konkursu wśród publiczności: 
Mariola Jarecka - Wall-E

Sponsorzy konkursu:

Urząd Gminy w Przeciszowie, LKS Prze-
ciszovia, ZSP-G w Przeciszowie - Podlesiu, 
OSP w Przeciszowie, OSP w Piotrowicach, 
wydawnictwo GPM z Łodzi, firma KOMA 
z Krakowa, Piotr Forkasiewicz z Często-
chowy, Pracownia stolarska u Salezjan 
w Oświęcimiu, wydawnictwo ANSWER z 
Olkusza, firma ART GRAWER z Oświęcimia, 
wydawnictwo HOBBY MODEL z Oleśni-
cy, wydawnictwo ORLIK MK z Czańca, 
Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu, 
Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej z 
Oświęcimia, wydawnictwo Dom Bumagi z 
Ukrainy, wydawnictwo ANDRZEJ HALIŃ-
SKI ze Stegny Gdańskiej, firma LENIAR z 
Rzeszowa, wydawnictwo KARTONOWA 
KOLEKCJA z Warszawy, MASTER MODEL 
- Piotr Czerkasow ze Szczecina, wydawnic-
two DRAF MODEL z Jastrzębiej Góry, Bank 
Spółdzielczy w Zatorze, wydawnictwo 
Model-Kom z Dąbcza.

Ryszard Tabaka

Święto modelarstwa w 
Przeciszowie

Już po raz szesnasty odbył się na terenie naszej gminy w dniach od 16 do 18 września Ogólnopolski Konkurs Modeli Karto-
nowych, organizowany o Puchar Wójta Gminy Przeciszów. W tym roku po raz pierwszy miał u nas miejsce także konkurs Złota 
Kotwica Naviga klas „C” statków i okrętów. Bez wahania można powiedzieć, że było to święto, nie tylko polskiego, ale również 
europejskiego modelarstwa kartonowego! Tym razem także osiągnęliśmy kolejne rekordy, a nasza impreza staje się z roku 
na rok najważniejszym wydarzeniem modelarskiego świata!
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Pierwszy dzień uroczystych obchodów 
święta, które wpisało się również w Festiwal 
Doliny Karpia, otworzył finał rajdu rowero-
wego. Na scenie przedstawiciele organiza-
torów Zlotu Rowerowego w Dolinie Karpia 
uroczyście wręczyli najlepszym cyklistom 
okazałe puchary oraz nagrody rzeczowe. Na 
temat rajdu piszemy w osobnej informacji i 
zapraszamy do jej lektury.

W sobotę były trzy atrakcje, które przycią-
gły prawdziwe tłumy na teren obok LKS Prze-
ciszovia. Pierwszą z nich to występ zespołu 
Bartnicky, będący projektem muzycznym, 
który powstał na początku 2011 roku. Na 
jego czele stoi były lider Folkoperacji, skrzy-
pek i wokalista czeskiego pochodzenia, 
Bogdan Bartnicki. Grupa zagrała żywiołowo 
i przypadła publiczności do gustu.

Kolejne magnesy, które przyciągnęły tłu-
my to zabawa taneczna z zespołem Expert, 
trwająca do późnych godzin nocnych. 
Atrakcją, która niezwykle rozświetliła niebo 
i zakończyła pierwszy dzień święta był pokaz 
ogni sztucznych.

Inauguracją drugiego dnia naszego 
święta był występ Koła Gospodyń Wiejskich 
z Piotrowic. Oprawę muzyczna zapewnił 
Rafał Łubiarz.

Kolejnym pokazem wokalnym, zapropo-
nowanym publiczności przez organizatorów 
imprezy, był występ laureatów Konkursu 
Piosenki Majowe śpiewanie. Impreza ta, 
zorganizowana 14 maja przez Gminną 
Bibliotekę Publiczna w Przeciszowie, wyło-
niła zwycięzców w trzech kategoriach wie-
kowych. Informacja na ten temat znalazła 
się w ubiegłym wydaniu WGP; zapraszamy 
do lektury.

Następnie, publiczność mogła zapoznać 
się z aktualnym repertuarem dobrze znane-
go nam zespołu śpiewaczego Same Swoje z 
Przeciszowa. Nad częścią muzyczną czuwał 
Rafał Zieliński.

W trakcie obchodów Święta Gminy 
Przeciszów nie mogło zabraknąć pokazu 
w wykonaniu zespołu tanecznego Rad-
kert, działającego przy Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Przeciszowie. Grupę prowadzi 
Paulina Płonka i Amanda Sosnowska.

Ważną częścią lipcowej imprezy było 
oficjalne ogłoszenie i uroczyste wręczenie 
nagród laureatom konkursu fotograficznego 
„Dolina Karpia w obiektywie”. Zwycięzcom 
gratulował wygranej wójt Bogdan Cuber 

oraz kierownik Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Przeciszowie Ewa Głogowska. Na ten 
temat piszemy w tym wydaniu naszego 
kwartalnika!

Sporą dawkę humoru i to śląskiego 
zapewnił wszystkim obecnym pokaz duetu 
Baba z Chopym. Było śmiesznie i wesoło.

Nieodłącznym elementem cyklicznej 
imprezy jest zabawa taneczna, prowadzona 
przy oprawie muzycznej Łukasza Gwózdka 
i Adriana Diaczka. Tak było i w lipcową nie-
dzielę. 

W tym dniu, a właściwie już nocy wszyscy 
zgromadzeni mogli podziwiać pokaz tańca 
z ogniem pt. „Łuczywo” w wykonaniu  Kra-
kowskiego Teatru Ulicznego Kalejdoskop. 
Publiczność, która została lub też przyszła 
późnym wieczorem na plac przy LKS Prze-
ciszovia nie mogła żałować. Prezentacja 
ognistych smug i świetlistych kul na noc-
nym niebie robiła kolosalne, niebywałe 
wrażenie!

Prócz atrakcji artystycznych zaplanowa-
nych na scenie i obok niej, wszyscy którzy 
przybyli na dwudniowe świętowanie mogli 
skorzystać z przejazdu Ciuchcią Beskidzką, 
zapoznać się z bogatą ofertą stoisk, czy 
zwyczajnie usiąść przy ławie, aby napić się 
i zjeść.

Organizatorzy serdecznie dziękują 
wszystkim zaangażowanym w przygo-
towania Święta Gminy Przeciszów 2016. 
Podziękowania kierowane są do sponso-
rów:

Banku Spółdzielczego w Zatorze •	

firmy Kopex Ex-Coal•	

a także do:

Józefa Śliwy i pracowników z Gminne-
go Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 
Przeciszowie, Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Piotrowic, Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Przeciszowa, Towarzystwa Turystyki 
Rowerowej Cyklista z Przeciszowa, Anny 
Kot, dyrektora Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Przeciszowie, Zbigniewa 
Gil z LKS Przeciszovia, Haliny i Andrzeja 
Stokłosów, Wiesławy i Zygmunta Kurza-
ków, zespołu śpiewaczego Same Swoje, 
Koła Gospodyń Wiejskich w Piotrowicach, 
zespołu tanecznego Radkert, laureatów 
Konkursu Piosenki Majowe Śpiewanie 
2016, sołtysa Władysława Kozuba, Zofii 
Szlachetka, Danuty Kucharczyk, Józefy 
Knapik, Tulakowo, Piotra Tobiczyka,  pra-
cowników porządkowych z terenu gminy 
Przeciszów, Bogdana Bartusia, oraz wszyst-
kim, którzy przyczynili się do organizacji 
tegorocznego Święta Gminy Przeciszów.

Ryszard Tabaka

Odświętnie w naszej gminie
Przez dwa dni, jak co roku gmina Przeciszów zamieniła się w miejsce występów artystycznych, licznych prezentacji, 

radości, muzyki i śpiewu. Działo się tak przez jeden letni weekend w dniach od 9 do 10 lipca. Święto Gminy przyciągnęło 
atrakcjami wielu mieszkańców nie tylko naszej, ale również innych miejscowości. Organizatorem imprezy była Gminna 
Biblioteka Publiczna w Przeciszowie.

W pierwszym dniu Święta Gminy Przeciszów wystąpił zespół Bartnicky, którego lider 
zagrał na skrzypcach. Było głośno, bardzo muzycznie i energicznie. 
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Szkoła Podstawowa im. I. Fika w Przeci-
szowie już po raz siódmy weźmie udział w 
konkursie Odblaskowa Szkoła, organizo-
wanym przez Komendę Wojewódzką Poli-
cji oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Celem konkursu jest zachęcenie szkół, 
lokalnych władz samorządowych i rodzi-
ców do wyposażania uczniów w elementy 
odblaskowe. W kolejnej edycji Odblaskowej 
Szkoły realizujemy wiele działań, które akty-
wizują naszą społeczność np.: odblaskowa 
dyskoteka, akcja jabłko – cytrynka (dzieci 
nagradzają kierowców za prawidłową jazdę), 
turnieje jazdy sprawnościowej na rowerze, 
ogólnoszkolny turniej wiedzy bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym oraz konkursy 
plastyczne. 

Działania te przyczyniają się do podno-
szenia poziomu bezpieczeństwa na drodze 
do i ze szkoły. Dają możliwość wykazania, 
że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o 
bezpieczeństwo swoich podopiecznych.

Wymienione działania promują najbar-
dziej aktywne szkoły oraz społeczności lokal-

ne. Biorąc udział w kolejnej edycji konkursu  
zdajemy sobie sprawę, że w województwie 
małopolskim o miano najlepszej walczyło już 
ponad 400 szkół. Już czterokrotnie mieliśmy 
zaszczyt uplasować się w gronie 10 najlep-

szych. W tym roku również bierzemy udział 
w akcji Odblaskowa Szkoła, traktując to jako 
kolejny krok do poprawy bezpieczeństwa 
drogowego naszych podopiecznych. 

Małgorzata Matyja

Konkurs po raz siódmy

U c z n i o -
wie z  k lasy 
p i e r w s z e j 
Szkoły Pod-
stawowej w 
Przeciszowie 
p r z y s t ą p i l i 
do konkursu 
Odblaskowa 
Szkoła.  Akcja 
ta, w której 
nasza szkoła 
z powodze -
niem bierze 
u d z i a ł  j u ż 
siódmy raz, 
m a  n a  ce l u 
pomóc dzie-
ciom poznać 
zasady bez-
pieczeństwa 
w ruchu dro-
gowym, a przede wszystkim pokazać jak 
ważne jest noszenie odblasków i bycie 
widocznym na drodze.

8 sierpnia uczniowie spotkali się z poli-
cjantem, który uczył dzieci zasad bezpiecz-
nego zachowania się na drodze oraz podczas 
jazdy samochodem z rodzicami. Uczniowie 
dowiedzieli się o możliwych zagrożeniach i 

Odblaskowe pierwszaki

sposobach radzenia sobie z nimi. Pan poli-
cjant przygotował dla pierwszoklasistów 
praktyczne wskazówki dotyczące ich bezpie-
czeństwa. Dzięki nim najmłodsi będą umieli 
dostrzegać niebezpieczeństwo i odpowied-
nio się zachować. W ramach akcji wszyscy 
uczniowie zostali wyposażeni w kamizelki 
odblaskowe.

Urszula Ptaszkowska-Englert

Przez naszą gminę będzie prowadził 
szlak Doliny Karpia w ramach mikropro-
jektu Programu Współpracy Transgra-
nicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 
2014-2020. Turyści, którzy wyruszą na 
rowerach odwiedzą Przeciszów i Piotro-
wice, aby w Lesie odpocząć w punkcie do 
tego przygotowanym. Znajdzie się tam 
altana, ława, stół i stojaki na rowery.

W sierpniu gmina podpisała ze Sto-
warzyszeniem Dolina Karpia umowę, na 
mocy której użycza działkę zlokalizowaną 
w pobliżu Domu Ludowego w Lesie w celu 
postawienia tam punktu wypoczynkowego 
dla wszystkich poruszających się malowni-
czym szlakiem Doliny Karpia. 

(ryt)

Szlak Doliny 
Karpia

Pierwszaki w kamizelkach odblaskowych z policjantem i wychowawczynią.

Uczniowie biorą udział w konkursie Odblaskowa Szkoła. Będzie bezpieczniej na drodze!



Wieści Gminy Przeciszów nr 3 (43) 2016 rok 15

Od roku 2012 odbywa się cyklicznie na 
terenie naszej gminy Zlot Rowerowy w 
Dolinie Karpia, który gromadzi w ramach 
obchodów Święta Gminy Przeciszów 
wielu amatorów dwukołowej rekreacji. 
Tegoroczny rajd odbył się w sobotę, 9 
lipca, czyli w pierwszy z Dni Przeciszowa. 
Organizatorami tej szczególnej „rozrywki 
w ruchu” byli TTR Cyklista oraz Małopolski 
Związek Kolarski.

Prawie 500 uczestników tegorocznego 
zlotu wzięło udział w rajdzie na trzech róż-
nych pod względem długości trasach. Trasa 
Mini to 12 km, a Midi i Maxi to kolejno 34 i 40 
km. Cykliści poruszali się pięknymi, malow-
niczymi terenami: Lasu, Podolsza, Palczowic, 
Trzebieńczyc, Trzebienia, Graboszyc, Gierał-
towic, Gierałtowiczek, Przybradz i Piotrowic. 
Oczywiście nie zapomniano o odpoczynku i 
poczęstunku, aby zregenerować siły.

Najmłodszy uczestnik zlotu Kacper Ber-
naś co dopiero obchodził piąte urodziny. 
Samodzielnie pokonał on trasę i otrzymał 
od organizatorów okazały puchar. Jednak 
najmłodszym kolarzem chyba wszech-raj-
dów był liczący rok i 5 dni Wincent Drabczyk. 
Trasę pokonał w specjalnym wózeczku, 
ciągnionym przez rodziców.

Metę rajdu jako pierwszy z zawodników z 
tras Midi i Maxi przejechał 19-letni Mateusz 
Rams. Na wszystkich uczestników Zlotu 
Rowerowego w Dolinie Karpia czekały liczne 

atrakcje, a na laureatów puchary i nagrody. 
Finał zlotu miał miejsce na terenie obok LKS 
Przeciszovia.

Organizatorzy dziękują za wsparcie 
podczas organizacji tegorocznego rajdu: 
wójtowi gminy Przeciszów Bogdanowi 
Cuberowi, przewodniczącej Rady Gminy 
Przeciszów Annie Momot, sołtysowi sołectwa 
Przeciszów Władysławowi Kozub, Restau-
racji Villaggio - Dominik Jarosz z Polanki 
Wielkiej, salonowi fryzur Beata - Beata 
Cisowska, sklepowi rowerowemu Oskar w 
Zatorze, GOPS w Przeciszowie, piekarni Sen-

Rajd na dwóch kółkach

dera, Ośrodkowi Wypoczynkowemu Karpik 
w Graboszycach, sklepowi Elwa - Zdzisław 
Flejtuch, sklepowi spożywczemu - Lucyna 
Szklarska, Zbigniew Rokowski, Pasiece Nad 
Wisłą - Wiesława i Zygmunt Kurzak, studiu 
kosmetycznemu Anita - Anita Flejtuch, 
kioskowi wielobranżowemu - E. Cieśla, B. 
Spadek, Instalbis - Bogusław Ganobis, baro-
wi Oaza - Łukasz Zieliński. Składają również 
serdeczne podziękowania za pomoc w orga-
nizacji rajdu: OSP Przeciszów, policji, służbie 
medycznej oraz serwisowi rowerowemu.

Ryszard Tabaka

Robert Rzepka został brązowym meda-
listą Mistrzostw Polski w kolarstwie toro-
wym w konkurencji Madison. Robert ma 
już na swoim koncie wiele sukcesów. W 
domowej kolekcji posiada 30 medali z 
różnych zawodów kolarskich. 

Niejednokrotnie zajmował on miejsca 
w pierwszej dziesiątce na mistrzostwach 
Polski. Celem Roberta na dzień dzisiejszy jest 
otrzymanie powołania do Kadry Narodowej 
w kolarstwie torowym.

Robert Rzepka swoją karierę sportową 
rozpoczął już w klasie II szkoły podstawowej. 
Jednocześnie zaangażował się w zajęcia koła 
rowerowego BRD (Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym), prowadzonego w szkole w 
Przeciszowie. 

Corocznie reprezentuje nasza szkołę w 
Ogólnopolskich Turniejach BRD, zajmując 
wraz ze swoja drużyną wysokie miejsca w 
województwie. Wielokrotnie zostawał rów-
nież Mistrzem Turnieju BRD, czyli najlepszym 
zawodnikiem. 

Zarówno na turniejach BRD, jak i na 
zawodach kolarskich istotną rolę odgrywa 
widoczność uczestnika ruchu drogowego. 
Biorąc udział w zawodach podkreślamy jak 
bardzo ważne są elementy odblaskowe, 
zarówno stroju, jak i rowerów, na których 
poruszają się zawodnicy. u

Medalista w kolarstwie

14 października o godz. 10.15 
Zespół Szkół Podstawowo - Gim-
nazjalnych w Przeciszowie przy 
ul. Szkolnej zaprasza na wielkie 
BICIE REKORDU POLSKI w ŁAŃ-
CUCHU ODBLASKOWYM.

Wszystkich chętnych serdecz-
nie zapraszamy z kamizelkami 
odblaskowymi na ul. Szkolną 
93.

Wyczyn ten zostanie udoku-
mentowany i wpisany do Księgi 
Rekordów Polski.

Liczymy na Was!!!

Bijemy 

odblaskowy 

rekord!

Jechali na rowerach całymi rodzinami, a finał był podczas Święta Gminy Przeciszów.

Robert Rzepka pragnie jeździć w Kadrze 
Narodowej w kolarstwie torowym!
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Na zakończenie wakacji Ośrodek 
Wsparcia dla Osób w Podeszłym Wieku i 
Młodzieży zorganizował kolejną wyciecz-
kę do największego parku rozrywki w Pol-
sce – Energylandii. Dzieci mogły korzystać 
z wszystkich urządzeń i atrakcji do woli i 
bez limitu czasu.

Atrakcje charakteryzujące się specjalnie 
dobraną tematyczną dekoracją i scenogra-
fią podzielone są w parku rozrywki na trzy 
strefy. 

Dla najmłodszych Bajkolandia – to dzięki 
niej można się przenieść do krainy najwspa-
nialszych bajek korzystając między innymi 
z klasycznej, pięknej wiedeńskiej karuzeli 
„Sissi”, mini spływu wodnego „Wyspa skar-
bów” czy kolejek „Jeep Safari” lub „Kraina 
krasnali”.

W strefie Familijnej dzieci razem ze swo-
imi babciami, uczęszczającymi do Ośrodka 
Wsparcia dla Osób w Podeszłym Wieku i 
Młodzieży spędziły niezapomniane chwile na 
największych w Polsce Roller Coasteach (Energuś oraz Dragon), ale 
także sprawiających wiele radości atrakcjach wodnych, na przykład 
płynąc łódkami i biorąc udział w bitwie wodnej.

Strefa Ekstremalna była prawdziwym rajem dla wszystkich 
entuzjastów wysokiej adrenaliny, których u nas nie brakowało! 
Dzieci najchętniej korzystały właśnie z tej strefy, która dostarczała 
im dreszczyku emocji np. w przypadku wielkiej obrotowej ławki 
Apocalipto czy Cunami.

Zabawa bez końca w Energylandii

Gdy dzieci zgłodniały mogły skorzystać z poczęstunku w postaci 
frytek, soku i pizzy w Don Energio.

Spędziliśmy w Energylandii prawie cały dzień. Musieliśmy prze-
dłużyć umówioną z uczestnikami godzinę wyjścia, ponieważ dzieci 
miały jeszcze niedosyt atrakcji. Świetnie się bawiły i każde z nich chce 
jeszcze raz tam powrócić po… więcej! Na zakończenie wykonaliśmy 
wspólne zdjęcie, które znajduje się powyżej. Mimo godzin zabawy 
nikt nie był zmęczony! u

Z nastaniem wakacji, końcem czerwca Ośrodek Wsparcia dla 
Osób w Podeszłym Wieku i Młodzieży w Przeciszowie zorga-
nizował wycieczkę do Kopalni Soli Wieliczka w Wieliczce. Jest 
ona jednym z najcenniejszych zabytków kultury materialnej i 
duchowej na ziemiach polskich.

Wycieczkowicze odbyli wędrówkę głównym szlakiem turystycz-
nym, który pozostanie w pamięci na bardzo długo. Poznawali wykute 
w soli piękne komory, niesamowite podziemne jeziora, majestatycz-
ne konstrukcje ciesielskie i unikalne solne rzeźby i kaplice. Wśród nich 
była ta dedykowana św. Kindze, podziemna solna perła lśniąca wyjąt-
kowym blaskiem. Pokonali blisko trzy kilometry krętych korytarzy i 
800 schodów, schodząc na głębokość 135 metrów pod ziemię. 

W szybie Daniłowicza spotkali przewodnika, który podczas 
wędrówki opowiedział o historii i tajemnicach kopalni, o rządzących 
nią siłach przyrody i etosie ciężkiej pracy wielu pokoleń górników.

Po tak długiej trasie wycieczkowicze wybrali się do pobliskiego 
McDonalda, aby się posilić i mieć siły na drogę powrotną. Do domu 
wrócili zmęczeni, ale bogatsi w nowe zdobyte doświadczenia.

Kopalnia Soli Wieliczka to zabytek klasy światowej, wpisany jako 
jeden z pierwszych obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa Kul-
turalnego i Przyrodniczego UNESCO. Kopalnia to dorobek kilkudzie-
sięciu pokoleń górników, pomnik historii Polski i narodu polskiego 
– marka, która istnieje w świadomości Polaków od stuleci. u

Odwiedzili kopalnię 
Wieliczka

18 września na Łowiskach Wędkarskich Podolsze koło Zatora 
odbyły się Wielkie Żniwa Karpiowe, które były oficjalnym zakoń-
czeniem cyklu imprez i wydarzeń na terenie Doliny Karpia. 

Naszą gminę podczas tej imprezy reprezentował chór Perfectum, 
działający przy ZSP-G w Piotrowicach pod kierownictwem Iwony Ber-
naś oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Przeciszowa, które przygotowało 
do degustacji produkt lokalny „Żur po przeciszowsku”.

GBP w Przeciszowie

Zatorskie Żniwa 
Karpiowe

Występ chóru Perfectum z Piotrowic.
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Spraw, aby każdy dzień 
miał szansę stać się naj-
piękniejszym dniem Twoje-
go życia.

  Mark Twain 

Jak bumerang powraca na naszych łamach temat budowy 
kopalni węgla kamiennego na terenie naszej gminy. Jak już 
informowaliśmy w poprzednim wydaniu WGP sprawa jej 
powstania wciąż się waży, gdyż Grupa Kopex S.A. jest obecnie 
przejmowana przez Grupę Famur S.A. Fuzje spółek mają to do 
siebie, że są obarczone często koniecznością restrukturyzacji 
nierentownych firm i „układaniem” się z bankami w sprawie 
spłaty zobowiązań. Tak też jest i w tym przypadku. Wszystko 
inne póki co schodzi na plan dalszy, a wiec również projekt 
budowy u nas kopalni.

Czytamy na stronie internetowej Grupy Famur S.A.:

W marcu TDJ S.A., do którego należy Grupa Famur, uzyskał zgodę 
prezesa UOKiK na przejęcie kontroli nad Kopex S.A. Poza akceptacją 
wyników trwającego wciąż, złożonego due diligence, drugim nie-
zbędnym krokiem będzie ustalenie ostatecznego kształtu i warunków 
restrukturyzacji, potwierdzone zawarciem umowy restrukturyzacyjnej. 
Badanie stanu spółek Grupy Kopex potwierdza ich dramatyczny stan, 
gdyż realna wartość aktywów diametralnie odbiega od tej prezento-
wanej w przeszłości. Potwierdzają to chociażby utworzone w bieżącym 
roku odpisy na kwotę ok. 1,4 mld zł oraz planowane kolejne na ponad 
0,5 mld zł.

– Uważamy, że w świetle kryzysu, jaki w ostatnich kilku latach dotyka 
górnictwo w Polsce, konsolidacja jest dzisiaj najlepszą drogą rozwoju 
branży okołogórniczej, która w długim terminie umożliwi istotne zwięk-
szenie skali, jakości i efektywności działań prowadzonych na rynku pol-
skim i za granicą. Należy podkreślić, że z punktu widzenia powodzenia 
całego procesu integracji potencjałów Grup FAMUR i Kopex kluczowym 
czynnikiem jest szybkie rozpoczęcie restrukturyzacji Kopeksu i jej spół-
ek zależnych. Brak zdecydowanych i szybkich działań naprawczych 
powoduje, że skala problemów dotykających Grupę Kopex oraz ich 
konsekwencji jest z każdym miesiącem coraz większa. W obecnej 
sytuacji rynkowej głęboka restrukturyzacja Kopeksu jest nieunikniona 
i stanowi jedyną szansę na uratowanie tej spółki. Mamy świadomość, 
że jest to proces trudny i długotrwały, ale jesteśmy zdeterminowani, by 
zakończyć go sukcesem. Mamy nadzieję, że konsolidacja branży będzie 
wspólnym dziełem pracowników i akcjonariuszy TDJ i Kopeksu – mówi 
Czesław Kisiel, prezes zarządu TDJ S.A.

Rada Gminy Przeciszów póki co nie planuje głosować nad zmiana-
mi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przeciszów, 
co ma istotne, kluczowe znaczenie dla uzyskania koncesji na wydo-
bywanie u nas węgla kamiennego.

- Czekamy na rozwój wypadków. Firma w nowej odsłonie musi się 
wypowiedzieć na temat budowy u nas kopalni. Czas pokaże co dalej 
będzie – zaznacza wójt Bogdan Cuber.

Ryszard Tabaka

Kopalnia w 
Przeciszowie?

W grudniu 2014 roku miały miejsce wybory do Młodzieżowej 
Rady Gminy Przeciszów drugiej kadencji. Jak sobie radzą młodzi 
radni? Co im się udało osiągnąć do tej pory i jak wygląda ich 
działalność? Spróbujemy odpowiedzieć na te i inne pytania.

Młodzieżowa Rada Gminy Przeciszów drugiej kadencji rozpoczęła 
swoją działalność wraz z nastaniem 2015 roku. Składa się z piętnastu 
radnych, wśród których najmłodsi mają po 16 lat. Przewodniczącą 
rady jest Adrianna Balon, a jej zastępcami Dominik Sanak i Anna 
Momot. Ich łącznikiem z „dorosłą” Radą Gminy Przeciszów są dwaj 
najmłodsi radni Dawid Nowak i Maciej Momot, którzy na co dzień 
pomagają, doradzają jak poradzić sobie z problemami i ukazują 
sposoby formalnego załatwiania spraw.

Młodzi radni kontynuują drogę wyznaczona w pierwszej kadencji. 
Przede wszystkim zależy im na podniesieniu poziomu rozrywki i 
zagospodarowanie młodzieży wolnego czasu.

- Uważam, że podczas pierwszej kadencji działo się wiele i należy 
to kontynuować. Turnieje i wieczory filmowe, to dobre zajęcie dla 
młodzieży. Choć trzeba przyznać, że ostatni pokaz filmów niestety nie 
wypalił, bo było bardzo mało widzów. Planujemy zrobić sobie od niego 
póki co przerwę – mówił Dominik Sanak, zastępca przewodniczącej 
MRG Przeciszów. 

Imprezy zapoczątkowane przez poprzednią kadencję można 
jednym tchem wymienić: wspomniany już wieczór filmowy, cyklicz-
ny turniej piłki nożnej na Orliku oraz turniej FIFA na konsolach 
telewizyjnych. Młodzi radni pomagali także w organizacji imprezy 
sportowej Energylandia Cup, nocnego turnieju na Orliku i Majowego 
Śpiewania.

Jednak, co było własną inicjatywą Młodzieżowej Rady Gminy w 
Przeciszowie? Czym może się ona pochwalić jako własnym przed-
sięwzięciem?

- Naszym pomysłem był wyjazd na łyżwy na Molo w Osieku w trakcie 
tegorocznych ferii zimowych. Cieszył się on bardzo dużym zaintereso-
waniem młodych entuzjastów sportów zimowych. Z naszej inicjatywy 
zorganizowaliśmy zawody w piłce siatkowej, jak również turniej piłki 
nożnej na Orliku, który odbył się w niedzielę, 18 września. Chcę także 
podkreślić, że mamy bardzo dobry kontakt z młodzieżą na Facebook-u 
i dzięki temu możemy spełniać ich pomysły, jak tylko jest to możliwe – 
akcentował nastoletni Dominik.

Co jednak jest największą bolączką młodych? Na czym najbardziej 
im zależy?

- Naszą bolączką jest to jak sądzę, że nie mamy miejsca, w którym 
możemy się spotkać, zwyczajnie pogadać. Wysiadywanie na przystan-
kach całkowicie mija się z celem. Może właśnie klub, pub, lokal byłby 
właściwym miejscem. Niestety u nas z tym jest duży problem. W gmi-
nie właściwie nie ma lokalu. W Piotrowicach był kilkakrotnie, obecnie 
podupada. Muszę także przyznać, że wielu z nas jeździ na koncerty do 
Zatora. U nas nie ma sceny muzycznej, niewiele się dzieje – przyznał 
Dominik Sanak.

Jak zauważył przedstawiciel młodzieżowego forum - wszystkich 
młodych jeszcze w tym roku czeka niespodzianka! Nie chciał on 
zdradzić co to będzie, ale nowa uchwała z pewnością przyniesie coś 
ciekawego i pożytecznego.

Ryszard Tabaka

Młodzi radni dla 
młodych
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ping-pongowe wieści

Zmagania w Międzynarodowym turnieju 
w tenisie stołowym Joola Sattelite Tour 2016 
za nami. Ogółem uczestniczyło 180 zawodni-
ków ze Słowacji, Czech, Malty, Azerbejdżanu, 
Słowenii, Niemiec. Klub z Piotrowic repre-
zentowali: Michał Piekarczyk, Michał Bodnar, 
Patryk Antecki, Piotr Wolanin, Paweł Mitoraj, 
Kamil Wodniak i Zuza Staszczak. Piotr Wola-
nin, Michał Bodnar, Patryk Antecki oraz Kamil 
Wodniak i Paweł Mitoraj zakończyli swój 
udział na rozgrywkach grupowych, zbierając 
cenne doświadczenie.

Joola Sattelite Tour 2016
Michał Piekarczyk oraz Zuza Staszczak 

wygrali swoje grupy, awansując do turnieju 
głównego. Oboje w swoich kategoriach po 
bardzo dobrych grach znaleźli się w ćwierć-
finale. Zuza przegrała walkę o strefę meda-
lową z reprezentantką Czech w stosunku 
3:1, natomiast Michał uległ reprezentantowi 
Słowacji 3:0. 

Nasi ćwierćfinaliści zagrali na miarę 
swoich możliwości, bardzo dobre i zacięte 
mecze. u

W Ogólnopolskim Memoriale Tenisa 
Stołowego w Radziechowych, nasi repre-
zentanci w składzie Robert Żydek, Michał 
Piekarczyk, Michał Bodnar, Zuza Staszczak, 
Zuza Piekarczyk, Kamil Wodniak, Patryk 
Antecki, Piotrek Wolanin, Agata Ortman roze-
grali dobre zawody. Turniej stał na bardzo 
wysokim poziomie, ponieważ uczestniczyła 
w nim m.in. kadra śląska.

Najlepszy wynik zanotował Robert znaj-

dując swojego pogromcę dopiero w finale. 
Zuza i Agata zajęły odpowiednio 5. i 9. 
miejsce w stawce 26 kobiet. W kategorii klas 
4-6 Michał Piekarczyk uplasował się na 5. 
miejscu, a Patryk na miejscu 13. W kategorii 
szkół gimnazjalnych w stawce ponad 50 
zawodników Piotrek, znalazł się na 13. miej-
scu, Michał Bodnar, na miejscu 17., a Kamil 
na 24. Nasza najmłodsza zawodniczka Zuza 
Piekarczyk, zdobyła cenne doświadczenie, 
wygrywając kilka setów. u

Robert srebrnym medalistą

W roku szkolnym 2016/2017 do Samo-
rządowego Przedszkola nr 1 w Przeciszo-
wie uczęszcza aż 75 dzieci, zgrupowanych 
po 25 w trzech oddziałach. Dzieci są w 
wieku od 3 do 6 lat.

Mamy nowy rok szkolny, nowe zadania 
i oczekiwania. Placówka jest dobrze przy-
gotowana pod względem bezpieczeństwa. 
Zapewnione zostały odpowiednie warunki 
pobytu dzieci w placówce. Każda sala jest 
wyposażona w nowy sprzęt i zabawki.

Adaptacja dzieci przebiega łagodnie. 
Cieszymy się z tego bardzo. Mamy nadzieję, 
że z pomocą rodziców przedszkole osiągnie 
zamierzone cele dydaktyczne, wychowaw-
cze i opiekuńcze.

j.o

Przygotowane 
przedszkole

Podczas Mistrzostw Świata Modeli Kar-
tonowych Statków i Okrętów Naviga klas 
„C”, które odbyły się w dniach od 4 do 11 
września w Kaliningradzie, dwaj modela-
rze z naszego klubu Orzeł wywalczyli po 
srebrnym medalu w jednej z kategorii. 
Gratulujemy!!!

W tym roku gospodarzem mistrzostw 
byli Rosjanie. W zmaganiach o najwyższe 
trofea stanęli modelarze z wielu krajów. Nie 
zabrakło tam również i polskiej reprezenta-
cji, której członkami byli modelarze z Klubu 
Modelarskiego Orzeł w Przeciszowie. Swoje 
najnowsze prace zaprezentowali: Andrzej 
Jakulewicz - brytyjski ciężki krążownik HMS 
London oraz Łukasz Fuczek - brytyjski lekki 
krążownik HMS Naiad. 

Oba okręty zostały nominowane do udzia-
łu w Mistrzostwach Świata po osiągniętym 
wysokim wyniku w kwietniu podczas Pucha-
ru Polski Statków i Okrętów Naviga klas „C” 
w Oleśnicy.

Okręty przeciszowskich „orłów” stanęły do 
walki w kategorii C-7, czyli modeli okrętów 
kartonowych i papierowych, w której swój 
udział zgłosiło aż 32 modelarzy!!!

Wynik oceny potwierdził, że nasi modela-
rze są w światowej czołówce. Obaj uczestnicy 
mistrzostw zdobyli srebrne medale osią-
gając: Andrzej Jakulewicz - 94pkt i Łukasz 
Fuczek - 92pkt! u

Wielki sukces modelarzy!

Łukasz Fuczek, nasz srebrny medalista 
mistrzostw świata wraz ze swoim mode-

lem brytyjskiego lekkiego krążownika 
HMS Naiad.

Zapraszamy do filii Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Przeci-
szowie. Biblioteka znajduje się w 
budynku szkoły w Piotrowicach. 

Od 1 października można 
korzystać z księgozbioru w nastę-
pujących godzinach:

Poniedziałek 11:00 – 17:00

Wtorek  11:00 – 17:00

Środa  9:00 – 15:00

Czwartek  11:00 – 17:00

Piątek  9:00 – 15:00

Filia w 
Piotrowicach
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To już czwarty raz rywalizowano w 
Nocnym Orlikowym Turnieju Piłki Noż-
nej o Puchar Orlika. Zmagania te miały 
miejsce 2 września i kolejny raz uświetniły 
zakończenie wakacji.

W świetle księżycowego blasku udział 
wzięło 9 drużyn. Zwycięzcą turnieju została 
po raz drugi z kolei drużyna Carmax z Wado-
wic. Na pudle stanęły również odpowiednio 
na drugim miejscu Brzezina Osiek i na trze-
cim Ostre Dziki. Jak zawsze w turnieju uczest-
niczyły także drużyny z gminy Przeciszów.

Ostatnie promienie znikającego za hory-
zontem słońca dawały znać, że w Przeciszo-
wie czas na kolejny, osławiony już turniej 
- Turniej Nocny. O randze i klasie tych roz-
grywek świadczyć może zniecierpliwienie 
i sygnały zaniepokojenia dawane ze strony 
corocznie startujących drużyn. Kiedy termin 
turnieju wyznaczono na wrzesień, a nie jak 
zawsze na koniec sierpnia, wówczas dało się 
poznać nerwowe zapytania.

Schemat rozgrywek jest niezmienny od 
samego początku istnienia turnieju. Do 

zawodów zgłosiło się 9 ekip. Drużyny w 
losowaniu zostały podzielone na dwie grupy. 
Pierwsza grupa liczyła 5 drużyn a druga 4. 
Mecze najpierw rozgrywane były w grupach 
by później wyłonić po dwie drużyny z naj-
większą ilością punktów z każdej grupy.

Grupowe rozgrywki, przeplatane z jednej 
strony walką i ambicją, a z drugiej piękną 
techniczną grą i wspaniałymi golami, podo-
bały się przybyłym kibicom czego wyraz dali 
w gorącym i głośnym dopingu.

Po meczach grupowych wyłoniono po 
dwie drużyny, które zgromadziły najwięk-
szą ilość punktów. Na tym etapie gmina 
Przeciszów miała swojego reprezentanta w 
postaci drużyny Wymię Róży. Ostatecznie 
po zmaganiach zajęli oni czwarte miejsce 
ustępując drużynie Ostre Dziki w meczu o 
trzecie miejsce. W wielkim finałowym meczu, 
rozgrywanym około 1 w nocy, zwycięstwo 
odniosła drużyna Carmax, pokonując Brze-
zinę Osiek.

Po zakończeniu rozgrywek zostały wrę-
czone puchary dla najlepszych trzech drużyn 

Nocny turniej na Orliku
oraz statuetka dla najlepszego strzelca tego 
turnieju, którym został Tomasz Bernat z ekipy 
Carmax.

Dobry pomysł, zrodzony cztery lata temu 
w głowach animatora Orlika, nauczyciela 
wychowania fizycznego Michała Romań-
skiego oraz Piotra Tobiczyka z Młodzieżo-
wej Rady Gminy, a także coroczna świetna 
organizacja owocuje do tej pory - turniej 
cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem 
zarówno zawodników, jak i kibiców.

Organizatorami turnieju byli obecny 
animator Orlika w Przeciszowie Szymon 
Poręba oraz poprzedni animator Orlika 
Michał Romański. Turniej odbył się również 
przy pomocy Młodzieżowej Rady Gminy 
w Przeciszowie. Sprawiedliwym rozjemcą 
spotkań był Tomasz Drzyżdżyk.

Wobec takiej popularności turnieju 
wyrażamy nadzieję na kontynuację tego 
świetnego wydarzenia!!!

Piotr Tobiczyk

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół 
Podstawowo–Gimnazjalnych w Prze-
ciszowie przystąpiła w bieżącym roku 
szkolnym do Ogólnopolskiego Projektu 
Polskiego Związku Szachowego pt. 
„Edukacja przez szachy w szkole”. Celem 
programu jest wsparcie edukacji matema-
tycznej w edukacji wczesnoszkolnej. 

Program będzie realizowany przez pro-
wadzenie obowiązkowych zajęć nauki gry 
w szachy w obecnych klasach drugich szkoły 
podstawowej i kontynuowanie ich w przy-
szłym roku w klasach trzecich. Zajęcia pro-
wadzić będą nauczyciele, którzy ukończyli 
szkolenie z zakresu nauczania gry w szachy. 
Nauką tej królewskiej gry zostaną również 
objęci uczniowie korzystający ze szkolnej 
świetlicy. Po lekcjach będą brali udział w 
zajęciach koła szachowego prowadzonych 
w ramach zajęć świetlicowych. 

Przystąpienie do programu zaowocowało 
wyposażeniem szkoły przez PZ Szach w 
pomoce edukacyjne niezbędne do prowa-
dzenia zajęć, tj. 15 kompletów bierek, 15 
kompletów szachów i szachownicy demon-
stracyjnej.

Korzyści płynące z nauki królewskiej gry 
docenił Parlament Europejski, który już w 
roku 2012 wydał oświadczenie o potrze-
bie wprowadzenia do szkół nauki gry w 
szachy. Wyniki badań przeprowadzonych 

wśród uczniów uczących się grać w szachy 
wskazują na ich lepszy rozwój intelektualny, 
społeczny, psychiczny i ogólny. Królewska 
gra rozwija i ćwiczy również wyobraźnię 
przestrzenną dziecka, poprawną koordy-
nację ruchów, uczy określania odległości 
między przedmiotami, rozpoznawania stron 
świata, kierunków lewo – prawo itd.

Howard Gardner twórca „teorii inteligencji 
wielorakich” dwie spośród ośmiu definiowa-
nych inteligencji - matematyczno–logiczną 
i przestrzenną - uzasadnia właśnie przykła-
dami szachowymi. Nieoceniony jest również 
wpływ szachów na psychikę dzieci – dzięki 
grze uczą się one odpowiedzialności, pono-
szenia konsekwencji za własne decyzje, 
skutecznego działania pod presją i zdrowej 
rywalizacji. Szachy rozwijają też kreatyw-
ność, koncentrację i opanowanie, a także 
determinację w dążeniu do celu. Mówiąc 
o szachach nie można pominąć aspektu 
wychowawczego, jaki niesie ze sobą ta gra. 
Aspektu rozpatrywanego w kategorii zwy-
cięstwa i porażki. Zwycięstwa osiągniętego 
dzięki sile własnego umysłu. Porażka jest 
okazją do refleksji i motywacją do dalszego 
rozwoju. 

W szachach należy również widzieć 
dyscyplinę sportu, której towarzyszą cisza i 
skupienie. Są wreszcie szachy grą, rozrywką, 
świetną zabawą i mogą stać się pasją na całe 

życie. Oprócz nauki przez działanie, pojawia 
się w nich również edukacja przez zabawę. 
Szachy to również świetny sposób na utrzy-
manie naturalnych cech dzieci takich jak 
ciekawość, radość, chęć zabawy, twórczość 
w procesie kształcenia. Badania pokazują, 
że co czwarte dziecko w trakcie pierwszego 
roku „tradycyjnej” edukacji traci entuzjazm 
do nauki, zatem wprowadzenie tej innowacji 
może korzystnie wpłynąć na podniesienie 
motywacji uczniów do nauki. 

Podsumowując, szachy mogą odegrać 
istotną rolę w edukacji, jako narzędzie sty-
mulujące rozwój emocjonalny i intelektualny 
naszych uczniów, kształtując ich osobowość i 
pozwalając na rozwój twórczego potencjału 
jaki drzemie w każdym młodym człowieku.

A.B.

- Nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich przyszłość możecie być spokojni - Paul Morphy.

Szachy pomogą w szkole
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Zwycięstwo, remis i cztery porażki, takim bilansem meczo-
wym po sześciu kolejkach rozgrywek o mistrzostwo oświęcim-
skiej Klasy A, legitymuje się Przeciszovia Przeciszów. Tak słaba 
postawa ekipy z Podlesia na początku rozgrywek powoduje, że 
dalszej części sezonu będą musieli walczy o utrzymanie w tej 
klasie rozgrywkowej.

Przeciszowianie już w pierwszym meczu nie zachwycili. Na stadio-
nie w Bobrku musieli uznać wyższość miejscowego LKS–u, któremu 
ulegli 0:5. Tydzień później przyszedł co prawda  czas na pierwszy 
punkt, jednak remis na własnym stadionie z beniaminkiem z Grojca 
do wyczynu najwyższych lotów nie należał.

Na pierwsze zwycięstwo nasz zespół musiał czekać do czwartej 
kolejki. Wówczas na stadionie w Witkowicach ograli Orła 4:2, który 
jest jedną z najsłabszych drużyn w lidze. W międzyczasie Przeciszovia 
musiała uznać jeszcze wyższość m.in. Strumienia Polanka Wielka, 
Górnika Brzeszcze oraz LKS Rajsko. Tym samym zespół z Podlesia 

w sześciu kolejkach zdobył 4 punkty, uzyskując przy tym 8 bramek, 
a tracąc ich 18. Ten bilans daje naszym zawodnikom dopiero 12. 
lokatę.

Bartłomiej B.Kasperczyk

Wyniki:

LKS Bobrek - Przeciszovia Przeciszów   5:0

Przeciszovia Przeciszów – Solavia Grojec   4:4

Strumień Polanka Wielka  - Przeciszovia Przeciszów  3:1

Orzeł Witkowice – Przeciszovia Przeciszów   2:4

Przeciszovia Przeciszów – Górnik Brzeszcze  0:3

LKS Rajsko - Przeciszovia Przeciszów   1:0

Fatalny początek Przeciszovii

LKS Piotrowice przed sezonem był zaliczany do jednego z 
głównych pretendentów do awansu. Nasz zespół co prawda 
szansy na promocję do wyższej klasy rozgrywkowej nie stracił, 
jednak zdołał już cenne punkty zgubić, które mogą w ostatecz-
nym rozrachunku być rozstrzygające.

Sezon rozpoczął się optymistycznie od swobodnego zwycięstwa 
nad Pogórzem Gierałtowice, które miało być tylko preludium przed 
kolejnym starciem z osłabionym LKS Głębowice. Tymczasem w 
tym spotkaniu to podopieczni Przemysława Tlałki zagrali pierwsze 
skrzypce i nasz zespół musiał zejść z boiska pokonany. Tydzień 
później piotrowiczanie na własnym boisku tracą kolejne punkty. 
Tym razem musieli uznać wyższość jednego z głównych rywali do 
awansu ekipy LKS Bulowice.

Przebudzenie nadeszło dopiero w czwartej serii spotkań, gdy 
nasz zespół pokonał w Palczowicach miejscowy LKS 2:0. Radość z 
kompletu punktów trwała tylko tydzień, bowiem w kolejnej kon-

Piotrowice tracą cenne punkty
frontacji zespół z Piotrowic znowu musi dzielić się punktami, tym 
razem z Sygnałem Włosienica. 

Ostatecznie w pięciu spotkaniach LKS Piotrowice zgromadził 
siedem punktów z dodatnim bilansem bramkowym 7:6. Ta zdobycz 
pozwala jeszcze realnie myśleć o awansie, jednak zespół z Piotrowic 
nie może już tracić punktów.

Bartłomiej B.Kasperczyk

Wyniki:

LKS Piotrowice - Pogórze Gierałtowice   3:1

LKS Głębowice - LKS Piotrowice    3:1

LKS Piotrowice – LKS Bulowice    0:1

LKS Palczowice -  LKS Piotrowice    0:2

LKS Piotrowice – Sygnał Włosienica   1:1

1. LKS Bulowice  4 9 3 0 1

2. Sygnał Włosienica 5 9 2 3 0

3. LKS Piotrowice  5 7 2 1 2

4. LKS Poręba Wielkie 5 7 2 1 2

5. Pogórze Gierałtowice 5 7 2 1 2

6. LKS Głębowice  5 6 2 0 3

7. Iskra Brzezinka  5 6 1 3 1

8. Puls Broszkowice 5 6 1 3 1

9. LKS Palczowice  5 4 1 1 3

10. Korona Harmęże 4 4 1 1 2 

Tabela dla LKS Piotrowice
1. Zatorzanka Zator 6 18 6 0 0

2. LKS Rajsko  6 16 5 1 0

3. LKS Bobrek  6 13 4 1 1

4. Hejnał Kęty  6 12 4 0 2

5. Górnik Brzeszcze 6 11 3 2 1

6. Strumień Pol. W. 6 10 3 1 2

7. Soła Łęki  6 9 3 0 3

8. Solavia Grojec  6 8 2 2 2

9. Skawa Podolsze  6 6 2 0 4

10. Zgoda Malec  6 4 1 1 4

11. Zabo. Zaborze  6 4 1 1 4

12. Przeciszovia Przec. 6 4 1 1 4

13. LKS Gorzów  6 3 1 0 5

14. Orzeł Witkowice 6 3 1 0 5

Tabela dla Przeciszovi
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KRONIKA POLICYJNA

Prawo na codzień

Otóż nie wszyscy wiedzą, że reklamacja 
jest terminem języka potocznego, a nie 
prawnego i złożenie reklamacji bez poda-
nia podstawy prawnej prowadzi często do 
nieporozumień między sprzedającym, a 
kupującym (konsumentem), mającym 
problemy ze skutecznym dochodzeniem 
swoich roszczeń.

W słowniku języka polskiego PWN zdefi-
niowano reklamacje jako:

1. zwrócenie się do dostawcy, producenta, 
wykonawcy usługi w sprawie ujawnionych 
wad towaru, niedokładności w dostawie, w 
rachunku, w wykonaniu usługi itp., z żąda-
niem naprawienia szkód. 2. zażalenie, skarga 
złożone w tej sprawie.

Chcąc uniknąć nieporozumień składając 
reklamacje powinniśmy podać podstawę 
prawną, a mamy dwie takie podstawy – 
rękojmię i gwarancję.

Te dwa instrumenty służą dochodzeniu 
roszczeń od sprzedawcy. Podstawowa różni-
ca miedzy gwarancją, a rękojmią polega na 
tym, że rękojmia przysługuje z mocy prawa, 
a nie umowy stron, zawsze niezależnie czy 
towar posiada gwarancje czy też nie. 

Z tytułu rękojmi odpowiada sprzedawca 
przez okres 2 lat od daty sprzedaży towaru. 
Konsument uprawniony jest do odstąpie-
nia od umowy (z zastrzeżeniem art. 560 i 
561 kodeksu cywilnego), obniżenie ceny, 
wymiana towaru, usunięcie wad. Gwarancja 

jest dobrowolna 
i jest uwarunko-
wana wydaniem 
dokumentu gwa-
rancyjnego, czas 
trwania gwarancji 
określony jest w 
karcie gwarancyj-
nej lub jeden rok. 
Odpowiada gwa-
rant – m.in. produ-
cent, hurtownik, 

dealer, sprzedawca. Uprawnienia konsu-
menta są określone w karcie gwarancyjnej 
lub polegają na usunięcie wad, ewentualnie 
wymiana towaru.

Jeżeli w umowie sprzedaży nie zawarto 
zastrzeżenia gwarancyjnego, ani nie dołą-
czono do niej karty gwarancyjnej, to kupu-
jącemu przysługuje tylko rękojmia.

Niezależnie od uprawnień przyznanych 
w ramach gwarancji mamy prawo do wyko-
nywania uprawnień wynikających z rękoj-
mi. W przypadku nieuwzględnienia przez 
gwaranta żądania wskazanego w gwarancji 
(np. wymiany lub naprawy) mamy prawo 
dochodzić swoich praw w odniesieniu do 
tej samej wady w ramach rękojmi bezpo-
średnio od sprzedawcy (nie musi to być ten 
sam przedsiębiorca, który był gwarantem). 
Wykonanie uprawnień z tytułu gwarancji nie 
wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z 
tytułu rękojmi. Oznacza to, że wymiana lub 
naprawa przedmiotu w ramach gwarancji 
nie ogranicza możliwości późniejszego 
skorzystania z reklamacji z tytułu rękojmi 
w odniesieniu do wad ujawnionych w tym 
samym towarze. 

Prawo konsumenckie jest trochę skompli-
kowane dlatego warto korzystać z pomocy 
prawnej.

Darmową pomoc możemy uzyskać od 
Rzecznika Praw Konsumentów w Starostwie 
Powiatowym w Oświęcimiu, Federacji Kon-
sumentów (www.federacja-konsumentow.
org.pl), Stowarzyszenia Konsumentów Pol-
skich (www.konsumenci.org.) 

Jan Kajdas

Reklamacja. Co to jest?

6 lipca – w Przeciszowie na ul. Krakow-
skiej doszło do czołowego zderzenia trzech 
pojazdów osobowych. Kilka osób trafiło do 
szpitala z obrażeniami ciała. 

11 lipca – w miejscowości Las zatrzymano 
mężczyznę, który kierował samochodem nie 
stosując się do zakazu sądowego.

27 lipca – w Przeciszowie zatrzymano 
nietrzeźwego mężczyznę, kierującego samo-
chodem m-ki Skoda Fabia.

30 lipca – 22-letni mieszkaniec woj. 
śląskiego dopuścił się kilku kradzieży w 
miejscach swojej pracy w firmie  przy remon-
tach budynków mieszkalnych na terenie 
Przeciszowa i okolic.

4 sierpnia – zatrzymano nietrzeźwego 
mężczyznę kierującego samochodem m-ki 

Peugeot na terenie Przeciszowa. Odpowie 
on także za znieważenie słowne funkcjona-
riuszy policji.

12 września - w zagajniku nad kanałem 
Wisły w Lesie ujawniono uprawę konopi 
indyjskich. Z roślin tych wytwarza się środek 
odurzający w postaci marihuany. Policja 
zatorska prowadzi czynności w kierunku 
ustalenia „ogrodnika”.

KOMPOL

„Wieści Gminy 
Przeciszów” to 
źródło cennych 
informacji i 
publicystyki 
o miejscu, 
w którym 
żyjesz!!!
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ODESZLI OD NAS...
czerwiec

1. Józefa Dominiec 78 lat   Przeciszów

lipiec
1. Bolesław Zajas 73 lata   Piotrowice

2. Andrzej Kania 63 lata   Przeciszów

3. Franciszek Sandacz 83 lata  Piotrowice

4. Józefa Żak 51 lat    Przeciszów

5. Zofia Płonka 92 lata   Piotrowice

6. Józef Jarnot 81 lat   Piotrowice

sierpień
1. Walerian Nykiel 78 lat   Piotrowice

2. Sebastian Orzechowski 31 lat  Przeciszów

3. Andrzej Michalik 72 lata   Las

4. Stefania Tatar 86 lat   Przeciszów

5. Zofia Stankiewicz 78 lat   Przeciszów

6. Rozalia Gunia 82 lata   Piotrowice

wrzesień
1. Władysława Michałek 92 lata  Przeciszów

Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przeciszowie 
utworzono Klub Integracji Społecznej, mający na celu aktywi-
zację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i margina-
lizacją, osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo i/
lub osób poszukujących pracy. KIS powstał w odpowiedzi na 
potrzeby społeczności lokalnej, której głównym problemem 
jest brak zatrudnienia.

Klub Integracji Społecznej powstał dzięki projektowi „Nowe, lepsze 
jutro”, który obecnie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Przeciszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej.

Siedziba KIS-u znajduje się przy ulicy Długiej 6 (pomieszczenie 
nad pocztą). 

Głównymi celami KIS są:

minimalizowanie skutków bezrobocia,•	

promowanie aktywności i przedsiębiorczości społecznej,•	

przygotowanie do podjęcia zatrudnienia np. w ramach prac •	
społecznie użytecznych,

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,•	

pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia.•	

W ramach Klubie Integracji Społecznej porad udzielają: doradca 
zawodowy, psycholog oraz pracownicy socjalni. Z oferty Klubu Inte-
gracji Społecznej można skorzystać w godzinach otwarcia:

Poniedziałek i czwartek  7:00-15:00•	

Wtorek    7:00-16:00•	

Środa    7:00-17:00•	

Piątek    7:00-14:00•	

Klub przeciw bezrobociu

W okresie od 16 września do 16 października 2016 roku są 
przeprowadzenie konsultacje społeczne, dotyczące projektu 
uchwały Rady Gminy Przeciszów w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Przeciszów. 

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji 
uwag, opinii i propozycji odnośnie wyznaczenia obszaru zdegrado-
wanego i obszaru rewitalizacji gminy Przeciszów.

Konsultacje będą prowadzone w formie: spotkania otwartego z 
interesariuszami rewitalizacji.

Spotkanie odbędzie się w Domu Kultury w Przeciszowie, ul. Długa 
6, w dniu 3 października 2016 r. w godz. 12-14.

Będą zbierane ankiety dotyczącej rewitalizacji w gminie oraz 
uwagi, propozycje i opinie.

Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie 
internetowej http://www.przeciszow.pl/ oraz http://bip.malo-
polska.pl/ugprzeciszow/Article/get/id,1210881.html 

Konsultacje społeczne

2. Stanisław Bajer 71 lat   Piotrowice

3. Krzysztof Kiszczak 32 lata   Las

4. Jarzyna Zofia 83 lata   Przeciszów
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Gmina świętowała


