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Gminne inwestycje
Nasza gmina złożyła wniosek do Progra-

mu Rozwoju Dróg Lokalnych, popularnie 
zwanego Schetynówką na dofinansowanie 
remontu odcinka ulicy Kasztanowej w Pio-
trowicach. Choć z początku byliśmy poza 
listą rezerwową, czyli bez szans na realizację 
zadania, to z biegiem czasu okazało się, że 
przetargi bardzo dobrze poszły, a niektóre 
gminy wycofały się z udziału w programie. W 
efekcie nasz wniosek został uwzględniony i 
otrzymaliśmy dofinansowanie na planowaną 
inwestycję w wysokości 50 proc. poniesio-
nych kosztów. Już przeprowadzono przetarg 
na zadanie, który wygrała firma Berger Bau 
Polska z Wrocławia, oddział w Chrzanowie. 
Koszt przedsięwzięcia oszacowano na 2 
mln 161.708 zł. Remont wraz z przebudową 
obejmuje odcinek drogi gminnej o długości 
ok. 1.200 m i będzie dotyczył m.in.: wymiany 
podbudowy, położenia nowej nakładki asfal-
towej, przepustów, remontu dwóch most-
ków na kanałach melioracyjnych. Zadanie 
rozpoczęło się 24 sierpnia a jego zakończenie 
zaplanowano na 20 listopada tego roku.

n n n

We wrześniu rozpoczęto remont ogro-
dzenia cmentarza w Piotrowicach. Jest to 
kontynuacja zadania, finansowanego w 
wysokości 24.400 zł z funduszu sołeckiego. 
Przedsięwzięcie realizuje Zakład Remonto-
wo-Budowlany Józef Janiczak z Łowiczek z 
gminy Zator.

n n n

Rozpoczęły się prace na boisku przy szkole 
w Piotrowicach, których celem jest budowa 
kortu tenisowego i boiska wielofunkcyjnego. 
Gmina na ten cel pozyskała 103 tys. zł z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 w ramach Stowarzyszenia Dolina 
Karpia. Ogółem koszt zadania, realizowa-
nego przez firmę PHU Gawlik z Oświęcimia 
zamknie się w sumie 162.137 zł.

n n n

Trwa remont ulicy Borkowej w Przeci-
szowie, który jest realizowany w ramach 
programu remontu dróg dojazdowych do 
pól. Nasza gmina uzyskała dofinansowanie 
z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w 
wysokości 60 tys. zł, przy ogólnym koszcie 

inwestycji sięgającym 181.558 tys. zł. Zada-
nie polegające na poszerzeniu nawierzchni 
asfaltowej oraz odtworzeniu poboczy na 
długości 550 m wykonuje firma PRDM Wado-
wice Sp. z o.o. z Wadowic.

n n n

Z początkiem października rozpocznie się 
remont elewacji szkoły na Podlesiu. Koszt 
inwestycji wyniesie ok. 120 tys. zł.

n n n

Nasza gmina wspólnie z powiatem oświę-
cimskim zleciła wykonanie projektu remontu 
ulic Podlesie i Leśnej, będących drogami 
powiatowymi. Na ten cel przekazaliśmy 40 
tys. zł. Szczególnie ulica Leśna, znajdująca 
się w miejscowości Las jest w katastrofalnym 
stanie i wymaga przebudowy.

n n n

Wyremontowano ulicę Porzeczkową w 
Lesie. Ogółem koszt inwestycji wyniósł 54 
tys. zł przy czym część środków na ten cel 
pochodziło z funduszu sołeckiego.

(ryt)

Władze gminy mają problem, wydawać by się mogło – kurio-
zalny. Nie mogą otrzymać informacji na temat oceny stanu 
technicznego Stopnia Wodnego Dwory i wałów Kanału Wisły 
w Lesie, od instytucji do tego powołanych. A sprawa nie jest 
błaha, ponieważ chodzi o bezpieczeństwo przeciwpowodziowe 
naszej gminy!

- Chcieliśmy otrzymać informację publiczną na temat stanu tech-
nicznego Stopnia Wodnego Dwory i wałów Kanału Wisły w Lesie od 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Odpowiedź 
nas zelektryzowała. Jak się okazuje jaz i śluza stopnia są zlokalizowane 
poza wnioskowanym przeze mnie obszarem, czyli miejscowością Las w 
gminie Przeciszów. Wobec tego nie uzyskaliśmy informacji, a jak wiemy 
wg naszej oceny wał najprawdopodobniej, przynajmniej w dwóch miej-
scach przecieka. Kolejna instytucja, czyli Krajowy Zarząd Gospodarki 
Wodnej, Departament Inwestycji i Nadzoru Wydziału Majątku Skarbu 
Państwa w Warszawie również nas zaskoczyła. Tam z kolei uprzejmie 
nas poinformowano, iż dokument o nazwie podanej nam przez pra-
cownika RZGW w Krakowie nie znajduje się w posiadaniu KZGW w 
Warszawie. Jednocześnie uspokojono nas pisząc, iż stan budowli two-
rzących Stopień Wodny Dwory – jazu i śluzy oraz wały Kanału Wisły jest 
dostateczny i niezagrażający bezpieczeństwu. No cóż… Ze swej strony 
nadal będziemy dążyć, aby uzyskać rzetelną informację na temat stanu 
technicznego wału – zaznacza z naciskiem wójt Bogdan Cuber.

(ryt)

Kanał Wisły – 
informacja tajna! Gmina Przeciszów podjęła działania mające na celu popra-

wę jakości powietrza szczególnie w zimie, gdy pojawia się na 
masową skalę problem tzw. niskiej emisji przy spalaniu węgla 
w piecach centralnego ogrzewania. Ma to szczególne znaczenie 
w obliczu narastającego zagrożenia dla naszego zdrowia, jak i 
uchwały antysmogowej dla Małopolski, która zmusza każdego 
z nas do działań proekologicznych w tym właśnie zakresie.

Gmina Przeciszów opracowuje Program Ograniczenia Niskiej Emi-
sji dla Gminy Przeciszów na lata 2018-2020, dzięki któremu władze 
gminy będą mogły na wiosnę przyszłego roku wystąpić z wnioskiem 
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie o 
dofinansowanie akcji wymiany pieców węglowych starego typu na 
ekologiczne węglowe lub biomasę, a także zasilane gazem. Wśród 
mieszkańców, ponad 100 gospodarstw domowych jest zaintereso-
wanych przystąpieniem do programu wymiany pieców. Do czerwca 
złożyli oni stosowne wnioski. Wszyscy będą mogli uzyskać dofinan-
sowanie do zakupu nowego, certyfikowanego pieca aż do wysokości 
50 proc. kosztów kwalifikowalnych. WFOŚ w Krakowie pokryje 40 
proc. środków, a 10 proc. bierze na siebie gmina. 

Ponadto gmina Przeciszów wraz z innymi gminami skupionymi 
wokół Stowarzyszenia Dolina Karpia, podjęła działania zmierzające 
do złożenia wspólnego wniosku na pozyskanie środków na inwe-
stycje związane z odnawialnymi źródłami energii. W tym przypadku 
chodzi o fotowoltaikę, kolektory słoneczne oraz pompy ciepła. 
Ogółem po przeprowadzonych konsultacjach z mieszkańcami zło-
żono ok. 40 wniosków na zakup z dofinansowaniem urządzeń do 
pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

(ryt)

W trosce o środowisko
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Dożynki w sołectwie Piotrowice odbyły się w sobotę, 12 
sierpnia. Obchody rozpoczęły się od tradycyjnej pobudki, 
następnie była msza święta, odprawiona w intencji rolników. 
Główne uroczystości miały miejsce na placu przy OSP. Choć w 
tym dniu pogoda nie dopisała, to jednak mieszkańcy jak zawsze 
nie zawiedli.

Dożynki to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych świąt 
polskiej wsi, w czasie którego wyraża się szacunek i wdzięczność 
rolnikom za ich trud i ciężką pracę.

Obrzędy dożynkowe rozpoczęły się tradycyjnie od przyśpiewek 
KGW w Piotrowicach. Nieodłącznym elementem Święta Rolników 
jest obrzęd przekazania wieńca i chleba gospodarzom tegorocznych 
dożynek, którymi byli Halina i Adam Madejowie. Chleb otrzymali 
także zaproszeni goście, a wśród nich wójt i sołtys Przeciszowa.

Kolejnym punktem uroczystości było przemówienie wójta Bog-
dana Cubera.

- Za ten wspaniały dar waszych rąk, za owoce waszej pracy, jakże 
ciężkiej i mozolnej, kieruję do was słowa najwyższego uznania. Bo owoce 
tej pracy uzależnione są od wielu okoliczności. To wy z oczekiwaniem 
patrzycie na niebo upraszając deszcz, to dla was nie ma określonej 
godziny na rozpoczęcie i zakończenie pracy. Dożynki są przede wszyst-
kim waszym świętem, z waszego trudu korzystamy wszyscy. Jesteśmy 
wam winni wdzięczność i szacunek. Dzisiaj mamy okazję podziękować 
za wysiłek i zaangażowanie jakie wkładacie każdego roku tworząc 
plon – mówił Bogdan Cuber, wójt naszej gminy.

Na program artystyczny złożyły się występy przedszkolaków z 
Samorządowego Przedszkola w Piotrowicach, pań z KGW w Piotro-
wicach oraz chóru Perfectum.

Nieodłącznym elementem każdych dożynek, jak i Święta Gminy 
jest zabawa taneczna, której również nie mogło zabraknąć w Pio-
trowicach.

Organizatorzy dziękują: księżom z parafii w Piotrowicach za 
odprawienie mszy św. dziękczynnej za plony oraz w intencji rol-
ników, paniom z KGW Piotrowice, dyrektor i wychowawczyniom 
z Samorządowego Przedszkola w Piotrowicach za przygotowanie 
dzieci, które wystąpiły w programie artystycznym, Iwonie Bernaś i 
chórowi Perfectum, a także zaproszonym gościom i mieszkańcom 
wsi za uczestniczenie w tegorocznych obchodach Święta Plonów, 
mimo niesprzyjającej pogody.

Zapraszamy na całostronicowy fotoreportaż z dożynek, znajdujący 
się na stronie 2!

(ryt)

Nieśli Chleb w 
Piotrowicach Święto Plonów to okazja do wyrażenia wdzięczności wszyst-

kim tym, którzy trudem pracy na roli wypełniają obowiązek 
wobec ziemi i jej mieszkańców. W Przeciszowie to ważne wyda-
rzenie miało miejsce w niedzielę, 27 sierpnia.

Zanim w pobliżu boiska w Przeciszowie rozpoczęła się część ofi-
cjalna, a potem rozrywkowa, rolnicy, mieszkańcy, władze i zaproszeni 
goście wzięli udział we mszy świętej dziękczynnej za tegoroczne 
plony. Z kościoła parafialnego w Przeciszowie, gdzie poświęcono 
wieńce i chleby, wyruszył korowód objazdowy Koła Gospodyń 
Wiejskich.

Święto Plonów uroczyście celebrowano tradycyjnie na terenie 
stadionu LKS Przeciszovia. Symbolicznymi kłoskami i ciastem droż-
dżowym przywitały wszystkich gości panie z KGW w Przeciszowie. 
Oficjalnego otwarcia części obrzędowej dokonał wójt Bogdan 
Cuber.

Dożynki to ważny dzień nie tylko dla rolników i mieszkańców wsi, 
jest to symboliczne święto przypominające, że każdy z nas korzysta 
z efektów rolniczego wysiłku. Symbolem dożynek jest wieniec z 
kłosów zbóż i tradycyjny bochen chleba z tegorocznej mąki, który 
w tym roku został złożony na ręce przedstawicieli Kółka Rolniczego 
w Przeciszowie Marii Wilczak i Stanisława Łabzy.

Po oficjalnych wystąpieniach gości i Koła Gospodyń Wiejskich 
zaprezentował się na scenie zespół Same Swoje oraz dzieci z Samo-
rządowego Przedszkola nr 1 w Przeciszowie.

Uroczystości dożynkowe uświetnił także swoim występem z 
nowym repertuarem zespół Śpiewające Jeziora, działający na co 
dzień  pod kierunkiem Urszuli Daczyńskiej. Nie zabrakło także chóru 
Belcanto, który zaprezentował swe walory wokalne pod dyrekcją 
Iwony Bernaś.

Ostatnim punktem dożynkowych obchodów była zabawa tanecz-
na przy zespole Talizman.

W czasie uroczystości dożynkowych częstowano chlebem ze 
smalcem i kiszonym ogórkiem. Dzieci zjeżdżały na dmuchańcach, 
malowały buźki, wyplatały miniaturowe koszyczki z wikliny, lepiły 
dzbanki z gliny.

Święto Plonów zajmuje szczególne miejsce w polskim kalendarzu. 
To nie tylko piękny obrzęd, który wyrasta z naszej historii, to także 
przypomnienie wielowiekowych zasług polskiej wsi i dokonań jej 
gospodarzy.

Podziękowanie

W imieniu organizatorów dziękujemy sponsorom i wszystkim 
pozostałym osobom za ogrom pracy poświęconej w przygotowanie 
i organizację tegorocznych dożynek, wśród nich znaleźli się: gospo-
darz dożynek – Kółko Rolnicze w Przeciszowie, Piekarnia Cukiernia 
Maja Tomasz i Kazimierz Stańczyk ze Spytkowic, Piekarnia Jolanta 
Hajduk, Magdalena Hajduk-Jurczyk z Przeciszowa, Piekarnia Sen-
derów ze Spytkowic, Piekarnia Jan Suślik z Miejsca, Kwiatosfera 
Katarzyna Trębacz, kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów i 
Kanalizacji – Józef Śliwa z pracownikami, Sołtys sołectwa Przeciszów 
Władysław Kozub, Sołtys sołectwa Las Krzysztof Gałuszka, Zespół 
Same Swoje z Przeciszowa, Koło Gospodyń Wiejskich w Przeciszowie, 
Samorządowe Przedszkole w Przeciszowie, Zespół Śpiewające Jezio-
ra, Chór Belcanto z Przeciszowa-Podlesia, Pszczelarstwo Wiesława 
i Zygmunt Kurzak, Maria Wilczak, Ryszard Szymonik, Jan Oleksy, 
Halina i Andrzej Stokłosowie, Magdalena i Łukasz Całusowie, Paweł 
Całus, Andrzej Michałek, Jerzy Michałek, Emil Stokłosa, Łukasz Kania, 
Zbigniew Gil, Marek Augustyn, pracownicy porządkowi Urzędu Gmi-
ny w Przeciszowie, Bogdan Bartuś, Andrzej Szatan, a także wszyscy, 
którzy przyczynili się do organizacji dożynek.

Zapraszamy na fotoreportaż z wydarzenia, który znajduje się na 
stronie 27!  n

Dożynki w Przeciszowie

Miłość nie jest skarbem, 
który się posiadło, lecz obu-
stronnym zobowiązaniem.

Antoine de Saint-Exupéry
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28 czerwca został rozstrzygnięty kon-
kurs fotograficzny „Dolina Karpia w obiek-
tywie”. Jego organizatorem była Gminna 
Biblioteka Publiczna w Przeciszowie.

Celem konkursu było uwrażliwienie na 
piękno przyrody, zabytków oraz okolic 
poprzez celne i oryginalne uchwycenie cie-
kawych tematów, promocja obszaru Doliny 
Karpia, rozwijanie osobistych zainteresowań, 
wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych 
zdolności twórczych.

Prace konkursowe stały na bardzo wyso-
kim poziomie. Jury w składzie: Anna Przytuła, 
Leszek Tatarczuk i Anna Kozieł było pod 
wrażeniem poziomu nadesłanych prac i po 
długich obradach wyłoniło następujących 
laureatów:

I miejsce – Agnieszka Wielińska „Złota 
godzina”

II miejsce – Piotr Oczkowski „Czapla siwa 
- śniadanie”

III miejsce – Krystyna Michałek „Staw”

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

Wszystkim laureatom serdecznie gratu-
lujemy!

GBP w Przeciszowie

Znamy laureatów konkursu

I miejsce – Agnieszka Wielińska „Złota godzina”

II miejsce – Piotr Oczkowski „Czapla siwa 
- śniadanie”

III miejsce – Krystyna Michałek „Staw”
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Wywiad z Adamem Kozłowskim byłym dyrektorem szkoły w Przeciszowie oraz wieloletnim radnym gminnym

- Pochodzi Pan z Międzyrzecza. Jak 
to się stało, że osiedlił się Pan w naszej 
gminie?

W czerwcu, po skończonych studiach 
wzięliśmy ślub, a wakacje przeznaczyliśmy 
sobie na jeżdżenie po Polsce. Wracając z gór, 
bo żona pochodzi z Soblówki w gminie Ujso-
ły, namówiła mnie, aby zadzwonić i zapytać, 
czy nie ma gdzieś tutaj pracy z mieszkaniem 
dla nauczycieli. Telefonowaliśmy z poczty 
w Żywcu do kuratorium oświaty w Bielsku-
Białej z zapytaniem właśnie o pracę. Wtedy 
powiedziano nam o dwóch możliwościach 
zatrudnienia. Było miejsce w Istebnej, ale 
tam były dwie szkoły i dwa osobne mieszka-
nia, a co za tym idzie musielibyśmy mieszkać 
osobno. Drugą opcją dla nas był Przeciszów. 
Nawet nie wiedzieliśmy, gdzie znajduje 
się ta gmina. Przyjechaliśmy na miejsce i 
zobaczyliśmy mieszkanie, które było w stan-
dardzie miejskim, czyli z gazem i centralnym 
ogrzewaniem. Chciałem tutaj zostać na rok, 
może dwa, póki coś lepszego nie znajdę, a 
tu minęło już ponad 30 lat…

- Pracował Pan w naszej szkole jako 
nauczyciel. Czy był Pan zadowolony z 
nowej posady?

Zostałem zatrudniony w szkole w Przeci-
szowie jako nauczyciel zajęć technicznych, 
matematyki, a następnie informatyki. Moja 
żona zajmowała się nauczaniem początko-
wym w klasach od I do III. Pierwsza pensja w 
szkole wynosiła, co dobrze pamiętam, 8.600 
zł. Wtedy 1 dolar kosztował 600 zł, a to ozna-
czało, że zarabiałem niecałe 15 dolarów. Na 
półtora etatu z nadgodzinami miałem ponad 
20 dolarów. Dziś po 30 latach może nam się 
to wydawać szokujące, ale taka była rzeczy-
wistość tamtych lat. Młodsi nie ma pojęcia, 
a niektórzy starsi już zapomnieli, jak wielkie 
zmiany zaszły w naszym kraju.

- Wiem, że jeszcze w trakcie studiów w 
Poznaniu pracował Pan w firmie, gdzie 
bardzo dobrze zarabiano.

Rzeczywiście. Studiując miałem bardzo 
dobrze płatną pracę w firmie polonijnej, 
największej w Polsce. Był to Zakład Pro-
duktów Aromatycznych, Zapachowych i 
Kosmetycznych Inter-Fragrance. Pracowa-
łem w Poznaniu, jeździłem po całej Polsce i 
robiłem inwentaryzacje. Tam się naprawdę 
dobrze zarabiało. W tydzień potrafiłem wię-
cej zarobić w tamtej firmie, niż przez miesiąc 
tu w szkole.

- Nie było Panu szkoda tej pracy z tak 
dobrym zarobkiem?

Szkoda było, ale nie miałem mieszkania 
w Poznaniu. Wówczas kończył się stan 
wojenny, ludzie byli nieufni, każdy ukrywał 
fakt posiadania drugiego mieszkania. A 
z drugiej strony jak człowiek podejmuje 
decyzję o wspólnym życiu z drugą osobą, to 
nie może siedzieć u kogoś na pokoju. Należy 
być odpowiedzialnym i wywiązywać się z 
obowiązków. Taką decyzję wspólnie podję-
liśmy. Na początek zamieszkaliśmy w Domu 
Nauczyciela w pobliżu kościoła.

- Jak wówczas wyglądała szkoła w Prze-
ciszowie? Jakie były warunki nauczania, 
mieszkania?

Warunki do zamieszkania w Domu 
Nauczyciela były dobre – gaz sieciowy, cen-
tralne ogrzewanie. Na tamte czasy, to były 
zupełnie przyzwoite warunki. Szkoła była 
typową tysiąclatką. Miała siedem pomiesz-
czeń dydaktycznych i salę gimnastyczną. 
Było bardzo ciasno i starano się wykorzystać 
każde pomieszczenie, a i tak szkoła musiała 
pracować na dwie zmiany.

- Czy wówczas, gdy podjął Pan pracę w 
szkole, uświadomił sobie najistotniejsze 
problemy tej placówki?

Pracę rozpocząłem jako nauczyciel tech-
niki. Mojego przedmiotu nauczałem w 
piwnicy, bo nie było innego do tego celu 
pomieszczenia. Było to dla mnie szokujące 
w końcu XX wieku. Szkołę oddano do użyt-
ku w 1965 roku. Jak pamiętam w roku 1984 
było 15 oddziałów, a nauka odbywała się na 
dwie zmiany. Było mi żal dzieci. Kiedyś gdy 
jechałem w zimie po godzinie szesnastej 
do Zatora po paliwo, które zresztą było na 
kartki i trzeba było je wykorzystać, widziałem 
dzieci idące ze szkoły po jezdni w zamieci w 
stronę Łowiczek. Pomimo wczesnej godziny 
było już zupełnie ciemno. Coś strasznego, 
dzieci nie widziały, gdzie kończy się jezdnia. 
Dobrze, że wtedy był mały ruch. Już wtedy 
uświadomiłem sobie najważniejszy cel jaki 
szkoła powinna osiągnąć.

- Właśnie, jaki to cel?

Bezpieczeństwo dzieci i nauka na jedną 
zmianę. Aby to osiągnąć konieczna była 
rozbudowa szkoły tak, aby mogła pomieścić 
wszystkich uczniów bez konieczności nauki 
na zmiany.

Działać, aby życia nie 
zmarnować

Adam Kozłowski – były dyrektor szkoły 
w Przeciszowie, obecnie przebywający od 
dwóch lat na nauczycielskim świadczeniu 
kompensacyjnym. To za jego kaden-
cji dokonano 25 lat temu nadbudowy 
budynku szkoły, przez co uczniowie już 
nie musieli uczyć się na dwie zmiany. 
Urodził się w 1957 roku w Międzyrzeczu, 
obecnie województwo lubuskie. W 1978 
roku ukończył z wyróżnieniem technikum 
samochodowe w Zielonej Górze i wstęp 
na dowolną wyższą uczelnię w Polsce 
miał bez egzaminów wstępnych. W 1984 
roku ukończył dzienne studia magisterskie 
na Politechnice Poznańskiej na wydziale 
Maszyn Roboczych i Pojazdów w zakresie 
mechaniki ze specjalnością maszyny i urzą-
dzenia przemysłu chemicznego i spożyw-
czego. Tuż po uzyskaniu dyplomu wyższej 
uczelni, w roku 1984 znalazł wraz z żoną 
Lucyną zatrudnienie jako nauczyciel w 
szkole w Przeciszowie i zamieszkał w naszej 
gminie. Od września 1987 pełnił funkcję 
społecznego zastępcy, a od 1989 do koń-
ca sierpnia 1992 pełnił funkcję dyrektora 
szkoły. Podczas tej kadencji swoim zaan-
gażowaniem i uporem doprowadził do 
rozbudowana szkoły, czym zlikwidowano 
dwuzmianowość nauczania. Trzykrotnie 
startował i został wybrany do Rady Gminy 
Przeciszów. W 2006 roku przyjął obowiązki 
zastępcy dyrektora Zespołu Szkół Pod-
stawowo-Gimnazjalnych w Przeciszowie. 
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- Taki cel mógłby wprowadzić w życie 
tylko dyrektor szkoły…

Sam dyrektor też nic nie mógłby zrobić. 

Potrzebne było zaangażowanie społecz-
ne, a ja wówczas ten zapał mieszkańców 
widziałem. Przecież od września 1987 roku 
pełniłem funkcję społecznego zastępcy 
dyrektor Marii Płonki. Już wiosną 1988 roku 
na zebraniu z rodzicami ówczesny przewod-
niczący Komitetu Rodzicielskiego Jan Kajdas 
zaproponował poprawę kształcenia dzieci 
przez likwidację dwuzmianowości nauki. 
Rodzice poparli tę inicjatywę i zadeklarowali 
pomoc w miarę swoich możliwości. A jak 
awansowałem na dyrektora? Otóż już pięć 
lat pracowałem w tej szkole, gdy dotych-
czasowa dyrektor Maria Płonka odchodziła 
na emeryturę, zaproponowano mi jej sta-
nowisko. To była naturalna i powszechnie 
przyjęta droga awansu, ponieważ w tamtych 
czasach nie organizowano konkursów. Dzięki 
takiemu szczęśliwemu układowi mogłem 
już zrealizować wcześniej postawiony sobie 
cel - poprawy warunków nauki naszych 
uczniów. 

- Wobec tego, jak wyglądała realizacja 
tego celu?

Dyrektorem zostałem w roku 1989. Wła-
śnie sobie dzisiaj policzyłem. Minęło już 25 
lat, ćwierć wieku od czasu, kiedy oddano do 
użytku nadbudowaną szkołę w Przeciszowie. 
Dzisiejsi 32-latkowie już nie pamiętają szkoły 
pracującej na dwie zmiany, gdyż byli kształ-
ceni w całkiem cywilizowanych warunkach. 
Najpierw chciałem wykonać dobudowę do 
szkoły, ale niestety w pobliżu budynku prze-
chodziła linia wysokiego napięcia. Zakład 
energetyczny stwierdził, iż jeśli chcemy, to 
możemy na własny koszt przesunąć linię. 
Wobec takiego stanowiska przekazałem 
pismo, że jak będą kiedyś w przyszłości 
modernizować tę linię, to proszę o przesu-
nięcie jej poza obręb szkoły. Tak też się stało 
w późniejszych latach, ale gdyby miało to 
miejsce wcześniej, to na pewno wykonałbym 
dobudowę, ponieważ to byłoby dużo lepsze 
rozwiązanie. A tak musieliśmy iść w górę.

Wiosną 1990 roku została wykonana 
dokumentacja. A dzięki moim osobistym 
staraniom w Kuratorium Oświaty i Wychowa-
nia oraz w Urzędzie Wojewódzkim w Bielsku 
Białej wprowadzono rozbudowę Szkoły 
Podstawowej w Przeciszowie jako nowe 
zadanie inwestycyjne do wojewódzkiego 
planu finansowego na 1991 rok. Pozostało 
tylko załatwić odpowiednie uzgodnienia i 
pozwolenia potrzebne do rozpoczęcia budo-
wy. Rodzice w dalszym ciągu gromadzili 
środki pieniężne i materiały budowlane, a 
pracami Komitetu Rodzicielskiego kierował 
wówczas nowy przewodniczący  Adam 
Łuszczek, wybrany we wrześniu 1988 roku. 
Dzięki tym działaniom już w maju 1991 roku 
został częściowo przekazany plac budowy, 
a od czerwca ruszyła wymiana okna na par-
terze połączona ze wzmocnieniem filarów 
międzyokiennych. Przez całe wakacje trwały 
intensywne prace rozbiórkowo-budowlane. 
Ruszył pierwszy etap nadbudowy szkoły tzn. 

rozbiórka dachu i wykonanie nadbudowy w 
stanie surowym zamkniętym. W 1991 roku 
wszystkie prace konstrukcyjne wykonała 
Firma Budowlana Józefa Gawędy z Kęt.

Ważne wydarzenie miało miejsce w czasie 
wakacji w 1991 roku, gdy ówczesny wójt 
gminy Stanisław Kozak podczas wizyty w 
szkole wyraził zgodę na poszerzenie inwe-
stycji o kolejną nadbudowę połączoną z 
remontem bloku kuchennego, świetlicy 
i wykonaniem niezbędnej modernizacji 
szkoły oraz obejścia. Wówczas szybko zostały 
wykonane odpowiednie dokumentacje. 
Jeszcze w czasie wakacji przebudowano 
kuchnię, czyli wykonano hermetyczną 
instalację elektryczną, wyremontowano 
instalację wodno-kanalizacyjną, wzmoc-
niono filary międzyokienne, wymieniono 
okna oraz wymalowano kuchnię i zaplecze. 
Ponadto wykonano portiernię, magazynek 
gospodarczy, ocieplono klatkę schodową 
oraz wyremontowano plac rekreacyjny z 
odprowadzeniem wód powierzchniowych. 
Wymalowano świetlicę. We wrześniu 1991 
roku zakończono pierwszy etap rozbudowy 
szkoły tj. wykonano stan surowy zamknię-
ty.

- Proszę przybliżyć czytelnikom kwestię 
organizacyjną, finansową prowadzenia 
tego zadania inwestycyjnego.

Rok 1989 był czasem przełomu, kiedy 
oświata nie była jeszcze w samorządzie, tylko 
po wszystko trzeba było jeździć do kura-
torium w Bielsku-Białej. Polska, to był kraj 
absurdu, w tej chwili nikt w to nie uwierzy. 
Musieliśmy o wszystko prosić, monitować, 
a to o zakup paczek kredy, a kiedy indziej 
szmat do sprzątania. Wypłaty wynagrodzeń 
wyglądały tak, że zawsze ktoś ze szkoły 
musiał jechać prywatnym samochodem po 
wypłaty do Bielska; trzeba było jeszcze wziąć 
milicjanta. Księgowa pobierała pieniądze 
z banku w Bielsku, które przywożono do 
gminy. W urzędzie dzielono je na szkoły i 
przedszkola, a sekretarki musiały posegre-
gować wypłaty. Trudno w to uwierzyć, ale 
tak było jeszcze 30 lat temu.

Jako ciekawostkę podam, że mieliśmy 
kontakt z ówczesnym posłem na Sejm RP 
Edwardem Baścikiem z pobliskiej Włosienicy. 
To on zorganizował spotkanie z dyrektorem 
departamentu inwestycji w Ministerstwie 
Edukacji Narodowej. Otrzymałem popo-
łudniu od Edwarda Baścika telefon, że 
następnego dnia mam stawić się o godzinie 
9.00 w hotelu poselskim w Warszawie, bo o 
10.00 jest spotkanie w MEN i mam 7 do 10 
minut na przedstawienie swojej sprawy. Po 
rozmowie dyrektor Departamentu Inwestycji 
MEN zaakceptował moją prośbę informu-
jąc, że mają taką rezerwę finansową, tylko 
obowiązuje droga służbowa, czyli miałem 

W tym czasie między innymi pomagał w 
organizacji i prowadzeniu bieżących prac 
remontowych oraz modernizacyjnych w 
obiekcie. Przez cały okres pracy w szkole 
nieustannie się dokształcał, przez co pod-
nosił potrzebne kwalifikacje zawodowe. 
Ukończył kilkadziesiąt form doskonalenia 
między innymi: studia podyplomowe z 
informatyki, z matematyki, z zarządzania 
oświatą. Jest instruktorem modelarstwa 
lotniczego oraz liderem programu „Intel 
- Nauczanie ku przyszłości”. Przez 28 lat 
pomagał w przygotowaniach uczniów 
do Ogólnopolskich Turniejów Bezpie-
czeństwa w Ruchu Drogowym, odnosząc 
wiele sukcesów w województwie i kraju. 
W ponad dwudziestu startach w finałach 
wojewódzkich 18 razy stawał na podium, 
a 8 razy wygrywając uczestniczył w fina-
łach ogólnopolskich. Dwukrotnie został 
wyznaczony przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej na opiekuna reprezentacji 
kraju na międzynarodowe zawody (w 
Bułgarii i na Litwie). Jego podopieczni z 
Przeciszowa również byli reprezentantami 
kraju. Był również jednym z inicjatorów i 
współorganizatorem Ligi Mistrzów BRD, 
która od 10 lat w okresie ferii zimowych 
organizuje cykl turniejów dla najlepszych 
drużyn w kraju. Uczniowie przygotowy-
wani przez niego zostawali finalistami 
i laureatami finałów wojewódzkich w 
Konkursach Twórczości Technicznej, Kon-
kursach Wiedzy Technicznej czy Małopol-
skim Konkursie Informatycznym. Za swoje 
osiągnięcia był dwukrotnie nagrodzony 
nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, 
Nagrodą Małopolskiego Kuratora Oświaty, 
Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta 
Gminy Przeciszów. W dowód uznania 
otrzymał również Srebrny Medal za Dłu-
goletnią Służbę oraz Medal Komisji Edu-
kacji Narodowej. Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci przyznało Adamowi Kozłowskiemu 
Odznakę Przyjaciel Dziecka, a w maju 
tego roku uchwałą Zarządu Głównego 
Polskiego Związku Motorowego został 
wyróżniony Srebrną Odznaką Honorową 
PZM. We wrzeniu 2015 roku przeszedł na 
emeryturę (nauczycielskie świadczenie 
kompensacyjne). Jest żonaty. Ma dwóch 
synów i jedną wnuczkę. Starszy z nich 
prowadzi własną działalność gospodarczą, 
a młodszy jest studentem na siódmym 
semestrze zarządzania i inżynierii produk-
cji. Chętnie ogląda filmy historyczne, któ-
rymi się pasjonuje, a także przyrodnicze. 
Lubi czytać i podróżować. W tym roku był 
dwa razy w Pradze, Budapeszcie, Wilnie, 
a w czasie wakacji „zaliczył” jeziora na 
Mazurach, w Wielkopolsce i na Pojezierzu 
Lubuskim.



Wieści Gminy Przeciszów nr 3 (47) 2017 rok8
Dokończenie ze strony  7

się zwrócić z moją prośbą przez kuratorium 
w Bielsku - co zresztą uczyniłem. Dzwoniąc 
później do dyrektora, odpowiedział mi, że 
to co ustalaliśmy jest nieaktualne, ponieważ 
dostał zapotrzebowanie z województwa 
bielskiego na całą rezerwę, a ja jestem na 6 
czy 7 miejscu, wobec czego nie dostanę z 
tego nawet złotówki. Tak to się załatwiało, ale 
tego wizytatora z Bielska też należy zrozu-
mieć. Może inne placówki w województwie 
były w większej potrzebie?

- A jak wyglądała strona finansowa 
przedsięwzięcia?

Ogólna wartość wykonanych i zapłaco-
nych prac w szkole za 1991 rok wyniosła 
1.332.850.500,- zł (133.285,50 zł po dewa-
luacji) przy dotacji gminy w wysokości 
400.000.000,- zł (40.000,- zł po dewaluacji), 
czyli udział gminy w inwestycji wyniósł 
30 proc. Kwoty te nie obejmują wartości 
materiałów przekazanych przez Komitet 
Rodzicielski. W sumie z rozbudową szkoły 
trafiliśmy w dobrym momencie, ponieważ 
kuratorium z Bielska było zaangażowane 
finansowo w naszą inwestycję. Na początku 
budowy za każdą wykazaną złotówkę prze-
kazaną przez gminę lub zaoszczędzoną w 
czynie społecznym, kuratorium dodawało 
również złotówkę. Później dorzucało 2:1, 
a przy pracach wykończeniowych było już 
tylko 3:1, czyli za zainwestowane 3 zł dorzu-
cali tylko złotówkę. Ponadto w 1992 roku 
dotacja gminy została przyznana w tej samej 
wysokości co rok wcześniej, przyczyniając się 
do terminowego oddania inwestycji. Jednak 
po przekazaniu szkoły do użytku wszystkie 
środki, które przychodziły z Kuratorium 
w Bielsku-Białej na wsparcie inwestycji w 
Przeciszowie zostały przekazane dla szkoły 
w Piotrowicach, gdzie nawy dyrektor Bog-
dan Cuber właśnie rozpoczynał rozbudowę 
szkoły.

- Tak w naszej gminie, jak i w całej Pol-
sce, głównie na wsi realizowano przez 
dziesięciolecia inwestycje poprzez tzw. 
czyn społeczny, inicjatywę oddolną. W 
tym przypadku to mieszkańcy większość 
prac, choć nie wszystkie, wykonywali bez 
wynagrodzenia. Czy z początkiem lat 90. 
ta forma była jeszcze obecna przy realiza-
cji nadbudowy szkoły w Przeciszowie?

Rzeczywiście tak było. Muszę podkreślić 
wielkie zaangażowanie rodziców w trak-
cie prowadzonego zadania. Wielu z nich 
widziało problem i chciało pomóc. To wła-
śnie im należy się uznanie i podziękowanie. 
Jak rozpocząłem pracę w Przeciszowie, to 
zauważyłem iż wiele inwestycji powstało 
głównie dzięki ogromnemu zaangażo-
waniu społecznemu mieszkańców. Nie 
inaczej było w oświacie jak choćby budowa 
boiska szkolnego czy nadbudowa szkoły. 
Jak zostałem dyrektorem, to spotkałem się 

również z bardzo dużym zaangażowaniem 
rodziców. Pomagali niemal w każdym zada-
niu z jakim zwracałem się, oczywiście  w 
miarę swoich możliwości. Wówczas dużą 
pomoc otrzymywaliśmy od Rolniczej Spół-
dzielni Produkcyjnej w Przeciszowie, która 
była naszym zakładem patronackim. Z całą 
odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że 
na przełomie lat dziewięćdziesiątych tak 
dobra kondycja oświaty w naszej szkole 
była możliwa dzięki dużemu zaangażowaniu 
rodziców, którzy pomagali niemal w każdej 
dziedzinie. Pamiętam, że corocznie opraco-
wywany był plan prac społecznych, który 
obejmował nie tylko drobne sprawy takie 
jak: pomoc w organizacji imprez klasowych, 
wycieczek szkolnych czy drobne zakupy 
dla klas, ale również zadania inwestycyjne. 
Wśród nich można wymienić budowę rzutni 
do pchnięcia kulą, przybudówki na sprzęt 
sportowy, toru rowerowego, zlokalizowanie 
przystanków autobusowych przy szkole, 
malowanie okien, czy zadania dotyczące 
budowy boiska: remont skoczni i bramek, 
ułożenie krawężników na bieżni itd. Pamię-
tam, że jesienią 1991 roku dzięki staraniom 
rodziców otrzymaliśmy bezpłatnie około 
50 ton węgla na cele grzewcze z kopalń, w 
których pracowali rodzice naszych dzieci. 
Były to kopalnie: KWK Janina z Libiąża, KWK 
Piast z Bierunia, KWK Czeczot z Woli i KWK 
Brzeszcze. Transport węgla również zorgani-
zowany był bezpłatnie przez RSP Przeciszów 
i WPT Oświęcim. Wówczas więcej trzeba było 
załatwiać niż kupować bo inaczej szkoła 
byłaby niedogrzana.

Pamiętam jak przywoziliśmy tysiące 
kostek z Oświęcimia, czy cegły z cegielni, to 
ludzie przyszli i rozładowali. Przychodziły 
dziesiątki osób, niektórzy na dzień inni na 
kilka dni, ale za te prace nikt nie wziął ani 
złotówki, jak również za prace przy przystan-
kach autobusowych obok szkoły. Muszę to 
podkreślić, iż wówczas prace wykonywano 
bez wynagrodzenia, prawdziwe czyny 
społeczne. Jak nie dołożyli, to na pewno 
nie wzięli. Kogo tu wymienić? Gdybym 
chciał wykazać czyny i uczestników, to 
wyszłaby z tego książeczka. Ale jak kogoś 
bym pominął, to zrobiłbym krzywdę. Może 
to jest jakiś pomysł, aby teraz spróbować 
omówić to zaangażowanie mieszkańców? 
Łatwo wymienia się tylko przewodniczących 
Komitetu Rodzicielskiego. Kolejnym po dwu-
letniej kadencji Adama Łuszczka był Józef 
Puziak, który  później pełnił również funkcję 
przewodniczącego Społecznego Komitetu 
Rozbudowy Szkoły.

- Proszę przybliżyć czytelnikom jak 
i kiedy powstał Społecznego Komitetu 
Rozbudowy Szkoły?

Podczas spotkania wyborczego z posłem 
Edwardem Baścikiem oraz kandydatem na 
posła Józefem Kałą, które odbyło się w naszej 
szkole w październiku 1991 roku powołano 
do życia Społeczny Komitet Rozbudowy 

Szkoły głównie w celu prowadzenia prac 
wykończeniowych sposobem gospodar-
czym dla obniżenia kosztów inwestycji. 
Takim sposobem były prowadzone prace 
między innymi w oddanym do użytku ośrod-
ku zdrowia. Część osób, które tam pracowały, 
również dołączyły do naszej inwestycji. 
Zaczęło się wówczas płacenie niektórym za 
„drobne przysługi”. Wówczas, gdy pojawiały 
się stwierdzenia „Kto będzie robił za darmo?” 
zaczęły zniechęcać innych, którzy przez wiele 
lat bezinteresownie pomagali szkole i nie 
wzięli za to ani jednej złotówki. Jeśli dobrze 
pamiętam wczesną wiosną został ogłoszony 
i rozstrzygnięty przetarg na prace wykoń-
czeniowe, które wygrała firma Góreckiego 
z Piotrowic. Wówczas rozpoczęły się prace 
wykończeniowe w nadbudowanej części, 
a w czasie wakacji również na pozostałych 
piętrach szkoły.

- O co wzbogaciła się szkoła po jej 
nadbudowie?

Termin „nadbudowa szkoły” nie oddaje 
zakresu prac, które były wykonane. To 
powstała nowa szkoła. Oprócz oddania do 
użytku 8 sal lekcyjnych oraz biblioteki z 
czytelnią, wykonanych zostało wiele prac 
dodatkowych na terenie i w obejściu szkoły. 
Oprócz tych prac w kuchni, świetlicy, które 
już wymieniałem przez te trzy lata, do wrze-
śnia 1992 roku między innymi: wybudowano 
w łazienkach murowane kabiny i wymienio-
no białą armaturę, wymieniono wszystkie 
okna na dwóch kondygnacjach, wymieniono 
aluminiową instalację elektryczną na mie-
dzianą, wykonano podtynkową instalację 
szkolnego radiowęzła, wybudowano sklepik 
szkolny, wewnątrz wymalowano cały budy-
nek, zmieniono system ogrzewania szkoły 
z węglowego na gazowe, wykonano nową 
elewację szkoły z ociepleniem starej części, 
wszystkie nowe pomieszczenia wyposażono 
w nowe meble, wykonano nowe ogrodzenie 
całej posesji oraz wiele innych potrzebnych 
prac modernizacyjnych. We wrześniu 1992 
roku prowadzone były tylko końcowe pra-
ce na zewnątrz budynku, które dotyczyły 
dokończenia nowej elewacji szkoły.

- Proszę powiedzieć, czy realizacja tego 
zadania przysporzyła Panu kłopotów, czy 
była uciążliwa?

Zadanie, które podjąłem się zrealizować 
było uciążliwe z punktu widzenia poświęco-
nego czasu, również osobistego, przeznaczo-
nego dla rodziny, a także trochę zdrowia. Były 
takie momenty, że kompletnie nie istniałem 
dla rodziny. Żona musiała przez cały ten czas, 
związany z prowadzoną inwestycją, samo-
dzielnie prowadzić dom. Za to jestem jej 
wdzięczny. Nie miałem wytchnienia nawet w 
wakacje. Jak zaczynałem, to trudno było mi 
znaleźć osoby, które mogłyby mnie wspierać 
w podjętym zamierzeniu. Często słyszałem, 
że tego się nie da, że już próbowano, że 
decydenci już próbowali i to nie ma szans 
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powodzenia, szkoda czasu i zdrowia. Ja 
natomiast pamiętam jak na politechnice, gdy 
kończyliśmy studia, a było to w stanie wojen-
nym nasz wykładowca mówił, że jak skończy-
my studia i pójdziemy w świat, to nikt za nas 
nic nie zrobi. Samo też się nie zrobi. To my 
sami musimy działać. Jak sobie polepszymy 
byt, to nikt nam tego nie odbierze, a będzie 
nam to służyło. Niech każdy, tam gdzie się 
znajdzie, zrobi coś dobrego, a będzie dużo 
lepiej. Jak każdy  zrobi coś dla innych, to 
w sumie będzie lepszy świat, którego nikt 
nam nie zabierze. To właśnie wyniosłem z 
Poznania, a będąc tu w Przeciszowie chcia-
łem tak właśnie działać, aby coś zrobić i życia 
nie zmarnować. Zresztą podczas budowy 
również spotykałem się z niedowierzaniem. 
Często pojawiały się stwierdzenia: „Jak byś z 
tego nic nie miał, to byś tego nie robił”, „Po co 
to robisz, jak tego nie musisz?” itd. Byli tacy 
co opowiadali, że „Buduję sobie mieszkanie”, 
niektórzy nawet wiedzieli, gdzie w nadbu-
dowie będzie balkon w tym mieszkaniu. Ale 
my Polacy już tacy jesteśmy. To jest jedna z 
naszych przywar. Zawsze im powtarzałem: 
„Jeśli nie pomagasz i nie możesz pomóc, to 
przynajmniej nie przeszkadzaj”.

- Szkoła w Przeciszowie również za Pana 
kadencji jako dyrektora, wzbogaciła się 
o komputer typu IBM, a nie było to tak 
powszechne z początkiem lat 90. Proszę 
o tym opowiedzieć.

A to faktycznie ciekawa sprawa jak udało 
mi się załatwić dla szkoły pierwszy komputer 
klasy IBM. Był to rok 1990, załatwiałem w 
Bielsku pozwolenia na budowę i mówiłem, 
że w nadbudowanej części będzie pracownia 
komputerowa. Aby ją dobrze wykorzystać 
to muszę przygotować nauczycieli i o dziwo 
to chwyciło. Aby go kupić musiałem mieć 
pisemną zgodę kuratora. Jak już wspomi-
nałem to wówczas były większe problemy z 
zakupem kredy, czy szmat.

- A do czego było wówczas wykorzy-
stywane to rzadkie w naszych szkołach 
urządzenie, jakim był komputer?

Nasz komputer stał w pracowni zajęć 
technicznych, a po zajęciach był zamykany 
w metalowej szafie, ponieważ był cennym i 
kosztownym nabytkiem. Wtedy na lekcjach 
techniki dzieci mogły poznać proste progra-
my. Była na nim pierwsza wersja Windows 
3.0, a mysz miała nawet numer fabryczny. 
Dzieci mogły pisać w TAG-u, pierwszym pol-
skim edytorze tekstu. A zaczęło się od tego, 
że moja siostra z całą rodziną wyjechała do 
Kanady. Kiedy moi siostrzeńcy przyjechali 
do Przeciszowa, to było mi wstyd kiedy 
opowiadali, że w małej wiejskiej szkółce w 
Kanadzie, w pierwszej klasie szkoły podsta-
wowej w jednym rogu była piaskownica, a w 
drugim był postawiony najnowszy komputer 
z CD Rom-em. Wtedy chyba u nas jeszcze 
nawet nie było w sprzedaży komputerów 
z CD-Romem. Uczniowie tam mieli wybór, 

jak się zmęczył, to mógł pobawić się w pia-
skownicy lub siąść  przy komputerze, gdzie 
były zainstalowane proste programiki dosto-
sowane do wieku. Wtedy zrozumiałem, że 
szkoła podstawowa powinna dać możliwość 
dziecku sprawdzenia się w zdolnościach i 
zainteresowaniach. Powinny być w szkole np. 
różne instrumenty muzyczne, aby dziecko 
spróbowało czy ma w tym kierunku talent. 
Wówczas do szkoły zakupiłem w Pewex-ie, 
25-calowy telewizor Sony z telegazetą i 
magnetowid Panasonica. Oczywiście zestaw 
był zamknięty w pracowni fizyko-chemicznej 
w metalowej szafce wkutej do ściany. Wtedy 
w domach to był sporadyczny sprzęt, dlatego 
uważałem, że szkoła powinna dać możliwość 
obcowania z nowinkami technicznymi, aby 
mogli wszechstronnie się rozwijać. 

- Przez trzy kadencje był Pan radnym 
gminnym. Jak wyglądała Pana praca na 
rzecz lokalnej społeczności?

Faktycznie, trzykrotnie startowałem i trzy-
krotnie zostałem wybrany do Rady Gminy 
Przeciszów. Po raz pierwszy w 1988 roku, 
gdy radni nie otrzymywali jeszcze diet. Jak 
wprowadzono, że za sesje należy się radne-
mu dieta, to nie wiedzieliśmy, co z tymi pie-
niędzmi zrobić. Były dwie, może trzy osoby, 
które brały diety, natomiast pozostali radni 
wskazali na jaki cel mają być przeznaczone 
ich apanaże. Na liście głównie był ośrodek 
zdrowia, ale ja zaproponowałem jako cel 
moją szkołę i byli radni, którzy również prze-
kazywali pieniądze na szkołę. Pamiętam, jak 
w tej pierwszej kadencji podczas posiedzeń 
regularnie pytano: „kiedy zostaną wybu-
dowane ubikacje na cmentarzu”, potem 
„kiedy skończy się budowa ośrodka zdrowia”. 
Wówczas, podczas posiedzeń zadawałem 
pytanie, „kiedy zajmiemy się dziećmi, aby 
wyszły z piwnicy i nie traciły wzroku?”, „Kiedy 
zlikwidujemy dwuzmianowość w szkołach?”. 
Radni i władze zawsze rozumiały problemy, 
wiedziały, że coś trzeba zrobić. Jednak pro-
blemem zawsze było to samo - pieniądze. 
Po tej pierwszej kadencji nie kandydowa-
łem, bo chciałem pokazać, że można coś 
dobrego zrobić nie będąc radnym. Jako 
osobę bądź co bądź z zewnątrz irytowały 
mnie bezsensowne, ciągłe utarczki między 
radnymi z Przeciszowa i Piotrowic. Drugi raz 
kandydowałem dziesięć lat później, gdy mia-
ły powstać gimnazja i tworzono nowe sieci 
szkół. Wówczas pełniłem funkcję zastępcy 
przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia 
i Spraw Socjalnych. Był to bardzo burzliwy 
okres włącznie ze strajkiem w zlikwidowanej 
szkole podstawowej. Po raz trzeci startując w 
wyborach w 2004 roku uzyskałem najwięk-
szą liczbę oddanych głosów z wszystkich 
kandydatów w gminie. W tamtej kadencji 
pełniłem funkcję zastępcy przewodniczące-
go Komisji Rewizyjnej.

- Był taki czas, kiedy na mocy uchwały 
Rady zlikwidowano szkołę w Przeciszowie, 
a w jej miejsce zamierzano utworzyć gim-

nazjum. Pamięta Pan to wydarzenie?

Oczywiście, pamiętam wszystko dobrze, 
tym bardziej, że byłem wtedy radnym gmin-
nym i w tym uczestniczyłem. To jest nawet 
dobry przykład, aby zrozumieć jak działała 
rada.  Otóż  na tej lutowej sesji w 1999 roku 
przewodniczący Rada Gminy Przeciszów w 
punkcie dotyczącym sieci szkół mówi, że 
otwiera dyskusję. Nikt nie zabiera głosu, bo 
oczekujemy na przedstawienie propozycji 
władz, aby było nad czym dyskutować. Nikt 
nie zabiera głosu, a przewodniczący zamy-
ka dyskusję i prosi o odczytanie projektu 
uchwały. W momencie czytania dowiaduje-
my się, że w Piotrowicach pozostaje szkoła 
podstawowa i powołuje się gimnazjum, 
natomiast w Przeciszowie likwiduje się z 
dniem 1 września 1999 roku Szkołę Podsta-
wową im. Ignacego Fika w Przeciszowie, a w 
jej miejsce powołuje się gimnazjum dla dzie-
ci z sołectw Przeciszów i Las. Z kolei szkoła 
na Podlesiu pozostaje szkołą podstawową 
dla wszystkich dzieci z Przeciszowa i Lasu. 
Zgłaszam się, zabieram głos, że to nielo-
giczne, ale przewodniczący odbiera mi głos, 
stwierdzając, że dyskusję już zamknął. Siedzą 
dyrektorzy łącznie z dyrektorem Delegatury 
Kuratorium w Oświęcimiu i nic. Zero reakcji. 
Okazuje się, że władza wszystko wiedziała, a 
ja chcąc zabrać głos wychodzę na „pieniacza”. 
Szybkie głosowanie i większością głosów 
propozycje stały się uchwałami do realizacji. 
Uchwała nie była jednogłośna, oczywiście 
głosowałem przeciw. Tłumaczyłem jak 
mogłem, wyjaśniałem w kuluarach, że to 
nielogiczne. Uważałem, że każdy powinien 
to zrozumieć. Jaki sens miało w naszej dużej, 
nadbudowanej szkole lokować gimnazjum z 
zaledwie trzema rocznikami, a w małej szkole 
w Podlesiu miała być podstawówką z sześcio-
ma rocznikami, czyli dwa razy więcej dzieci 
w mniejszej szkole? Było to bardzo nieko-
rzystne rozwiązanie dla wszystkich uczniów 
z Przeciszowa. Dodatkowo gmina musiałaby 
ponosić naprawdę duże, dodatkowe koszty 
związane z dowożeniem i opieką nad ocze-
kującymi na przejazd uczniami. W związku 
z niezadowoleniem rodziców na początku 
marca zawiązał się Komitet Protestacyjny 
przeciwko likwidacji szkoły podstawowej. 
W komitecie według mojej wiedzy znaleźli 
się: Dariusz Daczyński, Władysław Curlej, 
Andrzej Zieliński, Józefa Mendyk, Renata 
Bartuś, Andrzej Kozłowski, Agata Matla, 
Tomasz Załęski i Alicja Wiecheć. W tamtym 
czasie zebrano ponad 600 podpisów przeciw 
likwidacji szkoły. Protestujący wystosowali 
petycję do Rady Gminy w Przeciszowie i 
kuratorium oświaty. Jednak do władz gminy 
oraz władz oświatowych w Oświęcimiu nie 
trafiały żadne logiczne argumenty. Wynikiem 
petycji było zwołanie nadzwyczajnej sesji, 
na której ponownie większością głosów 
podtrzymano poprzednie uchwały. Wobec 
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Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszo-
wie realizuje w bieżącym roku Narodowy 
Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 
„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 
publicznych”. W ramach tego działania nasza 
biblioteka otrzymała dofi-
nansowanie w wysokości 
4.990 zł na zakup nowości 
wydawniczych.

Zapraszamy do korzy-
stania z zasobów biblio-
teki w Przeciszowie i Pio-
trowicach.

GBP w Przeciszowie

Co SłyChAć u CykliStów?
Ostatnie trzy miesiące - lipiec, sierpień, 

wrzesień to duża aktywność cyklistów. Już 
na początku lipca wspólnie z Biblioteką 
Publiczną w Przeciszowie zorganizowaliśmy 
kolejny Rodzinny Rajd Rowerowy w Dolinie 
Karpia w ramach Święta Gminy Przeciszów, 
w którym uczestniczyło ponad 400 osób. 
Rajd został sfinansowany przez Urząd 
Marszałkowski w Krakowie w ramach pro-
jektu Małopolska na Rowery, a także przez 
naszych sponsorów, dzięki którym mogliśmy 
wylosować wiele nagród wśród uczestników 
rajdu. Dziękujemy serdecznie wszystkim 
wymienionym: wójtowi gminy Bogdanowi 
Cuberowi, przewodniczącej Rady Gminy 
Przeciszów Annie Momot, Gminnemu Ośrod-
kowi Pomocy Społecznej w Przeciszowie, 
sołtysowi Przeciszowa Władysławowi Kozu-
bowi, sklepowi spożywczemu Lucyna Szklar-
ska, Salonowi Fryzur Beata Cisowska, Studiu 
Kosmetycznemu Anita Flejtuch, sklepowi 
rowerowemu Oskar w Zatorze, Pasiece Nad 
Wisłą Wiesława i Zygmunt Kurzak, Kioskowi 
Wielobranżowemu E. Cieśla, B. Spadek, firmie 
Instalbis Bogusław Ganobis, barowi Oaza 
Łukasz Zieliński, firmie Mechanika Pojazdo-
wa Stanisław Matla, sklepowi Rabat, firmie 
handlowej Emir w Przeciszowie. Dziękujemy 
również naszym strażakom z OSP w Przeci-
szowie za zabezpieczenie rajdu. W kolejnym 
dniu lipca, czyli 18. miał miejsce Rajd Grun-
wald, zorganizowany przez PTTK Wadowice 
i Andrychów. Przejechaliśmy ok. 55 km na 
trasie Przeciszów – Andrychów – Osiek - Prze-
ciszów. 23 lipca wzięliśmy udział w rajdzie, 
organizowanym przez stowarzyszenie Moto-
galicja w Oświęcimiu przejeżdżając trasę 
Przeciszów – Oświęcim - Bobrek, wracając do 
Przeciszowa nową Wiślaną Trasą Rowerową, 
czyli wałem Wisły do Zatora i Przeciszowa. 29 
lipca zorganizowaliśmy nocny rajd na trasie 
Przeciszów – Zator – Graboszyce – Łowiczki – 
Piotrowice - Przeciszów z degustacją pstrąga 
w ośrodku Karpik. W dniach od 2 do 9 sierp-
nia kilku członków naszego stowarzyszenia 
uczestniczyło w Andrychowskiej Pielgrzym-
ce Rowerowej do Częstochowy. 13 sierpnia 
odbył się kolejny rajd, zorganizowany przez 
Motogalicję Oświęcim. Tym razem trasa wio-
dła przez Przeciszów – Oświęcim – Brzeszcze 
– Bór – Oświęcim – Poręba - Polanka Wielka 
i Oświęcim. Za dwa dni, czyli 15 sierpnia 
to my zorganizowaliśmy rajd rowerowy w 
ramach VI Targów Turystycznych w Dolinie 
Karpia, w którym uczestniczyło 90 osób. W 
tym dniu były warsztaty ornitologiczne na 
stawach Przeręb oraz zwiedzanie Pasieki 
nad Wisłą wraz z degustacja miodów, za 
co serdecznie dziękujemy Zygmuntowi 
Kurzakowi. W dniach od 22 do 24 sierpnia 
zorganizowaliśmy Rajd Zakopane i wbrew 
pozorom zaplanowaliśmy trasy bez więk-

szych podjazdów. 90 proc. trasy to była jazda 
po równym terenie lub zjazdy w dół. W ciągu 
trzech dni dwa razy przejeżdżaliśmy granice 
ze Słowacją. 

Nasze wycieczki to poznawanie świata, 
atrakcyjnych miejsc, takich jak: góry, jeziora, 
historii i kultury, chociażby szlaków archi-
tektury drewnianej, zamków. W tym roku 
wśród miejsc, które zwiedziliśmy należy 
wymienić: pałac Zamoyskich w Zamościu, 
pałac myśliwski w Zwierzyńcu, przepiękny 
zamek w Mosznej w województwie opol-
skim, sanktuarium na Górze św. Anny, a także 
otwarty dla zwiedzających zamek książąt 
oświęcimskich w Oświęcimiu, ale również 
Czerwony Klasztor na Słowacji z przepięk-
ną ścieżką rowerową wzdłuż pienińskiego 

przełomu Dunajca, która zaprowadziła nas 
do Szczawnicy. Podczas naszych wycieczek 
możemy smakować różnych produktów 
lokalnych, jak choćby ostatnio żętycę, bundz 
czy oscypek, a wcześniej kołduny, kartacze 
na pojezierzu mazurskim. Na rowerach 
zwiedziliśmy Wiedeń, Bratysławę, Budapeszt, 
Słonim na Białorusi, Norwegię, Niemcy w 
koło jeziora Bodeńskiego przez Szwajcarię 
i Francję. Mamy już przetarte szlaki, które 
w następnych latach chcemy powtórzyć i 
zachęcamy wszystkich chcących podróżo-
wać na rowerze do naszego stowarzyszenia. 
Organizujemy najtańsze wycieczki rowerowe 
również dla osób, które jeżdżą rekreacyjnie. 
Zapraszamy w każdy czwartek o godz. 17.00 
do Biblioteki Publicznej w Przeciszowie.

JK

Dofinansowanie dla biblioteki

Cykliści zatrzymali się podczas zwiedzania Szczebrzeszyna i zapozowali do zdjęcia .
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takiego stanowiska nastąpiło przekształce-
nie Komitetu Protestacyjnego w Komitet 
Strajkowy, który wprowadził strajk okupacyj-
ny, gdzie po kilku dniach nawet dyrektora nie 
wpuszczono do szkoły. Wobec determinacji 
strajkujących pod koniec marca na kolejnej 
nadzwyczajnej sesji radni uchylili uchwałę 
z lutego, jednocześnie powołując w Prze-
ciszowie dwa zespoły szkół, co oczywiście 
spowodowało rozwiązanie komitetu. Teraz z 
prawie 18-letniej perspektywy trochę łatwiej 
się to wspomina, ale to były naprawdę trud-
ne chwile, które na długo spolaryzowały 
lokalną społeczność. Niech to doświadczenie 
będzie przestrogą jak nie powinna wyglądać 
komunikacja z mieszkańcami. Z dystansu 
zawsze łatwiej ocenić kto miał rację, władza 
czy rodzice?

- Po zakończonej nadbudowie szkoły 
w Przeciszowie, czyli wykonaniu zapla-
nowanego zadania, przestał być Pan 
dyrektorem. Skąd taka decyzja?

Założone sobie zadanie wykonałem, a 
byłem naprawdę zmęczony, przepracowany 
i chciałem więcej czasu poświęcać rodzi-
nie. Tak się akurat złożyło, że w 1992 roku 
wprowadzono obowiązek przeprowadzania 
konkursów na stanowisko dyrektora, a ja 
od początku oświadczałem, że nie startuję. 
Wobec nierozstrzygnięcia konkursu na 
stanowisko dyrektora szkoły z powodu 
braku kandydata od 1 września 1992 roku 
dyrektor Delegatury KOiW w Oświęcimiu 
powołał na to stanowisko Piotra Kućkę. A 
tak po ludzku miałem też dość tych waśni 
Piotrowicko-Przeciszowskich. Ja jako „ten 
obcy” byłem wciągany w rozgrywki perso-
nalne, międzyludzkie, ale również gminne. 
Jak rozpoczynałem inwestycje, to w tamtych 
czasach i przy dużej inflacji miałem gwaran-
cje finansowania z Bielska. Jednak radni z 
Przeciszowa widząc w budżecie przeznaczo-
ne dla szkół w Przeciszowie i Piotrowicach 
równo takie same kwoty i wobec faktu, że 
w Przeciszowie też już była dokumentacja 
i ruszała nadbudowa, a w Piotrowicach nic 
się jeszcze nie działo postanowili zabrać 
pieniądze z Piotrowic i przekazać nam. 
Jednak ja znałem szkołę w Piotrowicach i 
wiedziałem, że mają dużo gorsze warunki 
niż my w Przeciszowie. Mieli straszną cia-
snotę, mniejsze sale lekcyjne, mniejszą salę 
gimnastyczną i od dawna dokumentację na 
zadanie. Przecież to oczywiste, że chciałem, 
aby i oni wystartowali ze swoją inwestycją. 
Po co było antagonizować środowiska?

- Jest Pan szeroko znany nie tylko jako 
dyrektor szkoły, nauczyciel, czy radny 
gminny, ale także jako osoba populary-
zująca wiedzę wśród dzieci i młodzieży z 
zakresu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogo-
wym. Na tym polu może się Pan pochwalić 
również niemałymi sukcesami.

Przez 28 lat byłem związany z turniejami 
BRD. Dzięki „Wieściom Gminy Przeciszów” 
czasem pojawiały się informacje o osiągnię-
ciach naszej szkoły. Nie ma dla mnie ważniej-
szej rzeczy niż bezpieczeństwo dzieci. Uczeń 
może trochę mniej umieć, może być troszkę 
mniej sprawnym, ale bezpieczeństwo dziec-
ka w ogóle, a na drodze szczególnie jest 
rzeczą pierwszorzędnej wagi.

- Wiem, że były też liczne sukcesy i 
nagrody w ramach BRD?

W roku 1988, w czwartym roku mojej 
pracy nauczyciela wygraliśmy finał ogól-
nopolski Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym. Byli to uczniowie z mojej klasy 
i wywalczyli pierwsze miejsce w Polsce. 
Zostałem wytypowany przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej na opiekuna, trenera 
reprezentacji kraju na mistrzostwa w Bułga-
rii. Było tam trzech uczniów z Przeciszowa: 
Paweł Parzymięso, Paweł Bartuś i Tomek 
Zając oraz Darek Wierzman - zawodnik z 
Gorzowa. Reprezentację dopełniały cztery 
najlepsze dziewczęta. W 1998 roku byłem 
opiekunem reprezentacji Polski na turnieju 
rowerowym w Kownie na Litwie z uczennicą 
z Przeciszowa Haliną Madeja. W Sopocie w 
2004 roku zostaliśmy wicemistrzami Polski, 
a Piotrek Gancarczyk był indywidualnym 
mistrzem Polski. Każdego roku był jakiś 
sukces w BRD i Lidze Mistrzów. W 2007 roku 
zdobyliśmy mistrzostwo Polski w kategorii 
szkół gimnazjalnych, a Bartłomiej Boba był 
indywidualnym mistrzem Polski. Sukcesów 
w BRD przez wszystkie moje 28 lat pracy 
było naprawdę wiele. Bardzo dobrze wspo-
minam początki BRD i współpracę z Adamem 
Pietyrą, to był jeszcze wtedy milicjant, z 
którym bardzo dobrze współpracowałem. 
Jak mieliśmy jechać do Cieszyna, to potrafił 
wziąć swoją propagandową nyskę, aby dzieci 
zobaczyły jak wygląda miasteczko komuni-
kacyjne i wiedzieć, gdzie będą rywalizować 
z najlepszymi.

- Przed przejściem na nauczycielskie 
świadczenie kompensacyjne był Pan 
zastępcą dyrektora szkoły. Proszę przybli-

żyć czytelnikowi ten okres w Pana życiu.

Dyrektor szkoły Urszula Momot zapropo-
nowała mi, abym został jej zastępcą. Najpierw 
ustaliliśmy sobie co jest najważniejsze, jak 
ma wyglądać praca szkoły, nasza współpraca 
i wobec bardzo dużej zgodności wyraziłem 
zgodę. Wtedy postanowiłem, że będę koń-
czył sprawy, które były jeszcze nieskończone 
i wymagały mego zaangażowania. Uważam, 
że był to bardzo dobry okres dla szkoły, bo 
przez te kilka lat naprawdę dużo wspólnie 
zrobiliśmy. Moje obowiązki pełniłem przez 
siedem i pół roku, aż do urlopu zdrowotnego 
i przejścia na emeryturę.

- Co w takim razie udało się jeszcze 
zrobić dla uczniów i szkoły?

Od 2006 roku corocznie w wakacje były 
wykonywane w szkole naprawdę duże inwe-
stycje. Na początku skończyliśmy wymieniać 
wszystkie okna na szczelne, plastikowe. Duży 
wysiłek skierowaliśmy na obejście szkoły. 
Najpierw plac za szkołą tzw. rowerownia 
została wyłożona kostką brukową. Przed-
tem jednak zostało wykonane w tamtym 
rejonie odrenowanie szkoły oraz położono 
rury odprowadzające ścieki do przyszłej 
kanalizacji. W następnym rok wykonaliśmy 
drogę dojazdową do szkoły od placu rekre-
acyjnego, a w następnym plac rekreacyjny 
oczywiście z odrenowaniem placu od tamtej 
strony szkoły. W kolejnym roku wyremonto-
waliśmy dach zniszczony po gradobiciu, tzn. 
po 18 latach starą papę na dachu zastąpili-
śmy termozgrzewalną. To tylko te zadania, 
które sobie teraz przypominam. A przecież 
był remont sali gimnastycznej z położeniem 
nowej wykładziny sportowej, prysznice w 
piwnicy, nowe wykładziny w salach lekcyj-
nych i na korytarzach, przygotowanie sal 
dla kształcenia zintegrowanego na drugim 
piętrze itd. Mamy teraz naprawdę piękną 
ponad 50-letnią szkołę, której mogą nam 
inni pozazdrościć.

- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Ryszard Tabaka

Dokończenie ze strony  9

Gminna Biblioteka Publiczna w Przeci-
szowie bierze udział w konkursie organi-
zowanym przez Kinder Mleczna Kanapka 
„Przerwa na wspólne czytanie”. W szranki 
staną biblioteki z całego kraju, dlatego też 
liczymy na Państwa głosy, które będzie 
można oddawać na stronie www.wspol-
neczytanie.pl w zakładce głosowanie.

W tym celu należy zarejestrować się na 
stronie, tworząc swoje konto poprzez poda-
nie adresu e-mail i hasła lub zalogować się 
przez konto facebook.

Głosy można oddawać od 2 do 31 paź-

dziernika. Nagrodami w konkursie są pakiety 
książek oraz pufy do wspólnego czytania. 
Będziemy wdzięczni za każdy oddany przez 
Państwa głos!

GBP w Przeciszowie

Nagrody rozdaje Kinder Mleczna Kanapka
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W sobotę, pierwszy dzień gminnej impre-
zy został zorganizowany X Rodzinny Rajd 
Rowerowy. Dokonała tego Lokalna Grupa 
Działania Dunajec Biała z Zakliczyna przy 
współpracy z Towarzystwem Turystyki Rowe-
rowej Cyklista w Przeciszowie oraz Gminną 
Biblioteką Publiczną w Przeciszowie. Wyścig 
miał miejsce w ramach projektu Urzędu Mar-
szałkowskiego w Krakowie pn. „Małopolska 
na rowery”. Udział w rajdzie był bezpłatny.

Jego uczestników przywitał na stadionie 
LKS Przeciszovia wójt Bogdan Cuber i dał 
sygnał do startu. Cykliści mieli do wyboru 
trzy trasy o zróżnicowanym stopniu trudno-
ści. Pierwsza Mini, bardzo łatwa, prowadziła 
po płaskim terenie na odcinku o długości 12 
km. Z kolei druga trasa Midi, czyli średnia, 
nieco trudniejsza wiodła również po płaskim 
terenie, ale była już o długości 31 km. Trzeci, 
przygotowany odcinek Maxi był przeznczo-
ny dla „weteranów kolarstwa” i liczył 40 km, 
prowadząc po terenie pełnym wzniesień i 
pagórków. Ogółem po wszystkich trasach 
przygotowanych na rajd jechało na dwóch 
kółkach 389 kolarzy - amatorów.

Półmetek z poczęstunkiem został zorga-
nizowany w Ośrodku Rekreacyjno-Wypo-
czynkowym Karpik w Graboszycach, gdzie 
dzieci miały udostępniony park linowy oraz 
plac zabaw.

Metą rajdu był wyznaczony, jak zawsze 
stadion LKS Przeciszovii, na który przybyli 
uczestnicy X Rodzinnego Rajdu Rowero-
wego. Tam skorzystali z ciepłego posiłku, 
przygotowanego przez organizatorów.

W pierwszym dniu Święta Gminy było 
zorganizowanych wiele zawodów i konkur-
sów, między innymi wyścigi na mini rowe-
rach, przejazd na czas na bicyklu, wyścig 
rodzinny na nartach, konkurs chodzenia na 
szczudłach.

Policjanci z sekcji ruchu drogowego z 
Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu 
przeprowadzili konkurs na rowerowym 
torze przeszkód. Z kolei policjanci z Wydzia-
łu Prewencji KWP w Krakowie, sprawdzili 
znajomość przepisów ruchu drogowego, 
omówili bezpieczne surfowanie po sieci, czy 
odpowiednie zachowanie się nad wodą.

Uczestnicy zabawy mieli możliwość zało-
żenia alkogogli i zobaczenia na trzeźwo jak 
widzimy i reagujemy po spożyciu alkoholu, 
a także przekonać się osobiście jak wygląda 

badanie linii papilarnych.

Wśród uczestników X Rodzinnego Rajdu 
Rowerowego wylosowano nagrody i medale. 
Główną nagrodą był rower.

Pierwszy dzień świętowania zakończył się 
zabawą taneczną przy akompaniamencie 
zespołu Sunday Band.

Niedziela, drugi dzień obchodów Święta 
Gminy Przeciszów, już przy pełnym blasku 
słońca, rozpoczął się od występu zespołu 
śpiewaczego Koła Gospodyń Wiejskich w 
Piotrowicach.

Wójt naszej gminy Bogdan Cuber wręczył 
nagrody finalistom Konkursu Fotograficzne-
go Dolina Karpia w Obiektywie.

Wszyscy, którzy przybyli na obchody Dni 
Gminy mogli skorzystać z bufetu, miastecz-
ka zabaw dla dzieci, gdzie były zjeżdżalnie, 
karuzele, wata cukrowa, pop-corn, lody, sto-
isko z zabawkami i upominkami. Na uwagę 
zasługiwała również możliwość degustacji 
miodów lokalnego hodowcy pszczół, z której 
bardzo chętnie korzystali miłośnicy słodyczy 
i zdrowej żywności. Na stoiskach rękodzieła 
Stowarzyszenia ArtDoKa można było podzi-
wiać ręcznie wykonane dzieła. Z kolei na 
stoisku Klubu Modelarskiego Orzeł każdy 
chętny miał szansę własnoręcznie wykonać 
model statku czy łodzi podwodnej. Policjanci 
prezentowali swój sprzęt i wyposażenie, a 
Bank Spółdzielczy w Zatorze chętnie udzielał 
wszelkich informacji dotyczących ofert ban-
ku. Dużą atrakcją dla dzieci i nie tylko (jak się 
później okazało) były bezpłatne przejazdy 
Ciuchcią Beskidzką oraz malowanie twarzy.

Na szczególną uwagę zasługiwała prezen-
tacja wokalna na scenie laureatów Konkursu 
Piosenki Majowe Śpiewanie 2017. Wśród 
nich wystąpiły: Zuzia Michałek, Zuzia Jurecka 
i Gabrysia Momot.

Szkoła Tańca Astra z Oświęcimia uświet-
niła nasze świąteczne dni pokazem tańca 
formacji Bingo - aktualnych Mistrzów Polski 
Formacji Tańca Towarzyskiego w kategorii 
Junior oraz formacji Akcent Mistrzyń Polski 
Formacji Solo Latin w Federacji Polskiego 
Towarzystwa Tanecznego oraz World Artistic 
Dance Federation. Naszą gminę reprezento-
wali Karol Sanak i Sara Sanak.

Podczas naszej imprezy Maja Bratus, 
finalistka You Can Dance, założycielka pierw-
szego w Małopolsce klubu fitness Avocado 

Fit&Dance, przeprowadziła maraton na tram-
polinach Fit&Jump. Każdy chętny mógł spró-
bować swoich sił ćwicząc razem z Mają.

Chcąc nieco ochłonąć po fitnessie, zespół 
Akcent wraz z mieszkańcami zatańczył La 
Bomba, a Tomasz Jesionka dał pokaz iluzji, 
w którym uczestniczyły głównie dzieci, 
ucząc się sztuczek. Pan Tomasz sprawnie i po 
mistrzowsku prowadził całość pokazów jako 
konferansjer i bacznie czuwał, nad tym, aby 
nikt z uczestników oraz zaproszonych gości 
nie był znudzony.

Naszą gminę odwiedzili prawdziwi górale, 
członkowie formacji Góralska Hora, która 
sprowadziła na niziny klimat rodem z gór. 
Mieliśmy okazje wysłuchać typowych, góral-
skich kompozycji.

Inną gwiazdą niedzielnego koncertu 
był Paweł Gołecki wraz z zespołem, który z 
zapałem i wrodzoną witalnością serwował 
na scenie folkowe utwory, tak że inni zaczęli 
z nim śpiewać.

Święto Gminy Przeciszów zakończył pokaz 
sztucznych ogni na nocnym niebie. 

Za udział w jednym z najważniejszych 
wydarzeń w naszej gminie organizatorzy 
składają serdeczne podziękowania i zapra-
szają za rok!

Podziękowania

Organizatorzy serdecznie dziękują 
wszystkim zaangażowanym w tegoroczne 
przygotowania do Święta Gminy Przeciszów. 
Podziękowania kierowane są do sponsorów: 
Kopex-Ex-Coal, Bank Spółdzielczy w Zatorze, 
a także: Józefa Śliwy i pracowników z Gmin-
nego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w 
Przeciszowie, Ochotniczej Straży Pożarnej z 
Piotrowic, Towarzystwa Turystyki Rowerowej 
Cyklista z Przeciszowa, Anny Kot, dyrektora 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Przeciszowie, Komendy Powiatowej Policji 
w Oświęcimiu, Komisariatu Policji w Zatorze, 
Zbigniewa Gila LKS Przeciszovia, Haliny i 
Andrzeja Stokłosów, Wiesławy i Zygmunta 
Kurzaków, Koła Gospodyń Wiejskich z Pio-
trowic, laureatów Konkursu Piosenki Majowe 
Śpiewanie 2017, Formacji Bingo i Akcent ze 
szkoły tańca Astra w Oświęcimiu, Mai Bratus 
z Avocado Fit&Dance, sołtysa Władysława 
Kozuba, Bogusława Tokarza, Andrzeja 
Kozłowskiego, Piotra Tobiczyka, Władysława 
Pastuszka, Zofii Szlachetki, Danuty Kuchar-
czyk, Sylwii Rychłowskiej, pracowników 
porządkowych z terenu gminy Przeciszów, 
Bogdana Bartusia oraz wszystkim, którzy 
przyczynili się do organizacji tegorocznego 
Święta Gminy Przeciszów.

Gmina świętowała!
Tegoroczne Święto Gminy Przeciszów miało miejsce w pierwszy lipcowy 

weekend w dniach od 8 do 9 i było pełne jak zawsze muzyki, śpiewu, tańca, 
mnóstwa atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Choć pogoda była kapry-
śna, raz słońce, chmury, przelotna burza i chłód, to mieszkańcy dopisali, tym 
bardziej, że dobre humory udzielały się wszystkim.

Na fotoreportaż zapraszamy obok K
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Złote i Diamentowe Gody w naszej gminie

Władysława i Jan Cyganowie
 (Diamentowe Gody)

Aleksandra i Adam Kaliszowie Bogusława i Jan Bobowie

Helena i Władysław Kozioł Irena i Czesław Kościelnikowie Józefa i Władysław Momotowie
 (mąż nieobecny)

Kazimiera i Kazimierz Trzaska Kazimiera i Mieczysław Hałatowie Krystyna i Edward Knutelowie

Krystyna i Józef Płonka Maria i Stanisław Wiecheciowie Stanisława i Józef Jurczykowie

Stanisława i Stanisław Jordanek Stanisława i Stanisław Żurkowie Wanda i Alfred Huczkowie
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Złote i Diamentowe Gody w naszej gminie

Weronika i Ludwik Frączkowie Zofia i Edward Ganobisowie Zofia i Ludwik Bryłowie

Zofia i Marian Mąsiorowie Zofia i Roman Krzemieniowie



Wieści Gminy Przeciszów nr 3 (47) 2017 rok16



Wieści Gminy Przeciszów nr 3 (47) 2017 rok 17

Pomimo deszczowej pogody sala wido-
wiskowa w naszym Domu Kultury była 
zapełniona po brzegi. W tegorocznej edycji 
przedstawiono aż 504 modele kartonowe 
na najwyższym poziomie. Nie mało było 
również modelarzy, bo aż 189!

Obok rywalizacji podstawowej był dodat-
kowo, już po raz drugi rozegrany Ogólnopol-
ski Konkurs Statków i Okrętów Naviga klas „C” 
Złota Kotwica. Został on przeprowadzony 
na piętrze Domu Kultury, gdzie można 
było podziwiać wspaniałe modele statków 
i okrętów wykonane z drewna, kartonu, 
modele pływające i żaglowe. W konkursie 
tym zaprezentowano 49 modeli. 

Nasz konkurs, jak co roku, ma za zada-
nie integrację środowiska modelarskiego, 
wymianę doświadczeń oraz zachęcanie 
dzieci i młodzieży do alternatywnego 
spędzania czasu wolnego. Sądząc po ilości 
osób zwiedzających wystawę, wierzymy, że 
wielu młodych ludzi zapragnie w przyszłości 
spędzać choć odrobinę swojego czasu na 
wykonywaniu pięknych modeli z kartonu.

Jak co roku, tak i w tej edycji konkursu 
uhonorowano najlepszych modelarzy, 
którzy zaprezentowali swoje prace podczas 
rywalizacji, a komisja doceniła ich walory. 
Nagrody w postaci medali, dyplomów, 
pucharów oraz upominków rzeczowych 
uroczyście wręczono na zakończenie dru-
giego dnia konkursu. Były one przekazane 
przez Dorotę Nykiel, sekretarza gminy 
Przeciszów, w zastępstwie za nieobecnego 
wójta Bogdana Cubera oraz Józefa Nowaka, 
wiceprzewodniczącego Rady Gminy Przeci-
szów. Nagrody były przyznane najlepszym 
modelarzom w trzech grupach wiekowych i 
w zależności od wielu klas modeli. Wręczono 
także nagrody specjalne.

Na łamach naszego kwartalnika nie 
jesteśmy w stanie przedstawić wszystkich 
wyników konkursu z uwagi na szczupłość 
miejsca na łamach i zachęcamy do skorzy-
stania z Internetu.

Wśród nagrodzonych modelarzy podczas 
XVII Ogólnopolskiego Konkursu Modeli Kar-
tonowych o Puchar Wójta Gminy Przeciszów 
znaleźli się między innymi:

u Puchar Sołtysa i Rady Sołeckiej Wsi 
Przeciszów otrzymał - Grzegorz Mądry za 
model Jelcz 021,

u Puchar Marszałka Województwa Mało-
polskiego Jacka Krupy otrzymał - Adam Spi-
liszewski za model taczanka wz. 1926,

u Puchar Publiczności za najlepszy model 
konkursu wśród publiczności otrzymał - 
Grzegorz Mądry za model samochodu 
Jelcz 021,

u Puchar Wójta Gminy Przeciszów za naj-
lepiej wykonany model konkursu w ocenie 
wójta gminy Przeciszów otrzymał - Marek 
Sowiński za model samolotu Lublin R 
VIII Bis.

Wśród uczestników II Ogólnopolskiego 
Konkursu Statków i Okrętów Naviga klas 
„C” Złota Kotwica również wyłoniono zwy-
cięzców, których nagrodzono pucharami, 
są nimi:

u Marian Racek za Okręty Kolumba

u Tomasz Śladowski za USS Gambier 
Bay

u Mirosław Stawiak za HMS Lion.

Patronat Honorowy nad konkursem objęli: 
wójt gminy Przeciszów, Bogdan Cuber oraz 
marszałek województwa małopolskiego 
Jacek Krupa.

Partnerem przedsięwzięcia było JAGELLO 

Przeciszów opanowały modele
Okręty, pojazdy gąsienicowe, pojazdy kołowe, samoloty, architektura. To tylko 

nieliczne z klas modeli, które mieliśmy przyjemność podziwiać w dniach od 15 do 17 
września w sali widowiskowej Domu Kultury w Przeciszowie. Kolejna edycja, już 17. 
Ogólnopolskiego Konkursu Modeli Kartonowych o Puchar Wójta Gminy Przeciszów, 
największego modelarskiego wydarzenia w Polsce, przyciągnęła do Przeciszowa 
najlepszych modelarzy z Europy. Poziom wykonanych prac był bardzo wysoki.

2000 - pomysłodawca pokazów lotniczych w 
Ostrawie (NATO DAYS), na które wybrało się 
wielu naszych gości.

Organizatorzy serdecznie dziękują za 
pomoc w realizacji przedsięwzięcia pra-
cownikom Urzędu Gminy w Przeciszowie, 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Przeci-
szowie, sołtysowi wsi Przeciszów, KGW w 
Przeciszowie, OSP w Przeciszowie, OSP w 
Piotrowicach.

Podziękowania

Organizatorzy składają podziękowania 
za wsparcie. Wśród instytucji, firm i osób zna-
leźli się: Urząd Gminy w Przeciszowie, GBP 
w Przeciszowie, LKS Przeciszovia, ZSP-G w 
Przeciszowie - Podlesiu, OSP w Przeciszowie, 
OSP w Piotrowicach, Wydawnictwo Answer 
z Olkusza, Andex Art z Rajska, Art Grawer 
z Oświęcimia, Jagello 2000 z Ostrawy, 
wydawnictwo GPM z Łodzi, wydawnictwo 
AH ze Stegny Gdańskiej, wydawnictwo WAK 
z Wrocławia, wydawnictwo Sklej - Model z 
Rzeszowa, wydawnictwo Orlik MK z Czańca, 
wydawnictwo Kartonowa Kolekcja z Warsza-
wy, wydawnictwo Model - Kom z Dąbcza, 
wydawnictwo WMC z Litwy, wydawnictwo 
JSC z Gdańska, wydawnictwo Szkutnik z 
Olsztyna, Extra Model, Zbigniew Flejtuch, 
Bogusław Ganobis, Profil-Plast, CBMZ z 
Oświęcimia, PWiK z Oświęcimia, Susuł i Stra-
ma z Oświęcimia, ArtGrawer z Oświęcimia, 
Andex Art z Rajska, komendant Powiatowej 
Policji w Oświęcimiu - insp. Robert Chowa-
niec, sołtys i Rada Sołecka Wsi Przeciszów, 
Łódzka Siesta Modelarska, Bank Spółdziel-
czy w Zatorze, firma Koma z Krakowa, Urząd 
Marszałkowski w Krakowie, Dom Bumagi.

Łukasz FuczekNa fotoreportaż zapraszamy obokb

Już po raz 17. przybyli do nas miłośnicy modeli kartonowych, aby rywalizować o zaszczytne 
laury.
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konsultacje, diagnoza, terapia

dzieci, młodzieży i dorosłych

Profesjonalna pomoc 
psychologiczna

Psycholog mgr Gabriela Tabaka

E-Motion Praktyka Psychologiczna

Oświęcim, ul. Wysoka 2

tel. 503-853-639

Prezydent RP Andrzej Duda nadał 
medale „Za długoletnie pożycie małżeń-
skie” parom z gminy Przeciszów, które 
zawarły związek małżeński w 1967 roku. 
Uroczyste obchody Złotych Godów zorga-
nizowano w sali  Pasja w Przeciszowie.

Wśród tegorocznych Złotych Jubilatów 
świętowały również dwie pary obchodzące 
Diamentowe Gody (60-lecie). Byli nimi: 
Władysława i Jan Cyganowie oraz Józefa i 
Jan Ordeccy.

Medale wręczył wójt Bogdan Cuber wraz 
z przewodniczącą Rady Gminy Przeciszów 
Anną Momot, przedstawicielami urzę-
du gminy oraz sołtysami: Władysławem 

Kozubem, Adamem Madeją i Krzysztofem 
Gałuszką.

Po części oficjalnej, występie zespołu Koła 
Gospodyń Wiejskich z Piotrowic, po odśpie-
waniu stu lat wspólnie z Jubilatami wzniesio-
no toast symboliczną lampką szampana.

Jubileusz wspólnie spędzonych 50 lat 
świętowały pary:

Bogusława i Jan Bobowie, Zofia i Ludwik 
Bryłowie, Weronika i Ludwik Frączkowie, 
Zofia i Edward Ganobisowie, Kazimiera 
i Mieczysław Hałatowie, Wanda i Alfred 
Huczkowie, Stanisława i Stanisław Jordanek, 
Stanisława i Józef Jurczykowie, Aleksandra i 
Adam Kaliszowie, Teresa i Józef Kaszycowie, 

Złote i Diamentowe Gody
Krystyna i Edward Knutelowie, Irena i Cze-
sław Kościelnikowie, Helena i Władysław 
Kozioł, Zofia i Roman Krzemieniowie, Zofia 
i Marian Mąsiorowie, Józefa i Władysław 
Momotowie, Krystyna i Józef Płonka, 
Kazimiera i Kazimierz Trzaska, Honorata i 
Stanisław Wądrzykowie, Maria i Stanisław 
Wiecheciowie, Stanisława i Stanisław Żur-
kowie.

Wszystkim jubilatom życzymy pomyśl-
ności oraz doczekania w dobrym zdrowiu 
kolejnych małżeńskich rocznic.

Zdjęcia uhonorowanych par prezentu-
jemy na stronach 14 i 15. Zapraszamy do 
obejrzenia prezentacji!  n

Intensywne i 
trwające kilka dni 
opady deszczu, 
które nawiedziły 
między innymi 
p ow i at  o ś w i ę -
cimski, musiały 
skutkować nie-
bezpieczną sytu-
acją, która zagro-
ziła powodzią w 
naszej gminie.

Pierwsze sygna-
ły pojawiły się w 
czwartek 21 wrze-
śnia, o godz. 22:00. W tym czasie gwałtownie 
podniósł się o 30 cm poziom wody na potoku 
Bachórz w Przeciszowie. Miało to miejsce 
przy ulicy Borkowej. Strażacy zabezpieczyli 
most Morgaski czterema rękawami i worka-
mi z piaskiem.

Już po północy, ok. godz. 1:00, 22 września 
zabezpieczono Bachórz zaporą przeciwpo-
wodziową w rejonie brzegów przy kładce, 
obok mostu na ulicy Lipowej w Piotrowi-

cach, a także ulicę Pagórkową. W tym czasie 
podtopieniu uległo boisko sportowe oraz 
łąki (na zdjęciu).

Ponadto zostały podtopione łąki przy 
korycie potoku Łowiczanka, a na rzece Wiśle 
woda przekroczyła stan ostrzegawczy.

W kolejnym dniu opadów deszczu, 23 
września ponownie niebezpiecznie podniósł 
się poziom wód na potoku Bachórz.

(ryt)

Niebezpieczna woda w gminie
Na terenie gminy od 22 lat znajduje 

się rezerwat przyrody Przeciszów. Od 
dawna nasze władze zabiegają w Nadle-
śnictwie Andrychów, jak i w Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie 
o wycięcie chorych i zagrażających bez-
pieczeństwu drzew w pasie ochronnym 
od drogi powiatowej, ulicy Leśnej i drogi 
gminnej, ul. Górki. Innym problemem jest 
choroba korzenia jesionu, która trawi w 
znacznym stopniu znajdujące się w rezer-
wacie drzewa. Póki co wszelkie zabiegi o 
szczęśliwe rozwiązanie problemu spełzły 
na niczym.

- Od kilku lat walczymy, aby w pasie ochron-
nym od drogi powiatowej, ul. Leśnej i gminnej, 
ul. Górki, zostały wycięte drzewa, które zagra-
żają uczestnikom ruchu na tych drogach. Dwa 
lata temu była wizja lokalna, po której część 
drzew została wycięta. Ponadto w dużym 
stopniu rozprzestrzeniła się wśród drzew na 
terenie rezerwatu choroba korzenia jesionu. 
Istnieje realna obawa, że rozszerzy się ona rów-
nież na drzewa znajdujące się w prywatnych 
lasach już poza rezerwatem – zaznacza wójt 
Bogdan Cuber.

W ostatnim czasie włodarz naszej gminy 
udał się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Krakowie z zapytaniem, co 
należy uczynić, aby uzyskać pozwolenie 
na wycinkę problematycznych drzew. Tam 
uzyskał odpowiedź, iż należy wysłać pismo 
do Nadleśnictwa Andrychów z zapytaniem. 
Tak też wójt uczynił. W efekcie nadleśnictwo 
skierowało pismo do RDOŚ-iu z zapytaniem 
o zgodę na wycięcie chorych drzew. Odpo-
wiedź brzmiała „las powinien radzić sobie 
sam” (?!)

(ryt)

Kłopoty z 
rezerwatem
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Sieć wodociągowa w przebudowie
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie realizuje obecnie 

kolejne inwestycje, które obejmują swym zasięgiem budowę, rozbudowę oraz 
przebudowę sieci wodociągowych w sołectwach Przeciszów i Piotrowice. Prace 
trwają w ramach trzech projektów, których koszt zostanie pokryty z budżetu 
zakładu oraz gminy. Zakończenie inwestycji ma nastąpić do października 
tego roku.

Trzy inwestycje obejmują w szczególności: 
budowę i przebudowę sieci wodociągowej 
wzdłuż ulic Topolowej oraz Kolonia w Prze-
ciszowie, a także przebudowę i rozbudowę 
sieci wodociągowej przy ul. Pagórkowej w 
Piotrowicach.

Prace projektowe oraz pozyskanie nie-
zbędnych zgód i decyzji administracyjnych 
w sprawie planowanych inwestycji trwały 
niemal dwa lata. 

Pierwotnie GZWiK w Przeciszowie liczył 
na wsparcie finansowe inwestycji z fundu-
szy unijnych, tym bardziej, że prace dotyczą 
m.in. wymiany azbestowo-cementowych 
sieci wodociągowych. Niestety koszt wymia-
ny rurociągu tylko przy samej ulicy Topo-
lowej wyniósłby ponad 400 tys. zł. Jak się 
szybko okazało, w tej perspektywie nie ma 
pieniędzy na tego typu działania. W obliczu 
zaistniałej sytuacji zdecydowano się na 
sukcesywną realizację zamierzeń sposobem 
gospodarczym, wykonywanych we własnym 
zakresie.

Koszt zadań został tak skalkulowany, 
aby ponieść wyłącznie niezbędne nakłady 
finansowe, które przedstawiają się nastę-
pująco. Wartość kosztorysowa wykonanego 
zadania na ul. Topolowej wynosi 463.676 zł 
brutto (wymiana rurociągu na odcinku od 
ul. Szkolnej do rzeki Bachórz wraz z przej-
ściem przez nią po moście). Przygotowanie 
projektu to 29.766 zł brutto. Jego realizacja 
dotyczyła – rurociągu z PE ∅225 o długości 
577 mb oraz przejścia pod drogą i przepięcia 
z rur  PE ∅110 - ∅ 40 - 98 mb wraz z pięcioma 
hydrantami.

Szacowana wartość inwestycji na ul. Kolo-
nia wynosi 150 tys. zł i obejmuje rozbudowę 
sieci wodociągowej (opracowanie doku-
mentacji wraz z jej realizacją). W zadaniu 
zastosowano rurociąg PE ∅160 o długości 
578 mb oraz PE ∅90 o długości 13 mb, a także 
postawiono pięć hydrantów. 

Z kolei koszt szacowany inwestycji na ul. 
Pagórkowej w Piotrowicach wynosi 20 tys. zł 
i obejmuje przeprojektowanie i przebudowę 
sieci wodociągowej (opracowanie doku-
mentacji wraz z jej realizacją). Zostanie tam 
zastosowany rurociąg PE ∅110 o długości 
125 mb wraz z jednym hydrantem.

Prace inwestycyjne rozpoczęto od ul. 
Topolowej w Przeciszowie i polegały one 
głównie na wymianie starego rurociągu 
azbesto-cementowego, znajdującego się 

wzdłuż drogi na nowy, wykonany z rur dwu-
warstwowych.

Na uwagę zasługuje fakt, iż prace są 
prowadzone w oparciu o nowoczesną tech-
nologię bezwykopową tzw. przewierty stero-
wane. Jednakże realizacja zadania wymaga 
oczywiście sporego jeszcze nakładu pracy 
ludzkiej i czasu.

Dostawcą materiałów potrzebnych do 
tego zadania, w oparciu o przeprowadzo-
ne zapytanie o cenę, została firma P.P.H.U 
Wodplast Mirosław Grzywa z Bielsko-Białej. 
Z kolei realizację prac pomocniczych, zwią-
zanych z wykonywaniem przewiertów ste-
rowanych powierzono firmie, która złożyła 
najkorzystniejszą ofertę, czyli F.H.U. Anna 
Słabik z Pruszowa. 

Wykonanie tego zadania jest niezwykle 
istotne z uwagi na wielofunkcyjność tego 
odcinka rurociągu, bowiem służy on nie 
tylko potrzebom mieszkańców tej ulicy, 
ale stanowi główny tranzyt wody m.in. dla 
mieszkańców ulic Kolonia, Brzozowa, sołec-
twa Piotrowice, a nawet częściowo dla gminy 
Polanka Wielka.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
w Przeciszowie, działając w imieniu gminy, 
prowadzi także dwa inne, wymienione 
wcześniej zadania, czyli budowę sieci wodo-
ciągowej wzdłuż ulicy Kolonia w Przeciszo-
wie, jak również przebudowę i rozbudowę 
sieci wodociągowej przy ulicy Pagórkowej 
w Piotrowicach.

Pierwsze z zadań inwestycyjnych ma na 
celu rozbudowę sieci wodociągowej wzdłuż 
lewej strony ulicy Kolonia, a także zaopatrze-
nie w wodę działek przeznaczonych pod 
zabudowę jednorodzinną. Drugie z kolei 
przedsięwzięcie obejmuje wymianę odcinka 
sieci wodociągowej z rur AC ∅100 mm na 
PE ∅110 mm, uporządkowanie istniejącej 
zabudowy sieci wodociągowej, zaopatrzenie 
w wodę mieszkańców części ul. Pagórkowej 
oraz zapewnienie możliwości podłączenia 
się do sieci nowopowstających domów 
jednorodzinnych.

Wszystkie te prace inwestycyjne oraz 
porządkowanie terenu mają być zakończone 
w październiku tego roku. Jednak należy 
podkreślić, iż ten sam zespół pracowników, 
który realizuje opisane zadania jest także 
zobowiązany prowadzić roboty eksploata-
cyjne oraz usuwać awarie. Z uwagi choćby 
na powyższe prace są prowadzone szybko i 

mogą powodować mniejsze utrudnienia, niż 
było to wcześniej przewidziane.

Budowa rurociągów wodociągowych 
metodą przewiertów sterowanych nie jest 
nową, niemniej jednak ze względu na koszty 
jeszcze mało rozpowszechnioną. Metoda 
ta pozwala znacząco przyśpieszyć prace i 
zminimalizować szkody jakie powstają przy 
robotach prowadzonych tradycyjną metodą 
wykopu otwartego tj. usunięcia drzew i 
krzewów, zniszczenia klombów i trawników, 
zrujnowania wjazdów i chodników, czyli 
dewastacji pięknie zagospodarowanych 
podwórek, a także przecięć dróg asfaltowych 
i głębokich wykopów w drogach dojazdo-
wych. Bywa, że zdarzają się również niespo-
dzianki w postaci niestabilnego gruntu lub 
innych trudnych i niemożliwych do przewi-
dzenia przeszkód, szczególnie jak mamy do 
czynienia z dużymi średnicami rurociągów, 
a tak właśnie jest przy ul. Topolowej. 

Metoda przewiertów sterowanych ma 
ogromną przewagę nad tradycyjnym wyko-
pem. Technologia ta daje możliwość spraw-
nego wykonania prac w terenie bezkolizyjnie 
z istniejącą gęstą podziemną infrastrukturą 
techniczną, rzekami i ciekami wodnymi, a 
także w terenach bagnistych. 

Ze względu na prowadzenie prac na czyn-
nej sieci wodociągowej, biegnącej w więk-
szości po działkach prywatnych, nie sposób 
uniknąć chwilowych przerw w dostawie 
wody, a nawet awarii oraz utrudnień spowo-
dowanych m.in. koniecznością wykonania 
wykopów celem przepięć poszczególnych 
przyłączy wodociągowych. 

Prowadząc tą i inne inwestycje GZWiK w 
Przeciszowie najpierw zabudowuje nowy 
rurociąg wodociągowy, wykonuje odpo-
wiednie próby, dezynfekcję i badania wody, 
a następnie sukcesywnie realizuje przepięcia 
do nowego rurociągu poszczególnych przy-
łączy wodociągowych przy jednoczesnym 
zasilaniu „starego” rurociągu. Nie jest to 
sprawa prosta i wymaga czasu i cierpliwości 
mieszkańców. Z tego miejsca Gminny Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie 
składa serdeczne podziękowania wszystkim 
tym, którzy byli wyrozumiali i cierpliwie 
znosili chwilowe braki wody. Zakład dokłada 
wszelkich starań, aby wyłączenia odbywały 
się jak najrzadziej i trwały krótko, a utrud-
nienia dla mieszkańców były jak najmniej 
dotkliwe. n
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W trakcie szkolnego pikniku, zorganizowanego 2 września 
przez Radę Rodziców, działającą przy Szkole Podstawowej 
nr 1 w Przeciszowie, odbyła kolejna edycja akcji Narodowe 
Czytanie. Nasza szkoła po raz trzeci przystąpiła do tego przed-
sięwzięcia.

W tym roku, w wyniku internetowego głosowania, wybrano do 
przeczytania dramat Stanisława Wyspiańskiego pt. „Wesele”. Choć 
utwór powstał w 1900 roku, nic nie stracił ze swej aktualności. 
„Wesele” obnaża narodowe przywary Polaków: zacietrzewienie, 
upór, megalomanię, brak wyrozumiałości i tolerancji. I właśnie na 
tym skupili się organizatorzy czytania, wybrano te fragmenty, które 
skłaniały do refleksji i zadumy.

Czytali po raz trzeci Fragmenty dramatu czytali: wójt gminy Przeciszów Bogdan 
Cuber, przewodnicząca Rady Gminy Przeciszów Anna Momot, 
sołtys Przeciszowa Władysław Kozub, Piotr Kościelnik, Tomasz Bury, 
Dariusz Daczyński, Maciej Śliz, Marcin Grabecki, Robert Horosz, 
Urszula Daczyńska, Małgorzata Matyja, Zuzanna Michałek, Jakub 
Romański.

Dla wielu słuchających było to pierwsze spotkanie z utworem 
Wyspiańskiego, ale miejmy nadzieję, że dzięki akcji – nie ostatnie.

Pierwsze publiczne czytanie, zorganizowane pod patronatem 
prezydenta Bronisława Komorowskiego, odbyło się w roku 2012. 
Wtedy odczytano fragmenty działa Adama Mickiewicza „Pan Tade-
usz” i tym samym zapoczątkowano akcję, która jest kontynuowana. 
Tegoroczne Narodowe Czytanie również zostało objęte honorowym 
patronatem pary prezydenckiej.

AS

- Jesteśmy zbulwersowani decyzją Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad oddział w Krakowie o likwidacji na DK 44 
dwóch przejść dla pieszych i zamiarach zmiany jednego z pozo-
stałych przejść na sugerowane. Nasza gmina od lat prowadziła 
dyskusje na ten temat i jak się okazuje niestety bezskutecznie. 
Będziemy walczyć o przejścia dla pieszych do czasu, aż osiągnie-
my stan sprzed zmian. – akcentuje Bogdan Cuber, wójt gminy 
Przeciszów.

Nasza gmina poprzez decyzję zarządcy drogi krajowej pozbyła 
się dwóch przejść dla pieszych na DK 44 koło tzw. Młyna i w pobliżu 
dworca PKP na ulicy Oświęcimskiej. Jednocześnie na ul. Krakowskiej, 
w pobliżu skrzyżowania z ul. Boconek po przeprowadzeniu kolej-
nych pomiarów GDDKiA może zmienić istniejące przejście na tzw. 
sugerowane. W tym przypadku jest to przejście, na którym nie ma 
jakiegokolwiek oznakowania.

Przedstawiciele GDDKiA w oddział w Krakowie nie mogli przybyć 
na zebranie wiejskie do Przeciszowa, bo jak twierdzili, odbywało się 
ono poza godzinami pracy urzędu, ale przesłali pismo. Możemy w 
nim przeczytać dlaczego zdecydowano się na podjęcie tak radykal-
nego kroku, który w ocenie zarządcy drogi o dziwo ma przyczynić 
się do wzrostu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W skierowanym do urzędu gminy piśmie czytamy – Cykl wspól-
nych spotkań z przedstawicielami policji, zarówno komendy woje-
wódzkiej, jak i komend powiatowych odbywających się co roku 
pozwolił na wypracowanie jednoznacznego stanowiska, iż nastąpiło 
przeznakowanie naszych dróg przez wyznaczane od wielu lat przej-
ścia dla pieszych. Przejścia te wyznaczane były głownie na wniosek 
samorządów przy spełnieniu np. warunku widoczności czy istnienia 
ciągów pieszych po obu stronach drogi, a nie były analizowane pod 
kątem wielkości potoków ruchu pieszych, czy zmieniającego się 
obszaru zabudowy mieszkalnej – generatora ruchu pieszych. Tak 
wyznaczone przejścia w dużej mierze przyczyniły się do niewłaści-
wych zachowań kierujących, związanych z należytym postrzega-
niem i zrozumieniem wprowadzonej stałej organizacji ruchu. […] 
Powyższe spowodowało, iż piesi, którzy na wyznaczonym przejściu 
czując się pozornie bezpieczni, często nie zachowywali wzmożonej 
ostrożności, co w połączeniu ze złym postrzeganiem przejść przez 
kierowców, było powodem wielu zdarzeń drogowych. Dlatego też 
analizując istniejącą sytuację na małopolskich drogach krajowych 
oraz wzorując się na doświadczeniach rozwiniętych krajów europej-
skich np. Holandii, Szwecji, Niemiec wypracowaliśmy jednolite zasa-
dy weryfikacji istniejących przejść dla pieszych w tym szczególnie 
pod kątem występującego na nich natężenia ruchu pieszych.

Z uwagi na to, co przedstawiliśmy powyżej GDDKiA oddział w 
Krakowie przyjęło zasadę, iż przejścia dla pieszych na drogach 
krajowych w województwie małopolskim, przez które  przechodzi 
mniej niż 20 osób w godzinach szczytu, zostaną zlikwidowane w 
pierwszej kolejności. W naszej gminie przeprowadzono wizje lokal-
ne oraz dwukrotne pomiary natężeń ruchu pieszych m.in. również 
na zlikwidowanych przejściach. Według zarządcy drogi ilość osób 
przechodzących przez pasy w dniach, gdy przeprowadzono badania 
była niższa od założonych.

- Przeprowadzone pomiary nie odzwierciedlają wg nas faktycznego 
stanu rzeczy na zlikwidowanych przejściach. Sprawa jest bulwersująca. 
Przede wszystkim nasi mieszkańcy korzystają z przejść na drodze w 
różnych godzinach i porach dnia. Dziwi nas szczególnie podejście do 
przejścia dla pieszych na wysokości ulicy Boconek. Tam przechodzą 
uczniowie, idący do szkoły oraz rodzice z dziećmi do przedszkola. Z 
pewnością w tym przypadku nie można mówić o trosce zarządcy o 
bezpieczeństwo na drodze. Zlikwidowano również przejście prowadzące 
na dworzec PKP, a przecież wiadomo, że linia kolejowa ma być urucho-
miona. Ponadto przez to właśnie przejście przechodzą ludzie, spiesząc 
się na pobliski przystanek autobusowy. Przejścia nie powinny zostać 
zlikwidowane również dlatego, że następuje stopniowa rozbudowa 
stref gospodarczych w Oświęcimiu i Zatorze, a ponadto Park Rozrywki 
Energylandia jest w naszym bliskim sąsiedztwie i co więcej wkracza 
już na nasz teren. To wszystko jeszcze bardziej spowoduje nasilenie się 
ruchu samochodowego, a tu likwiduje się nam przejścia dla pieszych. 
Jest to szkodliwe i krótkowzroczne postępowanie. Z naszej strony 
protesty jeszcze bardziej się nasilą, aż uzyskamy zadowalający efekt 
w postaci powrotu zlikwidowanych przejść dla pieszych – zaznacza 
wójt Bogdan Cuber.

Ryszard Tabaka

Piesi bez przejść

Przejścia na dworzec PKP już nie ma... Pozostał tylko ślad. 
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Podczas pikniku rodzinnego, zorga-
nizowanego w Szkole Podstawowej nr 1 
w Przeciszowie, pojawili się szczególni 
goście, którzy wzbudzili niemałe zainte-
resowanie. Byli to przedstawiciele Biura 
Tradycji i Historii Policji wraz z Biurem 
Komunikacji Społecznej Komendy Głów-
nej Policji w Warszawie, którzy przybliżyli 
zebranym historię tej formacji. Z kolei 
członkowie Grupy Rekonstrukcji Histo-
rycznej Posterunek Powiatu Nowotar-
skiego przebrani w mundury policyjne 
z czasów II Rzeczypospolitej, tę historię 
unaocznili.

BTiHP zaprezentowało bardzo ciekawą 
wystawę dotyczącą Cichociemnych. Ta tema-
tyka pojawiła się nie bez przyczyny, gdyż 
z naszych okolic, a dokładnie Babic (pow. 
pszczyński), pochodził jeden z nich – major 
Piotr Szewczyk ps. „Siwy”, „Piter”, „Czer”. Ta 
postać jest może mniej znana, ale zasłu-
gująca na wielkie uznanie. Przedwojenny 
policjant, uczestnik wojny obronnej w 1939 
r., który w 1940 r dotarł do Francji i zaciągnął 
się do formującej się Armii Polskiej. Jako 
żołnierz Brygady Strzelców Podhalańskich 
brał udział w walkach o Narwik, następnie 
walczył w Bretanii, a po kapitulacji Francji 
przedostał się do Anglii, gdzie zgłosił się do 
Cichociemnych. W 1943 r. został przerzucony 
do Polski. Jako żołnierz Armii Krajowej brał 
udział w walkach o Lwów, działał również na 
terenie Warszawy. W 1945 r. przedostał się do 
Londynu, by tego samego roku powrócić do 
Polski. Szybko został aresztowany przez UB. 
Dwa lata później za uczestnictwo „w związku 
mającym na celu obalenie demokratycznego 

ustroju 
Państwa 
P o l -
sk iego” 
z o s t a ł 
skazany 
na karę 
śmierci. 
Decyzją 
Bieruta 
w y r o k 
śmierci 
z a m i e -
n i o n o 
n a  1 5 
lat wię-
z i e n i a . 
M a j o r 
S z e w -
c z y k 
o d z y -
skał wol-
ność w 1956 r., w okresie tzw. odwilży, gdy 
wielu walczącym z okupantami przywracano 
wolność, choć niekoniecznie dobre imię. 
Obywatel Piotr Szewczyk jako były więzień 
polityczny miał wielkie trudności ze zna-
lezieniem odpowiedniej dla siebie pracy. 
Ostatecznie zatrudnił się jako stolarz. Pod 
koniec życia powrócił do rodzinnych, podo-
święcimskich Babic, gdzie w 1988 r. zmarł.

Czasy minione przybliżyła również Grupa 
Rekonstrukcji Historycznej. Jej członkowie 
przebrani w mundury przedwojennej policji 
chętnie dzielili się swoją wiedzą dotyczącą 
pierwszych lat funkcjonowania tej formacji 
na terytorium II RP. 

Policja wczoraj i dziś

Tyle o przeszłości. Warto było przyjść i 
zobaczyć, by porównać, jak zmieniła się 
policja. Biuro Komunikacji Społecznej KGP 
zadbało o najmłodszych, dla których przy-
gotowało komiksy, kolorowanki i modele 
policyjnych radiowozów. Na stoisku przygo-
towanym przez policjantów z Oświęcimia i 
Zatora, funkcjonariusze prezentowali umun-
durowanie i wyposażenie policyjne. Można 
było wsiąść na policyjny motocykl, czy do 
policyjnego radiowozu -  z czego najchętniej 
korzystali najmłodsi, choć  niejeden dorosły 
na pewno im zazdrościł i z ciekawością zaglą-
dał do wnętrza takiego pojazdu. 

AC

2 września w ramach szkolnego pikniku Policyjna Odyseja 
zorganizowanego przez Radę Rodziców przy Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Przeciszowie odbył się bieg uliczny. Konkurencje 
rozegrano w dwóch kategoriach i na różnych dystansach.

Była to pierwsza tego typu impreza sportowa w naszej miejsco-
wości. Do biegu o nazwie „Mini” przystąpiły najmłodsze dzieci (do 
11 lat). Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne, jak i termin oraz 
ciągle jeszcze trwające wakacje, liczba dzieci zapisanych na listy 
robiła ogromne wrażenie.

Wszyscy uczniowie dzielnie ukończyły bieg, za co otrzymały 
pamiątkowe medale, ufundowane przez Radę Rodziców naszej 
szkoły.

W zawodach dla starszych „Maxi” na starcie zameldowało się 
ponad 30 osób. Swoją obecnością i czynnym udziałem w biegu 
zaszczycili nas m.in. wójt gminy Przeciszów Bogdan Cuber oraz soł-
tys wsi Władysław Kozub. Wszyscy uczestnicy szczęśliwie ukończyli 
bieg i w wyśmienitych nastrojach zostali nagrodzeni pamiątkowymi 
medalami.

MR

Bieg uliczny
W sobotę 2 września w szkole w Przeciszowie, podczas rodzin-

nego pikniku zorganizowanego pod hasłem „Policyjna odyseja 
z odblaskiem, czyli policja wczoraj i dziś”, swoje umiejętności 
prezentowali funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w 
Krakowie-Balicach. 

Przeprowadzili oni pogadankę dotyczącą pracy straży granicz-
nej na przejściu lotniczym w Balicach oraz zaprezentowali sprzęt 
służbowy. Ogromną ciekawość wśród przybyłych na piknik gości 
wzbudził pokaz umiejętności specjalnie wyszkolonego psa. Duże 
wrażenie na oglądających zrobiła jego skuteczność w wypełnianiu 
poleceń i posłuszeństwo wobec pracowników. Funkcjonariusze 
pokazali w jaki sposób wykrywa on materiały wybuchowe i sub-
stancje narkotyczne, a następnie odpowiadali na dociekliwe pytania 
uczestników. Cała prezentacja zyskała podziw i duże zainteresowanie 
wśród zebranych.

U. P-E

Straż graniczna w 
Przeciszowie

Dużym zainteresowaniem cieszyły się wśród dzieci pokazy grupy historycznej.
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PING-PONGOWE WIEŚCI
22 czerwca Nasze dziewczęta (Zuza 

Staszczk i Agata Ortman) wystartowały w 
Mistrzostwach Polski szkół Gimnazjalnych 
w Działdowie (warmińsko–mazurskie). 
Zawodniczki reprezentujące ZSPG Piotro-
wice w bardzo mocnej stawce drużyn z całej 
Polski zajęły VI miejsce. Warto wspomnieć o 
poziomie organizacji turnieju, który stal na 
najwyższym poziomie.

22 czerwca Żacy z Przeciszowa wystar-
towali w Krakowie w Mistrzostwach Polski 
Żaków. Dobra gra obu naszych zawodni-
ków doprowadziła ich do 25. miejsca (Karol 
Broszkiewicz) oraz 17. (Robert Żydek) w 
grach pojedynczych. W grze deblowej nasi 
reprezentanci odpadli dosyć nieoczekiwanie 
w pierwszej rundzie. Koniec końców, plan 
zrealizowaliśmy. W przyszłym sezonie nasi 
Żacy dzięki wynikom uzyskanym podczas 
całego sezonu uzyskali limit do pierwszego 
turnieju ogólnopolskiego. Robert będzie 
otwierał polską listę rankingową z numerem 
4, a Karol z pozycją 8.

Rekordowy sezon 2016/17 przeszedł do 
historii. Dotarliśmy do końca tego bardzo 
wyczerpującego sezonu. Jak się okazało 
najlepszego w historii naszego małego 
klubu. Zdobyliśmy nie jeden, nie dwa a kilka 
worków medali, oraz bardzo wysokich miejsc 
w turniejach ogólnopolskich. Na początku 
sezonu pierwszy raz mieliśmy zawodnika 
w czołowej 20 GP Polski. Później rozkręcili 
się nasi żacy, którzy wylądowali w czołowej 
20 turnieju GP Polski. Po raz pierwszy zdo-
byliśmy medale mistrzostw województwa 
w czterech kategoriach wiekowych (Skrzat, 
Żak, Młodzik, Kadet). Zdobyliśmy pierwszy 
medal na imprezie rangi ogólnopolskiej 
(wicemistrzostwo Drużynowego Turnieju 
Uczniowskiego) i wreszcie po raz pierwszy 
wystąpiliśmy w mistrzostwach Polski w kilku 
kategoriach, gdzie w grze podwójnej udało 
się nam wejść do czołowej ósemki w Polsce. 
Mamy dwóch zawodników w pierwszej dzie-
siątce listy startowej rankingu ogólnopol-
skiego w przyszłym sezonie (Żacy). Można 
sobie zadać pytanie, czy można było więcej, 
lepiej? - zawsze można było. Tym bardziej, że 
byliśmy świadkami przynajmniej kilkunastu 
niewykorzystanych okazji na lepszy wynik 
w różnych turniejach. Tym samym płynnie 
przechodzimy do tego co się nie udało. Na 
pewno, największą „dziurę” w tym sezonie 
mieliśmy w kategorii Kadetów. Możliwości 
i umiejętności prezentowane na treningach 
dawały podstawę do lepszych wyników. 
Jednak, gdy przyszła walka o punkty, wynik, 
zwycięstwo gdzieś wszystko się „rozjeżdżało”. 
Myślę, że w największym stopniu zawiodła 
„głowa”. Zawodnicy nie wytrzymywali pre-
sji. Kolejne rozczarowanie to trzecioligowa 

drużyna. Wiedzieliśmy, że będzie ciężko o 
jakiekolwiek punkty, co nie znaczy, że nie 
mieliśmy szans na kilka remisów i przynaj-
mniej jedno zwycięstwo więcej. W kilku 
meczach zabrakło zimnej krwi, a w innych 
cała drużyna bujała w obłokach. Koniec 
końców bilans jest nam przychylny. Takiego 
sezonu nie mieliśmy nigdy. Ilość medali, 
turniejów, wysokich miejsc w turniejach 
ogólnopolskich w takim małym klubie jak 
nasz trzeba zaliczyć do sukcesów. 

Wszystko ma swój początek i koniec. 
W tym sezonie swoją przygodę z tenisem 
zakończyła Agata Ortman, niestety nawraca-
jąca kontuzja wymusiła na niej zakończenie 
kariery. Kolejnymi zawodnikami kończącymi 
kariery są Łukasz Broszkiewicz, Piotr Wolanin 
oraz Jan Mitoraj, którzy trenowali z nami 
przez ostatni rok. Odchodzi również najbar-
dziej utytułowana nasza zawodniczka Zuza 
Staszczak, która od nowego sezonu będzie 
reprezentować barwy drugoligowego klubu 
PKSiS Beskidy Hałcnów. Życzymy wszystkim 
powodzenia. W dzisiejszych trudnych cza-
sach, gdzie dzieciom w głowie smartfony, 
tablety, komputery, trzeba podziękować 
naszym zawodnikom za to, że byli tak bar-
dzo zaangażowani i zdeterminowani przez 
10 miesięcy.

Dziękujemy rodzicom w szczególności 
Andrzejowi Broszkiewiczowi, Piotrowi Żyd-
kowi, Tomaszowi Piekarczykowi za pomoc 
we wszystkim. Dziękujemy wójtowi gminy 
Przeciszów oraz innym sponsorom: Olmex, 
Bud-Max, Bank Spółdzielczy w Zatorze, 
Ferroli, Modest za wsparcie, bez którego 
nie moglibyśmy realizować swoich celów. 
Mamy nadzieję że przyszły sezon będzie 
równie udany.

Klasyfikacje ogólnopolskie:

1. Klubowa Klasyfikacja Ministerstwa 
Sportu i Turystyki młodzieży uzdolnionej.

LKS Piotrowice – 81 miejsce/166 sklasy-
fikowanych. W sezonie 15/16 brak klasyfi-
kacji

2. Klubowa Klasyfikacja PZTS

LKS Piotroiwce – 109 miejsce/475 sklasyfi-
kowanych. W sezonie 15/16 170 miejsce

Mistrzostwa w tenisie stołowym

2-3 września Dwa dni, ponad setka 
uczestników, prawie 300 gier, czyli VII 
Otwarte Mistrzostwa Gminy Przeciszów w 
Tenisie Stołowym. Rekordowe pod wielu 
względami VII OMGP dobiegły końca. W 
weekendowych zmaganiach wystartowało 
ponad 100 zawodników z całej Małopolski 
a także Śląska. W tym roku, najmocniej 

obsadzone były kategorie młodzieżowe, w 
których startowała ścisła czołówka Mało-
polski i Śląska, którzy de facto są również 
czołowymi zawodnikami w Polsce. Oprócz 
nie rzadko świetnych i emocjonujących 
gier na stołach, zawodnicy mogli trochę 
się rozluźnić w strefie Trick Shot, czy strefie 
zabawy z tenisem. W tym roku dostępna była 
transmisja internetowa z turnieju na naszym 
facebook-u, którą łącznie odtworzyło ponad 
kilkaset osób. Mimo tak licznej obsady, tur-
niej udało się przeprowadzić bardzo spraw-
nie, oczywiście dzięki niezawodnemu Sta-
siowi Dąbrosiowi. Najliczniejszą, a zarazem 
najmocniejsza grupę zawodników przywiózł 
KS Gorce Nowy Targ. Ilość przekuta została 
w jakość, co potwierdziło 14 zdobytych tro-
feów na 24 możliwych! Wielkie Gratulacje! 
Mamy nadzieję, że każdy, albo prawie każdy 
wyjechał z Piotrowic zadowolony. Podzięko-
wania kieruję do mojej ekipy organizacyjnej, 
a w szczególności do Piotra Żydka, Andrzeja 
Broszkiewicza, Marcina Bodnara, Tomasza 
Piekarczyka, Agnieszki Bartnickiej, Krzyśka 
Anteckiego, Zuzy Staszczak, a także reszty 
naszej Piotrowickiej Armii za pomoc w tym 
przedsięwzięciu. Bez nich impreza nie wyglą-
dałaby tak jak wyglądała. Dziękuję wszystkim 
sponsorom: gminie Przeciszów, Sławomirowi 
Oleksemu, Bankowi Spółdzielczemu w Zato-
rze, firmie Bud Max, firmie Modest, firmie 
Art – Grawer, firmie Ferroli, firmie Arka za 
wsparcie finansowe. Ta edycja potwierdziła, 
że warto kontynuować naszą turniejową tra-
dycję. Do zobaczenia za rok! Poniżej pierwsze 
trójki w każdej kategorii.

Kategoria Open

1. Bartosz Królikowski KS Gorce Nowy Targ

2. Aleksandra Garb KS Gorce Nowy Targ

3. Przemysław Błocho UKS Villa Verde Ole-
sno

Kategoria Kobiet

1. Aleksandra Garb KS Gorce Nowy Targ

2. Zuzanna Kowalczyk KS Gorce Nowy Targ

3. Zuzanna Staszczak PKSiS Beskidy Hałc-
nów

Kategoria Junior

1. Przemysław Błocho UKS Villa Verde Ole-
sno

2. Bartosz Królikowski KS Gorce Nowy Targ

3. Miłosz Długopolski KS Gorce Nowy Targ

Kategoria Juniorka

1. Aleksandra Garb KS Gorce Nowy Targ

2. Michalina Kasprzyk LUKS Skrzyszów

3. Weronika Żydowska MKS Tarnovia Tar-
nów
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Kategoria Kadet

1. Szymon Kolasa KS Gorce Nowy Targ

2. Maciej Kowalkowski KS Gorce Nowy Targ

3. Michała Gawlas MKS Czechowice Dziedzice

Kategoria Kadetka

1. Zuzanna Kowalczyk KS Gorce Nowy Targ

2. Anna Cyrwus KS Gorce Nowy Targ

3. Kamila Małysiak KS Gorce Nowy Targ

Kategoria Żak

1. Wiktor Klag KS Gorce Nowy Targ

2. Robert Żydek LKS Olmex Piotrowice

3. Jakub Nowak TKKF Dobczyce

Kategoria Żaczka

1. Weronika Indeka MKS Czechowice Dziedzice

2. Iwona Kolasa KS Gorce Nowy Targ

3. Zuzanna Bezak CKiS Skawina

Krzysztof Żebro

W Niedzielę 10 września Ludowy Klub Sportowy w Piotrowi-
cach wraz z gminą Przeciszów zorganizował Piknik Rodzinny, 
który miał na celu promocję aktywnego trybu życia wśród 
wszystkich członków rodzin. 

W programie imprezy znalazły się konkursy dla dzieci i doro-
słych, a także konkurencje rodzinne i pokazy oraz lekcje taneczne 
grupy Astra z Oświęcimia. Oprócz tego najmłodsi mogli korzystać 
z innych atrakcji takich jak, wielki dmuchany zamek, wata cukrowa, 
malowanie twarzy, bumper ball, zrobić sobie zdjęcie z ulubionymi 
maskotkami z bajek i wiele innych. 

Na pikniku swoją obecność zaznaczyli również strażacy z OSP 
Piotrowice, którzy gasili „nieoczekiwany” pożar, a także z OSP Polanka 
Wielka , która poprowadziła m.in. kurs pierwszej pomocy oraz liczne 
konkurencje. Największą atrakcją jaką przygotowaliśmy dla dzieci, 
były „cukierki z nieba”, które podczas lotu na motolotni zrzucał 
Kazimierz Ortman. 

Impreza odbyła się w miłej przyjaznej atmosferze, przy dużej 
liczbie uczestników. Całość prowadziła i zapinała na ostatni guzik 
Edyta Sanak za co bardzo jej dziękujemy. Impreza nie miałaby miejsca 
gdyby nie siły, środki i zaangażowanie wielu osób. 

Dziękujemy zawodnikom i działaczom LKS Piotrowice, wójtowi 
oraz Radzie Gminy Przeciszów, Sebastianowi Makuchowi (ABC 
–Wszystko dla Domu), Rafałowi Łubiarzowi(Dekor),Future&Learn 
– Centrum Kreatywne, Aleksandrowi Cieślikowi, Kwiatosferze, 
Prywatka Butik , Delikatesom Centrum Piotrowice, Piekarni Maja 
Spytkowice, Mai Bratus – Fit&Jump Brzeszcze, Antoniemu Orlickiemu 
– Stolarstwo, Szkole Tańca Astra Oświęcim, Magdalenie Kacperek - 
Fotografia. Mamy nadzieję, że spotkamy się za rok!

Krzysztof Żebro

Moment wręczenia przez wójta Bogdana Cubera pucharów, 
dyplomów i nagród zwycięzcom jednej z kategorii VII Otwar-

tych Mistrzostw Gminy Przeciszów w Tenisie Stołowym.

W dniach od 2 do 9 września odbyły się Mistrzostwa Europy 
Statków i Okrętów sekcji C Naviga w Kavarnie w Bułgarii. Nasi 
modelarze zostali złotymi medalistami. Serdecznie gratuluje-
my!

Przeciszowski Orzeł zaprezentował flotę trzech okrętów.

Andrzej Jakulewicz - HMS London oraz ORP Warszawa

Łukasz Fuczek - HMS Naiad

Po długiej i trudnej batalii oraz przeprowadzonej ocenie sędziowie 
przyznali najwyższe miejsca naszym modelom.

Miło nam poinformować, że obaj modelarze z Przeciszowa zostali 
złotymi medalistami Mistrzostw Europy Statków i Okrętów sekcji C 
Naviga!

Łukasz Fuczek - HMS Naiad (96,33pkt)

Andrzej Jakulewicz - HMS London (95,00 pkt)

Andrzej Jakulewicz - ORP Warszawa (95,00pkt) n

Orły mistrzami Europy!

Piknik rodzinny

Już niebawem, bo 21 października Ray Wilson zawita po raz 
drugi do Przeciszowa. To wielkie wydarzenie muzyczne zostało 
bardzo dobrze przyjęte z początkiem tego roku przez fanów 
artysty. Jednak to sam wokalista zdecydował o ponownym 
przybyciu do nas!

- Sądzę, że pierwszy koncert w naszym Domu Kultury - który miał 
miejsce w lutym - pokazał, jak wiernych fanów i słuchaczy fantastycz-
nego brzmienia, a przede wszystkim hipnotyzującego głosu artysty, 
ma wokalista w Przeciszowie. Ogromnie cieszymy się, że będziemy 
mogli gościć na naszej scenie Raya z zespołem. Tym razem z nowym 
repertuarem, ponieważ wydał on całkiem niedawno - nową, wspaniałą 
płytę „Time & Distance”. Bilety na koncert rozeszły się jak świeże bułecz-
ki. Jestem przekonany, że widzowie będą bardzo zadowoleni – mówi 
Łukasz Fuczek, pracownik Gminnej Bibliotek Publicznej w Przeciszo-
wie i zarazem główny organizator koncertów artysty. n

Ray Wilson w Przeciszowie
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KRONIKA POLICYJNA

W sezonie 2017/18 kibice z naszej 
gminy mogą śledzić z dużo większą 
uwagą rozgrywki o mistrzostwo Klasy A 
w podokręgu Oświęcim. Wszystko to za 
sprawą LKS Piotrowice, które w ubiegłym 
sezonie uzyskały promocję do tej klasy 
rozgrywkowej i przyszło im się mierzyć z 
innym reprezentantem naszej gminy w tej 
lidze Przeciszovią Przeciszów.

Obiecujący początek

Nim jednak do święta futbolu w naszej 
gminie doszło, obydwa zespoły musiały roze-
grać kilka innych ligowych spotkań. Lepiej w 
nich spisywała się Przeciszovia. Podopieczni 
Jarosława Chowańca przystępowali do niego 
z dwoma zwycięstwami oraz jedną porażką 
na koncie.

Zespół z Podlesia pierwsze punkty zdo-
był na własnym stadionie w drugiej serii 
spotkań, pokonując LKS Bobrek 3:2. Drugie 
zwycięstwo przyszło tydzień później w 
Bulowicach, gdzie nasza drużyna wygrała 
2:1. Poniesiona zaś porażka miała miejsce 
w Przeciszowie na inaugurację rozgrywek, 
gdzie swoje aspirację do walki o najwyższe 
cele w lidze zasygnalizował Górnik Brzeszcze 
wygrywając aż 4:1.

Pierwsze punkty

Piotrowiczanie rozpoczęli ligę podobnie 
jak Przeciszowianie od porażki na własnym 
placu 1:4, tyle że w ich wypadku egzekuto-
rem okazał się Strumień Polanka Wielka. W 
drugiej kolejce beniaminek rozgrywek Klasy 
A pauzował. Stąd zespół prowadzony wów-
czas przez Krzysztofa Barcika mógł obejrzeć 

przyszłych rywali i przygotować się do batalii 
o ligowe punkty.

Ta wymuszona taktyka przyniosła poło-
wiczny efekt, bowiem nasz zespół zdobył 
pierwszy punkt w A Klasie po awansie, remi-
sując na własnym boisku ze Zgodą Malec.

Derby...

Po tych spotkaniach przyszedł czas na 
derby gminy Przeciszów. Ostatnie takie 
spotkanie zostało rozegrane 6 maja w 
Piotrowicach. Wtedy miejscowy LKS podej-
mował rezerwy Przeciszovii, zaś stawką było 
mistrzostwo Klasy B. Starcie to zakończyło się 
remisem 1:1. Ostatnia natomiast konfron-
tacja pomiędzy tymi zespołami w A Klasie, 
miała miejsce w Przeciszowie w czerwcu 
2004 roku. Wówczas padł taki sam rezultat, a 
gospodarze zapewnili sobie awans do Klasy 
Okręgowej.

Remisem zakończyło się również wrze-
śniowe spotkanie na Podlesiu, gdzie zapadł 
remis 2:2. Padło tylko więcej bramek, czym 
zyskało widowisko. Co prawda pierwsza 
połowa nie wskazywała na to, bowiem 
zakończyła się bezbramkowym remisem. 
Dopiero w drugiej odsłonie niespodziewa-
nie w 49. minucie wynik otworzył Sylwester 
Rogalski, czym wprawił w zachwyt kibiców z 
Piotrowic. Ta radość gości nie trwała jednak 
długo, bowiem już pięć minut później to 
przeciszowianie prowadzili 2:1, po dwóch 
trafieniach Rafała Sergiela. Wynik na cztery 
minuty przed zakończeniem regulami-
nowego czasu ustalił Piotr Frączęk i mecz 
zakończył się remisem 2:2.

Bez punktów

Niestety po tym meczu nasze zespoły nie 
zdobyły już żadnego punktu. Piotrowicza-
nie ulegli kolejno ekipie z Bobrka 2:4 oraz 
drugiemu beniaminkowi w lidze LKS-owi 
Bulowice 1:2.

O wiele gorzej wiodło się Przeciszovii, któ-
rej przyszło mierzyć się z ligową wierchuszką. 
Najpierw musieli uznać wyższość ekipy z 
Rajska ulegając 0:4, a później Hejnałowi 
Kęty aż 0:9.

Koszmarny bilans

Ostatecznie po sześciu seriach spotkań 
wyżej w tabeli klasyfikuje się Przeciszovia, 
która obecnie zajmuje siódme miejsce. 
Zdobyte dotąd 7 punktów przysłania obraz 
koszmarnego bilansu bramkowego. Przy 8 
zdobytych bramkach Przeciszowianie stracili 
ich, aż 22, czym ustępują tylko ostatniej w 
tabeli Skawie Podolsze.

Płacą frycowe

Drugi zespół z naszej gminy, póki co „płaci 
frycowe” po awansie. Mimo rozegranego 
spotkania zawodnicy z Piotrowic wciąż nie 
mogą doczekać się pierwszego zwycięstwa 
w lidze. Przekłada się to na fatalne przedosta-
nie miejsce w lidze, gdzie wyprzedzają tylko 
Skawę Podolsze. W pięciu rozegranych do tej 
pory meczach piotrowiczanie zgromadzili 
ledwie dwa punkty, strzelając przy tym 8 
bramek i tracąc ich 14. Ta postawa powoduje, 
że nasz zespół w dalszej części sezonu czeka 
trudna batalia o utrzymanie w A Klasie.

Bartłomiej B.Kasperczyk

Gminna rywalizacja w Klasie A

29 czerwca Komisariat Policji w Zatorze 
skierował do Sądu Rejonowego w Oświę-
cimiu akt oskarżenia przeciwko mężczyź-
nie, podejrzanemu o spowodowanie u 
mieszkańca gminy Przeciszów obrażeń 
ciała, powstałych w wyniku bójki pomiędzy 
wymienionymi, do jakiej doszło w maju br. 
Sprawca przyznał się do zarzucanego mu 
czynu i dobrowolnie poddał się karze.

3 lipca Wszczęto dochodzenie w sprawie 
włamania na konto facebook oraz skrzynkę 
pocztową na szkodę mieszkanki gminy Prze-
ciszów. Apelujemy o rozważne i prawidłowe 
zabezpieczanie dostępu do swoich kont na 
wszelkiego rodzaju portalach społeczno-
ściowych, a także do kont bankowych, w 

tym o regularną zmianę haseł dostępowych 
i kodów PIN oraz o unikanie stosowania 
identycznych haseł na kilku różnych porta-
lach, co  z pewnością utrudni potencjalnym 
przestępcom dostęp do danych.

13 lipca Komisariat Policji w Zatorze został 
powiadomiony o zabiciu kota, do jakiego 
miało dojść na terenie gminy Przeciszów. 
W wyniku podjętych czynności zatrzyma-
no sprawcę czynu, któremu po zebraniu 
niezbędnego materiału dowodowego, 
potwierdzającego zaistnienie przedmioto-
wego czynu, postawiono zarzut popełnienia 
przestępstwa z ustawy o ochronie zwierząt. 
Sprawca przyznał się do jego popełnienia i 
dobrowolnie poddał się karze. 12 września 

prokurator skierował sprawę do Sądu Rejo-
nowego w Oświęcimiu, celem rozpoznania. 

13 lipca We wczesnych godzinach poran-
nych w Przeciszowie na ul. Krakowskiej 
doszło do zdarzenia drogowego z udziałem 
samochodu ciężarowego oraz busa do 
przewozu osób. Według wstępnych ustaleń 
kierujący pojazdem ciężarowym nie zacho-
wał należytej ostrożności i uderzył w tył busa, 
stojącego na przystanku autobusowym. W 
wyniku zdarzenia obrażenia ciała odniósł 
kierowca busa, którego odwieziono do 
szpitala. W przedmiotowej sprawie wszczęto 
dochodzenie w sprawie naruszenia zasad 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

C
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Prawo na codzień

Dzisiaj przypomnimy o bezpieczeń-
stwie dzieci przewożonych w pojazdach 
samochodowych. Warto przypomnieć 
sobie te przepisy, nie tylko ze względu 
na grożące kary, ale przede wszystkim dla 
dobra naszych najmłodszych. Praktyka 
pokazuje, że nie wszyscy wiedzą o zmia-
nie przepisów w tym zakresie, chociaż 
upłynęło już dwa lata.

Przede wszystkim zostało zniesione 
kryterium wieku do przewożenia dzieci w 
foteliku samochodowym. Do tej zmiany 
dziecko powyżej dwunastego roku mogło 
być przewożone bez fotelika. Aktualnie 
dziecko mające mniej niż 150 cm wzrostu 
bez względu na wiek jest obowiązkowo 
przewożone w foteliku bezpieczeństwa dla 
dziecka lub innym urządzeniu przytrzymu-
jącym dla dzieci.

Wyjątki są dwa:

1. Po przekroczeniu 135 cm dziecko na 
tylnym siedzeniu będzie mogło być przewo-
żone pod warunkiem prawidłowego zapięcia 
w pasy bezpieczeństwa w przypadkach, kie-
dy ze względu na masę i wzrost dziecka nie 
można dopasować odpowiedniego fotelika 
(np. duża masa dziecka), mówi o tym art.39 
ust.3b ustawy prawo o ruchu drogowym,

2. Dziecko w wieku co najmniej 3 lat może 

być przewożone w pasach bezpieczeństwa 
na tylnym siedzeniu (bez fotelika), jeżeli w 
pojeździe podróżuje dwoje innych dzieci 
w fotelikach i w samochodzie nie można 
zainstalować trzeciego fotelika. Ten prze-
pis został skrytykowany przez ekspertów 
twierdzących, że każde dziecko powinno 
mieć zapewnione takie samo bezpieczeń-
stwo. (art. 39 ust.3 c ustawy prawo o ruchu 
drogowym.

Urządzenie przytrzymujące to siedzenie 
podwyższające, podwyższenie, podstawka 
może być z oparciem lub bez, służące do 
przewożenia starszych dzieci o wadze 15 
– 36 kg.

Niezależnie od tego, czy dziecko siedzi 
w foteliku, czy na podstawce, jego głowa 
nie może wystawać ponad zagłówek, bo w 
razie wypadku dziecko może mieć złamane 
kręgi szyjne o krawędź zagłówka. Górny pas 
musi przechodzić jak u dorosłego – przez 
klatkę piersiową, a nie przez szyję, bo w razie 
uderzenia pas udusi dziecko. Po posadzeniu 
dziecka zawsze trzeba pamiętać o naciągnię-
ciu pasów, aby fotelik nie bujał się, lecz był 
solidnie osadzony.

Eksperci od bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego radzą jednak rodzicom, by nie 
kierowali się wyłącznie przepisami i nadal 
korzystali z urządzeń zwiększających bez-

pieczeństwo dziecka - w przypadku dzieci 
młodszych i drobniejszych z fotelika, w 
przypadku starszych i zbliżających się do 
granicy wzrostu - z podstawki. Warto przy 
tym pamiętać, że ważniejszym parametrem 
jest wzrost niż wiek.

Pamiętajmy! Dziecko najbezpieczniejsze 
jest w tylnej części samochodu(na tylnym 
siedzeniu).

Eksperci zalecają, żeby najdłużej jak to 
możliwe dziecko jeździło tyłem do kierun-
ku jazdy, do osiągnięcia wagi chociaż 13 
kg lub wieku przynajmniej 12 miesięcy. W 
ten sposób gwałtowne przeciążenia mniej 
oddziałują na młody organizm, np. głowę 
i szyję.

Foteliki samochodowe są dostępne w 
kilku kategoriach wagowych. Dla noworod-
ków i niemowląt przeznaczona jest grupa 0+ 
(0-13 kg); dla dzieci w wieku do 3-4 lat - grupa 
I (9-18 kg); a dla starszych dzieci - siedzenie 
podwyższające z oparciem, czyli grupa II-III 
(15-36 kg). Pamiętajmy, stosujmy modele 
bardziej precyzyjnie dostosowane do wagi 
i rozmiarów dziecka.

Ponadto w art.45 ust.2 pkt 4 ustawy 
dookreślono niejasne regulacje, dotyczące 
przewożenia dziecka na przednim siedzeniu 
pojazdu w foteliku. Obecnie jest to możliwie 
jedynie wtedy, gdy pojazd posiada nieaktyw-
ną poduszkę bezpieczeństwa dla pasażera. 
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o 
ruchu drogowym, Opracowano na podsta-
wie t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260.

JK

Dzieci bezpieczne w drodze

W Komisariacie Policji w Zatorze wsz-
częto dochodzenie w sprawie wyłudzenia 
kredytu, gdzie sprawca mógł posłużyć się 
podrobionymi dokumentami z danymi 
nieświadomego całej sytuacji mieszkańca 
gminy Przeciszów. Policja apeluje o ostroż-
ność przy udostępnianiu obcym osobom 
różnego rodzaju dokumentów, w tym przede 
wszystkim dokumentów tożsamości i innych, 
które mogłyby być pomocne przy uzyskiwa-
niu kredytów i pożyczek.

11 sierpnia Na terenie Przeciszowa 
zatrzymano mieszkańca gminy Przeciszów, 
kierującego rowerem w stanie po użyciu 
alkoholu. W trakcie czynności ustalono 
ponadto, iż posiada on sądowy zakaz kiero-
wania rowerami, w związku z czym wszczęto 
dochodzenie z art. 244 Kodeksu Karnego. 

25 sierpnia w Przeciszowie zatrzymano 
mieszkańca gminy Przeciszów, kierującego 
motorowerem w stanie nietrzeźwości. Prze-

ciwko kierującemu wszczęto dochodzenie o 
przestępstwo kierowania pojazdem mecha-
nicznym w stanie nietrzeźwości. 

Policja przypomina, iż kierowanie pojaz-
dem mechanicznym w stanie nietrzeźwości 
jest przestępstwem określonym w art. 
178a§1 kk, za co grozi do 2 lat pozbawienia 
wolności. Ponadto w razie skazania wobec 
sprawcy orzeka się zakaz prowadzenia 
wszelkich pojazdów albo pojazdów określo-
nego rodzaju na okres nie krótszy niż 3 lata 
oraz obowiązkowe świadczenie w wysoko-
ści co najmniej 5 tys. zł na rzecz Funduszu 
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej. Jeszcze surowsza odpo-
wiedzialność grozi sprawcy, który popełnia 
w/w przestępstwo po raz kolejny. Apelujemy 
więc o rozwagę i rozsądek, by nie kierować 
jakimkolwiek pojazdem w razie spożycia 
alkoholu, ponieważ w konsekwencji, poza 
grożącą surową karą, może doprowadzić to 
do tragedii postronnych osób.

KomPol

16 września o godzinie 18.30 w Polance 
Wielkiej na ulicy Długiej doszło do śmier-
telnego wypadku drogowego. 

Jak ustalono kierowca samochodu marki 
VW stracił panowanie nad pojazdem, zje-
chał z jezdni, uderzył w ogrodzenie posesji, 
a następnie przemieścił się na pole orne. 
W wyniku wypadku śmierć na miejscu 
poniósł pasażer 26–letni mieszkaniec gmi-
ny Brzeszcze. Drugi uczestnik zdarzenia, 
24–letni mieszkaniec gminy Przeciszów 
został zatrzymany w związku z podejrzeniem 
spowodowania wypadku śmiertelnego oraz 
prowadzenia samochodu w stanie nietrzeź-
wości. Badanie jego stanu trzeźwości wyka-
zało 2,24 promile alkoholu. W tej sprawie 
zostało wszczęte prokuratorskie śledztwo, 
w trakcie którego zostanie ustalony spraw-
ca oraz okoliczności, w jakich doszło do tej 
tragedii drogowej.

(ryt)

Śmiertelny wypadekC
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czerwiec
1. Kazimierz Stanek  91  lat  Przeciszów

2. Katarzyna Wilczak  92  lata Piotrowice

3. Bogusława  Balon  85  lat  Przeciszów

lipiec
1. Lesław  Czura  55  lat   Las

2. Stanisław Polak  59  lat  Przeciszów

3. Franciszek Oleksy  75  lat  Przeciszów

4. Krystyna Sanak  86  lat  Przeciszów

5. Jan  Wiecheć  64  lata  Piotrowice

sierpień
1. Emil Kasperek  86  lat  Przeciszów

wrzesień
1. Wiktoria Zając  86  lat  Piotrowice

2. Krystyna Jarosz  62  lata  Piotrowice

3. Józef Całus  66 lat  Przeciszów

4. Jan Szafraniec  62  lata  Przeciszów

Wójt Gminy Przeciszów informuje, że z dniem 1 lipca 2017 
r. weszły w życie przepisy Uchwały nr XXXII/452/17 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w spra-
wie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego 
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w 
których następuje spalanie paliw. 

Od tego dnia zaczyna obowiązywać zakaz spalania mułów i flotów 
węglowych oraz innych paliw w których udział węgla kamiennego 
lub brunatnego  frakcji 0-3 mm stanowi więcej niż 15% udziału w 
całkowitym składzie paliwa jak również zakaz spalania biomasy 
(drewna) o wilgotności powyżej 20%. Natomiast wszystkie nowo 
eksploatowane kotły, piece i kominki muszą spełniać wymagania 
ekoprojektu w zakresie emisji zanieczyszczeń i efektywności ener-
getycznej.

Uchwała antysmogowa dla Małopolski

Ogranicza powstawanie nowych źródeł emisji zanieczyszczeń

l od 1 lipca 2017 mogą być instalowane tylko kotły spełniające 
normy wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie eko-
projektu (emisja pyłu do 40 mg/m³)

Wyznacza długie okresy przejściowe

l do końca 2022 roku  – należy wymienić kotły na węgiel lub 
drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych,

l do końca 2026 roku  – należy wymienić kotły, które spełniają 
podstawowe wymagania emisyjne (klasa 3 lub 4 według normy 
PN-EN 303-5:2012),

l istniejące kotły klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012 mogą 
być eksploatowane bezterminowo.

Wprowadza wymagania dla jakości paliw

l od 1 lipca 2017 r. w całej Małopolsce obowiązuje zakaz stosowa-
nia mułów i flotów węglowych, czyli właściwie odpadów węglowych 
– drobnych pyłów węglowych o ziarnach do 3 mm, które zawierają 
duże ilości wilgoci, popiołu i innych zanieczyszczeń, decydujących 
o dużej emisji przy ich spalaniu,

l zakaz spalania drewna o wilgotności powyżej 20% (suszenie 
przynajmniej 2 sezony) – suche drewno charakteryzuje się znacznie 
wyższą kalorycznością i niższą emisją zanieczyszczeń niż drzewo 
surowe.

Wprowadza obowiązki dla właścicieli kominków

l od 1 lipca 2017 r. nowo instalowane kominki muszą spełniać 
wymagania ekoprojektu,

l od 2023 r. istniejące kominki o sprawności cieplnej poniżej 80% 
muszą zostać wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do 
poziomu ekoprojektu (np. elektrofiltr).

Wprowadza kontrolę przestrzegania przepisów

l kontrola przestrzegania wymagań uchwały będzie prowadzona 
przez uprawnione służby na podstawie udostępnianych przez użyt-
kowników dokumentów – np. dokumentacji technicznej, instrukcji 
użytkowania, wyników badań, certyfikatów, które będą potwierdzać 
spełnienie wymaganych poziomów sprawności i emisji,

l jeśli użytkownik nie będzie posiadał takich dokumentów, będzie 
zachodziło domniemane, że instalacja nie spełnia wymagań uchwały. 
W przypadku naruszenia przepisów uchwały, mieszkaniec może być 
ukarany mandatem do 500 zł lub grzywną do 5.000 zł.

Więcej informacji na temat uchwały antysmogowej można uzyskać 
na stronach internetowych:

http://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/, 

https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/srodowisko/anty-
smogoweabc 

Wykaz kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń spełniających wymogi 
ekoprojektu dostępny jest m. in. na stronie: www.powietrze.malo-
polska.pl/kotly/ n

Ogłoszenie
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