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Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru
przyniesie Wam spokój i radość.
Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy
Rok obdaruje Państwa pomyślnością i
szczęściem.
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
życzą wszystkim Mieszkańcom Gminy:
Anna Momot, przewodnicząca Rady Gminy
Przeciszów
Bogdan Cuber, wójt gminy Przeciszów
Redakcja „Wieści Gminy Przeciszów”

Jasełka 2017

Młodzież i dzieci zapraszają na jasełka, które odbędą się w niedzielę 22 stycznia 2017
roku o godz. 15.00 i 18.00 w Domu Kultury
w Przeciszowie.			
Zapraszamy!

Finał Orkiestry w
Przeciszowie
Sztab Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomoc y
działający przy Gminnej
Bibliotece Publicznej w
Przeciszowie zaprasza
na XXV Finał, który odbędzie się 15 stycznia 2017
roku w Domu Kultury w
Przeciszowie.
Serdecznie zapraszamy!
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Inwestycje w gminie
W budynku Gminnej Biblioteki Publicznej
w Przeciszowie trwa gruntowny remont
toalet i kuchni. Koszt zadania, realizowanego obecnie przez firmę Budmix z Bachowic,
wyniesie ok. 30 tys. zł.
nnn

W sołectwie Las wykonano częściową
modernizację rowów przy ulicach: Malwy,
Porzeczkowej i Słonecznej. Prace wykonuje
firma Drotech z Tomic. Koszt przedsięwzięcia
to 45 tys. zł.
nnn

W Domu Ludowym w Lesie będą wykonane prace remontowe polegające m.in. na

malowaniu pomieszczeń, wymianie drzwi
wejściowych. Koszt zadania wyniesie ok. 6
tys. zł.
nnn

W Piotrowicach przy ulicy Andrychowskiej
zostaną wymienione dwie wiaty przystankowe, które są w bardzo złym stanie technicznym. Prace, czyli dostawę i montaż wykona
firma Sopel z Bielska-Białej. Koszt zadania
to ok. 8 tys. zł.
nnn

Wykonano remonty przepustów i częściowo odtworzono rowy i pobocza przy ulicach
Bukowieckiej i Kościelnej w Piotrowicach i

Znaki drogowe po nowemu
Na terenie całej naszej gminy zostaną
wymienione stare, zniszczone znaki drogowe oraz pojawią się nowe. Prace związane z tym przedsięwzięciem zrealizuje
firma Fram z Bielska Białej, a koszt zadania zamknie się w kwocie ,ok. 80 tys. zł.
Wykonano projekt docelowy organizacji
ruchu na drogach gminnych, który został
pozytywnie zaopiniowany przez Starostwo
Powiatowe w Oświęcimiu oraz policję.
- Na wielu ulicach zostanie ograniczona
prędkość. Na ulicy Kolonia będzie obowiązywała prędkość 40/50 km/h, na ulicy Zatorskiej
60 km/h. O ograniczenie prędkości na tych dro-

gach wnioskował Komisariat Policji w Zatorze.
W styczniu zostaną zamontowane tabliczki z
numerami budynków , które znajdują się przy
drogach dojazdowych w znacznej odległości
od dróg głównych. Umożliwi to szybszy dojazd
karetek pogotowia, służb ratowniczych. W
niektórych miejscach będą lustra. Znaki są
potrzebne, gdyż w wielu miejscach brakuje
znaków, np. ustąp pierwszeństwa przejazdu.
Są z tym problemy, a sami mieszkańcy zgłaszali nam konieczność ustawienia nowych
znaków – akcentował wójt naszej gminy
Bogdan Cuber.
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przy ulicy Narcyzowej w Przeciszowie. Koszt
zadania to 37 tys. zł. Prace wykonała firma
Zakład Budowlano-Inżynieryjny Zdzisław
Flejtuch z Przeciszowa.
nnn

Będą wykonane projekty wymiany sieci
wodociągowej w Przeciszowie wzdłuż ulic
Topolowej, Szkolnej, Krakowskiej, Podlesie.
Koszt zadania to ok. 114 tys. zł.
- Myślimy o wymianie sieci wodociągowej, gdyż jest ona stara, awaryjna i w wielu
miejscach azbestowa – dodaje wójt Bogdan
Cuber.
(ryt)

Zakupiono książki
Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie przystąpiła do Programu Biblioteki
Narodowej „Zakup nowości wydawniczych
do bibliotek”. W ramach tego programu w
2016 roku otrzymała środki w wysokości
5.030 zł, za które zakupiono książki do biblioteki głównej i filii w Piotrowicach. Serdecznie
zapraszamy do skorzystania z naszych bibliotecznych zasobów!
GBP w Przeciszowie

(ryt)

Sołtysi byli w Przeciszowie
Tegoroczne spotkanie starosty oświęcimskiego z sołtysami naszego powiatu
odbyło się w Przeciszowie. Gospodarzami
tego wydarzenia była gmina Przeciszów,
reprezentowana przez wójta Bogdana
Cubera oraz powiat w osobie starosty
Zbigniewa Starca.

Wójt Bogdan
Cuber, przemawia podczas
spotkania
starosty z sołtysami. Prócz
nich byli obecni
w Przeciszowie
niemal wszyscy
samorządowcy
ziemi oświęcimskiej.

Na zaproszenie gospodarzy, którym był
też prezes Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu
Oświęcimskiego Władysław Zaliński, odpowiedzieli licznie zebrani sołtysi na czele z
Grzegorzem Przybyło, prezesem Stowarzyszenia Sołtysów Małopolski.
Witając zebranych sołtysów, burmistrzów
i wójtów starosta mówił o dobrej współpracy
w powiecie na każdym szczeblu samorządu.
Z kolei wójt Bogdan Cuber podziękował
wszystkim sołtysom za dobrze wykonywaną
pracę.
Sołtysi, którzy otrzymali wyróżnienia

w konkursie Najlepszy Sołtys Małopolski
otrzymali z rąk gospodarzy okolicznościowe
pamiątki.
Spotkanie, które odbyło się w lokalu Pasja,
uświetniły występy zespołu śpiewaczego

Same Swoje oraz Koła Gospodyń Wiejskich
z Piotrowic. Na zakończenie, ustalono, że w
następnym roku gospodarzem spotkania
sołtysów będzie gmina Brzeszcze.
Władysław Kozub
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Wysokie loty Orła w
Krasnymstawie

Udanym występem mogą pochwalić się modelarze z przeciszowskiego Klubu Modelarskiego Orzeł. W dniach od 25 do 27
listopada odbył się XVI Wojewódzki Krasnostawski Konkurs o
Grand Prix Małego Modelarza oraz Konkurs Modeli Kartonowych
i Plastikowych oraz modeli redukcyjnych klas „C” Naviga.
Tegoroczna edycja przyciągnęła niebywałą ilość modelarzy oraz
wspaniałych modeli. Konkurs z roku na rok rozrasta się i obecnie
stał się imprezą międzynarodową (gościli modelarze z Polski, Litwy,
Ukrainy, Łotwy). Duża konkurencja to przede wszystkim ścisła rywalizacja o najwyższe trofea.
Kolejny raz przeciszowskie Orły zaprezentowały wysoki poziom
prac. Wzięliśmy udział w dwóch rywalizacjach, tj. konkursie modeli
kartonowych oraz konkursie modeli redukcyjnych klas „C” Naviga.
Wśród zwycięzców znaleźli się:
Konkurs Naviga
- Andrzej Jakulewicz - srebrny medal za model HMS London
(94pkt)
- Łukasz Fuczek - złoty medal za model HMS Naiad (96pkt)
Konkurs modeli kartonowych
- Mateusz Maj - II miejsce za model Galery
- Piotr Zieliński - III miejsce za model samolotu P-51D Mustang
- Kamil Gorzkowski - Wyróżnienie za model samolotu Fokker
Dużym zaskoczeniem było zdobycie najważniejszego wyróżnienia
- Pucharu Polski Marszałka Województwa Lubelskiego. Wyróżnienie
to otrzymał Łukasz Fuczek za model okrętu HMS Naiad.
Łukasz Fuczek

Spotkanie z astronomią
Do niecodziennego wydarzenia doszło 24 listopada w Domu
Kultury w Przeciszowie. Temat galaktyk, gwiazd, budowy ziemi
nie jest już dla nas tajemnicą! W spotkaniu wziął udział Aleksander Trębacz, znawca astronomii, uczestnik wielu wypraw naukowych. Sala widowiskowa była po brzegi wypełniona uczniami
gimnazjów z terenu naszej gminy (na zdjęciu).
Spotkania z Astronomią nie są zwykłym wykładem lub filmem,
to autorski sześcioczęściowy cykl multimedialnych prelekcji, prowadzonych osobiście przez samego autora. Połączenie wspaniałej
opowieści o wszechświecie wraz z materiałem multimedialnym
nadaje całemu projektowi status niepowtarzalnego.
Sama wartość merytoryczna to zaledwie połowa sukcesu, kluczowa jest forma w jakiej jest prezentowana. To właśnie sposób w jaki
Spotkania z Astronomią są prowadzone od samego początku, jest
oceniany przez naszych odbiorców jako coś niebywałego na skalę
naszego kraju, a być może i świata. Żadna forma przekazu masowego
nie zastąpi bezpośredniego kontaktu słuchacza z pasjonatem, który
nie tylko stara się możliwie najlepiej przekazać swoją wiedzę, ale
potrafi tą pasją zarażać innych.

Miłym gestem było przekazanie przez autora projektu wspaniałego teleskopu!
Łukasz Fuczek
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Prezydent uhonorował małżonków
Prezydent RP Andrzej Duda nadał Medale Za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie parom z gminy Przeciszów. Uroczyste
obchody Złotych Godów zorganizowano na sali Pasja w Przeciszowie.

z Piotrowic, odśpiewaniu stu lat, wzniesiono wspólnie z Jubilatami
toast symboliczną lampką szampana.
Jubileusz wspólnie spędzonych 50 lat świętowały pary:

Wśród tegorocznych Jubilatów świętowała jedyna para w gminie,
która w tym roku obchodziła Żelazne Gody (65-lecie) - Władysława
i Józef Głąb oraz trzy pary świętujące Diamentowe Gody (60-lecie)
- Władysława i Mieczysław Augustyniak, Eleonora i Czesław
Czekan oraz Anna i Józef Kajdas.

Irena i Zdzisław Brusik, Zofia i Rudolf Ciemała, Rozalia i Jan Czerwik, Józefa i Władysław Drabczyk, Kazimiera i Józef Głąb, Józefa
i Józef Górecki, Zofia i Władysław Grzybek, Danuta i Władysław
Kościelnik, Zofia i Marian Mozgała, Aleksandra i Krzysztof Nagi,
Stanisława i Józef Stokłosa, Zofia i Mieczysław Wędzina, Teresa i
Alojzy Wolas, Irena i Stanisław Wolaś, Maria i Lucjan Wronka.

Medale wręczył wójt Bogdan Cuber wraz z przewodniczącą Rady
Gminy Przeciszów Anną Momot, przedstawicielami urzędu gminy
oraz sołtysami Adamem Madeją i Krzysztofem Gałuszką.

Wszystkim jubilatom życzymy pomyślności oraz doczekania
kolejnych rocznic w dobrym zdrowiu. u

Po części oficjalnej, występie zespołu Koła Gospodyń Wiejskich

Na fotoreportaż z imprezy zapraszamy do naszej galerii na
stronach 23 i 24.

Odwiedzili najstarszych
mieszkańców

14 grudnia włodarze naszej gminy odwiedzili najstarszych mieszkańców: Józefę Cygan, Zofię Klimczyk i Józefa Pokrzyka. Z okazji
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia złożyli im oraz ich rodzinom życzenia świąteczne oraz dużo zdrowia i wielu radosnych chwil
wśród domowników w nadchodzącym Nowym Roku. Do życzeń
dołączono słodkie upominki pod choinkę. u

Paczka z prezentami
trafiła także do Zofii
Klimczyk.

Delegacja samorządowców odwiedziła Józefa Pokrzyka.

Nie zapomniano również o innej najstarszej
mieszkance naszej
gminy - Józefie Cygan.

Podziękowanie
Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Piotrowicach
składa serdeczne podziękowanie Państwu Fuczkom z Przeciszowa za przekazanie pianina na potrzeby szkoły.
Mamy nadzieję, że będzie nam służyło przez długie lata
uświetniając szkolne uroczystości.
Dziękujemy
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Aktywnie i społecznie
Wywiad z Janem Bobą, byłym radnym gminnym i działaczem społecznym.
- Jak to się stało, że zainteresował się
Pan działalnością społeczną na rzecz
lokalnej społeczności? Co było motorem
Pana działania?
Moja działalność łączy się z rozpoczęciem
budowy domu. Wtedy przystąpiłem do
Komitetu Budowy Wodociągu w Piotrowicach, zostając jego członkiem. To była
ciężka praca, przede wszystkim dlatego, że
trzeba było chodzić od domu do domu i
przekonywać mieszkańców co do konieczności wykonania wykopów pod budowę
rurociągu, często na przykład przez ich
ogród. Trudno było uzyskać zgodę, ale jakoś
musieliśmy iść naprzód. Komitet powstał
w roku 1970. Funkcję przewodniczącego
pełnił Stanisław Kuska, a skarbnikiem był
Władysław Wierzbiński.
- Na czym polegała działalność komitetu i Pana obowiązki pełnione w jego
ramach?
Moja działalność polegała głównie na
zabieganiu o materiały, przewożeniu samochodem rur. Dla przykładu podam, że byłem
po te azbestowe rury wraz z członkiem
zarządu w Szczucinie w pobliżu Dąbrowy
Tarnowskiej.
- Właśnie, dlaczego rurociąg zbudowano z rur azbestowo-cementowych? Nawet
w tym czasie była to rzadkość przy takim
zastosowaniu materiału z zawartością
azbestu.
Projektant zaprojektował sieć i jak pamiętam rury z takiego materiału były chyba
najłatwiejsze do zdobycia. Wtedy jeszcze
plastiku, polietylenu w takim powszechnym
użyciu nie było, a rury stalowe były drogie.
- Z czym były największe problemy
podczas realizacji przedsięwzięcia?
Najtrudniej było z uzyskaniem zgody na
przekop i umieszczenie rur od osób, właścicieli nieruchomości, przez które przechodzić
miał rurociąg. Niektórzy nie chcieli puścić
rury przez ogród, czy działkę i wtedy należało
zapłacić. Warto pamiętać, że w tym czasie
mieszkańcy pokrywali 50 proc. kosztów
budowy. Reszta środków pochodziła z gminy, dotacji powiatu. Wtedy głównie jeździłem samochodem z materiałami. Bywało, że
należało w zakładach pracy, do których udawaliśmy się po materiały wręczyć prezent.
Takie to były czasy. Działalność komitetu
trwała ok. trzech lat. Po tym czasie pierwszy
odcinek rurociągu został puszczony wzdłuż
ulicy Andrychowskiej, a później były kolejne
odcinki. Po sześciu latach wszyscy w Piotro-

wicach mieli w domu wodę z rurociągu.
- Słyszałem również o działalności
Komitetu Budowy Gazociągu w Piotrowicach. Proszę ten temat przybliżyć.
Po realizacji budowy wodociągu zostały
nieduże środki finansowe. Mając pewne
zaplecze utworzyliśmy Komitet Budowy Gazociągu w Piotrowicach. To był rok
1976. W skład komitetu wszedł Władysław
Wierzbiński, który został tym razem przewodniczącym, a ja byłem skarbnikiem.
Praca wyglądała podobnie jak w przypadku
wodociągu. Musieliśmy również chodzić i
prosić o zgodę mieszkańców Piotrowic. W
tym przypadku także pokrywano 50 proc.
zadania. Jeśli ktoś nie chciał, to pomijaliśmy
dom i nie robiliśmy przyłącza.
- Jak długo trwały prace związane z
gazyfikacją Piotrowic?
Znicz przy remizie strażackiej udało się
zapalić w roku 1982. Zapalony znicz oznaczał, że gaz już jest. Po tym czasie większość
mieszkańców Piotrowic zaczęła się powoli
podłączać do sieci. Powoli, gdyż brakowało
wszystkiego, to był okres, gdzie braki były
powszechne. Pamiętam, że po liczniki gazu
pojechałem wraz z innym członkiem komitetu do Tczewa. Wtedy udało nam się załatwić
ich aż 100 i tym sposobem załagodziliśmy
sytuację. Ludzie byli zadowoleni. Wtedy
gaz był tani i masowo zaczęły pojawiać się
w domach piece CO na gaz. Inną sprawą
było to, że ich zakup był trudny z powodu
powszechnych braków wszystkiego na
rynku.
- Czy pamięta Pan może inne inwestycje
w Piotrowicach, w które się Pan zaangażował?
Wcześniej rozpoczęto budowę remizy OSP.
W tym przypadku nie byłem w komitecie, ale
moje zaangażowanie było spore. To strażacy
byli przede wszystkim zaangażowani w prowadzenie budowy. To był rok 1971. Wszelkie
prace wykonywano w czynie społecznym.
Pamiętam ładowanie żwiru na ciągniki w
niedzielę. Te wszystkie prace realizowano
w czynie społecznym w dniach wolnych od
pracy zawodowej. Roboty wykończeniowe,
typowo stolarskie również były społeczne.
Na przykład kładłem boazerię, dopasowywałem drzwi.
- Jak pamiętam, to również wybudowano przedszkole w Piotrowicach?
Właśnie, brałem udział w pracach komitetu, byłem jego członkiem. Komitet powołano
do życia w roku 1986. W tym przypadku

Jan Boba – mieszkaniec Piotrowic, ma 74
lata. Przez długi czas był zaangażowany
w działalność społeczną na rzecz gminy oraz sołectwa Piotrowice. Z profesji
stolarz; wykonywał wyłącznie stolarkę
budowlaną. Prowadził po ojcu zakład
stolarski, który obecnie przejął zięć, także
stolarz, lecz specjalizujący się w produkcji
mebli. Po ukończonej szkole podstawowej
rozpoczął pracę zawodową, z początku
pomagając ojcu w obowiązkach. Zaliczył
wszystkie możliwe kursy, których zwieńczeniem jest uzyskany przez niego tytuł
mistrza stolarstwa. Przez cztery lata, po
ukończeniu 20. roku życia, pracował na
KWK Ziemowit, aby zaliczyć obowiązkową
wówczas zasadniczą służbę wojskową.
W roku 1962, mając 18 lat, wstąpił do
Związku Młodzieży Wiejskiej Wici i wtedy
rozpoczął działalność społeczną na rzecz
lokalnej społeczności. Po pewnym czasie
został przewodniczącym Koła ZMW w
Piotrowicach. W roku 1967 ożenił się,
następnie wybudował dom rodzinny
wraz z zakładem stolarskim. W roku 1978
został wybrany do Rady Gminy Przeciszów
i pełnił tam obowiązki radnego przez dwie
kadencje, będąc jednocześnie przewodniczącym Komisji Przestrzegania Prawa
i Porządku Publicznego oraz członkiem
Kolegium Orzekającego ds. Wykroczeń
przy Radzie. Jako mieszkaniec naszej
gminy aktywnie wpisał się w jej historię,
uczestnicząc w pracach komitetów odpowiedzialnych za budowę w Piotrowicach:
wodociągu (członek komitetu), gazociągu
(skarbnik) i przedszkola (członek komitetu). W styczniu 2008 roku, wraz z innymi
mieszkańcami rodzinnego sołectwa,
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powołał do życia Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Górniczych i Innych Branż
Zawodowych w Piotrowicach. W ramach
powstałego zarządu został skarbnikiem.
Jego praca społeczna była doceniona
przez władze. W roku 1984 otrzymał
Srebrny Krzyż Zasługi. Wcześniej, bo w
roku 1979 uhonorowano go Brązowym
Krzyżem Zasługi. Z kolei w roku 1987
został wyróżniony Odznaką za Zasługi dla
Województwa Bielskiego. Ma dwie córki,
dwóch wnuków i dwie wnuczki. Wśród
zainteresowań wymienia czytanie gazet
i oglądanie telewizji. Stolarstwem już się
nie zajmuje, gdyż przeszedł na emeryturę,
ale zawód, który wykonywał był pasją
jego życia.
jeździłem samochodem dostawczym po
materiały do budowy przedszkola. Prace
również odbywały się w czynie społecznym.
Nowe przedszkole było potrzebne, gdyż stare znajdowało się w budynku prywatnym.
- Jeszcze jakieś inne inwestycje z Pana
udziałem?
Dużo wcześniej, jeszcze w czasach ZMW w
latach 60. pomogliśmy w czynie społecznym
przy instalacji przystanku autobusowego
obok szkoły. Przygotowaliśmy miejsce pod
przystanek. Wybraliśmy ziemię, nawieźliśmy
żwir. Weszliśmy w kontakt z PKS-em, który
przywiózł przystanek, złożył i przykręcił. Na
początku lat 60. wspólnie z przedsiębiorstwem Ruch uruchomiliśmy klubo-kawiarnię
w świetlicy starej szkoły. Było to pierwsze
takie wydarzenie w historii Piotrowic i zarazem miejsce, gdzie młodzież mogła przyjść
wypić kawę, herbatę, poczytać i spędzać miłe
wieczory. Później był remont starego Domu
Ludowego w Piotrowicach. Tam kiedyś mieściła się Gromadzka Rada Narodowa. Starą
salę na zebrania wiejskie przywróciliśmy
do dawnej funkcji. Chcąc cokolwiek zrobić
w miejscowości mieszkańcy musieli zacząć.
Później gmina pomogła, ale inicjatywa
musiała wyjść oddolnie, a lokalna społeczność musiała pracować społecznie, czyli
bez wynagrodzenia i to w czasie wolnym od
pracy zawodowej.
- Proszę przedstawić, przybliżyć czytelnikowi swoją pracę w Radzie Gminy
Przeciszów?
Jako radny gminny przez dwie kadencje
byłem przewodniczącym Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. W
tym przypadku na mojej głowie były akcje
kontroli porządku domów, gospodarstw,
szczególnie zwracając uwagę na strych i
bezpieczeństwo pożarowe. Chodziliśmy
dwójkami, jeden radny i strażak, lub też
milicjant. Nie tylko organizowałem te akcje,
ale również chodziłem na kontrole.
- Czy pamięta Pan jakieś szczególne
wydarzenie w swojej karierze radnego
warte przybliżenia?

Podczas budowy gazociągu zamówiliśmy
rury w hucie Częstochowa. Byłem tam wraz
z naczelnikiem gminy Edwardem Jaroszem.
Tych rur było na ok. 4,5 km długości. Do gminy przyszła faktura na pokrycie należności
za zakup tych rur. Naczelnik poświadczył i
należało zapłacić. Jednak był to problem,
ponieważ decyzja o pokryciu należności
musiała zapaść na sesji Rady Gminy Przeciszów. Radnych z Piotrowic było 10, a z Przeciszowa 20. Radni, których była większość,
nie chcieli się zgodzić na takie rozwiązanie.
Były trudności, niemal walka. Do głosowania
przystępowano trzy razy. Jednym głosem
udało się przegłosować uchwałę.
- Czyli mam rozumieć, że były antagonizmy pomiędzy mieszkańcami dwóch
sołectw?
Tak, właśnie. Po wojnie jeszcze były większe nieporozumienia. Teraz to się zatarło.
- Ja się Panu współpracowało z naczel-
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nikiem gminy Edwardem Jaroszem?
Oceniam naszą współpracę bardzo dobrze,
był on dobrym gospodarzem, podobnie jak
kolejny naczelnik Zdzisław Bochenek.
- Jak Pan ocenia, co było najtrudniejsze
w Pana działalności publicznej?
Myślę, że załatwianie materiałów, należało
umawiać się w fabryce, na miejscu, z dyrektorami. To właśnie ja w tym uczestniczyłem,
miałem samochód, byłem skarbnikiem.
- Pamięta Pan czas stanu wojennego?
W stanie wojennym paliwo było na kartki.
Pamiętam jak pojechaliśmy po liczniki gazu
do Trzewa nad morzem. Podjechaliśmy
w nocy pod stację paliw, a tam był pijany
pracownik, który zapomniał wziąć od nas
kartki na paliwo.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Ryszard Tabaka

Święto Górnicze w Przeciszowie

Golonka podczas biesiady cieszyła się sporym zainteresowaniem!

Stowarzyszenie Górników, Emerytów
i Rencistów Górniczych Gwarek po raz
czwarty zorganizowało spotkanie barbórkowe w Przeciszowie. Uroczystości
rozpoczęły się mszą świętą, a następnie
przeniosły się do Domu Kultury w Przeciszowie.
We wspólnym biesiadowaniu wzięli udział
nie tylko członkowie stowarzyszenia, ale
również koledzy nie zrzeszeni Bawili się z
nami wójt, przewodnicząca Rady Gminy
Przeciszów, księża pracujący w naszej parafii
oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Po odśpiewaniu hymnu górniczego
uczestników biesiady powitał prezes stowarzyszenia Gwarek, życzył wszystkim udanej

zabawy i złożył życzenia z okazji Święta
Górniczego. Do życzeń dołączył się wójt oraz
przewodnicząca Rady.
Tradycja nakazuje, aby w tym dniu nie
zabrakło golonka i dobrego piwa, tak też
było i tym razem. Wspólne śpiewanie i różnego rodzaju zabawy połączone z konkursami
zawsze towarzyszą takim imprezom. W tym
roku było podobnie. Uczestnicy biesiady
otrzymali pamiątkowe kufle i kalendarze.
Impreza trwała do późnych godzin wieczornych.
Prezes stowarzyszenia wraz z zarządem
serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej biesiady.
Zapraszamy za rok. Szczęść Boże.
Andrzej Kozłowski
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Nowe stawki za śmieci

Od 1 stycznia będą obowiązywać nowe
stawki dotyczące wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z tym Rada Gminy Przeciszów przegłosowała na listopadowej sesji
zmiany w opłatach za odbierane odpady
z gospodarstw domowych. W związku ze
zmianą stawki nie ma obowiązku składania nowych deklaracji.
Z uwagi na zmieniające się przepisy
Rada Gminy Przeciszów podjęła 9 listopada
uchwałę nr XXII/132/16, na mocy której
wyznaczono nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata
ta nadal stanowi iloczyn liczby mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość oraz
stawki opłaty. Od 1 stycznia 2017 roku będzie
wynosić:
- 8 zł od osoby zamieszkującej daną
nieruchomość w przypadku prowadzenia
selektywnej zbiórki odpadów,
- 13 zł od osoby zamieszkującej daną

nieruchomość w przypadku, gdy nie jest
prowadzona selektywna zbiórka odpadów.
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, o wysokości stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
decydują koszty odbierania, transportu,
zbierania, odzysku i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych, koszty tworzenia i
utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, koszty obsługi
administracyjnej systemu oraz koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego
postępowania z odpadami komunalnymi.
Po dokonaniu analizy kosztów związanych
z funkcjonowaniem systemu gospodarki
odpadami ustalono, iż obecnie obowiązujące stawki opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi są niewystarczające
na pokrycie wszystkich kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi. Na wysokość opłat wpływ
ma przede wszystkim ilość i rodzaj wytwa-

Podatki po nowemu
Podczas sesji Rady Gminy Przeciszów,
która odbyła się 9 listopada, podjęto
uchwałę w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości.
Ustalono następujące roczne stawki
podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób
sklasyfikowania w ewidencji gruntów i
budynków – 0,83 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,54 zł
od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - 0,14 zł od 1 m 2
powierzchni,
d) ujętych w ewidencji gruntów jako drogi
- 0,05 zł od 1 m2 powierzchni,
e) niezabudowanych objętych obszarem
rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z
dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1777), i położonych na
terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie
te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia

w życie tego planu w odniesieniu do tych
gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie
nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 0,02 zł od 1 m2
powierzchni.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszk alnych – 0,65 zł od 1 m 2
powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,28
zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,02 zł od 1
m2 powierzchni,
d) związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o
działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,61 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – 4,95 zł od 1 m 2
powierzchni użytkowej.
3) Od budowli lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej - 2 % wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. u

rzanych odpadów. Przed wprowadzeniem
nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ilości wystawianych przez
mieszkańców odpadów były znacznie mniejsze. Dotychczasowe doświadczenie wykazało, że strumień generowanych odpadów
znacznie przekracza przyjęte założenia.
Niewątpliwie znaczny wzrost masy odbieranych odpadów od mieszkańców sprzyja
wzrostowi kosztów odbioru i ich zagospodarowania. Mając na uwadze fakt, że opłata
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
stanowi dochód gminy, a gmina nie może
partycypować w kosztach przeznaczonych
na obsługę systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi na podstawie
przepisów ustawy z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, konieczne było podniesienie obowiązujących stawek do kwoty, która będzie
realna w stosunku do potrzeb i zabezpieczy
spełnienie obowiązków wynikających z
przepisów ustawy. u

Barbórka w
Piotrowicach
Stowarzyszenie Górników, Górników
Emerytów i Górników Rencistów w Piotrowicach po raz kolejny 4 grudnia zorganizowało w sołectwie obchody Barbórki.
Uroczystość rozpoczęła się w kościele
parafialnym w Piotrowicach, gdzie ks. proboszcz odprawił mszę św. w intencji wszystkich górników. Po zakończonej Eucharystii
uczestnicy udali się na salę OSP na tradycyjną
biesiadę barbórkową. Wszystkich gości
przywitał prezes stowarzyszenia Jan Szymonik. W imprezie uczestniczyli m.in. wójt
Bogdan Cuber, przewodnicząca Rady Gminy
Przeciszów Anna Momot, ks. proboszcz Jan
Kordaczka oraz ks. wikary Marcin Sędzik.
Czas spędzony na biesiadzie umilił występ
pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Piotrowicach. u

Mądrość jest uzależniona od trzech
rzeczy: osobowości, wiedzy, samokontroli.
Arystoteles
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Podwójny sukces tancerzy
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Mistrzostwa Polski Formacji Tanecznych PTT, które odbyły się 10 września
w Białymstoku, przyniosły pierwsze
miejsce, w kategorii do lat 12, grupie
Bingo ze Szkoły Tańca Astra z Oświęcimia.
Tancerzem tego teamu jest Karol Sanak,
mieszkaniec Piotrowic.
Pomimo tak młodego wieku tancerze
odważyli się zmierzyć ze „starszymi” formacjami i wzięli udział w Mistrzostwach Europy Dance Cup 2016 w Wiedniu. W efekcie
Bingo pokonało kilka formacji i do Polski
przywiozło srebrny medal! Poczynaniom
grupy dopinguje Maja Bratus - tancerka,
trener, choreograf, uczestniczka programu
You Can Dance! u
Zespół Dingo podczas występu!

Redakcja WGP gratuluje i życzymy dalszych sukcesów!

Nowe podatki od środków
transportowych
Wśród uchwał przyjętych podczas
listopadowej sesji Rady Gminy Przeciszów
była również ta, mówiąca o zmianach w
wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
Uchwalono następujące stawki podatku
od środków transportowych obowiązujące
na terenie naszej gminy:
1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie
całkowitej :
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- 611,00 zł,
b) powyżej 5,5, tony do 9 ton włącznie 827,00 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 993,00 zł;
2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie
całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w
zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia
według stawek określonych w załączniku
nr 1 do uchwały;
3) od ciągników siodłowych i balastowych,
o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 tony do poniżej 12 ton - 1.113,00 zł;
4) od ciągników siodłowych i balastowych,

o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton w zależności
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według
stawek określonych w załączniku nr 2 do
uchwały;

w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego), które
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą równą lub
wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku nr 3 do uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa
w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego) - 955,00 zł;

7) od autobusów, o których mowa w art.
8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do
siedzenia :
a) mniejszej niż 22 miejsca - 1.070,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca 2.077,00 zł. u

6) od przyczep i naczep, o których mowa
Czasopismo Mieszkańców Gminy Przeciszów
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Co słychać u cyklistów?
Sezon rowerowy zakończyliśmy 30 września w Ośrodku Wypoczynkowym Karpik w
Graboszycach na podsumowaniu wszystkich wyjazdów i imprez rowerowych. W
spotkaniu uczestniczyło ok. 70 osób, w tym
zaproszeni przedstawiciele PTTK Wadowice i
Andrychów. Prezes naszego stowarzyszenia
Józef Król przywitał wszystkich uczestników
i zaproszonych gości, mówiąc o udanym
sezonie rowerowym życzył udanej zabawy
na jego zakończeniu. Następnie Jan Kajdas
i Marian Kocemba przedstawili multimedialną prezentację podsumowującą cały
sezon rowerowy w 2016 roku. Przedstawiono między innymi: rozpoczęcie sezonu
połączone z topieniem marzanny, weekend
majowy rowerem po Warszawie, Jurę Krakowsko-Częstochowska, Słowację, rowerową pielgrzymkę do Częstochowy, wczasy w
Wysowej, rajd rowerowo kajakowy - spływ
kajakami na Wiśle Przeciszów – Brzeźnica.
Na podsumowaniu prezes Józef Król przedstawił bardzo ciekawe propozycje sezonu

rowerowego na 2017 rok, między innymi
planowany rajd Wisłą na szlaku Przeciszów
– Gdańsk, co podyktowane jest również tym,
że przyszły rok jest Rokiem Wisły. Oczywiście,
jak zawsze obecny był wójt Bogdan Cuber,
który podziękował członkom naszego stowarzyszenia za kolejny udany sezon rowerowy.
Podsumowanie sezonu rowerowego zakończono wesołą zabawą, która przedłużyła się
do późna w nocy.
19 listopada odbyła się zaplanowana
wycieczka autokarowa na baseny termalne
do Chochołowa, gdzie od wiosny tego roku
są nowe gorące źródła. Z relaksu i wypoczynku skorzystało 55 uczestników, którzy
w sobotę wyjechali z placu przy Domu
Kultury w Przeciszowie. Wszyscy zdrowi i
zrelaksowani powrócili do Przeciszowa w
tym samym dniu.
10 grudnia wyjechaliśmy na Jarmark
Świąteczny do Wiednia, w trakcie którego
zwiedziliśmy jedną z najpiękniejszych stolic

Europy. Tam też uczestniczyliśmy w jednym
z najsłynniejszych jarmarków świątecznych.
Świętowanie adwentu i Bożego Narodzenia
przyciąga do Wiednia turystów z całego
świata, którzy poznają tradycje, magiczną
atmosferę świąt, uczestniczą w ciekawym
programie kulturalnym i kosztują świątecznych specjałów kulinarnych.
16 grudnia, jak co roku, zorganizowaliśmy
spotkanie wigilijne dla członków Towarzystwa Turystyki Rowerowej Cyklista, na
którym oprócz spożywania świątecznych,
tradycyjnych potraw wspominaliśmy mijający rok, a także śpiewaliśmy najpiękniejsze
polskie kolędy.
Korzystając z okazji Wszyscy Członkowie
TTR Cyklista składają mieszkańcom Gminy
Przeciszów życzenia przeżywania Bożego
Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej
rodzinnej atmosferze. Niech kolejny 2017
rok będzie dla Was czasem spokoju oraz
realizacji osobistych zamierzeń.
JK

Rywalizowali o Złote Usta
Już po raz jedenasty odbył się Międzygminny Konkurs Pięknego Czytania O Złote Usta,
w którym rywalizowali uczniowie z gmin Przeciszów, Osiek i Oświęcim. Każdą gminę
reprezentowało czterech gimnazjalistów. Gościem honorowym konkursu była autorka
książek dla dzieci i młodzieży Agnieszka Tyszka. Pisarka zasiadała w jury konkursu, a
później poprowadziła spotkanie autorskie. Złote Usta tym razem odbyły się w Przeciszowie na sali Domu Kultury. Patronat nad konkursem objęli wójtowie gmin Oświęcim
i Przeciszów.
Książka konkursowa, której fragmenty
czytano na konkursie to „Smażone tablety” autorstwa naszego gościa, Agnieszki
Tyszki.
Najlepiej czytającą okazała się Paulina

Ceglarz z Gminnego Gimnazjum nr 1 w
Rajsku, drugie miejsce przypadło w udziale
Michałowi Kwadrans z Gimnazjum nr 3 w
Przeciszowie – Podlesiu, a trzecie miejsce
ex aequo zajęli Robert Rzepka z ZSP-G nr 1
w Przeciszowie oraz Wiktoria Kowalczyk z

Gminnego Gimnazjum nr 2 w Zaborzu.
Wyróżnienia trafiły do Oliwii Kolber z
Gminnego Gimnazjum w Zaborzu, Marcina Adamus z Gimnazjum w Osieku oraz
Agnieszki Jekiełek z Gimnazjum w Osieku.
Nagrodą były bony pieniężne, do wykorzystania na zakup książki w jednej z oświęcimskich księgarń.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Do
zobaczenia za rok w kolejnej edycji Konkursu Pięknego Czytania.
GBP w Przeciszowie

Uczestnicy i nie tylko
Międzygminnego Konkursu
Pięknego Czytania Złote
Usta, który tym razem odbył
się w Przeciszowie.
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Rekord Polski w Przeciszowie!

W łańcuchu odblasków
Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Przeciszowie w sposób bardzo nietypowy obchodził tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej, który co roku przypada na 14 października. Uczniowie, nauczyciele szkoły, mieszkańcy gminy starzy i młodzi, przedstawiciele
władz, starosta oświęcimski, reprezentanci różnych środowisk stanęli w tym dniu obok siebie, trzymając się za ręce i będąc ubranymi
w kamizelki odblaskowe… Ta jedna chwila o godzinie 10:15 połączyła nas solidarnie przy biciu rekordu Polski, który nigdy wcześniej
nie był ustanowiony. Udało się!!! Nasz jaśniejący łańcuch liczył 513 m długości i składał się z 436 osób.
- Stawiamy przed sobą coraz to nowe
przedsięwzięcia. W tym roku pomyśleliśmy,
że spróbujemy pobić rekord Polski w długości
łańcucha odblaskowego. Do tej akcji zachęciliśmy wszystkich na różne sposoby. Chcieliśmy
to zrobić nie przy szkole, tylko na ulicy, aby
popularyzować tę ideę od beniaminków po
seniorów. Dzisiaj była cała szkoła, mamy święto i zaczęliśmy od odblaskowego dnia edukacji,
ale należy wymienić także piknik odblaskowy,
happening, szereg konkursów; mamy tego
sporo. To w ramach akcji odblaskowa szkoła
koncentrują się nasze inicjatywy, jednak
szukamy stale jak najbardziej atrakcyjnych
form, aby coś nowego wymyślić, wyzwolić
emocje, zapamiętać, popularyzować, taka
jest nasza idea. Myślę, że dzieci nie chodzą w
odblaskach w 100 proc. Tak nigdy nie jest, ale
gros uczniów ma przy sobie elementy odblaskowe. Nasza szkoła w 100 proc. wyposażyła
dzieci w kamizelki odblaskowe. W tym roku
przekazaliśmy nowym uczniom ich 206. To
musi zaprocentować w przyszłości. Chcemy
wychować świadome pokolenie, które w ruchu
drogowym będzie uczestniczyć w sposób
odpowiedzialny – akcentowała, tuż po zakończeniu bicia rekordu Polski, Urszula Momot,
dyrektor ZSP-G w Przeciszowie.

To była prawdziwa wspólnota połączonych w odblasku. Teraz już każdy wie jak poruszać się po jezdni!

Rekord, który był bity na terenie naszej
gminy, a konkretnie na ulicy Szkolnej, został
wpisany do Księgi Rekordów Polski, co
zostało potwierdzone certyfikatem! Wzięło
w nim udział 436 osób ubranych w kamizelki odblaskowe, a cały łańcuch liczył 513
metrów długości. W samej akcji wzięło udział
146 uczniów szkoły podstawowej.
- Ten ustanowiony przez nas po raz pierwszy
rekord należy traktować jako sukces. Niektórzy
wzięli specjalnie w tym dniu wolne od pracy,
aby przyjść i stanąć w łańcuchu. Nasza gmina
zaistniała w ogólnopolskiej telewizji, a my
byliśmy w tym dniu na ustach wielu Polaków.
Rekord ma być przesłaniem dla innych, aby
używać odblasków w porze jesiennej, nie
tylko przez dzieci, ale również przez starszych
– mówiła Małgorzata Matyja, nauczyciel i
zarazem koordynator akcji bicia rekordu
Polski w łańcuchu odblaskowym.
Dziękujemy wszystkim, którzy w ten piąt-

kowy ranek byli z nami! Dziękujemy wszystkim, którzy dołączyli do naszego łańcucha
żywych odblasków! Dziękujemy wszystkim,
którzy pomogli nam w przygotowaniu i
przeprowadzeniu akcji!

A w przyszłym roku może poprawimy
nasz rekord, albo ustanowimy nowy, który
zostanie wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa!!!
Ryszard Tabaka
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Szopki w Przeciszowie
Już po raz czwarty w przeciszowskim Domu Kultury odbył się konkurs szopek bożonarodzeniowych pn. „Anieli w niebie śpiewają”.
Konkurs, odbywający się pod patronatem wójta gminy Przeciszów, z roku na rok cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.
W tegorocznej edycji zaprezentowano aż 52 wspaniałe szopki
bożonarodzeniowe, wykonane wieloma technikami. Wśród nich
możemy podziwiać szopki z piernika, drewniane, z kartonu, ze
styropianu!
Uczestnicy zostali podzieleni na cztery kategorie wiekowe: przedszkole, klasy 1-3, klasy 4-6, gimnazjum.
Swoje prace zgłosiły dzieci ze szkół i przedszkoli z terenu Doliny
Karpia (Przeciszów, Piotrowice, Graboszyce, Osiek, Laskowa, Zator,
Grodzisko, Spytkowce, Brzeźnica, Smolice, Bachowice, Marcyporęba,
Miejsce).

Wyniki:
W kategorii: PRZEDSZKOLE
I miejsce - Izabela i Barbara Gliniak
II miejsce - Niepubliczne Przedszkole z odziałem integracyjnym w Łowiczkach
III miejsce - Agata Żebro

W kategorii: KLASY 1-3
I miejsce - Zofia Raj
II miejsce - Aleksandra Stachura
III miejsce - Świetlica w Brzeźnicy (opiekun Agnieszka Celak)

W kategorii: KLASY 4-6
I miejsce - Magdalena Stachura
II miejsce - Nikola Mitoraj
III miejsce - Faustyna Klęczar

Kategoria GIMNAZJIUM nie była rozpatrywana ze względu na
małą ilość prac.
Nagrodę Wójta Gminy Przeciszów Bogdana Cubera otrzymał
Oskar Rybarski.
Nagrodę specjalną portalu informacyjnego - Kulturalny Powiat.
pl otrzymała Aleksandra Włodarczyk.
Nagrodę specjalną portalu informacyjnego - Fakty Oświęcim.pl
otrzymała Lena Grabecka.
Dziękujemy sponsorom, którzy wsparli nasze działanie:
Bank Spółdzielczy w Zatorze, Fakty Oświęcim, Kulturalny
Powiat.pl, CBMZ w Oświęcimiu, PWiK w Oświęcimiu, Stan Dach z
Dworów, Bud-Max z Przeciszowa, Kopex Ex-Coal z Przeciszowa,
Planet Cinema z Oświęcimia, Marek Bratek - Stolarnia u Salezjan,
Instalbis - Bogusław Ganobis, Art Grawer z Oświęcimia, Profil Plast
z Przeciszowa, Andex Art z Rajska, Agata Skrzelowska, Master
Inox z Przeciszowa, Zdzisław Flejtuch z Przeciszowa, KW Trade z
Krakowa.
Serdeczne podziękowania kierujemy dla Kazimiery Guguły za
pomoc w dekoracji sali.
Łukasz Fuczek

Zainteresowanie w tym roku konkursem było duże, tak jak w
latach ubiegłych!
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Zwycięstwo w Odblaskowej
Szkole
Szkoła Podstawowa im. Ignacego Fika w Przeciszowie zwyciężyła w VII edycji
Małopolskiego Konkursu Odblaskowa Szkoła. Zdobyła główną nagrodę w wysokości
12.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów. To wielki
sukces, wielka radość i satysfakcja dla szkoły i uczniów!

Od ponad 25 lat uczestniczą w Ogólnopolskich Turniejach Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym, odnosząc liczne sukcesy na
wszystkich szczeblach. Wielokrotnie wygrywali eliminacje powiatowe, wojewódzkie

Akcja Odblaskowa Szkoła
ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności
lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy
odblaskowe oraz propagujące wśród dzieci i młodzieży
problematykę bezpiecznego
udziału w ruchu drogowym.
Udział w konkursie daje
możliwość wykazania, że szkoła nie tylko uczy, ale również
dba o bezpieczeństwo swoich
podopiecznych, zwłaszcza w
drodze do i ze szkoły. Celem
akcji jest także zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z
elementów odblaskowych i
promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.
Organizatorami konkursu są: Małopolska
Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego
Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,
Kuratorium Oświaty w Krakowie, Małopolski
Urząd Wojewódzki w Krakowie oraz Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego
w Krakowie.
Tegoroczna siódma edycja konkursu była
realizowana przez dwa miesiące: wrzesień
i październik. Do konkursu zgłosiło się 405
szkół podstawowych, a na podstawie przesłanych sprawozdań ocenie poddano 335
szkół. Szczegółowe wyniki konkursu znajdują się na stronie Komendy Wojewódzkiej
Policji w Krakowie www.malopolska.policja.
gov.pl.
W minionych latach zmagań z Odblaskową Szkołą jury konkursu wysoko oceniało
nasze dokonania, przyznając: IX miejsce w
2010r., VII miejsce w 2011r., VI miejsce w
2014r., II miejsce w 2015r., I miejsce w 2016r.
Po raz piąty uplasowaliśmy się w pierwszej
dziesiątce wyróżnionych szkół, odnosząc
spektakularne zwycięstwo w VII edycji
konkursu. W kategorii Najlepsza Szkoła w

Przedstawiciele szkoły podczas gali odebrali nagrody i oczywiście czek... Było to zasłużone
zwycięstwo!

Powiecie jesteśmy we wszystkich siedmiu
edycjach najwyżej klasyfikowaną szkołą w
powiecie oświęcimskim.

i ogólnopolskie, zdobywali tytuły mistrza
Polski zarówno w kategorii drużynowej jak
i indywidualnej.

Wykonaliśmy wielką pracę w zakresie
kształtowania świadomości bezpiecznego
uczestnictwa w ruchu drogowym. Nasze
działania kierowane były do szerokiego
grona odbiorców: uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, rodziców, władz samorządowych oraz mieszkańców Przeciszowa.
Zamieszczaliśmy relacje z podejmowanych
przedsięwzięć na stronie internetowej szkoły
www.zs.przeciszow.iap.pl, w prasie, radiu i
telewizji.

W organizowanym cyklicznie przez„Gazetę Krakowską” Małopolskim Konkursie Plastycznym, propagującym bezpieczeństwo w
drodze do szkoły, zwyciężyliśmy dwukrotnie,
w 2009 i 2014 roku, będąc laureatem w kategorii Najlepsza Szkoła.

Rolę szkolnego koordynatora akcji Odblaskowa Szkoła pełni od trzech lat Małgorzata
Matyja. W uznaniu osiągnięć w pracy pedagogicznej m.in. w konkursach Odblaskowa
Szkoła otrzymała w październiku tego roku
Nagrodę Małopolskiego Kuratora Oświaty.
Nasza szkoła ma duże tradycje w propagowaniu tematyki bezpieczeństwa w ruchu
drogowym. Co roku uczniowie biorą udział
w różnego rodzaju konkursach i zawodach.

Mamy nadzieję, że ustawiczne działania,
których celem jest propagowanie nawyku
noszenia elementów odblaskowych i rozważnych zachowań na drodze, przyczynią
się do wychowania odpowiedzialnego
pokolenia pieszych i kierowców. Pamiętajmy
o odblaskach!
Dziękujemy wszystkim osobom oraz
instytucjom, które wspierały nas w realizacji
inicjatyw popularyzujących noszenie odblasków, pomagały w wyposażeniu uczniów w
kamizelki i gadżety odblaskowe.
Urszula Momot
dyrektor ZSP-G w Przeciszowie
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Sukcesy sportowe uczniów

Bardzo dobrze spisali się uczniowie gimnazjum w Piotrowicach w powiatowych i
wojewódzkich zawodach lekkoatletycznych:
Klaudia Tobiczyk zajęła II miejsce w powiecie
i VII w województwie w biegu na 300 m.
Z kolei Bartłomiej Wróbel zajął I miejsce, a
Łukasz Głąb II w powiecie w rzucie oszczepem, plasując się w drugiej dziesiątce podczas zawodów wojewódzkich. Dobrze spisały
się również drużyny sztafetowe: dziewczęta
zajęły IV, a chłopcy III miejsce w powiecie.
nnn

Bezkonkurencyjne okazały się drużyny
dziewcząt i chłopców zarówno gimnazjum
jak i szkoły podstawowej w halowej piłce

nożnej. Zdecydowanie wygrali oni turnieje
gminne.
nnn

W zawodach powiatowych dziewczęta
z gimnazjum zajęły III miejsce, a drużyna
dziewcząt SP IV pozycję.
nnn

Drużyny dziewcząt ze szkół podstawowych z Przeciszowa i Piotrowic wygrały
turniej powiatowy i awansowały do finałów
wojewódzkich w Turnieju U-12 „Z podwórka na stadion” o Puchar Tymbarku, grając
w składzie: Ewa Hałatek, Martyna Galus,
Monika Krawczyk, Emilia Domider, Wiktoria

Kocjan, Nikola Nowotarska, Wiktoria Jurczyk,
Aleksandra Włodarczyk, Oliwia Malinkiewicz,
Justyna Tadych, Daria Kusak.
nnn

W rozegranych w ZSP-G w Piotrowicach
finałach powiatowej gimnazjady w tenisie
stołowym I miejsce zajęła Zuzanna Staszczak, II Agata Ortman w kategorii dziewcząt.
Z kolei Przemysław Foksiński II miejsce, a
Patryk Antecki III w kategorii chłopców.
Zarówno dziewczęta – Zuzanna Staszcak,
Agata Ortman, Magdalena Gancarczyk oraz
chłopcy – Przemysław Foksiński, Patryk
Antecki, Sebastian Szatan, zajęli pierwsze
miejsca w grach drużynowych. u

Mistrzowie Kodowania w Przeciszowie
Po sukcesie, jakim było zakwalifikowanie się szkoły w Przeciszowie do programu Mistrzowie Kodowania, przyszedł czas
na pracę i zdobywanie nowych umiejętności i wiadomości. W
ten sposób od września bieżącego roku w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Przeciszowie wystartowały zajęcia
dodatkowe, adresowane do dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej, które uczą programowania!
Mistrzowie Kodowania to projekt edukacyjny mający na celu
upowszechnienie nauki programowania w polskich szkołach. Na
zajęciach poznajemy podstawy kodowania, to znaczy języka, który
służy do zaprogramowania konkretnego zadania tak, aby działało
w taki sposób w jaki chcemy. Eksperci twierdzą nawet, że to właśnie
język programowania będzie językiem przyszłości.
Prócz nauki prawidłowego„układania bloczków”, dzieci zdobywają
również wiedzę teoretyczną z obsługi komputera oraz rozwijają
zdolności logicznego myślenia.

udział czterech uczniów w konkursie informatycznym adresowanym
dla klas 1-3. Cała czwórka uczniów Laura Kalisz, Olga Lenart, Gabrysia
Momot, Kacper Napiórkowski, stanęła na wysokości zadania i dobrze
poradziła sobie w konkursie, który był przeprowadzany całkowicie
online!
Na szczególne wyróżnienie zasługuje postawa uczennicy klasy 2a Olgi Lenart, która zdobyła wysoki wynik pomimo swojego
debiutu!
Przed nami wiele ciekawych zagadnień (godziny kodowania, język
Scratch) i przygotowań do przyszłorocznego konkursu!
Projekt realizowany jest przez Samsung Electronics Polska we
współpracy z partnerami: Centrum Cyfrowym Projekt: Polska,
Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją CoderDojo, Fundacją
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Stowarzyszeniem
Rodzice w Edukacji przy wsparciu grupy SuperBelfrzy RP.
Jakub Wachtarczyk

Owocem wspólnych zajęć był po raz pierwszy w historii szkoły

Świetlica
Profilaktyczno-Wychowawcza
zachęca wszystkie dzieci z gminy Przeciszów w wieku 6-13 lat
do udziału w zajęciach, które odbywają się od poniedziałku do
piątku w godz. 13.00-17.00 w GOPS-ie, Przeciszów, ul.Długa
6 (Klub Seniora)
Świetlica zapewnia dzieciom opiekę i oferuje:
l pomoc w nauce i przy odrabianiu zadań domowych
l atrakcyjne zajęcia plastyczne, kulinarne, karaoke
l zabawy ruchowe z wykorzystaniem sprzętu XBOX KINECT
l nietuzinkowe gry edukacyjne, puzzle, książki, bajki
l zaangażowanie w rozwój indywidualnych zdolności i zainteresowań
l wspólne spacery i wycieczki
l imprezy okolicznościowe dla dzieci
wychowawca: Urszula Frączek, tel. 515-293-361
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Śpiewajmy pieśni
patriotyczne!

Śpiewające Jeziora po koncercie patriotycznym.

Pieśni patriotyczne są w repertuarze
Śpiewających Jezior od chwili powstania
zespołu. Podczas obchodów świąt państwowych uczniowie wykonują między
innymi Mazurka Dąbrowskiego.

W uroczystości uczestniczyła małopolska
kurator Barbara Nowak. Zaprezentowaliśmy
pieśni patriotyczne, a uczniowie z młodszej
grupy wyrecytowali wiersz Marii Konopnickiej „Ojczyzna”.

W bieżącym roku szkolnym, z okazji
Narodowego Święta Niepodległości zespół,
wspólnie z uczniami gimnazjum pod kierunkiem Anny Sikory, przygotował szkolną
akademię oraz dał koncert pieśni patriotycznych w kościele dla mieszkańców. Tematem
koncertu były historyczne wydarzenia
związane z Przeciszowem. Było to nastrojowe spotkanie ze wspomnieniami. Młodsi
uczniowie wystąpili w strojach krakowskich,
które podkreśliły uroczysty wydźwięk uroczystości. W koncercie wzięło udział prawie
60 członków zespołu.

Śpiewanie pieśni patriotycznych zawierających treści historyczne jest bardzo istotne
dla każdego narodu. Teksty tych pieśni
przenoszą w chwile ważne dla Ojczyzny. Są
swoistymi lekcjami historii, i aby były łatwe
i atrakcyjne w wykonaniu często są skoczne
i melodyjne.

22 listopada na zaproszenie Małopolskiego Kuratora Oświaty, zespół Śpiewające
Jeziora dał koncert podczas wręczania
państwowych i resortowych medali w
Regionalnym Ośrodku Kultury w Zatorze.

Najważniejszą pieśnią patriotyczną każdego narodu jest hymn państwowy. Jest
to pieśń o zasięgu ogólnokrajowym, stanowiąca odbicie i uzewnętrznienie poczucia
wspólnoty i odrębności narodowej, wyrażająca zbiorowe uczucia wobec symboli,
tradycji i instytucji danego narodu.
Polskim hymnem państwowym jest
Mazurek Dąbrowskiego, nazywany również
Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech.

Słowa napisał Józef Wybicki, autor melodii,
opartej na motywach ludowego mazurka,
jest nieznany.
Kiedy śpiewamy hymn narodowy? Podczas uroczystości, świąt i rocznic państwowych, ale także przed zawodami sportowymi
z udziałem narodowych reprezentacji.
Hymn śpiewamy w pozycji „na baczność”,
mężczyźni zdejmują nakrycia głowy, a osoby umundurowane oddają honory przez
salutowanie.
Moralnym obowiązkiem każdego Polaka
jest znajomość tekstu hymnu państwowego
i umiejętność jego zaśpiewania. Pamiętajmy, że słowo patriotyzm zawsze wiąże się z
odpowiedzialnością, szacunkiem, tradycją i
dbałością o dobro narodowe.
Pielęgnując tradycję śpiewania pieśni
patriotycznych wychowujemy i kształtujemy od najmłodszych lat poczucie więzi
narodowej.
ŚJ

16

Wieści Gminy Przeciszów nr 4 (44) 2016 rok

Sukces w sztukach walk
15 października odbył się Turniej
Kobudo w Nowej Słupi, organizowany
przez Międzynarodową Federację Sztuk
Walki IMAF Polska. Zawodniczki z naszej
gminy wywalczyły trofea i zostały powołane do Kadry Narodowej na mistrzostwa
Europy!
Stowarzyszenie Japońskich Sztuk Walki z
Oświęcimia reprezentowało 17 zawodników,
wśród których byli: Iga Grabecka, Zuzanna
Michałek, Miłosz Michałek, Julia Tomaszek,
Szymon Wójcik i Małgorzata Łabaj, uczniowie naszej gminy, trenujący pod okiem
shihana Przemysława Wiśniewskiego. Trójka
z nich stanęła na podium zdobywając dwa
złote i jeden brązowy medal.
•

Iga Grabecka - I miejsce (13-15 lat)

•

Zuzanna Michałek - I miejsce (młodziczki 10-12 lat)

•

Julia Tomaszek - III miejsce (13-15 lat)

Iga Grabecka na podium.

Był to ostatni sprawdzian dla zawodników
przed Mistrzostwami Europy IMAFE, które
odbyły się w listopadzie w Bośni i Hercegowinie.

Zuza Michałek świętuje swój triumf.

Powołanie do kadry dostały Iga Grabecka
i Zuzanna Michałek. Dziewczęta reprezentowały Polskę na Mistrzostwach w Bośni i
Hercegowinie. u

Laury na mistrzostwach Europy
W weekend 26 i 27 listopada odbyły się
w Bośni i Hercegowinie Mistrzostwa Europy w Sztukach Walki, którego organizatorem był IMAF EUROPA. Nasze zawodniczki
wywalczyły tam I i III miejsce!
Do Banja Luki w Bośni zjechało ponad
300 zawodników z takich krajów jak: Rosja,
Szwecja, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina,
Serbia i Polska.
Dziewczęta z naszej gminy w konkurencji
indywidualnej Kata Kobudo wywalczyły
wysokie miejsca na podium:
•

I miejsce Zuzanna Michałek - złoto

•

III miejsce Iga Grabecka – brąz

I tym razem Zuza Michałek ze złotem.

Zuzia i Iga są uczennicami ZSP-G w Przeciszowie, a na co dzień trenują w oświęcimskim Stowarzyszeniu Japońskich Sztuk Walki

Medalowy wynik Igi Grabeckiej.

pod czujnym okiem shihana Przemysława
Wiśniewskiego. u
Gratulujemy!

I miejsce dla Julii
Karatecy rywalizowali 29 października w ramach otwartego Pucharu Polski
Wschodniej Oyama Karate PFK, który
odbył się w Padwi Narodowej. Mieszkanka naszej gminy Julia Chmura wywalczyła
tam I miejsce i tytuł najlepszej zawodniczki turnieju! Organizatorem tej sportowej
imprezy był Tarnobrzeski Klub Karate
przy wsparciu Urzędu Gminy Padew
Narodowa i Starostwa Powiatowego w
Mielcu.
W rywalizacji sportowej udział wzięło 160
zawodników z: Kozienic, Radomia, Piotrkowa

Trybunalskiego, Wadowic, Oświęcimia ,Bielska-Białej, Herbu, Sandomierza, Rzeszowa,
Białegostoku i Lublina.
Bezkonkurencyjna na zawodach okazała
się Julia Chmura, wygrywając swoje walki
przed czasem. Reprezentuje ona Małopolski
Klub Karate, sekcję Wadowice.
Zdobyła puchar za I miejsce w kategorii
Lekki Kontakt Juniorek Młodszych. Dodatkowo komisja sędziowska uznała ją za najlepszą
zawodniczkę Otwartego Pucharu Polski
Wschodniej i uhonorowała nagrodą. u

Julia na honorowym miejscu.
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Trzynastoletnia Julia Chmura, o której często piszemy na łamach naszego periodyku, wywalczyła jak do tej pory bodaj najważniejsze
swoje trofeum – wicemistrzostwo podczas Otwartych Mistrzostw Europy Karate Kyokushinkai Tezuka Group. Zmagania zawodników
w tej dyscyplinie sportu miały miejsce w dniach od 26 do 27 listopada w hali widowiskowo-sportowej Aqua Zdrój w Wałbrzychu.
W imprezie uczestniczyło 500 zawodników z 44 ośrodków i 12 państw z całego
świata! Publiczność miała okazję zobaczyć
walki, a także prezentacje układów, form,
tameshi-wari (łamanie desek) czy kata z
bronią. W sobotę odbyły się walki knocdown
seniorów oraz oficjalne otwarcie mistrzostw
z udziałem m.in. Eugeniusza Stanisławka,
prezesa Polish Kyokushinkai Tezuka Group
oraz Lucjana Górskiego, dyrektora Klubu IKO
Kyokushin Kaikan Tezuka Group.
Honorowym gościem mistrzostw był
stojący na czele światowej organizacji
Kyokushin KaiKanTezuka Group Kancho Toru
Tezuka 9 Dan oraz jego zastępca Yoshimichi
Mori 8 Dan z Japonii.
W niedzielę miały miejsce walki młodzików – Lekki Kontakt oraz juniorów – Semi
knockdown. Wtedy to właśnie nasza zawodniczka Julia, reprezentantka Małopolskiego
Klubu Oyama Karate, zmierzyła się w Lekkim
Kontakcie i uległa tylko w walce finałowej z
reprezentantką Rosji. Srebro wywalczyła w
swojej kategorii wiekowej, czyli od 12 do
14 lat.
- Bardzo się cieszę ze zwycięstwa. Musiałam
długo i ciężko pracować podczas przygotowań
do mistrzostw. To jest owoc mojej pracy. Trzy
razy w tygodniu jeździłam na treningi, prócz
tego seminaria i raz na siłowni. Choć czas
miałam zajęty na maksa, to dla siebie zawsze
znajdowałam chwilę – mówi Julia.
Jej wrażenia z walki opisują to, co można
poczuć na macie.
- Wchodzi się na matę i po rozpoczęciu
walki traci się pamięć i nie wie się co się dzieje.
Jednak słyszy się głos trenera i to też pobudza.
Trzeba zrobić swoje, tego się nie czuje, tu się
walczy – zauważa z naciskiem nasza srebrna
medalistka.
Wśród najważniejszych wyzwań stojących
przed Julią Chmurą w najbliższym czasie
należy wymienić Mistrzostwa Podbeskidzia
w Bielsku-Białej, zaplanowane na marzec
oraz Mistrzostwa Polski w Andrychowie.
Julia nadal ma zielony pas z pagonem i w
lutym zmieni kategorię wiekową, w której
będzie walczyć, zostanie juniorką, czyli od 14
do 16 lat. Nasza zawodniczka zmieniła klub
i trenera. Obecnie trenuje w Wadowicach
i Andrychowie u senseia Jacka Kasperka
(czarny pas, 4 Dan).
Rodzice Julii bardzo ją wspierają podczas

Julia po raz kolejny nie zawiodła na macie.

uprawiania przez nią sportu. Kibicują jej na
każdym kroku.
- Karate to sport walki, ciężki treningowo,
wysiłkowo i kontuzjogenny. Na szczęście córka
nie miała póki co większych kontuzji. Każdy
sukces jest okupiony wielkimi kroplami potu,
jej pracą i zaangażowaniem. Jednak musimy
to podkreślić, że nie ma problemów z nauką.
Przynosi dobre stopnie, a uczy się w Miejskim
Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu. Jej pasja do
tego sportu nas również kosztuje wiele wysiłku
i czasu. Nie opuściliśmy żadnych zawodów,
zawsze jesteśmy z córką. Nie moglibyśmy
wysiedzieć w domu i nie wiedzieć co się z nią
dzieje. Zawsze jeździmy z nią na treningi dwa
razy w tygodniu do Wadowic, raz do Andrychowa, a jak są przygotowania do zawodów to

jeszcze w sobotę. To na pewno są wyrzeczenia.
Julka nikogo się nie bała i idzie do przodu. I tak
trzymać – podkreśla tata Julii.
W tym miejscu warto jeszcze wspomnieć o innym sukcesie Julii, który stał się
jej udziałem 5 listopada podczas Pucharu
Polski Południowej Oyama Kumite. Nasza
zawodniczka wywalczyła tam I miejsce w
konkurencji Lekki Kontakt, kategorii Juniorek
Młodszych. Był to wówczas ostatni sprawdzian dla zawodniczki Małopolskiego Klubu
Karate przed zbliżającymi się Mistrzostwami
Europy w Wałbrzychu.
Redakcja WGP życzy Julii dalszych sukcesów na macie!
Ryszard Tabaka

- Trenowanie karate ma pozytywny wpływ na rozwój fizyczny, emocjonalny i społeczny
dziecka. Dzięki ćwiczeniom ogólnorozwojowym i specjalistycznym kształtowane są
wszystkie cechy motoryczne. Uczestniczenie w treningach umożliwia dziecku nauczenie
się spędzania czasu w sposób aktywny. Zasady panujące w grupie ćwiczących karate
pozwalają na nabycie takich umiejętności jak cierpliwość, wytrwałość, systematyczna
praca, determinacja. Dziecko rozwija poczucie własnej wartości, pewność siebie, uczy
się pokonywania własnych słabości oraz szacunku do siebie i innych ludzi. Cechy te są
pomocne nie tylko w treningu, ale przede wszystkim w życiu – w szkole pracy i życiu
prywatnym.
Katarzyna Danych, psycholog sportu

18

Wieści Gminy Przeciszów nr 4 (44) 2016 rok

ping-pongowe wieści
Ostatnie trzy miesiące były bardzo intensywnymi dla tenisistów stołowych z Piotrowic. Sezonowa karuzela ruszyła na dobre,
turnieje wojewódzkie, ogólnopolskie i międzynarodowe, a do tego rozgrywki ligowe.
Nasz maraton tenisowy zaczęliśmy turniejami wojewódzkimi w kategorii Skrzatów,
Żaków, Młodzików i Kadetów. W pierwszej
serii turniejów rozgrywanych we wrześniu
nasi zawodnicy spisali się dobrze.
Turnieje wojewódzkie
I Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny
Skrzatów
3 miejsce - Zuzanna Piekarczyk
I Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny
Żaków
2 miejsce Robert Żydek, 3 miejsce Karol
Broszkiewicz
I Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Młodzików
4 miejsce Michał Piekarczyk, 13 miejsce
Robert Żydek
I Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny
Kadetów
4 miejsce Zuzanna Staszczak, 9 miejsce
Kamil Wodniak, 13 miejsce Michał Piekarczyk, Michał Bodnar, 17 miejsce Karol
Broszkiewicz, Łukasz Broszkiewicz, 25
miejsce Patryk Antecki
II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny
Żaków
2 miejsce Karol Broszkiewicz, 3 miejsce
Robert Żydek
II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny
Młodzików
1 miejsce Michał Piekarczyk, 13 miejsce
Robert Żydek
II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny
Kadetów
5 miejsce Zuzanna Staszczak, 8 miejsce Kamil Wodniak, 9 miejsce Michał
Piekarczyk, 17 miejsce Michał Bodnar, 25
miejsce Przemysław Foksiński, 33 miejsce
Patryk Antecki
Turnieje ogólnopolskie
Po rozegraniu turniejów wojewódzkich
przyszedł czas na ogólnopolskie. W pierwszej serii tych zawodów na turniej Żaków
do Lidzbarka Warmińskiego, Młodzików do
Jarosławia, kadetów do Krakowa i ponownie
Juniorów do Jarosławia, zakwalifikowali się
nasi zawodnicy. Najlepszym wynikiem może
pochwalić się Michał Piekarczyk, który zajął
najwyższe 19. miejsce na zawodach tej rangi.

Najmniej udane okazało się Grand Prix Polski
Kadetów, gdzie żaden z naszych zawodników nie awansował do turnieju głównego.
I Grand Prix Polski Żaków
33 miejsce Robert Żydek, Karol Broszkiewicz
I Grand Prix Polski Młodzików
19 miejsce Michał Piekarczyk
I Grand Prix Polski Juniorów
49 miejsce Zuzanna Staszczak
Liga
Pomiędzy rozgrywkami indywidualnymi
wystartowały rozgrywki ligowe, w tym sezonie nasz klub wystawił trzy drużyny. Jedną
w 3 lidze oraz dwie w lidze 5. Na półmetku
pierwszej kolejki drużyna trzecioligowa
znajduje się na ostatnim miejscu w tabeli, a
druga drużyna grająca w 5 lidze zasiada na
fotelu lidera. Trzecia drużyna z kolei plasuje
się na 5 miejscu.
Turnieje
Nasi tenisiści stołowi wzięli udział również
w turniejach okolicznościowych. Piotrowiczanie uczestniczyli m.in. w Grand Prix
Bielska-Białej skąd przywieźli 8 medali. Stając
na podium w każdej kategorii wiekowej.
Medale zdobywali: Michał Piekarczyk, Kamil
Wodniak, Piotr Wolanin, Zuzanna Staszczak,
Zuzanna Piekarczyk oraz Robert Żydek.
W tym samym czasie bracia Karol i Łukasz
Broszkiewicz uczestniczyli w corocznym
turnieju w Hałcnowie, w którym Karol wygrał
swoją kategorię, a Łukasz w kategorii Open

zajął 4 miejsce. Kolejnym turniejem był
Wojewódzki Finał Drużynowego Turnieju
Uczniowskiego, w którym nasi żacy Karol
i Robert nie mieli sobie równych, pewnie
wygrywając zawody. Tydzień później kilkoro
z naszych zawodników udało się do Choczni
na coroczne Otwarte Mistrzostwa Powiatu
Wadowickiego. W kategorii Kadetów całe
podium przypadło zawodnikom LKS Olmex
Piotrowice. Zwyciężył Michał Piekarczyk,
przed Lukaszem Broszkiewiczem oraz Przemkiem Foksinskim. W rozgrywanym równolegle XXV GP Sosnowca startowały nasze
dziewczęta, a w Otwartych Mistrzostwach
Cieszyna nasz żak Robert. Zuza Staszczak
zajęła II miejsce wśród dziewcząt, natomiast
Agata 5. pozycję wśród Kobiet. Robert
wygrał kategorię Żaków. Następnego dnia
nasi zawodnicy pojechali do Oświęcimia, na
coroczny turniej z okazji dnia Niepodległości.
W kategorii Kadetów zwyciężył Przemek
Foksinski, przed Kamilem Wodniakiem i
Zuzą Staszczak. W kategorii juniorów wygrał
Kamil, przed Michałem Bodnarem i Zuzą. W
kategorii Kobiet wygrała Zuza. W Łaziskach
Górnych odbył się Finał Ogólnopolski Drużynowego Turnieju Uczniowskiego i klubów
sportowych w tenisie stołowym. W kategorii
Żaków zawodnicy Robert Żydek oraz Karol
Broszkiewicz po zaciętych meczach grupowych awansowali do strefy medalowej. W
półfinale po dramatycznym spotkaniu awansowali do ścisłego finału. W finale faworyci
z Jarosławia byli zdecydowanie lepsi przy
stole i zasłużenie wygrali 3:0. Nie mniej jest to
największy sukces naszego klubu na arenie
ogólnopolskiej.
Krzysztof Żebro

Mistrzostwa gminy
Już po raz szósty tenisiści stołowi zmierzyli swe siły w Otwartych Mistrzostwach
Gminy Przeciszów, które zorganizowano
16 października w Piotrowicach. Tym
razem również nie zabrakło ciekawych
pojedynków i mocnej obsady z całej południowej Polski.
W zawodach wzięło udział łącznie 94
zawodników. W kategorii Młodzików zwyciężył Kacper Turecki (UKS Rokicie Szczytniki)
przed Jakubem Bartnickim (CKiS Skawina) i
Pawłem Kopackim (KS Bronowianka Kraków).
W kategorii kadetów na najwyższym stopniu
podium stanął reprezentant gospodarzy
Kamil Wodniak, drugie miejsce wywalczył
również reprezentant LKS Olmex Piotrowice
Michał Bodnar, trzecie miejsce przypadło w
udziale Bartłomiejowi Gala (UKS Kontra Rączna). Kategorię kobiet wygrała Paulina Ada-

mus (CKiS Skawina), drugie i trzecie miejsce
należało dla piotrowiczanek, odpowiednio
Zuzy Staszczak oraz Agaty Ortman.
W najliczniejszej kategorii Open (46
zawodników), zwyciężył Bogdan Czyżycki
(UKS Zarabie Myślenice), drugi był Tomasz
Nędza–Kubiniec (Orkan Nowy Targ) a trzeci zeszłoroczny tryumfator Adrian Eliasz
(Sosnowiec).
Puchar dla najlepszego zawodnika z terenu gminy Przeciszów powędrował do Zuzy
Staszczak (drugie miejsce w kat. Kobiet).
Najlepszych zawodników uhonorowano
dyplomami, nagrodami rzeczowymi oraz
statuetkami i pucharami. Dziękujemy za tak
liczne przybycie.
Krzysztof Żebro
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Utalentowana tenisistka
W naszej gminie mieszka czternastoletnia Zuzanna Staszczak, tenisistka stołowa, która od 2011 roku odnosi sukcesy w barwach
klubu LKS Olmex Piotrowice. Utalentowana i pracowita zawodniczka może się pochwalić niejednym zdobytym trofeum, wśród których najjaśniejszym blaskiem, póki co, jaśnieje I miejsce w deblu i II indywidualne, wywalczone podczas tegorocznej Młodzieżowej
Olimpiady Powiatu Monachijskiego.
Jej przygoda z tenisem stołowym zaczęła
się typowo, ale stała się niespodziewanie
pasją i niemal treścią jej życia.
- Moja gra w ping-ponga zaczęła się przypadkowo, od ogłoszenia, które mówiło, że w
szkole w Piotrowicach będą organizowane
treningi tenisa stołowego. Wcześniej grałam
trochę z tatą na wakacjach. Wtedy pomyślałam, że może warto spróbować, tak dla zabawy. Nie sądziłam, że ten sport będzie pełnił
w moim życiu tak ważną rolę. Ping-pong to
dla mnie najważniejsza rzecz. Teraz skupiam
się na nim i podporządkowuję wszystko. W
przyszłości chciałabym mieć kontakt z tenisem
stołowym – zaznacza Zuza Staszak, na co
dzień uczennica II klasy gimnazjum szkoły
w Piotrowicach.
Jeśli nasza tenisistka myśli o przyszłości,
to uspokaja i mówi, że ma jeszcze rok na
podjęcie decyzji do jakiej szkoły średniej
pójdzie, aby móc swobodnie kontynuować
naukę i zarazem realizować swoją sportową
pasję. Najbliższa szkoła średnia łącząca tenis
stołowy z nauką na wysokim poziomie znajduje się w Krakowie.
Jak wygląda życie młodej osoby, uczącej
się, jednocześnie płynącej w nurcie sportowej rywalizacji i do tego utalentowanej?
- Przyzwyczaiłam się do rytmu życia, jaki
prowadzę od 2011 roku. Wszystko podporządkowałam tenisowi stołowemu. Na pewno jest
to życie toczące się szybko. Kiedy przychodzę
ze szkoły, to mam kilka godzin odpoczynku, ale
muszę odrobić zadania, nauczyć się, a potem
idę na trening, który odbywa się codziennie,
pięć razy w tygodniu. Czasem są takie chwile,
w których nie mam czasu spotkać się z rówieśnikami, nie mam wolnych sobót. Jednak tenis
jest dla mnie odskocznią od życia codziennego
i lubię go. Nieraz jest tak, że wolę jechać na
zawody, niż zostać w domu. Ale bywa również i
tak, że trudno mi się z tym pogodzić, choć i tak
zazwyczaj wybieram mój sport – akcentuje
nasza utalentowana tenisistka stołowa.
Warto w tym miejscu dodać, że Zuza nie
ma problemów z nauką, choć nie uczy się
dużo, to i tak ma dobre stopnie. Powtarza, że
rodzice wspierają ją na każdym kroku.
Co się dzieje, kiedy nasza zawodniczka
rozpoczyna grę przy stole ping-pongowym
podczas turnieju?
- Kiedy gram myślę o wygranej, o tym aby
pokazać się z jak najlepszej strony. Oczywiście
pojawia się stres, ale cieszę się że mogę grać
i robię to co lubię. Kiedy gram ze starszymi zawodniczkami, z którymi teoretycznie

powinnam przegrać, bo mają
lepsze osiągnięcia, dłużej grają,
a mimo wszystko
wygr ywam, to
jest to dla mnie
największe osiągnięcie - mówi
Zuza Staszczak.
Wś r ó d n a j większych osiągnięć Zuzanna Staszczak
wymienia m.in.:
l wygrany w
roku 2013 Wojewódzki Turniej
Klasyfikacyjny
i nieustanne
utrzymywanie
się w czołówce najlepszych
zawodników
województwa
małopolskiego,
l w minio nym roku będąc w kategorii kadetów, czyli
grając ze starszymi od siebie zawodnikami,
potrafiła otrzymać klasyfikację na każdy
turniej, co jest niemałym sukcesem,
l podczas Młodzieżowej Olimpiady
Powiatu Monachijskiego wywalczyła w
swojej kategorii I miejsce w deblu i II pozycję indywidualnie. Zuza została wybrana do
udziału w olimpiadzie spośród zawodników

Zuzanna Staszczak
trenuje tenis stołowy od
października 2011 roku w
naszym klubie LKS Olmex
Piotrowice. Jest bardzo
zdyscyplinowana, grzeczna i ułożona. Od trzech lat
stawia na profesjonalizm,
na tyle na ile można go
wprowadzać w naszych warunkach. Potrafi
słuchać tego, co się do niej mówi, a pomimo
porażek, zawsze się podnosi. Daje bardzo
dobry przykład innym zawodnikom. Na
trening przychodzi pierwsza, a wychodzi z
niego ostatnia. Bardzo pracowita, wyrzekła się wielu przyjemności kosztem sportu.
Jak na swój wiek dojrzała emocjonalnie,
skromna, nigdy się nie wywyższa. Wie
czego chce i do tego dąży – ocenia trener
Krzysztof Żebro.

z całego naszego
województwa,
l jej dużym
osiągnięciem
jest uz yskanie
VII miejsca na
Mistrzostwach
Polski LZS-ów,
l W obu plebiscytach na
Sportowca Roku
Gminy Pr zeciszów zdobyła
pierwsze miejsce,
l obok tego
na uwagę zasługują również
okolicznościowe
turnieje, rozgrywane w Polsce i
zagranicą, a także zdobyte przez
nią medale.

W tym sezonie
są dla niej najważniejsze Mistrzostwa Polski LZS, które
będą rozegrane w czerwcu 2017 roku.
Ponadto zależy jej na dobrych wynikach w
cyklu turniejów wojewódzkich i ogólnopolskich grand-prix.
Redakcja WGP życzy utalentowanej tenisistce stołowej samych sukcesów!
Ryszard Tabaka

Ilość zdobytych pucharów,
statuetek, medali i oczywiście tytułów robi kolosalne
wrażenie!
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Nowy trener dla Przeciszovii

Jarosław Chowaniec od rundy wiosennej poprowadzi ekipę Przeciszovii Przeciszów. W przeszłości ten doświadczony
44–letni szkoleniowiec prowadził m.in. zespoły LKS Skidziń,
Unii Oświęcim, Korony Harmęże, LKS Bobrek czy Nadwiślanina
Gromiec.
Jeszcze w rundzie jesiennej nasz zespół występował pod wodzą
Sebastiana Szewczyka. W trzynastu spotkaniach przeciszowianie
odnieśli pięć zwycięstw, jeden mecz zremisowali i ponieśli siedem
porażek.

Wyniki:
LKS Bobrek - Przeciszovia Przeciszów 		

5:0

Przeciszovia Przeciszów – Solavia Grojec 		

4:4

Strumień Polanka Wielka - Przeciszovia Przeciszów 3:1
Orzeł Witkowice – Przeciszovia Przeciszów 		

2:4

Przeciszovia Przeciszów – Górnik Brzeszcze

0:3

LKS Rajsko - Przeciszovia Przeciszów 		

1:0

Przeciszovia Przeciszów – LKS Gorzów 		

3:1

Soła Łęki - Przeciszovia Przeciszów 		

2:3

Wynik ten oraz duża strata nie spełniła oczekiwań zakładanych
przed sezonem. Zespół na boisku również nie prezentował swoich
optymalnych umiejętności, stąd Zarząd Przeciszovii zdecydował się
na zmianę trenera.

Przeciszovia Przeciszów – Hejnał Kęty 		

1:3

Zatorzanka Zator - Przeciszovia Przeciszów 		

2:1

Przeciszovia Przeciszów – Zaborzanka Zaborze

1:2

Czy nowemu szkoleniowcowi uda się poprawić grę i wyniki drużyny z Podlesia? O tym przekonamy się już wiosną.

Zgoda Malec - Przeciszovia Przeciszów 		

0:1

Przeciszovia Przeciszów – Skawa Podolsze 		

2:0

Tym samym piłkarze z Podlesia zgromadzili na swoim koncie
szesnaście punktów i legitymują się ujemnym bilansem bramkowym
21:28, co dało Przeciszovii dopiero siódmą pozycję w tabeli.

Bartłomiej B.Kasperczyk

Piotrowice trzecie na Drużyna z Piotrowic
półmetku
mistrzem!
Z mieszanymi uczuciami zakończono w Piotrowicach 2016
rok. Z jednej strony wysokie trzecie miejsce może cieszyć, z
drugiej zaś strony spora strata do lidera nie daje wielkich szans
na zwycięstwo w lidze. Wszystko za sprawą małej liczby drużyn,
gdzie kilka niespodziewanych porażek może pogrzebać marzenia o sukcesie na zakończenie sezonu.
Niestety nasz zespół w rundzie jesiennej zanotował sporo wpadek. Od tej, która bolała najbardziej z LKS Głębowice na początku
sezonu, po wysoką porażkę w Brzezince z miejscową Iskrą. I mimo
dobrej końcówki sezonu, dzięki której podopieczni Krzysztofa
Barcika awansowali na trzecią lokatę, to jednak nie zdołali zniwelować straty do dobrze spisującej się ekipy LKS Bulowice. Wszystkie
te detale powodują że do rundy wiosennej piotrowiczanie będą
musieli podejść z dużo większą uwagą. Ostatecznie nasz zespół w
dziewięciu spotkaniach odniósł cztery zwycięstwa, dwa zakończyły
się podziałem punktów oraz poniósł trzy porażki. To dało im 14
punktów i dodatni bilans bramkowy 15:11.
Bartłomiej B.Kasperczyk

Wyniki:
LKS Piotrowice - Pogórze Gierałtowice 		

3:1

LKS Głębowice - LKS Piotrowice 			

3:1

LKS Piotrowice – LKS Bulowice 			

0:1

LKS Palczowice - LKS Piotrowice 			

0:2

LKS Piotrowice – Sygnał Włosienica 		

1:1

Iskra Brzezinka - LKS Piotrowice 			

4:0

LKS Piotrowice – Korona Harmęże 		

6:1

LKS Poręba Wielka - LKS Piotrowice 		

0:0

LKS Piotrowice – Puls Broszkowice 		

2:0

Amatorska drużyna z Piotrowic (na zdjęciu) wzięła udział w
turnieju siatkówki, rozegranym o Puchar Wójta Gminy Stryszawa, który odbył się w dniach od 29 do 30 października w Stryszawie. Nasza ekipa nie miała sobie równych, wygrała turniej
i przywiozła trofeum do domu! W szranki stanęło piętnaście
drużyn.
Pierwszego dnia rywalizowano w czterech grupach. Finał był
miniturniejem z udziałem trzech drużyn. Po zawodach nagrodzono
nie tylko najlepsze ekipy, ale także wręczono indywidualne wyróżniania. Piotrowice pokonały 14 zespołów i zdobyły najwyższe trofeum.
Najlepszym rozgrywającym została Paulina Kościelniak (Dziadki),
najlepszym atakującym Dariusz Pituła (Master Team Stryszawa),
przyjmującym Paweł Marciniak (Master Team Stryszawa), a najlepszym zawodnikiem (MVP) - Arkadiusz Lisowski (Piotrowice).
W konkursie na „gwoździa”, czyli najbardziej efektowny atak (poza
grą) zwyciężył Dariusz Trzop (MPS Świnna Poręba), a rozgrywającego
- Maciej Gawron (Stageman Żywiec).
Finał:
Master Team Stryszawa – Piotrowice 1:2 (25:18, 22:25, 12:15) Dziadki Sucha Beskidzka - Piotrowice 1:2 (25:23, 21:25, 11:15) Master Team
Stryszawa - Dziadki Sucha Beskidzka 2:0 (25:20, 25:19) u
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Prawo na codzień

Blokada alkoholowa
Za jazdę w stanie nietrzeźwości corocznie sądy skazują ok. 60 tys. kierowców.
Od 18 maja 2015 roku obowiązuje tzw.
ustawa o pijanych kierowcach, która
skierowana jest do osób, które prowadziły
pojazd pod wpływem alkoholu. Skazani
za jazdę pod wpływem alkoholu będą
mogli otrzymać prawo jazdy wcześniej
niż to wynika z orzeczenia sądu, ale pod
warunkiem, że będą mogły poruszać się
jedynie pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową.
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cenie o połowę orzeczonego wobec niego
zakazu prowadzenia pojazdów. W przypadku odebrania uprawnień dożywotnio,
już po 10 latach, ukarany kierowca będzie
mógł wystąpić do sądu o zmianę zakazu.
Jeżeli sąd wyrazi zgodę, to kierowca będzie
musiał zainstalować w swoim samochodzie
blokadę alkoholową, która tylko trzeźwemu
pozwoli uruchomić silnik pojazdu. Dopiero
jednak w sierpniu tego roku weszło w życie
rozporządzenie Ministra Infrastruktury i
Budownictwa w sprawie wymagań funkcjonalnych i wymogów technicznych blokady
alkoholowej, określające warunki montowania urządzenia w samochodach, jak również
jego kalibrację.
JK

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu o Ruchu
Drogowym zamontowanie w pojeździe
blokady alkoholowej umożliwi kierowcy,
ukaranemu odebraniem prawa jazdy, skró-

KRONIKA POLICYJNA
10 września - w godzinach nocnych
mieszkaniec Piotrowic usłyszał podejrzane
hałasy na swojej posesji, a gdy wyszedł z
podwórka uciekło dwóch mężczyzn, którzy
manipulowali przy jego motorowerze marki
Simson. Domownicy podjęli pościg i po kilkunastu minutach na terenie wsi zatrzymali
młodego mężczyznę i przekazali go policjantom. W toku podjętych czynności ustalono
,że czwórka nastolatków usiłowała dokonać
kradzieży tego pojazdu. Zatrzymanych po
przesłuchaniu zwolniono do domu.
12 września - na terenie sołectwa Las w
zaroślach nad Wisłą ujawniono kilka krzaków
konopi indyjskich, z których wyrabia się
marihuanę.
28 września - ok. godz. 23.00 policjanci
zatrzymali na gorącym uczynku usiłowania
włamania do sklepu przy ul. Podlesie w Przeciszowie mieszkańca tej miejscowości.
8 października - ujawniono włamanie
do budynków na terenie niezamieszkałej
posesji w Podolszu. Nieznani sprawcy wycięli
i zabrali przewody instalacji elektrycznej oraz
przewody od urządzeń elektrycznych, a także wzmacniacz mocy i kilka wędek.
9 października - w niedzielne godziny
południowe, nieznani sprawcy, wykorzystując nieobecność domowników, włamali się
do domu jednorodzinnego w Łowiczkach.
Sprawcy podeszli na posesję od strony pola

kukurydzy. Skradli m.in. biżuterię a także
laptop marki Lenovo, aparat fotograficzny
Nikon i zegarki. W okresie jesienno-zimowym należy się spodziewać kolejnych
włamań do budynków mieszkalnych, w
szczególności wczesnym wieczorem oraz
w dni świąteczne. Złodzieje wykorzystują
zapadające ciemności, złą pogodę, dobre
warunki podejścia pod obiekty np. od zarośli
czy upraw kukurydzy.
15 października - mieszkanka Piotrowic
zgłosiła ,że została oszukana przy zakupie
samochodu. Sprzedawca oferujący na jednym z portali motoryzacyjnych samochód,
pomimo otrzymania wysokiej zaliczki, nie
wywiązał się z umowy kupna-sprzedaży. W
toku dochodzenia stwierdzono, że ustalony
już mieszkaniec Poznania, działając w ten
sam sposób, wyłudził ponad 200 tys. zł od
kilkunastu naiwnych klientów.
23 listopada - w zaroślach nad rzeką
Skawą w Podolszu ujawniono szczątki ludzkich zwłok. Z ich oględzin wynika, że należą
najprawdopodobniej do zaginionego pod
koniec lipca tego roku 27-letniego mieszkańca Przeciszowa. Obecnie trwa identyfikacja
poprzez badanie DNA. Dotychczasowe ustalenia nie wskazują na udział osób trzecich w
spowodowaniu jego śmierci.
24 listopada - mieszkaniec Przeciszowa
zgłosił, że podczas zakupów w jednym

ze sklepów w swej miejscowości utracił
portfel z zawartości sporej sumy pieniędzy i dokumentami. Podjęto czynności w
celu wyjaśnienia tej sprawy, w tym także
w kierunku zabezpieczenia nagrań monitoringu sklepowego i terenu parkingu. Po
kilku godzinach do domu pokrzywdzonego
przyszedł nieznany mu mężczyzna i zwrócił
utracone przedmioty oraz pieniądze.
KOMPOL

„Wieści Gminy
Przeciszów” to
źródło cennych
informacji i
publicystyki
o miejscu,
w którym
żyjesz!!!
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ODESZLI OD NAS...
wrzesień
1. Anna Kwadrans 74 lata 		

Przeciszów

2. Władysław Bienia 73 lata

Piotrowice

październik

Kwestowali na cmentarzu
Dzień Wszystkich Świętych to czas, w którym odwiedzamy
groby naszych bliskich i dalekich krewnych, zanosimy kwiaty i
zapalamy znicze. Są na naszym cmentarzu pomniki, które już
uległy powolnemu zniszczeniu. Dlatego też jak co roku w tym
dniu kwestowaliśmy na naszym cmentarzu w Przeciszowie.
Komitet Odbudowy Pomników i Kapliczek Przydrożnych od
czterech lat nie pozwala, aby niszczejące pomniki uległy dalszej
degradacji. Wiele pomników zostało odnowionych, nie zapomniano
też o kapliczkach.

1. Józef Knapik 69 lat 		

Piotrowice

2. Krystyna Kwadrans 81 lat

Przeciszów

3. Janina Surowaniec 78 lat

Piotrowice

Nie byłoby jednak takich efektów pracy, gdyby nie zrozumienie
ludzi, którzy w coraz większym stopniu to doceniają. Wyrazem tego
jest kwota 6.586,52 zł, którą w tym roku uzbieraliśmy.

1. Stanisław Łuczyn 84 lata 		

Przeciszów

2. Władysław Nikliborc 76 lat

Piotrowice

Komitet składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy
pomagają podczas kwestowania. Największe jednak podziękowania składamy osobom, które wsparły nas finansowo.

3. Józef Szatan 63 lata 		

Piotrowice

Otrzymaliśmy też wiele podziękowań za dobrze wykonaną pracę.
Daje nam to wiele pozytywnej energii do dalszej pracy.

4. Wiktoria Klimczyk 85 lat 		

Piotrowice

Komitet Odbudowy Pomników i Kapliczek Przydrożnych

5. Teresa Wolas 67 lat 		

Piotrowice

listopad

grudzień
1. Władysław Kuwik 74 lata 		

Przeciszów

Dbamy o drogi w zimie
Poniżej prezentujemy informację na temat zimowego utrzymania
dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych na
terenie gminy Przeciszów w sezonie 2016/2017

Drogi Gminne
Przeciszów
Odpowiedzialny – sołtys Władysław Kozub – tel. kom. 509-646129
Odśnieża Kółko Rolnicze Przeciszów – tel. 33 841-32-88
Bogusław Tokarz– tel. kom. 660-373-465
Stanisław Wójcik– tel. kom. 696-626-033
Las
Odpowiedzialny – sołtys Krzysztof Gałuszka – tel. kom. 606-409083
Odśnieża Kółko Rolnicze Przeciszów – tel. 33 841-32-88
Bogusław Tokarz– tel. kom. 660-373-465
Stanisław Wójcik– tel. kom. 696-626-033
Piotrowice
Odpowiedzialny – sołtys Adam Madeja – tel. 724-725-240
Odśnieża Czesław Zając – tel. kom. 602-641-827

Drogi powiatowe: nr 1895K, 1762K, 1899K
(Przeciszów – ul. Podlesie, Las – ul. Leśna, Piotrowice – ul. Andrychowska i ul. Lipowa)

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu
Dyżur całodobowy: tel. 33 844-89-80

Droga wojewódzka nr 949
(Przeciszów - ul. Szkolna i ul. Brzozowa)
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie
Dyżur całodobowy: tel. 12 285-51-26, 12 285-51-96, 517-104468
Odśnieża DROG–BUD, Spytkowice, ul. Zamkowa 3
Paweł Galas - tel. kom. 606-287-762

Droga krajowa nr 44
(Przeciszów - ul. Oświęcimska i ul. Krakowska)
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział Kraków
Rejon Babice: tel. 33 873-73-28
Odśnieża DROG–BUD, Spytkowice, ul. Zamkowa 3
Paweł Galas - tel. kom. 606-287-762 u

Wieści Gminy Przeciszów nr 4 (44) 2016 rok

23

Świętowali Żelazne,
Diamentowe i Złote Gody

Władysława Głąb, Józef
nieobecny (Żelazne Gody)

Władysława i Mieczysław Augustyniak (Diamentowe Gody)

Eleonora i Czesław Czekan (Diamentowe Gody)

Anna i Józef Kajdas (Diamentowe Gody)

Irena Brusik, Zdzisław nieobecny

Rozalia i Jan Czerwik

Józefa i Władysław Drabczyk

Zofia i Rudolf Ciemała

Kazimiera i Józef Głąb

Józefa i Józef Górecki

Pary obchodzące Żelazne i Diamentowe Gody

24

Wieści Gminy Przeciszów nr 4 (44) 2016 rok

Zofia i Władysław Grzybek

Aleksandra i Krzysztof Nagi

Irena i Stanisław Wolaś

Danuta i Władysław Kościelnik

Zofia i Mieczysław Wędzina

Zofia i Marian Mozgała

Stanisława i Józef Stokłosa

Maria i Lucjan Wronka

