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Pamięć i rozwój
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Smog nie odpuszcza
Mimo determinacji samorządu wojewódzkiego oraz wielu samorządów lokalnych w walce ze smogiem, 
ten ciągle daje się nam mocno we znaki. Samorządy próbują nowych rozwiązań, często zaskakujących. 
O jednym z nich piszemy na stronie 3.

Nasze szkoły 
według „Perspektyw”

Miesięcznik „Perspektywy” opublikował kolejny ranking liceów i techników. To najbardziej prestiżowe zestawienie szkół 
średnich w kraju. O tym jak wypadły w nim szkoły z naszego regionu piszemy na stronie 2.
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REGION

Końcem grudnia Gmina Wadowice przekazała na 
rzecz Skarbu Państwa niezabudowane działki o po-
wierzchni prawie 98 arów przy ul. Błonie. To kolejny 
ważny krok przybliżający budowę nowej siedziby 
Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach, gdyż 
właśnie na przekazanych działkach ma ona zostać 
w najbliższej przyszłości  wybudowana. 

Wadowice

 Coraz bliżej
 budowy 
 nowej siedziby 
 dla strażaków

Działki trafi ły do Skarbu 
Państwa na podstawie za-
miany gruntów. Stosowną 
umowę podpisali działający 
w imieniu Skarbu Państwa 
Starosta Wadowicki oraz 
Burmistrz Wadowic. W za-
mian za niezabudowane te-
reny przy ul. Błonie, Skarb 
Państwa przekazał Gminie 
Wadowice działki położone 
przy ul. Wojska Polskiego, 
na których znajdują się 
obecne obiekty Komendy 
Powiatowej Straży Pożarnej 
w Wadowicach. 

– Bardzo się cieszę, że 
poczyniliśmy kolejny krok 
w stronę budowy nowej 
siedziby wadowickich stra-
żaków. Warto zaznaczyć, że 
obiekt będzie służył nie tyl-
ko strażakom PSP. Będzie 
też miejscem przeprowa-
dzania szkoleń strażaków 
ochotników, pozwalają-
cych na nabycie przez nich 
uprawnień i umiejętności 
niezbędnych do udziału 
w akcjach ratowniczo-ga-
śniczych. Zarówno strażacy 
zawodowi, jak i ochotnicy 
każdego dnia z najwyższym 
poświeceniem pomagają 
naszym mieszkańcom nie 
tylko podczas zagrożeń po-
żarowych. Z tego miejsca 
jeszcze raz serdecznie dzię-

kuję za ich ofi arność i goto-
wość do niesienia pomocy 
w każdej sytuacji – podkre-
śla starosta E. Kurdas.

Kolejnym wyzwaniem bę-
dzie zdobycie funduszy na 
budowę. Bez wsparcia ze-
wnętrznego trudno będzie 
bowiem o realizację tak 
dużego przedsięwzięcia. 
I tutaj kolejna dobra in-
formacja, która nadeszła 
z Warszawy. 
22 grudnia Prezydent RP 
podpisał ustawę o usta-
nowieniu Programu mo-
dernizacji Policji, Straży 
Granicznej, Państwowej 
Straży Pożarnej i Służby 
Ochrony Państwa w latach 
2022-2025” 

W Programie dla Pań-
stwowych Straży Pożar-
nych zaplanowano środki 
na inwestycje budowlane, 
zakupy sprzętu transpor-
towego oraz wyposażenia 
osobistego i ochronnego 
funkcjonariuszy i nowych 
zestawów umundurowania 
wynoszące łącznie prawie 
1,4 miliarda złotych. Jest 
szansa, że część tych pie-
niędzy przeznaczona zo-
stanie na budowę nowej 
siedziby strażaków w Wa-
dowicach.

Budowa obwodnicy Brzeszcz, realizowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, otrzyma do-
fi nansowanie w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic. Brzeszcze znalazły się na liście 
51miast, których drogowe obejścia sfi nansowane zostaną w latach 2022-2027.

Brzeszcze

 Rząd dofi nansuje 
budowę obwodnicy

Przypomnijmy: Rada Mini-
strów w kwietniu 2021 roku 
przyjęła uchwałę w sprawie 
ustanowienia programu 
budowy 100 obwodnic na 
lata 2020-2030. W ramach 
programu obwodnicowego 
w całej Polsce powstanie 
ok. 820 km nowych dróg. 
Na realizację tego zadania 
rząd przeznaczy łącznie 28 
mld zł. Obwodnice już po-
wstają – w realizacji znaj-
duje się 14 zadań o długo-
ści 109,6 km.
W grudniu 2021 roku pre-
mier Mateusz Morawiecki 

przedstawił listę kolejnych 
51 obwodnic, które reali-
zowane mają być w latach 
2022-2027. Wśród zadań 
wskazanych przez rząd 
znalazły się 3 inwestycje 
zlokalizowane w wojewódz-
twie małopolskim, w tym 
obwodnica Brzeszcz, która 
otrzyma w latach 2024-
2026 wsparcie rzędu 39,6 
miliona złotych. 
Planowana obwodnica 
Brzeszcz będzie miała ok. 
3,9 km. Nowa droga bę-
dzie miała swój początek 
przy planowanym węźle 

drogi S1 (w rejonie prze-
jazdu kolejowego przy ul. 
Pszczyńskiej)i poprowadzi 
w kierunku Oświęcimia 
wzdłuż linii kolejowej włą-
czając się do istniejącej DW 
933 na wysokości tzw. „Wil-
czych Dołów”, pomiędzy ul. 
Klonową i ul. Partyzantów. 
Obecnie na zlecenie Za-
rządu Dróg Wojewódzkich 
w Krakowie przygotowy-
wana jest wielowarian-
towa koncepcja budowy 
obwodnicy. Zadanie obej-
muje opracowanie pro-
gramu funkcjonalno-użyt-

kowego oraz opracowanie 
wielowariantowej koncepcji 
budowy obwodnicy wraz 
z pozyskaniem decyzji 
o środowiskowych uwarun-
kowaniach.
Całkowita wartość zada-
nia to 313.000,00 zł. Gmi-
na Brzeszcze partycypuje 
w 25% kosztów zadania. 
Obecnie trwa procedura 
uzyskiwania decyzji o uwa-
runkowaniach środowisko-
wych. Koncepcja gotowa 
ma być jeszcze w tym roku.

W zeszłym roku tereny byłego niemieckiego obo-
zu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau 
zwiedziło 563 tysiące osób. Z powodu COVID-19 
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau było cał-
kowicie zamknięte dla odwiedzających przez 98 dni 
2021 roku. W okresie przed pandemią koronawiru-
sa Miejsce Pamięci odwiedzało rocznie ponad dwa 
miliony osób. 

Oświęcim

 Pół miliona gości

– Sytuacja cały czas jest 
trudna, bowiem taki spa-
dek liczby odwiedzających, 
a także wiele ograniczeń 
wynikających ze stanu 
pandemii wpływają na róż-
ne aspekty pracy Muzeum 
– mówi dr Piotr M. A. Cy-
wiński, dyrektor Muzeum 
Auschwitz.
Wyraźny wzrost frekwen-
cji rok do roku, sięgający 
nawet 60-70 procent, za-
uważalny był w miesiącach 
wakacyjnych.

– Mam nadzieję, że to pew-
na oznaka stopniowego po-
wrotu do normalnej działal-
ności – dodaje dyrektor.
W statystykach nadal do-
strzec można efekt trwa-
jących ograniczeń w po-
dróżowaniu. Choć liczba 
osób przyjeżdżających do 
Miejsca Pamięci z zagranicy 
wzrosła, jednak stanowili 
oni 51 procent wszystkich 
odwiedzających. W okre-
sie przed pandemią było to 
zwykle ok. 80 procent.
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9 111 I Liceum Ogólnokształcące 
im. Marcina Wadowity

Wadowice 101 53,93

20 199 Liceum Ogólnokształcące nr I 
im. St. Konarskiego

Oświęcim 207 49,06

39 370 Liceum Ogólnokształcące 
im. St. Wyspiańskiego 

Kęty 468 43,51

44 431 Liceum Ogólnokształcące 
im. M. Skłodowskiej-Curie

Andrychów 424 42,31

76 803 Salezjańskie Publiczne LO Oświęcim 564 36,11

77 810 III Liceum Ogólnokształcące 
im. Józefa Tischnera

Wadowice - 35,91

86 904 Niepubliczne LO Fundacji Królowej Świętej 
Jadwigi

Kęty 585 34,12

88 928 Liceum Ogólnokształcące nr II w PZS nr 9 Kęty. - 33,59

91 971 I Liceum Ogólnokształcące Kalwaria Zebrz. 999 32,72

Miejsca liceów w rankingu „Perspektyw” 2022
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11 57 Technikum nr 2 
im. ks. prof. Józefa Tischnera 

Wadowice 109 64,58

17 121 Salezjańskie Publiczne Technikum Oświęcim 111 60,08

18 123 Technikum nr 3 im. Jana Twardowskiego 
(CKZiU nr 2)

Wadowice 417 60,01

23 169 Technikum nr 3 Oświęcim 191 58,40

29 208 Technikum nr 1 im. prof. T. Kotarbińskiego 
(CKZiU)

Andrychów 176 57,30

44 289 Technikum (Powiatowy Zespół nr 10 
SM-E) 

Kęty 247 55,05

49 333 Technikum nr 1 (CKZiU nr 2) Wadowice 91 54,17

68 499 Technikum nr 2 (ZS nr 2 im. św. Jadwigi 
Królowej)

Andrychów 339 50,35

74 500+ Technikum (ZS CKU im. Jana Pawła II) Radocza 341 49,17

76 500+ Niepubliczne Technikum ZDZ Wadowice 271 48,99

83 500+ Technikum nr 2 Oświęcim - 47,26

99 500+ Technikum Zator 500+ 39,71

115 500+ Technikum nr 1 Oświęcim 500+ 32,74

Miejsca techników w rankingu „Perspektyw” 2022

 Nasze szkoły według „Perspektyw”
Miesięcznik „Perspektywy” 
opublikował kolejny ran-
king liceów i techników. 
To najbardziej prestiżowe 
zestawienie szkół średnich 
w kraju. Ponownie najlep-
szą szkołą naszego regionu 
zostało wadowickie I Liceum 
Ogólnokształcące im. Mar-
cina Wadowity. Szkoła jest, 
podobnie jak przed rokiem, 
na 9 miejscu w wojewódz-
twie i 111 w kraju. 
Na miejsce 199 (w zeszłym 
roku 207) awansowało  Li-
ceum Ogólnokształcące 
nr 1 im. St. Konarskiego 
w Oświęcimiu, które tym 
samym otrzymało - podob-
nie jak „Wadowita”, tytuł 
złotej szkoły. W Małopol-
sce popularny „Konar” jest 
20. W pierwszej pięćsetce 
polskich liceów znalazły się 
jeszcze LO .im. Wyspiań-
skiego z Kęt (370 w kraju) 
oraz LO im. M. Skłodow-
skiej-Curie w Andrychowie 
(431).

Zdecydowanie większe 
zmiany nastąpiły wśród 
techników naszego regio-
nu. Liderem zostało Tech-
nikum nr 2 im. ks. prof.  
Tischnera w Wadowicach. 
Szkoła awansowała na wy-
sokie 57. miejsce w kraju 
i 11 w Małopolsce. Zdecy-
dowany spadek zanotował 
zeszłoroczny zwycięzca lo-
kalnego rankingu - Techni-
kum nr 1 przy CKZiU nr 2 
w Wadowicach. Szkoła, któ-
ra w zeszłym roku zajęła 91 
miejsce w rankingu krajo-
wym, obecnie plasuje się na 
miejscu 333.
Na drugie miejsce w regio-
nie awansowało Salezjań-
skie Publiczne Technikum 
z Oświęcimia, a na trzecie 
Technikum nr 3 im. Jana Twar-
dowskiego  działające w ramach 
CKZiU nr 2 w Wadowicach.

Miejsca szkół naszego regionu 
prezentujemy w  tabelach obok.
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Mimo, że od ponad roku 
w całej Małopolsce obo-
wiązuje uchwalony przez 
Sejmik Województwa Mało-
polskiego Program Ochrony 
Powietrza – kompleksowy 

projekt działań na rzecz 
poprawy jakości powie-
trza w naszym regionie, 
w mroźne dni smog nie 
daje za wygraną. 
Niewiele pomógł zakaz in-
stalacji przestarzałych pie-
ców węglowych czy  zakaz 
spalania węgla złej jakości, 
miałów, mułów i tzw. fl o-
tów. Wszystko wskazuje 
na to, że zamierzonego 
efektu nie przyniesie także 
wymiana kopciuchów, czyli 
pieców, które nie spełnia-

ją wymogów co najmniej 
3. klasy tzw. ekoprojektu, 
która ma nastąpić do końca 
bieżącego roku. 
Według opublikowanego 
niedawno raportu Polskie-

go Alarmu Smogowego, 
najgorzej w naszym re-
gionie jest w Oświęcimiu. 
To paradoks, bo samorząd 
tego miasta wydaje się 
być bardzo aktywny na 
polu walki ze smogiem. 
Jak podaje Polski Alarm 
Smogowy w swoim rapor-
cie opracowanym na bazie 
pomiarów Głównego In-
spektoratu Ochrony Śro-
dowiska, Oświęcim zajmuje 
7. miejsce w kraju wśród 
miejscowości z najbardziej 

rakotwórczym powietrzem.
W mieście nad Sołą w 2020 
roku odnotowano aż 65 dni  
z przekroczeniem dobowe-
go poziomu dopuszczalne-
go pyłu PM 10. Niewiele 

lepiej jest także w innych 
miejscowościach naszego 
regionu. 
Nic więc dziwnego, że 
samorządowcy szukają 
nowych, skutecznych roz-
wiązań. Znany z odważ-
nych, innowacyjnych po-
mysłów burmistrz Kalwarii 
Zebrzydowskiej Augustyn 
Ormanty, zaprosił do swo-
jego miasta naukowców 
z Akademii Górniczo Hut-
niczej w Krakowie, którzy 
12 stycznia przeprowadzili 

tutaj testy generatora fali 
uderzeniowej. Wykonane 
w ramach projektu „Opra-
cowanie systemu interwen-
cyjnej redukcji stężenia 
pyłów zawieszonych w po-
wietrzu” 
urządzenie to rodzaj „dzia-
ła”, które strzela w powie-
trze falami dźwiękowymi. 
Wystrzał z tuby generuje 
falę uderzeniową, która 
wypycha smog kilkaset me-
trów w górę – poza zasięg 
nosów i płuc mieszkańców. 
Jak twierdzą naukowcy, pył 
PM 10 wystrzelony w górę 
nie będzie już groźny dla 
zdrowia ludzi. 
Podobnego urządzenia rol-
nicy używają do ochrony 
pól przed gradem. Zdaniem 
naukowców z AGH urządze-
nie może sprawdzić się też 
w walce ze smogiem. Po-
dobne badania jak w Kal-
warii, zostały przeprowa-
dzone także w Skawinie. 
Na razie nie wiadomo jaki 
jest efekt działania urzą-
dzenia. Podczas kalwa-
ryjskiej próby badano, za 
pomocą drona, powietrze 
na różnych wysokościach. 
Wyniki  pomiarów mają 
w najbliższym czasie nie 
zostać poddane analizie. 

Jeśli generator się spraw-
dzi, będzie mógł być uru-
chamiany w okresach 
największego zagrożenia 
wystąpienia przekroczeń 
norm jakości powietrza 
w zakresie poziomu pyłów. 
Jego użycie wiąże się jed-
nak z inną niedogodnością 
– wystąpieniem sporego 
hałasu.

Jarosław Zięba

REGION

Reklama

Mimo determinacji samorządu wojewódzkiego oraz wielu samorządów lokalnych w walce ze smogiem, ten 
ciągle daje się nam mocno we znaki. Według raportu Polskiego Alarmu Smogowego Oświęcim zajmuje w kraju 
7. miejsce wśród miejscowości z najbardziej rakotwórczym powietrzem. Niewiele lepiej jest w innych miej-
scach naszego regionu. Samorządy w walce ze smogiem próbują nowych pomysłów, często zaskakujących. 
12. stycznia w Kalwarii Zebrzydowskiej przeprowadzono  testy generatora fali uderzeniowej.

 Smog nie odpuszcza, 
szukają nowych pomysłów

Brzeszcze, Spytkowice, Kalwaria Z.

 Samochody 
dla policji

Policjanci z  Brzeszcz i Spytkowic otrzymali nowe 
radiowozy. Ich zakup możliwy był dzięki współpracy 
policji i lokalnych samorządów, które dofi nansowały 
oba zakupy. 
Policjanci z  Komisariatu Po-
licji w Brzeszczach  otrzy-
mali nowy radiowóz marki 
Toyota Corolla w wersji 
kombi, z napędem hybrydo-
wym i automatyczną skrzy-

nią biegów. Wyposażona 
w szereg systemów zapew-
niających bezpieczeństwo 
funkcjonariuszom. Posiada 
silnik 1,8 VVT, o mocy cał-
kowitej 125 kw, z których 
73 kw przypada na silnik 
spalinowy, a 53 kw gene-
ruje silnik elektryczny. Sa-
mochód charakteryzuje się 
niskim zużyciem paliwa, ci-
chą pracą silnika oraz niską 
emisją spalin. Samochód 
kosztował blisko 110 tysięcy 
złotych.  To pierwszy tego 
typu radiowóz policyjny 
w powiecie oświęcimskim.

Pozyskanie nowoczesnego 
pojazdu było możliwe dzię-
ki współpracy z władzami 
gminy Brzeszcze, które 
w połowie sfinansowały 
zakup radiowozu. Druga 

część środków pochodziła 
z budżetu Policji.
Nowe samochody otrzy-
mali także policjanci z po-
sterunków w Spytkowicach 
i Kalwarii Zebrzydowskiej. 
Zakup radiowozów marki 
Kia Sportage współfi nan-
sowany był przez Komendę 
Główną Policji oraz samo-
rządy gmin, które obsłu-
gują komisariaty. Każdy 
z radiowozów kosztował 
ponad 126 tys. złotych. 
Samochody będą służyły 
policjantom w codziennych 
patrolach.
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Testowany w Kalwarii Zebrzydowskiej generator siły uderzeniowej opracowany przez naukow-
ców z krakowskiej AGH.

 Tańsze bilety
Od 1 stycznia Komunikacja Beskidzka (dawny PKS 
Bielsko-Biała), obsługująca m.in. linie w gminach 
Kęty i Osiek oraz kursy z Andrychowa do Bielska
-Białej, wprowadziła nowe ceny biletów. 
Bilet jednorazowy, niezależ-
nie od tego jaką odległość 
na nim pokonamy, kosztuje 
teraz 4 zł. Można go nabyć 
w kasach biletowych oraz 
u kierowcy. Nowością jest 
bilet dobowy, dostępny na 

nieograniczoną ilość prze-
jazdów w ciągu dnia. Kosz-
tuje  12 złotych. 
Komunikacją Beskidzką za 
darmo podróżują seniorzy 
po 70 roku życia, a także 
dzieci do lat 4.
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Wadowice

 Uskrzydlone 
mamy

Powrót do pracy mamy, której dziecko wymaga 
szczególnej troski jest trudny. Następuje on zazwy-
czaj kilka lat później, niż w przypadku matek dzieci 
pełnosprawnych. Dziesięć mam – podopiecznych 
Stowarzyszenia „Dać Szansę” w Wadowicach – sko-
rzystało w 2021 roku z profesjonalnego wsparcia 
w postaci cyklu warsztatów.

– Powrót do pracy wiąże 
się dla mam dzieci niepeł-
nosprawnych z ogromnym 
stresem i koniecznością 
przeorganizowania życia 

rodzinnego. Aby dobrze 
zorganizować każdy dzień, 
będą one musiały do-
brze się odżywiać, zadbać 
o siebie i poradzić sobie ze 
swoimi lękami i niepew-
nością. Po przejściu przez 
cykl dedykowanych im 
warsztatów, na pewno bę-
dzie im dużo łatwiej stać się 
szczęśliwymi, pracującymi 
mamami – mówią organi-
zatorki warsztatów ze Sto-
warzyszenia „Dać szansę”.

W ramach zajęć przepro-
wadzone zostały warsztaty 
rozwojowe z trenerem per-
sonalnym, warsztaty z za-
kresu zdrowego żywienia 
oraz warsztaty z zakresu 
stylizacji i wizażu. Spo-

tkania dla mam spotkały 
się z ciepłym przyjęciem, 
uczestniczki cieszyły się 
czasem dla siebie i nowymi 
umiejętnościami. Lepiej się 

odżywiam, lepiej się czuję, 
wiem jak się ładnie ubrać 
i zrobić makijaż czy po-
czułam się doceniona i nie 
boję się już powiedzieć co 
czuję”- to tylko kilka ich 
wypowiedzi. 

Wsparcie zorganizowane 
zostało w ramach progra-
mu „Skrzydła dla mamy” 
Fundacji BGK, który ma na 
celu wsparcie mam z miej-
scowości do 25 tys. miesz-
kańców, przebywających 
na urlopach macierzyńskich 
lub rodzicielskich, opiekują-
cych się dziećmi, które nie 
uczęszczają do przedszkola, 
czy też mam pozostających 
bez pracy ze względu na 
opiekę nad dziećmi. 
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W powiecie wadowickim powstają kolejne Kluby Seniora organizujące zajęcia dla osób powyżej 60 
roku życia. Fundusze na ich powstanie i działanie pochodzą z kasy gmin oraz specjalnego rządowego 
programu Senior+. Szczególnie okazale wygląda Klub Seniora w gminie Stryszów, gdzie pomieszczenia 
dla dojrzałych mieszkańców gminy przygotowane zostały w wyremontowanym budynku komunalnym 
LKS Chełm. 

Stryszów, Wadowice

 W nowym roku nowe kluby seniora 

Głównym celem projektu 
jest stworzenie przyjaznej 
przestrzeni dostosowanej 
do potrzeb osób starszych. 

Miejsca sprzyjającego inte-
gracji i aktywizacji społecz-
nej. Kluby seniora umożli-

wiają osobom starszym 
realizowanie zainteresowań 
i pasji, a także skorzystanie 
z zajęć o charakterze proz-

drowotnym, edukacyjnym, 
kulturalnym i rekreacyj-
nym.

W Stryszowie klub przy-
gotowano w budynku LKS 
Chełm. – Stare wnętrza 
przeszły całkowitą meta-

morfozę, przestrzeń stała 
się nowoczesna i bardzo 
funkcjonalna. Mamy na-

dzieję, że nasi seniorzy po-
czują się tam jak w domu 
– mówi wójt Stryszowa 
Szymon Duman. Do dyspo-
zycji klubu oddano wyposa-
żoną bazę lokalową o łącz-
nej powierzchni 324,m2. 
Klub już został urucho-
miony, a regularne zajęcia 
dla seniorów rozpocząć się 
mają w lutym.

Kolejny klub seniora już 
niebawem rozpocznie swo-
ją działalność także w Wa-
dowicach. Na jego potrze-
by wyremontowany został 
lokal przy ulicy Mickiewi-
cza 19. Na miejscu trwają 
ostatnie prace, zakończo-
ny został także nabór osób 
chętnych do uczestniczenia 
w zajęciach klubu. 
Przypomnijmy, że w na-
szym regionie podobne 
placówki dla seniorów 
funkcjonują już w gminach 
Brzeźnica, Lanckorona, 
Mucharz, Brzeszcze, Prze-
ciszów i Kęty.

Klub Seniora w Stryszowie powstał w wyremontowanych pomieszczaniach LKS Chełm. 
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Kazimierz Wiśniak otrzymał Statuetkę „Kazimierza Lanckorońskiego” – najwyższe odznaczenie Gminy 
Lanckorona nadawane przez Komisję Edukacji, Kultury, Spraw Społecznych, Sportu, Turystyki i Promocji 
za szczególne zasługi dla Gminy Lanckorona.

Lanckorona

 Statuetka dla Kazimierza Wiśniaka 

Kazimierz Wiśniak to sce-
nograf, kostiumolog, ma-
larz i rysownik, jeden 
z założycieli krakowskiej 
Piwnicy pod Baranami, od 
wielu lat związany z Lanc-
koroną. Inicjatorem nada-
nia Statuetki „Kazimierza 
Lanckorońskiego” Kazimie-
rzowi Wiśniakowi był wójt 
Lanckorony Tadeusz Łopa-
ta. Okazją do uhonorowa-
nia artysty były jego 90. 
urodziny. Poza wręczeniem 

statuetki organizatorzy 
przygotowali dla niego jesz-
cze niespodziankę w formie 
tortu, nie zabrakło oczy-
wiście tradycyjnego „Sto 
lat” oraz życzeń 200-tu lat 
dla jubilata. Uroczystość 
nieprzypadkowo odbyła 
się  w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Lanckoronie, 
przy której mieści się Sala 
Zbiorów poświęcona twór-
czości i postaci Kazimierza 
Wiśniaka.Fo
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O specyfi ce gminy Tomice, rekordowym przyroście mieszkańców, działaniach przyciąga-
jących do gminy przedsiębiorców oraz planowanych inwestycjach z wójtem gminy Tomice 
Witoldem Grabowskim rozmawia Jarosław Zięba.

– Tomice to specyfi czna 
gmina. Składa się z kil-
ku sołectw, wśród któ-
rych nie ma zdecydowa-
nie wiodącego ośrodka. 
Niedaleko znajdują się 
natomiast Wadowice. 
Czy taka charakterysty-
ka jest problemem, czy 
uważa ją pan za atut 
gminy?
– Zdecydowanie położe-
nie jest naszym atutem. 
Gmina Tomice to miejsce 
dobre do zamieszkania, co 
potwierdził prestiżowy ran-
king Pisma Samorządowego 
Wspólnota (12/2021) oraz 
fakt, że w ciągu ostatnich 
kilkunastu lat liczba lud-
ności w gminie wzrosła aż 
o 15 procent, najwięcej 
w całym regionie. Jest to 
konsekwencja naszej pra-
cy od początku powstania 
samorządu. Co istotne: do-
konaliśmy tego bez zmian 
terytorialnych gminy.
Równie wysoko zostaliśmy 
ocenieni w zestawieniu Pol-
skiej Agencji Prasowej pn. 
Gmina dobra do życia.
Dzięki temu powstała pew-
na mieszanka mieszkań-
ców, którzy osiedlili się tu-
taj stosunkowo niedawno 
oraz tych – których jest 
oczywiście przewaga – 
związanych z poszczególny-
mi sołectwami od wielu lat.
Każde sołectwo ma swoją 
specyfi kę, tradycję i tożsa-
mość, ale rozwija się także 
dzięki tym, którzy do nas 
przychodzą. Nowi miesz-
kańcy gminy motywują 
nas do rozwoju, podnosze-
nia poziomu edukacji i in-
westycji, a z drugiej strony 
przynoszą ze sobą swoje 
pomysły na życie oraz roz-
wijają biznes. 

– Promocja osiedlania 
się w gminie i polityka 
przyjazna dla biznesu to 
świadomy wybór, który 
chcecie kontynuować?
– Teraz zwracamy się jesz-
cze bardziej w stronę bizne-
su. Staramy się do przed-
siębiorców, którzy chcą 
u nas zainwestować albo 
rozszerzyć swoją działal-
ność, podejść indywidual-
nie. Dlatego stworzyliśmy 
w urzędzie stanowisko do 
spraw obsługi inwestora. 
Wszystko po to, aby kom-
pleksowo pomóc inwestoro-
wi. Od wsparcia w wyborze 
terenu, w który można za-
inwestować, przez zabiegi 
związane z uzbrojeniem 
działki po stworzenie – co 
chyba jest najważniejsze – 
przyjaznej atmosfery w oto-
czeniu, z mieszkańcami 
i sąsiadami. To procentuje.

W tej chwili obszarów pod 
rozwój biznesu nie mamy 
już wiele, dlatego próbuje-
my pozyskać nowe. Udało 
się nam chociażby przeko-
nać Powiat Wadowicki, aby 
część swoich działek w Ra-
doczy przekształcił na tere-
ny inwestycyjne.
Dzięki temu nie walczymy 
w tej chwili z bezrobociem, 
ale o takie zagospodarowa-
nie działek, żeby przynosiły 
one większe pieniądze dla 
gminy. Zawsze powtarzam, 
że podatek z gruntu obsia-
nego zbożem jest dużo niż-
szy niż z hali produkcyjnej. 
Z drugiej strony staramy się 
jednak zachować równowa-
gę i terenów rolniczych czy 
zielonych także nam nie 
brakuje. Co istotne nauczy-
liśmy się żyć w sąsiedztwie 
obszaru chronionego Doliny 

 Nowi mieszkańcy
motywują nas do rozwoju

kołowy w okolicy.
Popieramy także pomysł 
burmistrza Kalińskiego 
z Wadowic, który zapropo-
nował odciążenie trasy nr 
28 poprzez budowę drogi 
wzdłuż Skawy, która biegła-
by od Maspeksu w Wadowi-
cach do mostu w Witano-
wicach. To jednak melodia 
przyszłości, tym bardziej, że 
taka droga przebiegałaby 
przez obszar Natura 2000.

– Jakie inwestycje gmi-
na będzie realizowała 
w najbliższym czasie?
– 2022 rok poświęcamy na 
rzeczy, których niestety 
mieszkańcy bezpośrednio 
nie zobaczą, ale za to od-
czują: budowę kanalizacji 
i wodociągów. Przygotowu-

jemy obecnie przetarg na 
budowę dwóch zbiorników 
na wodę pitną w Witano-
wicach. Inwestycja warta 
będzie ok. 2 mln złotych, 
na które otrzymaliśmy fun-
dusze z Polskiego Ładu.
Drugim ważnym tematem 

jest kanalizacja. Na ba-
zie oczyszczalni ścieków 
w Radoczy, którą przygo-
towujemy do przebudowy, 
chcemy dokonać pewne-
go skoku cywilizacyjnego 
i przejść z kanalizacją na 
drugi brzeg rzeki Skawy. 
W tej chwili dyskutujemy 
nad możliwymi wariantami 
tej inwestycji. 
W tym roku na wspomnia-
ne działania przeznaczymy 
ponad 5 mln złotych. Nie 
jest to chodnik czy droga, 
nie da się tego typu inwe-
stycji pokazać, ale dbałość 
o jakość życia mieszkańców 
to również takie zadania. Na 
tym się skupiamy w bieżą-
cym roku.

– To jednak nie jedyne 
inwestycje, które pla-
nujecie w najbliższej 
przyszłości. Myślicie 
też o dzieciach i senio-
rach.
– Rzeczywiście, chcemy wy-
budować w gminie jeszcze 
dwa przedszkola: w Woźni-
kach i Witanowicach. Mamy 
już projekty budowlane, 
staramy się obecnie o po-
zyskanie środków zewnętrz-
nych na ich realizację. Co 
ważne, obie placówki będą 
miały nie tylko funkcję 
przedszkolną, ale będą pla-
nujemy w nich także żłob-
ki. Chcemy bowiem objąć 
dzieci systemem opieki jak 
najwcześniej.  Jest to po-
wiązane z tym, o czym mó-
wiłem na początku. Rodzice, 
którzy osiedlili się w naszej 
gminie zaciągnęli na budo-
wę domów kredyty, które 
muszą teraz spłacać. Muszą 
więc pracować, a dzieciom 
w tym czasie należy zapew-
nić opiekę i dobrą edukację. 

Myślimy też o seniorach. 
Uzgodniliśmy ze społecz-
nością lokalną, że starą, 
niewykorzystaną obecnie 
szkołę w Zygodowicach 
przebudujemy na dom se-
niora. To potrzebna inwe-
stycja, bo na razie jesteśmy 
gminą młodą, ale musimy 
już teraz myśleć o starszej 
części naszej społeczności.

Dolnej Skawy, którym ob-
jęte jest w naszej gminie 
ponad 700 ha.
Tomice, które mają obecnie 
2700 mieszkańców, i Rado-
cza bliżej są już zabudowy 
miejskiej, są zurbanizowa-
ne i tutaj jest także najwię-
cej biznesu. Mamy jednak 
także fajne, zielone tere-
ny, jak Witanowice, Lgota, 

Woźniki czy Zygodowice, 
gdzie tej przestrzeni jest 
dużo więcej.

– Macie także swoje pro-
blemy. 
– Największym z pewnością 
jest droga krajowa nr 28 

Zator-Medyka i panujące na 
niej korki. Brak komunika-
cji miejskiej powoduje, że 
codziennie mamy sznurek 
samochodów utrudniający 
życie. 
Do tego w ostatnich la-
tach dochodzi degradacja 
wszystkich dróg dojazdo-
wych do Zatora, którymi 
turyści zjeżdżający z ca-

łej Polski do Energylandii 
próbują ominąć korki na 
drodze głównej. Tutaj nie-
stety nie mamy żadnego 
dobrego rozwiązania. Cze-
kamy na Beskidzką Drogę 
Integracyjną, która – mam 
nadzieję –  rozładuje ruch 

Reklama Reklama

Sworzyliśmy w urzędzie stanowisko do spraw obsługi inwestora. 
Wszystko po to, aby kompleksowo pomóc inwestorowi. 

Od wsparcia w wyborze terenu, w który można zainwestować, 
przez zabiegi związane z uzbrojeniem działki po stworzenie 

– co chyba jest najważniejsze – przyjaznej atmosfery w otoczeniu, 
z mieszkańcami i sąsiadami. To procentuje.
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Blisko pięciokilometro-
wy odcinek powiatowego 
traktu nr 1895K od dawna 

wymagał kompleksowej 
przebudowy. Oprócz zmo-
toryzowanych mieszkańców 

Gm. Przeciszów korzystają 
z niego także inni kierow-
cy, skracając sobie drogę 

z Zatora do Oświęcimia. 
Służy ponadto jako objazd 
w przypadku wypadków na 

krajowej 44. Efektem zna-
komitej współpracy Powiatu 
Oświęcimskiego z władza-
mi Gminy Przeciszów jest 
nowoczesna droga, która 
w niczym nie przypomi-
na leciwego traktu sprzed 
rozpoczęcia robót. Została 
wzbogacona o chodniki, 
ścieżki rowerowe, miejsca 
postojowe dla samocho-
dów i kanalizację deszczo-
wą.
Rozpoczęta na początku 
2020 roku dwuletnia inwe-
stycja kosztowała przeszło 
14 mln zł. Złożyły się nań 
środki rządowe oraz środ-
ki Powiatu Oświęcimskiego 
i Gminy Przeciszów. Wyko-
nawcą zadania była fi rma 
Eurovia.

POWIAT OŚWIĘCIMSKI

Informacje przygotowane we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu

Dobiegła końca kompleksowa przebudowa drogi powiatowej nr 1895K na te-
renie Gminy Przeciszów. 20 grudnia z udziałem wicestarosty Pawła Kobielu-
sza, członka zarządu Jerzego Mieszczaka i wójta Gminy Przeciszów Tomasza 
Kosowskiego nastąpił odbiór końcowy ostatniego odcinka zmodernizowanego 
traktu.

 Wygodnie i bezpiecznie
w Przeciszowie

Rada Powiatu w Oświęcimiu głosami rządzącej koalicji (Platforma Obywatelska.Nowoczesna Koalicja 
Obywatelska, Koalicja Obywatelsko-Samorządowa KOS 2018 i Porozumienie Samorządowe Powiatu) 
przyjęła 22 grudnia budżet Powiatu Oświęcimskiego na 2022 rok. Mimo negatywnych skutków związa-
nych z trwającą pandemią koronawirusa oraz niekorzystnymi dla samorządów terytorialnych rządowymi 
zmianami podatkowymi, utrzymana została dynamika wydatków inwestycyjnych, w tym na powiatowe 
drogi, budynki i obiekty sportowe.

 Powiat Oświęcimski 
z uchwalonym budżetem na 2022 rok

Pozytywne opinie o pro-
jekcie budżetu Powiatu 
Oświęcimskiego na 2022 
rok przedstawiły Regionalna 
Izba Obrachunkowa i komi-
sje Rady Powiatu. Uchwały 
budżetowej nie poparli rad-
ni klubu PiS (z wyjątkiem 
radnej tego klubu Ewy Paw-
lusiak, która wstrzymała się 
od głosu).
Dochody Powiatu w 2022 r. 
zaplanowano na pozio-
mie 193 719 837 zł, 
w tym:
• d o chody  b i e ż ą c e 

w kwocie 179 565 142 
zł,

• dochody majątkowe 
w kwocie 14 154 695 
zł.

Największą pozycję w do-
chodach bieżących stano-
wią:
• subwencje w wysokości 

88 961 694 zł,
• udziały w podatku do-

chodowym od osób fi -
zycznych i prawnych 
w wysokości 43 167 846 
zł.

Należy podkreślić, że wspo-
mniana na wstępie zmiana 
przepisów prawa skutkuje 

zmniejszeniem dochodów 
z udziałów w podatkach 
o co najmniej 10 mln zł 
w porównaniu z rokiem 
2021. 

Po stronie wydatkowej 
najważniejszym przy kon-
struowaniu budżetu na rok 
2022 było zabezpieczenie 
bieżącego funkcjonowania 
jednostek w taki sposób, 
aby mogły prawidłowo 
realizować swoje zada-
nia.
Wydatki Powiatu ustalono 
na poziomie 220 967 399 
zł, w tym:
• wydatki bieżące w kwocie 

183 599 637 zł,

• wydatki majątkowe 
w kwocie 37 367 762 zł, 
w tym:
• edukacja (budowa 

Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawcze-
go w Oświęcimiu etap 
II i III) - 14 988 000 zł 
(40% wydatków mająt-
kowych). Łączny koszt 
trzech etapów osza-
cowany jest aktualnie 
na ponad 59,5 mln zł, 
a zakończenie realiza-
cji przewidziane jest na 
2023 rok.

• drogi – 13 995 409 zł 
(37% wydatków mająt-
kowych)

• kultura fi zyczna (konty-
nuacja budowy obiektu 
lekkoatletycznego przy 
popularnym „Chemi-
ku”) - 7 130 000 zł 
(19% wydatków ma-
jątkowych).

W tym roku zaplanowano 
m.in.: przebudowę – drogi 
powiatowej ul. Nideckiego 
w Oświęcimiu (os. Bło-
nie) i drogi powiatowej ul. 
Niwy, Sportowa i Ofi ar Fa-
szyzmu w Brzezince, kon-
tynuację modernizacji ul. 
Beskidzkiej w Witkowicach 
i Nadwiślańskiej w Bobrku, 
ponadto opracowanie do-
kumentacji na przebudowę 
ul. Wadowickiej w Porę-
bie Wielkiej, ul. Głównej, 
pl. Św. Macieja i Mostowej 
w Bielanach, ul. Lanckoro-
na w Łazach i ul. Głównej 
w Grojcu.

Defi cyt budżetowy zostanie 
pokryty poprzez emisję ob-
ligacji i z wolnych środków 
na rachunku bieżącym. Za-
dłużenie Powiatu utrzymu-
je się na niskim poziomie 
i wynosi 32 mln zł. 
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O przygotowaniach do realizacji tegorocznych zadań w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Progra-
mu Rządowego i kontynuacji rozpoczętych w ub. roku inwestycji rozmawiali 12 stycznia przedstawiciele 
samorządów-benefi cjentów OSPR-u. 

 Pamięć i rozwój. 
 Dyskusja samorządowców o inwestycjach 
 realizowanych w ramach OSPR

Na spotkaniu w sali sesyj-
nej w internacie powiatowe-
go „Chemika” spotkali się 
włodarze Powiatu Oświę-
cimskiego, Miasta Oświę-
cim, Gminy Brzeszcze, 
Chełmek i Oświęcim. Obec-
ni byli także przedstawiciele 
Małopolskiego Urzędu Wo-

jewódzkiego w Krakowie. 
Powiat reprezentowali sta-
rosta oświęcimski Andrzej 
Skrzypiński, wicestarosta 
Paweł Kobielusz, członek 
zarządu Jerzy Mieszczak 
oraz naczelnik wydziału 
inwestycji, rozwoju i dróg 
Łukasz Mędrysa.
Witając gości, starosta An-
drzej Skrzypiński przypo-
mniał, że pomysłodawcą 

Oświęcimskiego Strate-
gicznego Programu Rządo-
wego był długoletni prezy-
dent Oświęcimia Andrzej 
Telka.
W tym roku dzięki środkom 
z OSPR-u, własnym fundu-
szom oraz wsparciu miasta 
i gminy Oświęcim Powiat 

Oświęcimski zmodernizu-
je i przebuduje zniszczony 
trakt powiatowy ul. Ni-
deckiego w Oświęcimiu 
(os. Błonie) oraz ul. Niwy, 
Sportowa i Ofi ar Faszyzmu 
w Brzezince. Ponadto w br. 
wykona dokumentację 
projektową do planowanej 
w przyszłym roku moderni-
zacji zniszczonego odcinka 
drogi powiatowej ul. Wy-

sokie Brzegi i ul. Szpitalna 
w Oświęcimiu.
Uczestnicy spotkania nie 
ukrywali, że wskutek ga-
lopujących cen materiałów 
budowlanych i robocizny, 
szacunkowe koszty po-
szczególnych zadań coraz 
bardziej się rozjeżdżają 
z realnymi wycenami robót. 
Przykładowo, na moderni-
zację ul. Nideckiego wstęp-
nie planowano 2,8 mln zł, 
a teraz okazuje się, że 
spływają oferty na kwo-
ty rzędu 4,5 mln zł.  A to 
stawia przed włodarzami 
nie lada wyzwanie, które 
może nawet skutkować 
ograniczeniem zakresu in-
westycji.
Oświęcimski Strategiczny 
Program Rządowy jest re-
alizowany od 1997 r. Za-
dania wykonane w dotych-
czasowych etapach OSPR 
przyczyniły się do rewita-
lizacji otoczenia miejsca 
pamięci masowej zagłady, 
poprawy dostępności ko-
munikacyjnej w Oświęcimiu 
i ościennych gminach oraz 
wyeksponowania walorów 
turystycznych i edukacyj-
nych.
W ostatnim okresie do 
Programu dołączyły gmi-
ny Brzeszcze i Chełmek. 
W górniczej gminie konty-
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Celem programu jest 
zapewnienie niepełno-
sprawnemu dziecku i jego 
rodzinie dostępu do kom-
pleksowej pomocy poprzez 
udzielenie specjalistycznej 
opieki, obejmującej m.in. 
zajęcia z zakresu wczesne-
go wspomagania rozwoju 
dziecka.
Zadaniem wiodącego 
ośrodka jest wsparcie ro-
dziców i dzieci od chwili 
wykrycia niepełnospraw-
ności lub zagrożenia nie-
pełnosprawnością do chwi-
li podjęcia nauki w szkole, 
ze szczególnym uwzględ-
nieniem dzieci do 3. roku 
życia. 
– Mamy szczególny obo-
wiązek tworzyć warunki do 
wielospecjalistycznej reha-
bilitacji dzieci z problemami 
rozwojowymi, dlatego przy-
stępujemy do kolejnej edy-
cji programu. Mam świado-
mość trudności w realizacji 
programu w poprzednich 
latach. Mimo to jestem 
przekonany, że obecna 
edycja okaże się sukcesem, 
a pomoc naszym najmłod-
szym zostanie udzielona jak 
największej grupie potrze-
bujących - mówi starosta 
oświęcimski Andrzej Skrzy-
piński.
- Absolutnym priorytetem 
obecnych władz Powiatu 
Oświęcimskiego jest two-
rzenie warunków do re-
habilitacji i edukacji dzieci 
niepełnosprawnych, stąd 
fl agowa inwestycja, jaką 
jest budowa nowocze-
snej siedziby Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego – zaznacza sta-
rosta.
Do zadań ośrodka będzie 
należało m.in.: udzielanie 
rodzicom specjalistycz-
nej informacji dotyczącej 
problemów rozwojowych 
dziecka, wskazywanie wła-
ściwych dla dziecka i jego 
rodziny form specjalistycz-
nej pomocy - w szcze-
gólności rehabilitacyjnej, 
terapeutycznej, fi zjotera-
peutycznej, psychologicz-
nej, pedagogicznej i logo-
pedycznej, koordynowanie 
usług specjalistów dostęp-
nych na terenie naszego 
powiatu. 

Po zaakceptowaniu przez 
Ministerstwo Edukacji i Na-
uki akcesu Powiatu Oświę-
cimskiego do programu „Za 
życiem”, zostanie przesłane 
porozumienie, w którym 
określone zostaną działania 
dla SOSW w Oświęcimiu na 
lata 2022-2026. Podpisa-
nie dokumentu umożliwi 
rozpoczęcie realizacji pro-
gramu.
– O postępie prac nad 
wdrożeniem i realizacją 
programu będę informował 
Państwa na bieżąco. Wraz 
z moimi współpracownikami 
zamierzam podjąć działania 
informacyjne w taki sposób, 
aby informacja o programie 
i korzyściach płynących 
z niego dla najmniejszych 
potrzebujących dotarła do 
jak najszerszego kręgu - 
deklaruje starosta Andrzej 
Skrzypiński.

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu zdecydował 11 stycz-
nia o przystąpieniu do kolejnego etapu programu 
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na 
lata 2022-2026. Jako wiodący ośrodek koordynacyj-
no-rehabilitacyjno-opiekuńczy w naszym powiecie 
został wskazany Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy w Oświęcimiu. 

 Niepełnosprawność 
 to nie wyrok.
 Pomoc 
 dla dzieci i rodziców
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nuowana jest rewitalizacja 
parku miejskiego, a w Cheł-
mku planowana jest budo-
wa wieży widokowej im. 
rotmistrza Pileckiego oraz 
zagospodarowanie dwóch 
stawów.
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OŚWIĘCIM

Tegoroczny budżet miasta zakłada dochody w wysokości ponad 212 mln zł, a wydatki na poziomie ponad 
223 mln zł. Dokument został przyjęty na sesji Rady Miasta 22 grudnia 2021 roku, na której obecnych 
było 20 radnych. Za głosowało 12 radnych z Koalicji Obywatelskiej, Platforma. Nowoczesna oraz nieza-
leżni. Wstrzymało się od głosu czterech radnych, w tym trzech z Prawa i Sprawiedliwości i jeden radny 
niezależny. Nie głosowało czterech radnych z PiS. 

  Trudny i niepewny
budżet Oświęcimia

Świadczenie będzie przysłu-
giwać gospodarstwom do-
mowym, które mają prze-
ciętne miesięczne dochody 
nieprzekraczające 2100 zł 
w gospodarstwie jedno-

osobowym, bądź 1500 zł 
na osobę w gospodarstwie 
wieloosobowym. Dodatek 
osłonowy będzie przysługi-
wał za okres od 1 stycznia 
2022 r. do 31 grudnia 2022 
r., a jego roczna wysokość 
będzie zależała od liczby 
osób wchodzących w skład 
gospodarstwa domowego 
(400/500zł dla jednooso-

bowego gospodarstwa do-
mowego, 600/750 zł dla 2-3 
osobowego, 850/1062,50 
zł dla 4-5 osobowego 
i 1150/1437,50 zł dla go-
spodarstwa składającego 

się minimum z 6 osób). 
Kwota dofi nansowania jest 
uzależniona od źródła cie-
pła. Dodatek będzie wypła-
cany w dwóch ratach do 31 
marca i do 2 grudnia.
Dodatkami osłonowymi 
zajmują się pracownicy 
Wydziału Mienia Komunal-
nego 33 842 92 23, 33 842 
92 73.

Mieszkańcy miasta, spełniający ustawowe kryteria 
mogą starać się o dodatek osłonowy, który ma zre-
kompensować wzrost cen energii elektrycznej i gazu 
ziemnego. 

 Dodatek osłonowy
 można załatwić
 w Urzędzie Miasta

Informacje przygotowane 
przez Urząd Miasta Oświęcim

– Tegoroczny budżet będzie 
trudny, bo jest wiele czyn-
ników zewnętrznych, które 
mają na niego negatywny 
wpływ. Jednym z nich są 
zmiany podatkowe w ra-
mach  Polskiego Ładu, któ-

ry uderzył mocno w fi nanse 
samorządów, a Oświęcim 
stracił ponad 18,79 mln 
wpływów z podatków do-
chodowych od osób fi zycz-
nych tzw. PIT i osób praw-
nych tzw. CIT. W żaden 
sposób nie zrekompensuje 
tego rządowa subwencja 
w wysokości 5,54 mln zł. 

Podwyżki cen, które do-
tykają mieszkańców czy 
fi rmy, dla nas są również 
dużym wyzwaniem i mocno 
drenują tegoroczny budżet. 
Oświęcim będzie więc płacił 
ogromne pieniądze z tytu-

łu podwyżek cen za ener-
gię i gaz ziemny. Według 
naszych szacunków będą 
one wyższe o ponad 3 mln 
zł. (przedstawione kwoty 
obrazują wykresy i tabele 
- red.). Większe będą też 
koszty inwestycji. Kolejnym 
jest wzrost stóp procento-
wych NBP, co spowoduje 

zwiększenie kosztów obsłu-
gi długu – ocenia prezydent 
Oświęcimia Janusz Chwie-
rut. – Będziemy elastycznie 
podchodzić do zaplanowa-
nych w budżecie działań, 
aby mimo tej niełatwej sy-

tuacji zapewnić bezpieczne 
i sprawne funkcjonowanie 
miasta. Chcemy zrobić 
wszystko, by mieszkańcy 
w jak najmniejszym stopniu 
odczuli problemy, z jakimi 
się borykamy – zapewnia. 

Miasto zaplanowało ponad 
23,7 mln zł na inwestycje. 
Wśród tych najważniej-
szych jest budowa żłobka 
wraz z przedszkolem oraz 

parkingu przy ul. Bulwa-
ry i zagospodarowanie 
terenu w tym rejonie. –  
W tym miejscu powstanie 
160 miejsc parkingowych, 
a także bardzo interesują-
ca przestrzeń, tzw. otwarty 
amfi teatr, który umożliwi 
organizację imprez plene-
rowych. Przystąpimy też do 
budowy żłobka i przedszko-
la w rejonie ul. Ceglanej 
na Starych Stawach. Za-
kończymy przebudowę ul. 
Strzeleckiej wraz z ul. Je-
sionową, czy ulic wewnątrz 
osiedla Szpitalna. Będzie 
kontynuowana budowa no-
wej drogi za Kaufl andem, 
przystąpimy do przebudowy 
ul. Pod Borem i rozbudowy 
ul. Koszykowej.  Planuje-
my także remonty chod-
ników przy ul. Tysiąclecia, 
a także przy ul. Mieszka I. 
Rozpoczną się prace przy 
przygotowaniu koncepcji 

przebudowy hali lodowej 
i drugiej części parku Po-
koju –  wylicza prezydent.
W tym roku przy ul. Unii 
Europejskiej powstanie 
przystanek autobusowy, 
przebudowane zostaną 
bandy tafl i lodowej wraz 
z boksami  dla zawodni-
ków. Na skwerze w rejonie 
ul. Dąbrowskiego powstanie 
tzw. park kieszonkowy. Jak 
co roku miasto zabezpie-
czyło też pieniądze na prze-
budowę dróg powiatowych. 
– Dziękuję radnym Koalicji 
Obywatelskiej i Platforma. 
Nowoczesna za pracę nad 
budżetem i za głosowanie 
za jego przyjęciem. Nato-
miast dziwię się radnym 
Prawa i Sprawiedliwości, 
którzy nie głosowali albo 
go nie poparli. Uważam, że 
zadania ujęte w tym doku-
mencie nie są polityczne, 
są ważne dla mieszkańców 
i rozwoju miasta, i taka 
postawa radnych świadczy 
o braku odpowiedzialności. 
Tym samym ci radni nie 
mogą więc przypisywać so-
bie zadań, które będą reali-
zowane w naszym mieście 
– kończy. 

Pozostałe 
wydatki budżetu
Na oświatę miasto prze-
znacza w 2022 roku 64,1 
mln zł. Transport i łączność 
to ponad 33,1 mln zł. Na 
gospodarkę mieszkaniową 
jest ponad 12,1 mln zł, na 
administrację publiczną po-
nad 17 mln zł. Na gospo-

darkę komunalną i ochronę 
środowiska zaplanowano 
ponad 20 mln zł. Na po-
moc społeczną zabezpie-
czono ponad 14,8 mln zł. 
Na kulturę i ochronę dzie-
dzictwa narodowego zapla-
nowano ponad 10,5 mln zł, 
a na kulturę fi zyczną blisko 
13,69 mln zł. Dział Rodzi-
na to ponad 29 mln zł. Na 
walkę ze smogiem w formie 
dotacji do wymiany pieców 
jest 760 tys. zł. Na remon-
ty i modernizacje w oświę-
cimskich szkołach i przed-
szkolach przewidziano 750 
tys. zł.  Są też pieniądze na 
wsparcie stowarzyszeń i or-
ganizacji pozarządowych, 
w tym także oświęcimskie-
go hokeja. 
Aktualnie zadłużenie miasta 
wynosi 74 mln zł i zmniej-
szyło się o 4 mln zł w sto-
sunku do poprzedniego 
roku.

Mieszkańcy bloków wysta-
wiają drzewka dla altan 
śmietnikowych, a domów 
jednorodzinnych przed po-
sesję w widocznym miej-
scu.
24 stycznia drzewka będą 
odbierane z Zasola, Bło-
ni i Starych Stawów, a od 

mieszkańców Starego 
Miasta, Monowic, Dworów 
i osiedla Chemików 25 
stycznia. Do altan można 
oddawać wyłącznie choinki 
bez ozdób.
Drzewka zostaną pocię-
te i przerobione na kom-
post.

W Oświęcimiu kolejne zbiórki choinek świątecznych 
planowane są 24 i 25 stycznia. 

 Zbiórka choinek

Wzrot kosztów energii 
i gazu ziemnego 
w skali miasta

2021 4 175 649,97 zł

2022 7 281 781,91 zł

ogółem wzrost kosztów 3 106 131,94 zł
Dane uwzględniają szkoły, przedszkola, MOSiR, OCK, ODK Za-
sole, MBP, Muzeum Zamek, MOPS itp.)

Straty dochodów z podatków

Strata PIT 8 003 037,00 zł

Strata CIT 10 791 411,00 zł

łączne straty 18 794 448,00 zł

uzupełnienie subwencji ogólnej 5 540 332,00 zł

W tym roku rozpocznie się budowa kompleksu oświatowego na osiedlu Stare Stawy.
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Informacje przygotowane we współpracy
 z Urzędem Gminy Kęty

KĘTY

 Kolejna wystawa
w „Trzynastce”

Od 13 stycznia w sali imienia Świętego Jana Kantego w Miejscu Aktywności 
Mieszkańców Rynek 13 można oglądać nową, tematyczną wystawę planszową. 
Ekspozycja, którą przygotowało Biuro Edukacji Narodowej IPN oraz Muzeum 
Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego z okazji przypadającego w październiku 
2018 roku 70. jubileuszu objęcia przez Stefana Wyszyńskiego tronu pryma-
sowskiego i 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża, będzie gościła 
w Kętach do 10 lutego. 

– Wystawę okolicznościową 
skomponowaliśmy, zesta-
wiając zdjęcia archiwalne 
i cytaty. Kluczem do jej 

zrozumienia jest otwarty 
katalog pojęć będących fi -
larami, na których opiera 
się – jak to nazwał Karol 

Wojtyła – „gramatyki ży-
cia” zarówno jednostek jak 
i całych społeczności – wy-
jaśniają autorki ekspozycji, 
Anna Brojer i Aleksandra 
Kaiper-Miszułowicz z Biura 
Edukacji Narodowej IPN.
Wystawa nie stanowi za-
tem typowej prezentacji 
biografi cznej, a spis warto-
ści, idei i najważniejszych 
rozważań, definicji oraz 
refl eksji dwóch jakże waż-
nych postaci, które przez 
dziesięciolecia kształtowały 
duchowy rozwój Polaków, 
umacniając ich w trudnych 
czasach komunizmu i póź-
niejszych przemian gospo-
darczo-społecznych.Fo
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 Wspólne kolędowanie
Już po raz szósty, w Święto Trzech Króli, 6 stycznia 2022 r. mieszkańcy Kęt 
spotkali się w samym sercu miasta, by w prawdziwie świątecznym klimacie 
jeszcze raz poczuć magię Bożego Narodzenia. Przez miasto popłynęły najpięk-
niejsze polskie kolędy i radosne pastorałki, a zimową aurę rozgrzewała gorąca 
herbata i pyszna strażacka grochówka.
W imprezie zorganizowanej 
przez Wydział Rozwoju UG 
Kęty nie zabrakło znamieni-
tych gości, którzy przewo-
dzili śpiewom i przygrywali 
do wspólnego kolędowania. 
Organizatorzy zadbali rów-
nież o śpiewniki, aby każdy 
z przybyłych mógł włączyć 
się w śpiew.

Kęckie świętowanie otwo-
rzył wiceburmistrz Gminy 
Kęty Rafał Ficoń, dziękując 
organizatorom i wszystkim, 
którzy włączyli się w przy-
gotowanie wydarzenia. 
W imieniu burmistrza Gmi-
ny Kęty i kęckiego samo-
rządu złożył mieszkańcom 
noworoczne życzenia. Fo
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 Podwójna nagroda
 za wykorzystanie 
 funduszy europejskich
Dwa projekty zrealizowane przez Gminę Kęty – Przebudowa terenów rekre-
acyjnych przy ul. Sobieskiego w Kętach oraz Zmiana sposobu użytkowania 
kamienicy przy Rynek 13 w Kętach poprzez nadanie jej społecznie użytecznych 
funkcji – znalazły się w gronie laureatów plebiscytu Fundusze Europejskie 
są w Małopolsce, zorganizowanego przez Zarząd Województwa Małopolskie-
go. 

Małopolanie uznali je za 
jedne z najlepszych inicja-
tyw wspartych środkami 
unijnymi w naszym regio-
nie.

– Z wielką przyjemnością 
składamy na Pana ręce ser-
deczne gratulacje w związ-
ku z uzyskaniem nagród 
w plebiscycie Fundusze Eu-
ropejskie są w Małopolsce 
– czytamy w skierowanym 
do Burmistrza Gminy Kęty 
liście, sygnowanym przez 
Marszałka Województwa 
Małopolskiego Witolda Ko-
złowskiego i Wicemarszałka 
Województwa Małopolskie-
go Łukasza Smółkę.

– Dziękujemy za wkład, jaki 
wnoszą Państwo w rozwój 
swojego najbliższego oto-
czenia, w tym Wojewódz-
twa Małopolskiego oraz 
całej Polski. Życzymy ko-
lejnych sukcesów w przy-
gotowaniu równie intere-

sujących i pożytecznych 
projektów, które wpłyną 
na poprawę komfortu i ja-
kości życia mieszkańców 
naszego regionu oraz będą 

zmieniać lokalną estetykę, 
podnosić standardy edu-

kacji, ochrony zdrowia czy 
pracy – podkreślają władze 
Małopolski, gratulując Kę-

tom otrzymanych nagród.
Obok gminy Kęty, z tytułu 
laureata w powiecie oświę-
cimskim cieszyć się mogą 
także Gmina  Polanka Wiel-
ka, Gmina Brzeszcze oraz 
Powiat Oświęcimski, które 
otrzymały po jednej nagro-
dzie. 

Celem plebiscytu było 
promowanie projektów 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Małopolskiego na lata 
2014-2020 jako przykła-
dów tzw. dobrych praktyk, 
podnoszenie świadomości 
o efektach wdrażania Fun-
duszy Europejskich w Ma-
łopolsce, informowanie 
o projektach dofi nansowa-
nych w ramach Funduszy 
Europejskich a także zain-
teresowanie mieszkańców 

województwa małopolskie-
go tematyką Funduszy Eu-
ropejskich.
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Informacje przygotowane we współpracy  z Urzędem Miejskim w Zatorze.

ZATOR

15 grudnia 2021 r. na zaproszenie burmistrza Zatora Mariusza Makucha gmi-
nę Zator odwiedził Witold Kozłowski – marszałek Województwa Małopolskie-
go. 

 Marszałek Województwa
z wizytą w Zatorze

Pierwszym punktem wi-
zyty była zmodernizowa-
na z udziałem środków 

finansowych Wojewódz-
twa Małopolskiego stacja 
uzdatniania wody przy 
ul. Zamkowej. Podczas 
spotkania z Łukaszem Po-
rębskim Prezesem Zakładu 
Gospodarki Komunalnej 

w Zatorze omówiono pla-
ny rozwoju naszej spół-
ki.

W Urzędzie Miejskim w Za-
torze burmistrz Mariusz 
Makuch zaprezentował pro-
jekty realizowane aktualnie 
przy wsparciu funduszy 
Unii Europejskiej, a tak-
że planowane inwestycje 

strategiczne na najbliższe 
lata. Podczas spotkania 
w Ratuszu Burmistrz zło-

żył na ręce Pana Marszał-
ka podziękowania za pomoc 
i wsparcie Województwa 
Małopolskiego w realizacji 
wielu kluczowych i strate-
gicznych dla rozwoju Gmi-
ny Zator inwestycji. Dzięki 

27 grudnia burmistrz Zatora Mariusz Makuch prze-
kazał Ochotniczym Strażom Pożarnym z Zatora 
i Graboszyc wyposażenie bojowe służące bieżącej 
działalności tych jednostek strażackich.

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Zatorze otrzymała łódź 
motorową wraz z dodatko-
wym wyposażeniem oraz 
przyczepkę do jej trans-
portu, a Ochotnicza Straż 

Pożarna w Graboszycach 
otrzymała 2 komplety spe-
cjalnej odzieży ochronnej 
do prowadzenia działań 
bojowych.
Zakup łodzi motorowej 
umożliwi strażakom z OSP 
Zator sprawne i bezpiecz-
ne prowadzenie działań na 
obszarach wodnych i rato-
wanie życia oraz dobytku 
mieszkańców podczas pro-

wadzonych akcji przeciw-
powodziowych i ratunko-
wych.

Zakupione wyposażenie sfi -
nansowane zostało z budże-

tu Gminy Zator (zakup łodzi 
m.in. ze środków przeka-
zanych przez osiedla: Pod-
lipki, Centrum, Królewiec, 
Morysina oraz sołectwa: 
Łowiczki i Rudze), dotacji 
Województwa Małopolskie-
go w ramach programu 
„Małopolskie OSP 2021” 
a w przypadku OSP Zator 
także ze środków własnych 
jednostki.
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 Nowy sprzęt
dla strażaków

pozyskiwanym corocznie 
środkom z funduszy Unii 
Europejskiej Gmina Zator 
znajduje się w czołów-
ce gmin naszego regio-
nu.
Na zakończenie wizyty Mar-
szałek odwiedził Rodzinny 
Park Rozrywki Energylan-
dia, gdzie spotkał się z wła-
ścicielem Markiem Gocza-
łem.

– Zator jest znakomitym 
przykładem gminy, która 
przeszła w minionych la-
tach spektakularną meta-
morfozę. To dowód na to, 
jak dzięki odważnej stra-
tegii i konsekwentnej pra-
cy spełniają się marzenia. 
Podczas spotkania z burmi-
strzem Zatora Mariuszem 
Makuchem rozmawialiśmy 
o kolejnych wyzwaniach 
stojących przed gminą Za-
tor w najbliższych latach, 
a także kluczowych inwe-
stycjach realizowanych 
obecnie przez Zator z fun-
duszy Unii Europejskiej. 
Dziękuję również panu Mar-
kowi Goczałowi, właścicielo-
wi Energylandii, za ciekawe 
spotkanie i osobiste zapre-
zentowanie parku rozrywki. 
Jest to absolutnie bajkowa 
przestrzeń, jedna z tury-
stycznych pereł Małopolski 
- powiedział po spotkaniu 
Marszałek Województwa 
Małopolskiego Witold Ko-
złowski.
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KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

Informacje przygotowane we współpracy 
z Urzędem Miejskim w Kalwarii Zebrzydowskiej

Gmina Kalwaria Zebrzydowska otrzymała dofi nan-
sowanie w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów 
Autobusowych w kwocie 687 tys. zł. Tym samym 
transport gminny w kolejnym już roku będzie kon-
tynuowany. Warto zaznaczyć, iż przyznana przez 
Wojewodę Małopolskiego Łukasza Kmitę dotacja 
jest jedną z najwyższych w województwie mało-
polskim.

 Komunikacja 
 gminna
 także w roku 2022

Problem związany z połą-
czeniami komunikacyjnymi 
na terenie gminy Kalwaria 
Zebrzydowska został roz-
wiązany i już od 3 lat do-
skonale się sprawdza.

Dzięki otrzymanym środ-
kom w 2022 roku na tere-
nie Gminy Kalwaria Zebrzy-
dowska będą funkcjonowało 
pięć połączeń komunikacyj-
nych:
• Kalwaria Zebrzydowska 

- Brody - Zebrzydowice 
- LKS Olimpia Zebrzydo-
wice - Stanisław Dolny 
„Dolany”;

• Kalwaria Zebrzydowska
-Brody-Zarzyce Wielkie 
- Leńcze PKP - Leńcze 
Kościół - Podolany;

• Kalwaria Zebrzydowska - 
Zebrzydowice - Przytko-
wice Draboż;

• Kalwaria Zebrzydowska - 
Zebrzydowice Bieńkowice 
- Stanisław Dolny „Kępki”

• Kalwaria Zebrzydowska 
- Przytkowice Grabie III

Gmina Kalwaria Zebrzydow-
ska uzyskała także dofi nan-
sowanie na uruchomienie li-
nii komunikacyjnej na trasie 

Kalwaria Zebrzydowska – 
Przytkowice Grabie III, pro-
wadzącą do miejscowości 
Skawina. Trasa ta przebiega 
przez następujące Kalwarię 
Zebrzydowską, Zebrzydowi-
ce, Przytkowice, Grabie, Po-
lankę Hallera, Gołuchowice, 
Rzozów i Skawinę.

To już czwarta dotacja 
otrzymana przez Gmi-
nę Kalwaria Zebrzydow-
ska z przeznaczeniem na 
prowadzenie komunikacji 
gminnej.
Wszystkie busy kursujące 
na trasach gminnych są 
odpowiednio oznaczone 
i spełniają wymogi niskiej 
emisji spalin Euro 6.

 Środki na remont
 kortów tenisowych

Gmina Kalwaria Zebrzydowska otrzymała środki na remont kortów tenisowych na obiekcie MKS Kal-
warianka. Kwota przeznaczona na ten cel, 823 tysiące złotych, pochodzi z rezerwy ogólnej budżetu 
państwa. 

14 grudnia po  porannym 
podpisaniu umowy w Urzę-
dzie Wojewódzkim w Kra-

kowie przez Burmistrza 
Augustyna Ormantego, 
włodarz miasta wraz Mar-

cinem Zadorą, który repre-
zentował na uroczystości 
podpisania umowy Posła 

Filipa Kaczyńskiego udali 
się bezpośrednio na obiekty 
sportowe Kalwarianki, gdzie 
przekazano plac budowy na 
remont kortów tenisowych. 

W przekazaniu placu budo-
wy uczestniczyli także: Rad-
ny Rady Miejskiej Łukasz 
Dragan, Dyrektor CKSiT 
Andrzej Burdek, Prezes MKS 
Kalwarianki Piotr Zadora, 
Przewodniczący Zarządu 
Osiedla nr 1 Tadeusz Stela 
i przedstawiciele wykonaw-
cy i nadzoru inwestorskiego.

Podziękowania należą się 
premierowi Mateuszowi 
Morawieckiemu za  dotrzy-
manie danego słowa oraz 
posłowi Filipowi Kaczyń-
skiemu oraz Wojewodzie 
Małopolskiemu  Łukaszowi  
Kmicie za pomoc w pozy-
skaniu dotacji. 
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 Wymieniono kolejne 89 pieców
Gmina Kalwaria Zebrzydowska w ramach działań mających wpływ na poprawę jakości powietrza atmos-
ferycznego w roku 2021 z własnych środków budżetowych dofi nansowała 89 wymian pieców swoim 
mieszkańcom. 

Dofi nansowanie do wymia-
ny starego kotła na nowe 
– ekologiczne węglowe, 
gazowe lub na biomasę – 
dla gospodarstw indywi-
dualnych w ubiegłym roku 
wynosiło 7 tysięcy złotych. 
Całość zadania to kwota 
623 tysięcy złotych.
Warto przypomnieć, że 
w latach 2016-2021 kwo-
ta dofi nasowań wypłaco-
na mieszkańcom  gminy 
do wymiany pieców wy-
niosła  4 mln 459  tys. zł. 
W ostatnich pięciu latach 
na terenie gminy Kalwaria 
Zebrzydowska wymieniono 
535 kotłów.

Efekty wymiany pieców 
to z jednej strony reduk-
cja niskiej emisji  poprzez 
dofi nansowania do wymia-
ny starych kotłów węglo-
wych, a z drugiej  strony 
zainstalowane w większości 
przypadków bezobsługowe 
nowoczesne ekologiczne  
systemy ogrzewania  w do-
mach – mówi Augustyn Or-
manty Burmistrz Kalwarii 
Zebrzydowskiej.
Pod koniec roku Burmistrz 
Miasta wraz z pracownikami 
Urzędu Miasta zwizytowali 
domy, w których mieszkań-
cy zainstalowali nowy sys-
tem ogrzewania.

W 2021 roku w Urzędzie 
Miasta Kalwaria Zebrzy-
dowska  został utworzony  
punkt obsługi programu 
Czyste Powietrze, a pro-
wadzący punkt ekodoradcy  
oprócz  prowadzenia edu-
kacji ekologicznej miesz-
kańców prowadzą  obsługę 
programu Czyste Powietrze, 
prowadzone były akcje in-
formacyjne  o wymaganiach 
uchwały antysmogowej 
z dotarciem do każdego 
punktu adresowego w gmi-
nie opalanego węglem lub 
drewnem.
W ramach prowadzonej 
współpracy z Uniwersyte-

tem Jagiellońskim w ra-
mach projektu  dokony-
wano pomiarów powietrza, 
kontrolując tym samym po-
ziom Niskiej Emisji każdego 
dnia w ciągu roku w każdej  
z miejscowości  w Gminie.
Na terenie gminy rozpo-
częto realizację projektu 
budowy 123 Biologicznych 
Oczyszczalni Ścieków. Pro-
jekt uzyskał dofi nansowa-
nie w wysokości 63,63% 
całości zadania środkami 
unijnymi Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.
Zachęcamy do wymiany 
starych kotłów na nowe, 
ekologiczne!



 www.KurierMalopolskiZachodniej.pl 11

PREZENTACJE

„Nasz portret” do wyjątkowa inicjatywa powstającego w Oświęcimiu Muzeum Pamięci Mieszkańców 
Ziemi Oświęcimskiej. Przesłane do placówki zdjęcia będą elementem ekspozycji, która udostępniona 
ma być już wiosnę tego roku. W ten sposób Muzeum chce pokazać, że pamięć o wspaniałych ludziach, 
którzy z narażeniem zdrowia i życia nieśli pomoc więźniom niemieckiego obozu zagłady Auschwitz, jest 
wciąż żywa. 

 Wyjątkowy 
portret mieszkańców

Nowe Muzeum
Ideą Muzeum Pamięci 
Mieszkańców Ziemi Oświę-
cimskiej jest prowadzenie 
działań upamiętniających 
mieszkańców ziemi oświę-
cimskiej, ze szczególnym 
uwzględnieniem okresu II 
wojny światowej i pomo-
cy, jaką niejednokrotnie 
z narażeniem życia nieśli 
oni więźniom niemieckiego 
obozu koncentracyjnego KL 
Auschwitz. Głównym celem 
muzeum jest stworzenie 
nowoczesnego centrum 
gromadzenia i opracowy-
wania materiałów doku-
mentujących ludzkie losy 
w kontekście historycznym. 
Powstała w 2018 roku pla-
cówka jest samorządową 
instytucja kultury. Jej or-
ganizatorem jest Powiat 
Oświęcimski, zaś organem 
współprowadzącym Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego.

Mimo iż Muzeum jest jesz-
cze w fazie organizacji i 
uruchomiło jeszcze wy-
stawy, sukcesywnie reali-
zuje założone cele. Takie 
działania spotykają się z 
otwartością i zainteresowa-

niem, to mieszkańcy Ziemi 
Oświęcimskiej bowiem two-
rzą historię tego miejsca, 
przekazując muzeum pa-
miątki po swoich przodkach 

i dzieląc się wspomnieniami 
o nich. Gromadzone nagra-
nia i relacje pisemne stano-
wią niezwykle ważną bazę 
merytoryczną zarówno 
dla tworzącej się wystawy 
stałej, jak również prowa-
dzenia przez muzeum póź-
niejszych prac badawczych 
i przygotowywania opraco-
wań naukowych. 

Wkrótce otwarcie
Sama ekspozycja powsta-
je w dostosowanym do 
potrzeb placówki budynku 
tzw. Lagerhausu w Oświę-

cimiu przy ul. Maksymi-
liana Kolbego 2A, ok. 200 
metrów od byłego, niemiec-
kiego obozu Auschwitz. 
Budynek został odnowio-
ny, dobudowana została 
klatka schodowa, powstał 
podjazd dla osób niepełno-
sprawnych. We wnętrzach, 
na trzech kondygnacjach 
wykonano nowe ściany, 

które  podzieliły wcześniej-
sze, duże magazynowe po-
mieszczenia na mniejsze. 
Pod koniec ubiegłego roku 
z tymczasowej siedziby 

w oświęcimskiej urzędzie 
pracy do zmodernizowane-
go budynku przenieśli się 
pracownicy Muzeum. 
Cały czas trwa montaż wy-
stawy stałej. Sale wypełnia-
ne są już zgromadzonymi 
ekspozytami oraz nowo-
czesnym sprzętem, któ-
ry posłuży do digitalizacji 
zbiorów. 

Udostępnienie wystawy sta-
łej zwiedzającym planowa-
ne jest na wiosnę bieżącego 
roku. 

Portret 
mieszkańców
Jednym z ważnych ele-
mentów muzealnej wysta-
wy stałej ma być zbiorowy 
portret mieszkańców Ziemi 
Oświęcimskiej, którym idea 
pomocowości jest szczegól-
nie bliska. 
– Na etapie tworzenia sce-
nariusza zrodził się pomysł 
zaproszenia wszystkich 
chętnych mieszkańców 
Ziemi Oświęcimskiej do 
wspólnego zdjęcia. Jednak 
ze względu na pandemię 
i obostrzenia z niej wyni-
kające, nie jest to możliwe. 
Dlatego też proponujemy 
inne wspólne i, co niezwykle 
istotne, bezpieczne działa-
nie – mówi Dorota Mleczko, 
dyrektor Muzeum Pamięci 
Mieszkańców Ziemi Oświę-
cimskiej.

Co należy zrobić, aby zdję-
cie – nasze lub naszej ro-
dziny – znalazło się na 
zbiorowym portrecie? To 
bardzo proste. Jeśli bliska 
Ci jest idea pomocy drugie-
mu człowiekowi i mieszkasz 
w powiecie oświęcimskim, 
prześlij do nas swoje zdjęcie 
(może być selfi e). Ważne by 
w tle znalazł się  element 
charakterystyczny dla Zie-
mi Oświęcimskiej (np. bu-
dynek, krajobraz itp.).

Pierwsza część zdjęć nade-
słanych przez mieszkańców 
Ziemi Oświęcimskiej została 
już zamontowana na wysta-
wie. Nadesłane fotografi e 
prezentowane są także na 
stronie internetowej Mu-
zeum.
Formularz oraz dodatkowe 
informacje związane z pro-
jektem znaleźć można na 
stronie internetowej mu-
zeum pod adresem: www.
muzeumpamieci.pl/nasz-
portret.
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WAŻNE TEMATY

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to jeden 
z elementów rządowej Tarczy Antyinfl acyjnej, który ma zniwelować rosną-
ce ceny energii, gazu i żywności. Według szacunków rządu wsparcie obejmie 
blisko 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich 
gospodarstw w naszym kraju. Na wypłaty przeznaczone ma być ponad 4 mi-
liardy złotych.

 Dodatek osłonowy
– kto może go dostać?

Zgodnie z zaproponowa-
nymi przepisami dodatek 
przysługuje gospodarstwu 
domowemu, którego prze-
ciętne miesięczne dochody 
nie przekraczają 2100 zł 
w gospodarstwie jedno-
osobowym albo 1500 zł na 
osobę w gospodarstwie wie-
loosobowym. 
Co ważne, w przypadku do-
datku osłonowego obowią-
zywać będzie tzw. zasada 
„złotówka za złotówkę”. 
Oznacza to, że dodatek ten 
będzie przyznawany nawet 
po przekroczeniu kryterium 
dochodowego, a kwota do-
datku będzie pomniejszana 
o kwotę tego przekroczenia. 
Minimalna kwota wypłaca-
nych dodatków osłonowych 
będzie wynosić 20 zł.

Wysokości dopłat w ramach 
dodatku osłonowego uza-
leżniona będzie od wielkości 
gospodarstwa oraz źródła 
ogrzewania i wynosić one 
będą dla:
• jednoosobowego go-

spodarstwa domowego 
400/500 zł przy zało-
żeniu że jej dochód nie 
przekroczy 2100 złotych,

• gospodarstwa 2-3 oso-

bowego 600/750 zł przy 
założeniu, że dochód nie 
przekroczy 1500 złotych 
miesięcznie na osobę,

• gospodarstwa 4-5 oso-
bowego 850 zł/1062,50 
zł przy założeniu, że do-
chód nie przekroczy 1500 
złotych miesięcznie na 
osobę,

• gospodarstwo 6 i wię-
cej osobowego 1150 zł/ 
1437,50 zł przy założe-
niu, że dochód nie prze-
kroczy 1500 złotych mie-
sięcznie na osobę.

Wyższe z podanych kwot 
przysługiwały będą w przy-
padku, gdy głównym źró-
dłem ogrzewania gospodar-
stwa domowego jest kocioł 
na paliwo stałe, kominek, 
koza, ogrzewacz powie-
trza, trzon kuchenny, pieco-
kuchnia, kuchnia węglowa 
lub piec kafl owy na paliwo 
stałe, zasilane węglem lub 
paliwami węglopochodny-
mi, wpisane do centralnej 
ewidencji emisyjności bu-
dynków. Aby więc uzyskać 
wyższą kwotę należy wcze-
śniej dopełnić obowiązku 
wpisaniu swojego central-
nej ewidencji emisyjności 
budynku (CEEB). 

Gdzie należy 
składać wnioski?
Aby otrzymać dodatek 
osłonowy należy zło-
żyć odpowiedni wniosek. 
Przyjmowaniem oraz roz-
patrywaniem wniosków 
zajmują się gminy. Mogą 
one oddelegować do tego 
jedną z komórek urzędu 
lub zlecić obsługę dodat-
ku podległej instytucji, np. 
ośrodkowi pomocy spo-
łecznej. O szczegóły do-
tyczące miejsca składania 
wniosków najlepiej więc 
do pytać w urzędzie swo-
jej gminy. 

Wnioski o dodatek osło-
nowy można składać do 
31 stycznia 2022 roku. 
Wypłata dodatków zosta-
nie realizowana w 2022 r. 
w dwóch  równych ratach: 
do 31 marca i do 2 grudnia. 
Ci, którzy nie złożą wnio-
sku  do końca stycznia, 
nadal będą mogli ubiegać 
się o  wsparcie. Wówczas 
muszą złożyć wniosek do 
31 października 2022 r. 
W tym przypadku wypla-
ta 100% dodatku zostanie 
zrealizowana do 2 grudnia 
2022 roku.

Reklama

wypłata I raty wypłata II raty
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Wydarzyło się kiedyś

 O zaporze mówiono przed pierwszą wojną

ROZMAITOŚCI

Reklama

Najczęściej turystom Wadowice kojarzą się tylko 
z Domem św. Jana Pawła II oraz pobliską bazyliką 
i Rynkiem. Tymczasem w wolnej chwili warto zwie-
dzić także klasztor Karmelitów bosych usytuowany 
przy ulicy Karmelickiej 22.

Cudze chwalicie…
 Karmelici bosi 

w Wadowicach

Karmelici bosi przybyli do 
Wadowic w roku 1890, 
osiedlając się w domu przy 
Gościńcu Zatorskim (dziś 
ul. Wojska Polskiego 24). 
W obecnym miejscu klasz-
tor wraz z kościołem po-

wstały w latach 1897-1899. 
Obecnie jest to ważny ośro-
dek kultu św. Józefa, Matki 
Bożej Szkaplerznej oraz św. 
Rafała Kalinowskiego. 
Plany klasztoru i kościoła 
opracował wiedeński ar-
chitekt Richard Jordan, 
a budową kierował Adam 
Kozłowski. Kościół jest bu-
dowlą trzynawową, a jego 
ściany wykonano z nietyn-
kowanych cegieł.
Wewnątrz kościoła, w oł-
tarzu głównym central-

ne miejsce zajmuje obraz 
olejny św. Józefa autor-
stwa Franciszka Bergmana 
z Czech. To właśnie z racji 
zamieszczenia tego obrazu 
Kalmer jest miejscem kultu 
świętego.

W kolei w lewej nawie bocz-
nej znajduje się ołtarz Matki 
Bożej Szkaplerznej z wize-
runkiem Matki Bożej z Góry 
Karmel.
Klasztor jest także miej-
scem kultu św. Rafała Ka-
linowskiego. Na piętrze 
klasztoru udostępniono do 
zwiedzania celę zakonną, 
w której mieszkał i zmarł 
święty. Znajduje się w niej 
oryginalne wyposażenie 
z osobistymi pamiątkami 
świętego.          wad
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Kto nie przeżył powodzi, 
nie mieszkał nad rzeką, 
która wylewała, ten ni-
gdy nie zrozumie co to 
jest powódź; przeżywa-
łam to od dziecka i wiem 
co to jest. Woda potrafi ła 
zabrać wszystko. Mój tata 
był leśniczym w Mucha-
rzu, a przed wojną zarząd-
cą w majątku Habsburga. 
Leśniczówka, w której 
mieszkaliśmy była kopią 
tej, która do dzisiaj stoi 
w Międzybrodziu Żywiec-
kim. Stała za zakrętem 
rzeki na pograniczu Porę-
by i Mucharza. Dom stał 
na wzniesieniu, a stodoła 
i obora poniżej. Gdy zbli-
żała się powódź, sąsiedzi 
brali od nas – na prze-
chowanie – krowy, świnie 
i króliki. Kur nie brali, bo 
właziły wtedy na grzędę. 
Jedzenie dostarczano nam 
amfi bią. Płynąca od Suchej 
Skawa, gdy przyszła wielka 
woda, zalewała całkowicie 
pole rodziców. Nie zosta-
wało nic. Sąsiedzi przywo-
zili nam, jak już było po 
wszystkim, paszę dla krów 
i świń. Moi rodzice w takiej 
sytuacji niczego nie dosta-
wali od państwa, żadnego 
odszkodowania czy rekom-
pensaty – tak jak teraz lu-
dzie żądają. Jedynie co, to 
zwalniano ich z obowiązko-

wych dostaw, bo z czego 
miał dać jak woda wszystko 
zabierała. Jak przez 3 lata 
nie było powodzi, to mama 
dziękowała Bogu – dawała 
na mszę. 
Ludzie byli wtedy dla siebie 
bardziej przyjaźni i w razie 
kataklizmu czy innego nie-
szczęścia, jedni drugim, 
bezinteresownie, pomaga-
li. To była prawdziwa po-
moc sąsiedzka – wspaniała 
więź, która nas łączyła. 
A propos tej więzi. W Mu-
charzu były dwie szkoły. 
„Tysiąclatkę” budowali-
śmy w czynie społecznym. 
Później, gdy odbywały się 
szkolne festyny to w każ-
dym domu coś się działo. 
W jednym robiono koty-
liony, w drugim sałatki, 
w trzecim pieczono ciasto. 
Później to wszystko sprze-
dawałyśmy a pieniądze 
dostawała szkoła, wszyscy 
byli w to zaangażowani. 
Dzisiaj ludzie żyją jakby 
inaczej, z dala od siebie. 
Dzisiaj jesteśmy rozprosze-
ni. Mucharzanie mieszkają 
w takich miejscowościach 
jak Andrychów, Wadowi-
ce, Chocznia, Tarnawa czy 
– tak jak ja – w Czecho-
wicach-Dziedzicach. Gdy 
zapadła decyzja o budo-
wie zapory i zbiornika, to 
zaczęli przyjeżdżać do nas 

dziennikarze i wypytywać 
nas o obawy z tym zwią-
zane. Proszę sobie wyobra-
zić, że wszyscy obawiali się 
tylko jednego: jakich sąsia-
dów będą mieć w nowym 
miejscu. 
Z opowiadań starszych ode 
mnie mieszkańców Mucha-
rza wiem, że o konieczno-
ści powstania zapory w tym 
miejscu mówiono już wiele 
lat przed pierwszą wojną. 
Później, po II wojnie, od 
roku 1950 zaczęto mówić 
o tym coraz częściej. Jak 
zaczęła się budowa, to naj-
pierw rozebrali linię kole-
jową. Pamiętam to dobrze, 
bo stacja kolejowa była tuż 
za płotem naszego ogrodu. 
Ci, którzy wycenili domy 
przed 1993 rokiem, dużo 
stracili. Ówczesny wójt 
Zwoliński zwrócił się o po-
moc do posłanki Grażyny 
Staniszewskiej i zmienio-
no ustawę wywłaszczenio-
wą. Ja w maju 1994 roku 
miałam już wycenę według 
nowych zasad. Amortyza-
cja była inaczej liczona, 
a różnica była szalona. 
Wójt przestrzegał przed po-
śpiechem, ale spora grupa 
ludzi chciała mieć pieniądze 
szybko. Później mieli o to 
pretensje, ale sami byli so-
bie winni. Dotknęło to mię-
dzy innymi mojego kolegę, 

ale on winił za ten pośpiech 
samego siebie.
Wiele, jeśli chodzi o wy-
cenę zależało od biegłego, 
a pracowało ich tu bardzo 
dużo. Ja miałam biegłego 
z Bielska-Białej, który był 
bardzo rzetelny i skrupulat-
ny. Po wycenie i wypłacie 
pieniędzy mieliśmy 2 lata 
na wyprowadzkę. Ja wy-
prowadziłam się w maju 
1996 roku. Za otrzymane 
pieniądze od razu kupiliśmy 
dom w Czechowicach-Dzie-
dzicach, a dla syna mały 
domek w Choczni. Oba już 
wcześniej sobie upatrzyli-
śmy. Uznałam, że trzyma-
nie pieniędzy na książecz-
ce nie ma sensu. Uznałam, 
że parę procent odsetek, 
które można było zyskać 
nas nie zbawi, a sprzeda-
jący dom może przecież 
podnieść cenę. Od razu 
zapłaciłam gotówką i mie-
liśmy czas (2 lata) na re-
mont. Mój mąż był złota 
rączką i wszystko zrobił 
sam, w środku domu i na 
zewnątrz. Nie narzekałam 
i nie narzekam. Jedynie co, 
to tęsknię za Mucharzem 
i Wadowicami – tam się 
urodziłam, chodziłam do 
szkoły, pracowałam. 

Wspomnień Pani Kazimiery 
wysłuchał Krzysztof Kozik

Jezioro Mucharskie na dobre wrosło już w krajobraz naszego regionu. Choć wszystko wydarzyło się 
stosunkowo niedawno, coraz mnie osób pamięta jak wyglądał teren zalany dziś przez wodę. My przy-
taczamy wspomnienia Pani Kazimiery z Mucharza, która po wysiedleniu zamieszkała w Czechowicach-
Dziedzicach.
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Jak mądrze zacząć 
się odchudzać?
Myślę, że warto mimo 
wszystko zaczekać na ter-
min i umówić się ze spe-
cjalistą- dietetykiem. Wielu 
moich pacjentów, zanim 
trafi do poradni próbuje 
odchudzać się na własną 
rękę. Rzadko udaje się sa-
memu dobrze zbilansować 
jadłospis. Często pacjenci 
chcąc szybko zredukować 
masę ciała, stosują bardzo 
restrykcyjne diety, takie jak 
dieta kopenhaska czy dieta 
warzywno- owocowa. Efekt 
rzeczywiście jest szybki 
i spektakularny, ale nieste-
ty krótkotrwały i obarczony 
dużym ryzykiem niedobo-
rów pokarmowych i efektu 
jo-jo. Zdarzają się też pa-
cjenci, którzy teoretycznie 
dobrze bilansują swój jadło-
spis, ale po pewnym czasie 
okazuje się, że jedzą bar-
dzo monotonnie, nie mają 
już pomysłów na dania, 
zniechęcają się i porzucają 
postanowienia.

Jak wybrać 
specjalistę?
W Polsce niestety nie ma 
ustawy o zawodzie dietety-
ka i nie ma wytycznych, kto 
może nazywać się dietety-
kiem. Często jadłospisy i za-
lecenia dostajemy od osób, 
które zrobiły tylko kilkudnio-
we szkolenie z zakresu die-
tetyki. Nie bójmy się zatem 
pytać, jaką szkołę skończył 
specjalista, do którego się 
udajemy. Przeanalizuj dy-
plomy na stronie interneto-
wej. Zwróć też uwagę, czy 
specjalista stale się doszka-
la- to bardzo ważne w tym 
zawodzie!
Zapytaj również znajomych 

- może mają doświadcze-
nie i już chodzą do dobrego 
specjalisty?
Kiedy już dojdzie do spo-
tkania z dietetykiem, zwróć 
uwagę, żeby dietetyk nie 
spieszył się podczas pierw-
szej wizyty. Niesamowicie 
ważne jest zebranie do-
kładnego wywiadu lekar-

sko- żywieniowego. Dietetyk 
powinien zapytać o choro-
by przewlekłe, stosowane 
leczenie, datę wykonania 
ostatnich badań kontrol-
nych. Powinien również za-
pytać o to, co lubisz, czego 
nie lubisz jeść oraz jaki jest 
twój tryb życia, czyli w ja-
kich godzinach pracujesz, 
kiedy masz przerwę w pracy 
lub w szkole, czy uprawiasz 
jakiś sport. To wszystko ma 
duży wpływ na ustalenie 
planu żywieniowego. Możesz 
również zapisywać swój ja-
dłospis z kilku dni poprze-
dzających pierwszą wizytę- 

będzie to duża podpowiedź 
dla dietetyka.
Nie wahaj się zadawać py-
tań. Im więcej się dowiesz, 
tym łatwiej będziesz sobie 
radzić z dietą.

Pierwszy krok zrobiony, 
jesteś już pod opieką die-
tetyka. Co możesz zrobić, 

żeby wytrwać na diecie lub 
w innych postanowieniach 
noworocznych? Proponuję 
kilka prostych zasad:
• Nie działaj według zasa-

dy„wszystko albo nic”. 
Drobne odstępstwa od 
diety nie spowodują tego, 
że cały plan runie. Nawet 
jeśli zdarzy ci się jakieś 
odstępstwo, pójdziesz na 
imprezę, na której zjesz 
niedozwolone rzeczy lub 
wypijesz alkohol, nie zna-
czy to, że możesz całkiem 
rzucić dietę. Nie znaczy 
to również, że kolejne-
go dnia masz się głodzić 

i pić tylko wodę. Nawet, 
jeśli takie grzeszki masz 
na sumieniu, od kolejne-
go dnia wróć do dobrych 
dietetycznych nawyków. 
Nie jest również dużym 
błędem, jeśli od czasu 
do czasu zjesz kostkę 
czekolady albo cukierka. 
Nie ma z tego tak wielu 

kalorii, a zjedzenie małej 
przekąski da ci poczucie, 
że dieta nie jest aż tak 
bardzo uciążliwa. Wiem 
również z doświadczenia, 
że osoby, które zbyt re-
strykcyjnie podchodzą do 
zaleceń bardzo szybko się 
wypalają i zaczynają pod-
jadać albo wręcz rzucają 
się na niezdrowe jedzenie.

• Wyznaczaj małe, możli-
we do osiągnięcia cele. 
Nie zakładaj, że od razu 
schudniesz 30 kg. Może 
na początku wyznacz so-
bie za cel 10 kg, a po jego 
osiągnięciu zdecydujesz, 

Poradnik dietetyka

 Postanowienia noworoczne
Koniec roku to przeważnie czas podsumowań, rozliczeń, także tych z naszego życia.  Chcemy wszystko 
zakończyć i zacząć od nowa. 2 stycznia to taki dzień, od którego postanawiamy wziąć się za siebie, zmienić 
sposób odżywiania, zacząć ćwiczyć, zacząć oszczędzać itp.
Zaczyna się ruch na siłowniach, telefony dietetyków nie przestają dzwonić, a skrzynki mailowe zapełniają 
się wiadomościami z pytaniem o termin spotkania… Kiedy okazuje się, że termin jest odległy, często za-
czynamy walkę na własną rękę… 

Reklama
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Rubryka redagowana 
we współpracy 

z 
Poradnią Dietetyczną 

„Dieta i My”

www.dietaimy.pl

czy chcesz dalej chud-
nąć. Nie zakładaj, że na-
gle przestaniesz pić kawę, 
mimo, że pijesz jej 6 kub-
ków dziennie. Może naj-
pierw zacznij pić 5 kaw, 
w następnym tygodniu 4, 
aż docelowo dojdziesz do 
2 dziennie. Podobnie jest 
ze słodzeniem napojów. 

Jeśli słodzisz 2 łyżeczki, 
nie zakładaj, że od razu 
będziesz pił gorzkie na-
poje. Zredukuj ilość cukru 
o połowę, a po tygodniu 
o kolejną połowę. 

• Znajdź grupę wsparcia. 
Może ktoś z domowni-
ków lub przyjaciół dołą-
czy się do zdrowego stylu 
życia? Będziecie mogli się 
wspierać w trudniejszych 
momentach. Może razem 
z tobą ta osoba wybie-
rze się do dietetyka? Ale 
uwaga! Nigdy nie należy 
porównywać wyników od-
chudzania z wynikami in-

nej osoby. Każdy chudnie 
w swoim indywidualnym 
tempie.

• Jeśli czujesz, że dalej 
masz problem z dosto-
sowaniem się do zaleceń, 
zajadasz stresy i smutki 
lub nagradzasz się jedze-
niem za sukcesy, umów 
się do psychologa. Pomo-
że ci przepracować pro-
blem i z nowym zapałem 
podejdziesz do zmiany 
nawyków żywieniowych. 

• Na początku umawiaj 
się częściej z dietety-
kiem.Trochę czasu upły-
nie, zanim wdrożysz się 
w schemat diety. W tym 
początkowym okresie 
ważna bywa motywacja 
zewnętrzna w postaci wi-
zyt u specjalisty. Z moimi 
pacjentami na początku 
widzę się co 2 tygodnie. 
Zdarzają się również oso-
by, które chcą się ze mną 
widzieć co tydzień. Często 
słyszę od pacjentów, któ-
rzy po przerwie wracają 
do mojego gabinetu, że 
mają wszystkie materia-
ły, które im kiedyś dałam, 
potrzebne do odchudza-
nia, ale najbardziej mo-
tywuje ich to, że muszą 
do mnie przyjść, stanąć 
na analizator i tłuma-
czyć się z tego, co zjedli. 
W późniejszym etapie ku-
racji spotkania mogą być 
rzadsze, bo zdrowe nawy-
ki żywieniowe już zdążyły 
się utrwalić. 

• Nie szukaj wymówek! 
Jeśli chcesz, naprawdę 
dasz radę jeść regularnie 
i zdrowo.

Do dzieła!

Marta Tobiczyk

Reklama
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Wyśmienicie w tegorocznym Rajdzie Dakar spisały się załogi Cobant Energylandia Rally Team. Najtrud-
niejszą rajdową imprezę świata właściciel zatorskiego Parku Rozrywki Energylandia Marek Goczał wraz 
z Łukaszem Łaskawcem ukończyli na czwartym miejscu. Młodszy brak Marka, Michał  w załodze z Szymo-
nem Gospodarczykiem zajął piąte miejsce. A  mogło być jeszcze lepiej. 

 Bracia Goczałowie 
tuż za podium Rajdu Dakar

Tegoroczny start w Rajdzie 
Dakar był drugim podej-
ściem Cobant Energylandia 
Rally Team do tej impre-
zy.  Startujący w katego-

rii SSV rajdowcy zaczęli 
wyścig od... dwóch pierw-
szych miejsc w prologu. 
Marek Goczał z Łukaszem 
Łaskawcem zajęli pierwsze 
miejsce, a Michał Goczał 
z Szymonem Gospodarczy-
kiem ulegli im o zaledwie 14 
sekund i byli drudzy. 
Potem było równie dobrze. 

Na kolejnych etapach star-
szy z braci Goczałów wy-
grywał aż sześć razy, a na 
ośmiu znalazł się w najlep-
szej trójce. Młodszy Michał 

wygrał dwa etapy, ale aż na 
sześciu był na podium. Aż 
trzy razy bracia reprezen-
tujący Cobant Energylandia 
Rally Team wspólnie stawali 
na podium.

Niestety żadnej z polskich 
załóg nie udało się stanąć 
na podium w najważniej-

szym momencie, na mecie 
Rajdu. Podczas ostatniego 
odcinka specjalnego Ma-
rek Goczał z Łukaszem 
Łaskawcem zajęli czwarte 

miejsce, zaś Michał Goczał 
i Szymon Gospodarczyk byli 
piąci. Słabszy występ miał 
konsekwencje w klasyfi ka-
cji generalnej. Marek Goczał 
i Łukasz Łaskawiec zajęli 
w niej ostatecznie czwarte, 
a Michał Goczał i Szymon 
Gospodarczyk piąte miej-
sce. 

Mimo sporego niedosytu 
występ załóg Cobant Ener-
gylandia Rally Team nale-
ży uznać za duży sukces. 
– Zrobiliśmy w tym rajdzie 
wiele dobrego, wygraliśmy 
mnóstwo etapów. Po dru-
gim dniu mieliśmy ogrom-
ną stratę, ale bardzo dużą 
jej część udało nam się 
odrobić, to na pewno wle-
wa w nasze serca mnóstwo 
optymizmu na przyszłość. 
Ale koniec końców szko-
da, bo mieliśmy to podium 
w zasięgu ręki – powiedział 
po zakończeniu Rajdu Ma-
rek Goczał. – Straciliśmy to 
podium, to naprawdę wielka 
szkoda. Ale takie są rajdy. 
Najważniejsze jest to, że 
jesteśmy na mecie i jestem 
tu z moją rodziną. Rodzina 
jest dla mnie najważniejsza 
– gdyby ich wszystkich tu 
nie było, ja też bym nie jeź-
dził. A czy pojawimy się na 
Dakarze w przyszłym roku? 
Ja już powiedziałem – prze-
staniemy się ścigać dopie-
ro wtedy, kiedy trzech Go-
czałów zajmie całe podium 
rajdu - dodał Marek Goczał 
dając do zrozumienia, że 
w przyszłym roku do braci 
Goczałów dołączy w Rajdzie 
Dakar także jego syn, Eryk.

Fo
to

: 
En

er
gy

la
nd

ia
.p

l

To była prawdziwa sportowa wojna pod siatką. 
W prestiżowych derbach Małopolski Zachodniej 
rozegranych w ramach rozgrywek II ligi siatkówki 
mężczyzn Kęczanin Kęty pokonał MKS Andrychów 
3:2, zwyciężając w decydującym secie 18:16. 

 Siatkarskie derby 
dla Kęczanina

Mecze pomiędzy zespołami 
z Kęt i Andrychowa zawsze 
wywołują sporo emocji. 
Nie inaczej było 15 stycz-
nia w hali MOSiR w Kętach. 
Zażarta walka toczyła się 
od pierwszej piłki. Ekipa 
z Andrychowa wyszła po-

czątkowo na prowadzenie 
(6:4), jednak kęczanie nie 
rezygnowali i doprowadzi-
li do remisu 9:9. Chwilę 
później na tablicy wyników 
pojawił się wynik 11:9 dla 
gospodarzy. Prowadzenia 
Kęczanin nie oddał już do 
końca i wygrał seta 25:19. 
Podrażnieni andrychowia-
nie zrewanżowali się w dru-
giej partii wygrywając do 
16. 

Po trzecim secie na prowa-
dzenie ponownie wyszedł 
Kęczanin (wygrana 25:22), 
jednak MKS Andrychów 
ani myślał się poddawać 
i zwyciężył w secie czwar-
tym 25:18. O losach me-
czu zadecydował tie-break, 

w którym MKS miał piłkę 
meczową przy stanie 14:12. 
Kęczanin jednak wyrównał, 
a następnie przechylił szalę 
na swoja korzyść wygry-
wając na przewagi, 18:16.

Po 17. kolejkach MKS An-
drychów ma 40 punktów 
i zajmuje drugie miejsce  
w tabeli. Kęczanin jest 
czwarty z dorobkiem 35 
punktów. 
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