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Podróż pociągiem
coraz bardziej 

wygodna

Coraz lepiej wygląda infrastruktura kolejowa w naszym regionie. Na 
wszystkich liniach w ostatnim czasie trwały lub trwają prace moderni-
zacyjne. Dzięki temu przewoźnicy rozwijają ofertę, a podróż pociągiem 
jest coraz bardziej konkurencyjna dla komunikacji autobusowej. 
Czytaj na stronie 3
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REGION

W Starostwie Powiatowym w Wadowicach zostały uruchomione nowe e-usługi, które umożliwiają miesz-
kańcom i przedsiębiorcom załatwianie części spraw przez internet, bez konieczności wizyty w urzędzie. 
E-usługi są dostępne pod adresem: eurzad.powiatwadowicki.pl.

 Starostwo wadowickie
dostępne przez internet

– Przez kilka lat w staro-
stwie realizowaliśmy współ-
finansowany ze środków 
unijnych projekt „E-usługi 

w informacji przestrzennej 
Powiatu Wadowickiego”. 
W efekcie, teraz większość 
spraw w Wydziale Geode-
zji, Kartografi i i Gospodarki 
Nieruchomościami klienci 
mogą załatwić przez Inter-
net. Uznaliśmy, że podobne 

rozwiązania będzie można 
wdrażać krok po kroku w 
innych dziedzinach naszej 
pracy. Pojawiła się możli-

wość pozyskania środków 
unijnych na cel i oczywi-
ście skorzystaliśmy z niej 
– mówi starosta Eugeniusz 
Kurdas. – Nasza moty-
wacja była i jest bardzo 
prosta – chodzi o to, aby 
maksymalnie ułatwiać ży-

cie mieszkańcom a także 
przedsiębiorcom. Na terenie 
naszego powiatu mamy po-
nad 16 tysięcy podmiotów 

prowadzących działalność 
gospodarczą. W większości 
są to fi rmy jednoosobowe. 
Ci ludzie mają mnóstwo 
pracy i mało czasu. Moż-
liwość załatwienia coraz 
większej liczby urzędowych 
spraw online, to dla nich 

wielkie ułatwienie – dodaje 
wicestarosta Beata Smolec.

Co więc można załatwić 
bez wychodzenia z domu? 
Katalog usług jest szeroki, 
obejmuje ponad 30 pozy-
cji. Na stronie znajdziemy 
także usługi realizowane 
przez inne podmioty admi-
nistracji rządowej i samo-
rządowej. Mieszkańcy mogą 
skorzystać z formularzy 
ePUAP m.in. w sprawach: 
rozpoczęcia kursu na pra-
wo jazdy, udzielenia infor-
macji publicznej, wydania 
zaświadczeń z ewidencji 
uczniowskich klubów spor-
towych i klubów sportowych 
działających w formie sto-
warzyszenia, czy np. zgło-
szenia rozbiórki obiektu 
budowlanego. Możliwa jest 
także elektroniczna obsługa 
części zobowiązań i opłat, 
np. z tytułu dzierżawy, 
wieczystego użytkowania, 
przekształcenia wieczyste-
go użytkowania w prawo 
własności. 
Aby korzystać z usług trze-
ba dysponować podpisem 
kwalifi kowanym lub profi -
lem zaufanym. Ten ostatni 
można założyć w swoim 
urzędzie gminy lub banku, 
z którego usług korzysta-
my.
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Chełmek

 Zmarł 
Stanisław Smoleń

9 marca zmarł naczelnik Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Chełmku, druh Stanisław Smoleń. Miał 
55 lat.
Druh Stanisław Smoleń 
przez całe swoje życie 
związzny był z chełmecki-
mi strażakami. Do tutejszej 
Młodzieżowej Drużyny Po-
żarniczej wstąpił w 1981 r. 

Od początku, niezależnie 
od tego, czy uczestniczył 
w akcjach ratowniczo-ga-
śniczych, czy startował 
w zawodach sportowo–
pożarniczych, cały czas 
był dyspozycyjny. W 1992 
roku przeszedł chrzest bo-
jowy, uczestnicząc w ga-
szeniu jednego z najwięk-
szych pożarów w Europie 
- lasów w Kuźni Racibor-
skiej.

Stanisław Smoleń był wie-
loletnim opiekunem mło-
dzieży strażackiej. Warto 
podkreślić, że od 21 lat 
pełnił funkcje Naczelni-
ka i Wiceprezesa Zarządu 
OSP Chełmek. To jedna 
strona jego strażackie-
go życiorysu, ta druga to 
ogrom pracy fi zycznej i or-
ganizacyjnej, jaki włożył 
w działalność Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Cheł-
mku.

Druh Stanisław nie lubił 
rozgłosu, nigdy nie obnosił 
się z tym, co robi. Przepeł-
niony skromnością i pokorą 
w swojej służbie drugiemu 
człowiekowi kierował się 
życzliwością, dla każdego 
miał otwarte serce. Nie 
dbał o zaszczyty, toteż nie 
zawsze ich dostępował. 
Jak na strażaka społecz-
nika przystało, uważał, że 
może z siebie dać coś wię-
cej, zamiast oczekiwać od 
innych, że mu coś ofi arują, 
czymś go nagrodzą, wyróż-
nią – wspominają Smole-
nia koledzy z Zarządu OSP 
Chełmek.

 Coraz więcej 
turystów

Małopolskę w 2022 roku odwiedziło ponad 16,9 mln 
turystów - to wzrost o aż 27 proc. względem roku 
poprzedniego. Wśród najpopularniejszych miejsc 
odwiedzanych w Małopolsce znalazły się dwa z na-
szego regionu: Oświęcim oraz Zator.

2022 rok był trudny dla 
branży turystycznej, któ-
ra wciąż zmagała się ze 
skutkami ograniczeń zwią-
zanych z pandemią CO-
VID-19, a równocześnie 
z kryzysem wywołanym 
działaniami wojennymi na 
Ukrainie. Podobnie jak w 
roku poprzednim, przed-
siębiorcy z tego sektora kil-
kukrotnie musieli zmieniać 
sposób funkcjonowania, by 
dostosować się do wyma-
gających zasad reżimu sa-
nitarnego, oraz zmierzyć 
się ze spadkiem przyjaz-
dów zagranicznych tury-
stów, wywołanym obawą o 
bezpieczeństwo osobiste. 
Dane z najnowszego ba-
dania ruchu turystycznego 
są jednak w dużej mierze 
pozytywne. Liczba turystów 
krajowych odwiedzających 
Małopolskę wzrosła aż o 
34,7 proc. względem roku 
poprzedniego i wyniosła 
16,2 mln osób. Liczba od-
wiedzających z zagranicy, w 
stosunku do roku 2021 spa-
dła o 43,4 proc. i wyniosła 

jedynie 0,7 mln osób. Dla 
porównania, w roku 2019 
było to 3,7 mln osób.
– Całościowo, ruch tury-
styczny w Małopolsce w 
roku 2022 osiągnął wiel-
kość 16,9 mln osób. Jest to 
wynik o zaledwie 5,2 proc. 
mniejszy od - dotychczas 
rekordowego - roku 2019, 
a więc jeszcze czasu przed-
pandemicznego. Przypo-
mnijmy, że w tamtym roku 
Małopolskę odwiedziło 17,8 
mln osób - zaznacza Iwo-
na Gibas, członek Zarządu 
Województwa Małopolskie-
go.

Na liście najczęściej wybie-
ranych celów turystycznych 
w Małopolsce znalazły się: 
Kraków i Krynica-Zdrój, 
a następnie Zakopane, 
Oświęcim, Wieliczka z Ko-
palnią Soli, Szczawnica, 
Nowy Targ, Gródek nad 
Dunajcem i Zawoja (Babia 
Góra). Czołówkę domyka-
ją: rodzinny park rozrywki 
Energylandia w Zatorze i 
termy w Chochołowie.

Na stronie zawodometr.pl uruchomiony został „Test zainteresowań i predyspozycji zawodowych”, który 
ma pomóc młodym ludziom w wyborze zawodu odpowiadającego ich zainteresowaniom. Warto go wy-
pełnić i sprawdzić swoje predyspozycje zawodowe. 

 Internetowy test 
pomoże wybrać zawód

Test ma pomóc młodym 
ludziom w odpowiedzi na 
nurtujące pytania dotyczą-
ce przyszłości: Jaką szkołę 
wybrać? Jakie jest moje 
powołanie? Jakie mam 
zdolności? W jakim zawo-
dzie mam szansę odnieść 
sukces?

Zawodometr mierzy poziom 
pięciu typów zaintereso-
wań i predyspozycji zawo-
dowych oraz podpowiada 
jakie zawody i typy szkół 
pasują do indywidualnych 
talentów. Ten test onli-
ne przeznaczony jest dla 
uczniów kończących pod-
stawówkę, jednak pomoże 
także ich rodzicom i opie-
kunom w doradzaniu przy 
wyborze dalszej ścieżki 
kształcenia. Dla doradców 
zawodowych jest szybkim, 
prostym i bezpłatnym na-
rzędziem, wspomagającym 
pracę z uczniem.

Wybór zawodu zgodnie 
z zainteresowaniami i pre-
dyspozycjami jest jednym 

z warunków odnoszenia 
sukcesów w karierze za-
wodowej.

Po wykonaniu pierwszej 
części testu uczeń otrzy-
muje indywidualny wynik 

poziomu pięciu typów zain-
teresowań – technicznych, 
przyrodniczych, humani-

stycznych, matematyczno
-fi zycznych i społecznych. 
Z kolei, w drugiej części 
test mierzy poziom pięciu 
typów, związanych ze śro-
dowiskiem pracy, predyspo-
zycji. Jeżeli w obu częściach 

odpowiadający uzyska wy-
soki wynik w tych samych 
obszarach, będzie to ozna-
czać, że jego predyspozycje 
i zainteresowania są zbież-
ne. A co za tym idzie, jeśli 
zaplanuje karierę zawodo-
wą w tych obszarach, przy-
szła praca będzie dla niego 
źródłem satysfakcji. 

Test jest wartościowym 
narzędziem, jednak jego 
wyniki warto omówić z do-
radcą zawodowym w szkole 
lub podczas zbliżającego się 
Festiwalu Zawodów., Eks-
pert wyjaśni wątpliwości 
związane z właściwym zro-
zumieniem wyników.

Aplikacja powstała w ra-
mach, współfi nansowanego 
ze środków Unii Europej-
skiej, projektu „Moderniza-
cja kształcenia zawodowego 
w Małopolsce II”.
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Zakończyły się prace rewi-
talizacyjne na linii kolejowej 
nr 117, które objęły  odci-
nek Wadowice – Andrychów 
oraz budowę mijanki w Bar-
wałdzie Średnim. Efektem 
przebudowy 12 km torów 
wraz z siecią trakcyjną oraz 
zmodernizowane perony na 

stacji Andrychów i przystan-
kach w Choczni, Choczni 
Górnej, Barwałdzie Średnim 
oraz nowy przystanek Wa-
dowice Osiedle Podhalanin.
Obecnie budowana jest 
łącznica w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej, która wyeliminuje 
konieczność zmiany kierun-
ku jazdy pociągów na sta-
cji Kalwaria Zebrzydowska 
Lanckorona. Dzięki temu, 
możliwy będzie bezpośredni 
przejazd pociągów na tra-
sie Kraków – Bielsko-Biała. 
Łącznica usprawni ruch ko-
lejowy i pozwoli także skró-
cić czas jazdy pociągiem 
z Krakowa do Wadowic, Kęt, 

Andrychowa i Bielska-Białej. 
Oddanie łącznicy do eksplo-
atacji planowane jest w roz-
kładzie jazdy 2023/2024.
Do zakończenia moderni-
zacji linii Kalwaria Zebrzy-
dowska - Bielsko-Biała po-
zostaje przebudowa odcinka 
Andrychów-Kęty-Bielsko

-Biała. Choć zadanie zosta-
ło ujęte w dokumencie stra-
tegicznym pn. PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. - zamie-
rzenia inwestycyjne na lata 
2021-2030 z perspektywą 
do 2040 roku, jego reali-
zacja uzależniona jest od 
zapewnienia fi nansowania. 
A tego na razie nie ma. 

Poprawiona infrastruktu-
ra na linii przekłada się na 
atrakcyjność linii. W ostat-
nich miesiącach widać 
zwiększone zainteresowanie 
pasażerów, mimo częstych 
awarii przestarzałych po-
ciągów, które obsługują tą 

linię. Sytuacja ma się zde-
cydowanie poprawić, gdy 
dojdzie do wejścia na tę 
linię Kolei Małopolskich. Te 
zapowiadają, że już nieba-
wem pociągi Szybkiej Kolei 
Aglomeracyjnej będą regu-
larnie kursowały z Krakowa 
do Andrychowa. 

Polskie Linie Kolejowe S.A., 
odpowiedzialne za kolejową 
infrastrukturę w naszym 
kraju, modernizują też li-
nię kolejową nr 93 Trzebi-
nia-Oświęcim-Czechowi-
ce-Dziedzice. Inwestycja 
zapewni jeszcze w tym 
roku sprawniejsze, bez-
pieczniejsze i komfortowe 
podróże pociągiem. Między 
Trzebinią a Oświęcimiem, 
pasażerowie już korzystają 
z efektów prac, m. in. z no-
wych peronów w Chrzano-
wie , Chełmku i Gorzowie. 
Modernizacja linii zapewni 
krótsze prawie o połowę, 
atrakcyjniejsze i bezpiecz-

niejsze podróże między wo-
jewództwami małopolskim 
i śląskim. Dzięki inwestycji, 
w połowie bieżącego roku, 
linia kolejowa od Trzebini 
do Oświęcimia i Czecho-
wic-Dziedzic będzie przygo-
towana do ruchu pociągów 
z maksymalną prędkością 
120 km/h. 

Ważnie zmiany czekają tak-
że na pasażerów korzysta-
jących z linii nr 94 Kraków 
- Skawina - Zator - Oświę-
cim. Od października 2022 
roku, po kilkuletniej prze-
rwie, kolej aglomeracyjna 
uruchomiła pociągi pasażer-
skie na trasie Kraków - Ska-
wina - Zator - Przeciszów. 
Końcem roku linia ma być 
przedłużona do Oświęcimia. 
Warunkiem jest zakończe-
nie prac modernizacyjnych  
na odcinku Oświęcim-Dwo-
ry oraz dworcu w Oświę-
cimiu. 

Zmiany następują tak-
że na linii kolejowej nr 97 
Skawina - Kalwaria Zebrz. 
- Sucha Beskidzka. Jesz-
cze w tym roku powstanie 
nowy przystanek Dąbrów-
ka Jezioro Mucharskie. 
Peron zostanie wyposażo-
ny w wiaty, ławki, tablice 
informacyjne i oświetle-
nie. Będą także pochylnie 
i ścieżki naprowadzające 
dla osób o ograniczonych 
możliwościach ruchowych, 
a korzystanie  z kolei ułatwi 
parking w pobliżu przystan-
ku. Prace już się rozpoczę-
ły, a oddanie przystanku dla 
podróżnych planowane jest 
jeszcze przed końcem bie-
żącego roku. 

Jarosław Zięba

Coraz lepiej wygląda infrastruktura kolejowa w naszym regionie. Na wszystkich liniach w ostatnim czasie 
trwały lub trwają prace modernizacyjne. Dzięki temu przewoźnicy rozwijają ofertę, a podróż pociągiem 
jest coraz bardziej konkurencyjna dla komunikacji autobusowej.

 Podróż pociągiem
coraz bardziej wygodna

Reklama

 Nowe wozy
dla strażaków

8 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z naszego 
regionu otrzymało rządowe dofi nansowanie na za-
kup samochodów ratowniczo-gaśniczych. Informa-
cję przedstawili na briefi ngu prasowym wojewoda 
Łukasz Kmita, wicemarszałek Łukasz Smółka oraz 
komendant wojewódzki PSP nadbryg. Piotr Filipek.

– Nowy sprzęt to większe 
bezpieczeństwo. Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji przyznało 
dofi nansowania dla zakupu 
62 wozów ratowniczo-ga-
śniczych w Małopolsce. Do 
małopolskich jednostek OSP 
trafi ą 4 ciężkie, 42 średnie 
i 16 lekkich wozów, które 
w razie zagrożenia będą do 
dyspozycji dla strażaków 
ochotników, aby ci nieśli 
pomoc - mówi wojewoda 
Łukasz Kmita. 
Do jednostek z powiatów 
wadowickiego i oświęcim-
skiego trafi 8 wozów: 5 
średnich i 3 lekkie. Wozy 
średnie otrzymają ochot-
nicze straże pożarne w Ry-

czowie, Tłuczani, Frydry-
chowicach, Przeciszowie 
i Porębie Wielkiej. Wozy 
lekkie pojawią się na wy-
posażeniu straży z Chrząst-
kowic, Jaszczurowej i Ski-
dzinia. 
Bezpośrednio po ogłoszeniu 
wyników samorządy i OSP 
przystąpiły do przygotowy-
wania przetargów i procesu 
zakupu wozów.

Środki rozdysponowane 
m.in. przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji oraz Narodowy 
Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
pozwolą na zakup sprzętu 
i wyposażenia.
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 Zmiany 
w policji

W Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu  na-
stąpiły ważne zmiany personalne. Pierwszym Za-
stępcą Komendanta Powiatowego został  podinsp. 
Paweł Ślęczkowski, który zastąpił na tym stanowi-
sku mł. insp. Urszulę Martyniuk.

Nowy wiceszef oświęcim-
skiej Policji, podinsp. Paweł 
Ślęczkowski, był dotychczas 
Zastępcą Komendanta Ko-
misariatu Policji w Trzebini. 
Nowy zastępca powraca do 
oświęcimskiej Policji, w któ-
rej przez 5 lat pracował 
w pionie kryminalnym. 
Podinsp. Paweł Ślęczkowski 
z wykształcenia jest magi-
strem pedagogiki resocja-
lizacyjnej. Jest też absol-
wentem Wyższej Szkoły 
Policji w Szczytnie. Służbę 
w Policji rozpoczął w 2000 
roku w Komendzie Powia-
towej Policji w Chrzanowie. 

W 2007 roku rozpoczął 
pełnienie służby w Wydzia-
le Kryminalnym Komendy 
Powiatowej Policji w Oświę-
cimiu. W 2012 roku objął 
stanowisko Kierownika 
Referatu Dochodzeniowo – 
Śledczego w Komisariacie 
Policji w Trzebini, a w 2014 
Zastępcy Komendanta Ko-
misariatu Policji w Trzebi-
ni. 

Ślęczkowski zastąpił na sta-
nowisku mł. insp. Urszulę 
Martyniuk, która została 
Komendantem Powiatowym 
Policji w Chrzanowie.
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Oświęcim

 Niezwykłe znalezisko 
sprzed wieków

To wyjątkowe w skali Europy odkrycie. Podczas budowy parkingu archeolodzy natrafi li na kolejne znalezi-
sko związane z żydowską przeszłością miasta. Tym razem w sąsiedztwie Parku Pamięci Wielkiej Synagogi 
w Oświęcimiu odnaleziono pozostałości po pierwszej, drewnianej mykwie. Mogą one liczyć nawet 400 lat.

W judaizmie mykwa to 
zbiornik z wodą dla osób 
i naczyń, które zaciągnęły 
jakiegoś rodzaju nieczy-
stość rytualną. Obmycia 
w mykwie dokonuje się 
przez całkowite zanurze-

nie. Puryfi kowane są tak-
że nowo nabyte naczynia. 
Kąpiel w mykwie odbywają 
również osoby przystępu-
jący do judaizmu, jest to 
bowiem element obrzędu 
przyjęcia do synagogi.

- Odnalezione w Oświęcimiu 
pozostałości mykwy to od-
krycie jedyne w swoim ro-
dzaju, z pewnością na skalę 
europejską. Oceniamy, że 
pochodzą one z XVII lub 
XVIII wieku, a mogą być 
jeszcze starsze. Jego wy-
jątkowość dotyczy jednak 

nie tylko okresu z którego 
pochodzi, ale także bardzo 
dobrego stanu zachowania 
oraz tego, że w tej części 
Europy praktycznie nie za-
chowały się niemal żadne 
ślady po drewnianej zabu-

dowie żydowskiej związa-
nej z religijnym rytuałem 
– mówi Tomasz Kuncewicz, 
dyrektor Muzeum Żydow-
skiego w Oświęcimiu. Jak 
dodaje, drewniana mykwa 
znajdowała się nieco po-
niżej murowanej, której 
pozostałości odnaleziono 
w Oświęcimiu kilka tygodni 
temu. Po wstępnym rozpo-
znaniu można założyć, że 
najnowsze znalezisko po-
chodzi z XVII lub XVIII wie-
ku, jednak wedle history-
ków zachowana drewniana 
zabudowa może być jeszcze 

starsza. Początki żydow-
skiej historii w Oświęcimiu 
sięgają bowiem już drugiej 
połowy XVI wieku. Wów-
czas to we wspomnianej 
okolicy powstała pierwsza 
synagoga oraz cmentarz. 

Choć na ziemiach polskich 
mykwy były zazwyczaj 
osobnymi budynkami,  to 
tworzyły kompleks wraz 
z innymi religijnymi insty-
tucjami judaizmu. Można 
więc założyć, że zachowa-
ne pozostałości dotyczą już 
najwcześniejszego okresu 
bytności Żydów w Oświę-
cimiu.

Z tą właśnie drewnianą 
oświęcimską mykwą wiąże 
się  także jedna z chasydz-
kich legend, przytoczona 
przez Jehudę Kindermana 

w „Sefer Oshpitzin”, czy-
li wydanej w 1977 roku 
księdze pamięci oświę-
cimskich Żydów. Jest to 
opowieść o trzech wielkich 
cadykach, którymi byli Eli-
melech z Leżajska (1717-
1787), jego brat Zusja 
z Annopola i Szlomo Boch-
ner z Chrzanowa. Podczas 
swojej wędrówki spotkali 
się w Oświęcimiu. - Spędzili 
tam cały dzień, ale zgodnie 
z przyjętą w swojej podró-
ży zasadą nie przebywali 
nocą w tym samym miej-
scu, w którym spędzali cały 
dzień. Tym razem jednak 
na prośbę Elimelecha zo-
stali w Oświęcimiu, a cadyk 
przenocował w małej my-
kwie, która od tego czasu 
nazywana była mykwą „reb 
Elimelecha” – przywołuje 
opowieść dr Artur Szyndler, 
historyk z Muzeum Żydow-
skiego.

Żydowscy oświęcimianie 
nazywali swoje miasto 
Oszpicin (jid. goście). Przed 
wybuchem II wojny świa-
towej stanowili oni ponad 
połowę mieszkańców, z któ-
rych Zagładę przeżyła jedy-
nie garstka. Ostatni żydow-
ski oświęcimianin, Szymon 
Kluger, zmarł w 2000 r. Ich 
dzieje prezentuje Muzeum 
Żydowskie w Oświęcimiu, 
zlokalizowane w centrum 
starego miasta, tworzące 
kompleks razem z zabyt-
kową Synagogą Chewra 
Lomdej Misznajot oraz Cafe 
Bergson. Więcej informacji 
na temat instytucji można 
znaleźć na stronie www.
oshpitzin.pl oraz na Face-
booku i Instagramie.
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Chełmek

 XXIV Wiosenny 
Przegląd Sztuki

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Cheł-
mku wraz z gronem partnerów – wśród których 
znalazł się Kurier Małopolski Zachodniej –zaprasza 
twórców do udziału w XXIII Wiosennym Przeglą-
dzie Sztuki w Chełmku.

Wydarzenie od ponad dwu-
dziestu lat skupia miłośni-
ków sztuk plastycznych 
z terenu Ziemi Oświęcim-
skiej oraz ościennych po-
wiatów. Coroczna wysta-
wa malarstwa, rysunku, 
grafi ki, rzeźby, ceramiki, 

fotografi ki i technik mie-
szanych ukazuje potencjał 
i dorobek środowiska. Jest 
też afi rmacją twórczej po-
stawy wobec rzeczywisto-
ści.
Termin nadsyłania zgło-
szeń mija w tym roku 
5 kwietnia. Ci, którzy chcą 
dołączyć do grona uczest-
ników, swoje prace powin-
ni dostarczyć do siedziby 
MOKSiR w Chełmku. 
Przegląd adresowany jest 
do osób pełnoletnich. Moż-
na zgłaszać prace z zakre-
su  rysunku, malarstwa, 
rzeźby, grafi ki, ceramiki, 
technik mieszanych i mul-
timediów.  Uczestnik może 
złożyć 2 prace, a ich mak-
symalny format nie może 
przekroczyć 100x70 cm. 
Regulamin konkursu zna-
leźć można na stronie in-
ternetowej moksir.chel-
mek.pl.
Zgłoszone prace prezen-
towane będą od 14 kwiet-
nia w Galerii „Epicentrum” 
w siedzibie MOKSiR przy 

Placu Kilińskiego 3. W tym 
dniu, o godzinie 18.00, od-
będzie się wernisaż wysta-
wy, który uświetni koncert 
Agnieszki Chrzanowskiej. 
Kurier Małopolski Zachod-
niej objął patronat medial-
ny nad imprezą oraz ufun-

dował nagrodę specjalną 
- prezentację dorobku ar-
tysty na łamach naszego 
miesięcznika. Nagrodzony 
zostanie twórca z powiatu 
oświęcimskiego lub wado-
wickiego wybrany przez 
specjalną komisję. 
Sponsorem głównym wy-
darzenia jest Gaz-System 
– spółka strategiczna dla 
polskiej gospodarki. Od-
powiada za przesył gazu 
ziemnego, zarządza naj-
ważniejszymi gazocią-
gami w Polsce oraz jest 
właścicielem Terminalu 
LNG im. Prezydenta Le-
cha Kaczyńskiego. Spółka 
zapewnia bezpieczeństwo 
energetyczne Polski, przy-
czyniając się do rozwoju 
europejskiego rynku gazu. 
Wszystkie inwestycje GA-
Z-SYSTEM są prowadzone 
z zastosowaniem nowo-
czesnych technologii i sys-
temów zabezpieczeń oraz 
z poszanowaniem środo-
wiska naturalnego i praw 
wszystkich interesariuszy.
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REGION

W rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie w Wadowickim Centrum Kultury zaprezentowano fi lm „Goście” 
zrealizowany na zlecenie Urzędu Gminy w Wadowicach. Jest to wzruszający dokument o wojnie zawie-
rający relacje obywateli Ukrainy, którzy uciekając przed agresją Rosji dotarli do Wadowic.

Film opowiada historie lu-
dzi, którzy nie byli obojęt-
ni i nieśli bardzo potrzebną 
Ukraińcom pomoc zaraz po 

wybuchu wojny. Oglądając 
dokument możemy lepiej 
zobaczyć i zrozumieć men-
talność ludzi dotkniętych 
wojną. To w szczególności 
historie osób, które próbo-
wały wydostać się z atako-
wanego kraju, jak i historie 
ich sąsiadów – Polaków, 
którzy pomagali w akcie 
dobroci. Film pt. „Goście” 
podkreśla siłę jednostek, 

które zostały zjednoczone 
w nadzwyczajnej sytuacji 
aby nieść pomoc w tamtym 
momencie. 

Tytuł fi mu nie jest przy-
padkowy. Goście – to sło-
wo klucz, które przewijało 
się w polskich domach od 
początku wybuchu wojny. 
Nie uchodźcy, nie obcy – 
a właśnie goście.
Polskie rodziny przyjmowa-
ły Ukraińców do własnych 
domów, oddając własne 
pokoje, własne łóżka i sta-
rając się zapewnić nie tylko 

bezpieczeństwo, ale rów-
nież wszelkie niezbędne 
do życia produkty, sprzęty 
i potrzebną opiekę.

W przeprowadzonych wy-
wiadach widzowie poznają 
osobiste historie osób, któ-
re wojna zastała w wielkim 
zaskoczeniu.

O czym myśli człowiek 
w obliczu tak potężnego 
zagrożenia? Jak spako-
wać najcenniejsze rzeczy 
do małej torby podróżnej 
i zostawić całą resztę ży-

cia za sobą? Jak rozdzielić 
się z częścią rodziny ratu-
jąc dzieci? Jak opanować 
strach? Gdzie szukać po-
mocy?  Nasycony emocjami 
obraz okazał się prawdzi-
wym wyciskaczem łez. Po 
seansie widzowie jeszcze 
długo rozmawiali przy ka-
wie i ciastku o swoich od-
czuciach, wracali pamięcią 
do czasu wybuchu wojny 
i wymieniali się dalszymi 
kolejami swojego losu.
Większość osób nie kry-
ła wzruszenia i szczerze 
dziękowała realizatorom 
przedsięwzięcia za poka-
zanie szerszej publiczności 
ich trudnej życiowej drogi.

Część bohaterów fi lmu zdą-
żyła już szczęśliwie powró-
cić do rodzinnej Ukrainy 
i nadal pozostaje w kontak-
cie z rodzinami, które ich 
przyjęły w Polsce. Nieste-
ty bardzo liczne nadal jest 
grono osób, które nie mają 
takiej możliwości, ponieważ 
w ich rodzinnych miejsco-
wościach nadal prowadzone 
są działania wojenne.

Film obejrzeć można w in-
ternecie, na kanale YouTube 
Gminy Wadowice. Wkrótce  
dokument ma także wyemi-
tować TVP Kraków.

 „Goście”, czyli 
Ukraińcy w Wadowicach

Reklama

Wadowice

 Rocznica 
Klubu Seniora

Seniorzy z wadowickiego Klubu Seniora obchodzili 
pierwszy rok działalności! W tym czasie zawiązały 
się tutaj trwałe więzi między klubowiczami, którzy 
dobrze czują się w swoim towarzystwie, chętnie 
podejmują się wspólnych działań i zgodnie twierdzą, 
że ich życie nabrało barw.

Celem Klubu jest zapew-
nienie wsparcia poprzez 
aktywizację społeczną, 
działalność prozdrowotną, 
edukacyjną, kulturalną 
czy rekreacyjną. W wa-

dowickim Klubie Seniora 
jest 15 członków z Gminy 
Wadowice, powyżej 60. 
roku życia.
Zajęcia dla seniorów odby-
wają się niemal codzien-
nie, od poniedziałku do 
piątku. W ubiegłym roku 
Seniorzy mieli zapewnio-
ne zajęcia z instruktorem 
aqua na basenie „Delfi n” 
w Wadowicach. Ćwiczyli 
aerobik wodny raz w ty-
godniu, przez godzinę!.
Odwiedzali również klub 
fi tness i mieli zajęcia z jogi. 
Ćwiczenia służą podniesie-

niu kondycji fi zycznej oraz 
mają wpływ na podniesienie 
jakości życia seniorów.
Zajęcia nie mają tylko cha-
rakteru sportowego. W sie-
dzibie klubu prowadzona 

jest również terapia zaję-
ciowa. Seniorzy spełniają 
się plastycznie, manualnie, 
grają w gry oraz zabawy 
towarzyskie. Organizatorzy 
planują liczne spotkania 
edukacyjne ze specjalista-
mi różnych dziedzin życia, 
promując np. bezpieczeń-
stwo w sieci. W ubiegłym 
roku klubowicze brali udział 
w zajęciach komputero-
wych w ramach programu 
„Cyfrowy Senior w trzech 
wymiarach”, który był or-
ganizowany przez Związek 
Centralny Dzieła Kolpinga.
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POWIAT OŚWIĘCIMSKI

Informacje przygotowane we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu

 Powołano Mobilne Centrum 
Organizacji Pozarządowych 

3 marca zawarto porozumienie o uruchomieniu Mobilnego Centrum Organizacji Pozarządowych. Podpisy 
pod dokumentem złożyli prezydent, burmistrzowie i wójtowie wszystkich gmin w naszym powiecie oraz 
włodarze samorządu powiatowego - starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński i wicestarosta Paweł Ko-
bielusz. MCOP zajmie się wszechstronną pomocą lokalnym organizacjom pozarządowym.

– Stowarzyszenia mają bar-
dzo duże znaczenie w dzia-
łalności samorządów. Dziś 
jesteśmy świadkami podpi-
sania porozumienia o po-
wołaniu Mobilnego Centrum 
Organizacji Pozarządowych. 
Serdecznie dziękuję prezy-
dentowi, wójtom i burmi-
strzom za pozytywne od-
niesienie się i poparcie tej 
inicjatywy. Myślę że obok 
przysłowiowych asfaltów, 
bruków i innych namacal-
nych efektów naszej pracy 
działania w tzw. miękkich 
projektach są też niezmier-
nie istotne. (…) Matką 
chrzestną tego wydarzenia 
jest nasza wspaniała ko-
leżanka, członkini zarządu 
powiatu Teresa Jankowska 
– powiedział, witając sy-
gnatariuszy porozumienia 
starosta oświęcimski An-
drzej Skrzypiński.
– Bardzo dziękuję za 
otwartość i przyjęcie pro-
pozycji tej inicjatywy. My-
ślę że jest ona wyjątkowa 
nie tylko w skali naszego 
województwa, ale i kraju – 
podkreśliła, zwracając się 
do włodarzy, Teresa Jan-
kowska.
Członkini zarządu powia-
tu nie kryła zadowolenia 
z faktu, że wokół organiza-

Podczas lutowej sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu 
nagrodzono zwycięzców konkursu plastycznego na 
projekt sztandaru Powiatu Oświęcimskiego. Nagrody 
wręczył starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński 
i członkini Zarządu Powiatu Teresa Jankowska.

 Nagrody
za sztandar

Komisja konkursowa przy-
znała nagrodę w kategorii 
kl. IV-VI dla Elizy Ortman 
z Samorządowego Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 2 w Chełmku. W kate-
gorii szkoły średnie komi-
sja wyróżniła projekt Nata-
lii Adamus z Powiatowego 
Zespołu Nr 2 Szkół Ogólno-
kształcących Mistrzostwa 
Sportowego i Technicznych 
im. Ignacego Łukasiewicza 
w Oświęcimiu.
W ubiegłym roku Zarząd 
Powiatu w Oświęcimiu wy-
stąpił z inicjatywą nada-
nia sztandaru dla Powiatu 
Oświęcimskiego. Główne 
prace projektowe zostały 
zlecone profesorowi Zeno-
nowi Piechowi (współautor 
projektu obecnego herbu 
Powiatu) oraz profesor Bar-
barze Widłak. Równolegle, 
w ramach promocji idei 
sztandaru wśród młodego 
pokolenia, za pośrednic-
twem Młodzieżowy Dom 
Kultury w Oświęcimiu prze-
prowadzono wspomniany 
konkurs plastyczny, na któ-
ry wpłynęło 14 prac.
Opracowany przez prof. Ze-
nona Piecha i prof. Barbarę 
Widłak projekt sztandaru 
Powiatu Oświęcimskiego 

jest dopełnieniem funk-
cjonujących już znaków 
powiatu, herbu oraz fl agi. 
Głównymi elementami two-
rzącymi sztandar są: godło 
Rzeczypospolitej Polskiej - 
Orzeł Biały oraz godło Po-
wiatu Oświęcimskiego, nie 
ukoronowany czarny Orzeł 
ze złotą literą O na pier-
si.
Powiat Oświęcimski należy 
do nielicznych współcze-
snych powiatów posiadają-
cych kilkusetletnią tradycję 
heraldyczną. W wojewódz-
twie małopolskim tylko dwa 
powiaty posiadają taką tra-
dycję: Oświęcimski i Są-
decki.
Projekt został przesłany do 
MSWiA celem uzyskania 
opinii Komisji Heraldycznej. 
Zgodnie z uwarunkowania-
mi ustawowymi pozytywna 
opinia ministra właściwego 
do spraw administracji pu-
blicznej wydana w oparciu 
o stanowisko kompetent-
nego w tej dziedzinie or-
ganu, jakim jest Komisja 
Heraldyczna daje podsta-
wę organowi stanowiącemu 
danej jednostki samorzą-
dowej do podjęcia uchwały 
o ustanowieniu danego in-
sygnium.
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 Powiatowa książnica 
pomaga bibliotekom

Od wielu lat Miejska Biblioteka Publiczna Galeria Książki w Oświęcimiu pełni 
także rolę książnicy powiatowej. Nie inaczej jest w tym roku. 27 lutego w pla-
cówce przy ul. Nojego porozumienie o powierzeniu MBP wykonywania zadań 
powiatowej biblioteki publicznej w 2023 r. podpisali starosta oświęcimski An-
drzej Skrzypiński, wicestarosta Paweł Kobielusz i prezydent Oświęcimia Janusz 
Chwierut.
Powiatowa dotacja na ten 
cel wyniesie w br. 80 tys. 
zł. W ramach działalności 
powiatowej książnica reali-
zuje następujące zadania:
• organizacja szkoleń ogól-

nych i specjalistycznych

• monitorowanie stanu sieci 
bibliotecznej w powiecie

• udzielanie pomocy meto-
dycznej

• udzielanie pomocy orga-
nizacyjnej gminnym bi-
bliotekom publicznym

• udział w selekcji zbiorów
• udział w inwentaryzacji 

zbiorów
• opracowanie i rozprowa-

dzanie materiałów meto-
dycznych

• monitorowanie stanu sieci 
bibliotecznej w powiecie.

Powiatowi włodarze zgod-
nie podkreślili, że fundusze 
z budżetu nie sprowadzają 

się tylko do budowy dróg 
czy obiektów sportowych. 
Środki powiatowe są inwe-
stowane także w kulturę, 
w tym upowszechnianie 
czytelnictwa.
Miejska Biblioteka Publicz-
na w Oświęcimiu od lat 
plasuje się w czołówce naj-
lepszych książnic nie tylko 
w Małopolsce, lecz także 

całego kraju. Dysponuje 
bogatym księgozbiorem, 
nowoczesnym zapleczem 
multimedialnym, okazałym 
i funkcjonalnym obiektem, 
ale przede wszystkim zna-
komitą i fachową kadrą. 
Od blisko 20 lat jest orga-
nizatorem Ogólnopolskiej 
Nagrody Literackiej im. 
Kornela Makuszyńskiego 
przyznawanej rokrocznie 
autorom najlepszych ksią-
żek dla dzieci i młodzieży.
Biblioteka jest pomysłodaw-
cą Alei Pisarzy, która na-
wiązuje do popularnych na 
całym świecie Alei Gwiazd, 
przy czym - w odróżnieniu 
od idolów masowej kultury 
medialnej - dowartościowa-
niu podlega tu sztuka o naj-
wyższej wartości kulturowej 
– sztuka słowa. W tej chwili 
mieści wmurowane w pla-
cu za biblioteką tabliczki 
z sentencją i autografami 
20 polskich pisarzy, m.in. 
Olgi Tokarczuk, Janusza 
Głowackiego, Wiesława My-
śliwskiego, Andrzeja Stasiu-
ka, Szczepana Twardocha. 

 Wznowiona budowa
 kompleksu sportowego 
 przy „Chemiku”
Do końca tego roku wybudowany zostanie obiekt lekkoatletyczny wraz z bo-
iskiem piłkarskim przy powiatowym „Chemiku”. Budowę długo oczekiwanego 
kompleksu sportowego, rozpoczętą w 2021 r., dokończy PBU Elbud z Brzeszcz. 
Starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński, wicestarosta Paweł Kobielusz i wła-
ściciel fi rmy z Brzeszcz Bogusław Luranc złożyli 16 lutego w starostwie podpisy 
pod stosowną umową. 

W ramach kompleksu po-
wstanie część lekkoatle-
tyczna z bieżnią 4-torową 
o długości 400 metrów 
z nawierzchnią syntetyczną, 
rzutnią do pchnięcia kulą, 
skocznią w dal i wzwyż. 
Ponadto powstaną boiska - 
do piłki nożnej o wymiarach 
100 na 64 m ze sztuczną 
nawierzchnią oraz do siat-
kówki plażowej. 
Inwestycja obejmuje także 
trybunę na blisko 300 krze-
sełek, zaplecze z szatniami 
dla zawodników, trenerów 
i sędziów oraz miejsca par-
kingowe. 
Przypomnijmy, że pierwot-
nie nowoczesny kompleks 
sportowy miał być gotowy 
w połowie 2022 roku. 
– Pierwszego wykonawcę 
z powodu niezwykle nie-
rzetelnego wykonywania 
swoich obowiązków usunę-
liśmy w maju zeszłego roku 
- mówi starosta oświęcimski 
Andrzej Skrzypiński. 
– Jesteśmy po podpisaniu 
drugiej już umowy na budo-
wę kompleksu sportowego 
przy Powiatowym Zespole 
nr 2. Firma Elbud wygrała 
przetarg na wykonanie prac 
o wartości 10,5 mln zł – do-
daje starosta. 
Firma ma doświadczenie 
w realizacji inwestycji spor-
towych. Zbudowała m.in. 
kompleksy sportowe przy 
szkołach w Gminie Brzesz-
cze i kompleks sportowy 
w Osieku. 

– Zadanie wykonamy w ter-
minie, czyli do końca bieżą-
cego roku - zapewnia Bogu-
sław Luranc, właściciel fi rmy 
Elbud z Brzeszcz. 
Po poprzednikach przejmuje 
zadanie, którego stopień re-
alizacji ocenia się na 30-35 
procent.
Na wznowienie prac trzeba 
było czekać kilka miesięcy. 
W tym czasie dokonano in-
wentaryzacji, sporządzono 
dokumentację, rozpisano 
powtórny przetarg i go roz-
strzygnięto. 
- Mam świeżą informację, 
że z programu ogłoszone-
go przez Ministerstwo Spor-
tu i Turystyki pozyskaliśmy 
blisko 3,1 mln zł. W tym 
bardzo trudnym okresie 
dla budżetu Powiatu roz-
poczynamy rok w trochę 
lepszych humorach, bo 
udało nam się podpisać 
umowę z nowym wyko-
nawcą i uzyskać wsparcie 
ze środków zewnętrznych. 
Obiekt będzie wyposażony 
w funkcje lekkoatletyczne 
z potwierdzonym certyfi -
katem Polskiego Związku 
Lekkiej Atletyki (PZLA). 
Przybędzie w naszym po-
wiecie naprawdę porządny 
i funkcjonalny  kompleks 
w otoczeniu szkoły spor-
towej - podkreśla starosta 
Andrzej Skrzypiński. 

Zadowolenia ze znalezie-
nia nowego wykonawcy 
i wznowienia prac nie kryje 

także wicestarosta Paweł 
Kobielusz. – Poprzedni wy-
konawca realizował inwe-
stycję niezgodnie z har-
monogramem, ze zwłoką. 
I nic nie wskazywało na to, 
że w pewnym momencie ta 
inwestycja przyspieszy i zo-
stanie oddana w założonym 
terminie. W związku z tym 
Zarząd Powiatu podjął decy-
zję o zakończeniu współpra-
cy z tym wykonawcą. Teraz 
wchodzi kolejna fi rma lokal-
na z naszego terenu. Miej-
my nadzieję, że dokończy 
zadanie w terminie. Tak, by 
z początkiem nowego roku 
szkolnego, czyli jeszcze 
w tym roku kalendarzowym 
świętować oddanie obiektu 
do użytku - podkreślił wice-
starosta.    
Paweł Kobielusz przypo-
mniał, że plany budowy 
kompleksu przy „Chemiku” 
sięgają końca zeszłego wie-
ku. 
– Trudno sobie wyobra-
zić, by szkoła mistrzostwa 
sportowego była pozba-
wiona nowoczesnej infra-
struktury sportowej. Tym 
samym spięty zostanie 
przysłowiową klamrą rejon 
miasta, w którym funkcjo-
nują pływalnia i lodowisko, 
a wkrótce także obiekt lek-
koatletyczny z boiskiem pił-
karskim. Daje to nowe moż-
liwości i perspektywy dla 
wszystkich, którzy kochają 
sport - dodał wicestarosta 
Paweł Kobielusz. 

cji pozarządowych udało się 
zjednoczyć jednostki samo-
rządu w naszym powiecie. 
Wyraziła nadzieję, że po-
mysł, z którego zrodził się 
MCOP, będzie tez inspiracją 
dla innych powiatów. 

– Dzięki tej inicjatywie ten 
obszar społeczny będzie 
mieć swoje przebicie, pro-

mowane będą takie warto-
ści jak obywatelskość i de-
mokracja. Mamy ogromny 
potencjał w postaci ponad 
400 organizacji pozarządo-
wych w naszym powiecie. 
Teraz będzie możliwość 

wzmocnienia tego potencja-
łu i talentów osób działają-
cych w NGO-sach. Będzie-

my odwiedzać wszystkie 
nasze gminy. Bardzo dzię-
kuję państwu za poparcie 
tej inicjatywy i współfi nan-
sowanie pomysłu – dodała.
Dzięki MCOP organizacje 
pozarządowe będą mogły 
skorzystać z grupowych, 
jak i indywidualnych kon-
sultacji w zakresie prawa 
czy księgowości, a także 
uzyskać informacje o aktu-
alnych konkursach dla NGO.
– Aktualizacja wiedzy, sie-
ciowanie, wspólne orga-
nizowanie przedsięwzięć, 
wzmocni działalność na-
szych samorządów. Jest to 
naprawdę piękne wydarze-
nie, że potrafi my zjedno-
czyć się wokół aktywnych 
mieszkańców i organizacji 
pozarządowych – podsu-
mowała Teresa Jankow-
ska. 
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OŚWIĘCIM

Oświęcimskie organizacje pozarządowe, które są ważnym partnerem miasta, 
mogą również w tym roku liczyć na dotacje wspierające ich działalność, będącą 
uzupełnieniem działań miasta w różnych obszarach.  

 Organizacje pozarządowe 
otrzymały pieniądze

– Wielu mieszkańców ko-
rzysta z projektów czy form 
pomocy przygotowanych 
przez te organizacje, ale też 
wielu mieszkańców aktyw-
nie w nich działa. Każdego 
roku miasto wspiera fi nan-
sowo ten sektor, ponieważ 
potencjał tych organizacji 
oraz proponowane formy 
wsparcia czy aktywności 
wzbogacają i urozmaicają 
miejską ofertę – podkre-
śla Janusz Chwierut, pre-
zydent Oświęcimia. Wśród 
stowarzyszeń, organizacji 

i fundacji, które efektywnie 
działają w różnych sferach 
życia społecznego, kultu-
ralnego, sportowego oraz 
w zakresie pomocy spo-
łecznej czy pomocy osobom 
niepełnosprawnym rozdys-
ponowano z budżetu miasta 
1,2 mln zł.
 Dotacje trafi ły nie tylko na 
szkolenie sportowe dzieci 
i młodzieży, ale też na tu-
rystykę, wypoczynek oraz 
projekty kulturalne i wspie-
rające tworzenie więzi lokal-
nych. Przyznano je również 

organizacjom pozarządo-
wym prowadzącym świetli-
ce, organizującym pomoc 
w opiece nad chorymi czy 
promującym zdrowie psy-
chiczne i propagującym ideę 
honorowego krwiodawstwa. 
Jest też znaczna pomoc dla 
osób niepełnosprawnych. 
Są również pieniądze na 
prowadzenie i utrzymanie 
schroniska dla bezdomnych 
zwierząt w Oświęcimiu. 

  Nowa droga usprawni 
komunikację w centrum 

W pierwszym z nich, który 
jest aktualnie realizowany 
droga pobiegnie nowym 
śladem przecinając ulice: 
ul. Chopina, ul. Wysokie 
Brzegi za hospicjum i szpi-
talem oraz ul. Szpitalną.  

Ta część prac zakończy się 
w połowie 2024 roku. W ko-
lejnym etapie planowanym 
w następnych latach droga 
połączy się z ul. Dąbrow-
skiego za hotelem Gali-
cja.
Koszt budowy drogi w I eta-
pie wyniesie ok. 7 mln zł, 
z czego blisko 5 mln zł mia-
sto pozyskało z funduszy 
zewnętrznych. – Budujemy 
zupełnie nową drogę, stąd 
do tej inwestycji przygoto-
wywaliśmy się od wielu lat. 

Najpierw zleciliśmy opra-
cowanie projektu technicz-
nego, jednak proces jego 
zatwierdzenia trwał bardzo 
długo. Ostatecznie udało się 
wszystko załatwić i mogli-
śmy przystąpić do budowy 

drogi, na razie tylko na od-
cinku od ul. Chopina do ul. 
Szpitalnej. Będziemy jed-
nak szukać pieniędzy, aby 
w kolejnych latach wybu-
dować drugi odcinek ulicy, 
który połączy się z ul. Dą-
browskiego. W ten sposób 
dopniemy układ komuni-
kacyjny w północnej części 
naszego miasta  – przybliża 
prezydent Janusz Chwierut. 
– Droga będzie dobrym roz-
wiązaniem łączącym Stare 
Miasto z osiedlem Chemi-

ków. Ułatwi też szybszy do-
jazd do obwodnicy północ-
nej mieszkańcom z centrum 
miasta – dodaje.
W ramach inwestycji po-
wstanie nowy niemal ki-
lometrowy odcinek drogi. 

Przebudowane zostaną 
skrzyżowania z ulicą Szpi-
talną i ul. Wysokie Brzegi. 
Wzdłuż drogi przewidzia-
ny jest chodnik i ścieżka 
rowerowa. Ulica zostanie 
oświetlona i odwodniona. 
Inwestycja ma usprawnić 
komunikację w mieście 
i wpłynąć znacząco na  
rozwój budownictwa czy 
usług. – W rejonie szkoły 
muzycznej, pomiędzy ul. 
Chopina, a ul. Wysokie 
Brzegi jest sporo terenów, 

które można wykorzystać 
pod budownictwo miesz-
kaniowe. Plan miejscowy 
określa tam takie funkcje. 
Liczę, że w perspektywie 
kolejnych lat znajdą się in-
westorzy, którzy podejmą 
się takich wyzwań – mówi 
prezydent.
Z tym przedsięwzięciem 
łączy się też modernizacja 
ulicy Wysokie Brzegi. Staro-
stwo Powiatowe, które jest 
inwestorem przymierza się 
do jej rozpoczęcia jeszcze 
w tym półroczu. – Jest to 
dzisiaj jedna z gorszych 
dróg w mieście,  dlatego tak 
ważne jest, aby przy okazji 
budowy ul. Krasińskiego 
również i ją wyremontować. 
Dlatego wspólnie ze Staro-
stwem Powiatowym zde-
cydowaliśmy, aby połączyć 
siły i prowadzić inwestycje 
w tym rejonie w sposób 
kompleksowy. Starostwo 
Powiatowe przygotowało 
projekt techniczny, za-
bezpieczyliśmy pieniądze 
w naszych budżetach. Są 
też pieniądze z Oświę-
cimskiego Strategicznego 
Programu Rządowego. Czy 
ich wystarczy zobaczymy 
wkrótce, kiedy starostwo 
ogłosi przetarg. Staramy 
się nie tylko modernizować 
czy przebudowywać istnie-
jące już drogi, ale też pro-
ponować nowe rozwiązania 
w aspekcie komunikacyj-
nym i rozwojowym Oświę-
cimia – kończy.

Od kilku tygodni prowadzone są roboty przy budowie ulicy Krasińskiego, która będzie drogą alternatywną 
do mocno obciążonej ruchem samochodowym ulicy Dąbrowskiego. Inwestycja miasta jest podzielona 
na etapy. 
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 Energooszczędne 
mieszkania dla każdego

– Budujemy teraz kolejny 
budynek w rejonie pomię-
dzy ul. Sadową i ul. Cegla-
ną. Inwestycja prowadzona 
jest według najnowszych 

technologii. Budynek będzie 
energooszczędny, zainsta-
lowane zostaną panele fo-
towoltaiczne i pompy ciepła 
głębinowe. W podziemiach 
pojawią się miejsca dla 
samochodów, a pomię-
dzy kondygnacjami będzie 
można się przemieszczać 

korzystając z windy – in-
formuje Tyberiusz Kornas, 
prezes Oświęcimskiego 
Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego. 

Inwestycja zostanie odda-
na do użytku pod koniec 
roku. W budynku będzie 
36 mieszkań o powierzchni 
od 40 m kw. do 90 m kw. 
Aktualnie nie ma w nim 
już wolnych mieszkań. 
Jednak jak zapowiada Ty-
beriusz Kornas spółka wio-

Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ma propozycję mieszkań dla każdego. Oferuje 
lokale w zabudowie wielorodzinnej w nowym budownictwie na osiedlu Stare Stawy. Swoje własne M 
mogą otrzymać rodziny z dziećmi, osoby młode, w średnim wieku czy też seniorzy. 
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 Oświęcimianie
 pokazali,
 że są z Ukrainą 

W wydarzeniu, 24 lutego, 
w I rocznicę inwazji Rosji na 
Ukrainę, wzięli udział pre-
zydent Oświęcimia Janusz 
Chwierut, starosta oświę-
cimski Andrzej Skrzypiński, 

poseł na Sejm RP Marek 
Sowa, młodzież, mieszkań-
cy Oświęcimia i obywatele 
Ukrainy, mieszkający w na-
szym mieście.
Oświęcimianie od samego 
początku wspierali Ukra-
ińców. Otworzyli dla nich 
swoje domy i serca, poma-
gając im w odnalezieniu się 
w nowej i trudnej dla nich 
rzeczywistości, organizując 
zbiórki potrzebnych rze-
czy. Mówił o tym prezydent 
Oświęcimia Janusz Chwie-
rut, który wyraził ogromne 
podziękowania dla miesz-
kańców miasta za okazaną 
pomoc. 
Artem Bogutskyi reprezen-
tujący społeczność ukraiń-
ską podkreślał, że nie tylko 
mieszkańcy, ale też insty-
tucje czy organizacje spo-
łeczne otwarły przed nimi 
drzwi. – Dziękuję wam za 
to bracia i siostry Polacy. 
Ukraińcy tego nie zapomną, 
Ukraińcy na zawsze zapa-
miętają, kto jest wrogiem, 
a kto bratem. Mam nadzie-

W Alei Drzew Pamięci w parku na Zasolu zasadzono 
kasztanowca, drzewo charakterystyczne dla ukra-
ińskiej stolicy – Kijowa. W ten symboliczny sposób 
społeczność miasta Oświęcimia pokazała, że pamięta 
o swoich ukraińskich sąsiadach i tragedii, która ich 
dotyka w wyniku brutalnej rosyjskiej agresji na ich 
kraj. Wspiera ich w walce z najeźdźcą.
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sną przystąpi do budowy 
trzeciego budynku, w któ-
rym zastosowane zostaną 
podobne technologie. Bę-
dzie też 36 nowych miesz-
kań. Lista oczekujących na 

mieszkanie nie jest jeszcze 
zamknięta. Spółka planu-
je w sumie wybudować 
dziewięć takich budynków 
mieszkalnych na Starych 
Stawach.

ję, że niebawem będziemy 
świętować wspólnie wygraną 
wojnę – zaznaczył.
Kasztanowca zasadzili pre-
zydent Oświęcimia Janusz 
Chwierut, starosta powia-

tu oświęcimskiego Andrzej 
Skrzypiński oraz Artem 
Bogutskyi w towarzystwie 
Swietłany i jej syna, obywa-
teli Ukrainy mieszkających 
w Oświęcimiu.
– Wierzę w to, że Ukraina 
odzyska pokój, podstawowe 
prawo narodu i mieszkań-
ców do niepodległości  i bez-
pieczeństwa.  Kasztanowiec 
symbol Kijowa jest naszym 
hołdem dla walczącej Ukra-
iny, niech rośnie tak, jak 
wierzę, będzie rosła, roz-
wijała się dumna Ukraina – 
powiedział prezydent Oświę-
cimia Janusz Chwierut.
–  Widzimy, że Ukraina broni 
się rękami i umysłami przed 
barbarzyńską agresją, sku-
tecznie zadając ogromne 
straty napastnikom. Dosta-
wy broni z krajów wolnego 
świata pozwalają wierzyć, że 
Ukraina będzie jak to drze-
wo, dumna i wyprostowana.  
– podkreślił starosta, doda-
jąc że jesteśmy bratnimi 
narodami, mimo trudnych 
okresów we wspólnych re-
lacjach i historii.
Na specjalnej tabliczce 
umieszczonej przy drzewie 
znajdzie się napis: Kasz-
tanowiec symbol Kijowa 
w hołdzie Ukrainie walczącej 
z rosyjskim agresorem.

Kasztanowiec jest trze-
cim drzewem, który rośnie 
w Alei Drzew Pamięci. Pierw-
szym jest Dąb Wolności 
z baskijskiej Guerniki, a ko-
lejnym lipa z placu Oporu, 
który znajduje się w Starym 
Mieście w Dachau. To żywe 
symbole pamięci niosące 
przesłanie na przyszłość.

Przedsięwzięcie jest realizo-
wane w ramach obchodzo-
nego w Oświęcimiu w 2023 
Roku Inicjatyw Pokojowych.

Informacje przygotowane we współpracy 
z Urzędem Miasta Oświęcim
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 Wernisaż prac 
Franciszka Kupca

1 marca w Miejscu Aktywności Mieszkańców Rynek 13 odbył się wernisaż  
„Sztuka w drewnie” autorstwa Franciszka Kupca.

Artysta od lat jest miesz-
kańcem Kęt, jednak urodził 
się i wychował w Bieszcza-
dach, a w jego pracach 
widoczna jest inspiracja 
miejscem pochodzenia.
Pan Franciszek zaprezen-
tował oryginalne obrazy, 
rzeźby oraz drewniane 
kompozycje budowane 
z małych elementów, któ-
rych wykonanie wymaga 
niezwykłej precyzji.
Wystawę obejrzeć moż-
na w sali św. Jana Kante-
go w Miejscu Aktywności 
Mieszkańców Rynek 13.

26 lutego odbyły się w Kętach historyczne wybory do rad dzielnic Stare Miasto, 
Nowe Miasto i Podlesie. Po raz pierwszy mieszkańcy wybrali swoich przed-
stawicieli do tych organów w powszechnych wyborach. Lokale czynne były 
od 7.00 do 17.00.

 Rady dzielnic:
pierwsze takie wybory

O nowym sposobie wy-
borów zdecydowała Rada 
Miejska. Głosowanie odby-
wało się w tych samych lo-
kalach, w których wcześniej 
mieszkańcy Kęt wybierali 
parlamentarzystów, rad-
nych czy burmistrza. 
Prawo wyboru mieli miesz-
kańcy pełnoletni na dzień 
głosowania, którzy  stale 
zamieszkują na obszarze 
danej dzielnicy i posiada-
ją prawa wyborcze. Każdy 
głosujący mógł wybrać 15 
członków rady swojej dziel-
nicy spośród zgłoszonych 
kandydatów. O 45 miejsc 
we wszystkich radach  ubie-
gało się łącznie 74 kandy-
datów. Najwięcej – aż 29 
– na Starym Mieście. 

Z wyborczego prawa sko-
rzystało 1224 kęczan, czy-
li 8,66% uprawnionych, 
co – jak na pierwsze tego 
typu wybory – jest bardzo 
dobrym wynikiem. Naj-
wyższą frekwencję, prawie 
10%, zanotowano na Pod-
lesiu. 

W skład rad osiedli weszli: 
Nowe Miasto: Maria Koper-
ska, Seweryn Bryl, Maria 
Karaim, Eugeniusz Flisek,  
Grażyna Zajączek, Hali-
na Młocek, Józef Szafran, 
Bogusława Kołodziejczyk, 
Rafał Olearczyk, Wojciech 
Wróbel, Ewa Komędera, Ja-
dwiga Szłapa, Marcin Blok,
Zbigniew Kurnik i Leszek 
Błasiak.

Stare Miasto: Tadeusz Dry-
ja,  Tomasz Klęczar, Tomasz 
Biernat, Zbigniew Kanik, 
Adam Dryjak, Józef Papież,
Ewa Orlicka-Bargieł, Syl-
wia Brzozowicz, Stanisław 
Zimnal, Stanisława Majkut, 
Jan Kowalski, Agnieszka 
Mejza-Kanik, Edyta Nikiel, 
Mirosława Nycz i Agata 
Śniatecka.
Podlesie: Lidia Danek,  Be-
niamin Goliasz, Dorota Ża-
czek, Tomasz Chowaniec, 
Anna Sordyl, Piotr Gibas, 
Ewa Jagodzińska, Barbara 
Rok,  Małgorzata Matyja-
szek, Małgorzata Sosna, 
Anna Jędrzejko,  Aneta 
Mierzwa-Łyczko, Krzysz-
tof Kućka, Wiesław Piątek 
i Krzysztof Ślizowski.
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Dobiega końca wdrażanie projektu rozwoju elektronicznych usług publicz-
nych, nad którym zespół pracowników Urzędu Gminy Kęty oraz fi rmy Rekord 
SI pracuje od kilku miesięcy. 

 Rozwój e-usług
w Gminie Kęty

Celem projektu jest zwięk-
szenie zakresu, w jakim 
Urząd Gminy Kęty świad-
czy na rzecz mieszkańców 
i przedsiębiorców z terenu 
gminy elektroniczne usługi 
publiczne, a także rozsze-

rzenie funkcjonalności zin-
tegrowanego systemu in-
formatycznego wdrożonego 
już w Urzędzie na gminne 
jednostki organizacyjne po-
przez zakup infrastruktury 
sprzętowej oraz udoskona-
lenie elektronicznych usług 
publicznych.

W ramach projektu zre-
fundowano już częściowo 
koszty zakupu infrastruk-
tury sprzętowej (serwery, 
macierz dyskowa, system 
backup, przełącznik siecio-
wy, środowisko operacyjne 
serwerów, oprogramowa-
nie do wirtualizacji). Mo-
dernizacja była pierwszym 
i istotnym etapem umożli-
wiającym dalsze prace.  

Dostawa systemów infor-
matycznych wraz z wdro-
żeniem e-usług o wartości 
835 170,00 zł jest ostatnim 
z kluczowych zadań w ra-
mach realizacji projektu. 

Zadanie obejmuje:
• rozszerzenie funkcjo-

nalności Portalu e-Usług 
dla mieszkańców Gminy 
Kęty,

• wdrożenie systemu elek-
tronicznego zarządzania 

dokumentami w jednost-
kach organizacyjnych,

• wdrożenie systemu 
umożliwiającego procedo-
wanie elektronicznej do-
kumentacji kadrowo-pła-
cowej na linii pracodawca 
(urząd) – pracownicy jed-
nostek organizacyjnych 
Gminy Kęty, w tym dla 
nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach publicznych 
w gminie. 

W ramach projektu wdro-
żone będą następujące sys-
temy:
• Portal Pracowniczy dla 

pracowników jednostek 
organizacyjnych Gminy 
Kęty,

• system eDokument– sys-
tem elektronicznego za-
rządzania dokumentami 
w jednostkach organiza-
cyjnych Gminy Kęty,

• Aplikacja Mobilna z kata-
logiem e-usług publicz-
nych dla mieszkańców. 

Modernizacja systemu cy-
fryzacji gminy w bardzo 
istotnym stopniu przyczyni 
się do podniesienia jakości 
usług, zwiększenia dostępu 
do informacji, usprawnienie 
kontaktów między obywate-
lami a jednostkami, umożli-
wi również łatwiejsze przy-
stosowanie się do kolejnych 
regulacji Unii Europejskiej.

Obecnie trwają szkolenia 
z obsługi wdrażanych syste-
mów, w których udział biorą 
pracownicy urzędu, Zakładu 
Obsługi Szkół i Przedszkoli, 
Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej oraz dyrek-
cja i nauczyciele placówek 
oświatowych Gminy Kęty. 
Łącznie przeszkolonych zo-
stanie ponad 200 osób. 
- Testujemy również dzia-
łanie aplikacji, z której 
korzystać będą niebawem 
mieszkańcy – wyjaśnia 
Marcin Kryska, główny 
specjalista biura informa-
tyzacji Urzędu Gminy Kęty. 
– W aplikacji znajdzie się 
przejrzyste menu e-usług 
publicznych w zakresie: 
szybkich konsultacji spo-
łecznych z mieszkańcami 
gminy, zgłaszania awarii lub 
uszkodzeń w infrastruktu-
rze gminnej, informowania 
o bieżących wydarzeniach 
na terenie gminy. Dodat-
kowo, w ramach aplikacji 
mobilnej będzie istniała 
możliwość otrzymywania 
powiadomień o zbliżających 
się terminach opłaty za po-
datki czy opłaty lokalne – 
wyjaśnia Marcin Kryska. 
Projekt fi nansowany jest 
ze środków europejskich 
w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskie-
go na lata 2014 - 2020. 
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Informacje przygotowane we współpracy  z Urzędem Miejskim w Zatorze.

ZATOR

 Będzie nowe 
ujęcie wody

W siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zatorze podpisano umowę na 
budowę ujęcia wód z rzeki Skawy wraz z przebudową istniejącej infrastruktury. 
Wykonawcą inwestycji wyłonionym w postępowaniu przetargowym została 
fi rma Keller Polska Sp. z o. o. z Ożarowa Mazowieckiego.

W uroczystym podpisaniu 
umowy wzięli udział przed-
stawiciele Samorządu Gmi-
ny Zator m.in. Mariusz Ma-

kuch Burmistrz Zatora oraz 
Łukasz Porębski Prezes 
Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej w Zatorze, a także 
przedstawiciele fi rmy Keller 
Polska Sp. z o. o. ze Sławo-
mirem Płysiem, dyrektorem 

ds. Rozwoju. W spotkaniu 
uczestniczył także Grzegorz 
Kwiatkowski, dyrektor ds. 
Rozwoju i Relacji z Klien-

tem z Banku Gospodarstwa 
Krajowego. BGK - polski 
bank państwowy udzielił 
promesy fi nansowej na re-
alizację zadania.
Inwestycja obejmuje: bu-
dowę drenażowego pod-

dennego ujęcia wody 
z rzeki Skawy o docelowej 
wydajności rzędu 2800 
– 3000 m³/dobę, a tak-
że przebudowę istniejącej 
infrastruktury pozwala-
jącej na pobór wód oraz 
ich dostarczenie do Stacji 
Uzdatniania Wody (SUW) 
przy ul. Zamkowej. W ra-
mach zagospodarowania 
związanego z budową uję-
cia wody z rzeki Skawy zo-
stanie również wykonane 
umocnienie brzegów rzeki 
Skawy.

Inwestycja jest dofi nanso-
wana z Rządowego Fundu-
szu Polski Ład: Programu 
Inwestycji Strategicznych 
w 95% całkowitej wartości 
zadania. Koszt całkowity 
zadania to 5 962 769,39 zł 
brutto. Zakończenie prac 
planowane jest na 30 
czerwca 2024 roku.
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 W Palczowicach 
powstał tor rowerowy

W gminie Zator pojawiła się kolejna atrakcja dla rowerzystów. Zakończyły 
się prace budowlane asfaltowego toru pumptrack oraz trasy skillspark wraz 
z infrastrukturą przy Orliku w Palczowicach.

W ramach inwestycji wybu-
dowano tor rowerowy typu 
pumptrack – Easy Pump 
oraz trasę skillspark sta-
nowiącą miejsce szkolenia 

jazdy na rowerze. Ponadto 
utwardzono plac wokół toru 
rowerowego, gdzie pojawi-
ły się ławki i dodatkowe 
elementy małej architek-
tury. 

Tor i trasa skillspark mają 
powierzchnię  835,0 m2, 

z czego powierzchnia asfal-
towa to: 545,0 m2. Długość 
toru wynosi 248,0 m, zaś 
szerokość warstwy jezdnej 
w najwęższym miejscu to 

170 cm. Wysokość każdego 
z 3 zakrętów profi lowanych 
to co najmniej 85 cm. Na 
trasie znajdują się także 3 
przeszkody typu „bowl”.
 
Trasa skillspark przygoto-
wana została dla począt-
kujących amatorów tego 

typu wrażeń i  służy ćwi-
czeniu balansu i techni-
ki jazdy przy niewielkich 
prędkościach. Umożliwia 
bez większego ryzyka te-
stowanie nowych przeszkód 
o różnych poziomach trud-
ności.
Powierzchnia trasy to 
122,0 m2, zaś jej minimal-
na szerokość wynosi 1 m. 
Umieszczone zostały na 
niej drewniane przeszko-
dy: zakręt profi lowany 90°, 
kładka „low fl at box”, zakręt 
płaski, równoważnia, kładki 
„triple balance” i drop oraz 
przeszkody ziemne: zakręt 
profi lowany, „rockgarden” 
i  głazy.

Obiekt jest ogólnodostępny 
dla wszystkich śmiałków 
rowerowych zmagań. Jego 
ofi cjalne otwarcie zaplano-
wano pod koniec marca. Na 
pumptaku planowane są 
ciekawe wydarzenia spor-
towe, o których  będziemy 
informowali Państwa na na 
naszych łamach..
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KOMPLEKSOWA BUDOWA DOMÓW

• usługi projektowe

• prowadzenie inwestycji

• nadzór budowlany

• stolarka okienna i drzwiowa

Od fundamentów po dach!
502-891-761

Reklama
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TOMICE

24 lutego przedstawiciele 
gmin powiatów myślenic-
kiego, suskiego, wado-
wickiego, oświęcimskiego 
i chrzanowskiego zostali 
zaproszeni do Spytkowic 

na uroczyste przekazanie 
czeków, potwierdzających 
otrzymanie dofi nansowania 
na przebudowę dróg lokal-
nych z Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg. 
W uroczystości udział wzięli 
m.in. Minister Infrastruktu-

ry Andrzej Adamczyk oraz 
parlamentarzyści: Rafał 
Bochenek, Marek Polak, 
Władysław Kurowski, Filip 
Kaczyński oraz Krzysztof 
Kozik.

Gmina Tomice, reprezento-
wana przez Wójta Witolda 
Grabowskiego, otrzymała 
aż 537.549,00 zł na re-
mont ulicy Radwany w 
Witanowicach. Zgodnie ze 
złożonym wnioskiem re-
montem zostanie objęte 

ok. 990 mb, od granicy 
z Babicą. Remont będzie 
polegał na oczyszczeniu 
rowów i przepustów, po-
łożeniu nowej nawierzch-
ni asfaltowej o szerokości 
ok. 4 m.Wartość całego 
zadania ma zamknąć się 
kwotą 935.000,00 zł.Prze-
budowa tej ważnej trasy z 
pewnością przyczyni się do 
poprawy bezpieczeństwa 
na drodze łączącej gminy 
Tomice i Wadowice.
– Po raz kolejny udowad-
niamy, że gmina Tomice 
konsekwentnie realizuje 
założone przez władze sa-
morządowe cele poprzez 
skuteczne pozyskiwanie 
środków zewnętrznych dla 
wsparcia fi nansowego tych 
inwestycji, które są nie-
zwykle ważne dla naszych 
mieszkańców. I to właśnie 
umiejętność optymalne-
go ich wykorzystania jest 
jedną z postaw rozwoju 
naszej gminy – powiedział 
po otrzymaniu czeku Wójt 
Gminy Tomice Witold Gra-
bowski.

 Konsekwentni 
w pozyskiwaniu środków

6 lutego władze Województwa Małopolskiego poinformowały o rozstrzygnięciu 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023 dla województwa małopol-
skiego. Do powiatu wadowickiego trafi  blisko 8 mln złotych na remont dróg 
gminnych. Z tej kwoty aż 537.549,00 złotych trafi  do gminy Tomice na remont 
drogi gminnej ul. Radwany w Witanowicach.

Fo
to

: 
U

G
 T

om
ic

e

Informacje przygotowane we współpracy  z Urzędem Gminy w Tomicach.
Reklama

Po wycofaniu się z rozgry-
wek ligowych Skawy Wita-
nowice, w zawodach mogą 
brać udział już tylko trzy 
drużyny: Dąb Tomice, Wikli-

niarz Woźniki i Orzeł Rado-
cza, ale ten ostatni klub zre-
zygnował z mistrzostw. Na 
placu boju pozostały dwie 
ekipy – Dąb Tomice i Wi-
kliniarz Woźniki. O triumfi e 
w XIV edycji Turnieju o Pu-
char Biskupa decydował 
więc jeden mecz. Zagrano 

trzy kwarty po 25 minut. 
Niebezpieczeństwo w tak 
długich meczach w hali po-
lega na tym, że lepiej dys-
ponowany zespół może po 

kilkunastu minutach prak-
tycznie rozstrzygnąć mecz, 
a potem z parkietu wieje 
nudą i potyczka przypomina 
leniwą gierkę, a nie starcie 
o trofeum.Szczęśliwie obie 
drużyny zaprezentowały się 
dobrze sportowo i wolicjo-
nalnie, można było cieszyć 

oczy równym poziomem 
i ciekawą rywalizacją. Każda 
tercja kończyła się jedno-
bramkowym zwycięstwem 
Wikliniarza (6:5, 2:1, 4:3).

Puchar Biskupa wręczył 
kapitanowi Wikliniarza wójt 
gminy Tomice Witold Gra-
bowski w towarzystwie by-
łego nauczyciela wychowa-
nia fi zycznego ZSP Tomice 
Marka Galasa, który przez 
lata współorganizował tę 
imprezę.

 Wikliniarz 
minimalnie lepszy

Po dwóch latach bez „biskupiego” pucharu (przerwa spowodowana covidem), 
do kalendarza sportowych imprez w gminie Tomice wróciły zawody o to tro-
feum. Wprawdzie były uboższe niż wszystkie dotychczasowe, w których brały 
udział cztery gminne LKS-y, ale ważne, że ponownie zawitały do tomickiej hali 
i będą kontynuowane.
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KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

Swej radości nie ukrywał 
Prezes OSP Barwałd Górny 
Jan Wiecheć, który otrzy-
mał dokumenty potwier-
dzające przekazanie samo-

chodu. Równie szczęśliwą 
osobą  był radny Tadeusz 
Wilk. Obaj  panowie od lat 
zabiegali o wóz strażacki 
i jak zgodnie podkreślają to 

historyczny i radosny dzień 
dla całego sołectwa.

– Pozyskanie samochodu 
przez Ochotniczą Straż Po-

żarną w Barwałdzie Górnym 
w wydatny sposób zwięk-
szy potencjał ratowniczy 
Gminy Kalwaria Zebrzy-
dowska. Jednostka OSP 

Informacje przygotowane we współpracy 
 z Urzędem Gminy w Kalwarii Zebrz.

 OSP Barwałd Górny 
z nowym samochodem

Jednostka OSP Barwałd Górny doczekała się średniego samochodu pożarniczego, 
z którego może być dumna.  Przekazanie samochodu miało miejsce 17 lutego 
w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach. To kolejna jednostka 
z terenu gminy, która w ostatnich latach wzbogaciła się o wóz strażacki, wcze-
śniej samochody pozyskały OSP Przytkowice i OSP Kalwaria Zebrzydowska. 
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Ogłoszenie

W zeszłym roku zrealizo-
wano roboty obejmujące 
wymianę nawierzchni chod-
ników, zjazdów, pasa po-
stojowego oraz przebudowę 
obramowań terenów zielo-
nych po stronie wschodniej. 
W ramach drugiego etapu 
zaplanowano modernizację 
dalszej części wschodniej 
strony ulicy, na odcinku od 
posesji nr 27 do skrzyżo-
wania z ul. Rynek. Przewi-
duje się, że zakończenie 
robót w ramach tego etapu 
nastąpi w okresie wiosen-
nym 2023 r.

Zakończenie i odbiór całości 
inwestycji zaplanowano na 
czerwiec 2024 roku. Ce-
lem minimalizacji zakłóceń 
i utrudnień w dostępności 
ulicy, zaplanowano etapową 
realizację prac. Wszystkie 
prace budowlane zaplano-
wano do wykonania przy 
zachowaniu ciągłości ru-
chu pieszego i kołowego 
w obu kierunkach. Mimo 
zachowania wszelkiej sta-
ranności i terminowości wy-
konywania prac, Urząd Mia-
sta Kalwarii Zebrzydowskiej 
ma świadomość utrudnień 
związanych z prowadzo-
nymi robotami dla miesz-
kańców i użytkowników 
ulicy. – Prosimy o zacho-

wanie cierpliwości i wyro-
zumiałość, a za wszelkie 
niedogodności i utrudnie-
nia przepraszamy - mówią 
w Urzędzie Miasta. 

Całkowity zakres prac 
w ramach przedmiotowej 
inwestycji obejmuje: prze-
budowę jezdni z wydziele-
niem pasa postojowego, 
przebudowę i remont na-
wierzchni chodnika i zjaz-
dów, przebudowę skrzy-
żowań, montaż i remont 
urządzeń odwadniających, 
przebudowę obramowań 
zieleńców, budowę sie-
ci oświetlenia ulicznego, 
korektę organizacji ruchu 
oraz wprowadzenie urzą-
dzeń poprawy bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego, 
w tym urządzeń poprawia-
jących dostępność dla osób 
niepełnosprawnych. 
Całkowita wartość robót, na 
podstawie podpisanej umo-
wy to 7 181 028,24 zło-
tych. Zadanie realizowane 
jest dzięki środkom fi nan-
sowym pozyskanym w ra-
mach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg w wysokości 
3 865 699,00 zł. 
Roboty budowlane prowa-
dzone są przez fi rmę RAF 
KOP BIS Monika Zielonka 
z Grzechyni.

 Przebudowa 
ulicy 3 Maja

Trwają prace związane z modernizacją ulicy 3 Maja 
w Kalwarii Zebrzydowskiej. To II etap inwestycji 
rozpoczętej w roku 2022.

– mówi Augustyn Ormanty, 
burmistrz Kalwarii Zebrzy-
dowskiej.  
Przypomnijmy, w  czerwcu 
2022 roku Gmina Kalwaria 
Zebrzydowska przekazała 
kwotę 250 tys. zł w formie 
dotacji do zakupu średnie-
go samochodu pożarnicze-
go dla Państwowej Straży 
Pożarnej w Wadowicach.  
13 lutego 2023 roku Ma-
łopolski Komendant Woje-
wódzki Państwowej Straży 
Pożarnej zdecydował o nie-
odpłatnym przekazaniu 
Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Barwałdzie Górnym 
średniego samochodu mar-
ki Mercedes Atego1329 AF

– Samochód został wypro-
dukowany w 2011 roku 
i służył w Jednostce Ratow-
niczo-Gaśniczej w Wadowi-
cach. Pojazd zalicza się do 
kategorii uterenowionych, 
posiada silnik o mocy 285 
KM. Pojazd wyposażony 
jest w zbiornik wody o po-
jemności 2 500 l, zbiornik 
środka pianotwórczego 
o pojemności 250 l, au-
topompę dwuzakresową 
o wydajności 1600 l/min, 
wyciągarkę elektryczną, 
instalację zraszaczy służącą 
ograniczaniu pożarów traw 
oraz układ szybkiego natar-
cia umożliwiający podanie 
wody i piany - tłumaczy 
Komendant PSP w Wado-
wicach płk. Paweł Kwarciak.
Nowy samochód zastąpi 
wysłużonego poprzednika, 
pozyskanego z zaprzyjaź-
nionego miasta Hameln 
w Niemczech.

Barwałd Górny poprzez 
swoją pracę i zaangażo-
wanie w pełni zapracowała 
by cieszyć się z tego sa-
mochodu. Systematycznie 

inwestujemy w miejscową 
jednostkę kilka lat temu 
dokonaliśmy modernizacji 
remizy teraz pozyskaliśmy 
wóz bojowy. Podkreślam, że 
środki które przekazujemy 
druhom ochotnikom to do-
brze wydatkowe pieniądze 
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WAŻNE TEMATY

Powiat oświęcimski
Gmina Brzeszcze
• Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeszczach 

(0000009649)
• Klub Sportowy „Górnik” Brzeszcze (0000011590)
• Stowarzyszenie „Amazonek” (0000172274)
• Towarzystwo Turystyki Rodzinnej „Cyklista” 

(0000587497)

Gmina Chełmek
• Ludowy Klub Sportowy „Gorzów”(0000029298)

Gmina Kęty
• Międzyszkolny Klub Sportowy „Tempo” (0000008536)
• Ludowy Klub Sportowy”Zgoda” w Malcu 

(0000031816)
• Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach (0000065068)
• Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Remont” 

w Kętach (0000066479)
• Ochotnicza Straż Pożarna w Malcu (0000069587)
• Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Bliskich 

i Przyjaciół „Jeden Drugiemu” (0000071397)
• Fundacja Domu Opieki Imieniem Doktora Władysła-

wa Dziewońskiego w Kętach (0000408048)
• Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Witkowice 

(0000330881)

Gmina Osiek 
• Ludowy Klub Sportowy „Brzezina” w Osieku 

(0000064944)
• Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Osieku 

(0000250018)

Gmina Oświęcim
• Fundacja „Bliżej Człowieka” w Rajsku (0000026948)
• Fundacja Janiny Rembiesa - O Uśmiech Dziecka 

w Babicach (0000163323)

Miasto Oświęcim
• Stowarzyszenie „Bratnich Serc” dla Ludzi Chorych 

(0000041787)
• Towarzystwo Na Rzecz Ziemi (0000045778)
• Fundacja Pamięci Ofi ar Auschwitz-Birkenau 

(0000056503)
• Stowarzyszenie „Szansa” (0000060434)
• Stowarzyszenie Dla Dzieci Niepełnosprawnych „Pro-

myk” (0000169839)
• Stowarzyszenie „Pokolenia” przy Dziennym Domu 

Pomocy w Oświęcimiu (0000240420)
• Instytut Auschwitz na Rzecz Zapobiegania Zbrod-

niom Ludobójstwa i Masowym Aktom Okrucieństwa 
(0000244228)

• Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet Unia Oświęcim 

(0000340828)
• Fundacja „Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy” 

(0000365813)
• Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Razem” 

(0000374145)
• Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły 

Muzycznej I Stopnia im. Karola Szymanowskiego 
w Oświęcimiu (0000374719)

• Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Psie Serce 
(0000438710)

• Stowarzyszenie Przyjaciół Reprezentacyjnego 
Zespołu Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim „Hajduki” 
(0000526379)

• Fundacja Słoneczna Nadzieja (0000624494)
• Stowarzyszenie „Amazonki Oświęcim” (0000638458)

Gmina Polanka Wielka 
• Polańskie Stowarzyszenie Rozwoju i Rekreacji 

(0000588697)

Gmina Przeciszów 
• Ludowy Klub Sportowy Piotrowice (0000043461)
• Towarzystwo Turystyki Rowerowej „Cyklista” w Prze-

ciszowie(0000157112)
Gmina Zator
• Fundacja „Przywołaj Uśmiech” w Łowiczkach 

(0000209924)
 

Powiat wadowicki
Gmina Andrychów
• Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich (0000039835)
• Andrychowskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Inte-

gracji Społecznej „Watra” (0000091865)
• Międzyszkolny Klub Sportowy (0000164533)
• Fundacja „Promyczek” (0000437424)
• Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób 

z Niepełnosprawnością „Razem-Zawsze” (0000681517)
• Fundacja Zintegrowanych Potrzeb (0000682974)
• Klub Sportowy „Beskid” (0000008824)

Gmina Brzeźnica 
• Ochotnicza Straż Pożarna w Tłuczani (0000017513)
• Międzyszkolny Klub Kajakowy Łączany (0000226093)
• Ludowy Klub Sportowy Wisła Łączany (0000238045)

Gmina Kalwaria Zebrzydowska
• Stowarzyszenie Pomocy Szkole w Kalwarii Zebrzy-

dowskiej (0000034940)
• Klub Sportowy „Sosnowianka” Stanisław Dolny 

(0000042095)
• Parafi alny Klub Sportowy „Św.Józef” przy Para-

fi i Rzymsko-Katolickiej w Kalwarii Zebrzydowskiej 
(0000042440)

• Charytatywne Stowarzyszenie Opiekuńczo-Wycho-
wawcze „Ignis” w Barwałdzie Średnim (0000084771)

• Fundacja Oaza Życzliwości w Przytkowicach 
(0000233899)

• Bene Factum w Kalwarii Zebrz. (0000320063)
• Stowarzyszenie Dobroczynne Imienia Mikołaja Ze-

brzydowskiego w Zebrzydowicach (0000569685)
• Fundacja Dziedzictwo (0000577407)
• Ludowy Klub Sportowy „Leńcze” (0000018715)

Gmina Lanckorona
• Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnospraw-

nych Intelektualnie „Wspólna Sprawa” w Izdebniku 
(0000382788)

Gmina Spytkowice 
• Towarzystwo Przyjaciół Ryczowskiej Orkiestry Dętej 

(0000678971)

Gmina Stryszów
• Ludowy Klub Sportowy „Żarek” Stronie 

(0000006231)

Gmina Tomice
• Stowarzyszenie Szkoła Dla Regionu - LKS „Orkan” 

(0000014811)

Gmina Wadowice
• Miejski Klub Sportowy „Skawa” Wadowice 

(0000017792)
• Stowarzyszenie im. doktora Edmunda Wojtyły w Wa-

dowicach (0000049226)
• Wadowickie Stowarzyszenie Integracji Społecznej - Klub 

Abstynentów „Victoria” (0000052166)
• Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej 

(0000115606)
• Ochotnicza Straż Pożarna w Kleczy (0000129572)
• Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepeł-

nosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach 
(0000146813)

• Stowarzyszenie Wspierania Osób Przewlekle Psy-
chicznie Chorych i Niepełnosprawnych w Wadowicach 
(0000225713)

• Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „Adiutare” 
w Wadowicach (0000245927)

• Fundacja OSP Chocznia (0000324928)
• Stowarzyszenie Agrado w Wadowicach (0000341302)
• Fundacja na Rzecz Osób Potrzebujących „Zapałka” 

w Wadowicach (0000358679)
• Fundacja „Szpital Wadowice” (0000385752)
• Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Karol” 

(0000445357)
• Fundacja „Sowiarnia” w Wadowicach (0000474581)

Organizacje pożytku publicznego w powiatach oświęcimskim i wadowickim

1,5% nie jest darowizną 
ani ulgą. Podatnik decydu-
je, do kogo trafi  część po-
datku dochodowego, który 
i tak zapłaci - państwu lub 
organizacji – decyduje więc 
o pieniądzach, które są już 
pieniędzmi publicznymi, 
a nie o swoich własnych.
1,5% można przekazać 
w rocznym rozliczeniu po-
datkowym PIT – jego forma 
nie ma znaczenia: może to 
być rządowa usługa rozli-
czeniowa Twój e-PIT, do-
wolny program do rozliczeń 
PIT lub deklaracja podatko-
wa w postaci papierowego 
formularza.

Jak przekazać 1,5%
Wystarczy wypełnić PIT 
w jakimkolwiek programie 
rozliczeniowym lub przy-
gotować zeznanie w posta-
ci formularza papierowego 

z numerem KRS wybranej 
organizacji i wysłać je do 
urzędu skarbowego. Ze-
znanie przygotowane przez 
podatnika ma wyższy prio-
rytet niż to automatycznie 
wygenerowane w usłudze 
Twój e-PIT.
Alternatywnym rozwią-
zaniem jest zalogowanie 
się do usługi Twój e-PIT 
i wprowadzenie zmian do 
automatycznie przygotowa-
nego zeznania, a następnie 
zatwierdzenie jego nowej 
wersji.
Deklaracja podatkowa za-
wiera dwa pola, które są 
niezbędne by przekazać 
1,5% rocznego podatku. 
W pola te wpisać należy 
numer KRS organizacji i 
przekazywaną kwotę, która 
nie może przekroczyć 1,5% 
(w programach jest ona 
wyliczana automatycznie).  

Bardzo istotne jest właści-
we podanie danych orga-
nizacji. Błąd, szczególnie 
w numerze KRS organizacji, 

spowoduje, że pieniądze nie 
będę przekazane na rzecz 
organizacji (korekta tych 
danych może okazać się 

Rozpoczyna się czas rozliczeń podatkowych za rok 2022. Przypomnijmy, że każdy podatnik ma możliwość 
przekazania części swojego podatku – od bieżącego roku jest to 1,5% – na rzecz organizacji pożytku pu-
blicznego. To nic nie kosztuje, podatek i tak musi być zapłacony. Służby skarbowe, zamiast do publicznej 
kasy, mogą go przekazać jednej z kilku tysięcy organizacji pozarządowych, które mają status organizacji 
pożytku publicznego. 

 Przekaż 1,5% podatku
na organizację z regionu

niemożliwa). W deklaracji 
podatnik może również za-
znaczyć, czy chce przekazać 
swoje dane obdarowanej 
organizacji. Wówczas za-
znacza pole, poprzez które 
upoważnia organy skarbowe 
do przekazania informacji 
o darczyńcy (czyli własne 
dane osobowe) oddającym 
1,5%. 
Swoje 1,5% na rzecz orga-
nizacji pożytku publicznego 
mogą przekazać także eme-
ryci i renciści. Choć oni nie 
musza składać rozliczenia, 
mogą do Urzędu Skarbo-
wego, drogą elektroniczną 
bądź tradycyjną, przekazać 
formularz PIT-OP, w którym 
wskażą wybraną do dofi -
nansowania organizację.

Cel szczegółowy
Podatnik w deklaracji może 
wskazać również konkret-
ny cel, na który przekazuje 
się 1,5% podatku, tak zwa-
ny cel szczegółowy. Celem 
takim może być ratowanie 
życia konkretnej osoby, 
realizowane poprzez daną 
organizację (np. na rzecz 
leczenia Jana Nowaka) 
wsparcie konkretnej pla-
cówki (np. domu dziecka) 
czy wsparcie danego pio-
nu działalności statutowej 
(np. na działalność zwią-

zaną z dożywianiem dzieci 
w szkołach).
Podanie celu szczegółowego 
powoduje, że wraz z kwotą 
organizacja otrzyma infor-
mację na jaki cel powinna 
przeznaczyć uzyskane od 
podatnika pieniądze.
Dla organizacji będzie to 
jednak tylko wskazówka,  
nie jest to informacja zobo-
wiązująca. Organizacja nie 
musi rozliczyć się z przeka-
zania darowizny na cel kon-
kretnej osoby. Wystarczy, 
że realizuje cele statutowe. 
Zwykle jednak organizacje 
realizują wskazania podat-
ników.

Która organizacja 
może dostać 1,5%?
Co ważne, nie każda or-
ganizacja może otrzymać 
1,5% podatku. Spośród 
ponad 120 tysięcy stowa-
rzyszeń i fundacji działają-
cych w naszym kraju tylko 
ok. 8 tysięcy ma status 
organizacji pożytku pu-
blicznego i może otrzymać 
1,5% podatku. W naszym 
regionie takich organizacji 
jest około 80, a ich pełną 
listę publikujemy w ramce 
poniżej. Przy każdej z or-
ganizacji podaliśmy numer 
KRS, który należy wpisać 
w deklaracji PIT.
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Coraz rzadziej mamy okazję wysłuchać relacji naocznych świadków dramatycznych wydarzeń II wojny 
światowej. Jedną z takich niezwykłych historii wysłuchali 28. lutego uczestnicy spotkania z Józefą Handzlik 
w Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. Okazją do rozmowy były setne urodziny Pani Józefy, 
która podczas wojny pomagała więźniom Auschwitz. 

Wydarzyło się kiedyś

 Spotkanie 
ze świadkiem historii

W 1939 roku pani Józefa 
miała 16 lat. Wojna boleśnie 
doświadczyła jej rodzinę, 
której gospodarstwo prze-

jęli Niemcy, gdyż znajdo-
wało się na terenie powsta-
jącego obozu w Brzezince. 
Rodzina była wielokrotnie 
przesiedlana: do Monowic, 
Dworów, w końcu na Stare 
Stawy. 

W 1941 roku Józefa roz-
poczęła pracę w sklepie 
obuwniczym Baty znajdu-
jącym się przy oświęcim-

skim Rynku. Niewiele póź-
niej jedna z jej koleżanek 
ze sklepu, Irena Bubec, 
trafi ła w KL Auschwitz za 
nielegalną sprzedaż butów 
rodzinie  żydowskiej. Józefa 
pomagała uwięzionej kole-

żance, dostarczając jej – za 
pośrednictwem cywilnych 
robotników pracujących na 
terenie obozu – lekarstwa. 

Irena Bubec przeżyła pobyt 
w obozie dzięki pomocy Jó-
zefy. Po wojnie obie kobiety 
się spotkały.

Pani Józefa nie poprzesta-
ła jednak tylko na pomocy 

swojej koleżance. Sklep Baty 
stał się z czasem punktem 
przerzutowym lekarstw 
dla więżniów obozu. Jedną 
z koleżanek ze sklepu, także 
uczestniczącą w organizacji 
pomocy dla więźniów, była 
Zofi a Szewczyk (po mężu 
Zużałek) – siostra majora 
Piotra Szewczyka, cicho-
ciemnego z Babic,.
Józefa Hatłas współpracowa-
ła również z Heleną Stupką 
– legandarną oświęcimian-
ką, współpracowniczką Ar-
mii Krajowej, która anga-
żowała się, wraz z grupą 
kobiet, w pomoc więźniom 
Auschwitz organizując żyw-
ność, przekazując grypsy czy 
pomagając w ucieczkach. – 
Stupkowa potrzebowała za-
wsze żywności. Najwięcej 
chciała kaszy, ryżu, ziemnia-
ków – opowiadała podczas 
spotkania pani Józefa. 

Zapis wideo ze spotkania 
znaleźć można na stronie 
internetowej Muzeum Pa-
mięci Mieszkańców Ziemi 
Oświęcimskiej. Wspomnień 
pani Józefy można również 
wysłuchać odwiedzając cie-
kawą, multimedialną wysta-
wę oświęcimskiego Muzeum.

Jarosław Zięba
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Reklama

Gdy pojawił się w Andrychowie w 1976 roku budził 
mieszane uczucia. Dziś jest jednym z najbardziej 
charakterystycznych punktów miasta, a gdy kilka 
lat temu pojawiła się groźba jego zniknięcia, andry-
chowianie zaprotestowali. 

Cudze chwalicie…

 Andrychowski samolot

Stojący u zbiegu ulic Kra-
kowskiej i Włókniarzy w An-
drychowie samolot trafił 
tutaj w 1976 roku dzięki 
ówczesnemu naczelnikowi 
miasta Romanowi Czepcowi, 

który chciał upiększyć mia-
sto na telewizyjny Turniej 
Miast, w którym Andrychów 
brał udział. W ten sposób 
na andrychowskim osiedlu 
pojawił się przeznaczo-
ny do demobilu myśliwski 
samolot odrzutowy Lim-2 
wyprodukowany w kwietniu 
1956 roku w WSK Mielec. 
Usadowiony został na po-
deście wyprodukowanym 
w andrychowskich zakła-
dach Androria i opatrzony 
tabliczką z napisem: My-
śliwski samolot odrzutowy 
Lim-2 konstrukcji Polskiej. 
Dar Ludowego Lotnictwa 
Polskiego. Obiekt pamięci 

Lotników poległych w obro-
nie i wyzwoleniu Ojczyzny 
w latach II Wojny Świato-
wej. Zmontowano w czynie 
społecznym przez WSW An-
doria w grudniu 1976 roku. 

Warto wiedzieć, że Lim to 
polska nazwa rosyjskiego 
MIG-15, który również był 
produkowany na licencji 
w Mielcu.
Andrychowski samolot po-
czątkowo budził wiele kon-
trowersji, jednak z czasem 
stał się jednym z symboli 
miasta. Gdy w 2015 roku 
pojawił się pomysł jego 
przeniesienia do Muzeum 
Techniki i Militariów w Rze-
szowie, andrychowianie za-
protestowali. Samolot został 
odnowiony na koszt miasta 
i ostatecznie pozostał na 
swoim miejscu.
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Kiedy rozmawiam z ucznia-
mi początkowych klas szko-
ły podstawowej, słyszę, że 
zdecydowana większość 
dzieci zjada śniadanie za-
raz po przebudzeniu. Im 
starsi są moi rozmówcy, 
tym częściej słyszę, że ten 
posiłek pomijają i jedzą do-
piero obiad. Taką sytuację 
tłumaczą tym, że nie lubią 

wcześnie wstawać, że nie 
są rano głodni, że nie mają 
czasu zjeść, że nie mają 
odpowiednich produktów w 
lodówce, że przygotowanie 
śniadania jest czasochłonne 
albo nie mają na nie pomy-
słu.

Jak sprawić, żeby śniadanie 
było smaczne, sycące i łatwe 
w przyrządzeniu?
Ważne są zasady jego kom-
ponowania.

Jeśli jest to śniadanie na sło-
no, pamiętaj, że ½ talerza 
powinny stanowić warzy-
wa. Najlepiej, żeby były to 
różne warzywa. Staraj się 
wybierać takie, które lubisz 
i takie, na które w danym 
czasie jest sezon. Kolejną 
część naszego talerza ( ¼)  
powinno stanowić źródło 
białka. Może to być wędlina, 

ser, jogurt albo jajko. Jajko 
możesz zjeść ugotowane na 
miękko lub twardo, albo w 
postaci jajecznicy czy omle-
tu z warzywami. Ostatnią 
¼ talerza powinny stano-
wić węglowodany. Może to 
być pieczywo, ryż, makaron  
albo kasza.Najlepiej, jeśli 
będą one pełnoziarniste. 
Dzięki zawartości błonnika 
pokarmowego dłużej dadzą 
uczucie sytości, a dodatko-
wo usprawnią pracę jelit. 

Ważny jest także niewielki 
dodatek tłuszczu. Najlepiej, 
jeśli będzie to tłuszcz zawie-
rający nienasycone kwasy 
tłuszczowe, czyli np. oliwa, 
którą skropimy wcześniej 
wymienione przeze mnie 
warzywa. Dobrym pomy-
słem jest także dodanie do 
posiłku kilku orzechów albo 
nasion.

Jeśli, tak jak ja lubisz śnia-
dania na słodko, sprawa jest 
trochę bardziej skompliko-
wana. Warzywa do takiej 
opcji nie pasują w ogóle. 
Zadbaj więc o to, żeby były 
w takim śniadaniu nie tyl-
ko węglowodany w postaci 
płatków owsianych (górskie 
będą lepsze niż błyskawicz-
ne czy płatki kukurydzia-
ne) i owoce, ale też źródło 
pełnowartościowego białka. 
Musisz wiedzieć o tym, że 

zawartość białka w mleku 
nie jest zbyt duża. Dużo lep-
szym wyjściem będzie zala-
nie owsianki gorącą wodą, 
a kiedy przestygnie, dodać 
do niej jogurt naturalny lub 
serek wiejski. Jeśli nie lubisz 
jogurtu naturalnego możesz 
dodać owocowy. Sprawdź 
jednak jego skład. Powinno 
być w nim tylko mleko, bak-
terie jogurtowe i owoce. Na 
szczęście produkty z takim 
składem możesz znaleźć już 
w popularnych sklepach. Ko-
lejnym ważnym elementem 
śniadania będą owoce, naj-
lepiej ze skórką (np. jabłko) 
i kilka orzechów (włoskie, 
laskowe, nerkowce, migda-
ły, brazylijskie) lub nasion 
(słonecznik, pestki dyni czy 
sezam).
Tak skomponowane śnia-
danie będzie znakomicie 
smakować, ale też na pew-
no da ci uczucie sytości na 
dłużej.

Na koniec najważniejsze-  
jak mówi popularne powie-
dzenie, nie od razu Kraków 
zbudowano. Nie musisz 
wszystkiego zmieniać od 
razu! Zacznij małymi kro-
kami. Jeśli dotąd w twoim 
śniadaniu nie było w ogóle 
warzyw, zacznij od dodat-
ku kilku plasterków ogórka 
na kanapkę. Jeśli nie lubisz 
płatków owsianych, zacznij 
od domowej granoli, na któ-
rą przepis znajdziesz poni-
żej. Kiedy przyzwyczaisz się 
do nowej wersji, stopniowo 
wprowadzaj dalsze zmiany.

Życzę powodzenia i dołą-
czam kilka przepisów na 
smaczne i zdrowe śniadania 
(w ramce obok).

Marta Tobiczyk

Poradnik dietetyka

 Zdrowe śniadanie
Według mnie jest to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Daje energię do działania, napędza metabolizm, 
zapewnia to, że mniej kusi nas na podjadanie słodyczy w późniejszej części dnia. O czym mowa? O śniada-
niu!

Reklama
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Domowa granola
• płatki owsiane górskie,
• płatki orkiszowe,
• płatki kukurydziane,
• orzechy włoskie,
• orzechy nerkowca,
• migdały,
• słonecznik,
• pestki dyni,
• rodzynki (sprawdź, czy 

nie zawierają siarki),
• miód,
• odrobina oleju rzepako-

wego.
Wszystkie składniki wy-
mieszać, upiec na papierze 
do pieczenia w 160 stop-
niach przez 20 minut, co 
chwilę mieszając. Pocze-
kać, aż wystygnie. Prze-
chowywać w zamykanym 
pojemniku. 
Podawać z jogurtem natu-
ralnym.

Warstwowy deser 
(możesz zrobić 

dzień wcześniej)
• jogurt naturalny lub 

owocowy bez cukru,
• domowa granola,
• gotowy mus owocowy 

lub zmiksowane mango,
• borówki.

Składniki ułożyć warstwa-
mi zgodnie z podaną ko-
lejnością 

Omlet
• jajko,
• mleko 2% 100 ml (lub 

napój roślinny),
• mąka orkiszowa typ 

2000 (może być też 
pszenna razowa typ 
1850),

• odrobina masła klarowa-
nego do smażenia,

• ulubione dodatki (domo-
wy dżem z jabłek bez 
cukru lub dżem 100% 
owoców, masło orzecho-
we, sezam, cynamon).

Jajko, mleko i mąkę wy-
mieszać. Ciasto ma być 
lejące, podobne do nale-
śnikowego.
Usmażyć na patelni tefl o-
nowej. Rozgrzać ją przez 
chwilę, rozpuścić masło 
i wylać ciasto. Kuchenkę 
ustawić na średnią moc. 
Omlet ma się smażyć 
powoli. Kiedy na górze 
ciasto zaczyna się ścinać 
i się nie wylewa, obrócić 
omlet. Wyłączyć kuchenkę 
i czekać jeszcze minutę. 
Przełożyć na talerz, dodać 
ulubione dodatki.

Śniadanie 
z jajecznicą

• 2 jajka,
• chuda wędlina wieprzo-

wa – 1 plasterek,
• olej rzepakowy,
• pomidor,
• ogórek kiszony,
• sałata,
• orzechy włoskie – 3 szt.,
• sól, pieprz – do smaku,
• sok z cytryny,
• pieczywo graham.

Wędlinę pokroić w kostkę, 
podsmażyć na 1 łyżeczce 
oleju. Dodać rozmieszane 
jajka z odrobiną pieprzu i 
soli. Smażyć powoli.
Z pomidora, ogórka i sa-
łaty zrobić sałatkę. Dodać 
posiekane orzechy. Polać 
sosem z oleju, soku z cy-
tryny i pieprzu.
Podawać z pieczywem peł-
noziarnistym.

Przepisy

Reklama

Rubryka redagowana 
we współpracy z 

Poradnią 
Dietetyczną 
„Dieta i My”

www.dietaimy.pl
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To był świetny weekend hokeistów Tauron Re-Plast Unii Oświęcim. Po zaciętych 
meczach, rozegranych w wypełnionej bo brzegi hali lodowej, biało-niebiescy 
dwukrotnie pokonali na własnym lodowisku GKS Tychy i są bliżej fi nału play
-off .  

W pierwszym spotka-
niu obie drużyny uważały 
przede wszystkim, aby nie 
stracić bramki. Nie można 
się więc dziwić, że pierw-
sza tercja zakończyła się 
bezbramkowym remisem. 
W drugiej tercji przewagę 

zaczęli osiągać oświęcimia-
nie i to oni objęli prowadze-
nie  wykorzystując w 28. 
minucie grę w przewadze. 
Skutecznym strzałem spod 
niebieskiej linii popisał się 
Filipp Pangiełow-Jułdaszew. 
W trzeciej tercji odważniej 
zagrali tyszanie, jednak 
gola - w 58 minucie - po-
nownie zdobyli gracze Unii. 
Na listę strzelców wpisał się 
Krystian Dziubiński. Osta-

tecznie mecz zakończył się 
wynikiem 2:0 (0:0, 1:0, 
1:0).
W niedzielę emocji było 
jeszcze więcej.  Unia 
w pierwszej i w drugiej ter-
cji dwukrotnie wychodziła 
na prowadzenie (gole Ale-

xandra Szczechury i Dariu-
sza Wanata), ale GKS za 
każdym razem odpowiadał 
bramką wyrównującą. De-
cydujące ciosy Unia wypro-
wadziła w ostatnich 10 mi-
nutach. Na gole Teddy’ego 
Da Costy i Krystiana Dziu-
bińskiego tyszanie już nie 
zdążyli odpowiedzieć i mecz 
zakończył się wynikiem 4:2 
(1:1, 1:0, 2:1). W rywali-
zacji do 4 zwycięstw Unia 

Julia Michałowska obroniła tytuł mistrzyni Polski do lat 18. Niewiele do medalu 
zabrakło jej klubowemu koledze z MKS Tempo Kęty w skoku w dal –  Konradowi 
Talikowi, który zajął 4 miejsce.

Na rozgrywane w lutym 
w Rzeszowie mistrzostwa 
Polski do lat 18 i 20 Julia 
Michałowska z MKS Tempo 
Kęty jechała jako obroń-
czyni tytułu i główna fa-
worytka do zwycięstwa. 
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 Tauron Re-Plast Unia
bliżej fi nału!

Reklama

 Mistrzyni z Kęt

Tydzień wcześniej w mitin-
gu kontrolnym zawodniczka 
z Kęt uzyskała swój nowy 
halowy rekord - 15,65 m. 

Wynik ten jest najlepszym 
na świecie w tym roku 
w gronie juniorek młod-
szych (kula 3-kilogramo-
wa). W Rzeszowie Julia już 
od pierwszej kolejki obję-
ła prowadzenie i stopnio-
wo powiększała przewagę 
nad rywalkami. Najlepszy 
wynik lekkoatletka Tempa 
uzyskała w piątek kolejce 
osiągając 15,24 m. Tytuł 
zdobyty w Rzeszowie jest 
szóstym złotym krążkiem 
w karierze podopiecznej 
trenera Tomasza Sysaka.

Dobrze spisał się również 
inny zawodnik Tempa, Kon-
rad Talik, trenujący skok 
w dal pod okiem Tadeusza 
Łyska. Talik zakwalifi kował 

się do mistrzostw jako 7 
zawodnik, dlatego też nie 
był stawiany w gronie fa-
worytów. Konrad, który 

jest zeszłorocznym medali-
stą Mistrzostw Polski do lat 
16 już w pierwszym skoku 
na odległość 6,44 m po-
kazał jednak starszym ry-
walom po co przyjechał do 
Rzeszowa. Walka o medale 
była bardzo zacięta i osta-
tecznie zadecydowały cen-
tymetry. Lekkoatleta z Kęt 
w piątej kolejce skoków wy-
lądował na odległość 6,51 
m uzyskując swój nowy 
halowy rekord życiowy. 
Niestety, nie wystarczy-
ło to do zdobycia medalu. 
Ostatecznie Konrad Talik 
został 4 zawodnikiem Halo-
wych Mistrzostw Polski do 
lat 18 przegrywając z brą-
zowym medalistą zaledwie 
o 7 cm.

W najbliższy weekend na piłkarskie boiska wrócą 
zawodnicy z naszego regionu. 18 i 19 marca pierw-
sze mecze rozegrane zostaną w IV i V lidze oraz 
w klasie okręgowej. 

 Piłkarską wiosnę
czas rozpocząć

Na szczeblu centralnym pił-
karska wiosna w pełni. Czas 
więc, aby na ligowe boiska 
powrócili także zawodnicy 
występujący w ligach lo-
kalnych.
Już w najbliższy weekend 
rozgrywki zainaugurują 
piłkarze IV ligi. Przypo-
mnijmy, że na tym szczeblu 
nasz region reprezentowany 
jest przez LKS Jawiszowice 
(4. miejsce), Unię Oświę-
cim (7. miejsce), Beskid 
Andrychów (9. miejsce), 
Orzeł Ryczów (14. miejsce) 
i Kalwariankę Kalwaria Ze-
brzydowska (18., ostatnie 
miejsce). 
W tym samym czasie do gry 
powrócą piłkarze V ligi. Na 
tym szczeblu rozgrywek, 
w grupie zachodniej, wy-

stępują: Niwa Nowa Wieś, 
która jest po rundzie je-
siennej liderem rozgrywek, 
oraz KS Chełmek zajmujący 
7. miejsce.

W najbliższy weekend 
pierwsze spotkania roze-
grają także zespoły rywa-
lizujące w lidze okręgowej 
oraz 

Tydzień później (25 mar-
ca) do rozgrywek powrócą 
drużyny A klasy Oświęcim, 
A klasy Wadowice i B klasy 
Wadowice. 

Jako ostatni do rywalizacji 
przystąpią drużyny B klasy 
Oświęcim, które pierwsze 
mecze rozegrają w Wielką 
Sobotę (8 kwietnia).
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prowadzi 2:0. Kolejne dwa 
mecze odbędą się w Ty-
chach 15 i 16 marca.
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