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Blue Sport Wadowice ul. Legionów 24   tel: 502 506 012
Blue Sport Grojec ul. Beskidzka 59   tel: 33 842 07 58

www.bluesport.pl
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Podolsze odetchnęło,
czekamy na kolejne drogi

Rycerze wrócili do Oświęcimia
XI Jarmark Kasztelański w Oświęcimiu zgromadził tłumy uczestników. My także na nim byliśmy. Naszą 
fotorelację prezentujemy na stronie 11. Z kolei na stronie 11 przybliżamy hasło przewodnie imprezy, 
odpowiadając na pytanie: jak Jan IV księstwo królowi sprzedał. 

Tuż przed majowym weekendem oddana została do użytku długo wyczekiwana przez kierowców ob-
wodnica Zatora i Podolsza. Odetchną przede wszystkim mieszkańcy tej ostatniej miejscowości, jednak 
większość kierowców czeka na kolejne drogowe inwestycje w regionie. Kiedy powstanie dalszy ciąg 
obwodnicy Zatora, łącznik Oświęcimia z nową S1, Beskidzka Droga Integracyjna czy obwodnice Wa-
dowic i Brzeszcz? Na pytania te staramy się odpowiedzieć na stronie 3.
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Ukryty w zaciszu ulicy Kościelnej, otoczony zabytkowym murem ogród przy Muzeum Miejskim zyska nowe 
oblicze. Podpisana początkiem maja umowa z fi rmą Hydrobetam z Krakowa o wartości 92 tysięcy złotych 
na zaprojektowanie Ogrodu Pielgrzyma ma sprawić, że ta zielona lecz zaniedbana oaza w centrum miasta 
stanie się wielofunkcyjną przestrzenią i dodatkową atrakcją na turystycznej mapie Wadowic.

Wadowice

 Będzie nowy ogród w centrum miasta

Zakres rzeczowy projektu 
obejmuje budowę zada-
szonego obiektu z altaną, 
ogrodem zimowym, toale-
tami i kasami do sprzedaży 
biletów do muzeum. Wokół 
budynku powstaną miej-
sca odpoczynku dla piel-
grzymów, przechowalnia 
bagażu, mini plac zabaw 
z ogrodem sensorycznym 
dla dzieci, a nawet mała 
scena na poczet przyszłych 
wydarzeń i koncertów. 
W planach jest również re-
mont istniejących schodów, 

zabytkowego muru i chod-
ników, zagospodarowanie 
terenów zielonych, moder-
nizacja oświetlenia oraz wy-
konanie monitoringu całego 
ogrodu.
– Projekt techniczny wraz 
z wszelkimi pozwolenia-
mi budowlanymi ma być 
gotowy na koniec grud-
nia, więc sama inwestycja 
może zostać zrealizowana 
już w przyszłym roku – in-
formuje burmistrz Wadowic 
Bartosz Kaliński.

 Europejska wymiana 
doświadczeń

Nasz region został zakwalifi kowany do kolejnego 
programu unijnego – exchangeEU. To projekt pro-
wadzony przez Dyrekcję Generalną KE ds. Energii, 
odpowiadającą za zapewnienie Europie bezpiecz-
nej i trwałej energii, i poświęcony wymianie do-
świadczeń. Gminy Brzeszcze i Chełmek oraz miasto 
Oświęcim będą współpracować z Aragonią w Hisz-
panii oraz Uściem w Czechach.

Program exchangeEU ma 
na celu stworzenie plat-
formy wymiany wiedzy 
pomiędzy regionami wę-
glowymi w UE i ułatwienie 
wzajemnego uczenia się. 
Program nie oferuje bezpo-
średniego wsparcia fi nan-
sowego, a głównie udział 
w warsztatach i spotka-
niach online, w celu wymia-
ny doświadczeń i dobrych 
praktyk.
– W obecnych czasach za-
równo wyzwania dotyczą-
ce ochrony klimatu, jak 
i sprawiedliwej, nie ude-
rzającej w mieszkańców 
transformacji energetycz-
nej są niezwykle istotne. 
Dlatego dobrze jest zyskać 
możliwość wymiany do-
świadczeń i wspólnego wy-
pracowywania rozwiązań 
z regionami, które znajdu-
ją się w podobnej sytuacji 

– mówi Józef Gawron, wi-
cemarszałek Małopolski.

ExchangeEU to część ini-
cjatywy Coal Regions in 
Transition (Regiony Wę-
glowe w Transformacji). 
Program jest realizowany 
przez Dyrekcję General-
ną ds. Energii (DG Ener-
gy) Komisji Europejskiej. 
Województwo Małopol-
skie dołączyło do Platfor-
my Regionów Węglowych 
w Transformacji w stycz-
niu 2020 r., a w okresie od 
października 2019 do paź-
dziernika 2021, jako jeden 
z siedmiu regionów UE re-
alizowało projekt pomocy 
technicznej START. 
Chęć uczestnictwa w pro-
gramie ExchangeEU zde-
klarowały m.in. gminy 
Brzeszcze, Chełmek i Libiąż 
oraz Miasto Oświęcim. 
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Jubileusz 75-lecia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczy był okazją do refl eksji nad 
upływającym czasem i wspomnień o osobach, które zostawiły trwały ślad na kartach historii szkoły. W życiu 
każdego absolwenta są tacy ludzie, których nieustannie nosi się w sercu, a każde wypowiedziane przez 
nich słowo wybrzmiewa w myśli, przywołując najpiękniejsze i wzruszające wspomnienia. I tak dzień 22 
kwietnia 2022 r. był okazją do zadumy i refl eksji nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością szkoły.

Radocza

 Jubileusz 75-lecia Zespołu Szkół CKU

Ta niecodzienna uroczy-
stość rozpoczęła się mszą 
świętą w kościele pw. 
Przemienienia Pańskiego 
w Radoczy. Już w szko-
le zebranych gości, wśród 
których znaleźli się m.in.: 
poseł Filip Kaczyński, rektor 
Uniwersytetu Jagiellońskie-
go prof. dr hab. Jacek Po-
piel, przewodnicząca Rady 
Powiatu Zofi a Kaczyńska, 
starszy wizytator Małopol-

skiego Kuratorium Oświa-
ty Honorata Nowak-Kolec, 
burmistrz Wadowic i prezes 
Stowarzyszenia Absolwen-
tów Zespołu Szkół CKU 
Bartosz Kaliński, profesor 
Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie i wiceprezes 
Zarządu Stowarzyszenia 
Absolwentów szkoły w Ra-
doczy dr hab. inż. Tomasz 
Wojewodzic, przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Wado-
wicach Piotr Hajnosz, wójt 
Polanki Wielkiej i wicepre-
zes Zarządu Stowarzysze-
nia Absolwentów Zespołu 
Szkół CKU Grzegorz Gałgan 
oraz władze gminy Tomice 
przywitał dyrektor Jubilatki 
Stanisław Gliwa.

Święto szkoły to bez wąt-
pienia czas wspomnień, ale 
również znakomita okazja 
do uhonorowania najbar-
dziej zasłużonych pracowni-
ków. Kapituła Ustanawiania 
i Nadawania Tytułu „Zasłu-
żony dla Zespołu Szkół Cen-
trum Kształcenia Ustawicz-
nego im. św. Jana Pawła 
II w Radoczy” postanowiła 
odznaczyć: śp. Kazimierza 
Popiela, śp. Urszulę Spo-

rysz, śp. Władysława Łusz-
cza, panią Marię Madej, 
panią Annę Szczepańską, 
panią Krystynę Makuch, 
panią Krystynę Juchę, pa-
nią Magdalenę Kajzar oraz 
panią Annę Łasak.
– Jak pokazała historia, 
nasza szkoła kształciła ab-
solwentów, którzy wybrali 
różne drogi życia. Jedni zo-
stali pracownikami nauko-
wymi, inni ludźmi biznesu, 
a jeszcze inni nigdy nie roz-
stali się ze szkołą i pracują 
w niej do dzisiaj – podkre-
ślali przy tej okazji organi-
zatorzy uroczystości.
W dalszej części programu 
młodzież szkolna i absol-
wenci, swą obecnością dali 

świadectwo nierozerwal-
nej więzi ze swoją szkołą, 
a wyrazili ją przez piękny 
i wzruszający program arty-
styczny, który był swoistym 
bukietem wdzięczności dla 
wszystkich, którzy tworzyli 
piękną i długą historię na-
szej Jubilatki.

Obchody Jubileuszu 75-le-
cia Szkoły zostały połączo-
ne z Dniem Otwartym 2022. 

Dla ósmoklasistów ze szkół 
podstawowych przygotowa-
no szereg atrakcji, a wśród 
nich lekcje pokazowe w for-
mie warsztatów czy gra te-
renowa – podchody.
W tak wyjątkowym dniu nie 
mogło zabraknąć twórczości 
absolwentów placówki. Wer-
nisaż Kamila Pustułki „Świa-
tło dla żywych” wprowadził 
w stan refl eksji i zadumy, 
a Marlena Kordos oprócz 
cudownego występu wokal-
nego w części artystycznej 
Jubileuszu przywiozła ze 
sobą mnóstwo pomysłów 
w zakresie własnego biz-
nesu i zapału do działania, 
prezentując młodzieży swo-
je prace hafciarskie.

Dzięki zaangażowaniu Pań-
stwowej Powiatowej Straży 
Pożarnej w Wadowicach 
młodzież mogła spróbować 
swoich sił w resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej, 
a przedstawiciele straży 
zachęcali do wyboru nowe-
go kierunku szkoły – liceum 
ogólnokształcącego po-
żarniczo-medycznego. Nie 
można w tym miejscu nie 
wspomnieć o technikum ro-
botyki, objętym patronatem 
przez fi rmę Astor z Krakowa 
– sprzedawcę robotów oraz 
oprogramowania do nich. 
Reprezentant fi rmy opowia-
dał o przyszłości rynku pro-
dukcyjnego i nowoczesnych 
technologiach. Gościliśmy 
również przedstawicieli fi rm 
Souver i Projekt Zdrowie, 
zaproszonych w ramach 
innowacji pedagogicznej, 
jaka jest przeprowadza-
na w technikum żywienia 
i usług gastronomicznych.

– Licznie zgromadzona mło-
dzież szkół podstawowych 
była zachwycona gościnno-
ścią oraz rodzinną atmos-
ferą jaka panuje w Zespole 
Szkół, a zainteresowanie 
kierunkami technik grafi -
ki i poligrafi i cyfrowej czy 
logistyki może świadczyć 
o bardzo dobrym kursie, 
jaki obrała szkoła. Młodzi 
ludzie widzą zmiany, ja-
kie się dokonują w szkole 
i chętnie chcą w nich brać 
udział, zwłaszcza, że posze-
rzanie oferty edukacyjnej 
jest mocno ukierunkowane 
na postęp technologiczny 
obecny na rynku pracy, 
a przy tak bogatej ofercie 
każdy znajdzie coś dla sie-
bie – podsumowują pracow-
nicy ZS CKU w Radoczy.

Fo
to

: 
Z
S
 C

K
U

 w
 R

ad
oc

zy

 Będzie wóz bojowy
dla OSP z Kleczy

Na ręce burmistrza Wadowic Bartosza Kalińskie-
go i prezesa OSP Klecza Mieczysława Stopy trafi ła 
w środę 20 kwietnia promesa o wartości 329 tysię-
cy złotych na zakup nowego ciężkiego wozu bojo-
wego. Zobowiązanie dotacji przekazał w Krakowie 
Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita.

W przyszłym roku stra-
żacy z OSP Klecza świę-
tować będą okrągły jubi-
leusz 100-lecia istnienia. 

Przez ostatnie trzy deka-
dy w pracy dzielnie towa-
rzyszył im obecny, mocno 
już wyeksploatowany Jelcz 
GCBA. Swoje lata świetno-
ści ma on zdecydowanie za 
sobą, pora więc na odesła-
nie „staruszka” na zasłużo-
ną emeryturę.
Zakup nowego wozu to 
nie jest jednak tani inte-
res, szacunkowo potrzeba 
na ten cel ponad 1 milio-
na złotych. – Kwota nie 
jest mała, ale uznaliśmy, 
że warto się na nowy wóz 

złożyć. Napisaliśmy zatem 
wniosek o dotację i mamy 
to! – cieszy się burmistrz 
Wadowic Bartosz Kaliński

Wsparcie pochodzić bę-
dzie z funduszy: Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, Narodo-
wego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie i Państwowej 
Straży Pożarnej. Około 80-
100 tys. zł OSP wyłoży ze 
środków własnych, a po-
zostałą kwotę, czyli ponad 
pół miliona zł dołoży gmina 
Wadowice.

Fo
to

: 
U

M
 W

ad
ow

ic
e



 www.KurierMalopolskiZachodniej.pl 3

REGION

Reklama

04 - 06.07.2022
08 - 10.08.2022
05 - 07.09.2022

03 - 05.10.2022
07 - 09.11.2022

Teoria ON-LINE

03 - 05.06.2022
13 - 15.06.2022
01 - 03.07.2022
11 - 13.07.2022
12 - 14.08.2022
22 - 24.08.2022

09 - 11.09.2022
19 - 21.09.2022
10 - 12.10.2022
21 - 23.10.2022
18 - 20.11.2022
21 - 23.11.2022

Bielsko-Biała

20 - 22.05.2022
10 - 12.06.2022
22 - 24.07.2022

19 - 21.08.2022
16 - 18.09.2022
14 - 16.10.2022

Osiek MOLO RESORT

charter.edu.pl 
Bielsko-Biała
tel. 33 814 80 70
tel. 511 367 070
www.charter.edu.pl 

- EGZAMIN PAŃSTWOWY W DNIU ZAKOŃCZENIA KURSU
- MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA CERTYFIKATU ISSA

- SZKOLENIA OGŁOSZONE W BUR

600 zł

17 - 19.06.2022
08 - 10.07.2022
12 - 14.08.2022

16 - 18.09.2022
14 - 16.10.2022

Kraków

NA HASŁO
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550 zł

4 maja 2022 roku, po długiej chorobie, zmarł Jó-
zef Leśniak – wicewojewoda Małopolski, polityk 
i samorządowiec. Został pochowany na cmentarzu 
w Podrzeczu

 Zmarł 
wicewojewoda

Józef Leśniak był absol-
wentem Université Nancy 
2 oraz Międzynarodowej 
Szkoły Nauk Politycznych 

Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach, na kierunku 
politologia. Ukończył studia 
podyplomowe MBA „Zarzą-
dzanie gospodarką euro-
pejską” w Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie. 
W latach 2010-2015 zasia-
dał w radzie powiatu no-

wosądeckiego. Był posłem 
na Sejm Rzeczypospoli-
tej Polskiej VIII kadencji 
(2015-2019). 

5 grudnia 2019 roku objął 
stanowisko II wicewoje-
wody małopolskiego, a 26 
listopada 2020 r. został po-
wołany na stanowisko I wi-
cewojewody małopolskiego.  
Był żonaty, miał syna Pio-
tra. Józef Leśniak pochodził 
z Limanowej.
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Uruchomiona obwodnica 
Podolsza i Zatora rodziła 
się w bólach. Jej pomysł 
pojawił się już kilkanaście 
lat temu, a pierwszą umo-
wę na realizację podpisano 
w roku 2016. Niestety wy-
konawca nie wywiązywał 
się z kontraktu i umowę  
rozwiązano, co wydłużyło 

czas realizacji. Inwestycja 
doczekała się jednak wresz-
cie fi nału. Nowa droga ma 
długość 3 km i połączyła 
drogę krajową nr 44 z dro-
gą wojewódzką nr 781. 
W ramach inwestycji wy-
konano m.in.: wiadukt nad 
linią kolejową Oświęcim – 
Kraków, 4 obiekty mostowe 
, nowe skrzyżowania z ist-
niejącymi drogami, zbior-
nik retencyjny oraz 2 place 
zawracania. Wartość inwe-
stycji to ponad 32 mln zł, 
z czego 85 proc. wydatków 
zostało pokryte z funduszy 
Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-

twa Małopolskiego na lata 
2014-2020. Nowa obwod-
nica usprawni ruch tran-
zytowy oraz ułatwi dojazd 
samochodów osobowych do 
parków rozrywki.
Inwestycja nie rozwiąże 
jednak wszystkich kłopo-
tów kierowców przejeżdża-
jących przez Zator. Do pełni 

szczęścia brakuje drugiej 
części obwodnicy, która – 
wraz z obecną – pozwoli 
odciążyć zatorski Rynek. 
Przebiegała ona będzie od 
ronda kończącego urucho-
mioną drogę w okolicach 
Energylandii w kierunku po-
łudniowym – do drogi nr 28 
w kierunku Wadowic oraz 
781 w stronę Andrychowa. 
Obecnie trwają prace pro-
jektowe, w przyszłym roku 
ma się rozpocząć budowa, 
a nowym obcinkiem kierow-
cy będą mogli przejechać 
końcem 2024 roku. 
Na nowe drogi kierowcy 
czekają także w innych 
częściach naszego regionu. 

W Wadowicach trwają prace 
nad projektem południowej 
obwodnicy tego miasta, 
która przebiegała będzie od 
ronda gen. Leopolda Oku-
lickiego na DK 52 do ulicy 
Zegadłowicza (DK 28) na 
włączeniu do projektowanej 
drogi S52, czyli Beskidzkiej 
Drogi Integracyjnej. Projekt 

i pozwolenia budowlane 
mają być gotowe w roku 
2023, nie wiadomo jeszcze 
jednak kiedy inwestycja zo-
stanie zrealizowana, jednak 
nie powinna to być odległa 
przyszłość, gdyż droga zna-
lazła się na rządowej mapie 
budowy 100 obwodnic. Po 
wybudowaniu projekto-
wanej obwodnicy centrum 
papieskiego miasta w koń-
cu odetchnie z ulgą. Zosta-
nie odciążony ruch głównie 
na ulicy Lwowskiej, Putka 
i al. M.B. Fatimskiej oraz 
ulicy Zegadłowicza.
Na rządowej liście znala-
zła się także budowa ob-
wodnicy Brzeszcz. Droga 

o długości ok. 3,9 km swój 
początek będzie miała przy 
planowanym węźle drogi S1 
(w rejonie przejazdu kolejo-
wego przy ul. Pszczyńskiej)
i poprowadzi w kierunku 
Oświęcimia wzdłuż linii ko-
lejowej włączając się do 
istniejącej DW 933 na wy-
sokości tzw. „Wilczych Do-
łów”, pomiędzy ul. Klonową 
i ul. Partyzantów. Obecnie 
na zlecenie Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Krakowie 
przygotowywana jest wie-
lowariantowa koncepcja 
budowy obwodnicy.
Najgorzej wygląda kwe-
stia budowy Beskidzkiej 
Drogi Integracyjnej z Biel-
ska-Białej do Głogoczowa, 
która ma przyspieszyć do-
jazd z Kalwarii Zebrz, Wa-
dowic, Andrychowa i Kęt 
zarówno do Krakowa, jak 
i do Bielska-Białej. Mimo, 
iż o drodze mówi się już od 
wielu lat, nadal brak kon-
kretów. Jak wynika z infor-
macji Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Auto-
strad, ogłoszenie przetar-
gu, w systemie „projektuj 
i wybuduj” z podziałem re-
alizacji na pięć odcinków, 
powinno nastąpić w drugiej 
połowie 2024 roku. Budo-
wa drogi ma się rozpocząć 
w roku 2027 i potrwa do 
2031 roku. 
Przypomnijmy, że Beskidz-
ka Droga Integracyjna 
prowadzić będzie z Bielska
-Białej przez Kęty, Andry-
chów, Wadowice i Kalwa-
rię Zebrz. do Głogoczowa, 
gdzie połączy się z „zako-
pianką”. Wszystkie wymie-
nione miasta dzięki drodze 
zyskają obwodnice z praw-
dziwego zdarzenia. 

Jarosław Zięba

Tuż przed majowym weekendem oddana została do użytku długo wyczekiwana przez kierowców obwodnica 
Zatora i Podolsza. Odetchną przede wszystkim mieszkańcy tej ostatniej miejscowości, jednak większość 
kierowców czeka na kolejne drogowe inwestycje w regionie. Kiedy powstanie dalszy ciąg obwodnicy 
Zatora, obwodnice Wadowic i Brzeszcz oraz Beskidzka Droga Integracyjna? 

 Podolsze odetchnęło,
kiedy będą kolejne drogi?
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Tędy przebiegała będzie druga częśc obwodnicy Zatora.
13 maja w auli Collegium Novum Uniwersytetu Ja-
giellońskiego w Krakowie odbyło się uroczyste wrę-
czenie tytułów Małopolanina Roku.

 Małopolanie Roku

Podczas tegorocznej uro-
czystości dyplomy lau-
reatom wręczali wice-
przewodniczący Sejmiku 
Województwa Małopolskie-
go Kazimierz Barczyk oraz 
rektor UJ prof. Jacek Popiel. 
Nagroda przyznawana jest  
przez Stowarzyszenie Gmin 
i Powiatów Małopolski. 
Ze względu na czas pande-
mii, uroczystości zaplano-
wane na 2020 i 2021 rok 
zostały przesunięte i dlate-
go tegoroczna miała szcze-
gólny charakter i podwójną 
liczbę laureatów.
Tytułami Stowarzyszenia 
Gmin i Powiatów Małopolski 

Małopolanin Roku 2019 wy-
różnieni zostali byli prezy-
denci Krakowa prof. Andrzej 
Gołaś oraz Józef Lassota 
w 30. rocznicę odrodzenia 
samorządu terytorialnego, 
natomiast tytułami Mało-
polanin Roku 2020 - prof. 
Wojciech Nowak były rek-
tor Uniwersytetu Jagielloń-
skiego oraz prof. Tadeusz 
Słomka były rektor Aka-
demii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie.

Nagroda przyznawana od 
1995 wybitnym osobom 
wywodzącym się z regionu 
historycznej Małopolski.



4 www.KurierMalopolskiZachodniej.pl

REGION

Chełmek

 Artyści nie zawiedli
Prawie 130 prac autorstwa 67 artystów nadesłanych zostało na XXIII Wiosen-
ny Przegląd Sztuki w Chełmku organizowany przez tamtejszy Miejski Ośrodek 
Kultury, Sportu i Rekreacji.

Wydarzenie od ponad dwu-
dziestu lat skupia miłośni-
ków sztuk plastycznych 

z terenu Ziemi Oświę-
cimskiej oraz ościennych 
powiatów i województw. 
Podobnmie jak w latach 
ubiegłych, na tegoroczny 
przegląd nadesłano prace 
malarskie, rysunki, grafi -
ki, rzeźby, ceramikę i foto-

grafi e. Wernisaż wystawy  
Wernisaż wystawy miał 
miejsce 22 kwietnia. Towa-

rzyszył mu spektakl Teatru 
Ludowego Tradycja z Okle-
śnej pt. „Szablą i Sercem”.
Wystawę prac obejrzeć 
można do 27 maja w Ga-
lerii „Epicentrum” w sie-
dzibie MOKSiR przy Placu 
Kilińskiego 3 w Chełmku 

od poniedziałku do piątku 
w godzinach 9.00-16.00, 
a w weekend w godz. 
15.00-20.00.

Uroczysty fi nisaż Przeglą-
du odbędzie się 27 maja 
o godz. 19.00. Towarzyszył 

mu będzie koncert Doroty 
„Sowy” Kuzieli. Kurier Ma-
łopolski Zachodniej objął 
patronat medialny nad im-
prezą.
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 Nowa przystań 
nad Wisłą

W Dworach Drugich pod Oświęcimiem uruchomiona 
została przystań wodna, z której popłynąć można 
w rejs Wisłą. 
Budowa przystani to pry-
watna inicjatywa związa-
nego z naszym regionem 
miłośnika wodnych podró-
ży Krzysztofa Adamskie-
go. – Wszystko zaczęło się 
pięć  lat temu. – opowia-
da pan Krzysztof – Chcia-
łem popłynąć pod Wawel, 
pojechałem więc ze swoją 
łodzią do Tyńca, aby tam 

rozpocząć podróż. Znajo-
my zapytał mnie dlaczego 
nie przypłynąłem z rodzin-
nego Oświęcimia. Na drugi 
dzień zamiast pod Wawel, 
popłynąłem do Oświęcimia. 
Po rejsie zapadła decyzja, 
że będę chciał wybudować 
tutaj przystań.
Załatwienie formalno-
ści i budowa trwały 5 lat. 
Efektem starań Adamskie-
go jest niewielka przystań 
zlokalizowana w pobliżu 

progu wodnego w Dworach 
Drugich. Można stąd po-
płynąć w rejs w obie strony 
Wisły. W górę trasa biegnie 
do tzw. zerowego kilometra 
Wisły, czyli miejsca, gdzie 
zaczyna się szlak żeglow-
ny rzeki. Jest on zlokali-
zowany w okolicach ujścia 
Przemszy. W ramach rejsu 
odbywa się także tzw. ślu-

zowanie, czyli przepłynięcie 
statku przez śluzę. W przy-
padku Dworów Drugich 
różnica wysokości wynosi 
nawet 6 metrów.
Pan Krzysztof oferuje także 
rejsy z Oświęcimia do Kra-
kowa, pod Wawel. Po dro-
dze do pokonania są 4 ślu-
zy, a trasa w jedną stronę 
zabiera 4-5 godzin. 
Kurs zarezerwować moż-
na na stronie internetowej 
www.miejscewlodzi.pl.
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Reklama

Sponsorem głównym wy-
darzenia jest Gaz-System 
– spółka strategiczna dla 
polskiej gospodarki. Od-
powiada za przesył gazu 
ziemnego, zarządza naj-
ważniejszymi gazociągami 
w Polsce oraz jest wła-
ścicielem Terminalu LNG 
im. Prezydenta Lecha Ka-
czyńskiego w Świnoujściu. 
Spółka zapewnia bezpie-
czeństwo energetyczne 
Polski, przyczyniając się do 
rozwoju europejskiego ryn-
ku gazu. Wszystkie inwe-
stycje Gaz-System są pro-

wadzone z zastosowaniem 
nowoczesnych technologii 
i systemów zabezpieczeń 
oraz z poszanowaniem śro-
dowiska naturalnego.

Wadowice

 102 rocznica urodzin Jana Pawła II
18 maja Urząd Miejski w Wadowicach, w ramach przygotowań do podpisania umowy partnerskiej z Fati-
mą (gmina Ourém), zaprasza do zapoznania się z kulturą tego wyjątkowego miejsca, tak mocno związa-
nego z osobą Świętego Jana Pawła II. 
Karol Wojtyła swój los 
i pontyfi kat stale zawie-
rzał Maryi, w szczególności  
czcząc Matkę Bożą Fatim-
ską. Portugalska miejsco-
wość miała wyjątkowe 
miejsce w działalności Pa-
pieża z Wadowic. Władze 
papieskiego miasta, chcąc 
nawiązać do działalności 
św. Jana Pawła II posta-
nowiły podpisać umowę 
partnerską z Fatimą (Gmi-
na Ourem). Pierwotnie 
uroczystość miała mieść 
miejsce dokładnie w dzień 
setnej rocznicy urodzin 
Świętego Jana Pawła II. 
Niestety, z powodu wybu-

chu pandemii w roku 2020, 
wydarzenie musiało zo-
stać przeniesione w czasie. 
Obecnie prace nad umową 
zostały wznowione, dlate-
go korzystając ze święta 
patrona miasta i pragnąc 
podkreślić szczególną rolę, 
jaką w jego życiu odgry-
wała Fatima, Urząd Miejski 
w Wadowicach organizuje 
podczas gminnych obcho-
dów Dzień Przyjaźni Polsko
-Portugalskiej. . 
W ramach obchodów 102. 
rocznicy urodzin św., Jana 
Pawła II, na 18 maja przy-
gotowano z tej okazji m.in. 
pokaz tradycyjnej kuchni 

portugalskiej wraz z degu-
stacją potraw. Będzie moż-
na skosztować aż trzech 
portugalskich specjałów, 
przygotowanych przez re-
staurację TASCA Ruczaj-
nik: zupy – caldo verde, 
przekąski – bifana oraz 
najbardziej znanego portu-
galskiego deseru – pastel 
de nata. Rozpoczęcie po-
kazu o godzinie 15.00.
Z kolei na scenie od 15.30 
Kinga Rataj z zespołem 
wystąpi w koncercie portu-
galskiego fado. 
Ostatnim punktem progra-
mu będzie tradycyjny kon-
cert „Strażacy Ojcu Święte-

mu w hołdzie”. O godzinie 
18.00 wadowicki rynek 
zabrzmi dźwiękiem instru-
mentów ponad 60 stra-
żaków z orkiestr naszego 
regionu.
W tym dniu będzie można 
również obejrzeć wystawę 
plenerową poświęconą Fa-
timie i gminie Ourém. Będą 
też ciekawostki o Portuga-
lii i języku portugalskim 
- zaprezentują je na swo-
im stoisku studenci Koła 
Naukowego Portugalistów 
Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Wszystkie impre-
zy odbędą się na pl. Jana 
Pawła II.

 Wracają „Ogórcorze”
W ostatnim weekend sierpnia w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej zorganizowany zostanie Festiwal „Ogór-
corze”.

– Będziemy promować 
„ogórka kalwaryjskiego”. 
Starsi zapewne wiedzą 
skąd taki pomysł, a młodsi 
właśnie poprzez organizacje 
tego projektu dowiedzą się, 
że kiedyś Kalwaria słynęła 
z ogórków, a w okolicy jej 
mieszkańcy nazywani byli 

Ogórcorzami – tłumaczy To-
masz Baluś, Prezes Stowa-
rzyszenia  Św. Jana Pawła 
II Patrona Kalwarii Zebrzy-
dowskiej, które otrzymało 
na organizację Festiwalu 
grant w ramach projektu 
LGD „Gościniec 4 żywio-
łów. 
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O zagospodarowaniu Jeziora Mucharskiego, staraniach Gminy Mucharz o pozyskanie grun-
tów pod inwestycje na brzegu jeziora oraz rozwoju sieci gazowniczej z Wójt Gminy Mucharz 
Renatą Galarą rozmawia Jarosław Zięba.
– Jak obecnie wygląda 
sytuacja z zagospodaro-
waniem Jeziora Muchar-
skiego? 
– Gmina nie posiada jesz-
cze terenów zlokalizowa-
nych bezpośrednio przy 
jeziorze. Pracujemy nad 
tym, aby móc utworzyć 
jedną publiczną strzeżoną 
plażę z niezbędnym zaple-
czem sanitarnym i miejsca-
mi parkingowymi. 
Jednakże cieszy nas fakt, 
że równolegle pojawiają się 
prywatni inwestorzy. Mamy 
już ofertę rejsu statkiem po 
jeziorze, wypożyczalnie ka-
jaków i rowerków wodnych 
oraz jedną przystań. Można 
uprawiać sporty wodne oraz 
żeglarstwo. Ponadto bardzo 
prężnie rozwija się węd-
karstwo. Niestety nie ma 
jeszcze żadnego ofi cjalnie 
zgłoszonego kąpieliska.

– Staracie się o zamia-
nę gruntów z Wodami 
Polskimi. O jakie tereny 
chodzi, jaka jest szansa 
na powodzenie operacji? 
– Prowadzimy rozmo-
wy z PGW Wody Polskie 
w sprawie pozyskania dzia-
łek potrzebnych do rozwo-
ju infrastruktury sportowo 
turystycznej nad brzegiem 
jeziora i regulacji dróg. 

W zamian oferujemy dział-
ki znajdujące się w czaszy 
zbiornika.
W zakresie dróg jest już 
obopólna zgoda, natomiast 
przedmiotem dalszych ne-
gocjacji są działki w pobli-
żu dworu w Jaszczurowej, 
co do których nie możemy 
przyjąć proponowanej for-
my udostępnienia. Wody 
Polskie chcą nam użyczyć 
nieruchomości w zamian 
za ekwiwalent w posta-
ci działek będących naszą 
własnością. Jest to raczej 
„zamiana” elementów 
o nierównoważnej warto-
ści – Wody Polskie zyskują 
działki na własność, nato-
miast Gmina chwilową moż-
liwość dysponowania tere-
nem należącym do Skarbu 
Państwa, która mogłaby 
się zakończyć po upływie 
zawartej umowy. Od daw-
na wiadomo, że staramy się 
o pozyskanie tych działek 
w celu wybudowania infra-
struktury stale powiązanej 
z gruntem i ich zagospo-
darowania w celu nieod-
płatnego udostępnienia 
mieszkańcom i turystom. 
Na inwestycję chcemy po-
zyskać środki z Polskiego 
Ładu, a w takim przypadku 
warunkiem jest posiadanie 
własności terenu.

8 marca 2022 w towarzy-
stwie posła Filipa Kaczyń-
skiego, który wspiera nasze 
działania w tym zakresie, 

rozmawialiśmy z wice-
ministrem infrastruktury 
Markiem Gróbarczykiem 
– Pełnomocnikiem Rządu 
ds. Gospodarki Wodą oraz 
Inwestycji w Gospodarce 
Morskiej i Wodnej. Minister 
wyraził chęć pomocy w celu 
pozytywnego załatwienia 
sprawy, jednak na razie 
decyzje nie zostały podjęte. 

– Czy projekt Centrum 
Rekreacji  i Wypoczyn-
ku „Jaszczurówka”, 
którego nie udało się 

zrealizować z dofi nan-
sowania zewnętrznego 
ma jeszcze szansę na 
realizację?
Projekt nie ma już szans 
na realizację. Środki, 
z których Gmina musia-
ła zrezygnować zostały 
przez Urząd Marszałkowski 
przekazane na inne projek-
ty. Planowana inwestycja 

miała być zrealizowana 
według zasady zaprojek-
tuj i wybuduj. Posiadamy 
jedynie koncepcję rozwo-
ju tego terenu, z której 
będziemy korzystać, ale 
już w mniejszym zakresie 
i etapami. Z Polskiego Ładu 
mamy przyznane 930 tys. 
zł na budowę parkingu. 
Planujemy także wystąpić 
o o kolejne fundusze na 
zagospodarowanie tego 
terenu. 

– Gmina Mucharz to nie 
tylko jezioro. Proszę po-
wiedzieć o działaniach 
i planach gminy w innych 
dziedzinach. 
– Za sukces uważam gazy-
fi kację gminy. Jest to temat 
ważny ze względu na tury-
styczny charakter gminy. 
Początkowo wydawało się, 
że nie mamy szans na gaz, 

gdyż nie ma go skąd do-
prowadzić, jednak dzięki 
naszym staraniom Pol-
ska Spółka Gazownictwa 
wybudowała stację LNG 
w Skawcach i w 2019 roku 
rozpoczęła się gazyfi kacja 
wiosek Skawce i Mucharz. 
Z kolei po wymianie przez 
PSG sieci biegnącej od Wa-
dowic  na sieć o średnicy 
pozwalającej na przesył 
gazu do Świnnej Poręby, 
rozbudowywana jest sieć 
w tej miejscowości. Tu duże 
uznanie za decyzję o bu-
dowie dla dyrektora PSG 
w Krakowie, pana Pawła 
Firleja. Bardzo dobrze ukła-
da się nam też współpraca 
z Oddziałem w Wadowicach 
kierowanym przez Jarosła-
wa Pulchnego, który wspo-
mniane roboty nadzoruje.
Ważną inwestycją jest też  
kompleksowa modernizacja 
Stacji Uzdatniania Wody 
przy rzece Skawie w celu 
zabezpieczenia w wodę pit-
ną mieszkańców i turystów. 
Rozwijamy infrastrukturę 
drogową, wodno-kanaliza-
cyjną oraz sportowo-re-
kreacyjną. Chcemy w ten 
sposób przygotować gminę 
na nowych inwestorów. To 
oni będą fi larem rozwoju 
turystyki w gminie, ale też 
trzeba im w tym pomóc. 
Zarówno ja, jak i pracowni-
cy Urzędu, jesteśmy otwar-
ci na spotkania i pomoc. 
Staramy się również tak 
zmieniać plan zagospodaro-
wania przestrzennego, aby 
likwidować wszelkie bariery 
i przyspieszać powstawanie 
pensjonatów, hoteli i agro-
turystyki. 

 Bez działek nad brzegiem
nie stworzymy infrastruktury

Reklama

Chcemy przygotować gminę na nowych inwestorów. 
To oni będą fi larem rozwoju turystyki w gminie, 

ale też trzeba im w tym pomóc.
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POWIAT OŚWIĘCIMSKI

Informacje przygotowane we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu

Po kilku latach przygotowań, 25 kwietnia nastąpiło uroczyste otwarcie Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi 
Oświęcimskiej w siedzibie przy ul. Kolbego. Placówki, która w godny sposób oddaje hołd tym wszystkim 
„zwyczajnym” bohaterom, mieszkańcom tej ziemi, którzy z narażeniem zdrowia i życia ratowali od głodu, 
chłodu, cierpienia i chorób więźniów KL Auschwitz. 

 Pamięć o bohaterach 
tej ziemi

W tym uroczystym wyda-
rzeniu Powiat Oświęcimski, 
który jest organizatorem 
Muzeum reprezentowała 
liczna delegacja na czele ze 
starostą Andrzejem Skrzy-
pińskim i przewodniczącym 

rady powiatu Kazimierzem 
Homą. Obecni byli także wi-
cestarosta Paweł Kobielusz 
i członkinie zarządu Teresa 
Jankowska i Grażyna Ko-
peć, wiceprzewodniczący 
rady Piotr Śreniawski i Woj-
ciech Kajdas, radni i przed-
stawiciele powiatowych jed-
nostek. 

Stronę rządową reprezento-
wał wicepremier i minister 
kultury Piotr Gliński. Obec-
na była także była premier, 
obecnie europosłanka Beata 
Szydło, jedna z orędowni-
ków idei powstania godne-

go miejsca upamiętniają-
cego mieszkańców ziemi 
oświęcimskiej. 
Od momentu podpisania 
listu intencyjnego przez 
przedstawicieli Powiatu 
Oświęcimskiego i Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, oraz od podjęcia 
stosownej uchwały przez 

Radę Powiatu w Oświę-
cimiu minęło niespełna 5 
lat. Były to lata intensyw-
nej pracy, związanej z pro-
jektowaniem i moderniza-
cją budynku z 1916 r., jak 
również z pozyskiwaniem 

materiałów historycznych, 
które posłużyły do budowy 
stałej ekspozycji. 
- Otwarcie wystawy stałej 
to niezwykle ważne wy-
darzenie w życiu każdego 
muzeum. Nie ukrywam, że 
miałem już okazję obejrzeć 
tę imponującą ekspozycję 
w Muzeum Pamięci, która 
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19 kwietnia z udziałem 
włodarzy Powiatu Oświę-
cimskiego - starosty An-
drzeja Skrzypińskiego, wi-
cestarosty Pawła Kobielusza 
i członka zarządu powiatu 
Jerzego Mieszczaka nastą-

piło przekazanie wykonawcy 
placu budowy. Zadanie jest 
fi nansowane przez Powiat 
Oświęcimski przy wsparciu 
Miasta Oświęcim. 
Modernizacja drogi dla au-
tobusów zatrzymujących się 
na przystanku przy dworcu 
oraz postojowej dla taksó-
wek od dawna było koniecz-
na. Stan traktu jest zły, 
a kostka w wielu miejsca 
zapada się. 

Na czas robót została wpro-
wadzona nowa organizacja 
ruchu. Zostały zorganizo-
wane dwa przystanki tym-
czasowe - pierwszy w ciągu 
ul. Dworcowej do wymiany 
pasażerów, a drugi w ciągu 

ul. Wyzwolenia do wymiany 
pasażerów i postoju auto-
busów. Postój taksówek 
przeniesiono na ul. Dwor-
cową.
Planowane zakończenie za-
dania - 18 czerwca br. Wy-
konawcą jest Zakład Usług 
Budowlanych „DĘBOWSKI” 
z Zaborza (Gm. Oświęcim). 
Wartość umowna kontrak-
tu sięga blisko 163 tysięcy 
złotych. 

Ruszyła modernizacja placu przed dworcem kole-
jowym w pasie drogowym powiatowego traktu nr 
1880K ul. Powstańców Śląskich w Oświęcimiu. Ro-
boty zakończą się tuż przed wakacjami.

 Modernizacja placu
 przed dworcem PKP
  w Oświęcimiu
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 W połowie kwietnia, 
z udziałem władz Powiatu 
Oświęcimskiego (starosta 
Andrzej Skrzypiński i czło-
nek zarządu powiatu Je-
rzy Mieszczak) i Gm. Kęty 
(burmistrz Krzysztof Klę-
czar i zastępca burmistrza 
Marcin Śliwa) , nastąpił for-

malny odbiór zadania. In-
westycja kosztowała blisko 
3,3 mln zł. 
Inwestycja, która ruszyła 
się pod koniec lata zeszłe-
go roku, polegała na prze-
budowie drogi powiatowej 
nr 1816K ul. Beskidzka 
w Witkowicach w km od 
2+937,00 do km 3+790,00 
(tj. 853 metrów drogi) – od 
skrzyżowania z ul. Lipową 
do granicy z Osiekiem. 
Zakres inwestycji objął 
m.in. remont nawierzchni 

istniejącej jezdni, budowę 
chodnika, remont pobocza, 
przebudowę istniejącej za-
toki autobusowej, budowę 
peronów przystankowych. 
Ponadto wyremontowano 
istniejące zjazdy i dojścia 
indywidualne, wykonano 
odwodnienie drogi. Trakt 

został odpowiednio ozna-
kowany. Z myślą o popra-
wie bezpieczeństwa dla 
użytkowników traktu, za-
montowano wyświetlacze 
prędkości oraz doświetlono 
przejścia dla pieszych. 

Prowadzone i fi nansowane 
przez Powiat Oświęcimski 
zadanie zostało dofinan-
sowane z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg oraz 
współfinansowane przez 
Gminę Kęty. 

Dobiegła końca przebudowa ponad 850-metrowe-
go odcinka drogi powiatowej 1816K ul. Beskidzka 
w Witkowicach w gminie Kęty.

 Droga powiatowa 
 w Witkowicach 
 po modernizacji
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Najmłodsi po raz pierwszy 
startowali w Biegu o Złote 
Gatki. Powiat Oświęcimski 

był jednym z partnerów 
wydarzenia. Wszystkim 
uczestnikom Biegu serdecz-
nie gratulujemy, niezależnie 
od zajętego miejsca, nie-
zwykłej ambicji i pokonania 
swoich słabości.

- Zachęcam wszystkich do 
aktywności na świeżym po-
wietrzu. W każdej postaci, 

poruszając się na rowerze, 
biegając czy maszerując. 
Także korzystając z wizyt na 
siłowni i na basenie. Waż-
ne, żeby to robić regularnie 
- mówi wicestarosta Paweł 
Kobielusz.

Podczas imprezy, na sta-
dionie brzeszczańskiego 
Górnika w powiatowym 

namiocie pracownicy sta-
rostwa rozdawali sadzonki 
drzew w ramach kampanii 
edukacyjno-informacyjnej 
„I Małopolski Dzień dla Kli-
matu” pod hasłem #drze-
wodlaklimatu. 

Ponad ćwierć tysiąca biegaczy i miłośników nordic walking stanęło 24 kwietnia 
na starcie jubileuszowej, dziesiątej edycji Biegu o Złote Gacie w Brzeszczach na 
dystansie 10 kilometrów. W tym gronie rywalizował także wicestarosta Paweł 
Kobielusz, któremu gorąco kibicowała, podobnie jak pozostałym uczestnikom 
członkini zarządu powiatu Teresa Jankowska. 

 Pobiegli po zdrowie, nagrody i… 
sadzonki drzew
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jest taka dzięki darczyń-
com i świadkom historii, 
którzy podzielili się swoimi 
wspomnieniami, a często 
też eksponatami. Ten hi-
storyczny obiekt w latach 
funkcjonowania niemiec-
kiego obozu był ważnym 
elementem jego infrastruk-
tury, znany jako Lagerhaus, 
magazyn SS - powiedział 
starosta oświęcimski An-
drzej Skrzypiński. 
Włodarz nawiązał również 
do obecnych, jakże niespo-
kojnych czasów. 
- Znowu przychodzi nam 
żyć w czasach, gdy trosz-
czymy się i martwimy 
o przyszłość. Kilka miesięcy 
temu brałem udział w mu-
rach Małopolskiej Uczelni 
Państwowej w Oświęcimiu 
w konferencji na temat 
wpływu pandemii na psy-
chikę dzieci i młodzieży. 
Wypowiedziałem wówczas 
słowa, których bym pew-
nie teraz nie wypowiedział. 
Powiedziałem wówczas, że 
w historii każdego poko-
lenia musi zaistnieć jakieś 
przełomowe wydarzenie, 
a my mamy to szczęście, że 
za życia naszych rodziców, 
nas samych i naszych dzie-
ci być może nie doświad-
czymy takiego epokowego 
wydarzenia, jakim jest woj-
na. Takim epokowym wyda-
rzeniem uznałem wówczas 
epidemię koronawirusa. 
No i widzicie państwo, jak 
bardzo się myliłem - dodał 
Andrzej Skrzypiński. 
Obecny starosta wspomniał 
też o swoim poprzedniku, 
śp. Marcinie Niedzieli, który 
przez cały okres pełnienia 
tej funkcji doglądał postę-
pów przy tworzeniu Mu-
zeum Pamięci i z niecierpli-
wością oczekiwał otwarcia 
placówki. Niestety, nie do-
czekał tej chwili.
Goście z zainteresowa-
niem wysłuchali wystą-
pienia świadka historii, p. 
Józefy Handzlik, dziś blisko 
100-letniej starszej pani, 
dobrze pamiętającej wysie-
dlenie z rodzinnej Brzezinki. 
Po zakończeniu ofi cjalnej 
części uroczystości zebrani 
mieli okazję, by obejrzeć 
m.in. stałą wystawę w MP-
MZO, która robi ogromne 
wrażenie. 

Misją Muzeum Pamięci jest 
przedstawienie wielowieko-
wej historii tego terenu, ze 
szczególnym uwzględnie-
niem okresu niemieckiej 
okupacji, a przede wszyst-
kim upamiętnienie bohater-
skich postaw mieszkańców 
tej ziemi, którzy z naraże-
niem życia i zdrowia, także 
najbliższych, nieśli pomoc 
więźniom niemieckiego 
nazistowskiego obozu kon-
centracyjnego i zagłady Au-
schwitz-Birkenau. 
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Przyrodę wsparli też ucznio-
wie oświęcimskiej Szkoły 
Podstawowej nr 9 przygo-
t o -wując budki lęgowe dla 
ptaków. Na konkurs ogło-
szony przez szkołę wpły-
nęło 40 prac. Młodzi ludzie 
wykonali 30 budek dla 
ptaków i 10 domków dla 

owadów miododajnych. 
Większość z nich została 
zawieszona na drzewach 

w rejonie szkoły. Część 
domków została przeka-
zana do zaprzyjaźnionego 
Miejskiego Przedszkola nr 
15. Kilka podarowanych 
Urzędowi Miasta zawisło 
już w parku Pokoju na osie-
dlu Chemików. Akcja mło-
dzieży szkolnej wpisuje się 

w ogłoszony w Oświęcimiu 
Rok Troski o Środowisko 
Naturalne.

OŚWIĘCIM

Informacje przygotowane we współpracy 
z Urzędem Miasta Oświęcim

 Nowe perony już jesienią. 
Inwestycje skrócą czas przejazdu do Krakowa

Jak informuje Dorota Sza-
lacha z Zespołu Prasowego 
PKP PLK na stacji zwiększy 
się dostępność do kolei, po-
ziom obsługi i bezpieczeń-

stwo podróżnych. – Obec-
nie budowane są między 
innymi nowe wyższe pe-
rony wraz z przejściem 
podziemnym i windami. 
Z dwóch nowych peronów 
pasażerowie skorzystają już 
jesienią – mówi. Docelowo 
będą zmodernizowane trzy 
perony, na których będą 
wiaty i ławki oraz tablice in-
formacyjne i oznakowanie. 
– Istotnym udogodnieniem 
dla pasażerów, w tym dla 
osób o ograniczonych moż-
liwościach poruszania się 
będą windy przy wyjściach 

na perony oraz w nowym 
przejściu podziemnym. 
System ścieżek dotyko-
wych na peronach ułatwi 
komunikację osobom sła-
bowidzącym i niedowidzą-
cym. Budowane przejście 
podziemne, czyli bezkolizyj-
ny trakt o długości 133 m 
zastąpi kładkę nad torami 
i zwiększy bezpieczeństwo 
na stacji, a mieszkańcy 
zyskają wygodną komuni-
kację z dwóch stron mia-
sta – wylicza Dorota Sza-
lacha.
Modernizacja linii kolejowej 
93 Trzebinia - Chrzanów - 
Libiąż - Chełmek - Oświę-

cim - Brzeszcze - Czecho-
wice-Dziedzice poprawi 
ruch pociągów i skróci czas 
przejazdu do Krakowa o 30 
minut. 

– Przebudowa zapewni 
atrakcyjne przejazdy po-
ciągiem oraz transport ła-
dunków, a zmodernizowana 
trasa ułatwi efektywniejsze 
wykorzystanie potencjału 
ekologicznego kolei w prze-
wozach krajowych i mię-
dzynarodowych – podkreśla 
Dorota Szalacha. 
– Jednym ze strategicz-
nych zadań związanych 
z rozwojem Oświęcimia 
jest kwestia związana 
z transportem, zwłaszcza 
tym kolejowym. W krajach 
zachodniej Europy ten sek-

tor jest bardzo rozwinięty 
i wierzę, że również w Pol-
sce tak będzie. Dlatego na-
sze starania, ale też kon-
kretne działania instytucji 
odpowiedzialnych doprowa-
dziły do tego, że ta inwe-
stycja na odcinku pomiędzy 
Trzebinią, a Oświęcimiem, 
a także Oświęcimiem a Cze-
chowicami-Dziedzicami jest 
dzisiaj realizowana, z czego 
bardzo się cieszymy – mówi 
prezydent Oświęcimia Ja-
nusz Chwierut.  – Dla nas 
oznacza to znaczne skróce-
nie czasu przejazdu do Kra-
kowa do około godziny, nie 
będziemy musieli korzystać 

Trwa przebudowa stacji PKP w Oświęcimiu. Inwestycja obejmuje przebudowę peronów, do których będzie 
można dojść przejściem podziemnym, zastępującym kładkę nad torami. Jest ona ważnym elementem  
modernizacji linii kolejowej 93 Trzebinia – Czechowice - Dziedzice. Z części infrastruktury pasażerowie 
będą korzystać już w październiku. Finał prac to IV kwartał przyszłego roku. Po dwóch latach prac widać, że osiedle Szpitalna 

bardzo się zmieniło. Zniknęły stare i powykrzy-
wiane chodniki, a w ich miejsce ułożono kostkę 
brukową. Ulice mają nowe nawierzchnie. Przybyło 
też 120 dodatkowych miejsc parkingowych. 

 Przebudowa ulic
 na os. Szpitalna
 zmierza do końca

Łącznie na osiedlu można 
zaparkować 500 samocho-
dów. Wzdłuż osiedlowych 
ulic zamontowano estetycz-
ne oświetlenie uliczne. Za-
sadzono wiele drzew i krze-
wów ozdobnych. – Kolejne 

ważne osiedle w Oświę-
cimiu zyskuje na wyglądzie 
i funkcjonalności, a przy-
pomnę, że od wielu lat 
Rada Osiedla i mieszkańcy 
wnioskowali o remont ulic 
i chodników czy zwiększe-
nie miejsc parkingowych. 
Zakres prac był ogromny, 
wymagał też dużego za-
angażowania finansowe-
go. Dlatego rozpoczęliśmy 
te prace dwa lata temu, 
starając się rozłożyć ich 
koszty w latach – wyjaśnia 
prezydent Janusz Chwierut. 
– Myślę, że ten efekt, któ-

ry uzyskaliśmy jest zado-
walający i wraz z upływem 
czasu będzie jeszcze ładniej 
z uwagi na nową zieleń, 
którą tu posadziliśmy. Przy 
okazji tej inwestycji znacz-
nie powiększyliśmy też ilość 

miejsc postojowych i przy-
gotowaliśmy nowe place 
zabaw – podkreśla.
W ramach inwestycji wyko-
nano też przebudowę ka-
nalizacji deszczowej, sieci 
elektrycznej, telekomuni-
kacyjnej, wodociągowej, 
parkingów, altan śmietni-
kowych oraz placów pod 
altany śmietnikowe i pod 
trzepaki. 

Koszt inwestycji to blisko 
5,7 mln zł, z czego 3,6 mln 
zł miasto pozyskało z fun-
duszy zewnętrznych.
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Nasadzenia zostały wyko-
nane głównie w miejscach, 
w których wcześniej usu-

nięto stare lub zniszczone 
okazy, w myśl zasady co 
najmniej jedno drzewo za 
drzewo. Zwykle są to ga-
tunki dostosowane do wa-
runków danej lokalizacji. 
Miasto postawiło więc na 
klony pospolite i polne, lipy 
srebrzyste, graby pospolite, 
kasztanowce czerwone, je-

siony wyniosłe,  dęby błot-
ne, wiśnie ozdobne i robinie 
akacjowe. Wśród krzewów 

są pęcherznice, berberysy, 
hortensje, lilaki i azalie. 
Nową zieleń można  zoba-
czyć na osiedlu Chemików, 
na bulwarach, w parku Za-
sole i parku Pokoju. Część 
drzew posadzono w ramach 
inwestycji na osiedlu Szpi-
talna oraz przy ul. Jesiono-
wej na Błoniach.

Wraz z wiosną w Oświęcimiu przybyło nowych drzew i krzewów ozdobnych. Na skwerach, bulwarach 
i osiedlach pracownicy Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych posadzili już ponad 400 drzew, głównie 
liściastych, których jest 325 oraz blisko 90 drzew iglastych. Jest też blisko 2,5 tys. nowych krzewów 
liściastych i różanych. 

 Nowa zieleń w mieście. 
Są też budki dla ptaków i domki dla owadów

z autobusów, samochodów 
czy busów – zaznacza. Mia-
sto jest przygotowane na 
przyjęcie większego ruchu 
pasażerskiego. W pobliżu 

dworca PKP przed dwoma 
laty oddano do użytku par-
king wielopoziomowy typu 
Park and Ride na 300 sa-
mochodów.  – Przygotowa-
liśmy takie rozwiązania dla 
mieszkańców Oświęcimia 
i ziemi oświęcimskiej, któ-
rzy będą korzystać z kolei. 
Z różnych względów plany 
inwestycyjne PKP znacznie 
się wydłużyły. Obok do-

brych torów gwarantują-
cych szybkie przejazdy czy 
peronów kluczowe są też 
składy pociągów, zapew-
niające bezpieczne i kom-
fortowe podróżowanie. Są 
one finansowane przez 
Małopolski Urząd Marszał-
kowski. Mam  nadzieję, że 
powstanie linia aglomera-
cyjna z Krakowa do Oświę-
cimia poprzez Chrzanów. 
Są już takie plany i wstęp-
ne uzgodnienia. Wierzę, że 
od 2024 roku kolej będzie 
istotnym elementem rozwo-
ju Oświęcimia, przyczyni się 
do zwiększenia znaczenia 
miasta, a nam mieszkań-
com da możliwość  szyb-
kiego podróżowania – pod-
kreśla prezydent.
Modernizacja stacji - oprócz 
obszaru pasażerskiego 
obejmuje tory, sieć trak-
cyjną, obiekty, urządzenia 
telekomunikacyjne i stero-
wania ruchem kolejowym, 
a także drogi i dojścia 
w obrębie stacji oraz od-
wodnienie. W zakresie prac 
jest również budowa nowej 
nastawni dla obsługi ruchu 
kolejowego.
Inwestycje PLK na tra-
sie Trzebinia – Oświęcim 
wchodzą w skład projektu 
za ponad 800 mln zł netto: 
„Prace na linii kolejowej nr 
93 Trzebinia – Zebrzydowi-
ce”, współfinansowanego 
z POIiŚ. Dofinansowanie 
unijne wynosi ponad 686 
mln zł netto.  
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Informacje przygotowane we współpracy z Urzędem Gminy Kęty

KĘTY

  Dziedzictwo Gminy Kęty 
w multimedialnym katalogu 

Gmina Kęty znalazła się w gronie 19 gmin województwa małopolskiego ujętych 
w Multimedialnym katalogu dziedzictwa kulturowego Małopolski. Projekt na-
ukowy „Cultural heritge of small homelands” miał za zadanie udowodnić tezę, 
że promowanie oryginalnych elementów dziedzictwa kulturowego może przy-
czynić się do dynamicznego rozwoju nowych produktów regionalnych. Celem 
było opisanie na przykładzie Małopolski dziedzictwa kulturowego, zachowanego 
w małych społecznościach lokalnych. 

Podczas międzynarodowego 
seminarium pt. „DZIEDZIC-
TWO KULTUROWE 2022”, 
które odbyło się 9 maja 
2022 r. w Centrum Kongre-
sowym Uniwersytetu Rol-
niczego w Krakowie, Bur-
mistrz Gminy Kęty Krzysztof 
Jan Klęczar odebrał z rąk 
rektora uczelni prof. Syl-
westra Tabora egzemplarz 
Katalogu.

W katalogu multimedial-
nym znalazło się 19 fi lmów 
poświęconych wybranym 
gminom Małopolski i pre-
zentujących przykłady 
ochrony dziedzictwa kultu-
rowego, a także fi lm na te-
mat działalności badawczej 
krakowskiego Uniwersytetu 
Rolniczego. Katalog stano-
wi swoisty przewodnik po 
miejscach nieco ukrytych, 
mniej znanych, ale wartych 
odwiedzenia – skarbnicy 
dziedzictwa nie tylko mate-
rialnego, ale także kulturo-
wego i przyrodniczego. Jego 
wersja drukowana, wydana 
w roku ubiegłym, przedsta-
wia 49 gmin.

Publikacja, pod redakcją 
naukową Józefa Hernika, 
Barbary Prus i Karola Króla, 
składa się z trzech głównych 
części. W pierwszej zapre-
zentowano badania, dzięki 
którym można wspomóc i 
ochronić dziedzictwo kul-
turowe. W drugiej części 
opisano najlepsze prakty-
ki zachowania dziedzictwa 
kulturowego Małopolski 

od zapomnienia, a trzecia 
część poświęcona jest mło-
demu pokoleniu oraz temu, 
jak młodzi ludzie rozumieją 
dziedzictwo kulturowe w na-
szym regionie.

Jak podkreślają twórcy pro-
jektu, katalog będzie pod-
stawą do dalszych działań, 
opierających się o stworze-
nie sieci współpracy służą-
cej wymianie najlepszych 
badań z zakresu dziedzic-
twa kulturowego. Badania 
obejmą analizy wpływu 
współczesnego zarządzania 
na poziomie lokalnym i go-
spodarowania na danym ob-
szarze na zachowanie tego 

dziedzictwa, które jest nie-
zwykle ważne dla rozwoju 
danego regionu oraz dla za-
chowania jego tożsamości.

Multimedialny katalog dzie-
dzictwa kulturowego Ma-
łopolski dostępny jest na 
stronie: https://foodheri-
tage.urk.edu.pl/multime-
dia.html

Katalog w formie drukowa-
nej można pobrać w formie 
e-booka: https://foodhe-
ritage.urk.edu.pl/zaso-
by/196/KATALOG_DZIE-
DZICTWA_e-book.pdf

Zachęcamy do obejrzenia 
pięknego filmu o gminie 
Kęty, prezentującego dzieje 
powstania Kęt – jednego z 
najstarszych polskich miast, 
z niezwykłym bogactwem 
przyrodniczym i historycz-
nym całej gminy.

- Miasto pozwala dostrzec 
coraz bardziej akcentowaną 
odbudowywaną starą urodę 
małopolskich miasteczek, 
które całkowicie różnią się 
od miast Podlasia, Polski za-
chodniej czy Pomorza. Tu-
taj zachowało się to, co dziś 
nazwalibyśmy podstawą, ją-
drem wszystkiego, co wiąże 
się z polskością – podkre-
śla w fi lmie przewodniczą-
cy Towarzystwa Miłośników 
Kęt Tadeusz Dryja. Jak za-
uważa, miasta te najdłużej 
były w posiadaniu Rzecz-
pospolitej, a równocześnie 
zachowały jeszcze, zarówno 
w tradycjach lokalnych, jak 
i układzie urbanistycznym 
czy języku, wszystkie ele-
menty związane z ludźmi, 
którzy w nich się urodzili.

Do zadania wytypowano 10 
przejść dla pieszych zloka-
lizowanych na drodze kra-

jowej nr 52. Będą to dwa 
przejścia na ul. Kościuszki 
(w rejonie wyjazdu z os. 
Wyszyńskiego oraz w re-

jonie świateł przy galerii), 
sześć przejść w ciągu uli-
cy Sienkiewicza oraz dwa 

przejścia w Bulowicach  
w rejonie kościoła i w po-
bliżu wyjazdu z ul. Stara 
Droga na ul. Krakowską.

Mając na uwadze dobro 
społeczne Gmina Kęty po-
stanawia przejąć od Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad Oddział 
w Krakowie ograniczone 
zarządzanie drogą krajową 
nr 52 w zakresie realizacji 
zadania. Zadaniem Gminy 
będzie pełnienie roli inwe-
stora, opracowanie kom-
pletnej dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej oraz 
budowa oświetlenia przejść 
dla pieszych.

Zadanie fi nansowane bę-
dzie ze środków GDDKiA 
w wysokości 100 procent 
kosztów realizacji, jednak 
nie więcej niż 50 tys. zł na 
jedno przejście.

Na kwietniowej sesji Rady Miejskiej w Kętach radni zdecydowali o zawarciu 
porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie. 
Dzięki temu już niebawem w Kętach i Bulowicach znacznie poprawi się bezpie-
czeństwo w rejonach przejść dla pieszych poprzez doświetlenie tych miejsc.  

 Przejścia dla pieszych 
będą bezpieczniejsze
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Cykl czterech spotkań opie-
rać się będzie na zwiedza-
niu zgodnie z kierunkami 
stron świata - północ, po-
łudnie, wschód, zachód.
Spotkania zaplanowane 
zostały na cztery kolejne 
wtorki:
• „Święty i błogosławione - 

kęckie sacrum” – 17 maja 
o godz. 16.00

• Od warsztatu do fabryki 
– 24 maja o godz. 16:00)

• Jak rozwijało się miasto 
Kęty - 31 maja o godz. 
16:00

• Z Kęt w wielki świat 
(znani i nieznani z Kęt) - 
7 czerwca o godz. 16:00.

Start na Rynku.

Wydział Rozwoju Urzędu Gminy Kęty – realizator projektu „Dawniej. Teraz. 
W przyszłości - Odkrywamy dziedzictwo na nowo” – zaprasza do udziału w cyklu 
spacerowych spotkań, rozpoczynających się już niebawem na kęckim Rynku.

  O przeszłości 
na kęckim Rynku

Fo
to

: 
Ka

ro
sł

aw
 Z

ię
ba



 www.KurierMalopolskiZachodniej.pl 9

Informacje przygotowane we współpracy  
z Urzędem Miejskim w Zatorze.

ZATOR

Gmina Zator rozpoczęła działania związane z opracowaniem nowej Strategii 
Rozwoju Gminy z perspektywą do 2030 roku. W maju i czerwcu przeprowadzone 
zostaną w tej sprawie konsultacje społeczne. 

 Będzie nowa Strategia

Prace nad powstaniem 
Strategii polegać będą na 
kompleksowej diagnozie 
społecznej, gospodarczej 
i przestrzennej gminy, a na-

stępnie identyfi kacji celów 
i zadań, mających zapewnić 
długofalowy i zrównoważo-
ny rozwój oraz realizację 
aspiracji wspólnoty lokalnej. 
Twórcy dokumentu chcą po-
wiązać potrzeby i oczekiwa-
nia mieszkańców z wyzna-
czonymi celami zawartymi 
w dokumentach szczebla 
krajowego i regionalnego – 
dzięki temu gmina zwięk-

szy szanse na pozyskanie 
zewnętrznych środków fi -
nansowych na istotne dla 
jej rozwoju przedsięwzięcia. 
Prace nad Strategią Roz-

woju Gminy Zator na lata 
2023-2030 będą prowadzo-
ne w sposób partycypacyj-
ny. Do zespołu roboczego 
odpowiedzialnego za wypra-
cowanie założeń dokumentu 
zaproszeni są przedstawi-
ciele wszystkich środowisk 
lokalnych gminy. Jedno-
cześnie cały proces będzie 
prowadzony w oparciu 
o znowelizowane przepisy, 

które szczegółowo określają 
procedurę opracowania, jak 
również zawartość meryto-
ryczną dokumentu. Prace 
będą moderowali i wspo-

magali eksperci zewnętrz-
ni z FRDL – Małopolskiego 
Instytutu Samorządu Te-
rytorialnego i Administra-
cji z Krakowa, kluczowej 
organizacji pozarządowej 
wspierającej rozwój samo-
rządności w Polsce.
W maju i czerwcu zostaną 
zorganizowane warsztaty 
strategiczne, służące dys-
kusji publicznej na temat 

Przy Orliku w Palczowicach powstanie pumptrack. 
Umowę na dofi nansowanie inwestycji ze środków 
Unii Europejskiej podpisał 5 maja burmistrz Zatora 
Mariusz Makuch.

Pumptrack to specjalnie 
przygotowany, zbudowa-
ny z szybkich zakrętów 
i muld, tor łączący jazdę 
rowerem i wszechstronny 

trening. Inwestycja w Pal-
czowicach możliwa będzie 
dzięki współpracy Gminy  
Zator ze Stowarzyszeniem 
Dolina Karpia. To właśnie za 
jego pośrednictwem złożony 
został wniosek o dofi nanso-
wanie zadania pn.:  „Budo-
wa pumptracka przy Orliku 
w Palczowicach”. 5 maja 
burmistrz Zatora Mariusz 
Makuch podpisał umowę 

z Województwem Małopol-
skim, na dofinansowanie 
zadania ze środków pocho-
dzących z Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiej-
skich.

Gmina otrzymała wsparcie 
fi nansowe w wysokości 378 
551,00 zł, pozostałe środki 
na  realizację zadania są 
zabezpieczone z otrzyma-
nej nagrody w konkursie 
„rosnąca odporność” zwią-
zanym z pandemią.

 W Palczowicach 
powstanie pumptracksytuacji i przyszłości gminy. 

– Zapraszam do udziału 
w pracach nad Strategią 
Rozwoju Gminy Zator na 
lata 2023-2030. – mówi 
burmistrz Zatora Mariusz 
Makuch – Podczas spotkań 
roboczych zidentyfi kowane 
zostaną potrzeby, problemy 
i oczekiwania, a także po-
tencjały rozwojowe naszej 
gminy oraz projekty i za-
dania do realizacji - mówi 
włodarz gminy..
Najbliższe spotkanie kon-
sultacyjne odbędzie się 
w Centrum Aktywizacji 
Zawodowej w Zatorze 
(ul. J. Słowackiego 15, 
aula) 17 maja o godzinie 
16:00. Jego przedmio-
tem będzie wprowadzenie 
w tematykę planowania 
strategicznego, weryfi kacja 
wniosków z diagnozy oraz 
identyfi kacja głównych wy-
zwań rozwojowych dla gmi-
ny Zator.
– Dobrze przygotowana 
długofalowa strategia, re-
alizowana później konse-
kwentnie i z zaangażowa-
niem przez samorząd, może 
dać znakomite efekty. Gmi-
na Zator jest na to mode-
lowym przykładem. Dla nas 
strategia na lata 2023-2030 
oznacza „ciąg dalszy nastą-
pi…” – podsumowuje bur-
mistrz Zatora.

Reklama
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KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

Informacje przygotowane we współpracy  
z Urzędem Gminy w Kalwarii Zebrz.

 Informacja o przebudowie 
ul. 3 Maja w Kalwarii Zebrz.

Do 18 maja Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej czeka na oferty fi rm, które 
wezmą udział w przetargu na przebudowę ulicy 3 Maja w Kalwarii Zebrzydow-
skiej. Na realizację zadania Gmina Kalwaria Zebrzydowska pozyskała środki 
fi nansowe w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3 mln 
865 tys. 699 zł co stanowi ok. 60% kosztów inwestycji.

Idea wykonania ciągu pie-
szo-jezdnego łączącego ry-
nek z Sanktuarium Pasyj-
no-Maryjnym w Kalwarii 
Zebrzydowskiej, który bę-
dzie posiadał nawierzchnię 

jezdni z kostki brukowej 
zrodziła się już w 2012r. 
podczas rozpoczęcia prac 
planistycznych zmierzają-
cych do opracowania Miej-
scowego Planu Zagospoda-
rowania Przestrzennego.  
Plan zatwierdzony został 
ostatecznie w 2017 roku 
przyjęciem przez Radę Mia-
sta odpowiedniej uchwały. 
Przedmiotowe rozwiązania, 
zakładające nakaz stoso-

wania nawierzchni rozbie-
ralnych z kostki brukowej, 
były wielokrotnie konsulto-
wane z mieszkańcami i pod-
dawane publicznej dyskusji 
od 2014 roku.  Mieszkańcy 

byli o tych działaniach in-
formowani poprzez obwiesz-
czenie z dnia 7.08.2014 r. 
o wyłożeniu do publiczne-
go wglądu projektów MPZP, 
zaproszenie na publiczną 
dyskusję nad przyjętymi 
rozwiązaniami w siedzibie 
CKSiT w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej (05.09.2014) oraz  
liczne ogłoszenia na stronie 
internetowej i w prasie lo-
kalnej. 

Dyskusja publiczna w Kal-
warii Zebrzydowskiej nad 
przyjętymi w projekcie 
planów rozwiązaniami od-
była się 5 września 2014 
r. Termin składania uwag 
ustalono na dzień 26 wrze-
śnia 2014 r.  Projekt planu 
został po raz pierwszy wyło-
żony do publicznego wglądu 
w dniach od 14 sierpnia do 
12 września 2014 r.

W sporządzonym projekcie 
miejscowego planu na tere-
nach ulicy 3 maja widniał 
zapis  o obowiązku reali-
zacji nawierzchni w formie 
kostki kamiennej, betono-
wej, który był w 2015 roku 
uzgadniany z Małopolskim 
Wojewódzkim Konserwato-
rem Zabytków  w Krakowie 
oraz innymi instytucjami. 
Kolejne wyłożenia projektu 
planu przeprowadzono w la-
tach 2015 oraz 2016. 
W przedmiotowym zakresie 
nie odnotowano żadnych 
uwag.

Obecnie prowadzone jest 
postępowanie przetargowe 
mające na celu wyłonienie 
Wykonawcy przedmiotowe-
go zadania. Termin składa-
nia ofert ustalono na dzień 
18.05.2022r. 
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 Nowe drogi gminne
w Przytkowicach i Stanisławiu

W ostatnich dniach zakończono prace związane z przebudową dróg gminnych 
w Przytkowicach i Stanisławiu Dolnym o łącznej długości 2 km. Droga „Czerna” 
w Stanisławiu Dolnym zyskała zupełnie nowy wygląd, a droga gminna „Wały” 
w Przytkowicach stała się bezpieczniejsza.   

Samorząd kalwaryjski sys-
tematycznie prowadzi mo-
dernizację  dróg, zarówno 
w mieście jak i w poszcze-
gólnych sołectwach. W ra-
mach programów rządo-
wych, tylko w ostatnich 

latach, Gmina Kalwaria 
Zebrzydowska pozyska-
ła z budżetu państwa do-
fi nansowanie w wysokości: 
5 mln 838 tys. zł. Dzięki 
tak dużemu wsparciu ze-
wnętrznemu możliwa było 
realizacja zadań drogo-
wych w samej Kalwarii Ze-
brzydowskiej oraz w Ze-
brzydowicach, Stanisławiu 
Dolnym, Przytkowicach 
i Leńczach.

Zakończony niedawno re-
mont drogi gminnej Stani-
sławiu Dolnym w przysiółku 
„Czerna” obejmował prze-
budowę jezdni na odcinku 
500 metrów. Wybudowano 
także chodnik i pobocza,  

wykonano kanalizacje desz-
czową i urządzenia odwad-
niające drogę, wykonano 
zjazdy i przepusty. Na mo-
dernizacji zyskali nie tylko 
kierowcy, ale i piesi.
Całkowita wartość wykona-
nych robót wyniosła: 732 
tys. zł. 55% kosztów kwa-
lifi kowanych, czyli 381 tys. 
zł, gmina Kalwaria Zebrzy-

dowska otrzymała z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju 
Dróg.

Z kolei remont w Przytko-
wicach objął 1,5 km dro-
gi gminnej w przysiółku 
„Wały”. W ramach inwesty-
cji dokonano przebudowy 
i pobocza, wybudowano 
zatoki mijankowe, przepro-
wadzono remont i budowę 
urządzeń odwadniających 
drogę oraz zamontowano 
urządzenia organizacji ru-
chu i poprawy bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego. 
Droga została poszerzona, 
tym samym stała się bar-
dziej bezpieczna. 
Całkowita wartość robót 
wyniosła: 1 mln 583 tys. zł. 
Tutaj także Gmina Kalwaria 
Zebrzydowska otrzymała 
dofinansowanie w wyso-
kości 55% w ramach Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju 
Dróg. Wartość otrzymanej 
dotacji to 798 tys. zł. 

Wykonawcą obu odcinków 
było Przedsiębiorstwo Bu-
dowlano Drogowo-Mostowe 
„DROG-BUD” ze Spytkowic. 
Warto podkreślić, że prace 
zostały wykonane przed 
terminem. 
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WWW.AK-INZYNIERIABUDOWLANA.PL

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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PREZENTACJE

 XI Jarmark 
Kasztelański

Jarmark Kasztelański już na stałe wpisał się do kalendarza imprez plenerowych naszego regionu. Co roku 
organizatorzy – Muzeum Zamek w Oświęcimiu – przybliżają mieszkańcom i turystom w ciekawy sposób 
wydarzenia historyczne. Nie inaczej było tym razem. 7 i 8 maja na oświęcimskim Rynku, Bulwarach nad 
Sołą i zamkowym dziedzińcu przybliżona została historia sprzedaży księstwa oświęcimskiego w 1457 
roku.  Najwięcej emocji wzbudziły walki rycerzy. Na oświęcimskim Rynku pojawili się m.in. wojownicy, 
którzy walczyli na miecz i tarczę. Nad wszystkim czuwali prezydent miasta Janusz Chwierut z małżonką 
oraz dyrektor Muzeum Zamek Wioletta Oleś (zdjęcie po prawej).

Tekst i foto: Jarosław Zięba
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 Rower jest jednym z najzdrowszych pojazdów, zarówno dla człowieka, który poruszając się na nim, 
pozostaje aktywny, jak również dla środowiska, gdyż nie emituje zanieczyszczeń czy hałasu. Nie każdy 
jednak może pozwolić sobie na użytkowanie zwykłego roweru na co dzień – czy to ze względu na stan 
zdrowia, niepozwalający na wysiłek, czy też z braku czasu, by dojeżdżać na dwóch kółkach do szkoły 
czy pracy. Takim osobom naprzeciw wychodzą rowery elektryczne.

Rower elektryczny wchodzi 
do użytku w naszym kraju 
powoli i nie każdy zdążył 
już poznać jego zalety, dla-
tego warto poświęcić krót-
ką chwilę na zapoznanie się 
z nimi. O tym wszystkim 
opowiedzą nam eksperci 
ze sklepu rowerowego Blue 
Sport.

Przede wszystkim należy 
powiedzieć, że pojazd wy-
posażony w silniczek elek-
tryczny i akumulator nie 
będzie wyręczał jadącego, 
a jedynie go wspomagał, 
gdyż urządzenie pracuje 
wyłącznie wówczas, kiedy 
w ruch wprowadzone są 
także tradycyjne pedały. 
Osoba jadąca na rowerze 
musi więc pozostać ak-
tywna, w przeciwieństwie 
do innych środków trans-
portu, którymi porusza 
się biernie. Dzięki temu 
poprawi się lub zostanie 
utrzymana dobra kondy-
cja, a jednocześnie długie 
trasy czy strome wznie-
sienia zostaną pokonane 
przy mniejszym wysiłku, 
niż w przypadku tradycyj-
nego pojazdu. Jest to ide-
alne rozwiązanie dla tych, 

którzy nie mogą nadmier-
nie forsować swojego or-
ganizmu, na przykład z po-
wodu chorób czy wieku, 

a nie chcieliby całkowicie 
rezygnować z przyjemnej 
rozrywki i sportu, jaką jest 
jazda na rowerze.

Drugą zaletą roweru elek-
trycznego jest fakt, iż po-
zwala przebyć dany dystans 
w szybszym tempie niż 
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zwyczajny rower. Osoby, 
które dotychczas nie korzy-
stały z dwóch kółek dojeż-
dżając do pracy lub szkoły 
z powodu zbyt długiego 
czasu podróży, teraz będą 
mogły bez obaw o spóźnie-
nie dotrzeć do celu każdego 
dnia. Mniejsza ilość wysił-
ku, która została już wcze-
śniej wspomniana, zapewni 
im z kolei, iż dotrą do pracy 
czy szkoły w pełni sił.

Co ważne, podróż na ro-
werze będzie też dla nich 
okazją do zaoszczędzenia, 

gdyż nie będą musiały wy-
dawać pieniędzy na ben-
zynę do samochodu czy 
bilety autobusowe. Koszt 
ładowania akumulatora 
nie przekracza bowiem 
złotówki, a zgromadzona 
w nim energia elektryczna 
pozwala na przejechanie 
kilkudziesięciu, a nawet stu 
kilometrów, w zależności 
od wagi jadącego, a także 
warunków na drodze. War-
to przy tym wspomnieć, iż 
ładowanie trwa przeciętnie 
około 2-3 godzin, a zatem 
i pod tym względem rower 
jest ekonomiczny i nie wy-
maga długiego oczekiwania 
na podróż.

Wszystkie te zalety spra-
wiają, że rowery elektrycz-
ne coraz częściej są wy-
bierane przez miłośników 
dwóch kółek. Szczegóły 
ich budowy i użytkowania 
budzą jednocześnie więk-
sze zainteresowanie, gdyż 
wciąż pozostają one no-
wością na naszym rynku. 
Dlatego zanim zdecyduje-
my się na zakup „elektry-
ka”, warto porozmawiać 
z ekspertami w dziedzinie 
rowerów. 

Salony rowerowe Blue 
Sport  w Grojcu i w Wado-
wicach zapraszają na jazdy 
próbne oraz do zapoznania 
się z szeroką ofertą rowe-
rów elektrycznych. A dla 
tych, którzy gotówkę chcie-
liby zatrzymać na wakacje, 
przygotowaliśmy specjalną 
ofertę rat 10 x 0%.

artykuł sponsorowany

  Zalety 
rowerów elektrycznych

WAŻNE TEMATY

www.bluesport.pl 

Blue Sport Wadowice 
ul. Legionów 24 
tel: 502 506 012

Blue Sport Grojec 
ul. Beskidzka 59 
tel: 33 842 07 58

Reklama
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ROZMAITOŚCI

Książę Jan IV rządy nad 
księstwem oświęcimskim 
objął w 1445 roku. Od sa-
mego początku prowadził 
awanturniczą politykę. Kon-
sekwencją takich działań był 
najazd wojsk polskich na 

księstwo i sam Oświęcim 
w 1453 roku. Jan udał się do 
Krakowa, gdzie zobowiązał 
się do złożenia hołdu len-
nego królowi Kazimierzowi 
Jagiellończykowi i oddania 
zamku oświęcimskiego jako 
gwarancję spłaty długów. 
Jednak jesienią tego roku 
książę podjął próbę odzy-
skania Oświęcimia. Oblęże-
nie było jednak nieskutecz-
ne. Jan musiał uciekać do 

zamku Wołek , gdzie ska-
pitulował  i zobowiązał się 
do sprzedaży ziemi oświę-
cimskiej. 
W 1454 r. stany księstwa 
oświęcimskiego złożyły 
w Krakowie przysięgę wier-

ności królowi polskiemu, 
co poświadcza dokument 
z 19 marca 1454. Znalazło 
się pod nim aż 36 pieczęci 
(patrz zdjęcie).
Natomiast pertraktacje do-
tyczące sprzedaży księstwa 
ciągnęły się jeszcze przez 3 
lata i ostatecznie sfi nalizo-
wano je 21 lutego 1457 r. 
w Gliwicach. Jan IV wysta-
wił wtedy dokument, który 
oznajmił, że za zgodą bra-

ci, sprzedał Kazimierzowi 
Jagiellończykowi księstwo 
oświęcimskie za 50 tysięcy 
grzywien szerokich groszy 
praskich. Czy była to wyso-
ka cena? W tym czasie but 
chłopski kosztował 3 grosze 

praskie, łuk 8 groszy, miecz 
do 70 groszy, wół - 30 gro-
szy, a koń 300 groszy. 
Sprzedaż księstwa była 
motywem przewodnim XI 
Jarmarku Kasztelańskiego, 
który 7 i 8 maja zorgani-
zowało Muzeum Zamek 
w Oświęcimiu (fotorelacja 
na str. 11). W oświęcim-
skim Zamku otwarto wy-
stawę czasową, na której 
zobaczyć można m.in. ory-

ginalne dokumenty: przy-
rzeczenia posłuszeństwa 
królowi polskiemu przez 
szlachtę i mieszczan Oświę-
cimia i Kęt z 1454 roku oraz 
sprzedaży księstwa z 1457 
roku.  Wystawa jest też oka-

zją do przybliżenia sylwetek 
książąt oświęcimskich oraz 
poznania najważniejszych 
urzędów dworskich. Ekspo-
zycję wzbogacają muzealia 
związane z dziedzictwem 
księstwa oświęcimskiego.

Jarosław Zięba

W materiale wykorzystano 
materiały Muzeum-Zamek 
w Oświęcimiu.

Powstałe około 1315 roku księstwo oświęcimskie od 1327 roku podległe było królowi Czech. Stało się tak 
za sprawą księcia Jana I Scholastyka, który złożył królowi czeskiemu hołd lenny. Sytuacja zmieniła się 
dopiero w połowie XV wieku. W 1454 roku książę Jan IV złożył hołd lenny królowi Polski, Kazimierzowi Ja-
giellończykowi, a w 1457 roku sprzedał mu swoje księstwo za 50 tys. grzywien groszy praskich. Jak doszło 
do tego spektakularnego jak na owe czasy wydarzenia?

Wydarzyło się kiedyś

 Jak Jan IV sprzedał 
księstwo królowi 

Dwór w Stryszowie to jeden z najładniejszych dwor-
ków w naszym regionie. Powstał pod koniec XVI 
wieku jako dwór obronny, jednak w XVIII wieku 
został przebudowany. Obecnie mieści się w nim mu-
zeum, w którym zobaczyć można wnętrza polskiego 
dworu w XIX wieku.
Obecny wygląd dworu to 
efekt przebudowy w 1741 
roku. Przypomina o tym 
napis na belce tragarzo-
wej zachowanej na piętrze 
dworu. W trakcie tej prze-

budowy z dworu obronnego 
dwór przekształcono w re-
zydencję wiejską utrzy-
maną w stylu barokowym. 
Ściany parteru wykonane 
z piaskowca będące pozo-
stałością pierwotnej budow-
li nadbudowano częściowo 
drewnem, częściowo ka-
mieniem i cegłą tworząc 
piętro z przestronnymi 
pokojami. Trzy ściany ze-
wnętrzne okolono drew-
nianym balkonem. W XIX 
wieku od strony północnej 
powstał rozległy park w sty-
lu angielskim. W okresie II 
wojny światowej Niemcy 
umieścili tutaj szkołę rol-
niczą, a w .parku powstały 
plantacje rabarbaru.

Także po wojnie, gdy dwór 
przejął miejscowy PGR, 
mieściła się w nim szkoła. 
Organizowano tutaj także 
pokazy objazdowego kina 
i wiejskie zabawy. W 1958 
roku zdewastowany dwór 
przejęły Państwowe Zbiory 

Sztuki na Wawelu przepro-
wadzając jego gruntowny 
remont i przeznaczając 
na Dom Pracy Twórczej 
oraz ośrodek kolonijny. 
Ostatecznie, w 1969 roku, 

utworzono muzeum będące 
oddziałem zbiorów Zamku 
Królewskiego na Wawelu.

Zwiedzając dwór obejrzeć 
można typowe wnętrza 
XIX-wiecznej wiejskiej 
rezydencji ziemiańskiej: 
salon, gabinet, jadalnię 
i sypialnię. Wnętrza zosta-
ły zaaranżowane tak, aby 
oddać atmosferę średnio 
zamożnego dworu. Wszyst-
kie eksponaty pochodzą ze 
zbiorów Zamku Królewskie-
go na Wawelu. Organizowa-
ne są tutaj także wystawy 
czasowe, Obecnie jest to 
wystawa Anny Kowal „Toż-
samość miejsca”, na której 
zobaczyć można tradycyj-
ne wnętrze małopolskiej 
izby zbudowane z „parare-
plik” – mebli i elementów 
wyposażenia, wykonanych 
w skali 1:1. Dwór czynny 
jest od wtorku do niedzieli 
w godz. 9.00-16.00. 
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Dokument przyrzeczenia wierności i posłuszeństwa królowi polskiemu przez szlachtę i mieszczan Oświęcimia i Kęt z 1454 r.

Cudze chwalicie…

 Dwór w Stryszowie
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ROZMAITOŚCI

Truskawka jest byliną z ro-
dzaju poziomek, powsta-
ła poprzez skrzyżowanie 
dwóch odmian poziom-
ki z Ameryki Południowej 
w XVIII wieku.
Truskawki możemy obecnie 
co prawda kupić cały rok, 
jednak najsmaczniejsze 
i najtańsze są te, które doj-
rzewają w Polsce późną wio-
sną i wczesnym latem. Mają 

one wtedy również znacznie 
większą zawartość witaminy 
C i lepsze walory smakowe.
Truskawki są niezwykle uni-
wersalnym owocem, ponie-
waż smakują wyśmienicie 
zarówno w słodkich de-
serach, jak i w sałatkach 
z pikantnym sosem. Moż-
na również przygotować 
z nich smaczne koktajle 
czy smothie. Mogą stanowić 
dodatek do owsianki czy ja-
glanki na śniadanie.

Niewątpliwą zaletą truska-
wek jest ich niska kalorycz-
ność. 100g to tylko 32kcal. 
Kolejny plus truskawek to 
ich niski indeks glikemiczny 
(40), dzięki czemu mogą go-
ścić na stole osób z cukrzycą 
czy insulinoopornością.
Dzięki dużej zawartości 
błonnika pokarmowego 
świetnie wypełniają żołą-
dek dając uczucie sytości 

na długo. Zmniejszają tak-
że wchłanianie złego chole-
sterolu frakcji LDL. Dzięki 
zawartości pektyn wspo-
magają działanie jelitowej 
fl ory bakteryjnej.
Dostarczają również wita-
min, składników mineral-
nych i innych związków, 
takich jak:
• Witamina C (wzmacnia 

układ odpornościowy, spo-
walnia starzenie, wzmac-
nia naczynia krwionośne). 

Zawartość tej witaminy 
w truskawkach jest wyż-
sza niż w cytrusach!

• Witamina A (wpływa na 
kondycję skóry, włosów 
i paznokci, pozytywnie 
działa na wzrok);

• Potas (wpływa na funkcjo-
nowanie tkanki mięśnio-
wej i nerwowej, pomaga 
w utrzymaniu ciśnienia 
tętniczego krwi);

• Wapń (wzmacnia kości 
i zęby, wpływa na krzep-
nięcie krwi, pomaga 
w funkcjonowaniu mię-
śni);

• Fosfor (uczestniczy w pro-
dukcji energii, wpływa na 
funkcjonowanie kości, 
mięśni i układu nerwowe-
go);

• Magnez (wpływa na prze-
miany białkowe, tłusz-
czowe i węglowodanowe, 
poprawia funkcjonowanie 

mięśni, ułatwia wchłania-
nie wapnia);

• Mangan (poprawia pra-
cę układu nerwowego, 
wzmacnia układ kostny)

• Flawonoidy (są silnym an-
tyoksydantem, spowalnia-
ją starzenie, zmniejszają 
ryzyko onkologiczne);

• Błonnik pokarmowy (wpły-
wa na perystaltykę jelit, 
zapobiega zaparciom, 
zmniejsza wchłanianie 
węglowodanów i chole-
sterolu).

Truskawki możemy zjadać 
nie tylko surowe, mrożone 
czy przetworzone na dżemy 
i kompoty. Ostatnio modnym 
sposobem jest również lio-
fi lizacja truskawek, polega-
jąca na usunięciu z nich na-
turalnie występującej wody. 
Te sposoby pozwalają nam 
cieszyć się smakiem tych 
owoców i ich wartościami 
odżywczymi przez cały rok.
Warto komponując sałat-
ki albo koktajle zmieszać 
truskawki z innymi owoca-
mi i warzywami. Świetnie 
pasują do tego celu seler 
naciowy, natka pietruszki, 
szpinak, jarmuż. Owoce te 
również doskonale pasują 
do orzechów i nasion. War-
to więc sałatkę owocową 
posypać kilkoma orzechami 
włoskimi czy płatkami mi-
gdałów.
Truskawki mają niestety je-
den minus. Są silnym aler-
genem i wiele osób jest na 
nie uczulonych. Czasem ich 
zjedzenie może powodować 
nawet reakcję anafi laktycz-
ną, która zagraża życiu. Na 
szczęście tak silne uczulenie 
zdarza się bardzo rzadko.
Cieszmy się więc nadcho-
dzącym sezonem truskaw-
kowym. Jedzmy świeże 
owoce, ale też zróbmy za-
pasy na zimę w zamrażarce 
i spiżarce.

Marta Tobiczyk

Poradnik dietetyka

 Sezon truskawkowy
Ubogokaloryczne, pełne witamin i składników mineralnych, słodkie, czerwone, soczyste i smaczne- o czym 
mowa? Oczywiście o truskawkach!

Reklama

Rubryka redagowana 
we współpracy 

z 
Poradnią Dietetyczną „Dieta i My”

www.dietaimy.pl

Sałatka 
ze świeżego 

szpinaku 
i truskawek 
(4 porcje)

• opakowanie świeżych 
liści szpinaku; 

• 2 kulki sera mozzarella- 
pokroić w plasterki;

• 400g truskawek;
• 1 łyżka dżemu truskaw-

kowego 100% owoców
• 1 łyżka octu balsamicz-

nego;
• 3 łyżki oleju;
• 3 łyżki jogurtu natural-

nego lub mleka kokoso-
wego;

•  pieprz
Szpinak i truskawki umyć 
i wysuszyć. Konfiturę 
doprawić octem balsa-
micznym. Dno półmiska 
posmarować jogurtem 
naturalnym . Nałożyć po-
jedynczo warstwę szpina-
ku lekko skropionego ole-
jem, następnie plasterki 
mozzarelli oraz truskawek 
posypanych pieprzem. Po-
nownie nałożyć warstwę 
szpinaku, mozzarelli, tru-
skawek. Polać całość kon-
fi turą wymieszaną z octem 
balsamicznym.

Sałatka owocowa
• truskawki 100g;
• awokado 50g;
• kiwi 50g;
• sok z cytryny 1 łyżka;
• płatki migdałów 10g.

Ciasto ucierane 
z truskawkami 

Ciasto:
• 200 g masła w tempera-

turze pokojowej;
• 50 g cukru brązowego 

lub ksylitolu;
• 4 jajka;
• 200 g mąki pszennej 

pełnoziarnistej lub orki-
szowej;

• 40 g mąki ziemniaczanej 
• 1 łyżeczka proszku do 

pieczenia;

• szczypta soli;
• 700g truskawek świe-

żych lub mrożonych.

Kruszonka:
• 150 g mąki pszennej 

pełnoziarnistej lub orki-
szowej;

• 100 g masła zimnego 
z lodówki;

• 20 g cukru pudru lub 
ksylitolu zmielonego 
w młynku lub blenderze.

Wszystkie składniki posie-
kać nożem, rozetrzeć pal-
cami na kruszonkę. 

Jajka ugotować na twardo, 
Mąkę pszenną pełnoziar-
nistą, ziemniaczaną i pro-
szek do pieczenia przesiać.
Utrzeć ręcznie lub w mik-
serze masło z cukrem lub 
ksylitolem, na jednolitą 
puszystą masę. Dodać sól, 
ucierać. Wbijać powoli jaj-
ka, ucierając po każdym. 
Dodać mąki z proszkiem 
do pieczenia, wymieszać 
dokładnie.
Blachę o wymiarach 20 x 
30 cm wyłożyć papierem 
do pieczenia. Wyłożyć na 
nią ciasto, poukładać tru-
skawki. Posypać kruszon-
ką.
Piec w temperaturze 180 
stopni przez około 45 mi-
nut, do tzw. suchego pa-
tyczka.

Woda smakowa
• woda mineralna lub fi l-

trowana 500 ml;
• truskawki 100g;
• świeża mięta kilka list-

ków;
• kostki lodu;
• 1 łyżeczka miodu.

Koktajl 
• truskawki świeże lub 

mrożone 100g;
• banan 50g;
• natka pietruszki 3 ga-

łązki;
• jogurt naturalny 100g;
• sezam do posypania 

– 1 łyżeczka.
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Przepisy na dania 
z truskawkami
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Siatkarki Kęczanina Kęty sukcesem zakończyły udział w turniejach barażowych i awansowały do II ligi. 
Tym samym w przyszłym sezonie w mieście nad Sołą kibice będą mogli oglądać II ligowe rozgrywki za-
równo kobiet, jak i mężczyzn. 

 Siatkarki Kęczanina w II lidze

To była długa droga do 
awansu. W sezonie zasad-
niczym kęczanki wygrały 
rywalizację w I I lidze ma-
łopolskiej, jednak sukces 
ten upoważniał jedynie do  

gry w turnieju półfi nałowym 
o awans do II ligi. Ten zor-
ganizowany został w Kę-
tach, a rywalkami zespołu 
znad Soły były najlepsze 
zespoły z lig województw 
świętokrzyskiego, podkar-
packiego i lubelskiego. Kę-
czanki pewnie wygrały tę 
rywalizację pokonując ko-
lejno: AS ABK Akfon Lublin 
3:0, SST Mark-Bud Lubcza 
Racławówka 3:1 i UKS SMS 
Wybicki Kielce 3:0.

Nagrodą za dobry występ 
był awans do turnieju fi-
nałowego, który rozegrany 
został także w Kętach. Tym 
razem poprzeczka była po-
stawiona znacznie wyżej. 

Do Kęt przyjechały bowiem 
zespoły, które także wygra-
ły rywalizację w turniejach 
półfi nałowych: rezerwy wy-
stępującego na najwyższym 
szczeblu rozgrywkowym 
#Voley Wrocław oraz Barycz 
Janków Przygodzki.  
W pierwszym meczu kę-
czanki pewnie wygrały 
3:0 z #Voley II Wrocław, 
w którym występują młode 
zawodniczki klubu z Wro-
cławia, fi nalistki mistrzostw 

Polski juniorek. Dzięki ko-
rzystnym wynikom innych 
spotkań, w meczu z Ba-
ryczą Janków Przygodz-
ki podopiecznym trenera 
Marka Błasiaka wystarczy-

ło do awansu wygranie 
jednego  seta, Nie było to 
jednak łatwe zadanie. Dwa 
pierwsze sety padły łupem 
przyjezdnych, które wygrały 
25:22 i 25:12. Wydarzenia 
trzeciego seta będą jednak 
pamiętane zapewne bardzo 
długo. Przy ogłuszającym 
dopingu kibiców Kęczanin 
wygrał partię 25:8!. Mimo 
porażki w czwartym secie 
i całym meczu 3:1, kęczanki 
wygrały turniej i awansowa-

ły do II ligi. Przypomnijmy, 
że na tym samym szczeblu 
rozgrywek występują juz 
siatkarze Kęczanina. 

Niestety awansu do II ligi 
nie udało się uzyskać dru-
giej drużynie z naszego re-
gionu: MKS-owi Andrychów.  
Siatkarki z grodu nad Wie-
przówką, które w I lidze 
małopolskiej uplasowały 
się tuż za Kęczaninem, 
przebrnęły przez turniej 
półfi nałowy w Rzeszowie, 
jednak w turnieju finało-
wym rozgrywanym w Ła-
ziskach Górnych musiały 
uznać wyższość rywalek. 
MKS przegrał 1:3 z Volley 3 
Kobyłka oraz 0:3 z Polonią 
Łaziska Górne. Zwycięstwo 
3:2 w ostatnim meczu z ze-
społem Pomorzanie Szcze-
cin pozwoliło jedynie na 
zajęcie trzeciego miejsca, 
które nie premiowane było 
awansem.

Walka o awans nie powi-
dła się także siatkarzom 
MKS-u Andrychów występu-
jącym w II lidze. W turnie-
ju półfi nałowym o awans do 
I ligi andrychowianie ulegli 
zespołom Astry Nowa Sól 
(0:3) i Arki Tempo Chełm 
(0:3). Dzięki zwycięstwu 
nad WKS-em Wieluń 3:0 
MKS zajął 3 miejsce w tur-
nieju. Nie dało to jednak 
awansu do turnieju fi nało-
wego.
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Bez sukcesów grały na regionalnym szczeblu Pu-
charu Polski zespoły z naszych powiatów. Strażak 
Rajsko odpadł juz w pierwszej rundzie tego poziomu, 
zaś Orzeł Ryczów odpadł w ćwierćfi nale po porażce 
z trzecioligowym Podhalem Nowy Targ. 

 Puchar Polski 
nie dla naszych

Do rozgrywek Pucharu Pol-
ski na szczeblu Małopol-
skiego Związki Piłki Nożnej 
awansowało 15 zwycięzców 
pucharów podokręgów oraz 
obrońca trofeum - Wieczy-
sta Kraków. W tym gronie 

nasze powiaty reprezento-
wały Strażak Rajsko oraz 
Orzeł Ryczów.
Drużyna z powiatu oświę-
cimskiego w pierwszej run-
dzie trafi ła na występujący 
w jednej z krakowskich lig 
okręgowych zespół Nad-
wiślanki Nowe Brzesko. 
Niestety piłkarze z Rajska 
przegrali rywalizację 1:4 
mimo iż prowadzili 1:0 po 
trafi eniu Bartłomieja Miki 
w 27 minucie spotkania.

Lepiej zaprezentowali się 
piłkarze Orła Ryczów, którzy 
w pierwszej rundzie wygra-
li aż 6:0 z reprezentantem 
krakowskiej okręgówki - 
zespołem Jordan Sum Za-
kliczyn.

Niestety w kolejnej fazie 
Orzeł przegrał z trzecioligo-
wym Podhalem Nowy Targ. 
Trzeba jednak przyznać, że 
ryczowianie stawili wyżej 
notowanym rywalom po-
ważny opór. Orzeł wyszedł 
na prowadzenie w 55 minu-
cie za sprawą gola Patryka 
Kury. Kilka minut później 
Podhale jednak wyrównało, 
a w dogrywce przechyliło 
szalę zwycięstwa na swoją 
stronę wygrywają 2:1.
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