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Przyjaźni jerzykom
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Rusza budowa Centrum Diagnostycznego
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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

PATENT STERNIKA 
MOTOROWODNEGO
www.charter.edu.pl

Więcej informacji
strona 3
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Pieniądze dla wszystkich

Można wejść na koronę zapory
Po wielu latach mieszkańcy i turyści wreszcie się doczekali: 29 maja udostępniono od-
wiedzającym koronę zapory w winne Porębie. Niestety chętni do spaceru po koronie 
zapory mogą to uczynić tylko w weekendy w okresie letnim. Szczegóły na stronie 4.

Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego z powiatów oświęcimskiego i wadowic-
kiego otrzymały dofi nansowanie w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych. Do naszego regionu trafi  łącznie 221 970 842,28 zł. 
Więcej informacji na stronach 3, 8 i 9.
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REGION

Samorządy ziemi oświęcimskiej zawarły z Wojewodą Małopolskim Łukaszem Kmitą umowy na rok 2022 
w ramach VI etapu Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego obejmującego lata 2021-2025. 

 Kolejne inwestycje w ramach 
Oświęcimskiego Programu Strategicznego

Rok 2022 jest drugim ro-
kiem realizacji VI etapu 
programu. Tegoroczne za-
łożenia dotyczą wykona-
nia dziesięć zadań ujętych 
w planie rzeczowo-fi nan-
sowym, który 15 kwietnia 
2022 roku został zatwier-
dzony przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administra-
cji. 
Sześć z tych zadań stanowi 
kontynuację przedsięwzięć 
z 2021 r., natomiast cztery 
to nowe projekty. Plan za-
kłada, że spośród wszyst-
kich dziesięciu zadań dwa 
zostaną ukończone w tym 
roku. 
Środki budżetu państwa 
zabezpieczone na 2022 r. 
w celu realizacji tegorocz-
nego etapu OSPR to 15 026 
000 zł. Wkład własny bene-
fi cjentów wynosi 6 239 000 
zł. Tym samym planowana 
łączna kwota na realizację 
zadań w tym roku to ponad  
21 milionów zł.
Dotacja z budżetu państwa 
została w tym roku podzie-
lona następująco:
• powiat oświęcimski – 

kwota 3 836 000 zł – na 
realizację 3 zadań: 
– drugi etap zadania wie-
loletniego pn. „Przebu-
dowa drogi powiatowej 
nr 1877K ul. Niwy, ul. 
Sportowa oraz ul. Ofi ar 
Faszyzmu w Brzezince”, 

– drugi etap zadania 
wieloletniego „Przebu-
dowa drogi powiatowej 
nr 1879K ul. Nideckiego 
w Oświęcimiu”,
– pierwszy etap zadania 
wieloletniego pn. „Prze-

budowa drogi powiato-
wej nr 1893K ul. Wyso-
kie Brzegi oraz nr 1894K 
ul. Szpitalna w Oświę-
cimiu” 
oraz 20000 zł w ramach 
oddzielnego porozumie-
nia na realizację zada-
niapn. „Utrzymanie te-
renów Skarbu Państwa”;

•  miasto Oświęcim – kwota 
2 000 000 zł – na reali-
zację pierwszego etapu 
zadania wieloletniego pn. 
„Zagospodarowanie te-
renu pomiędzy ul. Berka 
Joselewicza i ul. Bulwary 
wraz z budową parkingu 
podziemnego”;

•  gmina Oświęcim – kwota 
4 400 000 zł – na reali-
zację 2 zadań: 
– pierwszy etap zadania 
wieloletniego pn. „Budo-
wa kanalizacji sanitarnej 
w Brzezince”,

– drugi etap zadania wie-
loletniego „Utworzenie 
zespołu szkolno-przed-
szkolnego w Brzezince”;

•  gmina Brzeszcze – kwo-
ta 2 700 000 zł – na re-
alizację drugiego etapu 
zadania wieloletniego 
pn. „Rewitalizacja Parku 
Miejskiego przy ul. Dwor-
cowej w Brzeszczach”;

•  gmina Chełmek – kwota 
2 070 000 zł – na reali-
zację dwóch zadań: 
– drugi etap zadania wie-
loletniego pn. „Zagospo-
darowanie dwóch stawów 
w Chełmku oraz ich oto-
czenia w zakresie budowy 

miejsca pamięci, ścieżek 
rowerowych oraz oświe-
tlenia”,
– pierwszy etap zadania 
wieloletniego pn. „Najod-
ważniejszy z odważnych 
– budowa wieży widoko-
wej imienia Rotmistrza 
Witolda Pileckiego jako 
miejsca pamięci wraz 
z zagospodarowaniem 
terenu i infrastrukturą 
towarzyszącą na wzgórzu 
Skała”. 

– Wspólnie realizując te 
zadania, osiągamy efekt 
synergii. Synergii, która 
przekłada się na konkretne 
inicjatywy i efekty – zarów-
no dotyczące modernizacji 
sieci dróg lokalnych, jak 
i budowy zespołu szkolno
-przedszkolnego, rewita-
lizacji parku czy budowy 
wieży widokowej im. Rot-
mistrza Witolda Pileckiego. 
Wspólnym mianownikiem 
projektów realizowanych 
w ramach Oświęcimskiego 
Strategicznego Programu 
Rządowego jest wspieranie 
oświęcimskich samorządów 
w rozwoju małych ojczyzn, 
z zachowaniem tożsamości 
kulturowej i historycznej 
ziemi oświęcimskiej – mówi 
wojewoda małopolski Łu-
kasz Kmita.

źródło: Małopolski Urząd 
Wojewódzki w Krakowie

Mucharz

 Zasłużeni dla gminy
27 maja, podczas sesji Rady Gminy Mucharz uro-
czyście wręczono akty nadania oraz statuetki „Za-
służony dla Gminy Mucharz” Dyrektorowi Oddziału 
Zakładu Gazowniczego w Krakowie Pawłowi Fir-
lejowi oraz Kierownikowi Gazowni w Wadowicach 
Jarosławowi Pulchnemu.
Wójt Gminy Mucharz Rena-
ta Galara o nadanie tytułów 
dla przedstawicieli Zakładu 
Gazowniczego wnioskowała 
jeszcze 2021 roku. Paweł 
Firlej oraz Jarosław Pulchny 
mieli duży wpływ na rozwój 

sieci gazowniczej w gmi-
nie Mucharz – Kilka lat 
temu wydawało się, że nie 
mamy szans na gaz, gdyż 
nie ma go skąd doprowa-
dzić, jednak dzięki naszym 
staraniom Polska Spółka 
Gazownictwa wybudowa-
ła stację LNG w Skawcach 
i w 2019 roku rozpoczę-
ła się gazyfi kacja wiosek 
Skawce i Mucharz. Z kolei 
po wymianie przez PSG 
sieci biegnącej od Wado-
wic  na sieć o średnicy po-
zwalającej na przesył gazu 
do Świnnej Poręby, rozbu-

dowywana jest sieć w tej 
miejscowości. Duża w tym 
zasługa obu panów - mówi 
wójt Renata Galara.
Rada Gminy Mucharz przy-
chyliła się do wniosków 
i wyróżniła Pawła Firleja 

oraz Jarosława Pulchne-
go tytułem „Zasłużony dla 
Gminy Mucharz”. 

Akty nadania oraz statuet-
ki, przedstawiające Świę-
tego Wojciecha – patrona 
Gminy Mucharz, wręczone 
zostały podczas uroczy-
stej sesji, która odbyła się 
w Wiejskim Domu Kultury 
w Kozińcu. Miejsce to wy-
brane zostało nieprzypad-
kowo: to właśnie w Koziń-
cu rozpoczęły się pierwsze 
prace związane z gazyfi ka-
cją gminy.

Gmina Brzeszcze przejęła tereny oraz obiekty byłej Kopalni Węgla Kamiennego Brzeszcze Wschód. Łączna 
powierzchnia przekazanego gruntu to blisko 65 tys. m², a wartość rynkowa: ok. 11,2 milionów złotych. 
W spotkaniu, podczas którego przedstawiono koncepcję rewitalizacji byłej KWK wziął udział Wicemarsza-
łek Józef Gawron, pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Sprawiedliwej Transformacji.

Brzeszcze

 Gmina przejęła obiekty 
byłej KWK Brzeszcze Wschód

Na przekazanym terenie 
zlokalizowanych jest kilka-
naście obiektów – budyn-
ków i budowli zespołu za-
budowy szybów Andrzej III 
i Andrzej IV, m.in. budynki 
nadszybia i wieże nadszy-
bowe, budynki maszyn 
wyciągowych, kołowrotu, 
hala kompresorów i wen-
tylatorów z chłodnią/base-
nem chłodzącym, budynek 
stacji sprężarek i transfor-
matorów.

Gmina Brzeszcze chce na 
tych terenach prowadzić 
działalność, której celem 
będzie pobudzanie aktyw-
ności gospodarczej. Wło-
darze Brzeszcz od ponad 
2 lat podejmują działania 
przygotowujące Gminę 
do możliwości pozyskania 
ogromnego wsparcia w ra-
mach unijnego Funduszu 
Sprawiedliwej Transforma-
cji. 

O szansach  i oczekiwa-
niach, jakie Fundusz daje 
gminom górniczym Mało-
polski Zachodniej rozma-
wiano podczas spotkania, 
w którym udział wzięli 
partnerzy projektu: spół-
ka Węglokoks Energia, 
Fundacja Pobliskie Miejsca 
Pamięci „Auschwitz-Birke-
nau” i Agencja Komunalna 
w Brzeszczach. Gościem 
specjalnym spotkania był 
Wicemarszałek Józef Ga-
wron, pełnomocnik Zarzą-
du Województwa Małopol-
skiego ds. Sprawiedliwej 
Transformacji. Wicemar-
szałek zadeklarował, że 
Małopolska Zachodnia to 
region, który nie pozosta-
nie bez wsparcia. Podkre-
ślił, że środki, które już 
teraz są zagwarantowane 
w ramach Funduszu Spra-
wiedliwej Transformacji dla 
Małopolski w wysokości 
ponad 250 milionów euro, 

są dedykowane właśnie ta-
kim projektom, jak przed-
stawiona brzeszczańska 
„Koncepcja rewitalizacji 
nieczynnej Kopalni Węgla 
Kamiennego Brzeszcze 
Wschód uwzględniająca 
przejście na neutralną dla 
klimatu gospodarkę o obie-
gu zamkniętym”, opracowa-
na na zlecenie burmistrza 
Brzeszcz. 

W ramach opracowanej 
koncepcji na terenie byłej 
kopalni wydzielono trzy 
strefy: strefę zabudowy 
historycznej, strefę przed-
siębiorczości oraz obszary 
przyrodnicze. 
Strefa zabudowy historycz-
nej to obszar, w którym 
budynki poprzemysłowe 
powinny zostać zaadapto-
wane na funkcje usługowe 
– usług publicznych i ko-
mercyjnych, z uwzględnie-
niem historii obszaru (za-

równo z okresu II wojny 
światowej i pracy w kopal-
ni więźniów podobozu KL 
Auschwitz-Jawischowitz, 
jak i okresu PRL, tworzenia 
i działalności związków za-
wodowych – „Muzeum So-
lidarności”). 
Strefa przedsiębiorczości 
to obszary mogące przy-
ciągnąć prywatnych in-
westorów, być miejscem 
lokalizacji nowych obiek-
tów – w tym obiektu pro-
dukcyjno – magazynowo – 
usługowego, który mógłby 
zostać zrealizowany jako 
obiekt dostarczający pakiet 
usług komunalnych. 
Na obszarach przyległego 
zwałowiska i składowiska 
zaprojektowano obszary 
produkcji zielonej energii 
(np. farma fotowoltaiczna), 
uprawy przemysłowe (np. 
uprawy roślin energetycz-
nych), ogrodnicze i prze-
strzenie rekreacyjne.

 Jerzy Trela
spoczął w Leńczach

23 maja pożegnaliśmy Jerzego Trelę. W jego ostat-
niej ziemskiej drodze, która zakończyła się na 
cmentarzu parafi alnym w Leńczach, towarzyszyła 
mistrzowi rodzina, przyjaciele, przedstawiciele kul-
tury i sztuki z całej Polski.

Jerzy Trela był jednym 
z najwybitniejszych polskich 
aktorów. Urodził się 14 mar-
ca 1942 w Leńczach w gmi-

nie Kalwaria Zebrzydowska, 
w rodzinie kolejarzy. 

Studiował w krakowskiej 
PWST, którą ukończył 
w 1969 roku.  Zadebiuto-
wał jeszcze w trakcie stu-
diów w serialu telewizyjnym 
„Stawka większa niż życie”. 

Był jednym ze współtwór-
ców Teatru STU, pracował 
również w Teatrze Rozma-
itości (dzisiejszej Bagate-

li). Od 1970 roku związany 
z Narodowym Starym Te-
atrem w Krakowie. Stwo-
rzył wybitne role: Konrada 
w „Dziadach” Adama Mic-
kiewicza i Konrada w „Wy-
zwoleniu” Stanisława Wy-
spiańskiego w reżyserii 
Konrada Swinarskiego.
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Reklama

04 - 06.07.2022
08 - 10.08.2022
05 - 07.09.2022

03 - 05.10.2022
07 - 09.11.2022

Teoria ON-LINE

01 - 03.07.2022
11 - 13.07.2022
29 - 31.07.2022
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
09 - 11.12.2022

Bielsko-Biała

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
"KURIER"

550 zł

Bez kontrowersji
Rządowe fundusze prze-
kazywane na inwesty-
cje samorządom budzą 
w ostatnim czasie sporo 
kontrowersji. Wielu samo-
rządowców zarzuca stronie 

rządowej, że przy przy-
znawaniu dofi nansowania 
faworyzowane są gminy, 
w których władzę sprawu-
ją wójtowie i burmistrzowie 
związani z partią rządzącą. 
Tym razem takich kontro-
wersji nie było. Fundusze 
z II edycji Rządowego Fun-
duszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych 
przyznane zostały wszyst-
kim samorządom z naszego 
regionu. 
– Małopolska zasługuje na 
ambitne inwestycje. I takie 

są realizowane dzięki Pro-
gramowi Inwestycji Stra-
tegicznych Polski Ład. –  
mówi wojewoda małopolski 
Łukasz Kmita. Zadowolenia 
z podziału środków nie krył 
także burmistrz Kęt Krzysz-

tof Klęczar, który w zeszłym 
roku, po ogłoszeniu wyni-
ków konkursu na dofi nan-
sowanie zadań w ramach 
transzy Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych 
wystosował do premiera 
Mateusza Morawieckiego 
list otwarty w tej sprawie.  
– Mam nadzieję, że ten list 
(…) pozwoli zwrócić uwagę,
jeśli nie samego premiera, 
to osób będących w jego 
otoczeniu, na to, co dzie-
je się w terenie. Być może 
ktoś zostanie przywołany 

do porządku i jednak ko-
muś zwrócona zostanie 
uwaga na to, że pieniądze 
publiczne to nie pienią-
dze prywatne ani partyj-
ne – mówił wtedy Klęczar. 
W ramach obecnego do-

fi nansowania gmina Kęty 
otrzymała prawie 10 milio-
nów złotych, a Klęczar na 
swoim profi lu w mediach 
społecznościowych napi-
sał: – Dziś udowodniliśmy, 
że to, co w Kętach robimy 
od lat, może mieć miejsce 
także w szerszej skali. Po-
rozumienie ponad podziała-
mi jest możliwe. Trzeba tyl-
ko patrzeć szerzej i widzieć 
więcej, niż czubek własne-
go nosa. (…) Panowie po-
chylili się nad zgłaszany-
mi przez nas potrzebami 

mieszkańców Gminy Kęty, 
wspierając nas na kolejnych 
etapach walki o te środki. 
W ten sposób udowodnili, 
że gdy na pierwszym miej-
scu postawimy dobro oby-
wateli, polityczne utarczki 
przestają mieć znaczenie.

Choć wielu samorządowców  
nadal ma spore wątpliwo-
ści co do rządowych pro-
gramów dofinansowania, 
wszak w Warszawie rozda-
wane są fundusze, których 
wcześniej lokalne samo-
rządy zostały pozbawione, 
m.in. poprzez zmniejszenie  
podatków PIT, z których 
część wpływa do gmin-
nych i powiatowych kas, 
to ostatnie decyzje rządu 
z pewnością były sprawie-
dliwsze niż te podejmo-
wane we wcześniejszych 
transzach dofi nansowania 
lokalnych inwestycji.

Kto otrzyma 
najwięcej?
Największa kwota w na-
szym regionie trafi  do Po-
wiatu Wadowickiego, który 
przyznane dofi nansowanie 
w wysokości ponad 23 mi-
lionów złotych przeznaczy 
na modernizację i przebu-
dowę dróg powiatowych 
we Frydrychowicach (do  
Przybradza), Jastrzębiej, 
Barwałdzie Górnym, Zygo-
dowicach, Wysokiej, Stani-
sławiu Górnym i Andrycho-
wie (ulica Lenartowicza).
Spore pieniądze otrzyma 
także Powiat Oświęcimski,  
ponad 15,6 mln złotych 
przeznaczonych zostanie 
w całości na rozbudowę uli-
cy Centralnej w Łowiczkach 
w gminie Zator. 
Spośród gmin najwięcej 
funduszy zyskają Spytko-
wice – prawie 16 milionów 

Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego z powiatów oświęcimskiego i wadowickiego otrzymały 
dofi nansowanie w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 
Do naszego regionu trafi  łącznie 221 970 842,28 zł.

 Fundusze z Polskiego Ładu
dla całego regionu

Blisko dwa tysiące osób odwiedziło Muzeum Pa-
mięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej w maju, 
pierwszym miesiącu funkcjonowania placówki przy 

 Sukces Muzeum

ul. Kolbego 2A. Także w 
czerwcu muzeum będzie 
można zwiedzić bezpłat-
nie. 
Frekwencyjnym sukcesem 
okazała się Noc Muzeów. 
Mapping na fasadzie zabyt-
kowego budynku muzeum 
przyciągnął tłumy. Wielu z 
jego uczestników wróciło 
później, by w spokoju za-
poznać się z ekspozycją.
- Wśród osób oglądających 
w minionych tygodniach 
wystawę stałą było rów-
nież wielu obcokrajowców, 
np. Anglików, Niemców, 
Holendrów. Historie zwią-
zane z pomocą więźniom 
KL Auschwitz przez miesz-
kańców ziemi oświęcimskiej 
przyciągnęły nawet osoby z 
dalekiej Brazylii - informuje 
Muzeum Pamięci.
Placówka zachęca szczegól-
nie grupy do dokonywania 
rezerwacji wejścia do mu-
zeum, ponieważ daje to 
pewność zwiedzania eks-
pozycji z pomocą audio 
przewodnika (panel rezer-
wacji: https://rezerwacje.
muzeumpamieci.pl/).

Także w czerwcu Muzeum 
Pamięci Mieszkańców Ziemi 
Oświęcimskiej nie będzie 
pobierać opłat za wejście. 
Bezpłatne będzie również 
wypożyczenie audioprze-
wodników.

To nie koniec dobrych wia-
domości. Po ofi cjalnej pre-
mierze, w sali konferen-
cyjnej muzeum odbędą się 
ogólnodostępne, bezpłatne 
projekcje fi lmu „Kurierka”. 
MPMZO współfi nansowało 
jego produkcję. To niezwy-
kła historia Władysławy 
Krystyny Rzepeckiej z d. 
Harat, podporucznik Armii 
Krajowej  ps. „Wanda”. W 
1943 roku, jako 17-letnia 
dziewczyna, w tajnej misji 
przewiozła do Warszawy 
dokumenty wykradzione 
przez więźniów obozu Au-
schwitz. Trafi ły do Jana Kar-
skiego.
Aby obejrzeć fi lm należy 
wcześniej zgłosić taką chęć 
za pośrednictwem e-maila: 
biuro@muzeumpamieci.pl 
lub telefonicznie: 33 447 
40 84. 

złotych. 14,5 miliona z tej 
kwoty przeznaczonych zo-
stanie na 2 etap budowy 
i rozbudowy mechaniczno
-biologicznej oczyszczalni 
ścieków w tej miejscowo-
ści, zaś kolejne 1,5 miliona 
na modernizację oświetle-
nia ulicznego na terenie 
gminy. 
Prawie 15 milionów złotych 
otrzymają Wadowice. Fun-
dusze te wydane zostanie 
na budowę i przebudowę 
drogi dojazdowej do tere-
nów inwestycyjnych w tym 
mieście (9,7 mln zł) i mo-
dernizację i rozwój sieci 
ciepłowniczej (5 mln).
12 milionów złotych otrzy-
ma jedna z najmniejszych 
gmin regionu, Mucharz. 
Fundusze wydatkowane 
będą na termomoderniza-

cję szkoły w Świnnej-Porę-
bie (4,75 mln) oraz rozbu-
dowę i modernizację stacji 
uzdatniania wody (7,9 mln 
zł).
W innych gminach, poza 
inwestycjami drogowymi, 
fundusze przeznaczone zo-
staną m.in. na budowę ka-
nalizacji (Chełmek, Osiek, 
gmina Oświęcim, Polanka 
Wielka, Przeciszów, Zator), 
modernizację budynków 
oświatowych (Brzeszcze, 
Kalwaria Zebrzydowska, 
Mucharz, Stryszów, Tomi-
ce), budowę boisk (Polanka 
Wielka), budowę punku se-
lektywnej zbiórki odpadów 
(Wieprz) czy utworzenie 
ośrodka wsparcia dla osób 
z niepełnosprawnościami 
(Brzeźnica).

Jarosław Zięba
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Wadowice

 Tężnia dla zdrowia
mieszkańców i turystów

W Dzień Dziecka ofi cjalnie otwarto tężnię solankową w Wadowicach. Obiekt, 
w którym będzie można bezpłatnie skorzystać z właściwości leczniczych inha-
lacji aerozolem solnym powstał nieopodal Parku Miejskiego. 

Budowa tężni odmieniła 
wygląd okolic skrzyżowa-
nia ulic Topolowej i Lipowej. 
W ramach projektu, prócz 
konstrukcji samej tężni, po-
wstały także obiekty małej 
architektury, m.in. ławki 
i leżaki parkowe. Tuż obok 
urządzono punkt widoko-
wy z lunetą obserwacyjną, 
dzięki czemu odwiedzający 
tężnię mogą również po-
dziwiać panoramę Beskidu 
Małego. Cała strefa została 
wyposażona w oświetle-
nie.

Miejsce powstało jako strefa 
prozdrowotna, w której za-
równo mieszkańcy, jak i tu-
ryści będą mogli bezpłatnie 
skorzystać z właściwości 
leczniczych inhalacji aero-

zolem solnym. Wdychanie 
go umożliwia konstrukcja 
tężni: solanka jest rozpro-

wadzana przez pompę do 
góry, po gałązkach tarniny, 
skąd naturalnie odparo-

wuje, nasycając powietrze 
cennymi mikroelementami. 
Proces tzw. tężenia jest 

zależny od pogody: w sło-
neczne i wietrzne dni solan-
ka paruje najmocniej. Gdy 

Izdebnik

 Imię i sztandar 
dla szkoły

4 czerwca 2022 r. Szkoła Podstawowa w Izdebniku 
ofi cjalnie przyjęła imię Bohaterów walk o Niepodle-
głość Polski oraz otrzymała sztandar, który ufundo-
wał Wójt Gminy Lanckorona Tadeusz Łopata.

Uroczystość była zwień-
czeniem wyjątkowego roku 
szkolnego w Izdebniku. We 
wrześniu 2021 r. uczniowie 
z tej miejscowości otrzymali 
bowiem do dyspozycji nową 
salę gimnastyczną wraz 
z zapleczem, nową świetli-
cę oraz sale lekcyjne. Teraz 

szkoła ma także swoich 
patronów: Bohaterów walk 
o Niepodległość Polski oraz 
sztandar.
– Wybrane imię bohaterów 
walk o niepodległość jasno 
wskazuje na wartości ide-
owe, jakie zdecydowaliście 
się przywiązać do sztanda-
ru. – mówił wójt Lanckoro-
ny Tadeusz Łopata – Święta 
miłość Ojczyzny zbudowana 
jest na trzech słowach-klu-
czach umieszczonych przez 
was na sztandarze szkoły: 
Bóg, honor, Ojczyzna. Poja-
wiają się one na wszystkich 
sztandarach wojskowych 
Rzeczypospolitej i stano-
wią od przeszło tysiąca lat 
swoisty drogowskaz, nośnik 
tożsamości, zobowiązanie 
i pion wychowawczy każ-
dego Polaka. Dodaliście do 
tych trzech, jeszcze jedno 
ważne słowo – Nauka – mó-
wił wójt. 

Na szkolnym sztandarze 
znalazły się także wizerun-
ki Henryka Sienkiewicza, 
Józefa Piłsudskiego, Igna-
cego Paderewskiego, Jana 
Matejki  oraz Wincentego 
Borończyka. Ten ostatni to 
urodzony w Izdebniku bo-
hater I wojny światowej. 

Borończyk jako gimnazjali-
sta przystąpił do Legionów 
Józefa Piłsudskiego i zginął 
w wieku 17 lat w bitwie pod 
Konarami w czerwcu 1915 
roku. W czasie uroczysto-
ści potomek żołnierza, Jan 
Borończyk przekazał szkole 
odznaczenie wojskowe wuja 
wraz z certyfi katem.

W hallu szkoły odsłonięto 
także pamiątkową tablicę, 
która będzie przypominała 
odwiedzającym to miejsce 
o rozbudowie szkoły, nada-
niu imienia oraz przekaza-
niu sztandaru.
Emerytowani nauczyciele iz-
debnickiej szkoły otrzymali 
książkę „Historia szkoły try-
wialnej w Izdebniku”, któ-
ra jest zbiorem zapisków 
Stanisława Dwernickiego 
– nauczyciela, pedagoga 
i kierownika Szkoły Podsta-
wowej w Izdebniku. 
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pada deszcz, proces jest 
mniej intensywny, a nocą 
– zanika niemal zupełnie. 
Dobroczynne właściwości 
tężni solankowych są znane 
i wykorzystywane w lecze-
niu schorzeń górnych dróg 
oddechowych, m.in. zapa-
lenia zatok, rozedmy płuc, 
nadciśnienia tętniczego, 
nerwicy wegetatywnej czy 
alergii. Wytworzony wokół 
tężni mikroklimat wspoma-
ga w profi laktyce i leczeniu 
wielu infekcji, a u ludzi 
zdrowych wprost powodu-
je wzrost odporności orga-
nizmu.

Obiekt w Wadowicach i ota-
czająca go mała infrastruk-
tura powstały ze środków 
gminy Wadowice oraz Wo-
jewództwa Małopolskiego 
w ramach projektu „Mało-
polskie tężnie solankowe”. 
Całkowity koszt przedsię-
wzięcia wyniósł ok. 800 
tys. zł.

To druga tężnia w naszym 
regionie. Pierwsza od jakie-
goś czasu funkcjonuje już 
w Polance Wielkiej.

Świnna Poręba

 Można wejść na koronę zapory
Po wielu latach mieszkańcy i turyści wreszcie się doczekali: 29 maja udostępniono odwiedzającym koronę 
zapory w winne Porębie. Niestety chętni do spaceru po koronie zapory mogą to uczynić tylko w weekendy 
w okresie letnim.
Zaporę w Świnnej Porębie 
oficjalnie otwierano dwa 
razy, jednak nigdy nie udo-
stępniono zwiedzającym jej 
korony. Nastąpiło to wresz-
cie 29 maja. Gospodarz 
terenu, Państwowe Go-
spodarstwo Wody Polskie, 
zorganizowało z tej okazji 
piknik. 
Zgodnie z zapowiedzią 
Wód Polskich zaporę będzie 
można zwiedzać w okresie 
letnim (do 4 września), 
tylko w weekendy. Bramy 
otwierane będą w soboty 
od 11.00 do 18.00, a w nie-
dziele od 10.00 do 17.00.

Korona zapory i jej najbliż-
sza okolica zostały do przy-

jęcia turystów odpowied-
nio przygotowane. Przede 

wszystkim powstała dodat-
kowa platforma widokowa, 
a na pobliskim parkingu 

(niestety zbyt małym) usta-
wiono ławki. Rozbudowano 

także system monitoringu. 
Zapora to olbrzyma budow-
la, ma 604 metry długości 

oraz, w najwyższym miej-
scu, 54 metry wysokości. 
Sama korona ma szerokość 
8 metrów, a kubatura na-
sypu wynosi 2,23 milionów 
m3. Do jej budowy zużyto  
300 tysięcy m3 betonu.

Powstałe w wyniku budowy 
Jezioro Mucharskie ma po-
wierzchnię 1035 ha i może 
pomieścić 161 mln metrów 
sześciennych wody, przy 
czym tzw. powierzchnia 
normalna wynosi 820 ha. 
Na zaporze zlokalizowano 
także elektrownię wodną 
o mocy 4,4 MW. Może ona  
rocznie wyprodukować ok. 
14,8 GWh energii elektrycz-
nej. 

Fo
to

: 
Ja

ro
sł

aw
 Z

ię
ba

Fo
to

: 
M

al
op

ol
sk

a.
pl



 www.KurierMalopolskiZachodniej.pl 5

PREZENTACJE

Powstała kilka lat temu w Kleczy Dolnej Apilandia to nie tylko Interaktywne Muzeum Pszczelarstwa, ale 
przede wszystkim miejsce stworzone z pasją, w którym nie tylko dzieci mogą dowiedzieć się wszystkiego 
na temat pszczół i ich życia.

Pomysł utworzenia w Kle-
czy Dolnej centrum pszcze-
larstwa pojawił się w 2018 
roku, gdy właściciele zaj-
mującej się przede wszyst-
kim produkcją sprzętu 
pszczelarskiego fi rmy Łysoń 
przenieśli swoją działalność 
do Kleczy Dolnej. – Kupując 

tę nieruchomość nie mieli-
śmy pojęcia, że są tutaj 
tak piękne podziemia. Był 
pomysł, aby zrobić w nich 
miodowe spa lub restau-
rację, jednak ostatecznie 
wygrała opcja utworzenia 
miejsca zgodnego z fi lo-
zofi ą samej fi rmy, w której 

staramy się działać zgodnie 
z odpowiedzialnością spo-
łeczną. Postanowiliśmy więc  
stworzyć miejsce, w którym 
będziemy się dzielić swoją 
wiedzą na temat pszczół - 
opowiada prezes Apilandii 
Barbara Łysoń. – Im więcej 
osób będzie nas odwiedzać 

i dowie się, jaką wartością 
są pszczoły, tym przyniesie 
to większy efekt dla dobro-
stanu pszczół – dodaje Bar-
bara Łysoń. 
Dzięki lokalizacji w zabyt-
kowych piwnicach muzeum  
posiada niezapomniany kli-
mat. Na powierzchni około 

100 metrów kwadratowych,  
w czterech salach połączo-
no tutaj ze sobą historię 
i nowoczesność, tradycję 
i innowację. Ekspozycja 
prezentowana jest za po-
mocą różnorodnych tech-
nologii multimedialnych, 
interaktywnych instalacji 

oraz animacji poglądowych. 
– Naszym celem jest uświa-
domienie odwiedzającym, 
że nowoczesna technolo-
gia pszczelarska i dbanie 
o życie pszczół idą ze sobą 
w parze. Oferta edukacyjna 
projektu adresowana jest 
głównie do dzieci i mło-

dzieży, zależy nam bowiem 
na pobudzeniu ciekawości 
młodych i zachęcenie ich 
do dalszego pogłębiania 

wiedzy – opowiada prezes 
Barbara Łysoń.  – W Polsce 
jemy bardzo mało miodu. 
Średnio każdy Polak spo-
żywa zaledwie 60 gramów 
miodu rocznie. Tymczasem 
na przykład  Grecy jedzą 
aż 3,5 kilograma miodu. 
Zdarza się, że przyjeżdża-
jące do Apilandii dzieciaki 
z drugiej czy trzeciej kla-
sy, po raz pierwszy w życiu 
jedzą u nas miód. Chcemy 
to zmienić tak, aby miód 
i produkty tworzone na 
jego bazie były w Polsce 

zdecydowanie bardziej po-
pularne – tłumaczy z pasją 
Barbara Łysoń.  
Co ciekawe, to właśnie 
Prezes Apilandii jest au-
torką projektu ekspozycji, 
a większość eksponatów 
i urządzeń prezentowanych 
w Centrum zostało wyko-
nanych przez pracowników 
fi rmy.

Przez cztery lata działal-
ności Apilandię odwiedziło 
około 70 tysięcy gości. To 
sporo zważywszy na fakt, 
że w okresie pandemii 
obiekt musiał być zamknię-
ty. – Najczęściej muzeum 
odwiedzają grupy szkolne 
i przedszkolne. Program 
prezentowany podczas wi-
zyty to uzupełnienie lekcji 
przyrody w najmłodszych 
klasach –  mówi gospodyni 
obiektu, dodając, że coraz 
częściej Apilandię odwie-
dzają też seniorzy. – Osoby 

te skupione wokół uniwer-
sytetów III wieku mają re-
alną możliwość aktywnego 
wykorzystania programo-
wego czasu edukacyjnego 
– cieszy się Barbara Łysoń.  
Interaktywną ekspozycję 
uzupełniają profesjonalne 
warsztaty pszczelarskie, 
m. in. wykonywania świec 
z wosku pszczelego oraz 

degustacje różnych rodza-
jów miodów i produktów 
pszczelich. Apilandia pro-
ponuje konkretne tematy-
ki warsztatów dostosowane 
do grup wiekowych. Całość 
uzupełnia wizyta w pasiece 
edukacyjnej pod okiem in-
struktora.
Interaktywne Centrum 
Pszczelarstwa dostępne 
jest także dla turystów in-
dywidualnych, na wizytę 
należy się umówić telefo-
nicznie. 

Jarosław Zięba

 Apilandia – z miłości do pszczół

Prezes Apilandii Barbara Łysoń osobiście przygotowała projekt muzeum oraz wszystkich 
elementów ekspozycji.
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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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POWIAT OŚWIĘCIMSKI

Informacje przygotowane we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu

Symbolicznego wbicia łopat 
dokonali: starosta oświę-
cimski Andrzej Skrzypiński, 
wicestarosta Paweł Kobie-
lusz, członkowie zarządu 
Teresa Jankowska i Jerzy 
Mieszczak. Obecny był tak-
że poseł ziemi oświęcim-

skiej Marek Sowa. O szcze-
gółach inwestycji mówił 
dyrektor Szpitala Powiato-
wego w Oświęcimiu Edward 
Piechulek. 
Centrum Diagnostyczne 
poprawi komfort dla pa-
cjentów. Mimo mocno na-
piętego budżetu Powiat 
wygospodarował 3 mln zł 
na dofi nansowanie budowy 
centrum, które pochłonie 
blisko 7 mln zł. Małopolski 

Urząd Wojewódzki dofi nan-
sował zadanie w kwocie 2,2 
mln zł. Resztę środków za-
bezpieczył szpital. 
Starosta Andrzej Skrzy-
piński nie krył zadowolenia 
z faktu, że przeniesienie 
pracowni diagnostycznych, 

zlokalizowanych dotąd 
w różnych miejscach, pod 
jeden dach oraz połączenie 
ich z istniejącą pracownią 
tomografi i komputerowej, 
rezonansu magnetyczne-
go i Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego pozwoli na 
kompleksową i szybką dia-
gnostykę pacjentów. 
Dyrektor szpitala Edward 
Piechulek powiedział, że 
Centrum Diagnostyczne bę-

dzie połączone bezpośred-
nio z głównym budynkiem 
lecznicy, a z innymi poprzez 
istniejące przewiązki. 
– Dziś pracownie znajdu-
ją się w różnych częściach 
szpitala, co nie jest komfor-
towe ani dla lekarzy, ani dla 
pacjentów, szczególnie tych 
starszych, którzy często są 
zdezorientowani. Powsta-
jące Centrum Diagnostycz-
ne będzie sercem naszego 
szpitala – podkreślił dyrek-
tor. 
Budynek Centrum Diagno-
stycznego będzie przezna-
czony na potrzeby pracowni 
RTG, USG, badań mammo-
grafi cznych i endoskopo-
wych. W jego skład wejdą 
także pomieszczenia zwią-
zane z obsługą pacjentów: 
poczekalnia, rejestracja, 
sanitariaty, pomieszczenia 
związane z obsługą po-
mieszczeń diagnostycz-
nych (sterownie, kabiny 
pacjenta, zmywalnia), po-
mieszczenia socjalne dla 
personelu, gospodarcze 
i magazynowe. 
Budynek zostanie połączo-
ny z istniejącym obiektem 
trzema wejściami. Będzie 
też posiadał wejście z ze-
wnątrz. 

Pod koniec marca przyszłego roku na terenie Szpitala Powiatowego w Oświę-
cimiu zostanie oddane do użytku Centrum Diagnostyczne. Zmieści pod jednym 
dachem „porozrzucane” dotąd w kilku miejscach szpitalne pracownie. 19 maja 
br. nastąpiło ofi cjalne przekazanie wykonawcy placu budowy. 

 Rusza budowa 
Centrum Diagnostycznego
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Wstępem do decyzji 
o udzieleniu zarządowi wo-
tum zaufania była debata 
nad Raportem o stanie Po-
wiatu Oświęcimskiego za 
rok 2021. Obszerny doku-
ment obejmuje podsumo-
wanie działalności Zarządu 
Powiatu w Oświęcimiu w mi-
nionym roku. W szczegól-
ności realizację polityk, 
programów i strategii oraz 
uchwał Rady Powiatu.
Radni wysoko ocenili po-
ziom merytoryczny i gra-
fi czny raportu, który został 
przygotowany pod kie-
runkiem Aliny Kwarciak, 
dyrektorki MDK i Beaty 
Chmielowskiej, sekretarz 
Powiatu. Podkreślono, że to 
wspólna praca pracowników 
poszczególnych wydziałów 
starostwa i jednostek or-
ganizacyjnych. 
Tuż po głosowaniu nad 
udzieleniem wotum zaufa-
nia dla Zarządu Powiatu 
głos zabrał starosta Andrzej 
Skrzypiński.
– Trzeba wspomnieć o oso-
bie, której już między nami 
nie ma, czyli śp. Marci-
nie Niedzieli, który przez 

trzy czwarte zeszłego roku 
stał na czele tego zarządu 
i do końca angażował się 
w jego pracę. Chciałem też 
podziękować wicestaro-
ście Pawłowi Kobieluszowi, 
który w trakcie nieobecno-
ści Marcina Niedzieli dwoił 
się i troił, by pełnić dwie 
funkcje jednocześnie, ja 
wiem, ile to pracy. Dzięku-
ję Teresie Jankowskiej. To, 
czego dokonała w zeszłym 
roku, było wielkie. Także 
to, że Muzeum Pamięci na-
brało takich kształtów, to 
w znacznej mierze zasługa 
pani Teresy. Grażynie Ko-
peć dziękuję za dobre sło-
wo i zawsze mądrą poradę, 
trafne spostrzeżenia, za to, 
że potrafi  czasem sprowa-
dzić resztę zarządu spro-
wadzić na ziemię. Dziękuję 
także Jerzemu Mieszczako-
wi, który jest ogromnym 
wsparciem dla etatowych 
członków zarządu, na któ-
rego głowie - i w głowie - są 
powiatowe inwestycje – po-
wiedział tuż po głosowaniu 
starosta Andrzej Skrzypiń-
ski. Sternik Powiatu Oświę-
cimskiego podziękował rów-

nież pracownikom starostwa 
i jednostek organizacyjnych 
oraz tym radnym, którzy 
głosowali za wotum zaufa-
nia dla zarządu.
Po pozytywnej ocenie rocz-
nego sprawozdania z wy-
konania zeszłorocznego 
budżetu przez komisje 
stałe rady, większość rad-
nych zagłosowało także za 
udzieleniem zarządowi ab-
solutorium za 2021 r. Sta-
rosta podkreślił, że mimo 
trudnego budżetu udało się 
zrealizować wszystkie za-
planowane w nim zadania 
i zabezpieczyć prawidłowe 
funkcjonowanie powiato-
wych placówek. 
- Chcąc odnieść się do za-
rzutów szefa klubu PiS, któ-
ry zarzucił nam oszczędność 
w zeszłorocznym budżecie, 
chciałbym podkreślić, że 
dobry gospodarz charak-
teryzuje się tym, że na 
ciężkie czasy ma odłożone 
oszczędności. Dzięki wol-
nym środkom, których nie 
wydaliśmy w 2021 roku, 
byliśmy w stanie spiąć i re-
alizować tegoroczny budżet 
- podkreślił starosta.

Rada Powiatu w Oświęcimiu na sesji w dn. 18 maja br. udzieliła Zarządowi 
Powiatu wotum zaufania i absolutorium za rok 2021.  „Za” głosowali radni 
rządzącej Powiatem koalicji, rajcy opozycyjnego klubu PiS wstrzymali się od 
głosu. Starosta Andrzej Skrzypiński podziękował radnym za okazane zaufanie. 
Słowa podziękowania za owocną współpracę skierował także do swoich współ-
pracowników z Zarządu Powiatu oraz do pracowników starostwa i jednostek 
organizacyjnych.

 Zarząd Powiatu 
z wotum zaufania i absolutorium

Wręczenie nagród Zarzą-
du Powiatu w Oświęcimiu 
w dziedzinie twórczości 
artystycznej i kulturalnej, 
w działalności sportowej 
oraz działalności organiza-
cji pozarządowych rokrocz-
nie ma podniosły charakter 
i jest jednym najważniej-
szych wydarzeń w kalen-
darzu władz Powiatu.
Powiat Oświęcimski od sa-
mego początku wspiera róż-
norodne formy aktywności 
– kulturalnej, sportowej 
i społecznej wierząc, że in-
westycja w ludzi procentuje, 
a każda dobra rzecz zrobio-
na dla drugiego człowieka 
wraca po stokroć.
Jak zgodnie podkreślali 
w swoich wypowiedziach 
na gali starosta oświęcim-
ski Andrzej Skrzypiński, 
wicestarosta Paweł Kobie-
lusz i członkini zarządu Te-
resa Jankowska, to wyraz 
podziękowania i docenie-
nia przez władze Powiatu 
Oświęcimskiego ludzi z pa-
sją, społeczników będących 
pozytywnym napędem dla 
mieszkańców lokalnych 
społeczności w naszym po-
wiecie. 
Goście obejrzeli krótkie pre-
zentacje fi lmowe przybliża-
jącej sylwetki laureatów we 
wszystkich nagrodzonych 
dziedzinach. 

W dziedzinie twórczości ar-
tystycznej i kulturalnej sta-
tuetkami wręczonymi przez 
starostę Andrzeja Skrzypiń-
skiego i członkinię zarządu 
Teresę Jankowską zostali 
obdarowani:
• Barbara Wójcik – malar-

ka, fotografka,
• Chór Osieczanie,
• Grupa Teatralna „Minus 

Jeden”,
• Janusz Toczek – realiza-

tor „Krakowskiego Salonu 
Poezji”,

• Leszek Szuster – dyrek-
tor MDSM w Oświęcimiu, 
inicjator działań na rzecz 
praw człowieka, pokoju 
i tolerancji,

•  Łukasz Fuczek – organi-
zator kultury, artysta gra-
fi k, twórca modeli karto-
nowych,

• • Zespół folklorystyczny 
„Iskierkowa Familia”.

W dziedzinie sportu nagro-
dy z rąk wicestarosty Pawła 
Kobielusza i członka zarządu 
Jerzego Mieszczka odebrali:
• Andrzej Foks – działacz 

Międzyszkolnego Klubu 
Sportowego Tempo w Kę-
tach,

• Kamil Sieradzki – zawod-
nik Uczniowskiego Klubu 
Pływackiego Unia Oświę-
cim,

• Wojciech Stachura – tre-
ner Uczniowskiego Klubu 

Hokejowego Unia Oświę-
cim.

Ponadto obaj włodarze 
w imieniu Zarządu Powia-
tu nagrodzili hokeistki UKH 
Unia Oświęcim za zdobycie 
brązowego medalu w Mi-
strzostwach Polski oraz za 
udział zawodniczek klubu 
w meczach kwalifi kujących 
do Igrzysk Olimpijskich oraz 
w Mistrzostwach Świata Dy-
wizji IB.
Zarząd Powiatu złożył także 
gratulacje dla wszystkich 76 
tegorocznych stypendystów 
z 12 klubów sportowych 
z terenu naszego powiatu, 
którzy za wysokie osią-
gnięcia sportowe w 2021 r. 
w tym roku otrzymali sty-
pendia sportowe.
W kategorii działalność or-
ganizacji pozarządowych 
nagrody z rąk członkiń za-
rządu Teresy Jankowskiej 
i Grażyny Kopeć odebrali:
• Stow. „Dolina Karpia”,
• Ludowy Klub Sportowy 

„Poręba”, 
• Fundacja Miasto Pracow-

nia,
• Stow. „Pokolenia” przy 

Dziennym Domu Pomocy 
w Oświęcimiu,

• Fundacja Mała Orkiestra 
Wielkiej Pomocy w Oświę-
cimiu”, 

• Stow. „Kęty Charytatyw-
nie”.

7 czerwca w auli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na dorocznej 
gali Zarząd Powiatu w Oświęcimiu nagrodził osoby i organizacje działające ak-
tywnie na niwie kultury i sportu oraz w organizacjach pozarządowych.  

 Nagrody za działania
na rzecz społeczności lokalnej
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OŚWIĘCIM

Informacje przygotowane we współpracy 
z Urzędem Miasta Oświęcim

 Wypełnij ankietę i zgłoś swój pomysł 
na zagospodarowanie drugiej części parku Pokoju

Dlatego przygotowało 
ankietę, w której miesz-
kańcy będą mogli się wy-
powiedzieć się na temat 
zaproponowanych rozwią-
zań aranżacji przestrzeni. 
Oświęcimianie będą mogli 
zgłosić też swoje projekty. 
– Szukamy rozwiązań, po-
mysłów, które byłyby atrak-
cyjne i ciekawe oraz two-
rzyłyby kolejną fajną ofertę 
dla naszych mieszkańców 
i gości – mówi prezydent 
Oświęcimia Janusz Chwie-
rut. – Mamy swoje pomysły. 
Myślimy o tężni solankowej, 
ogrodzie botanicznym, mu-
zycznym placu zabaw czy 
strefach aktywności – wy-
mienia prezydent. – Chce-

my też zapytać Państwa, 
jaką formę powinna mieć ta 

część parku, czy macie Pań-
stwo swoje przemyślenia, 
pomysły, czy akceptujecie 
nasze propozycje. Oczy-

wiście chcemy zachować 
dużą część zieleni, ale też 

pytamy w jakim zakresie 
możemy w nią ingerować, 
aby przygotować atrakcyjną 
dla wszystkich ofertę – wy-

jaśnia. Jak zaznacza pre-
zydent to dopiero początek 
drogi związany z zagospo-
darowaniem drugiej części 
parku. – Pomysły będą wy-
korzystane przy przygoto-
waniu projektu. Następnie 
będziemy starać się o pie-
niądze zewnętrzne – wyja-
śnia.
Ankieta jest dostępna w for-
mie formularza na stronie 
internetowej miasta w za-
kładce Dla mieszkańca 
i Urząd Miasta. Wersja pa-
pierowa jest dostępna w po-
koju nr 1 Dziennik Podaw-
czy w głównym budynku 
urzędu przy ul. Zaborskiej 
1. Termin na jej wypełnienie 
upływa 15 lipca.

Blisko rok po oddaniu do użytku parku Pokoju miasto przymierza się do urządzenia jego drugiej części, 
która znajduje się pomiędzy aleją Tysiąclecia oraz ulicami: Szustera, Olszewskiego i Mieszka I. Do udziału 
w jego zagospodarowaniu chce zaprosić mieszkańców. 

1 lipca ubiegłego roku ruszył spis źródeł ciepła. Wła-
ściciele domów i zarządcy budynków są zobowiązani 
do złożenia odpowiedniej deklaracji. 

 Musisz zgłosić, 
czym ogrzewasz dom

Lista urządzeń grzewczych, 
które należy zgłosić do Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjno-
ści Budynków  EEB podle-
głej Głównemu Urzędowi 
Nadzoru Budowlanego jest 
długa. Znajdują się na niej 
m .in. kominki, piece czy 
kuchnie węglowe. Czas na 
zgłoszenie źródła ogrzewa-
nia mija 30 czerwca 2022. 
Są jednak wyjątki. Dotyczą 
one nowo oddanych budyn-
ków. Właściciele nowych 
domów mają na zgłoszenie 
do rejestru zaledwie 14 dni 

od dnia uzyskania pozwole-
nia na użytkowanie źródła 
ciepła.
Formularz wypełnić można 
elektronicznie lub papiero-
wo na stronie zone.gunb.
gov.pl. Do tego konieczne 
jest posiadanie profi lu za-
ufanego lub e-dowodu oso-
bistego. Mieszkańcy, którzy 
nie mają takich możliwości 
mogą liczyć na jego wypeł-
nienie w Wydziale Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta 
Oświęcim przy ul. Zabor-
skiej 2. 
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 Budynek przy ulicy Łukasiewicza 
przestanie straszyć

Najpierw należał do PSS 
„Społem”. Obok PEWEX-u 
był tam sklep spożywczy 
oraz z artykułami gospo-
darczymi. Po 2009 roku 
nowy gospodarz znacznie 
go przebudował. Chociaż 
prace zostały przerwane to 
obiekt ma nowy dach i fun-
damenty. Dobudowano też 
piętro. Z dawnego sklepu 
pozostały jedynie fragmen-
ty fundamentów.  – Budy-
nek jest w dobry m stanie, 
dlatego skorzystaliśmy 
z prawa pierwokupu i mia-
sto stało się jego właścicie-
lem. Odpowiedzieliśmy też 
w ten sposób na sygnały od 
mieszkańców, którzy ocze-
kiwali uporządkowanie tego 
miejsca, czy Rady Osiedla, 

Miasto skorzystało z prawa pierwokupu i nabyło nieruchomość przy ulicy Łukasiewicza 10. Pod tym nume-
rem znajduje się dawny budynek PEWEXU, który w ciągu ostatnich lat zmieniał właścicieli. 
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która informowała, że od lat 
inwestycja nie postępuje.  
Uznaliśmy więc, że miasto 
powinno mieć kontrolę nad 
budynkiem. Zgodę dała 
również Rada Miasta – 
mówi prezydent Oświęcimia 
Janusz Chwierut.

Dzisiaj miasto ma pomysł 
na jego wykorzystanie. Za-
niedbany budynek, który od 
lat stał pusty zostanie za-
gospodarowany pod usługi 
publiczne,  a teren wokół 
uporządkowany.
 – Dawny kompleks handlo-
wy to niechlubna wizytówka 
osiedla. W środku i na ze-
wnątrz było  pełno śmieci, 
wielu nieproszonych gości, 
ogrodzenie było w fatalnym 
stanie. Teraz może zyskać 
drugie życie – uważa pre-
zydent Oświęcimia Janusz 
Chwierut. Jak podkreśla 
obiekt może być wykorzy-

stany na biura Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
czy wydziały Urzędu Miasta.  
– Zakres prac i pomysły 
zostaną wykreowane przez 
projektantów, bowiem bu-
dynek ma też określone 
warunki. Chcemy zabez-
pieczyć w przyszłorocznym 
budżecie pieniądze na prace 
projektowe związane z za-
gospodarowaniem obiektu – 
wyjaśnia prezydent. Jednak 
na początek miasto zadba-
ło o estetykę tego miejsca.  
Zarząd Budynków Miesz-
kalnych zamontował nowe 
ogrodzenie, a służby miej-
skie uporządkowały teren. 
Budynek ma blisko tysiąc 
metrów kw. powierzchni. 
Jest podpiwniczony i dwu-
kondygnacyjny. Znajduje 
się na działce o powierzch-
ni 20 arów. Miasto nabyło 
go za 1,230 mln zł brut-
to. 
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Informacje przygotowane we współpracy z Urzędem Gminy Kęty

KĘTY

  Kapliczka z fi gurą Madonny
 będzie jak nowa

Sejmik Województwa Małopolskiego rozstrzygnął konkurs „Kapliczki Małopolski 
2022”. Dzięki dotacji Gmina Kęty już niebawem odnowi kolejną kapliczkę. Warto 
dodać, że Kętom udało się „zgarnąć” jedną z najwyższych kwot dofi nansowa-
nia w całej Małopolsce! Na remont kapliczki, która obecnie znajduje się przy 
ul. Mickiewicza, gmina otrzymała 16 tys. zł.

W ramach poprzednich 
edycji konkursu „Kapliczki 
Małopolski” kompleksowej 
konserwacji doczekała się 
kapliczka św. Floriana w Łę-
kach. W roku 2020 remont 
przeszedł pomnik Święte-
go Jana Kantego na Rynku 
w Kętach, a w roku 2019 
– kapliczka słupowa „Ecce 
Homo”.
Dzięki skutecznemu wnio-
skowaniu, w tym roku rów-
nież kolejna kapliczka od-
zyska swój blask i  stanie 
się kolejnym odnowionym 
obiektem kultu religijnego 
w Kętach. Prace konserwa-
torskie ruszą niezwłocznie, 
zaraz po wyłonieniu ich 
wykonawcy. Komplekso-
we prace konserwatorskie 

pozwolą na zachowanie 
i ochronę dziedzictwa gmi-
ny Kęty. Najważniejszym 
jest skuteczne zabezpie-
czenie kapliczki. Założe-
niem planowanych prac 
jest przywrócenie walorów 
estetycznych, technicznych, 
odpowiednie zabezpiecze-
nie, zachowanie w jak naj-
większej części substancji 
oryginalnej obiektu. Pod-
jęte działania – relokacja 
obiektu na al. Cmentarną 
w Kętach oraz zabiegi – 
powinny spowolnić procesy 
naturalnego starzenia się 
kamienia oraz złagodzić 
niszczący wpływ czynników 
zewnętrznych.
Kapliczka słupowa z Figurą 
Madonny zlokalizowana jest 

obecnie w Kętach przy ulicy 
Mickiewicza. Jest prawdo-
podobnie obiektem z po-
czątku XX w. To kapliczka 
wolnostojąca, wykonana 
z piaskowca, składająca 
się z podstawy, słupa z co-
kołem i wieńczącej całość 
fi gury. Rzeźba przedstawia 
wizerunek Marii Niepokala-
nie Poczętej – Immaculata. 
Figurę Madonny kompono-
wano w statycznej pozie, 
postaci stojącej swobodnie 
na kuli, depczącej węża, 
z księżycem u stóp. Wokół 
głowy Madonny znajduje się 
wieniec z gwiazd.
Konserwacja z translokacją 
obiektu współfi nansowana 
jest z konkursu „Kapliczki 
Małopolski 2022”.

W Nowej Wsi, Bielanach, Malcu, Łękach, 
Witkowicach, Bulowicach oraz Kętach Pod-
lesiu przygotowano atrakcje dla dzieci, 
stoiska gastronomiczne i kino plenrowe. 
Codziennie sporo będzie się także dzia-

ło przed Domem Kultury w Kętach. Tam 
też, w niedzielę 26 czerwca, odbędzie się 
impreza fi nałowa święta miasta. Wystąpi 
m.in. Ireneusz Krosny, a gwiazdą wieczoru 
będzie Kamil Bednarek. 

Aż 10 dni trwały będą tegoroczne Dni Kęt. Organizatorzy przygotowali bogaty 
program, który nie ograniczy się do samego miasta - imprezy przygotowano 
we wszystkich sołectwa gminy. 

 Atrakcyjny program 
Dni Kęt 2022

ReklamaReklama

 Blisko 9,5 miliona złotych 
dotacji na drogi

Promesę na blisko 9,5 mln zł na realizację dwóch inwestycji w ramach II 
edycji Rządowego Funduszu Polski Ład odebrał 1 czerwca z rąk Wojewody 
Małopolskiego burmistrz Kęt Krzysztof Klęczar. Pieniądze wykorzystane będą 
na budowę kolejnego odcinka kęckiej obwodnicy i remont pięciu dróg w so-
łectwach gminy.

Pierwszą z inwestycji, któ-
ra otrzyma wsparcie, będzie 
budowa kolejnego odcinka 
północno-zachodniej ob-
wodnicy miasta. Chodzi 
o odcinek między ulicą So-
bieskiego a Klasztorną. Za-
kres prac to między innymi 
budowa drogi, jej odwod-
nienie, budowa oświetlenia, 
przebudowa sieci wodocią-
gowej, kanalizacji sanitar-
nej, sieci gazowej, sieci 
elektroenergetycznej i te-
letechnicznej. Wzdłuż drogi 
powstaną ciągi pieszo-ro-
werowe i chodniki, przebu-

dowane zostaną skrzyżowa-
nia. Przewidywana wartość 
inwestycji to  4 950 000 zł 
brutto. Dofi nansowanie wy-
niesie aż 95%, czyli 4 702 
500 zł. Pozostałe 247 500 
zł (5% wartości) pochodziło 
będzie ze środków własnych 
gminy.

Drugi z projektów, który 
otrzymał akceptację, to 
modernizacja pięciu dróg 
gminnych. Chodzi o ulicę 
Świerkową w Bulowicach, 
(1,6 km), ulicę Leśną w Łę-
kach (0,8 km), ulicę Mło-

dzieży Polskiej w Kętach 
(150 m), ulicę Jana Kante-
go w Nowej Wsi (400 m) 
oraz ulicę Spokojną w Wit-
kowicach (0,6 km).

Wartość wszystkich prac 
w ramach tego zadania wy-
ceniona została na 5 mln zł. 
Podobnie jak w przypadku 
obwodnicy, dofi nansowa-
nie z Rządowego Funduszu 
Polski Ład wyniesie 95%, 
a więc 4,75 mln zł. Pozo-
stałe 250 tys. zł pochodziło 
będzie z budżetu Gminy 
Kęty.
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Informacje przygotowane we współpracy  
z Urzędem Miejskim w Zatorze.

ZATOR

Na liście projektów, które uzyskały dofi nansowanie w ramach II edycji Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych znalazły się 
aż trzy projekty z Gminy Zator. Uzyskały one wsparcie w łącznej wysokości 25 
milionów złotych. 

 Kolejne inwestycje 
z rządowym dofi nansowaniem

Pierwsza inwestycja to bu-
dowa ujęcia wody w Zato-
rze. W ramach realizacji 
zadania gmina Zator wybu-
duje nowe ujęcie wody wraz 
z:  budową rurociągu grawi-
tacyjnego wody surowej od 
ujęcia do zbiornika, budową 
studni technicznej – zbiorni-
ka wody, budową rurociągu 
tłocznego wody surowej od 
zbiornika do miejsca włą-
czenia w istniejący rurociąg 
wraz ze studnią techniczną, 
przejście rurociągiem pod 
lewym wałem rzeki Skawy. 
Planowane drenażowe pod-
denne ujęcie wody z rzeki 
Skawy będzie miało doce-
lową wydajność rzędu 2800 
– 3000 m3 na dobę.

Szacunkowa wartość inwe-
stycji to 6.500.000,00 zł, 
otrzymane dofi nansowanie 
to 6.175.000,00 zł. Przewi-
dywany termin zakończenia 
inwestycji – koniec 2023 r.
Inwestycja zapewni niemal 
nieograniczony i bezpieczny 
dostęp do zasobów wodnych 
na najbliższe kilkadziesiąt 
lat.

Druga inwestycja to bu-
dowa sieci wodno-kana-
lizacyjnej w Grodzisku 

i Graboszycach. W ramach 
zadania Gmina wykona od-
cinek sieci wodociągowej 
o długości 0,7 km, odcinki 
sieci kanalizacji sanitarnej 
o długości ok. 2,3 km oraz 
przepompownię ścieków. 

Inwestycja będzie kontynu-
acją trwającej od 2021 roku 
rozbudowy sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowo-
ściach Grodzisko i Grabo-
szyce, na realizację której 
pozyskano środki z PROW 
2014-2020. Szacunkowa 
łączna wartość inwestycji 
to 5.000.000,00 zł, otrzy-

Dwie fi rmy z Zatorskiej Strefy Inwestycyjnej, Protech 
oraz Lemarpol Wózki Widłowe, zostały laureatami 
pierwszej edycji plebiscytu Best Managed Companies 
Poland 2022. 

Best Managed Companies 
to autorski plebiscyt usta-
nowiony w 1993 r. przez 
renomowaną fi rmę Deloitte 
Private w Kanadzie. Obec-

nie jest prowadzony już 
w kilkudziesięciu krajach, 
a kolejne są zainteresowane 
jego wdrożeniem. Każdego 
roku biorą w nim udział 
tysiące firm prywatnych, 
które przechodzą skrupu-
latny proces weryfikacji, 
analizowane są ich kompe-
tencje, procesy i strategia, 
w odniesieniu do najlep-
szych praktyk zarządczych 

stosowanych w przedsię-
biorstwach prywatnych na 
świecie. W tym roku po raz 
pierwszy odbyła się polska 
edycja programu, której 

laureaci zostali zaprezen-
towani podczas uroczystej 
Gali fi nałowej w Warsza-
wie.
Zwycięzcy plebiscytu są 
wyłaniani przez niezależ-
ne jury, a cały proces jest 
transparenty i obiektywny, 
dzięki sprawdzonemu sys-
temowi Deloitte, działają-
cemu od 30 lat na skalę 
globalną.

 Nagrody dla 
zatorskich fi rm

mane dofinansowanie to 
4.750.000,00 zł. Przewi-
dywany termin zakończe-
nia inwestycji – IV kwartał 
2024 r.
Trzecia inwestycja to rozbu-
dowa drogi powiatowej nr 
1805K, czyli ulicy Central-
nej w Łowiczkach. Zadanie 
realizował będzie Powiat 
Oświęcimski. Inwestycja 
polega na przebudowie 
i rozbudowie wspomnianej 
drogi na odcinku ok. 2,6 
km w zakresie przebudowy 
nawierzchni jezdni, budowy 
chodnika, pobocza, ścieku 
z kostki betonowej, zatok 
autobusowych wraz z pe-
ronami i wiatami autobuso-
wymi, przejść dla pieszych, 
budowę i przebudowę zjaz-
dów, przebudowę dojść do 
posesji prywatnych, budo-
wę kanalizacji deszczowej, 
przebudowę przepustów, 
przebudowę i zabezpiecze-
nie sieci oraz montaż urzą-
dzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego.
Szacunkowa wartość za-
dania to około 16,5 mln zł. 
Kwota otrzymanego dofi -
nansowania: 15.675.000,00 
zł. Planowany termin za-
kończenia inwestycji to 
czerwiec 2024 r.
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Niedziela – 5 czerwca - była dniem gminnego sportu i rekreacji. Ośrodek Kultury Gminy Tomice zorganizował przy boisku Dębu Tomice 
Polsko-Słowacki Turniej Wsi Gminy Tomice i Miasta Trstena. 

Lgota i Woźniki pod rękę, czyli mistrzów dwóch…

 Polsko-Słowacki Turniej Wsi 
Gminy Tomice i Miasta Trstena

Impreza odbywała się rów-
nolegle na dwóch dużych 
placach. Na boisku spor-
towym iskrzyło od emocji 
i kolorów, bowiem trwa-
ła tam rywalizacja ośmiu 
ośmioosobowych drużyn 
(czterech mężczyzn, czte-

ry kobiety), przywdziewa-
jących efektowne, różno-
barwne trykoty - sześciu 
sołectw gminy Tomice, 
reprezentacji jednostek 
podlegających pod Urząd 
Gminy Tomice i partner-
skiego miasta ze Słowacji 
- Trsteny. 
Organizatorzy przygoto-
wali 12 konkurencji. Trzeba 
było wykazać się wieloma 
umiejętnościami – spry-
tem, siłą, dobrą logistyką, 
a nawet zdolnościami pla-
stycznymi i manualnymi. 

Właśnie te dwie ostatnie 
predyspozycje przydały 
się na początek – zespoły 
układały puzzle, a następ-
nie musiały pomalować 
jedną stronę wydanej na 
okoliczność zawodów ma-
lowanki. Obie konkurencje 

miały na celu promowanie 
dziedzictwa przyrodnicze-
go i kulturowego Gminy 
Tomice i Miasta Trstena. 
Wszystkie ekipy zmieściły 
się w określonym czasie, 
wywiązując się z zadań 
wzorowo. 
Kolejne dziesięć konku-
rencji to: rzut workiem 
z sianem, narciarstwo tra-
wiaste, przeciąganie liny, 
kopnięcie piłką do celu, 
przekładanie opony, spa-
cer hurtownika, jazda na 
taczce, dmuchany dart, 

zawieszanie mokrych pie-
luch oraz strącanie kapu-
sty. 
Można było zatem wyżyć 
się sportowo w sposób 
wszechstronny. Tylko jed-
nej drużynie nie udało się 
wygrać choćby jednej kon-
kurencji. Kwestia zwycię-
stwa pozostawała zatem 
otwarta do końca. A i po 
gwizdku kończącym zawo-

dy nie wyłoniono jednego 
mistrza, a dwóch (!). Praw-
dopodobieństwo takiego 
zdarzenia było minimalne, 
a jednak do niego doszło. 
Po kilkukrotnym zliczeniu 
„zdobyczy” okazało się, 
że po 64 „oczka” uzyskały 
reprezentacje Lgoty i Woź-
nik. Żeby było jeszcze bar-
dziej interesująco, następ-
ny zespół – Gmina Tomice 

Informacje przygotowane we współpracy 
 z Urzędem Gminy w Tomicach.
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– straciła do triumfatorów 
ledwie punkt, co dało trze-
cie miejsce. Kolejne loka-
ty zajęły reprezentacje: 
Tomic (4), Zygodowic (5), 
Radoczy (6), Trsteny (7) 
i Witanowic (8).

Turniej to nie tylko atrak-
cje sportowe. Na drugim 
placu rozłożono namioty 
dla kibiców, gości oraz sto-

iska gastronomiczne, przy 
których można było kosz-
tować pysznych specjałów 
przygotowanych przez pa-
nie z Koła Gospodyń Wiej-
skich z Tomic. Z kolei Stra-
żacy z OSP Tomice zajęli 
się pod remizą dystrybu-
cją napojów chłodzących 
i smacznej grochówki. 
Poczęstunek dla zawodni-
ków przygotowało Stowa-
rzyszenie Wioski Naszych 
Marzeń.

W ramach projektu „Pol-
sko – Słowacki Turniej Wsi 
Gminy Tomice i Miasta 
Trstena” przeprowadzo-
no konkurs plastyczny dla 
dzieci z obu krajów. Uro-

czyste wręczenie nagród 
nastąpiło pod główną sce-
ną, a najlepsze prace zgro-
madzeni mogli obejrzeć na 
wystawie pokonkursowej. 
Dzięki realizacji projektu 
dzieci korzystały z anima-
cji, dmuchańców, pawilonu 
z kulkami. Najmłodsi zdo-
bywali wiedzę praktyczną 
na warsztatach: ceramicz-
nych, pszczelarskich, wi-
kliniarskich oraz plastycz-
nych, pełniących zarazem 
rolę stanowiska promo-
cyjnego Ośrodka Kultury 
Gminy Tomice. Kolejnym 
punktem zrealizowanym 
w ramach projektowe-
go zadania było wydanie 
kart edukacyjnych „Zwie-

rzęta Gminy Tomice” oraz 
malowanki „Dziedzictwo 
Przyrodniczo – Kulturo-
we Gminy Tomice i Miasta 
Trstena”. Materiały zostały 
rozdane dzieciom.

Wydarzenie zamknął wy-
stęp zespołu REDLIN. Fan-
tastycznie grająca utwory 
folklorystyczne i regional-
ne kapela poprzez spon-
taniczność, naturalność, 
zawładnęła gośćmi, dając 
popis muzyczny i wokalny.

Mikroprojekt „Polsko-Sło-
wacki Turniej Wsi Gminy 
Tomice i Miasta Trstena” 
jest współfi nansowany ze 
środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Pro-
gramu Współpracy Tran-
sgranicznej INTERREG 
V-A Polska-Słowacja 2014-
2020 oraz z budżetu pań-
stwa.
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Mieszczuch, pogromca 
drobnych owadów i mistrz 
podniebnych lotów – tak 

w jednym zdaniu można by 
opisać jerzyka – naszego 
ptasiego sąsiada. Jerzyki 
przylatują do Polski z afry-
kańskich zimowisk w maju 
i aż do odlotu, który nastę-
puję w sierpniu, zaznaczają 
swoją obecność wysokim, 
charakterystycznym gło-
sem. 
Ptaki te są bardzo poży-
teczne dla człowieka, gdyż 
zjadają duże ilości doku-
czających mam komarów. 
Jeden jerzyk w ciągu doby 
może zjeść nawet 20 tysię-

cy drobnych owadów latają-
cych, w tym komarów oraz 
meszek.

Głównym zagrożeniem dla 
jerzyka są termomoderni-
zacje i inne remonty bu-
dynków. Po ich wykonaniu 
i szczelnym zamknięciu 
wszelkich dostępnych szcze-
lin, jerzyki tracą miejsca, 
gdzie mogą założyć gniaz-
da i bezpiecznie odbyć lęgi.
Gmina Kalwaria Zebrzydow-
ska zakupiła budki lęgowe 
dla jerzyków. Zawisły one  
na budynku Urzędu Miasta 
Kalwarii Zebrzydowskiej 
i Szkole Podstawowej w Kal-
warii.

KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

Informacje przygotowane we współpracy  
z Urzędem Gminy w Kalwarii Zebrz.

 Plac zabaw 
będzie jak nowy

Ruszają prace związane z przebudową placu zabaw 
przy Al. Jana Pawła II w Kalwarii Zebrzydowskiej. Po 
zakończeniu inwestycji miejsce to stanie się bardziej 
bezpieczne, podłoże zostanie wypełnione specjalną 
matą, pojawią się też nowe zabawki. 
O powstanie tego miejsca 
zabiegał radny Rady Miej-
skiej Łukasz Dragan, który 
nie ukrywa swej radości 

z rozpoczęcia prac na  placu 
zabaw. – Bardzo się cieszę, 
gdyż było to moje marzenie 
jak również wielu rodziców, 
o którego realizację stara-
łem się od początku kaden-
cji – mówi radny i dodaje:  
–Na sesji została przegło-
sowana autopoprawka do 
budżetu, a w niej brakująca 
kwota 365 tys. zł na mo-
dernizację placu zabaw na 
Al. Jana Pawła II. Dziękuję 
Panu Burmistrzowi i Rad-
nym za poparcie.
Całkowity koszt inwestycji 
wyniesie 585 tys. zł, a 225 
tys. zł pozyskano z Rządo-
wego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych - Gminy Górskie. 

Zakres prac na placu zabaw 
będzie obejmował wymianę 
nawierzchni na poliureta-
nową, uzupełnienie ziele-

ni i wymianę ogrodzenia. 
Dzieci najbardziej ucieszą 
się jednak z nowych za-
bawek, jakie pojawią się 
na placu. Będą one miały 
intrygujące nazwy: bujak 
Dino, huśtawka Ważka czy 
bujak Króliczki. Na placu 
pojawią się także kolejna 
huśtawka, karuzela i  pia-
skownica. Konserwację 
przejdzie linarium, zamek, 
huśtawka i karuzela.  

Termin zakończenia prac 
ustalono na koniec wrze-
śnia. Do tego czasu dzieci 
mogą korzystać z placu 
zabaw przy ul. Jagielloń-
skiej. 
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 Kalwaria Zebrzydowska 
przyjazna jerzykom

Początkiem maja na budynku Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej i Szko-
le Podstawowej w Kalwarii Zebrzydowskiej zawisły budki lęgowe dla jerzy-
ków. 
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W projekt „Jerzyk – nasz 
skrzydlaty sąsiad” włącza-
ją się szkoły, bowiem do-
datkowym celem projektu 
poza ochroną jerzyka jest 
wymiar edukacyjny, dla 

uczniów przygotowano ma-
teriały edukacyjne i scena-
riusz lekcji.
Projekt cieszy się  dużym 
zainteresowaniem i sympa-
tią  mieszkańców Kalwarii 
Zebrzydowskiej, dlatego też 
w przyszłym roku również 
planuje się zakup kolejnych 
budek, które tym razem tra-
fi ą już do mieszkańców. Tym 
sposobem jest duża nadzie-
ja, że duża kolonia Jerzyków 
osiedli się w okolicy.

 100 lat pani Ludwiki
Pani Ludwika Jaskierny z Kalwarii Zebrzydowskiej 
obchodziła 31 maja swoje setne urodziny!

Dostojną jubilatkę od-
wiedzili w Domu Pomocy 
Społecznej w Wadowi-
cach: burmistrz Kalwarii 

Zebrzydowskiej Augustyn 
Ormanty, przewodniczący 
Rady Miejskiej w Kalwarii 
Zebrz. Piotr Janusiewicz, 
przewodnicząca Rady Po-
wiatu Wadowickiego Zofi a 
Kaczyńska, wicestarosta 
Beata Smolec, członek za-
rządu Powiatu Mirosław 
Sordyl oraz przedstawiciele 
ZUS w Wadowicach.

Spotkanie, w którym 
uczestniczyła Dyrektor DPS, 
pracownicy oraz pensjona-
riusze i najbliżsi członkowie 

rodziny Jubilatki, przebiegło 
w miłej, serdecznej atmos-
ferze.
Z tej Jubileuszowej okazji 
życzono Jubilatce długich lat 
życia w zdrowiu i szczęściu 
rodzinnym. Pani Ludwice 
wręczone zostały kwiaty, 
podarunki oraz listy gra-
tulacyjne od przybyłych 
gości.
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Dla chcących poczuć się jak 
Odyseusz przygotowano z 
kolei Konia Trojańskiego !

Park Owadów
Chcecie stanąć oko w oko 
z gigantycznymi owadami? 
Niesamowite powiększe-
nie pozwala dzieciom do-
brze poznać budowę tych 
stworzeń. W Parku czeka 
28 ogromnych owadów, 
niektóre z nich ruchome, 

w tym m.in. ważka, konik 
polny, osa, cykada, mu-
cha czy pszczoła. Ścieżkę 
edukacyjną wzbogaca wy-
stawa wypreparowanych 
egzotycznych owadów, 
pochodzących z Tajlandii, 
Maroka, Rosji i wielu innych 
krajów.
W gablotach znaleźć moż-
na m.in. pająki, motyle, 
chrząszcze, cykady. W Par-
ku Owadów dzieci nie tyl-
ko dowiedzą się wiele na 
temat insektów, ale także 
poznają zasady ruchu dro-
gowego!.Podczas pasjo-

nujących wyścigów samo-
chodzikami w Miasteczku 
Ruchu Drogowego, nauczą 
się przepisów bezpieczeń-
stwa. Dodatkowo, dla ma-
łych fanów motoryzacji 
przygotowano ogromnego 
Monster Trucka. Na aktyw-
ne dzieci czekają też inne 
atrakcje ruchowe: ścianka 
wspinaczkowa, basen z łód-
kami, place zabaw oraz mi-
nigokarty!

Lunapark
Zatorland pokochać można 
nie tylko ze względu na ru-
chome dinozaury, ale tak-
że za mnóstwo frajdy, jaką 
dają atrakcje w Lunaparku. 
Mali odkrywcy, po poznaniu 
sekretów wielkich gadów, 
owadów i postaci mitolo-
gicznych, mogą się zre-
laksować i oddać zabawie. 
Czekają na nich m.in. kino 
5D Extreme, symulator 3D 
Bonanza, karuzele, diabel-
ski młyn, plac zabaw, lote-
ria, zjeżdżalnie, trampoliny 
czy dinocoaster. 

ROZMAITOŚCI

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, 
dlatego warto poświęcić 
krótką chwilę na zapo-
znanie się z nimi. O tym 
wszystkim opowiedzą nam 
eksperci ze sklepu rowero-
wego 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

www.bluesport.pl 

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

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

Park Rozrywki Zatorland to unikalne miejsce na skalę europejską, stworzone z myślą 
o edukacji dzieci poprzez rozrywkę. Miejsce to  powstało z pasją i ogromną troską o naj-
młodszych! Zatorland to kompleks trzech tematycznych parków: Parku Ruchomych Dino-
zaurów, Parku Owadów i Parku Mitologii. Rozrywki dostarczy Lunapark. Łącząc 3 różne 
strefy tematyczne, stworzono przestrzeń, w której każdy mały odkrywca znajdzie coś dla 
siebie.

Park Dinozaurów
To największy tego typu 
park w całej Europie! Nic 
dziwnego – na otwartej, 

zalesionej przestrzeni za-
mieszkało ponad 100 dino-
zaurów rzeczywistych roz-
miarów, w tym 17 rodzin. 
Większość dinozaurów po-
rusza się i wydaje dźwię-
ki, dlatego spacer ścieżką 
edukacyjną sprawi, że dzie-
ci poczują się przeniesione 

w odległą przeszłość, gdy 
na Ziemi królowały dino-
zaury. Zaletą Parku jest 
wyjątkowa lokalizacja. 

Rozległy zielony teren to las 
z wiekowym drzewostanem 
– naturalny ogród botanicz-
ny. Można w nim spotkać 
różnorodne drzewa i krze-
wy, takie jak: czeremcha 
amerykańska, robinia aka-
cjowa, trzmielina pospolita 
czy głóg jednoszyjkowy.

Park Mitologii 
Park Mitologii to jedyne ta-
kie miejsce w Polsce, gdzie 
można z bliska poznać 
greckich bogów, herosów, 
bohaterów i mityczne stwo-
rzenia. Ta część Zatorlan-
du ulokowana jest w dużej 
części na wodzie. Pięknie 
odwzorowane i nawiązujące 
do starożytnych posągów 

fi gury są znakomitym tłem 
do narracji o dawnym hel-
leńskim świecie opiewanym 
w pieśniach i literaturze. 

To tutaj zapewnicie sobie 
wspaniały relaks dla ciała 
i umysłu. Na pewno za-
chwyci was sceneria staro-
żytnej Grecji i jej wspania-
łych bohaterów. Zobaczycie 
ich wszystkich, z Zeusem 
i Ateną na czele, podczas 
rejsu tramwajem wodnym. 
Całość uzupełniają tańczą-
ce fontanny.

Na zakończenie antycz-
nych przygód gospodarze 
zapraszają do parku lino-
wego „Zdobywcy Olimpu”. 
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  Zatorland,
czyli edukacja poprzez zabawę
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ROZMAITOŚCI

Niestety z niektórych dań 
oraz z dużych ilości piwa 
powinno się zrezygnować. 
Można jednak grillować 
równie smacznie, ale dużo 
zdrowiej.
Warto zapamiętać zasadę, 
którą ja najczęściej kieruję 

się w pracy z pacjentami- 
najważniejszy jest umiar 
i zdrowy rozsądek. Żeby 
grillowanie stało się bez-
pieczniejsze, warto prze-
strzegać następujących 
zasad:
1. Grilluj od czasu do czasu. 

Niech to nie będzie głów-
ny sposób przygotowania 
potraw w sezonie letnim. 
Jeśli chcesz to robić czę-
sto, użyj grilla elektrycz-
nego lub gazowego.

2. Przed każdym grillowa-
niem umyj porządnie 

ruszt. Spalone resztki 
poprzedniego grillowania 
wpłyną na smak i bezpie-
czeństwo świeżo przygo-
towanych potraw.

3. Staraj się używać jak 
najmniejszej ilości roz-
pałki do grilla (jeśli po-

trafi sz, rozpalaj bez jej 
użycia). Używaj tylko 
węgla drzewnego (nie 
brykiet).

4. Grilluj tylko świeże pro-
dukty. Staraj się unikać 
grillowania wędzonych 
produktów, takich jak 
np. boczek. Ich podgrze-
wanie w połączeniu z dy-
mem zwiększy w nich 
zawartość szkodliwych 
substancji.

5. Staraj się jak najkró-
cej trzymać produkty na 
ruszcie, nie używaj grilla 

do podtrzymania tempe-
ratury potrawy.

6. Unikaj przypalenia po-
traw. Powstaje wtedy 
więcej rakotwórczych 
substancji.

7. Zaplanuj grillowanie jako 
posiłek- obiad lub kolację. 

Nawet jeśli zjesz trochę 
więcej niż zazwyczaj, nie 
odbije się to aż tak bardzo 
na twojej masie ciała.

8. Znajdź zdrowsze odpo-
wiedniki potraw, zawsze 
czytaj skład i sprawdzaj 
pochodzenie produktów, 
które kupujesz na grilla. 
Zamiast tłustej karkówki 
przygotuj pierś z indyka, 
Zamiast kiełbasy- szaszły-
ka z kurczaka i warzyw.

9. Niech mięso będzie tylko 
dodatkiem- staraj się jeść 
jak najwięcej warzyw, 

przygotuj sałatki. Możesz 
także zamiast mięsa ugril-
lować rybę. Dostarczysz 
wtedy do organizmu wię-
cej nienasyconych kwa-
sów tłuszczowych i wi-
tamin rozpuszczalnych 
w tłuszczach.

10. Staraj się ograniczać 
spożycie alkoholu. Jeśli 
już chcesz go spożywać, 
wybierz raczej wytrawne 
lub półwytrawne wino. Pij 
jak najwięcej wody mi-
neralnej lub fi ltrowanej. 
Możesz do niej dodać 
plasterki cytryny lub li-
monki, kostki lodu i listki 
mięty.’

Smacznego!

Marta Tobiczyk

Poradnik dietetyka

 Wakacyjne grillowanie
Kiedy tylko zaczyna się wiosna i robi się ciepło, coraz częściej słyszę od pacjentów w gabinecie pytanie – a co 
z grillowaniem? Czy będąc na diecie redukcyjnej muszę rezygnować ze smacznych grillowanych potraw? 

Reklama

Rubryka redagowana 
we współpracy 

z 
Poradnią Dietetyczną „Dieta i My”

www.dietaimy.pl

Burger wołowy
• mielona wołowina 120g,
• przyprawa do mięsa 

mielonego bez glutami-
nianu sodu,

• bułka grahamka 100g,
• ogórek konserwowy30g,
• pomidor 30g,
• cebula czerwona 10g,
• musztarda 5g,
• kiełki 5g.
Mięso przyprawić, ufor-
mować burgera, piec na 
grillu po 4-5 min z każdej 
strony.
Bułkę przekroić na pół, po-
łożyć na chwilę na grilla. 
Położyć mięso na bułkę, 
dodać warzywa i musztar-
dę, przykryć połówką buł-
ki.

Pierś z indyka 
marynowana

• pierś z indyka 150g,
• olej 20g,
• kurkuma,
• majeranek,
• świeżo mielony pieprz,
• czosnek,
• sól.
Pierś z indyka pokroić 
w plastry. Przygotować 
marynatę z oleju, maje-
ranku, kurkumy, pieprzu 
świeżo mielonego, czosnku 
przeciśniętego przez pra-
skę i niewielkiej ilości soli. 
Marynować mięso przez 
kilka godzin (najlepiej zo-
stawić na noc). 
Ugrillować (10 minut).

Pstrąg z koperkiem 
• pstrąg w całości, wypa-

troszony 250g,
• świeży koperek,
• ząbek czosnku,
• plasterek cytryny wraz 

ze skórką,
• 10g masła,
• sól, pieprz do smaku,
• olej do posmarowania 

10g.
Do wnętrza pstrąga włożyć 
dużo świeżego koperku, 
pokrojony w cienkie pla-
sterki ząbek czosnku, pla-
sterek cytryny, 10g masła, 
pieprz i trochę soli. Zawi-
nąć jak cukierek w papier 

do pieczenia posmarowany 
olejem. Grillować w naj-
wyższej temperaturze 
około 15 minut.

Sos czosnkowy 
(4 porcje)

• jogurt naturalny gęsty 
200g,

• 2 ząbki czosnku – prze-
cisnąć przez praskę,

• przyprawa gyros-kebab 
bez glutaminianu sodu 
- szczypta,

• sypka, słodka papryka – 
szczypta.

Domowy sos BBQ
• passata pomidorowa 

100ml,
• ocet jabłkowy lub winny 

1 łyżeczka,
• miód 2 łyżeczki,
• cebula 30g drobno po-

siekana i podsmażona 
na niewielkiej ilości ole-
ju,

• przyprawy: papryka 
ostra, papryka wędzo-
na, imbir, czosnek gra-
nulowany, pieprz czarny, 
kolendra, bazylia, liście 
laurowe, ziele angiel-
skie, tymianek, goździki,

Wszystko dokładnie zmik-
sować (przyprawy można 
zmiażdżyć w moździerzu).

Sałatka z granatem 
(4 porcje) 

• granat,
• 3 małe lub 2 duże po-

midory,
• ogórek,
• kilka rzodkiewek,
• świeży szpinak (pół opa-

kowania),
• orzechy nerkowca 80g,
• koperek,
• olej+woda+musztarda+ 

sok z cytryny+ miód - 
sos

Ogórka, pomidory i rzod-
kiewkę pokroić w kostkę. 
Dodać poszarpane liście 
świeżego szpinaku i po-
siekane drobno orzechy. 
Posypać koperkiem, wy-
mieszać z sosem. Na ko-
niec posypać ziarenkami 
granata
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SPORT 

Na kolejkę przed zakończeniem rozgrywek Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska zapewniła sobie mi-
strzostwo ligi okręgowej i  udział w barażach, których stawką będzie awans do nowej IV ligi. Coraz mniej 
niewiadomych mamy także w IV lidze Małopolski Zachodniej, w której drużynom pozostało do rozegrania 
po dwa mecze.

 Kalwarianka mistrzem 

Ta wiosna należała do Kal-
warianki. Drużyna z mia-
sta nad Cedronem w 14 
spotkaniach rozegranych 
w tym roku zdobyła kom-
plet punktów strzelając aż 
52 gole (przy 11 straco-

nych).  Pierwsze miejsce 
Kalwarianka zapewniła so-
bie na kolejkę przed koń-
cem rozgrywek pokonując 
5:1 LKS Żarki. 
Zwycięstwo w lidze nie 
gwarantuje jednak zespoło-
wi z Kalwarii awansu do IV 
ligi. W sezonie 2022/2023 
ten szczeble zostanie bo-
wiem zreorganizowany - 
powstanie jedna 20-zespo-
łowa IV Liga Małopolska, 

do której awans zapewnią 
sobie tylko 4 spośród 8 
mistrzów klas okręgowych 
w województwie małopol-
skim. Kalwariance przyj-
dzie więc stoczyć dwu-
mecz o awans z jednym 

z mistrzów krakowskich lig 
okręgowych. 

Kto zagra 
w nowej IV i V lidze
Coraz mniej niewiadomych 
jest także w IV lidze. Na 
dwie kolejki przed zakoń-
czeniem rozgrywek wiado-
mo, że w przyszłym sezonie 
w IV lidze obejmującej całe 
województwo małopolskie 
zagrają co najmniej dwie 

drużyny z naszego regio-
nu: Orzeł Ryczów i Beskid 
Andrychów. Blisko gry 
w zreformowanej IV lidze 
jest także Unia Oświę-
cim, której do osiągnięcia 
tego celu brakuje zdobycia 

dwóch punktów w 2 ostat-
nich spotkaniach sezonu.  
Szansę na awans do nowej 
IV ligi ma także zespół LKS 
Jawiszowice, jednak musi 
w dwóch ostatnich kolej-
kach musi obronić pozy-
cję przed Tempem Białka i 
Pcimianką Pcim, które mają 
obecnie po 2 punkty mniej.
Wiadomo już także, które 
zespoły z naszego regionu 
zagrają w V lidze. W sezo-

nie 2022/2023 utworzone 
zostaną na tym, nowym 
w naszym województwie, 
szczeblu 2 grupy po 16 ze-
społów podzielone teryto-
rialnie na grupę wschodnią  
i zachodnią. 
Pewni gry w zachodniej 
grupie V ligi są piłkarze 
dwóch klubów z naszego 
regionu: KS Chełmek, któ-
rzy znaleźli się w dolnej 
części rozgrywek tegorocz-
nej IV ligi oraz Niwy Nowa 
Wieś, która – mimo porażki 
w ostatniej kolejce w der-
bowym meczu z Hejnałem 
Kęty (1:2) – zdobyła wice-
mistrzostwo ligi okręgowej. 

Awanse i spadki 
w „Okręgówce”
Znamy także drużyny, któ-
re  spadają z ligi okręgowej. 
Są to: MKS Libiąż i Sokół 
Przytkowice, który wycofał 
się z rozgrywek po rundzie 
jesiennej. 
Ich miejsce zajmą mistrzo-
wie A klas, którzy są już 
znani, mimo iż rozgrywki 
jeszcze trwają. W A klasie 
Oświęcim jest to druży-
na LKS Bobrek, zaś w po-
dokręgu wadowickim Hal-
niak Targanice i Naroże 
Juszczyn. Skład beniamin-
ków uzupełni Ciężkowianka 
Jaworzno – mistrz A klasy 
podokręgu Chrzanów. 

Jarosław Zięba
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Pół tysiąca piłkarzy i piłkarek z czterech pokoleń 
w wieku od 6 do 71 lat wzięło udział w sobotę, 11 
czerwca, w wielkim otwarciu nowego boiska na 
115-lecie MKS Skawa Wadowice. 

 Piękne boisko 
na 115-lecie Skawy

Nowy obiekt na stadionie 
MKS Skawa Wadowice to 
pierwsze tego typu w Ma-
łopolsce boisko ze sztuczną 
trawą IV generacji. Ma wy-
miary 105 x 68 m i oświe-
tlenie o natężeniu 500 LX, 
co jest zgodne z przepisami 
licencyjnymi do rozgrywek 
piłkarskich na szczeblu cen-
tralnym.

Koszt budowy obiektu 
wyniósł blisko 4,5 mln zł, 
z czego aż 3,6 mln zł to do-
tacja z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych.
Pierwsi na nowe boisko 
wybiegli najmłodsi - żaki 
i skrzaty. Potem 12 drużyn 
orlików rozegrało Memoriał 
Sławomira Świstka, wycho-
wanka Skawy, który zagrał 
50 meczów w ekstraklasie. 
Zmarł rok temu, 18 czerw-
ca, w wieku 53 lat.

Po południu rozegrano 
jeszcze turnieje młodzików 
i trampkarzy, zaś na sąsied-
nim boisku seniorzy Skawy 
zagrali mecz ligi okręgowej, 
w którym wygrali aż 9:0 
z LKS Zgoda Byczyna.
Najważniejszym piłkarskim 
wydarzeniem było jednak 
spotkanie Oldbojów Gminy 
Wadowice z Oldbojami Wi-

sły Kraków. W wadowickim 
zespole zagrał m.in. były 
piłkarz Skawy Wadowice, 
Legii Warszawa i Groclinu 
Grodzisk Wlkp. Igor Kozioł 
(ponad 250 meczów w eks-
traklasie). Obecny był też, 
ale nie zagrał z powodu 
kontuzji, urodzony w Wa-
dowicach, były piłkarz Pod-
beskidzia Damian Chmiel 
(ponad 100 meczów w eks-
traklasie). Mecz zakończył 
się wynikiem 5:5.
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