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Dodatkowe środki dla szkół i biblioteki
 Tomice  strona 11
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Są pieniądze na Miejski Ośrodek Sportu
 Zator strona 9
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Będzie Inicjatywa Lokalna
 Kęty strona 8
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Gwiazdy na lodzie
13 listopada w Oświęcimiu już po raz siódmy na lód wyjechały drużyny Fundacji Mała Orkiestra Wiel-
kiej Pomocy i Hokejowa Reprezentacja Artystów Polskich.  Dochód z meczu, ponad 50 tysięcy złotych, 
zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację nastoletniej Milenki Szczęśniak z Bobrka.
 Nasza fotorelavcja na stronie 4.

Jak inwestują
nasze samorządy?

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opracowało raport na temat inwestycji w polskich gmi-
nach w latach 2018-2020. Jak wypadły w nim gminy naszego regionu? Nasz raport z zestawienia pu-
blikujemy na stronie 3.

Andrzej Skrzypiński nowym Starostą
 Powiat Oświęcimski strona 6

Fo
to

: 
S
P 

O
św

ię
ci

m
Fo

to
: 

S
P 

O
św

ię
ci

m



2 www.KurierMalopolskiZachodniej.pl

Kurier Małopolski Zachodniej – Miesięcznik Informacyjny   ISSN 2544-5847
Wydawca: IDS Jarosław Zięba, 32-650 Kęty, ul. Adama Asnyka 4, Redaktor naczelny: Jarosław Zięba
Redaguje: zespół, kontakt z redakcją: tel. 606 767 669, e-mail: redakcja@KurierMZ.pl
Reklama: tel. 606 767 669, e-mail: marketing@KurierMZ.pl 
Strona internetowa: www.KurierMalopolskiZachodniej.pl, facebook: facebook.com/KurierMZ
Druk: Polska Press Sp. z o.o., Oddział Poligrafi a, Drukarnia w Sosnowcu
Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.

REGION

Rząd ogłosił wyniki pierwszej transzy Programu Inwestycji Strategicznych, czyli programu wsparcia 
inwestycji lokalnych z budżetu centralnego. Jest to pierwszy efekt wprowadzenia tzw. Polskiego Ładu. 
W całym kraju rozdysponowano 23 miliardy złotych. Prawie 138,5 miliona złotych z tej kwoty trafi  do 
samorządów naszego regionu. Które gminy otrzymały największe dofi nansowanie?

 Fundusz Inwestycji Strategicznych
w gminach Małopolski Zachodniej

Największe wsparcie spo-
śród gmin naszego regio-
nu zyskały Wadowice. Do 
kasy samorządu miasta nad 

Skawą trafi  aż 14,65 mln 
złotych. Środki te zostaną 
przeznaczone na moderni-
zację ok. 17,5 km dróg na 
terenie gminy (8 mln zł) 
oraz wymianę fi ltrów w Sta-
cji Uzdatniania Wody (6,65 
mln zł). 

Sporą kwotę otrzyma także 
Zator, który za pozyskane 
środki zamierza wybudo-
wać Miejski Ośrodek Sportu 

(więcej na ten temat pisze-
my na stronie 9). Ponad 10 
milionów złotych otrzymała 
także gmina Chełmek. Fun-
dusze te przeznaczone zo-
staną na rozbudowę szkoły 
i przedszkola w Gorzowie 
oraz remonty dróg. 

Z mniejszych gmin spore 
dofi nansowanie otrzyma-
ły: Polanka Wielka i Osiek 
w powiecie oświęcimskim 

oraz Stryszów i Mucharz 
w wadowickim. 
W Osieku fundusze prze-
znaczone zostaną na kom-
pleksową modernizację 
budynku Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego Nr 1, zaś 
w Polance na modernizację 

dróg gminnych (4, 37 mln 
zł) i sieci wodociągowej 
(2,85 mln zł). 
Stryszów pozyskane fun-
dusze chce przeznaczyć 
na modernizację obiektu 
sportowo-rekreacyjnego 
LKS Chełm, modernizację 
energetyczną budynku Ze-
społu Szkolno-Przedszkol-
nego oraz stacji uzdatniania 
wody. Z kolei w Mucharzu 
środki przeznaczone zo-
staną na rozbudowę in-
frastruktury wokół Jeziora 
Mucharskiego.

Nie wszyscy sa jednak za-
dowoleni z ogłoszonych 
wyników naboru. Samo-
rządowcy, w szczególności 
z większych miast, zwracają 
uwagę, że zmiany podatko-
we wprowadzone w ramach 
Polskiego Ładu pozbawią ich 
części dochodów własnych. 
Jak wyliczyły Związek Miast 
Polskich i Unia Metropolii 
Polskich, miasto Oświęcim 
straci na zmianach ok. 11 
mln zł, Wadowice - 9,6 mln 
zł, a gmina Oświęcim - 6,8 
mln zł.

jar 

Andrychów

 Wybitny
maturzysta

Mateusz Kurzyniec, absolwent technikum budowla-
nego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Andrychowie, został fi nalistą ogólnopol-
skiego projektu „Matura na 100 procent”.

Do tegorocznej matury 
przystąpiło w maju 273 419 
absolwentów szkół ogólno-
kształcących i techników. 
Jednak tylko 62 spośród 
nich uzyskało z co naj-
mniej jednego zdawanego 
przedmiotu wynik maksy-
malny (100%), a z pozo-
stałych –  przynajmniej 90 

procent. Spełnienie takich 
kryteriów pozwalało znaleźć 
się w fi nale projektu „Ma-
tura na 100 procent” orga-
nizowanego prze fundację 
„Zawsze warto”. Wśród 
wspomnianych 62 uczniów 

znalazł się Mateusz Kurzy-
niec, absolwent Centrum 
Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Andry-
chowie
Projekt „Matura na 100 
procent” realizowany jest 
od 2014 roku przez fun-
dację „Zawsze Warto” oraz 
Centralną Komisję Egza-

minacyjną – organizatora 
egzaminów maturalnych 
w Polsce. Konkurs ma na 
celu wyróżnienie i promocję 
najlepszych polskich matu-
rzystów oraz najlepszych 
szkół, które ukończyli.
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Kęty

 Grupa Kęty
inwestuje

Do 2024 roku Grupa Kęty wybuduje nową instala-
cję i halę produkcyjną w Kętach. Warty ponad 280 
milionów złotych projekt jest jedną z największych 
inwestycji przemysłowych na terenie naszego re-
gionu w ostatnim czasie. 
Giełdowa spółka z Kęt ogło-
siła niedawno, że uzyskała 
wsparcie Krakowskiego Par-
ku Technologicznego sp. z 
o.o. w sprawie nowej inwe-
stycji. Oznacza to, że prace 

związane z budową nowej 
hali i uruchomieniem w 
niej linii produkcyjnej ruszą 
jeszcze w tym roku.   Ca-
łość gotowa ma być do 30 
czerwca 2024 roku. War-
tość inwestycji to 286 mln 
zł. Stworzonych zostanie co 
najmniej 25 nowych miejsc 
pracy. Firma zapowiedziała 

także utrzymanie obecne-
go zatrudnienia do połowy 
2025 roku. 

Grupa Kęty to spółka zaj-
mująca się przetwórstwem 

aluminium, wytwarza profi -
le aluminiowe dla przemy-
słu budowlanego, motory-
zacyjnego, wyposażenia 
wnętrz. Jest liderem tej 
branży w Polsce. Poza Kę-
tami w naszym regionie ma 
także zakład w Miejskiej 
Strefi e Aktywności Gospo-
darczej w Oświęcimiu.
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Wadowice

 Jest ścieżka wzdłuż Skawy
3 listopada do użytku oddany został 3-kilometrowy odcinek ścieżki rowerowej od Orlika w Wadowicach 
do potoku Ponikiewka w Jaroszowicach. Jest to pierwszy odcinek przyszłej trasy VeloSkawa.

Dotychczasowa nawierzch-
nia tłuczniowa została za-
stąpiona asfaltem, tak że 
można tutaj bez przeszkód 

jeździć nie tylko na rowe-
rze, ale także na wrotkach, 
deskorolce czy hulajnodze. 
Zakres prac obejmował 

również: wykoszenie pobo-
czy, profi lowanie istniejącej 
nawierzchni, wbudowanie 
obrzeży betonowych i ma-
lowanie pasów.
– Wzdłuż całej ścieżki za-
montowaliśmy aż 14 miejsc 
odpoczynku, z ławkami, 
koszami na śmieci i stoja-
kami na rowery. Zniknęły 
problemy z powstającymi 
na ścieżce po każdej zimie 
i po każdej ulewie dziura-
mi. Rozwiązał się kłopot 
z uciążliwymi samosiejka-
mi. Nowa trasa rowerowa 
będzie nam służyć przez 
wiele lat – mówi burmistrz 

Wadowic, Bartosz Kaliński. 
Ścieżka jest pierwszym od-
cinkiem długo wyczekiwa-
nej trasy VeloSkawy. Trasa 
poprowadzi wzdłuż Skawy 
od Suchej Beskidzkiej przez 
Świnną Porębę, Wadowice 
i Zatora do Spytkowic. Da-
lej będzie ją można jechać 
przez Alwernię, Chrzanów 
i Trzebinię aż do Hutek, 
gdzie połączy się z trasą 
VeloPrądnik. 

Cała trasa będzie miała 126 
kilometrów i będzie częścią  
projektu VeloMałopolska.

redFo
to

: 
Ja

ro
sł

aw
 Z

ię
ba

W powiecie oświęcimskim:
• powiat oświęcimski 12 750 000 zł
• gmina Brzeszcze 8 459 750 zł
• gmina Chełmek 10 815 000 zł
• gmina Kęty 4 245 750 zł
• gmina Osiek 6 800 000 zł
• gmina Oświęcim 8 245 000 zł
• miasto Oświęcim 6 261 966 zł
• gmina Polanka Wielka  7 220 000 zł
• gmina Przeciszów 2 152 500 zł
• gmina Zator 13 050 000 zł

W powiecie wadowickim:
• powiat wadowicki 5 000 000 zł
• gmina Andrychów 4 674 603 zł
• gmina Brzeżnica 7 125 000 zł
• gmina Kalwaria Zebrz. 2 250 000 zł
• gmina Lanckorona 2 850 000 zł
• gmina Mucharz 7 495 500 zł
• gmina Stryszów 8 040 000 zł
• gmina Tomice 1 851 794 zł
• gmina Wadowice 14 650 000 zł
• gmina Wieprz  4 493 500 zł

Środki otrzymane przez samorządy regionu
w ramach Programu Inwestycji Strategicznych 
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Przeciszów znalazł się na 
112 miejscu wśród gmin 
wiejskich, których jest 
w kraju 1533. Warto od-
notować niesamowity 
skok gminy w porównaniu 
z poprzednimi rankingami 
w 2018 roku Przeciszów 

w podobnym zestawieniu 
znajdował się na… 1239 
miejscu. W roku 2019 po-
doświęcimska gmina awan-
sowała na miejsce 531, 
a w tym roku zanotowała 
awans o kolejne kilkaset 
miejsc. – Każda złotówka 
wydana na ten cel przy-
ciąga kolejne pieniądze 
na inwestycje. Wychodząc 
z tego założenia nie sku-
piliśmy się tylko na admi-

nistrowaniu i uzupełnianiu 
braków w różnych sferach 
gospodarki gminnej, ale 
postanowiliśmy inwestować 
z wykorzystaniem środków 
zewnętrznych. To się uda-
ło i rzeczywiście efekt jest 
imponujący – mówi wójt 

Przeciszowa Tomasz Ko-
sowski (rozmowę z wójtem 
publikujemy na stronie 5).
W rankingu wysoko upla-
sowały się także Brzesz-
cze, które w przeliczeniu 
na mieszkańca inwestu-
ją 1577,07 zł. Dało to 55 
w kategorii miast innych 
(w zeszłym roku Brzeszcze 
zajęły 64 miejsce). 
Sporo inwestują tak-
że samorządy Stryszowa 

(1160,99 zł), który awan-
sował w kategorii gmin 
wiejskich z 990 miejsca 
w roku 2018 na 377 oraz 
Polanki Wielkiej (1108,22 
zł, awans w ciągu dwóch 
lat z 760 miejsca na 436). 
Poziom inwestycji ponad ty-

siąc złotych na mieszkańca 
uzyskały jeszcze gminy 
Chełmek (1073,29 zł i 177 
miejsce wśród miast in-
nych) oraz Zator (1069.57 
zł - 179 miejsce w tej samej 
kategorii).
Największe miasto naszego 
regionu, Oświęcim, z inwe-
stycjami rzędu 909,63 zł 
per capita znalazł się na 82 
miejscu wśród miast po-
wiatowych. W tym samym 

zestawieniu na miejscu 179 
uplasowały się Wadowice 
z wynikiem 602,67 zł.
Ranking pokazał, że zdecy-
dowanie słabszym szcze-
blem samorządu w zakresie 
inwestycji są powiaty. Zwy-
cięski w tej kategorii powiat 
przasnyski (woj. mazowiec-
kie) zainwestował zaledwie  
756,33 zł. Powiat oświę-
cimski wśród 314 samo-
rządów tego szczebla zajął 
miejsce 95 z inwestycjami 
na poziomie 248,52 zł na 
mieszkańca. Powiat wado-
wicki sklasyfi kowany został 
na 180 miejscu z inwesty-
cjami wartości 189,15 na 
mieszkańca. Warto odnoto-
wać, że powiat wadowicki 
odnotował także znaczący 
awans - w zeszłym roku 
sklasyfi kowany był bowiem 
na miejscu 258.

Przy opracowywaniu ran-
kingu pod uwagę brana 
była całość wydatków ma-
jątkowych poniesionych 
w latach 2018–2020. W ten 
sposób organizatorzy chcie-
li uniknąć dużych, chwilo-
wych wahań wskaźnika bę-
dącego podstawą rankingu. 
Uzasadnieniem uwzględnie-
nia wydatków majątkowych 
(a nie tylko inwestycyjnych) 
jest fakt, że np. wydatki na 
dokapitalizowanie spółek są 
prawie zawsze przeznacza-
ne na wsparcie projektów 
inwestycyjnych. W przy-
padku miast na prawach 
powiatu, a więc także Biel-
ska-Białej, poza wydatka-
mi zapisanymi w budżecie 
uwzględnione zostały także 
wydatki ponoszone ze środ-
ków własnych przez spółki 
komunalne.

Jarosław Zięba

REGION

Reklama

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opracowało raport na temat inwestycji w polskich gmi-
nach w latach 2018-2020. Wśród gmin naszego regionu najlepiej wypadł Przeciszów, którego samorząd 
inwestował w tym czasie średnio 1663,78 zł na mieszkańca. Bardzo dobrze w zestawieniu wypadły także 
Brzeszcze, które inwestują 1557,07 złotego.

 Jak inwestują 
nasze samorządy?

Kalwaria Zebrzydowska

 Krótka 
wizyta premiera

30 października krótką, niespodziewaną wizytę 
w Kalwarii Zebrzydowskiej złożył premier Mateusz 
Morawiecki. Szef rządu obejrzał wyremontowany 
stadion Kalwarianki i spotkał się ze strażakami OSP 
Przytkowice.

Premier wizytował stadion 
Kalwarianki, który jest przy-
kładem wsparcia jakie gmi-
na Kalwaria Zebrzydowska 
otrzymała w ramach Rządo-
wego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Dzięki środkom 
z tego programu stadion 
przechodzi modernizację 
(więcej na ten temat pisze-

my na stronie 12). W cza-
sie, krótkiego spotkania 
omówiono nie tylko inwe-
stycje na terenie stadionu, 
ale również pozostałe na 
terenie gminy, które otrzy-
mały wsparcie ze szczebla 
rządowego. 
Podczas wizyty premier Ma-
teusz Morawiecki spotkał się 
także ze strażakami z jed-
nostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Przytkowicach. 
Strażacy zaprezentowali 
nowy wóz gaśniczy, który 
niedawno otrzymali. Nowy 
samochód zastąpił wysłu-
żony Jelcza. Oznacza to 
wzrost bezpieczeństwa dla 
wszystkich mieszkańców, 
a także dla samych straża-
ków w ich codziennej służ-
bie lokalnej społeczności. 

Zakup wozu był możliwy 
dzięki dotacjom z kilku źró-
deł zewnętrznych.
W spotkaniu z Premierem 
Matuszem Morawieckim 
uczestniczył burmistrz Au-
gustyn Ormanty poseł Fi-
lip Kaczyński, wojewoda 
małopolski Łukasz Kmita 
oraz radni Kalwarii Zebrzy-

dowskiej: Marcin Zadora, 
Łukasz Dragan, Wiesław 
Rudecki i Robert Rudec-
ki. 
– Dziękujemy za otrzy-
mane wsparcie finanso-
we jakie gmina Kalwaria 
Zebrzydowska otrzymuje 
w ramach rządowych pro-
gramów. Pragnę podkreślić, 
że w swojej dotychczasowej 
pracy, lokalny samorząd 
nigdy wcześniej nie otrzy-
mywał tak dużego wsparcia 
od administracji rządowej, 
a pracowałem dotychczas 
z ponad dziesięcioma pre-
mierami - mówił burmistrz 
Augustyn Ormanty.

Wizyta doszła do skutku 
dzięki zaangażowaniu posła 
Filipa Kaczyńskiego.
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Średnie wydatki inwestycyjne na mieszkańca w latach 2018–2020 (w zł).
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REGION

13 listopada w Oświęcimiu już po raz siódmy na lód wyjechały drużyny Fundacji Mała Orkiestra Wielkiej 
Pomocy i Hokejowa Reprezentacja Artystów Polskich. Licznie zgromadzona publiczność świetnie się ba-
wiła podziwiając hokejowe popisy gwiazd. Dochód z meczu, 55 tysięcy złotych, zostanie przeznaczony 
na leczenie i rehabilitację nastoletniej Milenki Szczęśniak z Bobrka.

Oświęcim

 Na lodzie w szczytnym celu

W drużynie artystów zagrali m.in. Piotr Zelt, 
Bogdan Kalus, Tomasz Olbratowski (foto 4), 
Maciej Maleńczuk (foto 2) czy Ewelina Lisow-
ska, która po meczu chętnie rozdawała autografy 
(foto 3), zaś w ekipie Fundacji wyróżniał się wi-
cestarosta oświęcimski Paweł Kobielusz (foto 2). 
Czasami brakowało umiejętności (foto 4) i trzeba 
było wykazać się sprytem (foto 5). Mecz zakoń-
czył się remisem 5:5, jednak najważniejsza była 
zabawa (foto 6).
Warto odnotować także hokejowe debiuty, w tym 
najmłodszego uczestnika meczu, syna artysty 
kabaretowego Adama Grzanki (foto 7).
Podczas meczu zebrano 55 tys. zł. Całkowity 
dochód przeznaczony zostanie na leczenie Mi-
lenki Szczęśniak z Bobrka - operację i rekon-
strukcję stawu biodrowego w Klinice Ortopedycz-
nej w Aschau oraz rehabilitację pooperacyjną 
dziewczynki. 

Tekst i foto Jarosław Zięba

Reklama
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O niedoszłej budowie kopalni, nowym profi lu gminy, inwestycjach oraz wysokim odsetku 
mieszkańców zaszczepionych przeciw COVID-19 z wójtem gminy Przeciszów Tomaszem 
Kosowskim rozmawia Jarosław Zięba.
– W Przeciszowie zaszły 
w ostatnich latach duże 
zmiany. Proszę wyjaśnić 
czytelnikom na czym one 
polegały.
– Przede wszystkim nasza 
gmina znalazła sposób na 
rozwój. Dotychczas, oprócz 
tego, że byliśmy gminą 
typową wiejską, można 
powiedzieć rolniczą, wyda-
wało się, że staniemy się 
gminą  górniczą. Około 10 
lat temu zrodził się bowiem 
pomysł, zgodnie z którym 
miała tutaj powstać kopal-
nia. Wszystko odwróciło się 
jednak o 180 stopni w la-
tach 2017-2018, w momen-
cie, kiedy idea stworzenia 
kopalni – poprzez zmiany 
w podejściu do polityki kli-
matycznej i otoczeniu sa-
mego górnictwa – została 
porzucona.
Wtedy otworzyliśmy się na 
ulokowany w Zatorze park 
rozrywki. Szybkie decyzje 
z tym związane spowodo-
wały, że park jest obecnie 
naszym głównym motorem 
napędowym, a gmina zy-
skała swój profi l. Jest gmi-
ną rolniczą, ale powstało 
bardzo dużo miejsc noc-
legowych i punktów usłu-
gowych związanych wła-
śnie z funkcjonowaniem 
parku rozrywki. Przyrost 
miejsc noclegowych jest 
rzeczywiście imponujący: 
przez ostatnie 3 lata ich 
ilość wrosła o 100 procent. 
Z racji swojego położenia 
(bliskość Krakowa, Oświę-
cimia, Wadowic, Podhala 
i Śląska) z tak powstającą  
infrastrukturą Przeciszów 
staje się miejscem gdzie za 
rozsądne pieniądze można 
pozostać nawet kilka dni.
Na terenie naszej gminy 

rozpoczęła wydobycie ko-
palnia kruszywa, która tak-
że zasili budżet środkami 
z podatków i opłat eksplo-
atacyjnych.

– Zmiany widać także 
w różnego rodzaju ran-
kingach. W prestiżowych 
zestawieniach zamoż-
ności czy nakładów na 
inwestycje Przeciszów 
awansował w ostatnich 
latach o kilkaset miejsc.
– To nie tylko efekt zmiany 
profi lu gminy, ale także na-
cisku na inwestycje. Każda 
złotówka wydana na ten cel 
przyciąga kolejne pieniądze 
na inwestycje. Wychodząc 
z tego założenia nie sku-
piliśmy się tylko na admi-
nistrowaniu i uzupełnianiu 
braków w różnych sferach 
gospodarki gminnej, ale 
postanowiliśmy inwestować 
z wykorzystaniem środków 
zewnętrznych. To się udało 
i rzeczywiście efekt jest im-
ponujący.
Widać to chociażby w za-
awansowaniu kanalizacji. 
Przeciszów jest skanalizo-
wany w 98-99 procentach, 
a Piotrowice w około 50, 
przy czym mamy już kolej-
ne pozwolenia na budowę 
w tym zakresie i przygoto-
wujemy wniosek o pozyska-
nie na nią środków. Wkrótce 
odsetek skanalizowanych 
gospodarstw w całej gminie  
będzie wynosił 90%, co daje 
obraz tego, jak się w naszej 
gminie żyje. 
Duże środki przeznaczyli-
śmy na drogi. Całkowicie 
przebudowujemy drogę po-
wiatową, odtwarzamy drogi 
po wykonaniu kanalizacji. 
Efekty pokazują, że chyba 
obraliśmy dobry kierunek. 

 Przeciszowa
sposób na rozwój 

stworzyć nowoczesny obiekt 
z salą widowiskową i zaple-
czem.

– Przeciszów jest w na-
szym regionie liderem je-
śli chodzi o liczbę miesz-
kańców zaszczepionych 
przeciw COVID-19. Skąd 
ten sukces?
– Jako gmina przede 
wszystkim informowali-
śmy o możliwości szcze-
pień, a mieszkańcy z nich 
skorzystali. Jestem z tego 
dumny, gdyż w konkursie 
regionalnym na najbardziej 
wyszczepioną gminę obej-

mującym byłe województwo 
bielskie zajęliśmy pierwsze 
miejsce i dzięki temu otrzy-
mamy milion złotych na 
tzw. zapobieganie covidowi.  
Pieniądze te przeznaczymy 
na modernizację ośrodka 
zdrowia i punktu obsługi 
mieszkańców w urzędzie 
gminy oraz kilka innych 
działań. To pieniądze, 
które trafi ą do nas dzięki 
mieszkańcom, szczególnie 
seniorom, których poziom 
wyszczepienia sięga pra-
wie 90%. Za ich przykładem 
poszły ich dzieci i wnukowie 
i stąd taki efekt. 
. 
– Wróćmy jeszcze do 
rozbudowy na terenie 
gminy Przeciszów Par-

ku Rozrywki Energylan-
dia. Wiąże się on także 
z uciążliwościami dla 
mieszkańców. Jak sobie 
z nimi radzicie?
– Nie ulega wątpliwości, ze 
uciążliwości są, trzeba jed-
nak pamiętać, że korzyści 
z istnienia na terenie gmi-
ny parku rozrywki są zde-
cydowanie większe. Jedy-
nym chyba problemem są 
problemy w zakresie ruchu 
drogowego. 
Energylandia rozwija się 
w naszym kierunku, a plan 
jest taki, że w przyszłości 
główne wejście do parku 
znajdowało się będzie od 
strony Przeciszowa, od ulicy 
Energylandia. 
Mieszkańcom staram się 
tłumaczyć, że problem kor-
ków w licznie odwiedzanych 
miejscach nie jest tylko  
znany nam. Odwiedzamy 
przecież Podhale czy miej-
scowości nadmorskie i wi-
dzimy, że tam problemy są 
identyczne. Mieszkańcom 
staram się wytłumaczyć, że 
my największe uciążliwości 
mamy przez kilka miesięcy 
letnich, a, np. Poronin za-
korkowany jest przez cały 
rok. 
Oczywiście współpracujemy 
z właścicielem parku, ażeby 
usprawnić ruch na tych dro-
gach, które mamy. Gotowa 
jest chociażby, przygotowa-
na przez właściciela parku, 
koncepcja przebudowy ulicy 
Kolonia, która łączy drogę 
wojewódzką 949 z parkin-
gami Energylandii. Mam na-
dzieję, że w przyszłym roku 
wykonany zostanie projekt 
i będziemy szukali środków 
na realizację tego zadania. 
Trzeba jednak mieć świa-
domość, że dopóki nie po-
wstanie połączenie Zatora 
z autostradą A4 to problem  
dojazdu do parku rozrywki 
nie zostanie rozwiązany. 
Niektórzy chcieliby budowy 
obwodnicy Przeciszowa. 
Oczywiście, możemy o tym 
mówić, jednak  Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad nie jest na ra-
zie skłonna przygotowywać 
takiej koncepcji.

Teraz stoi przed nami jed-
nak wyzwanie, aby ten po-
ziom inwestycji utrzymać. 
Przygotowujemy się więc 
do składania kolejnych 
wniosków, już z nowej per-

sektywy budżetowej Unii 
Europejskiej oraz z progra-
mu Polski Ład. 

– Co będzie priorytetem 
wśród kolejnych inwe-
stycji?
– Zacznijmy od tego, co 
jest już w zasięgu ręki. 
W pierwszym, pilotażowym 
naborze Polskiego Ładu zło-
żyliśmy po jednym wniosku 
dla każdego sołectwa i na 
wszystkie te zadania udało 
się pozyskać fundusze. Są 
to niewielkie projekty, bo 
łącznie otrzymaliśmy na 
nie koło 2,2 miliona złotych, 
jednak są to inwestycje po-
trzebne, które należy jak 
najszybciej wykonać. Cho-
dzi o remont ulicy Buko-

wieckiej w Piotrowicach, 
budowę chodnika łączą-
cego ulicę Szkolną i Długą 
w Przeciszowie oraz remont 
domu ludowego z termo-
modernizacją w sołectwie 

Las. Wszystkie te inwesty-
cje powinniśmy zrealizować 
w ciągu najbliższego roku.
Tak jak już wspomniałem, 
dużą inwestycją wymaga-
jącą kontynuacji jest ka-
nalizacja gminy. Na ten cel 
potrzebujemy około 11-12 
milionów złotych. 
Czekają nas też kolejne 
etapy modernizacji sieci 
wodociągowej. W tym roku 
wydaliśmy 2 miliony złotych 
na wymianę starej sieci 
azbestowo-cementowej. 
Planujemy też remonty 
kolejnych dróg, m.in. wraz 
z Powiatem przygotowuje-
my przebudowę ulicy Lipo-
wej w Piotrowicach. 
Planujemy też przebudo-
wę budynku biblioteki, aby 

Park jest obecnie głównym motorem napędowym Przeciszowa,
 a  gmina zyskała swój profi l. Jest gminą rolniczą, 

ale powstało dużo miejsc noclegowych i punktów usługowych 
związanych właśnie z funkcjonowaniem parku rozrywki.

Reklama
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W odbiorze zadania uczest-
niczyli wicestarosta Paweł 
Kobielusz i członek zarzą-
du powiatu Jerzy Mieszczak 
oraz prezydent Oświęcimia 
Janusz Chwierut i zastępca 
prezydenta Andrzej Bojar-
ski. Włodarze obu samo-
rządów podkreślili dobrą 
współpracę przy kolejnej 
wspólnej inwestycji.
Modernizacja ul. Kolbego 
stanowiła część dwuletniej 
inwestycji, w ramach której 
najpierw wyremontowano 
odcinki ul. Powstańców Ślą-
skich. Ogólny koszt zadania 
pochłonął blisko 7 mln zł.
W ramach modernizacji 
prawie dwukilometrowego 
odcinka ul. Kolbego m.in. 
wyremontowano jezdnię 
i przebudowano ciągi pie-
szo-rowerowe poprzez po-
szerzenie do szer. 4 m wraz 
z wydzieleniem chodnika 
i ścieżki rowerowej. Ponad-
to wyremontowano zjazdy 
i przebudowano rejon ron-
da im. Augusta Kowalczyka, 
zamontowano nowe oświe-
tlenie uliczne. Przejścia 
wyposażono w elementy 
zwiększające bezpieczeń-
stwo pieszych.
Wykonawcą zadania był 
fi rma DROG-BUD ze Spyt-
kowic. Ta sama fi rma wy-
kona przebudowę dwóch 
odcinków drogi powiatowej 
ul. Nadwiślańska 1001K 
w Bobrku (Gmina Cheł-
mek). Drogowcy przebu-
dują – w dwóch etapach – 
odcinki powiatowego traktu, 
w km od 0+000,00 do km 
0+114,53 oraz w km od 
1+375,00 do km 2+023,00.
Zakres robót na pierwszym 
odcinku obejmuje przebu-
dowę od strony ul. Kra-
kowskiej, polegającą na 
budowie chodnika, opaski 
i elementów odwodnienia 
drogi, przebudowie jezdni 
i chodnika, oraz przebu-
dowie ul. Krakowskiej na 

odcinku 55 m w zakresie 
budowy chodnika oraz re-
montu rowu.
W ramach modernizacji 
drugiego odcinka ul. Nad-
wiślańskiej, planowana jest 
budowa chodnika, zjazdów, 
sieci elektroenergetycznej, 
sieci kanalizacji deszczowej 
oraz kanału technologicz-
nego, a także przebudowa 
jezdni, poboczy, rowów oraz 
zjazdów. Ponadto remont 
jezdni oraz przepustów 
wraz ze ściankami czoło-
wymi. Na wykonanie prac 
fi rma ma 310 dni kalenda-
rzowych od daty przekaza-
nia placu budowy. Zadanie 
fi nansowane jest z budże-
tu Powiatu Oświęcimskie-
go i Gminy Chełmek oraz 
ze środków zewnętrznych. 
Będzie kosztować blisko 
3 mln zł. 
Trwa przebudowa blisko ki-
lometrowego odcinka drogi 
powiatowej nr 1758K ul. 
Główna w Osieku. Obej-
muje odcinek w km 8+850-
9+780” – od skrzyżowania 
z ul. Ogrodową (km 8+850) 
do skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 949.
Zakres robót budowlanych 
obejmuje m.in.: wymia-
nę istniejących wpustów 
płaskich przykrawężniko-
wych (wpusty klasyczne) 
na nowe wpusty krawęż-
nikowo-jezdniowe, remont 
istniejącego przepustu dro-
gowego zlokalizowanego 
w km 9+435 drogi powia-
towej nr 1758K, odtworze-
nie istniejących nawierzchni 
chodnika, pobocza i jezdni 
(w zakresie jednego pasa 
ruchu) po wymianie wpu-
stów i remoncie przepustu.
Przebudowa traktu po-
trwa 3 miesiące. Pochło-
nie niespełna 700 tys. zł. 
Jest fi nansowana po po-
łowie z budżetu Powiatu 
Oświęcimskiego i Gminy 
Osiek.

POWIAT OŚWIĘCIMSKI

Informacje przygotowane we współpracy
ze Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu

45-letni Andrzej Skrzypiński został nowym Starostą Oświęcimskim. Na sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu 
w dn. 25 października kandydata rządzącej Powiatem od trzech lat koalicji: Platforma Obywatelska.
Nowoczesna Koalicja Obywatelska, Koalicja Obywatelsko-Samorządowa KOS 2018 i Porozumienie Sa-
morządowe Powiatu poparło 16 radnych.

 Andrzej Skrzypiński 
nowym Starostą Oświęcimskim

11 października nastąpił odbiór końcowy drogi po-
wiatowej ul. Kolbego w Oświęcimiu. Modernizacja 
tego ważnego traktu kosztowała 5,6 mln zł. Została 
sfi nansowana z budżetów Powiatu Oświęcimskiego 
i Miasta Oświęcim oraz ze środków zewnętrznych.

 Poprawia się 
 komfort jazdy na 
 drogach powiatowych

Zanim radni przystąpili do 
obrad, minutą ciszy oddali 
hołd zmarłemu 17 września 
br. dotychczasowemu Sta-
roście Oświęcimskiemu śp. 
Marcinowi Niedzieli. 
– Dziękuję Wam za ten 
wybór. Chciałem podkre-
ślić, że nie jest to dla mnie 
radosna chwila, dlatego że 
związane z tym okoliczno-
ści są niezwykle bolesne – 
powiedział, zwracając się 
do radnych nowy starosta 
Andrzej Skrzypiński.
– Niedługo przed śmiercią 
Marcin Niedziela poprosił 
mnie o jedno: żebyśmy 
tego nie popsuli. Bardzo 
trudno będzie dorównać 
Marcinowi, ale zapewniam 
Państwa, że sprostam za-
daniu – dodał starosta 
Skrzypiński.
Nowy włodarz podkreślił, 
że chce kontynuować poli-
tykę swojego poprzednika 
i dotychczasowego zarządu 
w kwestii zrównoważonego, 
równomiernego rozwoju 
całego powiatu oświęcim-
skiego.
– Zamierzam też konty-
nuować styl pracy moje-

go poprzednika, który był 
człowiekiem wyjątkowo 
kulturalnym, opanowanym 

i osobą skłonną do kompro-
misu – podkreślił Andrzej 
Skrzypiński.
Rada Powiatu w Oświęcimiu 
oprócz wyboru nowego 
sternika Powiatu dokona-
ła także wyboru w tajnym 
głosowaniu pozostałych 
członków nowego Zarządu 
Powiatu w Oświęcimiu. Wi-
cestarostą ponownie został 
Paweł Kobielusz, etatową 
członkinią zarządu Tere-
sa Jankowska, a członka-
mi Grażyna Kopeć i Jerzy 
Mieszczak. 

Wicestarosta podziękował 
radnym za okazane zaufa-
nie i pozytywną ocenę do-

tychczasowych trzech lat 
pracy w zarządzie. 
– Nawiązując do słów An-
drzeja, Marcin wie, że bę-
dzie dobrze – dodał Paweł 
Kobielusz.
Ślubowanie złożył Ma-
ciej Hejnowicz, który zo-
stał nowym radnym Rady 
Powiatu w Oświęcimiu 
(w miejsce śp. Marcina Nie-
dzieli).
Obecna na sesji posłanka 
Dorota Niedziela, wdowa 
po śp. Marcinie Niedzieli, 
podziękowała członkom 

Zarządu Powiatu za wspie-
ranie jej męża w trakcie 
ciężkiej choroby. Pogratu-
lowała staroście Andrzejo-
wi Skrzypińskiemu objęcia 
prestiżowego, ale i bardzo 
odpowiedzialnego stano-
wiska.

Andrzej Skrzypiński to 
postać doskonale znana 
w naszym powiecie. Ab-
solwent AGH w Krakowie. 
Był zastępcą burmistrza 
Chełmka w latach 2002-
2010, a w latach 2010-
2014 etatowym członkiem 
Zarządu Powiatu w Oświę-
cimiu. Działacz społeczny, 
strażak-ochotnik OSP Cheł-
mek. W latach 2004-2006 
piastował funkcję prezesa 
KS „Chełmek”. W latach 
2001-2002 był prezesem 
zarządu Centrum Bizne-
su Małopolski Zachodniej 
w Oświęcimiu. W latach 
2003-2004 członek rady 
nadzorczej MZGK Sp. z o.o. 
w Chełmku. W Radzie Po-
wiatu od 2010 r. W obecnej 
kadencji stał na czele Komi-
sji Rewizyjnej Rady Powiatu 
w Oświęcimiu.
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Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej miały szczególny charakter. Zbiegły się z uroczystością 
60-lecia popularnego „Ekonomika”, kuźni fachowców w zawodach usługowych związanych z ekonomią, 
handlem, turystyką i gastronomią. W sali widowiskowej Oświęcimskiego Centrum Kultury byliśmy świad-
kami podniosłych, jak i zabawnych chwil związanych z podróżą w czasie przygotowaną przez nauczycieli 
i mistrzowsko zagraną przez uzdolnioną młodzież z Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Ga-
stronomicznych w Oświęcimiu.

 Jubileusz 60-lecia 
popularnego „Ekonomika”

– Witam Koleżanki i Kole-
gów, bo starostą się bywa, 
a nauczycielem się jest 
– powiedział na wstępie 
wicestarosta Paweł Kobie-
lusz, witając przybyłych 
na powiatowe obchody 
Dnia Edukacji Narodowej 
do Oświęcimskiego Cen-
trum Kultury. – Cieszę się, 
że po tak długiej przerwie 
możemy się spotkać osobi-
ście, bo ekran monitora nie 
oddaje właściwych emocji. 
Po deformie oświaty wy-
dawało się, że nic gorsze-
go już się nie może stać. 
I nagle przyszła pandemia 
koronawirusa, i wszyscy 
stanęliśmy przed nie lada 
wyzwaniem. Nikt z nas 
na początku pandemii nie 
wiedział jak to się potoczy, 
i od strony zdrowotnej, i od 
strony organizacyjnej, jak 
poukładać zdalne naucza-
nie. Dlatego w takim dniu 
jak dziś, z tego miejsca 
chciałem wam serdecznie 
podziękować, że poradzili-
ście sobie w tym trudnym 
czasie. Słowa uznania na-
leżą się również uczniom, 
że to wszystko wytrzymali. 
Życzę Państwu, byście cho-
dzili do pracy z zadowole-
niem, a na to zadowolenie 
na pewno wpływa kilka 
czynników. Jednym z waż-

niejszych jest ten fi nanso-
wy. Ale jest też coś waż-
niejsze, byście chodzili do 
pracy w poczuciu godności 

i spełnienia, misji tego za-
wodu. Cieszę się, że wciąż 
macie możliwość przeka-
zywania wiedzy młodzieży 
w oparciu o źródła nauko-
we, a nie zabobony tudzież 
gusła. I oby tak było jak 
najdłużej, bo mocna edu-
kacja jest fundamentem 
nowoczesnego społeczeń-
stwa – podkreślił. 
Wicestarosta podziękował 
wszystkim nauczycielom, 
szczególnie tym, którym 
wręczył awanse zawodowe 
oraz nagrody starosty. Wraz 
z Grażyną Kopeć, członki-
nią Zarządu Powiatowego 
w Oświęcimiu, a przez wiele 

lat nauczycielką, podzięko-
wał także pozostałym pra-
cownikom oświaty.
– Życzę Państwu wszystkie-

go, co najlepsze,  spełnie-
nia najskrytszych marzeń 
i w tych dziwnych czasach 
przede wszystkim dużo 
zdrowia i nigdy więcej loc-
kdownu! – dodał Paweł Ko-
bielusz.

Wicestarosta pogratulo-
wał dyrekcji, nauczycie-
lom i uczniom popularnego 
„Ekonomika” zacnego jubi-
leuszu placówki.
– 60 lat to szmat cza-
su. Wychowywałem się 
na oświęcimskim Zasolu. 
Z sentymentem pamię-
tam z dzieciństwa  jak po 
godz. 18 masa młodzieży 

z tej szkoły przetaczała się 
w kierunku dworca. „Eko-
nomik” dobrze sobie radzi 
w dzisiejszej rzeczywisto-
ści. Dzięki wychowankom 
tej placówki mamy choć-
by gdzie zadbać o nasze 
fryzury i to na całkiem 
niezłym poziomie – powie-
dział z uśmiechem wicesta-
rosta.

W imieniu zarządu powiatu 
włodarz przyszedł z pre-
zentem dla „Ekonomika” 
w postaci 5 tys. zł z prze-
znaczeniem na pomoc dy-
daktyczną.
Wicestarosta pogratulo-
wał pani dyrektor Edycie 
Bogusz i życzył, by kiero-
wana przez nią placówka 
osiągała jak największe 
sukcesy w postaci dobrze 
wyedukowanych i mają-
cych fach w ręku absol-
wentów.  

Wyraźnie wzruszona Edyta 
Bogusz podziękowała wła-
dzom Powiatu za dotych-
czasową pomoc. W trakcie 
uroczystości głos zabrali 
także poprzedni dyrektorzy 
„Ekonomika” – Bogusława 
Bebak i Władysław Kwaśny. 
Zwieńczeniem uroczysto-
ści był występ młodzieży 
z „Ekonomika”.
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Powiat Oświęcimski chętnie 
wspiera wszelkie działania 
proekologiczne mające 
na celu poprawę klimatu 
w naszych małych ojczy-
znach. W miniony week-
end patronował i wsparł 
finansowo akcję #drze-
wodlaklimatu na terenie 
ogrodów społecznych przy 
budynku starego magistra-
tu w Brzeszczach. W trakcie 
dwudniowego wydarzenia 
rozdawano sadzonki kilku 
gatunków drzew. 
Zainteresowanie tą akcją ze 
strony mieszkańców prze-

szło najśmielsze oczekiwa-
nia organizatorów. Rozdano 
kilkaset sztuk sadzonek!
Akcja #drzewodlaklimatu 
jest jednym z działań pro-
mujących działania ekolo-
giczne w ramach projektu 
LIFE – EKOMAŁOPOLSKA 
„Wdrażanie Regionalnego 
Planu Działań dla Klimatu 
i Energii dla Województwa 
Małopolskiego”, dofi nanso-
wanego z programu LIFE 
Unii Europejskiej i Naro-
dowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu aktywnie włączył się 
do kampanii #drzewodlaklimatu. 20 października 
na tyłach budynku Starostwa Powiatowego wice-
starosta Paweł Kobielusz posadził sadzonkę wiązu.

 Kampania łączy
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OŚWIĘCIM

Informacje przygotowane przez Urząd Miasta Oświęcim

Miasto zainicjowało kolejną kampanię promocyjną, która 
zachęca nie tylko młodych ludzi do skorzystania z bogatej 
oferty mieszkaniowej i związania życia z naszym miastem. 
Billboardy z informacjami o walorach miasta znalazły się 
przy drogach wjazdowych. 
Dlaczego warto zamieszkać w Oświęcimiu? Bo jest to 
dynamicznie zmieniające się miasto. Ma wiele atutów 
i możliwości rozwojowych. Szeroki wachlarz ofert miesz-

kaniowych zarówno w budownictwie wielorodzinnym jak i indywidualnym skie-
rowany jest praktycznie do każdego nabywcy. Młode rodziny z dziećmi mają 
łatwy i szybki dostęp do żłobków, przedszkoli i szkół. Lokalny rynek pracy daje 
wiele możliwości zatrudnienia. W mieście można poszerzyć edukację w Mało-
polskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego. Oferta spędzenia 
czasu wolnego, jaki i rozwijania pasji oraz zainteresowań jest w naszym mieście 
wyjątkowo różnorodna. Oświęcimskie Centrum Kultury to propozycje spektakli 
teatralnych, projekcje fi lmowe, wystawy i wiele innych wydarzeń. Oświęcimska 
Galeria Książki to coś więcej niż tylko biblioteka, to miejsce spotkań dla osób 
w każdym wieku. Na miłośników historii czeka Muzeum Zamek i Muzeum Ratusz 
oraz podziemne tunele pod wzgórzem zamkowym. Dla aktywnych są miejsca 
do rekreacji. Szczególnie atrakcyjne są tereny nad Sołą. To zwłaszcza tu chęt-
nie spędzają czas mieszkańcy miasta. Spacery, rolki, bieganie czy treningi na 
siłowniach zewnętrznych to przykłady aktywności, które są możliwe na bulwa-
rach. Sieć ścieżek rowerowych w Oświęcimiu i wokół miasta pozwala poznać 
bogactwo naszych walorów przyrodniczych. Oświęcim to także parki – park 
Pojednania Narodów, park na Zasolu oraz park Pokoju. Miasto ma wyjątkowo 
dobrze rozwiniętą infrastrukturę sportową. Szczególnie warto skorzystać z krytej 
pływalni, hali lodowej czy sztucznych boisk typu Orlik. Wiele profi tów płynie 
z posiadania Oświęcimskiej Karty Mieszkańca. Na amatorów dobrej zabawy 
czeka bogata oferta plenerowych wydarzeń: Jarmark Kasztelański, Noc Muzeów, 
Kino Plenerowe, Święto Miasta, Jesień Oświęcimska oraz wiele innych. Kafejki 
i restauacje w klimatycznym Starym Mieście są coraz chętniej wybierane na 
rodzinne czy towarzyskie spotkania. 

U nas wszędzie jest blisko. U nas żyje się spokojniej i wygodniej. U nas żyje 
się ciekawie. Dlatego warto wybrać Oświęcim jako miejsce do zamieszkania! 
Zapraszam!

 Janusz Chwierut 
 Prezydent Oświęcimia
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www.oswiecim.pl/zamieszkaj

Tu dużo się dzieje

U nas możesz zdobyć wykształcenie

Mamy różnorodną ofertę mieszkaniową

Tu ciekawie spędzisz czas

Mamy ciekawe miejsca rekreacji

Tu dobrze się spotkać

Mamy ulgi dla mieszkańców

Tu rozwiniesz swoje pasje

Tu znajdziesz pracę
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Informacje przygotowane we współpracy 
z Urzędem Gminy Kęty

KĘTY

 Planują uruchomienie 
Inicjatywy Lokalnej

26 października w Miejscu Aktywności Mieszkańców odbyło się spotkanie po-
święcone Inicjatywie Lokalnej, która planowana jest do wdrożenia już w 2022 
roku. Uczestnicy zapoznali się ze wstępnym projektem uchwały, analizując 
poszczególne zapisy, wypracowując w toku dyskusji założenia czy zmiany, by 
zasady działania Inicjatywy Lokalnej były możliwie nieskomplikowane. 
W spotkaniu uczestniczyła 
prezeska Zarządu Fundacji 
Biuro Inicjatyw Społecznych 

Ewa Chromniak, która dzie-
liła się z uczestnikami swo-
imi spostrzeżeniami. Inicja-

tywa Lokalna ma stanowić 
uzupełnienie obecnie funk-
cjonujących form współpra-

cy JST z mieszkańcami – 
zadań realizowanych przez 
Rady Dzielnic, Sołeckie czy 

w ramach Budżetu Obywa-
telskiego. Warto przypo-
mnieć, iż w ramach Inicja-
tywy Lokalnej mieszkańcy 
proponują pomysł i dekla-
rują swój wkład (pracy spo-
łecznej, wkład materialny 
lub fi nansowy). Z drugiej 
strony gmina – jeśli uzna 
inicjatywę za wartościo-
wą i celową – uczestniczy 
w realizacji, wnosząc rów-
nież swój wkład pracy oraz 
środków.

Po części poświęconej Ini-
cjatywie Lokalnej przed-
stawiono projekt Progra-
mu współpracy Gminy Kęty 
z organizacjami pozarządo-
wymi na rok 2022.

 Noś opaskę odblaskową!
Jesienne dni stają się coraz krótsze, co w połączeniu 
z pogarszającą się pogodą - mniej słońca, opady 
deszczu i mgły – znacząco wpływa na widoczność 
pieszych i rowerzystów na drogach. Zadbajmy o bez-
pieczeństwo swoje i bliskich nosząc odblaski!

Wydział Rozwoju Urzędu Gminy Kęty przygotował dla 
mieszkańców opaski odblaskowe, które można bezpłat-
nie otrzymać w Punkcie Informacji Turystycznej Miejsca 
Aktywności Mieszkańców w kamienicy Rynek 13. Kolorowe 
opaski, podobnie jak w latach ubiegłych, mają uniwersalny 
rozmiar, który pozwala na umieszczenie ich zarówno na 
odzieży, akcesoriach lub rowerach.
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 Kapliczka w Łękach 
jak nowa

15 października odbył się końcowy odbiór prac, dzięki którym kapliczka św. 
Floriana w Łękach odzyskała dawny blask, a przede wszystkim została zabez-
pieczona na długie lata.
W odbiorze uczestniczyli: 
Marcin Śliwa – II Zastęp-
ca Burmistrza Gminy Kęty, 

Aneta Tlałka – Sołtys Łęk, 
Paulina Nikiel-Muś – ko-
ordynator zadania oraz 
Agnieszka Żydzik-Białek 
i Wojciech Białek – konser-
watorzy i wykonawcy prac.
Zadanie wykonane zostało 
dzięki pomocy fi nansowej 
konkursu „Kapliczki Mało-
polski 2021”, przyznanej 
w formie dotacji celowej 
dla jednostek samorządu 
terytorialnego z terenu 

województwa małopolskie-
go, podejmujących prace 
konserwatorskie, restau-

ratorskie lub roboty bu-
dowlane przy zabytkowych 
kapliczkach.
Celem remontu było zacho-
wanie i ochrona dziedzictwa 
i tradycji. Najważniejsze 
prace obejmowały m.in. 
usunięcie nawarstwień tyn-
ku akrylowego, skuteczne 
zabezpieczenie powierzch-
ni kapliczki, przywrócenie 
walorów estetycznych, 
technicznych, zachowania 
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w jak największej czę-
ści substancji oryginalnej 
obiektu. Podejmowane za-
biegi powinny spowolnić 
procesy naturalnego sta-
rzenia się kamienia oraz 
złagodzić niszczący wpływ 
czynników zewnętrznych.
Prace konserwatorskie 
wykonane zostały przez 
uprawnionego, dyplomo-
wanego konserwatora dzieł 
sztuki o specjalizacji w za-
kresie konserwacji rzeźby 
kamiennej i detali architek-
tonicznych, w oparciu o za-
opiniowany przez służby 
konserwatorskie program 
prac konserwatorskich.

Watrość prac to ponad 
26 tys. zł, z czego 10 tys. 
to otrzymana pomoc. 

Reklama

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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Informacje przygotowane we współpracy  z Urzędem Miejskim w Zatorze.

ZATOR

18 października 2021 r. w sali senackiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. 
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Rektor prof. dr hab. Piotr Borek i Bur-
mistrz Zatora Mariusz Makuch podpisali porozumienie o współpracy. 

 Uniwersytecka współpraca
Gminy Zator

W ramach umowy Uniwer-
sytet Pedagogiczny i Gmina 
Zator zadeklarowały zamiar 
współpracy w zakresie or-
ganizacji wydarzeń nauko-
wych, zajęć, warsztatów 
i szkoleń naukowych, or-

ganizacji praktyk i staży 
studenckich, opracowywa-
nia i publikacji wydawnictw 
historyczno – naukowych, 
promocji i upowszechniania 
nauki i sztuki oraz współ-
pracy projektowej i progra-
mowej.

W spotkaniu wzięli udział 
dr hab. Michał Rogoż Pro-
rektor ds. Nauki UP w Kra-
kowie, dr Konrad Meus 
z Instytutu Historii i Ar-
chiwistyki UP w Krakowie, 
Piotr Domagała Sekretarz 

Zatora i Tomasz Wieliczko 
Zastępca Kierownika Działu 
Rozwoju, Oświaty i Zdrowia 
Urzędu Miejskiego w Zato-
rze.

Gmina Zator już kilka mie-
sięcy wcześniej podjęła 

współpracę z Instytutem 
Historii i Archiwistyki Uni-
wersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie, dzięki której 
we wrześniu br. udało się 
zorganizować m.in. Zator-
ski Tydzień Naukowców, 
cykl spotkań społeczności 
lokalnej z pracownikami 
i studentami Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie 
pt. „Zator Opowiedziany” 
oraz rozpocząć projekt Ar-
chiwum Społecznego Gmi-
ny Zator. To na razie kilka 
ciekawych inicjatyw, które 
cieszyły się ogromnym za-
interesowaniem mieszkań-
ców. 

Po podpisaniu porozumie-
nia przedstawiciele Gminy 
Zator spotkali się także 
z Panią dr hab. Agnieszką 
Chłostą-Sikorską, Dyrek-
torem Instytutu Historii 
i Archiwistyki oraz pracow-
nikami naukowymi. Podczas 
spotkania omówiono kie-
runki współpracy na 2022 
rok.

W dniu 25 października 2021 r., Gmina Zator otrzymała informację o dofi nan-
sowaniu z programu Polski Ład w wysokości 13.050.000,00 zł, co stanowi 
90% całej kwoty przeznaczonej na inwestycję pod nazwą „Budowa Miejskie-
go Ośrodka Sportu w Zatorze”. Wartość całego zadania opiewa na kwotę 
14.500.000,00 zł brutto.

W ramach realizowanego 
projektu wybudowany zo-
stanie nowoczesny dwu-
kondygnacyjny budynek 
o kubaturze 4 365m3, przy-

legający do istniejącego bo-
iska sportowego klubu Za-
torzanka. W budynku będą 
się mieściły m.in.: siłownia, 
sala konferencyjna, szatnie, 
pralnia, magazyny, po-
mieszczenia biurowe i go-
spodarcze. Miejski Ośrodek 
Sportu (MOS) wyposażony 
zostanie w odnawialne źró-
dła energii, pompę ciepła, 

wentylację mechaniczną 
i inne instalacje. W ramach 
inwestycji zostaną również 
zmodernizowane i czę-
ściowo zadaszone trybuny 

dla kibiców. Obiekt będzie 
w całości przystosowany 
dla potrzeb osób niepełno-
sprawnych.
Budynek ten będzie stano-
wił centrum organizujące 
życie sportowe i rekre-
acyjne w regionie, pozwoli 
na rozwijanie zamiłowań 
sportowych przez miesz-
kańców Gminy Zator. – To 

projekt, o którym myśleli-
śmy już od jakiego czasu, 
jednak z własnych środków 
nie było nas stać na jego 
realizację – mówi Mariusz 
Makuch, burmistrz Zatora.  
– Obiekt nie będzie tylko 
zapleczem dla Zatorzan-
ki. Na jego bazie chcemy 
stworzyć centrum sportu 
i turystyki dla mieszkań-
ców naszej gminy. Będzie 
ono funkcjonowało podob-
nie jak Regionalny Ośrodek 
Kultury w zakresie animacji 
kulturalnych – dodaje Ma-
kuch tłumacząc ideę stwo-
rzenia Miejskiego Ośrodka 
Sportu 
Dofinansowanie wartości 
ponad 13 milionów złotych 
jest jednym z największych 
pozyskanych w ramach 
pierwszego konkursu pro-
gramu Polski Ład w naszym 
regionie. Więcej otrzyma-
ły tylko Wadowice – po-
nad 14,5 miliona złotych . 
Dofi nansowanie pozyska-
ne przez inne samorządy 
z okolicy to kwoty rzędu 
2-7 mln złotych. 
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 Są pieniądze 
na Miejski Ośrodek Sportu
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Reklama

POLANKA WIELKA

W ramach projektu, który realizowany jest od lipca 2019 roku na terenie Gminy Polanka Wielka 
prowadzona jest budowa kanalizacji sanitarnej.  W ramach 5 zadań wybudowane zostanie 17,59km 
sieci kanalizacji sanitarnej. Realizacja projektu umożliwi skanalizowanie Gminy Polanka Wielka 
wchodzącej w skład Aglomeracji Oświęcim na poziomie 60%.  Planuje się, że z nowo wybudowanej 
sieci po podłączeniu skorzysta 1412 mieszkańców – co stanowić będzie efekt ekologiczny projektu 
1412 RLM. 

 Budowa kanalizacji sanitarnej 
 w miejscowości Polanka Wielka
 etap I – część 2 zadanie 1–5

Celem projektu jest popra-
wa stanu środowiska natu-
ralnego oraz poprawa jako-
ści życia na terenie gminy 
Polanka Wielka poprzez 
uporządkowanie gospodar-
ki ściekowej i zapewnienia 
zgodności systemu go-

spodarki wodno-ściekowej 
z obowiązującymi uregulo-
waniami polskimi i unijny-
mi. Celem bezpośrednim 
projektu w zakresie gospo-
darki ściekowej jest zapew-
nienie oczyszczania ście-
ków zgodnie z wymogami 

Projekt umożliwi rozwój 
sieci kanalizacyjnej, co 
przyczyni się do dosto-
sowania systemu oczysz-
czania ścieków do wyma-
gań uregulowań polskich 
i unijnych, w szczególno-
ści do zapisów Dyrektywy 
91/271/EWG97.
Wykonawcą robót bu-
dowalnych wyłonionych 

w drodze przetargu jest 
Przedsiębiorstwo Budow-
nictwa Inżynieryjnego 
Machnik Sp z o.o.

Realizacja projektu jest 
niewątpliwie najwięk-
szym projektem z zakresu 
ochrony środowiska reali-
zowanym przez Gminę Po-
lanka Wielka. 

Artykuł sponorowany
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Dyrektywy 91/271/EWG 
w sprawie oczyszczania 
ścieków komunalnych oraz 
wymogami Rozporządze-
niem Ministra Środowiska 
z dnia 18 listopada 2014 
r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do 
wód lub ziemi, oraz w spra-
wie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska 
wodnego (Dz.U.z 2014 , 
poz. 1800 z późn. zm.). 
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TOMICE

Informacje przygotowane we współpracy  z Urzędem Gminy w Tomicach.

We wrześniu br. gmina Tomice złożyła wnioski do Wojewody Małopolskiego 
o dofi nansowanie gminnych placówek oświatowych w ramach „Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 oraz „Aktywnej Tabli-
cy”. Oba zostały rozpatrzone pozytywnie i w październiku zostały podpisane 
stosowane umowy.

 Dodatkowe środki 
dla szkół z tomickiej gminy

Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Tomicach otrzy-
mał wsparcie finansowe 
w ramach Priorytetu 3 
„Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa 2.0 

na lata 2021-2025” w wy-
sokości 12.000,00 zł na 
zakup książek do placów-
ki, przeprowadzenie działań 
promocyjnych oraz zakup 
elementów wyposażenia 
biblioteki szkolnej. Szko-
ła znalazła się w gronie 
266 placówek wychowa-
nia przedszkolnego, 249 
szkół i 1 biblioteki pedago-
gicznej, którym dotacji na 
realizację własnych pro-
jektów udzielił Wojewoda 

Małopolski. Łączny koszt 
zadania to 15.000,00 zł.

Gminne placówki oświa-
towe otrzymały również 
wsparcie fi nansowe w ra-

mach Rządowego progra-
mu rozwijania szkolnej 
infrastruktury oraz kom-
petencji uczniów i nauczy-
cieli w zakresie technologii 
informacyjno-komunika-
cyjnych – „Aktywna tabli-
ca” w łącznej wysokości 
70.000,00 zł.

Na podstawie rekomenda-
cji Zespołu do spraw oce-
ny wniosków o udzielenie 
wsparcia fi nansowego na 

zakup pomocy dydaktycz-
nych w ramach Progra-
mu Wojewoda Małopolski 
podjął decyzję o przyzna-
niu wsparcia finansowe-
go dla 325 szkół. Wśród 

tych placówek znalazły 
się: Szkoła Podstawowa 
w Woźnikach oraz Szko-
ła Podstawowa w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym 
w Witanowicach. Obie 
placówki będą realizować 
projekty warte 43.750,00 
zł, a każda z nich na za-
kup niezbędnych pomocy 
dydaktycznych otrzyma 
dofi nansowanie w kwocie 
35.000,00 zł.

 Biblioteka w Tomicach 
z dofi nansowaniem

Zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wy-
równanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach 
podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych 
gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy – to najważniejszy cel programu 
„Kraszewski. Komputery dla bibliotek” realizowanego przez Instytut Książki.

W tegorocznej edycji pro-
gramu złożono aż 480 
wniosków. Do dofinan-

sowania zakwalifikowano 
112. Wśród instytucji kul-
tury, które otrzymały środ-

ki na nowoczesny sprzęt 
komputerowy znalazła się 
Biblioteka Publiczna w To-
micach. Całkowita wartość 
projektu, który będzie reali-
zowała wyniesie 17.976,00 
zł, w tym dofi nansowanie 
15.000,00 zł.
Z projektu zostaną zaku-
pione: 3 komputery sta-
cjonarne wraz z oprogra-
mowaniem (Windows 10, 
Pakiet Offi  ce) oraz moni-
torem, myszką i klawiatu-
rą, dysk zewnętrzny oraz 
bezprzewodowy czytnik 
kodów.
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 Sprzęt z programu 

„Mały Strażak” przekazany
11.655,36 zł to koszt zakupu ubrań koszarowych i sprzętu treningowego dla 
Młodzieżowych Drużyn Pożarnych z tereny gminy Tomice. Zakup był moż-
liwy dzięki pomocy fi nansowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, który udzielił dotacji na realizację 
tego zadania, realizowanego w ramach programu „Mały Strażak”, w kwocie 
3.065,92 zł.

W ramach otrzymanej 
pomocy finansowej na 

zapewnienie gotowości 
Młodzieżowym Drużynom 

Pożarniczym (MDP) zaku-
pione zostało wyposaże-
nie dla młodych strażaków 
ochotników z terenu tomic-
kiej gminy. 
Dla MDP Radocza zakupio-
nych zostało 15 kompletów 
ubrań koszarowych. Otrzy-
mali oni także fantoma do 
nauki resuscytacji krąże-
niowo-oddechowej. MDP 
Lgota otrzymała natomiast 
3 elementy toru przeszkód 
MDP CTIF tj. 2 tarcze na-
lewowe z akumulatorem, 
stanowisko przyrządów 
i armatur oraz stanowisko 
węzłów.Fo
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KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

Informacje przygotowane we współpracy 
z Urzędem Miejskim w Kalwarii Zebrzydowskiej

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty zwrócił się do 
władz Cechu Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej z propozycją nabycia 
przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska własności budynku „Okrąglaka”. Budy-
nek położony jest przy ulicy Mickiewicza 2 i jest własnością Cechu Rzemiosł 
Różnych w  Kalwarii Zebrzydowskiej. 

 Wraca sprawa
muzeum rzemiosła

Docelowo wspomniany 
budynek zostałby prze-
znaczony na cele biurowe 
oraz cele muzealne, mógłby 
służyć mieszkańcom i tury-

stom zgodnie z jego histo-
rycznym przeznaczeniem. 
O dawnej funkcji obiektu 
informuje tablica na budyn-
ku o treści „Ku pożytkowi 
Rzemiosła Miasta i Wsi. 
Zbudowano w 1939 r.”
Koncepcja zakupu budynku 
zostanie w najbliższym cza-
sie przedstawiona Radnym 
Rady Miejskiej w Kalwarii 
Zebrzydowskiej, którzy 
podejmą ostateczną decy-

zje o ewentualnym zakupie 
nieruchomości. 
Trzeba podkreślić, że pomi-
mo licznych rozmów i pism 
na linii Urząd Miasta – Cech 

Rzemiosł Różnych, nadal 
nie udało się wypracować 
porozumienia w sprawie 
otwarcia Muzeum Rze-
miosła jakim mogłoby się 
promować miasto Kalwaria 
Zebrzydowska. Dzięki zaku-
powi przez Gminę Kalwaria 
Zebrzydowska budynku 
pojawiłaby się możliwość 
pozyskania środków ze-
wnętrznych na zagospo-
darowanie nieruchomości 

i utworzenie wspomnianego 
muzeum. 
Jak podkreśla burmistrz 
Kalwarii Zebrzydowskiej 
Augustyn Ormanty projek-
tem powstania muzeum 
zainteresowały się władze 
Województwa Małopolskie-
go popierając jego utworze-
nie. Podczas jednej z wizyt 
przedstawiciele władz wo-
jewódzkich zauważyli, że  
podobnej instytucji na po-
łudniu Polski nie ma.

Została też opracowa-
na  koncepcja utworzenia 
Izby/Muzeum Rzemiosła 
w budynku Cechu Rzemiosł 
Różnych.  Utworzenie izby 
wraz z salą konferencyj-
no-wystawową podniesie 
niewątpliwie standard do-
stępu szerokim, zróżnico-
wanym grupom do kultury 
i sztuki. Poprawi również 
warunki funkcjonowania 
działających w gminie sto-
warzyszeń, Towarzystwa 
Przyjaciół Kalwarii Zebrzy-
dowskiej oraz Centrum 
Kultury Sportu i Turystyki. 
Utworzenie muzeum po-
zwoliłoby także przyciągnąć  
turystów przyjeżdżających 
do kalwaryjskiego Sanktu-
arium do wizyty w samym 
mieście.

 Stadion Kalwarianki
wizytówką gminy

Zakończyły się prace związane z remontem bieżni stadionu w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej. Obiekt znany od dawna z doskonałej murawy, teraz będzie też miał 
doskonałą bieżnię lekkoatletyczną. Włodarze miasta są przekonani, że obiekt 
wkrótce stanie się wizytówką sportową gminy i jednym z lepszych obiektów 
sportowych w regionie.

Na modernizację stadionu 
i przebudowę parkingu gmi-
na Kalwaria Zebrzydowska 
otrzymała 2 mln 500 tys. zł 
wsparcia w ramach Rządo-
wego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Ze środków tych 

powstała czterystumetrowa 
bieżnia z sześcioma torami 
o nawierzchni syntetycznej. 
Wykonano również, skocz-
nie do skoku w dal i trój-
skoku wraz z rozbiegiem, 
zmodernizowano boksy 
trenerskie, przeprowadzo-
no rekultywację łuków, 
wykonano studzienki tele-
techniczne. Powstało rów-
nież oświetlenie bieżni, za-
dbano także o monitoring.  

Dodatkowo wykonano prace 
związane z wymianą istnie-
jącego ogrodzenia, wymia-
ną bramek, zakupiono maty 
zabezpieczające poliuretan 
w narożach i przy wejściu 
na boisko. W najbliższym 

otoczeniu stadionu wyre-
montowany został też par-
king. 
– Cieszymy się  z przepro-
wadzonych prac, wszystkim 
którzy się do tego przyczy-
nili – Dziękujemy!  W czasie 
ostatniej wizyty Pana Pre-
miera Mateusza Morawiec-
kiego była okazja osobiście 
podziękować za otrzymane 
wsparcie – mówi Burmistrz 
Augustyn Ormanty i doda-

je: – Systematycznie in-
westujemy w to miejscu, 
tak aby tętniło sportowym 
życiem. Mamy tutaj już 
skatepark, boisko wie-
lofunkcyjne, Orlik, nieba-
wem uruchomimy lodowi-
sko, wcześniej gruntownie 
wyremontowaliśmy szatnie 
sportowe, trwa przebudo-
wa hotelu. W przyszłości 
chcemy też odnowić korty 
tenisowe. Tym samym to 
miejsce stanie się sportową 
wizytówką gminy.
Od 08 listopada można już 
korzystać ze stadionu, za-
rządzającym obiektem jest 
Centrum Kultury, Sportu 
i Turystyki w Kalwarii Ze-
brzydowskiej. 11 listopa-
da na stadionie odbył się 
pierwszy, po prawie 200 
dniach przerwy, mecz pił-
karski. Kalwarianka wygrała 
w nim z Niwą Nowa Wieś 
3:1 (więcej o rozgrywkach 
piszemy na stronie 15) zo-
stając liderem ligi okręgo-
wej.
Zgodnie z zapisami regula-
minu stadionu wyznaczono 
godziny, w których obiekt 
będzie udostępniony do ce-
lów rekreacyjnych: 06:00–
08:00 oraz 20:00–22:00.
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Do oświęcimskiego obozu trafi ł pierwszym transportem. Był też pierwszym szeregowym więźniem, który 
stoczył walkę bokserską na terenie KL Auschwitz. Boksował tam niemal w każdą wolną niedzielę dla 
rozrywki esesmanów i dla chleba. Zwycięskimi porcjami dzielił się z innymi więźniami. Współpracował 
także z ruchem oporu, m.in. z Witoldem Pileckim.

Wydarzyło się kiedyś

 Bokser z obozu

Pietrzykowski był młodym 
obiecującym bokserem. 
Jego trenerem był Feliks 
Stamm, legendarny wycho-
wawca polskich mistrzów 
boksu. Jeszcze przed wojną 
21-letni Pietrzykowski zdo-
był wicemistrzostwo Pol-
ski w wadze koguciej (do 
53,5 kg). Po zajęciu Polski 
przez Niemców postanowił 
wyjechać na Zachód, aby 
wstąpić do formującego 
się tam wojska polskiego. 
Niestety, został zatrzyma-
ny na Węgrzech i trafi ł do 
aresztu, a potem do wię-
zienia w Tarnowie. Stąd 14 
czerwca 1940 roku pierw-
szym masowym transpor-
tem wywieziony został do 
KL Auschwitz. Otrzymał 
obozowy numer 77.

Pierwszą obozową walkę 
Teddy Pietrzykowski sto-
czył w marcu 1941 roku. 
Jego przeciwnikiem był 
niemiecki kapo Walter 
Dünning, przedwojenny 
wicemistrzem Niemiec 
w wadze średniej. Przeciw-
nik był o ponad 20 kilogra-
mów cięży od wychudzo-
nego, głodnego i słabego 
Pietrzykowskiego. Koledzy 
odradzali mu walkę, jednak 
zachęcony obietnicą otrzy-
mania połowy bochenka 
chleba Pietrzykowski po-
stanowił stanąć w ringu 
– Towarzyszyła mi jedna 
natrętna myśl: za walkę 
dają chleb. Byłem głodny. 
Głodni byli również moi 
koledzy – wspominał po 
latach.
Pietrzykowski walkę wy-
grał, a nagrodą był nie 
tylko obiecany chleb, ale 
także możliwość wybrania 
lżejszej pracy. 
Walka Tadeusza Pietrzy-
kowskiego z Walterem 

Dünningiem była pierw-
szą w historii obozu wal-
ką pięściarską z udziałem 
więźniów. Od tego czasu 
„Teddy” regularnie stawał 
w prowizorycznym obozo-
wym ringu. Walki odbywa-
ły się w niedziele, a wśród 
przeciwników znaleźli się 

znani przedwojenni bok-
serzy, m.in. Wilhelm Maier, 
wicemistrz Europy z 1927 
r. w wadze średniej  i Har-
ry Stein, dwukrotny mistrz 
Niemiec. Zdecydowaną 
większość walk Pietrzy-
kowski wygrywał. Jedyną 
jego przegraną walką był 
pojedynek z Leenem San-
dersem, siedmiokrotnym 
mistrzem Holandii w wadze 
półśredniej.
Obozowa aktywność Pie-
trzykowskiego  nie ograni-
czała się tylko do pięściar-
skich walk, które podnosiły 
na duchu polskich więź-
niów widzących, jak Polak 
pokonuje Niemców. Ted-
dy zaangażował się także 
w działalność obozowe-

go ruchu oporu zostając 
członkiem, założonego 
przez Witolda Pileckiego, 
Związku Organizacji Woj-
skowej. Na obozowej dro-
dze Pietrzykowski kilka-
krotnie spotkał się także 
z ojcem Maksymilianem 
Kolbe.

Bokserskie sukcesy Ted-
dy’ego stały się z czasem 
niebezpieczne. Władze 
obozu zauważyły bowiem, 
że zwycięstwa pięściarza 
podnoszą na duchu pol-
skich współwięźniów. Od 
śmierci pięściarza uchro-
nił Hans Lütkemeyer, 
kierownik obozu koncen-
tracyjnego w Neuengam-
me-Schutzhaftlagerführer, 
który podczas jeden z wi-
zyt w Auschwitz rozpoznał 
Pietrzykowskiego i za-
proponował mu przenie-
sienie do swojego obozu. 
Wybawca Teddy’ego był 
przedwojennym sędziom 
bokserskim i pamiętał 
go z jednego z turnie-
jów. 

Pietrzykowski aż do koń-
ca wojny walczył na obo-
zowych ringach, łącznie 
stoczył kilkadziesiąt walk. 
Wolność odzyskał 15 kwiet-
nia 1945 roku, po wyzwo-
leniu obozu Bergen-Belsen, 
w którym wówczas przeby-
wał.
Do Polski Pietrzykowski 
wrócił w 1946 roku. Po 
aresztowaniu przez wła-
dze komunistyczne Witol-
da Pileckiego próbował, 
wraz z innymi współwięź-
niami,  w jego sprawie in-
terweniować u Józefa Cy-
rankiewicza, ówczesnego 
premiera, współwięźnia 
Pietrzykowskiego i Pilec-
kiego z Auschwitz. Nieste-
ty interwencje nic nie dały 
i Pilecki został w 1948 roku 
skazany na śmierć. 
Tadeusz Teddy Pietrzykow-
ski po wojnie, odczuwając 
trudy ponad czteroletniego 
pobytu w obozach koncen-
tracyjnych, nie wrócił uż do 
wcześniej formy sportowej. 
Ukończył Akademię Wycho-
wania Fizycznego w War-
szawie, po czy zamieszkał 
w Bielsku-Białej, gdzie był 
nauczycielem wychowa-
nia fi zycznego oraz trene-
rem. 
Zmarł nagle w 1991 roku, 
kilka miesięcy po rehabi-
litacji Witolda Pileckiego. 
Miał 74 lata. 

W sierpniu tego roku pre-
mierę miał fi lm fabularny 
„Mistrz” w reżyserii Macie-
ja barczewskiego oparty 
na wojennych losach Ted-
dy’ego Pietrzykowskiego. 
Równocześnie na rynku 
ukazała się książka o tym 
samym tyle, której autorką 
jest Eleonora Szafran, cór-
ka pięściarza.

Jarosław Zięba

ROZMAITOŚCI

Znajdujący się w samym centrum Kęt, przy ul. Ko-
ściuszki, niewielki kościółek i klasztor Klarysek  od 
Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu 
jest wyjątkowy z co najmniej z dwóch powodów. Od 
111 lat trwa tutaj nieustanna adoracja Najświętsze-
go Sakramentu, a w klasztorze przebywają siostry 
żyjące w klauzurze papieskiej.

Cudze chwalicie…

 Klasztor Klarysek
w Kętach

Klasztor założony został 
w 1880 roku przez Matkę 
Marię od Najświętszego 
Serca Jezusa (Walentynę 
Łempicką) jako fi lia sióstr 
Kapucynek. 
Jeszcze w tym samym roku 
rozpoczęły się przygoto-

wania do budowy kościoła 
i klasztoru. Pierwszą mszę 
świętą odprawił i poświęcił 
nowy kościół 13 grudnia 
1892 roku proboszcz z Kęt 
ksiądz Maciej Warmuz.
Mimo wieloletnich starań 
kapucynkom nie udało 
się uzyskać zatwierdze-
nia swego zgromadzenia 
w Galicji przez ówczesne 
władze. Kiedy więc w 1907 
roku pojawiła się groźba 
kasacji zakonu, siostry zde-

cydowały się na połączenie 
z zakonem Franciszkanek 
Najświętszego Sakramentu 
ze Lwowa, zwanym obec-
nie siostrami Klaryskami 
od Wieczystej Adoracji. 
Zgodnie z zasadami no-
wego zakonu,  6 lutego 

1910 roku ksiądz biskup 
Anatol Nowak uroczyście 
wystawił tutaj  Najświętszy 
Sakrament. Od tego dnia 
w klasztorze nieprzerwanie 
trwa adoracja Jezusa ukry-
tego w białej Hostii.
Z kolei od 1913 roku obo-
wiązuje tutaj klauzura pa-
pieska. Większość przeby-
wających tutaj sióstr nie 
opuszcza klasztoru i nie ma 
kontaktu z osobami z ze-
wnątrz. 
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W październikowym numerze Kuriera, opisując w rubryce 
„Cudze chwalicie” kapliczkę przenoszą o kilkadziesiąt me-
trów w związku z budową kompleksu sportowego, błęd-
nie podaliśmy jej lokalizację. Prawie 150-letnia kapliczka 
znajduje się w pobliżu popularnego „Chemika” w Oświę-
cimiu, a nie – jak napisaliśmy – w Chełmku.

 Sprostowanie

Sprzątanie piwnic, strychów, 
pomieszczeń gospodarczych i magazynów 
wraz z wywozem niepotrzebnych gratów.

Sprzątanie mieszkań po zmarłych osobach .

Malowanie (odświeżanie) natryskowe 
pomieszczeń.

Sprzątanie biur 
(demontaż i wywóz sprzętu)

Nie zajmujemy się transportem 
oraz przeprowadzkami!

 Firma zajmuje się generalnymi remontami 
i wykańczaniem wnętrz,

powyższe prace wykonywane są 
w przerwach między zleceniami. 

zadzwoń  664 302 930

Ceny ustalamy indywidualnie

Reklama
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Wielu twórców popularnych 
diet eliminuje ten składnik, 
mówiąc, że chleb jest wy-
sokokaloryczny i zawiera 
gluten. Uważam, że wy-
eliminowanie pieczywa nie 
jest dobrym pomysłem. 
Mamy tak ogromny wybór 
różnych jego rodzajów, że 
każdy z nas może wybrać 
coś odpowiedniego dla sie-
bie. Pieczywo jest źródłem 
węglowodanów złożonych 
(z których pozyskiwana 
jest energia), błonnika po-
karmowego, witamin z gru-
py B i magnezu. Dlaczego 
pieczywo pełnoziarniste jest 
lepsze? Dzięki zawartości 
większych ilości błonnika 
pokarmowego dłużej się tra-
wi, wolniej wchłania, wolniej 
podnosi poziom glukozy we 
krwi, przez co dłużej daje 
uczucie sytości i nie kusi cię 
na podjadanie niezdrowych 
przekąsek między posiłka-
mi.

Najważniejsze, żebyś za-
wsze przejrzał skład pie-
czywa, które kupujesz. Jeśli 
na chlebie przyklejona jest 
kartka ze składem, proble-
mu nie ma, co jeśli takiej 
karteczki nie ma? Możesz 
zawsze poprosić sprze-
dawcę o podanie składu. 
Najczęściej jest on dostęp-
ny w specjalnym zeszycie, 
czasem też możliwe jest 
wydrukowanie składu dla 
klienta. 
Zwracaj zawsze uwagę, żeby 
skład był jak najkrótszy. Do-
brze jest, jeśli na pierwszym 
miejscu znajdziesz mąkę 
pełnoziarnistą. Pamiętaj, że 
składniki zawsze wymienia-
ne są malejąco. 

Przykładowe składy dobrego 
pieczywa:
• Chleb żytni:mąka żytnia 

razowa typ 2000, mąka 
żytnia typ 720, zakwas 
żytni (mąka żytnia typ 
720, woda), woda, sól

• Chleb graham: mąka 
pszenna graham typ 
1850, mąka pszenna typ 
750, zakwas żytni (mąka 
żytnia typ 720, woda), 
woda, drożdże, sól.

Jeśli zdarza ci się zjadać 
pieczywo tostowe, również 
bacznie przyjrzyj się jego 
składowi. Można znaleźć ta-
kie z prostym składem, nie-
stety jest też wiele takich, 
które zawierają substancje 
konserwujące i polepsza-
cze. Zdajesz sobie na pew-
no sprawę z tego, że pie-
czywo z dobrym składem 
jest ważne tylko kilka dni, 
potem wysycha, natomiast 
termin przydatności do spo-
życia pieczywa tostowego to 
często kilka tygodni. Skład 

takiego pieczywa nie może 
być naturalny!

Często pacjenci pytają 
mnie, czy lepiej jeść bułki 
czy chleb. Nie ma to kom-
pletnie żadnego znaczenia, 

ważne, by skład był dobry.
Jeśli jesteś osobą zdrową, 
nie masz problemów z prze-
wodem pokarmowym mo-
żesz zjadać właściwie każde 
pieczywo. Im bardziej róż-
norodne, tym lepiej. Szcze-
gólnie warte polecenia jest 
pieczywo żytnie razowena 
zakwasie.

Jeśli masz cukrzycę lub in-
sulinoopornośćszczególnie 
ważne jest, żeby głównym 
składnikiem była mąka peł-
noziarnista o jak najwyż-
szym typie (1850 lub wię-
cej). Sprawdź też, czy nie 
ma karmelu i Rugomaltu.
Jeśli czasem masz zgagę 
lubwzdęcia, wybieraj raczej 
pieczywo graham lub orki-
szowe. Znajdziesz w nim 

sporo błonnika pokarmowe-
go, ale ten rodzaj pieczywa 
działa łagodniej na przewód 
pokarmowy niż pieczywo 
żytnie razowe.

Gdy dokuczają Ci zaparcia 
albo masz podniesiony po-
ziom cholesterolu, wybieraj 
pieczywo z ziarnami. Zawar-
ty w nich błonnik pokarmo-
wy i nienasycone kwasy 
tłuszczowe pozytywnie 
wpłyną na twój profi l lipido-
wy i ułatwią wypróżnianie.

Jeśli masz chorobę wrzo-
dową żołądka, zapalenie 
trzustki czy uciążliwą bie-
gunkę nie wahaj się zjadać 
pszenne, jasne pieczywo 
z oczyszczonej białej mąki. 
Takie, najlepiej czerstwe 
pieczywo znacznie zmniej-
szy twoje dolegliwości.

Jeśli rozpoznano u ciebie 
celiakię (chorobę trzewną, 
polegającą na nietoleran-
cji nawet niewielkich ilości 
glutenu) lub nieceliakalną 
nadwrażliwość na gluten, 
wypróbuj coraz bogatszy 
asortyment pieczywa bez-
glutenowego, które poznasz 
po umieszczonym na opako-
waniu symbolu przekreślo-
nego kłosa.

Jak widzisz temat pieczywa 
jest bardzo szeroki. War-
to przyjrzeć się dokładniej 
temu, co zjadamy w tak du-
żych ilościach. Może nawet 
skusisz się na upieczenie 
własnego chleba lub bułek? 
Jeśli tak, koniecznie wypró-
buj poniższe przepisy!

Marta Tobiczyk

Poradnik dietetyka

 Co powinieneś wiedzieć, 
wybierając pieczywo

Jesz je każdego dnia. Na śniadanie, drugie śniadanie, kolację, czasem również do obiadu, jako dodatek 
do dań typu bigos czy fasolka po bretońsku. Czasem przygotowujesz z niego tosty lub grzanki. Doskonale 
zaspokaja głód, łatwo i szybko można przygotować z niego pyszny posiłek. Czy zastanawiałeś się kiedyś, 
co zawiera pieczywo? Czy jesz odpowiednie dla siebie?

Reklama

Fo
to

: 
pi

xa
ba

y.
co

m

Chleb 
pełnoziarnisty

Zarobić w dużym naczy-
niu:
• 1 garść zakwasu (2-3 

łyżki)- od kogoś, kto 
już piecze chleb/ kupio-
ny w sklepie/ zrobiony 
własnoręcznie (dużo 
przepisów można zna-
leźć w internecie),

• 250g mąki na żurek,
•  250 ml letniej wody/

Wymieszać i zostawić 
przykryte ściereczką 
w cieple na około 6-8 go-
dzin (można na noc)
Potem dodać:
•  500 g mąki tortowej,
•  500 g mąki razowej 

pszennej typ 1500-2000
•  2 łyżeczki soli,
•  750 ml letniej wody
•  ¾ szklanki mieszanki: 

siemię lniane, płatki 
owsiane i otręby,

• orzechy włoskie posie-
kane 100 g,

•  25 g drożdży.
• 
Wszystko wymieszać 
drewnianą łyżką, zosta-
wić przykryte na około 2 
godzin do wyrośnięcia.
Potem odłożyć do słoiczka 
2-3 łyżki zakwasu i włożyć 
do lodówki (może leżeć 
około 2 tygodni)
2 duże foremki keksówki 
wysmarować olejem lub 
wyłożyć papierem do pie-
czenia i wyłożyć do nich 

ciasto. Można posypać 
makiem lun otrębami. 
Zostawić do wyrośnięcia.
Piekarnik nagrzać do tem-
peratury 150-160 stopni. 
Włożyć chleb na 15 minut.
Zwiększyć temperaturę do 
180- 200 stopni, piec 30-
40 minut. 
Wyjąć chleb z foremek, 
włożyć do piekarnika na 
10 minut do góry dnem.

Szybkie bułki
pełnoziarniste

• 40g drożdży,
• 1 łyżeczka cukru,
•  250 ml wody,
• 300g  mąki pszennej ra-

zowej lub orkiszowej typ 
1500 lub więcej,

•  200 g mąki pszennej,
•  20 g oleju,
• 1 łyżeczka soli,
• słonecznik 80 g,
• jJajko do posmarowania

Drożdże rozpuścić w wo-
dzie, dodać cukier, pod-
grzać do temp. Około 35 
stopni.
Dodać mąki, olej, sól 
i słonecznik, dobrze wy-
robić. Uformować bułecz-
ki (około 7-8szt). Ułożyć 
na blaszce wyłożonej pa-
pierem do pieczenia. Po-
smarować roztrzepanym 
jajkiem, posypać ziarnami 
słonecznika.
Piec 20 minut w 200 stop-
niach.

Przepisy 
na zdrowe 
pieczywo

Rubryka redagowana 
we współpracy 

z 
Poradnią Dietetyczną 

„Dieta i My”
www.dietaimy.pl
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Choć od samego początku rozgrywek liderem ligi okręgowej była Niwa Nowa Wieś, zespół z gminy Kęty 
zimę spędzi na drugim miejscu rozgrywek. Mistrzem jesieni została Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska, 
która w ostatniej kolejce rundy jesiennej wygrała mecz na szczycie 3:1 (1:0).

 Zadecydował ostatni mecz:
Kalwarianka mistrzem jesieni

Po 10 ligowych kolejkach 
w klasie okręgowej wyda-
wało się, że drużynie Niwy 
Nowa Wieś już nikt nie 
zagrozi w zdobyciu tytułu 

mistrza jesieni. Drużyna 
z gminy Kęty miała bo-
wiem 5 punktów przewagi 
nad drugą Kalwarianką i aż 
7 nad kolejnymi zespołami: 
Victorią Jaworzno i LKS-em 
Gorzów. Od tego czasu 
Niwa zaczęła jednak gubić 
punkty. Pierwsze na wła-
snym boisku bezbramkowo 

zremisowała z LKS-em Go-
rzów, a potem niespodzie-
wanie przegrała wyjazdowe 
spotkanie ze Skawą Wado-
wice 1:0.

Tymczasem Kalwarianka się 
dopiero rozpędzała. Mimo iż 
zespół z Kalwarii, z powo-
du modernizacji stadionu,  
wszystkie mecze rozgrywał 
na wyjazdach, kolejno wy-
grał ze Strażakiem Rajsko 
5:0, Górnikiem Brzeszcze 
2:0 i LKS-em Żarki 4:0. 
Jedyną stratę punktową od 

2 października Kalwarianka 
zanotowała w 13. kolejce, 
remisując bezbramkowo 
z Nadwiślaninem Gro-
miec.

Przed ostatnią ligową ko-
lejką Niwa miała więc dwa 
punkty przewagi nad Kalwa-
rianką i o tym, który z tych 
zespołów zdobędzie tytuł 
mistrza jesieni zadecydować 
miał bezpośredni mecz obu 
drużyn rozegrany na świeżo 
wyremontowanym stadionie 
w Kalwarii.

Faworytem spotkania wyda-
wała się Niwa, w szeregach 
której grają mający eks-
traklasowe doświadczenie 
Krzysztof Chrapek i Bartło-
miej Dudzic. Od początku 
meczu to jednak Kalwa-
rianka była zespołem lepiej 
zorganizowanym, a swoją 
dobrą grę udokumentowa-
ła golem Łukasza Kryszaka.   
Gdy jednak w 60 minucie 
czerwoną kartkę otrzymał 
Wiktor Kołodziej, wyda-
wało się, że Niwa przej-
mie kontrolę nad meczem. 
Tymczasem zamiast gola 
wyrównującego kibice zo-
baczyli kolejną bramkę dla 
Kalwarianki. Jej autorem, 
po rzucie rożnym, był Adam 
Frączek. 
Mimo, że po świetnej, so-
lowej akcji Chrapka Niwa 
zdołała strzelić bramkę kon-
taktową, na więcej zespołu 
z Nowej Wsi nie było stać. 
W ostatniej akcji meczu 
wynik na 3:1 ustalił Hubert 
Paździorko.  
Tym samym Kalwarianka 
przeskoczyła Niwę w tabeli 
i z dorobkiem 35 punktów 
w 15 meczach została mi-
strzem jesieni ligi okręgo-
wej. Niwa ma o 1 punkt 
mniej.
 jar
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Początek sezonu nie był udany dla hokeistów 
oświęcimskiej Unii. W pierwszych dziewięciu ligo-
wych meczach sezonu zanotowali zaledwie 3 zwy-
cięstwa i w pewnym momencie zajmowali nawet 
przedostatnią lokatę w tabeli. Wtedy nastąpił jed-
nak nieoczekiwany zwrot. 

 Niesamowita seria
hokeistów Unii

Ostatnią ligową porażkę 
Unia zanotowała 8 paź-
dziernika, przegrywając 
na własnym lodowisku 
z Energą Toruń 2:6. Od 
tego momentu Unia wkro-
czyła na zwycięska ścież-

kę wygrywając kolejno 8 
meczów. Oświęcimianom 
nie straszny był żaden li-
gowy przeciwnik. Unia 
wygrała kolejno z Tauro-
nem Podhale Nowy Targ 
(6:1 na wyjeździe), Ciarko 
STS Sanok (2:1), Zagłę-
biem Sosnowiec (9:2 na 
wyjeździe), JKH GKS-em 
Jastrzębie (5:2), Comarch 
Cracovią (6:4 na wyjeź-
dzie) GKS-em Tych (4:2), 
GKS-em Katowice (3:2 po 
rzutach karnych, na wy-
jeździe) oraz Energą Toruń 

(4:0 na wyjeździe). Dzięki 
tej fantastycznej serii ze-
spół z Oświęcimia wspiął 
się w ligowej tabeli na dru-
gie miejsce. 
Unia ma obecnie, po 17 
rozegranych spotkaniach,   

35 punktów i ustępuje 
tylko GKS-owi Katowice. 
Zespół ze stolicy Górnego 
Śląska ma 40 punktów, 
jednak rozegrał o jeden 
mecz więcej niż Unia.
Na trzecim miejscu plasu-
je się obecnie GKS Tychy, 
który zdobył 33 punkty 
w 19 spotkaniach (2 więcej 
niż Unia).
Kolejny mecz Unia rozegra 
19 listopada, gdy w Oświę-
cimiu podejmowała będzie 
zespół Podhala Nowy Targ.
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