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Ruszyła budowa obwodnicy
 Oświęcim strona 7

Ostatni etap rozbudowy SOSW
 Powiat Oświęcimski strona 6

Szkoła w Malcu: mury już stoją
 Kęty strona 8

Jak inwestują samorządy?

Nasze Turystyczne Skarby

Światowy Dzień Turystyki był okazją do ogłoszenia zwycięzców i wyróżnionych w te-
gorocznym Konkursie Turystyczne Skarby Małopolski. Wśród laureatów znalazły się 
produkty turystyczne z naszego regionu. Więcej na stronie 11.

Raport na temat samorządowych inwestycji przygotowany przez Pismo Samorządu Te-
rytorialnego „Wspólnota” pokazuje, że gminy naszego regionu – mimo kryzysu – nie 
przestają inwestować. Lokalnym liderem w tym zakresie jest, podobnie jak rok temu, 
Przeciszów. Tuż za nim uplasowała się Polanka Wielka, a podium zamykają Brzeszcze. 
O tym jak inwestują nasze gminy czytaj na stronie 3.

Stypendium „Musicie od siebie wymagać”
 Kalwaria Zebrzydowska strona 10
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REGION

Województwo Małopolskie wraz z Powiatem Krakowskim, Powiatem Wadowickim i Gminą Skawina wspól-
nie postanowiły doprowadzić do powstania połączenia drogowego Skawiny z planowaną Beskidzką Drogą 
Integracyjną (BDI) w Lanckoronie. W piątek, 4 listopada uroczyście podpisano porozumienie w tej spra-
wie. 

 Będzie nowa droga 
z Lanckorony do Skawiny

W wydarzeniu wzięli udział 
m.in. wicemarszałek Łukasz 
Smółka, dyrektor Zarządu 
Dróg Wojewódzkich Kata-
rzyna Węgrzyn-Madeja oraz 
samorządowcy. 

– W imieniu marszałka Wi-
tolda Kozłowskiego i swoim 
bardzo dziękuję sygnata-
riuszom porozumienia. Ta 
ważna dla Małopolski drogo-
wa inwestycja usprawni ko-
munikację w tej części re-
gionu i w przyszłości skróci 

czas dojazdu do Wadowic, 
czy dalej na Śląsk. To nie-
zwykle istotne dla rozwoju 
gospodarczego, ale też po-
prawy bezpieczeństwa dla 
wszystkich użytkowników 

ruchu drogowego – pod-
kreślał podczas spotkania 
wicemarszałek Wojewódz-
twa Małopolskiego Łukasz 
Smółka.
Samorząd wojewódzki 
wspólnie z Powiatem Kra-
kowskim, Powiatem Wa-

dowickim i Gminą Skawina 
postanowiły zrealizować 
zadanie inwestycyjne p.n.: 
„Opracowanie Studium 
techniczno-ekonomiczno
-środowiskowe dla połą-

czenia BDI w m. Lanckoro-
na z DW 953 w Skawinie”. 
Połączenie Skawina – BDI 
to zamierzenie inwestycyjne 
polegające na zaprojekto-
waniu nowego odcinka drogi 
wojewódzkiej, który zespoli 
się z obwodnicą Skawiny.

Inwestorem tego zadania 
w zakresie opracowania 
studium jest Województwo 
Małopolskie, a jego całko-
wita wartość to ponad 793 
tys. zł. Koszty ponoszone 
przez strony zostaną sfi -
nansowane w następują-
cym podziale: wojewódz-
two – 51,7% (ponad 410  
tys. zł fi nansowane w 2023 
r.), Powiat Krakowski blisko 
139 tys. zł w 2022 r., Powiat 
Wadowicki ponad 105,5 tys. 
zł w 2022 r., i Gmina Skawi-
na w łącznej kwocie blisko 
139 tys. podzielone na lata 
2022-2023. W ramach za-
dania zostanie opracowane 
studium korytarzowe oraz 
wielowariantowe studium 
techniczno-ekonomiczno
-środowiskowe z analizą 
wielokryterialną dla połą-
czenia BDI w Lanckoronie z 
drogą wojewódzką DW953 
w Skawinie.

Przypomnijmy, że Beskidz-
ka Droga Integracyjna to 
planowana droga ekspre-
sowa S52, która w przy-
szłości połączy Głogoczów 
z Bielskiem-Białą. Z zapo-
wiedzi rządu wynika, że 
droga ma powstać do roku 
2030.

Końcem października kilka jednostek ochotniczych straży pożarnych z naszego regionu otrzymało nowe 
pojazdy, które mają pomóc w codziennej pracy na rzecz społeczności lokalnych. OSP Andrychów zapre-
zentowało nowy quad, do Kleczy w gminie Wadowice trafi ła nowa Scania P360 z napędem 4×4, zaś do 
Przecieszyna w gminie Brzeszcze – Man TGM.

Andrychów, Klecza, Przecieszyn

 Strażacy mają nowe pojazdy

Quad Segway Snarler AT6 
został zakupiony ze środ-
ków własnych Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Andry-

chowie. – Tak naprawdę 
ten pojazd został zakupio-
ny ze środków mieszkań-
ców Andrychowa, którzy 

wspierali nasze akcje np. 
kalendarze. Dziękujemy 
im za to. – mówi naczelnik 
andrychowskiej OSP Jakub 

Targosz. Pojazd wykorzy-
stywany będzie do akcji 
w trudnych terenach oraz 
przy zabezpieczaniu imprez. 

Z kolei w Kleczy strażacy 
otrzymali fabrycznie nowy 
samochód ratowniczo-ga-
śniczy Scania P360 z napę-

dem 4×4. Zastąpi on bardzo 
wysłużonego już 27-letnie-
go Jelcza. Warto dodać, że 
jednostka OSP Klecza działa 

w ramach Krajowego Syste-
mu Ratowniczo-Gaśniczego 
oraz włączona jest do Wo-
jewódzkiego Odwodu Ope-
racyjnego.

Kolejny nowy wóz trafi ł do 
strażaków z Przecieszyna 
w gminie Brzeszcze. Wóz 
bojowy Man TGM koszto-
wał 950 tysięcy złotych. 
Zakupiony został m.in. 
z dotacji uzyskanej przez 
OSP z MSWiA (382 tys. 
złotych), Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wod-
nej w Krakowie (168 tys. 
złotych), Gminy Brzeszcze 
(250 tys. zł), Grupy „Azoty” 
z Tarnowa (100 tys. złotych) 
oraz Powiatu Oświęcimskie-
go (20 tys. złotych). Wy-
mierne wsparcie fi nansowe 
stanowiły także darowizny 
przekazane przez mieszkań-
ców Przecieszyna w ramach 
zbiórki publicznej przepro-
wadzonej przez OSP.
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Jawiszowice

 Jubileusz kościoła
11 listopada to w kościele katolickim święto Św. Mar-
cina Biskupa z Toures. W tym roku dla wspólnoty 
parafi alnej w Jawiszowicach uroczystość odpusto-
wa głównego patrona miała szczególnie podniosły 
charakter, gdyż łączyła się z jubileuszem 330-lecia 
odbudowanej, zabytkowej świątyni. 

Uroczystą sumę odpustową 
odprawił i kazanie wygłosił 
ksiądz biskup Piotr Greger, 
biskup pomocniczy Diece-
zji Bielsko-Żywieckiej. Po 
mszy, w której udział wzięli 

nie tylko parafi anie, ale i za-
proszeni goście m.in. człon-
kini Zarządu Województwa 
Małopolskiego Iwona Gibas, 
członkini Zarządu Powiatu 
w Oświęcimiu Teresa Jan-
kowska, delegacje i poczty 
sztandarowe organizacji 
działających w Jawiszowi-
cach - uczestnicy uroczysto-
ści przemaszerowali pod po-
mnik „Ku czci poległych na 
polu chwały mieszkańców 
Jawiszowic”, gdzie z okazji 
Święta Niepodległości zło-
żono kwiaty oraz wspólnie 
odśpiewano hymn.

Kościół parafialny św. 
Marcina w Jawiszowicach 
zbudowano w 1692 r., na 

miejscu spalonego wcze-
śniejszego kościoła z 1511 
r. Nad nawą i prezbiterium 
znajduje się jednolity gon-
towy wielopołaciowy dach, 
który tworzy nad prezbite-

rium szerokie okapy oparte 
na wspornikach. Wnętrze 
kościoła w nawie jest przy-
kryte stropem, a w prezbi-
terium pozornym sklepie-
niem kolebkowym. Ołtarz 
główny pochodzi z ok. 1700 
r., natomiast neogotyckie 
ołtarze boczne wykonano 
w XIX w. W tęczy umiesz-
czona jest belka tęczowa, 
na której znajduje się ba-
rokowy krucyfi ks oraz po-
sągi Matki Bożej, św. Jana 
Ewangelisty i św. Marii Mag-
daleny.

Świątynia jest częścią Szla-
ku Architektury Drewnianej 
Województwa Małopolskie-
go.
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Andrychów

 Medal za współpracę
Jan Zieliński podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej 
w Andrychowie odebrał okolicznościowy medal przy-
znany mu przez władze niemieckiego miasta Isny. 

Były radny dwóch kaden-
cji, członek byłego Zarządu 
Miejskiego w Andrychowie, 
wieloletni nauczyciel i wi-
cedyrektor andrychowskiej 
Szkoły Podstawowej nr 4 
Jan Zieliński odebrał me-
dal, który przyznały mu 
władze Isny z okazji 25. 
rocznicy zawarcia partner-
stwa między tym miastem 
a Andrychowem. Zieliński ze 
względu na stan zdrowia nie 
mógł uczestniczyć w ostat-
nim wyjeździe delegacji An-
drychowa do Isny. Dlatego 
medal odebrał z rąk burmi-
strza Tomasza Żaka przed 
październikową sesją Rady 
Miejskiej w Andrychowie.
- Te początki były trudne, 
bo byliśmy w zupełnie in-
nym miejscu w Europie niż 
wówczas Niemcy. Oni byli 

krajem bogatym, daleko 
przed nami, a my byliśmy 
po prostu biedni. Samo na-
wiązanie współpracy trwało 
wiele miesięcy. Propozy-
cja wyszła nie od nas, nie 
ode mnie, tylko właśnie od 
mieszkańców Isny, a głów-
nie jego przedstawiciela, 
który budował Między-
narodowy Dom Spotkań 
Młodzieży w Oświęcimiu 
Helmuta Morloka. On tutaj 
przywiózł swoich przyjaciół, 
znajomych, współpracowni-
ków. A przy okazji zamiesz-
kał w Rzykach, w miejscu, 
które sobie wybrał na pobyt 
w Polsce, na czas nadzoru 
architektonicznego nad bu-
dową, bo to on był twórcą 
projektu. Rzyki przypomina-
ły mu jego własne strony – 
wspominał Jan Zieliński.
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Przeciszów na czele
Choć wokół szalała pande-
mia i widoczne były pierw-
sze oznaki nadchodzącego 
kryzysu (raport obejmuje 
lata 2019-2021), samorzą-
dy tylko nieznacznie ogra-
niczyły swoje inwestycje. 
Sporo było także takich, 
w których inwestycje zna-
cząco wzrosły. W naszym 
regionie przykładem może 
być Przeciszów, który już 
w zeszłym roku był liderem 
zestawienia dla powiatów 
oświęcimskiego i wadowic-
kiego. W obecnym zesta-
wieniu kwota wydawana na 
inwestycje w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca wzro-
sła w gminie Przeciszów 
do 1813,42 zł. Dało to 72 
miejsce wśród 1533 gmin 
wiejskich w skali kraju. 
Działalność inwestycyjna 
to przemyślana strategia 
rozwoju gminy. – 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 – mówi wójt Prze-
ciszowa Tomasz Kosowski.

Polanka Wielka
i Brzeszcze 
w czołówce
Na drugim miejscu zesta-
wienia w naszym regionie 
znalazła się gmina Polanka  
Wielka, która podąża dro-
gą Przeciszowa. W latach 
1919-1921 gmina zainwe-
stowała średnio 1393,91 
zł  na mieszkańca. To aż 
o ponad 250 zł więcej niż 
we wcześniejszym zesta-
wieniu. Tak duży przyrost 
inwestycji spowodował, że 
Polanka Wielka w krajowym 
rankingu awansowała o po-
nad 200 pozycji – z miejsca 
436 na 198. Warto przypo-
mnieć, że jeszcze trzy lata 
temu gmina ta zajmowała 
miejsce 760.
W czołówce naszego regio-
nalnego zestawienia utrzy-
mują się Brzeszcze. Samo-
rząd tej gminy inwestował 
w ostatnich latach średnio 
1376,30 zł per capita. 

Sporo inwestują tak-
że samorządy Stryszowa 
(1188,22 zł) oraz Zatora 
(1075,12 zł). W obu przy-
padkach dane w porówna-

niu z poprzednim zestawie-
niem zmieniły się zaledwie 
o kilka złotych. 
Pozostałe gminy regionu 
inwestują poniżej 1000 zł 

Raport na temat samorządowych inwestycji przygotowany przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspól-
nota” pokazuje, że gminy naszego regionu – mimo kryzysu – nie przestają inwestować. Lokalnym lide-
rem w tym zakresie jest – podobnie jak rok temu – Przeciszów, którego wskaźnik inwestycji na jednego 
mieszkańca gminy wzrósł w ostatnim roku o 150 zł. Jeszcze większy wzrost wydatków na inwestycje 
zanotowała Polanka Wielka, która znalazła się na drugim miejscu wśród gmin naszego regionu. Podium 
zamykają Brzeszcze.

 Jak inwestują 
nasze samorządy?

Reklama
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na jednego mieszkańca. 
Najbliżej osiągnięcia tej 
granicy była Lanckorona, 
której inwestycje wzrosły 
o prawie 200 zł. 

Najwięksi
 w środku stawki
Największe miasta nasze-
go regionu – Oświęcim 
i Wadowice –  znalazły się 
w środku stawki. Oświęcim 
zainwestował 838,00 zł, zaś 
Wadowice 750,37 zł. Róż-
nica między tymi miastami 
znacząco spadła – jeszcze 
rok temu wynosiła bowiem 
ponad 300 zł. W przypadku 

Oświęcimia wartość inwe-
stycji spadła z 909,63 zł, 
zaś w Wadowicach - wzro-
sła z 602,67.

Powiaty lekko w górę
Ranking pokazał, że zdecy-
dowanie słabszym szcze-
blem samorządu w zakresie
inwestycji są powiaty. Zwy-
cięski w tej kategorii powiat
wysokomazowiecki (woj. 
podlaskie) zainwestował 
zaledwie 701,65 zł. Powiat 
oświęcimski wśród 314 
samorządów tego szcze-
bla zajął miejsce 79 z in-
westycjami na poziomie 
263,23 zł na mieszkańca. 
Powiat wadowicki sklasyfi -
kowany został na 124 miej-
scu z inwestycjami wartości 
218,90 zł na mieszkańca. 
Oba nasze powiaty odno-
towały wzrosty inwestycji 
- oświęcimski o ok. 15 zł, 
a wadowicki o prawie 30 zł. 

Przy opracowywaniu ran-
kingu pod uwagę bra-
na była całość wydatków 
majątkowych poniesio-
nych w latach 2019–2021. 
W ten sposób organizato-
rzy chcieli uniknąć dużych, 
chwilowych wahań wskaź-
nika będącego podstawą 
rankingu. Uzasadnieniem 
uwzględnienia wydatków 
majątkowych (a nie tylko 
inwestycyjnych) jest fakt, 
że np. wydatki na dokapita-
lizowanie spółek są prawie 
zawsze przeznaczane na 
wsparcie projektów inwe-
stycyjnych. 

Jarosław Zięba
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W połowie października ofi cjalnie otwarte zostało Centrum Sportu i Rekreacji przy Zespole Szkolno
-Przedszkolnym w Spytkowicach. Do godzin popołudniowych obiekt stanowić będzie bazę sportową dla 
szkoły, a od popołudnia do godziny 22:00 będzie bezpłatnie udostępniony dla wszystkich mieszkańców.

Realizacja tej inwesty-
cji rozpoczęła się jesz-
cze w roku 2017, kiedy 

to opracowany został 
projekt techniczny budo-
wy Centrum. Następnie 

Gmina podjęła działania 
związane z pozyskaniem 
środków zewnętrznych 

na ten cel. Temat okazał 
się nie lada wyzwaniem. 
Złożony do Urzędu Mar-

Spytkowice

 Centrum Sportu i Rekreacji
ofi cjalnie otwarte
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Wadowice

 Jest nowa droga
Po dziewięciu miesiącach od rozpoczęcia budowy 
kierowcy mogą jeździć nowym odcinkiem ulicy Spół-
dzielców w Wadowicach. Droga przedłużona zosta-
ła do skrzyżowania ulicy Poprzecznej z Aleją Matki 
Bożej Fatimskiej.

Budowa ulicy rozpoczęła się 
na początku roku. Wyko-
nawcą inwestycji była fi rma 
Wikos Fresh z Wygiełzowa. 
Zakres prac obejmował re-
mont istniejącej ul. Spół-

dzielców i przedłużenie jej 
aż do skrzyżowania ul. Po-
przecznej z Al. Matki Bożej 
Fatimskiej, w miejsce któ-
rego powstało nowe rondo. 
Wzdłuż całej jezdni wybu-
dowane zostały chodniki, 
ścieżka rowerowa, oświetle-

nie i kanalizacja deszczowa. 
Wartość inwestycji wyniosła 
ponad 3 083 860,12 zł, któ-
re Gmina Wadowice pozy-
skała z Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg.

W ramach budowy ulicy 
Spółdzielców wprowadzono 
jeszcze jedną istotną zmia-
nę w organizacji ruchu w tej 
części miasta, wprowadza-
jąc ruch dwukierunkowy na 
ulicy Poprzecznej.
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szałkowskiego w Krakowie 
wniosek o dofi nansowanie 
w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 
na długi czas trafi ł na listę 
rezerwową. Kiedy po wie-
lu rozmowach i analizach, 
podjęto decyzję o realiza-
cji inwestycji ze środków 
własnych, pomocną dłoń 
wyciągnęły władze woje-
wództwa małopolskiego. 
Po wizycie przedstawicieli 
samorządu wojewódzkiego, 
w sierpniu 2021 roku, inwe-
stycja otrzymała wsparcie 
z budżetu województwa 
w kwocie prawie 1,5 milio-
na złotych. To pozwoliło na 
rozpisanie przetargu. Umo-
wa z wykonawcą podpisana 
została we wrześniu 2021 
roku. 

W ramach zadania powstał 
cały kompleks obiektów 
sportowych. Najważniej-

szym z nich jest boisko do 
piłki nożnej o nawierzch-
ni ze sztucznej trawy 
IV generacji, tzw. trawy 
bezzasypowej. To jedna 
z najnowocześniejszych 
nawierzchni w powiecie 
wadowickim. 
Wybudowano także boiska 
do siatkówki i koszykówki 
z nawierzchnią bezpiecz-
ną. Powstał również kort 
tenisowy i boisko do piłki 
ręcznej. Całość uzupełnia-
ją siłownia plenerowa, plac 
zabaw, bieżnia oraz tor do 
skoku w dal. Obiekt został 
oświetlony i ogrodzony. 
Zamontowano także mo-
nitoring wizyjny. Łączna 
kwota inwestycji wyniosła 
2,4 miliona złotych.

- Trzy lata temu zakończy-
liśmy kompleksową ter-
momodernizację budyn-
ku szkoły, dziś oddajemy 
do użytku nowe Centrum 
Sportu i Rekreacji. Efekt 
jest niesamowity. Stworzy-
liśmy sołectwu Spytkowice 
warunki godne XXI wieku, 
gdzie uczeń ma zapewnio-
ny wszechstronny rozwój, 
a mieszkaniec doskona-
łe miejsce do spędzenia 
wolnego czasu. – mówił 
w trakcie uroczystości 
wójt gminy Mariusz Kry-
stian.

Co warte podkreślenia, 
obiekt wykorzystywany 
będzie praktycznie przez 
cały dzień. Do godzin po-
południowych stanowi bazę 
sportową dla szkoły, a od 
popołudnia do godziny 
22:00 jest bezpłatnie udo-
stępniany dla wszystkich 
mieszkańców gminy Spyt-
kowice.

22 października w Brzeszczach odbyła się X Spartakiada Kół Gospodyń Wiejskich. Jubileuszowe wydarze-
nie odbywało się pod hasłem „Zabawy naszych przodków”. W rywalizacji udział wzięło 15 kół gospodyń 
wiejskich z czterech powiatów zachodniej Małopolski i południowej części województwa śląskiego. 

Spartakiada miała na celu 
głównie prezentację, za-
chowanie oraz ochronę 
tradycji i dziedzictwa kul-
turowego wsi, poprzez 
zaprezentowanie tradycyj-
nych zabaw i konkurencji 
sportowych, a także innego 
dorobku kulturowego KGW. 
Organizatorzy chcieli po-
kazać, że bez względu na 
wiek, bez drogiego, specja-
listycznego sprzętu, moż-

na fantastycznie nie tylko 
promować aktywny i zdro-
wy styl życia, ale również 
zapewnić uczestnikom oraz 
licznym gościom i kibicom 
- wspaniałą zabawę i inte-
grację środowiska lokalne-
go.
Uczestniczki z ogromnym 
entuzjazmem i zaanga-
żowaniem brały udział 
w konkurencjach, które 
miały m.in. przypomnieć 

dawne wiejskie zabawy po-
dwórkowe. Były więc: bieg 
z jajkiem na łyżce, strzały 
na malutką bramkę z du-
żej odległości, rzuty ziem-
niakami do celu, zabawny 
tor przeszkód z prowadze-
niem piłki miotłą, wiesza-
nie i ściąganie prania, rzut 
kapeluszem na odległość 
czy nawlekanie koralików. 
Ogromnych emocji i nie 
lada sprawności wymagało 

przeplatanie obręczy hula
-hop przez trzymające się 
za ręce zawodniczki.
Okazały Puchar Burmi-
strza Brzeszcz za 1 miej-
sce wywalczył zespół KGW 
Zaborze z gminy Chy-
bie w powiecie cieszyń-
skim. Drużyna Super Star 
Brzeszcze złożona z człon-
kiń kół gospodyń wiejskich 
z gminy Brzeszcze zajęła 
piąte miejsce.

 Rywalizowały koła gospodyń
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Przy trasie pieszo-rowerowej Wadowice–Ponikiew powstała ścieżka edukacyjna „Przyroda Beskidów”. 
16 przystanków ścieżki przybliża spacerującym wybrane zagadnienia związane z beskidzką przyrodą. 
Autorami ścieżki są przyrodnicy i edukatorzy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Ficedula.

Ścieżkę edukacyjną Przy-
roda Beskidów tworzy 16 
przystanków. Są to tabliczki 
z kodami QR przymocowa-
ne do ławeczek zlokalizo-
wanych przy ścieżce pie-

szo-rowerowej. Skanując 
kody, zostaną Państwo 
przekierowani do treści 
poszczególnych przystan-
ków opisujących przyrodę 
gór. W opisach poruszana 
jest tematyka beskidzkiej 
przyrody i kultury. Znaleźć 
w niej można między inny-
mi informacje na temat la-

sów porastających Beskidy, 
drapieżników, rykowiska, 
ptaków i kultury wołoskiej. 
Opisy przybliżanych tema-
tów uzupełnione zostały 
zdjęciami oraz fi lmikami.

– Chcemy zaciekawić 
mieszkańców otaczającą 
nas, beskidzką przyrodą. 
Coraz szybsze tempo ży-
cia i bycie w ciągłym bie-
gu sprawiają, że wszyscy 
mamy coraz mniej czasu 
na obcowanie z naturą. 
Tymczasem będące niemal 
na wyciągnięcie ręki Be-

skidy kryją w sobie wiele 
pięknych, dzikich miejsc 
i przyrody wartej pozna-
nia – mówi jeden z pomy-
słodawców ścieżki, Jakub 
Wyka ze Stowarzyszenia 

Fidecula. – Dziękujemy 
Gminie Wadowice za moż-
liwość zamontowania tabli-
czek na ławeczkach. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu, wę-
drując szlakiem pieszo-ro-
werowym z Wadowic do Po-
nikwi lub odwrotnie, można 
na chwilę przysiąść, odpo-
cząć i zapoznać się z propo-

nowaną przez nas tematyką 
– dodaje Wyka.
Autorzy ścieżki edukacyjnej 
mają nadzieję, że lektura 
przystanków będzie zachę-
tą do dalszego poznawania 
górskiej fauny i fl ory.
– Odpoczynek w bliskości 
natury wpływa korzystnie 
na nasze samopoczucie. 
Mało tego. Zdarza się, że 
nawet lekarze polecają na 
różne dolegliwości spacer 
po lesie. Poznawanie be-
skidzkiej przyrody może 
być doskonałą formą „laso” 
i „góroterapii”, do czego 
serdecznie zachęcamy! 
– zaprasza do odwiedzin 
ścieżki edukacyjnej Zuzan-
na Wyka ze Stowarzyszenia 
Ficedula.

Stowarzyszenie Ficedula 
zostało założone w 2021 
roku z inicjatywy miłośni-
ków przyrody, zafi ksowa-
nych na punkcie gór, sta-
rych drzew, drapieżników 
– zarówno tych chodzących 
jak i latających. Główną 
misją stowarzyszenia jest 
działalność na rzecz ochro-
ny przyrody oraz populary-
zacja poznawania przyrody 
jako alternatywnej formy 
spędzania wolnego czasu.

Wadowice, Ponikiew

 Powstała ścieżka edukacyjna 
o przyrodzie Beskidów
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 Martynka
 w fi nale 
 Mam Talent
7-letnia Martyna Stawowy z Barwałdu Górnego 
awansowała do fi nału telewizyjnego show „Mam 
Talent”. W ostatni weekend widzowie telewizji TVN 
najwyżej ocenili jej występ spośród wszystkich pół-
fi nalistów. 

O występie Martyny w Mam 
Talent szerzej pisaliśmy 
w październikowym nume-
rze Kuriera. Przypomnijmy, 
7-letnia Martyna taniec - 
modern jazz trenuje dopie-

ro od kwietnia 2021 roku. 
W eliminacyjnym występie 
tak oczarowała widownię, 
że jeden z jurorów - tan-
cerz Jan Kliment  – nacisnął 
złoty przycisk, co oznaczało 
bezpośredni awans do pół-
fi nału.
W ostatnią sobotę, w pół-
finałowym występie na 
żywo, Martyna ponownie 
zachwyciła widzów. – Je-
steś taneczną księżniczką 

- powiedział tuż po wystę-
pie prowadzący program 
Marcin Prokop. Wtórowali 
mu jurorzy oraz widzowie, 
którzy w głosowaniu od-
dali na Martynę najwięcej 

głosów. Oznacza to, że za 
kilka tygodni Martyna wy-
stąpi w fi nale i będzie miała 
okazję wygrać główną na-
grodę programu - 300 tys. 
złotych.
W tym samym półfinale 
wystąpił także drugi re-
prezentant naszego regionu 
- Adam Mikołajek z Andry-
chowa, który zaprezentował 
jazdę na hulajnodze wyczy-
nowej.
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POWIAT OŚWIĘCIMSKI

Informacje przygotowane we współpracy 
ze Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu

 Ostatni etap rozbudowy 
 Specjalnego Ośrodka 
 Szkolno-Wychowawczego

To kluczowa inwestycja 
Powiatu Oświęcimskiego. 
Trzeci, a zarazem ostatni 

etap swoim zakresem obej-
muje budowę sali gimna-
stycznej, przebudowę bu-
dynku szkoły podstawowej 
z dobudówkami i połączenie 
go przewiązkami z pozosta-
łą częścią rozbudowanego 
ośrodka. 
Przypomnijmy, że 17 paź-
dziernika br. przedstawiciele 
Zarządu Powiatu w Oświę-
cimiu podpisali z wykonaw-

cą umowę na realizację 
trzeciego etapu (na zdję-
ciu).

- Jeszcze w tej kadencji 
oddamy w całości obiekt 
do użytkowania. Co istot-
ne, udało nam się pozyskać 
znaczące środki zewnętrzne 
z budżetu państwa i woje-
wództwa małopolskiego. 
Pragnę zaznaczyć, że nasi 
poprzednicy tylko mówili na 
temat możliwości pozyska-
nia środków zewnętrznych, 
natomiast kiedy uzyskali ta-

kie środki, musieli w więk-
szości je zwrócić, ponieważ 
nie potrafi li ich wykorzy-

stać. My już wykorzystali-
śmy 8 mln zł, kolejne 22 
mln zł wykorzystamy w tym 
etapie - powiedział starosta 
Andrzej Skrzypiński. 
Wicestarosta Paweł Kobie-
lusz podkreślił, że osobiście 
czuje się mocno związany 
z tą kluczową inwestycją 
Powiatu Oświęcimskiego, 
gdyż towarzyszy mu od po-
czątku tej kadencji. 

- Zakres w pierwotnym 
projekcie był nieco inny niż 
w realizowanym obecnie. 
Z czego to wynika? Nasi 
poprzednicy w projekcie 
budowy tak dużego ośrod-
ka nie uwzględnili niestety 
konieczności budowy sali 
gimnastycznej. Stąd też 
postanowiliśmy zmodyfi-
kować projekt i w miejscu 
drugiej auli powstanie sala 
gimnastyczna wraz z przy-
ległymi boiskami dla dzieci 
ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi - tłumaczył 
wicestarosta. 
Zadanie zrealizuje Przedsię-
biorstwo Inżynieryjno-Bu-
dowlane „BUDECON” SA 
z Sosnowca. Po zakończe-
niu robót SOSW w Oświę-
cimiu będzie jednym z naj-
nowocześniejszych tego 
typu ośrodków w naszym 
kraju. 

W rozbudowywanym od kil-
ku lat Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym 
w Oświęcimiu uczy się 
i rehabilituje 270 osób. 
Już teraz do dyspozycji 
mają m.in. nowoczesne 
i funkcjonalne sale, dobrze 
wyposażone pracownie 
nauki zawodu, oraz ba-
sen. 

Symbolicznym wbiciem łopat przez starostę oświęcimskiego Andrzeja Skrzypińskiego, wicestarostę Pawła 
Kobielusza i członka zarządu powiatu Jerzego Mieszczaka oraz przedstawicieli wykonawcy, 7 listopada 
zainaugurowano trzeci etap przebudowy i rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Oświęcimiu. Obecni na uroczystości byli również członkini zarządu powiatu Teresa Jankowska i dyrektor 
powiatowej placówki Jacek Polak. 

Fo
to

:S
ta

ro
st

w
o 

Po
w

ia
ow

e 
w

  
O

św
ię

ci
m

iu

 Dbają o nasze serca 

19 października w uro-
czystej inauguracji zada-
nia uczestniczyli włodarze 
Powiatu Oświęcimskiego 
- starosta Andrzej Skrzy-
piński, wicestarosta Paweł 
Kobielusz i członek zarzą-
du powiatu Jerzy Miesz-
czak. 

Centrum zapewnia pacjen-
tom z powiatów oświę-
cimskiego i wadowickiego 
dostęp do diagnostyki i za-
biegowych procedur kardio-
logicznych. 
Spółka dobuduje do istnie-
jącego już obiektu pawilon 
o pow. 730 m kw. Pacjenci 
zyskają dostęp do nowej in-
frastruktury, która wzmoc-
ni specjalistyczną opiekę 
kardiologiczną. Wartością 
nowego obiektu będzie 
m.in. sala hybrydowa do 
zabiegów planowych, mniej 
inwazyjnych i skuteczniej-
szych dla pacjentów oraz do 
nagłych przypadków.

Przypomnijmy, że 2 marca 
br. dyrektor Szpitala Po-
wiatowego w Oświęcimiu 
Edward Piechulek podpisał 
z przedstawicielami za-
rządu spółki G.V.M. Carint 

umowę dzierżawy gruntu 
szpitala pod rozbudowę 
placówki.
- Rozbudowa centrum kar-
diologii inwazyjnej, elektro-

terapii i angiologii jeszcze 
bardziej podniesie poziom 
świadczonych usług w tym 
zakresie. Po trzech latach 
zmagań z różnymi prze-
ciwnościami, najpierw losu, 
potem politycznymi dopro-
wadziliśmy etap wielkie-

go projektu do końca. To 
będzie ośrodek na miarę 
XXII wieku, bo na miarę 
obecnego stulecia usługi 
w Carincie świadczone są 

już od dawna - mówił sta-
rosta oświęcimski Andrzej 
Skrzypiński. 
- Firma Carint realizuje 
usługi medyczne w ramach 
kontraktu z NFZ, co ozna-
cza, że są one dla pacjen-
tów bezpłatne i świadczone 

na najwyższym możliwym 
poziomie - podkreślił wice-
starosta Paweł Kobielusz, 
dodając że Zarząd Powia-
tu w Oświęcimiu, dyrek-

cja Szpitala Powiatowe-
go w Oświęcimiu i spółka 
Carint dokładają wszel-
kich starań, aby wszyscy 
mieszkańcy powiatu byli 
zabezpieczeni w usługi kar-
diologiczne na najwyższym 
możliwym poziomie.

Rozpoczęto rozbudowę centrum kardiologii inwazyjnej, elektroterapii i angiologii spółki G.V.M. Carint. 
Ośrodek, który w przyszłym roku wzbogaci się o dodatkową przestrzeń, od kilkunastu lat funkcjonuje na 
terenie Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu. 

Z udziałem starosty oświęcimskiego Andrzeja Skrzy-
pińskiego, Jerzego Mieszczaka - członka Zarządu 
Powiatu w Oświęcimiu i burmistrza Zatora Mariusza 
Makucha 7 listopada przekazano wykonawcy zada-
nia plac budowy pod przebudowę drogi powiatowej 
ul. Centralna w Łowiczkach (Gm. Zator). 

 Rusza przebudowa 
 drogi powiatowej
 w Łowiczkach

Ulica Centralna, na przedłu-
żeniu ul. Granicznej, łączy 
drogę krajową 44 z drogą 
wojewódzką 781 Zator - 
Andrychów. Wije się w po-
bliżu Energylandii i strefy 
gospodarczej.
Potocznie nazywana jest 
„zachodnią obwodnicą Za-
tora”, choć to określenie 
zdecydowanie na wyrost. 
Na 2,5-kilometrowym od-
cinku nie ma chodnika 
ani przejścia dla pieszych. 
Droga jest wąska, niedo-
stosowana do zwiększone-
go ruchu samochodowego, 
będącego konsekwencją 
dynamicznie rozwijającej 
się strefy przemysłowej 
oraz tłumów korzystających 
z niezliczonych atrakcji w 
parku rozrywki.
Zakres inwestycji prowa-
dzonej przez Powiat Oświę-
cimski obejmuje: przebu-
dowę nawierzchni jezdni, 
budowę chodnika i zatok 
autobusowych wraz z pe-
ronami i wiatami autobuso-
wymi, przejść dla pieszych, 
budowę i przebudowę zjaz-

dów, przebudowę dojść do 
posesji prywatnych. Po-
nadto budowę kanalizacji 
deszczowej, przebudowę 
przepustów, przebudowę i 
zabezpieczenie sieci oraz 
montaż urządzeń bezpie-
czeństwa ruchu drogowe-
go. 
Starosta oświęcimski An-
drzej Skrzypiński podkreślił, 
że w trosce o zrównoważo-
ny rozwój naszego powiatu, 
kierując się odpowiedzial-
nością za każdą wydaną 
złotówkę i wsłuchując się 
w potrzeby poszczegól-
nych gmin, zarząd powiatu 
przekazuje fundusze bu-
dżetowe i pozyskane środ-
ki zewnętrzne na inwesty-
cje w tych rejonach, gdzie 
aktualnie są najpilniejsze 
potrzeby.
Zadanie w Łowiczkach, któ-
re według szacunków po-
chłonie blisko 16,5 mln zł, 
uzyskało wsparcie z Polskie-
go Ładu w kwocie przeszło 
15 mln zł. Resztę środków 
wyłoży Powiat Oświęcimski 
i Gmina Zator. 
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Rekordowa kwota i frekwencja na trybunach – tak w 
skrócie można podsumować 8. Wielki Charytatywny 
Mecz Hokejowy, który 5 listopada zorganizowano 
na oświęcimskim lodowisku.

 Otworzyli serca 
 i portfele dla chorej 
 Natalki z Głębowic

Wydarzenie wymyślone i 
przygotowane przez Fun-
dację Mała Orkiestra Wiel-
kiej Pomocy po raz kolejny 
Powiat Oświęcimski wsparł 
fi nansowo. 

Spotkanie z wrodzonym 
sobie poczuciem humo-
ru komentowali Krzysztof 
Skiba z zespołu Big Cyc 
i Przemysław Skowron, 
dziennikarz RMF FM. Po-
jedynek Przyjaciół MOWP 
i Hokejowej Reprezentacji 
Artystów Polskich przyniósł 
wiele pozytywnych emocji. 
Najważniejsza była wymier-
na pomoc dla Natalki Wolak 
z Głębowic, chorującej na 
rdzeniowy zanik mięśni. Na 

rehabilitację dziewczynki 
udało się zebrać ponad 73 
tys. zł!

W ekipie Przyjaciół MOWP 
wystąpił wicestarosta Paweł 

Kobielusz. Jak podkreślił, 
wynik w tym przypadku był 
sprawą drugorzędną.
- Gramy dla chorego dziec-
ka i to jest najważniejsze - 
zaznaczył wicestarosta, do-
dając że w obliczu zapaści 
rodzimej służby zdrowia to 
dzięki istnieniu i aktywności 
takich fundacji jak MOWP, 
udaje się zebrać środki na 
szybkie, ale niestety kosz-
towne, specjalistyczne le-
czenie. 
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OŚWIĘCIM

Informacje przygotowane we współpracy 
z Urzędem Miasta Oświęcim

 Budimex rozpoczął pracę 
przy budowie obwodnicy Oświęcimia

W pierwszym etapie dro-
gowcy prowadzą prace 
przygotowawcze. Obejmu-
ją one głównie rozpoznanie 
saperskie, wycinkę drzew 

i krzewów. Budowane są 
też drogi technologiczne 
oraz przekładane są sieci 
uzbrojenia podziemnego.
Według wstępnego harmo-
nogramu budowa ma za-
kończyć się w 2024 roku. 
Inwestorem jest Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad w Krakowie. 
Koszt szacowany jest na ok. 

468 mln zł, sfi nansowany 
w znacznej części z pienię-
dzy europejskich.
Obwodnica wraz z mostem 
jest kluczową inwestycją 

dla rozwoju Oświęcimia. – 
Ta decyzja Wojewody Ma-
łopolskiego wieńczy lata 
starań o budowę obwodnicy 
Oświęcimia, która jest dla 
naszego miasta inwesty-
cją strategiczną. Na etapie 
jej planowania było wiele 
problemów, a nawet mo-
mentów krytycznych, które 
wymagały rozwiązań, kon-

sensusu i zgody społecznej. 
Jak kwestie środowiskowe 
czy związane z Miejscem 
Pamięci, było też kilka waż-
nych spotkań z przedstawi-

cielami UNESCO, których 
przekonaliśmy, jak jest to 
ważna i niezbędna droga 
zarówno dla miasta, jak 
i Miejsca Pamięci. Po drodze 
były też trudności związane 
z przejściem przez gminę 
Brzeszcze czy w rejonie złóż 
kopalni Silesia – przypomina 
prezydent Janusz Chwierut. 
Podkreśla, że dzięki zrozu-

W październiku wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał zgodę na realizację inwestycji drogowej tzw. zrid na budowę obwodnicy 
Oświęcimia w ciągu drogi ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej. Przebieg drogi, 
która wiąże się też z budową mostu na Sole ma decyzję środowiskową Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska i Regionalnego 
Inspektora Ochrony Środowiska. Decyzja wojewody zakończyła etap prac formalno-prawnych. Dlatego wykonawca inwestycji - fi rma 
Budimex – przystąpiła już do budowy obwodnicy. 
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 Elektryczne ładowarki 
w Park and ride 

Stacja umożliwi podłado-
wanie baterii w częściowo 
rozładowanych pojazdach 
lub pozwoli na ich pełne 
naładowanie. - Czas łado-

wania przewidujemy na 30-
40 minut, ponieważ stacja 
posiada złącza szybkiego 
ładowania DC 2xCCS – in-
formuje Marcin Walkusz, 
inżynier ds. infrastruktu-

ry Greenway Polska. Kie-
rowcy, którzy będą korzy-
stać ze stacji muszą mieć 
pobraną aplikację firmy 
Greenway. 

Parking wielopoziomowy 
typu Park and Ride, na 
którym można zostawić 
samochód i przesiąść się 
na komunikację publiczną 
został otwarty w połowie 

Oświęcim dołączył do sieci punktów szybkiego ładowania samochodów. Na 
parkingu wielopoziomowym przy ul. Powstańców Śląskich jest całodobowa 
stacja ładowania samochodów elektrycznych. W porozumieniu z miastem 
przygotowała ją fi rma Greenway Polska. Już pod koniec listopada przy użyciu 
urządzenia będą mogły „zatankować” jednocześnie dwa auta. 

2020 roku.  To pierwszy 
taki obiekt w Oświęcimiu. 
W połączeniu z nowym 
dworcem zupełnie zmienił 
wygląd ulicy Powstańców 
Śląskich i zaniedbanych 
terenów pokolejowych po 
dawnym hotelu Glob.  
W obiekcie można bezpłat-
nie parkować. W budynku 
są miejsca postojowe dla 
samochodów, rowerów, 
skuterów i motocykli.  Ko-
rzystanie z parkingu nie 
jest skomplikowane. Wy-
starczy uruchomić przy-
cisk „wolny bilet” na panelu 
wjazdowym, by pozosta-
wić pojazd w zadaszonym 
i monitorowanym miejscu. 
Kierowcy coraz chętniej 
z niego korzystają pod-
kreślając, że pozostawiony 
tam samochód jest bez-
pieczny i nie jest narażony 
na niekorzystne zjawiska 
pogodowe, a zimą  nie trze-
ba tracić czasu na drapanie 
szyb.
W październiku parkowało 
tam 1650 kierowców.

W Oświęcimiu jest sześć defi brylatorów AED do przywracania prawidłowego 
rytmu serca. 

 Skorzystaj z defi brylatora. 
Uratuj ludzkie życie!

Urządzenia są w budynkach 
Urzędu Miasta Oświęcimia 
przy ul. Zaborskiej 2 i ul. 
Ludwika Solskiego 2, kolej-
ny jest w Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej. Defi brylator 
jest również na wyposaże-
niu Straży Miejskiej. Dwa 
urządzenia są też w Oświę-
cimskim Centrum Kultury 
i Osiedlowym Domu Kul-
tury.  
Nie bójmy się z nich korzy-
stać. Zainstalowany w nich 
program instruujący poka-
zuje, jak postępować z po-
szkodowanym na miejscu 
zdarzenia do czasu przy-
jazdu karetki. 

pracujemy. Przed nami 
na pewno jeszcze wiele 
problemów i wyzwań, któ-
re będziemy musieli roz-
wiązywać w trakcie robót. 
Wierzę, że efekt końcowy 
będzie dla naszego miasta 
i mieszkańców satysfakcjo-
nujący – uważa. W związ-
ku z rozpoczęciem budowy 
obwodnicy do Oświęcimia 
przyjechał minister infra-
struktury Andrzej Adam-
czyk.

Obwodnica Oświęcimia ma 
mieć ponad 9 km długości 
i przechodzić będzie przez 
trzy nowe mosty: na Wiśle, 
Sole i Młynówce oraz tunel 
kolejowy. Dwujezdniowa 
obwodnica ma zaczynać 
się na wysokości Bojszów. 
Przebiegać będzie mostem 
na Wiśle przez Pławy, na-
stępnie tunelem pod to-
rami kolejowymi, ulicą 
Ostatni Etap. Na granicy 
Oświęcimia i Rajska prze-
tnie ulicę Legionów, dalej 
przejdzie nowym mostem 
przez Sołę na wysokości 
ogródków na Kamieńcu 
i przez ulicę Jagiełły, póź-
niej granicą stawu Adolfi n, 
obok ogródków Stare Sta-
wy i za Castoramą włączy 
się do drogi krajowej 44. 
Na przebiegu obwodnicy 
Oświęcimia są planowane 
węzły: przy ulicy Legionów 
łączący się z drogą w kie-
runku Brzeszcz, przy ulicy 
Jagiełły z drogą na Kęty 
i przy ulicy Zatorskiej za 
Castoramą, ułatwiający 
zjazd w kierunku północ-
nej obwodnicy miasta i Za-
tora.
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Do 18 listopada w Urzędzie Miasta przyjmowane są wnioski na zakup węgla 
na ten rok po preferencyjnej cenie. Z kolei, aby kupić węgiel w przyszłym roku 
wniosek należy złożyć do 15 lutego 2023 roku. 

 Sprzedaż węgla dla mieszkańców 
po preferencyjnej cenie

Ustawodawca przewidział 
możliwość zakupienia 
1,5 tony opału w 2022 roku 
oraz 1,5 tony w 2023 roku. 
Złożenie wniosku wiąże się 
z obowiązkiem zapłaty za 
węgiel preferencyjnej ceny 
2 tys. zł brutto za jedną 
tonę. 
Po zweryfi kowaniu wniosku 
wnioskodawca otrzyma in-

formację o wysokości na-
leżnej wpłaty za zamówiony 
rodzaj paliwa oraz termin 
jej opłacenia. W przypad-
ku nieuiszczenia opłaty 
wniosek nie zostanie zre-
alizowany. Wzór wniosku 
jest dostępny na stronie 
internetowej Urzędu Miasta 
lub Dzienniku Podawczym 
w głównym budynku urzę-

du przy ulicy Zaborskiej 2. 
Węgiel jest sprzedawany 
samorządom przez dostaw-
ców wskazanych w rozpo-
rządzeniu przygotowanym 
przez resort aktywów pań-
stwowych. 
Oświęcimianie będą mogli 
odebrać opał z jednego ze 
składów, które znajdują się 
w Oświęcimiu.
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mieniu i współpracy wielu 
instytucji, organizacji spo-
łecznych wszystkie udało 
się pokonać. – Mamy więc 
satysfakcję, że doprowa-

dziliśmy do jej realizacji. 
Podziękowania należą się 
mieszkańcom, samorządow-
com, Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad, 
instytucjom wydającym po-
zwolenia – mówi. 

Droga jest ważna dla 
Oświęcimia i Małopolski 
zarówno pod względem 
komunikacyjnym, tury-
stycznym czy rozwojowym. 
– Obwodnica jest takim na-
szym kolejnym oknem na 
świat z połączeniem do sys-
temu dróg ekspresowych 
i autostrad. Zyskają na 
tym nasi mieszkańcy, tury-
ści i gospodarka. Cieszymy 
się, że już niedługo zacznie 
się jej budowa – zaznacza. 
Dodaje, że Oświęcim od 
przyszłego roku, w części 
południowo-zachodniej, 
stanie się wielkim placem 
budowy. To dziewięć kilo-
metrów drogi realizowanej 
na całej długości. – Bę-
dzie więc budowa mostu 
na Sole, mostu na Wiśle 
ułatwiającego przejście 
w kierunku Bojszów czy 
przeprawa nad Młynówką. 
Przełożenia wymagać bę-
dzie rurociąg wysokoprężny 
w rejonie ul. Pod Olszyną. 
Wyzwaniem pod względem 
technicznym będzie też bu-
dowa przejścia pod torami 
kolejowymi w rejonie ul. 
Ostatni Etap – wymienia 
prezydent. – Jesteśmy 
w kontakcie z fi rmą Budi-
mex i na bieżąco współ-
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Informacje przygotowane we współpracy 
z Urzędem Gminy Kęty

KĘTY

 Szkoła w Malcu:
mury już stoją

Na terenie szkoły w Malcu trwają prace związane z rozbudową placówki. Obec-
nie zostały wykonane roboty stanu zerowego tj. roboty fundamentowe wraz 
z izolacją i odwodnieniem, roboty stanu surowego na parterze wraz ze stropem 
oraz roboty stanu surowego na piętrze. W najbliższym czasie zostaną wykonane 
roboty związane z przykryciem dachowym na części nowej jak i starej. W roku 
bieżącym zaplanowano również montaż stolarki okiennej w nowej części.  

W ramach inwestycji plano-
wane jest przebudowanie 
i modernizacja istniejącego 
budynku szkoły podstawo-
wej, dobudowa nowej czę-

ści budynku oraz urządze-
nie terenu wokół szkoły .
W istniejącej już części 
szkoły powstaną m.in. 
nowy węzeł sanitarny dla 
uczniów i nauczycieli oraz 
zaplecze kuchenne ze sto-
łówką. W nowej części 
budynku znajdą się sale 

lekcyjne, pomieszczenia 
administracyjne, szat-
nie oraz biblioteka. Wokół 
obiektu powstaną nowe do-
jazdy i dojścia, podjazd dla 

osób niepełnosprawnych, 
tereny utwardzone z par-
kingiem dla samochodów 
osobowych. Planowana jest 
także  instalacja elementów 
malej architektury oraz no-
wej infrastruktury towarzy-
szącej.
 

Koszt inwestycji wyno-
si 6.924.620,67 zł brut-
to, z czego aż 61,31% 
wartości zadania – tj. 
4.245.750,00 zł – stano-

wić będzie dofi nansowanie 
z programu Polski Ład.

Zgodnie z zawartą umową 
termin realizacji prac to 31 
sierpnia 2023 r. Wszystkie 
dotychczasowe prace pro-
wadzone są zgodnie z za-
łożonym harmonogramem.

2 listopada 2022 r. odbył się ofi cjalny odbiór samochodu dla Grupy Poszuki-
wawczo-Ratowniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach. Trzyletni Renault 
Master zastąpi wysłużonego Volkswagena LT, który był jednym z pierwszych 
aut tej jednostki i służył głównie do przewozu psów.

 Nowy wóz trafi ł 
do strażaków OSP Kęty

- Cieszy nas ogromnie nowy 
nabytek, bo taki samochód 
jest niezbędny do działań 

podejmowanych przez tę 
jednostkę – wyjaśnia Jan 
Wołoszyn, prezes OSP Kęty, 

dowódca GPR OSP Kęty. – 
Między innymi dzięki sprze-
daży starego samochodu 
udało się pozyskać środki 
na odpowiednie dostoso-
wanie wnętrza nowego 
pojazdu w taki sposób, by 
komfortowo i bezpiecz-
nie przewozić sześć psów 
ratowniczych – podkreśla 
prezes.
Koszt zakupu samochodu to 
135 tys. zł brutto z czego 
45 tys. zł pochodzi z bu-
dżetu Gminy Kęty, 35 tys. 
zł stanowi dofi nansowanie 
z Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Małopol-
skiego, a reszta środków to 
wkład własny jednostki.
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21 października klub MKS Tempo Kęty obchodził uroczysty jubileusz 40-lecia 
powstania klubu. W Miejscu Aktywności Mieszkańców Rynek 13 pojawili się 
działacze, trenerzy i zawodnicy klubu, a także goście, m.in.wiceprezes Polskiego 
Związku Lekkiej Atletyki Zbigniew Polakowski i Prezes Małopolskiego Związku 
Lekkiej Atletyki Paweł Czyż, władze samorządowe Powiatu Oświęcimskiego 
i Gminy Kęty

 MKS Tempo ma 40 lat!

Uroczyste spotkanie otwo-
rzył i prowadził prezes za-
rządu klubu Tomasz Sysak, 
który na samym początku 
wspólnie z członkiem za-
rządu Tadeuszem Łyskiem 

podziękował Panu Andrze-
jowi Foksowi za pełnienie 
funkcji prezesa klubu przez 
25 lat. Następnie w formie 
multimedialnej prelekcji za-
prezentowano działalność 
Międzyszkolnego Klubu 
Sportowego Tempo Kęty. 
Pokrótce omówiono po-
wstanie klubu, jego histo-
rię a także bogatą kronikę 
osiągnięć na przestrzeni 
lat aż do dziś, połączoną 
z biogramami najlepszych 
zawodników. 

MKS Tempo nie zwalnia 
tempa, bowiem w ostat-
nim czasie juniorzy kęckie-
go klubu osiągają niemałe 
sukcesy. O wysokiej klasie 
klubu świadczą i przema-
wiają wyniki - złoty me-
dal w pchnięciu kulą Ju-
lii Michałowskiej zdobyty 
w lipcu na XVI Olimpijskim 
Festiwal Młodzieży Euro-
py w słowackiej Bańskiej 
Bystrzycy czy wrześniowe 

wicemistrzostwo w sko-
ku w dal Konrada Talika 
w ramach Mistrzostw U-16 
w Lekkiej Atletyce w Lu-
blinie oraz brązowy medal 
w wieloskoku Emilii Stojek, 

zdobyty na tych samych 
mistrzostwach. Trudno 
by było wymienić w tym 
miejscu wszystkie sukcesy 
i aktywności zawodników 
z ostatnich miesięcy. War-
to wspomnieć, iż kęcki klub 
znajduje się w ścisłej czo-
łówce klubów lekkoatletycz-
nych naszego wojewódz-
twa, ustępując nieznacznie 
m.in. KS AZS-AWF Kraków.

Z obecnych gości na ręce 
prezesa Tomasza Sysaka 
podziękowania i wyra-
zy uznania złożyli kolejno 
prezes MZLA Paweł Czyż, 
wiceprezes PZLA Zbigniew 
Polakowski, wicestarosta 
oświęcimski Paweł Kobie-
lusz, wiceburmistrz Gminy 
Kęty Marcin Śliwa, dyrek-
tor PZ nr 10 Ilona Kula oraz 
Wójt Gminy Oświęcim Miro-
sław Smolarek. Dodatkowo 
włodarz gminy Kęty prze-
kazał przy tej okazji sym-
boliczny czek na 5 tys. zło-
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tych. Kwota ta z pewnością 
przyczyni się do dalszego 
rozwoju Tempa.

Z okazji 40-lecia klubu ży-
czymy kęckim lekkoatletom 
kolejnych sukcesów i rekor-
dów, a samemu MKS-owi 
kolejnych lat w dobrym 
tempie!

Czytelników zapraszamy 
do zwiedzania wystawy 
fotografi cznej, prezentują-
cej dokonania klubu, któ-
ra znajduje się w Miejscu 
Aktywności Mieszkańców 
Rynek 13 oraz do udziału 
w prelekcji na temat doko-
nań klubu zaplanowanej na 
18 listopada.

Podczas sześciu akcji zorganizowanych w 2022 roku przy parafi i pw. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Kętach zebrano 145,8 l krwi! 6 listopada, podczas 
ostatniej w tym roku akcji, krew oddało 59 osób. 

 Prawie 150 litrów krwi!

Listopadowa zbiórka drogocennego daru 
zorganizowana przez parafi alny klub HDK 
była ostatnią w tym roku. Zarejestrowało 
się 70 osób, a krew oddało ostatecznie 59 
z nich. Zebrano ponad 26 litrów ratującego 
życie płynu. 
Przy okazji Zarząd Klubu HDK podsumo-
wał mijający rok. Podczas sześciu zbiórek 
zebrano 145,8 litra krwi. - Podziękowanie 

składamy dla wszystkich krwiodawców za 
cały rok 2022, gdzie chętnych było 391 
osób, a krew oddały 324 osoby – podkreśla 
Mirosław Gawroński. - Nie możemy również 
zapomnieć o Panu T. Oczkowskim, który 
wspiera nas słodkościami na wszystkich 
akcjach – dodaje. Krwiodawcy zachęca-
ją do udziału w kolejnych zbiórkach krwi. 
Pierwsza z nich już 15 stycznia 2023 r.
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Informacje przygotowane we współpracy  
z Urzędem Miejskim w Zatorze.

ZATOR

10 listopada Zator świętował 730 rocznicę założenia miasta. Z tej okazji w Regionalnym Ośrodku Kultury 
w Zatorze odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której nadano tytuł „Zasłużony dla Ziemi 
Zatorskiej”. Sesję uświetniły wykłady na temat honorowych obywateli Zatora oraz promocja II tomu 
„Książnicy Zatorskiej”. Rozstrzygnięto także konkurs „Zator i Zatorzanie w dziejach Narodu i Państwa 
polskiego”.

 Zator ma 730 lat!

Podczas sesji radni uho-
norowali dra Stanisława 
Orlickiego, przewodniczą-
cego tego gremium, tytu-
łem „Zasłużony dla Ziemi 

Zatorskiej”.  Orlicki funkcję 
przewodniczącego Rady 
Miejskiej sprawuje od 2006 
roku. 

Uroczysta sesja była tak-
że okazją do wręczenia 

burmistrzowi Mariuszo-
wi Makuchowi brązowego 
medalu „Za zasługi dla po-
żarnictwa”. 

Gościem uroczystości był 
Rektor ASP w Krakowie 
prof. Andrzej Bednarczyk. 
Jego obecność nie była 
przypadkowa. Wraz z obec-
ną również na uroczystości 
prodziekan Wydziału Kon-

serwacji i Restauracji Dzieł 
Sztuki Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie dr Kata-
rzyną Stępień przekazał dar 
od zaprzyjaźnionej z gmi-

ną uczelni – płaskorzeźbę 
przedstawiająca orła (na 
zdjęciu).
W dalszej części sesji jej 
uczestnicy mieli okazję 
wysłuchać dwóch wykła-
dów. Dobrze znany w Za-

torze dr hab. Konrad Meus 
z Uniwersytetu Pedagogicz-
nego w Krakowie przybliżył 
sylwetki honorowych oby-
wateli Królewskiego Miasta 
Zatora. Z kolei o tym jak 
wyglądała konserwacja od-
nalezionego nie tak dawno 
dokumentu z 1872 roku, 
potwierdzającego nadanie 
honorowego obywatelstwa 
Zatora, opowiadała dr Regi-
na Kozik z Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie. 

Rocznicowa uroczystość 
była także okazją do pro-
mocji II tomu serii „Książ-
nica Zatorska” pt.  „Moje 
Życie. Wspomnienia Zato-
rzanina” oraz do wręczenia 
nagród w konkursie histo-
rycznym, który dotyczył 
pierwszego tomu „Książ-
nicy”. Nagrodzeni mieli 
wyjątkową okazję zdobyć 
autograf Tomasza Wichma-
na, wnuka Władysława Wi-
chmana, któremu poświę-
cony był I tom. Na koniec 
w „Galerii Szklanej” otwarta 
została wystawa pt. „Hono-
rowi Obywatele Królewskie-
go Miasta Zatora”.

Reklama
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1 listopada na zatorskim cmentarzu komunalnym 
przeprowadzono zbiórkę publiczną na ratowanie 
zatorskich zabytków. Zebrano prawie 14 tysięcy 
złotych.

 Kwesta 
na zatorskie zabytki

Podobnie jak we wcześniej-
szych latach zbiórka spo-
tkała się z przychylnością 
odwiedzających cmentarz. 
Prawie każdy wchodzący na 
zatorską nekropolię wrzucał 

swój datek do specjalnie 
przygotowanych skarbo-
nek. Dzięki hojności zato-
rzan i gości podczas zbiórki 
zebrano 13.757,90 złotych 
oraz 3 euro. Celem kwe-
sty było zebranie środków 
na renowację zatorskich 
zabytków, w szczególności 

nagrobków na zatorskim 
cmentarzu.
W kweście brało udział 50 
osób, w tym burmistrz Za-
tora, radni Rady Miejskiej 
w Zatorze oraz radni Po-

wiatu, sołtysi i przewod-
niczący Zarządów Osiedli, 
członkowie i sympatycy 
Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Zatorskiej, członko-
wie Rady Społecznej Od-
nowy Zatorskich Zabytków, 
nauczyciele, strażacy oraz 
harcerze. 
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Informacje przygotowane we współpracy z Urzędem Gminy w Kalwarii Zebrz.

 Dzieci doczekały się
 nowego placu zabaw
Zakończył się długo oczekiwany remont placu za-
baw  przy Al. Jana Pawła II w Kalwarii Zebrzydow-
skiej.  Teraz to miejsce jest bezpieczniejsze, są nowe 
zabawki, a podłoże zostało wypełnione specjalną 
matą. 

Zakres prac na placu za-
baw obejmował: wymianę 
nawierzchni na nawierzch-

nię poliuretanową, zosta-
ła  uzupełniona zieleń, 
zachowano obecny drze-
wostan, wymieniono rów-
nież ogrodzenie. Dokonano 
konserwacji, demontażu 
i wymiany zabawek. Dzieci 
najbardziej ucieszą się z no-
wych atrakcji , jakie poja-
wią się na placu, a znajdą 
się tutaj zabawki o intry-
gujących nazwach jak: bu-
jak Dino, huśtawka Ważka, 
bujak Króliczki, będzie też 
nowa huśtawka, karuzela, 
piaskownica. Konserwację 
przejdzie linarium, zamek, 
huśtawka i karuzela.  

W trakcie prowadzonych 
prac wynikły roboty za-
mienne i dodatkowe, a do-

kończenie prac było moż-
liwe dzięki przeznaczeniu 
przez Zarząd Osiedla nr 1 
kwoty 16 tys. zł. Został  też 
zawarty aneks do umowy 
w zakresie robót dodatko-
wych.

Całkowity koszt inwestycji 
wyniósł 606 tys. zł, a 225 
tys. zł pozyskano z Rządo-
wego Funduszu Inwestycji 
lokalnych – gminy górskie. 
Trzeba też pamiętać, że aby 
zrealizować wspomnianą in-
westycję Urząd Miasta był 
zmuszony przeprowadzić 
cztery przetargi. 

 Ruszają prace związane 
z przebudową ulicy 3 Maja 

Podpisano umowę i przekazano plac budowy na realizację robót budowlanych związanych z gruntowną 
przebudową ulicy 3 maja w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zakres inwestycji obejmuje kompleksową przebu-
dowę ulicy od skrzyżowania z ul. Rynek do ul. Kościuszki.

KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

22 października to liturgicz-
ne wspomnienie św. Jana 
Pawła II Patrona Miasta Kal-
warii Zebrzydowskiej. Ten 
wyjątkowy dzień rozpoczął 
się mszą  święta w koście-
le parafi alnym św. Józefa 
w Kalwarii Zebrzydowskiej, 
sprawowaną przez Ojca 
Kustosza Gracjana Kubicę 
i Księdza Proboszcza Wie-
sława Cygana i uświetnioną 
przez chór „Soli Deo”.

W czasie gali 40 uczniów 
otrzymało stypendium 
„Musicie od siebie wyma-
gać”.  Na realizację Progra-
mu Stypendialnego „Musicie 
od siebie wymagać”, Sto-
warzyszenie im. Św. Jana 
Pawła II Patrona Kalwarii 
Zebrzydowskiej, otrzymało 
dotację z Gminy Kalwaria 
Zebrzydowska. 
Stowarzyszenie im. Świę-
tego Jana Pawła II Patrona 
Kalwarii Zebrzydowskiej 
zaprosiło dzieci i młodzież 
z terenu Gminy Kalwaria 
Zebrzydowska, do udziału 
w programie stypendial-
nym „Musicie od siebie 

wymagać”. Stowarzyszenie 
zostało powołane jako wy-
raz wdzięczności dla Ojca 
Świętego Jana Pawła II i dar 
jego patronatu nad miastem 
Kalwarii Zebrzydowskiej.
 
Program stypendialny „Mu-
sicie od siebie wymagać”, 
został skierowany do dzieci 
i młodzieży szkół podsta-
wowych (klasy IV – VIII), 
którzy są zameldowani na 

terenie Gminy Kalwaria Ze-
brzydowska. Stypendium 
wspiera zdolną, utalentowa-
ną młodzież, dzieci z rodzin 
o niskich dochodach.

Stowarzyszenie w toku po-
stępowania rekrutacyjnego 
dokonało oceny złożonych 
wniosków biorąc pod uwa-
gę kryterium dochodowe 
w rodzinie i wyniki w nauce, 
zostało złożonych blisko 100 
wniosków o stypendium.

Na stypendiach, które 
otrzymaliście moi młodzi 
przyjaciele przeczytacie 
bardzo ważne słowa Święte-

go Jana Pawła II, wypowie-
dziane  podczas spotkania 
z młodzieżą na Jasnej Gó-
rze w 1983 r. i powtórzone 
na Westerplatte „Musicie 
od siebie wymagać, na-
wet gdyby inni od was nie 
wymagali.(...)Każdy z was 
znajduje też w życiu jakieś 
swoje Westerplatte…  Jakiś 
wymiar zadań, które trze-
ba podjąć i wypełnić. Jakąś 
słuszną sprawę, o którą nie 

można nie walczyć. Jakiś 
obowiązek, powinność, od 
której nie można się uchy-
lić. Nie można zdezertero-
wać”- mówił Prezes Stowa-
rzyszenia Tomasz Baluś. 

W czasie Gali stypendia 
wręczyli m.in. Burmistrz  
Miasta Augustyn Ormanty, 
Poseł RP Filip Kaczyński, 
Paweł Hebda – Wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej 
w Kalwarii Zebrzydowskiej. 
Hania Fryci Lena Mamcar-
czyk recytowały wiersze 
Jolanty Studnickiej ”Pani 
w złotej sukience”, „Moja 
modlitwa”.

 40 uczniów otrzymało stypendium 
„Musicie od siebie wymagać”

W Kalwarii Zebrzydowskiej 22 października w sposób szczególny celebrowano uroczystość św. Jana Pawła 
II, Patrona Miasta. Stowarzyszanie św. Jana Pawła II Patrona Kalwarii zorganizowało galę stypendystów 
programu „Musicie od siebie wymagać”, spotkanie zakończył  koncert „Ale nam się wydarzyło” Lidii Jazgar 
i Jacka Dewódzkiego.
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Zgodnie z wypracowanym 
kompromisem i po licznych 
konsultacjach z mieszkań-
cami ulicy, postanowiono, 
iż remont nie będzie inge-
rował w nawierzchnie drogi, 
która pozostanie podłożem 
asfaltowym. 
W ramach przebudowy za-
planowano remont i prze-
budowę chodników, prze-
budowę jezdni poprzez 
wydzielenie z jej części 
pasa postojowego o na-
wierzchni z kostki bruko-
wej, rozbiórkę istniejących 
betonowych obramowań 
terenów zielonych, remont 
skrzyżowań i zjazdów, 
budowę urządzeń odwad-
niających drogę, budowę 
sieci oświetlenia ulicznego, 
montaż urządzeń bezpie-

czeństwa ruchu drogowego 
w tym urządzeń poprawia-
jących dostępność dla osób 
niepełnosprawnych, oraz 
korektę organizacji ruchu 
drogowego.
Dzięki przeprowadzonym 
pracom najważniejszy 
trakt miejski zyska nowy 
wygląd, a poruszanie się 
po nim stanie się bezpiecz-
niejsze, skorzystają na nim 
nie tylko kierowcy ale rów-
nież piesi. Mające już swoje 
lata płyty betonowe, kostki 
brukowe przejdą gruntow-
ną przebudowę, stając się 
miejskim deptakiem. 
 
Zadanie zaplanowano do 
realizacji etapowo w la-
tach 2022-2024. Obec-
nie w ramach Etapu I, 

(planowany termin re-
alizacji 15.11.2022r. – 
30.12.2022r.) zaplanowano 
do wykonania remont chod-
nika, wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą, po stronie 
wschodniej na odcinku od 
ul. Kościuszki do budynku 
nr 25. 
W kolejnym etapie (pla-
nowany termin realizacji 
01.01– 30.06.2023 r.) za-
łożono dalszy remont chod-
nika wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą po stronie 
wschodniej tj. od budynku 
25 do skrzyżowania z ul. 
Rynek, oraz wykonanie 
pasa postojowego. 
W trzecim etapie, zaplano-
wanym na rok 2024, pla-
nuje się realizację robót po 
stronie zachodniej ulicy. 

Urząd Miasta będzie na 
bieżąco informował miesz-
kańców ulicy, kierowców 
i turystów o kolejnych eta-
pach prac. 

Inwestycja realizowana 
jest dzięki środkom pozy-
skanym z Rządowego Pro-
gramu Rozwoju Dróg w wy-
sokości 3 mln 865 tys. zł., 
(54% wartości inwestycji), 
całość inwestycji to koszt 7 
mln 181 tys. 

W wyniku przeprowadzone-
go postępowania przetar-
gowego wykonawcą robót 
została Firma Usługowo 
- Handlowa, RAF-KOP BIS 
Monika Zielonka z Grze-
chyni.
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Spotkanie  zakończyło się 
poruszającym koncertem 
„Ale nam się wydarzyło” Li-
dii Jazgar i Jacka Dewódz-
kiego. 

Reklama
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Światowy Dzień Turystyki był okazją do ogłoszenia zwycięzców i wyróżnionych w tegorocznym Kon-
kursie Turystyczne Skarby Małopolski. Wśród laureatów znalazły się produkty turystyczne z naszego 
regionu.

 Poznaliśmy Turystyczne
Skarby Małopolski

Ideą konkursu „Turystycz-
ne Skarby Małopolski” jest 
wyłonienie i nagrodzenie 
najbardziej atrakcyjnych, 
nowatorskich i przyjaznych 
dla turysty goszczącego 

w Małopolsce przedsię-
wzięć i inicjatyw, dzięki 
którym Województwo Ma-
łopolskie jest najchętniej 
odwiedzanym polskim 
regionem. Konkurs orga-
nizowany jest przez Wo-
jewództwo Małopolskie 
i Małopolską Organizację 
Turystyczną. W tym roku 

odbyła się jego czwar-
ta edycja. Podobnie jak 
w latach wcześniejszych, 
wśród laureatów nie za-
brakło atrakcji z naszego 
regionu. 

Zator – miejsce 
z klimatem
Najbardziej prestiżową ka-
tegorię: Miejsce z klima-
tem wygrała Gmina Zator. 
Przypomnijmy, że Zator to 
nie tylko miejsce hodowli 
karpia zatorskiego i siedzi-
ba znanych w całym kraju  
parków rozrywki: Energy-

landii i Zatorlandu. To także 
kraina różnorodnych krajo-
brazów, pól, łąk, rybnych 
stawów, rozlewisk i mean-
drujących rzek, ostoja dzi-
kich ptaków i smacznego 

karpia, ścieżek pieszych 
i tras rowerowych, spły-
wów kajakowych, zamków, 
pałaców i kościołów. Gmina 
w ostatnich latach postawi-
ła na rozwój turystyki, co 
widać na każdym kroku.
Wspomniana już Energy-
landia została z kolei lau-
reatem w kategorii Unika-

towa atrakcja turystyczna. 
Przypomnijmy, że to naj-
większy park rozrywki 
w Polsce: zlokalizowa-
ny jest na 43 hektarach 
i obejmuje  6 stref. Znaj-
duje się tutaj łącznie po-
nad sto atrakcji przezna-
czonych dla wszystkich 
grup wiekowych, zarówno 
dzieci, młodzieży jak i osób 
dorosłych. 

W tej samej kategorii wy-
różnienie przypadło Ogro-
dowi Jana Pawła II w Inwał-
dzie. To miejsce, w którym 
znajduje się 3-hektarowe 
dzieło przedstawiające po-
stać papieża Polaka, Bazy-
likę Św. Piotra w Watykanie 
i bazylikę Ofi arowania NMP 
w Wadowicach. Do stworze-
nia obrazu wykorzystano 
blisko 20 tysięcy odpowied-
nio dobranych roślin, w tym 
drzew, krzewów, kwiatów, 
a także tony kamieni, żwiru 
i kruszywa.

Kolejne dwie nagrody nasz 
region otrzymał w kategorii 
W gościnie - oferta kulinar-
na. Wyróżnienia otrzymały 
Molo Restauracja w Osie-
ku oraz Cafe „Pensjonat” 
w Lanckoronie.

Turystyczne 
Skarby Małopolski 2022

Miejsce z klimatem 
– miejscowość lub gmina turystyczna
Laureat: Gmina Zator (powiat oświęcimski)
Wyróżnieni:
• Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna (powiat no-

wosądecki)
• Gmina Dobczyce (powiat myślenicki)

Najciekawszy szlak turystyczny
Laureat: Główny Szlak Beskidzki (odcinek małopol-
ski)
Wyróżnieni:
• Nowosądeckie Szlaki Spacerowe Polskiego Towarzy-

stwa Tatrzańskiego (Ziemia Sądecka)
• Srebrny Szlak Gwarków Olkuskich

Dzieje się – wyjątkowe wydarzenie turystyczne
Laureat: Międzynarodowy Festiwal Wina TUCHOVI-
NIFEST w Tuchowie (powiat tarnowski)
Wyróżnieni:
• Akcja Odkryj Beskid Wyspowy
• Strawa pod Kopcem Wandy w Krakowie

Unikatowa atrakcja turystyczna
Laureat: Energylandia w Zatorze
Wyróżnieni:
• Ogród Jana Pawła II w Inwałdzie (gmina Andry-

chów, powiat wadowicki)
• Skansen w Sidzinie - Muzeum Kultury Ludowej 

(gmina Bystra-Sidzina, powiat suski)

Sielskie klimaty – wypoczynek blisko natury
Laureat: AgroEKOturystyka „Jeżowa Woda” (gmina 
Łukowica, powiat limanowski)
Wyróżnieni:
• Agroturystyka „Malowane Wierchy” w Gładyszowie 

(gmina Uście Gorlickie, powiat gorlicki)
• Agroturystyka Siwejka w Ropkach (gmina Uście 

Gorlickie, powiat gorlicki)

W gościnie – oferta kulinarna
Laureat: „Jadłodajnia u Stasi” przy ul. Mikołajskiej 
16 w Krakowie
Wyróżnieni:
• Molo Restauracja w Osieku (powiat oświęcimski)
• Cafe „Pensjonat” w Lanckoronie (powiat wadowicki)
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Zator z lotu ptaka.
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Przed nami okres późnych poranków i popołudniowych szarówek - nic dziwnego, że jest to również czas 
intensywnego wykorzystywania sztucznego oświetlenia i innych urządzeń domowych zasilanych energią 
elektryczną. Dlatego warto zainteresować się, ile dokładnie to kosztuje i zastanowić się, co zrobić, żeby 
nasze jesienno-zimowe rachunki za prąd nie przyprawiały o ból głowy. Koszty użytkowania niektórych 
urządzeń mogą być zaskakujące, zarówno w pozytywnym, jak i negatywnym znaczeniu.

 Jak zaoszczędzić 
na energii elektrycznej

Zacznij 
od żarówki
W tradycyjnych żarówkach 
większość prądu, czyli 
95% zostaje przetworzona 
w temperaturę, a tylko 5% 
to światło. To oczywiste 
marnotrawstwo! Żarówka 
ledowa może świecić do 
10 lat bez przerwy, po-
biera 90% mniej energii, 
kosztuje od kilkunastu do 
kilkudziesięciu złotych, ale 
koszt zakupu zwraca się 
po kilku miesiącach. Mo-
żemy uzyskać naprawdę 
spore oszczędności, nawet 
do kilkuset złotych w skali 
roku, w zależności od liczby 
żarówek i ich czasu świe-
cenia.

Coraz popularniejsze stają 
się także wyłączniki czaso-
we. Są świetnym rozwiąza-
niem dla tych, którzy chcą 
oszczędzać prąd i cenią 
sobie wygodę.

Ile kosztuje 
1 godzina 
oglądania telewizji?
Właściwie w każdym domu 
znajdziemy sporo różnego 
rodzaju urządzeń elektro-

nicznych, zaczynając od 
lodówki, przez pralkę, na 
komputerze i ładowarce 
do smartfona kończąc. 
Pobór energii każdego 
z nich może być bardzo 
różny. Przyjrzyjmy się bli-
żej jednemu z najczęściej 
używanych, czyli telewizo-
rowi.

Na pobór energii przez od-
biornik telewizyjny wpływa 
przede wszystkim klasa 
energetyczna sprzętu, ale 
również rozmiar telewizo-
ra i tryb, w jakim działa, 
a także rozdzielczość ekra-
nu oraz typ matrycy. Zu-
życie energii rośnie wraz 
ze wzrostem przekątnej 
ekranu. Przykładowo, te-
lewizor 22-calowy pobiera 
około 30 W. Ile prądu zuży-
wa telewizor 55 cali? War-
tość ta jest o wiele wyższa, 
bo wynosi około 80 W. Pod 
koniec 2021 roku średni 
koszt jednej kilowatogo-
dziny to około 70 groszy. 
W zaokrągleniu otrzymu-
jemy więc wynik 12 gro-
szy. Tyle właśnie kosztuje 
godzina pracy telewizora. 
Pomnóżmy tę kwotę przez 

ilość godzin w ciągu dnia, 
dni w tygodniu i tygodni 
w roku…

Sporo prądu pobiera-
ją także inne urządzenia 
używane w domu. Dlate-
go kupując nowy sprzęt, 
szczególnie ten używany 
często i przed długi okres 

czasu, np. lodówkę, war-
to zwrócić uwagę na to, 
jak bardzo energochłonne 

jest to urządzenie. Często 
warto wydać kilkaset zło-
tych więcej, aby potem 
zaoszczędzić na rachun-
kach za prąd. W dłuższej 
perspektywie czasowej, 

przy dzisiejszych cenach 
energii, po prostu się to 
opłaca.

Dobre nawyki
zawsze w cenie
Nie zawsze mamy wpływ 
na parametry energetycz-
ne domowych sprzętów, 
ale zawsze możemy sto-
sować dobre nawyki w ich 
użytkowaniu. Pamiętajmy, 
żeby wyłączać światło przy 
opuszczaniu pomieszcze-
nia, uruchamiać pralkę 
i zmywarkę dopiero gdy są 
pełne, wyjmować ładowar-

kę z gniazdka po nałado-
waniu telefonu i odłączać 
od zasilania nieużywany 
sprzęt, gotować niezbęd-
ną ilość wody w czajniku 
elektrycznym (jedno z naj-

bardziej „prądożernych” 
urządzeń w kuchni !) oraz 
korzystać z listwy umożli-
wiającej wyłączenie kilku 
sprzętów jednym przyci-
skiem.
Dzięki takim prostym czyn-
nościom również możemy 
zaoszczędzić.

Jak oszczędzać 
prąd w biurze?
Wiele fi rm i instytucji już 
teraz wprowadziło mody-
fi kacje i procedury, które 
pomagają w ograniczeniu 
zużycia prądu. Montuje 
się czujniki ruchu w po-
mieszczeniach socjalnych 
i toaletach i w ten sposób 
automatycznie wyłącza 
światło, kiedy nie jest po-
trzebne. Do łask powróci-
ło światło naturalne – im 
większe, bardziej odsło-
nięte i czystsze okna, tym 
mniejsze zapotrzebowanie 
na sztuczne oświetlenie. 
Dobrym zwyczajem, a te-
raz już zaleceniem, stało 
się również wyłączanie na 
koniec dnia pracy listwy 
zasilającej komputery oraz 
inny sprzęt biurowy.

W domu, w szkole czy 
w pracy – wszędzie war-
to oszczędzać energię 
elektryczną! I to nie tylko 
ze względu na wysokość 
rachunków, ale również 
(a może przede wszystkim) 
z myślą o wyczerpujących 
się zasobach naszej pla-
nety. Ograniczenie zużycia 
prądu, energii i surowców 
to przepis na lepszą przy-
szłość kolejnych poko-
leń!
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Do Kęt Legiony dotarły po 
południu 24 stycznia 1915 
roku maszerując z Lipnicy 
Murowanej przez Izdebnik, 

Wadowice, Chocznię i An-
drychów. Tak pojawienie się 
w mieście nad Sołą wspo-
minał jeden z legionistów, 
były dowódca Pierwszej 
Kompanii Kadrowej, Ta-
deusz Kasprzycki: Do Kęt 
przychodzimy o trzeciej po 
południu razem z kawalerią, 
która nocowała w Andry-
chowie. Na spotkanie nas 
wyszły tłumy. W mieście 
owacje, kwiaty. W rynku 
defilada, poszła dobrze. 
Wojsko ustawia się i wypeł-

nia cały Rynek, przegląd. 
Komendant w paru miej-
scach mówi do żołnierzy. 
Wiwaty w kawalerii z wycią-

ganiem szabel, co staje się 
zwyczajem w chwilach en-
tuzjazmu. Potem odmarsz 
na kwatery.

Dowództwo rozlokowane 
zostało w Kętach, zaś po-
szczególne bataliony także 
w okolicznych miejscowo-
ściach. Sam Piłsudski za-
mieszkał na piętrze kamie-
nicy przy Rynku 27, której 
właścicielem był wówczas 
aptekarz Eustachy Sokalski. 
Również przy Rynku, w ka-

mienicy pod numerem 9, 
swoją siedzibę znalazła Ko-
menda Placu odpowiedzial-
na za logistykę Legionów. 

W mieście swoje miejsca 
znalazły: sztab jednostki, 
Biuro Sanitarne, prowian-
tura, żandarmeria, orkie-
stra, tabory oraz oddział 
karabinów maszynowych. 
Z kolei większość oddziałów 
odesłana została do okolicz-
nych wiosek: Osieka, Czań-
ca, Kobiernic, Bujakowa, 
Kóz  czy Bulowic. W tych 
ostatnich początkowo sta-
cjonował przeniesiony póź-
niej do Wilamowic, 1 pułk 
piechoty, którego dowódcą 

był Edward Rydz-Śmigły, 
późniejszy Naczelny Wódz 
Polskich Sił Zbrojnych 
w wojnie obronnej 1939 
roku. Łącznie w okolicy 
w ciągu kilku tygodni sta-
cjonowało około 2 tysięcy 
legionistów.

Jednym z czynników decy-
dujących o rozlokowaniu 
Legionów w Kętach była 
dobrze zorganizowana tu-
taj baza szpitalna. Szpi-
tale zorganizowane były 
w Szkole Powszechnej 
przy ul. Sobieskiego, Se-
minarium Nauczycielskim 
przy ul. Kościuszki, klasz-
torze Sióstr Zmartwych-
wstanek, klasztorze Ojców 
Reformatów oraz w zamku 
w Bulowicach należącym 
wówczas do rodziny Lari-
schów. W szpitalach po-
mocy udzielono blisko 1000 
legionistów. Odbywały się 
także profi laktyczne szcze-
pienia przeciwko chorobom 
zakaźnym, takim jak ospa, 
tyfus czy cholera, o których 
w listach do przyszłej żony 
Aleksandry Szczerbińskiej, 
tak wspominał sam Piłsud-
ski: To samo robię ja, co 
i całe wojsko. Nie powiem 
zresztą, żeby to było za-
bawne. Jutro szczepię sobie 
tyfus, za tydzień cholerę, 
jednym słowem wszystkie 
choroby, jakie biednego 
żołnierza spotkać mogą. 

Legiony opuściły Kęty po 
pięciu tygodniach, 28 lute-
go 1915 roku udając się na 
front w okolice Pińczowa.

Jarosław Zięba

Po trudach zimowych walk przełomu 1914 i 1915 roku, w szczególności krwawej bitwie pod Łowczówkiem  
niedaleko Tarnowa (22-25 grudnia 1914), austriackie dowództwo postanowiło wysłać wykrwawioną 
I Brygadę Legionów Polskich dowodzoną przez brygadiera Józefa Piłsudskiego na kilkutygodniowy od-
poczynek. Na jego miejsce wyznaczono niespełna 6-tysięczne wówczas Kęty. 

Duży, trzyskrzydłowy zamek w Spytkowicach nie 
jest dostępny dla ruchu turystycznego, warto jednak 
tutaj przyjechać, wejść za bramę i obejść budowlę 
dookoła. Aby trafi ć do zamku należy kierować się 
na Urząd Gminy w Spytkowicach. Zamek zobaczy-
my kilkaset metrów dalej, tuż za mostem kolejo-
wym.

Początki budowli sięgają 
XVI wieku, gdy powstał 
tu – w miejsce wcześniej-
szego drewnianego dworu 
obronnego – murowany 
zameczek w stylu gotyc-
ko-renesansowym. Sto lat 

później, około roku 1630 
starosta lelowski Mikołaj 
Szyszkowski przystąpił do 
przebudowy zamku. W jej 
wyniku nie zachowały się 
żadne widoczne ślady pier-
wotnego założenia. Za-
mek został przekształcony 
w piętrową, trójskrzydłową 
budowlę otaczającą arka-
dowy dziedziniec z dwoma 
kwadratowymi basztami 
od frontu, noszącą cechy 
wczesnobarokowej rezy-
dencji. 
Niestety obiekt został znisz-
czony podczas II wojny 
światowej. Remont budowli 
trwał, z wieloma przerwa-
mi, od połowy XX wiek do 
końca lat dziewięćdziesią-
tych. 

Warownia posiada trzy 
skrzydła otaczające arkado-
wy dziedziniec zakończony 
z czwartej strony niskim 
murem. W dwóch narożni-
kach od frontu stoją kwa-
dratowe wieże. 

We wnętrzach zamku moż-
na zobaczyć elementy 
wszystkich epok w dziejach 
zamku. Zachowały się m.in. 
wspaniałe, kamienne por-
tale: od późnogotyckiego 
w południowo-wschodnim 
narożniku zamku, poprzez 
renesansowe aż do baro-
kowych z herbem Ostoja. 
Niestety nie można ich 
obejrzeć, gdyż obiekt nie 
jest dostępny dla ruchu 
turystycznego. Mieści się 
tutaj oddział krakowskiego 
Archiwum Państwowego. 
Znajdują się tu m.in. akta 
Urzędu Miasta Krakowa 
z okresu od połowy XIX w. 
do 1945 roku oraz metryki 
parafi i krakowskich z I poł. 
XIX wieku.
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Wydarzyło się kiedyś

 Piłsudski i Legiony Polskie
na odpoczynku w Kętach

Cudze chwalicie…

 Zamek 
w Spytkowicach
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Józef Piłskudski zamieszkał w kamienicy przy Rynku 27.
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ROZMAITOŚCI

1.  Jeśli zatrzymuje mi 
się w organizmie woda, 
muszę jak najmniej pić
MIT!
Kiedy pijemy za mało, 
nasz organizm gromadzi 
wodę w postaci obrzęków. 
Możemy wyobrazić to so-
bie tak, że zatrzymuje 
wodę na czarną godzinę, 
żeby nie zabrakło mu jej, 
kiedy będzie potrzebować. 
Powinniśmy wypijać cho-
ciaż 1,5-2l  wody dzien-
nie. Ważne jest, żebyśmy 
nie robili tak, że nie pije-
my cały dzień, a nadra-
biamy to wieczorem lub 
w nocy, a także nie mo-
bilizowali się jednego dnia 
i pili 3l, a drugiego nie pili 
w ogóle. Wodę należy pić 
małymi łykami przez cały 
dzień. 

2. Woda to woda, nieważne 
jaka, ważne, żeby pić
MIT!
Najbardziej zalecanym 
płynem jest niegazowana 
lub lekko gazowana woda 
mineralna. Gazowana nie 
jest wskazana, bo w cza-
sie upałów daje nam ona 
złudne poczucie, że pra-
gnienie już zaspokoiliśmy, 
podczas gdy nasz żołądek 
wypełniony jest nie tylko 
wodą, ale również dwu-
tlenkiem węgla.
Woda gazowana i lekko 
gazowana nie jest rów-
nież wskazana dla osób ze 
zgagą, chorobą refl ukso-
wą żołądka oraz ze wzdę-
ciami i biegunką, gdyż 
może nasilać dolegliwości.
Inną ważną informacją, 
jeśli chodzi o wodę mi-
neralną jest zawartość 
w niej rozpuszczonych 
składników mineralnych. 
Często nie zdajemy sobie 
sprawy, jak dobrze może-
my prowadzić suplemen-
tację składników takich, 
jak magnez czy wapń, 
pijąc określone rodzaje 
wody mineralnej!
Na co dzień polecam wodę 
mineralną z ogólną mi-
neralizacją 500-1000mg 
składników mineralnych/ 
1l- taka informacja jest 
zwykle zamieszczona 
z tyłu butelki wody.
W czasie upałów albo 
intensywnego wysiłku fi -
zycznego, możesz zmie-
nić wodę na taką, któ-
ra będzie miała więcej 
składników mineralnych 
>1000mg/ 1l. Wyrówna 
ona niedobory i wzmocni 
organizm. Ale uwaga- nie 
pij takiej wody, jeśli masz 
problem z kamicą wapnio-
wą nerek!

3. Nie należy po południu 
jeść owoców
MIT!
Uważam, że możemy 
zjeść owoce spokojnie po 
południu. Może nie są naj-
lepszym wyborem na ko-

lację lub po niej, ale jako 
podwieczorek możemy je 
zjadać.

4. Zamiast kolacji lepiej 
zjeść owoce
MIT!
Owoce nie są najlepszym 
pomysłem na kolację. 

Jakby nie patrzył są to 
głównie cukry proste czy-
li glukoza i fruktoza. Na 
kolację nasz organizm po-
trzebuje raczej wytrawne-
go posiłku z niskim indek-
sem glikemicznym, który 
będzie powoli uwalniał 
węglowodany i da ener-
gię na dłuższą przerwę 
w jedzeniu, jaką mamy 
w czasie snu.
Często słyszę w gabine-
cie, że pacjent z dumą 
mówi, że nie je kolacji, ale 
zamiast tego zjada owo-
ce. Nierzadko są ich duże 
ilości. Nie wiem, czy zda-
jecie sobie sprawę, że 1kg 
jabłek to 500kcal (tyle, 
co tabliczka czekolady), 
a 1kg banana to prawie 
900kcal! I wychodzi na to, 
że nie dostarczamy wca-
le mniej energii niż z po-
rządnej kolacji, a energię 
z owoców mamy na krót-
ko i często po ich zjedze-
niu dojadamy jeszcze coś 
innego.

5. Ziemniaki mają dużo ka-
lorii, lepiej z nich zrezy-
gnować
MIT!
To częsty mit, z jakim się 
spotykam w gabinecie. 
W 100g ziemniaki mają 
nieco ponad 70kcal, dla 
porównania 100g maka-
ronu pełnoziarnistego to 
350kcal! Ziemniaki mają 
więc mniej kalorii niż 
makaron, ryż czy kasza. 
To, co nas Polaków gubi 
w zjadaniu ziemniaków, to 
to, co my do nich dodaje-
my, czyli masło, olej czy 
tłuste sosy na śmietanie.
Na ziemniaki muszą 
również uważać osoby 
z cukrzycą. Indeks gli-

Poradnik dietetyka

Fakty i mity 
zdrowego odżywiania (cz. II)

Zaskoczyliście mnie ilością mitów, które chcieliście obalić lub potwierdzić na łamach Kuriera! 
Dlatego dziś przedstawiam wam drugą ich część. Zaczynamy!

Reklama

Rubryka redagowana 
we współpracy 

z 
Poradnią 

Dietetyczną 
„Dieta i My”

www.dietaimy.pl
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kemiczny gotowanych 
ziemniaków wynosi 73, 
więc jest wysoki. Indeks 
glikemiczny ziemniaków 
ugotowanych i schłodzo-
nych spada do 49 (można 
oczywiście odgrzać), więc 
osoby z zaburzeniami go-
spodarki węglowodano-

wej  spokojnie mogą je 
zjadać. Oczywiście najle-
piej, jeśli ziemniaki będą 
w towarzystwie produktu 
białkowego i dużej ilości 
warzyw.

6. Banany i winogrona od-
padają!
MIT/ FAKT
Owoce te mają co prawda 
średni indeks glikemiczny 
i trochę kalorii więcej niż 
inne owoce, ale nie widzę 
przeszkód, żeby je zjadać. 
Można jedynie zjeść ich 
mniej, niż na przykład po-
marańczy, czy truskawek.

A co z osobami z cukrzy-
cą? Banan mniej dojrzały 
wolniej podniesie poziom 
glukozy we krwi niż mięk-
ki i dojrzały. Winogrona 
również podniosą poziom 
glukozy szybko. Ale to nie 
tak, że osoby z cukrzycą 
w ogóle nie mogą jeść 

tych owoców. Jeśli połączą 
je z innymi owocami, na 
przykład grejpfrutem czy 
truskawkami i orzecha-
mi w sałatce owocowej, 
spokojnie mogą te owoce 
zjeść.

7. Ważne, żeby produkt miał 
jak najmniej kalorii
MIT!
Czasem pacjenci pytają 
mnie, czy dany produkt 
mogą zjeść. Proszę ich 
wtedy, żeby wysłali mi 
zdjęcie opakowania, na 
którym będzie jego skład. 
Dostaję wtedy najczę-

ściej zdjęcie tabelki, na 
której jest ilość kalorii, 
białka, tłuszczu itp. A nie 
o to mi chodzi. Dla mnie 
dużo ważniejszy jest skład 
produktu, czyli to, czego 
użyto do jego wyprodu-
kowania. Jeśli jest długi, 
są w nim dziwne nazwy, 
które nawet ciężko prze-
czytać, to nawet mimo, że 
ma mało kalorii, nie będę 
go polecać. Nie lubię rów-
nież produktów typu light 
czy zero. Najczęściej mają 
one więcej sztucznych do-
datków, które poprawiają 
ich smak. Uważam, że 
zdecydowanie lepiej jest 
zjeść mniej pełnotłustego 
produktu niż zjadać pro-
dukty „zero”.

8. Na początku odchudzania 
organizm pozbywa się 
głównie wody
MIT/FAKT
Różnie to bywa. W pracy 
posługuję się profesjonal-
nym analizatorem składu 
ciała, działającym na za-
sadzie bioimpedancji. Po-
zwala mi on określić, co 
się dzieje w organizmie, 
kiedy spada masa ciała. 
Na początku zdarza się, 
że ubywa wody, ale więk-
szość moich pacjentów 
traci jednak tkankę tłusz-
czową.
Znaczny ubytek wody 
i mięśni zaobserwować 
możemy przy bardzo dra-
stycznych, niedoborowych 
dietach, jak dieta kopen-
haska. Może masa ciała 
szybko spada, ale bardzo 
szybko pojawia się wtedy 
efekt jojo.

9. Pełnoziarniste pieczywo 
ma mniej kalorii niż z ta-
kie z jasnej pszennej mąki
MIT!

Pieczywo pełnoziarniste 
ma tyle samo, a nawet 
czasem więcej (jeśli za-
wiera słonecznik, dynię 
czy sezam) kalorii niż pie-
czywo z jasnej pszennej 
mąki.
Dlaczego zatem jest tak 
polecane? Bo dzięki za-
wartości błonnika pokar-
mowego wolniej się trawi, 
wolniej wchłania i wolniej 
podnosi poziom glukozy 
we krwi, przez co dłu-
żej daje uczucie sytości, 
zmniejszając chęć podja-
dania między posiłkami.
Dodatkowo lepiej regu-
luje pracę przewodu po-
karmowego, zapobiegając 
zaparciom.

10. Po 40 roku życia nie 
schudnę!

MIT!
Może i po czterdziestym 
roku życia tempo chudnię-
cia będzie trochę wolniej-
sze niż u dwudziestolatki, 
ale odchudzanie też jest 
możliwe! Niech dowodem 
na to będą moi pacjen-
ci po siedemdziesiątym 
i osiemdziesiątym roku 
życia.
Jeśli mimo stosowania 
diety trudno ci schudnąć, 
dietetyk przeanalizował 
dzienniczek żywieniowy 
i nie stwierdził błędów, 
warto zrobić badania pod 
kątem niedoczynności tar-
czycy, insulinooporności 
i anemii.

Czy uwierzycie, że zostało 
mi jeszcze kilka mitów, któ-
rych tutaj nie zmieściłam? 
W jednym z kolejnych nu-
merów na pewno się z nimi 
zmierzymy! Zapraszam!

Marta Tobiczyk
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SPORT 

Piłkarze lig regionalnych w ostatni weekend zakończyli tegoroczne rozgrywki. 
Najbardziej zadowoleni mogą być kibice LKS-u Jawiszowice, który w IV lidze 
zajmuje najwyższe miejsce spośród drużyn naszego regionu. Odmienne na-
stroje panują w Kalwarii Zebrzydowskiej. Liderem V ligi jest Niwa Nowa Wieś, 
a w lidze okręgowej na czele znajduje się LKS Gorzów.

Bez szaleństw 
w IV lidze
Największą zagadką te-
gorocznego sezonu była 
IV liga, która funkcjonuje 
według nowych reguł. Wy-

stępuje w niej 18 zespołów 
z całego województwa ma-
łopolskiego. Wśród nich 5 
drużyn z naszego regionu.  
Dla wielu kibiców niespo-
dzianką może być fakt, że 
najlepiej z nich radzi sobie 
LKS Jawiszowice. Drużyna 
z gminy Brzeszcze zajmuje 
po rundzie jesiennej wy-
sokie, 4 miejsce. Jawiszo-
wiczanie mają na swoim 
koncie 30 punktów, które 
zdobyli dzięki 9 zwycię-
stwom i 3 remisom. pięć 
razy LKS Jawiszowice scho-
dził z boiska pokonany. 
W środku tabeli uplasowały 
się Unia Oświęcim (7. miej-
sce - 26 punktów, 8 wygra-
nych, 2 remisy i 7 porażek) 
i Beskid Andrychów (9. 
miejsce - 24 punkty, 7 wy-

granych, 3 remisy i 7 pora-
żek). Poniżej oczekiwań spi-
suje się czternasty w tabeli 
Orzeł Ryczów. Podopieczni 
Grzegorza Patera mają na 
swoim koncie 21 punktów 

(6 zwycięstw, 3 remisy i 8 
porażek). Najsłabiej pre-
zentuje się beniaminek 
IV ligi - Kalwarianka. Zespół 
z Kalwarii zanotował tylko 
dwa zwycięstwa i jeden re-
mis i z dorobkiem 7 punk-
tów zamyka tabelę. 

Niwa Nowa Wieś
na czele V ligi
W nowoutworzonej V lidze  
po rundzie jesiennej lide-
rem jest Niwa Nowa Wieś. 
Podopieczni grającego tre-
nera Bartłomieja Dudzica 
zwyciężali aż 11 razy, raz 
remisowali i ponieśli dwie 
porażki. Zespół z gminy 
Kęty ma na swoim koncie 
34 punkty i o jedno oczko 
wyprzedza MKS Trzebinię, 
a o dwa - Tempo Białka. 

Drugi z naszych reprezen-
tantów na tym szczeblu, KS 
Chełmek zajmuje 7. miej-
sce z dorobkiem 24 punk-
tów (7 wygranych, 3 remisy 
i 4 porażki).

Okręgówka 
dla LKS-u Gorzów
W lidze okręgowej lide-
rem po rundzie jesiennej 
jest LKS Gorzów. Drużyna 
z gminy Chełmek ma punkt 
nad Narożem Juszczyn 
i 2 punkty nad Skawą Wa-
dowice. Czwarte miejsce, 
ze stratą trzech punktów 
do lidera, ma rewelacyjny 
beniaminek tego szczebla 
rozgrywek - Halniak Targa-
nice. Słabszy sezon notują 
piłkarze Hejnału Kęty, któ-
rzy z dorobkiem zaledwie 
10 punktów zajmują przed-
ostatnie, 15. miejsce.

Zdecydowani liderzy 
w A klasach
Zdecydowanych liderów 
mają wszystkie A klasy 
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Kolejny piłkarz z naszego regionu zadebiutował 
w piłkarskiej Ekstraklasie. 5 listopada na boisku naj-
wyższej klasy rozgrywkowej pojawił się pochodzący 
z Chełmka 21-letni Michał Stachera.

Młody piłkarz rozpoczynał 
swoją karierę sportową 
w Szkole Podstawowej nr 
2 i Publicznym Gimnazjum 

nr 2 w Chełmku w klasie 
sportowej. Opiekę trener-
ską sprawował nad zawod-
nikiem Paweł Sidorowicz. 
Klubową karierę kontynu-
ował w KS Chełmek, Gór-
niku Libiąż, Sole Oświęcim, 
Progresie Kraków i wresz-
cie Cracovii, do której trafi ł 
w 2018 roku. 

Przez trzy sezony Michał 
Stachera rozegrał prawie 80 
meczów w drugiej drużynie 
Pasów, występującej w III 

lidze. Zdobył na tym pozio-
mie cztery gole. 
Wreszcie został doceniony 
przez trenera pierwszego 
zespołu Cracovii Jacka Zie-
lińskiego i 5 listopada zagrał 
pełne 90 minut w barwach 
Cracovii w wygranym 1:0 
domowym meczu z Jagiello-
nią Białystok.

rozgrywane w naszym re-
gionie. W podokręgu oświę-
cimskim Zgoda Malec ma 
aż 7 punktów przewagi nad 
drugim Strumieniem Polan-
ka Wielka. 
Z grupie I podokręgu wa-
dowickiego jeszcze większą 
przewagę, bo aż 11 punk-
tów, ma Żuraw Krzeszów. 
Na drugiej lokacie znajduje 
się Leńczanka Leńcze.
W wadowickiej grupie II 
w fotelu lidera przezimu-
je Olimpia Chocznia, która 
ma 4 punkty przewagi nad 
Burzą Roczyny. Co ciekawe, 
żadna z tych drużyn nie 
doznała jesienią ani jednej 
porażki.

Grają także 
w B klasie
W oświęcimskiej B klasie 
liderem jest LKS Harmęże,  
które o punkt wyprzedza 
Zaborzankę Zaborze. Lide-
rzy mają jednak rozegrany 
o jeden mecz mniej.
W podokręgu Wadowice 
rozgrywki na tym poziomie 
- podobnie jak w A-klasie - 
toczą się w dwóch grupach. 
W grupie I liderem jest Bły-
skawica Marcówka, która 
wyprzedza o 5 punktów 
Chełm Stryszów. W grupie 
II sytuacja jest bardziej 
wyrównana. Będąca na 
pierwszym miejscu Stani-
sławianka Stanisław Dolny 
o 2 punkty wyprzedza Gród 
Grodzisko. 

Pozostał 
Puchar Polski
Ostatnim akcentem piłkar-
skiej jesieni na boiskach re-
gionu będzie fi nał Pucharu 
Polski na szczeblu podokrę-
gu oświęcimskiego. 19 listo-
pada o 13.00 na stadionie 
w Brzeszczach spotkają 
się Niwa Nowa Wieś i Unia 
Oświęcim. W podokręgu 
wadowickim fi nał mamy już 
za sobą: Beskid Andrychów 
pokonał Orła Ryczów 2:0.  
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 Podsumowanie jesieni 
na regionalnych boiskach

 Z Chełmka
 do piłkarskiej
 Ekstraklasy

Reklama

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

Sprzątanie mieszkań po zmarłych osobach .

Malowanie (odświeżanie) natryskowe 
pomieszczeń.

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

8 listopada uruchomiona została strona internetowa 
www.sport.wadowice.pl. Znajdziecie na niej wszyst-
kie informacje na temat sportu i rekreacji w Wado-
wicach.

 Wadowice mają
serwis sportowy

Na stronie kibice znajdą 
aktualności sportowe oraz 
kalendarz wydarzeń spor-
towych w gminie Wadowi-
ce.
Strona ma służyć także 
tym, którzy sami chcą za-
znać sportu i rekreacji. To 
właśnie tutaj znajdziecie 

wszelkie informacje na te-
mat korzystania z obiektów 
sportowo-rekreacyjnych, 
których właścicielem jest 
samorząd Wadowic.  
Jest także mapa tras ro-
werowych, która ma być 
na bieżąco aktualizowa-
na.
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