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Gminy" lomykamy i oddajemy do Panstwo rqk 15 poidziernika - no ten dz/en sq datowone wSlystkie zawarte w nim in/ormacje.

Druga fala

Nowe polwierdzone zakaienia w powiecie

oswi~cimskim

od 1 wrzesnia do 15 paidziernika

Do potowy tego miesi,!!ca najwi4tksz,!! dzienn<'lliczb4t nowych.
potwierdzonych zakazeri koronawirusem w powiecie
oswi4tcimskim odnotowano 10 paidziernika - 40 osob. Jednak

w catym kraju kaidy kolejny dzien przynosi rekordowe dane
oepidemii.
WrLcsicn w naszym powiccie (78
nowyeh infckcji pOlwicrdzonych
prLcz slu~by epidemiologiczne) byl
lepszy niz micsiqec wakaeyjnc.
W lipcu tesly daly pozytywny wynik
u 112 os6b, a w sicrpniu u 159.
Jcdnak tylko w picrwszyeh szckiu
dniaeh paZdzicmika liezba polwier.
dzonyeh zakazeri byla wyzsza niz

w ealym wrzeSniu. 15 paidziemika
w powiccic oswir;cimskim zainfckowanych bylo juz p<mad 700 micszkaric6w.
Oswir,:cimski Sancpid od piqtcgo
wrLcSnia nic infonnujc 0 liczbic
polwicrdzonych zakazcri w poszcze·
g61nyeh gminach. Wiadomo tylko,
l1X 31X
Data

ZADBAJ DSWDJE I:IMI#mMil.lln
ORAZ OSDB WTWOIM OTOCZENIU

to odpowiedzialnosc za zdrowie
i iycie moje, jak i innych
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W oSlatnich tygodniach micszkariey
i samorzqdowcy rozmawiali 0 kanalizacji sanitamej, publicznej komunikacji, ulrLymaniu i konscrwacji Icrc-

rodzieom i wspolmicszkaricom zarzqdzono kwarantannr;.

Mozna ~ir,: domyslac, i:c brak dokladniejszych informacji jesl spowodowany przcciq~cnicm pracownik6w
inspekeji sanilamej innymi obowi'lzkami. Z powodu epidcrnii oddzialy
wewni(trznc oraz ncurologiczny szpilala
w Oswir;cimiu nie prLyjmujq paejcnt6w.
Od 30 wrzesnia ZUS w Oswir;cimiu nic
obslugujc kJ ientow bczposrcdnio.

Cala Polska jcsl ~6h q slrcfq od
10 paidzicrnika. Znowu zaslaniarny
usta i nos, nawet poza budynkami.
Mozcmy utyskiwae, ale ma~cczki bi;dq
nam doskwicrac Iym bardziej, im
zirnnicj sir; zrobi nadworzc. 15 paidzicrnika w sklcpach spoi;ywczych, aplckaeh, drogeriach i na poczeic wr6cily
gooziny seniora. Coraz mniej jest wsr6d
nas osob, klore mogq powicdzicc, zc nic
znajq nikogo, kto zarazil si~ koronawirusem.

W drugim Iygodniu paZdziemika sz6sIa
klasa w Szkole Podslawowej w Babieaeh uezyla sir; zdalnic. poniewa~
u jl-dnego z uezni6w potwicrdzono
zaka~e ni e Sars-Cov-2. Wprawdzie
ehlopak ju~ wezesniej, prLcz kilka dni
nic ehodzil do szkoly, jcdnak jego
koletankom i kolegom, a takze ieh

Od 17 paldzicmika powial oswir;cimski
jesl w ezerwoncj slrcfic. Mlodzicz
ze szk61 srcdnich uczy sir; zdalnie.
W sklepach moze bye jl-dnoczdnic nie
wi!tcej nj:.: pi~ osob na jednq ka~.
Zakazane Slj okolicznosciowc imprczy,
w tym wcscla. Podczas uroczystosci
religijnyeh na kazdq osobr; musi

We wrze~niowym numerze "O~ wi,cimskiej Gminy" przedstawiJi ~ my
reJacje z zebran zwotanych w pierwszej pofowie miesi"ca (w Babicach,
Rajsku, Brzezince, Wlosienicy. Zaborzu i Dworach Drugich), Pora na
koJejne solectwa. kt6rych mieszkar'lcy obradowali po 15 wrze~nia,
ezy wszystkich solcelw: duzych i matych, podmiejskieh i rolniezyeh.

•
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~e w polowie paZdzicmika w gminic
Oswir;eim bylo 35 aklywnych przypadk6w - la liczba obcjmujc osoby
leczonc w szpitalach, przebywajqcc
w izolaloriach i pozostajqce w domach.

Zebrania wiejskie
Zcbrania wicj~kie organizowane we
wrLeSniu uchwalaj'l propozyeje podzialu srodk6w z funduszu solcckicgo
na kolcjny rok. S'I ICZ okazjq, zcby
przcdyskutowae biez:jec problemy,
a ezasem - jeSli lakie sq - osiqgnir;cia
i sukccsy. Wir;kszosc Iych spraw dOI Y-

51X

now zic10nyeh (bo tc sprawy nie zamykaj:j sir,: w jcdnym ~Iowic "koszcnie"),
o doplalach do wymiany starych piecow, oplataeh za odbior smicei i 0 funkejonowaniu szk61 i przcdszkoli.
Om6wienic tyeh wsp6lnyeh lematow
mozna znaleic w poprzednim wydaniu
naszcj gazcly (doslr;pnej r6wnicz
w wcrsji clcklroniczncj na intcrnclowcj
stronic gminy Oswir;cim).
Zcslawienic spraw, kl6rc sq aklualne
dla micszkanc6w wszystkich solcetw,
Irzeba uzupelnic 0 kilka kwestii. Na
wrzeSniowych zcbraniach wiejskich
byla mowa 0 I'owszechnym Spisic Rolnym obowiqzkowym dla wszyslkich

rolnikow (polecamy wywiad z wiccdyrcktorcm Urz!tdu SlatystycZllego
w Krakowie na 8 Slronie lego numeru).
Wojt Miroslaw Srnolarck infonnowal
lez 0 powolaniu Rady Senior6w, organu konsultacyjnego i opiniodawczego
Rady Gminy, kt6ry powinien Slae sir;
gloscrn starszego pokolcnia na samorz'ldowym forum.
Dla uczcstnik6w kliku zebran waznc
okazalo sir; rowniez z pozoru blahe pytanic: gdzic intcIV,'eniowac w sprawie
wolno biegaj'lcych psow? Ponicwaz
problcm rzadko dotyczy bczdomnych
zwicrz'll, a czr;kiej chodzi 0 ezworonogi, kt6re "urwaly sir; zc smyezy",
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przypadac 7 metrow kwadratowyeh.
Niczwykla infonnacja obicgla lokalnc
media 8 paidziemika:
~Renala. Urszula.
Botella. Irena.
lVioletta i Botella - sZeSc bohaterskich
praeoll"lIic 00111/1 Pomocy Spoleezllej
II' Bobrku postallowilo podezas odbylI"allia kll"(II"GlIllIIllly opiekuw(/c sir:
niepe!nosp/"(/It'llymi mieszkm/cami
oddzialu. lIa klorym slwierdzollo
COV/D·19. Jilt. siodmq dob~ pnehywajll fla lereflie DPS, niosqc pomoc
jego mieszkmicom. IYkro/ce planoll'all(J
jest zmiana i oddzial zasilq kolejlle
praeoll"lIicc".
Lech Cllodacki
trod/o dOl/yell doryezqe)"eh powialll
()swi~cimskicgo:

Billro

'~"Ojel\"V«V,

Odlizilll ds. MediOw

i KOllllll1ikacji Spolecznej.

samorzqdowcy namawiali, ~eby llajpierw porozmawiac z wlascieic1ami
walr;saj'lcyeh sir; ps6w. 130 let. zazwyczaj wiadomo, klo jesl wlascieic1em Iych ucickinicrow.
Dopiero jeSli takie "mediaeje" nie pomogq, wano sir; zwr6cic do dzielnieowcgo. Ostatceznosciq jcsl zgloszcnie
do slu~b wetcrynaryjnych, ktorych
intcrwcncja jest ko~ztowna , a na domiar zlego wiq~e sir; przekazaniem
zwierzaka do schroniska. Pamir;lajmy,
~e psy te~ prze~ywaj'l stres i tr;skniq za
domem.
DokoiiClenie no s. 6
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Grojec:
remont Sportowej
Naj bard zicj zn iszczony odcinck A lci Sportowcj zosta i
przebudowany. Na 135. melrach drogi zos tala wykonana nowa
podbudowa i na wicrLchnia. Trwaj'lce oka to miesi:-lca robot)'
zakoriczono w pierwszych dniach pazdz iemika. leh Kosz! to
prawic 1101ys. zl.

Stawy Grojeckie:
ulica Marii Radziwif

Brzezinka: ul. Wierzbowa

Ponad 200-metrowy odcinek ulicy MaTii Radzi w ill zostai
przebudowany. Na nowej podbudowa zostala w ykonana
asfaltowa nawierzchnia. Zakres rob6t objql taki:e budow~
poboczy i popraw~ od wodnienia (wyprofilowano skarpy i
uloiono betonowe koryta w przydroinym rowiej. In westycja
kosztowalaprawie 180tys.z/'

Krotkie, ale waine wiadomosci
Babice
Chodn ik wzdlui ulicy Grunwaldzkiej. od ulicy ~l,!skiej do
R6ianej, zostanie wybudowany jeszcze w tym roku. Zakres
rob6t obejmuje tei przebudow~ zjazd6w i wykonanie sleei
kanalizacji deszczowej. Inwestycj~ realizuje Starostwo Powiatowejako zarz'!dca drogi.Wi~cej na ten temat na stronie 9,
w artykule "Wsp6lne inwestycje Powiatu Oswi~cimskiego
i Gminy OSwi~dm w Zaborzu i Babicach".

Brzezinka
Nowa ulica, kt6ra I'!czy ulice Ofiar Faszyzmu i Piwniczn'!.
zostala wybudowana w ram ach Osw i~eimskiego Strategicznego Programu Rz'!dowego. Kosztowala prawie 1,3 min zl.
Wklad GminyOSwi~cim wyni6s120 procent wydatk6w.Odbi6r
inwestycji mial miejsce 15 paidziernika.

Roboty na ulky Wierzbowej zakonczono w p%wie
pazdziernika. Wbudowano w ni,! ruroei'!g kanalizacyjny,
a na drodze 0 dlugosd 350 metrow wykonano now,! podbudow~ i naw ierzchni~ z brukowanym poboczem oraz
zj azdy i doj scia do posesji. Przebudowano t akie
skrzyiowanie z uliq Brzozow'!. Rowniei ta inwestycja jest
ele mentem 05PR- u i korzysta z 80-procentowego
dofinansowania.Jej koszt to ponad 1.1 min zl.

Stawy Monowskie
Pokrycie dachu remizy OSP i wiei.y zostalo wyremontowane.
W polowie paidziernika do zrobienia byla jeszcze instalacja
odgromowa. t'!czny koszt tej i nwestycja to ponad 85 tys. zl.

Z koncem wrzesnia gmina Oswi~eim zloi.yla wniosek 0 dotacj~ z rZ,!dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rozbudow~ szkolnych budynk6w we Wlosienicy i Grojcu (ich koszt
jest szacowany I'!cznie na 12 min zl) oraz remont remizy OSP
wGrojcu.

Ptawy
Remont ulicy ~wietlicowej zostanie zakonczony w paidzierniku. Na ponad 200-metrowym odcinku tej drogi
w poblii.u Domu Ludowego tluczniow,! n awie rzchni~
przykryto jui.asfaltow'! nakladk<j.

Deratyzacja
Od 15 paidziernika do 15 listopada 2020 r. wlaseiciele
nieruchomosei maj,! obowi,!zek przeprowadzenia deratyzacji
w obiektach produkcyjnych. handlow ych, uslugowych,
ui.ytecznoki publicznej i obslugi ludnoki; na obszarach
zabudowanych budynkami mieszkalnymi;w gospodarstwach
rolnych i obiektach gospodarczych; w obiektach i urz'!dzeniach technicznych; w pomieszczeniach na pojemniki
i kontenery slui:,!ce do gromadzenia odpad6w, w altanach
na pojemniki do gromadzenia odpad6w, w zsypach
i komorach zsypowych; w korytarzach pi w nicznych, w~zlach
eieplowniczych. przyl'!czen iach wodoci,!gowych.

Por~ba Wielka

Zebranie Wiejskie solectwa Brzezinka zarekomendowalo
Radzie GminyOswi~cim nazw~ dla tej nowej ulicy - Sioneczna.
Zapewnia ona dojazd do histo rycznych ob i ekt6w
Judenrampe i ziemniaczarek.
W ponad 300-metrowym odeinku ulicy Zaploeie. mi~dzy
skrzyi.owaniami ze Szkoln,! i Sportow'!, zostanie zbudowana
kanalizacja sanitarna. Zakres rob6t obejmuje opr6cz
ruroei'!gu wykonanie konstrukcji dragi i asfaltowej nawierzchni z poboczami. Termin zakonczenia prac to 30 listopada. Teren budowy zostal przekazany wykonawcy. Roboty
ruszyly 15 paidziernika.
Inwestycja jest tzw. rezerwowym zadaniem Oswi~cimskiego
Strategicznego Programu RZ,!dowego. Zostanie zrealizowana
dzi~ki srodkom zaoszcz~dzonym w innych przedsi~wzi~dach
Programu. Dotacja z budi.etu panstwa do przebudowy
ul. Zap/ode pokryje 80 pracent koszt6w, kt6re wynios,! ponad
380 tys.zlotych.
W gl6wnej sali Domu Ludowego wymieniany jest parkiet.
Prace rozpocz~to pod koniec wrzesnia. Potrwaj'! dlui:ej nii.
planowano, poniewai: po zdj~du starego parkietu okazalo si~,
i:e nie ma pod nim w ylewki. Koszt tej inwestycji ~dzie wi~c
wyi.szy ni i.wst ~pnie kalkulowano i wyniesie ponad S7tys.zl.

Grojec
W przyszlym roku powstanie projekt rozbudowy szkoly wraz
zwymian,! irodla eiep/a i instalacji grzewczej.Grojecka szkola
wei,!i. jest ogrzewana bezklasowym w~g lowym kot/em, w i~c
jego wymiana jestjedn,! z pilniejszych potrzeb.Modernizacj~
ogrzewania szkolnego budynku (konieczna b~dzie budowa
nowej kotlowni) gmina zamierza sfinansowae dot acj'!
z rz'!dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Jeszcze wtym roku planowana jestwymiana kotla w~g lowego
na gazow y w Domu Ludowym (we wrzesniu zostal opracowany projekt). To jeden z ostatnich gminnych budynk6w, kt6ry
wei,!i: jeszcze jest ogrzewany bezklasowym w~glowym
kotlem. Wraz z wymian'! pieca wyremontowane zostanie
pomieszczenie, kt6re pelni funkcj~ kot/owni. Dlatego koszt
calego przedsi~wzi~cia przekroczy 100tys.zl.
Przedszkole Samorz'!dowe b~dzie mialo oczyszczalni~
seiek6w. Jej budowa jest planowana jeszcze w tym raku. ma
kosztowae ok. 95 tys. zl. Obecnie ui.yw any zbiornik
bezodplywowy jest za maly jak na potrzeby przedszkola.

Staw yGrojeckie
W przyszlym roku zostanie opracowana dokumentacja
projektowa chodnika wzdlui. Beskidzkiej. na odcinku od ulicy
Marii Radziwill do skrzyi:owania z ulic,! Kazimierza
Jagielior'lczyka. Zostala jui: zawar t a umowa
z wykonawc'! dokumentacji, ktora b~dzie kosztowala ok.1 00 tys.zl.

Czynnosei deratyzacyjne nalei.y przeprowadzie w spos6b
nast~puj,!cy: (1) W miejscach zagroi.onych obecnosei,!
gryzoni, z zachowaniem koniecznej ostroi.noSei nalei.y
wyloi.ye tr utk~, uzupelniaj'!c j,! w czasie trwania akcji. (2)
Miejsca wyloi.enia trutek nalei.y oznakowae informacj,!
~ UWAGA TRUClZNA!: (3) Miejsca wyloi.enia trutek powinny
bye stale nadzorowane. (4) Po zakOllczeniu akcji deratyzacji
trutk~ nalei.y zebrac, natomiast w przypadku stwierdzenia
obecnosei gryzoni trutk~ nalei.y wykladae, ai. do momentu
kiedy przestanie byczjadana przezgryzonie.
W6jt Gminy Oswi~eim wydal Obwieszczenie w sprawie
obowi,!zku przeprowadzenia akcji deratyzacj i 5 paidziernika.
LCh (Fot. L(h)

Zaborze
Odcinek Grojeckiej mi~dzy ulicami Borowiec
i Tatarska Grobel zostanie przebudowany jeszcze
w tym roku. Wzdlui. kr6tkiego. ale bardzo niebezpiecznego fragmentu ulicy. kt6ry mieszkar'lcy
nazywaj<j "esk,!", pow stanie chodnik. Inwestycj~
realizuje Starostwo Powiatowe jako zarz<jdca drogi.
Wi~cej na ten temat na stronie 9, w artykuie
"Wspolne inwestycje Pow iatu Osw i~eimskiego
i GminyOSwi~cim w Zaborzu i Babicach".

Wydawea: OSrodek Ku ltury. Sportu i Rekreacji Gminy OSwi~cim w Brzezill(;e. ul.Sportowa 9.
www.oksir.\jminao$wiocim.pl.teI.338431075. !·mail: r! dakeia@og.gminao$wiICim.pl
Oyrektor: Jadwiga Sruerbowska
Reda kcla: Loch Chodackl (redaktor naczelny). Ewellna lazarz. To maSI KI~za r
Sklad: Pawel Grzesik
Redakcjd nie ponesl odpowiedzJ.Jlnoki za Irffi! ogfoszet1. NiezJJm6wionycJJ maleri3idw red.!kcjd
nie lWraCd. Redakcja zdslrzeg.1 sebie prawo skraCdnia I adlustacii nadeslanych materi3idw.

Dl'\lk: Polska Press Sp_ z 0_0_. Oddzial Poligrafia. Drukarnia Sosnowiec
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powiedzenia odnosnie ksztaltowania
een swoieh produkt6w, bo na t~ ehwil~
nie ma takicj mozliwo:ici.

Protest rolnikow

Sadownik zGrojca dodaje:
- Wedlug mojego rozeznania w zachodniej Malopolsee nie rna produeent6w,
ktoryeh bezposrednio dOlyezy "Piqtka
Kaczynskiego". Ta ustawa jest kroplq,
ktora prlepelnila czarlt goryczy i sprawila. ze ludzie zaezl\!li s i~ jednoczyc
i wa\czyc 0 swoje prawa.

Rolnicze ciil!gniki wyjechaty na tranzytowe drogi 7 paidziernika.
Ruch na ulicy Beskidzkiej (trasa Oswi4tcim-K4tty) i Fabrycznej
(Oswi4tcim-Zator) spowolnity traktory rolnik6w protestujil!cych
przeciw polityce rZil!du.

Powodern wzburzenia rolnik6w jest
planowana zmiana przepis6w, ktorq rna
wprowadzic ustawa nazywana "Piqtkq
Kaezynskiego". Jej zwolenniey wskazujq na potrze~ zwiltkszenia ochrony
zWlerzqt. Natomiast przeeiwniey
sprzeeiwiajq si~ likwidaeji ealyeh
branz rolnietwa. Obawiajq silt tez,
ze procedowana ustawa pociqgnie za
sobq kolejne restrykeyjnc przepisy.
- Protestowali rolniey z Ma/opolski. To
nie byla akeja jednej organizaeji
- podkresla Wojeieeh Procner z Malopolskiej lzby Rolniezej. - Dolozylisrny

starari. zeby nie utrudniac ruehu karctkorn i stuzbom speejalnym. Co pi(,":c
eiqgnik6w zaehowywalismy odst(,":p.
Nie chodzilo narn 0 to, zeby komus
uniemozliwic przcjazd, tylko zeby
zwr6cic uwaglt na problemy.
Slawomir Domzal, ktory jest radnym
Grniny Oswiltcirn, podkrcsla, ZC w paidziernikowcj akcji uezestniezyl jako
rolnik-sadownik z Grojea:
- Do protestu przystqpili ludzie, kt6rzy
sq zwiqzani z rolnictwem. Wielu z nieh
nie jest w og61e zaangazowanyeh
w dzialalnosc organizaeji - mowi

Fot. S/(lwomir Domz(I/

Domt.al. - Jest og61ne poruszenie
sytuaejq w rolnictwie. Chodzi miltdzy

Rocznica sowieckiej agresji

Te slowa w imieniu gospodarLa uroczystosci prezydenta Janusza Chwieruta odczytala Eliza Doma sik
8llat temu Zwiil!zek Sowiecki dokonat zbrojnej napasci na Polsk, z oswi~eimskicgo magistrdtu. Nast~
pnie zgromadzeni zloiyli kwiaty na
walczil!cil! z niemieckil! III Rzeszil!. Wschodnia cz4tSC kraju znalazta si4t
Pomn iku Nieznanego t.olnierza,
pod komunistycznil! okupacjil!. Sowieci zacz,li mordy i wyw6zki
oddajqc hold ofiarom wojny.
obywateli Rzeczpospolitej. 17 wrzesnia uczczono pami4tc ofiar tych
wydarzen.
LCh

Kolein, raz 0kanalizacii
Na posiedzeniu polqezonych komisji
22 wrzdnia go:icil Stanislaw Rydzori,
kt6ry obecnie jest desygnowanym

Rajsko:

ulica Rybitwy przebudowana
Ulica Rybitwy w Rajsku zostata przebudowana na dtugosci prawie 300
metrow_lnwestycja kosztowala niemal150 tys_ zl i zostala w calosci
sfinansowana z gminnego budietu.

stanie - sNkanq nawierzchnilt zlobi/y
gl~bokie koleiny.

1 paidzicrnika protokol
odbioru rob6t podpisali
w6jt Mi roslaw Smolarek
i soltys Rajska Maciej
Majcrski.
LCh

FoUCh
Fot. Raf~/lorek

W programie wrzesniowych obrad znalazlo si, kilka uchwal, kt6re uporzCjdkowaty pewne zaszlosci
lub tei usprawnity wypetnianie przez samorzC!!d jego zadar'l. Najciekawsze wydajC!! si, jednak spotkania
radnych z zaproszonymi goscmi poswi,cone sprawom kanalizacji, projektowanej spalarni odpad6w
i funkcjonowaniu Zakladu Komunalnego.

Zmiany w tegorocznej uehwale budzetowej pozwolily wprowadzic do
niej zwrot z budzetu panstwa cz~sci
wydatkow z funduszu solcckicgo (prawie 103 tys. zl) oraz 7.abezpicczyc srodki na wymian~ kotla w Domu Ludowym w Porltbic Wielkiej. Dyskusjl\!
wywolala sprzedaz dzialki w Zaborzu,
jednak mimo sprlcciwu Tomasza
MydlarLa radni wymzili na to zgodlt.

Lech Chodacki

Remont rozpoczt;to
w sierpniu. Zakres prae
objql frezowanie, roboty
ziemne, wykonanie podbudowy, asfaitowej nawierzehni i poboczy oraz
przebudow~ hydrantu.

Wrzesniowa sesja Hady Gminy
Radni podjl\!li uchwallt dotyczqcq udziclcnia pomocy finansowej (5 tys. zl)
Srodowiskowemu Domowi Samopomocy w Oswit;cimiu na zajltcia, z kt6ryeh korzysta szescioro mieszkancow
naszej gminy. Z ko1ci zmiana statum
Osrodka Kultu ry, Sportu i Rekreaeji
polegala na aktualizacji wykazu
obiekt6w administrowanych przez tl\!
instytucj(,":.

innymi 0 to, aby rolnik stal silt stronq
w rozrnowach, zeby mial cos do

Ulica Rybitwy to wqska droga odchodZljea od ulicy Wilamowiekiej w kierunku zaehodnim. By/a w fatalnym

W poludnie na plaeu Ko:iciuszki
w Oswi~eimju zgromadzili si~ przed·
stawiciele lokalnyeh wladz, weterani,
kombatanci, delegacje sarno·
fllJdowych instytucji. Gmin~ Oswi~
cim rcprczentowala delegacja z w6jtem Miroslawem Smolarkiem i przewodnicZljClj Rady Gminy Bernardyn"
Bryzek.
"W okrcsie od wrzesnia 1939 r. do
czerwca 1941 r., wwyniku masowych
deportacji, kilkaset tysiltey os6b trafilo na Wsch6d. Wiosnq 1940 r.
zapelnily si~ cialami pomordowanyeh
zolnicrzy, funkejonariuszy i urzt;dnikow panstwowych doly smierci
w Katyniu, Charkowic. Miednoje.
8 ykowni i w wielu innych miejscaeh".

Na pocZljtku paidziemika prLedstawiciele Malopolskiej lzby Rolniezej spotkali si~ z senatorem Andrzejem Pajqkiem z Prawa i Spmwi"xIliwoSci. Poniewaz uwat.ajq, ze planowane zmiany
prlcpis6w sq prlygotowywane bez
konsultaeji z ich srodowiskiem, przedstawiti parlamentarzy:icie stanowisko
swojej organizaeji w sprawie "Piqtki
Kaczynskiego".

przez nasZlj gmin~ czlonkiem Rady
Nadzorczej Przedsi~biorstwa Wodociqg6w i Kanalizacji. Prlcdstawiwszy
kilka danych ukazujqcyeh rOiniee sieci
kanalizacyjnej gminy i miasta Oswiltcim . slwierdzil on jcdnoznacznie,
ze organ, w ktorego prdeaeh uczestniczy, nie rna wplywu na wysokosc
cen za odbi6rsciekow.
Oceni!. ze terazjest wlaseiwy moment,
zeby podjilc pr6~ rozwiilzania problemu wysokich koszt6w korlystania
z kanali zacji przez mieszkancow gminy, poniewaz nowe stawki b~dq kalkulowane w pierwszym kwartale przyszlego roku. Stanislaw Rydzon zadeklarowal zarazem. ze przedstawi problem na naJblizszym spotkaniu Rady
Nadzorczej PWiK oraz ze b"x1zic dl!zy/
do rozwiqzania go w kontaktach z wiltkszosciowym udzialowcem spolki,
czyli przedstawicielami wladz miasta.

Kond,cia spMki kOmunalnei
I nfonnacj~

0 funkcjonowaniu i wyni-

bch finansowych Zakladu Komunalnego Gminy Oswi~cim po picrwszym
pOlroczu prlcdstawil prezcs Janusz
Gryzelko. W pierwszych szdciu miesiqeach tego roku spOlka odnotowala
strat~ 354 tys. zl. Przyczynqjest utra!a
ir6dcl zarobkowania spowodowana
epidemiq koronawirusa.
Zaklad Komunalny nic mial spodziewanyel1 przyehod6w z tytulu zafllJd7..ania parkingiem w Centrum Obs/ugi
Turystow, a takze dowozu niepelnosprawnych dzieci do szk61, transportu
posilk6w oraz odbioru Scickow
z gminnyeh plae6wek. W najtrudnicjszym okresic - wezesnlj wiosn" spOlka podj~la kilka dzialan majqcych
poprawicjej linansowq kondyej~.
Zloiyla oferty w przetarga~h, co zaowocowalo zleceniami na koszenie
i utrzymanic teren6w zielonych
w 8ieruniu. powiecie oswi~imskim
i w Mi<;jsko- Pn::emyslowej Oczyszczalni Sciek6w. Czas pracy i wynagrodzenia zostaly obnizone 0 20

proeent. Zmniejszono zatrudnienie
z 18 do 16 etatQw. Uzyshno wsparcie
w ramach tarezy antykryzysowej
w wysokosci 320 tys. zl. Obecnie
Zaklad przygotowuje wniosck 0 nisko
oproccntowanq pozyczk~ z Polskiego
Funduszu Rozwoju, kt6rej trzy czwarte
moie zostac umOrLone.
Na pytanie radnego Maeicja Majerskiego 0 plynnosc finansowq prezcs
Gryzelko odpowiedzial, ze spOlka rna
srodki konieczne do biezqcego funkcjonowania. Wyjasnil tez, ze Zaklad
nie swiadezy obeenie uslug przewozu
niepelnosprawnych dzieci na r..:ecz
naszej gminy. bo prlegral prletarg
- rynkowe realia sprawily, ze konkurcneyjna fimm zlozyla atrakcyjniejszq
ofcrt~. Tit kwcsti~ uwpclnil w6jt
Miroslaw Smolarek ,
akcenllljqe wymierne 0R E Kl
szcz~dnoSci,jakie odnotowuje gmina - za przcwoz
niepelnosprdwnych dzicci
placi wtej chwili mniej.
o rentownosc zlcceri uzyskanych po pr..:etargaeh
zapytal radny Zbigniew
Krzemien. Janusz Gryzelko stwicrdzil. ze kosztorysy oprdcowane na
potrzeby skiadanych ofert
nie uwzgl~dnily wszystkich faktyeznie ponic-

sionych wydatkow. Wiqze si~ to z wi~
kszq niz w poprzcdnieh lataeh eksploatacjq sprzlttu. Prace byly wykonywane
na dwie zmiany oraz w soboty. Z kolei
radny Tomasz Mydlarz poprosil 0 uzupclnienie informacji 0 dane l1a temat
aktualnego zad/uzenia, w zwiqzku
z tym, 2e prezes Gryzelko nie dysponowal nimi na sesji 23 wrzesnia.
Goseicm radnyeh by/ r6wniez Marek
Roseiszewski, prezes sp61ki Synthos
Dwory 7, ktora przygotowuje budowlt
spalarni odpadow w Oswi~cimiu.
Relaej(,": z tego spotkania publikujemy
na 4 stronie.
Lech Chodacki
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Rozmowa 0 spalarni

min uruchomienia spalami, ktora
powstanie na terenie finny Synthos, to
POCZ'Itck 2023 roku.

Odpady od stycznia

Na sesji Rady Gminy 23 wrzesnia prezes sp6tki Synthos Dwary 7

Na pytanie, skqd b!td'l !raliac odpady
do spalarni, radny Jacck Mydlarl
OIrzymal informacj(f, ~c ze skladowisk
w promicniu 50 kilometrow od Oswi,,eimia - z Chr-.lanowa, Bielska-Bialcj,
ezy Tychow. Radny ze Slawow
Grojcckich uslyszal tez zapcwnienie,
ic spalanic osadow kickowyeh
z Miej~ko- Pl7.cmyslowej Oezyszezalni

Nie wiemy jeszcze,jaka b.dzie oplata "smieciowa" w przysztym
roku.Jej wysoko~c poznamy najprawdopodobniej dopiero
w grudniu.Jednakjuz teraz warto przygotowac si. na zmiany,
kt6re b.dCl obowiClzywac w gospodarce odpadami w 2021 roku.

przedstawil informacj-: 0 planowanej inwestycji - budowie
Zaktadu Termicznego Przeksztakania Odpadow,czyli spalarni
smieci na terenie firmy Synthos.Marek Rosciszewski kilkakrotnie
- podczas prezentowania danych i odpowiadaj~c na pytania
radnych - podkreslal,:i:e dla Synthosa spalarnia rna bye obok gazu
jednym ze :l:rodel produkcji energii; ma zast'lpic dzialaj'lc'I dzisiaj
elektrocieplowni~ na w~9iel.
WYlwarzaniu pary wodnej i energii
c1eklryczncj towarzyszy emisja dwuIlcnku w~gla, pyl6w, l1enk6w siarki
i azolu oraz innych szkodliwych subslancji. Dzi",ki spalami emisja tych zanieczyszczcri spadnie, co pozwoli firmie sprostae coraz bardziej rcslrykcyjnym nonnom. Nalomiasl projektowany zaklad - zaznaczal prezes Rosciszewski - nie ma rozwiqzywae problcmu
~palania "smicci z kubla",
Jak zadeklarowal szef Synthos
Dwory 7, spa lamia nie ~dzie przetwarzae jakichkolwiek odpad6w 0 charabcne niebczpieeznym. Produk ty uboczne, zuile i popioly b"dq skladowane
w zamkniorlych kopalniach soli
w Nicmczech. Poziom zanieczyszczen
z proccsu ~palania ~dzie nieustannie
monitorowany. a dane z prowadzonych
pomiarow ~dij wyswiellanie na dost~pnej dla wszystkieh labliey umieszezonej poza Zakladem.

W Europie dziata ok,400 spalarni podobnych do tej,. kt6r'l! zbuduje Synthos,
Na zdj~ciu: spalarnia w niemieckim Oberhausen, FOI. Pi~abay

Obeenie trwajij uzgodnienia dokumenlOw, kt6re inwestor przygotowuje, ieby
uzy~kac zczwolcnie na budow~. W raporcie oddzialywania na srodowisko
zoslaly uwzgl"dnione uwagi organizaeji i mieszkarie6w zgloszone podezas
kon~u1taeji spolceznyeh. Realny ter-

Sciekow h"tdzie bezpicczne dJa okolieznyeh mieszkarie6w.
Zaintercsowanie, a po troszc zanicpokojenie radnych budzilo spodziewane
zwi"kszenie nal",ienia ruchu samoehodow ei"iarowyeh. Prczes ROSciszewski nie przedSlawil w tej
kwestii zadnych prognoz. Slwierdzil natomiast, ze jego zdaniem
liczba aut na dojazdowyeh drogaeh nieznaeznie wzrosnie i nie
1x;dzie 10 wzrOSI skokowy. laznaezyl, ze lakze obecnie samochody
wywoZ<j odpady z w~glowej elektrocieplowni. Tyeh transportow
za trq lata nic b",dzie, a w ieh
miejsce pojawiij si" inne.

·l~~~~
Grupa Synthos
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Radny Maeiej Majerski spytal,
ezy to prawda, ie w spalami zostanij zamontowane ur-Lqdzenia
uiywane wezesniej w innych tego typu zakladaeh. Marck ROSciszewski zapcwnil, ze w Oswi~ei
miu Slanie nowa, zbudowana od
podstaw instalacja.
Lech Chodacki

Kolejne komputerv dla uczniow
Do szk61 trafito kolejnych 18laptop6w, B.dCl mogli z nich
korzystac najbardziej potrzebujClcy uczniowie. Komputery
pomo9Cl podczaslekcji prowadzonych w szkolnych klasach.
Jesli zajdzie taka koniecznosc, sprz.t b.dzie uzywany do
zdalnej nauki.
Gmina OSwi",cim kupila SpFL",t
kompulerowy za pieniqdze uzyskane w projekcie "Zdalna
Szkola +", kt6ry jest rea lizowany
przcz Ministerstwo Cyfryzacji zc
srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Opcracyjl1ego Pol~ka Cyfrowa na lata

2014·2020.
18 laptopOw kosztowalo prawie
45 tys. zl. \V rozstrzygni~tym we
wFLeSniu prLCtargu nic v.')'korzystano wszyslkich pieni~dzy pr-Leznaczonych na ten cel. Dlatego
w nast"pnym post~powanju nasz

samof".£qd kupi kolejnc kompulery
dla uczni6w.
- Mam l1adziej", ze nie ~dzic
takicj konil"'CznOSci, ale w FJzie
gdybysmy zn6w byli zmuszeni
pracowae z domow, ten sprz,,1
umoiliwi poprawienie komfortu
nauki wi"kszcj liczbie uczni6w
- napisal na swojej facebookowej
stronie w6jt Miroslaw Smolarek.
LCh
1 paidziernika,
Szkota Pod5tawowa w Brzezince:
W6jt Miroslaw Smolarek. dyrektor
Agata Kowol i za5t~p"a w6jta
Halina MU5iai. Fot. SP 8rlelinka
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projektu po. .zOO/na Szkota" w r.Jm3Ch Og6tnopol!.kiej
Sieci Edukacyjnej" W5p61fJnansow.ll"legO ze !rodk6w Europejskiego Fundll2u Rmwoju Regionatnego
Zakup sfmansowanyw ramacto realizacji

w ramacto Pmgramu Oprracyjnego PoI5ka Cyt..-a "" lala 2014 2020_

Wszyscy b~dziemy zmuszeni segregowae smieci. Taki obowiijzek zostal
zapisany w USlawie 0 Ulrzymaniu
czystoSci i poTZltdku w gminach, nie
lx;dzie wi",c mozliwe wyrzucanie
wszysl kiego do pojemnik6w na
odpady zmieszane. Tym samym nie
~dzie dw6ch osobnych stawek za
odbi6rSmicei.

rozumiany jako specjalna skrzynia
lub pojemnik sluzijcy do calorocznego kompostowan ia bioodpad6w.
Wazna wskaz6wka: kompostownikiem nie jest micjsce (pryzma) na
gruncie. na ktorym skladowane sq
bioodpady.
Na infonnacj" 0 wy~okoSci oplat

Osoby. ktorc obecnie
ich nie segrcglUq. b"dll
zobowillzanc zloZyc do
10 lutego nowe deklaracje 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie
odpadami kornunalnymi. B(,:dij musialy
takZc zadbae 0 osobne
pojemniki na smicci
zmieszane. Worki na
papier, szklo kolorowe.
szklo bezbarwne, melale i tworLj'o'o'a SZIUczne oraz bioodpady
dostarczy, lak jak na
kazdll po~csj"" firma
odbierajijca odpady. Fot. Pixabay
Kolcjny obowiqzek ~- - - - - - - - - - - - - - - - - dzic dotyczyl jUi wszy"smicciowych" musimy poczekac do
stkieh mieszkanc6w; kubly na smicci
grudnia . Trwa skomplikowana promuszq bye oznaczone adresem
eedura (tzw. przetarg unijny), klora
nieruchomosci.
ma wylonic firm~ odbierajqcq
odpady w latach 2021-2022. Tennin
lnaczej zo~tanie zorganizowana goskladania
ofert 10 26 pazdziemika.
spodarka bioodpadami, kt6re polOPost(,:powanie uwzgl"dnia jeszcze
cznie nazywamy "zielonymi". Od
ezas na analiz~ dokumentow, wyoor
kwietn ia do paidziemika z budynnajkol7.ystniejszej ofcrty oraz ewenkow jednorodzinnych b((dij one
tualne oprotcslowanie przetargu
odbicrane co 2 tygodnic. Prq czym
przez potencjalnych wykonawc6w.
osoby, bore zadeklarujq, ze uzywajq
wlasnego kornpostownika, b"dq
Moina
zaloiye, ze stawki za odbi6r
mogly skorzyslae ze znizki w oplacie
odpadow nieslety wzrosnij. \Varto
"smiceiowej", Powinny jednak pawi"c juz teraz pami~tae 0 mozliwych
mi"tac, ze w takim wypadku bioodznizkach dla posiadaczy Karty Duzej
pady W ogole nie ~dq od nich
Rodziny oraz wlaScicic!i kompostoodbicrane - rowniez w PSZO K-u.
wnik6w.
Lech Chod(lcki
Przydomowy kompostownik jest
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Pierwsze lala samorzQdu
Andrzej Bihrz)'cki, zanim w 1998
roku zostal wojlem Gminy Oswi~cim,
byl w lalaeh 1990-1994 zaslr;PC'l prze·
wodniezqeego Rady Gminy i przewodnicl".1jCym Komisji Bud;l':elu.
Tadcusz Dzi\,dzicl pelnil funkejr; przewodniezqeego Rady Gminy w pierwszej kadencji (1990-1994).

o czynach SDMeCln'Ch
W Kronicc Gminy Oswi~cim (I. I I,
s. (49) oonotowano: .,W roku 1989
wartose ezynu spoleeznego wyniosla na terenie gminy Oswi~cim:
1.4)8.459 tys., a w przeliezcniu na
jednego mieszkanea: 7,099 IYs".
NiestelY nie udalo si~ ustalie. w jaki
sposob uzyskano wymicnion!j w cylacie kwot~ przypadaj,!c,! na osolx;.
Andrzej Bibrzycki:
"Wi~kszose wydatk6w zwi!jzanyeh
z czynami spolecznymi pokrywaly
skladki mieszkaneow. Niekiedy PZU
z funduszu preweneyjnego cos tam
kapn~lo, natomiast gros kosztow bylo
oplaeanyeh picni~dzmi [Udli. I roOOcizna, wir;ksza ezr;se prostyeh robOt.
kicdy (rzcba bylo na przyklad cos
wykopae, to lez byly zoOOwi!jzania
mieszkaneow".
Tadcusz Dzi'tdzicl:
.,Wyliezano wszystkie koszlY i dzielana je na mieszkmkow. Ktos, kto nie
pracowal fizycznic. plaeil skladk¥.
Komitet musial sil( z gmin'l rozliezye
z tyeh pienir;dzy. Na wsi zawsze bylo
lak, ;l':e jak sobie wies nie zrobila, to nie
miala. lnicjatywa musiala wyjsc z dolu.
Pamir;tam takic zdarLenic, kiedysmy
zaezynali robie w Broszkowicach
gazoci'lg.
Praeowniey finny. ktora go budowala,
mie[i u nas si¥ zjawie, gdy skonez'l inn'l
robotr;. Ale nil' okrcslili preeyzyjnic
lenninu, 00 10 zalc;l':alo le;l': 00 pogooy.
Przyjcehali w ktorys ezwartek i mowl!j,
ie chi'll w ponicdzialck wejse. A tu nie
nie prlygOlowane. "Dopiero dzisiaj
m6wieie? Ale jak juz wicmy, 10 si~
10 przygOlujc". Popatrzyli Iroszkr;
z niedowicrzanicm.
Wracaj,! w poniedzialek a tu 2 kilomelry wykopane rr;eznie, 00 przyszlo
dwustu ehlopa, kaidy dostal oocinek
po 10 metr6w - i fru! W tamtyeh
Cl".asach ludzie doskonale rozumieli,
~c jak sobie sami nie pomog,!, 10 nil'
maj'l co liezye, ~e ktos za nich zrobi".
Andrzcj Bibn:)'cki :
"Czyny spolecznc byly usankejonO\\lane prawem. Te prlepisy ewoluowaly. Na poczqlku komitelY sir; sa·
me rozliezaly. mialy swoj1J ksi~go
wost. Ale podlegaly kontroli gminy
jako jednostki nadrLr;dncj.
Nalomiasl J)6zniej ealq buehaJterir;
prowadzily gminy. SamoTZ1Jdy troch~
okr..:eply. Panstwo tel nalozylo obowi,!zki. Ale tez ulr,!cilo w ten spos6b
pewne rzcezy, bo iudzie byli przcrazeni
Iroch~ 1'1 sprawozdawezoSeil}. To nil'
znaezyad r.JZU. ze tamjakicS przekr~ly
byly, bo pr..:eciez chodzilo 0 pieni!jdze
ludzL Nie daj Bog, jakby lam ktos
pr6OOwal.. to by mu we wsi leb
uk~eili! Kontrola spolcezna dzialala
caly czas. W koneu jedn'l ustaw'l
zlikwidowano ezyny spoleezne w lej
dawnej poslaci. I wdro;l':ono 10 jako
zadania wlasne gminy".
[Ostatnim aktem prawnym dotyez,!eym Icj kwcstii byla lIehwala Rady

-

zrobiony. [ posz[o szybciej - mie[ismy
gaz wezcSniej ni;l': Wlosieniea i inne
oseienne miejscowosei"

potrleby. Ka2dy radny - ze swojego
soleelwa najwa;l':niejsze sprawy,,Wszyscy cos eheie[i: lu droga byla
dziur.Jwa. Wm budowali dom ludowy,
lam dom sportowca.
Andrzej BibrLyeki:
Jak ;l':esmy 10 zeslawili, 10 s i~ okazalo,
"Do(aeje dawalo Minislerstwo
Rolniclwa"
;l':e 10 jesl wartose ezlerceh rocznyeh
bu-d;l':eI6w gminy. Wi~e m6wi~:
»Dobrze, podejmiemy
uchwal~ i si~ rozchodzimy do domu, OOsmy
~il, ",.1-<... -f..,y 590
juz wszystkic pieni~dze
na callJ kadencj~
podzieli[L A nastr;pne
wyOOryza4 [ala,,'.

wigi. To bylo panslwowe przedsir;biorstwo,
7l;a.
kt6re budowalo kanal
Wisly. Nawiga przcka7.a1::! 25 mi[ionow na
kladkr;".
Tadcusz Dzi'tdzicl:
,) eszeze w kolejnej kadeneji [1994[Warlose kwolY
AndrLej Bibrlycki:
1998] ezyny funkejonowaly... "
25 min zl w J)6inym
"KaZdy radny zglaszal
Andrzej Bibrzycki:
PRL moina odnicSe do
poslulaty soleelwa.
" ... ale inaezej lroszeezkr;, juz w innym
bud1elu gminy Oswil(KIOS 10 jednak w gmizakresie".
cim. W 1988 roku nie, co by nie m6wie,
zgodnic z Kronik1J
zbier.JI - pani Ania OpiGminy Oswi~im - 1'1gaZJIikacii
tek byla dlugolclnim
czne wydatki wyniosly
skarbnikiem gminy. Jak
284 mIn zl. Planowana
Andrzcj Ribrzycki:
to wszystko pozbierala,
i nigdy nie wybudo.
"W lalaeh 80. gazoci!jgi mialy Rajsko,
uwzg[~dnila p[anowane
wana kl adka miala
Brlezinka, Babiee i - bardzo wezdnie
wlasnc dochody i zadapr..:cchodzie nad kana- du~a ezr;sc Grojea, poniewaz skoIlia, ktorc sil( przewijaly
Icm, z prlysiolka Zaki
rzystano z ruroci!jgu prowadzonego do
ezasie kadeneji. to z rcdo luku ulicy CenOswi~cimia. Na przclomie lat 80. i 90.
guly 50 proccnt pieni~
lralnej.]
gazyfikacja obWa Stawy Monowskie,
dzy brakowalo. Koncert
"Jednak na zcbraniu
Wlosienie~ i Por~b~ , a na ZaborLu zyezeTi to by/. Dopiero
wiejskim zrezygnowaprzysi61ek W~gielnik i Osiedle Dom·
potem na zasadzie
lismy z kladki, a pickow Jednoroozinnyeh, na kt6rym row"ueicrania" uehwalaniqdze, Ie 25 milion6w
noczcSnie budowano cieploci'lS".
lismy
budiet na kolejpr..:eznaezylismy na ganyrok.
zoci'lg i na Dom LuTadcusz Dzi'tdzicl :
Zawsze dochoozilismy
dowy. Oysponentem
"Broszkowiee podl~ezalismy do sieei
do konsensusu i zawsze
Iyeh pienir;dzy byla
gazowej na osicdlu Bionic w Oswi~
na ezele byly zadania
gmma. Wojt Rogoz
cimiu. Robilismy prlejscie poo torami
oswialowc. Budowala
cheial, zcby przygo- 10 bylo praktyeznie 40 procent ealej
si~ w szkola w Grojeutowae gazyfikaejr;
inweslyeji. Z kolei mieszkatiey Dwo·
to budujcmy. I przeznawszyslkieh miejseorow Drugieh organizowali niezaleznic
czarny lyle, ill' powOSei razem.
00 gminy gazyfikacj¥".
tr..:eba, :leby inwestycji
Ale my, w Dworaeh
Andrzcj Bibrzycki: ".. z l'rzccinie wlee. Ccny wledy
Drugich na tr; wsp6lnoszowem. Wtcdy budowana byla KaBudiety 1990-1994, Kronlka Gmlny O~wi~lm, t.lI, s. 217.
kroczyly - do denomit~ nie eheielismy sir;
skada gornej Wisly [siopnie woone naeji w 1995 roku byly
zgodzie, OOsmy wie·
m.in. w Dworaeh Drugich] i byl
cyrki calc - ale jakos
Tadcusz D z i~ d z i e l :
dzieli, ie to dlu;l':ej potlwa, a ten poslizg
problem techniczny z przcjseiem
;l':cSmy
sobie
radzili
z inllacj,!.
"Trleba bylo tarn jakicS dojscie znalx;dzie nas wi~cej koszlowal. Wtedy
kanalu. Latwiej bylo im wzi'le gaz
lcie. Bylismy u minista Balazsa
ccny tak rosly, lak galopowala inflaeja,
z Przeeiszowa Lasu. Tarn byl jeden
Pierwsza sala gimnaslyczna zoslala
z Edwardem Baseikicm - on wtOOy byl
ze porowmti1Je koszly, slwierdzilismy,
wsJ)6lny komitci i Dwory Drugic 00
wybudowana we Wlosieniey. To jUi:
poslcm - obaj byli z PSL-u. Przy
ze Irzeba by j eszezc raz ehodzie
strony Przeciszowa s,! podillezone".
byla druga polowa lal 90. Zao-'ld kupil
Minislerstwie Ro[nictwa byl lei funi zbierae kolejn~ skladk~ od mieszkaTio gazyfikaeji Dwor6w Drugieh cow. Drugi raz musiciibysmy sir; zlo- dusz, z ktorego gmina korzystala prLy w Warszawie typow1J dokumentaejl(
i mysmy Ir; salr; umiejseawiali tylko
budowiewoooci1Jg6w".
zye, lak bardzo wtedy pieni1Jdz (raeil na
opowiada J6zef Bryniarsh radny
w konkrclllej 10kalizaeji.Aktualizowawartosei.
Gminnej Rady Narooowej w latach
nie dokumentacji to byly korowooy, 00
And rlcj BibrLycki:
Zalatwilismy projeklanta, inspektora
[ 984-1988:
trlcba bylo prawa autorskie kupie, ale
"l'rLed 1990 wszysey juZ mieli wonadzoru i wykonawc~, ieby nasz
,Juz poo konicc lat 80. Dwory Drugie
wszyslko zostalo zalatwione. Bo skoro
doci'lgi z wyj'llkiem Plaw i H annr;~.
odeinek gazoci'lgu byl wezesniej
mialy pieni!jdze na gazoci!jg 00 Nasir; zgoozilismy na I~ inwestyej~, to
Dzialala wtedy Fundaeja Wspomagabylo wiadomo, ic trzeba j1J skonezye".
j~ea Zaopatrzcnie Wsi w Wod¥, ona
iSlnieje do dzisiaj. 0 ilc dobrzc pa".rCTWO ~~~N(Z.( :
Tadcusz Dzif, dzicl:
mi~tam . I'lawy i Hannr;zc skorzyslaly
. P0t£ ~[)(()t.K W 5Ot£tTWI(: iGOO¥
"Ola radnyeh najwa;l':niejsze byly wyz tego trOdla finansowania".
datki, a dochooami si~ nikt nil' przej-WR'.'CH CZV.u
111owal. Ale Irzeba podkrdlie, ie to
Obudzecie
byla Rada. klora iadnyeh dict nie
()l():(~ CZYN - fCJOO¥ _
pobierala. Mysmy nic brali ;l':adnyeh
TadCIIS:.! Dzif dziel:
~ECTWO fIJI1I;BA kAElK' .
pieni~dzyprzezcaIc4Iata".
"I'oprosiiem na sesji: »)Zbierzcic wszynolowol Leeh Chodocki
sey nie wszystkic, tylko najpilniejsze
!WlOW' ~£tI kI()t)OCjr,GOWEJ -.". - US f"4:I~
MiniSlrow w sprawie czynow sJ}Oteeznych oraz pomocy PaJlstwa w ich
organizowaniu i rcalizaeji z 1984 roku.
Obowi'lzywalaa;l': do maja 1996 roku.]
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Zebrania wiejskie

mu Ludowym. Na koni ee wr6ci la
kwestia nicdzielnego tenllinu zebran
wicjskic h.jcdnak nie zostala jcdnozna·
eznic rozstrzygnic;ta.

f)()koilc:cllie :e s. 1

HanmrZanic prqchyJili si~ do propozycj i sohysaAdamaZicliriskicgo i wiltkszosc przypadajqccgo ich wiosec fundusw solttkicgo (pmwic 39 1ys. zl)
prlcznaczyli nn budow/t oswictl cnia
ulicy Zakolc. Zabczpicczono lak:!:c
picniqdzc n3 wyrnianr; bczodplywowcgo zbiomika n3 nicczysto§ci prl.y

Glosowanic poprlcdzi la poJemika po
zgloszcniu przcz micjscowych slraiak6w poslulatu, zcby zc ~rodk6w
solcckich sfinansowac rownie:!: zakup

sprz'iIU din OSP. Soltys byl jednak

przeciwny zmian;c 7.aplanowanych

Omawiajqe nicdawn c inwestyeje
w H arm((zaeh. w 6jt Miros law
Smolarek pod krdli l. zc decyzja 0 rcmoneie gmin nego budynku (LK S-u
i zarazem sk1cpu spozywezego) zapadla na zyezenie mieszkanc6w. Na ubiegloroc znym zcbraniu wicjskim przeprowadzono w tej spraw;e konsu1tacjc.
Takieh zabieg6w nie wyma gll l remont
elewllcji szkoly - rodziee i uczniowie
ezekali natood lal.
Wi((kszo~t lemal6w poruszonych
w dyskusji zosiaia zapisana we wnioskach mieszkarie6w. W zwi1}zku z pra·
eami nad miejseowym planem zagospodarowania prlest rlennego wnicsiono 0 wylo7.enie go do wglljdu na terenie
Harm((:!:. Uezestniey zcbrania zwr6cili
si(( tez m.in. 0 ogrJniczenie dopu·
szezalnego tonazu samoc hodow na
u1. Fr.lnciszkallskiej. oznaezcnic tcrenu
zabudowanego na drodze z Woli.
o budow(( wyn;esioncgo prlcjScia dla
pieszye h prlY szko le. likwidacj(( rozlcwish na sk rlyzowani u uli e !lorowski ego i M3ezk3 oraz oznakowanic
skrlyzowania Zaeisznej ze sciezkq
rowerowlJ·

PO~ba Wiellea, 17 wrzeinia

Zebranie w DL prly Wudowick iej
mialo nicspokojny. a ehwilami nawet
ehaotyezny prlebicg. PierwS1.lJ lego
OZJl3k1} bylo pyt3nie 0 lenllin spo[kania. klore padlo poza uSlalonym
J>OTZlldkicm obrad. WrlcSniowc zebranie zwolllno na ezwa n ek. [ymC7.ascm niekt6rl)' mieszkaliey preferowali
nicdzielnq po~.
Soltys Maria Brombosz zaproponowala. ;l:eby wi((kszoSC srodk6w z funduszu solcrki ego (ponad 53 lyS. zl)
przeznaczye na utwardzcnic tcrcnu
wokol seeny plene rowej prly Domu
Ludowym omz na utwardzenic e7.((sei
tercnu wok61 budynk6w OSI'. Za
niewykorlystan e w tym roku 8.5 tys.
oraz 6.5 z przyszlorocznego fundu$zu
mialaby powstac instalaeju elcktryezna
wspomnianej seeny. Z ko lei nu projekt
plue u zabaw na terenic LKS·u Ruda
Soleeka zaplanowala ponad 3 tys. zl.
To oSlatnie zadun ie \\~lbudzilo w4tpli-

Gmina

6I11jec,20wrzeinia
Propozyeje. na co przcznaezyc
przyszloroczny fundus;.: solecki. przedstawil soltys KrLYsZlof Wolak. SoIeelwo j ut od
kilku lat przygotowuje przcbudow(( sieei elcktryeznej iiikwidaejc; slupa stojqeego na
parkingu prlcd Domcm Ludowym. Zostal oprneowany
projekl. a w 202 1 roku to
prlcdsit;wzi \:e ic 1IIa pochlonljc
35 [ys. zl z funduszu.
Mieszkari ey dopytywali. ezy [a
sprawa zoslala uzgodni ona
z wlaScicic lern linii . W6jt
Miroslaw Smolarek wyjasnil.
1:e UTZlld Gminy staral s;(( na klonic Tauron do rozw; ~za n ia
problemu. nicstety bezsku·
teeznie. JeSli samorlljd chee
pozbye s i~ slupa. mus; sam si~
tymzajqe.

gminnym budynku. w k16rym sicdzibl;
rna m.in. LKS Korona.

- i jnk podkrcllat. czckajl/cych ad
dawna nn rca lizacj" - przedsi'iwzi¢.
Zadcklarowa l. :!:c w przyszlym roku
w funduszu solcckim wajdll silf
picniljdzc nn strut-ack ic radiostacje
i ubrania. Mieszk31ic6w prlckonaly te
argumenty - uehwala pncdlozona
przcz so/tysa Ziclinskiego do[yczqca
oswicllcnia ul. Za kole zostala prlyj((ta
dzicwi((lnaSIOma glosami "za" (przy
dw6ch "prleciw" i dw6ch wstrzymujljeye h si(().

Oswi~cimska

PI~n~rowOll $(~ nOll w Por~bi~ Wi~ l kiej st.t. sl, pn:edmiotem pol ~m ik i.
W pn:)'utym rokl,l ;nvi"une z ni" w)'d.t ki~" jedn.k kont)'nl,lowan~. Fot. lCn

waSei Tomasza Mydlarza, gm; nnego
mdnego. ktory na zebraniu udziela l si~
jako mieszkan iee Por((by. Jego ma·
n;em zamiast placu zabaw nalet.a loby
rozwa1:yc budow~ bie1:ni. Ten argument nie zostal jednak rozwa1:ony. bo
uwagi na lemat stanu teehnieznego
i brJku oswiel1enia ulie Za1esie i Roztoki sprawily. ;l:e dyskusj(( zdominowal
ternal dr6g w soleelwie.
Goszez,!ea na zebr.lni u radna Powiatu
O ~w i~cimski ego Grazyna Kopec wyjasniala. ze zap lano wane na ten rok inwestyeje na drogaeh powiatowyeh biegnlJcyeh przez Por((~ zostaly odlo1:one. bo rzqdowe srodki, na kt6re
liezyly samorzqdy, prleznaezono na
wal k(( z epidemiq. Wojt Miroslaw
Smolarek dodal. 1:e na problemy
finansowe nakladajq s i~ ni eurcgulowane kwestie wlasnosci dzialek pod
drogami.
Soltys Maria Brombosz przypomniala
zeszlorocZIllJ uchwa liY zebrania wiejskiego. w kt6rej mieszkancy domagajq
si~ rcmon!u ulie. \V pisernnej odpowiedzi na nilJ wojl wskazal. ze wyli.
czone w uchwa1e zudan ia kosztowalyby kilkanascie milion6w zlotych
(a gmina rocznie przeznaeza tyle na
inwestyeje w 13 soleetwaeh). W debacie 0 drogaeh pojawil sit; tez ternat
Laehet6wki - w6jt zapowiedzial zaprojektowanie odwodnienia tej drogi.
co na ehwil(( osludzilo dyskusj(( i pozwoli lo wr6cie do funduszu so/cekiego .
Tomasz Mydlar.l zapowiedzial sw6j
sprzeeiw wobee wydatk6w na seen((
plcnerowlJ. niemniej jego stanowis ko
poparly (7.alewie od glosowania prlyjmowano kilka uehwa l) tyl ko 2-3
osoby. Po~bski radny zaapelowaltd.
zeby zebranie zaj~lo ofiejalne stano·
wis ko w sprawie przcbudowy uliey
Wadowickiej (na odeink u od Krn ieekiej do Gronger6wki). Prledstawil
dane na lemal liczby pojazdow przejezdZajqeych tq drogq. Wedlug pomiaru
spr.lcd roku bylo 10 37 tys. sarnoehod6w tygodniowo. Uczes[ ni cy
zebrania dlugo spierali si~. w jaki ej
formic ujlle ten problem. OSlateeznie
Tomasz Mydlarz zioZyI w irnicniu
mieszkarieow wniosek do StarOSlwa
Powiatowego z pytaniem 0 termin
remontu uliey Wadowie ki ej.
Ko lejne wnioski przyj((te prlez zebranie dotyeZlj naprawy nawierzehni uliey
Od noga. modemizaeji uliey Lachet6wka i CZ((stszyeh kontrol i poJieyj nyeh
w rejonie skrlyzowania uliey Wykr((1
z WadowicklJ. Podczas zebrania pyta no
le1 0 remon! Sosniny. dotacje do wymiany piccow i koszl za planowanej jes7.czc na ten rok wym iany kolla w Do-

Bl1IszIIowice.18wrzdnia
Uezestn;ey zebrania przyjt;li jednoglosnie przedstawione przez soltys An n~
Sporysz propozyeje dotyezqee funduszu solcc ki ego. 20 tys. zl ma kosztowac
wymiana podloZa na plaeu zabaw,
a 12 lyS. - kosia rka. z kt6rej korlys tae
~'dzie LKS Puis. Nalomiast za 5,6 tys.
zoslan t! kupione i zamon towane syntelyeznc obrzezll boiska do gry w siatk6wk" (pmwic polowa tcj oslalni ej
kwoty to pieni'ldze ni ewykorlystane
wtymroku).
Korzystaj qe z obcenoki dzie lnieowego. mieszkaney pytali 0 oznakowanie prywa lnyeh dr6g i zglaszal i problemy z naU;:10nym ruehelll eyklistow
- prlCZ Broszkowice biegnie Wislana
Trasa Rowerowa. przy [ej okazji wyj asniono leZ. 7.c wiala rowerowa rna
slanqc w pobli:l:u rcmizy. a nie bli1:ej
wa lOw. 1eby moroa z niej korzyslae
takie prlY innyeh okazjach.
Mieszkariey skierowati wiele uwag,
a lIawc[ pretensji odnoSnie stanu ul ie.
ll-dnak drogi w Broszkowieaeh. jak
t1umaezyl w6jt Smolarek. zc wzglt;du
na ich szeroko~c i obccny stan nie
kwalifikujq si(( do dofinansowania
z zcwn(( trlnye h :hodcl. Nalomiast
samorllidu nie stae na ieh prJ.:cbudowt;
z wlasnye h Srodk6w. Mozliwe sq raezej
bic<l:qce naprawy i su kecsywna wymianu nawierzc hni na najbard zicj zniszezonye h odeinkaeh.
I'ytani a jcdn ego z mieszkatieow skierowane do w6jta wydajQ 5i(( nunowac
wic1u broszkowiczan. Dlaezego kieki
~ tak ie drogic? Dlaezego nie rna dop/al
do ieh odbioru? Z ezego wynika tak
wysokaoplata Rsmicciowa"? Miroslaw
Smolarek wyjasnial. jak ogmniezone
~ rnozliwoSci samol7-'1du w kwestiach
dolyczl!eyeh kana li7.acji. ; referowal
problemy. z kt6rymi boryka siC; gmina
w zw;qzk u z gospodarklJ odpadami.
Pytaj:jey zdawal si~ mice ugruntowane
opinie w Iye h sprawach. w i~ nie
sp0s6b stwierdzic. ezy dal si~ prle konac do zmiany przekonan.
Wniosk i zgloszo nc prlCZ uczestnikow
zcbra niu dotyezq m.in. budowy ehodnika wzd luz ul. Kmkowskiej (droga
woj cwOdzka). kontroli wywozu sciekow z posesji nicpodhlczo nye h do kanalizaeji. wykonani a nowcj naw ienc hn i na drogaeh gminnyeh. prlyezyn
lik widacj i doplat do odbionl sciekow
i podj~e i a przcz gmint; dzialan
w spro wic walc;s.1j:teyeh sit; ps6w.

Ko lejnymi solcrkimi inwcslyejami majlJ byc: dofinansowan ie bOOowy chodnika na
skrzy:l:owani u ul. Kazimier/.a
lagielloriezyka i Ale i OgroSlup przed Oom~ m Ludowym w Grojcu u wi~rOll
dowej (20 tys.). remonl i budonle tylko kierowc6w. J~5t 5zOll nsa,i~ w 2021
wa chodnika na e1llcn tanu
roku zostllnie zlikwidowOlln),. Fot. LCh
kOlllunalnYIII (ponad 12 [ys.)
oraz projektowanie i rozbu(uslugi swiad ezone pr.lez Pr.lyehodni((
dowa oswicllenia ul. " uSciny (ponnd
z ScrecIII szeroko om6wil jej dyrektor
8 tys.). Wszystkie przedl o;l:one pncz
Artur Mendyk). bczpicrzcristwo na
Radt; Solceklj propozyeje zos tal y
drogach zc szezcgolnYIII uwzgl\'-dniczaake eptowane przez uezcs tnik 6w
niem picszyc h. stan dr6g na tcrcnie sozcbra nia.
lcetwa (uliee Chowanea, Skotnica.
Pneezniea. Kolkowa. Aleja OgrodoWojt Smolarek omowil inwcstycjc
wa) ; kon sc rwaeja urzqdzen mehorapoczynionc w Grojeu prlez gmin~. Na
eyjnyeh
- rowow; prlepust6w.
tcrcnic szkoly slan:j l plae zabuw.
Pr.lebudowa i poprn wa odwodnienia
Mieszkatiey zloZyJi kilka formalnyeh
uliey Cichej powinna ogrnni czyc podwn ioskOw. I'icrwszy dotyczy przcnic.
topienia posesji przy uliey Kaz;m;crza
sicn;a lyrnC7.asowego prlystank u. kt6Jag icllonezyka. \V dn iu ze brania
rego um iejscow;enie zmieniono na
w trwaln jeszeze modemizaeja najba rczas przebudowy skrzyZowania na Tardziej zniszezonego odcinka Ale i Sporni6wec. Kolej ne - zmian w kursowaniu
towej. Remont ul iey PuScin y nie doautobusu nr 16. konlro li Slanu leszedl do skutku. poniewatdotaejc; na tc;
ehn icznego ulicy Prlec:znica. ez~
inwestyej~ (i wiele innyeh zadan) r/-'ld
stszyeh kontroli p~k.aSei samochaprleznaczyl na walk~ z epidemiq.
dow jadlJeyeh przez lazy i budowy
ehodnika w tej wsi wzdluz drogi
WsrOO planowanyeh na pnyszly rok
powiatowej. a lakZe poprawyotoczenia
prz..-dsi((wzi~c jest wymiana ogrlcDomu Ludowego. remontu uliey
wania szko lnego budynku na gazowe.
Chowariea
oraz konserwacj i rowu
Kolejne ;nwestyeje zaleZq od tego. czy
odwadniajqeego w rejonie parku.
uda s i~ uzyskac do ni eh dotinansowanie. Gminu Oswic;eim zlo;l:yla m.in.
Stawy 6rojeckie, 23 wrzesnia
wnioski 0 finan sowc wsparcie prleblldowy odcinka Alei Ogrodowcj (wraz
z budowq ronda. na ktorym I>((dzic
Epidelllia korollawirusa dala 0 sobic
m6g1 zaw raeae szkolny autobus).
znae - pon iewaz soltys Wojeiee h
rozbudowy szkoly (koszt lego zadania
"Ionka prlebywai na kwarantannic
oszaeowano na 6 milion6w zlotyc h)
zebranie prowadzila Halina HcrOd
oraz remontu remizy OSP. W 202 I
z Rady Soleekiej. Mieszkaney przyj((Ji
roku zostanie te;l: przygotowan y projckt
przedstawione przez niq propo zyeje
budowy chodnika \\~ld lllZ drogi podotyezqec funduszu solcckiego.
wiatowej od strony LaWw.
Jego Iwia ez~st (razem z tegorocznym
Za wsparcie od gmin y. dzi~k i kloremu
zwrolcm z budZclU pansrwa to ponad
na boisku przy Alci Spon owcj SlI dwie
40 [ys.) rna bye przeznaezona na malinie pilkoc hwyt6w. nowc ogrodzenie
demi7.acj~ i zagospodarowan ie lerenu
i bramki. podzi((kowal pTZl..'(/stawieiel
rckrcaeyjnego. Za budynkiem GO PS-u
LKS $olav;a. Zapowicdzial. ze w najod dw6c h lat powstaje kompleks.
blii:szym czasie klub odnowi schody
w ktorym planowanc Slj boiska i sanei wejkie do budynku oraz podjazd dla
czkowa gorka. Ponadto za pieniqdze
niepelnosprawnyeh. Woj l dodal. ;l:e na
z funduszu (ponad 8 tys.) zOSlanie poprawioneodwodnienie uJiey Adol ti n.
terenie LKS-u stanie nowe urzqdzenie
na mini-plaeu zabaw.
W tmkeie zebr.lnia trwal jeszcze reTema[y poruszonc w dyskusji to lII.in.
iliOn! odcin ka uJi ey Marii Radziwill.
funkcjonowanie publieznyc h instytueji
W6jt Miroslaw Smolarek poinfonno-
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wal 0 szezcg61aeh lej inweslyeji.
a lak~e 0 planowanym odwodnieniu
fragmenlu lej~e uliey od slrony drogi
wojew6dzkiej ordZ 0 Iym, ze budynck
GOPS-u musi bye bardziej dostt;:pny
dla niepclnosprawnyeh. W zwi'lzku
z Iym zoslanic przy nim wykonany
podjazd albolzw. sehodolaz.
Trwa praea nad projektem ehodnika
wzdlu~ Beskidzkicj od skrzyzowania
z uliClf Zerwisko. Gminne wladze lieZ4,
ze wiosnlj uzyskajlj pozwo1cnie na
budowt;:. To. ezy ehodnik powstanic w
przyszlym roku. zalezy od dofinansowania lej inweslyeji przez ZafZlld Drog
Wojew6dzkieh. Wojt przekazal tez
inforrnaeje na tcrnat planowanego
ehodnika przy kolejnyrn odcinku
Beskidzkiej. Temal "drgn'll" dzit;:ki
zgodzie jednego z mieszkarieow. na
odprowadzenie wody na jcgo poscsjt;:.
Uezestnicy zebrania pylali 0 prowadzony przez PGNiG remonl gazociljgu.
Upewniali ~it;: lez, ze parametry lej ~ ieei
pozwalaj,! na ogrzewanie dornow
gazem. Po raz kolejny stanql lemat
kanalizaeji sanilamej. Wobee braku

pcrspcktyw na zbioTCZ4 siee odprowadzaj,!Clf Scieki. mieszkatiey dociekali, Jakie s'l mo~liwoSc i budowy
lokalnyeh mini-oczy~zeza!ni.

dzcnia placu zabaw zabezpicczono
prawic S tys., przy ezym dwie trzecie
tej ostatniej kwoty to pieniqdze
zaoszcz~dzone wtym roku.

Fonnalnc wnioski przyjt;:tc przez zebranic odnosZ4 sit;: do korekl rozkladu
jazdy aUlObusOw, przyeit;:eia drzew
i krzew6w przy skrzytowaniu
Bcskidzkiej z ulic,! Adoifin, sprawdzenia mozliwosci przejt;:cia przcz gmint;:
uliey Kamiennej oraz polwierdzenia na
pismie usta!cn dotyez'!cych odwodnienia projeklowanego ehodnika wzdlui
drogi wojcw6dzkiej.

W6jt Miroslaw Smolarek przyblizyl
szezeg61y remontu poszycia daehu
remizy. Wyjasnillez, ze planowanego
naprawy ulicy Centralnej nie udalo sit;:
wykonae, bo rZ'ld nic udziclil dotaeji,
na kt6re liezyly samorz,!dy. a planowane na nie srodki przeznaezyl na
walkt;: ze skutkami epidcmii.

SlawY Monowskie, 24 wrze~nia
I'ropozyeje podzialu funduszu soleekiego przedstawione przez soltysa
Arkadiusza Kuwika mieszkariey przyjt;:li jednoglosnie. Za 10 tys. zl rna zoslae kupione i zamontowane zadaszenic na terenie sportowo-rekreaeyjnym
przy uliey Objazdowej. Na zakup
i monlai: syslemu monitoringu przy
remizie przcznaezono 8 tys. (w zeszlym roku doszlo do kradziezy w tym
miejscu). Natomiasl na remont ogro-

Rozbudowa szkolncgo budynku we
Wlosicniey. w kt6rym uezq si~ rOwniez
dzicei ze Stawow Monowskieh ~dzie
moztiwa w najblizszyeh lalaeh, 0 ile
uda sit;: zdobye dofinansowanie
z rzlJdowego Funduszu lnwestyeji
Lokalnyeh. Infonnuj'le 0 dzialaniach
gminy, w6jt podkrdlil, ~c ogromnie
eeni integraeyjne dzialania organizowane w micjscowcj swietlicy.
W odpowiedzi na pylanie 0 ezyszezcnie rowow odwadniajqeyeh, Miroslaw
Smolarek zwr6cil uwagtr, ZC w zeszlym
roku udrozniono prawie pol kilometra

wzdluz uliey Ustronnej i zapewnil,
ze te praee btrdq kontynuowane.
Goszezqey na zebraniu radny Jaros/aw
Krzljkala dodal. zc w przeszloSci nic
wszyscy mieszkaney zgadzali sitr na
wcjscie ckipy na ich posesjtr. Radny
przypomnia! te~ 0 swoieh dyZtiraeh
w so!celwic.
Zgloszone wnioski fonnalne dotyczq
remontu toale! w remizie. ktory
doslosuje jc do polrzeb os6b niepc/nosprawnych, oraz tcnninu ponownego
uruehomienia staeji kolcjowej Wlosieniea.

mont uliey Swietlieowej. Szezcgoly
tego przedsitrwzitrcia omowil wojt
Miros/aw Smolarek. PYlania mieszkaric6w dotyczyly spraw wsp61nych
dla ealej gminy (m.in. oplat za odbi6r
smieci).
Szczeg61nym tematem w Plawaeh,
kl6ry budzi oezywiste zainleresowanie,jest planowana przez Gcneralnq
Dyrekcjtr Dr6g Krajowyeb i Autostrad
budowa oswitrcimskiej obwodniey
trasy ckspresowej S I. Na razie znamy
jednak jedynie jej przebieg. Tr",ajq
praee nad jcj projeklern. Obwodniea
btrdzie gotowa za eztery lata.

PlawY. 28 wrze~nia
Zaproponowane przez sohysa Krzysztofa Hannatt;: wydalki z funduszu
soleek iego zoslaly przyjtrte przez
uezestnikow zebrania. Ponad 2S tys. z/
przeznaezono na remont i malowanie
pomieszczeti Domu Ludowego. Zmywarka do kuchni, z kt6rej korzyslajq
miejscowe gospodynie btrdzic kosztowac ponad 2 tysiqee.

Zgloszone na zebraniu wnioski zOSlanq
przekazane do I'aristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
i Zwiljzku Sp6lck Wodnych w OSwi~
eimiu, ponicwaz dOlyez,! wykoszenia,
wyczyszezenia i udroznienia rowow
i ufZlldzcn wodnyeh na terenie Plaw,
ktore stanowilj wlasnosc Iyeh instytucji.
Lech Clwdclcki

Jeszeze w lrakeie zebrania trwal re-

Pozytywne zakonczenie lata
7.007 zlotych przekazali uczestnicy"Pozytywnego zakOllczenia lata" na leczenie chorej Nikoli.
Imprez~ Stowarzyszenia Pozytywni wsparla gmina Oswi~cim.
4 pazdzicmika, kilka minut po pi~
Inaslcj goscie, partnerzy i organizatorzy pikniku stantrli na Rynku G16wnym do wsp61ncgo zdjtrcia. Wtcdy
te~ w sercu Oswi~cimia pojawil si~
baner z napisem "Franio Irzyk.
Pamitrlamy", a organizatorzy oglosili,
zc dedykujlJ impreztr eharytatywn'!
zmarlcmu pitre dni wezesniej Franiowi
Irzykowi ze Skidzinia, kt6ry przegra/
ponad dwulc1nilt walktr z nowotworem.
Z glosnik6w poplyntrlo "Hallelujah"
Leonarda Cohena, a z wielu oczu /zy.
Pierwszy roiZ na plyeie rynku w Oswi~
eimiu stantrla ogromna, mierz'lea dwa
melry srednicy patelnia. Doswiadezcni
szefowie kuehni od rana przygotowywali na niej wspanialy, jak si~ po
kilku godzinaeh okazalo, bigos. Wsr6d
gosei " Pozytywnego zakonezenie
lata", ktorzy docenili talenty kueharzy,
byli w6jt Miroslaw Smolarek z malzonkq.
Mozna bylo takzc przekqsie wojskow,!
groeh6w k ~, przygotowan'l przez

Fot. Malgorzata Musielak I Stowarzyszenie Pozytywni
autor i ....'Ykonawea ballad piosenki lurystycznej, a ezasem nieeo biesiadnej.

Fot. Malgorzata Musielak I Slowarzyszenie Pozytywni
zolnierzy z 1cdnostki Wojskowej Nl L
w Krakowie. Kulinaria dopclnily popeorn i wata eukrowa, najehtrlnicj
wybicrane przez najmlodszych uezestnikow imprezy.

Muzyk~ od pierwszych do ostatnich
minut kilkugodzinnego pikniku zapcwnil DJ Daile. Z mini koneertem na
pozytywnej seenie wystlJPi/ Tomasz
Lewandowski. pidniarz i gitarzysta,

Dzien Sponsora

Specjalne wyr6znienia przypadly finnom. ktore
wspicraj'l strazakow co najmniej 10 lal:
Standaeh Stanislawa Srody i Chemoil, staeji
paliw zlokalizowanej w poblizu Synthosa,
zarz'ldzanej przez Katarzyn~ P~dziwiatr.
Druhna Martyna l..abaj jest pieru'sZ4 kobiet'!ratownikiem w Dworaeh Drugich. ktora

W pierwszq paZdzicrnikowq niedzieltr
uezestniey tcj dobroczynnej imprezy
w eiljgu zalcdwic ezterech godzin
podarowali Nikolce 7.007 zlolych.
"Pozytywne zakonezenie lala" finansowo wsparla gmina Oswitrcim. a pomocy organizaeyjnej i "rozrywkowej"
udziclili slrazacy zOSP Brzezinka.
Sloll"ar::ys:ellie Po::ylYlI"lIi

Przvgarnii zwierzaka

W pierwsz'l paidziernikow'l sobot~
straiacy z Dworow Drugich zaprosili
darczyncow, z ktorych pomocy
korzystaj'l od lat. Uhonorowali
tei druhow ze swojego grona, ktorzy
wyroiniaj'l 5i~ aktywnosci'l
i zaangazowaniem.
Pami,!tkowc statuetki otrzymali sponsorzy.
kt6rych nazwy i logotypy mozna zobaezye na
tradyeyjnym strazackim kalendarzu, a takze
samorzqdowcy: wojl Miroslaw Smolarek
i wieeslarosta Pawcl Kobielusz. Dzir;ki
dotaejom gminy Oswitreim i powiatu OSP
Dwory Dmgie rna nowy w6z bojowy.

Podezas pikniku stowarzyszenie
Pozytywni i ich partnerzy zbierali datki
na 1eezenic i rehabilitaejt;: 13-lclniej
Nikoli Kurpas z Brzeszez, cierpi'leej na
ezterokoriezynowe porazcnie mozgowc. Czlonkowie stowarzyszenia,
wczdniej dzialai'ley jako grupa niefonnalna , zebrali dotyehezas 90 tysitrcy zlotyeh z ponad 200 tysitrcy
koniceznych na pokrycie operaeji

rekonstnlkcji biodnl Nikoli.

Telefon: 577 000 945

legitymuje sitr upmwnicniarni potwierdzonymi
zdanym ezgaminem. Prbez niej statuelkami
nagrodzono takze funkcyjnych jednostki:
naczelnika Marcina Kubic~ i sekretarza
Mariusza Kozaka.
Strazacy zd,!zyli przygotowae "Dzicn sponsora"
na kilka dni przed powrotem sanitamyeb
obostrzeri. Dlalcgo wieez6r zakoriczyl si~
-jut: bez ofiejalnej pompy - laneami, w kt6ryeh
prym wiedli nie<iawnoposlubieniAga i Marcin.

LCh

www.schromskochelmek.pl

5ze pa to jeden z najslarszych psiak6w w
naszyrn schronisku.
Podezas pierwszych
kon takt6w z pracownikami byla bardzo
wycofana i nieufna.
Teraz sarna przychodzi, zeby i'l wyglaskac,
uwielbia pieszczoty
i popoludniowe
drzemki. Szepa jest
bardzo spokojna, nie
""......""...... . . .~ sprawia iadnych problem6w. Ch~tnie chodzi na spaeery, nie ci<jgnie smyezy. Sunia ma apetyt
i jak na sw6j wiekjest doscenergiczna.

Loczek to piesek, kt6ry
cz~sc iycia
sp~dzil na lancuchu.
Przyuczony do budy nie
zna prawdziwego,
psi ego iyeia. loczek
uezy si~ dopiero chodzic na smyczy, jest poj~tny
i otwarty na kontakty. W towarzystwie innych
ps6w jest neutralny, nie wysuwa si~ na pierwszy
plan. Jest spokojny i grzeczny. Moina powiedziec,
ie przejawia wielk<j skromnosc. 5zukamy dla niego
rodziny, kt6ra nauczy go cieszyc Sl~ zyciem
i pokaie, ie psi los rnoie bye ciekawy.

wi~ksz'l

Wszystkie nasze zw ie rz~U Sol wystery litowa ne
(wykastrowane), odpchlone, odrobaczone i kornpl eksowo zaszczepione. Kaide rna chip i ksjolieczk~
zdrowia.
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Rzelelne i prawdziwe dane
Celem Powszechnego Spisu Rolnego jest uzyskanie wartosciowych, rzetelnych
i petnych wynikow badan - m6wi zast~pca dyrektora Urz~du Statystycznego
w Krakowie Grzegorz Ruta. Wsr6d wielu innych temat6w rozmowy znalazty
si~ tez korzysci dla indywidualnych rolnikow, objasnienia spisowych pytan
i tajemnica statystyczna.
Lech Chodacki: Jakie korzy~c i wy"ikn~ dla
rolnika 1. prze prowadzc nia Powszechnegu
Spisu Ruln rgo? Dlaezego "spisanie si\,,' jcsl
w jcgo inl rresic?
Grzego rz Ru ta, zast~pca dyrcklOnI Urz~du
Statystyczncgo w Krakowie: Dane zebrane
w spisie rolnym pozwalaj:.j rolnikowi zobaczyc
swoje gospodarslwo \II szerszym kontekscic, oa
przyklad oa tic gminy ezy powialU, ezy ogolnie:
branzy al bo rodzaju dzialalnosei.
To jesl lakze okazja, zeby si~ dowiedziec, jak
w mojej gminie ezy powiede wygl~daj~ inne
dzialy produkeji rolnej. Rowniei takie, w ktorye h
moglbym rozpoczqc dziuialnosc - mOLe jakqs
innowaeyjnq, np. upraw~ r..:udk ich owocOw. Il u
producenlow juz w takim obszarze dziala w mojej
i w sqsiednieh gminaeh - moina to wyezytae
z danyeh statystyki pUblieznej. Tak wyglqda
konleksl indywidualny.
LC h:Aszrrszy? W skali makro?
GR: OezywiScie jest nie mniej wuiny. Panstwo
kszla it uje polityh przygolowuje strategic w roinyeh aspeklaeh. Wowczas korzysla sil? z danyc h
ze spisu - takze do opraeowywania r6Lnyeh
wskaznik6wdotyeZ<teyeh rozwoju wsi.
Jesllak:£e konleksl europcjski. Ksztalt i realizacja
wSpOJnej polilyki rolnej lez bltdzie na pcwno
zalezee od wynikow spisu. Te infonnaeje b~d~
wykorzystywane przy negocjaejaeh dotyeZ<teyeh
doplat dla rolnielwa.
LC h: Dla wirlu osob to mogll byc zbyt odlrglr i
mgliste pcrspektywy...
GR: Olalego SO! tez bardziej "doraine" kor..:ysei.
l' rlY okazji spisu rolnego Url'ld Statystyezny
w Krakowie organizuje wiele konkursow
z nagrodami. Bliisze informaeje znajdujq sio;: na
Slronie naszego Uri;~du krakow.slat.gov.pl
I'lanowanajest tezloteria og6lnopolska. w klorej
moina wygrae laptopy i tablety. Poleeam stront;
intemetow'l spisrolny.gov.pL tam sq dokladne
infonnaeje.
LC h: Dlaczego sll. potrlrbnr lakic zac h{:ly? Czy
wcill.i jcstdmy spoleczenstwe m ni l' dosyc
obywalelskim?
GR: Nierzadko spotykamy sit; z pewnym oporem
przed przekazywaniem danyeh do statystyki
pUblieznej. Ten orOr wynika bardzo ezo;:sto
z obawy przed ujuwnieniem tyeh danyeh.
K orlyslaj~c z okazji, eheialbym zapewnic,
ie dane jednostkowe, ktorc s'l nam powierzane,
ehroni tajemniea statystyezna i nie mogq bye
ujawnione. Wszysey praeownicy, w tym
raehmiSlrzowic spi sowi, zlozyli Slosowne
przyrzeezenia w lej sprawie.
LCh: Za pytam wprost: ezy inform acje
ud zielnne w spisie Urz~dnwi Statystyez nemu
mogll. tralic do innej inst ytuej i, takiej jak
skarbowka albo rZlI.dowa age neja?
GR: To ubsolutnie nie moze si~ zdarzyc.
Pr..:c kazanie Iyeh danyeh na pewno nic wi'lzC sio;:
z ryzykiem ich ujawnienia. M6wil? oczywiscie
o danyeh jcdnostkowyeh, na podstawie ktorye h
mozna zidentyli kowac konkretnq osoblt.
LC h: Patrzllc z drugicj stron y, Agcneja
Restruk turyzaeji i l\1odernizaeji Rolnictwa
prowad zi rejestry i ewideneje zawierajl!.ee
wiele danyeh, 0 kt6re rolniey slf pyla ni w spisie.
Wiele os6b uwaza. zl' "oni wszystkic Ie d a ne ju:l:
maj ll., wife nie wiadomo, po co musi my je znowu podawae", Czy nie moina by wykorzystac
t)'ch informaeji, lamiast grum ad zicje na nuwo
wsp isie?
GR: Nie wszystkic dane zgromadzone w trOd/ae h
administraeyjnyeh odpowiadajq potrzebom
statyslyki publieznej. Na przyklad Ageneja

klasyfikuje uprawy dosye ogolnie, a my
potrzebujemy w ~pis ie rolnym infonnaeji bardziej
szezegOlowej. SI'Id konieeznosc zbierania
dan yeh. ktore teoretyeznie w bazaeh i rcjestraeh
Ageneji si~ znajdujq, ale my musimy zebrae
te dane preeyzyjniej.
Wiemy tez, ze gospodarslwa rolne 10 S'l
organizmy, kl6re iyj ~. a zmiany. kt6re w nkh
zaehodzq. niekonieeznie od razu znaj duj'l
odzwiereiedlenie w ewidenejaeh Ageneji.
Natomiast podezas spisu grom(ldzimy infomlaeje
wedlug Slanu na konkrclny dzieri, ezyli I ezeT\\lea
2020 roku. a niektore pytania dotyez'ltei okresu
12 miesit;ey przcd t'ldat'l
W efekeie, gdy pr6bujemy wykorzystae jakid
dane, okazuje si¥, ie lam jest wiele brak6w, kt6re
z naszego punktu widzenia s'l bardzo istotne,
ehociai z punktu widzenia instYlUeji prowadZlleej
taki rejestr nie majq tak duiego znaezenia.
LCh: Przekonal mnil' Pan.:l:eewideneje inn ye h
instytucj i nie sll. wystarczajqee. Ale wcill.Z
wydaje mi si~, ie mogll. bye uiyleezne.
G R: I'ozyskujemy z innych zr6del administra·
cyjnyeh infonnacje m.in. na terna! ekologii czy
wsparcia unijnego - pytania dotyeZ<tee tyeh
zagadnicri w spisie si~ nie pojawiajq. Jednak
w wiclu sytuacjaeh cel Iwor-lenia r6Znyeh
rejestr6w moze bye odmienny, przez co jakosc
tyeh dan yeh z naszego punktu widzenia nie
zawsze jest zadowalaj'lea. Pojawiajq si~ tei
r6znice metodologieznc.
Posluz~ si¥ przykladern. Jdli pod jednym
adresem rnieszkaj ~ dwie osoby, z kt6ryeh jedna
jest wlaScieielem zwierzqt, a druga wlaseieic1em
uZytkow rolnyeh, to w Ageneji te dwie o~oby sq
zarejestrowane jako osobni beneficjenei.
Natorniast w spisie powinny byc uj~te jako
wspoluzytkowniey jednego gospodarstwa
rolnego - waine jest. kto uZylkuje gospodarstwo
i fak tycznie nim kieruje.

sadzie nie rna zadnego obowi'lzku
spisowego.
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LCh: Czy pyta ni a sll. dla res pundenlo w
wyshtrezajll.eo ezy telne i zroz umiale'!
I' oj awiajq si{: w nich specjalislyclne
poj{:cia,
G R : Mysl!t, ie wi~kszosc rolnik6w zna
te tenniny i wie, 0 co w nich chodzi.
Natomiast w razie trudnosci fonnularz do
samospisu, ktory jest dosto;:pny na stronie
spisrolny.gov. pl, zawiera pTZy kaidym
pYlaniu - moirn zdaniem - dose bogate
wyjasnienia dla rolnikow. dOlyez'lee lego,
jak dane zagadnienie jest rozumiane i ezego
one dokladnie dotyezy. S'Idz~, ie te wskaz6wki mog'l bye bardzo ]lOmocne.
JeieJi rolniey rnaj'l jakiekolwiek obawy
dotyeZ<tee tresci pytan, to mogq zapoznac
sio; z ieh tTeSci'l i z wyjasnieniami, wehodz'lc na wcrsj!t demonslraeyjn'l fonnular/.ll
spisowego. W ten sposob rnozna sprawdzic,
jakie pytania s~ w fonnuJarzu, przeezytac
wyjasnienia, 0 ktoryeh mowilem,
i przygotowac si!t do wlaSciwego spisu.
LC h: lie czasu trzcba sobie zaplanowac
na wypelnienie formularla?

32 · 600 OSWI~CIM
UL CHEMIK6w 24
pon· pt: 7-20 sob:8-14
tel: 33 842 7151
503785125
.......... ".cj. kontroll.o... leclm.pl

G R: Nie rna reguly. Ale sumospis pr-..:cz
inlernet moina przerwae w dowolnym
momencie. Fonnularz jest aklywny przez
dwa tygodnie od pierwszego zalogowallia.
W ei'lgu tyeh 14 dni mozna si~ wielokrOlnic
logowac, a stan danyeh jest za kazdym razern
zapami~lywany. Nie rna konieeznosci spisania sit;
w jednej sesji. Moina do wywiadu wr6cie, zrobic
sobie przerw~, uzupelnic infofmaeje ezy
sprawdzic dokumenly.
Gdyby sio; jednak okazalo, ze wskaz6wki
w fonnularzu nie s'l wystarczaj'lee. to oczywiScie
my jeslcSmy do dyspozyeji. Moina skorzystac
z infolinii spisowej - nT 222799999. Na pewno

konsultanl udzieli wyczerpuj~eyeh infonnaeji
dotyezqeyeh konkretnego problemu ezy pytania.
t C h: Kiedy pozna my wy niki I'owszeehnegu
Spis u Rolneg02020?
G R : Pierwsze, wst~pne dane maj'l bye
opublikowane w mareu przyszlcgo Toku.
LC h: 8 ardzo dzi\,k uj \, za rozmo w{:,

LC h: C hyba nie wszysey majq swiadomosc,
ie odroi nienie uiytkownika i wlasciciela jest
wr \,ez kluezowe,
GR: Ookladnie tak. Wywiadu spisowego nie
przeprowadza sil? z wlaseicielem gospodarstwa,
tylko z jego uiytkownikiem. Odpowiedzi na
wszystkie pylania udziela osoba, kl6m uiylkuje
gospodarstwo. To jest zapisane w Ustawie
o powszeehnym spisie rolnym.
Ustawa okrdla tei, kim jest uiytkownik. Jest to
o~oba "faktycznie uzylkuj'lea gospodarslwo rolne
niezaleznie od lego, ezy jest jego wlaScicielem,
dziertawcq ezy tei llzytkuje je z innego tytUlll,
oraz niezaicil1ie od tego, ezy grunty wehodzqee
w sklad gospodarstwa rolnego S'I polozone na
terenie jedn ej lub kilku gmin".
LCh: Ta sprawa will.ie s i ~ ze zjawiskielll tzw.
" c ic hej d z ie r iawy", d z ieriawy g runt ow
roln ye h dokon ywa nej na podstawie ustnej
umo wy, o ktorej wiedzq tylko osohy, kt6rc jll.
zawie r aJl!.. W takiej syl u aej i ofiejalnie
uiylkownikiem gruntu jest jego wlaliciciel, a le
fakt~'cz ni e uzyt ko wnikiem jest inn)" podmiOI.
Ja kie dzialania podejmuje Urzlld Statystyez ny,
zeby unikn !lc ewe ntu al nye h nielgodnosci,
biorlle pod uwag~, ie w spisie powi nni wziqe
ud zia l tylku ui)"tkuwnic y'!
GR: Jak o jednostka organizuj~ea i prowadz~ea
spis mamy nadziejt; i ufamy, ie TOwniei w zakresie dotyeZ<teym dziertawy bltdq to dane rzetclne
i prawdziwc, zgodnc ze sta nt~m faktYCl:nym.
I'ytamy 0 powierzehnit; dziertawionyeh grun t6w
i TOwnoczdnie wyjasniamy, ie chodz! 0 grunty
dzieriawione na podstawie umowy pisemnej .
ustnej albo bczumownie. Nus nie interesuje na
jakiej podslawie nast~pila dzier..:awa. Interesuje
nas tylko areal dzieriawionyeh gruntow.
Ola potrzeb spisu wainy jest tylko uiytkownik.
Wtaseieiel, ktol)' niezego nie uzytkuje, tylko
wydziertawi I komus grunl - ehocby ustnie - w za-

~.~
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Wiesci z powialu

M"TERI"l

S PON SOROWANY

Zmodernizowane IQdowisko i nowoczesny sprzQI medyczny dla szpilala.
Wperspeklywie nowy lomogral
Szpital Powiatowy im. sw. Maksymiliana w Oswi~cimiu wzbogacit si~ 0 nowy sprz~t medyczny
oraz zmodernizowane I.,dowisko. - Ciesz~ si~, ze do naszego szpitala trafif nowoczesny sprz~t,
a medicoptery b~d., mogty I.,dowac na bezpiecznym, w petni przystosowanym do zaostrzonych
przepisow szpitalnym l'ldowisku - powiedziat wicestarosta Pawet Kobielusz.
Modcmizacja szpitalnego l'Jdowiska
kosztowala blisko p61 miliona zlolyeh.
Zostala przeprowadzona dzi~ki srodkom Powiatu Oswi~eimskicgo.
- Lqdolt'isko musialo :os/at przeb/ldolI"alle, gdyt zmielli/y si~ przepisy oszpilalnyeh oddzialaeh ralunkowyeh. Co
prawda It' IIslall"ie z 2019 r. jesl okreslony czas lIa dos/osoll"anie s i~ do nowyell w)'magmi. ale Pos/ollowili.imy
zrobic 10 lIiezwlocznie - powiedzia/
wicesfarosta Kobi elusz.
Dyrcktor szpitala Edward Piechulek
podzi~kowal Zarz"ldowi Pow iatu
w Oswi~cimiu za sfinansowanie tej
wazncj inwcstycji.
- Zwrocilismy sir; do w{adz Powial/l
o.~wir;cimskiego z pnJ.\'bq 0 i;rodki jilIallSOll"e lIa 1II00Ierni:(lejr: Il/dowiska
i olrzymalismy je. za co bardzo dziekujemy. Mamy bardzo dobre re/aeje
z Zarzqdem Powial/l. ktory roZ/lmie
po/neby szpilala. IV ramach lej illll"eslycji, kujra koszloll"ala blisko pOI miliona z/Olych. zmienilismy pokt}·cie lq-

dowiska. oswie/lenie oraz lIall"igaejr;.
IV tygodllillmamy .\'redllio 3-410Iy, ezasem lakie \I' nocy - przyblizyl szef
powiatowcj lccznicy.
Z kolei wladzom samorL"Idu wojew6dzkiego Ed ward PiechuJek podzi~ko
wal za pomoc w zakupie sprz~1U medyczncgo. Srodki w wysokoSci ponad
2.3 mIn zI pochodzily z Malopolskiej
Tarezy Anl ykryzysowej. 1'0wialowa
lecznica wzbogacila sio;; m.in. 0 dwie
dobrzc wyposazonc karctki ratunkowc,
aparot pr.-:yl6Zkowy rtg, dwa aparaty
usg, ekg, defibrylalor, pompy dwustrzykawkowe, rnateroce przeciwodlezynowe, lozka do intcnsywncj tcrapii,
wozki do transportu pacjcnt6w.

o specyfice

i zaslosowanill nabYlego
sprz~tu mowil Andrzej Jakubowski,
dyrcktor ds. lccznictwa w Szpitalu
Powiatowym w Oswi~imiu podczas
okolicznosciowego spolkania zorganizowanego 29 wrzesnia. Obok rcprezcntujlJcych Powial Oswi~cirnski:

wicestarosly Pawla Kobiclusza, cdonkow zarLlJdu powialu - Teresy Jankowskiej i Jerzego Mieszczaka, wiceprzcwodnicZl}ccgo rady powiatu Piotra
Srcniawskicgo oraz radnego powiatowego J6zefa Szafrona obecni byli
rOwniez: wicemarszalek wojewoozlwa
malopolskiego lukasz Smolka, wicewojewoda Zbignicw Starzcc i wiceprzewodnicz"lca sej miku wojcw6dztwa malopolskiego Iwona Gibas.
- To szczesliwy dzie!! dla Szpifala Powiatowego w Oswh;cimiu. Olrzymany
sprzr;/ pozwoli skll/eczniej NieSe pomoc
paejen/om. Z /ego miejsea ehe(f 1'0 (/ziekowai: wszyslkim, be: »yjqlkll. klorzy wsparfi lecznicf. bo tycie ludzkie
nie ma ccny - podkrdlil radny
powiatowy JozefSzafran.
- Korzystajqc z okazji. zaapeloll"alem
do pana wojewody. aby dytllry karelki
II' Gminie Brzeszcze zoslaly wyd/utone
z 16 godzin (lziellllie do calej doby, bo
ilosi: wyjazdo ll'.jak i wiefkosi: lej gminy
predeslymlje jq do posiadania ea/o-

Mimo pandemii koronawirusa ZarzQd
Powialu nie ogranicza inwestvcii
Podczas wrzesniowej sesji Rady Powiatu w Oswi'lcimiu, starosta
Marcin Niedziela przedstawil informacj, Zarz"du Powiatu 0 stanie
realizowanyck zadan inwestycyjnyck za I pcHrocze br,W toku Slj zadania
wieloletnie,jak ckocby rozbudowa Specjalnego Osrodka Szkolno
.Wyckowawczego, Modernizowane Slj kluczowe drogi powiatowe,
Tworzona jest lub jest jui gotowa dokumentacjafkoncepcja projektowa
pod kljtem planowanyck zadan, m,in, budowy obiektu
lekkoatletycznego z bieini" I pefnowymiarowego boiska do pitkl
noinej ze sztucznlj murawlj przy popularnym "Ckemiku'!
Starosla Marcin Niedziela powiedzial,
ze rnimo penurbacji gospodarczych
zwiqzanych z kilkumiesi~cznym
lockdownem, co prLciozylo si~ na
mniejsze wplywy do blldzelU, Powiat
nic odst~puje od rcalizacji waznych
spolcrznic inwestycji.
- IV l1aszyeh phmach l1ie zmienia sir;
nie, lIie ogrlllliezalllY pewnych dzialwi.
Odbloko waliS my wydolki, jeslesmy
oplymislami. Ograniczone dochody

Powialll z IYIII/ll podolkaw i opkll S((
II' pell'l1ym S/opl1iu rekompel1sowal1e
przez srodki z tal'Czy antykryzysowej.
dla/ego IIwatamy. te syillacja blldtelowajesl bezpieczna- wyznal starosla,
zaznaczajqc zarazem, ze zarzlJd jest
przygOiowany na cwcntualnc korckty
w zwi"lzku z pandemi"l koronawirusa.
Oczkiem w glowie zarzlJdu powialU
i jednym z waznicjszych zadari, ktore

majij bye zrcalizowanc jeszczc w tej
kadcncji jesl budowa obicktu 1ckkoallclycznego z biezni"l oroz boiska
pilkarskiego przy popularnym
"Chcrniku".
- 0 budowie s/adiol1l1 lekko(l/Ietycznego przy Powialoll'YIII Zespole III' 2
\I' Oswiecimill mowi sif ad lI'iefll kif
Zdecydoll'aliSmy sil;; podjqi: to lI'yzll'a/lie. Z(lpisaliSmy lIa to zadal1ie II' planie
blldielll 8 111111 zl. Malll lIadziej~. ie 10

7 paidziernika nast'lpito przekazanie placu budowy fragmentu odcinka drogi powiatowej
nr 1867K ul. Grojecka w Zaborzu. Ten niebezpieczny, tukowaty i pozbawiony chodnikow odcinek
traktu od dawna czekat na modernizacjE}. Sfinansuj.,j'l Powiat Oswi~cimski i Gmina OswiE}cim.

Na przekazaniu placu budowy wykonawcy, kt6rym jcst finna Konkrct
z Pon;by Wielkiej, obecni byli starosta
Marcin Niedziela, wiccstarOSla Pa we/
Kobielusz, czlonek zarLlJdu powialu

Jerzy Mieszczak i wiceprzewodnicZl}cy rody powiatu Piotr Srcniawski.
Gminr,: Oswi~im rcprczcntowal w6jt
MiroslawSmolarek.
Na Iym nie koricz'l si~ w tym roku
wsp6lne inwestycje drogowc obu
samor'-:"Id6w. Wkrotcc rozpocznic si~
budowa chodnika WLdluz ul. Grunwaldzki ej w Babicach, na odcinku od
DK 44doul. R6zancj.
Zakrcs robOt obcjmuje prLeb udow~
jezdni i zjazd6w, prLebudow~ i budow~
chodnik6w, budowo;; sieci kanali zacji
dcszczowej , wykonanic oznakowania
drogowcgo. Finisz pr.lC, kt6re powinny
rusz ye jeszezc w tym micsiijcu,
spodziewany jest w polowie grudnia br.

wagq, 10 bardzo watlle l1arzfdzie diag llostyczl1e. Jilt leraz myilimy 0 kolejllej watllej inweslycji, ezyli 0 remOl/cie oddziolu dzieciecego - podkrcslil Pawc/ Kob iclusz.

w)'slarczy- powiedzia/ starOSla.
- Jdli cheem), mie!: w)'sporIOW(///((
m/odziet. musimy slWorzyi: m/odym
flldziom odpowiednie warllnki - dodal
Slcrnik PowiatuOSwi~cimskiego.

(sztuczna murawa) wraz z zap!eczem,
trybun y sponowej, biezni lekkoatletyczncj, biezni do skoku w dal, boiska
do siatk6wki plazowcj, pilkochwyl6w,
ogrodzenia i oswiellcnia kompleksu.
I'owslanij lez miej sea postojowe,
parkingi i drogi dojazdowe.

Wykonano juz koncepcj~ projeklow"l.
W toku rcalizacji jest dokumcntacja
projektowo-kosztorysowa, w oparciu
o klorq nastijpi ogloszenic post~powa
nia 0 udzielenie zamowienia oraz
rcalizacja robOt budowlanych.

Wspolne inwestycje Powiatu Oswi~cimskiego
i Gminy Oswi~cim w Zaborzu i 8abicach
Zmodernizowany zoslanie 80-rneIro ....'Y odcinck drogi - od ul. Tatarska
Grobel do ul. Borowiec.
Zakres robOt budowlanyeh obejmujc
jezdni~, pobocza, zjazdy i dojscia do
posesji, oznakowan ic drogi, a w szczeg61nosci budow~ jednostronncgo chodnika i odwodnicnic drogi (w Iym
budow~ sicci kanalizaeji deszczowej ).
Zadanie zostanie zrealizowane do
kOfka listopada br. B~dzic kosztowae
1401ys. zl.

dobowego dytllrll - pow iedzial
wieestarOSla Pawel Kobielusz.
I'ytany, czy wladze I'owialu planujij
w najblizszym czasie kolejne inwestycjc na tercnic szpitala, wiccstarosta
przy- pomnial, ze obecnie, kOSzlcm
blisko 6 mIn zl, trwa budowa szpitalnych przewiijzek.
- NalOmiasl wespo/ z IIojewoozMem
Malopolskim plal1lljemy sjillansowalIie zakllplI lIajllowszej klasy 128rzedowego 101ll0grajil za okolo 3.2 mIll
zl. Mowiqc kolokwialllie 10 mercedes
It'srod IOmogra/ow. a jilt z pc/llq po-

- Obydll'ie il/weslycje sq watne. poniewat poprawiajq bezpieczelislwo IIczestnikow i kom/or( ponlszonio sir; przy
wciqi rosllqcym m cllll drogoll')'I1I powiedzial Piolr Sreniawski, wiceprzewodnicZl}cy Rady Powiatu w Oswi~
cirniu, podkrdlaj'lc ZC wspomniane
drogi ad bardzo dawna czekaly na
rcalizaej~.

- Mam rOll'l/iet I/a II wodze wiele il//lyell
niebezpiecznych miejse przy drogach
powialowych lIa tere/lie Gminy
Oiwi~dm. MyH~ t e pr::y \l'.\plJlllyeh
wysilkach s(lmOrZ((dli powialoll"ego
i gmillego poprall'imy ieh sIan. Iym
salllylll zwir;kszajqc bezpieczenstwo dlo
IItylkownikow Irak/ow - dodal
Sreniawski.

Inwestycja ma objije budowr,: pclnowym iarowego boiska do pilki no2:nej

Obecnie w szpitalu procuje tomograf
16-rzo;;dowy. Dziennie wykonywanych
jestokolo 60 badan.
- D{o lego aparall/ 10 bordzo dllto.
NoW)' sprz~1 zdecydowallie skr6ci a as
przeprow(ldzenill dallego badania powiedzial dyreklor Edward
Picrhulek.

Za boiskiem, na terenach ziclonych,
planowano budow~ kort6w tenisowych, jednakze Ie plany spalily na
pancwcc, bo pod spodcrn bicgnlJ nitki
gazociijgu. A ltcrnatywij jcst male
bo isko trawiaSle z przenosny mi
bromkami.

Ruszyfa budowa szpitalnych
przewi'lzek
5,8 min zt pocktonie budowa przewiljzek, kt6re jUi wkr6tce
pot.,CZlj ze sob" poszczegolne budynki Szpitala Powiatowego
w Oswi~cimiu. Dzi*:ki tej wainej i dtugo oczekiwanej inwestycji,
pacjenci b~d" przewoieni z poszczegolnyck oddzialow
na badania w bezpiecznych i komfortowych warunkach.
Przewi.,zki b*:d" gotowe w potowie przyszlego roku,
18 wrzesnia nast"lpiio symboliczne
wbicie pierwszej lopaty. Dokonali
tego: slarosta Marcin Niedziela,
wiccstarosta Pawcl Kobiclusz. czlonck zarzijdu powiatu Jcrzy Micszczak, dyrektor szpitala Edward
Piechu1ck oraz pn:edslawicicl
wykonawcy zadania.
- Przekazali~'my lIa I~ ill»·esl)'cj~
2 min ::1. ::(1 co senieczllie d::i(kllj{
wszYSlkilll radllym Powiaill. Dzir,ki
przewi(/Zkolll podl/iesie sit: slal/dani
obiekll1. lIa czym przede wszyslkim
skorzyslajq pacjenei i persollel - powicdzial starosta Marcin Niedzicla.
Edward Piechulek, dyrektor Szpitala
Powiatowego w Oswi~imiu podkrcslil, ze ta inwestycja I"!czy budynki szpitalne w celach komunikacyjn yc h.
- Obecl/ie Irallspor(lIjemy ehoryeh.
klorzy sq diagllozowani lub pr:ecllodzq dadalkowe badania w sqsiednicll
blldYl1kach. lrallspor(em samocllodo wym. co jesl llciqtliwe i koszlOwne. To sir; zmielli po w)'blidOlI·alliu

przewil(Zek. B(d::ie 10 krok milowy
II' rozwojlllego Szpilola - powiedzia/
szefpowiatowej lecznicy.
Pornysl budowy przcwiijzck narodzil
si~ 6 lat temu. Rok pOi niej zostal
o pracowany projekt, po czym
uzyskano pozwolenic na budowr,:.
- II}'koIlOlI·ea ilia 10 miesi(fey lIa
/"ealizaej{. Koszl illweslyeji si(fga 5,8
111111 d, w /ym 2 IIIl/l z/ /0 wsparcie
Powiatll Os wifcimskiego. za co SCl"decznie d zifklljemy - dodal
Picchulck.
- IV XXI wickll jesl allachrollizmem.
teb)' pacjel1ci byli przewotel1i l1a
badallia :: blidYllku do blldYllkli lak.
jak d()lqd. To il/weslyeja byla po
proslll kOllieezll(l - podkres lil
wicestarosla Pawel Kobielusz,
zapewniajijc ze 10 nie koniec
szpilalnych inwestycji.
Wy konawcij zadania jest firma
Wodpol z Zywca. ktoro wygr.lla
prLclarg.
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Dobra passa trwa!
Uczniowie Szkoly Podstawowej we Wlosienicy nie zwolnili
tempa j wygrywaj2j kolejne konkursy powiatowe i wojew6dzkie.
Tym razem swe umiej~tnosci prezentuj2j gt6wnie w filmach.

Festiwal Piosenki
Ekologicznei
Jcszcze pod koniee ubicg/cgo roku
szkolncgo rcprczcntanci naszcj szkoly
wygrali trJ;y konkursy pr-.:cprowadzone
online. Najpicrw prlcdstawicielc kola
wokalnego \II rarnach zdalnego
Iluuczania i innowacji mctodyczncj

GlIliny Oswio;cim, \II ktol)'m zdobyli
nagrod~ - bon picni~zny do intcmctowego sklcpu. Stworzcnic leledysku
okazalo s i~ nie Jada wyzwaniem.
Napisallic tckstu pioscnki .. Eko tu, cko
tam", zdalnc przygotowywanic wokaIist6w, nagrywanic rragment6w piosenki, montaz - 10 kilka etap6w tego
projcklU. Efekt koricowy rckompenso-

mozna siworzyc cos RAZEM (Icledysk
mozna obejrzec na faccbookowej
stronic naszcj szkoly).

KlimalYczne piosenki
k-dcn konkurs si(( koriczy. wi\'C czas na
drugi.. i lak te2 pr.£yszla por<l na
Krakowski Fcstiwall'ioscnki Ekologiczncj " Klimatycznc piosenki", w ktorym odnicSlismyszcSciokrotny sukccs.
Nasi soliSci z mlodszych klas nagrali
indywidualnc tcledyski i obstawili
wszyslkie miejsca na podium - [ miejsce zaj~li Maja Stoklosa i Wojciceh
Grubka, I[ miejscc - Jakub Gawel, [[I
micjsec - Martyna Stachura, a wyr6znicnia przyznano A Icksan d rzc
Karwccie i Rihannic Krawczyk.
W ramach koncertu laureat6w organizator.£y konkursu opublikowali nagrodzone tcledyski w intcmecic, a dzicciom wyslali wspania/c nagrody rzcczowe - w tym sluchawki nauszne JBL
(teledyski moina obejrlec na kana1e
Mlodziezowego Domu Kultury im.
K.I. Ga/czynskiego w Krakowie).

Zdobywcy niilgrod w konkursie Z koron" niil glowie. Fot. SP Wlosienica

kamer" Go Pro 0 wartoSci
1000zl!

Zkoron~ na g/owie

Julia Milowska, uJ~cie z ekologicznego teled ysku. Fot. SPWlosienica

Trzccim konkurscm byl powiatowy
konkurs plastyczno-filmowy .2 koronq na glowie" zorganizowany przcz
Mal'l Ork i estr~ Wielkicj Pomocy.
w ktorym [ micjscc, za rcwclaeyjny
film prledstawiaj'lcy dzieri w okresie
pandemii, zaj((la Aleksandra Karweta,
II miejsce. za laurk(( dla zasluzonych
w wa1ce z koronawiruscm. zaj'li
Szymon Gawel, a wyr6Znicni za nagrania piosenek zostali: Maksymilian
Grubka, Klaudia Cichy. Martyna
Stachura i Monika Stachura.

Kufer wyobrdni - Praca Wojtka Grubki. Fot.MOK

Poza nagrodami, ktore w pierwszy
dzien wakacji otrzymali uczniowic
(a w przypadku Oli byly 10 m. in. bony
na rodzinn'l scsj" zdj~iowa, pysznc
lody w lodziami i rodzinn:t pizz((), jako
szkola otrLymalismy takie bon pieni~zny do sklepu papicmiczego (film
Oli mOZna obejrzet na faeebookowej
stronie naslcj slkoly).

Jestesmy, jak zwykle, bardzo
dumni z naszych uczniow
i trtymamykciuki za kolcjnc
sukcesy!
Joanl1aKmpa
Kufer wyobraini
- Priilca Kacpriil 8ernasia
Fot.MOK

Kuler Wyobraini
Nastal oczekiwany powrot uczniow do
szkol i nowy rok szkolny 2020/202 I,
a zarazcm pora podsumowania I Powiatowcgo Konkursu Plastyczncgo
"Kufer Wyobraini" organizowancgo
prlez Mlodziezowy Dom Kuhury
w Oswh,cimiu. 22 wrzcsnia w Piwnicy
Artystyczncj tejze placowki nasi
uczniowic - Wojciech Grubka oraz
Kacper Bernas - odebrali nagrody za
zdobycie I miejsca w kategorii
przestrzenncj.

R E K L ... M ...

ROZNOSZENIE
ULOTEK I GAZETE
REKLAMO\jljrvC~R:;=

Chlopcy, za swoje dziela ukazujqcc
pi~kno prlyrody, otrlymali nic tylko
karty podanmkowe do ksi,\!gami, ale
takzc parni'ltkowq broszu~ ze zdj"ciami i nazwiskami autor6w wszystkich
nagro dzonych prac konkursowych
(zdj((cia prac mozna obejrzec na stronie
MD K OSwi((cim).

:::s

Zrlibmy to sami

Nagrodzeni w Krakowskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej. Fot.SP Wlosienica

nagrali Icledysk ckologiczny i wzior1i
udzial w ,.Fcstiwalu Pioscnki Ekologicznej" organizowanym pr.£cz Wojta

wal godziny pracy dziesi'liki uczcstnikow i pokazal. zc nic straszlla nam
pandemia i pomimo bycia OSOBNO,

Nicdlugo pOiniej nasi uczniowic
sprobowali swych sil w malopolskim
konkursie filmowym .,Zr6bmy to
sami", w ktorym zadanie konkursowe
po1cgalo na stworzcniu tutorialu 0 dowolnej tematyee w fonnie kr6tkiego
utworu audiowizualnego. Naszym maIym mistrzem okazal si(( drugoklasista,
Jan Gal'lzka, radosny milosnik przyrody. ktory w filmic instruktazowym
pI. .,Las dookola nas" pokazal. j ak
zbierac grlyby i jak mozna korlystac
z darow lasu. Starania Jasia zostaly
doccnione, zajql 11 micjsce i wygral

10 paidzicmika w siedzibic
Odd zia lu Okr"gowcgo
Narodowego Banku Polskiego w Krakowie odbyla
sil< gala finalowa konkursu,
a naszcmu osrniolatkowi
gratulowala sarna pani
Barbara Nowak, Malopolski
Kurator Oswiaty. Teraz Jas
smialo mo:i:e nagrywac kolejnc filmy - tym r<llcmdzi((ki zdobytcj nagrodzie w lepszcj jakoSci (film Jasia mo:i:na obejrzee na fanpage'u
i kanale Bczpiecznc Dziecko).

Mariusz Stachura
tel. 666 461 305
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O sw i ~ cim s ka

I paidziernik 2020

Zmienne

szcz~scie

Iskierek

Ze zmiennym szcz~sciem w tym sezonie radZiJ sobie pilkarki trzecioligowej KKPN Iskry Brzezinka.
Podopieczne Roberta Mioduszewskiego mozolnie zbierajCl punkty, szukajClc dla siebie miejsca w srodku
tabeli. Prowadzi krakowskie Podgarze, a na przeciwlegtym biegunie znajduje si~ Iskra Krzemien.
Najbardzicj bolcsna dla lskicrck byla
wyjazdowa konfrontacja z rczcr\vami
Tarnovii. Sk01lcZylo si~ bowicm
prawdziwym pogromcm. Tamovia 11
pokonala Iskrt,: ai 8:0. Co cickawe,
bylo to picr\vszc i do tcj pory jcdync
zwycif,"'stwo tarnowianck w tym
sczonlc. Poinicj przyszcdl rcm is
z wyzcj notowam\ PUSZC74 Nicpolomicc. Prt:y ulicy Sportowcj w Brzczincc zanotowano rczultat 3:3. Kibice
Iskierek mieli wreszcie powody do
radoSci po ko1cjnym spotkaniu. leh

pupilki pcwnie i w efcktownym stylu
na wyjeidzie Naprzod
Sobolow 3:0. Z ko1ci w ostatniej serii
kobicca ekipa z Brzezinki wa1czyla
o punkty w Nowym S~czu. Ich
rywalkami byla miejscowa Starowka.
Iskierki przywiozly cenny punkt z tego
wyjazdu, remisujqc I: 1.
zwyci~iyly

Po osmiu ko1cjkach KKPN Iskra
Brzezinka zajmuje osme miejsce
w gronie dwunastu dmzyn. Ma na
swoim kOllCic osicm "oczck" (dwa

Rajsko melduje

si~

w finale!

zwycif,"'stwa, dwa rcmisy. cztery
poraiki). W tym roku druiyna z ulicy
Sportowej rozegra jeszcze trzy mecze.
Na swoim tercnie Iskicrki b~dq podcjmowaly D~b Zabien:ow Bochcilski
(18 paidziernika) i Hetmanki Wloszczowa (31 pazdziemika). Czeka ich
takic wyjazdowa konfrontacja
Z lublinskq Vniq (24 paidzicmika).
(an)

Czofg z ulicy Sportowej
Nie ma mocnych na Iskr~ Brzezinka w najni:i:szej z seniorskich
fig. Podopieczni Rafata Skrzypka w rozgrywkach klasy B sCI nie
do zatrzymania. tider z Brzezinki rozegrat ju:i: dziewi~c ligowych
gier i ci2jgle zachowuje zerowe konto punktowych stratI Jui teraz
wjechal na autostrad~ prowadz2jc2j do klasy A.

Warto powalczyc 0 to trofeum, gdy:1:
obok sportowego splendoru na
zdobywc~ Puc ham Polski w Podokrt,:gu Pilki Noincj Oswi~cim czekaj~
tak2:e linansowc gratylikacjc. Prt:ypomnijmy, iz w pierwszej tegorocznej
rundzie Rajsko olrzymalo wolny los
(podobniejak LKS Jawiszowiee, Niwa
Nowa Wid, Vnia Oswir,-:cim, Brzczina
Osiek i KS Chelmek). W drugiej zesp61
Mariusza Wojeika wygral na wyjeidzie z Pogort:em Gieraltowiee 2:0
po golach Patryka Fomlasa i Mateusza
Piwowara. P6znicj prt:yszlo wyjazdowe zwycif,"'stwo nad Niwq Nowa
WieS 3: I, a hat-trieka w tym pojedynku
ustrzc1il Patryk Scnkowski.
I'ollinalowym rywalem byl w Jawiszowicaeh miejseowy LKS. Jako

pierwsi na prowadzenie wyszli
gospodarze. Jeszeze przed przerwq
Rajsko doprowadzilo do remisu za
sprawq niefortunnej interweneji
Daniela Kab<lry, kl6ry skicrowal pilkr,-:
do wiasnej bramki. Wszystko rozstrzygn~lo si~ po zmianie stron. Na 20 minut
przed koneem Patryk FOnllaS urnchomil Barllomicja Mikt,:, kl6ry
dokladnie prl.ymicrl.yl przy prl.cciwleglym slupku.
Losy Pucharu Polski na szczeblu
podokrr,-:gu rozsln:ygnq si~ 14 listopada na stadionie
Hejnalu. Tego trofeum wywa1clOllego
przed rokiem broni zesp61 z K~t,
kt6ry w Icgorocznym p6lfinalc pokonal
u sicbie KS Chelmek 2: I.
(arz)
oswi~imskicgo

Remisowy patent
Pitkarze z Rajska najwyrainiej polubili remisy. W trzech ostatnich
meczach, ktorych stawk2j byty czwartoligowe punkty, podopiec.zni
Mariusza Wojcika dzielili si~ zdobyczami z rywalami. Zwaiywszy
na roin.. mark~ i klas~ przeciwnika, humory po tych remisach
w Rajsku takie byJy raine_
Zacz~lo si~ od bczbrnmkowego rcmisu
w dcrbowym starciu z bcniaminkiem
czwaTlcj ligi. W starciu Rajska
w Chclmku kibice na gole sir,-: nie
doczckali. Bli:l:si wygranej byli goscic,
ale brakowalo im zimnej krwi
w podbram kowych syluacjach.

- Bramka rywali byla niczym
zaezarowana. Nicstcty duZa w tym
nasza zasluga - krt,:cil glowq po mcczu
!rencr Rajska, Mariusz Wojcik.
- Zmamowalismy idealne pozycje,
ktore absolutnie powinny bye wykorzystanc. Mamy rcmis pnlktycznie na
wlasnc iyczcnic. Oddajcmy dW<I
punkty. To bra za nieskUlecznose
- dodaje Mariusz Wojcik.
P6inicj jcgo zesp61 na wlasnym
stadionie podcjmowal rezcrwy krakowskiej Garbarni. SkOIiczylo s i~
remisem 2:2, choejcdni i drudzy mogli
zgamqc pelnq pul~. Rajsko objylo
prowadzcnic po kwadransic gry.
W6wczas efcktownym lobem popisal
si~ Palryk Scnkowski. "BrqlOwi"
wyrownali po stalym fr.lgmellcie. Po
dosrodkowaniu z komcra, obroilcy
Rajska zbYI krotko wybiJi pilkr,-: do

ktorcj dopadl Dominik Za1cjski
i uderql nic do obrony. Na kr6tko
przcd przcrv.',! zTobilo siy 1:2. Znowu
calc nieszcz~scie miejscowych zacz~lo
si~ od rzutu roincgo. Po dosrodkowaniu z komcra cc1nic glow'l przymicrzyl Karol Wqsik. Na 10 minul
przcd koticem mcczu do remisu
doprowadzil Banlomicj Mika, a asyst~
przy tym lraficniu zapisal na swoim
koncicArtur Warzecha.
W rnmach dziesiqlej kolejki rnndy
jcsicnnej Rajsko zmierzylo si~ na
""'Yjczdzie z Proszowiank~. Goscie byli
zJecydowanym faworytcm, wszak
zcspol z Proszowic to absolulny
oUlsider czwanej ligi. We wczcSniejszych dziewit,:ciu mcczach wywa1czyl
zalcdwie punk!. Nicslcty druiynic
z Rajska prt:yszlo zadowolie si~ Iylko
rcmisem. Spotkanie zakolkzylo si~
bowiem wynikicm 2:2.
Po dzicsir,-:ciu scriach czwartoligowych
rozgrywek LKS Rajsko zajmuje 15.
miejsce z dorobkiem dziewi~ciu
punktOw. To efckt dw6ch zwyci~stw,
Irzcch rcmis6w i pit,:ciu porazck.
(an)

W dziewiqtej serii Iskra wykorzyslala
przymusowq pauzt,: probujqccj
dotrzymywac jej kroku Korony
Harm~ie. Druzyna z Brzezinki
pojechala do Palczowic i pcwnic
zwyci~iyia 5:1. GOScic szybko (w 5
minucie) objt,:1i prowadzenie po akcji
Sergicla, klory wypuscil w uliczkr,-:
Krzemicnia. Ten ogrn[ bramkarza
i posial pilk~ do pustcj bramki. Na 0:2
podwyiszyl Platek, a asyst~ na swoim
koncic zapisal Krt:cmicn. Po pOI
godzinic gry bylo juz 0:3 i znowu

w gl6wnej roli wyslqpil Krzemien.
W picrwszcj odslonie paiczowiczanie
zaliczyli honorowc lraficnic, <llc po
zmianie siron Iskra dort:ucila dwa
kolejne gole (Dariusz Platek, Oskar
Kyrcz). Ostatecznic mecz zakonczyl
sit,:zwycit,:stwcm lidera I :5.
- Dominowalismy przez pclne 90 minut i nasze zwyci~stwo nie bylo nawel
na moment zagroione - mowi Rafal
Skrzypek, ITcncr Iskry Brt:ezinb.
- Bardzo cicszy kolejna wygrnna,

Solavia w srodku slawki
Grojecka Solavia to najlepiej spisujotc.y si~ reprezentant
oswi~cimsk iej gminy w rozgrywkach klasy A. Po dziesi~ciu
seriach rundy jesiennej grojczanie plasuj2j si~ w srodku stawki.
W dolnych rejonach tabeli znajduj2j si~ ekipy Pulsu Broszkowic.e,
Zaborzanki i Sygnatu Wtosienica.
W derbowym s tarciu Solavii
z bcniaminkiem z Zabort:a g6r" byli
grojczanie. Podopieczni grnjqccgo
trenern Daniela Plonki zwyci~iyli
2: I, a wynik zostal ustalony jUi
w picrwszej polowic. Zabort:anka
szybko objr,-:Ia prowadzcnie
( Borowski). Do remisu z rzUlu
kamego doprowadzil Tomasz Walck.
Gospodarze poszli za CiOSClll, zadajqe
rozslrt:ygaj,!ce udcrt:enie po strt:alc
Macicja Witka. Zabort:anka mogla
wyrownae po przerwie, ale zmamowala "jcdcnastk~".

- powicdzial trencr Solavii.
J>6Znicj grojczanic przegrali na
wyjeidzie z Pog6rzem Gieraltowice
1:0 i ulcgli na wlasnym Icrenie

klora przybJiza nas do celu, jakimjesl
awans do klasy A-dodajetrencr.
W dzicsi~tcj serii doszlo do presti2:owych derb6w oswir,-:cimskicj
gminy. Od dawna wiadomo, ze na
konfrontacje Iskry Brzezinka z Koron" Hannt,:zc nikogo w obu ekipach
nic Irzcba spccjalnic mobilizowaC. Po
raz drugi (wczesniej 5:2 dla Iskry
w Hann~iach) w tym sezonie lepsza
okazala si~ druiyna z Brzczinki. Iskra
wygrnla z Koron~ u sicbic 3:0.
Przedostatnie micjscc w rozgrywkach
klasy B zajmujc LKS Port,:ba Wiclka.
W sicdmiu mcczach por~bianie
odnidli dwa zwycir,-:stwa, a pit,:c
spotkati koticzylo sir,-: pornzkami.
W swoim ostatnim wyst~pie wygrali
u siebie z Glt,:bowicami 2: I. po dw6ch
golach Szymona Widly.
((In)

Drugie zwyci~slwo w Iym sczonic
odnicSli pilkarze bcniaminka
z Broszkowic. PuIs wygral w l~kach
z Solq 2:3. Goscie objt,:li prowadzcnie
juz po niespclna 5 minutach gry.
W polu kamym faulowany byl Michal
Barciak i sam poszkodowany
wymicrzyl sprnwiedliwose z II metr6w. Na 0:2 podwyzszyl Pr~elllyslaw
Janik, a asySIr,-: na swoim koncic
zanotowal autor pierwszego gola.
Przez oslatnie pOI godziny Soia grala
w dzicsi~tk~, bo czerwonq kartkq
ukarany zOSI<l1 brnmkart: gospodart:y.
Co ciekawe, wiasnie w tym okrcsic

- W pieTwszej polowic dalismy
przeciwnikowi zbyt duzo swobody
- occnia trencr Zaborzanki, Rafal
Przybyla. - Do tego wszystkiego
doszly proslC, nicwymuszonc indywidualne bl~dy. Po zmianie siron
bylismy stronq przewa.:i:ajqcq, ale
naszym gl6wnym prob1clllclll byla
nicskutccznosc - podsumowal trcncr
bcniaminka z Zaborza.
Pilkarze beniaminka z Broszkowic odniesli drugie

- Powinnismy .. zamknqC'" mccz
jeszczc pr~cd pr~erw" - twierdzi
Daniel Plonka, Irener grojczan.
- Bylo na tyle duio bramkowych
sytuacji, ie moglismy odskoczye
rywatowi na kilka traficn. Nie
zrobilismy ICgO, dlalego p6inicj
bylo nerwowo. I nicjatyw~ prl.ej~la
Zaborzanka, ale dobrze spisywalismy
sit,: w linii dcfcnsywncj. Na wysokosci
mdania slan,!1 tab:c nasz bramk<lrz

zwyd~stwo

w tym sezonie,

w ostatniej kolejce wygrali na wyjezdzie z Sol" t~ki 3:2, Fot. Andrzej Rzy(ki
lidcrowi z Brzcszcz 0:3 . Z kolci
Zabort:anka poraikf,"' w Grojcu odbila
sobic w kolejnym derbowym starciu.
Podopieczni Rafala Przybyly po
cmocjonujqcym spotkaniu pokonali
wlosicnicki Sygnal 2: I. P6:i:nicj
przyszla porazka w Malcu z miejscow"Zgodq3:1.

solarzc zdobyli dwa gole i doprowadzi li do remisu. Ostalnic slowo
naleialo jcdnak do broszkowiczan.
Komp1ct punktow zapcwnil przyjezdnym Michal Tobik, kt6ry wykazal
najwi~cj Sprylu w podbramkowym
zamicszaniu.
(arz)
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IIOdkrywam

Malopolsk~1I

Pi~to- i szostoklasisci ze szkOJ w Babicach, Brzezince, Grojcu,Zaborzu i Harmt:iach zwiedzali
na poczittku paidziernika Ojcowski Park Narodowy.

PocZ<Jlkicm przygody byla Jask inia
Wicrzchowska. 700 metrow cicmnych,
wilgotnych korytar-..:y prowadzi kr~tym

z wizcrunkiem tego niezwy klego

Maczuga Hcrkulesa to nic by/a ostatnia

ssaka.

I'rzesmykiem Dlugim poprLez Sal~
z Kot/ami i Hotelik do najwi~kszej
kama!"), jaskiniowcj - Sali 8alowcj
- i dalcj do Sali Czlowicka PierwoInego. Uczniowic nie byli lam sami.

Kolejnym punktem w¢rowki uczestnikow projektu .,Odkrywam Malopolsk," byl Zarnek Picskowa Skala. po
zwiedzeniu kt6rego uczniowie udali si,
wprost pod Maczug, Herkulesa.

atrakcja programu przygotowancgo
przcz Biuro Podrozy Malopolski
Travel z Krakowa. Uczestnicy wycieczki zwiedzili takze Brarn,\! Krakowskq, Jask inj~ Krowiq i ZrOdclko
Milo:ki, ktorc przynioslo naszym
mlodym podopiecznym wiele obietnic
i radoki.
Niektorzy uczniowie i uczcnnice
zabrali troeh, wody ze Zr6delka, aby
spelnily si, przepowiednie, gdy~
wed/ug legendy ka~da para. ktora
wspoln ic zakosztujc wody zc Zr6dC/ka,
zostanie cudownie polifczona niegasnllCl\ miloscill po wieki! Po tak
aktywnym spaeerze krajoznawczym
ezekal na uezniow pyszny pocz,stunek
i mozliwosc ogrzania si, przy ognisku.
Uezeslnictwo w projekcie "Odkrywam
nie eylko dalo uezniom
mozliwosc poznania wlasnego rcgionu
- Malopolski - i jej srodowiska po:yrodniezego. lecz rownie~ pr-Lyezynilo
si, do rozwoju zainteresowari, zaspokajania i ksztaltowania potrzcb poznawezyeh. Dodatkowym atutem byla
moiliwosc aktywnego sp,dzenia czasu
na Ionic natury i rozkoszowanie si, jej
pi,knem.
Ma/opolsk~"

Fot.SCUW
Towarzyszyly im dziesiqtki podkoweow rna/yeh, powszeehnie znanych
jako nictoperze. Kaidy uczeslnik
projeklu mogl opuSciC jaskini, z magnesem, widokowkl} lub naszyjnikiem

Dzi,ki opowieSciom przewodnika,
dowiedzicli si,. ze na jej szezyeie
znajduje si, maly, ielazny kr-~yi, ktory
upami,tnia zdobycie skaly pr-~ez Leona
Witka z Kalowie w 1933 roku.

Gmina Oswi,eim, otrzymala od Wojewoozlwa Malopolskiego dofinansowanie w wysokosci 5000,00 zl do projekcu
pn . .,Odkrywalll Malopolsk~" w ra-

mach progr-.Imu wspareia turyslyki
szkolnej w 2020 r.
Somorzqdowe Cenfrum Uslllg
Wspo/nych

Wyprawka Czytelnicza dla przedszkolaka
Najwyiszy czas przygotowac si~ na dlugie jesienne wieczory i popoludnia, podczas ktorych nie powinno zabraknilc dobrej ksiiliki
- dla rodzica i dla dziecka_ Warto zatem udac si~ do pobliskiej biblioteki, gdzie na kaidego Malego Czytelnika w wieku przedszkolnym
czeka wyjiltkowa Wyprawka Czytelnicza przygotowana przez Instytut Ksiilikt
Kaide dziecko w wieku pr-f.edszkolnym,
ktore odwiedzi bibliolek, biorllCl! udzial
w projekcie, otrzyma w prezencie
Wyprawk, Czylc/niezq. a w niej: ksiqzk,
"Pierwsze czytanki dla ... " dostosowanif
pod wzgl,dcm rormy i treSci do potr~eb
przedsz kolaka oraz Kart, Ma/ego
Czytelnika.

Bardijewska, Zof'ia Stanecka. Anna
Onichimowska. Malgorzala Str~alkow
ska. Adam Bahdaj, Michal Rusinek,

zaprojcktowana karta bibliotcczna do
zbierania naklejek za wypozyczone
ksiqLki.

Za kaZdll wizyt, w bibliolece, zakoilczonq
wypoiyezeniem minimum jednej ksillZki
z ksi~gozbioru dzieci~eego, Maly CZYlelnik OIrzyma naklcjk,. a po zebraniu
dziesi,ciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomcm potwierdzajqcym jego
eZYlelnicze zainleresowania. Oproez
dyplomu przedszkolak OIrzyma takLe
drobny ezyte Iniezy upominck.
W Wyprawee znajdll cos dla siebie takZe
rodzice - przygotowana dla nieh broszura
inrormaeyjna przypomni 0 korzyseiaeh
wynikajqcyeh z czylania dzieciom oraz
podpowie, sklld czerpac nowe inspiraeje
eZYlelnieze. Dzi,ki akeji dziecko pozna
wazne miejsee na ezytclniczej mapie dzieciristwa, ezyli bibliotck" i zostanie pclnoprawnym uczestnikiem iycia kulturalnego.
Na Wyprdwk, CzytclnieZlf skladajq si"
ksillzka dla dziecka. broszura dla rodzicow
i Karta Malego Czytelnika.
Ksiq zka "Pierwsze ezytanki dla .. "to starannie dobrany zCSlaw utworow wybiInyeh polskich poetow i pisarzy dzieci~eych, w ktorym przeezytamy zarowno
pozyeje klasyezne, jak i wsp6/czesne.
W gronie autorow znajdziemy m.in.
Joann, Papuziilskll. Wand, Cholomskll.
Czes/awa lanezarskiego ezy Hann,
Januszewskl}.
W publikaeji obceni Slf rownieL Liliana

czlowiek" w bibliotece. W tym
roku do projeklu zglosilo si,
5861 bibliotek posiadajqeyeh
oddzialy dzieei,ee - to 0 ponad
700 plaeowek wi,eej nit w roku
ubieglym i a2 75% wszyslkich
bib!iolek publieznyeh w Polsce.

Pc/na lista zakwalifikowanyeh
bibliotck oraz szezeg61y dOlyezqee
tegorocznej odslony projektu
znajdll si, na stronie: www.wielkiezlowiek.pl
Do tej pory dzi,ki akcji Wyprawki
Czytelniczc odebralo blisko 300
Iys. przedszkolakow!
Pami,tajeie, ze mi/osc do ezytania
jest prezcnlem naeale iycie!
Zapraszamy po ksiqzeczki do
bibliotek GminyOSwi~im!
GII/if/na Bihlimcka Puhliczno

R E K l ... M ...

1.0
PLUS
Agnieszka Fr4czek, Joanna Kulmowa,
Marcin Brykezytiski, lan Twardowski
i Grzegorz Kasdepke - tworey tak rM:ni,
jak r6zne sq perspcktywy spoglqdania na
swiat.
Broszura dla rodzieow .. Ksiqzkll polllezeni, ezyli przedszkolak idzie do bibliotcki" to praktyezny por.ldnik 0 korzysciach plynllcych z codziennego cZYlania
dziecku i odwiedzania z nim biblioteki.
Dzi,ki broszurzc rodzice dowiedzq si"
dlaezego literalUra pc/ni tak waLnq rol,
w zrOwnowazonym. zdrowym rozwoju
dziecka. Znajdl} lei wiele eZYlelniczych
porad i inspiraeji.
Karla Malego Czytclnika -

pi,knie

Dlaczego warto odwiedzic z dzieckiem
bibliotek,? Bo oreruje ona nie Iylko
bczplatny dost~p do ksiqLek. ale lez
szerokq ofcrt" kulturalnq. dzi,ki ezemu
13k dzieci, jak i rodzice mogq WZiifC udzial
w rozmailyeh zaj,ciach, warsztatach
i ""'Ydarzeniaeh przygotowanyeh przez
bibliotekarzy. Wizyta w biblioteee uezy
dzieeko samodzielnosei, podejmowania
wlasnych wyborow i odpowiedzialnosci
za wypozyezonll ksiqzk~.
Projekt realizowany jest w ramaeh
og6lnopolskiej kampanii promujqcej
eZYlanie generaeyjne "Mala ksillzka wielki ez/owiek". Serdeeznie zaeh,eamy
do wzi,eia udzialu w trzeeiej odslonie
kampanii " Mala ksilJzka - wiclki

Serdeanie zapr~"szamy
do nowo otwartego"sidepu

z.Q~ziez~ damskct '
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