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Spokojnych i rodzinnych Świąt 
Wielkanocnych

Szanowni Państwo, z okazji zbliżających się Świat Wielkanoc-
nych, życzymy Wam zdrowia i spokoju. Zmartwychwstanie Pana 
Jezusa to symbol odrodzenia, nadziei i nowych możliwości. Niech 
to będzie czas spędzony w gronie najbliższej rodziny, przyjaciół, 
osób, którzy znajdą w naszym domu życzliwość i gościnę. Niech 
te świąteczne dni będą czasem duchowego odrodzenia, pozwolą 
stawić czoła wszystkim codziennym trudnościom, będą 
początkiem budowania prawdziwej wspólnoty i poszuki-
waniem dobra w każdym człowieku. Niech radość ze 
zwycięstwa światła nad ciemnością pomaga nam 
odkrywać sens wszystkiego co nas spotyka, a wiosen-
ny optymizm zagości w każdym z nas. 

Życzy Beata Nadzieja-Szpila, 
Burmistrz Gminy Alwernia 
wraz ze współpracownikami.

Poznajcie Państwo Orisję, Ukrainkę z niewiel-
kiej Hoszczy. Ta piękna młoda kobieta jest żoną 
skarbnika w Urzędzie Miejskim w swojej miej-
scowości. Skończyła studia, ma też niezwykły 
talent plastyczny. Od kilku tygodni mieszka 
w Porębie Żegoty wraz z przyjaciółkami i dzieć-
mi, którzy wraz z nią uciekli przed rosyjskim 
agresorem. Więcej na stronie 4.

Co słychać w naszych sołectwach? Jak zmienia-
ją się miejscowości należące do Gminy Alwer-
nia? Burmistrz Beata Nadzieja-Szpila wraz z soł-
tysami, jak co roku odwiedza wsie, by zobaczyć 
jakie są największe potrzeby mieszkańców i co 
do tej pory udało się zrobić. Tym razem spotka-
ła się z sołtysem Źródeł oraz Regulic. Więcej 
na stronie 6.
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Gminne
wiadomości
n Działamy na rzecz poprawy 
klimatu i ekologii
Gmina Alwernia podpisała ze Sta-
rostwem Powiatowym w Chrza-
nowie deklarację współpracy 
dotyczącej wsparcia realizacji 
projektu zintegrowanego LIFE 
EKOMAŁOPOLSKA. Chodzi 
m. in. o współtworzenie strategii 
na rzecz działań w zakresie prze-
ciwdziałania i adaptacji do nega-
tywnych skutków zmian klimatu.
Gmina wraz z Powiatem deklaru-
ją m.in. prowadzenie skutecznej 
polityki klimatyczno-energetycz-
nej oraz działań mających na celu 
poprawę jakości powietrza, a tak-
że współpracę przy staraniu się 
o pozyskiwanie zewnętrznych 
środków na realizację zadań 
związanych z szeroko rozumianą 
ochroną środowiska.

n Gminne dotacje na sport 
rozdane
Siedem prężnie działających klu-
bów sportowych na terenie Gminy 
Alwernia otrzymało już gminne 
dotacje. Przedstawiciele sportow-
ców podpisali z Burmistrz Gminy 
Alwernia, Beatą Nadzieją-Szpilą 

umowy na dofinansowanie dla 
swej działalności. Przypomnijmy, 
że wnioski na dofinansowanie 
złożyło siedem klubów z naszej 
gminy. Łączna pula na realizację 
zadań w zakresie sportu została 
określona w gminnym budżecie 
na 163.000,00 zł dla wszystkich 
klubów.  Rozdysponowano ją 
w całości po konsultacji z Gmin-
ną Radą Sportu. Biorąc pod uwa-
gę ilość drużyn zgłoszonych do 
rozgrywek w minionym sezonie, 
liczbę trenerów, koszty związa-
ne z zakupem sprzętu i strojów, 
a także opłaty sędziowskie, koszty 
transportu i utrzymania obiek-
tów, komisja rozdzieliła kasę na-
stępująco:

Międzyzakładowy Klub Sportowy •	
w Alwerni - 26.000,00 zł
Młodzieżowy Klub Sportowy Triumf •	
Alwernia - 30.000,00 zł
Klub Sportowy Unia Kwaczała – •	
26.000,00 zł
Klub Sportowy Nadwiślanka 1956 •	
Okleśna – 21.000,00 zł
Ludowy Klub Sportowy Zryw Bro-•	
dła – 25.000,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Regulic •	
i Nieporazu – 26.000,00 zł
Klub Sportowy Dzieci i Młodzieży •	
Orliki Kwaczała – 9.000,00 zł.

Jest szansa na dwie duże inwestycje 
drogowe w Porębie Żegoty i Okleśnej

Powstał telewizyjny dokument 
o kapliczce w Alwerni 

Podpisano deklarację o współpracy między Gminą 
Alwernia a Powiatem Chrzanowskim w ramach 
projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA, 
Zdjęcie: Magdalena Balicka

Podpisanie umowy z Klubem Sportowym Dzieci 
i Młodzieży Orliki Kwaczała, fot. Archiwum Klubu

W Starostwie Powiatowym w Chrzanowie odbyło się spotkanie w sprawie dwóch dużych 
inwestycji drogowych planowanych w miejscowości Okleśna oraz Poręba Żegoty. Powiat złożył 
wniosek o dofinansowanie tych zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 
Strategicznych. Chodzi o przebudowę części drogi powiatowej 1022K w trzech odcinkach 
na obszarze Gminy Alwernia.
W spotkaniu uczestniczyła Beata 
Nadzieja-Szpila, Burmistrz Gminy 
Alwernia, Andrzej Uryga, Starosta 
Chrzanowski, Bartłomiej Gębala, 
Wicestarosta, Zbigniew Zaręba, 
Wicedyrektor Powiatowego Zarzą-
du Dróg w Chrzanowie, Joanna Wą-
troba, Dyrektor Inwestycji, Promo-
cji i Obsługi Starostwa oraz Edward 
Majchrowski, reprezentujący Porę-
bę Żegoty w Radzie Miejskiej w Al-
werni. Nie pojawiła się tylko zapro-
szona na spotkanie radna Aurelia 
Macuda-Garnek reprezentująca 
w Radzie Miejskiej w Alwerni so-
łectwo Okleśną. 
Na dwa pierwsze odcinki oraz 
oświetlenie jest już wykonana do-
kumentacja techniczna. Inwestycja 
ma kosztować ok. 8.500.000,00 zł 
i ma zakończyć się w listopadzie 
2023 roku. -Jeśli zadanie dojdzie do 
skutku, znacznie poprawi się kom-
fort przemieszczania się kierowców 

oraz bezpieczeństwo – podkreśla 
Beata Nadzieja-Szpila, Burmistrz 
Gminy Alwernia. 
Zadanie ma obejmować: wzmoc-
nienie podbudowy drogi, wymia-
nę warstw bitumicznych, poprawę 
systemu odwodnienia, wykonanie 
utwardzonego pobocza, wykonanie 
nowego oznakowania pionowego 
i poziomego i wykonanie oświetle-
nia części drogi, przebudowę na-
wierzchni jezdni, poboczy wraz ze 
zjazdami i skrzyżowaniami z dosto-
sowaniem parametrów do obowią-
zujących przepisów, dostosowanie 
konstrukcji nawierzchni do prze-
widywanego obciążenia ruchem 
KR3 wraz ze stabilizacją istnieją-
cego podłoża gruntowego. Także 
uzupełnienie istniejącego systemu 
odwodnienia o odcinki kanalizacji 
deszczowej, budowę kanału tech-
nologicznego, przebudowę kolidu-
jących odcinków sieci na obszarze 

inwestycji. W załączeniu mapka 
planowanych inwestycji.

Mapa poglądowa obrazująca przebieg planowanej 
inwestycji drogowej. Fot. Z zasobów Powiatowego 
Zarządu Dróg w Chrzanowie

Niedawno w Alwerni gościliśmy 
dziennikarzy TV Kraków, którzy ro-
bili materiał o kapliczce św. Floriana 
na rynku w Alwerni. W nagraniu 
brała udział Beata Nadzieja-Szpila, 
Burmistrz Gminy Alwernia oraz 
historyk Dominik Knapik. Opowie-
dzieli o historii kapliczki, 
co niedawno można było 
zobaczyć na szklanym ekra-
nie.

– Kapliczkę na alwernij-
skim rynku ufundował 
niejaki Grunbaum, w ra-
mach podziękowania wła-
dzom za pomoc w budo-
wie domu. Inne podanie 
mówi, że zbudował ją dla 
swoich katolickich robotni-
ków – opowiada Dominik Knapik. 
Niemniej jednak umieszczono ją 
na rynku, więc sama lokalizacja no-
bilituje nie tylko obiekt, ale i funda-
tora oraz świadczy o tym, że została 
ufundowana, zarówno przez jak 
i dla przedsiębiorców.
– W czasie budowy kapliczki Al-
wernia była tętniącym życiem gali-
cyjskim miasteczkiem. Składało się 

na nią 70 domów i 500 mieszkań-
ców. W jej obrębie funkcjonowało 
57 warsztatów rzemieślniczych, 
w tym kowale, piekarze, stolarze. 
Byli też krawcy, szewcy, kramarze, 
szynkarze. Rynek był niegdyś głów-
nym placem targowym miasta i cen-

trum życia mieszkańców – zaznacza 
Burmistrz Beata Nadzieja-Szpila.
Kaplica św. Floriana jest murowa-
na, na rzucie prostokąta. Wewnątrz 
znajduje się ludowy ołtarzyk z obra-
zem Przemienienia Pańskiego, stąd 
niektórzy mieszkańcy nazywają ją 
kapliczką przemienienia pańskiego. 
W środku znaleźć można także daw-
ne lichtarze oraz obrazy. Na fasadzie 

budynku znajdują się dwie tablice 
pamiątkowe: „Na cześć Wszechmo-
gącemu! Alwernianie w roku 1860”, 
„Wybudowano w 1860 r. Odnowio-
no z okazji XX rocznicy wybuchu II 
wojny światowej staraniem społe-
czeństwa Alwernia I IX 1959”. 

Kapliczka odnawiana była 
w 1959 r. z inicjatywy 
miejscowego aptekarza 
Zbigniewa Gęsikowskie-
go i bernardyna o. Leon-
cjusza Cyronika. W 2014 
roku, z kolei z inicjatywy 
władz gminy został prze-
prowadzony gruntowny 
jej remont budowlano-
konserwatorski. Budowlę 
otaczają piękne stare dęby. 
Zabytek ten o znacznych 

walorach architektonicznych wciąż 
jest czynnym obiektem kultowym 
– 6 sierpnia odprawiana jest msza 
święta. Kapliczka służy wyznawcom 
religii rzymskokatolickiej, ale jest 
wyjątkowa z tego względu, że zo-
stała ufundowana przez wyznawcę 
judaizmu. Tego typu fundacje zda-
rzały się niezwykle rzadko.

Fot. Lokalny historyk, Dominik Knapik opowiadał przed kamerą o zabytkowej 
kapliczce w Rynku w Alwerni, fot. Magdalena Balicka

nMagdalena Balicka

nMagdalena Balicka
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Nowoczesna siedziba muzeum pożarnictwa w Alwerni ma być gotowa do jesieni 2023 r. 
Fot. Magdalena Balicka

Trwają rozmowy z Lasami Państwowymi i Powiatowym Zarządem Dróg w Chrzanowie w sprawie utworze-
nia ścieżki biegnącej na cmentarz w Alwerni, Fot. Magdalena Balicka

Z podjazdu chętnie korzystają także matki z dziećmi w wózkach. Fot, Magdalena Balicka

Ulica Olszewskiego w Alwerni po remoncie jest gładka jak stół

Tak ma wyglądać nowa siedziba Muzeum Pożarnictwa w Alwerni

10 stycznia 2022 r. w Wygiełzowie podpisano umowę z wykonawcą – 
Firmą Arco System z Oświęcimia, która do jesieni 2023 r. zobowiązała 
się przekazać nowoczesny obiekt do użytku. Projekt zakłada budowę 
3- kondygnacyjnego budynku o pow. 2.239,7 m kw. wraz z sensoryczną 
ekspozycją terenową o charakterze edukacyjnym oraz zagospodarowaniem 
terenu otoczenia nowej siedziby, w tym amfiteatr oraz miejsca parkingowe 
i mała architektura. 

Jesienią 2019 r. wejście do Urzędu Miejskiego w Alwerni zostało dostosowane 
do osób z niepełnosprawnością. Powstał podjazd oraz wejście do budynku. 
Koszt to przeszło 40.000,00 zł.

Końcem grudnia 2020 
roku zakończył się re-
mont ul. Olszewskiego 
w Alwerni. Wykonawcą, 
wyłonionym w drodze 
przetargu, była firma: 
Rejon Robót Drogowych 
Drog-Bud sp.z o.o.

Po wielu latach starań naszych Mieszkańców, w czerwcu 2020 r. został utwo-
rzony nowy przystanek autobusowy przy cmentarzu w Alwerni. W planach 
jest utworzenie także długo oczekiwanej ścieżki prowadzącej na cmentarz 
i z powrotem. Zadanie ma być zrealizowane przy współpracy ze Starostwem 
Powiatowym w Chrzanowie.

nBeata Nadzieja-Szpila, Burmistrz Gminy Alwernia

Nasza 
Gmina 
zaczęła 
się 
rozwijać

Minęły trzy lata od objęcia przeze mnie funkcji Gospodarza Gminy 
Alwernia. To był bardzo pracowity i nie łatwy czas. Podsumowując co 
udało się zrobić, jakie inwestycje już zakończyliśmy, a które przed nami, 
mam poczucie satysfakcji. Wiele pracy i zadań jeszcze przed nami, ale 
wiem, że dzięki dobrej współpracy z radnymi, sołtysami, dyrektorami 
szkół i jednostek samorządowych, ośrodka kultury, biblioteki, straża-
kami, władzami samorządowymi wyższych szczebli, Alwernia potra-
fi i będzie rozwijać się jeszcze prężniej. W ubiegłym numerze Gazety 
„Życie Gminy Alwernia” rozpoczęliśmy cykl obrazujący najważniejsze 
inwestycje w latach: 2019-2022. Dziś prezentujemy kolejne zadania, 
które udało się zrealizować.

NOWOCZESNA SIEDZIBA DLA MUZEUM 
POŻARNICTWA ZA 20 MLN ZŁ

REMONT ULICY 
OLSZEWSKIEGO

PRZYSTANEK PRZY CMENTARZU

PODJAZD I WEJŚCIE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Koszt remontu 
to 222 787,61 zł.
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Alwernia z sercem dla Ukrainy
Poznajcie Państwo Orisję, Ukrainkę z niewielkiej Hoszczy.

Ta piękna młoda kobieta jest żoną 
skarbnika w Urzędzie Miejskim 
w swojej miejscowości. Skończyła 
studia, ma też niezwykły talent pla-
styczny. Od kilku tygodni mieszka 
w Porębie Żegoty wraz z przyjaciół-
kami i dziećmi, którzy wraz z nią 
uciekli przed rosyjskim agresorem. 
Jeszcze kilka tygodni temu nie są-
dziła, że właśnie w Gminie Alwer-
nia znajdzie nowy dom, przyjaciół 
i wiele serca od obcych zupełnie 
ludzi. Dokładnie rok temu Beata 
Nadzieja-Szpila, Burmistrz Gmi-
ny Alwernia nawiązała współpracę 
z Hoszczą w Ukrainie podpisując 
umowę o partnerskiej współpracy. 
Nikt wówczas nie podejrzewał, że ta 
niewinna przyjaźń między krajami 
okaże się tak silna i wiążąca.

Orisja jest jedną z przeszło 160 
obywateli Ukrainy, którzy znaleźli 
dom w Gminie Alwernia. By zapo-
mnieć o troskach i zmartwieniach 
przyjezdni angażują się w pomoc 

lokalnej społeczności. W podzięce 
za gościnę i zaangażowanie Orisja 
namalowała piękny obraz przed-
stawiający pole słoneczników na tle 
niebieskiego nieba, po którym lecą 
dwa bociany. Obraz podarowała 
Pani Burmistrz. Gdy Orisja usły-
szała, że w Gminie organizowana 
jest akcja charytatywna dla małej 
Sary, podopiecznej fundacji „Mam 
marzenie”, namalowała dwa kolejne 
obrazy z przeznaczeniem na licyta-
cję dla dziewczynki.

W małej Gminie Alwernia ludzie 
mają wielkie serca i domy otwar-
te dla obywateli Ukrainy. Znalazło 
tutaj dom ponad 160 uchodźców 
ze wschodu. Miejscowi bardzo an-
gażują się w pomoc także dla tych, 

którzy zostali w Ukrainie i wal-
czą o swoją ojczyznę. A wszystko 
pod batutą Burmistrz Gminy Al-
wernia, Beaty Nadziei-Szpili, któ-
ra od początku zaangażowała się 

w pomoc. Jako jedna z pierwszych 
samorządowców z Małopolski, już 
w pierwszych dniach wojny poje-
chała pod granicę, by zawieźć naj-
potrzebniejsze rzeczy do jedzenia 
i ubrania oraz przywieść do Alwerni 
pierwsze osoby uciekających przed 
wojną. Od tego czasu w Gminie cały 
czas trwają zbiórki darów dla tych, 
którzy już tutaj znaleźli schronienie. 
Ludzie pracują w urzędzie także 

w nocy, by rozładowywać tiry z da-
rami, które docierają od zaprzyjaź-
nionych instytucji i osób z Austrii, 
Belgii. Tir pełen najpotrzebniej-
szych rzeczy, głównie artykułów 
medycznych, żywności oraz sprzętu 
dla walczących wyjechał z Alwerni 
do Hoszczy w Ukrainie – partner-
skiego miasta.

W pomoc, transport, zbieranie da-
rów zaangażowanych są dziesiątki 
osób, w tym urzędnicy, pracownicy 
Centrum Usług Społecznych, stra-
żacy i sama Burmistrz Beata Na-
dzieja-Szpila. Osoby, które znalazły 
już tutaj schronienie są pod opieką 
Pani Burmistrz. Są na bieżąco in-
formowani o swoich przywilejach, 
prawach. Dostarczane są im ubra-
nia, pożywienie, środki czystości. 

Organizowane są zajęcia w szkole 
dla dzieci z Ukrainy oraz zabawy 
integracyjne. Wiele osób z Ukrainy 
angażuje się w życie lokalnej spo-
łeczności w Alwerni.

Fot. Magdalena Balicka

Fot. Archiwum UM Alwernia

Fot. Archiwum UM Alwernia

Fot. Archiwum UM AlwerniaFot. Magdalena Balicka

Więcej na temat pomocy 
Ukrainie na Facebooku 
Gminy Alwernia

nMagdalena Balicka
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U nas się dzieje, 
czyli przegląd 
najważniejszych 
imprez sportowych 
i kulturalnych 
w Gminie Alwernia

Udało nam się spełnić marzenie małej Sary! Chora dziewczynka, pod-
opieczna Fundacji „Mam Marzenie” bardzo chciała mieć mały samo-
chodzik napędzany akumulatorem. Podczas IX Turnieju Służb Mundu-
rowych w Regulicach zebrano aż 2013 złotych! 
Mieszkańcy hojnie wrzucali pieniądze do puszek wolontariuszy Funda-
cji, ale też wylicytowali koszulkę Wisły Kraków z podpisami piłkarzy 
oraz dwa piękne obrazy namalowane przez Orisje z Hoszczy w Ukra-
inie. Kolejny raz Mieszkańcy Gminy Alwernia udowodnili, że są wrażli-
wi na drugiego człowieka. Emocje podczas imprezy sięgały zenitu. Zwy-
cięzcą turnieju została drużyna OSP Moczydło. Tak naprawdę jednak 
nie było przegranych. 
Szczególne podziękowania należą się osobom biorącym udział w licyta-
cjach, ale także strażakom ochotnikom z całej Gminy Alwernia zaanga-
żowanym w organizację Turnieju oraz biorącym czynny udział w roz-
grywkach, także Oldbojom, drużynom mundurowym oraz sponsorom. 

Aż 43 osoby oddały swój życiodajny płyn podczas naszej ostatniej ak-
cji: „Krew Nadzieją na Życie”, która tym razem odbyła się pod hasłem 
Solidarni z Ukrainą. 
Jerzy Zając przyjechał do Alwerni na akcję krwiodawstwa z Myślacho-
wic w Gminie Trzebinia. Ma już srebrną odznakę honorowych dawców 
krwi. Nie potrafi dokładnie określić ile razy już oddał swój życiodajny 
płyn potrzebującym. Na pewno kilkadziesiąt razy. - Jeśli mogę komuś 
pomóc w ten sposób to jestem szczęśliwy - podkreśla mężczyzna. Tym 
razem akcja jest dla niego szczególnie ważna, bo hasłem przewodnim 
jest pomoc Ukrainie. 
Krzysztof Ciupek z Grojca oddał swą krew przeszło pięćdziesiąty raz. 
Zawsze gdy jest ogłoszona akcja krwiodawstwa tam Pana Krzysztofa 
nie może zabraknąć. 
Pan Kamil oddał krew po raz drugi, ale jak zapewnia, nie ostatni. 
- Dobrze mieć świadomość, że nasza pomoc jest ważna. 
Przecież to nic nie kosztuje - podkreśla mężczyzna.

W Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych „Młodzież zapobie-
ga pożarom” wzięło udział dziesięć drużyn. Impreza odbyła się w hali 
sportowej przy Szkole Podstawowej w Alwerni. 

I Miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Alwerni, 
II Miejsce – Szkoła Podstawowa w Porębie Żegoty I
III Miejsce – Szkoła Podstawowa w Regulicach.
Biorąc pod uwagę klasyfikację drużynową trzech pierwszych miejsc 
w grupie MDP (12-15 lat):
I Miejsce zdobyła drużyna OSP Grojec I
II Miejsce – OSP Grojec II
III Miejsce – OSP Alwernia.
W kategorii drużynowej powyżej 15 lat I Miejsce należy 
do OSP Regulice.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy za rywalizację 
na wysokim poziomie.
Podczas turnieju dzieci mogły zdawać także na kartę rowerową.

11 marca obchodziliśmy wyjątkowe święto zarówno dla samorządów, jak 
i lokalnych społeczności – Dzień Sołtysa! Sołtys to funkcja znana na pol-

skiej wsi od wieków. Czło-
wiek pełniący tę funkcję 
zawsze był liderem i ani-
matorem życia mieszkań-
ców danej miejscowości. 
Jak co roku gościliśmy 
naszych lokalnych sołty-
sów w Urzędzie Miejskim 
w Alwerni, by docenić ich 
pracę i poświęcenie.

Krzysztof Ciupek z Grojca od lat oddaje krew potrzebującym. Fot. Magdalena Balicka

Jeden z obrazów namalowanych przez Orisję na aukcję charytatywną wylicytowali Oldboje. 
Pieniądze trafiły na konto fundacji Mam marzenie. Fot. Archiwum UM Alwernia

W Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych „Młodzież zapobiega pożarom” wzięło udział 
dziesięć drużyn., fot. Archiwum UM Alwernia

Podczas turnieju wygraliśmy 
marzenie dla chorej Sary!

Krwiodawcy dla Ukrainy

Młodzież zapobiega pożarom

Dzień sołtysa

Zwycięska drużyna turnieju – OSP Moczydło! Fot. Archiwum UM Alwernia

Dzień Sołtysa w Gminie Alwernia, fot. Magdalena Balicka
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Co słychać w naszych sołectwach?
Co słychać w naszych sołectwach? Jak zmieniają się miejscowości należące do Gminy Alwernia? Burmistrz 
Beata Nadzieja-Szpila wraz z sołtysami, jak co roku odwiedza wsie, by zobaczyć jakie są największe potrzeby 
mieszkańców i co do tej pory udało się zrobić.

– Nasza największa duma to wóz 
strażacki dla OSP Regulice. Czeka-
liśmy na taki profesjonalny pojazd 
długie lata – podkreśla sołtys. Cie-
szy się, bo wkrótce ulica Jana Pawła 
II z Regulic do Nieporazu zostanie 
wyremontowana. – To także spę-
dzało nam sen z powiek. Droga jest 
w fatalnym stanie i przez lata żaden 
włodarz nie zajął się problemem. 
Dopiero Pani Burmistrz pokazała 
co to jest skuteczność – zaznacza 

- Najbardziej cieszy nas nowy dach 
na siedzibie domu ludowego. Nie 
tylko nie przecieka, ale nadał też 
nowego wyglądu. Jest teraz wizy-
tówką wsi – cieszy się sołtys Ma-
riusz Mierzejewski. Podkreśla, że 
bez pomocy finansowej Gminy nie 
udałoby się zrealizować inwestycji 
wartej ponad 50 tys. zł. – Na jed-
nym z zebrań wiejskich Pani Bur-
mistrz obiecała, że będzie nowy 
dach. Nikt w te obiecanki nie wie-
rzył. Tymczasem minęło kilka mie-
sięcy i możemy cieszyć się z inwe-
stycji – podkreśla sołtys Źródeł.
- Latami nikt nie czyścił rowu przy 
ul. Pileckiego. Mamy tutaj studnię 
głębinową i do tej pory woda z rze-
ki rozlewała się wokół niej tworząc 
zanieczyszczenia. Teraz Gmina 
wyczyściła aż pół kilometra rowu 
i możemy być bezpieczni o wodę 
jaką nabieramy do picia – cieszy 
się sołtys. Pokazuje także miejsca, 
gdzie pojawiły się nowe barierki 

energochłonne: przy ul. Pileckiego, 
Morawieckiego i Jarzębinowej. Są 
też nowe znaki drogowe. 
– Niedawno wraz z sąsiadami na-
wieźliśmy kamienia na ulicę Mo-
rawieckiego, by poszerzyć zakręt. 
Bobry sporo tam nabroiły i zaczął 
obsuwać się asfalt – tłumaczy Pan 
Mariusz. W najbliższym czasie bę-
dzie chciał poszerzyć zakręt przy 
ulicy Pileckiego i zrobić tam prze-
pust. – Jest bardzo niebezpieczny, 
bo przy urwisku i rzece – tłuma-
czy.
Burmistrz Beata Nadzieja-Szpi-
la odwiedziła także Panią Moni-
kę z ulicy Kazimierza Wielkiego. 
Kobieta prosi o budowę rowu od-
wadniającego przy posesji. – Całe 
ogrodzenie się sypie. Teren jest 
podmokły, i każdy płot przewraca 
się. Dopóki nie będzie rowu nie 
mamy jak odgrodzić się od podmo-
kłego pastwiska – tłumaczy kobie-
ta. Jej sąsiedzi natomiast mieszka-

jący na zakręcie drogi prowadzącej 
na Okleśną proszą o nowe znaki 
ostrzegawcze. – Samochody pędzą 
tutaj jak szalone, a znaki drogowe 
są wypłowiałe – tłumaczą. 
Sołtys Mariusz Mierzejewski re-
gularnie odwiedza mieszkańców 
i spisuje ich potrzeby. – Jestem 
bardzo wdzięczny Pani Burmistrz, 

bo dzięki jej pomocy już bardzo 
dużo udało się zrobić w Źródłach 
– zaznacza mężczyzna. Sam chęt-
nie angażuje się w prace społeczne 
dla swojej miejscowości. – Jest kil-
ku sąsiadów, społeczników, którzy 
także bezinteresownie pomagają 
przy naprawach – podkreśla.

Krystian Świrk. Dodaje, że prze-
budowa ulicy Jana Pawła II będzie 
kosztować prawie 3 miliony złotych, 
z czego aż 60 procent udało się po-
zyskać z Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg 2022.
Perełką Regulic jest także boisko 
sportowe, które jest znane w całym 
Powiecie Chrzanowskim z najlepiej 
utrzymanej murawy. Wkrótce po-
prawi także swoją bazę i zaplecze. 
Już teraz zamontowano część sie-

dzisk dla kibiców. Stare, odrapane 
„boksy” dla rezerwowych piłkarzy 
zastąpiły nowe, estetyczne, wygod-
ne i zadaszone siedziska. Postawio-
no też ogrodzenie. To jak wygląda 
obiekt sportowy w Regulicach to 
także wielka zasługa Prezesa Klu-
bu, Pana Wojciecha Małodobrego, 
który jest także główny sponsorem 
jeśli chodzi o remonty i inwestycje 
na terenie obiektu.
– Najbardziej cieszymy się, że tym 
roku zniknie ten stary, odrapany 
blaszak, który pełni funkcję szatni 
i zastąpi go funkcjonalny budynek 
z sanitariatami, prysznicami i za-
pleczem z prawdziwego zdarzenia 
– podkreśla Wojciech Małodobry. 
Przypomina, że niedawno wymie-
niono przy boisku siedziska, łapa-
cze, boksy, pojawiło się też ogrodze-
nie. Aktualnie z obiektu sportowego 
korzysta około 60 piłkarzy z Regulic 
oraz sąsiedniego Nieporazu. Roz-
grywane są tutaj także mecze mię-
dzyszkolne oraz zawody lekkoatle-
tyczne.
Dużym plusem w Regulicach jest też 
nowe oświetlenie energooszczędne 
wzdłuż alei Jana Pawła II oraz nowe 

barierki. Wymieniono także tablicz-
ki z nazwami ulic w całej miejsco-
wości. – Niestety naszą największą 
bolączką jest nieuregulowany stan 
prawny wielu ulic dlatego nie może-
my realizować wszystkich inwesty-
cji, jakie byśmy chcieli – dodaje soł-
tys. – Mamy za to największą ilość 
wyczyszczonych rowów – dodaje. 
W Regulicach sporo się dzieje. – Za-
częliśmy organizować Dzień Dziec-
ka z darmową watą cukrową, dmu-
chańcami. Organizujemy tez Dni 
Regulic z wieloma atrakcjami dla 
każdej grupy wiekowej – podkre-
śla Pan Krystian. Dodaje, że odkąd 
Pani Burmistrz zakupiła do Domu 
Ludowego piłkarzyki, stół do ping 
ponga i gry planszowe, młodzież 
zyskała własny klub i chętnie spędza 
w świetlicy wolny czas. Powody do 
zadowolenia mają także gospodynie 
wiejskie. Niedawno wyremontowa-
no połowę świetlicy, w której urzę-
dują. Pojawiły się też meble. 
– W tym roku zaplanowaliśmy ko-
lejne prace, w tym m.in. zakup pro-
fesjonalnych sprzętów z nierdzewki, 
czyli piece, stoły, zlewozmywak – 
wylicza Pan Krystian.

Na spotkaniu z sołtysem Regulic, Krystianem Świrkiem

Na spotkaniu z sołtysem Źródeł, Mariuszem Mierzejewskim

Sołtys Regulic Krystian Świrk z Beatą Nadzieją-Szpilą, Burmistrz Gminy Alwernia oraz Wojciechem 
Małodobrym na stadionie w Regulicach. Fot. Magdalena Balicka

Mariusz Mierzejewski, sołtys Źródeł z Burmistrz Beatą Nadzieją-Szpilą. Fot. Magdalena Balicka

nMagdalena Balicka
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Tych pięciu zapaleńców -  najbardziej aktywnych 
i najzdolniejszych, Burmistrz Beata Nadzieja-Szpila, 
wyróżniła przyznając comiesięczne stypendium 
sportowe za osiągnięcia w 2021 roku. Po 400 złotych 
miesięcznie dostaną zawodnicy z takich dziedzin jak 
boks, szachy, ju-jitsu czy karate.

Maja ma 10 lat i na swo-
im duże koncie osiągnię-
cia w karate, kickboxingu 
i Ju-Jitsu. Dziewczynka 
wywalczyła w ubiegłym 
roku m.in. I miejsce Kata 
w VII Międzynarodowym 
Turnieju Karate o Puchar 
Prezydenta Katowic, I miej-
sce w Jaworznickiej Lidze 
Kickboxingu oraz I miejsce 
Duo-system Silesian Open 
Katowice. 

Gabriel ma 15 lat i także trenu-
je Karate oraz Kickboxing z po-
dobnymi sukcesami jak jego 
młodsza siostra. W ubiegłym 
roku wywalczył wiele medali, 
m.in. I miejsce w Kumite Gwa-
rek Cup w Libiążu, I miejsce 
Kata VI IKO UPPER Silesia 
Cup w Siemianowicach Ślą-
skich czy I miejsce w Lidze K-1 
w Krakowie w kickboxingu.

  

Stypendium otrzymał także 
15-letni Kacper Kadłuczka, 
który trenuje z sukcesami 
boks. Ma na swoim koncie 
m.in. I miejsce w Mistrzo-
stwach Małopolski w Bok-
sie w Krakowie, I miejsce 
w Międzynarodowym Tur-
nieju Bokserskim w Kosza-
linie czy I miejsce w Mię-
dzynarodowym Turnieju 
Bokserskim o Puchar Skor-
piona w Szczecinie

11-letni Michał Kaszu-
ba jest doskonały w grze 
w szachy. W minio-
nym sezonie zajął m.in. 
I miejsce w kat. Junio-
rów w Memoriale Jana 
Maciei w Warszawie 
czy I miejsce w kat. Ju-
niorów w Turnieju Sza-
chowym Termy Cho-
chołowskie.

18-letni Bartosz Warchoł 
także rozsławia Gminę 
Alwernię grając w szachy 
w Polsce i na zawodach 
międzynarodowych. Zajął 
m.in. 24 miejsce na 208 
w European Amateur On-
line Chess Championship 
czy II miejsce drużynowo 
w Drużynowych Mistrzo-
stwach Małopolski Junio-
rów w Niepołomicach. 

Dodatkowo,  Burmistrz 
Alwerni przyznała 
cztery nagrody jedno-
razowe za osiągnięcia 
sportowe. Na ten cel 
przeznaczono łącznie 
2000 zł. Jedna młoda 
sportsmenka, 14-letnia 
Nikola Komendoło-
wicz  dostanie także 
wyróżnienie finansowe 
za osiągnięcia w szachach.
 

Oto oni:

Maja i Gabriel Zapotoczni – rodzeństwo, 
które kocha sztuki walki.

Stypendyści z Gminy Alwernia. Fot. Magdalena Balicka

Maja Zapotoczny kocha sztuki walki. 
Fot. Magdalena Balicka

Michał Kaszuba uwielbia grać w szachy. Fot. Magdalena Balicka

14-letnia Nikola Komendołowicz z wyróżnieniem 
za osiągnięcia sportowe. Fot. Magdalena Balicka

Nagrodę za doskonałe wyniki w boksie 
dla Kacpra Kadłuczki odebrała jego mama, 

Fot. Magdalena Balicka

Gabriel Zapotoczny ma świetne wyniki w karate 
i kickboxingu. Fot, Magdalena Balicka

Bartosz Warchoł wie, że gra w szachy uczy strategicznego 
myślenia. Jest w tym doskonały. Fot. Magdalena Balicka

Oto nasza 
utalentowana sportowo młodzież!
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n Żona przegląda kobiecą prasę. Nagle z przerażeniem 
zrywa się z fotela i biegnie do męża: 
- Kochanie, czy Ty wiesz ile trzeba biegać, 
żeby spalić jednego pączka?!
Mąż leniwie odrywa wzrok od telewizora, a gębę od piwa: 
- A po jakiego diabła palić pączki?!

n Rozmowa kwalifikacyjna:
– Ma pan wyjątkowo duże oczekiwania finansowe jak na ko-
goś, kto nie ma żadnego doświadczenia w naszej branży.
– Tak. To dlatego, że będę musiał włożyć wyjątkowo dużo 
pracy i wysiłku w to, żeby zrozumieć czym miałbym się 
zajmować.

Z bibliotecznej półki
W tym miesiącu w cyklu „Z bibliotecznej półki” polecamy książki 
rekomendowane przez Filię MGBP w Kwaczale. 

Plasterki na tęsknotę 
Najmłodszym czytelnikom oferuje-
my książkę autorstwa Ewy Zawiszy-
Wilk pt. „Plasterki na tęsknotę”. To 
historia pięknej przyjaźni szczurka 
i wiewiórki, których na zawsze roz-
dzielił Czas, pozostawiając smutek 
i żal. Jednak upływające dni łago-
dzą pustkę, a pielęgnowane w pa-
mięci wspomnienia leczą tęsknotę. 
Ta ponadczasowa opowieść poru-
sza w subtelny sposób jakże trudny 
temat przemijania i straty. Pokazu-
je jednak, że ci których kochamy, 
tak naprawdę nigdy nie odchodzą, 
lecz na zawsze pozostają w naszych 
sercach i pamięci. 

Czerwona królowa 
Młodzież zachęcamy do przeczy-
tania książki z serii pt. „Czerwona 
królowa”, autorstwa Victorii Avey-
ard. To opowieść o losach siedem-
nastoletniej Mare Barrow, żyjącej 
w świecie podzielonym na ludzi 
na względu na kolor krwi. Srebrni 
mają wszystko pozycję, przywileje 
i władzę. Czerwoni, do których na-
leży Mary to zwykli ludzie. Jednak 
los młodej dziewczyny odmienia 
się. Przypadek sprawia, że trafia 
ona dwór Srebrnych. Jak potoczą 
się dalsze losy bohaterki? Czy zdo-
ła ona pokonać niesprawiedliwe 
podziały? Aby poznać odpowiedzi 
na te i inne pytania zapraszamy 
po książki do biblioteki. 

Córka nazisty
Czytelnikom dorosłym polecamy 
powieść Maxa Czornyja pt. „Córka 
nazisty”. To przejmująca historia 
kobiety, córki byłego oficera SS, 
której haniebne czyny ojca trwale 
odcisnęły piętno na psychice. Ko-
bieta będąc u kresu swojego życia 
musi zmierzyć się nie tylko z de-
monami przeszłości, ale stanąć oko 
w oko z prawdą aby na nowo odna-
leźć spokój i przebaczenie. „Córka 
nazisty” to przenikliwa, wywołu-
jąca wiele emocji podróż w głąb 
ludzkiej psychiki.

W Regulicach powstanie 
pumptrack
To już pewne! W Regulicach 
powstanie pierwszy w Powiecie 
Chrzanowskim pumptrack, czy-
li specjalny tor do jazdy na ro-
werach, deskorolkach i rolkach. 
Z inwestycji ucieszy się głównie 
młodzież z Gminy Alwernia, 
która prosiła o powstanie takie-
go obiektu. 
Radni Rady Miejskiej w Alwer-
ni, większością głosów, zagłoso-
wali za inwestycją. Jej szacowany 
koszt to 350.000,00 zł, z czego 
250.000,00 zł Gmina Alwernia 
dostała z rządowego konkursu 
„Rosnąca odporność”, za wysoki 
wskaźnik wzrostu zaszczepienia 
przeciwko Covid-19.
Beata Nadzieja-Szpila, Burmistrz 
Gminy Alwernia gościła w Po-

lance Wielkiej u Wójta Grzego-
rza Gałgana, który pochwalił 
się pumptrackiem, który od 
jakiegoś czasu funkcjonuje już 
w jego miejscowości. Specjalnie 
przygotowany tor łączący jazdę 
jednośladem i wszechstronny 
trening przyciąga do centrum 
Polanki Wielkiej tłumy, o każdej 
porze roku.
 
Pumptrack jest specjalnie zapro-
jektowanym torem przeszkód 
składającym się z garbów, za-
krętów profilowanych oraz ma-
łych „hopek” ułożonych w takiej 
kolejności, aby było możliwe 
rozpędzanie się i utrzymywanie 
prędkości bez konieczności pe-
dałowania.

Podobny pumptrack jak w Polance Wielkiej ma powstać w Gminie Alwernia, fot. Magdalena Balicka


