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Budową drogi ekspresowe S1 wraz 
z obwodnicą Oświęcimia to już nie 
marzenie. Trwają intensywne prace 
nad odcinkiem Mysłowice „Koszto-
wy II” – Bielsko-Biała „Suchy Potok”.
 Inwestorem drogi ekspre-
sowej S1 od węzła „Kosztowy II” 
w Mysłowicach do węzła „Suchy Po-
tok” w Bielsku-Białej jest Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad oddział w Katowicach. GDDKiA 
uzyskała decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realiza-
cję przedsięwzięcia wg wariantu E, 
wydaną 30 czerwca 2016 r. przez Re-
gionalnego Dyrektora Ochrony Śro-
dowiska w Katowicach. Natomiast 
od listopada 2017 roku trwają prace 
nad opracowaniem Koncepcji Progra-
mowej dla wariantu E, które realizuje 
� rma zewnętrzna Multiconsult Pol-
ska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 Na tym etapie prac, opra-
cowanie Koncepcji Programowej ma 
na celu m.in. analizę i prognozę ruchu, 
wariantowe rozwiązania techniczne 
planowanej drogi wraz z obiektami 
inżynierskimi, opracowania ekono-
miczno-� nansowe, organizację i bez-
pieczeństwo ruchu oraz analizę wie-
lokryterialną. Wykonawca Koncepcji 

Programowej wykona także komplek-
sowe rozpoznanie geologiczne, w tym 
m.in. opinię geotechniczną, dokumen-
tację hydrogeologiczną, dokumenta-
cje geologiczno–inżynierską, doku-
mentację badań podłoża gruntowego.
 – Koncepcja programo-
wa doprecyzuje dotychczas wypra-
cowane przez GDDKiA założenia 
projektowe i przedstawi wariantowe 
rozwiązania obiektów drogowych i 
inżynierskich. Pozwoli na podjęcie 
decyzji ws. docelowych rozwiązań 
projektowych i technologii realiza-
cji, uściśli również zakres rzeczo-
wy i � nansowy inwestycji. – infor-
muje GDDKiA oddział Katowice.
 Na bazie wykonywanej obec-
nie Koncepcji Programowej, w I kwar-
tale 2019 r. planowane jest ogłoszenie 
przetargu na realizację inwestycji 
w systemie „Projektuj i Buduj”. Wa-
riant E drogi ekspresowej S1 przewi-
duje budowę jezdni w przekroju 2 x 
2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu)  
i dopuszczalnym obciążeniu 11,5 t/
oś. Powstanie 8 węzłów „Kosztowy 
II”, „Lędziny”, „Bieruń”, „Oświęcim”, 
„Wola”, „Brzeszcze”, „Stara Wieś” 
i „Suchy Potok”. Kierowcy podróżujący 
tym odcinkiem będą mogli korzystać 

z 4 miejsc obsługi podróżnych (MOP).
 – W zakresie podziału 
przedmiotowego zadania na odcinki 
realizacyjne, planowany jest podział 
inwestycji na 4 do 5 odcinków realiza-
cyjnych. W chwili obecnej przewiduje 
się, że obwodnica Oświęcimia będzie 
stanowiła jeden z osobnych odcinków 
realizacyjnych. W ramach tego odcin-
ka będzie wybudowany most na Sole. 
Należy podkreślić, że na dzień dzisiej-
szy planuje się rozpoczęcie procedury 
przetargowej na roboty budowlane, 
każdego z odcinków realizacyjnych w 
tym samym okresie, tj. w I kwartale 2019 
r. – informuje GDDKiA o. Katowice.
 Odcinek o długości prawie 
40 km i ma być realizowany w latach 
2019-2023. Koszt inwestycji to ok. 3,5 
mld. złotych. W ramach tego zadania 
planowana jest zmiana dotychczaso-
wego przebiegu DK44 i powiązanie jej 
z drogą S1 w sposób zapewniający obej-
ście miejscowości Bieruń i Oświęcim.
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Oświęcimski Hotelu Glob przy dwor-
cu kolejowy przeszedł już do historii. 
Po wielkiej, metalowej  bryle budynku 
zostały tylko gruzy. Rozbiórką byłego 
hotelu zajmie się „Specjalistyczna Fir-
ma Wyburzeniowa Urszula Wawras 
Sp. z o.o.” z Żor, która do końca kwiet-
nia wyburzy i uporządkuje teren po 
Hotelu Glob.

W tym miejscu powstanie wielopo-
ziomowy parking typu Park and Ride 
na 300 miejsc parkingowych. Miasto 
Oświęcim na ten projekt pozyskało 14,3 
mln zł pieniędzy unijnych, które stano-
wią 85. proc. kosztów przedsięwzięcia. 
W połowie roku ruszy budowa czte-
rokondygnacyjnego parkingu. Nowy 
obiekt gotowy będzie pod koniec 2019 
roku.

Tereny przy dworcu kolejowym w 
Oświęcimiu powoli będą zmieniać 
się i „ożywać” na nowo. Jeszcze w 
tym roku zostanie też wyburzony 
stary dworzec PKP. W jego miejscu 
powstanie nowy, mniejszy, jedno-
kondygnacyjny dworzec, bardziej 
odpowiadający potrzebom dzisiej-
szych podróżnych.

– W części pasażerskiej pojawią się 
m.in. poczekalnia, toalety oraz miej-
sce na biletomaty i automaty z napo-
jami i przekąskami. W ramach prac 
planowane są również demontaż, 
zabezpieczenie i renowacja mozai-
ki znajdującej się na dworcu, która 
stanowić będzie fragment elewacji 
nowego dworca. W pobliżu budynku 
zlokalizowane zostaną miejsca par-
kingowe. Informuje biuro prasowe 

PKP S.A.

Hotel Glob został zburzony

Krótka prelekcja o historii szewców w Kę-
tach zainaugurowała wystawę „Szewska 
pasja”, którą od wtorku 17 kwietnia można 
oglądać w kęckim muzeum mieszczącym 
się w kamienicy Rynek 16. Mini wykład 
o jednym z najstarszych kęckich rzemiosł 
wygłosiły autorki wystawy Renata Bożek 
i Justyna Majerska-Sznajder. Na wernisaż 
przybyło około 30 osób.
 W kuluarowych rozmowach oka-
zało się, że niemal każdy ze zwiedzają-
cych wystawę ma w rodzinie szewca. I nie 
powinno to nikogo dziwić. W dawnych 
Kętach cech szewców był jedną z najlicz-
niejszych i najprężniej działających orga-
nizacji w regionie. W okresie galicyjskim 
w mieście św. Jana Kantego szewstwem 
zajmowało się 70 warsztatów rzemieśl-
niczych, wytwarzających rocznie około 
40 tysięcy par butów. Dla porównania w 

całym powiecie bialskim, bez Białej, pro-
dukcja wynosiła 120 tysięcy. Te liczby 
pokazują wagę podjętego przez muzeum 
tematu. A warto przy tej okazji przypo-
mnieć, że o szewcach wspomina już do-
kument „założycielski” z 1277 roku.
 Wystawa „Szewska pasja” poka-
zuje przede wszystkim bogate zbiory kęc-
kiego muzeum. Oprócz butów naszych 
dziadków i narzędzi zaaranżowanych w 
formie warsztatu szewskiego zwiedza-
jący odnajdą tu ważne przedmioty dla 
rzemieślników zrzeszonych w cechu. Na 
stole, przy którym toczyły się obrady, zna-
lazła się skrzynia, krzyż, księgi cechowe… 
Interaktywne plansze narracyjne, opisują-
ce zarówno procesy produkcji skóry, obu-
wia, jak i historię buta w ogóle zaintere-
sują nawet najbardziej „nieświadomych” 
użytkowników obuwia. Całość dopełniają 
eksponaty - narzędzia pokrewnych profe-
sji, m.in. garbarzy. Są także plansze, któ-
re prezentują obecność szewców (a także 
obuwia) w tekstach kultury (zwłaszcza w 
bajkach i baśniach) oraz w związkach fra-
zeologicznych języka polskiego - tu mogą 
się wykazać najmłodsi zwiedzający. Na 
koniec wszyscy mogą spróbować swoich 
sił w projektowaniu butów.

Wystawę „Szewska pasja”, do której przy-
gotowano też specjalny folder, można 
oglądać do 27 maja.

Kęty.pl

Nowa wystawa - Szewska pasja 

19 kwietnia 2018 roku, w 75. rocznicę wybuchu po-
wstania w getcie warszawskim, wolontariuszki z SP 2 w 
Oświęcimiu rozdawały przechodniom wykonane pod-
czas szkolnych zajęć papierowe żonkile, symbolizujące 
powstańczy zryw. Szkoła przyłączyła się w ten sposób 
do ogólnopolskiej akcji, zorganizowanej po raz szósty 

przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, pod 
patronatem Prezydenta RP oraz Ministra Edukacji Na-
rodowej.
 Dlaczego żonkile? Tradycję zapoczątkował 
Marek Edelman, ostatni przywódca Żydowskiej Or-
ganizacji Bojowej a po wojnie kardiochirurg, który co 
roku składał bukiet z żółtych kwiatów pod pomnikiem 
Bohaterów Getta na Muranowie. Żonkil to symbol od-
radzającego się życia, potęgi miłości i nadziei, zdolnych 
pokonać śmierć. Julka Pochopień, Ania Kulak, Wik-
toria Chromik i Julka Drabczyk, uczennice kl. II gim-
nazjum, w czasie godzinnego spaceru rozdały miesz-
kańcom Oświęcimia prawie sto żonkili. „Do udziału w 
akcji zachęciła nas wychowawczyni, opowiadając o po-
wstaniu żydowskim na lekcji języka polskiego. Lubimy 
pomagać, a to było dla nas nowe wyzwanie i ciekawe 
doświadczenie, kiedy spotykałyśmy ludzi różnie reagu-

jących na wręczane żonkile. Jedni byli serdeczni i życz-
liwi, inni nieufni, niektórzy zamienili nawet kilka słów 
i widać było, że nasza akcja wzbudziła zainteresowanie. 
Nie spodziewałyśmy się takiego odzewu. To był też 
mały sprawdzian naszej wiedzy, skuteczna motywacja 
do nauki historii – z uśmiechem podsumowują swoje 
działania.
 Akcja społeczno-edukacyjna „Żonkile” ma 
swoich znanych ambasadorów, takich jak Maja Komo-
rowska, Katarzyna Nosowska, Zofia Wichłacz, Radzi-
mir Dębski (JIMEK), Dawid Ogrodnik. Uczniowie SP 2 
w Oświęcimiu, choć nie tak znani, w swoim środowisku 
również pełnią rolę ambasadorów znaczących przedsię-
wzięć, potwierdzając swoją postawą prawdziwość hasła 
„Łączy nas pamięć”.

SP nr 2 w Oświęcimiu

Pamiętali o polskich Żydach z getta warszawskiego
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Sojusz Samorządnego Oświęcimia, Oświęcimianie-Oświęcimianom i 
Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego. 19 kwietnia przedstawicie-
le kilku oświęcimskich organizacji i środowisk podpisali Porozumienie 
dla Oświęcimia. Współpraca obejmuje wsparcie kluczowych dla rozwoju 
miasta kierunków inwestycyjnych oraz wyłonienie wspólnych kandyda-
tów na radnych.
 Wiele osób uważa, że Oświęcim potrzebuje dzisiaj nowego impulsu. 
Pieniądze mieszkańców zbyt często są marnowane na inwestycje oderwane 
od rzeczywistości. - Kroplą przelewającą czarę goryczy jest tzw. Most Du-
chów. Prezydent Janusz Chwierut zamierza budować w okolicy Muzeum Au-
schwitz tę „wizjonerską” kładkę dla pieszych za 30 czy 40 mln zł. Postawmy 
sprawę jasno. To absurd! - mówią autorzy Porozumienia dla Oświęcimia, 
członkowie nowo powołanego Ruchu Społecznego Oświęcimianie. - Jest 
przecież wiele innych spraw do załatwienia. Odnosimy wrażenie, że uwagi 
mieszkańców są w Urzędzie Miasta lekceważone. Prezydent Chwierut, były 
poseł PO, chyba nie rozumie prostych spraw zwykłych ludzi. Rządzi mia-
stem już od 7 lat. Ten układ się wyczerpał - dodają.

 Ruch Społeczny Oświęcimianie współtworzą przedstawiciele róż-
nych środowisk, w tym członkowie stowarzyszeń Oświęcimianie - Oświę-
cimianom, Samorządny Oświęcim oraz Chrześcijańskiego Ruchu Samorzą-
dowego. Porozumieli się ludzie współpracujący m.in. w minionych latach z 
prezydentami i kandydatami na prezydenta: Jackiem Grosserem, Januszem 
Marszałkiem, Mirosławem Wasztylem i Grzegorzem Gołdynią. 19 kwietnia 
ogłosili, że poprą wspólnych kandydatów na radnych. Przedstawili też listę 
spraw do załatwienia na najbliższe lata. Program nazwali Porozumieniem 
dla Oświęcimia. - Ta lista zadań jest otwarta. Tak jak otwarci jesteśmy na 
nowych ludzi. Cel jest jeden. Chcemy, żeby władze miasta zeszły na ziemię i 
zajęły się realnymi problemami mieszkańców - podkreślają.

POROZUMIENIE DLA OŚWIĘCIMIA - zadania:

1. Należy przyspieszyć budowę kolejnych mostów, by wreszcie można było 
normalnie przejechać przez Oświęcim.     
 

2. Bierzemy się za unowocześnienie przychodni rejonowych. Obecnie w 
Oświęcimiu mamy w tej materii średniowieczny skansen. Zdrowie jest dla 
nas priorytetem.        
 

3. Budujemy nowoczesny obiekt pełniący jednocześnie funkcję dworca auto-
busowego (przesiadki „pod chmurką” są urągające) oraz położonego w cen-
tralnym punkcie miasta przystanku kolejowego. Komunikacyjny hub mógł-
by powstać przy linii kolejowej w rejonie Kruków. A jeden z nowych mostów 
pasowałby tu idealnie.       
 

4. Inwestycja w kolejowo-autobusowy węzeł w rejonie Kruków otwiera też w 
sposób naturalny drogę do realizacji kolejnej ważnej dla rekreacji inwesty-
cji - miejskiego odkrytego kąpieliska.      
 

5. MZK nie nadąża za rzeczywistością. Siatka kursów wymaga zmian. Co naj-
mniej jedna linia autobusowa np. popularna „jedynka” może być bezpłatna. 
 

6. Inicjujemy budowę wielopoziomowych parkingów w różnych punktach 
Oświęcimia. Niedobór miejsc parkingowych jest dotkliwy.  
 

7. Więcej konkretów w walce ze smogiem. Stawiamy na kompleksowe inwesty-
cje w nowoczesne źródła energii oraz szeroki program nasadzeń drzew. W 
ostatnich latach w Oświęcimiu masowo je wycinano.   
 

8. Powiązane z miastem liczne spółki i jednostki, w tym ZBM, ZUK, ZLA, 
MZK, PWiK, MPOŚ, MSAG, OTBS, PEC… - jakość ich usług i cena wy-
maga analizy.         
 

9. Rozwiniemy m.in. we współpracy ze Szpitalem Powiatowym w Oświęcimiu 
i partnerskimi samorządami program stypendialny dla młodych lekarzy i 
pielęgniarek. Niech dbają o nasze zdrowie.     
 

10. W Oświęcimiu brakuje tanich mieszkań komunalnych. Działania OTBS 
to komercyjna oferta dla zamożnych. To kierunek społecznie niewydolny 
i niewystarczający. Istnieje rządowy program budowy mieszkań. Także po 
te pieniądze należy sięgnąć.       
 

11. Park miejski na os. Chemików zostanie uporządkowany i poddany pielę-
gnacji. Nie trzeba na to, jak mówią dziś w magistracie, nie wiadomo ilu mi-
lionów. Nie postawimy też wokół wysokiego płotu. Nie jesteśmy na mek-
sykańskiej granicy. To ma być otwarta przestrzeń dla mieszkańców.  
 

12. Funkcjonowanie i finansowanie sportu wymaga racjonalnego podejścia. 
Rekreacja kuleje. Wydanie ponad 50 mln zł na remont starej pływalni nie 
uzdrowiło sytuacji. MOSiR jest nieaktywny. Jeden rajd rowerowy w roku to 
mało.         
 

13. Most Duchów - nie ma chemii z samorządowcami, którzy przyłożą ręki do 
tego przedsięwzięcia. Nie za te pieniądze. Nie w tym miejscu. Ten projekt 
prezydenta Janusza Chwieruta kierujemy do kosza.   
 

14. Miejska Strefa Aktywności Gospodarczej wymaga ożywienia. Potrzebna jest 
ścisła współpraca z oświęcimską uczelnią im. rtm. W. Pileckiego, także jako 
fundament dla parku technologicznego oraz funduszu startupowego. 
 

15. Priorytetem są inwestycje w ludzi. We współpracy z powołanymi do tego in-
stytucjami zintensyfikujemy programy pomocy i opieki dla osób starszych. 
Poszerzymy możliwości kształcenia zawodowego dla dorosłych. Rozwinie-
my w Oświęcimiu ofertę przedszkoli i żłobków.

Główne tezy Porozumienia dla Oświęcimia poparli m.in.: Marcin Moskała, prezes 
Stowarzyszenia Samorządny Oświęcim, Grzegorz Gołdynia, prezes Chrześcijańskie-
go Ruchu Samorządowego, Jarosław Wilczak, prezes Stowarzyszenia Oświęcimianie 
– Oświęcimianom, Maciej Klima, społecznik, popularyzator historii miasta i radny 
os. Stare Stawy, Agata Rakoczy-Kot, wiceprezes Oświęcimianie-Oświęcimianom, 
Bożena Bryg, wiceprezes Oświęcimianie-Oświęcimianom, Jacek Leśniak, wicepre-
zes Samorządnego Oświęcimia, Jan Adamaszek (SO), Mirosław Krzemień (ChRS) 
oraz Marcin Stanik, społecznik i Paweł Plinta, współautor programu PdO.

Inicjatorzy Porozumienia dla Oświęcimia zapraszają do dyskusji oraz zgłaszania ko-
lejnych zadań i spraw, którymi powinien zająć się oświęcimski samorząd.

Porozumienie dla Oświęcimia jako pierwsi podpisali: Marcin Moskała, prezes 
Samorządnego Oświęcimia, Grzegorz Gołdynia, prezes Chrześcijańskiego Ruchu 
Samorządowego oraz Jarosław Wilczak, prezes Oświęcimianie - Oświęcimianom.

Porozumienie dla Oświęcimia. Nie dla Mostu Duchów 

Sojusz Samorządnego Oświęcimia, Oświęcimianie-Oświęcimianom i 
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Przeciwdziałanie rasizmowi oraz ksenofobii, 
promowanie postaw obywatelskich wśród mło-
dych ludzi oraz organizowanie wyjątkowych 
wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych – m.in. 
za te działania Centrum Żydowskie w Oświę-
cimiu otrzymało Laur Biznesu. Nagroda ta tra-
fiła do oświęcimskiej fundacji także za bycie 
ważnym impulsem dla rozwoju branży tury-
stycznej w mieście. – Cieszę się, że w tym roku 
zauważono nie tylko działalność największych 
oświęcimskich firm, ale także niewielkiej or-
ganizacji pozarządowej jaką jest Centrum Ży-
dowskie w Oświęcimiu – mówi Tomasz Kun-
cewicz, dyrektor placówki. – Nasza fundacja 
działa już od niemal 18 lat przy placu Skarbka, 
a w organizowanych przez nas wydarzeniach 
co roku bierze udział coraz więcej odwiedza-
jących z całego świata, jak i mieszkańców na-
szego miasta oraz okolicy – dodaje Kuncewicz.

Wyjątkowe warsztaty, ciekawe wydarzenia i… 
doskonała kawa

Ważną częścią działalności fundacji jest edu-
kacja antydyskryminacyjna, a w innowacyj-
nych programach organizowanych przez cen-
trum, zaledwie w ostatnich miesiącach brali 
udział nie tylko polscy nauczyciele, uczniowie, 
ale nawet policjanci z odległej Islandii. Tury-
ści z całego świata licznie odwiedzają także 
jedyną zachowaną w mieście synagogę Chew-
ra Lomdej Misznajot oraz działające przy niej 
Muzeum Żydowskie. Mogą dowiedzieć się tam 

więcej na temat historii oświęcimskiej spo-
łeczności żydowskiej, której początki sięgają 
pierwszej połowy XVI wieku.
To jednak nie wszystko – fundacja, która zo-
stała wyróżniona nagrodą, prowadzi także 
kawiarnię Café Bergson. Mieści się ona w od-
restaurowanym domu ostatniego żydowskiego 
mieszkańca Oświęcimia, Szymona Klugera. To 
właśnie w niej organizowane są m.in. bezpłat-
ne warsztaty dla dzieci (chociażby na tematy 
związane z ochroną środowiska czy o charak-
terze patriotycznym), spektakle czy ciekawe 
koncerty. Kawiarnia, która powstała cztery 
lata temu w kompletnie zniszczonym domu 
Szymona Klugera – dzięki wysiłkowi wielu 
osób – jest dziś doceniana nie tylko w Oświę-
cimiu, ale także poza granicami kraju. Nie-
dawno odwiedził ją amerykański dziennikarz 
Jason Huffnagle z Barista Magazine – pisma 
dla miłośników dobrej kawy. – Przemierza on 
właśnie Europę w poszukiwaniu najlepszych 
kawiarni Starego Kontynentu. Jedzenie, wy-
borna kawa oraz wyjątkowa misja Café Berg-
son tak go zachwyciły, że umieścił nas na liście 
zaledwie trzech wybranych przez niego miejsc 
w Polsce południowej– dodaje Kuncewicz.
Co przemawia za tym, aby także mieszkańcy 
udali się do niej na pyszną kawę czy chrupią-
ce bajgle? Cały dochód z jej działalności jest 
przeznaczany na edukację antydyskryminacyj-
ną czy organizację wydarzeń kulturalnych.

Więcej informacji: www.ajcf.pl

Centrum Żydowskie docenione

Jeden z najsłynniejszych głosów polskiej sceny 
muzycznej, postać nietuzinkowa, licznie nagra-
dzana za swoją działalność artystyczną, przy tym 
niesamowicie sympatyczny człowiek.  
 Andrzej „Piasek” Piaseczny, bo o 
nim mowa, będzie gwiazdą tegorocznych „Dni 
Chełmka”! Święto naszej gminy rozpocznie się 
w piątek 18 maja koncertem Matta Elliota – bry-
tyjskiego muzyka, zwanego „bardem z Bristolu”, 
natomiast zakończy wyjątkowym koncertem 
wspomnianego Andrzeja Piasecznego. Jak co 
roku oprócz dobrej muzyki nie zabraknie licz-
nych wydarzeń sportowo-kulturalnych, poka-
zów, wesołego miasteczka i dobrych smakołyków. 
 Już teraz burmistrz Chełmka Andrzej 
Saternus, Rada Miejska w Chełmku oraz Miejski 
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku za-
praszają do wspólnego, rodzinnego świętowania.

UG Chełmek

Dni Chełmka

Rowery elektryczne pozwalają Ci poczuć 
pełnię wolności i korzyści płynących z jazdy 
rowerem, a za razem zapewniają dodatkowe 
wspomaganie podczas pedałowania.

Korzyści dla zdrowia:
Jazda na rowerze elektrycznym sprawia, że 
czujesz się lepiej, możesz jeździć dłużej i 
poprawiasz swoją dobrą kondycję. Z dodat-
kowym wsparciem silnika elektrycznego, 
zarówno w terenie pagórkowatym, czy lekko 
górzystym możesz osiągnąć cele lub rozwi-
nąć poziom swojej sprawności � zycznej, któ-
re wcześniej wydawały się być poza Twoim 
zasięgiem. Dzięki zdolności przeciwstawia-
nia się siłom grawitacji rower elektryczny 
sprawia, że każde wzniesienie terenu szybko 
znika pod Tobą.

Oszczędność pieniędzy:
Pełny cykl ładowania baterii w rowerze elek-
trycznym zajmuje do 6 godzin. Zasięg jazdy 
ze wspomaganiem elektrycznym może róż-
nić się w zależności od terenu, warunków po-
godowych, ustawionego poziomu wspoma-
gania, pojemności baterii oraz kilku innych 
czynników i pozwala Ci zwykle osiągnąć 
dystans 60-80km na pojedynczym ładowa-
niu. Właśnie to stanowi największą wartość 
� nansową, bo koszt energii elektrycznej po-
trzebnej do jednego pełnego cyklu ładowania 
to zaledwie kilkadziesiąt groszy.

Przyjazne środowisku:
Rowery elektryczne dają Ci szanse na zredu-
kowanie zależności od motoryzacji opartej 
na silnikach spalinowych przez co dokładasz 
swoją cegiełkę do pomocy środowisku natu-
ralnemu, szczególnie w Twojej okolicy.

Przejażdżki z przyjaciółmi:
Rower ze wspomaganiem elektrycznym to 
świetne sprawdza się jako narzędzie do wyró-
wania poziomu i prędkości jazdy. Wsparcie 
elektryczne podczas pedałowania pozwala, 
by osoby o różnym poziomie kondycji � zycz-
nej mogły z łatwością jeździć razem, dzięki 
czemu już nigdy nie będziesz martwił się, że 
ktoś nie nadąży za grupą.

Rower elektryczny? Warto!

Tegoroczne Dni Kęt, które odbędą się 15, 16 i 17 
czerwca zapewne znów przyciągną tłumy, bo na 
scenie nie zabraknie prawdziwych „perełek”.
 Piątkową gwiazdą estrady będzie Da-
wid Kwiatkowski, na widok którego wzdychają 
nie tylko nastolatki. Młody wokalista, mimo swo-
jego wieku (22 lata) ma na swoim koncie wiele 
prestiżowych nagród.
 Sobotnia scena należeć będzie do ze-
społu Wilki. Polski zespół rockowy, później pop 
– rockowy, który zadebiutował w 1992, założony 
przez Roberta Gawlińskiego, kompozytora i auto-
ra tekstów od lat cieszy się ogromną popularno-
ścią. Są twórcami takich hitów jak: Baśka, Bohe-
ma oraz Son of the Blue Sky.
 Niedziela, tradycyjnie, będzie dniem 
rodzinnym. Oprócz licznych animacji, gier i za-
baw dla dzieci i młodzieży oraz kolejnych sean-
sów pod chmurką organizatorzy zaplanowali wy-
stęp Rudiego Schuberta wraz z Big Silesia Band i 
kabaretu Jurk.

UG Kęty

Dni Kęt 2018
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Remont szpitalnej porodówki nie utrudni narodzin

W drugiej połowie kwietnia rozpoczną się prace bu-
dowlane związane z modernizacją oddziałów Gineko-
logiczno-Położniczego oraz Noworodkowego w powia-
towym szpitalu w Oświęcimiu. Prace potrwają kilka 
miesięcy i zakończą się pod koniec października. Przyszłe 
mamy, które mają wyznaczony termin porodu przypada-
jący na czas remontu, nie muszą obawiać się, że będą mu-
siały rodzić w innych miastach. Urodzą w naszym szpitalu.

Po remoncie standard i komfort na oddziałach znaczenie się 
poprawią. Zostanie zapewniona – tak ważna dla pacjentek – 

większa intymność. Młoda mama będzie miała do dyspozycji 
m.in. pokój z łazienką.  – Dołożymy wszelkich starań, by po-
mimo intensywnych prac, świeżo upieczone mamy nie odczu-
wały najmniejszych niedogodności związanych z moderniza-
cją. Natomiast opieka położnicza i ginekologiczna pozostaną 
bez zmian – zapewnia Zbigniew Starzec, starosta oświęcimski.

Prace budowlane rozpoczną się 16 kwietnia i będą odbywać 
się etapowo. – Remont odbędzie się w dwóch etapach i został 
tak zaplanowany, by w niewielkim stopniu ograniczyć reali-
zację świadczeń zdrowotnych – zaznacza Sabina Bigos–Jawo-
rowska, dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

W praktyce oznacza to tyle, że na czas remontu zostaną za-
adaptowane sale w ramach innych oddziałów szpitalnych, tak 
by pacjentki, które zgłoszą się do szpitala do porodu oraz w 
sytuacji nagłego zachorowania zostały przyjęte na oddział.

I etap prac na oddziale ginekologicznym potrwa około 10 ty-
godni. Blok porodowy ma zostać wyremontowany do końca 
lipca br. Trzeba dodać, że oddział noworodkowy i położni-
czy będzie realizował świadczenia na tym etapie bez zmian. 
1 lipca rozpocznie się remont oddziału położniczego i no-
worodkowego. Ta część prac zakończy się 31 października.

Po zakończeniu I etapu remontu oddział noworod-
kowy i położniczy zostanie przeniesiony do wy-
remontowanej części ginekologicznej i tam będą 
realizowane świadczenia. Natomiast praca oddziału ginekolo-
gicznego będzie realizowana według schematu I etapu remontu.

Wartość robót budowlanych, po przetargu, dla wyko-
nania Przebudowy Oddziału Ginekologiczno-Położni-
czego i Noworodkowego, wynosi 5 793 980,97 zł brutto.

Należy dodać, że całkowity koszt zadania pn. „Modernizacja 
oddziałów: ginekologiczno-położniczego, noworodkowego 
oraz psychiatrycznego służące poprawie jakości i dostępno-
ści udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców 
powiatu i okolic” wyniesie około 14,1 mln złotych, w tym 
Powiat Oświęcimski przekazał blisko 4 mln zł. Co ważne, Ze-
spół Opieki Zdrowotnej zdobył do� nansowanie ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma-
łopolskiego na lata 2014-2020 w wysokości ponad 10 mln zł.

(NM)

Będzie nowa sala gimnastyczna przy „Ozetach”
Wieloletnia współpraca Ozetów z Policją, dotycząca kształce-
nia klas policyjnych przez tę powiatową placówkę, zaowocowa-
ła podpisaniem porozumienia pomiędzy Polskim Związkiem 
Instruktorów Służb Mundurowych a Powiatowym Centrum 
Kształcenia Technicznego i Branżowego (PCKTiB) w Oświę-
cimiu. Podczas wydarzenia Starosta Oświęcimski Zbigniew 
Starzec w imieniu Zarządu Powiatu złożył deklarację wybudo-
wania specjalistycznej sali gimnastycznej. 

W dniach od 13 do 15 kwietnia przy popularnych Ozetach 
odbywała się impreza zorganizowana przez Polski Związek In-
struktorów Służb Mundurowych i Powiatowe Centrum Kształ-
cenia Technicznego i Branżowego, pod patronatem Starosty 
Oświęcimskiego i KPP w Oświęcimiu.

W pierwszym dniu instruktorzy przeprowadzili trening samo-
obrony dla uczniów klas policyjnych Ozetów. W czasie kolej-
nych dwóch szkolili kadrę policyjną z zakresu taktyki i technik 
interwencyjnych m.in.: interwencji przy oporze czynnym i 
biernym, obrony podczas naruszenia nietykalności funkcjona-
riusza czy techniki kajdankowania.

14 kwietnia porozumienie pomiędzy Polskim Związkiem In-
struktorów Służb Mundurowych a Powiatowym Centrum 

Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu podpi-
sali Starosta Oświęcimski Zbigniew Starzec, dyrektor PCKTiB 
Grażyna Gawłowska i Dariusz Otocki Prezes Zarządu Polskie-
go Związku Służb Mundurowych.

– Do tej pory ta współpraca układała się bardzo pozytywnie, 
jednak od tej chwili będziemy się jeszcze bardziej wspierać w 
kształceniu naszych klas policyjnych. Okazuje się, że młodzież 
jest bardzo zainteresowana pracą w Policji, konsekwencją tego 
są nasze – zawsze pełne – klasy – mówiła podczas wydarzenia 
Grażyna Gawłowska, dyrektor PCKTiB w Oświęcimiu.

Starosta Oświęcimski Zbigniew Starzec gorąco przywitał 
uczestników i wyraził chęć dalszego poszerzania współpracy. 
Zapewnił, że mając na uwadze dobro młodzieży, która chęt-
nie trenuje sporty walki, zobowiązuje się w imieniu Zarządu 
Powiatu do wybudowania specjalistycznej sali gimnastycznej, 
przeznaczonej do tego typu treningów, która po godzinach 
pracy szkoły, będzie służyła społeczności lokalnej.

– Młodzież trenująca sporty walki ma coraz trudniejszą sytu-
ację, jeżeli chodzi o znalezienie odpowiedniej lokalizacji do 
ćwiczeń. Szczególnie trudno jest w mieście Oświęcim, gdzie 
młodzi ludzie stracili kolejne miejsce na osiedlu Zasole. Dla-

tego Zarząd Powiatu zabezpieczy w budżecie Powiatu na 2019 
rok środki na budowę specjalistycznej sali przy PCKTiB w 
Oświęcimiu – dodał Zbigniew Starzec. 

Jak podkreśla starosta sala będzie służyła nie tylko uczniom 
Centrum, ale również mieszkańcom Ziemi Oświęcimskiej i 
osobom trenującym sporty walki.

(NM)

W związku z rażącą wy-
powiedzią Janusza Kor-
win-Mikke na łamach 
ogólnopolskiego dzienni-
ka, Starosta Oświęcimski 
Zbigniew Starzec wyraża 
stanowczy sprzeciw wobec 
„ignorancji historycznej” i 
kieruje sprawę do prokura-
tury. Apel Starosty popiera-
ją pozostali samorządowcy i 
przyłączają się do podpisa-
nia wspólnego stanowiska 
zaproponowanego przez 
sternika Powiatu.

12 kwietnia 2018 roku na 
łamach „Polska � e Times” 
opublikowana została bardzo 
kontrowersyjna wypowiedź 
Janusza Korwin-Mikke, bę-
dąca komentarzem do słów 
Ministra Jacka Czaputowi-
cza dla „Le Figaro”. Korwin-
-Mikke powiedział: „- Nie-
dopuszczalne jest, żeby robić 
jakieś obozy dla imigrantów. 
To od razu wsadźmy ich do 
Oświęcimia, akurat jest wol-
ny, więc można by ich tam 
trzymać, żeby nie uciekli do 
Niemiec (…)”.

W związku z powyższym Sta-
rosta Oświęcimski Zbigniew 
Starzec wyszedł z inicjatywą 
zajęcia wspólnego stanowiska 
przez dyrektora Państwowego 
Muzeum Auschwitz-Birke-
nau Piotra M.A. Cywińskiego, 
prezydenta Miasta Oświęcim 

Janusza Chwieruta i wójta 
Gminy Oświęcim Alberta 
Bartosza, wyrażającego sta-
nowczy sprzeciw wobec wy-
powiedzi godzącej w historię 
i znaczenie miejsca, jakim był 
były niemiecki nazistowski 
obóz koncentracyjny Au-
schwitz – Birkenau.

Samorządowcy zaakcepto-
wali treść oświadczenia, któ-
rego inicjatorem jest Starosta 
Oświęcimski i złożą podpisy 
pod treścią poniższego doku-
mentu.
„Wypowiedź Pana Janusza 
Korwin-Mikke jest komplet-
nie niedopuszczalna i świad-
czy o braku podstawowych 
informacji na temat historii i 
znaczenia dla ludzkości miej-
sca, jakim był były niemiecki 
nazistowski obóz koncentra-
cyjny i zagłady Auschwitz – 
Birkenau. Jakiekolwiek spro-
wadzanie tragedii milionów 

o� ar byłego obozu do formy 
żartu spotka się z naszym 
stanowczym sprzeciwem. 
Taka prezentacja ignoran-
cji historycznej świadczy jak 
najgorzej o osobie, która je 
wypowiada. Jako mieszkań-
cy Ziemi Oświęcimskiej oraz 
samorządowcy przyjmujemy 
wypowiedź Pana Korwin-
-Mikke jako bezpośrednio 
uderzającą w tytaniczną 
pracę, jaką na rzecz przesła-
nia „Nigdy więcej” wkładają 
każdego dnia mieszkańcy 
Oświęcimia oraz instytucje z 
terenu Ziemi Oświęcimskiej, 
które przypominają i przy-
pominać będą o tragicznej 
karcie historii Miasta Oświę-
cimia. Dlatego wypowiedź ta 
zasługuje na szczególne po-
tępienie i zbadanie jej przez 
prokuraturę”.

Starosta Oświęcimski,
Zbigniew Starzec

Starosta ostro o Korwinie

Rządowy Program na rzecz 
Rozwoju oraz Konkuren-
cyjności Regionów po-
przez Wsparcie Lokalnej 
Infrastruktury Drogowej 
wchodzi w życie. Powiat 
planuje złożyć dwa wnioski 
o do� nansowanie, gmina 
Zator jeden. Udział dotacji 
w kosztach realizacji za-
dania wyniesie 60 procent 
kosztów kwali� kowanych. 
Czasu zostało niewiele, dla-
tego radni spotkali się 11 
kwietnia na nadzwyczajnej 
sesji Rady Powiatu, podczas 
której Zarząd przedstawił 
zadania planowane do zło-
żenia wniosku.

Dzięki rządowemu wsparciu 
gruntownego remontu mają 
szanse doczekać – wiadukt 
w ciągu drogi powiatowej 

nr 1878K w Oświęcimiu i 
Brzezince  (wiadukt na ulicy 
Męczeństwa Narodów) oraz 
droga powiatowa nr 1817K 
ul. Stara Droga w Bulowi-
cach.

Koszt pierwszego zadania to 
1 395 905,75 zł, w tym przy 
do� nansowaniu rządowym 
prawie 672 489,00 zł. – Wy-
stosowaliśmy pismo do Pre-
zydenta Miasta Oświęcimia 
czy zechciałby partycypować 
w kosztach inwestycji – tak 
jak Powiat – w kwocie 361 
708,37 zł. czyli w 20 proc. in-
westycji – mówił podczas se-
sji starosta Zbigniew Starzec.
Druga inwestycja opiewa na 
kwotę 1 632 240,90 zł., przy 
do� nansowanie 905 663,00 
zł. Powiat i Gmina Kęty za-
bezpieczą w budżecie po 363 
288,95 zł.

– Od kilkunastu lat szcze-
gólnie podczas zimy mamy 
ogromny problem z odwod-
nieniem pewnego odcinka 
Starej Drogi w Bulowicach. 
Do złożenia wniosku deter-
minuje nas to, że Gmina Kęty 
robi w tym miejscu kanaliza-

cję, dlatego idealnie byłoby 
wykonać zadanie komplek-
sowo – podkreślał starosta.
Rządowy program zakłada, 
że powiaty i gminy mogą za-
wierać ze sobą porozumienia. 
Dlatego wniosek zamierza 
złożyć również Gmina Zator 
na naszą powiatową drogę. 
Jak poinformował podczas 
sesji starosta planowane jest 
przekazanie zarządu nad od-
cinkiem tej drogi nr 1761K 
Gminie Zator w celu reali-
zacji zadania „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 1761K 
w miejscowości Graboszyce 
wraz z budową ciągu piesze-
go”. Długość odcinka prze-
znaczonego do remontu wy-
nosi blisko 1 kilometr. Koszt 
zadania to 3 433 415,00 zł., 
przy do� nansowaniu 1 952 
224,00 zł. Powiat i Gmina do-
łożą ze swojego budżetu po 
740 595, 50 zł.

Komisja Rozwoju i Budżetu 
Gospodarczego pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwa-
ły, a radni jednogłośnie za-
głosowali za jej przyjęciem. 

(NM)

Powiat planuje remonty 
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Historyk dr Adam Cyra, pra-
cownik Państwowego Muzeum 
Auschwitz – Birkenau apeluje 
do ministra kultury o powstrzy-
manie likwidacji wystawy na 
piętrze bloku nr 11 poświęconej 
obozowemu i przyobozowemu 
ruchowi oporu.
Uprzejmie informuję, że w Mu-
zeum Auschwitz na piętrze blo-
ku nr 11 znajduje się w czterech 
dużych salach wystawa, która 
została otwarta w listopadzie 
1993 r. Jestem współautorem jej 
scenariusza, przedstawiającego 
następujące tematy: Witold Pi-
lecki oraz obozowy i przyobo-
zowy ruch oporu, św. Maksy-
milian i życie religijne w obozie, 
wybiórki więźniów na śmierć 
głodową, egzekucje Polaków 
oraz obozowe kary i ucieczki 
więźniów z KL Auschwitz. Po-
nadto w małej salce dodatkowo 
możną zobaczyć kozioł do bicia 
i przenośną szubienicę, a także 
w korytarzu na piętrze tego blo-

ku oglądać około 300 zdjęć roz-
strzelanych więźniów Polaków 
pod Ścianą Straceń. Wystawa ta 
została na polecenie dyrektora 
Muzeum Auschwitz, dr. Piotra 
M.A. Cywińskiego ponad trzy 
lata temu zamknięta. W tym 
roku dyrektor Cywiński podał 
dopiero do publicznej wiado-
mości, że wystawa jest niedo-
stępna, bo strop w bloku nr 11 
grozi rzekomo zawaleniem, 
chociaż w tej sprawie, nie ma 
żadnej ekspertyzy budowlanej. 
– W liście do naszej redakcji na-
pisał dr Adam Cyra.

Bartosz Bartyzel Rzecznik Pań-
stwowego Muzeum Auschwitz – 
Birkenau wyjaśnia skąd to całe 
zamieszanie: 

Piętro bloku 11, na którym znaj-
dowała się ekspozycja dotyczą-
ca ruchu oporu, ucieczek z KL 
Auschwitz oraz kar obozowych, 
jest niedostępne dla grup zwie-
dzających ze względów technicz-
no-budowalnych związanych z 
możliwością przeciążenia tras 
ewakuacyjnych, bezpieczeń-
stwem odwiedzających, a także 
stanem stropów. Warunki tech-
niczne historycznego budynku 
nie pozwalają na wprowadzanie 
do sal wystawowych na piętrze 
większych grup odwiedzających. 
Ponieważ jednak nie jest to stan 
awaryjny, nie ma konieczności 
zawiadomienia Powiatowego In-
spektora Nadzoru Budowlanego.
 
Jednak osoby indywidualne lub 
grupy (po wcześniejszym podzie-
leniu się na grupki) mogą zwie-
dzić wystawę po wcześniejszym 
uzgodnieniu z Obsługą Odwie-

dzających. W tej chwili przygoto-
wywana jest nowa wystawa po-
święcona tematyce ruchu oporu 
w niemieckim obozie Auschwitz, 
która będzie prezentowana w 
dwóch salach na parterze bloku 
11. Jej otwarcie planowane jest 
jeszcze w tym roku.

Misją Miejsca Pamięci jest m.in. 
ochrona wszelkich autentycz-
nych śladów pozostawionych 
przez więźniów niemieckiego 
obozu Auschwitz – także wielu 
napisów, które zachowały się na 
ścianach czy belkach stropowych 
wielu budynków. Takie unika-
towe napisy znajdują się także 
w bloku 11, którego historia jest 
jedną z najciemniejszych kart 
dziejów Auschwitz. Nie może być 
oczywiście mowy o likwidowaniu 
tak ważnych śladów historii.

Wszyscy odwiedzający blok 11 
oglądają oryginalne pomiesz-
czenie, w którym sąd doraźny 
Gestapo skazywał na śmierć tzw. 
więźniów policyjnych, tam także 
zapoznają się z tą częścią histo-
rii Auschwitz. Wiele lat temu w 
dwóch salach na parterze blo-
ku 11 znajdowała się niewiel-
ka prezentacja złożona z kilku 
paneli dotycząca egzekucji oraz 
historii więźniów policyjnych i 
wychowawczych. Teraz planu-
jemy utworzyć w tych pomiesz-
czeniach nową wystawę poświę-
coną ruchowi oporu w obozie 
Auschwitz, jednakże sama kon-
strukcja wystawy w żaden sposób 
nie może zaburzyć autentyzmu 
samych pomieszczeń.

Oryginalne napisy, które się tam 
znajdują, zostaną pieczołowi-

cie zabezpieczone przez naszych 
konserwatorów, a w treści nowej 
wystawy naturalnie pojawi się 
informacja o tych wyjątkowych 
śladach znajdujących się w tych 
pomieszczeniach, która wyjaśni 
ich historię. Powiedział Bartosz 

Bartyzel, Rzecznik Państwowe-
go Muzeum Auschwitz – Birke-
nau.

AUSCHWITZ. Historyk apeluje do ministra

Witam, w nawiązaniu do wczorajszej rozmowy telefonicznej przesyłam dane do wizytówki. 
W pierwszym jest logo, a w drugiej są dane teleadresowe. 
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ZAGINĄŁ MIROSŁAW ENSON
Rysopis  zaginionego:
- wzrost ok. 178 cm, 
- włosy krótkie blond 
- twarz owalna

Mirosław Enson,  lat 38  miesz-
kaniec Brzeszcz, który w dniu  11 
kwietnia 2018 roku około godzi-
ny 14.30  /tj. środa/ przyjechał 
do Oświęcimia, gdzie odwiedził 
swoich rodziców. Następnie po-
życzył od nich samochód mar-
ki Kia Sportage, którym od-
jechał w nieznanym kierunku. Od tego czasu nie 
skontaktował się z rodziną, ani też nieznane jest miejsce jego  pobytu.

Prowadzone są poszukiwania zaginionego. Policjanci poszukują za-
ginionego jednakże zwracamy się również z prośbą  do wszystkich 
osób, które od chwili zaginięcia widziały Mirosława Enson  lub też 
posiadają jakiekolwiek informacje na temat  miejsca jego pobytu, o 
kontakt osobisty lub  telefoniczny z policjantami z Komisariatu Poli-
cji w Brzeszczach pod numerem 32 211 15 51 lub też  na numer alar-
mowy najbliższej jednostki Policji 997. Zapewniamy anonimowość.

STRACIŁ PRAWA JAZDY ZA PRĘDKOŚĆ  
W dniu 17 kwietnia  2018 w Oświęcimiu policjanci Wydziału Ru-
chu Drogowego oświęcimskiej komendy Policji,  zatrzymali prawo 
jazdy kierowcy, który przekroczył dozwoloną prędkość o 71/km/h.
Do zdarzenia doszło na ulicy Chemików  w Oświęcimiu, gdzie po-
licjanci pilnowali bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tuż po go-
dzinie 7.25 zmierzyli prędkość,  z jaką jechał kierowca samochodu 
marki  Mitsubishi Colt. Miernik prędkości wskazał 121 km/h, przy obo-
wiązującej 50 km/h. Funkcjonariusze natychmiast dali kierowcy sygnał 
do zatrzymania się, a kiedy pojazd zjechał przystąpili do kontroli drogo-
wej. Za kierownicą auta siedział 19 – letni mieszkaniec powiatu bielskiego.  
W związku z przekroczeniem prędkości o 70 km/h policjanci ukarali mężczyznę 
mandatem, punktami karnymi, a także zatrzymali jego prawo jazdy, które uzy-
skał niespełna rok temu, a które będzie mógł odzyskać dopiero za trzy miesiące.

MAŁOLETNI PODPALACZE LASU
Policjanci z Komisariatu Policji w Chełm-
ku ustalili okoliczności w jakich doszło do pożaru lasu 
w Chełmku. Związek z podpaleniem, w wyniku którego spłonęło po-
nad pół hektara drzew, miało dwóch 10 – letnich chłopców. Wybra-
li się oni bez opieki do lasu, zabierając ze sobą zapalniczkę. Na efek-
ty niebezpiecznej zabawy z ogniem nie trzeba było długo czekać. 
Do zdarzenia doszło w sobotę 14 kwietnia 2018. Tuż przed godziną 15.00 
leśniczy z Nadleśnictwa chrzanowskiego zaalarmował Straż Pożarną oraz 
Policję o pożarze lasu, znajdującego się na peryferiach Chełmka. Na miejsce 
natychmiast ruszyli strażacy z Chełmka i Gorzowa, a także, samolot gaśniczy 
Lasów Państwowych z Muchowca.  W czasie gdy strażacy prowadzili akcję ga-
śniczą policjanci zajęli się ustaleniem okoliczności w jakich wybuchł pożar. W 
rozmowie ze zgłaszającym funkcjonariusze ustalili, że związek z podpaleniem 
mogą mieć dwaj chłopcy. Funkcjonariusze ustalili ich miejsce zamieszkania. 
W rozmowie z rodzicami ustalili, że ich synowie mogą przebywać na miejskim 
stadionie. W związku z tym policjanci wraz z rodzicami pojechali na stadion. 
Tam odnaleźli nieletnich.  Chłopcy potwierdzili, że w lesie używając zapal-
niczki podpalali suchą trawę i liście, a kiedy ogień się rozprzestrzenił uciekli.
Materiały w sprawie czynu, którego dopuścili się nieletni zosta-
ną przekazane do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich
Apelujemy do rodziców o świadomą i rozważną opiekę nad dziećmi, 
Choć zgodnie z prawem dziecko w wieku 7 lat, może samodzielnie poru-
szać się ulicami, to czujność rodzicielska oraz obawa przed różnego rodzaju 
zagrożeniami, czyhającymi na małoletniego, powinna podpowiadać, aby 
zapewnić im odpowiednią opiekę. Szczególnie dotyczy to czasu spędzane-
go poza domem. Należy również dziecko bezustannie uświadamiać o róż-
nego rodzaju zagrożeniach oraz niebezpieczeństwach, które mogą zakoń-
czyć się poważnymi konsekwencjami, a także podać sposób postępowania.

POTRĄCENIE ROWERZYSTÓW
W dniu 10 kwietnia 2018 na terenie powiatu oświęcimskiego do-
szło do dwóch potrąceń rowerzystów.  O godzinie 16.30 w Zatorze 
na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej z Kasztanową mieszkaniec Gminy 
Zator, kierując samochodem marki Opel, nie ustąpił pierwszeństwa 
przejazdu jadącej na rowerze mieszkance Smolic , w wyniku cze-
go doszło do potrącenia . Rowerzystka nie doznała obrażeń ciała, w 
związku z tym kierujący został ukarany mandatem i punktami karny-
mi. O godzinie 16.50 w Bobrku na skrzyżowaniu ulic Nadwiślańskiej 
i Długiej doszło do podobnej kolizji drogowej. Jak ustalili policjanci 
mieszkanka Oświęcimia,  kierując samochodem marki Peugeot nie 
ustąpiła pierwszeństwa przejazdu w wyniku czego potrąciła  jadącego 
na rowerze mieszkańca Bobrka. Rowerzysta nie doznał obrażeń cia-
ła, w związku z tym kierująca została ukarana mandatem i punktami 
karnymi. Mając na względzie bezpieczeństwo niechronionych uczest-
ników ruchu, policjanci przypominają kierowcom, że za kierownicą 
należy zachować szczególną  uwagę i rozsądek, tak aby móc w porę  i 
umiejętnie, zareagować, gdy na jedni pojawi się pieszy czy rowerzysta.

70 PORCJI NARKOTYKÓW
Policjanci z Komisariatu Policji w Zatorze zatrzymali 20 – latka, po-
dejrzanego o posiadanie narkotyków. Funkcjonariusze zabezpieczyli 
marihuanę, która mogła posłużyć do sporządzenia ponad 70 porcji 
narkotyku.

W dniu 4 kwietnia 2018 zatorscy policjanci patrolujący rejon Podol-
sza zatrzymali do kontroli drogowej samochód marki Mazda, którym 
podróżowało dwóch 20 – letnich mieszkańców Gminy Zator. Podczas 
czynności funkcjonariusze wyczuli wydobywającą się z pojazdu woń 
marihuany.  W związku z powyższym przy pomocy narkotestu Poli-
cjanci za pomocą  narkotestu przeprowadzili badanie kierowcy, które 
nie wykazało , aby prowadził pod wpływem narkotyków. Następnie 
przeprowadzili przeszukanie samochodu, podczas którego  pod jed-
nym z siedzeń ujawnili słoik. Znajdował się w nim woreczek foliowy 
z suszem roślinnym oraz młynek do jego mielenia. Susz i młynek zo-
stały zabezpieczone, natomiast mężczyźni trafili do pomieszczeń dla 
osób zatrzymanych oświęcimskiej komendy Policji. Przeprowadzone 
badanie zabezpieczonego suszu  potwierdziło, że jest to marihuana, 
która mogła posłużyć do sporządzenia ponad 70 porcji narkotyku. 
Środek odurzający okazał się własnością pasażera. Za posiadanie nar-
kotyków  grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

34 LATEK UKRADŁ SAMOCHÓD
W dniu 9 kwietnia 2018 policjanci z Komisariatu Policji w Chełm-
ku, w niespełna trzy godziny po zdarzeniu odnaleźli i zatrzy-
mali 34 – letniego  kierowcę, który uciekł z miejsca kolizji. Szyb-
ko okazało się, że sprawca ma również na koncie trzy poważne 
przestępstwa tj. kradzież samochodu, kierowanie pojazdem w stanie nie-
trzeźwości oraz kierowanie  pomimo cofniętych uprawnień do kierowania.
W poniedziałkowe popołudnie policjanci zostali wezwani na miejsce kolizji 
drogowej, do której doszło w Gorzowie na ulicy Oświęcimskiej. Podczas pro-
wadzonych czynności funkcjonariusze ustalili, że kierowca samochodu mar-
ki Fiat Punto po zderzeniu z samochodem marki Fiat Seicento, uderzył w słup 
telekomunikacyjny, a następnie porzucając pojazd, w którym znajdowało się 
troje jego nietrzeźwych znajomych,  uciekł z miejsca zdarzenia. Policjanci usta-
lili personalia kierowcy,  który jak się okazało posiadał już cofnięte uprawnienia 
do kierowania i wszczęli jego poszukiwania. Tuż po godzinie 16.00 jeden z pa-
troli na ulicy Krakowskiej w Chełmku zauważył poszukiwanego mężczyznę.  
34 - latek również dostrzegł policjantów więc zaczął uciekać, lecz szybko został 

zatrzymany i trafił do pomieszczeń da osób zatrzymanych oświęcimskiej ko-
mendy Policji. W chwili zatrzymania miał w organizmie 2,70 promila alkoholu. 
Wczoraj po południu na podstawie zebranych dowodów policjanci posta-
wili mu zarzut kradzieży samochodu, kierowania pojazdem w stanie nie-
trzeźwości oraz kierowania pomimo cofniętych uprawnień do kierowania. 
Odpowie również za spowodowanie kolizji i ucieczkę z miejsca zdarzenia.
Za kradzież samochodu oraz kierowanie pomimo cofniętych upraw-
nień grozi po 5 lat pozbawienia wolności, natomiast za kierowa-
nie w stanie nietrzeźwości grozi do 2 lat pozbawienia wolności. 

SAMOCHÓD WJECHAŁ DO WODY
W dniu 14 kwietnia 2018 tuż przed godziną 11.00 w Smoli-
cach na wyrobisku żwirowym doszło do tragicznego zdarzenia.
Jak wstępnie ustalili policjanci 68 – letni mieszkaniec Katowic, kieru-
jąc samochodem marki Opel Astra z nieznanych przyczyn zjechał do 
wypełnionego wodą wyrobiska żwirowego. Powyższy fakt zgłosił jeden 
z wędkarzy. Na miejsce błyskawicznie ruszyły służby ratunkowe. Stra-
żacy wydobyli mężczyznę z zatopionego na głębokości ok. 4 m pojaz-
du, jednakże pomimo resuscytacji jego życia nie udało się uratować.

PODZIĘKOWANIA OD STAROSTY

 W związku z czwartkowym (12.04) pożarem składo-
wiska plastiku przy ul. Kolbego w Oświęcimiu, Starosta Oświę-
cimski Zbigniew Starzec dziękuje wszystkim służbom od-
powiedzialnym za sprawną akcję gaśniczą, w której udział 
wzięły 22 zastępy straży pożarnej z powiatu oświęcimskiego i sąsiednich.
Pożar objął zasięgiem powierzchnię 2400 m2. Spale-
niu uległy pojemniki typu Big-Bag, w których składo-
wane były elementy tworzywa sztucznego (plastiku).
 Starosta Zbigniew Starzec dziękuje strażakom zawodo-
wym i OSP pod kierownictwem Komendanta Powiatowego PSP w 
Oświęcimiu Piotra Filipka, za sprawne i szybkie zadysponowanie od-
powiednio dużych sił i środków oraz szybkie opanowanie pożaru.
 Słowa uznania należą się również wszystkim zabezpie-
czającym wczorajszy „Marsz Żywych”. Jak podkreśla starosta, mimo 
znacznego obciążenia organizacyjnego i komunikacyjnego, służ-
by zapewniły bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom wydarzenia.

Źródło: KPP Oświęcim
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Oświęcimski dworzec kolejowy zostanie 
zburzony, a w miejsce starego powstanie 
nowy, mniejszy dworzec z większym par-
kingiem. Prace rozpoczną się już w 2016 
roku. Taką decyzję podjął zarząd PKP SA.

Obecny budynek dworca kolejowego 
w Oświęcimiu jest budowlą wymagającą 
generalnego remontu. Taki remont w swo-
ich planach inwestycyjnych miała spółka 
PKP, jednak termin rozpoczęcia tych prac 
był nieustannie odwlekany i przesuwany.

Dziś już wiadomo, że remont starego 
obiektu byłby droższy, niż wybudowa-
nie nowego, mniejszego. Jak informuje 
PKP SA nowy dworzec będzie tańszy 
w utrzymaniu oraz bardzo ekologiczny.

Jak informuje PKP SA w nowym, 
mniejszym dworcu miałaby znajdo-
wać się poczekalnia dla podróżnych, 
kasy biletowe i toalety. Przy dwor-

cu kolejowym zostanie rozbudowa-
ny także parking dla podróżnych.
Ciekawostką jest zbieżność planów 
inwestycyjnych PKP SA z planami Urzę-
du Miasta Oświęcim, który zamierza 
w tym samym 2016 roku wyburzyć budy-
nek hotelu Glob, który od kilkunastu lat 
straszy przyjeżdżających turystów swoją 
przestarzałą, monumentalna konstrukcją.

W miejscu hotelu Glob, Urząd Miasta pla-
nuje budowę parkingu dla osób, które koleją 
podróżują codziennie do pracy czy szkoły.

Koncepcja systemowych dworców ko-
lejowych nie jest innowacyjnym po-
mysłem. W Polsce pierwsze systemo-
we dworce kolejowe już powstały, m.in. 
w Mławie. Czy podobnie będzie wyglą-
dał nowy dworzec PKP w Oświęcimiu?

www.oswiecimonline.pl 
foto: PKP SA

Zburzą dworzec PKP i wybudują nowy

 REKLAMA W GAZECIE MIEJSKIEJ
NR TEL: 888 533 303_

Na rynku wydaw-
niczym pojawiła 
się nowa pozycja. 
Książka Piotra Stru-
czyka L.F. wnosi 
cenny wkład w sta-
rania spirytystów, 
aby społeczeństwo 
polskie wyzbyło się 
uprzedzeń i przy-
swoiło sobie praw-
dziwy obraz spiry-
tyzmu.

Autor za cel stawia sobie odrzucenie stereo-
typów na ten temat. Jego praca jest meryto-
ryczną odpowiedzią na krytykę, która dąży 
do zbagatelizowania tej dziedziny, sprowa-
dzając ją jedynie do czynności wywoływania 
duchów albo kłamliwie umieszczając spiry-
tyzm w sferze praktyk magicznych i okulty-
stycznych.

Struczyk niejako łapie za rękę autorów, 
którzy w swoich rozważaniach o świe-
cie duchowym pomijają treść kodyfika-
cji Kardeca, bądź celowo ją zakłamują. 
(fragment wstępu)

„Mój kardecjański spirytualizm” to pró-
ba odpowiedzi na pytania:

• Czym jest Duch? 
• Co dzieje się z nami po śmierci ciała? 
• Czy homoseksualizm jest niemoralny? 
• Czy mamy obowiązek kochać rodzi-
ców? 
• Czy można popełnić samobójstwo? 
• Czym jest reinkarnacja? 
• Czym jest opętanie?

Czytaj więcej: www.rivail.pl

Mój kardecjański spirytualizm
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