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 W Dzielnicy Kamieniec 
w Oświęcimiu trwa budowa „Par-
ku Pojednania Narodów”. Prace 
budowlane rozpoczęły się pod 
koniec 2017 roku. W parku na ob-
szarze blisko 14 hektarów powsta-
ną ścieżki spacerowe, pięć placów 
do spotkań, toalety, oświetlenie 
oraz nowe nasadzenia zieleni.                 
W ramach projektu zostanie wy-
remontowany parking przy ul. 
Łęgowej. Przestrzeń została tak 
zaprojektowana, aby umożliwiała 
organizację festiwali plenerowych, 
takich jak Tauron Life Festival 
Oświęcim, który najprawdopo-
dobniej już w 2019 roku odbędzie 
się właśnie na Kamieńcu. Koszt 
pierwszego etapu budowy Parku 
Pojednania Narodów wyniesie po-
nad 4 mln zł. Miasto pozyskało na 
ten cel do� nansowanie wysokości 
2,25 mln. zł, około 1,8 mln. zł po-
chodzi z budżetu miasta.
 Park Pojednania Naro-
dów został zaprojektowany w taki 
sposób, aby jego głównym, inte-

gralnym elementem był „Most 
Duchów” autorstwa Jarosław 
Kozakiewicza. Kładka nad rzeką 
Sołą ma na celu połączenie Parku 
z terenem byłego Obozu Koncen-
tracyjnego Auschwitz, który ma 
stanowić symboliczne przejście od 
śmierci do życia. Aktualnie Urząd 
Miasta Oświęcim stara się pozy-
skać dotacje na budowę nowej 
kładki z funduszy unijnych, a tak-
że z funduszy norweskich. Według 
szacunkowych wyliczeń sporzą-
dzonych w 2013 roku, koszt budo-
wy „Mostu Duchów” wyniesie do 
35 mln. zł brutto. 
 To niejedyne zmiany na 
Kamieńcu. Prezydent Oświęcimia 
Janusz Chwierut planuje prze-
nieść schronisko dla bezdomnych 
zwierząt z Kamieńca na Dwory w 
Oświęcimiu. Magistrat zdecydo-
wał, że najlepszą lokalizacją dla 
nowego schroniska będą miejskie 
grunty znajdujące się przy ul. Nad-
wiślańskiej w Oświęcimiu, vis a 
vis Składowiska Odpadów Komu-

nalnych. W tym roku Urząd Mia-
sta Oświęcim zamierza wykonać 
pierwszy krok i stworzyć projekt 
budowlany nowego schroniska dla 
80 psów i 80 kotów.  Nie oznacza to 
jednak, że budowa nowego schro-
niska zostanie zrealizowana do 
roku 2019. Urząd Miasta Oświę-
cim informuje, że „w kolejnych la-
tach, po zabezpieczeniu pieniędzy 
w budżecie, będzie można przystą-
pić do budowy nowego, nowocze-
snego budynku schroniska”.   
 Natomiast podczas or-
ganizacji przyszłorocznej edycji 
Tauron Life Festivalu i przyszłych 
festiwali, wszystkie zwierzęta na 
czas imprezy będą tymczasowo 
przewiezione w inną lokalizację.

Most Duchów za  35 mln zł
reklama: nr tel. 888 533 303
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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

To już pewne. Kamienica Rynek 13 już 
niebawem stanie się miejscem tętniącym 
życiem. Wszystko dzięki milionowej dota-
cji przyznanej przez Zarząd Województwa 
Małopolskiego. Pieniądze przeznaczone 
będą na rewitalizację i zagospodarowanie 
budynku na potrzeby społeczne. Wartość 
projektu szacowana jest na 5,2 mln. zł.
 - Przed wyborami obiecałem, że 
jeśli wygram, będziemy SKUTECZNIE się-
gać po unijne pieniądze. Kolejny raz kęccy 
urzędnicy spisali się na medal! Dzięki nim 
dotrzymuję słowa. Kęty znów w pierwszej 
dziesiątce, otrzymamy ponad 3,5 miliona 
złotych na rewitalizację kamienicy przy 
Rynek 13. Jednak się da... – komentuje 
Krzysztof Jan Klęczar, burmistrz Gminy 
Kęty.
 Kwota dotacji dla wszystkich pro-
jektów wynosi ponad 177 mln. zł. Z całego 
powiatu oświęcimskiego zakwalifikowały 
się dwie inwestycje – obie zlokalizowane 
w Kętach! Oprócz zadania pn. . „zmiana 
sposobu użytkowania kamienicy przy Ry-
nek 13 poprzez nadanie jej społecznie uży-
tecznych funkcji” zakwalifikowano rów-
nież projekt Powiatu Oświęcimskiego pn.: 
„Rewitalizacja przez sport – rozbudowa 
kompleksu sportowego przy Powiatowym 
Zespole Nr 10 szkół Mechaniczno – Elek-
trycznych im. Mikołaja Kopernika w Kę-
tach” o wartości projektowej sięgającej 2,7 
mln. zł.
 Warto podkreślić, że ani jedno, 
ani drugie zadanie nie uzyskałoby dofi-
nansowania gdyby nie zatwierdzony wcze-
śniej przez Gminę Kęty Gminny Program 
Rewitalizacji. Zawiera on, m.in. te zada-

nia, które właśnie dostały dotację, a to było 
jednym z warunków zakwalifikowania się 
do projektu.
 - To nie był przypadek. To efekt 
żmudnej pracy, wielogodzinnych analiz, 
setek wysłanych pism. Przyznana Gminie 
dotacja to również doskonały przykład 
strategicznego działania, na który kła-
dę nacisk – mówi Krzysztof Jan Klęczar. 
– Musimy być zawsze krok do przodu i 
staramy się wiele rzeczy robić z wyprze-
dzeniem, by otwierać furtki do sięgania po 
unijne dotacje kiedy przychodzi na to czas 
– wyjaśnia burmistrz.
 Remont kęckiej kamienicy ma 
podwójne znaczenie. Po pierwsze – ob-
skurny budynek, który od lat straszy swym 
wyglądem wreszcie zyska dawny blask. 
Wraz z kompleksową przebudową wnę-
trza zyska również nową elewację. Jednak 
co ważniejsze – kamienica otwarta będzie 
od świtu do zmierzchu i oddana w ręce 
mieszkańców, którzy będą mogli skorzy-
stać z szerokiej oferty kulturalnej. Plany 
dotyczące przeznaczeń pomieszczeń na 
wszystkich trzech kondygnacjach są bar-
dzo ambitne.
 - Aspekt społeczny cieszy mnie 
najbardziej, ponieważ znajdzie się tu miej-
sce dla stowarzyszeń, które obecnie mają 
problem z pozyskaniem miejsc na siedziby 
i organizację spotkań – mówi burmistrz 
Gminy Kęty. – Na parterze mamy w pla-
nach utworzenie, m.in. czytelni i kawiarni 
z bufetem i myślę, że to stanie się ulubio-
nym miejscem mieszkańców. A wszyst-
ko w samym centrum miasta z widokiem 
na Rynek. Sam już nie mogę się doczekać 
efektu końcowego – dodaje z uśmiechem.
Remont zaplanowany jest na lata 2019 – 
2020. 

Źródło: Kęty.pl

Miliony na kamienicę w Kętach

Autobus Mercedes Sprinter oraz bus Opel 
Vivaro dostosowane do przewozu osób nie-
pełnosprawnych zostały oficjalnie  przeka-
zane dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w 
Chełmku i Oświęcimiu oraz Domu Pomocy 
Społecznej w Bulowicach.

Siedemnastoosobowy Mercedes kosztował 
289 tys. zł a dziewięcioosobowy bus Opel 
Vivaro 128 tys. zł. Zakup obu pojazdów zo-
stał dofinasowany przez Powiat Oświęcim-
ski w kwocie 50 tys. zł. PFRON na ten cel 
przekazał 270 tys. Pozostała kwota pocho-
dziła z budżetów Miasta Oświęcim, Gminy 
Chełmek, Gminy Kęty oraz środków Fun-
dacji im. Brata Alberta i Fundacji Zgroma-
dzenia Braci Albertynów.
– Powiat Oświęcimski jest jednym z najbar-
dziej prospołecznych powiatów w Polsce. 

Zakup przekazywanych dzisiaj samocho-
dów był możliwy dzięki przykładnej współ-
pracy Powiatu, Miasta Oświęcim, Gminy 
Chełmek, Gminy Kęty oraz PFRON-u. 
Wszystkim zaangażowanym w to przedsię-
wzięcie serdecznie dziękuję – powiedział 
Starosta Oświęcimski Zbigniew Starzec.
 Po symbolicznym przekazaniu 
kluczyków i dokumentów przez fundato-
rów samochody zostały poświęcone przez 
ks. dziekana Józefa Pilcha z Bulowic i ks. 
Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, który jest 
Prezesem Zarządu Fundacji im. Brata Al-
berta.
 Podopieczni Warsztatów Terapii 
Zajęciowej i mieszkańcy DPS Bulowice 
dziękując Staroście oraz innym osobom 
zaangażowanym w zakup samochodów 
wręczyli im wykonane własnoręcznie cera-
miczne busiki.

Powiat Oświęcimski

Busy dla niepełnosprawnych
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Aktualnie panujące oświęcimskie elity, 
z panem prezydentem Januszem Chwie-
rutem na czele, oderwały się chyba 
nieco od rzeczywistości. Zapewne z 
powodu dobrobytu i pasma sukcesów. 
W każdym razie w mieście, jak infor-
muje lokalna prasa, właśnie wycina się 
kolejne drzewa. Po to między innymi, 
by za 30 czy może 40 milionów zło-
tych postawić nad Sołą „Most Duchów”. 
Czyli taką pokręconą kładkę dla pie-
szych, która ma ponoć symbolizować 
coś wielkiego. Dodajmy do tego inne 
ostatnio opiewane osiągnięcie. Przy 
dworcu kolejowym powstanie parking. 
Bardzo futurystyczny. Dla pasażerów w 
praktyce nieistniejących pociągów. Zsu-
mujmy również zawczasu wymarzone 
przez prezydenta, podlane też w jego 
stylu betonem Parki Pokoju czy Pojed-
nania Narodów. Bez wielu drzew, bo 
po co, za to z rozpylaną sztuczną mgłą 
i statkiem piratów… Wychodzi na to, że 
nie jadł, nie pił, a już nie ma ze 100 mln 
zł! Ludzie, czy my naprawdę nie mamy 
dziś w Oświęcimiu realnych potrzeb?
 Realizowanie wianuszka tego 
rodzaju inwestycji być może dałoby się 
wytłumaczyć tym, że ktoś w magistracie 
nawdychał się za bardzo oświęcimskiego 
smogu. No ale skoro tak, to może szu-
kajmy też unijnych środków i zainwe-

stujmy w nowoczesną miejską elektro-
ciepłownię. Dostaniemy turbiny, panele 
i moce. Powietrze będzie znacznie czyst-
sze, będziemy zdrowsi, a na dodatek za-
płacimy niższe rachunki za ciepło i prąd.
Jedźmy dalej. Tylko trochę to potrwa, bo 
u nas cholerne korki. Zamiast więc snuć 
wizje „mostu duchów”, czy nie lepiej 
byłoby postawić na Sole trzeci most? 
Dla kierowców. Żeby dało się wresz-
cie normalnie przejechać przez miasto. 
No przecież banalna stłuczka, odpukać, 
na moście Piastowskim, nie mówiąc już 
o jego nieuchronnym prędzej czy później 
remoncie, paraliżują Oświęcim na amen!
Od horrendalnie drogich pomysłów 
prezydenta Chwieruta może człowieka 
rozboleć głowa. To do lekarza. Ale me-
dyków u nas jak na lekarstwo. Miejskie 
przychodnie należałoby chyba w koń-
cu zmodernizować. Może przygotować 
też jakąś ofertę dla młodych lekarzy 
i innych specjalistów. Trzeba ich czymś 
przyciągnąć. Zadbają o nasze zdrowie. 
Czy nie sensowniej wydać pieniądze 
właśnie tak, niż np. topić rokrocznie 
miliony w malowanie trawy na zielo-
no, podlewanie kwiatków, klombów 
i bujnych gajów na rondach? A jak ktoś 
w Urzędzie Miasta ma takie ogrodni-
cze pasje, nic tylko przyklasnąć, niech 
się zajmuje sztuką bonsai prywatnie.

 Wydano ostatnio aż 50 mln zł 
na modernizację pływalni. Sukces. Zgo-
da. To przynajmniej jest konkret. Przy 
okazji wycięto urokliwy szpaler drzew 
przed wejściem. A jakżeby inaczej. 
Nie wiem natomiast, jak można było 
zapłacić tak poważne pieniądze i przy 
okazji nie wkopać w ziemię choćby 
brodzika, który byłby upalnym latem 
bodaj namiastką odkrytego basenu. 
Nie mówiąc już o tym, że za dziesiątki 
milionów na „most duchów” to moż-
na wybudować mieszkańcom nowo-
czesne i przede wszystkim bezpiecz-
ne otwarte kąpielisko (nazwijmy je 
potem, jak Urzędowi Miasta tak bar-
dzo zależy, nawet Morzem Przyjaźni).
 Miasto, tak sobie myślę, to nie 
są monumentalne, betonowo-spiżowe 
pomniki. Pompatyczne gesty na dłuższą 
metę nas nie wyżywią. Miasto jest dla lu-
dzi. O zwierzętach, które wielu z nas ma 
i kocha, też warto pomyśleć. Tym bezdom-
nym trzeba budować nowe schronisko, 
ale może niekoniecznie, jak wieść gmin-
na niesie, w pobliżu wysypiska śmieci.
 A tanie mieszkania komu-
nalne? Mamy takie w Oświęcimiu? 
Czy młody człowiek, przy generalnie 
ciągle tak marnych zarobkach, znajdzie 
dzisiaj w naszym mieście dach nad gło-
wą. Skromny kąt dla siebie i rodziny. 

Znamy odpowiedź. Tymczasem za cięż-
kie miliony na „mosty duchów” i inne 
wodotryski stawialibyśmy całe osiedla.
Prezydent Janusz Chwierut ma sporo 
sukcesów na koncie. Gratulacje. Moż-
na też jednak odnieść wrażenie, że tej 
prezydenturze przyświeca kulejąca stra-
tegia: stworzyć miasto Oświęcim przy-
jazne głównie dla… oficjalnych zagra-
nicznych delegacji. Porywamy się na 
cele napompowane jak balon, sztuczne, 
na sterydach. Tymczasem my tu jesz-
cze, najzwyczajniej w świecie, żyjemy. 
Nie stoimy wszyscy na cokołach pomni-
ków. Jest za to na co dzień wiele potrzeb-
nych, przyziemnych rzeczy do zrobienia. 
Dlatego uważam, że koncepcję „Mostu 
Duchów” należy dzisiaj co najmniej 
odłożyć na półkę. Niech czeka na lepsze 
czasy. A jeśli Pan Prezydent ma aż tyle 
środków w miejskiej kasie, jeśli on sam
i szanowni doradcy już po prostu nie wie-
dzą, na co by jeszcze wydać, żeby żyło się 
nam lepiej… W takim razie prosiłbym 
raczej o obniżenie mieszkańcom opłat 
i podatków. Skorzystalibyśmy wszyscy.

PAWEŁ PLINTA

Prezydent z głową w chmurach. Na co nam most duchów
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Ruszają konsultacje społeczne nowego 
projektu budowy spalarni. Nowy projekt 
uwzględnia zmiany zawarte w uzasadnieniu 
październikowej decyzji Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Krakowie. In-
westor, � rma Synthos tym razem podejmuje 
szeroko zakrojone działania informacyjne.
 Tym razem zupełnie inne podejście 
4 razy mniej tlenku azotu, 18 razy mniej pyłu 
i aż 35 razy mniej tlenku siarki niż dotych-
czasowe źródło energii, tj. kocioł węglowy, 
wzrost ruchu samochodowego tylko o 0,5%, 
a dodatkowo szansa na niższe koszty ciepła – 
wraca temat budowy spalarni w Oświęcimiu. 
Nowy projekt uwzględnia zmiany zawarte w 
uzasadnieniu październikowej decyzji Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.
 Synthos drugi raz podjął działania 
zmierzające do powstania w Oświęcimiu 
Zakładu Termicznego Przekształcania Od-
padów (ZTPO), czyli potocznej spalarni. 
Złożona w Starostwie Powiatowym w Oświę-
cimiu dokumentacja zakłada zmiany w sto-
sunku do projektu uchylonego w sierpniu 
ubiegłego roku przez Wojewódzki Sąd Admi-
nistracyjny w Krakowie. Przede wszystkim 

jednak, najważniejsza zmiana dotyczy po-
dejścia inwestora do konsultacji społecznych.
 – Nasze działania były w 100 pro-
centach zgodne z obowiązkami wynikają-
cymi z przepisów. W stosownych formach 
i terminach umieściliśmy wszystkie nie-
zbędne dla tego typu inwestycji informacje. 
Jednak z  dzisiejszej perspektywy widzimy, 
że było to niewystarczające. Dlatego tym 
razem o projekcie informujemy na na-
szej stronie internetowej energiaoswiecim.
pl, gdzie każdy mieszkaniec może znaleźć 
przydatne informacje, a także zadać pyta-
nie przy pomocy formularza kontaktowego. 
Akcję informacyjną wspomagamy dodatko-
wo reklamami w internecie, artykułami w 
mediach lokalnych i regionalnych, a także 
wydawnictwem drukowanym. Planujemy 
prowadzić szeroką i otwartą komunikację z 
dziennikarzami – mówi Zbigniew Warmuz, 
Prezes Zarządu Synthos S.A. – Pierwszym 
przykładem nowego podejścia do przybliże-
nia opinii publicznej nowego projektu ZTPO 
były dwie prezentacje na jego temat oraz 
dyskusje przeprowadzone w ramach Zespo-
łu Roboczego ds. uciążliwości zapachowych, 
który gromadził zarówno przedstawicie-
li urzędów, jak i stronę społeczną – dodaje.
 Konsultacje społeczne, zgodnie 
z prawnymi uregulowaniami, będą prze-
prowadzone przez Starostwo Powiatowe w 
Oświęcimiu. Potrwają one przez 30 dni, po-
cząwszy od dnia publikacji ogłoszenia (od 
dzisiaj, tj. 23.02).  Z dokumentacją sprawy 
można zapoznać się w siedzibie Starosty 
Oświęcimskiego, w Wydziale Architektu-
ry i Budownictwa Starostwa Powiatowego 
w Oświęcimiu, a uwagi i wnioski w zakre-
sie oddziaływania inwestycji na środowisko 
można składać w formie pisemnej, ustnie 
do protokołu oraz za pomocą koresponden-
cji e-mail: budownictwo@powiat.oswiecim.
pl W ramach prowadzonego postępowania 
zostanie przeprowadzona także tzw. rozpra-
wa administracyjna otwarta dla społeczeń-

stwa. O terminie i miejscu rozprawy Starosta 
Oświęcimski będzie informował odrębnie.
 – W Oświęcimiu konieczna jest 
budowa nowego źródła energii, ponieważ 
jeden z dotychczas kotłów węglowych, zgod-
nie z dyrektywami unijnymi, musi zostać 
wyłączony do 31 grudnia 2023 r. Instalacja, 
której paliwem będą śmieci, zaspokoi 1/5 
dotychczasowych potrzeb i jest zdecydo-
wanie najlepszym rozwiązaniem zarówno 
dla Synthosa, jak i miasta. Nam pozwoli za-
oferować swoje produkty po niższej cenie, 
a dla oświęcimian będzie szansą na tańsze 
ciepło, ponieważ jego duża cześć tra�  do lo-
kalnego PEC-u – mówi Zbigniew Warmuz, 
Prezes Zarządu Synthos S.A. – Oprócz tego 
ZTPO pośrednio zapewni dodatkowe przy-
chody do budżetu miasta z tytułu podatków 
od nieruchomości oraz udziału w przycho-
dach z podatków PIT i CIT – uzupełnia.
 Korzyści przede wszystkim będą 
dotyczyć środowiska naturalnego. Poten-
cjalne nowe źródło wyemituje 4 razy mniej 
tlenku azotu, 18 razy mniej pyłu i aż 35 razy 
mniej tlenku siarki, niż obecnie pracujący 
przestarzały kocioł. Ekolodzy często zwra-
cają uwagę, że spalarnia, mimo wspomnia-
nych korzyści nie jest optymalnym rozwią-
zaniem. Najlepszym byłyby pełny odzysk 
produkowanych przez człowieka śmieci.
 – Recykling to najlepsza forma za-
gospodarowania śmieci, jesteśmy całkowi-
cie zgodni z przedstawicielami organizacji 
ekologicznych. Problem w tym, że obecnie, 
ale i najprawdopodobniej w kolejnych la-
tach, nadal pozostanie duża część odpa-
dów, z których odzysk będzie niemożliwy 
z powodów ekonomicznych. Do naszego 
obiektu tra� ać będą przede wszystkim 
właśnie te pozostałości – mówi Zbigniew 
Warmuz, Prezes Zarządu Synthos S.A.
 W Polsce funkcjonuje już 7 takich 
obiektów – w Warszawie (oddana do użytku 
jako pierwsza – w roku 2000), Bydgoszczy, 
Koninie, Białymstoku, Krakowie, Poznaniu 

(oddana do użytku w drugiej połowie ubie-
głego roku) i Szczecinie (oddana do użytku 
w styczniu 2018). Kolejne zakłady mają zo-
stać uruchomione w Gdańsku, Olsztynie 
i Rzeszowie. Rozważana jest także budo-
wa drugiej takiej instalacji w Warszawie. 
W Europie podobnych zakładów jest 450.
 Według szacunków inwestora, uru-
chomienie zakładu w Oświęcimiu zwięk-
szy ruch samochodowy o 0,5 proc. Pojaz-
dy będą jeździć trzema drogami – nową 
Północną Obwodnicą Oświęcimia oraz 
ul. Nadwiślańską i Drogą Krajową nr 44. 
W  sumie do zakładu jednego dnia przy-
jeżdżać będzie od 60 do 85 samochodów, 
tylko w dni robocze i z bezwzględnym wy-
łączeniem godzin wieczornych i nocnych. 
Oznacza to, że średnio na oświęcimskich 
drogach w ciągu jednej godziny pojawi się 
w sumie dodatkowo do 8 samochodów.
***
Więcej o ZTPO:
Spalarnie to w potocznym odbiorze bardzo 
często miejsca, w których po prostu „pali 
się śmieci”, w sposób tylko trochę bardziej 
bezpieczniejszy, niż w domowych kotłach.  
Prawda jest zupełnie inna –  technologia 
stosowana w spalarniach jest nieporów-
nywalna do domowych palenisk, a normy 
jakości i składu spalin bardzo rygorystycz-
nie ustalone i kontrolowane. Zakład będzie 
spełniać wszystkie normy dotyczące emisji 
spalin. Aby ograniczyć oddziaływanie in-
stalacji na środowisko naturalne zostanie 
ona wyposażona w system odazotowania 
SCR i tzw. skruber końcowy (czyli mokry 
system oczyszczania). Dzięki zastosowa-
nym technologiom przewidywane stężenie 
pyłu będzie wynosić 5 miligramów na metr 
sześcienny wychodzących z komina spalin, 
czyli jedynie 50 proc. dopuszczalnej normy.

www.energiaoswiecim.pl 

Biuro prasowe Synthos S.A. 

Nowy projekt budowy spalarni w firmie Synthos

Kazik, Darek Malejonek, Robert Brylewski – 
to tylko część muzyków, którzy wystąpią na 
koncercie Punk Alive 16 czerwca. Na praw-
dziwych fanów punk rocka czeka jeszcze jed-
na niespodzianka: winyl z limitowanej edycji 
gratis do pierwszego 1000 biletów! Niesamo-
wite muzyczne kolaboracje pozwolą pokazać 
niezmiennie dobrą kondycję polskiego punk 
rocka i w wyjątkowy sposób uczcić 100. rocz-

nicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Podczas pierwszego takiego wydarzenia w 
historii polskiej muzyki, na jednej scenie po-
jawią się: Kazik, Siczka, Darek Malejonek, To-
masz Budzyński, Robert Brylewski, Jeż i Raga, 
Ke� r, Smalec, zespoły Prawda i Kryzys oraz 
wielu gości. Wszystko okraszone sekcją dętą i 
rytmiczną, świetną oprawą muzyczną i wizu-
alną. Podczas wydarzenia będziecie mieli tak-
że możliwość spotkania się z artystami oraz 
odwiedzenia punk rockowego miasteczka 
ze stanowiskami odsłuchowymi, sprzętem z 
epoki i setkami winyli i kaset. I jeszcze jedno: 
do pierwszego tysiąca zakupionych biletów 
na koncert dołączamy bezpłatnie limitowaną 
edycję winyla kolekcjonerskiego stworzone-
go specjalnie na to wydarzenie! Przekonajcie 
się razem z nami, że punk’s not dead! PUNK 
ALIVE!          TLFO

Punk rock dla wolności
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Kiedy powstanie nowe schronisko dla zwierząt?
Urząd Miasta Oświęcim szuka pieniędzy na 
budowę nowego schroniska dla bezdomnych 
zwierząt. Jego nowa lokalizacja jest już zna-
na – Osiedle Dwory-Kruki, koło Składowiska 
Odpadów Komunalnych.

Przestarzałe i ciasne schronisko

Aktualna siedziba schroniska dla bezdomnych 
zwierząt znajduje się w przestarzałym budyn-
ku na Kamieńcu w Oświęcimiu. Schronisko 
zarządzane jest przez Ogólnopolskie Towa-
rzystwo Ochrony Zwierząt Animals oddział 
Oświęcim, które robi wszystko, aby porzucone 
i skrzywdzone przez los zwierzęta, mogły czuć 
się godnie. W schronisku znajdują się nie tylko 
psy i koty, ale też ptaki i dzikie zwierzęta, które 
ucierpiały w wypadkach komunikacyjnych.

Projekt nowego schroniska

W tym roku Urząd Miasta Oświęcim zamie-
rza wykonać pierwszy krok i stworzyć projekt 
budowlany nowego schroniska w Oświęcimiu 
dla 80 psów i 80 kotów. W koncepcji budowy 
nowego domu dla bezdomnych zwierząt znaj-
dować się będą m.in.:  boksy dla psów i kotów 
z częścią wewnętrzną ogrzewaną oraz dostę-
pem do światła dziennego. Natomiast cześć 
zewnętrzna boksu będzie zadaszona (wybieg 
na świeżym powietrzu) oraz powinna być wy-
posażona w ogrzewanie podłogowe. Według 
projektu, w boksach docelowo przebywać 
będą maksymalnie trzy zwierzęta. Czytamy w 
Biuletynie Informacji Publicznej na stronach 
Urzędu Miasta Oświęcim.
Dodatkowo schronisko będzie posiadało bok-
sy dla zwierząt agresywnych i chorych, pod-

dawanych kwarantannie. W projektowanym 
schronisku znajdować się będzie także gabinet 
weterynaryjny dla potrzeb całodobowej opie-
ki, gabinet zabiegowy, sala operacyjna, gabinet 
rtg, pomieszczenie do przechowywania pro-
duktów leczniczych, weterynaryjnych i wyro-
bów medycznych, izolatka, pomieszczenia dla 
szczeniąt i kociąt, pomieszczenie adopcyjne 
(do wydawania zwierząt ze schroniska).

Nowe pomysły

Nowym pomysłem jest również hotel dla 10 
psów i 10 kotów, a także pomieszczenie peł-
niące funkcję salonu pielęgnacyjnego dla 
zwierząt. Ciekawostką wartą szczególnej uwa-
gi jest sala edukacyjna dla dzieci i młodzieży, 
która powinna jednorazowo pomieścić grupę 
nawet 30 osobową.

W nowym schronisku zostanie również za-
bezpieczone zaplecze kuchenne, sanitariaty 
dla personelu (dla 10 osób zatrudnionych i 
wolontariuszy) oraz gości, pomieszczenia go-
spodarcze do przechowywania karmy oraz 
środków dezynfekcyjnych, a także pomiesz-
czenia administracyjno – biurowe czy chłod-
nia do przetrzymywania zwłok zwierząt do 
czasu przekazania ich do utylizacji.

Zmiana lokalizacji schroniska

Aktualna siedziba schroniska znajduje się na 
Kamieńcu, w miejscu gdzie trwają prace bu-
dowlane nad nową, miejską przestrzenią – 
„Parkiem Pojednania Narodów”. Według pro-
jektu już od 2019 roku, na terenie parku będą 
regularnie odbywać się koncerty w ramach 

Tauron Life Festival Oświęcim, który już od 
7 lat przyciąga do Oświęcimia kilka tysięcy 
miłośników muzyki. Urząd Miasta Oświęcim 
zdecydował, że najlepszą lokalizacją dla nowe-
go schroniska będą miejskie grunty znajdujące 
się przy ul. Nadwiślańskiej w Oświęcimiu, vis 
a vis Składowiska Odpadów Komunalnych.

Nie oznacza to jednak, że budowa nowego 
schroniska zostanie zrealizowana do roku 
2019. Urząd Miasta Oświęcim informuje, że 
„w kolejnych latach, po zabezpieczeniu pie-
niędzy w budżecie, będzie można przystąpić 
do budowy nowego, nowoczesnego budynku 
schroniska”. Natomiast podczas organizacji 
przyszłorocznej edycji Tauron Life Festivalu 

i przyszłych festiwali, wszystkie zwierzęta na 
czas imprezy będą tymczasowo przewiezione 
w inną lokalizację.

Jarosław Wilczak

Witam, w nawiązaniu do wczorajszej rozmowy telefonicznej przesyłam dane do wizytówki. 
W pierwszym jest logo, a w drugiej są dane teleadresowe. 
 
Prosiłbym jedynie o napis "Haft komputerowy, nadruki oraz niepowtarzalne dodatki. Haft 
komputerowy na różnorodnych tekstyliach i odzieży (także reklamowej i sportowej ). 
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Według najnowszych informacji, otwarcie 
Drogi Współpracy Regionalnej i mostu na 
rzece Wiśle nastąpi 5-6 marca. Opóźnienie 
spowodowane jest trwającymi nadal odbio-
rami robót  budowlanych.
 Przypomnijmy, Droga Współpracy 
Regionalnej (DWR) to największa prowa-
dzona obecnie inwestycja drogowa na tere-

nie powiatu oświęcimskiego. Wybudowany 
odcinek, obejmujący estakadę nad Wisłą, 
będzie miał niespełna 5 km długości i połą-
czy DK44 (ul. Zatorska) przez rondo ul. Che-
mików, Fabrycznej i Olszewskiego w Oświę-
cimiu – z drogą wojewódzką 933 w Bobrku 
(Gmina Chełmek). Tym samym otworzy do-
jazd do drogi krajowej A4 w kierunku Krako-
wa i Katowic. Inwestycja za prawie 120 mln 
zł w 85 proc. realizowana jest z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Ma-
łopolskiego na lata 2014-2020. Inwestorem 
jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Portal OświęcimOnline.pl

W marcu otwarcie DWR

W Oświęcimiu przy ul. 11 Listopada mieści 
się  FIZJO- WET Centrum Rehabilitacji i 
Akupunktury Zwierząt. To właśnie tu może-
cie znaleźć fachową pomoc, gdy Wasz  pupil 
dozna kontuzji, urazu, złamania,  cierpi na 
zwyrodnienia stawów,  niedowłady, poraże-
nia itp. To jedno z niewielu takich miejsc na 
mapie Polski.

W ofercie dla pupila znajdzieciem.in. zabiegi 
fizykalne tj. laseroterapia, magnetoterapia, 
ultradźwięki, elektroterapia, terapię  manual-
na, masaże, ćwiczenia bierne i czynne.

Gabinet wyposażony jest również w nowo-
czesną bieżnię wodną dla zwierząt, która ma 
zbawienny wpływ na cały układ ruchu. Mogą 
z niej korzystać zarówno zwierzęta ze wska-
zaniem do rehabilitacji, zwierzęta otyłe, jak 

również  te zupełnie zdrowe, w celu poprawy 
bądź utrzymania ich  kondycji.

Marlena Warchał, właścicielka gabinetu, to 
dyplomowana zoofizjoterapeutka i akupunk-
turzysta w jednym.  Już  nie raz w swojej pra-
cy udowodniła, że rehabilitacja zwierząt ma 
wielki potencjał, stawiając zwierzaki na przy-
słowiowe „cztery łapy” (bo nie każdy pacjent 
posiada te cztery).

Co ciekawe, jej ideą jest praca holistyczna 
polegającą na łączeniu metod rehabilita-
cji wypracowanych przez naszą zachodnią 
medycynę,  poszerzoną o perspektywę jaką 
dają terapie naturalne i TCM( Tradycyjna 
Medycyna Chińska), w szczególności dająca 
świetne efekty akupunktura, hirudoterapia 
(terapia pijawką lekarską)  i ziołolecznictwo.

Pacjentami Fizjo-Wetu są najczęściej zwie-
rzęta towarzyszące- psy i koty. Zdarzają się 
również króliki, ptaki  i  jeże.

Więcej informacji 
znajdziecie na stronie 
www.fizjo-wet.pl i na 
facebooku.

Zadzwoń: 796 931 469

Zoofiz joterapeuta
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Nie popieram 
ani IPN, ani 
całego usta-
w o d a w s t w a , 
które rzekomo 
w celu budo-
wania  jedności 
narodu pol-
skiego w ciągu 
niemal 30 lat 
l i k w i d o w a -
nia spadku po 
czasach PRL-u 

skutecznie jątrzy rozdrapując stare rany, jakie 
istnieją niemal w każdym  narodzie po trans-
formacji,  w byłych KDL-ach, z których więk-
szość uporała się z problematyką rozliczeń, 
ekshumacji, deubekizacji, dekomunizacji itd.
 Ciągoty do represjonowania nie-
słusznych poglądów, znalazły niestety swój 
wyraz  w zmianie ustawy o IPN w kwestii 
penalizacji publicznego głoszenia oczywi-
stej nieprawdy o ”polskich obozach zagłady”, 
a zatem o co najmniej współodpowiedzial-
ności Polaków za zagładę narodu żydow-
skiego oraz zaprzeczaniu rzezi wołyńskiej.
 O ile trudno kwestionować bez-
sens ustanowienia, jako czynów prze-
stępczych zaprzeczania  niemieckiej 
odpowiedzialności za zagładę Żydów w zor-
ganizowanych w tym celu przez nazistowski 
aparat  obozach  – to jazgot jaki w o� cjalnych 
środowiskach amerykańsko-żydowskich  wy-
wołała ta sprawa,  zmusza mnie jako Polaka 
i mieszkańca Oświęcimia do zabrania głosu.
 Niezbywalnym atrybutem  suweren-
ności każdego państwa jest stanowienie prawa.
”Dura lex – sed lex”, a tymczasem nasi po-
dobno najwierniejsi sojusznicy w głoszeniu 
Prawdy o holocauście – USA i Izrael łajają 
nas jak „bure suki”  za wyrwanie się przed 
orkiestrę  i samodzielną  interpretację, kto 
odpowiada za zagładę Żydów, naciskając na-
sze władze do pokajania się i zmiany ustawy.
USA niejednokrotnie dowodziły kto rze-
czywiście w Polsce rządzi, ale po wpadce 

kilkanaście lat temu starają się tego uni-
kać. Co zatem co takiego kryje za tym hała-
sem? Jeśli nie wiadomo o co chodzi – to za-
pewne o pieniądze i to niemałe pieniądze.
 Od kilkunastu lat, po obaleniu PRL-u 
amerykańscy Żydzi przy poparciu  władz USA
(ustawa 447 senatu USA w sprawie  rekom-
pensat za mienie pożydowskie) wysuwają co-
raz głośniej żądania  odszkodowań  za mienie 
o� ar holocaustu pozostawione w Polsce czy 
sprywatyzowane. Władze polskie w tej kwestii 
w obawie zapewne przed reakcją Wielkiego 
Brata zamiast stanowczo odmówić ponieważ 
sprawa ta została dawno, w l. 60-tych załatwio-
na  przez rządy PRL i USA, a ewentualnie inne 
– mogą być załatwione wg obowiązującego u 
nas prawa wobec obywateli  Rzeczypospolitej 
– kręcą, obiecują. Spadki bezdziedziczne po 
obywatelach  Polski pomordowanych przez 
nazistów należą się Polsce. Izrael czy USA nie 
są żadnym ich sukcesorem. Żyjący spadko-
biercy czy ich sukcesorzy prawni mogli, mogą 
ich dochodzić wg prawa polskiego. Oczywiście 
jest jeden szkopuł. Skoro postkomunistyczne 
tumany zaprzeczają legalność PRL to wszelki 
traktaty, porozumienia jakie zawierały władze 
PRL w tym z USA w kwestii  przejęcia odpo-
wiedzialności za ewentualne roszczenia poży-
dowskie są tymczasem  nieważne i niech  „nie-
podległa”, teraz „suwerenna”  Rzeczpospolita  
je spłaca, za czym stoi przywołana ustawa 447.
 Niemcy nie uchylają się od odpo-
wiedzialności za  holocaust jak i w ub. r. spła-
cili Francji kontrybucję za  I Wojnę Świato-
wą, lecz zapowiedzieli koniec � nansowania 
Izraela z tyt.  Holocaustu. Trzeba zatem zna-
leźć kolejnego sponsora, a zadymy w kwe-
stii  nowelizacji  ustawy  o IPN-e  są uwer-
turą do wzmocnienia żądań  wobec Polski.
 Polskie rządy po 1990 r. począw-
szy od Millera, Kwaśniewskiego są antyna-
rodowe,  nie dbające o interesy narodowe, 
za to świetnie dbające o własne, prywatne 
kasy i szczególnie służalcze wobec USA. Ist-
nieje zatem duże zagrożenie, że  Polska nie 
będzie się w stanie przeciwstawić naciskom, 

tym bardziej, że dzisiaj jest  wskutek pro-
wadzonej od 30 lat polityki osamotniona, 
skłócona z sąsiadami, chociaż jak w 1939r. 
ma gwarancje bezpieczeństwa  mocarstw.

II
Jak mogło dojść, jak doszło do bezprece-
densowej w dziejach ludzkości, po krwa-
wych doświadczeniach I Wojny Światowej, 
w połowie XX wieku  zagłady milionów  
niewinnych  mordowanych  w zorganizo-
wany na sposób  przemysłowy? Dlacze-
go Narody na Świata  na to przyzwoliły?
 Po „kryształowej nocy” nie ulegało 
wątpliwości, że w nazistowskich Niemczech 
miejsca do życia dla Żydów nie ma i nie będzie.
W 1938 r. z terenów  III Rzeszy deportowa-
no do Polski kilkadziesiąt tysięcy Żydów 
obywateli Rzeczypospolitej. W maju 1939 r. z 
Hamburga wyruszył w podróż z 967 pasaże-
rami pochodzenia żydowskiego MS St. Louis 
w kierunku Ameryki. Na Kubie odmówiono 
im   prawa na zejście na ląd. Statek udał się 
w kierunku Florydy ale Prezydent Roosvelt 
uznał  ich obecność za niepożądaną i aby 
nie było wątpliwość statek ostrzelały okręty  
Straży Przybrzeżnej. Kapitan statku znany 
jako człowiek wyjątkowo przyzwoity krążył 
jeszcze bezskutecznie przy brzegach Amery-
ki a następnie statek udał się z powrotem do 
Europy gdzie ok. 600 Żydów przyjęły Belgia  
Francja Holandia., ok.300  przyjęła Anglia.
 Po 1939 r. z terenów włączonych 
do III Rzeszy Niemcy przesiedlili Żydów do 
Generalnej Guberni by następnie tworzyć  
getta. Rozpoczęły się też masowe egzeku-
cje w których mordowano Polaków i Żydów 
.Jedną z pierwszych  dokonano w Piaśnicy 
.W ramach Aktion Reinhard naziści wymor-
dowali ok. 600 – 700 tys. Żydów w  egzeku-
cjach masowych i indywidualnych, ok. 600 
tys. w gettach i ok. 1.400 tys. w obozach za-
głady. W sumie, na obszarze Polski  Niemcy 
wymordowali ok.4.mln Żydów z całej Europy.
 Czy Świat znał, czy mógł 
znać prawdę o rozmiarach Zagłady?
 O sytuacji Żydów w okupowanej 
Polsce  szczegółowo informował w swych ra-
portach  Jan Karski już od 1940r. Rząd Polski 
na uchodźctwie  szczegółowo informował 
aliantów  o tym , co dzieje się z Żydami na 
terenie okupowanej Polski. Swoje uwagi  w 
1943r.przedstawił  m.in. Prezydentowi USA 
Franklinowi Roosveltowi  i wielu amerykań-
skim mężom stanu, lecz oprócz niedowie-
rzania – działania te nie odniosły pożądanej 
reakcji. Zdaniem  Zbigniewa Brzezińskie-
go do lat przedwojennych do l. 60-tych XX 
w. w USA panował antysemityzm, stąd też 
trudno było oczekiwać większego zaintereso-
wania  losem  Żydów  w Europie. Wyrazem 
skrajnej determinacji  członka  Rady Naro-
dowej RP w Londynie Szmula  Zygielboj-
ma  wobec obojętności świata zachodniego 
na zagładę Żydów było jego samobójstwo.

III. Polacy wobec holocaustu
Terror jaki zaprowadzili naziści na zajętym w 
Polsce obszarze już zaraz po ich wkroczeniu 
był nieporównywalny z tym, co działo się w 
innych państwach okupowanej Europy. Ma-
sowe egzekucje, śmierć za jakąkolwiek pomoc 
Żydom, mordowanie całych rodzin czy nawet 
wsi – miały skutecznie odstraszyć od udziela-
nia nie tylko pomocy, ale nawet kontaktów z 
Żydami. Mimo tego setki tysięcy Polaków z 
czysto ludzkich pobudek pomagało w różny 

sposób. Od organizowania pomocy material-
nej, dostarczania żywności, lekarstw, pomocy 
w ucieczkach, ukrywaniu się, dostarczania 
fałszywych dokumentów – podejmowania na 
forum międzynarodowym nacisków na rzą-
dy  aliantów, informowania opinii publicznej 
o rozmiarach hitlerowskiego okrucieństwa na 
podstawie raportów  J. Karskiego, W. Pileckiego.
 W 1942 r. została założona organi-
zacja „Żegota” dla pomocy Żydom. Jakkol-
wiek problematyką dokumentowania fak-
tów pomocy dla Żydów zajmuje się  instytut 
„Yad Vashem”, to nie sposób dzisiaj osza-
cować jak wielu Polaków z narażeniem ży-
cia własnego i swoich bliskich  jej udzielało.
Po zajęciu Polski przez hitlerowskie Niem-
cy i Związek Radziecki granica między 
nimi biegła m.in. a m. Lubiejewo, za stodołą 
mego dziadka. W stodole często nocowa-
li żydowscy uciekinierzy przygotowujący 
się do przerzutu na stronę radziecką, gdzie 
szanse przeżycia  dla Żydów były większe.
 Którejś nocy grupa w zupełnej  nor-
malnie ciszy opuściła stodołę. Rano obudziła 
się młoda Żydówka  o której zapewne zapo-
mniano gdyż ucieczka była b. niebezpieczna 
i każdy troszczył się o własne życie. Po zo-
rientowaniu się w sytuacji wpadła w wielką 
rozpacz. Była w wieku mej  Ś.p. Matki która 
mimo wielkiego ryzyka przyrzekła ją prze-
prowadzić nocą. Na granicy stały co kawałek  
wieże strażnicze. W nocy wyruszyły w stronę 
Zambrowa. Żydówka była spięta, przerażona 
bliskością strażnika, który usłyszał w pewnym 
momencie ruch i zaczął strzelać z karabinu 
maszynowego. Świszczące wokół kule przera-
ziły Żydówkę która spanikowana objęła Matkę 
za szyję i zaczęła wrzeszczeć, To byłby właści-
wie koniec tej wyprawy. W odruch samoobro-
ny Matka ,jak to  zrobiłby ratujący topielca 
uderzyła ją w   twarz, a gdy ta oprzytomniała, 
zawlokła ją do lasu. Tam, po dojściu „do sie-
bie” nieznajoma dziękowała, przepraszała że 
nie może inaczej się odwdzięczyć. Była bied-
na i  zapewne to było przyczyną, że nikt jej 
nie obudził. Matka często o tym wspominała 
jako momencie pewnej śmierci, ale nie tylko 
nie żałowała, ale miała osobistą satysfakcję, 
że udało się Jej pomóc drugiemu  Człowie-
kowi. O tym nikomu oprócz nas nie mówiła 
uważając, że postąpiła  zupełnie naturalnie.
Jak to więc było a tą pomocą dla Żydów?
 Odbywała się ona w ekstremalnie 
niebezpiecznych warunkach o czym współ-
cześni obywatele  USA, Izraela czy państw 
zachodnich nie mogą mieć zielonego pojęcia. 
Nawet wycieczki do MAB, Treblinki, Sobiboru 
nie wywołują pożądanej re� eksji, jednak to, co 
się obecnie dzieje, pisze, mówi na Zachodzie 
o odpowiedzialności za Holocaust, współod-
powiedzialności Polaków za zagładę Żydów 
musi budzić nasz głęboki sprzeciw. W każdym 
narodzie są i byli kanalie jak szmalcownicy, 
kolaboranci, zdrajcy, czy tacy, co na postawie 
odosobnionych przypadków przypisują  wła-
snemu Narodowi współudział w Zagładzie.
 Zamiast jednak kajać  się,  udowad-
niać że nie jesteśmy wielbłądami – przejść do 
ataku i wreszcie  zażądać należnych nam od-
szkodowań za zniszczenia wojenne, za milio-
ny pomordowanych obywateli którzy  mogli 
budować dobrobyt swój i Państwa Polskiego.

Trzeba wstać z klęczek i głośno upomnieć się 
o swoje.

Józef Figura
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POMALOWALI DRZWI W KOŚCIELE
Policjanci z Komisariatu Policji w Brzeszczach, sukcesem zakończyli 
poszukiwania sprawcy naniesienia pseudograffiti na drzwi kościoła 
oraz słup stanowiący element ogrodzenia Kościoła w Brzeszczach. 
24 – letni mieszkaniec Brzeszcz, podejrzany o dokonanie tego bul-
wersującego czynu został zatrzymany. Do zdarzenia doszło w nocy 
3/4 lutego br.  około godziny 2.00.  Mężczyzna i kobieta weszli na 
teren przykościelny, a następnie mężczyzna, przy użyciu farby w 
sprayu, naniósł napisy na drzwi kościoła oraz słup stanowiący 
element ogrodzenia. Po kilku minutach para opuściła teren przy-
kościelny, wychodząc przez bramę główną. Od chwili ujawnienia 
przestępstwa, przez kilkanaście dni policjanci intensywnie praco-
wali nad ustaleniem personaliów osób, które stały za tym bulwer-
sującym czynem. Funkcjonariusze skrupulatnie sprawdzali każdy 
ślad i wykonali wiele czynności, które doprowadziły ich do 24 – let-
niego mieszkańca Brzeszcz oraz jego 25 – letniej znajomej również 
mieszkającej w Brzeszczach. W dniu 15 lutego br. mężczyzna został 
zatrzymany w miejscu zamieszkania. Trafił do komisariatu Policji, 
gdzie został przesłuchany. Na podstawie zebranych dowodów poli-
cjanci postawili mu zarzut uszkodzenia mienia. 24 – latek przyznał 
się do zarzucanego mu czynu i wyjaśnił, że feralnej nocy, wracał 
wraz ze znajomą z imprezy. Mając ze sobą farbę w sprayu, wpadł na 
pomysł, aby nanieść jakieś prowokacyjne napisy na terenie należą-
cym do kościoła, obok którego przechodzili. Jak stwierdził wpływ na 
jego zachowanie miał spożyty podczas imprezy alkohol. Za popeł-
nione przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

WŁAMYWACZ TRAFIŁ ZA KRATKI
Policjanci z Wydziału Kryminalnego oświęcimskiej komendy Policji zatrzy-
mali 32 – letniego mieszkańca Oświęcimia, podejrzanego o dwukrotne wła-
manie się do tej samej restauracji.  Rabuś od razu trafił do zakładu karnego, 
gdzie czekało już na niego miejsce za wcześniej dokonane przestępstwa. W 
połowie stycznia br. policjanci pionu operacyjnego, zaczęli rozpracowywać 
włamywacza, który w przeciągu kilkunastu dni dwukrotnie włamał się do tej 
samej, oświęcimskiej restauracji.  Za każdym razem sprawca dostawał się na 
teren restauracji , a następnie z kasy kradł po kilka tysięcy złotych i znikał.  
Funkcjonariusze,  prowadząc ustalenia i analizując wnikliwie każdy  zabezpie-
czony  dowód, szybko wpadli na trop  32 – letniego mieszkańca Oświęcimia i 
wszczęli jego poszukiwania.   W dniu 15 lutego br. policjanci ustalili, że podej-
rzany przebywa w jednym z mieszkań na terenie Oświęcimia.   W związku z 
tym obstawili możliwe drogi ucieczki, a następnie  zapukali do drzwi miesz-
kania. Tak jak podejrzewali funkcjonariusze, mężczyzna  zamiast otworzyć 
drzwi, próbował uciec przez okno. Wpadł jednak prosto w ręce  policjantów, 
zabezpieczających tę nietypową drogę wyjścia z mieszkania. Podejrzany trafił 
do oświęcimskiej komendy Policji,  gdzie na podstawie zebranych dowodów 
postawiono mu dwa zarzuty kradzieży z włamaniem.  W związku z faktem, 
iż zatrzymany dopuścił się wcześniej kilku innych przestępstw kryminalnych, 
za popełnienie których sąd orzekł wobec niego karę pozbawienia wolności, 
32 – latek  wprost z policyjnego aresztu trafił do jednego z zakładów karnych.
Za kradzież z włamaniem grozi  do 10 lat pozbawienia wolności.

NIETRZEŹWI RODZICE 4-KI DZIECI
Oświęcimscy policjanci interweniowali wobec nietrzeźwych rodziców czwor-
ga dzieci. Funkcjonariusze ujawnili, że 36 – letni mieszkaniec Oświęcimia 
oraz jego o sześć lat młodsza żona, pozostawili w mieszkaniu swoje małolet-
nie dzieci, wśród których było również 13 – miesięczne niemowlę. Kiedy pi-
jani wrócili do domu, małoletni znajdowali się już pod opieką stróżów prawa.
Do zdarzenia doszło w nocy z 22/23 lutego 2018r. Tuż po godzinie 22.00, po-
licjanci otrzymali zgłoszenie od anonimowej osoby,  dotyczące płaczu dziecka 
dochodzącego z jednego z mieszkań na terenie Oświęcimia. Policjanci poje-
chali pod wskazany adres. Nie mieli problemu ze znalezieniem mieszkania, 
gdyż już na klatce schodowej usłyszeli płacz dziecka. W mieszkaniu, gdzie 
panował ogólny nieład  przebywało  dwoje dzieci w wieku 10 i 12 lat, a na 
łóżku leżał płaczący niemowlak. Funkcjonariusze natychmiast zajęli się dzieć-
mi, na miejsce wezwali również Pogotowie Ratunkowe, w celu sprawdzenia 
ich stanu zdrowia. W międzyczasie do mieszkania wrócili rodzice dzieci: 36 
– letni mężczyzna oraz jego 30 – letnia żona. Oboje byli pijani. Pod ich opie-
ką znajdowało się czwarte, 7 - letnie dziecko.  Chcąc uniknąć konsekwencji 
swojego rażącego zachowania rodzice odmówili poddania się badaniu stanu 
trzeźwości i zaczęli znieważać policjantów. Szybko zostali jednak zatrzymani 

i trafili do oświęcimskiej komendy Policji.  Badanie stanu trzeźwości  mat-
ki wykazało 2,83 promile alkoholu, natomiast ojca 2,64 promile alkoholu.  
Czwórka ich dzieci po badaniach lekarskich została przewieziona do jednej 
z placówek opiekuńczych, a następnie oddana pod opiekę wychowawców.
W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa narażenia ma-

łoletnich na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, a także znie-
ważenia policjantów, wobec rodziców wszczęte zostało postępo-
wanie.  Dodatkowo o sprawie został powiadomiony Sąd Rejonowy 
Wydział Rodzinny i Nieletnich, który podejmie dalsze decyzje opiekuńcze.
Za  narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia małolet-
nich grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, natomiast za zniewa-
żenie funkcjonariusza, grozi kara do  1 roku pozbawienia wolności.
W ujawnieniu skrajnej nieodpowiedzialności rodziców ogromne znacze-
nie miała reakcja osoby postronnej.  Gdyby nie to zgłoszenie sytuacja dzieci 
z całą pewnością nie uległaby poprawie,  a rodzice w dalszym ciągu zanie-
dbywaliby swoje obowiązki wobec nich.  Apelujemy więc o reagowanie.

WYKROCZENIE I NARKOTYKI
W poniedziałek   [5 lutego]  wieczorem, patrolując rejon Rynku Głów-
nego, za jednym ze sklepów policjanci zauważyli trzech mężczyzn, z 
których jeden spożywał alkohol. Funkcjonariusze natychmiast zare-
agowali na  wykroczenie nakładając na  22 – letniego mieszkańca Za-
tora mandat za spożywanie alkoholu w miejscu zakazanym. W trak-
cie czynności mundurowi dostrzegli jednak, że jeden z kompanów 
sprawcy wykroczenia, dyskretnie odrzucił od siebie jakieś zawiniątko. 
Funkcjonariusze podnieśli paczuszkę, ujawniając w niej susz roślinny.  
W związku z podejrzeniem posiadania środków odurzających,  26 – 
letni  mieszkaniec Zatora, został zatrzymany. Przeprowadzone  bada-
nie zabezpieczonego środka wykazało, że jest to marihuana, z której 
można było sporządzić kilka porcji narkotyku. Ponadto policjanci 
ustalili, że marihuana pochodziła z krzewu , który mężczyzna sam so-
bie wyhodował. W związku z powyższym  podejrzanemu postawiono 
dwa zarzuty z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii:  uprawy konopi 
indyjskich oraz  posiadania narkotyków. Z kolei w piątek  [9 lutego],  
po południu,  policjanci patrolując rejon służbowy, przechodzili obok 
jednego z przystanków autobusowych. Wśród pasażerów,  oczekują-
cych na przyjazd autobusu, zauważyli mężczyznę palącego papierosa. 
W związku z powyższym podeszli bliżej,  aby pouczyć palacza, że w 
tym miejscu  nie wolno palić wyrobów tytoniowych . W trakcie roz-
mowy z 27 – letnim mieszkańcem Gminy Zator,  policjanci wyczuli 
od niego nie tylko dym papierosowy, ale i charakterystyczną woń ma-
rihuany.  W związku z powyższym mężczyzna został poddany kon-
troli, podczas której ujawniono u niego woreczek z niewielką ilością 
suszu roślinnego. 27 – latek trafił do komisariatu Policji, gdzie tester 
narkotykowy potwierdził, że zabezpieczony susz to marihuana.  Męż-
czyzna opuścił budynek komisariatu Policji już z zarzutem posiadania 
środków odurzających. Za uprawę konopi indyjskich grozi kara do  2 
lat pozbawienia wolności , natomiast za posiadanie narkotyków grozi 
kara do 3 lat pozbawienia wolności.

URATOWALI LUDZKIE ŻYCIE
W dniu 6 lutego 2018 w Komendzie Powiatowej Policji w Oświę-
cimiu,  inspektor Robert Chowaniec Komendant Powiatowy Po-
licji w Oświęcimiu, wspólnie z Piotrem Wędziną Kierowni-
kiem oświęcimskiego Pogotowia Ratunkowego,  przekazali listy 

gratulacyjne policjantom  Ogniwa patrolowo - interwencyjnego Komisariatu 
Policji w Chełmku st. post. Arturowi Laszczakowi oraz st. sierż. Marcinowi  
Sękali, w którego imieniu wyróżnienie odebrał asp. szt. Tomasz Golonka.
Komendant dziękował policjantom za błyskawicznie podjętą interwen-
cję i uratowanie  życia kierowcy, który zasłabł za kierownicą.  Podkreślił, 
że taki profesjonalizm zasługuje na szczególne wyróżnienie. Podziękował 
również za gotowość i zaangażowanie w podejmowanych działaniach na 
rzecz mieszkańców, a także życzył im dalszych sukcesów zawodowych 
oraz pomyślności w życiu osobistym. Do podziękowań dołączył również 
pan Piotr Wędzina - Kierownik oświęcimskiego Pogotowia Ratunkowe-
go, który również wyraził słowa uznania za uratowanie życia kierowcy.
Do zdarzenia doszło 24 stycznia 2018 rano. Policjanci patrolujący rejon ulicy 
Krakowskiej w Chełmku zauważyli, że kierowca samochodu marki VW z nie-
znanych przyczyn zjechał na przeciwległy pas, gdzie o mały włos nie zderzył 
się z jadącym z przeciwka pojazdem, a następnie uderzył w drzewo. Funkcjo-
nariusze błyskawicznie włączając sygnały uprzywilejowania zatrzymali radio-
wóz, a następnie podbiegli do pojazdu i zaczęli udzielać pierwszej pomocy kie-
rującemu. Kiedy okazało się, że mężczyzna nie daje oznak życia, wynieśli go z 
pojazdu i przystąpili do resuscytacji. Na miejscu zdarzenia zatrzymał się rów-
nież, będący w czasie wolnym od służby, funkcjonariusz służby więziennej Za-
kładu Karnego w Trzebini,  który na zmianę z policjantami prowadził resuscy-
tację. Kierowca dwukrotnie odzyskiwał oddech, po czym ponownie go tracił, 
więc funkcjonariusze prowadzili resuscytacje do przyjazdu Pogotowia Ratun-
kowego. Ratownicy medyczni przejęli 69 – latka, który w stanie ciężkim został 
przewieziony na oddział intensywnej opieki medycznej, na dalsze leczenie. 

POSZUKIWANY KŁUSOWNIK
Policjanci z Komisariatu Policji w Zatorze prowadzą czyn-
ności w sprawie ustalenia i zatrzymania kłusownika, któ-
ry założył  wnyki, w których myśliwy znalazł martwego psa.
6 lutego o godzinie 11.00 w masywie leśnym przy ulicy Leśnej w  miej-
scowości Las gm. Przeciszów, myśliwy znalazł martwego psa uwię-
zionego we wnykach.  Na miejscu policjanci przeprowadzili oględzi-
ny i aktualnie prowadzone są czynności  mające na celu ustalenie  i 
zatrzymanie sprawcy tego karygodnego i bulwersującego czynu.
Kłusownik działając z niskich pobudek doprowadził,  do trwające-
go najprawdopodobniej wiele godzin, cierpienia zwierzęcia. Ape-
lujemy więc do osób, które mogą pomóc w ustaleniu personaliów 
sprawcy, o kontakt z Komisariatem Policji w Zatorze pod numer
telefonu 33 84 10 997 lub najbliższą jednostką Policji pod nu-
mer telefonu alarmowego 997. Zapewniamy anonimowość.
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