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 W poniedziałek 28 maja 
wicepremier Beata Szydło o� -
cjalnie potwierdziła, że starosta 
Zbigniew Starzec będzie ubie-
gał się o prezydenturę w mieście 
Oświęcim w jesiennych wybo-
rach samorządowych. Zbigniew 
Starzec zapowiedział, że będzie 
jedynym kandydatem prawicy, 
który będzie ubiegał się o pre-
zydenturę w Oświęcimiu.
 Zbigniew Starzec od 12 
lat pracuje w powiecie oświę-
cimskim. W poprzedniej ka-
dencji był wicestarostą od-
powiedzialnym za edukacje, 
zdrowie i sprawy społeczne. Od 
2014 roku jest starostą oświę-
cimskim.
 Wicepremier Beata 
Szydło na konferencji praso-
wej powiedziała do dzienni-
karzy:  - Ja wierzę w to, że jest 

w końcu możliwość wybrania 
w Oświęcimiu na urząd prezy-
denta człowieka, który da temu 
miastu wsparcie, nowa perspek-
tywę rozwoju, otworzy miasto 
na różne programy i profesje. 
Pamiętam Oświęcim, który był 
bardzo dużym ośrodkiem, mia-
stem, tętniącym życiem. Dzisiaj 
mamy poczucie, że Oświęcim 
się zwija. Trzeba prowadzić na 
śmiałe projekty i odważne pro-
gramy, które dadzą temu mia-
stu szansę – powiedziała wice-
premier Beata Szydło.
 Zbigniew Starzec uwa-
ża, że obecny prezydent Janusz 
Chwierut przestał rozumieć 
i dostrzegać proste sprawy 
mieszkańców Oświęcimia. - Je-
stem nastawiony na ludzi. Moje 
działania są skierowane dla 
nich, nie pod nich. Są mniej po-

pularne decyzje, są te popularne. 
Obie trzeba realizować. Jestem 
osobą, która się nie chowa za 
podwójną gardą. Wszystkie po-
wodzenia i klęski biorę na swoją 
klatkę piersiową. Dziennikarze i 
mieszkańcy mnie znają. Mój ga-
binet jest zawsze otwarty. Każdy 
może do mnie przyjść. Na mojej 
wizytówce są wszystkie numery. 
Nie ma problemu z kontaktem. 
Potra� ę reagować na potrze-
by i wyciągać wnioski. Przez 8 
lat pracy w samorządzie, wiem 
czego mieszkańcy chcą. - Powie-
dział kandydat na prezydenta 
Oświęcimia Zbigniew Starzec 
na łamach Radia Kraków. 

Kandydat na prezydenta
reklama: nr tel. 888 533 303
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Dwa podpisy, dające zielone światło do 
rozpoczęcia prac, związanych z budo-
wą „Skweru dzieci i młodzieży”, który 
powstanie w rejonie ulic Kolejowej i 
Brzozowej w Chełmku. W minionym 
tygodniu umowę na wykonanie prac, 
związanych z budową nowego obiektu, 
podpisali burmistrz Chełmka Andrzej 
Saternus oraz Tomasz Brzozowski, wła-
ściciel firmy Altramps z Trzebini, która 
złożyła najkorzystniejszą ofertę, a co za 
tym idzie wygrała przetarg. Podpisa-
ny dokument jest kolejnym krokiem, 
zmierzającym do powstania wspomnia-
nego skweru. Zgodnie z umową koszt 
wykonanych prac wyniesie 2 578 080 zł, 
z czego gmina Chełmek uzyskała dofi-
nansowanie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopol-
skiego na lata 2014-2020 w kwocie 1 
078 226,54 zł. „Skwer dzieci i młodzie-
ży” będzie gotowy już w tym roku. Ter-

min zakończenia robót przewidziano 
na 14 września.

Plac zabaw poszerzy ofertę wypoczyn-
kową i integracyjna dla dzieci i ich ro-
dziców Skate Park natomiast zadedy-
kowany będzie szczególnie młodzieży. 
W tym miejscu będą mogli rozwijać 
swoje sportowe pasje i zamiłowania, 
ale również integrować się we wspólnie 
spędzanym czasie. Park linowy prze-
widziano jako przestrzeń aktywności 
fizycznej i atrakcyjną formę spędzania 
wolnego czasu dla osób z różnych grup 
wiekowych. Nowo-powstałe obiekty 
będą posiadały elementy, służące nie 
tylko osobom korzystającym z nich w 
danej chwili (czyli między innymi ram-
py, podjazdy, pochylnie, konstrukcje 
zabawowe), ale także dla osób obserwu-
jących lub towarzyszących (między in-
nymi ławki, stojaki rowerowe). UG Chełmek

CHEŁMEK. Nowa inwestycja

Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Oświęcimiu ostrzegają, przed próbami usunięcia gniazd os 
i szerszeni na własną rękę. Zobacz co należy zrobić w takiej 
sytuacji.
Zasady bezpieczeństwa: nie zbliżamy się do gniazda owa-
dów na odległość mniejszą niż 20 m w terenie otwartym lub 

opuszczamy pomieszczenie gdzie one się znajdują, nie podej-
mujemy samodzielnej próby usunięcia, nie drażnimy ich pry-
skaniem, ostrzeżenie innych osób (np. oznakowanie miejsca 
wokół), do usuwania owadów wzywamy wyspecjalizowane.
Przyjecie zgłoszenia przez straż wymaga wskazania m.in. 
miejsca usytuowania gniazda, rodzaju obiektu, zagrożenia 
dla przebywających osób (w szczególności grup dzieci lub 
osób o ograniczonej zdolności do poruszania się). 

W przypadku gdy usytuowanie owadów nie zagraża bezpo-
średnio ludziom, strażacy nie są zobowiązani do usuwania 
takiego zagrożenia. Na stronach komend PSP, w tym PSP 
Oświęcim w zakładce Dane – Porady na temat bezpieczeń-
stwa znajdują się wykazy firm usuwających owady. Dyżurny 
nie wskaże konkretnej firmy. Jeśli zgłoszenie zostanie przyjęte 
– np. owady przy wejściu do budynku użyteczności publicz-
nej, brak możliwości innego wejścia, zagrożenie dla osób, to 

takie charakterystyczne zagrożenia są usuwane. Zdarzają się 
jednak zgłoszenia typu – latające szerszenie czy osy obok bu-
dynku – trudno żeby strażacy je wyłapali.

Jeśli musimy zgłosić takie zdarzenie to jeszcze raz podkreślę, 
że ważny jest rodzaj obiektu, zagrożenie dla osób. To dyżurny 
PSP decyduje o zasadności podjęcia interwencji na podsta-
wie użytkowanych służbowo „Zasad postępowania podczas 
interwencji w związku ze zgłoszeniem zagrożenia od rojów 
lub gniazd owadów błonkoskrzydłych” zatwierdzonych przez 
Komendanta Głównego PSP.  Stąd też nie wszystkie zgłosze-
nia są przyjmowane, bo zdarzało się w przeszłości, że ludzie 
żądali usunięcia owadów w lesie, polu, łące, w sadach itp.

KP PSP Oświęcim

Usuwanie gniazd os i szerszeni – nie rób tego samodzielnie

Lokalna Grupa Działania "Dolina 
Soły" ogłosiła kolejne konkursy, w 
efekcie których rozdysponowane zo-
staną środki pochodzące z budżetu 
Unii Europejskiej. Nabory wniosków 
dotyczą m.in. rozwoju ogólnodostęp-
nej i niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej, rekreacyjnej lub kultu-
ralnej. Ponadto istnieje możliwości 
składania wniosków o powierzenie 
grantu na realizację zadań w ramach 
projektu grantowego: "Ochrona, pro-
mocja i rozwój produktów lokalnych 
oraz dziedzictwa lokalnego", gdzie fi-
nansowanie sięga 100% kosztów. Na-
bór trwać będzie od 11 do 25 czerw-
ca br.
 Szczegółowe informacje do-
tyczące naborów, w tym przygotowy-
wania dokumentacji oraz kryteriów 
oceny zamieszczono na stronie inter-
netowej LGD www.dolinasoly.eu.
 Informacji udzielają tak-
że bezpośrednio pracownicy biura 
LGD - zachęcamy do skorzystania z 
bezpłatnych konsultacji i doradztwa 
pod nr telefonu 33/843 60 28.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia-
łania „Dolina Soły” działa na rzecz 
rozwoju pięciu gmin: Brzeszcze, 

Chełmek, Kęty, Oświęcim i Wieprz.
Celem funkcjonowania Stowarzysze-
nia jest budowanie kapitału społecz-
nego - podejmowanie działalności 
wspomagającej rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych, działal-
ności z zakresu edukacji, ochrony 
dóbr kultury i tradycji, ekologii oraz 
ochrony dziedzictwa przyrodnicze-
go, upowszechniania kultury fizycz-
nej, sportu i rekreacji.

LDG „Dolina Soły”
Rajsko, ul. Edukacyjna 9,

32-600 Oświęcim

biuro@dolinasoly.eu
www.facebook.com/dolinasoly

POWIAT. Ruszają dotacje
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ADA PALKA I ADAMEM CZERWINSKIM. 
BIEGNIJ Z ROBERTEM KORZENIOWSKIM, 

ZAPISY: WWW.RUN4LIFE.PL

BIEG NA ROLKACH BIEG RODZINNY BIEG 5km BIEG 10km

UL. LEGIONÓW (OKOLICA STADIONU MOSIR)

16 CZERWCA 2018 OSWIECIM
BIEG ULICZNY
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Starosta oświęcimski przeprowadził spotkanie dla 
osób zainteresowanych przyszłością zakładu ter-
micznego przetwarzania odpadów na terenie kom-
pleksu Synthos (tzw. spalarni).

Złożona inwestycja wymaga uzgodnień

Grupa Synthos od kilku lat planuje na swoim te-
renie budowę nowej instalacji termicznego prze-
twarzania odpadów, która ma zastąpić wysłużony 
kocioł węglowy. Strona społeczna zgłasza obawy. 
Inwestor zapewnia, że zastosowana technologia 
pozwoli ograniczyć emisję szkodliwych substan-
cji, a miasto uzyska nowoczesne i wydajne źródło 
ciepła. Władze Oświęcimia podkreślają, że pra-
wo miejscowe pozwala na realizację inwestycji 
tego typu od lat siedemdziesiątych. W rozmowy z 
mieszkańcami i organizacjami ekologicznymi za-
angażował się starosta oświęcimski, który zorgani-
zował tak zwaną rozprawę administracyjną.

Na straży procedury

Starosta pełni kluczową rolę w procesie inwestycyj-
nym, choć nie jest stroną. Tak naprawdę – zgodnie 
z zapisami prawa budowlanego – starosta wydając 
pozwolenie na budowę wykonuje zadania admini-
stracji rządowej – wyjaśnia Aneta Staroń, Naczel-
nik Wydziału Architektury i Budownictwa oświę-
cimskiego starostwa. Częścią zadań starosty jest w 
tej chwili przeprowadzenie powtórnej oceny od-
działywania przedsięwzięcia na środowisko. Dzieje 
się to w ścisłej współpracy z Regionalną Dyrekcją 
Ochrony Środowiska w Krakowie. Uzgodnienie z 
RDOŚ jest niezbędne do tego, żeby możliwe było 
wydanie pozwolenia na budowę. To niewątpliwie 
trudna społecznie inwestycja. Jako urząd jesteśmy 
przede wszystkim strażnikiem poprawności proce-
dury. Chcemy dodatkowo w ramach toczącego się 

postępowania środowiskowego zapewnić możliwie 
szeroki udział społeczeństwa w procedurze – wyja-
śnia starosta oświęcimski, Zbigniew Starzec.

Rozprawa administracyjna, czyli konsultacje spo-
łeczne w praktyce

Prowadzona procedura stwarza możliwość udziału 
w ocenie oddziaływania nowej inwestycji na śro-
dowisko każdemu zainteresowanemu – czy jest to 
organizacja ekologiczna, czy mieszkaniec Oświę-
cimia. Termin na składanie uwag na piśmie minął 
8 kwietnia. Urzędnicy zdecydowali się jednak na 
skorzystanie z rzadko stosowanego dodatkowego 
narzędzia, jakim jest rozprawa administracyjna. To 
nic innego jak spotkanie, podczas którego możliwe 
jest składanie uwag. Każda z nich będzie musia-
ła zostać rozpatrzona przez Regionalną Dyrekcję 
Ochrony Środowiska.

Spotkanie odbyło się we wtorek, 29 maja, w o go-
dzinie 17:30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej. 
Ogłoszenia w tej sprawie pojawiły się na stronie 
internetowej powiatu, na tablicach ogłoszeń, w 
prasie, a także na stronie internetowej poświęconej 
inwestycji (www.energiaoswiecim.pl).

Na organizację rozprawy zdecydowaliśmy się dla-
tego, że jest to kolejną okazją do udziału strony 
społecznej w trwającej procedurze. To spotkanie 
dodatkowe. Starosta nie ma obowiązku jego orga-
nizacji, ale uważamy, że każda możliwość podjęcia 
dialogu jest wartościowa – dodaje Aneta Staroń 
– Rozmowy trwały ponad trzy godziny. Było kil-
kadziesiąt osób. Wydaje się, że wszystkie poruszo-
ne kwestie zostały omówione w wystarczającym 
stopniu. Mimo propozycji zawieszenia rozprawy, 
jej przedłużenia i zorganizowania kolejnego spo-
tkania, mieszkańcy i ekolodzy nie zgłosili takiej 
potrzeby.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Syntho-
su, którzy odnosili się do kwestii najważniejszych 
dla mieszkańców i organizacji ekologicznych. Każ-
dy z obecnych mógł zadać inwestorowi pytanie. 
Zgodnie z ustaleniami dodatkowe uwagi dotyczą-
ce oddziaływania projektu na środowisko można 
przesyłać do Wydziału Architektury i Budownic-
twa oświęcimskiego starostwa do 15 czerwca. Od 
18 czerwca dostępny będzie natomiast protokół z 
rozprawy administracyjnej.               powiat oświęcimski

Debatowali o spalarni śmieci

W dużym basenie w oświęcimskiej krytej pływal-
ni regularnie pojawiają się algi na dnie i ścianach 
dużej niecki basenowej. Jak zauważyli klienci 
oświęcimskiej pływalni, kolejny raz pojawiły się 
na dnie dużego basenu śliskie i przezroczyste war-
stwy biofilmu. To algi, jednokomórkowe rośliny 
wodne, powstające przede wszystkim dzięki obec-
ności światła i składników odżywczych.

Rozwijające się w basenie algi szybko prowadzą 
też do zmętnienia wody oraz powodują poja-
wienie się glonów. W konsekwencji zabarwienie 
całego wnętrza basenu, łącznie z wodą, staje się 
zielone.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zarządzający 
krytą pływalnią kilka tygodni temu czyścił już 
nieckę dużego basenu za pomocą zewnętrznej fir-
my płetwonurkowej.

– Czyszczenie niecki za pomocą płetwonurków 
jest standardową procedurą oczyszczania dna 
basenowego, w tym także z ewentualnych glo-
nów, które pojawiają się w nieckach w okresach 
wiosenno – letnich. Czyszczenie niecek baseno-
wych przez płetwonurków, w tym także z glonów 
był praktykowany od wielu lat. Wszystkie zabiegi 
pielęgnacyjno – sanitarne przeprowadzane są po 
opuszczeniu obiektu przez użytkowników. Infor-
muje Agata Gworek dyrektor MOSiR.

Przed pojawianiem się alg i glonów oświęcimską 
krytą pływalnie chroni nowoczesny proces filtra-
cji wody oraz specjalistyczne, matowe szyby w 
oknach, zatrzymujące promienie słoneczne, unie-
możliwiające fotosyntezę.

– Filtracja jest głównym procesem w systemie 
oczyszczania wody basenowej, którego celem 
jest usunięcie z wody zawiesin o różnym stopniu 
dyspersji. Tym samym chroni ona dalszą część 
instalacji przed uszkodzeniami mechanicznymi 
oraz zamuleniem, a efekt filtracji wody basenowej 
wpływa na efekt kolejnych procesów: dezynfekcji 
i korekty pH wody. – Dodaje dyrektor Gworek.

– Ponadto informuję, iż na podstawie regularnie 
prowadzonych badań jakości wody zarówno w sa-
mym obiekcie (w każdej hali basenowej), jak i na 
stronie internetowej Krytej pływalni w zakładce 
„badania wody” umieszczane są komunikaty do-
tyczące jakości wody a także zbiorcza roczna oce-
na pływalni. – Powiedziała Agata Gworek.

Ciekawostką wydaje się fakt, iż w hali z 25 metro-
wą niecką basenową, która nie zawiera wbudowa-
nych specjalistycznych, matowych szyb w oknach, 
pojawianie się alg następuje niewspółmiernie 
wolniej niż w basenie 50 metrowym.

red.

Algi i glony w basenie
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Szczyt Antysmogowy: Niska emisja przyczyną
przerażająco fatalnego powietrza w regionie

Z powodu katastrofalnej jakości 
powietrza w całej Małopolsce w 
najbliższych latach umrze przed-
wcześnie ponad 45 000 osób! Lawi-
nowo wzrośnie liczba dolegliwości 
sercowo-naczyniowych, zawałów. 
Przewlekle chorować będą nasze 
dzieci.Na szczycie niechlubnej 
mapie najbardziej zanieczyszczo-
nych miejsc w Europie wkrótce 
znajdą się… Brzeszcze.
 Te przerażające dane do-
tyczące jakości powietrza przed-
stawiono podczas kwietniowego 
(18.04) I Powiatowego Szczytu 
Antysmogowego zorganizowane-
go wspólnie przez Oświęcimski 
Alarm Smogowy i Starostwo Po-
wiatowe w Oświęcimiu. Goście 
zebrali się w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Oświęcimiu. Wśród 
włodarzy gmin byli obecni: Ja-
nusz Chwierut – prezydent Miasta 
Oświęcim, Albert Bartosz – wójt 
Gminy Oświęcim, Jerzy Mieszczak 
– wójt Gminy Osiek, Grzegorz 
Gałgan – wójt Gminy Polanka 
Wielka, Mariusz Makuch – Bur-
mistrz Gminy Zator, Sebastian Si-
wiec – naczelnik Wydziału Infra-
struktury i Ochrony Środowiska 
Gminy Brzeszcze.
 – Jesteśmy tu dlatego, gdyż 
życie i zdrowie naszych dzieci, a 
także nas samych jest zagrożo-
ne. Fatalna jakość powietrza w 
Oświęcimiu oraz innych gminach 
narusza nasze podstawowe pra-
wa obywatelskie – zaakcentował 
na wstępie Marcin Susuł, znany 
oświęcimski architekt, który stoi 
na czele Oświęcimskiego Alarmu 
Smogowego. – Musimy wymienić 
doświadczenia i zacząć reagować 
natychmiast – dodał Marcin Su-
suł.
 Wśród prelegentów, którzy 
szczegółowo przedstawiali zebra-
ne informacje na temat jakości po-
wietrza w powiecie oświęcimskim 
znalazł się m.in. Kazimierz Liszka, 
inspektor z Wojewódzkiego In-
spektoratu Ochrony Środowiska 
w Krakowie. – To prawda. Wyni-
ki jakości powietrza z naszej stacji 
pomiarowej, którą zainstalowali-
śmy w Brzeszczach pokazują, że 
powietrze tam jest jednym z naj-
gorszych w całym województwie 

– rozpoczął swoje przemówienie 
Liszka.
 Za fatalną jakość powie-
trza, którym oddychamy odpo-
wiada głównie niska emisja, czyli 
emisja pyłów i szkodliwych gazów 
pochodząca z pieców tzw. „kop-
ciuchów”, które wciąż są stan-
dardem w wielu przydomowych 
kotłowniach. – Ta emisja to po-
nad 80 procent zanieczyszczenia 
powietrza – wyliczał Kazimierz 
Liszka. – Przy każdego tego typu 
spotkaniach z mieszkańcami oba-
lamy mity. To nie przemysł, który 
zanieczyszcza powietrze jedynie w 
niecałych 11 procentach. To my 
sami w największym stopniu za-
nieczyszczamy powietrze, które 
staje się dla nas śmiertelnym za-
grożeniem. Trujące są dla nas pyły 
zawieszone, czyli PM10, PM2,5 
oraz benzo(a)piren. Powstają 
głównie ze spalania odpadu węglo-
wego, węgla złej jakości i drewna o 
zbyt dużej wilgotności w naszych 
przydomowych kotłowniach. Dla-
tego tak ważnym jest konsekwent-
ne realizowanie programów wy-
miany starych kotłów węglowych 
na te spełniające unijne normy, a 
także polityka miast i gmin zmie-
rzająca i egzekwująca przyłączania 
nowopowstałych domów do sieci 
ciepłowniczej i gazowej – dodał 
Kazimierz Liszka.
 Warto zaznaczyć, że Woje-
wódzki Inspektorat Ochrony Śro-
dowiska posiada kompetencje do 
kontrolowania sposobu reagowa-
nia gmin na przekroczenie norm 
zanieczyszczeń powietrza na ich 
terenie.
 – Ponad 98 proc. Mało-
polan oddycha powietrzem, któ-
re w znacznym stopniu przekra-
cza normy zalecane przez WHO 
(Światowa Organizacja Zdrowia – 
przyp. aut.) – wyliczał z kolei To-
masz Pietrusiak, Zastępca Dyrek-
tora Departamentu Środowiska w 
Urzędzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Małopolskiego, dodając. 
– W Małopolsce nie ma ani jednej 
gminy, która w sezonie jesienno-
-zimowym spełnia normy jakości 
powietrza na swoim terenie i to 
powinno nas wszystkich niepoko-
ić. 

Województwo Małopolskie dys-
ponując z roku na rok coraz do-
kładniejszymi danymi i badaniami 
dotyczącymi jakości powietrza, 
dziś wylicza, że koszt dla służby 
zdrowia związany z problemami 
zdrowotnymi spowodowanymi 
smogiem oraz absencją pracow-
ników z tytułu zanieczyszczenia 
powietrza to kwota rzędu 3 mld 
zł! Ponad 4 tys. Małopolan rocznie 
umiera z powodu złej jakości po-
wietrza. – Właśnie dlatego Kraków 
wprowadził Uchwałę Antysmogo-
wą i konsekwentnie realizuje za-
warte w niej postanowienia. Dziś 
w Krakowie jest całkowity zakaz 
palenia paliwami stałymi – zaak-
centował Tomasz Pietrusiak i do-
dał. – Gdybyśmy te 3 mld złotych, 
które kosztuje ratowanie życia i 
zdrowia mieszkańców w związku 
ze smogiem wydali na wymianę 
kotłów, to za 4 lata Małopolska 
miałaby czyste powietrze. To daje 
do myślenia.
 Z tego powodu zainicjowa-
no Program Ochrony Powietrza 
dla województwa małopolskiego 
wyznaczający działania, których 
celem jest osiągnięcie w całej Ma-
łopolsce do 2023 r. dopuszczal-
nych poziomów zanieczyszczeń 
w powietrzu: pyłu PM10, PM2,5, 
benzo(a)pirenu, dwutlenku azotu 
i ozonu. Program zakłada m.in. 
rozbudowę sieci gazowych i cie-
płowniczych, wprowadzenie ogra-
niczenia eksploatacji instalacji 
spalania paliw stałych oraz wspie-
ranie energooszczędnego budow-
nictwa.
 – Poprawa jakości powie-
trza w naszym województwie wią-
że się z wymianą aż 500 tysięcy 
urządzeń grzewczych. Dlatego tak 
ważna jest edukacja. Jeżeli społe-
czeństwo nie zrozumie, że trze-
ba zacząć od siebie, od własnego 
pieca – nie będzie efektu – dodał 
Tomasz Pietrusiak. Zwrócił on 
także uwagę na sposoby kontroli 
przydomowych pieców oraz eg-
zekwowania przypadków łamania 
prawa. 
 – Każda gmina ma obowią-
zek kontroli mieszkańców. Słyszy-
my często w gminach, że to jest 
niepopularne i tego nie da się zro-
bić. Szanowni Państwo, jeżeli da 
się kontrolować wywalanie ście-
ków do rzek, to znaczy, że potrafi-
cie sobie poradzić z osobami, które 
uporczywie palą odpadami. Jeżeli 
edukacja nie pomaga, trzeba eg-
zekwować prawo nakładając kary 
– kierując sprawy do sądu i sto-
sując mandaty w wysokości 5000 
zł. Trzeba interweniować, wzywać 
Policję. Jeżeli nie będziemy karać, 
nigdy nie pokażemy mieszańcom, 
że mamy efektywne sposoby egze-
kwowania prawa – przypomniał 
włodarzom zebranym na szczy-
cie Pietrusiak. – Musicie wiedzieć 
dokładnie, ile kotłów posiadacie 
na terenie swoich gmin. Ile podle-
ga wymianie, ile już wymieniono. 

Inwentaryzacja w tym przypadku 
jest kluczowa – zakończył Tomasz 
Pietrusiak.
 – Dziś dzięki edukacji 
związanej z czystością powietrza 
wiemy już, że smog w Polsce ma 
twarz małych miasteczek i wsi, 
a nie wielkich miast jak jeszcze 
kilka lat temu powszechnie in-
formowano w mediach – mówił 
z kolei Andrzej Guła, prezes Kra-
kowskiego Alarmu Smogowego. 
– Najważniejszym zadaniem na 
dziś dla rządzących jest wyelimi-
nowanie z rynku mułu węglowe-
go i floto-koncentratów, które w 
największym stopniu nas trują. Z 
programami pomocowymi wy-
miany kotłów trzeba docierać do 
najbiedniejszych.
 Jak się okazuje kolejny mit, 
który związany jest z niechęcią do 
rezygnacji z węgla w społeczeń-
stwie to obawa o upadek kopalń, 
a tym samym spadek zatrudnie-
nia. – To kompletna nieprawda. 
Niska emisja, czyli przydomowe 
kotłownie spalają niecałe 10 pro-
cent węgla trafiającego na rynek. 
Nie ma obaw o zamknięcie kopalń 
i redukcję zatrudnienia – dodał 
Andrzej Guła.
 – I najważniejsze pytanie, 
jakie przed wyborami muszą sobie 
zadać kandydaci na wójtów i bur-
mistrzów. Czy naprawdę jest po-
trzeba budować kolejny chodnik, 
czy lepiej zainwestować w czyste 
powietrze dla mieszkańców gmin 
– dodał kończąc prezes Krakow-
skiego Alarmu Smogowego.
 – To najlepszy moment 
dla mieszkańców powiatu oświę-
cimskiego, by dowiedzieli się, co 
włodarze ubiegający się o reelekcje 
mają zamiar zrobić w następnej 
5-letniej kadencji. To jest akurat 
taki czas, którego nam potrzeba, 
by załatwić w powiecie oświęcim-
skim problem „kopciuchów”. Mu-
simy przeorientować budżety w 
naszych gminach. Starych kotłów 
do wymiany na naszym terenie 
jest 17 200 sztuk – na co potrzeba 
około 130 milionów złotych nie-
zbędnych do ich wymiany – mówił 
z kolei starosta Zbigniew Starzec i 
dodał. – Gdybyśmy w następnej 
kadencji pomogli najuboższym 
bezkosztowo dokonać wymiany  
(niecałe 30 procent mieszkańców 
w powiecie oświęcimskim), to ist-
nieje duże prawdopodobieństwo, 
że z dofinansowania skorzystają 
pozostali. Zostałem upoważniony 
przez Zarząd Powiatu, by złożyć 
deklarację o pomocy tym 30 pro-
centom mieszkańców uzyskać 100 
procentowe dofinansowanie do 
wymiany kotłów. Jestem pewien, 
że wspólnymi siłami, działaniami, 
uświadamianiem mieszkańców je-
steśmy w stanie przyczynić się do 
poprawy jakości powietrza na te-
renie powiatu oświęcimskiego.

Nikolina Magiera
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Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego 16 maja 2018 r. przyznało naszej 
Uczelni dotację w wysokości 2 000 000 
zł na dofinansowanie inwestycji pod 
nazwą „Adaptacja kamienicy w Starym 
Mieście na akademik”.

Z tej okazji w dniu 17.05. br.  naszą 
Uczelnię odwiedził  Piotr Ziółkowski 
– Szef Gabinetu Politycznego Wicepre-
zesa Rady Ministrów, Ministra  Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowi-
na, który przekazał JM Rektorowi prof. 
zw. dr. hab. Witoldowi Stankowskiemu 

podpisaną umowę o udzieleniu dotacji.

W tak ważnym dla oświęcimskiej Alma 
Mater  momencie miło było nam gościć 
również Zbigniewa Starca – Starostę 
Powiatu Oświęcimskiego oraz  Grze-
gorza Gołdynię – polityka, samorzą-
dowca, byłego podsekretarza stanu  w 
Ministerstwie Zdrowia.

Dzięki przekazanej dotacji możemy 
rozpocząć adaptację kamienicy poło-
żonej przy ul. Górnickiego 9  w Oświę-
cimiu na potrzeby domu studenckiego.

2 mln. zł na akademik

Rower elektryczny lub e-rower nie jest 
zbyt odmienny od tradycyjnego roweru. 
Jeśliby usunąć baterię i silnik to oka-
że się, że wszystko jest w większości w 
tym samym miejscu i funkcjonalność 
tego pojazdu pozostaje taka sama jaką 
rowery zawsze posiadały. Niemniej 
jednak z silnikiem i pojemną baterią 
rower podaje pomocną dłoń, wspoma-
ga podczas pedałowania, zmniejszając 
wysiłek rowerzysty zarówno na drodze, 
jak i poza nią. Ten przewodnik pozwoli 
dowiedzieć się wszystkiego co potrzeb-
ne przed nabyciem pierwszego roweru 
elektrycznego.

Rodzaje rowerów elektrycznych.

Jakie rodzaje rowerów elektrycznych 
są dostępne na rynku? Dzięki szybkie-
mu rozwojowi w technologii silników 
elektrycznych i projektowania rowerów 
elektrycznych są one dostępne niemal w 
tej samej ilości rodzajów i stylistyki jak 
tradycyjne rowery. Elektryczne rowery 
górskie. Mają na celu przede wszystkim 
ułatwienie podjazdów pod górę, szcze-
gólnie na długich i krętych górskich 
szlakach, tak aby nie tracić przyjemno-
ści z jazdy rowerem i czerpać z tego wię-
cej radosci. 

Spędzanie wolnego czasu i rekreacyjna 
jazda na rowerze. Bez względu na to, czy 
ktoś regularnie jeździ na rowerze, czy 
tez nie, jest młody, czy starszy to zawsze 
może wybrać się na przejażdżkę rowe-
rem ze wspomaganiem elektrycznym, 
by cieszyć się pięknymi widokami, a za 
razem zaczerpnąć świeżego powietrza. 
Dojeżdżanie do pracy. Rowery elek-
tryczne pozwalają przemieszczać się z 
punktu A do puntku B zdecydowanie 
szybciej, zmniejszając wysiłek fizyczny, 
a także koszt samej podróży.

Rower elektryczny? Warto!



TYTONIOWA KONTRABANDA
W nocy z 19/20 maja 2018 policjanci z ogniwa Patrolowo – inter-
wencyjnego oświęcimskiej komendy Policji, podczas interwencji w 
jednym z oświęcimskich mieszkań,  zatrzymali  57 – letniego miesz-
kańca Babic, podejrzanego przestępstwo akcyzowe.
Tuż po północy, policjanci zostali wezwani do jednego z oświęcim-
skich mieszkań, w związku z kłótnią, do której doszło pomiędzy 
właścicielką  mieszkania, a jej 57-letnim znajomym.  Na miejscu 
okazało się, że powodem konfliktu był fakt, iż mężczyzna nie chciał 
opuścić mieszkania gospodyni. Podczas rozmowy ze stronami kon-
fliktu policjanci dostrzegli dwa czarne worki foliowe i znajdującą 
się w nich krajankę tytoniową, nie posiadającą żadnych informa-
cji na temat źródła pochodzenia, ani też polskich znaków akcyzy. 
Właścicielem nielegalnego tytoniu okazał się 57 – latek. Mundurowi 
zatrzymali mężczyznę, a następnie  zabezpieczyli krajankę. Po zwa-
żeniu worków okazało się, że zawierają 14 kg nielegalnego tytoniu. 
Funkcjonariusze oszacowali, że mężczyzna wprowadzając do sprze-
daży nielegalne wyroby tytoniowe, skarb państwa mógł zostać 
narażony na wielotysięczne straty finansowe. Podejrzany był już 
wielokrotnie karany za przestępstwa kryminalne. Za przestępstwo 
akcyzowe grozi mu wysoka kara grzywny oraz kara pozbawienia 
wolności do lat 3.

NIETRZEŹWA JAZDA W KĘTACH  
W dniu 26 maja 2018 policjanci z Komisariatu Policji w Kętach, z 
rąk trojga pieszych przejęli nietrzeźwą  sprawczynię kolizji drogo-
wej. Dzięki wzorowej obywatelskiej reakcji na przestępstwo kierują-
ca, która wsiadła za kierownicę mając w organizmie blisko 2,5 pro-
mila alkoholu,  w porę została wyeliminowana z ruchu drogowego.
Do zdarzenia doszło w minioną sobotę tuż po godzinie 13.00. Troje pieszych 
idących poboczem ulicy Żeromskiego w Kętach, zauważyło samochód 
marki Toyota, który poruszał się całą szerokością drogi. Po chwili pojazd 
zjechał z jezdni i uderzył w skrzynkę infrastruktury kolejowej. Świadkowie 
zdarzenia błyskawicznie powiadomili służby ratunkowe, a następnie pod-
biegli do toyoty , aby udzielić kierującej pierwszej pomocy. Jak się okazało 
kobieta nie doznała żadnych obrażeń ciała, ale za to była pod silnym wpły-
wem alkoholu. Widząc  stan kobiety świadkowie uniemożliwili jej odda-
lenie się z miejsca zdarzenia do czasu przyjazdu policjantów.  Funkcjona-
riusze przejęli kierującą, którą okazała się 47 – letnia mieszkanka powiatu 
bielskiego. Badanie jej stanu trzeźwości wykazało 2,46 promila alkoholu.
Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do 
lat 2 oraz zakaz prowadzenia pojazdów nie mniejszy niż trzy lata. Ponadto 
osoba kierująca pojazdem w stanie nietrzeźwości musi się liczyć z konse-
kwencjami finansowymi. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd  obligatoryjnie 
orzeka świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. złotych.
Na wyróżnienie i wielkie podziękowania zasługuje wzoro-
wa postawa pieszych: dwojga mieszkańców Kęt oraz miesz-
kanki Łęk, którzy prawidłowo zareagowali na przestępstwo.

MAŁOLETNI NA TOROWISKU
W dniu 21 maja 2018 o godzinie 17.30 pracownicy PKP powiadomili oświę-
cimską Policję o dzieciach znajdujących się w rejonie torowiska na moście 
kolejowym na rzece Sole w Oświęcimiu.  Na miejsce natychmiast pojechał 
jeden z patroli, którego policjanci od razu zauważyli kilkoro dzieci  siedzą-
cych na torowisku. Małoletni również dostrzegli zbliżających się funkcjo-
nariuszy, więc błyskawicznie uciekli w zarośla w kierunku Broszkowic.
Biorąc pod uwagę zagrożenie dla małoletnich oraz fakt, że w takich miejscach 
istnieje zakaz przebywania osób, policjanci kolejny raz apelują, aby rodzice zwró-
cili  uwagę na to, gdzie ich pociechy spędzają czas poza domem. Czy bawią się w 
miejscach  do tego przeznaczonych,  czy też wybierają miejsca niebezpieczne.  
Funkcjonariusze apelują również do wszystkich osób postronnych o reagowa-
nie na podobne przypadki, zanim dojdzie do tragicznego w skutki zdarzenia.

SUROWA KARA DLA SYNA
Nakaz opuszczenia miejsca zamieszkania, zakaz kontak-
tu, zakaz zbliżania się do rodziców oraz dozór policyjny, ta-
kie środki zapobiegawcze zastosowała oświęcimska prokura-
tura na podstawie dowodów zebranych przez policjantów z 
Komisariatu Policji w Chełmku, wobec 35 – letniego mieszkańca 
Chełmka, który groził rodzicom i dopuścił się zniszczenia mienia.

Policjanci zostali zaalarmowani przez 64 – letniego mieszkańca 
Chełmka o awanturze, którą wszczął jego 35 – letni syn. Funkcjona-
riusze natychmiast pojechali pod wskazany adres. Na miejscu obez-
władnili agresora, a następnie ustalili, że groził on rodzicom pozba-
wieniem życia, a ponadto dopuścił się zniszczenia mienia, poprzez 
rozlanie farby malarskiej w całym domu. 35 – latek trafił do policyj-
nego aresztu.
Na podstawie zebranych przez policjantów dowodów mężczyźnie zo-
stały przedstawione zarzuty gróźb karalnych oraz zniszczenia mienia. 
W dniu 15 maja 2018 podejrzany został doprowadzony przed oblicze 
prokuratora, który chcąc zapobiec eskalacji agresji wobec pokrzyw-
dzonych, zastosował wobec 35 - latka środki zapobiegawcze w postaci: 
nakazu opuszczenia miejsca zamieszkania, zakazu kontaktu z rodzi-
cami, zakaz zbliżania się do nich oraz dozoru policyjnego.
Za groźby karalne grozi do 2 lat pozbawienia wolności, natomiast za 
zniszczenie mienia do 5 lat pozbawienia wolności.

RANNY MAŁOLETNI ROWERZYSTA
W dniu 12 maja 2018 o godzinie 18.35 w Osieku na ulicy Głównej 
doszło do poważnego wypadku drogowego.
Jak wstępnie ustalili policjanci 64 – letnia mieszkanka Kęt, kierując sa-
mochodem marki Hyundai, potrąciła przejeżdżającego przez jezdnię 
w rejonie przejścia dla pieszych , 13 – letniego rowerzystę.  W wyniku 

potrącenia małoletni mieszkaniec Osieka  doznał poważnych obrażeń 
głowy i został przetransportowany helikopterem Lotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego do jednego z krakowskich szpitali.
W trakcie dalszego postępowania policjanci ustalą dokładne oko-
liczności w jakich doszło do tego wypadku drogowego. Policjanci 
przypominają: Rowerzysto, kask chroni Twoją głowę W związku z 
dwoma ostatnimi poważnymi zdarzeniami z udziałem rowerzystów 
tj. sobotnie potrącenie małoletniego rowerzysty w Osieku oraz zde-
rzenie rowerzystów w Oświęcimiu, policjanci apelują do rowerzystów 
o zakładanie kasków rowerowych. Ten podnoszący bezpieczeństwo 
element ubioru, wielu rowerzystów lekceważy, ale to od niego, w przy-
padku potrącenia lub upadku na jezdnię, zależy zdrowie, a nawet ży-
cie. Bardzo ważne jest aby rodzice,  dbając o bezpieczeństwo swojego 
dziecka, zezwalali  na jazdę rowerem z założonym kaskiem. Ponadto 
powinni  przypominać swoim pociechom podstawowe zasady ruchu 
drogowego,  gdyż to co rodzicowi, posiadającemu prawo jazdy wydaje 
się proste, dla małoletniego rowerzysty nie zawsze jest oczywiste.

WPADŁ ZŁODZIEJSKI DUET
Oświęcimscy policjanci zatrzymaniem na gorącym uczynku zakończyli dzia-
łalność złodziejskiej pary okradającej sklepy. Podczas przeszukania samocho-
du podejrzanych (45 – letniego mieszkańca Zawiercia oraz jego 38 – letniej 
partnerki), policjanci zabezpieczyli markowe towary o łącznej wartości  5 
tysięcy złotych oraz 10 tysięcy złotych w gotówce pochodzące z przestępstwa.
Policjanci Wydziału Kryminalnego od kilku tygodni pracowa-
li nad ustaleniem sprawców, którzy dokonali kilku kradzieży skle-
powych na terenie oświęcimskich galerii handlowych. Na podsta-
wie zabezpieczonych dowodów oraz przeprowadzonych czynności 
funkcjonariusze ustalili, że związek z kradzieżami ma ta sama para.
Pod koniec kwietnia br. podejrzani ponownie zawitali do Oświęcimia, tym 
razem skierowali się do jednej z oświęcimskich perfumerii. Po dokonaniu 
kradzieży kilku pudełek kremów i markowych perfum, złodzieje opuści-
li sklep, wsiedli do swojego volkswagena, a następnie chcieli jak najszybciej 

wyjechać ze skradzionym towarem. Wtedy do działania przystąpili policjan-
ci i pojazd został zatrzymany. We wnętrzu samochodu policjanci odnaleźli 
całe mnóstwo dowodów potwierdzających wcześniejsze ustalenia. Podczas 
przeszukania  zabezpieczyli po kilkadziesiąt sztuk różnego rodzaju towarów 
pochodzących, z co najmniej, kilku sklepów. Wśród zabezpieczonych pro-
duktów znajdowały się perfumy, kremy, szampony, zestawy do golenia, arty-
kuły chemii gospodarczej, słodycze, kawa, noże i siekiery. Ponadto w jednej 
ze skrytek policjanci ujawnili gotówkę w kwocie 10 tysięcy złotych pocho-
dzącą najprawdopodobniej ze sprzedaży wcześniej skradzionych towarów. 
Zatrzymani usłyszeli  zarzuty,  a policjanci ustalają sklepy, z których pochodziły 
pozostałe skradzione towary, tak więc liczba zarzutów z pewnością wzrośnie. 
Okazało się także, że zatrzymali  byli już karani za przestępstwa przeciwko mieniu.

SZYBKA INTERWENCJA POLICJI  
9 maja 2018 policjanci z Komisariatu Policji w Brzeszczach, w kilkadziesiąt 
minut ustalili, a następnie  nałożyli mandat karny na kierującą, która odjecha-
ła z parkingu, po tym, jak swoim samochodem zarysowała bok innego auta. 
W tym przypadku spostrzegawczością wykazali się świadkowie zdarzenia.

Do zdarzenia doszło wczoraj na jednym z parkingów przy ulicy Mickiewi-
cza  w Brzeszczach. Dwie mieszkanki Rybnika powiadomiły Policję,  że były 
świadkami jak kierująca samochodem marki Toyota, cofając uszkodziła 
drzwi zaparkowanego samochodu marki Fiat Punto, po czym odjechała.
Sprawą natychmiast zajęli się policjanci. Na podstawie numerów rejestra-
cyjnych, podawanych przez panie, które były świadkami zdarzenia, ustalili, 
że właścicielką pojazdu jest 48 – letnia mieszkanka Brzeszcz. Pojechali do 
jej miejsca zamieszkania,  gdzie potwierdzili, że to ona  brała udział w  zda-
rzeniu. Kobieta tłumaczyła, że nie zdawała sobie sprawy z wyrządzonej 
szkody. Za popełnione wykroczenie została ukarana mandatem karnym.
Podziękowania za spostrzegawczość oraz prawidłową reakcję,  nale-
żą się mieszkankom Rybnika. Kobiety nie tylko powiadomiły Poli-
cję, ale wiedziały, że w przypadku tego rodzaju zdarzenia, swoją uwagę 
należy skoncentrować na numerach rejestracyjnych pojazdu.  Dzięki 
temu właściciel fiata za poniesioną szkodę nie zapłaci z własnej kieszeni. 

Policjanci przypominają: Rowerzysto, kask chroni Twoją głowę

W związku z dwoma ostatnimi poważnymi zdarzeniami z udzia-
łem rowerzystów tj. sobotnie potrącenie małoletniego rowerzysty 
w Osieku oraz zderzenie rowerzystów w Oświęcimiu, policjanci 
apelują do rowerzystów o zakładanie kasków rowerowych. Ten 
podnoszący bezpieczeństwo element ubioru, wielu rowerzystów 
lekceważy, ale to od niego, w przypadku potrącenia lub upadku 
na jezdnię, zależy zdrowie, a nawet życie. Bardzo ważne jest aby 
rodzice,  dbając o bezpieczeństwo swojego dziecka, zezwalali  na 
jazdę rowerem z założonym kaskiem. Ponadto powinni oni przy-
pominać swoim pociechom podstawowe przepisy ruchu drogo-
wego,  gdyż to co rodzicowi posiadającemu prawo jazdy wydaje 
się proste, dla małoletniego rowerzysty nie zawsze jest oczywiste.

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
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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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