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Prace nad budową „Mostu 
Duchów” w Oświęcimiu zaczynają 
się powoli materializować. Prezy-
dent Janusz Chwierut intensywnie 
poszukuje możliwości pozyskania 
zewnętrznych środków � nanso-
wych na budowę tej jednej ze stra-
tegicznych inwestycji w Oświę-
cimiu, która ma zdynamizować 
rozwój miasta. Szacowany koszt 
budowy trzeciej, pieszej kładki 
w Oświęcimiu wyniesie według kal-
kulacji z roku 2013, około 35 mln zł. 
 Przeprawa stanie 
w bezpośrednim sąsiedztwie byłe-
go obozu Auschwitz w okolicach 
dawnej ściany straceń. Ten nie-
zwykły „Most Duchów” zapro-
jektował Jarosław Kozakiewicz. 
Artysta chciał, aby nowa kładka 
przez rzekę Sołę, pełniła symbo-
liczną funkcję przejścia od śmierci 
do życia, od barbarzyństwa świata 
obozu do świata Miasta Pokoju. 
„Most Duchów” ma mieć formę 
skręcającej o 180 stopni wstęgi. 
W jego środku znajdować się bę-

dzie dziesięciometrowy korytarz. 
Turyści odwiedzający Państwo-
we Muzeum Auschwitz - Birke-
nau dzięki tej nowej kładce, będą 
mogli udać się do budowanego 
już na Kamieńcu „Parku Pojed-
nania Narodów”, gdzie w ciszy 
i na łonie miejskiej zieleni odda-
dzą się re� eksji i szukaniu prze-
słania płynącego z Auschwitz.
 Oświęcimski magistrat 
podkreśla, że stworzenie nowe-
go, miejskiego parku o charak-
terze symbolicznym, edukacyj-
nym i kulturowym przyczyni się 
do wytworzenia nowych więzi 
w oparciu o człowieka, kultu-
rę i naturę, a przede wszystkim 
wzmocni międzynarodową rolę 
Oświęcimia jako Miasta Pokoju.
 Przed prezydentem Ja-
nuszem Chwierutem stoi nie lada 
wyzwanie, ponieważ „Most Du-
chów” jest bardo skomplikowa-
nym obiektem inżynieryjnym, 
dlatego jego budowa nie będzie 
tania. Urząd Miasta Oświęcim 

złożył już pierwszy wniosek o 
do� nansowanie, a kolejny zosta-
nie złożony zaraz po ogłoszeniu 
naboru w ramach funduszy nor-
weskich i Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego na lata 2014-2021.
 Nie czekając na decy-
zje ws. dodatkowego � nanso-
wania, oświęcimski magistrat 
już wyciął wszystkie drzewa 
w pasie, w którym planowana 
jest budowa „Mostu Duchów”.
 Powstanie trzeciej kładki 
ma też na celu przyciągnięcie tu-
rystów odwiedzającym muzeum 
Auschwitz, do centrum Oświęci-
mia.  - Obecnie przygotowywana 
jest Strategia Rozwoju Turystyki, 
która obejmuje wiele projektów 
i działań w rejonie Starego Miasta  
skierowanych do turystów - in-
formuje oświęcimski magistrat.
 „Most Duchów” jest w 
pierwszej setce najciekawszych 
niezrealizowanych projektów mo-
stowych.

Portal OświęcimOnline.pl

„Most Duchów” coraz bliżej
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
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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

W niedzielę, 25 marca, na Rynku w Kętach 
odbył się Jarmark Wielkanocny. Rozma-
itości dostępne na świątecznych straga-
nach były ręcznie wykonane i pełne swej 
wartości artystycznej. Prym wiodły wiel-
kanocne ozdoby i aromatyczne przysmaki. 
Swoje wyroby prezentowali lokalni artyści, 
rękodzielnicy i przedsiębiorcy, a także sto-
warzyszenia, fundacje i Koła Gospodyń 
Wiejskich. 

Na uczestników Jarmarku czekała pięk-
nie przygotowana scena z różnobarwny-
mi krzewami, papierowymi motylami i 
pisankami. W wiosennych promieniach 
słońca na scenie zaprezentowała się Kape-
la Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Kęty” oraz 
dzieci i młodzież z ZSP Nr 3 w Kętach, SP 
w Nowej Wsi, SP w Witkowicach, chór 
szkolny ZSG Nr 2 w Kętach oraz SP Nr 1 
Kętach. Swe umiejętności pokazali także 
najmłodsi z przedszkoli w Bielanach, No-
wej Wsi i Kętach. Do grona artystów nale-
żeli przedstawiciele szkoły podstawowej w 
Czańcu, kształcący się w ramach fundacji 
Włóczykije, Zespół Wokalny Domu Kul-
tury w Kętach, a wszystkich uczestników 

i publiczność zachwycił występ Natalii Ni-
kiel oraz Oliwii Baran – uczestniczek tur-
nieju Festiwalu Młodego Aktora.

Najmłodszym wiele radości sprawiły po-
szukiwania jajek wielkanocnych, pełnych 
ciekawych zagadek. Można było też za-
przyjaźnić się z oślicą Mają, która ocho-
czo pozowała do zdjęć i z wielką radością 
przyjmowała głaskanie i przytulanie. 

Podczas świętowania rozstrzygnięto kon-
kurs na najdłuższą palmę wielkanocną. 
Łącznie w konkurencji wystawiono aż 8 
pięknych palm. Miejsce pierwsze zaję-
ła palma wykonana przez Kamila i Wik-
torię Kosowskich z rodziną i dziadkiem 
(9,30m). Miejsce drugie zdobył Klub Se-
niora „Pod Złotym Dębem” z Witkowic. 
(6.63m). Natomiast miejsce trzecie zajęła 
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP 
Kęty-Podlesie (6,40m).

Tegoroczny Jarmark Wielkanocny zgro-
madził licznych mieszkańców Kęt i oko-
licznych miejscowości.

Dom Kultury w Kętach

KĘTY. Świąteczna niedziela

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia infor-
muje, iż ogłoszono kolejne nabory wniosków, 
które odbędą się w terminie od 9 kwietnia do 
23 kwietnia 2018 roku. Wnioski składać bę-
dzie można zgodnie z poniższymi zakresami:

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na 
lata 2014-2020:
1) nabór 6/2018 z zakresu propagowania do-
brostanu społecznego i dziedzictwa kultu-
rowego na obszarach rybackich i obszarach 
akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego 
rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego 
dziedzictwa kulturowego

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020:
1) nabór 7/2018 z zakresu rozwoju ogólnodo-
stępnej i niekomercyjnej infrastruktury tury-
stycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
2) nabór 8/2018 z zakresu zachowania dzie-
dzictwa lokalnego 

Stowarzyszenie Dolina Karpia jest organiza-
cją pozarządową działającą od 2006 na rzecz 
zrównoważonego rozwoju Doliny Karpia. 
Obszar działania Stowarzyszenia stanowi sie-
dem  gmin położonych w Małopolsce w po-
wiecie oświęcimskim (Osiek, Polanka Wielka, 
Przeciszów i Zator) oraz wadowickim (Brzeź-
nica, Spytkowice i Tomice).

Stowarzyszenie Dolina Karpia
Zator, ul. Rynek 2

32-640 Zator
tel/fax: 33/ 841 05 84

www. dolinakarpia.org
e-mail: biuro@dolinakarpia.org

Biuro czynne w godz. 08:00 – 16:00

Kwietniowe dofinansowania
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Centrum Nowoczesnej Rehabilitacji i Opieki TriVi-
ta współpracuje z wieloma lekarzami, specjalistami 
w Polsce i za granicą. Ostatnio swoją wiedzą na te-
mat terapii i rehabilitacji w przypadku choroby Par-
kinsona dzielili się wykładowcy akademiccy. To cięż-
kie schorzenie dotyka w Polsce ponad 80 tys. osób.

Dostęp do najnowszej medycznej wiedzy, wymiana do-
świadczeń w środowisku lekarskim najlepiej służy same-
mu pacjentowi. W Centrum TriVita w Porąbce rozma-
wiano o chorobie Parkinsona. - To problem, który dotyka 
w Polsce ponad 80 tys. ludzi. Schorzenie dotyka dorosłej 
populacji, najczęściej osób po 50. roku życia, ale mamy 
także zachorowania osób młodszych. Nie ma możliwo-

ści wyleczenia tej choroby. Główne objawy to oczywiście 
objawy ruchowe. Takie zaburzenia jak spowolnienie, 
drżenie, sztywność mięśniowa, zaburzenia odruchów 
postawy, które mogą prowadzić do upadku. Duży ob-
szar zagadnień, który też musimy identyfikować i leczyć, 
to objawy pozaruchowe. Problemy z pamięcią, obni-
żenie nastroju, czasem nawet depresja, lęk - opisuje dr 
hab. n. med. Agnieszka Gorzkowska z Uniwersytec-
kiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. 

Problem jest ogromny. Na szczęście nie pozostajemy 
wobec niego całkowicie bezbronni. - Mamy duży arse-
nał farmakoterapii. Leków, którymi możemy pomagać 
pacjentowi. Jest to leczenie objawowe. Niezwykle, przez 
długi okres przynajmniej, skuteczne. Mamy także moż-
liwość leczenia operacyjnego. Ale ten duży obszar, do 
zagospodarowania, który ciągle pozostaje, to rehabilita-
cja. Właściwa rehabilitacja osób z chorobą Parkinsona. 
O tym wszystkim dzisiaj mówimy - relacjono-
wała dr hab. n. med. Agnieszka Gorzkowska.
W Centrum TriVita omówiono także m.in. za-
gadnienia aktywności fizycznej dla osób 
z chorobą Parkinsona. Ruch jest skutecznym lekarstwem. 
- Zmierzamy przede wszystkim ku temu, aby aktywność 
fizyczna stanowiła profilaktykę zdrowia. A jeżeli fak-
tycznie okazuje się, że występuje proces chorobowy, z 
różnych przyczyn, m.in. choroba Parkinsona czy inne 

choroby, również neurodegeneracyjne, jestem pewny, że 
odpowiednio dozowana aktywność fizyczna, dobrana do 
możliwości ćwiczącego, również jego zainteresowań, po-
zwoli może nie do końca na wyleczenie, ale na opóźnie-
nie tempa narastania choroby - podkreślił prof. Jarosław 
Cholewa z Akademii Wychowania Fizycznego im. Je-
rzego Kukuczki w Katowicach.

Wykłady i spotkania ze specjalistami z zakresu medycy-
ny i rehabilitacji odbywają się w Centrum TriVita regu-
larnie. Ośrodek w Porąbce dysponuje wszechstronnym 
zapleczem i specjalistycznym sprzętem. - Najważniejsze 
jest to, że mamy dobrze dobraną, wykwalifikowaną ka-
drę, rehabilitantów, terapeutów, oddanych opiekunów, 
którzy świadczą usługi na najwyższym poziomie - mówi 
Dorota Łabuda, dyrektor Centrum Nowoczesnej Reha-
bilitacji i Opieki TriVita. A kolejne spotkania w Porąbce z 
wybitnymi specjalistami z różnych dziedzin już wkrótce.

Centrum Nowoczesnej 
Rehabilitacji i Opieki TriVita

ul. Krakowska 73
43-353 Porąbka

+48 (33) 432 25 50
+48 502 280 996

recepcja@trivita.pl 
www.trivita.pl

O chorobie Parkinsona w Centrum TriVita w Porąbce

Coraz cieplejsze dni oraz ładniejsza pogoda za-
chęcają, by rozpocząć tegoroczny sezon rowerowy 
– oczywiście zakładając, że przez zimę nie był on 
używany. Doświadczeni użytkownicy dwóch kó-
łek wiedzą jednak, że zanim po raz pierwszy wsią-
dą na siodełko, muszą zadbać o pojazd, by później 
nie napotkać przykrych niespodzianek. Do odpo-
wiedniego przygotowania roweru przed wyrusze-
niem na wiosenne wycieczki zachęcają również 
specjaliści ze sklepu Blue Sport, mieszczącego się 
w Grojcu. Oprócz udzielenia porad, mogą oni tak-
że zapewnić profesjonalny serwis, dzięki czemu 

użytkownicy nie będą musieli przeprowadzać go 
na własną rękę.
Jeżeli jednak ktoś chciałby samodzielnie przygo-
tować rower do nowego sezonu, powinien zwró-
cić uwagę na kilka ważnych spraw. O ile nie był 
on wykorzystywany przez ostatnie kilka miesięcy, 
a jesień zakończył w dobrym stanie, niezbędne 
czynności mogą ograniczyć się do umycia go i 
napompowania kół. W innym przypadku należy 
dokładnie oczyścić go ze wszystkich pozostałości 
błota i piasku. Czyszcząc zębatki, warto przy tym 
zwrócić uwagę czy ząbki nie zostały starte, nato-
miast w przypadku łańcucha, czy nie „wyciągnął 
się”. Gdy nic takiego nie nastąpiło, kolejnym kro-
kiem powinno być nasmarowanie ruchomych czę-
ści (takich jak łańcuch, zębatki, mechanizmy prze-
rzutek, hamulce czy gwinty pedałów) specjalnym 
olejem rowerowym. Warto w niego zainwestować, 
gdyż stosowanie nieodpowiednich środków prze-
znaczonych do innych celów, może również do-
prowadzić do uszkodzeń.
Jedną z najważniejszych spraw jest zadbanie o koła 
rowerowe. Przede wszystkim należy sprawdzić, 
czy nie są scentrowane lub skrzywione. Niezbęd-
na jest także kontrola ciśnienia w oponach, gdyż 

zbyt niskie w stosunku do zaleconego naraża bież-
nik na szybsze starcie, a samą dętkę na przebicie. 
Istotne jest również, by upewnić się, czy hamulce 
są sprawne, a linki hamulcowe nie pokryły się rdzą 
lub nie uległy innym uszkodzeniom, kwalifikują-
cym je do wymiany. Warto przy tym zauważyć, iż 
z poważnymi problemami trudno poradzić sobie 
samemu i powinny zostać naprawione w serwisie.
Ostatnim elementem, który nie występuje we 
wszystkich rowerach, jest amortyzator, o który 

również należy zadbać. Nie zawsze jednak jest 
to możliwe samodzielnie, dlatego również w tym 
przypadku konieczna może być wizyta w profesjo-
nalnym serwisie, jaki oferuje Blue Sport. Również 
w przypadku innych zaobserwowanych proble-
mów nasi specjaliści z chęcią udzielą porad i do-
konają stosownych napraw, dlatego serdecznie za-
praszamy do odwiedzenia nas w Grojcu przy ulicy 
Beskidzkiej 59.

Jak dobrze przygotować rower do nowego sezonu
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Co to jest ZTPO?

ZTPO, czyli Zakład Termicznego Przekształ-
cania Odpadów to nazwa spalarni planowanej 
na terenie kompleksu Grupy Synthos, pełnią-
cej funkcje nowoczesnej elektrociepłowni. 
Instalacja, zamiast węglem będzie zasilana 
odpadami, z których w większości odzyskane 
zostaną wcześniej wszystkie wartościowe su-
rowce m.in. szkło, papier, metal.

Nowe źródło energii, które zastąpi dotychcza-
sowy przestarzały kocioł węglowy, zaspokoi 
1/5 całego obecnego zapotrzebowania mia-
sta i instalacji technologicznych Grupy Syn-
thos. Powstający prąd będzie zasilał urządze-
nia Synthos, a ciepło trafi do miejskiej sieci 
ogrzewającej budynki na terenie Oświęcimia.

Jedynym inwestorem nowego projektu jest 
Grupa Synthos. Oznacza to, że w odróżnieniu 
od innych spalarni, na jej  budowę nie zostaną 
wydane środki z budżetu lokalnego samorzą-
du. Instalacja została wpisana przez radnych 
sejmiku do Wojewódzkiego Planu Gospodar-
ki Odpadami dla Województwa Małopolskie-
go. 

Jakie są korzyści z ZTPO?

EFEKTYWNE ŹRÓDŁOPRĄDU I CIEPŁA
ZTPO będzie jednym z 4 źródeł dostarcza-

jących energię dla zakładów Grupy Synthos 
oraz Oświęcimia, zaspokajając 1/5 wszystkich 
potrzeb w tym zakresie.

Nowoczesna technologia, specyfika odpadów 
jako paliwa oraz równoczesna produkcja prą-
du i ciepła sprawią, że planowana instalacja 
będzie odznaczała się bardzo dużą sprawno-
ścią wytwarzania energii.

SZANSA NA NIŻSZEKOSZTY OGRZEWA-
NIADLA MIESZKAŃCÓW
Grupa Synthos zdecydowała się na budowę 
spalarni zamiast kotła węglowego, ponieważ 
ta jest bardziej ekologiczna oraz umożliwia 
produkcję energii taniej. 

Część tańszego ciepła trafi do Przedsiębior-
stwa Energetyki Cieplnej w Oświęcimiu, co 
spowoduje, że mogą skorzystaćna tym także 
mieszkańcy miasta.

MNIEJSZE GÓRY(I DOŁY) ŚMIECI
Rozrastające się składowiska odpadów oraz 
dzikie wysypiska śmieci zagrażające środo-
wisku naturalnemu – planowana na terenach 
Synthos spalarnia pozwoli w istotnym stopniu 
zmniejszyć skalę tego problemu.

MIEJSCA PRACY I PODATKI DLA
OŚWIĘCIMIA
W nowym zakładzie pracę znajdzie od kilku-
nastu do nawet 30 mieszkańców Oświęcimia i 
okolic. Oprócz tego Synthos zapewni dodat-
kowe przychody do budżetu miasta z tytułu 
podatków PIT i CIT.

MNIEJ ZANIECZYSZCZEŃCZYSTSZE PO-
WIETRZE!
4 razy mniej tlenku azotu, 18 razy mniej pyłu 
i aż 35 razy mniej tlenku siarki będzie emi-
towała planowana instalacja w stosunku do 
przestarzałego kotła węglowego. Poprawa ja-
kości powietrza będzie odczuwalna nie tylko 
w Oświęcimiu, ale także w oddalonych o wiele 
kilometrów sąsiednich miejscowościach.

WALKA Z NISKĄ EMISJĄ
Smog to dla Oświęcimia jeden z głównych 
problemów ekologicznych. 

Co istotne, tylko ok. 11% (43 tony) tych za-
nieczyszczeń pochodzi z przemysłu, nato-
miast 59% (228 ton) pochodzi z domowych 
kotłów.

Budowa Zakładu Termicznego Przekształca-
nia Odpadów wpłynie na poprawę tej sytu-
acji. Po pierwsze, zmniejszy się ilość pyłów 
pochodzących z przemysłu, ponieważ nowa 
instalacja będzie wielokrotnie bardziej eko-
logiczna od dotychczasowego kotła węglowe-
go. Po drugie,Synthos zdecydował, że część 
oszczędności uzyskanych w wyniku budowy 
spalarni zostanie przeznaczonych na dofi-
nansowanie wymiany źródeł ciepła w domach 
oświęcimian.

Ważne pytania:

Czy spalarnia spowoduje zwiększenie zanie-
czyszczeń powietrza?
Planowana instalacja będzie emitowała zde-
cydowanie mniej zanieczyszczeń niż dotych-
czas wykorzystywany kocioł węglowy. Ten 
po wybudowaniu ZTPO zostanie wyłączony. 
Dodatkowo Synthos wesprze walkę ze zjawi-
skiem niskiej emisji dofinansowując wymianę 
źródeł ciepła w domach mieszkańców Oświę-
cimia.

Czy zwiększy się ruch samochodowy, a drogi 
którymi transportowane będą odpady zosta-
ną zniszczone? Co z ulicą Nadwiślańską?
Ruch samochodowy na ulicach Oświęcimia 
związany z działalnością ZTPO wzrośnie o 
około 0,5%. Ruch na ulicy Nadwiślańskiej nie 
zwiększy się w stosunku do obecnego – do 
ZTPO trafiać będzie osad komunalny z MPOŚ 
oraz frakcja palna wysegregowana z odpadów 
trafiających do Składowiska Odpadów Komu-
nalnych, które już obecnie wywożone są tą samą 
drogą do zewnętrznych odbiorców produkują-
cych paliwa alternatywne.

Czy pojawią się uciążliwości zapachowe zwią-
zane z działalnością spalarni?
Przywożone odpady będą umieszczane w 
szczelnym, pracującym w podciśnieniu po-
mieszczeniu, z którego powietrze będzie zasy-
sane wprost do komory spalania. Nie będzie też 
żadnego placu składowego na odpady.

Co z pozostałościami po spalonych odpa-
dach?
Niebezpieczne pyły i pozostałości z instalacji 
oczyszczania spalin Synthos zleci do unieszko-
dliwienia niemieckiej firmie K+S. Zostaną one 
wywiezione z Oświęcimia do niemieckich ko-
palń soli. Żużle, jako odpady  inne niż niebez-
pieczne, zostaną odebrane przez specjalistyczne 
firmy budowlane, a po frakcjonowaniu użyte do 
celów gospodarczych jako materiał budowlany, 
np. do podbudowy dróg.

Gdzie szukać informacji na temat ZTPO? 
• na stronie internetowej www.energiaoswie-
cim.pl,
• w gazecie informacyjnej, która trafi do skrzy-
nek mieszkańców Oświęcimia,
• w mediach lokalnych i regionalnych,
• w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświę-
cimiu w Wydziale Architektury i Budownictwa.

 
Jak uczestniczyć w konsultacjach społecz-
nych?
• Biorąc udział w rozprawie administracyjnej 
- szczegóły na jej temat pojawią się wkrótce 
m.in. na stronie www.energiaoswiecim.pl

Konsultacje społeczne nowego projektu budowy spalarni

W minionym tygodniu o� cjalnie zakończyły 
się prace, związane z budową nowej szatni dla 
uczniów, uczęszczających do Samorządowego 
Zespołu Szkół w Bobrku. W otwarciu nowego 
pomieszczenia uczestniczyli uczniowie, którzy z 
burmistrzem Chełmka Andrzejem Saternusem 
wspólnie przecięli tradycyjną biało-czerwoną 
wstęgę. Korzystając z okazji uczniowie oraz dy-
rektor placówki przekazali włodarzowi gminy 
podziękowania za pomoc szkole w jej rozwoju. 
Projekt „Przebudowa i rozbudowa szkoły Samo-
rządowego Zespołu Szkół w Bobrku polegającej 
na dobudowie szatni”, który zrealizowała � rma 
Inveko, kosztował ponad 380 115 złotych. Do-
datkowo placówka zakupiła wyposażenie szatni 
za kwotę 24,5 tysiąca złotych, z czego 17,5 tysiąca 
pochodziło z budżetu Gminy Chełmek, natomiast 
7 tysięcy złotych dołożyła Rada Rodziców SZS w 
Bobrku.
- Budowa nowej szatni była dla nas bardzo ważną 
inwestycją, ponieważ istotne jest nie tylko to, aby-
ście mogli uczyć się w komfortowych warunkach, 

ale także abyście mieli takie miejsce, w którym 
możecie bezpiecznie pozostawić na przykład Wa-
szą kurtkę czy książki, które w danym momencie 
nie są Wam potrzebne. Bardzo się cieszę, że dzisiaj 
możemy wspólnie otworzyć szatnię, na którą cze-
kaliście. Mam nadzieję, że będzie się Wam z niej 
wygodnie korzystało przez wszystkie lata, które 
spędzicie w tej szkole – mówił podczas otwarcia 
nowej szatni burmistrz Andrzej Saternus.
Warto dodać, że była to kolejna inwestycja w SZS 
w Bobrku, zakończona w obecnym roku szkol-
nym. Końcem 2017 roku za blisko 106 tysięcy 
złotych wyremontowane i zmodernizowane zo-
stało przedszkole, które teraz jest nowoczesne, 
przestronne, kolorowe i co najważniejsze zapew-
nia najmłodszym doskonałe warunki do zabawy 
i nauki. Również nowe pomieszczenia powstały 
w SZS w Gorzowie, gdzie za kwotę ponad 310 
tysięcy złotych przebudowana została kuchnia, 
powstała nowa jadalnia oraz nowoczesny pokój 
nauczycielski.

UG Chełmek

CHEŁMEK. Nowa szatnia
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Opanowali problem fetoru

Nękający od lat Oświęcim i jego okolice pro-
blem fetoru po długiej batalii został wreszcie 
zażegnany. Dzięki zaangażowaniu wielu śro-
dowisk oraz ogromnych środków � nanso-
wych widoczne są efekty, w tym poczynione 
inwestycje. 
- Przez blisko cztery lata, angażując ogromne 
środki � nansowe i zasoby ludzkie, musieliśmy 
udowadniać nasze racje i wskazania źródeł 
nieprawidłowości w celu ostatecznego ich wy-
eliminowania i zapanowania nad problemem 
– mówi Starosta Oświęcimski Zbigniew Sta-
rzec. – Należy podkreślić, że stan ograniczenia 
uciążliwości zapachowych w powietrzu został 
osiągnięty dzięki determinacji mieszkańców, 
samorządowców, państwowych i powiato-

wych służb, inspekcji oraz społeczników z Ze-
społu Roboczego ds. likwidacji uciążliwości 
zapachowych i Stowarzyszenia Stop Fetorowi 
– podkreśla starosta. 
Starostwo Powiatowe nawiązało współpracę 
z prof. Izabelą Sówką z Zakładu Inżynierii i 
Ochrony Atmosfery Politechniki Wrocław-
skiej. Raport zespołu pod jej kierownictwem  
rozwiązał wiele wątpliwości. Badania te były 
przełomowym krokiem w drodze do wyelimi-
nowania problemu. 
Najważniejszymi osiągnięciami poczynio-
nych działań są: zamknięcie otwartego kanału 
ścieków przemysłowych z zakładów chemicz-
nych do oczyszczalni, zmiana technologii 
oczyszczania ścieków przemysłowych bez kie-
rowania ich do otwartego zbiornika uśrednia-
jącego stanowiącego de facto stary zbiornik 
typu „staw”, wyeliminowanie dążeń oczysz-
czalni ścieków do przyjmowania wszystkich 

ścieków przemysłowych z całej Polski, w tym 
eliminacja tak częstych dostaw nocnych i wie-
czornych zwłaszcza z ładunkiem bardzo odo-
roczynnym, zmiana zakresu i sposobu moni-
toringu emisji do powietrza na terenie � rmy 
Synthos, wdrożenie działań naprawczych w 
obrębie składowiska, sortowni i kompostow-
ni. To technologiczne składowe osiągniętego 
sukcesu. 
Tym sposobem wspólnie rozwialiśmy zmar-
twienie, nominalnie gospodarza terenu, czyli 
Prezydenta Oświęcimia.
W powiecie, zwłaszcza w gminach wiejskiej i 
miejskiej wciąż jednak istnieje problem jako-
ści powietrza, gdyż niska emisja oraz bardzo 
uprzemysłowiony teren, wciąż w tym zakresie 

się rozwijający, dodatkowo morfologia i zago-
spodarowanie terenu (Kotlina Oświęcimska 
okolona stawami) dają o sobie znać w postaci 
smogu. Ta sama - skuteczna ekipa, która po-
radziła sobie z przykrym zapachem, już pod-
czas spotkania wieńczącego walkę z fetorem, 
rozmawiała o potrzebie przeciwdziałania i 
kontroli zjawiska niskiej emisji. Rozmów-
cy byli zgodni, że to kolejny ważny problem, 
który trzeba rozwiązać wspólnymi siłami. 

Powiat Oświęcimski

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 ). 

+48 579 550 930

+48 579 550 930

kontakt@kool-haft.pl

www.kool-haft.pl

kontakt@kool-haft.pl

www.kool-haft.pl

ul. Zgodna 27A,

32-600 Broszkowice

ul. Zgodna 27A,

32-600 Broszkowice

HAFT KOMPUTEROWY 

HAFT KOMPUTEROWY 

NA RÓŻNORODNYCH TEKSTYLIACH I ODZIEŻY, 

NA RÓŻNORODNYCH TEKSTYLIACH I ODZIEŻY, TAKŻE REKLAMOWEJ I SPORTOWEJ

TAKŻE REKLAMOWEJ I SPORTOWEJ

NADRUKI

NADRUKI

NIEPOWTARZALNE DODATKI

NIEPOWTARZALNE DODATKI HAFT KOMPUTEROWY NA RÓŻNORODNYCH TEKSTYLIACH I ODZIEŻY, 

TAKŻE REKLAMOWEJ I SPORTOWEJ

NADRUKI

NIEPOWTARZALNE DODATKI

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 
� zykalne 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 zoo� zjoterapeutka 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.� zjo-wet.pl i na facebooku.

Zadzwoń: 796 931 469

Zoofiz joterapeuta

Docenili pracę sołtysów

Dzień sołtysa był okazją do spotkania, sołtysów 
i przewodniczących rad dzielnicowych z terenu 
powiatu oświęcimskiego z przedstawicielami 
władz Powiatu Oświęcimskiego. W tym roku 
przypadł on w niedzielę 11 marca.
– Święto to jest okazją do wyrażenia wdzięczno-
ści i szacunku sołtysom i ich odpowiednikom 
w mieście czyli przewodniczącym rad dziel-
nicowych za ich pracę oraz zwrócenie uwagi 
społeczeństwa na rolę jaką pełnią w polskiej 
samorządności – powiedział Starosta składając 
okolicznościowe życzenia. Do życzeń dla soł-
tysów i przewodniczących rad dzielnicowych 
dołączyli wicestarosta Jarosław Jurzak, członek 
Zarządu Powiatu Ewa Pawlusiak i Przewodni-
czący Rady Powiatu w Oświęcimiu Radosław 
Włoszek.

Spotkanie zorganizowano 13 marca w sali se-
syjnej Rady Powiatu, z inicjatywy Starosty Zbi-
gniewa Starca i Prezesa Małopolskiego Stowa-
rzyszenia Sołtysów Koło Powiatowe Oświęcim 
Władysława Zalińskiego. Było ono poświęcone 
również zagadnieniom związanym z inwesty-
cjami drogowymi, planami budowy spalarni 
śmieci oraz obchodami setnej rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości. Starosta 
poinformował, że � rma Synthos planuje budo-
wę instalacji do termicznej utylizacji odpadów. 
Obecnie trwa proces konsultacji społecznych. 
Z dokumentacją projektu można zapoznać się 
poprzez Biuletyn Informacji Publicznej naszego 
Powiatu.

Powiat Oświęcimski
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Raz w roku cały obłudny świat   
męski   składa rytualny pokłon 
i życzenia kobietom, aby nie tyle 
zadośćuczynić traktowanym na co 
dzień zgoła inaczej, ale aby uspo-
koić sumienia i jutro wrócić do rze-
czywistości. 8 Marca nie zmienia 
statusu kobiet, ba… zapewne nie-
wielu ludzi wie skąd się ono wzięło, 
ale przypomina, że większość ro-
dzaju ludzkiego nie tylko istnieje, 
ale że powinna być traktowana na 
równi z całym gatunkiem jako peł-
noprawny członek społeczeństwa 
ze szczególnym uwzględnieniem 
roli, jaką Jej natura powierzyła. Dla 
kobiet zaś jest przypomnieniem, 
że podobnie jak Murzyni w USA, 
o swoje prawa muszą wywalczyć, na-
wet w  Rzeczypospolitej pretendują-
cej do państwa demokratycznego. 
 
W 1909 r. w Nowym Jorku doszło 
do pożaru zakładu tekstylnego, 
gdzie pracowała większość kobiet. 
Podobno  w obawie przed kradzie-
żami drzwi i bramy były zamykane 
.W wyniku pożaru zginęło 129 ko-
biet. Ciężkie warunki pracy, trakto-
wanie kobiet były w USA przyczyną 
wielu masowych strajków. W marcu 
1910 r. w Kopenhadze ustanowio-
no Międzynarodowy Dzień Kobiet. 
 
W Polsce powojennej, zapewne 
wzorem ZSRR do praktyki, dzisiaj 
już tradycji – weszło obchodzenie 
Święta Kobiet 8 Marca. Przywódcy 
partyjni bardzo często podkreśla-
li rolę kobiet we wszystkich dzie-
dzinach życia społecznego, jednak 

w polityce kobiety były rzadkością. 
Znaczenie i rola kobiet w powojen-
nej Polsce były nie tyle aktem spra-
wiedliwości społecznej i postępu, co 
wynikiem konieczności. W szyb-
kiej odbudowie kraju zniszczonego 
wojną potrzebne były każde ręce. 
Nastąpił wymuszony wprawdzie 
sytuacją powojenną, historyczny 
awans kobiet, który w nieco kary-
katuralny sposób uosabiała kobieta 
na traktorze. Doszło do faktycznej 
feminizacji zawodów, w których 
tradycyjnie dominowali mężczyźni: 
w oświacie i szkolnictwie, służbie 
zdrowia, administracji, sądownic-
twie wielu innych. Kobiety zaczęły 
odgrywać rolę w polityce. Nie zmie-
niło to jednak sytuacji kobiet i ich 
tradycyjnej roli na wsi i w rodzinie.
 
Najważniejsza historycznie rola 
jaka przypadła polskim kobietom 
po wojnie, to   brzydko mówiąc – 
odbudowa   stanu osobowego na-
rodu polskiego. O ile o męskiej 
roli mężczyzn, o „odbieraniu sza-
blą” traktuje nasz hymn, chociaż 
więcej w naszej historii ostatnich 
200 lat więcej było oddawania – to 
„że póki   my żyjemy”, jest przede 
wszystkim zasługą Kobiet-Polek. 
To one oprócz wielu obowiązków 
i ciężarów brały na   siebie   utrzy-
manie rodzin, zapewnienia chleba 
powszedniego, o który w powo-
jennej rzeczywistości było trudno. 
Nawet skromne zarobki nie ozna-
czały, że można było za nie kupić 
nieraz podstawowe artykuły. Pamię-
tam jak z bratem staliśmy w kolejka, 
aby kupić przydziałowe „pół fonta” 
cukru  (25 dkg) czy  wołowego na ro-
sół. Mam jeszcze w pamięci zapach 
świeżego chleba nałęczowskiego. 
 
O tej roli jakoś władze wszelkiego 
autoramentu wolą milczeć, chociaż 
obecnie chętnie pokrywa się brą-
zem tych, co już po wojnie zabijali 

niż Polskie Kobiety, które mimo 
oczekujących je trudów wydawały 
na świat maleńkich Polaków ta-
kich jak ja i moi bracia.  Eksplozja 
demograficzna jaka nastąpiła w 
powojennej Polsce, kiedy przy-
rost naturalny w latach 1946 -1959 
osiągał od 16 do 19,5 promil   wy-
nikała   z tradycji przedwojennej 
wielodzietności   rodzin przy dużej 
śmiertelności, a także   kultywo-
wania wiejskiego modelu rodzi-
ny - gdzie dzieci stanowiły istotną 
siłę roboczą - przenoszonego do 
miast  przez przybyłych tu do pracy. 
Wzorem   Związku Radzieckiego, 
aby odbudować   lukę demograficz-
ną jaka powstała  wskutek strat  wo-
jennych   władza ludowa zaostrzyła 
ustawodawstwo antyaborcyjne, 
chociaż w latach 50 – tych i tak wy-
konywano rocznie  ok. 300 tys. nie-
legalnych aborcji. W 1952 r. w ZSRR  
wprowadzono ustawę znoszącą 
obowiązek   alimentacyjny, a  ciężar 
utrzymania dzieci przejęło pań-
stwo   organizując tysiące sierociń-
ców. Nie było to dobre rozwiązanie. 
 
Jednym   z zapalnych dzisiaj pro-
blemów współczesnych Polek, 
jest   ustawodawstwo antyaborcyj-
ne, które zaostrzane od momentu 
obalenia państwa socjalistycznego 
w prawicowej propagandzie ma 
służyć ochronie „życia poczętego”. 
Zakłamane rządy doprowadziły 
w   „wolnej„ Polsce do tysięcy eks-
misji które uderzały przede wszyst-
kim w rodziny, a zwłaszcza kobiety 
które tradycyjnie ponosiły i pono-
szą ciężar utrzymania potomstwa. 
Państwo coraz ostrzej penalizuje 
aborcję, natomiast uchyla się od 
finansowania edukacji seksualnej, 
współfinansowania środków zapo-
biegawczych, badań prenatalnych 
a także zapewnienia dzieciom upo-
śledzonym po zakończonym cyklu 
nauki w szkołach specjalnych czy 
domach dziecka odpowiedniej do 
stopnia samodzielności i potrzeb 
cywilizacyjnych – pomocy w uzy-
skaniu  własnego mieszkania i pra-
cy w zakładach pracy chronionej. 
 
Podobnie zakłamaną  postawę  wo-
bec kobiet pracujących zademon-
strowały związki zawodowe   forsu-
jąc zakaz   funkcjonowania dużych   
sklepów  w niedziele, rzekomo w ob-
łudnej trosce o ich wypoczynek. Re-
żimowe  organy kontroli pracy jakoś 
zazwyczaj nie miały czasu na kon-
trolę warunków pracy kobiet,  liczne 
przypadki mobbingu,   molestowa-
nia, zatrudniania na śmieciowych 
umowach – natomiast zgodnie z roz-
kazem wyległy aby kontrolować czy 
przestrzegane było 3 przykazanie. 
 
Państwo powinno dopilnować 
aby praca w dni świąteczne i świę-
ta była dostatecznie,   co najmniej 
w wysokości 250% wynagradza-
na, a pracownik  (pracownica) 
mógł wybrać dzień wolny w cza-
sie jaki mu będzie odpowiadał, 
a zwłaszcza aby go było stać na spo-
sób wypoczynku także z rodziną. 
 
Póki co, to w reżimowej propagan-
dzie sukcesu jest dobrze, a nawet 
coraz lepiej – chociaż zarobki Po-
laków są obok Bułgarii najniższe w 
Europie, a Rząd  nieustannie duma 

nad coraz nowszymi opłatami i po-
datkami albo co by tu zrobić, aby 
rozchmurzyć  zmarszczone brwi 
Wielkiego Brata. Rządy po 1990 r.   
uległy szczególnej demoralizacji. 
Trybunał Stanu   zdążył nie tylko 
skorodować, ale jak widać jest nie-
zdatny do użytku mimo rozległej 
korupcji , miliardowych defrauda-
cji, dopuszczenia  na obszarze pod-
legającym suwerenności Rzeczypo-
spolitej – cudzych tajnych więzień. 
 
Po upadku PRL   zaniechano do-
kończenia elektrowni atomowej, a 
miliardowy   majątek tej inwesty-
cji rozkradziono skazując Polskę 
na jedyne źródło energii zwalcza-
ne przez organy unijne. Antyna-
rodowa polityka w tej dziedzinie, 
powoduje   wzrost   zanieczyszczeń 
powietrza mimo   groźby zastoso-
wania unijnych restrykcji. Te stan 
ma istotne znaczenie dla kobiet 
ciężarnych  i  ich potomstwa. W za-
mian za to PiS-owski   parlament 
funduje  „ochronę życia poczętego”. 
 
Trzeba jednak uczciwie ocenić 
działania   ostatnich 2-ch lat w tym 
zwłaszcza realizację programu 500+,  
komisji ds. weryfikacji  złodziejskiej 
reprywatyzacji wskutek której tysią-
ce rodzin w różnych miastach Polski 
znalazło się na bruku, reformowa-
nie sądownictwa. Te niewątpliwi 
pozytywne działania wpłynęły na 
wysokie notowania PiS-u w oczach 
opinii publicznej, jednak sukces 
wyborczy  koalicji PiS-u z Kukiz-15 
wynika w dużej mierze z nędzy po-
litycznej pozostałych ugrupowań 
skompromitowanych   dbałością o   
wyłącznie własne materialne inte-
resy, skorumpowaniem aparatu pu-
blicznego i brakiem jakiegokolwiek 
programu naprawy Rzeczypospoli-
tej. Na tym tle wyrastają ruchy na-
cjonalistyczne, bliskie faszyzmowi. 
 
Ożywiają się ruchy feministyczne   
pobudzone do działań zakusami re-
żimu   koło ich macicy. Zasadnicza 

kwestia ich walki to nadal tradycyj-
nie  równe prawa dla kobiety i męż-
czyzny. O aktualności   tej podsta-
wowej sprawy niedawno  traktował 
Papież Franciszek wskazując na  ist-
niejącą  w Kościele praktykę wyko-
rzystywania zakonnic. Aczkolwiek 
sceptycznie oceniam  otwartość 
hierarchów zwłaszcza polskich na 
nauki Papieża, nawet  Jana Pawła II, 
to  słowa  Papieża Franciszka wska-
zują na Jego znajomość realiów tego 
Świata  i wolę zmian w traktowaniu 
kobiet – nie tylko tych w habitach,   
potwierdzając słuszność i potrzebę 
dalszej walki kobiet o ich prawa pod-
miotowe jako   świadomych swych 
praw pełnoprawnych członków spo-
łeczności, a nie – urządzeń do re-
produkcji robotników i podatników. 
 
Może, jak to przy święcie powinie-
nem się ograniczyć do serdecznych 
życzeń, ale nie mogę nie okazać 
wdzięczności  tym dzięki którym 
przyszedłem na świat, to jest Śp.   
mojej  Matce, a po kolei: siostrze Vi-
vii która była mą wychowawczynią 
w przedszkolu, Śp. I. Broszkiewicz 
– w Szkole nr 3, Śp. P. Waligórskiej 
która ukazywała bogactwo języka 
ojczystego, P. Prof . Górniok,   mej 
promotorce, Paniom z Oddzia-
łu Płucnego, które zadbały abym 
jeszcze nieco nudził me czytelnicz-
ki (i fanki) no   i oczywiście – mej 
Żonie Annie, dzięki której, na co 
dzień mogę jeszcze funkcjonować. 
 
Wszystkim Kobietom niniejszym 
życzę zwycięstwa w ich (także mojej) 
walce o uznanie, że są pełnopraw-
nymi członkiniami   społeczeństwa. 

Józef Figura
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WPADŁ ZŁODZIEJ ZŁOMU
W dniu 19 marca 2018 policjanci z Komisariatu Policji w Chełm-
ku zatrzymali 23 – letniego mieszkańca Chełmka, podejrzanego o 
kradzież  z terenu hali magazynowej, wartej kilkaset złotych, me-
talowej futryny drzwiowej.  Podejrzany pociął ją na kawałki, a na-
stępnie  sprzedał w skupie złomu. Tam znalazł ją właściciel i powia-
domił Policję. Policjanci z chełmeckiego komisariatu Policji zostali 
powiadomieni przez właściciela hali magazynowej w Chełmku,  o 
odnalezieniu w skupie złomu, skradzionej kilka dni wcześniej fu-
tryny drzwiowej, która na czas remontu  hali magazynowej zosta-
ła wymontowana, a następnie pozostawiona na zewnątrz obiektu. 
Do wskazanego skupu złomu niezwłocznie pojechali policjanci,  
którzy ustalili, że pocięte elementy  futryny oddał  młody miesz-
kaniec Chełmka. Policjanci ustalili personalia podejrzanego, a 
następnie  pojechali do jego miejsca zamieszkania. Tam potwier-
dzili, że mężczyzna ma związek z kradzieżą.  23 – latek trafił do 
komisariatu Policji, który opuścił już z zarzutem kradzieży mie-
nia. Mężczyzna był już karany za przestępstwa kryminalne. Za 
popełnione przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolnośc

ZNĘCAŁ SIĘ NAD SWOJĄ MATKĄ  
Policyjny dozór, zakaz zbliżania się oraz nakaz natychmiastowego opuszcze-
nia mieszkania, taką decyzję podjął prokurator na podstawie dowodów ze-
branych przez policjantów, wobec 34 – letniego mieszkańca Kęt podejrzanego 
o znęcanie nad matką. W dniu 13 marca 2018 wieczorem, policjanci z Komi-
sariatu Policji w Kętach zostali zaalarmowani przez 62 – letnią mieszkankę 
jednego z kęckich osiedli  o awanturze domowej, którą wszczął jej nietrzeźwy 
syn. Policjanci natychmiast pojechali pod wskazany adres. Przestraszoną ko-
bietę zastali na schodach, gdyż wybiegła z mieszkania  w obawie synem, który 
groził jej nożem.  Następnie funkcjonariusze,  zachowując względy bezpie-
czeństwa, weszli do mieszkania, gdzie obezwładnili i zatrzymali 34 – latka. 
Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Badanie jego stanu trzeźwości wyka-
zało – 2,73 promile alkoholu. W kilkanaście godzin policjanci zebrali dowo-
dy świadczące o tym, że podejrzany przez dłuższy czas znęcał się fizycznie i 
psychicznie nad matką. W dniu 15 marca br. 34 – latek został doprowadzony 
przed oblicze prokuratora, który zastosował wobec niego środki zapobiegaw-
cze w postaci: nakazu opuszczenia miejsca zamieszkania,  zakazu zbliżania 
się do matki oraz policyjnego dozoru. Za popełnione przestępstwo grozi kara 
pozbawienia wolności do lat 5.

UGODZIŁ NOŻEM KOLEGĘ
W dniu 14 marca 2018 policjanci z Komisariatu Policji w Chełmku do-
prowadzili przed wymiar sprawiedliwości  28 – letniego mieszkańca 
województwa dolnośląskiego, podejrzanego o ugodzenie nożem 42 – 
letniego mieszkańca Chełmka. Sędzia przychylił się do wniosku Proku-
ratury orzekając wobec mężczyzny trzymiesięczny areszt tymczasowy.
W ubiegłą  niedzielę 11 marca 2018 roku o godzinie 15.00, policjan-
ci zostali zaalarmowani o ugodzeniu nożem 42 – letniego mieszkańca 
Chełmka przez 28 – letniego mieszkańca województwa dolnośląskie-
go. Pokrzywdzony z raną kłutą brzucha został przewieziony przez Po-
gotowie Ratunkowe do szpitala, natomiast policjanci błyskawicznie 
rozpoczęli poszukiwania podejrzanego, który odjechał samochodem 
marki Audi. Pracujący na miejscu zdarzenia policjanci ustalili, że spraw-
cą ugodzenia jest były mąż kobiety, z którą związał się pokrzywdzony.
Po kilkudziesięciu  minutach intensywnej penetracji terenu oraz kontro-
li drogowych czynności  poszukiwawcze zostały odwołane, z uwagi na 
fakt, iż podejrzany wrócił na miejsce zdarzenia, gdzie został zatrzymany.  
Trafił do pomieszczeń dla osób zatrzymanych oświęcimskiej komendy 
Policji.  Dwa dni później, podejrzany został doprowadzony przed obli-
cze prokuratora, który na podstawie zebranych dowodów postawił mu za-
rzuty dokonania uszkodzenia ciała, a następnie wystąpił z wnioskiem do 
sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci aresztu. W dniu 
14 marca br. sędzia przychylił się do wniosku prokuratora wydając po-
stanowienie o trzymiesięcznym areszcie tymczasowym wobec 28 – latka.
Za popełnione przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawiania wolności.

5 LATEK NA KRZE LODOWEJ NA SOLE
W dniu 9 marca 2018 policjanci z Ogniwa Patrolowo - interwencyj-
nego oświęcimskiej komendy Policji  uratowali 5 – letniego chłopca, 
który wszedł na taflę topiącego się lodu na rzece Sole w Oświęcimiu. 
Tylko  dzięki reakcji pasażerki miejskiego autobusu oraz błyskawicz-
nej interwencji funkcjonariuszy nie doszło do tragedii.  Do zdarzenia 

doszło w piątkowe przedpołudnie. Pasażerka jednego z autobusów 
miejskich 18 - letnia mieszkanka Brzeszcz  przejeżdżając przez Most 
Piastowski na rzece Sole, zauważyła dwoje małych dzieci wchodzą-
cych na taflę lodu, który pokrywał jeszcze przybrzeżną część rzeki 
Soły. Jej reakcja była natychmiastowa  - zgłoszenie  na Policję.  Po-
mimo słonecznej pogody, zgłoszenie zmroziło dyżurnego oświęcim-
skiej komendy Policji.  Na miejsce natychmiast  został wysłany patrol 
znajdujący się w rejonie oświęcimskiej starówki. Policjanci błyska-
wicznie do tarli na Miejskie Bulwary, gdzie szybko odnaleźli dzieci. 
Dziewczynka stała już na brzegu, natomiast jej kilkuletni brat pozo-
stał na topniejącym lodzie. Chłopiec nie dał rady wejść na brzeg, gdyż 
skarpa była stroma i śliska. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili 
do działania. Poprosili malucha aby, stał spokojnie, a oni pomogą mu 
wyjść.  Policjantka trzymając za rękę partnera z patrolu,  zeszła po 
skarpie, a następnie drugą ręką chwyciła chłopca i zabrała go z lodu. 
Kiedy maluch był już bezpieczny,  policjanci ustalili, że ma 5 lat, a 
nad brzeg rzeki przyszedł razem z siostrą bez opieki rodziców.  Po-
licjanci zaprosili dzieci  do radiowozu, a następnie udali się z nimi 
do  jednej z kamienic Starego Miasta, gdzie mieszkały.  W mieszkaniu 
funkcjonariusze zastali matkę,  która przygotowywała obiad. Kobieta 
nie zdawała sobie sprawy z faktu, że jej dzieci odeszły z podwórka i 
poszły nad rzekę. W powyższej sprawie zostało wszczęte postępowa-
nie,  w związku z podejrzeniem  popełnienia przestępstwa narażenia 
na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia bądź życia albo 

uszczerbku na zdrowiu dzieci nad którymi był obowiązek opieki. Za 
popełnione przestępstwo,  grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. 
Dodatkowo materiały sprawy zostaną przekazane do Sądu Rejonowe-
go Wydział III Rodzinny i Nieletnich.

PIJANY PIRAT DROGOWY
W dniu 11 marca 2018  policjanci z oświęcimskiej drogówki ściga-
li nietrzeźwego pirata drogowego posiadającego cofnięte uprawnie-
nia do kierowania.  40 – letni mieszkaniec Mysłowic wsiadł za kie-
rownicę auta,  mając w organizmie ponad 2,5  promila alkoholu.
W niedzielny poranek policjanci  pilnując bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
pełnili służbę na ulicy Śląskiej w Babicach. Tuż przed godziną 8.00 dali sygnał 
do zatrzymania się kierowcy VW Polo na śląskich numerach rejestracyjnych, 
który pędził drogą z prędkością 92 km/h przy ograniczeniu do 50km/h. 
Kiedy kierowca nie zwalniając przemknął obok radiowozu, funkcjonariu-
sze  błyskawicznie ruszyli w pościg używając sygnałów uprzywilejowania.  
Uciekający kierowca jechał w stronę granicy powiatu oświęcimskiego, która 
jednocześnie stanowi granicę pomiędzy województwami małopolskim i ślą-
skim,  a następnie za mostem na rzece Wiśle skręcił  w boczną drogę biegnącą 
wzdłuż wału przeciwpowodziowego. Po przejechaniu kilkuset metrów kie-
rowca oraz towarzyszący mu pasażer porzucili pojazd i kontynuowali  uciecz-
kę pieszo.  Policjanci byli jednak tuż za nimi po chwili obaj mężczyźni zostali  
zatrzymani i trafili do oświęcimskiej komendy Policji. Badanie stanu trzeźwo-
ści kierowcy VW, którym jak się okazało był  40 – letni mieszkaniec Mysło-
wic,  wykazało  2,52 promile alkoholu. Posiadał on również  cofnięte upraw-
nienia do kierowania.  Towarzyszący mu  znajomy był równie nietrzeźwy.
Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz z cofniętymi upraw-
nieniami, grozi  kara po 2 lata pozbawienia wolności, natomiast o wie-
le surowsze konsekwencje mężczyzna  poniesie za nie zatrzymanie się 
do kontroli drogowej, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

PIJANY ZASTNĄŁ NA CHODNIKU
W dniu 6 marca 2018 o godzinie 14.00 policjanci Wydziału Ruchu Drogowego 
Oświęcimskiej komendy Policji , podczas patrolu w rejonie Osiedla Chemików 
zauważyli mężczyznę leżącego na chodniku przy ulicy Olszewskiego. W związ-

ku z powyższym funkcjonariusze natychmiast zatrzymali się w celu udzielenia 
pierwszej pomocy.  W trakcie czynności szybko okazało się, że powodem za-
słabnięcia 48 – letniego mieszkańca  Oświęcimia nie był zły stan zdrowia, lecz 
wypity w nadmiarze alkohol.  W związku z powyższym nietrzeźwy mężczy-
zna został przewieziony do miejsca zamieszkania i oddany pod opiekę rodziny.  
Apelujemy o rozsądek podczas korzystania z tego rodzaju używek, gdyż 
lekceważenie własnego zdrowia i życia, może zakończyć się tragicznie.  Z 
kolei rodzinę borykającą się z osobą uzależnioną informujemy, że przy każ-
dym urzędzie  miasta czy gminy, działa Komisja ds. Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, do której zadań należy podejmowanie działań, w 
celu zobowiązania osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego. 
Ponadto z prośbą o pomoc w rozwiązaniu tego trudnego problemu,  moż-
na również zwrócić się do dzielnicowego, który wskaże odpowiedni sposób 
postępowania oraz wskaże placówki wspomagające osoby współuzależnione.
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