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Prawie 5,3 mln złotych – tyle 
kosztowała modernizacja oddzia-
łu Psychosomatyki i Psychiatrii 
oraz Dziennego Oddziału Psy-
chiatrycznego w oświęcimskim 
szpitalu. W uroczystości wzięła 
udział wicepremier Beata Szydło, 
która podkreślała, że jakość świad-
czonych usług w oświęcimskiej 
placówce jest imponująca na tle 
innych tego typu w kraju. Z ko-
lei starosta oświęcimski Zbigniew 
Starzec mówił, że remont oddzia-
łu psychiatrycznego jest jedną z 
wielu inwestycji prowadzonych w 
szpitalu w tym roku.

W ramach trwającej pół roku mo-
dernizacji powstały nowoczesne 
jedno- dwu- i trzyosobowe sale 
z łazienkami oraz część terapeu-
tyczna, która zapewni pacjentom 
skuteczniejszy powrót do zdrowia. 
Przebudowany Oddział Psychoso-
matyki i Psychiatrii będzie mógł 
przyjąć 40 pacjentów. Przed bu-

dynkiem znajduje się część rekre-
acyjna – ogród z ławkami i altaną, 
gdzie pacjenci mogą zrelaksować 
się na świeżym powietrzu.

– To kolejna inwestycja, któ-
ra wpływa na poprawę jakości 
świadczonych usług dla pacjen-
tów i jednocześnie stwarza lepsze 
warunki pracy dla personelu. Na 
uwagę zasługuje wzorowa współ-
praca ze Starostwem Powiatowym 
w Oświęcimiu, które nie szczędzi 
środków, aby szpital był nowo-
czesną i dobrze wyposażoną pla-
cówką, żeby warunki zarówno dla 
pracowników, jak i mieszkańców, 
którzy korzystają z usług szpitala 
powiatowego były jak najlepsze. 
To pokazuje, że przy mądrej poli-
tyce samorządowej, jaką Starostwo 
prowadzi ze szpitalem, rządem 
oraz gminami powiatu oświęcim-
skiego, można bardzo dużo zrobić. 
To przykład mądrego i dobrego 
zarządzania – podkreślała podczas 

uroczystości wicepremier Beata 
Szydło.

Starosta Zbigniew Starzec podkre-
śla, że w tej kadencji powiatowy 
szpital ciągle jest placem budowy. 
Tylko w tym roku wyremontowa-
ne zostały oddziały wewnętrzne, 
obecnie trwa modernizacja od-
działu Ginekologiczno-Położni-
czego i Noworodkowego, a przed 
nami jeszcze gruntowna przebu-
dowa Szpitalnego Oddziału Ratun-
kowego. Powiat Oświęcimski tylko 
w tym roku przeznaczy na popra-
wę świadczonych usług w Zespole 
Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu 
ponad 20 milionów złotych.

Inwestycja pochłonęła blisko 5,3 
mln złotych, 75 proc. tej kwoty 
stanowiły środki unijne, pozostałe 
środki wyłożyło Starostwo Powia-
towe w Oświęcimiu.

(NM).

Szpital coraz lepszy
reklama: nr tel. 888 533 303
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Budowa miejsca opieki nad dziećmi 
w wieku do 3 lat jest jedną z najważ-
niejszych inwestycji dla naszej gminy. 
Końcem maja w siedzibie Urzędu Miej-
skiego dwa podpisy otwarły drogę do 
rozpoczęcia prac, związanych ze stwo-
rzeniem żłobka w Chełmku przy ulicy 
Brzozowej. Umowę wspólnie podpisali 
burmistrz Chełmka Andrzej Saternus 
oraz Michał Wrasidło, reprezentujący 
firmę Emitech Sp. z o.o. Spółka Ko-
mandytowa, która wygrała przetarg 
na zrealizowanie powyższego zada-
nia. Zgodnie z dokumentem budowa 
żłobka kosztować będzie 2 298 248,85 
zł i zakończy się 12 października 2018 
roku. Gmina Chełmek jako jedyna w 
powiecie oświęcimskim i jako jedna z 
zaledwie 14 gmin otrzymała na ten cel 
dofinansowanie w wysokości 978 243 
zł z rządowego programu „Maluch+”. 
Szczegóły odnośnie nowego żłobka, 
takie jak chociażby terminy naboru, 

powinny być znane po 15 sierpnia tego 
roku. Znajdzie w nim miejsce 48 ma-
luchów.

 - Wsłuchując się w głosy młodych ro-
dziców w kończącym się roku przygo-
towaliśmy projekt budowy żłobka w 
kompleksie szkolno-przedszkolnym 
przy ul. Brzozowej w Chełmku. Nasz 
projekt został wysoko oceniony, dzięki 
czemu znaleźliśmy się wśród zaledwie 
14 gmin, które otrzymały dofinanso-
wanie do budowy tego obiektu. Fakt 
ten cieszy podwójnie, ponieważ szcze-
gólnie ważne jest dla nas umożliwienie 
młodym rodzicom, szczególnie tym, 
którzy nie posiadają możliwości wła-
snego zapewnienia opieki nad swoimi 
pociechami, spokojnego powrotu do 
pracy – mówił po podpisaniu umowy 
na dofinansowanie budowy żłobka 
burmistrz Andrzej Saternus.

UG Chełmek

CHEŁMEK. Budują żłobek

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

Informujemy, że udostępniony został 
już nowy szlak rowerowy, zrealizowany 
w ramach operacji pn. Utworzenie szla-
ku rowerowego od zamku w Zatorze do 
zamku w Graboszycach w gminie Zator.
 Niniejsza operacja realizowana 
była w ramach działania 4.2 „Realizacja 
lokalnych strategii rozwoju kierowanych 
przez społeczność” w ramach Priorytetu 
4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności 
terytorialnej, objętego Programem Ope-
racyjnym „Rybactwo i Morze”.
 Na etapie ubiegania się o po-
zyskanie zewnętrznych środków, Rada 
Stowarzyszenia Dolina Karpia wysoko 
oceniła wniosek o dofinansowanie i pod-
jęła decyzję o wybraniu do finansowania 
powyższej operacji.
 Wartość robót po przetargu wy-
niosła 339 099,33 zł brutto (w tym do-
finansowanie ze środków zewnętrznych 
85% kosztów kwalifikowanych).
 W ramach projektu utworzo-
no szlak rowerowy o długości około 7 
km od zamku w Zatorze do zamku w 
Graboszycach na trasie Zator, Trzebień-
czyce, Grodzisko, Rudze, Graboszyce 
przebiegający po istniejących drogach. 
Zakres inwestycyjny dotyczył tylko od-
cinków przebiegających po drogach we-
wnętrznych o nawierzchni gruntowej, 
będących w złym stanie technicznym. 
Prace budowlane polegały na przywró-
ceniu odpowiedniej jakości nawierzchni 
drogowej z kruszywa oraz remoncie ist-
niejącej kładki i przepustu. Ze względu 
na potrzebę przejazdu przez rzekę Wie-
przówkę, konieczne było poprowadzenie 
trasy przez istniejący most w ciągu drogi 
krajowej nr 28. Przedmiotowy szlak zo-
stał również odpowiednio oznakowany.
 Szlak ten połączył dwa zabytki 
gminy Zator, a jego trasa przebiega po 
terenach o bogatych i unikatowych za-

sobach przyrodniczych Doliny Karpia. 
Dzięki udostępnieniu trasy, rowerzyści 
mogą poruszać się (bezpieczniej niż z 
wykorzystaniem tylko drogi krajowej 
nr 28) pomiędzy Zatorem a sołectwami 
Graboszyce, Grodzisko, Rudze czy Trze-
bieńczyce.
 Szlak rowerowy w odcinkach 
inwestycyjnych nie został pokryty asfal-
tem ze względu na ograniczone środki 
finansowe oraz z uwagi na jego przebieg 
w terenie lasu, stawów i obszaru Natura 
2000. Niemniej jednak, w celu zachowa-
nia dobrej jakości nawierzchni oraz ze 
względu na konieczność zapewnienia 
bezpieczeństwa użytkownikom szlaku, 
zostały umieszone znaki zakazujące po-
ruszanie się pojazdami innymi niż rower 
(z określonymi wyjątkami).                  

DZ/UM Zator

ZATOR. Nowy szlak rowerowy
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Znany jest z tego, że drzwi do jego ga-
binetu są nieustannie otwarte. Zawsze 
chętnie pomaga mieszkańcom rozwią-
zując ich problemy. O inwestycjach 
drogowych na terenie Powiatu i miasta 
Oświęcim, szeroko rozumianej oświacie 
i rozwoju szpitala powiatowego w Oświę-
cimiu rozmawiamy ze starostą oświę-
cimskim Zbigniewem Starcem, który w 
jesiennych wyborach samorządowych 
będzie się ubiegał o fotel Prezydenta 
Miasta Oświęcim.  

Panie Starosto, już za kilka miesięcy, 
po wyborach samorządowych, kończy 
Pan pracę w Starostwie Powiatowym w 
Oświęcimiu. Z jakiego powodu?
Podjąłem decyzję o kandydowaniu na 
urząd Prezydenta Oświęcimia. To na-
turalny krok, właściwie po części już 
czuję się gospodarzem Miasta. Bo mało 
kto wie, że sporo zmian w mieście jest 
dziełem również samorządu powiato-
wego i Starosty, że ogromne zainwesto-
wane pieniądze w drogi pochodzą rów-
nież ze skarbonki Powiatu. Urzędnicy 
miejscy niestety rzadko o tym mówią. 
Nie odbieram miejskim samorządow-
com i prezydentowi Chwierutowi zasług 
dla Miasta, od dawna jednak uważam i 
czuję, że Miasto potrzebuje zdecydowa-
nych działań. Kosmetyka jest ważna, ale 
więcej klombów i fontann Oświęcim już 
nie potrzebuje! Uważam, że zadania, do 
których realizacji jako Starosta zobowią-
załem się na początku kadencji, zostały 
wykonane z nawiązką. Cieszę się, że moja 
kandydatura na prezydenta Oświęcimia 
została poparta przez kolegów z Prawa i 
Sprawiedliwości. Wdzięczny jestem także 
za osobiste poparcie udzielone mi przez 
premier Beatę Szydło. Dodam też, że to 
także dzięki współpracy z rządem reali-
zujemy dziś w Powiecie Oświęcimskim i 
Oświęcimiu szereg poważnych inwesty-
cji.

Co udało się Panu zrobić w ciągu tych 
blisko 4 lat na stanowisku Starosty?
Zacznijmy od dróg. Powiat na wspól-
ne z gminami inwestycje drogowe w tej 
kończącej się kadencji przeznaczył aż 
63,5 mln zł. Niech ktoś pokaże lepszy 
od oświęcimskiego powiat w Małopol-
sce, który pozyskał i zainwestował tak 
ogromne pieniądze w modernizację 
dróg, chodników, ścieżek rowerowych. 
Może Powiat jako samorząd nie jest tak 
bogaty jak Miasto Oświęcim, ale ska-
la, wielkość i zasięg inwestycji Powiatu 
Oświęcimskiego powinny śnić się urzęd-
nikom miejskiego ratusza, a już na pewno 
gospodarzowi Miasta. Przecież sztanda-
rowe drogi w mieście - Aleja Tysiącle-
cia, ulice Dąbrowskiego, Olszewskiego, 
Słowackiego czy Śniadeckiego - zostały 
zmodernizowane przez Powiat, oczywi-
ście magistrat miał w tym swój udział. 
Dlaczego o inwestycyjnym udziale Po-
wiatu się milczy? Trzeba mieszkańcom 
i czytelnikom wprost powiedzieć, że to 
nie PO czy Nowoczesna zbudowały 5-ki-
lometrowy odcinek obwodnicy Oświę-
cimia. Obwodnicę Oświęcimia (DWR) 
w 85 % s� nansowano ze środków Unii 
Europejskiej i budżetu państwa. Resz-
tę dołożyły samorządy. Wkład Powiatu 
Oświęcimskiego w tę inwestycję wyniósł 
prawie 9 mln zł (powiat zrezygnował z 
odszkodowań za powiatowe grunty prze-
jęte pod drogę oraz odszkodowania za 
nakłady poniesione za przejęte grunty), 
czyli kilka razy więcej niż wyłożył sam 
Urząd Miasta. Nie chwalę się, ale tak 
trzeba było zrobić, a przekaz powinien 
być jasny i klarowny. 
Jest szansa, by nowopowstające Muzeum 

poświęcone mieszkańcom Ziemi Oświę-
cimskiej, którzy nieśli pomoc więźniom 
byłego niemieckiego obozu Auschwitz-
-Birkenau zostało otwarte za około 3 lata. 
Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi 
Oświęcimskiej będzie prowadzone jako 
wspólna instytucja przez ministra kul-
tury i ochrony dziedzictwa narodowego 
oraz Powiat Oświęcimski, na którego re-
mont Powiat Oświęcimski pozyskał 35 
mln zł dotacji rządowej.

Jednym z kluczowych pól aktywności 
samorządu powiatowego jest oświata i 
kształcenie młodzieży. Jak wygląda sy-
tuacja w tej materii?
Przeszliśmy przez wymagającą reformę 
edukacji. Niektórzy zapowiadali koniec 
świata, tymczasem powiatowe szkoły 
stoją i nauczyciele mają stabilną pracę. 
Uczniowie otrzymują  w naszych pla-
cówkach wykształcenie na bardzo do-
brym poziomie oraz szeroki wachlarz za-
wodowych propozycji. W zeszłym roku 
otworzyliśmy znakomicie wyposażone 
Powiatowe Centrum Kształcenia Tech-
nicznego i Branżowego przy ul. Lesz-
czyńskiej. Takiej szkoły zazdroszczą nam 
w całym województwie. Nasze szkolne 
obiekty są sukcesywnie modernizowane. 
Już dziś przed popularnym „Chemikiem” 
(PZ nr 2 przy ul. Bema) mamy nowy par-
king na prawie 70 miejsc. Wcześniej cał-
kowicie zmodernizowaliśmy internat tej 
słynnej w całym kraju szkoły mistrzów 
sportu, zbudowaliśmy w nim nowocze-
sną stołówkę. Finanse oświatowe są w 
dobrej kondycji, właśnie otrzymaliśmy 
blisko 5 mln zł dodatkowej subwencji. 
Walczyliśmy też z uporem z Urzędem 
Marszałkowskim o 7 mln zł zabrane nam 
na projekt z kształcenia branżowego. 
Ale wygraliśmy w sądzie! Pamiętamy o 
tych, którzy potrzebują naszej pomo-
cy najbardziej, o dzieciach i młodzieży 
niepełnosprawnej. Budujemy przy ul. 
Obozowej w Oświęcimiu, po ponad 50 
latach oczekiwań, nową siedzibę Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego, koszt tej inwestycji przekracza 
36 mln zł. Pamiętam, kiedy w Urzędzie 
Marszałkowskim staraliśmy się o pienią-
dze na budowę tej placówki, ówczesny 
marszałek, dziś poseł Marek Sowa (PO, 
dziś Nowoczesna) powiedział nam, że 
„pociąg odjechał”, „choć wcale nie został 
podstawiony”. To wsiedliśmy z radnymi 
Powiatu Oświęcimskiego, pracownika-
mi starostwa, dyrekcją szkoły i rodzica-
mi dzieci niepełnosprawnych do „inne-
go składu”. Inwestycja ruszyła z kopyta. 
Otrzymała rządowe do� nansowanie. To 
dopiero przykład skali modernizacji po-
wiatowej oświaty! 

Szpital Powiatowy im. św. Maksymilia-
na jest w ostatnich latach nieustannym 
placem budowy. Ktoś mógłby zapytać, 
co wy tam tak ciągle robicie? 
Jednym słowem dbamy o zdrowie miesz-
kańców. Rządowe do� nansowanie po-
zwoliło otworzyć pracownię rezonansu 
magnetycznego. Aparatura należy do naj-
nowocześniejszych nie tylko w Polsce, ale 
i Europie. Po okresie rozruchu pracownia 
rezonansu działa wzorcowo. To wielka 
pomoc dla pacjentów. Zakupiliśmy też w 
tej kadencji nowy tomograf, mammograf, 
cyfrowe aparaty rentgenowskie, powstały 
dwie pracownie USG. Dzięki współpra-
cy z rządem oraz sponsorom pozyskali-
śmy 4 nowe karetki, � rma Synthos,  na 
oddziale pediatrycznym zasponsorowała 
zakup klimatyzacji. Systematycznie re-
montujemy i doposażamy szpitalne od-
działy. Za nami właśnie marcowy odbiór 
zmodernizowanego oddziału psychiatrii, 

w przyszłym tygodniu uruchamiamy 
psychiatrię dzienną, zakończył się już 
remont oddziału wewnętrznego, trwa 
przebudowa oddziału ginekologiczno-
-położniczego, który już niedługo będzie 
prawdziwą perełką,  a w gra� ku już ko-
lejne wielomilionowe inwestycje. Robi-
my to dla wszystkich mam i na powitanie 
wyczekiwanych najmłodszych mieszkań-
ców Ziemi Oświęcimskiej. Czeka nas też 
lada moment modernizacja Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego (SOR). Zdecy-
dowanie poprawiliśmy dojazd do oświę-
cimskiego szpitala od strony ul. Wysokie 
Brzegi oraz Szpitalnej. Mówię jedynie o 
wycinku tego, co zrobiliśmy w ciągu paru 
ostatnich lat. Tylko w tym roku inwesty-
cje w Szpitalu Powiatowym wyniosą oko-
ło 20 mln zł. Chciałbym widzieć taki po-
stęp i efekty w miejskich przychodniach 
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego 
(ZLA). Tam czas się zatrzymał. Proszę 
mi wierzyć, wielu oświęcimian ma takie 
odczucia.

Jaka jest Pana osobista motywacja do 
startu w wyborach na Prezydenta Mia-
sta Oświęcim. Co chciałby Pan zmie-
nić?
Nie szukam tematów patrząc w su� t, 
nie wymyślam ich zza biurka. Ciągle by-
wam w terenie, słucham czego potrzebu-
ją ludzie. Jako Starosta odbyłem blisko 
siedem tysięcy formalnych oraz mniej 
formalnych spotkań i rozmów z miesz-
kańcami całego powiatu i Oświęcimia. 
Nie chowam się za zastępcami. Każdy 
wie, że moje biuro jest otwarte dla każde-
go. Numery moich telefonów (prywatny 
i służbowy) też nie są tajemnicą. Przede 
wszystkim podkreślę, że te niespełna 4 
lata były grą zespołową. Razem z rad-
nymi Powiatu, pracownikami starostwa 
i naszych jednostek organizacyjnych 
stworzyliśmy zespół, który skutecznie 
rozwiązywał problemy mieszkańców. 
Uważnie słuchałem wszystkich krytycz-
nych uwag i pomysłów. Panu prezyden-
towi  również życzyłbym tak konstruk-
tywnej współpracy z Radą Miasta, bo 
odnoszę wrażenie, że dzisiaj Rada jest 
jedynie kwiatkiem do grubego kożucha 
Janusza Chwieruta. A co gorsza, Prezy-
dent przestał słuchać mieszkańców.
Remont starego basenu za ponad 53 mln 
zł przy wsparciu Ministra Sportu i Tu-
rystyki kwotą 23 mln zł to niby wielki 
sukces? Już dziś, z wielu ust słyszymy o 
niedociągnięciach i usterkach na oświę-
cimskiej pływalni, ale podczas projek-
towania i w czasie remontu znawcy 
przedmiotu nie zostali dopuszczeni do 
żadnych konsultacji. Środowisko pły-
wackie chciało dać wsparcie merytorycz-
ne, ale nikt ich wysłuchać nie zechciał. A 
gdzie otwarte kąpielisko, którego od lat 

domagają się młodzi mieszkańcy i nie 
tylko? Przecież to dałoby się tanio zrobić 
w ramach programu rewitalizacji miasta.  
A jak wyglądają miejskie przychodnie? 
Tak ma wyglądać w mieście podejście 
do osób starszych i chorych? Oświęcim 
stoi w korkach, a rządzący od prawie 8 lat 
Prezydent zamiast wyczekiwanych mo-
stów na Sole buduje w tym roku kładkę 
zwaną „Mostem Duchów” za ponad 35 
mln złotych. Czy naprawdę dzisiaj to jest 
priorytet dla mieszkańców Oświęcimia? 
Do tych 35 mln wystarczyłoby dołożyć 
10 mln złotych i stanęłyby na Sole dwa 
nowe mosty drogowe! Kwitując powiem, 
że chciałbym doczekać chwili kiedy Pre-
zydent Oświęcimia wyliczy samodzielne 
inwestycje miejskie wyraźnie poprawia-
jące poziom życia w mieście. Ale tak 
solidnie! My pokazujemy, że się da! Za-
pewniam, że można dużo lepiej wydać te 
miliony! Stawiam Powiat za wzór!

Wspomniał Pan, że dobry samorzą-
dowiec powinien słuchać ludzi. Przy-
kładem skutecznej współpracy miesz-
kańców z urzędami jest głośna sprawa 
fetoru, który latami trapił mieszkań-
ców Oświęcimia i okolic.
Ojców sukcesu dzisiaj jest wielu, ale 
bez mieszkańców Oświęcimia i gminy 
Oświęcim, którzy alarmowali, gdy działo 
się coś niepokojącego, zwyczajnie nie da-
libyśmy rady. To oni, w tym społecznicy 
Zespołu Roboczego ds. likwidacji uciąż-
liwości zapachowych, wywierali presję 
na przedsiębiorcach, urzędach i instytu-
cjach kontrolnych. To przede wszystkim 
oni są zwycięzcami! Te liczne sygnały z 
terenu często, również w nocy, tra� ały w 
ręce jednej osoby, naczelnika powiatowe-
go Wydziału Ochrony Środowiska (wów-
czas) Małgorzaty Sikory. Gdybym po tej 
urzędowej stronie miał wskazać „matkę 
sukcesu”, to właśnie pani naczelnik nią 
by była. Ona i pracownice jej wydziału 
wykonały tytaniczną pracę. Jestem z nich 
dumny! Na słowa uznania zasługują rów-
nież przedsiębiorcy - � rma Synthos oraz 
Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia 
Ścieków. Ich odpowiedzialna postawa, w 
tym wielomilionowe proekologiczne in-
westycje, walnie przyczyniły się do zmini-
malizowania zapachowego dyskomfortu. 
Sam osobiście nawiązałem współpracę z 
prof. Izabelą Sówką z Zakładu Inżynierii 
i Ochrony Atmosfery Politechniki Wro-
cławskiej. Raport zespołu prof. Sówki 
rozwiązał wiele wątpliwości. Badania 
były przełomowym krokiem. Tym spo-
sobem wspólnie rozwialiśmy zmartwie-
nie, nominalnie gospodarza terenu, czyli 
Prezydenta Oświęcimia. 

red.

Czuję się gospodarzem miasta Oświęcim

w przyszłym tygodniu uruchamiamy domagają się młodzi mieszkańcy i nie 
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25 czerwca br upłynęła 76-ta rocznica utworzenia Kar-
nej Kompanii Kobiet KL Auschwitz – Bór/Budy. W tym 
dniu przed historycznym budynkiem, Miejscem Pamięci, 
w którym zakwaterowano kobiety – więźniarki przybyłe 
z obozu KL Auschwitz, odbyły się główne uroczystości 
upamiętniające poprzez symboliczne złożenie kwiatów 
powstanie podobozu KL Auschwitz Frauenstrafkompanie 
Bór/Budy, organizowane przez Fundację Pobliskie Miejsca 
Pamięci Auschwitz-Birkenau.
 Uroczystości odbyły się z udziałem m.in. Bur-
mistrza Brzeszcz P. Cecyli Ślusarczyk, P. Ewa Pawlusiak – 
Członka Zarządu Powiatu w Oświęcim, Pani Iwony Gibas 
– Dyrektora Biura Poselskiego Wicepremier Beaty Szydło, 
Pani Urszuli Dąbrowskiej – z biura poselskiego Zbignie-
wa Biernata, P. Piorta Śreniawskiego - Przewodniczącego 
Rady Gminy Oświęcim, P. Krzysztofa Harmaty Wiceprze-
wodniczącego Rady Gminy Oświęcim. Członków korpu-
su dyplomatycznego w osobach: Konsula Generalnego 
Francji P. Frédéricka de Touchet, Konsulna Generalnego 
Niemiec dr Michaela Groβ, Honorowego Konsulna Ge-
neralnego Austrii P. Andrzeja Tombińskiego, Wicekon-
sula Ukrainy P. Vasyla Mykhailiuk, a także Zastępcy Dy-
rektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau P. 
Anny Skrzypińskiej, P. Zdzisława Jurkowskiego z Instytu-
tu Pamięci Narodowej z Krakowa, P. Jana Parcera z firmy 
Tauron Wydobycie S.A. Zakład Górniczy w Brzeszczach, 
Ojca Piotra Cubera z Centrum św. Maksymiliana w Har-

mężach, Pani Doroty Burchard Członka Zarządu Gminy 
Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach, Koła Gospodyń 
Wiejskich Bór, Przedstawiciei ZBOWiD-u z Brzeszcz, 
przedstawicieli służb mundurowych oraz mieszkańców 
Brzeszcz. Warte honorową pełnili harcerze 13 Drużyny 
Harcerskiej “Widmo”.
 Podczas uroczystości P. Iwona Gibas Dyrektor 
Biura Poselskiego Wicepremier Beaty Szydły, odczytała list 
skierowany przez Wicepremier Beatę Szydło na dzisiejszą 
uroczystość, została również złożona w jej iminiu wiązan-
ka. Kwiaty pod tablicą pamiatkową zostały również złożo-
ne w imieniu Wojewody Małopolskiego – P. Piotra Ćwika.
 Jak podają materiały źródłowe powstanie Karnej 
Kompanii Kobiet wiązało się bezpośrednio z ucieczką 24 
czerwca 2042 roku z komanda kobiecego KL Auschwitz 
polskiej więźniarki Janiny Nowak. Niemcy, by zaostrzyć 
dyscyplinę, zastosowali odpowiedzialność zbiorową. 
Wszystkim 200-tu kobietom z jej komanda ogolono gło-
wy, a samo komando przekształcono w karną kompanię i 
25 czerwca wraz z 200-stoma Żydówkami różnych naro-
dowości wśród których były, Słowaczki, Rosjanki, Ukrain-
ki, Jugosłowianki, Czeszki oraz Niemki odesłano do nowo 
utworzonego karnego podobozu w Borze/Budach.
Więźniarki karnego komanda bez względu na pogodę czy 
porę roku pracowały przy pogłębianiu oraz oczyszczaniu 
brzegów pobliskich stawów z sitowia oraz tataraku, pra-
cowały w lesie przy wyrębie drzew. Wykonywały także 

większość prac rolniczych na okolicznych polach. Ciężkie 
warunki pracy oraz okrutne traktowanie przez więźniarki 
funkcyjne dla wielu kończyło się śmiercią. W drugiej po-
łowie sierpnia 1942 r. część komanda kobiet przeniesiono 
do obozu żeńskiego w KL Birkenau. Po niespełna dwóch 
miesiącach od utworzenia karnego podobozu było to 137 
polskich więźniarek - tyle zdołało przeżyć z 200 skierowa-
nych kobiet z pierwszego transportu do karnej kompani w 
czerwcu.
 Ostatecznie w marcu 1943 r. karne komando ko-
biece zostało przeniesione do obozu kobiecego w KL Bir-
kenau, a w miejscu Karnej Kompanii Kobiet utworzono 
podobóz kobiecy KL Auschwitz Frauenlager Bór/Budy.
...JEŚLI AUSCHWITZ UZNAĆ ZA PIEKŁO, TO BUDY 
BYŁY JEGO NAJNIŻSZYM KRĘGIEM...

Tak o swoim pobycie w Karnej Kompanii Kobiet wspomi-
na Zofia Posmysz numer obozowy 7566.

UG Brzeszcze

Pamiętali o Karnej Kompanii Kobiet KL Auschwitz-Bór/Budy
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Jest szansa, by nowe Muzeum poświęcone mieszkańcom Ziemi Oświęcimskiej, którzy nieśli po-
moc więźniom byłego niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau zostało otwarte za około 3 lata. 
Umowę w sprawie � nansowania Muzeum podpisali, w obecności wicepremier Beaty Szydło, 
14 czerwca podczas obchodów uroczystości 78. rocznicy pierwszej deportacji Polaków do Au-
schwitz, starosta oświęcimski Zbigniew Starzec, wicestarosta Jarosław Jurzak oraz wiceminister 
kultury Jarosław Sellin.
Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej będzie prowadzone jako wspólna instytu-
cja przez ministra kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz Powiat Oświęcimski.
Jak podkreśla wicestarosta Jarosław Jurzak przedmiotem działania Muzeum jest przedstawianie 
wielowiekowej historii Ziemi Oświęcimskiej przez pryzmat losów jej mieszkańców z uwzględ-
nieniem różnorodności etnicznej i kulturowej budującej lokalną tożsamość, w tym pokazanie 
tragicznej sytuacji miejscowej ludności po wybuchu II wojny światowej i przedstawienie pomo-
cy więźniom niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady KL Auschwitz-Birkenau udzielo-
nej przez mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej i polski ruch oporu w warunkach terroru okupa-
cyjnego i w kontekście realizowanego w obozie planu Zagłady.
– Ministerstwo zobowiązało się do przekazywania dotacji na bieżącą działalność Muzeum w 
kwocie 1 mln zł jeszcze w tym roku i po 2 mln zł rocznie w kolejnych latach. 35 mln zł przezna-
czamy na inwestycje. Budynek wymaga remontu, nowoczesnego zakomponowania wewnątrz 
oraz zainstalowania wystawy. Zakończenie inwestycji planujemy na drugą połowę 2021 r. Być 
może o� cjalne otwarcie zaplanowane będzie na 27 stycznia 2022 r. – mówił w trakcie wydarze-
nia Jarosław Sellin, wiceminister kultury.
Powiat oświęcimski na bieżące potrzeby placówki przez kolejne 10 lat będzie przeznaczał po 500 
tys. zł rocznie.
Jak podkreśla starosta Zbigniew Starzec nowopowstające Muzeum będzie funkcjonowało w 
ścisłej współpracy z Muzeum Auschwitz – Tematyka obu miejsc jest zbieżna, dlatego nie wy-

obrażam sobie sytuacji, żeby Muzeum Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej nie współpracowało 
z Miejscem Pamięci, które w zeszłym roku odwiedziło 2,1 tysiąca osób – zaznaczał Zbigniew 
Starzec.
– Inicjatywa ma na celu upamiętnienie bohaterskich mieszkańców tej Ziemi, którzy nieśli po-
moc więźniom i o� arom KL Auschwitz-Birkenau. Chcemy opowiedzieć o ich życiu, cierpieniu 
oraz pokazać, że Ziemia Oświęcimska to nie tylko miejsce znaczone bolesną historią, ale rów-
nież jest to Ziemia, na której mamy piękną historię i tradycję. To Muzeum będzie o tym mówiło 
i przypominało. Cieszę się, że będzie ono tak blisko obozu Auschwitz-Birkenau Miejsca Pamięci 
i PWSZ im. rtm W. Pileckiego, jest to bowiem doskonała okazja do stworzenia kompleksu, który 
będzie pokazywał historię, uczył tolerancji i mówił o tym wszystkim, czego tak bardzo świat 
również i dzisiaj potrzebuje – podkreślała wicepremier Beata Szydło, która uczestniczyła w uro-
czystości podpisania umowy.
Placówka powstanie w budynku zwanym Lagerhausem, który jest położony ok. 200 m od byłego 
niemieckiego obozu Auschwitz. Od 1924 r. był magazynem surowca Zakładu Polskiego Mono-
polu Tytoniowego. W latach 1940-44, jako tzw. Lagerhaus, był magazynem żywnościowym dla 
obozowej załogi SS.
Muzeum ma już swojego dyrektora, którym została Dorota Mleczko, dotychczasowa kustosz w 
Muzeum Zamek w Oświęcimiu.

(NM)

35 mln zł na Muzeum Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej
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Dlaczego warto jeździć na rowerze elek-
trycznym?
Rowery elektryczne pozwalają Ci poczuć 
pełnię wolności i korzyści płynących z jazdy 
rowerem, a za razem zapewniają dodatkowe 
wspomaganie podczas pedałowania.

Korzyści dla zdrowia:
Jazda na rowerze elektrycznym sprawia, że 
czujesz się lepiej, możesz jeździć dłużej i po-
prawiasz swoją dobrą kondycję. Z dodatko-
wym wsparciem silnika elektrycznego, za-
równo w terenie pagórkowatym, czy lekko 
górzystym możesz osiągnąć cele lub rozwinąć 
poziom swojej sprawności fizycznej, które 
wcześniej wydawały się być poza Twoim za-
sięgiem. Dzięki zdolności przeciwstawiania 
się siłom grawitacji rower elektryczny spra-
wia, że każde wzniesienie terenu szybko znika 
pod Tobą.

Oszczędność pieniędzy:
Pełny cykl ładowania baterii w rowerze elek-
trycznym zajmuje do 6 godzin. Zasięg jazdy 
ze wspomaganiem elektrycznym może różnić 
się w zależności od terenu, warunków pogo-
dowych, ustawionego poziomu wspomagania, 
pojemności baterii oraz kilku innych czynni-
ków i pozwala Ci zwykle osiągnąć dystans 60-
80km na pojedynczym ładowaniu. Właśnie 
to stanowi największą wartość finansową, bo 
koszt energii elektrycznej potrzebnej do jed-
nego pełnego cyklu ładowania to zaledwie kil-
kadziesiąt groszy.

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

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

Rower elektryczny? Warto!

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik zwołał 
posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Za-
rządzania Kryzysowego poświęcone oce-
nie zagrożeń związanych z narastającą na 
terenie całego kraju falą pożarów wysypisk 
i składowisk śmieci oraz odpadów. Takie 
pożary wystąpiły w ostatnim czasie także w 
Małopolsce.
 W spotkaniu uczestniczyli przed-
stawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i 
Zarządzania Kryzysowego Małopolskie-
go Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Krakowie, Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Krakowie, Komendy 
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Krakowie, Wojewódzkiej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej w Krakowie oraz 
Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Dro-
gowego w Krakowie.
 Pożary, które niedawno miały 
miejsce, to kwestia nie tylko zagrożenia 
zdrowia, ale także znaczących kosztów oraz 
ilości wykorzystanych do ich gaszenia sił i 
środków. Kontrole wysypisk i składowisk są 
prowadzone regularnie, w oparciu o obo-
wiązujące przepisy prawa.
Kluczowa jest przy tym aktualna i pogłębio-

na ocena stanu składowisk oraz ciągły mo-
nitoring zagrożeń.Jak wskazano, znaczenie 
ma tu zwłaszcza zaangażowanie samorzą-
dów, na których terenie takie składowiska 
się znajdują. Dlatego też do starostów oraz 
wójtów i burmistrzów zostanie skierowane 
wystąpienie, aby przeprowadzili kontrole 
składowisk pod kątem zagrożenia pożaro-
wego oraz na bieżąco reagowali w przypad-
ku nielegalnego składowania.
 Nacisk zostanie również położo-
ny na inwentaryzację miejsc potencjalnie 
niebezpiecznych, w których znajdują się in-
stalacje przetwarzania odpadów. Docelowo 
ma powstać mapa takich miejsc, co ułatwi 
ich kontrolowanie.
 Powstaną również wspólne grupy 
kontrolne – składające się z przedstawi-
cieli Policji, Straży Pożarnej i ściśle współ-
pracujące z Wojewódzkim Inspektoratem 
Ochrony Środowiska.
 ojewoda Piotr Ćwik zobowią-
zał przedstawicieli małopolskich służb do 
szczególnej współpracy w związku z za-
grożeniami związanymi z wysypiskami i 
składowiskami oraz do zintensyfikowania 
działań w możliwie najszerszym zakresie.
UWWM

Prześwietlą wysypiska



28-LATEK SPRZEDAWAŁ NARKOTYKI
Policjanci z Wydziału Kryminalnego oświęcimskiej komendy Poli-
cji postawieniem 96 zarzutów z Ustawy o przeciwdziałaniu narko-
manii, zakończyli postępowanie wobec 28 – letniego mieszkańca 
Oświęcimia. Mężczyzna jest podejrzany o posiadanie oraz udziela-
nie środków odurzających.
Oświęcimscy policjanci wpadli na trop dealera w trakcie działań 
mających na celu zwalczanie przestępstw narkotykowych. Funkcjo-
nariusze ustalili, iż 28 – latek trudni się rozprowadzaniem środków 
odurzających na terenie Oświęcimia.  Aby zweryfikować te ustale-
nia funkcjonariusze przystąpili do działania. Przeszukali mieszkanie 
podejrzanego, w którym ujawnili woreczek z zawartością białego 
proszku. Badanie zabezpieczonej substancji potwierdziło, że jest to 
amfetamina, z której można było sporządzić ponad 170 porcji nar-
kotyku. Podejrzany został zatrzymany  i trafił do policyjnego aresztu.
W trakcie dalszych czynności policjanci zebrali dowody potwier-
dzające, że 28 – latek trudnił się rozprowadzaniem narkotyków. Miał 
kilku stałych klientów, którym regularnie dostarczał środki odu-
rzające, inkasując za nie od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych.  
Policjanci postawili podejrzanemu  jeden zarzut posiadania oraz 98 
zarzutów  udzielenia środków odurzających innej osobie.
Za posiadanie środków odurzających grozi kara do 3 lat pozbawie-
nia wolności, natomiast za ich rozprowadzanie nawet do 10 lat po-
zbawienia wolności.

NIETRZEŹWA JAZDA W KĘTACH  
W dniu  24 czerwca 2018  w Kętach patrol mieszany Policji i Straży Miej-
skiej, po krótkim pościgu zatrzymał 26 – letniego mieszkańca Bielska Białej. 
Mężczyzna wsiadł za kierownicę samochodu mając w organizmie 2 promile 
alkoholu i nie posiadając uprawnień do kierowania. Kiedy „pijany rajd” został 
dostrzeżony,  nietrzeźwy, chcąc uniknąć grożących mu konsekwencji, zdecy-
dował się na ucieczkę, czym dopuścił się kolejnego poważnego przestępstwa.
Do zdarzenia doszło w niedzielny poranek. Policjant Komisariatu Policji w Kę-
tach  oraz funkcjonariusz Straży Miejskiej w Kętach pełnili wspólną służbę w 
rejonie ulicy Krakowskiej / DK 52/ w Kętach . Tuż po godzinie 5.00 dostrzegli 
samochód marki Alfa Romeo, którego styl jazdy mógł sugerować, że kierow-
ca może być nietrzeźwy. W związku z  powyższym policjant dał kierującemu 
sygnał do zatrzymania się.  Niestety mężczyzna zamiast zjechać na pobocze 
przyspieszył. W związku z powyższym funkcjonariusze natychmiast ruszyli w 
pościg. Po przejechaniu kilkuset metrów okazało się, że kierowca alfy po po-
konaniu ronda z dużą prędkością stracił panowanie nad pojazdem w wyniku 
czego auto wypadło z jezdni. Wtedy  mężczyzna pozostawił uszkodzony po-
jazd oraz siedzącego w nim znajomego i zaczął uciekać pieszo. Został jednak 
błyskawicznie zatrzymany. Badanie 26 – latka wykazało 2 promile alkoholu.
Za kierowanie stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, a za  
niezatrzymanie się  do kontroli drogowej grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

MAŁOLETNI KUPILI ALKOHOL
Policjanci z Wydziału Kryminalnego oświęcimskiej komendy Policji 
wszczęli postępowanie w związku z ujawnieniem przestępstwa z Ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ekspe-
dientka jednego z oświęcimskich sklepów jest podejrzewana o sprzedaż 
alkoholu osobie niepełnoletniej. Policjanci przypominają o zakazie i apelują 
Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu, kiedy oświęcimscy strażni-
cy miejscy, patrolując rejon Osiedla Stare Stawy,  zauważyli dwoje nielet-
nich spożywających alkohol. Na widok zbliżających się strażników na-
stolatkowie odrzucili od siebie butelki z piwem. Funkcjonariusze Straży 
Miejskiej na miejsce wezwali policjantów, którzy przejęli nieletnich tj. 17 – 
letnią mieszkankę Oświęcimia oraz jej o 4 lata młodszego kolegę z Zaborza.
W trakcie dalszych czynności policjanci ustalili, że nastolatka piwa kupiła w jed-
nym ze sklepów na terenie Oświęcimia.   W związku z tym policjanci udali się do 
wskazanej placówki handlowej, gdzie ustalili, że osobą podejrzaną o złamanie 
zakazu sprzedaży alkoholu osobie niepełnoletniej, jest  37 – letnia ekspedientka.
Nieletni zostali przekazani pod opiekę rodziców, natomiast materia-
ły w ich sprawie zostaną przekazane do  Sadu Rejonowego Wydzia-
łu Rodzinnego i Nieletnich. Natomiast wobec  ekspedientki zosta-
ło wszczęte postępowanie o sprzedaż alkoholu osobie niepełnoletniej. 
Dodatkowo o zdarzeniu zostanie powiadomiony Urząd Miasta Oświęcim, 
który może rozważyć cofnięcie sklepowi koncesji na sprzedaż alkoholu.

JASKINIA HAZARDU ROZBITA
W nocy z 15/16 czerwca 2018 oświęcimscy policjanci zatrzy-
mali 30 – letniego mieszkańca Gminy Brzeszcze,  w związ-
ku z podejrzeniem narażenia na utratę życia,  bądź zdro-
wia swojego 6 – letniego dziecka.  Mężczyzna pozostawił 
córeczkę w samochodzie z włączonym silnikiem, a sam poszedł za-
grać na hot spotach. Policjanci ujawnili powyższy fakt, a następnie 
dokonali likwidacji samoobsługowego minisalonu gier hazardowych.
Do zdarzenia doszło w nocy z 15/16 czerwca 2018. Tuż po godzinie 
22.00 policjanci zostali skierowani przez dyżurnego do miejscowości 
Grojec, gdzie przy jednej z ulic od dłuższego czasu stał samochód 
marki Fiat z włączonym silnikiem, ale bez kierowcy. Funkcjonariu-
sze natychmiast pojechali we wskazane miejsce, gdzie szybko zloka-
lizowali auto. Wewnątrz  na tylnym siedzeniu siedziała przestraszona  
dziewczynka. W rozmowie z 6 –latką policjanci ustalili, że przyjechała 
z ojcem, który poszedł coś załatwić.  Niedaleko pojazdu policjanci 
dostrzegli duży, mieszkalny kontener, więc jeden z funkcjonariuszy 
pozostał przy dziecku, natomiast drugi otworzył drzwi kontenera. 
Jak się okazało we wnętrzu funkcjonował samoobsługowy minisa-
lon gier hazardowych. Na jednym z trzech automatów grał mężczy-
zna, było to ojciec dziewczynki. Policjant poinformował go, że jest 
zatrzymany w związku z zagrożeniem, które stworzył dla swojego 
dziecka. Kiedy funkcjonariusz wraz 30 – latkiem opuścili kontener 
automaty nagle zostały wyłączone, a w drzwiach  zasunęła się roleta 

antywłamaniowa, która blokowała ponowne wejście do środka. Na 
miejscu byli już jednak policjanci Wydziału Kryminalnego zajmują-
cy się przestępczością gospodarczą oraz strażacy, którzy wspomogli 
policjantów używając pilarki tarczowej, aby usunąć metalowe mo-
cowania. Wartość zabezpieczonych automatów to 18 tysięcy złotych.
Dziewczynka, została oddana pod opiekę matki, jej oj-
ciec trafił do oświęcimskiej komendy Policji i za popełnio-
ne przestępstwo grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wol-
ności, natomiast właścicielowi nielegalnego hazardowego 
procederu grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności oraz grzyw-
na w kwocie 100 tysięcy złotych od każdej zabezpieczonej maszyny.

PRÓBA GWAŁTU NAD SOŁĄ
W 9 czerwca 2018 policjanci z oświęcimskiej komendy Policji  za-
trzymali 42 – letniego mieszkańca Oświęcimia,  podejrzanego o usi-
łowanie zgwałcenia 24 – letniej kobiety. Funkcjonariusze zatrzymali 
podejrzanego w kilka chwil po zgłoszeniu. W ubiegłą sobotę tuż po 
godzinie 18.00 oficer dyżurny oświęcimskiej komendy Policji został 
zaalarmowany przez roztrzęsioną  kobietę o próbie gwałtu, do której 
miało dość kiedy szła ścieżką obok progu wodnego na rzece Sole w 
Broszkowicach.  We wskazane przez pokrzywdzoną miejsce błyska-
wicznie pojechało kilka patroli. Funkcjonariusze zaopiekowali się 
pokrzywdzoną. W rozmowie z kobietą ustalili, że zdołała uderzyć 
sprawcę, a następnie wyrwać mu się i uciec.   Po ustaleniu rysopi-
su napastnika policjanci natychmiast wszczęli jego poszukiwania. W 
rezultacie podjętych działań po kilkunastu minutach jeden z patroli 
penetrując Osiedle Błonie dostrzegł mężczyznę pasującego do ryso-
pisu, który na widok mundurowych zaczął uciekać. Policjanci jednak 
szybko go zatrzymali. 42 – letni mieszkaniec Oświęcimia trafił do po-
licyjnego aresztu. Grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności. W 
chwili zatrzymania miał w organizmie 2,1 promila alkoholu. Prokura-
tura Rejonowa w Oświęcimiu prowadzi w tej sprawie śledztwo.

POŚCIG ZA MŁODĄ KROWĄ
6 czerwca 2018 policjanci oświęcimskiej komendy Policji sukce-
sem zakończyli pościg za rogatą i niezwykle oporną uciekinier-
ką. Młoda krowa, która uciekła z zagrody i postanowiła pospa-
cerować ulicami Oświęcimia, cała i zdrowa trafiła pod opiekę 
właściciela, który niestety, będzie musiał  ponieść konsekwencje  jej eskapady.
Do zdarzenia doszło w godzinach popołudniowych, kiedy oficer dyżur-
ny otrzymał zgłoszenie, że przy ulicy Wyzwolenia w Oświęcimiu znajduje 
się  krowa, która mogłaby wtargnąć na jezdnię. Na miejsce natychmiast 
została wysłana jedna z załóg Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego, która 
szybko zlokalizowała uciekinierkę. Krówka nie chciała zostać zatrzymana, 
ruszyła i skierowała się w rejon remontowanego Dworca  PKP, gdzie toro-
wiskiem uciekała w kierunku miejscowości Babice. Policjanci podążyli za 
uciekinierką. Na ulicy Grunwaldzkiej wbiegła do ogrodzonego sadu znaj-
dującego się przy jednej z posesji. Fakt ten szybko wykorzystała policjantka, 
bramą zamykając jej drogę ucieczki. Rogatą zatrzymaną odebrał właściciel.
W powyższej sprawie wobec właściciela (67 – letniego mieszkańca Gminy 
Oświęcim) zostało wszczęte postępowanie w związku z wykroczeniem – bra-
ku zachowania  nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.

SZYBKA INTERWENCJA POLICJI  
Policjanci Ogniwa - Patrolowo interwencyjnego oświęcimskiej komendy 
Policji podjęli  skuteczną interwencję, podczas której ratowali życie  3
5 – letniego mieszkańca Oświęcimia. W szybkim dotar-
ciu do mężczyzny pomogli kierowcy, którzy słysząc sygna-
ły uprzywilejowania natychmiast utworzyli „korytarz życia”.

Do zdarzenia doszło w ubiegły piątek [15.06.2018] tuż przed godzi-
ną 18.00. Policjanci otrzymali polecenie natychmiastowego udania 
się  do jednego z mieszkań w Oświęcimiu, gdzie wg zgłoszenia męż-
czyzna miał targnąć się na własne życie. Funkcjonariusze używając sy-
gnałów uprzywilejowania, błyskawicznie ruszyli pod wskazany adres.

W ten właśnie wieczór na większości oświęcimskich ulic panował duży 
ruch, gdyż kilkanaście tysięcy osób przybyło do miasta  na koncert pn. 
„Tauron Life Festiwal Oświęcim”.  Okazało się jednak,  że kierowcy,  sły-
sząc sygnały uprzywilejowania nadjeżdżającego radiowozu, wiedzieli jak 
się zachować. Natychmiast utworzyli  „ korytarz życia”, wiec mundurowi 
w kilka minut byli pod wskazanym adresem.   Mężczyznę, leżącego w ka-
łuży krwi, z głębokimi ranami ciętymi na jednym z nadgarstków, od-
naleźli w łazience. Funkcjonariusze błyskawicznie udzielili mu pomocy 
przedmedycznej. Założyli opatrunek uciskowy, poprzez co powstrzyma-
li krwotok, a następnie oddali go pod opiekę ratowników medycznych.

W tym przypadku na wyróżnienie zasługuje wzorowe zachowanie kie-
rowców, którzy pozytywnie odpowiedzieli na apele służb ratunkowych o 
tworzenie „korytarzy życia”.  Jadący z włączonymi sygnałami radiowóz, 
karetka, czy wóz strażacki  to wiadomość dla uczestników ruchu dro-
gowego, że służby spieszą na ratunek osobom potrzebującym pomocy. 

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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