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W związku z kolejnym rozstrzy-
gniętym przetargiem na mo-
dernizację i przebudowę dwor-
ca kolejowego w Oświęcimiu, 
starosta oświęcimski Zbigniew 
Starzec spotkał się z prezesem 
Zarządu PKP S.A. Krzysztofem 
Mamińskim w celu rozważenia 
możliwości zwiększenia kwo-
ty dofinansowania inwestycji. 
Spotkanie odbyło się 5 lipca w 
siedzibie Polskich Kolei Pań-
stwowych S.A w Warszawie.

– Oświęcim to bardzo waż-
ny punkt komunikacyjny na 
mapie Małopolski i pograni-
cza tego regionu ze Śląskiem 
i Podbeskidziem. Mieszkańcy 
Oświęcimia i całego Powiatu 
Oświęcimskiego w swoich co-
dziennych podróżach do pra-
cy bardzo chętnie korzystają z 

usług PKP S.A zarówno na sa-
mych trasach kolejowych jak i z 
infrastruktury dworcowej. Zna-
czenie gospodarcze Oświęcimia 
i jego sąsiadujących terenów to 
tysiące miejsc pracy i jakże zna-
czący wpływ na PKB Małopol-
ski – mówi starosta Zbigniew 
Starzec i dodaje. – Oświęcim to 
także coraz ważniejszy ośrodek 
akademicki, świetnie rozbudo-
wana sieć szkół średnich na te-
renie powiatu wzbudza i będzie 
wzbudzać coraz większe zainte-
resowanie z korzystania z całej 
infrastruktury kolejowej przez 
studentów i uczniów.

Od 2014 roku mówi się o wy-
burzeniu obecnej hali dwor-
cowej i wybudowaniu w tym 
miejscu znacznie mniejszego, 
parterowego dworca PKP do-

stosowanego do potrzeb po-
dróżujących. Starosta Zbigniew 
Starzec zaznacza, że w parze z 
modernizacją obiektu koniecz-
ny jest remont torów i peronów, 
dworzec bowiem stanowi wizy-
tówkę Miasta, musi zatem speł-
niać oczekiwania pasażerów i 
zapewniać komfort podróży. 
Podczas spotkania w Warsza-
wie, starosta wręczył prezesowi 
PKP S.A. oficjalny list z proś-
bą o zwiększenie kwoty dofi-
nansowania inwestycji. Prezes 
Krzysztof Mamiński zobowią-
zał się, że w niedługim czasie 
prześle wiążącą odpowiedź co 
dalej z oświęcimskim dworcem.

(NM)

Troska o dworzec PKP
reklama: nr tel. 888 533 303
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Gmina Chełmek zmienia się bardzo pozytywnie. 
Wszystko za sprawą licznych inwestycji, które już 
rozpoczęły lub rozpoczną się wkrótce na terenie 
Chełmka, Gorzowa i Bobrka. Warto przypomnieć, 
że trwają prace, związane chociażby z budową żłob-
ka, „skweru dzieci i młodzieży” połączonego ze Ska-
te Parkiem czy tak zwanej „Przestrzeni spotkania i 
rekreacji w Gorzowie”. Suma tylko tych inwestycji 
przekracza kwotę aż 6,3 mln złotych, a nasza gmina 
pozyskała na nie dofinansowanie w kwocie ponad 
3,13 mln złotych. 

Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus regularnie od-
wiedza place budowy gminnych inwestycji. W mi-
nionym tygodniu sprawdził postępy wcześniej wy-
mienionych inwestycji, rozmawiał z wykonawcami 
oraz korzystając z okazji rozmawiał na ten temat z 

napotkanymi mieszkańcami.

 - Cieszę się, że na obecną chwilę wszystkie inwesty-
cje postępują bez problemów. Miło patrzeć, jak po-
zytywnie zmienia się nasza gmina. Jeszcze kilka ty-
godni temu wiele z tych inwestycji widzieliśmy tylko 
na papierze, teraz powoli przybierają realne kształ-
ty i już wkrótce zostaną udostępnione wszystkim 
mieszkańcom. A to dopiero początek, gdyż już teraz 
szykujemy kolejne przetargi na następne inwestycje. 
Wszystko po to, aby nasza gmina stała się miejscem 
jeszcze lepszym do życia – mówi Burmistrz Chełmka 
Andrzej Saternus.

UG Chełmek

CHEŁMEK. Burmistrz sprawdził postępy inwestycji

Można już odliczać dni do otwarcia nowej 
hali sportowej, która powstała przy Szkole 
Podstawowej nr 8 u zbiegu ulic Słowackiego i 
Wróblewskiego. Firma budowlana prowadzi 
ostatnie prace wykończeniowe w obiekcie. 
Inwestycja zakończy się pod koniec lipca, a 
cały sierpień przeznaczony jest na końcowe 
odbiory i uzyskanie pozwolenia na użytko-
wanie. Uczniowie będą mogli korzystać z hali 
już z początkiem roku szkolnego, a oświęci-
mianie efekty prac zobaczą parę dni później. 
Otwarcie hali zaplanowano na 7 września. 
Uroczystość przyciągnie z pewnością wiele 
osób,  w tym fanów koszykówki. 

– To będzie mocne otwarcie – zapowiada 
Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia. 
–  Hala sportowa jest drugą, po krytej pły-
walni, inwestycją sportową realizowaną w 
tej kadencji przez miasto. To największy 
nowoczesny obiekt nie tylko w Oświęcimiu, 
ale również ziemi oświęcimskiej, stąd uro-
czystość otwarcia uświetni występ drużyn 
koszykarskich. W tym dniu mistrz Polski 
Anwil Włocławek zagra mecz sparingowy 
z MKS Dąbrowa Górnicza – zdradza szcze-
góły prezydent. Hala ma doskonałe warunki 
do organizacji takich imprez. Dla kibiców są 
trybuny na około 400 miejsc, a pośrodku  ka-
bina dla komentatorów sportowych.

Budowa hali rozpoczęła się we wrześniu 
2016 roku. Obiekt o powierzchni ponad 
2000 m. kw z pełnowymiarowymi boiskami 
do siatkówki, koszykówki, tenisa ziemnego, 
piłki ręcznej czy halowej piłki nożnej będzie 
do  dyspozycji uczniów szkoły, ale też  miło-
śników sportu, stowarzyszeń i grup sporto-
wych.  –  Naszym zamiarem jest, aby obiekt 
był otwarty od rana do godziny 22 –  mówi  
prezydent  Janusz Chwierut, dodając, że ma 
nadzieję na rozwój dyscyplin halowych, któ-
re korzystają z takich obiektów.

W hali wygospodarowano miejsce na małą 
siłownię, są też szatnie dla zawodników, po-
koje dla trenerów, gabinet medyczny oraz 
toalety i prysznice. Osobom mającym pro-
blemy z poruszaniem  przejście z jednego 
poziomu na drugi ułatwi winda. Przestronne 
i jasne patio łączy nowy obiekt ze szkołą.

Obok hali, która jest oświetlona i monito-
rowana jest boisko, bieżnia i plac zabaw.  W 
podziemiach znajduje się parking, kilkana-
ście miejsc postojowych przygotowano rów-
nież na zewnątrz. Inwestycja kosztowała ok. 
13 mln zł, a 2,5 mln zł miasto pozyskało z 
Ministerstwa Sportu.

UM Oświęcim

Nowa sala gimnastyczna
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W Gminie Zator pojedziemy nową obwod-
nicą miasta o długości ok 2 km. Nowa droga 
skróci czas przejazdu w kierunku Oświęcim – 
Wadowice.

Zaprojektowana będzie droga o przekroju 
jednojezdniowym, długości ok. 2,1 km wraz 
z obiektami inżynierskimi i infrastrukturą 
towarzyszącą. Opracowaniu podlegać będzie 
dokumentacja projektowa dla wszystkich 
branż, wykonanie niezbędnego opracowania, 
uzyskanie pozwolenia i decyzji dla budowy 
oraz użytkowania obwodnicy. Następnie trze-
ba wykonać wszystkie prace uwzględnione w 
dokumentacji projektowej.

– Obwodnica Zatora w ciągu DK28 realizowa-
na będzie z wykorzystaniem technologii i stan-
dardu BIM (Building Information Modeling), 
w której stosuje się trójwymiarowe, cyfrowe 
modele obiektów, uwzględniające wszystkie 
niezbędne informacje, do wykorzystanie na 
każdym etapie inwestycji: od projektu przez 
realizację po odbiór prac. Oddział GDDKiA w 
Krakowie pod koniec 2017 r. podjął decyzję o 

przeprowadzeniu projektu pilotażowego z za-
stosowaniem BIM przy budowie obwodnicy 
Zatora.

Droga ta zrealizowana zostanie w klasie GP 
(główna przyspieszona). Oprócz budowy 
obwodnicy w ciągu DK28 przebudowany 
zostanie także odcinek drogi wojewódzkiej 
DW781, klasy G. Powstanie 5 obiektów inży-
nierskich , w tym dwa wiadukty, most i dwa 
przepusty, skrzyżowania, drogi dojazdowe do 
obsługi przyległego terenu, urządzenia ochro-
ny środowiska (ekrany akustyczne, zieleń 
ochronna, przejścia dla zwierząt, ogrodzenie 
naprowadzające).

Projekt i budowa mają zostać zrealizowa-
ne w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy 
od daty zawarcia umowy. Do czasu na etapie 
projektowania wliczane będą okresy zimowe, 
natomiast do czasu realizacji robót nie będzie 
wliczany okres zimowy (od 15 grudnia do 15 
marca).

Zator.pl

Nowa obwodnica Zatora Święto Miasta Oświęcim

Święto Oświęcimia to święto grodu i jego 
mieszkańców. Okazja do przypomnienia bo-
gatej historii i tradycji miasta, jak również do 
wspólnej wspaniałej zabawy. Z okazji Święta 
Miasta Oświęcim 31 sierpnia 2018 roku w 
Oświęcimskim Centrum Kultury odbędzie 
się uroczysta sesja Rady Miasta, którą uświet-
ni recital fortepianowy Wojciecha Waleczka 

pt. „A to Polska właśnie”. 1 i 2 września 2018 
roku na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji będą się odbywały koncerty. Mu-
zeum Zamek w Oświęcimiu zaprasza 6 wrze-
śnia 2018 roku na Święto Miasta historycznie.

Wykonawcy pierwszego dnia Święta Mia-
sta Oświęcim 2018 (1 września): Urszula, 
Video
D-Bomb, Extazy, Łobuzy
Wykonawcy drugiego dnia Święta Miasta 
Oświęcim 2018 (2 września): Anna Wy-
szkoni, Łukasz Zagrobelny, Agata Sobociń-
ska
Natty Dead

Organizatorzy imprez Święta Miasta Oświę-
cim 2018:  Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-

Już po raz kolejny Komisja  Programu Cer-
ty� kacji  Szkół Wyższych „Uczelnia Lide-
rów-2018” zadecydowała, aby przyznać 
Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Za-
wodowej im. rtm. W. Pileckiego certy� kat 
„Uczelnia Liderów”.

Podczas uroczystej Gali Finałowej, która od-
była się 28 czerwca 2018 r. w Sali Rudniewa 
Pałacu Kultury i Nauki  w Warszawie Pani 
Prorektor ds. studentów dr n. o zdr. Sonia 
Grychtoł odebrała  certy� kat „Uczelnia Lide-
rów 2018” oraz wyróżnienie specjalne „Au-
rea Praxis”  dla JM Rektora naszej Uczelni 
prof. zw. dr hab. Witolda Stankowskiego  za  
wykazywanie się  szczególnym, osobistym 
zaangażowaniem na rzecz rozwoju i promo-
wania w uczelni idei edukacji dla rynku pra-
cy oraz praktyki gospodarczej.

-Otrzymanie tytułu Uczelnia Liderów 2018 
to dla nas wielkie wyróżnienie, a zarazem po-
twierdzenie wysokiej jakości kształcenia na 
oferowanych przez nas kierunkach studiów. 

Pozytywna opinia Komisji Certy� kacyjnej 
pokazuje, że dzięki podejmowanym działa-
niom, kształcimy zgodnie z oczekiwaniami 
otoczenia gospodarczego oraz  wyposażamy 
absolwentów w umiejętności i kompetencje 
pożądane na rynku pracy – mówią na oświę-
cimskiej Uczelni.

Pozytywny wynik certy� kacji to efekt naj-
wyższej oceny dla nowatorskich działań pro-
gramowych i organizacyjnych wyróżnionych 
uczelni bądź wydziałów, ukierunkowanych 
na kształcenie zgodne z oczekiwaniami pra-
codawców, wyposażanie absolwentów w uni-
katowe umiejętności i kompetencje oraz bu-
dowanie wielokierunkowych i efektywnych 
relacji z otoczeniem zewnętrznym, w tym 
zwłaszcza z otoczeniem gospodarczym – za-
znacza Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Zarzą-
du Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa 
Wyższego.

PWSZ

PWSZ Uczelnią Liderów 2018

W miejscu, gdzie przed II wojną świa-
tową stała Wielka Synagoga w Oświę-
cimiu, już za rok powstanie park kie-
szonkowy. Dzięki prowadzonej w 
internecie zbiórce pieniędzy, udało się 
zebrać na ten cel ponad 40 tys. zł. Cen-
trum Żydowskie w Oświęcimiu, auto-
rzy zbiórki chcą aby skwer był miej-
scem spotkań oświęcimian.

– Nadszedł teraz czas, aby pomyśleć 
nad jakimś ciekawym zagospodarowa-
niem tego miejsca. Chcemy stworzyć 
park kieszonkowy, który byłby formą 
upamiętnienia tego miejsca. Oczywi-
ście w parku znajdzie się też element 
bryły architektonicznej w kształcie 
trójkąta, który nawiązuje do trójkątów 
pojawiających się w naszym muzeum i 
na Placu ks. Skarbka. To ma być miej-
sce przyjazne, otwarte, z dużą ilością 
zieleni, miejscem do siedzenia. – in-

formuje dr Artur Szyndler z Centrum 
Żydowskiego w Oświęcimiu.

Organizatorzy zbiórki zachęcają 
mieszkańców Oświęcimia do zgłasza-
nia swoich propozycji na zagospodaro-
wanie tej części przestrzeni miejskiej.

Wielka Synagoga była największym 
domem modlitwy oświęcimskich Ży-
dów. Wybudowano ją w drugiej po-
łowie XIX wieku. Została zniszczona 
przez Niemców już na początku wojny. 
Budynek podpalono w nocy z 29 na 30 
listopada 1939 roku, w rocznicę Nocy 
Kryształowej. Dwa lata później syna-
gogę rozebrano.

red.

Park kieszonkowy w centrum
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Jego maksymalna prędkość to 142 km/h, wysokość kon-
strukcji wynosi 77 metrów, cała trasa przejazdu mierzy 
prawie 1,5 km. Fani mocnych wrażeń z pewnością do-
cenią największego w Europie mega costera o nazwie 
Hyperion. 

Jego premiera odbyła się 14 lipca w Energylandii. Chęt-
nych na skorzystanie z ekstremalnego zjazdu nie brako-

wało. W wydarzeniu wziął udział starosta oświęcimski 
Zbigniew Starzec, który również miał okazję przetesto-
wać przejazd mega costerem.

– Bardzo się cieszymy, że tak wspaniałe miejsce znaj-
duje się na Ziemi Oświęcimskiej. Powiat oświęcimski 
ma kolejny powód do dumy. Tym razem wspólnie z Hy-
perionem i właścicielami rodzinnego parku rozrywki 
w Zatorze wchodzimy do extra ligi największych i naj-
ciekawszych parków rozrywki w Europie i na świecie – 
podkreśla starosta Zbigniew Starzec.

4 urodziny Energylandii

Przez cały weekend 14 i 15 lipca zatorski park rozrywki 
świętował 4 urodziny. Z tej okazji goście mogli się bawić 
po raz pierwszy do godziny 24.00. Był tort, szampan i 
upominki dla odwiedzających park. Ponadto organiza-
torzy zaplanowali Beach Party na basenach w towarzy-
stwie DJ-ów klubów Energy 2000. Z okazji urodzin od-
była się premiera Hyperiona, najnowszego rollercostera 
w kolekcji zatorskiego parku rozrywki, a przy okazji 
największego costera w Europie.

Szybciej niż na autostradzie

Podczas przejazdu mega coasterem prędkość, z jaką pę-
dzi wagonik, jest szybsza niż dopuszczalna na polskich 
autostradach, a mianowicie 142 km/h. Przy pierwszym 
zjeździe kąt nachylenia ma 84 stopnie, wysokość kon-
strukcji to 77 m. Ponadto – stany nieważkości, niespo-
dziewane efekty grawitacyjne oraz obrotowe nachylenia 
toru i podwójne zakręty. To wszystko sprawia, że fani 
mocnych wrażeń odnajdą swoje miejsce na Hyperio-
nie. Wagonik costera zaprojektowano w kon� guracji 
– 7 rzędów po 4 fotele na każdy. Wrażenie robi także 
droga prowadząca do costera. Stacja Hyperiona została 
zaprojektowana tak, by przypominać opuszczoną stację 
badawczo-kosmiczną.

(NM)

ZATOR. Największy i najszybszy w Europie mega coster 

LETNIE

JÓZEF FIGURA. Czego Ci życzę  Polsko
Po niemal półtorawiecz-
nej niewoli odzyskałaś 
wolność. Utraciłaś ją 
wskutek egoizmu tych 
którzy Tobą władali, 
gromadząc  wszelakie 
dobra, powiększając 
swoje majątki, zapomi-
nając, że pragnąc poko-
ju, trzeba się zbroić. Nie-
odpowiedzialne zrywy  

powstańcze   marnowały polską krew, kończyły się 
klęskami, niszczeniem substancji narodowej bez wi-
doków na  zwycięstwo, wyzwolenie. Kiedy Twoi naj-
lepsi synowie walczyli o niepodległość innych naro-
dów, większość Polaków  żyła w niewolnictwie i im 
było wszystko jedno pod  czyim batem przyszło im 
żyć.  Baa -  pierwsze patenty zaborcy pruskiego  po-
prawiały los polskiego chłopa, faktycznie brały go w 
opiekę sądów królewskich, kiedy nasza Konstytucja, 
a nawet Uniwersał Połaniecki stwarzały iluzję „wzię-
cia w  opiekę lud włościański”.     Garstka patriotów 
słabo uzbrojonych nie była w stanie nie tylko poko-
nać wroga, ale nawiązać równorzędną walkę.
      Przyszedł rok 1914. Tak zgodni co do losów Pol-
ski zaborcy – wszczęli wobec siebie wojnę, jakiej  
dotychczas świat nie doświadczył. Oprócz  40 mi-
lionów poległych, olbrzymich zniszczeń – upadły 
trony w tym największy carski. Dla wielu narodów 
Europy nadszedł czas wyzwolenia. Dobrze go wyko-
rzystał Józef Piłsudski wraz z towarzyszami Legio-
nistami i z pomocą dyplomatyczną Prezydenta Wil-
sona, polskich patriotów jak Paderewski, Dmowski. 
Na kongresie wersalskim uznano  potrzebę wskrze-
szenie Państwa Polskiego, aczkolwiek w okrojonych 
granicach, bez Śląska dzięki Anglii która zawsze bro-
niła  interesów Niemiec ponad  lojalnością  wobec  
Polaków.

       Niepodległa Rzeczpospolita Polska  w listopa-
dzie 1914 roku stała się faktem prawno międzynaro-
dowym, chociaż odległym od oczekiwań i pragnień  
pokoleń Polaków z których  kwiat ponosił o� ary na 
polach bitew w beznadziejnych, nierównych wal-
kach, także bratobójczych. Jakakolwiek Ona nie była 
– to  była  Polonia Restituta.
     100 –tną rocznicę tego Wydarzenia okupionego 
hojną daniną krwi naszych przodków należy uczcić 
przede wszystkim w naszej narodowej pamięci i 
świadomości – rzetelną wiedzą o przyczynach upad-
ku, prawdziwą troską o odbudowę  Jej siły której 
źródłem zawsze będzie  jedność Narodu Polskiego.  
wykształcenie Jej obywateli, odbudowa przemysłu 
obronnego i mądrość elit  sprawujących władzę w 
interesie Polski i ich obywateli.
     Życząc swojej Ojczyźnie aby odzyskała godność 
i szacunek  jakim się kie-
dyś  cieszyła w rodzinie 
narodów świata  powtó-
rzę za wybitnym mężem 
stanu i mądrym patriotą 
Ks. Franciszkiem Ksa-
werym Druckim- Lu-
beckim: „Polsce trzech 
rzeczy potrzeba – szkół, 
przemysłu i fabryk bro-
ni. Polska powinna mieć 
wszystko, czego potrze-
ba do zagwarantowania 
niepodległości, inaczej 
wszystko straci.”.
Narodowe doświad-
czenia  nakazują zaufać 
przede wszystkim wła-
snej sile obronnej opartej 
na  rodzimym przemyśle 
zbrojeniowym z którego 

eksport był kiedyś poważnym źródłem  dochodu 
narodowego, obowiązkową służbą wojskową oby-
wateli zdolnych do  noszenia broni, mądrą polityką 
wobec sąsiadów bez prowokowania kon� iktów, a 
wspierającą dobre stosunki handlowe.
    Życzę mojej Ojczyźnie aby  dla każdego Polaka 
była domem rodzinnym, aby tu poświęcał swą pracę 
i zdolności umysłu dla  pomnażania Jej siły i własne-
go dostatku.
     Życzę Jej, aby elity rządzące zaniechały jątrzących 
działań, dzielących społeczeństwo, wyrzucających 
poza nawias ludzi, którzy  w najlepszej wierze, mimo 
zależności podnosili Ją  z gruzów nie oglądając  się 
na Zachód skąd spotykały nas niesprawiedliwości  i 
co najmniej lekceważenie.
     Życzę przede wszystkim, aby niefałszowana pa-
mięć Historii zobowiązywała do kierowania  się  elit 
rządzących wiecznym interesem Rzeczypospolitej i 
Jej obywateli.    

Józef Figura
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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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21 lipca 2018 roku w Underground Pub 
w Tychach została otwarta wystawa „Psy-

chofizjologia widzenia”, której autorem jest 
Janik Krzysztof. Podczas otwarcia, kurator 

wystawy Magdalena Paliga przybliżyła ze-
branym gościom technikę wykonania prac. 
W miłej i swobodnej atmosferze można 
było porozmawiać na temat absurdów ota-
czającego świata jak również zadać kilka 
pytań autorowi.

Na wystawę składa się 36 fotografii wywo-
łanych na płótnie w formacie 50×70 cm. 
Wystawione fotografie można oglądać w 

godzinach otwarcia lokalu do dnia 3 sierp-
nia 2018 roku. Wstęp od osiemnastego 
roku życia. Wystawa została zorganizowa-
na przy wsparciu Urzędu Miasta Oświęcim.

MP

Wystawa Krzysztofa Janika

9 września w Oświęcimiu spotkają się miłośnicy dwóch kółek, by w ramach projektu Mało-
polska Tour na trasach o różnym dystansie do wyboru przejechać we wspólnym rajdzie. Na 
uczestników będą liczne atrakcje rowerowe w tym koncert zespołu ØRGANEK i LAO CHE.

Program Małopolska Tour
10.00 – 11.45 Zgłoszenia do Rajdu, pobieranie numerów, bloczków na posiłek, mapek
12.00 Start Rajdu na wszystkie trasy
12.00 – 20.00 Pokazy rowerowe, atrakcje dla dzieci, konkursy, zabawy i wiele innych – lista atrakcji
13.00 – 15.00 Przyjazd do mety
13.00 – 16.00 Posiłek, festyn sportowy, występy, konkursy, gry, nagrody dla uczestników
14.00 – 14.45 Zapisy do zawodów dla dzieci 15 Start do zawodów dzieci
15.30 Dekoracja wszystkich uczestników zawodów dla dzieci
18.00 – Rozpoczęcie koncertu – Supporty \ ØRGANEK \ LAO CHE
23.00 – Zakończenie koncertu

Atrakcje: Akademia Bezpiecznego Rowerzysty, Pokazy Dirt Jumping, Pokaz Historii Rowe-
rów, Freestyle Bicykl, Pumptruck – Mobilny Tor Grawitacyjny, Strefa dla Dzieci, Symulator 
jazdy na rowerze, Serwis rowerowy, Blender bike, Strefa gastronomiczna, Wypożyczalnia 
rowerów, Strefa Fizjoterapii

Małopolska Tour 2018



ZGUBA WRÓCIŁA DO WŁAŚCICIELA
Kęccy policjanci otrzymali podziękowania od włoskiego turysty, 
który podróżując po Polsce zgubił tablet. Tablet został znaleziony 
przez pasażera busa i przekazany Policji, która ustaliła właściciela 
tego sprzętu. Kilka tygodni temu w Komisariacie Policji w Kętach 
zjawił się mieszkaniec Bielan (gm. Kęty), który przekazał policjan-
tom tablet. Jak wynikało z relacji mężczyzny znalazł to urządzenie w 
busie jeżdżącym na trasie Bielsko-Biała – Kraków. Policjanci przy-
jęli sprzęt a po sprawdzeniu jego numerów okazało się, że w bazie 
danych nie widnieje jako utracony w wyniku kradzieży. Tablet miał 
zatem trafić do biura rzeczy znalezionych, ale przed tym policjanci 
spróbowali ustalić właściciela zguby. Nie było to takie proste gdyż 
urządzenie posiadało zabezpieczenia dostępu do zawartych w nim 
danych. Komunikat o znalezieniu tabletu trafił do lokalnych me-
diów. Kiedy i to rozwiązanie nie przyniosło efektu, jeden z dyżur-
nych kęckiego komisariatu postanowił wykorzystać ostatnią moż-
liwość. Skontaktował się krajowym przedstawicielem producenta 
tabletu, gdzie uzyskał informacje, że został on zakupiony za granicą. 
W związku z tym wysłał kolejną wiadomość tym razem do produ-
centa w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a następnie w Irlandii, z 
prośbą o podanie adresu e-mail do osoby, która kupiła sprzęt. Kiedy 
funkcjonariusz uzyskał adres e-mail napisał wiadomość bezpośred-
nio do właściciela. Odpowiedź z potwierdzeniem zagubienia tabletu 
nadeszła bardzo szybko, od przebywającego już w Londynie obywa-
tela Włoch.
Wraz z podziękowaniami wloski turysta przesłał informację, że 
sprawę kradzieży - jak wówczas sądził - zgłosił w Komisariacie Po-
licji w Jasienicy (woj. śląskie). Niestety nie znał numerów identy-
fikacyjnych utraconego przedmiotu (tablet nie został zatem wpro-
wadzony do policyjnej bazy danych). Kęcki dyżurny skontaktował 
się więc z prowadzącym sprawę funkcjonariuszem z KP Jasienica w 
konsekwencji czego tablet trafił do tamtejszej jednostki Policji i już 
wkrótce zostanie przekazany właścicielowi

CHOROBA DOPADŁA ZA KIEROWNICĄ  
18 lipca 2018 w Kętach doszło do kolizji drogowej, którą spowodował 51 
– letni mieszkaniec powiatu chrzanowskiego. Mężczyzna kierując samo-
chodem dostał ataku epilepsji. W porę jednak zareagował jeden z kierow-
ców uniemożliwiając dalszą jazdę, jak sądził, nietrzeźwemu sprawcy kolizji.
Do zdarzenia doszło tuż po godzinie 09.00 w Kętach, kiedy 54 – letni miesz-
kaniec Łęk, jadąc swoim samochodem zauważył, że kierowca znajdującego 
się przed nim volkswagena golfa jedzie slalomem. W pewnym momencie 
kierujący VW uszkodził znak drogowy, a następnie zarysował bok jadącego 
z przeciwka samochodu marki Seat, przy czym nawet nie zwolnił. Wtedy 
mieszkaniec Łęk powiadomił Policję, a sam udał się za pojazdem. Po prze-
jechaniu kilkuset metrów, na ulicy Kościuszki, kierowca golfa zatrzymał się. 
Ten moment wykorzystał mieszkaniec Łęk. Błyskawicznie znalazł się przy 
drzwiach auta i ujął kierowcę. Wtedy z pomocą pospieszył mu również po-
szkodowany kierowca seata. Na miejsce natychmiast przyjechali policjan-
ci i przejęli mężczyznę, którym okazał się 51 – letni mieszkaniec powiatu 
chrzanowskiego. Kierowca sprawiał wrażenie nietrzeźwego, jednakże poli-
cjanci nie wyczuli woni alkoholu, a ze słów które zdołał wypowiedzieć wy-
nikało, że właśnie przeszedł atak epilepsji. Na miejsce natychmiast zostali 
wezwani ratownicy medyczni, którzy zabrali 51 – latka na dalsze badania.
Na duże podziękowania zasługuje mieszkaniec Łęk, który wi-
dząc podejrzane zachowanie innego kierowcy, nie zlekceważył za-
grożenia. Pojechał za nim i doprowadził do przerwania stanowią-
cej zagrożenie jazdy, która mogła zakończyć się tragedią na drodze.

WPADŁ NARKOTYKOWY DEALER
Policjanci z Wydziału Kryminalnego oświęcimskiej komendy Policji po-
stawieniem ponad 150 zarzutów z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, 
zakończyli postępowanie wobec 23 – letniego mieszkańca Oświęcimia. Męż-
czyzna jest podejrzany o posiadanie narkotyków oraz udzielanie środków 
odurzających. Oświęcimscy policjanci wpadli na trop dealera w trakcie dzia-
łań mających na celu zwalczanie przestępstw narkotykowych. Funkcjonariu-
sze ustalili, iż 23 – latek trudni się rozprowadzaniem środków odurzających 
na terenie Oświęcimia. Aby zweryfikować te ustalenia funkcjonariusze przy-
stąpili do działania. Przeszukali mieszkanie podejrzanego, w którym ujawnili 

woreczek foliowy z zawartością niewielkiej ilości suszu roślinnego oraz mły-
nek do mielenia suszu. Badanie zabezpieczonego suszu potwierdziło, że jest 
to marihuana. Podejrzany został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. 
W trakcie prowadzonych czynności policjanci potwierdzili swoje wcześniej-
sze ustalenia dotyczące narkotykowego procederu. Zebrali dowody potwier-
dzające, że 23 – latek trudnił się rozprowadzaniem marihuany. W związku 
z powyższym Policjanci postawili podejrzanemu zarzut posiadania narkoty-
ków oraz 150 zarzutów udzielenia środków odurzających innym osobom. Za 
posiadanie środków odurzających grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, 
natomiast za ich rozprowadzanie nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
Praca policjantów w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej jest nie-
zwykle trudna, ponieważ jak wiadomo, ani dealerowi ani klientowi nie zależy 
na ujawnieniu transakcji. Funkcjonariusze podejmują jednak wiele czynno-
ści dzięki którym sukcesywnie eliminują ten społecznie szkodliwy proceder.
Osoby postronne, które dostrzegą tego rodzaju proceder np. w pobliżu miejsca 
zamieszkania lub znają osoby rozprowadzające narkotyki, powinny reagować 
poprzez zgłoszenie tego faktu Policji, korzystając z możliwości zachowania 
anonimowości. Informację można również przekazać bezpośrednio swoje-
mu dzielnicowemu lub też skorzystać z dostępnej w Internecie Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa. Najpierw należy zaznaczyć konkretne miejsce, ro-
dzaj przestępstwa, a następnie opisać szczegóły. Taka anonimowa informacja 
błyskawicznie trafia do konkretnej jednostki Policji. W ten łatwy sposób każ-
dy ma wpływ na bezpieczeństwo w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. 

WYJĄTKOWE PODZIĘKOWANIA
W dniu 16 lipca 2018 w Urzędzie Miasta i Gminy Kęty odbyło się spo-
tkanie podczas którego dr inż. Krzysztof Jan Klęczar Burmistrz Miasta 
i Gminy Kęty oraz insp. Robert Chowaniec Komendant Powiatowy 
Policji w Oświęcimiu i nadkom. Dariusz Kulig Zastępca Komendanta 
Komisariatu Policji w Kętach, uroczyście podziękowali szóstce miesz-
kańców miasta i Gminy Kęty za wykazanie się wyjątkową postawą 
obywatelską przy ujęciu nietrzeźwych kierowców. W przekazanych 
podziękowaniach Burmistrz oraz Komendanci podkreślali spostrze-
gawczość, rozsądek, szybkość działania oraz odwagę mieszkańców 
Kęt, Łęk i Bulowic. To dzięki ich wzorowej postawie nietrzeźwi kie-
rowcy w porę zostali wyeliminowaniu z ruchu drogowego. Przypo-
minamy te trzy zdarzenia, do których doszło w przeciągu kilkunastu 
dni maja br.:
W dniu 13 maja br. mieszkaniec Bulowic, ujął i przekazał policjan-
tom nietrzeźwego sprawcę kolizji parkingowej. Do zdarzenia doszło 
na parkingu w Bulowicach przy ulicy Bielskiej. Mieszkaniec Bulowic 
siedząc w swoim samochodzie zauważył, że kierowca samochodu 
marki Audi podczas cofania uderzył w kosz do segregacji odpadów, a 
następnie w zaparkowany, po czym próbował odjechać. Bulowiczanin 
widząc takie zachowanie kierowcy natychmiast pobiegł za pojazdem, 
otworzył drzwi auta, a następnie wyjął kluczyli ze stacyjki, poprzez co, 
uniemożliwił dalszą jazdę pijanemu. Po tym fakcie powiadomił Poli-
cję. Funkcjonariusze przejęli nietrzeźwego, którym okazał się 43 – let-
ni mieszkaniec tej samej miejscowości. Badanie jego stanu trzeźwości 
wykazało 2,43 promile alkoholu.
W dniu 18 maja br. policjanci z Komisariatu Policji w Kętach, z rąk 
dwojga mieszkańców Kęt, przejęli nietrzeźwego sprawcę kolejnej ko-
lizji parkingowej. Do zdarzenia doszło na parkingu przy ulicy Kazi-
mierza Wielkiego w Kętach. Dwoje mieszkańców jednego z bloków 
dostrzegło, że za kierownicę samochodu marki Daewoo wsiada pija-
ny mężczyzna, a następnie cofając uderza w zaparkowany samochód 

marki Audi. Świadkowie zareagowali błyskawicznie. Zanim kierowca 
ruszył do przodu oboje byli już przy jego samochodzie uniemożliwia-
jąc mu dalszą jazdę. O fakcie ujęcia nietrzeźwego natychmiast powia-
domili Policję. Funkcjonariusze przejęli nietrzeźwego, którym okazał 
się 59 – letni mieszkaniec Kęt. Badanie jego stanu trzeźwości wyka-
zało 2,60 promile alkoholu. W dniu 26 maja 2018 troje pieszych ujęło 
nietrzeźwą sprawczynię kolizji drogowej. Piesi idący poboczem ulicy 
Żeromskiego w Kętach, zauważyli samochód marki Toyota, który po-
ruszał się całą szerokością drogi. Po chwili pojazd zjechał z jezdni i 
uderzył w skrzynkę infrastruktury kolejowej. Świadkowie zdarzenia 
błyskawicznie powiadomili służby ratunkowe, a następnie podbiegli 
do toyoty , aby udzielić kierującej pierwszej pomocy. Jak się okazało 
kobieta nie doznała żadnych obrażeń ciała, ale za to była pod silnym 
wpływem alkoholu. Widząc stan kobiety świadkowie uniemożliwili 
jej oddalenie się z miejsca zdarzenia do czasu przyjazdu policjantów. 
Funkcjonariusze przejęli kierującą, którą okazała się 47 – letnia miesz-
kanka powiatu bielskiego. Badanie jej stanu trzeźwości wykazało 2,46 
promila alkoholu. Kiedy widzimy lub podejrzewamy, że na naszych 
oczach dochodzi do przestępstwa reagujmy natychmiast dzwoniąc 
pod numer alarmowy 112 lub 997. Natomiast jeśli decydujemy się 
ująć sprawcę nie wolno zapominać o własnym bezpieczeństwie.

POŚCIG ZA PIJANYM KIEROWCĄ
W dniu  24 czerwca 2018  w Kętach patrol mieszany Policji i Straży 
Miejskiej, 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 kie-
rowania. Kiedy „pijany rajd” został dostrzeżony,  nietrzeźwy, chcąc 
uniknąć grożących mu konsekwencji, zdecydował się na ucieczkę, 
czym dopuścił się kolejnego poważnego przestępstwa.
Do zdarzenia doszło w niedzielny poranek. Policjant Komisariatu Po-
licji w Kętach  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 kierowca może być nietrzeźwy. W związku z  
powyższym policjant dał kierującemu sygnał do zatrzymania się.  Nie-
stety mężczyzna zamiast zjechać na pobocze przyspieszył. W związku 
z powyższym funkcjonariusze natychmiast ruszyli w pościg. Po prze-
jechaniu kilkuset metrów okazało się, że kierowca alfy po pokonaniu 
ronda z dużą prędkością stracił panowanie nad pojazdem w wyniku 
czego auto wypadło z jezdni. Wtedy  mężczyzna pozostawił uszkodzo-
ny pojazd 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 dro-
gowej grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.  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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