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Razem zmieniamy Oświęcim
S

zanowni Państwo, drodzy Oświęcimianie,
dobiega końca obecna kadencja samorządu
(2014-2018). Wspólnie z oświęcimską Platformą
Obywatelską RP przedstawiam Państwu swoiste
sprawozdanie z działalności na rzecz miasta.
Dla nas lokalny samorząd jest fundamentem demokracji i podstawą pomyślności jego mieszkańców. W ostatnich wyborach zostałem wybrany
w I turze z prawie 60% poparciem oświęcimian.
Dzięki Państwa zaufaniu posiadam mocną legitymację, a współpracujący ze mną 13-sto osobowy
klub radnych PO (w 21 osobowej Radzie Miasta),
jest silnym wsparciem wspólnego działania. Ta
współpraca przynosi wymierne efekty, o których
piszemy na kolejnych stronach gazety. Jest dowodem na to, że zgodne współdziałanie prezydenta
i radnych jest korzystne dla miasta i jego mieszkańców. Sukcesy nie rodzą się same. Wynikają one
z zaangażowania, wysiłku i pracy konkretnych
osób.
Nie potrzebne są dzisiaj kłótnie i spory, które

funduje nam PiS. W tej kadencji samorządu nie
popierali oni żadnej ważnej inicjatywy w mieście.
Nie mają zatem prawa przypisywać sobie sukcesów tej kadencji. Oprócz kolejnych, przysłowiowych wręcz interpelacji o wymianę ławki na przystanku, niczym innym się nie wyróżnili. Nic nie
zaproponowali.
PiS nie lubi samorządu i zabiera mu coraz więcej
uprawnień i kompetencji na rzecz władzy centralnej. A sukces Polski ostatnich dekad to właśnie
sukces Polski samorządowej, Polski lokalnej!!!
W ostatnich latach Oświęcim się zmienia. Powstają nowe drogi, budynki mieszkalne, firmy i hotele.
Zmodernizowano pływalnię, wybudowano halę
sportową, tworzone są nowe miejsca rekreacji
i wypoczynku. Nasze miasto jest dziś postrzegane
jako lider pozytywnych przemian w Małopolsce
Zachodniej. To sukces nas wszystkich, władz samorządowych i przede wszystkim mieszkańców,
którzy tworząc firmy, budując domy, remontując
budynki mieszkalne w ramach wspólnot i spół-

dzielni mieszkaniowych, zmieniają nasze miasto.
Nie dajmy sobie wmawiać, że Oświęcim jest w ruinie albo, że się zwija. Każdy rozsądny zauważy, że
współczesny Oświęcim jest miastem inwestycji
i ciekawych wydarzeń. Miastem z przyszłością!
Wielu gości i turystów jest pod dużym wrażeniem
zachodzących przemian. Ukwiecone oświęcimskie ronda i klomby należą do najpiękniejszych
w Polsce. To wszystko jest źródłem dumy i satysfakcji mieszkańców.
Przed nami jeszcze wiele pracy. Tylko wspólnie
jesteśmy w stanie kontynuować pozytywne przemiany w naszym mieście!

W numerze m.in.:
Obwodnica
Północna
•••
Rozwój
gospodarczy
•••
Fajny basen
•••
Miasto
wydarzeń
•••
Turystyczna
szansa
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Historia ożywiona w dawnym ratuszu

Zabytkowy XIX wieczny ratusz
przy Rynku Głównym 2, został
odnowiony i przygotowany do
pełnienia nowej roli. Już pod koniec lipca zostanie w nim otwarta
stała wystawa opisująca historię
naszego miasta. Interaktywna
i atrakcyjna forma na pewno zachęci zarówno mieszkańców, jak
i turystów do jej zwiedzania.
Na wystawie będziemy mogli na
przykład poznać pierwszą książęcą parę Księstwa Oświęcimskiego
z czasu średniowiecza: księżną
Eufrozynę i księcia Władysława.
Przebrniemy przez trudne czasy
najazdu szwedzkiego i zaboru
austriackiego. Poznamy epokę
II Rzeczypospolitej, okres II wojny światowej i PRL-u. Zwiedzanie
zakończymy na współczesności.
Dodatkową ciekawostką będzie
historia klubu hokejowego Unia
Oświęcim - bo to przecież kawał
historii naszego sportu.
Warto wspomnieć, że przedwojenny ratusz to bardzo ważne

miejsce na historycznej
mapie Oświęcimia. Tu
przez 26 lat urzędował
Roman Mayzel, burmistrz naszego miasta.
Tu podejmowano decyzję o tym, w jaki sposób
ówcześni oświęcimianie
mieli włączać się do walki o niepodległość.
Wyjątkową
atrakcją
wystawy będzie autentyczny egzemplarz samochodu montowanego
w oświęcimskiej fabryce “Oświęcim - Praga”,
model Baby. Zabierze
on nas w wirtualną wycieczkę po przedwojennym Oświęcimiu.
W muzeum przewidziano także miejsca
na warsztaty edukacyjne i zajęcia dla dzieci.
W ratuszu znajdzie również siedzibę pierwszy
w Starym Mieście Punkt
Informacji Turystycznej.
Historyczny budynek
i nowoczesna filia muzeum na pewno zachęcą
do spacerów po rynku
i to zarówno mieszkańców, jak i turystów. To
miejsce na pewno warto
będzie zobaczyć!
Piotr Hertig
Przewodniczący
Rady Miasta

„Moje ulubione drzewo” - samorząd
uważalnie i z dużą radością staje się
Nasz, nas wszystkich.
Jeszcze kilkanaście lat temu grzęźliśmy w jałowych sporach, a szczytem samorządowych możliwości
była nieśmiała dyskusja o tym,
czy damy radę wyburzyć „Tęczę”
na rynku, jak zlikwidować ohydne
stare spółdzielcze „budy” na Niwie
i jakim płotem zasłonić wstydliwą
panoramę ruin po okazałym niegdyś budynku Haberfelda.
Przemienił się nam, ten nasz
Oświęcim. Może nie wybudowaliśmy dotąd tysięcy nowych mieszkań, może nie wybudowaliśmy
setek nowych dróg i może nie wybudowaliśmy tylu mostów, ile by się
naprawdę chciało, ale… zmieniło
się nam nasze miasto zauważalnie.
Podkreślam z całą mocą – zmieniło
się Nam! I nie mam na myśli tylko
tego, że powstały nowe drogi i obwodnica z mostem, hotele, obiekty
sportowe i parki, a wydarzeń kultury, koncertów i okazji do ciekawego spędzania wolnego czasu jest
niespotykana wcześniej ilość. Podkreślam wyraźnie, że Oświęcim za-

Dziś dyskutujemy nad tym jak
najlepiej wydać dziesiątki milionów złotych i tych naszych, i tych
unijnych, na nowe projekty. Czy
warto wydać środki unijne, na niespotykaną w skali Europy „kładkę
– wstęgę”, która ma potencjał na
to, by stać się jedną z unikatowych
konstrukcji i atrakcji turystycznych, czy można wybudować odkryte kąpielisko, zmodernizować
lodowisko, wybudować park na
os. Chemików, drogę S1 i kolejny
most na Sole. Dyskutujemy my
wszyscy, oświęcimianie – samorządowcy, stowarzyszenia i fundacje,
rady osiedli i samodzielnie mieszkańcy. I osobiście nie traktuje tych

dyskusji o smogu, o zatrzymanym
fetorze, o nowym schronisku dla
zwierząt, o wycince i nasadzaniu
nowych drzew i o wielu innych
jeszcze problemach, jedynie w kategorii ochoty kogoś, by wyżyć się
lub „przywalić” samorządowej
władzy. Jestem przekonany o tym,
że zaczyna nam zależeć na tym co
się wkoło nas dzieje. Że to pogrążone niegdyś w marazmie przez wiele
lat miasto zaczynamy traktować jak
swoje. Jak dobre miejsce do życia,
na którym nam zależy, z którego
nie wyjedziemy za parę lat i nie
będzie tylko chwilowym przystankiem.
Wielu oświęcimian pielęgnując
przywiązanie do własnych pomysłów i rozstrzygnięć, stara się tak
dyskutować z innymi, o innych poglądach i priorytetach, by nie stracić do siebie wzajemnego szacunku.
Czyż nie powinno nam wszystkim
- oświęcimianom, i tym z lewa,
i tym z prawa, tym o różnych światopoglądach i sympatiach politycznych zależeć na tym samym – by
w naszym mieście żyło się ludziom
coraz lepiej. Jestem przekonany, że
to nie polityczna naiwność, ale że

w naszych samorządach naprawdę
wielu jest takich, którym zależy na
gminie, mieście czy powiecie. Którzy swoją ciężką i wielokrotnie niewdzięczną, choć dającą ogromną
satysfakcję pracą polepszają życie
ich mieszkańców.
I tylko czasami, kiedy już nie mam
siły słuchać, oglądać i czytać jak
„dobro zmienne orły” z Warszawy
(lub inne doborowe ptactwo) wymyślają kolejne sposoby by dobić
samorządność, zdeprecjonować
nasze zasługi, odebrać nam zdolność decydowania o nas samych
i by przekonywać nas nieustannie,
że na dole to tylko sami nieudacznicy i złodzieje… I kiedy pomyślę
o tym, że kwintesencja demokracji,
budowana od ponad 25 lat – samorząd, miejsce gdzie sami mieszkańcy decydują o samych sobie,
jest taki kruchy, giętki i słaby, że
można go z „warszawskiej góry”
obrzydzić, podkopać i nieustannie
powoli niszczyć, to nachodzą mnie
czasami czarne myśli.
Nie zakończę jednak mojego krótkiego felietonu o naszych samorządach w czarnym nastroju. Pewne-

go piątkowego wieczoru wybrałem
się do OCK-u, by odetchnąć na
recitalu Piotra Machalicy składanemu w hołdzie nieodżałowanemu Wojciechowi Młynarskiemu.
Pierwszym utworem koncertu była
piosenka „Moje ulubione drzewo”
z repertuaru mistrza Wojciecha,
a dla mnie okazała się jedną z najbardziej ważnych metafor samorządu:
„Moje ulubione drzewo Leszczyna, leszczyna,
Jak ją za mocno przygiąć w lewo,
To w prawo się odgina,
A jak za mocno przygiąć w prawo,
To w lewo bije z wprawą,
A stara sosna szumi radosna:
Brawo, brawo!
Więc ochraniaj ją miłośnie O każdej dnia dobie,
Chroń leszczynę, która rośnie Nad Hańczą hen i w tobie!
Chroń tę leszczynę, co wciąż od
nowa - Prostuje się zajadła,
Trzeba by cały las wykarczować Żeby padła…”		
Kazimierz Homa
Radny Powiatu Oświęcimskiego
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Rozwój gospodarczy miasta
budując nową linię kauczuku czy też
obecnie kolejną wytwórnię polistyrenu. To ogromne nakłady idące w setki milionów złotych.
Istniejące możliwości biznesowe
dostrzegli również przedsiębiorcy
z branży turystycznej. Dynamiczny
rozwój usług hotelarskich związany
jest z inwestycjami międzynarodowej
sieci, a także lokalnych firm. Powstają
nowe hotele, hostele czy apartamenty.
Efektem tego są również nowe restauracje, kawiarnie i miejsca do ciekawego spędzania czasu.

Wzdłuż ulicy Fabrycznej powstają zakłady produkcyjne i usługowe
tworząc nową strefę gospodarczą
w Oświęcimiu. Wiele lat zastanawiano się jak wykorzystać potencjał

zakładów chemicznych i wokół nich
tworzyć kolejne przedsiębiorstwa.
W ostatnich latach jesteśmy świadkami takich zmian. Wokół firmy chemicznej funkcjonuje ponad 100 firm,

większych i mniejszych, które dają
zatrudnienie tysiącom pracowników,
a także zasilają kasę miasta płacąc
w Oświęcimiu podatki. Synthos również zrealizował znaczące inwestycje

Dawny hotel „Glob” został wyburzony. Ruiny budynku ze stali i szkła, który nazywany był
potocznie „szkieletorem”, zniknęły z krajobrazu Oświęcimia.

W tym miejscu powstaje wielopoziomowy parking dla 300
samochodów typu Park and
Ride wspomagający funkcję
węzła przesiadkowego w kie-

runku Krakowa, Katowic czy
Czechowic-Dziedzic. Ułatwi
on mieszkańcom Oświęcimia
oraz okolicznych miejscowości
korzystanie z kolei.

Rada Miasta w 2016 r. podjęła uchwałę o pomocy regionalnej dla firm
inwestujących w Oświęcimiu, które
mogą uzyskać dwuletnie zwolnienie
z podatku od nieruchomości. Do dziś
złożono sześć wniosków na łączną
kwotę 110 milionów złotych, co da
prawie 100 nowych miejsc pracy.

Wszystkie te działania służą zmniejszeniu bezrobocia, dzięki temu jego
poziom należy do najniższych od
czasów transformacji ustrojowej ‘89
roku. Dobry klimat gospodarczy zostaje corocznie doceniony przez Galę
Biznesu, w trakcie której nagradzane
są zarówno najciekawsze inwestycje
gospodarcze jak i firmy za całokształt
działalności.
Tadeusz Hoła: Oświęcim dzięki nowym inwestycjom produkcyjnym,
usługowym czy turystycznym staje
się coraz ważniejszym ośrodkiem gospodarczym na mapie Małopolski.
Nowoczesne firmy
sprzyjają rozwojowi miasta i dają
zatrudnienie nie
tylko
naszym
mieszkańcom ale
także wielu osobom z okolicy.

żródło: www.um.oswiecim.pl

Była ruina - będzie nowoczesny parking
za unijne pieniądze
Rozstrzygnięto już przetarg.
Dzięki temu za kilka tygodni
rozpoczną się prace budowlane. Inwestycja, która otrzymała
dofinansowanie unijne w wysokości 14,3 mln zł, zakończy
się w połowie 2020 roku. Projekt jest ściśle związany z działaniami PKP dotyczącymi modernizacji linii kolejowych,
a także przebudowy oświęcimskiego dworca.
Ryszard Gajek: Chcemy by
kolej była ponownie ważnym
środkiem transportu publicz-

nego. Dojazd do Krakowa powinien wynosić około godziny,
a do Katowic około trzydziestu
minut. Dlatego tak ważne jest,
by wokół dworca zapewnić dużą
ilość miejsc parkingowych. Pozwolą one wygodnie dojechać,
zaparkować i przesiąść się na
pociąg.
Dziś
mamy pieniądze
unijne,
dzięki którym
zrealizujemy tę
inwestycję.

Nowe autobusy na naszych drogach
unijnej i przeznaczyła 3 mln zł
z własnych środków.
Nowe autobusy są niskopodłogowe, ekologiczne, spełniające
normy czystości spalin EURO
6, a kilka z nich ma napęd hybrydowy. Dla bezpieczeństwa
autobusy są monitorowane,

a przedział pasażerski klimatyzowany. Wyposażenie obejmuje też Wi-Fi, porty USB,
ładowarki do urządzeń mobilnych, podświetlane tablice,
informacje głosowe wewnątrz
i na zewnątrz, oznakowanie
miejsc dla niepełnosprawnych,
matek z dziećmi oraz starszych

Źródło: facebook @MZKOswiecimOfficial

Źródło: facebook @MZKOswiecimOfficial

Po oświęcimskich drogach jeżdżą już nowe autobusy. Obecnie jest ich pięć, a docelowo do
kwietnia przyszłego roku Miejski Zakład Komunikacji wzbogaci się o kolejnych 15 nowoczesnych pojazdów. Na zakup
nowego taboru Spółka pozyskała blisko 18 mln zł z dotacji

osób. Autobusy mają też biletomaty oraz wysuwaną platformę
na wózki inwalidzkie. W środku zamontowano monitory
LCD z wyrysowanymi liniami
autobusowymi tzw. koraliki,
które mają ułatwić pasażerom
odczytanie numeru linii i kierunku jazdy.

Janina Barcik:
Nareszcie nowe,
ekologiczne autobusy zastąpią
zużyty
tabor.
Zdecydowanie
poprawi się jakość komunikacji miejskiej w Oświęcimiu.
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żródło: www.um.oswiecim.pl

Miasto wydarzeń

Food Trucki na oświęcimskim rynku

żródło: www.um.oswiecim.pl

Teatry uliczne

Jesień Oświęcimska

Rodzinny Rajd Rowerowy

żródło: www.um.oswiecim.pl

żródło: www.um.oswiecim.pl

Piknik Piłkarski - Oświęcimski Mundial

Jarmark Świąteczny
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Drogowy rozmach
Od kilku lat systematycznie budowane są nowe drogi i modernizowane już istniejące. Ten rozmach
widoczny jest prawie w każdej
części miasta. Strategiczną inwestycją była Północna Obwodnica
z nowym mostem na Wiśle. Budowane są także inne, np. ulica
Ceglana łącząca rondo przy Castoramie z rondem na Kamieńcu,
która w znaczny sposób ułatwia
komunikację w rejonie Starych
Stawów i w kierunku osiedla Chemików. Znacząco wsparliśmy powiat przy przebudowie m.in. ulic:
Dąbrowskiego, Słowackiego, Szpitalnej, Wyzwolenia i Obozowej.
Jednak największa skala inwe-

stycji miejskich, to modernizacja naszych ulic osiedlowych. Na
Chemików odnowiono Broniewskiego, Staffa, Chrobrego, Curie
Skłodowskiej, Partyzantów czy
Kusocińskiego. Na Starych Stawach św. Barbary, 11 Listopada
i Zagrodową. Wiele ulic wyremontowano w rejonie Starego
Miasta. Na Zasolu przebudowano
ulicę Krzywą, a w realizacji jest
Garbarska i Chodniki. Wykonano
też dużo kolejnych prac projektowych, których efekty widoczne
będą w najbliższym czasie.
Budując i remontując drogi dba
się też o nowe parkingi, ścież-

ki rowerowe, energooszczędne
oświetlenie i ciekawą aranżację
zieleni.
Andrzej Bojarski: W mieście
remontuje się wiele dróg. Choć
okresowo powoduje to utrudnienia, jednak później wielu z nas
zauważa, że warto było czekać,
gdyż nowe ulice wyglądają nowocześnie
i estetycznie, a funkcjonalne
rozwiązania
poprawiają
k o mu ni k a cję.

Zmieniamy
osiedla
Zmieniają się w naszym mieście nie tylko główne ulice, ale
także tereny wewnątrzosiedlowe. Remontowane są chodniki,
budowane altany śmietnikowe,
a tereny zielone i nowe nasadzenia cieszą oko i zmieniają
nasze otoczenie.
Sprawdził się także program
Społecznych Inicjatyw Rad
Osiedlowych (SIRO). Dzięki
niemu m. in. nowe urządzenia
zyskały place zabaw i siłownie
„pod chmurką”. Montowane są

Dom Kultury na Zasolu
Na Zasolu przy ulicy Obozowej
powstaje osiedlowy Dom Kultury. Będzie to filia Oświęcimskiego Centrum Kultury, a więc
miejsce spotkań, wydarzeń i różnorodnych projektów przygotowanych z myślą o mieszkańcach
tego dużego oświęcimskiego
osiedla. Znajdzie tu także miejsce siedziba klubu seniora i Rady
Osiedlowej.
Prace zakończą się już jesienią
tego roku. Inwestycja będzie
kosztować około 5 mln zł., z czego miasto pozyskało prawie 3
mln zł ze środków unijnych.
Grażyna Kopeć: Zasole wreszcie
będzie miało
swój Dom Kultury i atrakcyjne miejsce
spotkań mieszkańców.

ławki, monitoring, czy oświetlenie świąteczne.
Adam Góralczyk: To mieszkańcy mają bezpośredni wpływ
na swoje najbliższe otoczenie.
Tym sposobem rozwiązują czasem małe, ale dotyczące ich
bezpośrednio sprawy.
Wszystko to
powoduje,
że w naszej
okolicy żyje
się przyjemniej.
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Aktywnie
w czasie wolnym

Park na Zasolu
z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.
Obecnie opracowywany jest
projekt zagospodarowania pozostałej części tzw. trójkąta bermudzkiego na dalszą rozbudowę parku.
Paweł Warchoł:
Zasole
zyskało zielone
i atrakcyjne
miejsce, gdzie
można z rodziną i dziećmi miło spędzić czas

Oświęcim jest miastem aktywnych
ludzi. Dotyczy to zarówno młodych jak starszych. Szczególnie
ulubionym miejscem są Bulwary
gdzie możemy spotkać biegaczy,
rolkarzy, rowerzystów, ludzi ćwiczących na siłowni czy rozbawione
dzieci na małym placyku zabaw.
Urokliwe tereny wzdłuż Soły przyciągają mieszkańców i turystów.
W słoneczne niedziele Bulwary
zamieniają się w swoiste „oświęcimskie Krupówki’ pełne pogodnych i uśmiechniętych ludzi. Od
zeszłego roku działa miejska strefa wypoczynku, gdzie na leżaku
wśród drzew i zieleni można odpocząć od miejskiego zgiełku.
W tym roku miasto przygotowało
kolejną atrakcję – wypożyczalnię
kajaków, którymi można spłynąć
od Bulwarów do progu wodnego
na Krukach. Dla wielu to wspa-

niałe, a może czasami pierwsze
doświadczenie z kajakiem. Płynąc
bezpiecznie podziwiamy piękną
dziką przyrodę. Dla niektórych
będzie zaskoczeniem, że mamy tak
urokliwe miejsca w Oświęcimiu.
Duża ilość scieżek rowerowych
w naszym mieście zachęca do aktywnego spędzania czasu.
Miłośnicy dwóch kółek dzięki MOSiR-owi mogą jechać
w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym. Rok w rok bierze w nim
udział ponad tysiąc rowerzystów.
Przywiązanie oświęcimian do
rowerów docenił Marszałek Małopolski Jacek Krupa organizując
w naszym mieście cykl rowerowy
„Małopolska na rowery”, którego
kolejna edycja odbędzie się ponownie w tym roku.

Elżbieta Kos: Coraz ważniejsza
staje się dla nas ciekawa możliwość
wypoczynku i relaksu. Oświęcim to
miasto różnych atrakcyjnych
wydarzeń,
nowoczesnej pływalni, ale także
wielu miejsc
do aktywnej
rekreacji. Są
to między
innymi: Plac Pokoju, Park na Zasolu, Bulwary i te najbliższe osiedlowe
place zabaw oraz urządzenia pod
chmurką. Duża ilość ścieżek rowerowych dopełnia całości i tworzy
z Oświęcimia przyjazne miejsce do
mieszkania z bogatą propozycją
spędzania wolnego czasu.

żródło: www.um.oswiecim.pl

Z nowego parku mieszkańcy
korzystają już od zeszłego roku.
Na powierzchni blisko hektara powstał plac parkowy wraz
z fontanną, ścieżką zdrowia
,z siłownią zewnętrzną. Jest też
plac zabaw otoczony miejscami
do odpoczynku. Mieszkańcy
Zasola mają też do dyspozycji
stoły do gier planszowych i tenisa stołowego. Bezpieczny monitorowany teren jest oświetlony i obsadzony kwiatami oraz
drzewami.
Wykonanie parku kosztowało
ponad 2,5 mln zł. z czego więcej
niż 1,5 mln zł miasto pozyskało

Turystyczna szansa Oświęcimia
Przybywa hoteli w Oświęcimiu.
Niedawno został otwarty kolejny, wchodzący w skład sieci
znanej praktycznie na całym
świecie. W przeciągu ostatnich
kilku lat ilość miejsc noclegowych wzrosła blisko trzykrotnie
i osiągnęła liczbę około 1500.
A to oznacza, że coraz więcej
turystów przyjeżdża do nas nie
tylko na kilka godzin. Zostaje tu na jedną noc lub dłużej.
Stajemy się więc miastem, dla
którego turystyka jest ważną
częścią gospodarki. Tworzy ona
bowiem nowe miejsca pracy,
przysparza dochodów zarówno
mieszkańcom, jak i miejskiej
kasie. Staje się kolejną trampoliną rozwoju. Jednak turystyczna przemiana w naszym przypadku ma dużo głębszy sens.
Zaczęto inaczej postrzegać nasze miasto, zmienił się klimat
wokół niego. Przyjeżdżający do
miasta turyści sprzyjają też rozwojowi gastronomii. W Starym
Mieście powstają miejsca, gdzie
goście i oświęcimianie mogą
zjeść coś smacznego. W Oświęcimiu tworzy się coraz więcej

ciekawych miejsc do
zwiedzania i wypoczynku. Organizowane
są również wyjątkowe
wydarzenia, dzięki którym ludzie częściej do
nas zaglądają.
Sylwia Żak: Przez wiele
lat zastanawiano się jak
wykorzystać turystyczny potencjał Oświęcimia. Dziś sytuacja
jest inna. Odmieniliśmy
Stare Miasto. Niegdyś

zapuszczone
Bulwary tętnią życiem. A na
naszych ulicach coraz
częściej można spotkać
turystów.
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Miasto dba o czyste powietrze
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem. Pomimo, że
problem jest ogólnokrajowy i rozwiązany może być głównie poprzez
działania rządowe, takie jak np.
obniżka cen gazu, to władze miasta
podejmują własne inicjatywy ograniczające smog.
Służy temu m.in. uchwała antysmogowa przyjęta podczas marcowej sesji Rady Miasta. Ten trzyletni program przewiduje różnego
rodzaju, ważne inicjatywy, które
mają na celu poprawę stanu powietrza. Obejmuje on m.in. podłączenie mieszkań komunalnych
dotychczas ogrzewanych węglem
do sieci ciepłowniczej. Jej rozbudowa umożliwi także podłączenie nowych mieszkań, domów i obiektów.
Zwiększono dotację dla mieszkańców na wymianę pieców. Konty-

nuowane będzie także docieplenie
budynków, w których mieszczą się
miejskie instytucje.
Prezydent miasta powołał specjalny
zespół, który będzie pełnił funkcję
opiniująco-doradczą prowadzonych działań. W jego skład wchodzą
przedstawiciele Oświęcimskiego
Alarmu Smogowego, Towarzystwa
na Rzecz Ziemi i Rad Osiedli.
Łukasz Nowak: W walce o czyste
powietrze najistotniejsze jest jednak podnoszenie naszej świadomości - nas wszystkich - mieszkańców
Ośw ięcimia,
czym oddychamy i jaki ma to
wpływ na nasze zdrowie, na
naszą jakość
życia.

Rowerem po zdrowie
Jazda na rowerze to fantastyczny sposób na rekreację i spędzanie wolnego czasu. Ta forma
aktywności staje się coraz bardziej popularna w naszym mieście. Rowerami jeżdżą dzieci
z rodzicami, młodzież, dorośli
i seniorzy. Dzisiaj każdy z nas
chce być zdrowym i w dobrej
kondycji, a jazda na rowerze
temu sprzyja.

której można spotkać coraz większą
ilość rowerzystów
i rolkarzy.

Rowerzyści wiedzą jak ważna jest dobra ścieżka rowerowa: bezpieczna, o równej nawierzchni i przebiegająca przez
ciekawe okolice. W naszym
mieście jest ich coraz więcej.
I tych na terenach zabudowanych, wyznaczonych wzdłuż
ulic, ale i tych wytyczonych
przez tereny zielone, wzdłuż
Soły i Wisły.

Michał Homa: Kiedy tylko mi czas pozwala, sam przesiadam się na rower.
Widzę, że oświęcimianie także chętnie z nich korzystają, bo spotykam ich
na trasie. Z przyjemnością wspólnie
z rodziną uczestniczę też w corocznym
Rodzinnym Rajdzie
Rowerowym. Zapewniam, że rower
to super sprawa.

Z utwardzonych nawierzchni
wałów przeciwpowodziowych
oglądamy las łęgowy, Bulwary
i zamek, Wisłę oraz Kruki z zupełnie nowej, atrakcyjnej perspektywy.
Przez nasze miasto prowadzi
także fragment Wiślanej Trasy
Rowerowej, biegnącej z Oświęcimia w kierunku Krakowa, na

Nowoczesna siedziba
dla organizacji pozarządowych
Stowarzyszenia działające w naszym mieście mają nową siedzibę. Z ciasnych lokali, wiosną
ubiegłego roku, przeniosły się
do nowych pomieszczeń budynku przy ul. Dąbrowskiego
15 w centrum miasta. W Cen-

trum Aktywności Społecznej
- bo tak nazywamy to miejsce - mają do dyspozycji pomieszczenia biurowe z pełnym
wyposażeniem, dostępem do
internetu, sale konferencyjne,
archiwum do przechowywania

dokumentacji oraz zaplecze socjalno-sanitarne. Również grupy nieformalne, osoby, które
mają pomysł, czas i energię, by
zrobić coś dla innych - znajdują tu swoje miejsce. Już 30 organizacji ma tu swoją siedzibę

i w dobrych warunkach działa
na rzecz mieszkańców.
Krystyna Gabryś: Organizacje pozarządowe są ważne dla
przestrzeni miasta i aktywności
naszych mieszkańców. Znaczą-

co uzupełniają
m.in.
miejską
ofertę kulturalną,
sportową,
społeczną, edukacyjną i prozdrowotną.
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Pytanie to, w tytule postawione tak śmiało (za Gałczyńskim),
można by potraktować jako prowokacyjną figurę stylistyczną,
która zapewne pozwoli internetowym, anonimowym aktywistom, poprzez własne, dosadne komentarze, wyręczyć autora
tekstu z udzielenia jedynie słusznej odpowiedzi. Pikanterii takim
rozważaniom dodaje przedwyborcza gorączka, która sprzyja
formułowaniu tez o politycznym
koniunkturalizmie i pisaniu tekstów „na zamówienie”. Być może
rozczaruję niektórych czytelników, gdyż nie zamierzam przy-

pisywać wyłączności na miasto
żadnej konkretnej grupie, lecz…
mieszkańcom Oświęcimia. Ta
oczywista teza wynika z mojego
głębokiego przekonania o potencjale tkwiącym w naszym lokalnym społeczeństwie, zarówno
w zakresie działań twórczych,
poszerzaniu wiedzy na różnym
poziomie (znakomita aktywność
Uniwersytetu III Wieku) jak i autentycznych potrzeb obcowania
ze sztuką. Spróbuję poprzeć tę
myśl przykładami z obszaru kultury i edukacji, które wpisują się
w sferę moich zawodowych i osobistych zainteresowań.
Po tym wstępie czuję się zwolniony z obowiązku tworzenia list
rankingowych najważniejszych
osiągnięć ostatnich czterech lat
w dziedzinie gospodarki, ponieważ niełatwo jest zestawić ze sobą
chociażby przebudowę basenu
z budową nowoczesnej hali przy
Szkole Podstawowej numer 8, czy
też niedawno oddaną do użytkowania obwodnicą. To, co wydaje
się bezsporne i należy zaliczyć do
sukcesów miasta, to stworzenie

dobrego klimatu dla instytucji
miejskich, fundacji i stowarzyszeń, które realizując zróżnicowane merytorycznie misje, stworzyły atrakcyjną ofertę edukacyjną
i kulturalną dla mieszkańców naszego miasta. Powodem do dumy
i satysfakcji dla nas wszystkich
może być działalność Biblioteki Miejskiej, która dzięki swoim
nowatorskim i kreatywnym inicjatywom, stała się prawdziwą
wizytówką miasta. Oświęcimskie
Centrum Kultury oraz Muzeum
Zamek, reagując na potrzeby
naszej społeczności, rozszerzają
swoje programy, docierając tym
samym do coraz większej liczby
odbiorców w różnym wieku. Jeśli
dodać do tego sprofilowaną aktywność Centrum Żydowskiego,
Centrum Dialogu i Modlitwy,
Centrum Romskiego czy też Międzynarodowego Domu Spotkań
Młodzieży w Oświęcimiu, to pojawiające się utyskiwania niektórych malkontentów, że niejako
nic się u nas w mieście nie dzieje,
należy uznać za niesprawiedliwe i przesadzone. Na podstawie

wielu opinii, również gości odwiedzających Oświęcim, władze
miasta mają słuszne prawo przypisać sobie zasługę nadania hasłu
„Oświęcim Miasto Pokoju” form
realnych projektów chociażby
w postaci ogólnopolskich konferencji „O wolności i prawach
człowieka” czy „Oświęcimskiego
Forum Praw Człowieka”. Te inicjatywy w połączeniu z międzynarodowymi seminariami i sympozjami organizowanymi z wieloma
prestiżowymi ośrodkami w kraju
i za granicą, nadały miastu szczególną pozycję na mapie Polski
i stanowią, choć nie dla wszystkich jest to oczywiste, szansę dla
jego rozwoju.
W opisie kulturalno – edukacyjnego krajobrazu miasta nie
sposób pominąć dwóch dużych
inicjatyw. Pierwsza z nich to Life
Festival – pomysł Darka Maciborka, a drugi to Park Pojednania
Narodów z mostem dla pieszych
autorstwa Jarosława Kozakiewicza. Oba te przedsięwzięcia- jedno z nich w fazie wstępnej, mimo
wysokobudżetowych nakładów,

są w moim przekonaniu szansą
na nowy image dla Oświęcimia,
który powinien „pociągnąć” za
sobą inne, obywatelskie inicjatywy. Jeśli od lat głośno mówi się
o konieczności zmiany wizerunku
i postrzegania miasta oraz choćby
częściowym „oderwaniu” od jednoznacznych, historycznych skojarzeń, to efekt ten jest niemożliwy do osiągnięcia bez odważnych,
wizjonerskich projektów. Wierzę,
że ich realizacja będzie możliwa
dzięki determinacji i trosce nas
wszystkich o lepszą przyszłość
Oświęcimia, niezależnie od politycznej optyki. Warunkiem sukcesu jest znalezienie zdroworozsądkowego kompromisu, który
pozwoli zrównoważyć realizację
nowych projektów z bieżącymi potrzebami miasta. Ostatnie
lata pozwalają mieć nadzieję na
osiągnięcie zamierzonych celów.
Wszystko jest w naszych rękach
- tych, do których należy Oświęcim.
		
Leszek Szuster
Radny Powiatu Oświęcimskiego

W Oświęcimiu o największych wartościach
Oświęcim to właściwe miejsce,
by rozmawiać o pokoju, godności, wolności i prawach człowieka. To tutaj niemiecki okupant
podczas II wojny światowej założył obóz koncentracyjny, który stał się globalnym symbolem
podeptania tych wszystkich fundamentalnych pojęć.
Rozważaniom na te podstawowe tematy służy Oświęcimskie
Forum Praw Człowieka. W tym

roku odbyła się już jego piąta
edycja. Forum jest miejscem
wymiany wiedzy, doświadczeń
i poglądów, a jego uczestnikami
są wybitni naukowcy, eksperci
i publicyści.
Dla organizatorów ważna jest
również edukacja. Dlatego debaty w ramach Forum są otwarte dla publiczności. Temu służą
także warsztaty i wydawane publikacje. Chodzi bowiem o to,

byśmy zawsze byli wrażliwi na
krzywdy wyrządzane drugiemu
człowiekowi, na obecne w świecie zło i agresję.
Forum, to także wymierna korzyść dla miasta. Jego uczestnicy mogą poznać miejsca debat,
czyli naszą bibliotekę czy Zamek, a także przespacerować się
po Starym Mieście. Dzięki temu
na własne oczy przekonują się
o długiej, bogatej i wielokulturowej historii Oświęcimia i o tym,

że dzisiaj jest on tętniącym życiem miejscem.
Maria Pędrak: Musimy pamiętać, że nic nie
jest nam dane
raz na zawsze.
Dziś żyjemy
w czasie pokoju i stabilności.
Gdy
będziemy obojętni, przestaniemy bronić wol-

ności i godności człowieka, wtedy
piekło Auschwitz może wydarzyć
się ponownie. Tam, gdzie brakuje
wolności, gdzie można bezkarnie
pogardzać innym, tam zaczynają się panoszyć nie tylko strach
i terror, ale także ich nieodłączna
towarzyszka - materialna bieda.
Dlatego działalność Forum jest
tak ważna, a wręcz nieodzowna.
A jeśli przy tym poprawia wizerunek miasta, tym lepiej.

Platforma Obywatelska RP
Koło Miejskie w Oświęcimiu
www.platforma.org
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