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W szpitalu powiatowym w Oświęcimiu właśnie 
otwarto gruntownie zmodernizowane oddziały 
ginekologiczno-położniczy oraz neonatologicz-
ny. Dzięki unijnej dotacji w wysokości 9,6 mln zł 
możliwy był nie tylko generalny remont, ale też 
wyposażenie oddziałów w najbardziej nowocze-
sny sprzęt medyczny dbający o zdrowie pacjentek 
i najmłodszych Małopolan. W otwarciu inwestycji 
wzięli udział marszałek Witold Kozłowski, wice-
wojewoda Zbigniew Starzec, starosta oświęcimski 
Marcin Niedziela oraz dyrektor ZOZ w Oświęci-
miu Sabina Bigos-Jaworowska.
Oddział noworodkowy i ginekologiczno-położ-
niczy oświęcimskiego szpitala wybudowano w 
1965 r. Do tej pory pacjentki nie miały wystar-
czającego komfortu powracając do zdrowia: sale 
były 5-osobowe, a łóżka rozdzielone jedynie pa-
rawanami. Teraz, dzięki prowadzonej w ostatnich 
latach inwestycji, wszystko zmieniło się nie do 
poznania. Sale zostały przebudowane i nareszcie 
będzie można na nich leczyć się, ale też zajmować 
się niemowlakami, z zachowaniem prawa do in-
tymności. Ponadto, na oddziałach pojawił się no-

woczesny sprzęt, w tym inkubatory, histeroskop 
zabiegowy czy aparat USG z funkcją Dopplera. 
Dzięki nim będzie można przeprowadzić wszyst-
kie najważniejsze badania na miejscu. Na oddzia-
le noworodkowym powstała też sala intensywnej 
opieki nad noworodkiem. Kupiono również apa-
rat do znieczuleń i stół operacyjny z wyposaże-
niem do zabiegów ginekologicznych, pompy infu-
zyjne i strzykawkowe czy też lampy do fototerapii.
To jednak nie wszystko. Ważną częścią projektu 
była też modernizacja oddziału psychiatrii, który 
został oddany do użytku już w czerwcu. Już teraz 
pacjenci potrzebujący wsparcia psychiatrycznego 
– zarówno stacjonarnego, jak i dziennego – mogą 
w nim otrzymać niezbędną pomoc.
Przypomnijmy, że szpital w Oświęcimiu dysponu-
je bazą 457 łóżek, posiada nowoczesną aparaturę 
medyczną wykonującą szeroki wachlarz badań. W 
sumie w strukturach ZOZ w Oświęcimiu funkcjo-
nuje 21 poradni specjalistycznych, zakłady dia-
gnostyczne oraz pracownie diagnostyczne i tera-
peutyczne oraz pogotowie ratunkowe.     UMWM

Ginekologia i położnictwo
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Józef Gawron złożył rezygnację ze stanowiska 
wicewojewody małopolskiego. Została ona przy-
jęta przez premiera Mateusza Morawieckiego, 
który z dniem 26 listopada 2018 r. na stanowi-
sko wicewojewody małopolskiego powołał  Zbi-
gniewa Starca. Dziś nowemu wicewojewodzie 
akt powołania przekazał wojewoda małopolski 
Piotr Ćwik. 

- Serdecznie dziękuję Panu Józefowi Gawrono-
wi za współpracę i zaangażowanie w niezliczo-
ne działania na rzecz naszego województwa. 
Jednocześnie gratuluję panu Zbigniewowi Star-

cowi nominacji i życzę powodzenia na nowym 
stanowisku – powiedział wojewoda Piotr Ćwik.

Zbigniew Starzec do tej pory pełnił funkcję rad-
nego, wicestarosty, a w ostatnich latach – staro-
sty oświęcimskiego. Ukończył studia na Akade-
mii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez wiele lat 
pracował jako nauczyciel – trener w szkołach na 
terenie województwa małopolskiego. Prywatnie 
mąż i ojciec 2 dzieci. W wolnych chwilach – pa-
sjonat sportu.                     muw.pl

Zbigniew Starzec wicewojewodą

W tym roku plenerowy sylwester w Oświęcimiu 
odbędzie się na Rynku Głównym, a nie jak do tej 
pory przy Oświęcimskim Centrum Kultury. Nowa 
będzie też formuła imprezy. Zamiast ogni sztucz-
nych mieszkańcy zobaczą pokaz laserowy, który 
wzbogacony zostanie o noworoczną animację lase-
rową.

Pokazowi będzie towarzyszyła muzyka. Pożegna-
nie starego roku i powitanie nowego rozpocznie 
się o godzinie 23.30.  Zapraszamy mieszkańców 
na oświęcimski rynek. Organizatorem imprezy jest 
Oświęcimskie Centrum Kultury.            UM Oświęcim

Pokaz laserów
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Akupunktura przynosi zaskakujące efekty

Czy zawsze chciała Pani zajmować się  rehabilitacją zwierząt i 
akupunkturą ? Dlaczego właśnie ta dziedzina jest tak interesują-
ca? Jak to się stało, że zaczęła Pani w swojej praktyce wykorzysty-
wać akupunkturę?

Właściwie od zawsze swoją przyszłość wiązałam z pracą ze zwierzę-
tami, więc wszystko przyszło bardzo naturalnie. W 2004 r wyjecha-
łam na praktyki do jednej z niemieckich stajni sportowych,  i to tam 
po raz pierwszy zetknęłam się ze środowiskiem zoo� zjoterapeutów, 
chiropraktyków i akupunkturzystów, którzy zaszczepili u mnie tą 
żyłkę. To był dla mnie bardzo fascynujący czas, mogłam przyglądać 
się  z bliska jak w globalny sposób  nasi  zachodni sąsiedzi podcho-
dzą do sportu i konia wyczynowego oraz jak efektywne są alterna-
tywne  metody leczenia i rehabilitacja. U nas w kraju w tym czasie 
te zawody to była abstrakcja, więc niepocieszona wróciłam do kraju, 
rozpoczęłam studia i szukałam źródeł, dzięki którym mogłabym 
zacząć się realizować. W 2010r uzyskałam tytuł zoo� zjoterapeuty i 
od tego czasu mogłam czynnie rozwijać swoją pasję pracując z pa-
cjentami.  Z  tej pasji właśnie, urodził się  FIZJO-WET Centrum 
Rehabilitacji i Akupunktury Zwierząt. Nieco  później przyszedł czas 
na ludzkich pacjentów.

Kto w tej pracy stanowi większe wyzwanie - pacjent czy jego wła-
ściciel?

Czy właściciele zwierząt chętnie zgłaszają się po pomoc, czy łatwo 
jest ich zaangażować w proces rehabilitacji?

Dobre pytania. Właściwie odpowiedź jest bardzo indywidualna. Są 
zwierzęta, które współpracują w niewiarygodny sposób, wykazując 
anielską cierpliwość podczas wykonywanych zabiegów i ćwiczeń, ale 
zdarzają się   również i takie,  na które trzeba wypracować sposób, 
poświęcić nieco więcej energii czy zmody� kować program rehabi-
litacji tak, by mimo pewnych trudności osiągnąć zamierzony cel i 
efekt. Porozumienie  i współpraca z właścicielem czworonoga jest 
równie istotna, jeśli nie najważniejszą częścią, ponieważ to on  spę-
dza ze swoim Pupilem większość doby, a rehabilitacja najczęściej nie 
kończy się na wizycie w gabinecie. Dlatego zawsze podkreślam od 
początku, ze w trakcie takiej protokolarnej rehabilitacji niezbędne 
jest zaangażowanie właściciela, a efekt końcowy to nasza wspólna, 
zespołowa praca. Zresztą,  często właściciele dostają  „zadanie do-
mowe” do odrobienia. Na szczęście w większości przypadków opie-
kunom zależy na efektywnej rehabilitacji i chętnie angażują się  w 
odrabianie lekcji ;)

Z jakimi pacjentami najczęściej Pani pracuje?

Pracuję zarówno ze zwierzętami i ludźmi . Jestem właścicielem 
Centrum Rehabilitacji i Akupunktury Zwierząt FIZJO-WET,  a po 
godzinach można mnie znaleźć w Studio BIO –REH przy ul.Garbar-
skiej 1, tam pomagam ludziom.

Jeśli chodzi o zwierzęta, można powiedzieć, ze  nie z wyboru, wy-
specjalizowałam się w rehabilitacji  pacjenta neurologicznego. Zde-
cydowanie tacy pacjenci są najczęstszymi gośćmi w moim gabinecie.   
Zwykle są to pacjenci z porażeniami  i niedowładami kończyn, po 
zabiegach neurochirurgicznych, niezborni ruchowo , ale także pa-
cjenci z epilepsją, zespołem przedsionkowym, poudarowi i ale mie-
wam również pacjentów z bólami fantomowymi i wieloma innymi 
zaburzeniami i tu  z wieloma sukcesami wykorzystuję moją tajną 
broń- akupunkturę.

Ludzie natomiast przychodzą z wieloma różnymi problemami. Naj-
częściej jest to jednak ból i problemy układu ruchu, depresje,  na-
pięcia emocjonalne, bezsenność,  zaburzenia hormonalne, alergie, 
problemy neurologiczne, ale też kobiety cierpiące na  z powodu me-
nopauzy czy innych kobiecych dolegliwości ,  a nawet sportowcy. 
Zastosowanie akupunktury jest tak szerokie, że trudno tu mówić o 
większych ograniczeniach.

Czy trudno jej się nauczyć? Czy trzeba mieć jakieś predyspozycje 
do zajmowania się  akupunkturą? 

Akupunktura w kanonach Tradycyjnej Medycyny Chińskiej wyma-
ga przede wszystkim długich lat nauki,  zrozumienia jej zasad. Ta 
wiedza jest tak obszerna, że bez znajomości � larowych zasad jej w 
oparciu o całą � lozo� ę, pewnych rzeczy się nie zrozumie się i nie 
przeskoczy, co nieudolnie próbują zrobić autorzy weekendowych 
kursów. Moim zdaniem takie nauczania nie mają ani racji bytu i 
nie można  po takich spotkaniach oczekiwać większych sukcesów 
w praktyce klinicznej.

Najważniejszą, nadrzędną predyspozycją jest wiedza, sprawne dło-
nie i dobra intencja ;) Żeby zająć się akupunkturą w kanonach Tra-
dycyjnej Chińskiej Medycyny ( TCM), trzeba też  nieco zmienić 
model myślenia. Niektórym ciężko przestawić się z wiedzy akade-
mickiej, protokolarnej, szczególnie lekarzom, na nieco subtelniejszy, 
bardziej � lozo� czny i globalny sposób myślenia.  Dobry akupunktu-
rzysta powinien być nie tylko  dobrze wyedukowany, powinien być  
również dobrym obserwatorem, i mieć tzw dobry felling. My  aku-
punkturzyści, nie bazujemy wyłącznie  na  tym co można zobaczyć, 
wykorzystujemy również inne zmysły  w diagnostyce. 

Gdzie można jej się nauczyć?  Najlepiej w świecie ;) W Polsce  na 
dzień dzisiejszy jest już  kilka dobrych szkół dla � zjoterapeutów i 
lekarzy, gdzie nauczają nauczyciele TCM ze świata, nie ma jednak 
żadnej szkoły, która kształciłaby akupunkturzystów weterynaryj-
nych.  Ja uczę się tej sztuki, nieprzerwane od 8 lat,  a moimi men-
torami są głównie  nauczyciele z Chin, Izraela, Wielkiej Brytanii. 
Ukończyłam 3 letnie studia z zakresu Akupunktury TCM, z licencją 
honorowaną przez ETCMA( European Traditional Medicine Asso-
ciation)  oraz dyplomowanym akupunkturzystą  Campus Broshim 
Scholl of Complementary Medicine (Tel Aviv University).

Czy ma Pani swojego mentora, który inspiruje Panią w wykorzy-
stywaniu tej metody?

Mentorów mam wielu, można powiedzieć, że każdy mój nauczyciel 
stał się po trochu moim mentorem ucząc mnie różnych technik i 
korzystania z różnych mikrosystemów w praktyce klinicznej. Każ-
demu z nich jestem wdzięczna za wniesioną wiedzę, ponieważ w 
swojej praktyce , mogę dzięki temu skuteczniej  komponować swo-
ją receptę. Największy jednak podziw i sentyment mam do moich 
izraelskich nauczycieli- nikt nie naucza z takim zaangażowaniem 
jak Izraelczycy, u których w kraju od lat funkcjonuje w zdrowiu pu-
blicznym  system medycyny komplementarnej- połączenie metod 
medycyny protokolarnej z medycyną wschodu. Może to Was zasko-
czyło, ale musicie wiedzieć, że rodowity Chińczyk gdy naucza swo-
ich uczniów, nie będzie wylewnie odpowiadać  na zadane pytania.

Jaki jest stosunek środowiska lekarzy  i weterynarzy do akupunk-
tury? Jak to wygląda w Polsce, a jak na świecie? 

U nas w kraju na dzień dzisiejszy ten stosunek jest dość  zachowaw-
czy. Na zachodzie, w Skandynawii, w Usa, czy Australii wygląda to 
inaczej, często sami lekarze sięgają po wschodnie metody w swojej 
praktyce, wykorzystując swoją wiedzę akademicką i wschodni punkt 
widzenia w sposób zintegrowany, co daje duże pole manewru. W 
Polsce można takich lekarzy weterynarii policzyć na palcach jed-
nej ręki, na drugiej ręce zoo� zjoterapeutów, niestety.  Pomimo, iż  
nadal medycyna chińska i profesja taka jaką akupunktura jest dość 
niszowa z perspektywy zachodniej medycyny, dostępność  do tego 
typu usług  oraz aprobata środowiska lekarskiego we wspomnianych 
krajach jest zdecydowanie większa. Przyznam, że wcale mnie to nie 
dziwi. Tak już jesteśmy skonstruowani-  boimy się  tego, czego nie 
znamy, a dostęp do tego typu wiedzy jest w Polsce utrudniony.  W 
Izraelu np., od wielu lat funkcjonuje medycyna integracyjna. Tam 
na oddziale szpitalnym, znajdą Państwo zarówno  lekarza medycyny 
protokolarnej i równorzędnie lekarza/terapeutę Tradycyjnej Chiń-
skiej Medycyny. Oba te systemy współpracują ze sobą w sposób 
komplementarny.  Wystarczy porównać sobie jaka jest śmiertelność 
ludzi w Polsce i Izraelu, wniosek czy taki system się sprawdza, na-
sunie się sam.

Patrząc jednak na to, w jak dynamiczny sposób akupunktura zyskuje 
uznanie w kręgu środowisk lekarskich i staje się coraz częstszym na-
rzędziem w rękach � zjoterapeutów ( mam na myśli ludzkich lekarzy 
i rehabilitantów), myślę  że to tylko kwestia czasu i  jest szansa, że w 
Polsce  również  akupunktura przeżyje swój renesans. Dlatego uwa-
żam, że  istnieje duża potrzeba popularyzacji tej metody.

Ku mojej wielkiej radości kilka  miesięcy wstecz,  na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie odbyła się   1 Międzynarodowa Konferen-
cja Integrative Heath zorganizowana przez Collegium Medicum UJ, 
traktująca o  integracji obu systemów- naszej zachodniej wiedzy aka-
demickiej  oraz Tradycyjnej Medycyny Chińskiej i alternatywnych 
systemach leczenia. Powstało nawet Towarzystwo Lekarzy Medycy-
ny Zintegrowanej. Aprobata akademickich środowisk lekarskich to 
duży krok w przód dla TCM w naszym kraju. Dotychczas mało kto 
wiedział, ze akupunktura jest uznaną metodą leczenia przez WHO 
(Światową Organizację Zdrowia), powoli to się zmienia. Widzę więc 
dużą nadzieję na rozwój tej dziedziny i u nas w kraju.

Zdradzę  jeszcze, że jak dobrze pójdzie i uda się zrealizować nasze 
plany, w 2019r. ruszy w Polsce pierwsza szkoła akupunktury wetery-
naryjnej, dedykowana dla lekarzy weterynarii i średniego personelu 
medycznego (techników, zoo� zjoterapeutów) 

Jaką rolę akupunktura odgrywa w procesie rehabilitacji i powro-
tu do zdrowia ludzi i  zwierząt?

Z perspektywy terapeuty uważam, ze bardzo istotną szczególnie w 
ujęciu medycyny zintegrowanej. AKUPUNKTURA ma działanie 
zarówno lokalne (likwidacja bólu), jak i globalne- wzmacniając 
układ odpornościowy, regulując i harmonizując pracę narządów 
wewnętrznych, układu krążenia, reguluje pracę hormonów oraz li-
kwiduje napięcia emocjonalne, pomaga  zrównoważyć ciało i umysł.

AKUPUNKTURA bywa NIEZASTĄPIONA W LECZENIU BÓLU, 
jest skuteczna zarówno na ból ostry , przewlekły, a nawet bóle fan-
tomowe! 

Chińska medycyna patrzy na pacjenta w sposób globalny, nie  dzieli 
na dwoje ciała oraz ducha. Nasza akademicka medycyna ma w tym 

zakresie pewne ograniczenia, ponieważ ze względu na różne specja-
lizacje, często działa fragmentarycznie.

Dla jakich pacjentów jest wskazana, a kiedy nie jest wskazana?

Lista wskazań jest bardzo długa. Zaczynając od  schorzeń dotyczą-
cych układu ruchu, patologiach neurologicznych, schorzeniach sys-
temowych i na zaburzeniach emocjonalnych, psychosomatycznych 
kończąc.

Należy pamiętać, że niegdyś w chinach TCM to była jedyna funk-
cjonująca medycyna i leczono się  tylko w ten sposób. To jest system 
leczenia, jeden z najstarszych w historii ludzkości. Oczywiście na 
przestrzeni tych przeszło 2 tysięcy lat, system ten rozbudował się, 
ewoluował,  i dzięki szerokim możliwościom diagnostycznym, zo-
stał lepiej poznany na poziomie naukowym.

Przeciwskazań do zabiegów jest tak naprawdę  niewiele, jeśli tera-
peuta wie co robi. Do głównych należą: hemo� lia, niektóre rozle-
głe dermatozy, wysoka gorączka bez poznanej przyczyny, nie kłuję  
również osób w ostrej fazie choroby zakaźnej np. sarkoidoza, gruź-
lica. pacjentów  pod wpływem środków odurzających,  bardzo wy-
czerpanych np. w przebiegu wyniszczającej choroby nowotworowej, 
z niestabilnymi funkcjami życiowymi- wówczas trzeba zachować 
ostrożność. 

Jakie jest podejście właścicieli zwierząt do tej metody, czy łatwo 
ich przekonać do wykorzystania akupunktury w leczeniu ich po-
ciech?

Najczęściej z akupunktury korzystają ludzie i zwierzęta, którym me-
dycyna protokolarna nie była w stanie już pomóc, wówczas nie mu-
szę nikogo przekonywać, sami chcą próbować mając tzw. „ostatnią 
deskę ratunku”. Jednak zauważam też pewną , choć nieznaczną ten-
dencję wzrostową w świadomości społeczeństwa. Ludzie zaczynają 
dostrzegać,  że poza metodami akademickimi, naturalna medycyna  
też stanowi potężne oręże w drodze powrotu do zdrowia, i że jedno 
drugiego nie wyklucza, a wręcz przeciwnie- może stanowić dosko-
nałe wsparcie.

Jaki był najtrudniejszy przypadek z którym miała Pani do czy-
nienia?

Chcąc nie chcąc, akupunkturzyści są specjalistami od trudnych 
przypadków. W sumie każdy pacjent jest dla mnie kolejnym mniej-
szym, bądź większym wyzwaniem. Proszę sobie wyobrazić, ze 
rzadko kto przychodzi do akupunkturzysty w pierwszej kolejności.  
Zwykle po takie metody sięgają osoby, którym  wcześniej nic nie 
pomogło, bądź efekty leczenia były na tyle słabe, że zmusiły pacjenta 
do poszukiwań alternatywnych metod. Przykładowo-prowadzę  te-
raz dwudziestokilkuletnią kobietę, która od 8 lat nie ma miesiącz-
ki a jej temperatura ciała oscyluje na poziomie ok. 35,5oC. Kobieta 
jest pod opieką zarówno ginekologa i  endokrynologa, jednak oboje 
rozłożyli już ręce, można więc rzec- trudny przypadek. Oczywiście 
zdarzają się pacjenci, którzy po prostu chcą zadbać o siebie lepiej i 
korzystają równolegle z innych metod i to jest super.  O przypad-
kach ludzi nie będę  więcej opowiadać, bo często sugeruje się, że 
akupunktura to tylko efekt placebo. Dlatego chciałabym przyto-
czyć przykład psa, „z półki”  tych trudnych przypadków, ze  zdu-
miewającym sukcesem.  Był to fundacyjny pies- Gomez. Gomez to 
młody, silny, średniej wielkości pies, który od dłuższego czasu był 
podopiecznym  fundacji Zwierzęca Arkadia.  Z dnia na dzień, bez 
znanej przyczyny Gomez przestał chodzić, zwiotczyło mu wszystkie 
mięśnie, łącznie ze strunami głosowymi, pies nie był w stanie pod-
nieść nawet głowy ani wydobyć z siebie żadnego dźwięku.  Pełna 
diagnostyka obrazowa i szczegółowe badania, konsultacje z wieloma 
specjalistami nie dały odpowiedzi co jest przyczyną stanu Gomeza, 
a próby leczenia nie przyniosły żadnych skutków. Rokowania po 2 
tygodniach od zaistniałej sytuacji były wręcz  fatalne, dlatego  Fun-
dacja postanowiła zawalczyć  o Gomeza sięgając po alternatywne 
metody. Nie obiecywałam  gruszek na wierzbie, brak protokolarnej 
diagnozy i pierwszy taki nietypowy przypadek w mojej praktyce, 
sprawiło, że było to dla mnie nie lada wyzwanie. Nie było to zwykłe 
porażenie kończyn, neurologicznie pacjent był całkowicie wydolny. 
Proszę sobie wyobrazić, że już w dniu pierwszego zabiegu, kilka go-
dzin po akupunkturze, dostałam informację, że Gomez podniósł się  
do pozycji siedzącej. Kontynuowaliśmy więc zabiegi akupunktury  
i po niespełna 3 dniach Gomez zaczął chodzić o własnych siłach. 
Oczywiście kontynuowaliśmy rehabilitację jeszcze jakiś czas, by od-
budować zaniki mięśniowe  po przeszło 2 tygodniowym leżeniu, ale 
po tych kilku zabiegach akupunktury, śmiało można powiedzieć, że 
Gomez odzyskał pełną sprawność i w końcu mógł głośno obszcze-
kać pozostałych pacjentów. Teraz Gomez czeka na swój ukochany 
dom (więcej informacji w Fundacji Zwierzęca Arkadia). Historię 
Gomeza i inne zwierzęce historie mogą Państwo odświeżyć sobie na 
moim facebookowym fanpageu.

Osoby zainteresowane konsultacją zapraszam do kontaktu w:

• STUDIO BIO-REH, ul Garbarska 1, Oświęcim (ludzie)
• Fizjo-Wet Centrum Rehabilitacji i Akupunktury Zwierząt 

Ul. 11 listopada 16 B. Oświęcim.

nr tel. 796-931-469
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Wojewódzki Sąd Administracyjny w 
Krakowie orzekł, że ulica Ignacego 
Fika w Oświęcimiu podlega dekomu-
nizacji, ponieważ „Fik był ideowcem, 
który krzewił komunizm”. Oznacza to, 
że skarga prezydenta Oświęcimia na 
zarządzenie wojewody małopolskiego 
została oddalona.

Przypomnijmy, na liście stworzonej 
przez I nstytut  P amięci  N arodowej  dot. 
nazw ulic propagujących komunizm 
lub inny ustrój totalitarny, znalazła 
się ulica Ignacego Fika w Oświęci-
miu . Wicew ojewoda  małopolski  Józef 
Gawron , zdecydował o zmianie nazw 
y ulicy Ignacego Fika na Tomasza Ar-
ciszewskiego. Zgodnie z ustawą  deko-
munizacyjną,  samorządy miały czas 
na zmianę do 2 września 2018 roku. W 
związku z podjętą decyzją wojewody 
małopolskiego, w sierpniu 2018 roku, 
podczas nadzwyczajnej sesji Rady 
Miasta Oświęcim, 13 radnych z Plat-
formy Obywatelskiej podjęło uchwałę 
ws. upoważnienia prezydenta Oświę-
cimia do wniesienia skargi na zarzą-
dzenie wojewody małopolskiego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w 
Krakowie

„Na cały, krótki życiorys Ignace-
go Fika składa się działalność w or-
ganizacjach wyraźnie prokumuni-
stycznych, wyraźnie propagujących 
potrzebę budowy niepodległego pań-
stwa polskiego, jako satelity Związku 
Radzieckiego. Jest to ideowiec, które-
go myślą przewodnią było krzewie-
nie komunizmu”. Powiedziała sędzia 
Hanna Knysiak-Sudyka.

Urząd Miasta Oświęcim poinformo-
wał, że podejmie decyzję co do dal-
szych kroków prawnych po zapozna-
niu się z uzasadnieniem wyroku.

redakcja

OPIS HISTORYCZNY

Ignacy Fik (1904-1942) był krytykiem 
literackim, poetą i działaczem społecz-
nym. Jeszcze podczas studiów na Uni-
wersytecie Jagiellońskim należał w 1925 
roku do projektodawców lewicowej orga-
nizacji młodzieżowej pod nazwą „Zwią-

zek Pionierów”; w związku z czym był 
aresztowany i przetrzymywany w więzie-
niu św. Michała w Krakowie.

Od 1927 roku był nauczycielem języka pol-
skiego, łaciny i propedeutyki filozofii, pra-
cując w latach 1930-1938 w Oświęcimiu. 
Do dzisiaj przy wejściu do Liceum Ogól-
nokształcącego im. Stanisława Konarskie-
go wisi tablica jemu poświęcona.

W latach latach 1937 – 1939 był współor-
ganizatorem „Klubu Demokratycznego” 
w Krakowie i Katowicach. Organizacja ta 
miała antyrządowy charakter, skupiała ra-
dykalnych działaczy lewicowych i komuni-
stycznych.

Podczas okupacji niemieckiej Fik utworzył 
w Krakowie konspiracyjną organizację pod 
nazwą „Polska Ludowa”, która w swej dekla-
racji opowiadała się za powstaniem Polski 
ludowej, będącej republiką socjalistyczną 
która miała współpracować z innymi repu-
blikami socjalistycznymi, wchodzącymi w 
skład Związku Sowieckiego. Najprawdopo-
dobniej przewidywał utworzenie z Polski 
po wojnie „siedemnastej republiki”.

W styczniu 1942 roku „Polska Ludowa” 
weszła w skład PPR-u, przekształcając się 
w Komitet Miejski PPR w Krakowie, któ-
rego pierwszym sekretarzem został Ignacy 
Fik. Gestapo krakowskie aresztowało go 
kilka miesięcy później. Osadzony został w 
więzieniu przy ul. Montelupich, a następ-
nie rozstrzelany pod koniec listopada tegoż 
roku.

Maria Fikowa (z d. Moskwa), autorka ksią-
żek dla dzieci i nowelistka, z którą zawarł 
związek małżeński w 1936 roku, uwięziona 
przez Niemców również w październiku 
1942 roku, zginęła w czerwcu następnego 
roku w KL Auschwitz.

W Krakowie jedna z ulic w czasach 
PRL-u, podobnie jak w Oświęcimiu, też 
otrzymała imię Ignacego Fika. To jednak 
już odległa przeszłość, bo uchwałą Rady 
Miasta Krakowa z 14 czerwca 1991 roku 
zmieniono jej nazwę na ulicę Józefa Mac-
kiewicza.

W Oświęcimiu przewidywana zmiana na 
ulicę Tomasza Arciszewskiego zapewne 
może nastąpić, mimo protestów i obec-
nego szumu medialnego wokół tej spra-
wy.

Na temat Marii i Ignacego Fików infor-
macje są także zawarte w książce prof. 
Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz „Taki to 
mroczny czas. Losy pisarzy śląskich w 
okresie wojny i okupacji hitlerowskiej”, 
Katowice 2004.

dr Adam Cyra

Prezydent Janusz Chwierut przegrał w sądzie

 

 

 

 

 

 

   DROGI MIESZKAŃCU 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuje, iż w ramach opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi Mieszkańcy Oświęcimia mogą zostawić wytworzone przez siebie 

selektywnie zebrane odpady komunalne (nie  przyjmujemy odpadów zmieszanych) do Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy  ul.  Szewczyka  3.  

Rozbudowa PSZOK jest dofinansowana z programu „budowa, rozbudowa, przebudowa punktów 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z punktami napraw w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020” 

Do PSZOK-u mieszkańcy mogą oddawać: papier i tekturę, tworzywa sztuczne, szkło, metal, 

odpady zielone, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Przyjmowane są też 

rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin, oleje i tłuszcze, 

farby, kleje, żywice, detergenty, przeterminowane leki, ubrania,  zużyte baterie, akumulatory oraz 

opony z samochodów osobowych (4szt.). Do punktu można również oddać odpady remontowe tj. 

gruz, budowlane i rozbiórkowe  w ilości do 200 kg na rok na jednego mieszkańca.  

Transport odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie. Odbiór będzie każdorazowo 

odnotowany, dlatego prosimy Mieszkańców o zabranie ze sobą dowodu osobistego, w  celu 

potwierdzenia miejsca zamieszkania. 

Godziny otwarcia PSZOK :  

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota 

9:00 - 17:00 9:00 - 17:00  9:00 - 17:00  9:00 - 17:00 9:00 - 17:00 8:00 - 13:00 

 

Projekt współfinansowany środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

 

W ostatnich latach nasila się zjawisko 
porzucania odpadów w pomieszcze-
niach i na posesjach osób prywatnych. 
Często odbywa się to za zgodą właścicie-
la obiektu, który godzi się za odpłatno-
ścią przechować u siebie odpady przez 
krótki okres czasu. 
 W praktyce umowę podpisuje 
powołana doraźnie firma, współpracu-
jąca nieoficjalnie z nieuczciwym pod-
miotem, zajmującym się gospodarką 
odpadami. W krótkim czasie na teren 
nieświadomego właściciela posesji przy-
wożone bywa kilkaset ton niebezpiecz-
nych odpadów, których prawidłowa uty-
lizacja kosztuje setki tysięcy złotych. Po 
kilku miesiącach firma, która prowadziła 
transakcję znika, a miejscowy wójt, bur-
mistrz lub prezydent nakłada na właści-
ciela terenu, na którym składowane są 
odpady obowiązek ich usunięcia, co wią-
że się kosztami ich utylizacji. 
W sytuacji, gdy majątek właściciela po-

sesji nie jest wystarczający na pokry-
cie kosztów przeróbki odpadów, resztę 
kosztów ponosi gmina. Tego typu sytu-
acje prowadzą do katastrofy finansowej 
wprowadzonych w błąd osób i proble-
mów dla całej lokalnej społeczności, 
gdyż duża ilość porzuconych odpadów 
stanowi uciążliwość dla mieszkańców 
i zagrożenie dla środowiska. Inspekcja 
Ochrony Środowiska ostrzega właścicieli 
budynków i posesji przed wyrażaniem 
zgody na użyczanie terenu w celu maga-
zynowania tam odpadów. Tym bardziej 
niedopuszczalne jest zakopywanie odpa-
dów. 
 Należy pamiętać, że przyjmując 
na swój teren odpady bierzemy na sie-
bie olbrzymi koszt ich utylizacji, o któ-
ry wzbogaciła się zorganizowana grupa 
przestępcza. Przez taką niefrasobliwość 
możemy stracić cały dorobek swojego 
życia.

WIOŚ w Krakowie

Za odpady odpowiadasz Ty
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7 grudnia br. Fundacja Peace Festival or-
ganizator muzycznego wydarzenia Life 
Festival Oświęcim wydał oświadczenie, 
w którym informuje o odwołaniu jubi-
leuszowej 10 edycji festiwalu. Fundacja 
jasno wskazuje winnych, radę miasta 
Oświęcim.

Przypomnijmy 24 października br. radni 
nie poparli projektu uchwały, w którym 
miasto Oświęcim w trzech najbliższych 
edycjach LFO miało przeznaczyć odpo-
wiednią ilość środków finansowych na 
„promocję miasta Oświęcimia przez Life 
Festival Oświęcim”. Fundacja Peace Fe-
stival rozważała możliwość utworzenia 
spółki prawa handlowego, w której inwe-
storem mogłoby stać się miasto Oświę-
cim. Dwunastu radnych odrzuciło pro-
jekt uchwały. Tylko jeden był za, sześciu 
się wstrzymało.

„Decyzja Zarządu podyktowana jest 
faktem wystąpienia przesłanek stano-
wiących podstawę do ogłoszenia upa-
dłości Fundacji. Fakt wystąpienia rze-
czonych przesłanek pozostaje w związku 
z decyzją Rady Miasta Oświęcimia, 
która 24 października 2018 r. odrzuciła 
projekt uchwały, zmierzający do zmiany 
formuły finansowania organizowanego 
przez Fundację festiwalu w przyszłości. 
W związku z powyższym organizacja 
Life Festival Oświęcim przez Fundację 

Peace Festival w obecnej formule w roku 
2019 w Oświęcimiu nie będzie możliwa.”  
Fundacja Peace Festival

Nie wiadomo czy Life Festival Oświęcim 
kiedykolwiek jeszcze się odbędzie w Mie-
ście Pokoju?

Life Festival Oświęcim to była wyjątkowa 
inicjatywa na tle innych wydarzeń mu-
zycznych w Polsce. Ideą festiwalu było 
budowanie pokojowych relacji ponad 
granicami kulturowymi i państwowy-
mi oraz walka z rasizmem i antysemity-
zmem, a narzędziami sztuka w jej różno-
rodnych formach – od muzyki, poprzez 
teatr i kino, po grafikę.

Pomysłodawcą i dyrektorem artystycz-
nym TLFO był Darek Maciborek. Dzien-
nikarz muzyczny radia RMF FM, urodzo-
ny i mieszkający do dziś w Oświęcimiu, 
postanowił „odczarować” 40-tysięczne 
miasto, funkcjonujące w świadomości 
wielu ludzi jedynie w powiązaniu z mu-
zeum Auschwitz-Birkenau.

Głównymi gwiazdami dotychczasowych 
edycji festiwalu byli: Scorpions, Queen & 
Adam Lambert, Elton John, Manu Chao, 
Eric Clapton, Soundgarden, Sting, Peter 
Gabriel oraz James Blunt.                      red.

Koniec Life Festival Oświęcim?

Mieszkańcy i turyści już w lipcu 2019 roku 
będą mogli eksplorować dwa tunele pod 
wzgórzem zamkowym w Oświęcimiu. Miasto 
wyłoniło wykonawce prac wartych ponad 4 
mln zł.
Dwa tunele
Pod wzgórzem zamkowym znajdują się dwa 
tunele. Najstarszy tunel pamięta jeszcze cza-
sy zaboru austriackiego. Powstał prawdopo-
dobnie pod koniec XIX wieku i przebiega z 
wschodu na zachód. Jego przekrój ma kształt 
eliptyczny, ściany i sklepienie wykonane zo-
stały z cegły. Drugi tunel powstał w czasie 
niemieckiej okupacji i służył jako schron prze-
ciwlotniczy. Jego konstrukcja wykonana jest 
z żelbetonu o przekroju prostokątnym. Tunel 
„niemiecki” krzyżuje się z tunelem „austriac-
kim”, dając łączną powierzchnię prawie 300 m 
kw.
Powierzchnia wystawowa
Nowa atrakcja nie będzie stała pusta. Muzeum 
Zamek przygotowuje specjalną, historyczną 
trasę, która przybliży zwiedzającym tunele 
historię Oświęcimia od wybuchu I wojny do 

odzyskania niepodległości przez Polskę.
Wzmocnienie wzgórza
Prace nad udostępnieniem tuneli wiążą się 
również z pracami zabezpieczającymi całe 
wzgórze zamkowe, które po powodzi w 2010 
roku zaczęło się rozwarstwiać. W miejscach, 
gdzie występowały największe uszkodzenia, 
wykonane zostały m.in. kotwy gruntowe na 
skarpie wzgórza i ułożona została siatka wraz 
z matą przeciwerozyjną. Wybudowana została 
konstrukcja oporowa w sąsiedztwie istniejące-
go muru oporowego. 

Udostępnienie podziemi turystom oraz 
wzmocnienie wzgórza będzie kosztował po-
nad 4 mln zł, z czego 2,8 mln zł pochodzić 
będzie z pieniędzy unijnych.  Pierwszy etap 
prac adaptacyjnych tuneli dla zwiedzających 
prowadzony jest pod kątem bezpieczeństwa 
i zakończy się 31 marca 2019 roku. Ostatnim 
etapem będzie ich aranżacja, która w kolejnym 
przetargu zostanie przeprowadzona w I kwar-
tale przyszłego roku. Cały projekt zakończy się 
1 lipca.               red.

Dwa tunele pod zamkiem



BEZ UPRAWNIEŃ NA TIRA
W dniu 11 grudnia 2018 policjanci z Wydziału 
Ruchu Drogowego oświęcimskiej komendy Poli-
cji  zatrzymali kierowcę samochodu ciężarowego, 
który nie posiadał uprawnień do kierowania tira-
mi, ale za to posiadał już dwa zakazy kierowania. 
Mężczyzna utracił prawo jazdy kategorii „B” trzy 
lata temu,  jeszcze jako mody kierowca.
Wczoraj po południu policjanci z oświęcimskiej 
drogówki pilnowali bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym na DW 948. Tuż po godzinie 15.00 w 
Grojcu na ulicy Beskidzkiej zatrzymali do kontro-
li drogowej samochód ciężarowy marki Iveco, za 
którego kierownicą siedział  22 – letni mieszka-
niec Gminy Kęty.
W trakcie czynności okazało się, że mężczyzna nie 
posiada uprawnień do kierowania samochodami 
ciężarowymi, ale za to posiada cofnięte upraw-
nienia kategorii „B” oraz dwa zakazy kierowania. 
Jeden orzeczony przez Sąd Rejonowy w Suchej 
Beskidzkiej, natomiast drugi przez Sąd Rejonowy 
Oświęcimiu. Zakazy zostały orzeczone w połowie 
br. za kierowanie samochodem osobowym, po-
mimo cofnięcia uprawnień do kierowania. Nato-
miast uprawnienia do kierowania, które 22 – latek 
zdobył w 2014 zostały mu cofnięte za wykroczenia 
drogowe, które popełnił w przeciągu roku czasu 
od uzyskania prawa jazdy. Były to m.in. kolizja 
oraz przekroczenia prędkości.
Za kierowanie pojazdem pomimo sądownie orze-
czonego zakazu kierowania grozi kara do 5 lat po-
zbawienia wolności

WPADLI POSZUKIWANI  
13 grudnia 2018 dzielnicowi Komendy Powiatowej 
Policji w Oświęcimiu  zatrzymali dwóch mieszkań-
ców Oświęcimia poszukiwanych przez sąd. 35 i 45 
- latek, aby uniknąć zatrzymania i osadzenia w za-
kładzie karnym,  ukryli się w mieszkaniu znajomej.
13 grudnia przed południem dzielnicowi w ramach 
obchodu rejonu służbowego ustalili, że w jednym 
z mieszkań znajdujących się na Starym Mieście w 
Oświęcimiu,  przebywa poszukiwany przez Sąd Rejo-
nowy w Oświęcimiu 45 – letni mężczyzna. Funkcjo-
nariusze  natychmiast udali się pod wskazany adres. 
Drzwi otworzył im sam poszukiwany. Mężczyzna był 
wyraźnie zaskoczony wizytą policjantów, ponieważ 
dopiero od kilku dni mieszkał u swojej znajomej.  W 
mieszkaniu na policjantów czekała jeszcze jedna niespo-
dzianka. Podczas legitymowania okazało się , że drugi 
z przebywających tam mężczyzn, 35 – letni mieszka-
niec Oświęcimia, jest również poszukiwany przez sąd.
Obaj poszukiwani zostali zatrzymani i trafili do policyj-
nego aresztu, a następnie do jednego z zakładów karnych.

NIETRZEŹWY KIEROWCA
W dniu 16 grudnia 2018 w Babicach gm. Oświęcim 
policjanci zatrzymali 35 – letniego mieszkańca Gmi-
ny Oświęcim, podejrzanego o jazdę samochodem w 
stanie nietrzeźwości. Mężczyzna wsiadł za kierow-
nicę auta mając w organizmie blisko 2 promile alko-
holu w efekcie czego spowodował kolizję drogową.
Do zdarzenia doszło niedzielę o godzinie 13.30. Poli-
cjanci z oświęcimskiej drogówki otrzymali zgłoszenie 
dotyczące kolizji drogowej do której doszło w Babicach 
na ulicy Grunwaldzkiej. Funkcjonariusze niezwłocz-
nie pojechali we wskazany rejon, gdzie zastali Fiata 

Stilo znajdującego się w ogrodzeniu jednej z posesji.  
Za kierownicą pojazdu siedział 35 – letni mieszkaniec 
Gminy Oświęcim. Szybko okazało się co było przyczy-
ną  utraty panowania nad pojazdem.  Badanie stanu 
trzeźwości mężczyzny wykazało 1,98 promila alkoholu.
Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości 
grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności, wyso-
ka kara grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów.

URATOWAŁ CZŁOWIEKA
Policjant z Ogniwa Patrolowo - interwen-
cyjnego Komisariatu Policji w Chełmku 
sierż. szt. Paweł Etmański, w czasie wol-
nym od służby, błyskawicznie podjął dzia-
łania związane z ratowaniem ludzkiego 
życia. Funkcjonariusz wspólnie z innym 
kierowcą,  wydostali z samochodu nie-
przytomnego 20 – letniego mężczyznę, a 
następnie udzielili mu pierwszej pomocy.
W sobotę wieczorem [15.12.2018] policjant 
jadąc swoim samochodem ulicą Oświę-
cimską w Gorzowie zauważył stojącego na 
środku fiata pandę. Spod maski pojazdu 
wydobywał się gesty dym.  Policjant na-
tychmiast  zjechał na pobocze, wystawił 
trójkąt ostrzegawczy, powiadomił służby 
ratunkowe, a następnie przystąpił do ewa-
kuacji młodego mężczyzny  znajdującego 
się wewnątrz fiata. W tym momencie na 
miejscu zdarzenia zatrzymał się również 
mieszkaniec Zatora, który włączył się w 

udzielanie pomocy. Drzwi uszkodzonego 
auta były zamknięte od wewnątrz, więc aby 
wydostać nieprzytomnego z wnętrza, zbita 
została szyba. Po otwarciu drzwi policjant i 
mieszkaniec Zatora wynieśli kierowcę z po-
jazdu.  Chwilę później mężczyzna, którym 
okazał się 20 – letni mieszkaniec powiatu 
chrzanowskiego, odzyskał przytomność. 
Mężczyzna nie pamiętał co się stało. Został 
przekazany pod opiekę  ratowników me-
dycznych, którzy stwierdzili, że 20 – latek 
nie odniósł poważniejszych obrażeń ciała.

W trakcie prowadzonych 
czynności policjanci ustalili, 
że młody kierowca w czasie 
intensywnych opadów śnie-
gu nie dostosował prędkości 
do warunków panujących 
na drodze, w wyniku czego 
wpadł w poślizg, zjechał z 
jezdni, a następnie uderzył w 
drzewo, po czym ponownie 
przemieścił się na jezdnię.
U większości kierowców 
zmiana warunków drogo-
wych wymusza zmniejszenie 
prędkości oraz zmianę tech-
niki prowadzenia pojazdu.  
Niestety są i tacy, którzy do-
piero po „szkodzie” zdają so-
bie sprawę z zagrożenia, które 
stwarza śliska nawierzchnia.  
W związku z powyższym 
policjanci ponownie ape-
lują. Aby bezpiecznie doje-
chać do celu podróży, nale-
ży przestrzegać przepisów 
i dostosować prędkość do 
warunków panujących na drodze.

WPADŁ SERYJNY OSZUST
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Oświę-
cimiu wspólnie z policjantami z Komisariatu Policji 

w Zatorze ścigali oszusta, który posłużył się cudzy-
mi dokumentami, aby wyłudzić samochód z wy-
pożyczalni. Dzięki błyskawicznie przeprowadzonej 
akcji pościgowej 22 – letni mieszkaniec Warszawy 
został zatrzymany i osadzony w jednym z zakładów 
karnych. Jak się okazało był poszukiwany na terenie 
Polski listem  gończym za dokonanie  kilku podob-
nych przestępstw. W poniedziałek [3.12.2018] tuż 
po godzinie 10.00 policjanci z Komendy Powiato-
wej Policji w Oświęcimiu,  zostali powiadomieni 
przez pracowników jednej z oświęcimskich wy-
pożyczalni samochodów,  że nieznany mężczyzna, 

używając dowodu osobistego oraz prawa jazdy /
które jak się później okazało zostały zgłoszone jako 
utracone/, wypożyczył samochód  typu pickup 
marki Mitsubishi, po czym pospiesznie odjechał. 
Jego nerwowe zachowanie wzbudziło podejrzenia 
pracowników wypożyczalni. O zdarzeniu zostały 
powiadomione wszystkie patrole na terenie powia-
tu oświęcimskiego, w celu zatrzymania do kontroli 
czarnego pickupa mitsubishi. Już po chwili po-
jazd został  zlokalizowany w Przeciszowie na ulicy 
Krakowskiej. Tam punkt kontrolny przygotowali  
policjanci z Komisariatu Policji w Zatorze. Funk-
cjonariusze dali kierowcy sygnał do zatrzymania 
się, a kiedy ten nie zareagował,  włączyli  sygnały 
uprzywilejowania i udali się w pościg.   Po chwili 
kierowca mitsubishi skręcił w jedną z bocznych uli-
czek, gdzie stracił panowanie nad pojazdem, w wy-
niku czego zjechał z jezdni do przydrożnego rowu. 
Z pojazdu wysiadł kierowca i zaczął uciekać pieszo. 
Szybko został  zatrzymany. Podczas przeszukania 
samochodu policjanci odnaleźli i zabezpieczyli 
rewolwer hukowy, kilka sztuk amunicji oraz do-
kumenty, którymi sprawca posłużył się do doko-
nania przestępstwa. 22- latek trafił do pomieszczeń 
dla osób zatrzymanych oświęcimskiej komendy 
Policji. W trakcie przeprowadzonych czynności 
funkcjonariusze przedstawili zatrzymanemu zarzut 
dokonania oszustwa przy wypożyczeniu samocho-
du. Ustalili również, że wielokrotnie był już karany 
za różnego rodzaju przestępstwa kryminalne. Był 
również poszukiwany listem  gończym. Dodatko-
wo okazało się,  że w ogóle nie posiada uprawnień 
do kierowania.  Zabezpieczony przy zatrzymanym 
rewolwer  hukowy oraz amunicja zostały wysłane 
do biegłego z zakresu broni i balistyki.  Zatrzymany 
wprost z policyjnej celi trafił do jednego z zakładów 
karnych, gdzie odbywa już zaległą karę. Sprawa jest 
rozwojowa, gdyż policjanci ustalili, że mężczyzna 
dokonywał podobnych przestępstw na terenie War-
szawy.    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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