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Za nami pierwsza sesja Sejmiku Województwa Małopolskie-
go nowej kadencji. Podczas wydarzenia, które odbyło się 19 
listopada, nowo wybrani radni otrzymali mandaty, złożyli 
uroczyste ślubowania, a następnie wybrali przewodniczące-
go sejmiku – Rafała Bochenka oraz wiceprzewodniczących. 
Tego dnia zdecydowano również, że marszałkiem wojewódz-
twa będzie Witold Kozłowski. Funkcję wicemarszałków będą 
pełnić – Łukasz Smółka i Tomasz Urynowicz, a członkami za-
rządu zostały – Anna Pieczarka i Marta Malec-Lech.
Oprócz nowo wybranych radnych, w posiedzeniu biorą udział 
też m.in. wiceprezes rady ministrów Beata Szydło, minister 
infrastruktury Andrzej Adamczyk, wojewoda Piotr Ćwik, a 
także posłowie na Sejm RP, lokalni samorządowcy, przedsta-
wiciele Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej i Wojewódz-
kiej Komendy Policji oraz licznych instytucji działających w 
całej Małopolsce.
Przypomnijmy, że mieszkańcy Małopolski w wyborach samo-
rządowych, które odbyły się 21 października zdecydowali, że 
24 miejsca w małopolskim sejmiku zajmą radni Prawa i Spra-
wiedliwości – partia ta będzie samodzielnie zarządzać sejmi-
kiem. 11 mandatów z kolei zdobyła Koalicja Obywatelska (9 
mandatów Platforma Obywatelska i dwa mandaty Nowocze-
sna) a 4 Polskie Stronnictwo Ludowe.
Warto dodać, że liczba radnych w sejmikach zależy od liczby 
mieszkańców – 30 w województwach do 2 milionów miesz-
kańców, plus trzech na każde kolejne rozpoczęte 500 tys.
Podczas obrad zdecydowano o wyborze przewodniczącego 
Sejmiku Województwa Małopolskiego. Niemal jednogłośną 
decyzją radnych (oddano 37 głosów „za”, 0 – „przeciw”, a 1 
osoba wstrzymała się od głosu) przez najbliższe pięć lat prace 
małopolskiego sejmiku będzie organizować przewodniczący 
Rafał Bochenek. – Liczę na owocną współpracę i zawsze me-
rytoryczną dyskusję na rzecz mieszkańców Małopolski – mó-
wił przewodniczący sejmiku województwa Rafał Bochenek.

Nowy przewodniczący w ostatnim czasie pełnił m.in. funkcję 
rzecznika prasowego rządów Beaty Szydło i Mateusza Mo-
rawieckiego oraz podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów. Aktualnie, oprócz podjętej dziś funkcji prze-
wodniczącego SWM, jest również pełnomocnikiem ministra 
środowiska ds. organizacji sesji międzynarodowych negocja-
cji klimatycznych COP24. Przypomnijmy, że Rafał Bochenek 
posiada również doświadczenie w samorządzie terytorialnym 
– przez wiele lat był radnym miejskim w Wieliczce, sprawował 
także funkcję wiceprzewodniczącego rady powiatu wielickie-
go.
Na wiceprzewodniczących sejmiku wybrano z kolei Iwonę 
Gibas oraz Kazimierza Barczyka.
Najważniejszą funkcję w województwie będzie pełnił Witold 
Kozłowski, od dziś Marszałek Województwa Małopolskiego. 
Za jego kandydaturą głosowało 27 radnych, przeciwko – 9, 
a wstrzymało się od głosów – 3. Zaraz po wybraniu na sta-
nowisko marszałka, Witold Kozłowski zadeklarował jeszcze 
bardziej ścisłą współpracę pomiędzy zarządem województwa 
a radnymi.
Witold Kozłowski od wielu lat pracuje na rzecz samorządu. 
Przez trzy kadencje (1998-2010) sprawował mandat radnego 
sejmiku województwa, gdzie pełnił też funkcje wiceprzewod-
niczącego (2002-2005 i 2006-2010) oraz przewodniczącego 
(2005-2006). W 2014 r. ponownie został radnym, a w czerwcu 
tego roku został powołany na prezesa Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 
dlatego zrezygnował z funkcji sekretarza powiatu nowosądec-
kiego i radnego sejmiku małopolskiego. W aktualnej kadencji 
nie będzie pełnił mandatu radnego województwa.
Stanowiska wicemarszałków województwa z kolei objęli: Łu-
kasz Smółka i Tomasz Urynowicz. Wśród członków zarządu 
zasiadły dwie kobiety: Anna Pieczarka i Marta Malec-Lech.
UMWM

Małopolanie wybrali
reklama: nr tel. 888 533 303
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Burmistrz Chełmka Andrzej Saternus wspólnie z 
burmistrzem Libiąża Jackiem Latko wystosowali 
pismo do Mariusza Błaszczaka, ministra obrony 
narodowej, związane z informacjami, które poja-
wiły się w Internecie, dotyczącymi sprzedaży części 
byłej jednostki wojskowej w Bobrku.
Według wspomnianych informacji teren miałaby 
wykupić firma, zajmująca się składowaniem i prze-
twarzaniem surowców wtórnych plastikowych, co 
„z dużym prawdopodobieństwem może być dzia-
łalnością uciążliwą lub wręcz szkodliwą dla środo-
wiska”. 
Włodarze gmin apelują w liście o wstrzymanie 
sprzedaży oraz przeprowadzenie szczegółowej ana-
lizy co do zasady lokalizacji tego typu działalności 
w zwartym kompleksie leśnym oraz wyrażają zdu-
mienie, że o tej transakcji nie zostały powiadomio-
ne lokalne samorządy. Pismo zostało wysłane także 
do wiadomości wicepremier Beaty Szydło, posłów 
Marka Sowy, Zbigniewa Biernata i Doroty Niedzie-
li, ministra ochrony środowiska Henryka Króla, 
Agencji Mienia Wojskowego, Regionalnej Dyrek-
cji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji La-
sów Państwowych w Krakowie oraz Nadleśnictwa 
Chrzanów. Pełna treść listu burmistrzów Chełmka 
i Libiąża znajduje się poniżej.

Sz. P. Mariusz Błaszczak
Minister Obrony Narodowej

W Internecie pojawiły się informacje, dotyczące 
sprzedaży w trybie przetargowym części byłej jed-
nostki wojskowej, zlokalizowanej na terenie gminy 
Chełmek w miejscowości Bobrek, która została do-
konana przez Agencję Mienia Wojskowego. Teren 
ten oznaczony jest według studium jako obszar za-
mknięty, położony w zwartym kompleksie leśnym. 
Zgodnie z informacjami sprzedaż nastąpiła na rzecz 

firmy, zajmującej się 
składowaniem i prze-
twarzaniem surowców 
wtórnych plastikowych, 
co z dużym prawdopo-
dobieństwem może być 
działalnością uciążliwą 
lub wręcz szkodliwą dla 
środowiska.

Sprawa ta wywołała 
duże zainteresowanie i 
oburzenie lokalnej spo-
łeczności gminy Cheł-
mek i Libiąż. Powodów 
jest wiele, wśród któ-
rych można wymienić 
nie tylko wspomnianą 
prawdopodobną szko-
dliwością dla środo-
wiska, ale także brak 
jakichkolwiek oficjalnych informacji na ten temat. 
Wyrażamy zdumienie, że o tego typu transakcji nie 
zostały poinformowane lokalne samorządy.

W związku z powyższym prosimy o wstrzymanie 
sprzedaży, przeprowadzenie szczegółowych analiz 
co do zasady lokalizacji tego typu działalności w 
kompleksie leśnym pod kątem szkodliwego oddziały-
wania na środowisko oraz zbadanie prawidłowości 
przeprowadzonej procedury przetargowej, w której 
najprawdopodobniej nie wpisano ograniczeń co do 
miejsca i jego przeznaczenia.

Uważamy, że przeznaczenie pozostałych po jednostce 
wojskowej hangarach na działalność gospodarczą w 
zwartym kompleksie leśnym jest nieporozumieniem. 
Wspomniany teren, który przestał pełnić swoje funk-
cje, powinien zostać przywrócony do pierwotnego 

stanu, natomiast obszar po koszarach wojskowych z 
infrastrukturą towarzyszącą powinien zostać prze-
kształcony na ośrodek rekreacyjny, dom spokojnej 
starości lub podobną działalność. Tego typu prze-
znaczenie byłoby odpowiedzią na istniejące zapo-
trzebowanie społeczne, które doskonale wpisuje się w 
obowiązującą w naszym kraju politykę senioralną.

Burmistrzowie piszą do ministra obrony 
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Miasto Oświęcim coraz bardziej zadłużone

Prezydent Janusz Chwierut kolejny raz w tym 
roku będzie ratował zadłużenie miasta, dodat-
kową emisją obligacji. Do 14 mln zł zaciągnię-
tych w tym roku, zostaną wyemitowane dodat-
kowe obligacje komunalne na kwotę 3 mln zł. 
Prezydent Oświęcimia chce w ten sposób sfi-
nansować tegoroczne zadłużenie miasta.
Jak informuje Urząd Miasta, deficyt budżeto-
wy pod koniec br. wyniesie 18,5 mln zł. Wyni-
ka to z różnicy pomiędzy dochodami miasta, 
które kształtują się na poziomie ponad 206,3 
mln zł, a wydatkami na poziomie 224,6 mln zł.
Prezydent Oświęcimia chce emisji sześciu se-
rii obligacji do 21 grudnia. Wartość nominal-
na jednej obligacji wyniesie 1 tys. zł. Spłata 
pierwszej serii obligacji nastąpiłby po upływie 
4 lat od daty emisji, a kolejnych – rok po roku 

w następnych latach. Urząd Miasta wyemito-
wał już w br. obligacje na kwotę 14 mln zł. Ich 
wykup nastąpi do 2027 r.
Prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut wysto-
sował zaproszenia kierowane do banków, aby 
do 22 listopada złożyły oferty na świadczenie 
kompleksowych usług związanych z pełnie-
niem funkcji organizatora, agenta i dealera 
emisji, łącznie z gwarancją objęcia emisji.
W ciągu 6 lat dług miasta Oświęcim wzrósł z 
15 mln zł do 62 mln zł na koniec 2017. Obec-
nie w planie finansów na 2018 rok przewiduje 
się dług na poziomie ponad 76 mln zł.

red. / foto: materiały prasowe

Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie – Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Krakowie 
realizuje projekt dofinansowany z 
Funduszy Europejskich pn. „Za-
chowanie i ochrona środowiska, 
promowanie efektywnego gospo-
darowania zasobami wodnymi 
oraz zapobieganie i zarządzania 
ryzykiem powodziowym, poprzez 
poprawę bezpieczeństwa powo-
dziowego Węzła Oświęcimskiego”.

Łączna wartość pro-
jektu wyniesie 80 492 
182,01 PLN.
Realizacja tego projektu to stwo-
rzenie systemowego zabezpie-
czenia przeciwpowodziowego w 
rejonie byłego obozu Auschwitz-
-Birkenau oraz terenów powiatu 
oświęcimskiego i chrzanowskiego. 
Oznacza to bezpieczeństwo prze-

ciwpowodziowe dla  ponad 11 tys. 
mieszkańców.

Przypomnijmy, iż w rejonie tym 
zbiegają się zlewnie dwóch rzek, w 
związku z czym mieszkańcy nara-
żeni są bardzo często na podtopie-
nia. Woda wielokrotnie zagrażała 
również Muzeum Auschwitz- Bir-
kenau. Szczególnie trudna sytuacja 
miała miejsce w 2010 r. Pojawiły 
się podtopienia bezpośrednio za-
grażające Muzeum. Wówczas Rada 
Muzeum apelowała o pilne dokoń-
czenie wzmacniania wałów prze-
ciwpowodziowych.

Realizacja tego projektu wychodzi 
naprzeciw oczekiwaniom społecz-
ności lokalnej.

PGW WP RZGW w Krakowie ogło-
siło sześć przetargów. Obejmują 
m.in. budowę na Małej Wiśle i na 
potoku Pławianka pompowni wraz 
z nowym wałem, który zamknie 

zlewnię potoku. Rozbudowane zo-
staną istniejące wały. Dzięki tym 
inwestycjom powódź nie zagrozi 
miejscowościom Pławy, Harmęże, 
Babice i Brzezinka, w tym znajdują-
cemu się tam Muzeum Auschwitz-
-Birkenau. Rozbudowane zostaną 
także wały na rzece Wiśle i Sole, 
zbiornik retencyjno-wyrównawczy 
na potoku Gromieckim oraz tam-
tejsza przepompownia.

Podpisanie umów z wykonawcami 
robót budowlanych planowane jest 
na przełomie roku 2018/2019. Pra-
ce będą prowadzone pod nadzorem 
budowlanym, geotechnicznym, 
przyrodniczym oraz archeologicz-
nym. Powinny się zakończyć w 
2021 r.

RZGW 

80 mln zł na poprawę bezpieczeństwa powodziowego
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Inicjatywa powstania Muzeum Pamięci 
Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej ma na 
celu upamiętnienie bohaterskich mieszkań-
ców tej Ziemi, którzy nieśli pomoc więźniom 
i ofiarom KL Auschwitz-Birkenau. Dzięki 
stale powiększającym się zbiorom tej nowej 
instytucji kultury, będzie możliwe zobrazo-
wanie życia na przestrzeni lat oraz pokazanie 
Ziemi Oświęcimskiej jako miejsca nie tylko 
naznaczonego bolesną historią, ale również 
krainy z piękną historią i tradycją. Każdy z 
mieszkańców może mieć swój wkład w two-
rzeniu i rozbudowywaniu kolekcji Muzeum. 
Jeśli pragniecie Państwo, by wasze zbiory, 
pamiątki rodzinne nie uległy zniszczeniu 
lub zapomnieniu, by mogli zobaczyć je inni 
mieszkańcy, a pamięć o nich została zacho-
wana dla przyszłych pokoleń, prosimy o udo-
stępnianie zbiorów do Muzeum.

Od kilkunastu miesięcy na terenie Ziemi 
Oświęcimskiej powstaje nowoczesna insty-
tucja kultury, która przedstawi historycz-
ne świadectwo, a zarazem opowie historię 
mieszkańców tej Ziemi w sposób zrozumia-
ły i atrakcyjny dla współczesnego odbiorcy. 
Dyrekcja Muzeum dokłada wszelkich starań 
do powstania kolekcji dokumentów, zdjęć i 
przedmiotów składających się na powstanie 
zbioru pamiątek historycznych dokumen-
tujących losy okolicznej ludności. Pamiąt-

ki przekazywane są przez osoby prywatne, 
głównie mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. 
Dokumenty, które do tej pory udało się po-
zyskać, pochodzą z różnych okresów. Bardzo 
dużą część stanowią fotografie przedwojenne, 
które do tej pory praktycznie trudno było od-
naleźć w zbiorach muzealnych. – Zaprasza-
my do współpracy wszystkich mieszkańców, 
każdy z nas może mieć swój udział w tworze-
niu i rozbudowywaniu kolekcji Muzeum. 

Ważnym obszarem naszych poszukiwań i 
dokumentacji historycznej jest okres II woj-
ny światowej, kiedy to mieszkańcy naszej 
Ziemi, niejednokrotnie z narażeniem życia 
swojego i najbliższych nieśli bezinteresowną 
pomoc więźniom niemieckiego obozu KL 
Auschwitz-Birkenau – mówi Dorota Mlecz-
ko, dyrektor Muzeum i dodaje. – Poszukuje-
my archiwaliów, fotografii, ale także innych 
przedmiotów, które mogłyby ilustrować 
wielowiekową historię Ziemi Oświęcimskiej 
poprzez pryzmat losów jej mieszkańców z 
uwzględnieniem różnorodności etnicznej i 
kulturowej budującej lokalną tożsamość.

Część pozyskanych zdjęć dostępna jest już w 
postaci cyfrowej. Pierwsze fotografie każdy 
może zobaczyć na stronie internetowej mu-
zeum pod adresem: www.muzeumpamieci.pl
Zachęcamy zainteresowanych przekazaniem 
zbiorów lub pamiątek do kontaktu telefo-
nicznego, pod nr tel.: 334474084 lub przez 
email: biuro@muzeumpamieci.pl

(NM)
Na zdjęciu po lewej:
Zmodernizowany obiekt tzw. Lagerhaus bę-
dzie docelową siedzibą Muzeum. W ramach 
dotacji inwestycyjnej pozyskanej ze środków 
MKiDN, Muzeum przeprowadzi adaptację i 
modernizację obiektu

Muzeum Pamięci Mieszkańców
Ziemi Oświęcimskiej czeka
na Państwa wspomnienia…

Dokumenty, zdjęcia, pamiątki czy 
przedmioty codziennego użytku – 
Muzeum Pamięci Mieszkańców Zie-
mi Oświęcimskiej (MPMZO), które 
powstało kilkanaście miesięcy temu 
systematycznie powiększa swoją ko-
lekcję. Jest to możliwe głównie dzięki 
zaangażowaniu mieszkańców, którzy 
wzbogacają zbiory Muzeum. 
Tak też było w tym przypadku, kiedy 
to w październiku br. Państwo Dorota 
i Zygmunt Kornaś skontaktowali się z 
dyrekcją Muzeum w celu przekazania 
pamiątek po swoich przodkach, którzy 
w czasie II wojny światowej nieśli po-
moc więźniom obozu KL Auschwitz-
-Birkenau. – To dla nas szczególny 
dzień i ważne wydarzenie, które mam 
nadzieję da asumpt do kolejnych ta-
kich spotkań z innymi osobami, któ-
re będą chciały podzielić się swoimi 
wspomnieniami. Wszystko po to, by 

udokumentować jak najlepiej ten bar-
dzo ważny element naszej historii, do 
tej pory mało wyeksponowanej i pod-
kreślanej – mówiła podczas oficjalne-
go spotkania Dorota Mleczko, dyrek-
tor Muzeum.
11 października br. w Starostwie Po-
wiatowym w Oświęcimiu odbyło się 
spotkanie, podczas którego państwo 
Dorota i Zygmunt Kornaś ze Spyt-
kowic przekazali cenne dokumenty i 
zdjęcia. – O funkcjonowaniu Muzeum 
dowiedziałem się niedawno i bardzo 
ucieszyła mnie ta wiadomość, gdyż od 
jakiegoś czasu zbieram informacje o 
moich przodkach, którzy w czasie II 
wojny światowej pomagali więźniom 
obozu w Oświęcimiu. W domu mo-
jej babki był punkt przerzutowy dla 
uciekinierów z niemieckiego obozu w 
Auschwitz – mówił Zygmunt Kornaś 
i dodał. – Zebrałem już pewne do-
kumenty, ale na tym nie poprzestaje. 
Chciałbym, aby było ich więcej, aby 
pamięć o ludziach z tamtych czasów 
nie zaginęła.

Jak podkreśla dyrektor Muzeum, Do-
rota Mleczko każdy, kto posiada do-
kumenty po swoich przodkach, którzy 
podczas II wojny światowej pomagali, 
bardzo często bezimiennie, z ogrom-
nym narażaniem swojego życia, ale 
również życia najbliższych, powinien 

czuć się w obowiązku  podzielenia 
się pamiątkami i wspomnieniami. 
Wszystko po to, by pamięć została (za-
chowana), ale też po to, by edukować 
– nie tylko okolicznych mieszkańców, 
ale też wszystkich Polaków, jak i ludzi 
z całego świata. – Chcemy przywró-
cić w historii, ludziom którzy nieśli 
pomoc, należytą rangę i miejsce oraz 
uhonorować, miejmy nadzieję w spo-
sób jak najbardziej właściwy te osoby 
– zaznacza dyrektor MPMZO.

Muzeum jest zainteresowane wszelki-
mi dokumentami, zdjęciami, przed-
miotami codziennego użytku, pa-
miętnikami. Otrzymane przedmioty 
zostaną w sposób należyty zabezpie-
czone, a później wyeksponowane w 
ekspozycji stałej w Muzeum. Dodaj-
my, że placówka Muzeum powstanie 
w budynku zwanym Lagerhausem, 
który jest położony ok. 200 m od byłe-
go niemieckiego obozu KL Auschwitz. 
Od 1924 r. był magazynem surowca 
Zakładu Polskiego Monopolu Tyto-
niowego. W latach 1940-44, jako tzw. 
Lagerhaus, był magazynem żywno-
ściowym dla obozowej załogi SS.
Do wzbogacania i tworzenia kolekcji 
Muzeum zachęca również wicestaro-
sta Jarosław Jurzak. – Jeżeli posiadacie 
Państwo w swoich archiwach domo-
wych pamiątki rodzinne w postaci do-

kumentów, listów czy zdjęć z tamtego 
okresu, zachęcam aby się nimi dzielić, 
by mogli zobaczyć je inni mieszkańcy, 
by pamięć o bohaterach została zacho-
wana dla przyszłych pokoleń – mówi 
Jarosław Jurzak.
Osoby które są zainteresowane prze-
kazaniem pamiątek (lub podzieleniem 
się swoimi wspomnieniami dotyczący-
mi czasu II wojny światowej) na rzecz 
Muzeum, zachęcamy do kontaktu tele-
fonicznego, pod nr tel.: 334474084 lub 
przez email: biuro@muzeumpamieci.
pl. 

Zapraszamy również do odwiedzenie 
strony internetowej Muzeum: http://
www.muzeumpamieci.pl/
(NM)

Nowe pamiątki trafiły do kolekcji MPMZO
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Pociągi Kolei Małopolskich będą mogły nareszcie być 
serwisowane w nowoczesnych warunkach. Dzięki pod-
pisanej właśnie umowie dzierżawy gruntu przy ul. Wy-
zwolenia w Oświęcimiu, w bezpośrednim sąsiedztwie 
tamtejszego dworca kolejowego, powstanie nowoczesna 
hala przeglądowo-naprawcza. Koszt tej inwestycji to 
blisko 5 mln zł.

Małopolska od kilku lat rozwija system połączeń kolejo-
wych, dzięki czemu po regionie można podróżować co-
raz bardziej nowoczesnymi i ekologicznymi pociągami 
Kolei Małopolskich. Aby jednak zadbać o bezpieczeń-
stwo podróżnych, potrzebne są regularne przeglądy 
pociągów, a także naprawy. Teraz regionalni kolejarze 
będą mieli do tego jeszcze lepsze warunku – Koleje 
Małopolskie, spółka Województwa Małopolskiego, po-
zyskała teren, na którym powstaną kanały naprawcze 
o długości ok. 120 m. Nad nimi znajdzie się natomiast 
hala namiotowa, w której będą mogły być prowadzone 
naprawy i czynności serwisowe.

Umowę o dzierżawie gruntu, która pozwoli na budowę 
hali, podpisali właśnie prezydent Miasta Oświęcim Ja-
nusz Chwierut oraz przedstawiciele Kolei Małopolskich 
– prezes Grzegorz Stawowy i wiceprezes Ryszard Rębi-
las.

UMWM

Powstanie hala serwisowa dla pociągów

Trwają prace budowlane w ramach I etapu budowy 
ścieżki rowerowej związanej z miejscami pamięci 
KL Auschwitz-Birkenau. W 2018 roku realizowane 
są roboty na odcinku od ulicy Klonowej do ulicy 
Dąbrowskiego w Brzeszczach, a całe zadanie zosta-

nie wykonane do 2020 roku. Inwestycja jest reali-
zowana w ramach Oświęcimskiego Strategicznego 
Programu Rządowego etap V.
Obecnie prowadzone są prace na odcinku od skrzy-
żowania ul. Ofiar Oświęcimia z ul. Szymanowskie-
go (obok sklepu Biedronka) do ul. Dąbrowskiego. 
Przebudowa istniejącego chodnika obejmuje: wy-
konanie obrzeży, podbudowy oraz ułożenie kostki 
brukowej. Zmieniona zostanie organizacja ruchu i 
w efekcie powstanie ciąg pieszo – rowerowy, z wy-
znaczoną strefą dla pieszych oraz rowerzystów.
W 2019 oraz 2020 roku powstaną kolejne odcinki 
ścieżki:
– ulica Strażacka w Brzeszczach-Borze,  ulica Bór 
(na odcinku od ulicy Strażackiej do ulicy Lacho-
wickiej), ulica Budy oraz ulica Ofiar Oświęcimia na 

odcinku od ul. Budy do ul. Klonowej (wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 933, na trasie Brzeszcze- Rajsko)
– od ul Dąbrowskiego do ul. Piastowskiej (wzdłuż 
drogi wojewódzkiej nr 933, obok cmentarza komu-
nalnego i sklepu Intermarche)
– od ulicy Spółdzielczej w Jawiszowicach do ulicy 
Kostka Jagiełły w Zasolu oraz wzdłuż drogi powia-
towej nr 1868K od ulicy Kostka Jagiełły w Zasolu 
od skrzyżowania z ulicą Łęcką do pomnika Kostka 
Jagiełły.

Całkowity szacunkowy koszt realizacji inwestycji 
wynosi 11,674 mln złotych, z czego dotacja z OSPR 
wyniesie 6,94 mln złotych.

UG Brzeszcze / foto: pixabay.com

Trwa budowa ścieżki rowerowej za blisko 12 mln zł

Od 2015 roku firma Mobil – Gum Mariusz Go-
dek zajmuje się wymianą, naprawą oraz sprzedażą 
opon oraz serwisem klimatyzacji w samochodach 
osobowych i dostawczych. Spośród innych zakła-
dów wulkanizacyjnych wyróżnia ich to, że swoje 
usługi wykonują pod domem klienta, w wybranym 
przez niego terminie. Jest to spore udogodnienie, 

zwłaszcza wtedy, gdy pod tradycyjnymi zakładami 
wulkanizacji są duże kolejki.
Wystarczy umówić się telefonicznie w wybranym 
terminie, a firma podjedzie pod dom, blok, czy na 
duży parking. Wszystkie potrzebne urządzenia do 
serwisu zainstalowane są w samochodzie Mobil – 
Gum, dzięki czemu ekipa wulkanizacyjna dojeż-
dża do klientów na terenie Oświęcimia i okolic (do 
25 km). Swoje usługi wykonują solidnie, a ceny są 
bardzo konkurencyjne. Mobilność, która jest naj-
ważniejszą cechą sprawia, że firma Mobil – Gum 
szybko pozyskuje nowych klientów, a obszar bez-
płatnego dojazdu staje się coraz większy.

Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są pod 
numerami telefonów: 513 444 013, 660 294 809

Wymiana opon pod Twoim domem



PIJANY KIEROWCA BEZ UPRAWNIEŃ
W nocy z 15/16 listopada 2018 w Bielanach gm. Kęty, doszło do ko-
lizji drogowej z udziałem nietrzeźwego kierowcy. 22 – letni mieszka-
niec województwa śląskiego, nie posiadając uprawnień do kierowa-
nia, ale za to mając w organizmie  1,60 promila alkoholu, wsiadł za 
kierownicę samochodu.  Efektem jego  nocnego pijanego rajdu stała 
się poważna kraksa, która mogła zakończyć się tragicznie zarówno 
dla nietrzeźwego kierowcy jak i dla jego,  równie nietrzeźwego pa-
sażera. Do zdarzenia doszło  w Bielanach na ulicy Mostowej w nocy 
z czwartku na piątek. O godzinie 02.25 służby ratunkowe zostały 
wezwane na miejsce zdarzenia drogowego. Policjanci natychmiast 
pojechali we wskazane miejsce,  gdzie  ustalili,  że kierowca samo-
chodu marki BMW  zjechał z jezdni, uderzył w ogrodzenie posesji, 
następnie uderzył w drzewo, po czym ugrzązł na polu ornym. Po-
jazdem podróżowali dwaj mieszkańcy Śląska 21 i 22 – letni.  Szyb-
ko okazało się, co było przyczyną  utraty panowania nad pojazdem. 
Badanie stanu trzeźwości 22 – letniego kierowcy wykazało 1,60 pro-
mila alkoholu. Dodatkowo okazało się, że mężczyzna nie posiadał 
uprawnień do kierowania. Jego znajomy również był pod wpływem 
alkoholu – 1,30 promila alkoholu. Obaj nietrzeźwi trafili do szpitala, 
gdzie po badaniach okazało się, że doznali jedynie stłuczeń.
Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wol-
ności do lat 2, świadczenie pieniężne oraz zakaz prowadzenia pojaz-
dów nie mniejszy niż trzy lata.   

KONTROLA WYKRYŁA NARKOTYKI  
W dniu 15 listopada 2018 oświęcimscy dzielnicowi zatrzyma-
li 32 – letniego mieszkańca Oświęcimia, podejrzanego o po-
siadanie   narkotyków. Mężczyzna razem ze znajomym spoży-
wał alkohol w miejscu publicznym. Na powyższy fakt zwrócili 
uwagę funkcjonariusze pilnujących ładu i porządku publicznego na osiedlu.
W ubiegły czwartek przed południem, dzielnicowi pełnili służbę obcho-
dową na Osiedlu Chemików w Oświęcimiu. Tuż po godzinie 11.00 obok 
jednego z bloków przy ulicy Westerplatte,  zauważyli dwóch mężczyzn 
spożywających alkohol. W związku z powyższym funkcjonariusze po-
deszli do nich, a następnie poinformowali o popełnionym wykrocze-
niu. Podczas czynności policjanci zauważyli, że jeden z mężczyzn ma 
przy sobie woreczek z suszem roślinnym. W związku z podejrzeniem 
posiadania narkotyków 32 – letni mieszkaniec Oświęcimia, został za-
trzymany, natomiast jego o dwa lata młodszy znajomy, za spożywanie 
alkoholu w miejscu publicznym, został ukarany mandatem karnym.
Zatrzymany 32 – latek trafił do  oświęcimskiej komendy Policji,  gdzie 
policjanci przeprowadzili badanie zabezpieczonych narkotyków. Tester 
potwierdził, że susz roślinny to marihuana. W związku z powyższym 
mężczyźnie został postawiony zarzut posiadania środków odurzających.
Za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności..

POMOGLI BEZDOMNEMU NIE ZAMARZNĄĆ
Policjanci z Ogniwa Patrolowo – interwencyjnego oświęcim-
skiej komendy Policji, realizując zadania w ramach akcji „Zima 
2018/2019”, podczas sprawdzania miejsc,  w których mogą przeby-
wać osoby bezdomne,  odnaleźli 55 – latka bez stałego miejsca za-
mieszkania. Mężczyzna był  poszukiwany przez oświęcimski sąd.
Do zatrzymania poszukiwanego doszło wieczorem [14.11.2018]. Tuż 
przed godziną 21.00 policjanci sprawdzali opuszczone budynki przy uli-
cy Unii Europejskiej  w Oświęcimiu. W jednym z nich odnaleźli zzięb-
niętego mężczyznę. Po udzieleniu mu pomocy, policjanci sprawdzili 
jego dane i okazało się, że jest to 55 – latek bez stałego miejsca zamieszka-
nia, który od początku listopada br. był poszukiwany przez oświęcimski 
sąd.  Mężczyzna trafił do pomieszczeń dla osób zatrzymanych oświęcim-
skiej komendy Policji i już wkrótce trafi do jednego z zakładów karnych.

NIE DAJ ZAMARZNĄĆ – POWIADOM
Jednym z zadań policjantów w okresie jesiennym i zimowym, jest kontrola 
miejsc, w których mogą przebywać osoby bezdomne są to m. in opuszczone 
budynki,  rejony ogródków działkowych oraz inne ustronne miejsca. Funk-
cjonariusze mają przede wszystkim na celu udzielanie pomocy bezdomnym, 
a za razem przeciwdziałanie przypadkom śmierci w wyniku wychłodzenia or-
ganizmu.  Odnalezionym osobom nie posiadającym stałego miejsca zamiesz-
kania, policjanci będą proponować schronienie w noclegowni lub ogrzewalni. 

O szybką reakcję i informowanie służb ratunkowych pod numer alar-
mowy 112, apelujemy do wszystkich osób, które dostrzegą osobę bez-
domną lub nietrzeźwą, znajdującą się w sytuacji zagrażającej zdro-
wiu bądź życiu. Wystarczy jeden telefon aby uratować komuś życie.

WYJĄTKOWE ZATRZYMANIE
W dniu 10 listopada 2018 w Kętach policjanci zatrzymali nietrzeźwe-
go sprawcę kolizji drogowej, który odjechał z miejsca zdarzenia.  62 
– letni mieszkaniec Kęt, wsiadał za kierownicę samochodu mając w 
organizmie blisko 2 promile alkoholu. Na skutki nietrzeźwego rajdu 
nie trzeba było długo czekać.
Do zdarzenia doszło w ubiegłą sobotę  tuż przed godziną 11.00 w 
Kętach na ulicy Partyzantów. Mieszkanka Kęt, kierując samochodem 
marki VW Golf zauważyła, że jadący z przeciwka samochód marki 
VW Jetta zjeżdża na jej pas.  Aby uniknąć zderzenia kobieta natych-
miast zjechała na pobocze, jednakże pojazd uderzył w bok jej samo-
chodu, a następnie odjechał.  Z pomocą poszkodowanej natychmiast 
pospieszyli inni kierowcy, którzy powiadomili również Policję. 
W trakcie czynności na miejscu zdarzenia policjanci otrzymali in-
formację, że jeden z kierowców pojechał za sprawcą, który jak się 
okazało zaparkował  przed marketem spożywczym.  Funkcjonariu-
sze natychmiast pojechali we wskazane miejsce, gdzie odnaleźli VW 
Jetta, posiadającego uszkodzenia karoserii, a po chwili zatrzymali jego 
właściciela.  62 – letni mieszkaniec Kęt,  miał w organizmie 1,95 pro-
mila alkoholu, który jak ustalili policjanci, spożył zanim wsiadł do 
samochodu.
Za kierowanie w stanie nietrzeźwości sprawcy grozi kara do dwóch 
lat pozbawienia wolności,  zakaz kierowania oraz wysoka grzywna.
Na duże podziękowania zasługują kierowcy,  którzy udzielili pomocy 
pokrzywdzonej, a także pomogli w szybkim zlokalizowaniu sprawcy. 

DEALER NARKOTYKÓW ZATRZYMANY
Policjanci z Komisariatu Policji w Zatorze zatrzymali 20 – letniego 
mieszkańca powiatu wadowickiego, podejrzanego o posiadanie nar-
kotyków. W samochodzie oraz mieszkaniu podejrzanego funkcjona-
riusze zabezpieczyli amfetaminę,  marihuanę oraz  tabletki ecstasy, 
które wkrótce miały trafić do obrotu.
Do zatrzymania podejrzanego o przestępstwa narkotykowe doszło 6 
listopada 2018 tuż po godzinie 19.00. Policjanci realizując czynności 
służbowe na terenie jednej z podzatorskich miejscowości, zauważy-
li  samochód marki Fiat, zaparkowany obok jednej z przydrożnych 
kapliczek. W pojeździe siedziało dwóch mężczyzn. Funkcjonariusze 
podeszli do samochodu,  aby sprawdzić powód postoju. W chwili kie-
dy kierowca uchylił  okno policjanci dostrzegli, że pasażer dyskretnie 
włożył woreczek foliowy z białym proszkiem do schowka znajdujące-
go się w drzwiach samochodu.
W związku z podejrzeniem posiadania środków odurzających, poli-
cjanci zachowując względy bezpieczeństwa,  dokonali szczegółowe-
go przeszukania, podczas którego zabezpieczyli woreczek foliowy z 
zawartością białej substancji. Woreczek w którym było kilka porcji 
amfetaminy okazał się własnością 20 – letniego mieszkańca powia-
tu wadowickiego. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do pomiesz-
czeń dla osób zatrzymanych oświęcimskiej komendy Policji. Podczas 
przeszukania miejsca zamieszkania zatrzymanego, policjanci ujawnili  
kolejne środki odurzające  w postaci: marihuany, amfetaminy oraz kil-
ku tabletek ecstasy, a także wagę elektroniczną i młynki do mielenia 
suszu.
Zabezpieczona ilość środków odurzających oraz przyborów do ich 
porcjowania, może świadczyć, iż zatrzymany trudnił się również 
udzielaniem narkotyków innym osobom. W trakcie dalszego postę-
powania ustalenia te zostaną dokładnie zweryfikowane.
Za posiadanie i udzielanie środków odurzających grozi kara do 3 lat 
pozbawienia wolności.

PODSUMOWANIE AKCJI ZNICZ 2018
W trakcie trwania akcji „Znicz 2018” na drogach powiatu oświę-
cimskiego doszło do dwóch wypadków drogowych, w których jedna 
osoba zginęła i jedna została ranna. Ponadto policjanci wykonywali 
czynności przy 19 zgłoszonych kolizjach drogowych.

Podczas kontroli drogowych policjanci wyeliminowali z ruchu dro-
gowego 13 uczestników, którzy kierowali pod wpływem alkoholu. 
Wśród nich znalazło się 6 nietrzeźwych kierowców samochodów, 5  
nietrzeźwych rowerzystów, 1 kierowca samochodu będący w  stanie 
po użyciu alkoholu oraz 1 rowerzysta, który kierował w stanie po uży-
ciu alkoholu.
Akcja  „Znicz” już za nami, ale policjanci w dalszym ciągu apelują 
do wszystkich uczestników ruchu o rozwagę na drodze. Kierowcy po-
winni zmniejszyć prędkość i dostosować ją do warunków drogowych, 
a także  zwracać uwagę  na pieszych. Pieszym przypominamy o za-
kładaniu elementów odblaskowych, co w znaczny sposób podniesie 
ich bezpieczeństwo na drodze. Apelujemy również do rodziców, aby 
sprawdzali czy ich dzieci posiadają elementy odblaskowe i czy noszą 
je w odpowiedni sposób.

URATOWALI ŻYCIE SAMOBÓJCY
Oświęcimscy dzielnicowi uratowali życie 38 – letniemu mieszkańco-
wi Oświęcimia. Mężczyzna, który miał problemy rodzinne, w akcie 
desperacji targnął się na własne życie przez powieszenie. Gdyby po-
licjanci  znaleźli desperata kilka minut później, mógłby już nie żyć.
Do zdarzenia doszło w sobotę przed południem. Dyżurny oświęcim-
skiej komendy Policji otrzymał zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który 
z uwagi na kłopoty rodzinne chce popełnić samobójstwo. Z informa-
cji uzyskanych od operatora Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
wynikało, że mężczyzna znajduje się na Osiedlu Zasole w Oświęcimiu 
w rejonie ulicy Obozowej.
Informacja natychmiast została  przekazana do wszystkich patrolu-
jących miasto policjantów. Najbliżej miejsca zdarzenia znajdował się 
dzielnicowy Zasola, który natychmiast zaczął poszukiwania mężczy-
zny, po chwili dołączyli do niego dwaj dzielnicowi sąsiednich rejonów 
Osiedla Błonie i Brzezinki. Dzielnicowi trafnie wytypowali miejsce, 
w którym mógł znajdować się mężczyzna. Już po chwili funkcjona-
riusze zauważyli mężczyznę wiszącego na jednym z drzew. Policjanci 
błyskawicznie znaleźli się przy nim. Podtrzymując duszącego się de-
sperata zdjęli mu pętlę z szyi , a następnie udzielili pierwszej pomocy. 
Do przyjazdu ratowników medycznych monitorowali jego funkcje 
życiowe, gdyż miał problemy z oddychaniem.
Przypominamy,  że w każdym powiecie na terenie kraju, znajduje się 
wiele instytucji, których przedstawiciele są gotowi nieść pomoc. Waż-
ne, aby nie pozostawać  z problemem samemu. Wystarczy zadzwonić 
lub przyjść na rozmowę w zamian uzyskując fachową poradę i wspar-
cie. O poradę oraz wskazanie odpowiedniej placówki można również 
zapytać dzielnicowego dla którego pomoc mieszkańcom jest jednym z 
priorytetów służby. Powiatowe instytucje udzielające pomocy i wspar-
cia w kryzysie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, 
ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim, tel. 33 842 23 29, tel. 33 842 42 27.
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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

 REKLAMA W GAZECIE MIEJSKIEJ
NR TEL: 888 533 303_

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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