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Szybkimi krokami zbliżają się wybory samorzą-
dowe. U jednych budzą zainteresowanie, u drugich 
duże emocje, ale są tacy, którym sprawy samorzą-
du są obojętne. Nadal tak jest, że problemy i troski 
dnia codziennego rzadko wiążemy z tym kto i jak 
rządzi. Telewizyjny jarmark polityczny, który wyle-
wa się z programów różnych stacji wywołuje znie-
chęcenie, rozczarowanie, a często także zdumienie. 
Mało kto gotowy jest przyznać, że jego prywatna 
sytuacja zmieni się po wyborach, że życie z nową 
władzą lokalną odmieni jego prywatny świat. Tak 
już mamy. Tu nad Sołą, ale też nad Wisłą i Odrą.

Jest jednak wiele rzeczy i sytuacji, w których tkwi-
my. Przy okazji spotkań, koleżeńskiej kawy, ale 
także towarzyskiego piwa, wymieniamy się obser-
wacjami i tym co nas dotknęło. Ktoś ma problem 
z zapisaniem dziecka do przedszkola, ktoś inny 
musi zapłacić straszny haracz za oddanie dziec-
ka do żłobka, ktoś bezskutecznie próbuje się do-
stać do lekarza specjalisty. Od wielu lat cierpnie-
my na brak dogodnego miejsca do zaparkowania 
auta. Szukamy sposobów na atrakcyjny sposób 
spędzenia czasu wolnego w okresie letnim i urlo-
powym. Wyjazd do Katowic lub Krakowa to znów 
jest problem. Przeładowane, małe i wyeksploato-
wane busy szczytem komfortu nie są, a widoków 
na wygodny pociąg albo autobus raczej nie ma. 

W takich rozmowach i spotkaniach okazuje 
się, że jednak wiele spraw i problemów się po-
wtarza, że te różne niedogodności wymuszają na 
nas wydawanie większej ilości pieniędzy, zabie-
rają nam sporo wolnego czasu. Mamy podobnie. 

Godzimy się na to, bo co zrobić? Sami jednak z 
doświadczenia wiemy jak wiele zależy od pojedyn-
czych ludzi, jak wiele może zmienić inny lekarz, 
inny nauczyciel, inny urzędnik, jak czasem dzię-
ki nowemu szefowi życie może stać się prostsze, 
łatwiejsze i sympatyczniejsze. Poszukujemy lep-
szych, wymieniamy się informacjami o dobrym 
stolarzu, płytkarzu, o dobrej fryzjerce. Doskonale 
wiemy, że to od człowieka, jego umiejętności i za-
angażowania zależy jakoś usług, trwałość pracy. 
Czy inaczej jest z urzędnikiem? Czy inaczej jest 
z burmistrzem albo prezydentem? To ich pomy-
słowość, odwaga i konsekwencja sprawiają, że 
w jednych miastach i gminach można bez problemu 
zrobić wszystkie badania bez większych kolejek, a 
w innych stale poluje się na terminy i znajomości. 
To rozsądek i rzetelność tych ludzi może zdecydo-
wać, że dostępność do wielu spraw będzie prostsza. 

Czy zastanawialiśmy się czego można byłoby ocze-
kiwać, co mogłoby funkcjonować lepiej? Odpowiedź 
na tak postawione pytania wcale prosta nie jest i wy-
maga zastanowienia, a czasem troszkę szczegółowej 
wiedzy. Dzisiaj, na kilka tygodni przed wyborami sa-
morządowymi, chcielibyśmy namówić czytelników 
do tego, aby unikając oceniania tych z lewa i pra-
wa, zastanowić się – co moglibyśmy chcieć więcej. 

Zapraszamy do lektury dodatku Goniec Oświę-
cimski, który będzie próbował pokazać miasto i jego 
mieszkańców pod kątem tego – co można więcej. 

Jarosław Wilczak

Możesz chcieć więcej
reklama: nr tel. 888 533 303
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Lekarze z Medicome pomagają pacjentom 
już od 2010 roku, zapewniając wysokospe-
cjalistyczną  diagnostykę wszystkich chorób 
cywilizacyjnych. Misją każdego dobrego le-
karza czy specjalisty jest ratować i leczyć jak 
najskuteczniej. Dlatego Medicome urucho-
mił w Oświęcimiu cztery nowe, innowacyjne 
centra medyczne.
 Centrum medyczne Medicome sku-
pia dziś głównie specjalistów w dziedzinach: 
kardiologii, torakochirurgii, endokrynologii, 
chirurgii naczyniowej, neurologii, gineko-
logii, hematologii gastrologii oraz dietetyki. 
- Medicome prowadzi również pełną opie-
kę nad kobietami ciężarnymi, jak również 
diagnostykę i leczenie ginekologiczne. Po-
dejmujemy także walkę i leczenie schorzeń 
wynikających z otyłości - mówi Katarzyna 
Zmarzła, dyrektor ds. administracyjnych 
Medicome sp. z o.o.
 Dla pacjentów stworzono w Oświę-
cimiu cztery innowacyjne centra. Pierwsze z 
nich, Centrum Leczenia Zaburzeń Pamięci i 
Mowy, powstało z myślą o osobach boryka-
jących się z problemami z pamięcią, po prze-
bytym udarze czy zatrzymaniu krążenia. Na 
pacjentów czeka zespół: specjalista neurolo-
gii Klaudia Plinta, specjalista neurologopedii 
Tatiana Lewicka i psycholog Weronika Żmu-
da. - Panie na co dzień pracują w Centralnym 
Szpitalu Klinicznym w Katowicach-Ligocie 
na oddziale neurologii klinicznej. Ich wiedza 
pomogła już wielu ludziom w codziennym 
życiu, ułatwiła powrót do pracy zawodowej - 
zaznacza Katarzyna Zmarzła z Medicome.
 Zaburzenia mowy i połykania to 
częste problemy pacjentów z uszkodzenia-
mi układu nerwowego. Dochodzi do nich 
po udarach mózgu, wypadkach, ale również 
w wyniku choroby Parkinsona, Alzheimera 
i wielu innych schorzeń. Zaburzenia mowy, 
nazywane afazją lub dysartrią, upośledzają 
komunikowanie się z otoczeniem. - Trudno 
jest zrozumieć, czego oczekuje rodzina, bli-
scy, ale równie ciężko jest wyrazić swoje my-
śli. Z kolei zaburzenia połykania, nazywane 
dysfagią, prowadzą do trudności w przyjmo-
waniu posiłków, co prowadzi do niedożywie-
nia, a często także do zachłystowego zapale-
nia płuc. Osoby z powyższymi trudnościami 
powinny być objęte opieką specjalisty, neuro-
logopedy -  radzą eksperci z Medicome.

Neurologopeda po przeprowadzeniu dokład-
nego badania i zapoznaniu się z problemem 
pacjenta wdroży odpowiednie, indywidual-
nie dostosowane metody terapii. Może ona 
w znaczący sposób poprawić jakość życia 
pacjenta. - W naszym Centrum Leczenia Za-
burzeń Pamięci i Mowy stawiamy na interdy-
scyplinarne podejście do problemu, z którym 
zgłasza się do nas pacjent - podkreśla Kata-
rzyna Zmarzła.
 W Medicome powstało także Cen-
trum Leczenia Pacjentów z Zaburzeniem  
Połykania. - Osób z takimi problemami jest 
wiele. Są często pozostawieni samym sobie i 
nie otrzymują żadnej pomocy ani propozycji 
leczenia. My to zmieniamy! - mówią tutejsi 
specjaliści.
 W ramach centrum medycznego 
funkcjonuje również Centrum Leczenia Cho-
rób Przewodu Pokarmowego wykonujące ga-
stroskopię i kolonoskopię, diagnostyczną jak 
i leczniczą. Zespół składający się z gastrolog 
lek. med. Beaty Mroziak oraz chirurga dr n. 
med. Mariusza Ciopała gwarantuje nie tylko 
bezbolesne badanie, ale również diagnostykę 
i leczenie wszystkich chorób przewodu po-
karmowego.
 Zdrowie jest najważniejsze, ale 
nie zapominajmy też o urodzie. Medicome 
rozszerzył swoją działalność o Centrum 
Medycyny Estetycznej. - Już od połowy 
września zaproponujemy naszym pacjen-
tom przeciwdziałanie procesom starzenia, 
poprzez zabiegi na twarz i ciało oraz le-
czenie schorzeń wynikających z otyłości. 
Szansą w medycynie są nowe technologie, 
efektywne zabiegi i działania prewencyjne. 
Dlatego, wybiegając w przyszłość, propo-
nujemy leczenie z wykorzystaniem toksyny 
botulinowej oraz kwasu hialuronowego - 
informuje dyrektor ds. administracyjnych 
Katarzyna Zmarzła.
 Warto też wiedzieć, że oświęcim-
skie centrum medyczne umożliwia również 
pacjentom wysokospecjalistyczną diagno-
stykę wszystkich chorób cywilizacyjnych: 
badanie ultrasonograficzne serca, gastro-
skopię, kolonoskopię, 24-godzinne monito-
rowanie ciśnienia tętniczego i ekg (Holter) 
oraz diagnostykę ultrasonograficzną chorób 
krwi. Lekarze i specjaliści z Medicome cze-
kają na pacjentów.

Zaburzenia pamięci i mowy

We wtorek, 14 czerwca w 77.rocznicę śmierci św. 
Maksymiliana nabożeństwa zostały odprawione 
w parafii św. Maksymiliana w Oświęcimiu oraz w 
klasztorze w Harmężach. Podczas mszy w byłym 
niemieckim nazistowskim obozie koncentracyj-
nym i zagłady Auschwitz Birkenau o. Piotr Cuber, 
gwardian klasztoru franciszkanów odczytał dekret 
Prefekta Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów kard. Roberta Saraha ogłaszający św. 
Maksymiliana patronem Ziemi Oświęcimskiej.
 – Jesteśmy wdzięczni Ojcu Świętemu Franciszko-
wi za ogłoszenie św. Maksymiliana Marii Kolbe-
go patronem Ziemi Oświęcimskiej. Nasze wyrazy 
wdzięczności składamy na ręce Ekscelencji Księży 
biskupów Marka Jędraszewskiego oraz Romana 
Pindla, gdyż Ziemia Oświęcimska znajduje się na 
terenie dwóch diecezji: krakowskiej oraz bielsko-
-żywieckiej – mówił podczas uroczystości starosta 
oświęcimski Zbigniew Starzec i dodał. – Patronat 
ten zobowiązuje mieszkańców naszej Ziemi do wła-
ściwych postaw patriotycznych i miłości bliźniego. 
Na koniec prosimy Jego Ekscelencję księdza Arcy-
biskupa Marka Jędraszewskiego o poświęcenie ob-
razu św. Maksymiliana dla Starostwa Powiatowego 
w Oświęcimiu.
Obchody 77. rocznicy śmierci o. Kolbe zainaugu-
rowało rano nabożeństwo „Transitus św. Maksy-
miliana” we franciszkańskim Centrum św. Maksy-
miliana w Harmężach, po której do byłego obozu 
przeszła franciszkańska pielgrzymka z relikwiami 
Maksymiliana. Pątnicy z diecezji bielsko-żywieckiej 
wyruszyli też z oświęcimskiego kościoła św. Maksy-
miliana. Obie pielgrzymki spotkały się przy bramie 
„Arbeit macht frei” i wspólnie przeszły przed blok 
11, gdzie została odprawiona msza święta.
W uroczystościach wzięła udział wicepremier Be-
ata Szydło, wojewoda małopolski Piotr Ćwik, bi-
skupi, księża i zakonnicy, a także przedstawiciele 

samorządów lokalnych. Gośćmi honorowymi była 
rodzina św. Maksymiliana Kolbego oraz byli więź-
niowie obozu Auschwitz.
O uznanie św. Maksymiliana patronem Ziemi 
Oświęcimskiej zabiegało wiele środowisk. Naj-
pierw uzyskały one zgodę Starostwa Powiatowego 
w Oświęcimiu. Zarząd Powiatu wystąpił przyzna-
nie patrona św. Maksymiliana do biskupa diecezji 
bielsko-żywieckiej. Wniosek uzyskał akceptację 
Episkopatu Polski i przez Nuncjaturę trafił do Wa-
tykanu. Po jego rozpatrzeniu prefekt Kongregacji 
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów kard. Ro-
bert Sarah podpisał odpowiedni dekret.
Święty Maksymilian Maria Kolbe był założycielem 
klasztoru w Niepokalanowie, twórcą największe-
go w Polsce wydawnictwa prasy i książki religijnej 
oraz założycielem ruchu maryjnego pod nazwą 
„Rycerstwo Niepokalanej”. Oddał swoje życie za 
współwięźnia Franciszka Gajowniczka, ojca wielo-
dzietnej rodziny. Święty Maksymilian Maria Kolbe 
zmarł w celi głodowej 
14 sierpnia 1941 roku. 
Został uśmiercony za-
strzykiem z fenolu. 
(NM)

Patron Ziemi Oświęcimskiej
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Historyczne wydarzenie w Oświęcimiu! 
Wkrótce ruszy budowa nowego dworca ko-
lejowego. Podpisano też umowę za pół mi-
liarda złotych na modernizację odcinka 
linii kolejowej Oświęcim – Czechowice Dzie-
dzice. Przełomowe dla miasta wieści ogło-
sili 27 sierpnia wicepremier Beata Szydło, 
minister infrastruktury Andrzej Adamczyk 
oraz starosta oświęcimski Zbigniew Starzec. 

Dworzec kolejowy w Oświęcimiu od lat popadał w 
ruinę. Ostatnimi czasy opustoszały gmach przed-
stawiał już obraz nędzy i rozpaczy. Tymczasem 
sprawna komunikacja i możliwość szybkiego do-
jazdu do Krakowa, Bielska-Białej czy Katowic ma 
przecież dla mieszkańców kluczowe znaczenie.

Wszystko wskazuje na to, że patową sytuację 
przełamała dyplomatyczna inicjatywa wyjąt-
kowo aktywnego oświęcimskiego starosty 
Zbigniewa Starca. Korespondencja oraz oso-
biste spotkania z przedstawicielami rządu i 
kolei dały, jak się okazuje, piorunujący efekt. 
- To się stało. Za niecałe dwa lata w Oświę-
cimiu powstanie nowoczesny, kompaktowy 
dworzec - mówi starosta Zbigniew Starzec.

Z Oświęcimia z prędkością 120 km/h
27 sierpnia na peronie dworca kolejowego w 
Oświęcimiu odbyła się konferencja prasowa. 
Wzięli w niej udział: wicepremier Beata Szy-
dło, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, 
prezes PKP SA Krzysztof Mamiński, prezes PKP 
PLK SA Ireneusz Merchel, wojewoda małopolski 
Piotr Ćwik oraz starosta oświęcimski Zbigniew 
Starzec. Poinformowano, że w Oświęcimiu po-
wstanie nowoczesny dworzec, a linia kolejo-
wa na odcinku Oświęcim - Czechowice Dzie-
dzice zostanie zmodernizowana za 500 mln zł!

Uczestnicy spotkania podkreślali, że realizo-
wany przez Polskie Koleje program inwesty-
cyjny jest dziś jednym z najważniejszych ele-
mentów polityki rządu.  Wicepremier Beata 
Szydło podkreśliła, że podpisywana umowa 
jest wyrazem troski rządu o rozwój mniej-
szych i średnich miast, takich jak Oświęcim.

- Naszym celem jest kolej bezpieczna, komfortowa 
i punktualna - mówił w Oświęcimiu Andrzej Adam-
czyk, minister infrastruktury. - To bardzo ważne, aby 
dostęp do nowoczesnej infrastruktury transporto-
wej, dworców, peronów i tras kolejowych, pozwa-
lających podróżować szybciej i bezpieczniej, mieli 
wszyscy mieszkańcy Polski. To jeden z wyznaczni-
ków nowoczesnego państwa - stwierdził minister.

Umowa na modernizację odcinka Oświęcim – 
Czechowice Dziedzice opiewa aż na pół miliarda 
złotych. Prace budowlane planowane są w latach 
2020 – 2021. Efektem inwestycji będzie skrócenie 
czasu przejazdu. Prędkość pociągów pasażerskich 
zwiększy się do 120 km/h, a towarowych 80 km/h. 
Oprócz torów, prace obejmą m.in. rozjazdy i obiek-
ty inżynieryjne. Wzrośnie też bezpieczeństwo w 
ruchu kolejowym i drogowym, dzięki przebudowie 
przejazdów kolejowo-drogowych oraz wiaduktów.
Inwestycja istotnie wpłynie także na spraw-
ność i atrakcyjność przewozów towarowych. 
Linia Trzebinia - Oświęcim - Czechowice Dzie-
dzice - Zebrzydowice wykorzystywana jest bo-
wiem również w ruchu towarowym. Trans-
port większej ilości ładunków po torach 
będzie korzystny dla stanu dróg i środowiska.

- Modernizacja linii kolejowej na odcinku Oświę-
cim – Czechowice Dziedzice będzie znaczącym 
elementem podniesienia komfortu podróżowania 
koleją w zachodniej Małopolsce. Nowe torowiska 
pozwalające na szybszy czas przejazdu i wyremon-
towane perony wpłyną zaś na wybór tego środka 
transportu jako alternatywnego dla podróżowania 
samochodem – jak zaznaczył wojewoda Piotr Ćwik.

Czytaj więcej na str. nr 2

ZBIGNIEW STARZEC KANDYDATEM PiS NA PREZYDENTA OŚWIĘCIMIA

Wielki sukces starosty Zbigniewa Starca 

Nowy dworzec kolejowy i remont odcinka Oświęcim –
Czechowice Dziedzice za ponad 500 mln zł! 



Dworzec, na który oświęcimianie długo 
czekali 
Prezes PKP SA Krzysztof Mamiński zapowie-
dział, że dworzec w Oświęcimiu będzie no-
woczesnym, funkcjonalnym obiektem, do-
stosowanym do potrzeb wszystkich grup 
podróżnych, w tym osób o ograniczonej mo-
bilności. Podróżni, w tym osoby z ograniczo-
nymi możliwościami poruszania się, zyskają 
wygodną obsługę i łatwiejszy dostęp do po-
ciągów.  Stacja Oświęcim zostanie objęta kom-
pleksową przebudową. Dla pasażerów oraz 
oświęcimian znacznym udogodnieniem będzie 
ponadto zmodernizowana, poszerzona i zada-
szona kładka nad dworcowymi peronami, wy-
posażona także w windy. Natomiast wydłużenie 
dwóch peronów do długości 400 m umożliwi 

też lepszą obsługę pociągów dalekobieżnych.

- Dla Oświęcimia to radosny dzień. Moderni-
zacja dworca oraz linii kolejowej spowoduje, 
że miasto wreszcie będzie mogło godnie przy-
jąć turystów, których miliony przybywają do 
Oświęcimia i regionu. To dworzec kolejowy 
jest naturalną wizytówką miasta oraz ważnym 
ogniwem rozwoju gospodarki. Dziwi mnie bez-
radność prezydenta Janusza Chwieruta w tej 
sprawie. Gdzie on był przez te wszystkie lata? 
- mówi starosta oświęcimski Zbigniew Starzec. 

- Cieszę się, że rząd Prawa i Sprawiedliwości 
poważnie zajął się problemem. Dziękuję pani 
premier Beacie Szydło, ministrowi infrastruktu-
ry Andrzejowi Adamczykowi oraz przedstawi-
cielom PKP za wsparcie i zrozumienie potrzeb 
naszego miasta. Nowy dworzec i szybka kolej 

to ułatwienie codziennego życia dla wszyst-
kich oświęcimian - podkreśla Zbigniew Starzec.

Warto też dodać, że staroście Zbigniewowi 
Starcowi, gdy kilka miesięcy temu zajął się te-
matem dworca, nikt specjalnie szans na suk-
ces nie dawał. Niektórzy uśmiechali się nawet 
kpiarsko z tej jego aktywności. Tymczasem oka-
zuje się, że to właśnie starosta Starzec - a nie 
tak pewny siebie prezydent Oświęcimia - do-
prowadził do wyczekiwanego latami przełomu.

Co więcej, Zbigniew Starzec zapowiada, że 
to jeszcze nie koniec. Zainicjował także roz-
mowy z władzami PKP w sprawie rewitaliza-
cji pokolejowych bloków przy ul. Powstań-
ców Śląskich, właśnie w rejonie dworca. 
Ich stan i wygląd budzą obawy od lat. Do tej 
pory nikt z tym trudnym zadaniem nie po-
trafił się skutecznie uporać. - Mam na to po-
mysł. Moim zdaniem, da się zrobić! – mówi 
kipiący energią starosta Zbigniew Starzec.

2

dodatek specjalny Gazety Miejskiej - Wybory Samorządowe 2018

Wielki sukces starosty Zbigniewa Starca 

Nowy dworzec kolejowy i remont odcinka Oświęcim –
Czechowice Dziedzice za ponad 500 mln zł! 



Co różni Pana od aktualnego włodarza miasta?
Jako samorządowcy różnimy się diametralnie w 
podejściu do samorządu i mieszkańców. Jestem 
człowiekiem otwartym, z każdym chętnie poroz-
mawiam i każdego przyjmę. Wszystkie moje nu-
mery telefonów są powszechnie dostępne. Na 
swojej wizytówce podaję służbową i prywatną 
komórkę. Nie wysyłam na trudne spotkania za-
stępców. Nie mam w zwyczaju ostentacyjnie się 
obrażać i władczo nadymać. Dziękuję Bogu, że ro-
dzicie tak mnie wychowali. Jestem nauczycielem z 
zawodu. Kontakt z ludźmi to dla mnie fundament 
pracy. Lubię to. Natomiast jeśli chodzi o zarządza-
nie miastem, w Oświęcimiu, moim zdaniem, po-
stawiono na złe priorytety. A można byłoby wiele 
poprawić, gdyby tylko słuchano mieszkańców.
W Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, któ-
rym kieruje Pan jako starosta, celniej wskazano 
priorytety?
Nawet nasi oponenci zauważyli, że zostali-
śmy ocenieni jako najbardziej innowacyjny 
powiat w Małopolsce. To przede wszystkim 
wynik profesjonalizmu urzędników oraz do-
brej współpracy z radą powiatu i innymi sa-
morządami. Solidna praca i setki spotkań z 
ludźmi zaowocowały wymiernymi efektami in-
westycyjnymi, edukacyjnymi i prospołecznymi.
Jako starosta zabrał się Pan za temat, który po-
winien raczej spędzać sen z powiek prezydento-
wi Oświęcimia. Dworzec w centrum miasta lata-
mi popadał w ruinę…
Rzeczywiście. Przez lata zaczęliśmy przyzwy-
czajać się w Oświęcimiu do tego, że ten nasz 
dworzec to pusta skorupa, obwieszona dla nie-
poznaki reklamowym banerem. Możemy też 
dzisiaj zadać sobie pytanie, jak można było do 
tego dopuścić? Prezydent Oświęcimia od lat 
zajmuje się aktywnie tzw. Mostem Duchów, a o 
dworcu zapomniał. Dopiero kiedy PKP przywozi 
do Oświęcimia wór pieniędzy, bo aż 516 mln zł 
na remont linii kolejowej i nowy dworzec, pan 
prezydent się uaktywnia i mówi „nareszcie”.
Czy władze miasta w kwesti i dworca kolejowego 
mogły cokolwiek zrobić?
W mojej ocenie prezydent Janusz Chwierut się 
nie popisał. Długoletnia bezradność i bierność 
władz miasta w temacie dworca mnie osobiście 
szokuje. Udawanie, że sypiący się budynek nie 
stanowi żadnego problemu dla oświęcimian i 
milionów odwiedzających miasto turystów, to 
sytuacja frapująca. A jeszcze bardziej intryguje 
mnie podjęcie się przez miasto zadania budo-
wy, tuż obok, parkingu za 20 mln zł. I to jeszcze 
zanim zapadła decyzja PKP, co do dalszego losu 

ruiny dworcowej. Moim zdaniem to nieprzemy-
ślana, bardzo kosztowna dla mieszkańców i cał-
kowicie błędna decyzja prezydenta Chwieruta.
To jak Pan to osiągnął, że w Oświęcimiu będzie 
nowy dworzec PKP?
Nie przeceniałbym aż tak bardzo mojej roli. Po 
prostu nie znoszę pustki. Zastanawiałem się nad 
znalezieniem sensownego rozwiązania. Spoty-
kałem się z prezesem PKP, kilka razy rozmawia-
liśmy też telefonicznie. Naprawdę nie dało się 
nie zauważyć, że mamy w Oświęcimiu problem. 
Choćby przez pryzmat Światowych Dni Młodzie-
ży i wizyty papieża Franciszka w 2016 roku, któ-
rych byliśmy współorganizatorami. Jadą do nas 
ludzie z całego świata, a tutaj nagle okazuje się, 
że my nie mamy dworca! Żadnego. Autobuso-
wego zresztą też. Oświęcim – miasto niemałej 
wielkości, znane, znajdujące się pomiędzy Krako-
wem i Śląskiem. Do tego Muzeum i Miejsce Pa-
mięci Auschwitz będące światowym symbolem… 
A tymczasem kluczowa komunikacyjna infra-
struktura w stanie szczątkowym…
Rozmawiałem także z grupą ludzi, którzy chcieli 
ratować stary dworzec, byli zwolennikami remon-
tu, ale brak fi nansowania utrudniał realizację tego 
pomysłu. Wygrała opcja budowy nowego obiektu. 
Pani premier Beata Szydło pomogła, zintensyfi ko-
waliśmy starania, a fi nalny produkt zobaczyliśmy 
wspólnie podczas konferencji prasowej 27 sierp-
nia na starym dworcu. Za mniej niż dwa lata w 
Oświęcimiu zostanie zbudowany nowy, kompak-
towy dworzec. Zostaną zmodernizowane perony, 
stanie nad nimi nowoczesna kładka dla pasaże-
rów i samych oświęcimian, powstanie też parking. 
Mamy informacje, że pociągów będzie przybywać 
i będą jeździły znacznie szybciej. Krótko mówiąc, 
koniec wstydu. To realne i niezbędne udogod-
nienie dla wszystkich mieszkańców Oświęcimia.
Będzie to okazja, by przesiąść się z samochodu 
do pociągu właśnie…

Korki męczą nas wszystkich. Znamy to dobrze w 
Oświęcimiu. Sprawna i ekologiczna publiczna ko-
munikacja jest nam dziś potrzebna jak tlen. Ale 
nowoczesny dworzec jest także świetną wizy-
tówką miasta oraz istotnym czynnikiem rozwoju 
gospodarczego. Mówimy przecież od lat o tym, 
żeby próbować zatrzymać na dłużej w Oświęci-
miu osoby odwiedzające Państwowe Muzeum 
Auschwitz-Birkenau. W mojej ocenie, liczyć mo-
żemy przede wszystkim na turystę przyjeżdżają-
cego pociągiem. Ma on więcej czasu i możliwości, 
by zobaczyć w Oświęcimiu coś więcej. Kogoś, kto 
jedzie autokarem z Krakowa prosto na muzeal-
ny parking, no i z powrotem, trudniej będzie do 
tego zachęcić. Dlatego nowy dworzec oznacza też 
nowe możliwości i duże korzyści dla oświęcimian.
Na fi nale kadencji starosty widać, że stał się Pan 
specjalistą od dużych inwestycji. Stadion lekko-
atletyczny w Oświęcimiu też Pan zbuduje?
Szpital Powiatowy w Oświęcimiu, jak to ktoś 
zauważył, jest nieustannym placem budowy. 
Kompleksowo modernizujemy kolejne szpitalne 
oddziały. Pozyskujemy najnowszy sprzęt medycz-
ny. Inwestycje w zdrowie i infrastrukturę idą w 
dziesiątki milionów złotych. Troszczymy się też 
o to, by miał kto tam leczyć, fundując stypendia 
dla młodych lekarzy. Budujemy w Oświęcimiu 
za kilkadziesiąt milionów złotych nową siedzibę 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, 
dla dzieci i młodzieży, które szczególnie potrze-
bują naszej pomocy. Pozyskaliśmy kolejne, wie-
lomilionowe dofi nansowanie rządu RP, by mogło 
powstać Muzeum Mieszkańców Ziemi Oświęcim-
skiej. Szkoły powiatowe zostały zmodernizowane. 
Popatrzmy np. jak wygląda dziś popularny oświę-
cimski „Chemik” i jego otoczenie. Nowy, obszerny 
parking. Szkolny internat z wyposażeniem jak w 
dobrym hotelu. Tak, stadion lekkoatletyczny przy 
tej szkole, Powiatowym Zespole nr 2, ma sens. 
Skorzystamy z rządowego programu. Obiekt bę-
dzie służył wszystkim mieszkańcom Oświęcimia.
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Zbigniew Starzec.
Człowiek, który załatwił nowy dworzec
WYBORY. Rozmowa 
z kandydatem PiS na 
prezydenta Oświęcimia
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Porozumienie dla Oświęcimia, jak Marcin 
Luter, z tezami na drzwiach urzędu miasta

Komitet wyborczy Porozumienie dla Oświę-
cimia zarejestrowany. Reprezentanci KWW 
Porozumienie dla Oświęcimia będą walczyć o 
mandaty radnych miejskich. Trzon ugrupowa-
nia stanowią osoby bezpartyjne. Tezy progra-
mowe Porozumienia dla Oświęcimia, podczas 
krótkiego happeningu, zawisły symbolicznie 
na drzwiach Urzędu Miasta Oświęcim.
Komisarz Wyborczy w Krakowie przyjął zawia-
domienie o utworzeniu Komitetu Wyborczego 
Wyborców Porozumienie dla Oświęcimia. Two-
rzą go oświęcimianie - osoby związane m.in. ze 
stowarzyszeniami Oświęcimianie-Oświęcimia-
nom, Samorządny Oświęcim oraz Chrześcijań-
skim Ruchem Samorządowym.
Tezy Porozumienia dla Oświęcimia w trakcie 
krótkiego happeningu zawisły na moment na 
drzwiach Urzędu Miasta Oświęcim. - To sym-
boliczny gest, nawiązujący do słynnych tez 
reformatora ks. Marcina Lutra, który jak gło-
si legenda, przybił je na drzwiach kościoła. W 
Oświęcimiu naszym zdaniem również potrzeb-
ne jest zdecydowanie inne podejście urzędu do 
ludzi, jak i fi nansów - mówi Paweł Plinta, współ-
autor programu Porozumienia dla Oświęcimia.
Program Porozumienia dla Oświęcimia skła-
da się z kilkunastu głównych postulatów. - W 
Oświęcimiu powinno w końcu powstać miej-
skie odkryte kąpielisko. Przykłady z wielu miast, 
także sąsiednich, dowodzą, że jest to możliwe i 
potrzebne - podkreśla Jarosław Wilczak, członek 
PdO.
Członkowie nowego ugrupowania uważa-
ją także, że miasto dysponuje dziś narzę-
dziami i funduszami, by zmodernizować 
przychodnie rejonowe. - Zwiększenie do-
stępności do lekarzy i specjalistów jest bar-
dzo potrzebne dla wszystkich i naszym zda-
niem możliwe! - mówi Jarosław Wilczak.

- Tak jak niezbędna jest również budowa wielu 
nowych i tanich mieszkań komunalnych. To bar-
dzo ważne, by zatrzymać i związać z miastem 
młodych mieszkańców. Trzeba rozwiązywać 
podstawowe problemy, a nie dumać o budowie 
monstrualnych pomników - dodaje Paweł Plin-
ta.
Porozumienie dla Oświęcimia oczekuje od władz 
miasta zaniechania budowy tzw. Mostu Du-
chów. - W obliczu wielu pilniejszych wydatków 
nie stać nas dziś na fi kuśną kładkę dla pieszych 
za kilkadziesiąt milionów złotych! Realizacja tej 
inwestycji to absurd - oceniają oświęcimianie z 
PdO.
Przypominają, że pozostają ciągle nierozwią-
zane problemy komunikacyjne, a korki dają w 
kość. Ich zdaniem jest też jasne, że na terenie 
całego miasta powinny powstawać nowe, także 
wielopoziomowe parkingi. Wskazują ponadto 
na konieczność kompleksowych, realnych dzia-
łań w walce ze smogiem.
18 głównych tez Porozumienia dla Oświęcimia 
znalazło się w liście do prezydenta Oświęcimia 
Janusza Chwieruta, wraz z pytaniem, czy jako 
kandydat na prezydenta poprze ten społeczny 
program. Lista postulatów trafi  do wszystkich 
kandydatów na prezydenta Oświęcimia. 
- Porozumienie dla Oświęcimia to ko-
mitet otwarty na aktywnych ludzi, któ-
rzy chcą związać swoją przyszłość z na-
szym miastem. Zapraszamy do współpracy 
- zachęcają Jan Adamaszek i Jacek Leśniak.
KWW Porozumienie dla Oświęcimia
Kontakt: Jarosław Wilczak - 888 533 303, Jacek Le-
śniak - 662 495 471, Paweł Plinta - 500 146 701
E-mail: porozumieniedlaoswiecimia@gmail.com

(materiał wyborczy KWW Porozumienie dla Oświęcimia)

POROZUMIENIE DLA OŚWIĘCIMIA.
Nie dla Mostu Duchów!

1. Mieszkańcy Oświęcimia czekają na miejskie odkryte kąpielisko.
2. Niezbędne jest unowocześnienie przychodni rejonowych oraz poprawa do-

stępności do lekarzy i specjalistów.
3. Budowa wielu nowych i tanich mieszkań komunalnych oraz pozyskanie tere-

nów pod budownictwo mieszkaniowe to szansa na własny kąt dla młodych 
ludzi.

4. Problem korków na oświęcimskich drogach w dalszym ciągu nie został roz-
wiązany. Konieczne są kolejne mosty i obwodnice miasta.

5. Na terenie całego Oświęcimia powinna powstać sieć osiedlowych parkingów, 
także wielopoziomowych.

6. Za przebudową dworca kolejowego w Oświęcimiu musi iść zwiększenie licz-
by połączeń oraz skrócenie czasu przejazdu koleją do Bielska, Krakowa czy 
Katowic. 

7. Należy usprawnić komunikację międzygminną. Dojazd np. busem z Oświęci-
mia do Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze, kompleksu wypoczynkowego 
Molo w Osieku, czy do pracy w Bielsku lub Tychach nie może stanowić pro-
blemu.

8. Oświęcim, tak jak inne miasta, potrzebuje nowoczesnego obiektu pełniącego 
funkcję dworca autobusowego. Przesiadki „pod chmurką” są urągające.

9. Funkcjonowanie miejskiej komunikacji wymaga nowej fi lozofi i i rozkładu jaz-
dy. Co najmniej jedna linia autobusowa, np. popularna „jedynka”, może być 
bezpłatna.

10. Problem zabójczego smogu powróci już za parę miesięcy. W Oświęcimiu nie-
zbędne są kompleksowe inwestycje w nowoczesne źródła energii.

11.  Oświęcim do długofalowego rozwoju potrzebuje innowacji i specjalistów z 
różnych dziedzin. We współpracy z okolicznymi samorządami, Państwową 
Wyższą Szkołą Zawodową i przedsiębiorcami należy uruchamiać programy 
stypendialne dla młodych lekarzy, inżynierów czy naukowców.

12. Park miejski na os. Chemików ma zostać, jak najszybciej, uporządkowany i 
poddany pielęgnacji. Nie zgadzamy się na masową wycinkę drzew. Drzewa 
trzeba sadzić.

13. Powiązane z miastem spółki i jednostki - w tym ZBM, ZUK, ZLA, MZK, MSAG, 
OTBS, PEC - przyjęta przez kierownictwo polityka wymaga analizy i korekty.

14. Oświęcimianie zasługują na to, by zarabiać więcej. Także miejscy urzędnicy.
15. Schronisko dla zwierząt w Oświęcimiu wymaga pilnej modernizacji. Łatwy 

dojazd do tej instytucji jest ważny także ze względu na trud wolontariuszy.
16. O przeznaczeniu istotnej części miejskich środków powinni decydować bez-

pośrednio mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego.
17. Podatki i obciążenia fi nansowe dla mieszkańców należy ograniczać.
18. Most Duchów za kilkadziesiąt milionów złotych - w obliczu wielu pilniejszych 

zadań ten projekt aktualnych władz miasta należy wyrzucić do kosza.



Gazeta Miejska strona nr 3

Zbigniew Starzec wizytował postęp prac w szpitalu

Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja oddzia-
łów: ginekologiczno-położniczego, noworodkowego oraz 
psychiatrycznego służące poprawie jakości i dostępności 
udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców 
powiatu i okolic” dobiega końca. Do tej pory zostały wy-
remontowane oddziały psychiatryczny i ginekologiczny. 
Zgodnie z umową trwają prace na oddziale położniczym 
i noworodkowym. Modernizowany jest również Szpital-
ny Oddział Ratunkowy.

24 sierpnia w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu 
odbyła się Rada Społeczna, której przewodniczy starosta 
Zbigniew Starzec. Włodarz Powiatu podkreśla, że re-
mont oddziału ginekologiczno-położniczego nie utrud-
nia pacjentkom narodzin, a jego modernizacja sprawi, że 
komfort i standard na oddziałach znacznie się poprawią. 
– Bardzo się cieszymy, że postęp prac następuje tak 
szybko, a nasze pacjentki nie odczuwają niedogodno-
ści i chętnie wybierają nasz szpital. Już za dwa miesiące 
przyszłe mamy będą mogły rodzić w jeszcze lepszych 
warunkach, bowiem pacjentki będą miały do dyspo-
zycji m.in. pokój z łazienką – mówi starosta Zbigniew 
Starzec.

Inwestycja związana z modernizacją oddziałów – położ-
niczego i noworodkowego mają zakończyć się pod ko-
niec października br.

W Zespole Opieki Zdrowotnej trwają również prace pn.: 
„Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w za-
kresie wejść do oddziału, przyjęcia pacjenta i poczekal-

ni z wentylacją oraz wiatą dla karetek na 2 stanowiska”. 
Obecnie zakończyły się prace związane z demontażem 
dawnej wiaty. Nowe rozwiązanie będzie bardziej funk-
cjonalne dla pacjentów. – Pacjent, który tra�  na szpitalny 
oddział ratunkowy, będzie przebywał na terenie oddzia-
łu, a osoby towarzyszące pozostaną w wydzielonej po-
czekalni – informuje Anna Gil-Borowiecka, dyrektor ds. 
Organizacyjno-Administracyjnych.

(NM)

Koniec z pijaństwem na Placu Pokoju w Oświęcimiu

Starosta oświęcimski Zbigniew Starzec w trosce o bez-
pieczeństwo mieszkańców oraz ład i porządek na Pla-
cu Pokoju w Oświęcimiu, który w ostatnim czasie jest 
zakłócany przez „libacje alkoholowe”, zorganizował 
spotkanie służb mundurowych. Spotkanie, które odby-
ło się 21 sierpnia miało na celu wypracowanie współ-
pracy pomiędzy oświęcimską Policją a Strażą Miejską w 
Oświęcimiu, dotyczącej wspólnych działań służb.
 Starosta Zbigniew Starzec stanowczo podkre-
śla, że nie zgadza się na sytuację, żeby w „sercu” miasta 
Oświęcimia, w centralnym punkcie osiedla „Chemików” 

odbywały się „libacje alkoholowe”. Po interwencjach 
mieszkańców na Policji i w Straży Miejskiej, postanowił 
zorganizować spotkanie służb, aby wypracować wspól-
ne działania i raz na zawsze uporać się z tym „niechlub-
nym” problemem.
 Przypomnijmy, że grupy „podchmielonych” 
mężczyzn upodobali sobie szczególnie Plac Pokoju, 
przy tamtejszym sklepie spożywczym. Używają niecen-
zuralnych słów, załatwiają swoje potrzeby � zjologiczne 
w pasie zieleni, i często zasypiają na ławkach, mieszkań-
cy nie czują się bezpiecznie przechodząc tamtędy, nawet 
w środku dnia. Okazuje się jednak, że mimo licznych 
interwencji służb problem nie maleje.
 – Trzeba doprowadzić do sytuacji, w której 
osoby nadużywające alkoholu nie będą się czuły swo-
bodnie w tym miejscu, nie można im pobłażać, na-
leży zwiększyć liczbę patroli, być może zainstalować 
dodatkowy monitoring. Oni muszą się stamtąd wy-
nieść – mówił podczas spotkania starosta oświęcim-
ski.  
 – W tym roku mieliśmy 11 zgłoszonych inter-
wencji, były też 3 zgłoszenia na Krajową Mapę Zagro-
żeń, co oznacza że problem jest realny. Teren codziennie 
monitorują dzielnicowi. Wprowadzimy również dodat-

kowe kontrole tego miejsca w postaci „niezapowiedzia-
nych” patroli – mówił podczas spotkania Robert Cho-
waniec, Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu.
 Komendant podkreślił również, że na każde 
zgłoszenie obywatela jest reakcja dyżurnego, który ma 
obowiązać wysłać radiowóz we wskazane miejsce. – 
Oczywiście interwencje zagrażające zdrowiu lub życiu 
są priorytetowe i najpierw tam wysyłamy służby, ale 
obowiązkiem dyżurnego jest przyjęcie każdego zgłosze-
nia – mówił Robert Chowaniec. Komendant podkreślił 
również, że dobrym pomysłem byłoby zainstalowanie 
mobilnej kamery.
 Niestety na spotkanie nie dotarła Komendant 
Straży Miejskiej Joanna Brania. – To wielka szkoda, że 
pani Komendant mimo naszego zaproszenia i potwier-
dzenia swojego udziału w spotkaniu nie przyszła. Przy-
puszczam, że to ze względu na nadmiar obowiązków, 
jednak pan Komendant Chowaniec przekaże do Straży 
Miejskiej wszelkie ustalenia do realizacji i propozycje 
współpracy. – Musimy wspólnie zwiększyć częstotliwość 
patroli, aby bezpowrotnie pozbyć się tego uciążliwego dla 
mieszkańców problemu – zakończył Robert Chowaniec, 
Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu.

Oświęcim zasługuje na stadion lekkoatletyczny
Zarząd Powiatu w Oświęcimiu podjął decyzję o za-
bezpieczeniu środków finansowych na wykonanie 
zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa obiektu lek-
koatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Po-
wiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących 
Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświę-
cimiu”.
 Powiat oświęcimski i miasto Oświęcim nie 
posiadają obiektu, na którym można by było roz-
grywać zawody lekkoatletyczne. A dzieci i mło-
dzież ze szkół podstawowych i średnich nie mają 
warunków do uprawiania lekkoatletyki, co jest 
spowodowane brakiem profesjonalnego zaplecza 
sportowego.
 – Nauczyciele od wielu lat narzekają, że 
nie mają możliwości, by realizować zajęcia z lek-
koatletyki, bowiem na terenie powiatu i miasta 
nie ma takiego miejsca. Zamierzamy wybudować 
bieżnię okrężną sześciotorową o długości czte-
rystu metrów oraz bieżnię prostą ośmiotorową. 
Obiekt będzie ponadto wyposażony w skocznię 
do skoku wzwyż, w dal i trójskoku, a także rzut-
nię do pchnięcia kulą – mówi Starosta Oświę-
cimski Zbigniew Starzec i dodaje: – Po realizacji 
projektu będziemy się ubiegać o dofinansowanie 
zadania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 Dodajmy, że w ramach zadania ma powstać 
boisko do piłki nożnej wraz z piłkochwytami oraz 
zakupione zostanie niezbędne wyposażenie lek-
koatletyczne. Całość obiektu będzie ogrodzona i 
oświetlona. Nie zabraknie również zadaszonych 
trybun (około trzysta miejsc siedzących).
 – Tak duży powiat musi mieć obiekt lek-

koatletyczny pełnowymiarowy, żeby móc uzupeł-
nić swoją ofertę sportową również o dyscypliny 
lekkoatletyczne – podkreśla wicestarosta Jarosław 
Jurzak. Wicestarosta zaznacza również, że lokali-
zacja stadionu przy szkole mistrzostwa sportowe-
go, gdzie znajduje się internat, pozwala na znacz-
nie szersze spectrum wykorzystania tego obiektu. 
– Przy tak korzystnym umiejscowieniu stadionu 
możliwe jest organizowanie obozów czy wydarzeń 
sportowych o randze międzynarodowej – mówi 
Jarosław Jurzak i dodaje: – Z założenia będzie to 
obiekt wielofunkcyjny, ponieważ oprócz tego, że 
będą z niego korzystały dzieci i młodzież, będzie 
też służył mieszkańcom całego powiatu na potrze-
by rekreacji ruchowej.               (NM)

Fot.: Przy popularnych „Chemiku” – w miejscu, w którym ma po-
wstać stadion lekkoatletyczny wizję lokalną przeprowadzili sta-
rosta Zbigniew Starzec, wicestarosta Jarosław Jurzak oraz czło-
nek Zarządu Powiatu Jacek Pyrek
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W połowie lipca 2018 roku wojewoda małopol-
ski wydał zarządzenie, które zmieniło w Oświę-
cimiu nazwę ulicy Ignacego Fika na Tomasza 
Arciszewskiego. Obligowała go do tego ustawa o 
zakazie propagowania komunizmu. Wojewoda 
odwołał się do opinii IPN, który jednoznacznie 
wskazał, że dotychczasowy patron był działaczem 
komunistycznym. Zdaniem obecnych włodarzy 
Oświęcimia to opinia krzywdząca.

Chciałem ustosunkować się do tego sporu i 
przypomnieć, że komunistyczna Polska Partia Ro-
botnicza (PPR) utworzona została 5 stycznia 1942 
roku w Warszawie podczas okupacji niemieckiej 
przez zrzuconą kilka dni wcześniej na spadochro-
nach ze Związku Sowieckiego, wyszkoloną tam 
przez NKWD, sześcioosobową grupę polskich 
komunistów z tzw. Grupy Inicjatywnej, w skład 
której wchodzili m.in. Marceli Nowotko, Paweł 
Finder i Bolesław Mołojec.

Są to na ogół sprawy znane i skupię się w moim 
tekście tylko na postaci Ignacego Fika, czerpiąc in-
formacje o nim z „Polskiego Słownika Biograficz-
nego” (PSB) z 1948 roku. Ignacy Fik (1904-1942) 
był krytykiem literackim, poetą i działaczem spo-
łecznym. Jeszcze podczas studiów na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim należał w 1925 roku do projekto-

dawców lewicowej organizacji młodzieżowej pod 
nazwą „Związek Pionierów”; w związku z czym 
był aresztowany i przetrzymywany w więzieniu 
św. Michała w Krakowie.

Od 1927 roku był nauczycielem języka pol-
skiego, łaciny i propedeutyki filozofii, pracując w 
latach 1930-1938 w Oświęcimiu. Do dzisiaj przy 
wejściu do Liceum Ogólnokształcącego im. Stani-
sława Konarskiego wisi tablica jemu poświęcona. 
W latach latach 1937 – 1939 był współorganiza-
torem „Klubu Demokratycznego” w Krakowie i 
Katowicach. Organizacja ta miała antyrządowy 
charakter, skupiała radykalnych działaczy lewico-
wych i komunistycznych.

Podczas okupacji niemieckiej Fik utworzył w 
Krakowie konspiracyjną organizację pod nazwą 
„Polska Ludowa”, która w swej deklaracji opowia-
dała się za powstaniem Polski ludowej, będącej re-
publiką socjalistyczną która miała współpracować 
z innymi republikami socjalistycznymi, wchodzą-
cymi w skład Związku Sowieckiego. Najprawdo-
podobniej przewidywał utworzenie z Polski po 
wojnie „siedemnastej republiki”.

W styczniu 1942 roku „Polska Ludowa” we-
szła w skład PPR-u, przekształcając się w Komitet 

Miejski PPR w Krakowie, którego pierwszym se-
kretarzem 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 książek 
dla dzieci i nowelistka, z którą zawarł związek 
małżeński w 1936 roku, uwięziona przez Niem-
ców 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 Józe-
fa Mackiewicza. W Oświęcimiu przewidywana 
zmiana na ulicę Tomasza Arciszewskiego zapew-
ne może nastąpić, mimo protestów i obecnego 
szumu medialnego wokół tej sprawy.

Na temat Marii i Ignacego Fików informacje 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


