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Prace nad rewitalizacją połączeń kolejowym z 
Tychów do Oświęcimia mocno się wydłużą. Po-
czątkowo inwestycja miała zakończyć się w 2020 
r., dziś już wiemy, że termin ten będzie nieosią-
galny.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wystąpiła do 
samorządu województwa śląskiego o zmianę 
unijnego projektu, który zakładał rewitalizację 
linii 140/169/179/885/138 dla połączenia: Orze-
sze Jaśkowice – Tychy – Baraniec – KWK Piast 
– Nowy Bieruń – Oświęcim. Projekt ten znajduje 
się na liście Krajowego Programu Kolejowego do 
2023 r. (KPK), który przewidziany jest do współ-
� nansowania środkami z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-
2020. Jak informuje biuro prasowe PKP PLK S.A., 
w tej perspektywie współ� nansowania zamiast 
zaawansowanych prac w terenie, powstanie tylko 
dokumentacja projektowa. 
Przypomnijmy, w 2016 roku samorządowcy z 
Bierunia, Oświęcimia, Orzesza, Łazisk Górnych, 

Wyr, Tychów oraz przedstawiciele PKP PLK S.A. 
podpisali porozumienie w sprawie współ� nanso-
wania powstania dokumentacji przedprojektowej 
rewitalizacji tych linii, w kwocie 250 tys. zł. Koszt 
całkowity opracowania wynosi 1,5 mln zł, a jego 
powstanie było zaplanowane na pierwszy kwar-
tał 2018 roku. Zgodnie z założeniami inwestycja 
szacowana wówczas na 170 mln zł powinna być 
gotowa już w 2020 r. Na 48 km odcinku z Orzesza 
do Oświęcimia pociągi pasażerskie miały się po-
ruszać z prędkością od 80 do 120 km/h.
Kwestią najtrudniejszą tej inwestycji jest odtwo-
rzenie krótkiego odcinka, który przebiega przez 
tereny KWK Piast w Bieruniu, zarządzany przez 
Polską Grupę Górniczą. Wymaga on dodatkowo 
ponownej elektry� kacji, która została zniszczona 
i rozkradziona.

red.

Kiedy pociągiem do Tychów?
reklama: nr tel. 888 533 303
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27 stycznia 1945 - wyzwolenie obozu Auschwitz

Stefania Wernik urodzona w KL Auschwitz

27 stycznia ponad 50 byłych więźniów Auschwitz 
spotkało się na terenie byłego obozu Auschwitz-
-Birkenau, aby upamiętnić 74. rocznicę wyzwole-
nia niemieckiego nazistowskiego obozu koncen-
tracyjnego i zagłady. Honorowy patronat nad tym 
wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzej Duda.
Świadkom historii towarzyszyli m.in. Premier RP 
Matusz Morawiecki, Wicepremier Beata Szydło, 
przedstawiciele władz państwowych Polski, pre-
mier landu Nadrenia Północna-Westfalia Armin 
Laschet, ambasadorowie i dyplomaci, przedstawi-
ciele duchowieństwa, władz regionalnych, samo-
rządów, pracownicy muzeów i miejsc pamięci.

W 2019 r. obchodzimy 75. rocznicę uruchomienia 
wewnątrz obozu Auschwitz II-Birkenau bocznicy 
kolejowej wraz z rampą wyładowczą, która docie-
rała niemal do komór gazowych i krematoriów 
II i III. Od połowy maja 1944 r. przyjeżdżały tam 
transporty Żydów kierowanych przez Niemców 
na natychmiastową Zagładę, m.in. z Węgier, getta 
Litzmannstadt, getta Theresienstadt, czy Słowacji. 
Tu także zatrzymywały się transporty Polaków z 
powstańczej Warszawy, wysłane do Auschwitz 
poprzez obóz przejściowy w Pruszkowie. Stąd 
wizualnym symbolem rocznicy była praca byłego 
więźnia obozu Auschwitz Jerzego Adama Bran-
dhubera „Przybycie transportu na rampę”.

W czasie obchodów głos zabrali dwaj byli więź-
niowie obozu: Janina Iwańska oraz Leon Wein-
traub. 
Janina Iwańska urodziła się 12 czerwca 1930 r. W 
Warszawie. Do Auschwitz Niemcy deportowali ją 
z Powstania Warszawskiego. W czasie ewakuacji 
obozu została przeniesiona najpierw do obozu 
Ravensbrück, a następnie do Neustadt-Glewe.

– Każdy, kto wchodzi na teren obozu w Birkenau 
przechodzi obok wagonu stojącego na rampie. Dla 
większości jest to po prostu wagon towarowy, któ-
rym przywożono więźniów do obozu koncentra-
cyjnego. Dla mnie ten wagon kojarzy się zupełnie 
inaczej. Ja ten wagon widziałam po raz pierwszy 
w 1942 r. kiedy jeżdżąc na wakacje do babci prze-
jeżdżałam przez Treblinkę. Tam siedzieli ludzie 
albo już martwi, albo ci, którzy czekali na śmierć 
– mówiła.
Wspominając swoją deportację do Auschwitz w 
1944 r. powiedziała: – Kiedy wyszłam z wagonu, 
poczułam zapach, który znałam z Treblinki, za-
pach palonych ciał. Wiedziałam, że czeka mnie to 
samo, co tych ludzi w Treblince. Z tym nastawie-
niem weszłam do tego budynku, gdzie ostrzyżono 
nas do gołej skóry, po kąpieli dano pasiaki i ozna-
czono numerem i czerwonym winklem z literą P, 

co znaczyło, że jesteśmy więźniami politycznymi 
z Polski. I numer. Ja dostałam numer 85595. Ko-
lumnę dzieci przeprowadzono nas do bloku dzie-
cięcego – wspomniała.
Na zakończenie była więźniarka zacytowała 
wiersz „Daremne żale” Adama Asnyka:

„Trzeba z żywymi naprzód iść,
Po życie sięgać nowe...
A nie w uwiędłych laurów liść
Z uporem stroić głowę.
Wy nie cofniecie życia fal!
Nic skargi nie pomogą -
Bezsilne gniewy, próżny żal!

Świat pójdzie swoją drogą. Moim życzeniem jest, 
aby młodzi i nowe pokolenia nie musiały iść dro-
gą, którą ja musiałam przebyć.”

Leon Weintraub urodził się 1 stycznia 1926 r. W 
Łodzi. W czasie wojny on i jego rodzina zostali 
zamknięci w getcie Litzmannstadt, a stamtąd w 
sierpniu 1944 r. zostali oni deportowani do Au-
schwitz, gdzie Leon został oddzielony od pozosta-
łych członków rodziny. Po kilku tygodniach został 
on przeniesiony do Głuszyc, a następnie do obozu 
Dörnhau i kolejnych obozów pracy.
– W Auschwitz, w tym nazistowskim obozie, 
miejscu symbolizującym niespotykane dotąd w 
historii cywilizacji okrucieństwo w traktowaniu 
ludzi, miejscu, w którym wprowadzono technikę 
masowego i przemysłowego mordowania, naziści 
urzeczywistniali swoją ideologię – powiedział.

– Odczuwam wielki ból i ubolewam bardzo, że w 
wielu krajach Europy, ale także i w naszym kraju 
bezkarnie maszerują osoby w uniformach zbliżo-
nych do nazistowskich. Osoby te otwarcie nazy-
wają się nazistami i utożsamiają się z nazizmem, 
głoszą hasła zbliżone do nazistowskich. Ta ideolo-
gia, która pod znakiem złamanego krzyża mor-
dowała tych, których uważała za ‚podludzi’. Przy-
znawanie się dzisiaj do nazizmu to bezsprzecznie 
określanie siebie jako morderca i ludobójca, gdyż 
taki jest nieuchronnie ostateczny wynik takiego 
nastawienia, które na początku głosi niechęć i 
wrogość do innych, które określa rasizm, antyse-
mityzm i homofobię jako zalety, tak jak to czynili 
wyznawcy nazizmu. I to dzieje się w naszym kraju, 
który doznał tyle szkód, tak wiele ucierpiał pod-
czas nazistowskiej okupacji – mówił.

– We własnym imieniu, jak i w imieniu ocalałych, 
których tu reprezentuję, pragnę podziękować i 
wyrazić wdzięczność kierownictwu Muzeum Au-
schwitz, podziękować im za ich codzienną i nie-

strudzoną działalność, mającą na celu zachowanie 
pamięci o ofiarach nazistowskiej ideologii oraz 
zwalczanie uprzedzeń i wrogości wobec innych – 
podkreślił Leon Weintraub

Premier RP Mateusz Morawiecki powiedział pod-
czas swojego wystąpienia: – Rok 1989, rok 1939 
i rok 2019 to lata okrągłych rocznic. 30 lat temu 
obywatele polscy odzyskali wolność. Ale 80 lat 
wcześniej z rozkazu Niemiec hitlerowskich Polacy 
zamieszkujący II Rzeczpospolitą nie tylko stracili 
wolność, ale Żydzi polscy zostali skazani na za-
gładę, a Polacy zostali również skazani na zagładę 
wyliczoną nawet całkiem dokładnie w General-
plan Ost, że zginie ok. 85 procent. Pozostałe 15 
procent miało zostać zamienione na niewolniczą 
siłę roboczą. Tej zagłady, która wtedy miała miej-
sce nie zrobili naziści, ale hitlerowskie Niemcy.

– Państwo Polskie stoi na straży prawdy, która nie 
może być relatywizowana w żaden sposób. Taką 
obietnicę pełnej prawdy o tamtych czasach chcę 
złożyć, bo musimy prawdzie patrzeć prosto w 
oczy. Po to, aby ta straszna okrutna śmierć wię-
zionych tutaj i w innych niemieckich obozach za-
głady... aby oni nie zginęli jeszcze raz – powiedział 
premier Mateusz Morawiecki.

Minister Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezy-
denta RP powiedział: – Gromadzimy się w kręgu 
wiecznej pamięci. Jesteśmy tu, by po raz kolejny 
dać świadectwo, że będziemy zawsze mówić o 
tym, co się tutaj wydarzyło. Pan Prezydent prosił 
mnie, abym w jego imieniu i w imieniu wszystkich 
rodaków zwrócił się do Ocalonych. Obiecujemy 
Państwu, że prawda o Auschwitz, o zbrodni Ho-
lokaustu, nigdy nie przestanie być głoszona. Tak 
jak głoszona jest od dnia wyzwolenia tego obozu 
i będzie trwać przez pokolenia. Przekazujemy ją 
naszym dzieciom i wnukom, a one z kolei prze-
kazywać ją będą następnym generacjom. W imię 
dobrej przyszłości pragniemy także wyciągać 
wnioski z tragicznej historii. Chronić świat przed 
konsekwencjami pogardy i nienawiści, przed ba-
gatelizowaniem i usprawiedliwianiem zła. To po-
winność naszych serc i sumień, której nigdy nie 
wolno zaniedbać.

– Hanna Krall powiedziała mi, że Holokaust wy-
dobywał z każdego jego prawdziwe oblicze – cza-
sami najlepsze, czasami najgorsze. Te wagony też 
były takim papierkiem lakmusowym. Znamy re-
lację o biednych ludziach, którzy wrzucali do wa-
gonów co mogli, ale też o takich, którzy na oczach 
więźniów wylewali na ziemię opłaconą przez nich 
wodę. Wierzę, że jesteśmy winni pamięć każdemu 
kto tutaj dojechał lub zmarł w podróży, ale także 
powinniśmy opisać te najlepsze i te najgorsze ob-

licza świadków tamtych wydarzeń – powiedziała 
ambasador Izraela Anna Azari.

– Auschwitz jest tym miejscem, gdzie miliony lu-
dzi otrzymują tak potrzebne obecnie w naszym 
świecie szczepienie przeciwko amnezji historycz-
nej. Niech nigdy nie powtórzy się obłęd wojny i 
obozów zagłady. Niech nad wszystkimi nami za-
wsze będzie pokojowe niebo – mówił ambasador 
Federacji Rosyjskiej Siergiej Andriejew.

– Na początku było słowo. A potem, gdy było 
już u ludzi, okazało się, że słowo potrafiło także 
niszczyć – mówił dyrektor Muzeum Auschwitz dr 
Piotr M. A. Cywiński. – I dziś słowa mają swoją 
moc. Jakże niszczycielską. W Internecie, w dys-
kusji, na forum, w komentarzach. W mediach, 
tytułach, podpisach. W zestawieniach pojęć, gdy 
ukazuje się ludzi biednych, zastraszonych, ucie-
kających… z zarazkami i chorobami – podkreślił.

– Słowa nienawiści zatruwają wyobraźnię i otępia-
ją sumienia. Może dlatego tak wielu milczy wobec 
zła. Cały niemalże świat milczał wobec zeszło-
rocznego ludobójstwa w Birmie. Słowa nienawiści 
tworzą nienawiść. Słowa dehumanizacji odczło-
wieczają. Słowa gróźb zwiększają zagrożenie. Dla-
czego więc nie uczymy o tym w szkołach? Dlacze-
go więc nasze prawo tworzy na to przyzwolenie?  
Dlaczego homilie to przemilczają? Dlaczego me-
dia używają języka wojny dla opisania pokoju? Już 
zaczęliśmy za to płacić. W Polsce, w Europie, na 
świecie – powiedział Piotr Cywiński.

Druga część uroczystości miała miejsce pod 
Pomnikiem Ofiar Obozu na terenie byłego Au-
schwitz II-Birkenau. Rabini oraz duchowni róż-
nych wyznań chrześcijańskich wspólnie odczytali 
psalm 42 z Księgi Drugiej Psalmów, a uczestnicy 
ceremonii złożyli przy pomniku znicze upamięt-
niające ofiary Auschwitz.
Wcześniej 27 stycznia byli więźniowie wraz z dy-
rekcją oraz pracownikami Miejsca Pamięci Au-
schwitz złożyli wieńce na dziedzińcu Bloku 11 w 
Auschwitz I. 

Do momentu wyzwolenia terenów obozowych 
przez żołnierzy Armii Czerwonej, niemieccy na-
ziści zamordowali w Auschwitz ok. 1,1 mln osób, 
głównie Żydów, a także Polaków, Romów, radziec-
kich jeńców wojennych oraz ludzi innych narodo-
wości. Dziś dla świata Auschwitz jest symbolem 
Zagłady i okrucieństw II wojny światowej. W 2005 
r. Organizacja Narodów Zjednoczonych uchwaliła 
dzień 27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pa-
mięci o Ofiarach Holokaustu.

Auschwitz.org

W tegorocznych uroczystościach w Oświęcimiu-
-Brzezince, związanych z 74. rocznicą wyzwolenia 
KL Auschwitz przez żołnierzy Armii Czerwonej 
27 stycznia 1945 roku,  uczestniczła Stefania Wer-
nik zamieszkała w Osieku koło Olkusza.
Na  uroczystości przyjechała z mężem Janem, po-
chodzącym z Wołynia, któremu ojca zamordowali 
nacjonaliści ukraińscy na początku 1945 roku.
Stefania Wernik (z domu Piekarz) urodziła się 
8 listopada 1944 roku w KL Auschwitz II-Birke-
nau. Po przyjściu na świat otrzymała nr obozowy 
89136. Przeżyła wraz z matką Anną pobyt w obo-
zie, przez wiele lat pełniła społecznie funkcję se-
kretarza Związku Byłych Więźniów Politycznych 
Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyj-
nych – Koło Nr 1 w Olkuszu.
Zmarła kilka lat temu Anna Piekarz podczas oku-
pacji hitlerowskiej mieszkała z mężem w Czubro-
wicach. W maju 1944 r. wybrała się do mamy w 
Osieku, żeby przynieść trochę żywności. Była wte-
dy w drugim miesiącu ciąży. Osiek był w Rzeszy, 
podobnie jak i Olkusz, już poza granicą General-
nego Gubernatorstwa i trzeba było przekroczyć 
granicę.
Szło wtedy kilkanaście innych kobiet, które szmu-
glowały żywność. Sądziła, że jak one przejdą, to i 

jej się uda. Po przekroczeniu granicy cała grupa 
została zatrzymana przez dwóch Niemców z psa-
mi. Przerażone kobiety usłyszały: Halt! Nie było 
możliwości ucieczki. Zaprowadzono je na pobli-
ski posterunek graniczny i tam trzymano do wie-
czora. Rozpętała się w tym czasie straszna burza. 
Wieczorem zawieziono je do Olkusza i umiesz-
czono w areszcie, w którym przemoczone przesie-
działy do rana. Niemcy powiedzieli im, że zostaną 
wywiezione samochodem do obozu Auschwitz i 
tak się też stało.
„Przywitanie” w obozie
Po przyjeździe do obozu „przywitała” je funkcyj-
na Niemka, która powiedziała  do wystraszonych 
więźniarek: Wiecie „cugangi” co to jest. Tu jest 
lager śmierci.
Zaprowadzono je do łaźni i kazano rozebrać się 
do naga. Potem zostały ogolone na całym ciele, 
ostrzyżono im głowy i wydano więzienne ubranie 
oraz drewniaki na nogi. Po tych wszystkich czyn-
nościach umieszczono je w baraku. Z powodu 
ciąży Annę Piekarz przed porodem przeniesiono 
do innego baraku. Poród rozpoczął się w ponie-
działek po południu, a urodziła dopiero w środę, 8 
listopada 1944 roku. Potem przez dwa tygodnie le-
żała tak słaba, że nawet Stefanii nie mogła karmić. 
Stara Rosjanka przynosiła jej dziecko i dostawiała 

do piersi. Córka, która przyszła na świat, cały czas 
była przy niej. Jak już wyzdrowiała, wypuszczono 
ją ze szpitala i umieszczono w innym baraku.
Zbliżało się wyzwolenie
Kiedy esesmani uciekli przed żołnierzami Armii 
Czerwonej w styczniu 1945 roku, wcześniej pod-
palając część obozowych baraków, Anna Piekarz 
zawinęła dziecko w koc, znalazła jakiś taboret, 
włożyła tam córkę i uciekła. Niektórzy więźniowie 
zabierali żywność z esesmańskich magazynów, a 
ona zabrała dziecko i samotnie uciekała. Spotka-
ła po drodze jakiegoś Niemca, a że córka wtedy 
strasznie płakała, to on radził dać jej cukru, żeby 
się uspokoiła. Bała się, aby ten Niemiec jej nie za-
trzymał, ale puścił ją wolno. Szła pieszo i ciągnę-
ła na sznurku obozowy taboret, w którym leżała 
córka.
Wędrówka do Libiąża i Krzeszowic
Pokonując kilkanaście kilometrów dotarła do Li-
biąża. Tam zatrzymała się u gospodarzy, którzy ją 
przygarnęli. To byli zamożni ludzie, mieli sklep w 
tej miejscowości. Byli dla niej bardzo dobrzy, da-
wali jej wszystko, czego potrzebowała. Dla dziecka 
przygotowali kołyskę. Mogła u nich być dłużej, ale 
ona chciała dostać się jak najszybciej do rodzinne-
go domu. Mieszkała u nich tylko tydzień.   Potem 

dotarła do Krzeszowic, gdzie jej brat służył u jed-
nego z gospodarzy. Tam przenocowała, a potem 
jedna z kobiet pojechała powiadomić jej męża w 
Czubrowicach, żeby po nią przyjechał. Mąż nie 
chciał wierzyć, że to prawda, bo myślał, że ona już 
nie żyje.
Powrót do Osieka koło Olkusza
W końcu jednak ta wiadomość dotarła do jego 
świadomości i 8 lutego 1945 roku przywiózł 
ocalone z Auschwitz do domu swojej teściowej 
w Osieku. Mąż Anny Piekarz poszedł do urzędu 
stanu cywilnego zgłosić fakt narodzin dziecka, ale 
nie powiedział, że córka urodziła się w obozie Au-
schwitz. Podał jako miejsce urodzenia Czubrowi-
ce. Bał się, żeby nie było jakichś kłopotów. Córka 
Stefania dopiero po ślubie przeprowadziła sądow-
nie zmianę miejsca urodzenia w swojej metryce.
Stefania Wernik nie może pamiętać tragicznych 
wydarzeń, których świadkiem była jej matka, 
wszak w momencie wyzwolenia KL Auschwitz 
w dniu 27 stycznia 1945 r. miała zaledwie niecałe 
trzy miesiące. Do dzisiaj miewa jednak  męczące 
sny, w których ciągle przed czymś ucieka. Po prze-
budzeniu jest szczęśliwa, że był to tylko koszmar 
senny.

Adam Cyra
Oświęcim, dnia 27 stycznia 2019 r.
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Przebudowa skrzyżowania Dro-
gi Krajowej nr 44 z ul. Jezioro 
i Porębską jest już na ostat-
niej prostej. – Projekt już jest 
wykonany, został też złożony 
wniosek do wojewody o wy-
danie decyzji ZRID ( zgody na 
realizację inwestycji drogowej), 
ale jeszcze trwa procedura. Jak 
zostanie wydana decyzja ZRID 
przez wojewodę małopolskiego 
to ogłosimy przetarg na prze-
budowę tego skrzyżowania. Są 
to plany na ten rok. Informuje 

Iwona Mikrut z działu praso-
wego Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad oddział 
Kraków, która odpowiedzialna 
jest za tą inwestycję

Przebudowa tego skrzyżowania 
znacznie poprawi bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego w tym 
jakże niebezpiecznym miejscu.

Portal OświęcimOnline.pl

Będą nowe światła

Oświęcimskie, bezdomne zwierzęta muszą 
jeszcze trochę poczekać na nowe schroni-
sko. Na razie pozostaną bezpieczne w starym 
ośrodku na Kamieńcu w Oświęcimiu.
Urząd Miasta Oświęcim ponad dwa lata 
temu poinformował o potrzebie wybudo-
wania nowego, miejskiego schroniska dla 
bezdomnych zwierząt w nowej lokalizacji. 
Padło na działkę przy ul. Nadwiślańskiej w 
Dworach, niedaleko miejskiego składowiska 
odpadów komunalnych. Działka należąca do 
Skarbu Państwa została rok temu przekaza-
na przez starostę oświęcimskiego na rzecz 
Miasta Oświęcim. Magistrat czeka jeszcze 
na dodatkowe decyzje. – Projekt budowla-
ny schroniska wymaga jeszcze uzyskania 
dodatkowego pozwolenia wodno-prawnego 
od PGW Wody Polskie. Po zakończeniu pro-
cedowania tej dokumentacji miasto będzie 
mogło wystąpić do Starostwa Powiatowego 
o wydanie pozwolenia na budowę. Informuje 
Katarzyna Kwiecień, rzecznik prasowy pre-
zydenta Oświęcimia.
Magistrat nie zabezpieczył w tym roku pie-
niędzy na budowę nowego schroniska, co 
oznacza że bezdomne zwierzęta pozostaną 
na Kamieńcu w starym ośrodku. – Na ra-
zie nie znamy kosztów według przedmiaru 
robót. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę 
określone zostaną ramy czasowe jej realiza-
cji. W przypadku przystąpienia do kolejne-
go etapu inwestycji na Kamieńcu nie będzie 
konieczności tymczasowego przenoszenia 
zwierząt w inne miejsce. Dodaje rzecznik 
prezydenta.
Przypomnijmy, w nowym schronisku dla 80 
psów i 80 kotów znajdować się będą m.in.: 
boksy dla psów i kotów z częścią wewnętrz-
ną ogrzewaną oraz dostępem do światła 
dziennego. Cześć zewnętrzna boksu będzie 
zadaszona (wybieg na świeżym powietrzu) 
oraz powinna być wyposażona w podgrze-
wany wybieg. Według projektu, w boksach 

docelowo przebywać będą maksymalnie trzy 
zwierzęta. Dodatkowo schronisko będzie 
posiadało boksy dla zwierząt agresywnych 
i chorych, poddawanych kwarantannie. W 
schronisku znajdować się będzie także gabi-
net weterynaryjny dla potrzeb całodobowej 
opieki, gabinet zabiegowy, sala operacyjna, 
gabinet rtg, pomieszczenie do przechowywa-
nia produktów leczniczych, weterynaryjnych 
i wyrobów medycznych, izolatka, pomiesz-
czenia dla szczeniąt i kociąt, pomieszczenie 
adopcyjne (do wydawania zwierząt ze schro-
niska).
Nowym pomysłem jest również hotel dla 
10 psów i 10 kotów, a także pomieszczenie 
pełniące funkcję salonu pielęgnacyjnego 
dla zwierząt. Ciekawostką wartą szczególnej 
uwagi jest sala edukacyjna dla dzieci i mło-
dzieży, która powinna jednorazowo pomie-
ścić grupę nawet 30 osobową.
W nowym schronisku zostanie również za-
bezpieczone zaplecze kuchenne, sanitariaty 
dla personelu (dla 10 osób zatrudnionych i 
wolontariuszy) oraz gości, pomieszczenia 
gospodarcze do przechowywania karmy oraz 
środków dezynfekcyjnych, a także pomiesz-
czenia administracyjno – biurowe czy chłod-
nia do przetrzymywania zwłok zwierząt do 
czasu przekazania ich do utylizacji.

Schronisko bezpieczne
Prawie 2 tys. przedsiębiorców w regionie 
zachodniej Małopolski zgłosiło się do małe-
go ZUS. Termin na składanie dokumentów 
minął 8 stycznia. Następna szansa, na zgło-
szenie chęci przystąpienia do małego ZUS, 
dopiero za rok.
Prawie 2 tys. drobnych przedsiębiorców w 
regionie zachodniej Małopolski zgłosiło się 
do małego ZUS (w Chrzanowie – 411, w Ol-
kuszu – 306, w Oświęcimiu – 448, w Wado-
wicach – 514, w Suchej Beskidzkiej -299). W 
całej Małopolsce 12,8 tys. osób zadeklarowa-
ło chęć opłacania niższych składek w ramach 
małego ZUS, w kraju – 130 tys. osób.
Termin na składanie dokumentów upraw-
niających do ulgi minął 8 stycznia. Drobni 
przedsiębiorcy, którzy przeoczyli ten ter-
min, będą mogli skorzystać z ulgi dopiero 
za rok. Przed styczniem 2020 r., do małego 
ZUS będą mogły przystąpić tylko te osoby, 
które nabędą uprawnienia w trakcie 2019 r. 
np. osoby wznawiające wcześniej zawieszoną 
działalność gospodarczą.

Ostateczna liczba osób która skorzysta z 
małego ZUS może ulec zmianie. Sama de-
klaracja przystąpienia do ulgi nie gwarantu-
je możliwości z skorzystania z niej. Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych będzie mógł zwe-
ry� kować czy danemu przedsiębiorcy mały 
ZUS faktycznie przysługuje, tzn. czy spełnił 
warunki przewidziane przepisami prawa.
Przypomnijmy, że z małego ZUS można sko-
rzystać, jeśli w poprzednim roku kalendarzo-
wym prowadziło się działalność gospodarczą 
przez co najmniej 60 dni, a działalność ta była 
zarejestrowana w CEIDG (dotyczy to także 
wspólnika spółki cywilnej). Nie można w 
poprzednim roku kalendarzowym rozliczać 
się w formie karty podatkowej, ani korzystać 
ze zwolnienia z VAT. Z małego ZUS można 
skorzystać, jeśli przychody z działalności 
gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy 
nie przekroczyły 30-krotności minimalnego 
wynagrodzenia, czyli 63 000 złotych w 2018r.

Anna Szaniawska
Regionalny rzecznik ZUS w Małopolsce

Zgłosili się po mały ZUS
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Akupunktura przynosi zaskakujące efekty
Rozmowa z Marleną Warchał – � zjoterapeutką, właścicielką 
gabinetu rehabilitacji i � zjoterapii zwierząt Fizjo-Wet w Oświę-
cimiu. Marlena Warchał w swojej pracy prezentuje holistyczne 
podejście do terapii z wykorzystaniem wiedzy akademickiej, jak 
również zastosowanie AKUPUNKTURY, HIRUDOTERAPII I 
ZIOŁOLECZNICTWA.

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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W niedzielę, 27 stycznia, w 74. roczni-
cę wyzwolenia obozu KL Auschwitz w 
Oświęcimiu odbyła się manifestacja na-
rodowców. Stanął na jej czele biznesmen 
Piotr Rybak, skazany za publiczne spale-
nie kukły Żyda na wrocławskim Rynku. 
Główne obchody wyzwolenia niemiec-
kiego obozu koncentracyjnego KL Au-
schwitz-Birkenau odbyły się w budynku 
tak zwanej Centralnej Sauny na terenie 
byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. 
Na główne obchody przybyło ponad 50 
byłych więźniów obozów zagłady, a także 
państwowi urzędnicy z premierem Ma-
teuszem Morawiecki na czele, duchowni 
różnych religii, a także dyplomaci mię-
dzy innymi z Rosji i Izraela. 
Przed oficjalnymi uroczystościami od-
była się manifestacja środowisk naro-
dow. W południe około 200 „polskich 
patriotów, narodowców i nacjonalistów” 
przeszło ulicami Oświęcimia w marszy 
upamiętniający polskie ofiary KL Au-
schwitz. Z dworca kolejowego udali się 
do Państwowego Muzeum Auschwitz-
-Birkenau. Jak informuje dział prasowy 
Muzeum AuschwitzMAB, grupa naro-
dowców – miała zezwolenie na zgroma-

dzenie na terenie miasta Oświęcim. Nie 
miała natomiast zgody wojewody na zgro-
madzenie w strefie Pomnika Zagłady (co 
określa art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 
1999r. o ochronie terenów byłych hitlerow-
skich obozów zagłady (t.j. z 15.12.2015r., 
Dz. U. 2015, 2120). – Informuje Bartosz 
Bartyzel Rzecznik Prasowy Muzeum Au-
schwitz.
Czy Janusz Chwierut prezydent Oświęci-
mia musiał wyrazić zgodę na marsz śro-
dowisk narodowościowych w rocznicę 
wyzwolenia niemieckiego, nazistowskie-
go obozu Auschwitz? 
W ubiegłym roku była już prezydent 
miasta stołecznego Warszawy Hanna 
Gronkiewicz-Waltz zakazała planowane-
go na 11 listopada w Warszawie marszu 
narodowców.
Lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz 
Schetyna grzmiał na swoim Twiterze: – 
Faszyści i antysemici w Auschwitz to ob-
raza wszystkich ofiar obozu, Holocaustu 
i II wojny. Tolerowanie takich zachowań 
przez obecny rząd jest moralnie ohydne 
i szkodzi Polsce. Nowy rząd wybrany po 
wyborach skończy z takimi ekscesami na-
tychmiast.

Nasza redakcja poprosiła o komentarz w 
tej sprawie Urząd Miasta w Oświęcimiu.

Komunikat UM Oświęcim:
Miasto zgodnie z Ustawą Prawo o zgro-
madzeniach sprawdza zgłoszenia pod ką-
tem formalnym. W przypadku tego zgło-
szenia osoby prywatnej ( nie był nim Piotr 
Rybak)j nie było ustawowych podstaw do 
wydania odmownej decyzji. Zgłoszone 
zgromadzenie dotyczyło wyłącznie przej-
ścia ulicami miasta od dworca PKP, ulicą 
Wyzwolenia, następnie St. Leszczyńskiej 
do ul. Jaracza, która znajduje się około 
260 metrów od Miejsca Pamięci KL Au-
schwitz. Planowany czas przemarszu 10-
11.15. Zgromadzenie przebiegło zgodnie 
z przyjętym zgłoszeniem i zakończyło się 
około godziny 11.20 na skrzyżowaniu ul. 
Leszczyńskiej i ul. Jaracza. Miasto wy-
znaczyło przedstawiciela, który w trakcie 
zgromadzenia był upoważniony do re-
alizacji uprawnień wynikających z prze-
pisów Ustawy Prawo o zgromadzeniach. 
W ocenie naszego przedstawiciela oraz 
przedstawicieli policji nie było podstaw do 
rozwiązania zgromadzenia. Całe zgroma-
dzenie było rejestrowane przez policję, a 
następnie przeanalizowane. Część mate-

riału, która budziła jakiekolwiek wątpli-
wości została przesłana do prokuratury 
w celu dalszej analizy. Wydarzenia, które 
miały miejsce w późniejszym czasie w KL 
Auschwitz- Birkenau nie miały żadnego 
związku z przyjętym przez Urząd Miasta 
Oświęcim zgłoszeniem o zgromadzeniu.  
Po manifestacji narodowców aktualny 
wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej 
napisał na Twitterze, odnosząc się do 
manifestacji narodowców: - Jak długo, i 
czego jeszcze trzeba, żeby zareagować? Jak 
długo będą bezkarni, bo rząd nie potrafi 
przyznać, że problem jest realny?. 
Na ten wpis odpowiedział minister 
spraw wewnętrznych i administracji Jo-
achim Brudziński. - Zareagować na co? 
Na to, że ktoś ma nie po kolei w głowie i 
za całe zło tego świata i swoje frustracje 
wini taki czy inny naród? Jeżeli próbuje 
Pan obarczać ten rząd za antysemityzm w 
głowach szurniętych zdrowo (moim zda-
niem) głupków to jest to po nieprzyzwoite 
i niemądre” - komentował. W kolejnym 
tweecie szef MSWiA dodał, że „nigdy nie 
będzie zgody z jego strony na żadne akcje 
afirmujące nazizm i antysemityzm.        red

foto: Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

Spalił kukłę Żyda, czyli narodowcy w Oświęcimiu

We wtorek 29 stycznia zostanie otwarta pra-
wie pięciokilometrowa obwodnica Babic i 
Wygiełzowa. Jest to kolejna ważna inwesty-
cja na trasie z Oświęcimia do Krakowa, któ-
ra usprawni komunikację w regionie.
Zadaniem obwodnicy będzie przeniesienie 
ruchu tranzytowego poza centrum Babic 
i Wygiełzowa. Aktualnie samochody jadą 
głównie drogami wojewódzkich 780 (kie-
runek zachód – wschód) i 781 (kierunek 
północ – południe), przebiegającymi przez 
centrum Babic i Wygiełzowa. Największym 
problemem mieszkańców i kierowców było 
skrzyżowanie obu dróg zlokalizowane w 
centrum miejscowości. Z uwagi na ścisłą 
zabudowę Babic nie było możliwości prze-
budowy skrzyżowania, a z uwagi na ogra-
niczoną widoczność dochodziło tam często 
do zdarzeń drogowych.

Obwodnica poprowadzi południową stroną 
obu miejscowości, przebiegając przez tere-
ny niezabudowane, głównie pola uprawne i 
nieużytki rolne, omijając tereny leśne. Bu-
dowa obwodnicy ma dziesięcioletnią histo-
rię. W lutym 2009 roku podpisano umowę 
na przygotowanie inwestycji. W listopadzie 
2014 roku pozyskano decyzję o uwarunko-
waniach środowiskowych. Dwa lata później 
podpisano umowę z firmą Skanska SA na 
realizację obwodnicy w systemie „zaprojek-
tuj i wybuduj” na kwotę 17 168 623 zł.

Całkowity koszt inwestycji: 
21 175 472,31 zł

UMWM
Foto: Babice.pl

Nowa obwodnica Babic

Serdecznie zapraszamy do NAPKO.PL. 
To nowy sklep z artykułami dekoracyjny-
mi, kreatywnymi, ozdobnymi, florystycz-
nymi, opakowaniami oraz szkliwem. 
NAPKO.pl proponuje między innymi 
bardzo duży wybór balonów, pompowa-
nych helem, ozdoby urodzinowe w tym 
produkty na 18-stkę, 30-tkę, 40-tkę, wie-
czór panieński, dekoracje na chrzciny, 
komunie i inne imprezy okolicznościo-
we.
Wśród wielu produktów znajdziesz: ce-
kiny, styropiany, akryl, koraliki, piórka, 
organzy, flizeliny, figurki tortowe, reje-
stracje, kieliszki ślubne, jak również: 
opakowania jednorazowe, tortownice, 
podkłady, pudełka, koperty, foliopaki, 
folie, strech i wiele innych.
Atrakcyjne ceny czekają zarówno 
dla klientów detalicznych jak i firm.

Zapraszamy do Napko.pl 
ul. Zaborską 50 w Oświęcimiu 

(dawna Siłownia nad mechanikiem Ziaja)

Godziny otwarcia
Od poniedziałku do środy 9:00-17:00

Czwartek od 8:30-16:30
Piątek od 10:00-18:00
Sobota od 9:00-14:00

www.napko.pl

Sklep z artykułami imprezowymi, 
dekoracyjnymi i kreatywnymi
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Budowa kolejnych miejskich parków oraz Mostu Duchów to 
jedne z najważniejszych priorytetów prezydenta Oświęcimia. 
Pytamy magistrat co dalej z Oświęcimską Przestrzenią Spo-
tkań, Parkiem Pojednania Narodów i kładką na Kamieńcu.

Park Pojednania Narodów na Kamieńcu i Most Duchów

– Na przygotowanie projektów Oświęcimskiej Przestrzeni 
Spotkań obejmujących budowę unikatowego mostu dla pie-
szych autorstwa Jarosława Kozakiewicza, utworzenie Parku 
Pojednania Narodów w rejonie ul. Kamieniec, zagospodaro-
wanie bulwarów nad Sołą i terenu w rejonie Starego Miasta 
oraz rewitalizację parku Pokoju miasto w 2014 roku pozyska-
ło blisko 1 mln zł z pieniędzy unijnych. Informuje Katarzyna 
Kwiecień, rzecznik prasowy prezydenta Oświęcimia.

– Gotowe projekty budowlane pozwoliły na rozpoczęcie sta-
rań o pozyskanie pieniędzy na ich realizację. Pod koniec listo-
pada 2018 roku zakończył się I etap zagospodarowania Parku 
Pojednania na Kamieńcu, który jako pierwszy projekt OPS 
otrzymał dofinansowanie w wysokości 2,25 mln zł. Ścieżki 
w parku są poprowadzone tak, aby dostosować ich przebieg 
do ukształtowania terenu i istniejących już tras pieszo-rowe-
rowych wokół parku. Wykonane są w części o nawierzchni 
mineralnej, a w części trawiastej. W parku są także toalety 
publiczne i ławki. Przy ul. Łęgowej wyremontowano istnie-
jący parking. Jest nowe oświetlenie. Inwestycja kosztowała 
blisko 4 mln zł. Miasto przygotowuje się do kolejnego etapu 
zagospodarowania Parku Pojednania. Jednym z jego elemen-
tów jest budowa mostu dla pieszych autorstwa Jarosława Ko-

zakiewicza. W październiku ubiegłego roku decyzją zarządu 
Województwa Małopolskiego miasto otrzymało 6 mln zł na 
ten projekt. Kładka o bardzo ciekawej i unikatowej w skali 
światowej konstrukcji połączy Park Pojednania na Kamieńcu 
z drugim brzegiem Soły nieopodal Państwowego Muzeum 
Auschwitz – Birkenau i będzie obsługiwać ruch pieszy tury-
stów odwiedzających Miejsce Pamięci, mieszkańców, a tak-
że rowerzystów przemierzających Wiślaną Trasę Rowerową. 
Obiekt będzie symbolicznym przejściem z przeszłości do 
przyszłości. Budowa kładki pieszej według kosztorysu ma 
kosztować 23 mln zł. Miasto będzie dalej aplikować o pienią-
dze zewnętrze w ramach dostępnych mechanizmów finanso-
wych. Informuje rzecznik prasowy.

„Małpi Gaj” na os. Chemików

– Czekamy też na decyzję Zarządu Województwa Małopol-
skiego odnośnie parku Pokoju. Według projektu zagospoda-
rowanie terenu pomiędzy ulicami Dąbrowskiego, Słowackie-
go i Tysiąclecia w ma kosztować 8, 7 mln zł, a dofinansowanie 
unijne szacowane jest na 6,5 mln zł. Powstanie tam strefa za-
baw i rekreacji. Projekt obejmuje wyburzenie starej świetlicy 
na terenie miasteczka komunikacyjnego i urządzenie placu 
zabaw dla maluchów i starszych. Przebudowana będzie też 
znajdująca się nieopodal górka tzw. wieloryb. W części spa-
cerowo-rekreacyjnej nowością będzie staw z fontanną pływa-
jącą. Całość zostanie uzupełniona o nowe ścieżki spacerowe 
i rowerowe, ławki, stojaki na rowery, oświetlenie i zieleń par-
kową. Nowe atrakcyjne miejsce wypoczynku uzupełni ofertę 
obiektów sportowych i hotelowych położonych w sąsiedz-

twie. Zagospodarowanie tej części osiedla Chemików łączy 
się z kolejnymi inwestycjami drogowymi.

Oświęcimskie Bulwary

– Ostatnie dwa projekty, które obejmują zagospodarowanie 
rejonu Starego Miasta i bulwarów zakładają budowę amfi-
teatru i podziemnego parkingu na skarpie przy ul. Bulwary 
oraz placu zabaw na plantach w rejonie kładki pieszej. Miasto 
planuje realizację tych projektów w następnych latach. Powie-
działa Katarzyna Kwiecień.

Co dalej z Mostem Duchów i nowymi parkami?



TLENEK WĘGLA  ZABIJA
W dniu 20 stycznia 2019 około godziny 19.00 w 
jednym z mieszkań przy ulicy Więźniów Oświę-
cimia na Osiedlu  Zasole w Oświęcimiu doszło do 
kolejnego przypadku podtrucia  tlenkiem węgla.  
Służby apelują o sprawdzenie wentylacji w po-
mieszczeniach, gdzie funkcjonuje piecyk gazowy 
oraz wyposażenie mieszkania w czujnik tlenku 
węgla.  Jak ustalili policjanci w łazience, gdzie 
funkcjonował piecyk gazowy kąpała się 11 – letnia 
dziewczynka. Małoletnia po wyjściu z łazienki po-
czuła się źle, więc ojciec wezwał służby ratunkowe. 
Dziewczynka w stanie przytomnym została prze-
wieziona przez Pogotowie Ratunkowe do szpita-
la, a następnie przetransportowana śmigłowcem 
LPR do jednego ze śląskich szpitali. Strażacy po 
wykonaniu pomiaru potwierdzili obecność tlenku 
węgla stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia 
człowieka. Apelujemy! Dbając o bezpieczeństwo 
swoje i rodziny, należy sprawdzić drożność wenty-
lacji kominowych oraz wyposażyć pomieszczenie,  
w którym funkcjonuje piecyk gazowy, centralne 
ogrzewanie czy też kominek,  w czujnik tlenku 
węgla.  Przypominamy, że  tlenek węgla jest gazem 
bezwonnym więc człowiek go nie wyczuje, a czuj-
nik wykryje nawet niewielką jego ilość w powie-
trzu i alarmem powiadomi o zagrożeniu.

WŁAMYWACZ  ZŁAPANY  
Policjanci Wydziału Kryminalnego oświęcimskiej 
komendy Policji zatrzymali 29 – letniego mieszkań-
ca Gminy Oświęcim,  podejrzanego o kradzież z 
włamaniem do domu w remoncie. W tym przypad-
ku kryminalnym z pomocą przyszła śnieżna aura.
W piątek [11.01.2019] policjanci zostali powiadomieni 
przez właściciela jednej z posesji w Babicach gm. Oświę-
cim o włamaniu do domu w remoncie, z którego spraw-
ca skradł grzejniki oraz armaturę łazienkową. Policjanci 
pojechali na miejsce zdarzenia, gdzie podczas oględzin 
w pobliżu posesji oprócz odciśniętych w śniegu śladów 
obuwia zauważyli ślady wózka dwukołowego. Biorąc 
pod uwagę rodzaj oraz  gabaryty skradzionego mienia 
policjanci stwierdzili, że  sprawca musiał dysponować 
środkiem transportu i mogła to być dwukołówka. W 
związku z tym idąc za śladami drogą lub skrótami po-
między posesjami, po kilkudziesięciu minutach dotarli 
do oddalonej o nieco ponad dwa kilometry nieogrodzo-
nej posesji, na której obok pomieszczenia gospodarczego 
stał wózek dwukołowy. Przez szparę w drzwiach budyn-
ku gospodarczego policjanci dostrzegli grzejniki pasują-
ce do opisu skradzionego mienia. Właścicielem posesji 
okazał się 29 – latek, który przyznał, że grzejniki oraz 
elementy armatury skradł w nocy z 10/11 stycznia br. 
jednej z posesji w Babicach. Podejrzany został zatrzyma-
ny i trafił do oświęcimskiej komendy Policji. Odzyskane 
mienie zostało zwrócone właścicielowi, natomiast 29 – 
latkowi  przedstawiono zarzut kradzieży z włamaniem.
Za popełnione przestępstwo grozi kara do 10 lat pozba-
wienia wolności.

SENIOR ZNÓW OKRADZIONY
W Policjanci z Komendy Powiatowej Poli-
cji w Oświęcimiu poszukują dwóch złodziei, 
którzy podając się za pracowników wodocią-
gów, okradli starszą mieszkankę Oświęcimia.
Do zdarzenia doszło 11 stycznia 2019 około godzi-
ny 14.00  w Oświęcimiu na Osiedlu Błonie, gdzie do 

mieszkania 94 – letniej kobiety zapukało dwóch męż-
czyzn. Kiedy kobieta otworzyła sprawcy poinformowali 
ją, że w bloku jest awaria wody. Następnie nakazali, aby 
odkręciła kurki z wodą w łazience. Wtedy najpraw-
dopodobniej jeden z mężczyzn skradł pieniądze w 
kwocie  1300zł, po czym obaj opuścili mieszkanie.
Policjanci wykonują wiele czynności, aby trafić na ślad 
złodziei i ponownie apelują do seniorów o rozwagę oraz 
ostrożność w kontakcie z osobami obcymi. Seniorom 
z naszych rodzin należy przekazać aby nie wpuszczali 
nieznanych osób do wnętrza mieszkania. Natomiast 
mieszkańców bloków proszą o reagowanie w przy-
padku zauważenia osób obcych znajdujących się na 
klatce schodowej. W przypadku wątpliwości,  prosimy 
o kontakt z Policją pod numer alarmowy 997 lub 112.

DROGOWI PRZESTĘPCY
W dniu 18 stycznia 2019 policjanci z Wydziału 
Ruchu Drogowego oświęcimskiej komendy Poli-
cji pilnując bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
na terenie Jawiszowic wyeliminowali z ruchu dro-
gowego dwóch kierowców, którzy wsiadając za 
kierownicę samochodów popełnili przestępstwo.
Pierwszy z kierowców został zatrzymany tuż 
po godzinie 8.00 w Jawiszowicach na ulicy Tu-
rystycznej. 33 – letni mieszkaniec Jawiszo-
wic, który kierował samochodem marki Audi, 
zwrócił na siebie uwagę policjantów tym, że na 
widok policyjnego radiowozu natychmiast za-
wrócił. Powyższy fakt mógł świadczyć o tym, 
że kierowca z jakiegoś powodu chciał uniknąć 
policyjnej kontroli. Funkcjonariusze błyska-
wicznie ruszyli za audi dając sygnały do za-
trzymania się. Podczas kontroli szybko okazało 
się , że kierowca nie posiadał prawa jazdy, gdyż 
kilka lat wcześniej zostało mu ono zatrzymane.
Kilkadziesiąt minut później na tej samej ulicy 
policjanci do kontroli drogowej zatrzymali sa-
mochód marki Skoda. Kiedy 63 – letni miesz-
kaniec Jawiszowic opuścił szybę w drzwiach 
pojazdu funkcjonariusze od razu wyczuli od 
niego woń alkoholu, a przeprowadzone badanie 
stanu trzeźwości wykazało 1 promil alkoholu.
Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości 
grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat pozba-
wienia wolności. Taka sama kara grozi kierowcy, 
który kieruje pojazdem nie posiadając uprawnień 
do kierowania, a posiadane wcześniej uprawnie-
nia zostały mu odebrane np.: po upływie okresu 
na który sąd je odebrał, bądź po odebraniu do-
kumentu za przekroczenie 24 punktów karnych.

O KROK OD TRAGEDII 
W nocy z 8/9 stycznia 2019 w Grodzisku gm. Zator, 
w pobliżu jazu na rzece Skawie,  policjanci zatrzy-
mali 29 – letniego mieszkańca powiatu wadowic-
kiego, podejrzanego o jazdę samochodem w stanie 
nietrzeźwości. Mężczyzna nie posiadał również 
prawa jazdy. Pijany rajd został w porę przerwany 
dzięki reakcji trzech młodych mieszkańców Gmi-
ny Zator. Gdyby nie ich rozsądne zachowanie nie-
trzeźwy i nieświadomy zagrożenia sprawca mógłby 
wpaść do rzeki. Do zdarzenia doszło tuż przed go-
dziną 23.00 w nocy z wtorku na środę. Trzech mło-
dych mieszkańców Gminy Zator: 24 – letni oraz 
dwaj jego 20 – letni koledzy, w Grodzisku na ulicy 
Jazowej, zauważyło samochód marki  Opel Corsa, 
którego styl jazdy sugerował, że kierowca może 
być nietrzeźwy. Mężczyźni natychmiast pojechali 

za oplem który skręcił w boczną 
drogę prowadzącą nad brzeg rze-
ki Skawy. Po przejechaniu kilku-
dziesięciu metrów opel zatrzymał 
się. Powyższy fakt wykorzystali 
mieszkańcy Gminy Zator. Podeszli 
do pojazdu i zauważyli, że mężczy-
zna siedzący za kierownicą zasnął. 
Kiedy otworzyli drzwi potwier-
dzili wcześniejsze spostrzeżenia. 
Kierowca był pijany. W związku z 
tym natychmiast wyjęli kluczyki ze 
stacyjki opla i powiadomili Policję.
Policjanci przejęli kierowcę, któ-
rym okazał się 29 – letni miesz-
kaniec powiatu wadowickiego.  
Badanie jego stanu trzeźwości 
wykazało 3,27 promila alkoholu. 
Mężczyzna nie posiadał również 
uprawnień do kierowania.  Za 
kierowanie pojazdem w stanie nie-
trzeźwości  grozi mu kara do 2 lat 
pozbawienia wolności, zakaz pro-
wadzenia pojazdów oraz wysoka 
kara grzywny.
Na wyróżnienie i szczególne 
podziękowania zasługuje wzorowe zachowanie 
mieszkańców Gminy Zator: Tomasza,  Damiana i 
Adriana, którzy widząc zagrożenie ze strony nie-
trzeźwego kierowcy, błyskawicznie zareagowali i 
nie dopuścili, aby ten kontynuując jazdę doprowa-
dził do tragedii na drodze lub nad rzeką.

ZŁAPALI POSZUKIWANEGO  
W dniu 9 stycznia 2019 policjanci z Komendy 
Powiatowej Policji w Oświęcimiu zatrzymali 23 – 
letniego mieszkańca Oświęcimia poszukiwanego 
przez Sąd za przestępstwa narkotykowe. Mężczyzna 
chcąc uniknąć kary więzienia ukrywał się w jednym 
z mieszkań na Osiedlu Chemików w Oświęcimiu.
W trakcie prowadzonych czynności poszukiwaw-
czych policjanci ustalili, że w jednym z mieszkań 
na Osiedlu Chemików w Oświęcimiu przebywa 
mieszkaniec Oświęcimia, poszukiwany przez sąd za 
przestępstwa narkotykowe. Pod wskazanym adre-

sem policjanci zastali 23 – latka, który był wyraźnie 
zaskoczony wizytą stróży prawa. Został zatrzyma-
ny i trafił do pomieszczeń dla osób zatrzymanych 
oświęcimskiej komendy Policji. Dziś trafi do jedne-
go z zakładów karnych.

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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