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 Wyłączenie internetowego Radia Oświę-
cim z powodu widzimisię dyrektora miejskiej 
biblioteki - o czym szerzej w tym numerze na ła-
mach „Gońca Oświęcimskiego” - stanowi najlepsze, 
bo napisane przez samo życie, podsumowanie sy-
tuacji lokalnych mediów. Widzimy czarno na bia-
łym, jak w gabinetach zapadają decyzje dotyczące 
tzw. wolności słowa w Oświęcimiu, Mieście Pokoju 
i praw człowieka. Dyrektor biblioteki wyjmuje wtycz-
kę. Radio milknie. Prezydent nakazuje włączyć. 
Sorry. No to gramy. Ludzie Kochani, to jest parodia!
 Z mediami w Oświęcimiu jest jak 
z gmachem dworca PKP, który stał przez lata 
pusty, okryty dla niepoznaki reklamową ce-
ratą. Aż wreszcie zaczęliśmy się do tego anor-
malnego przecież obrazka przyzwyczajać.
Mamy też niby do poczytania czy przejrze-
nia „Głos Ziemi Oświęcimskiej”, biblioteczne 
Radio Oświęcim, a nawet telewizyjno-interneto-
we „Wieści z Ratusza”. Sęk w tym, że są to media 
jednego człowieka. Urząd Miasta Oświęcim, pod 
wodzą prezydenta Janusza Chwieruta z Platfor-
my Obywatelskiej, w praktyce stworzył w Oświę-
cimiu propagandowy kombajn. O władzach mia-
sta można tu mówić i pisać, ale tylko dobrze!
 Czy pamiętacie jakikolwiek krytyczny 
artykuł na temat prezydenta Chwieruta na łamach 
„Głosu Ziemi Oświęcimskiej”? No przecież aż tak 
fantastycznie to chyba w mieście nie jest. Nawet 
prezydenta Rosji Władimira Putina tamtejsza pra-

sa czasem skrytykuje. A u nas, w ratuszowej prasie, 
sielanka. Od lat ci sami wielce szanowni państwo 
poklepują się po plecach. Tylko czy to normalne?
 Skoro prezydent miasta może do tego stop-
nia kontrolować lokalną prasę, a tutejsze autorytety 
z jego kanapy mu jeszcze ochoczo przyklaskują, 
nam, jako ludziom mediów, nie pozostaje nic in-
nego jak kandydować. O słuszności decyzji do-
datkowo upewnił nas pan prezydent Chwierut, 
wykrzykując pod naszym adresem „wynocha!”, 
gdy w drodze niefortunnego zbiegu okoliczno-
ści, trafiliśmy na jego wyborcze czy partyjne 
spotkanie w jednej z restauracji. Mimo wszyst-
ko, szliśmy do niego z wyciągniętą ręką. Okazało 
się jednak, że miejsce prezydenta miasta zajmo-
wał wtedy bardzo nadęty partyjny aparatczyk.
 Nie popieramy skrycie tych z lewa ani 
z prawa. Nie piszemy sobie np. na plakacie KOS, gdy 
tymczasem ta charakterystyczna gęba jest przecież 
dobrze znana z SLD. Nie da się ukryć, że akurat 
w Oświęcimiu rządzi PO. Czyli prezydent Chwie-
rut i kilku jego partyjnych kolegów na łatwych do 
wskazania stanowiskach. Ciężko rozmawiać z kimś, 
kto na dzień dobry pokazuje drzwi i mówi „wynocha”, 
ale nie potrafi już potem powiedzieć „przepraszam”.

PAWEŁ PLINTA, JAROSŁAW WILCZAK
kandydaci KWW Porozumienie dla Oświęcimia do 

Rady Miasta Oświęcim

O mediach i kandydowaniu.
Nie damy sobie zamknąć gęby

reklama: nr tel. 888 533 303
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Wydarzenie, które pokazuje czarno na bia-
łym, w jakich warunkach funkcjonują dzisiaj 
media lokalne, zależne od Urzędu Miasta 
Oświęcim i prezydenta Janusza Chwieruta. 
Radio Oświęcim wyłączone, bo rozdawali bi-
lety na „Kler”…

 Zaczęło się od tego, że na prywatnym 
internetowym blogu radny Jakub Przewoźnik 
zaczął się zastanawiać, z jakiej to niby racji 
miejskie, publiczne Radio Oświęcim rozdaje 
wśród słuchaczy bilety na budzący potężne 
emocje fi lm „Kler”. Co prawda radio podob-
ne akcje promocyjne we współpracy z part-
nerami przeprowadzało już niejednokrotnie. 
Tym razem jednak radny zareagował zdecy-
dowanie, postawił publicznie pytania, gdyż 
jego zdaniem ten fi lm „jest upokorzeniem 
dla wszystkich katolików”. Krótki wpis radne-
go PiS został zauważony i ruszyła lawina zda-
rzeń…
 Nagle, tuż przed weekendem, inter-
netowe Radio Oświęcim przestało nadawać. 
Lokalna rozgłośnia, działająca w strukturach 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, nie ma może 
jeszcze zbyt licznego audytorium, ale wieść o 
nagłym „wyciągnięciu wtyczki” zaczęto sobie 
podawać w Oświęcimiu jak podczas zabawy 
w głuchy telefon. Nietypowy news szybko do-
tarł do kolegów po fachu. Dzięki czemu przez 
cały weekend to już portale i redakcje zaczęły 
się głośno zastanawiać, dlaczego i kto wyłą-
czył Radio Oświęcim. Informacja o odcięciu od 
sieci miejskiego radia zainteresowała tysiące 

osób. Pod notatkami na ten temat pojawiły 
się dziesiątki, często niezbyt przychylnych dla 
przedstawicieli władz miasta komentarzy…
 W poniedziałek w trybie pilnym na 
Rynku w Oświęcimiu zwołał konferencję pra-
sową prezydent  Janusz Chwierut. Prezydent 
Oświęcimia ogłosił, przed wycelowanym w 
niego szpalerem kamer i mikrofonów, że nie 
był powiadomiony o wyłączeniu radia przez 
dyrektora biblioteki Leszka Palusa. Włodarz 
miasta miał się o tym dowiedzieć dopiero z 
oświęcimskich portali. - Była to jednoosobo-
wa decyzja dyrektora biblioteki, który zarzą-
dza tą instytucją kultury - poinformowano 
podczas konferencji.
 Prezydent Janusz Chwierut, jak to ma-
lowniczo opisywano podczas wspomnianego 
spotkania z prasą, zażądał następnie od dy-
rektora biblioteki szczegółowych wyjaśnień i 
nakazał mu niezwłoczne uruchomienie inter-
netowego Radia Oświęcim. Prezydent przed-
stawił się tym samym jako ten „rycerz na bia-
łym koniu”, który ruszył na odsiecz zagrożonej 
wolności słowa. Zdaniem prezydenta Chwie-
ruta, jego podwładny, dyrektor Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej, popełnił błąd… Jednak 
prawdziwym winowajcą, sądząc po prezy-
denckim monologu i treści wyjaśnień Urzę-
du Miasta Oświęcim, jest radny Jakub Prze-
woźnik. Według prezydenta Chwieruta - i tu 
cytat - „działanie radnego PiS w Oświęcimiu 
Mieście Pokoju jest karygodne i ma znamiona 
cenzury oraz ogranicza prawo do swobodne-
go działania instytucji kultury w mieście”. 

 „Prezydent Janusz Chwierut takiemu 
stanowisku zdecydowanie się sprzeciwia, a 
sam jako prezydent Oświęcimia jest i będzie 
gwarantem niezależności i wolności obywatel-
skich w naszym mieście” - jak dodano w urzę-
dowym komunikacie. Krótko mówiąc, dyrektor 
biblioteki zawinił, „a radnego powiesili”.
 Dzień później do sytuacji odniósł się 
również starosta oświęcimski Zbigniew Sta-
rzec, który stanął w obronie Jakuba Przewoźni-
ka. Prezydent Chwierut, na fali walki o wolność 
słowa, wypomniał też bowiem miejskiemu 
radnemu pracę w Starostwie Powiatowym.
 - Uważam, że radny Jakub Przewoźnik, 
jako radny i jako człowiek, miał prawo zadać 
pytanie. Na tym przecież polega wolność sło-
wa. Wystarczyło mu krótko odpowiedzieć. 
Zamiast tego prezydent Janusz Chwierut robi 
z niego „cenzora”. Tymczasem to właśnie sam 
prezydent powinien ponieść konsekwencje 
zdumiewającego zachowania swojego pod-
władnego, dyrektora miejskiej biblioteki - ko-
mentuje starosta Zbigniew Starzec. - Prezydent 
Janusz Chwierut stworzył w Oświęcimiu, pod-
porządkowując sobie w praktyce „Głos Ziemi 
Oświęcimskiej”, „Radio Oświęcim” i „Wieści z 
Ratusza”, urzędowy monopol informacyjny. 
Przykro mi, że Oświęcimskie Forum Praw Czło-
wieka, także podporządkowane prezydentowi, 
nie protestuje. Bo to właśnie są standardy wol-
ności słowa jak na Białorusi! - ocenia Zbigniew 
Starzec.

ZBIGNIEW STARZEC KANDYDATEM PiS NA PREZYDENTA OŚWIĘCIMIA

Dyrektor biblioteki wyłączył Radio Oświęcim.
Prezydent zwala winę na radnego
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Kontrakt dla Oświęcimia Zbigniewa Starca

Mieszkańcy Oświęcimia borykają się na co 
dzień z zasadniczymi problemami jak: zakor-
kowane ulice, dotkliwy niedobór lekarzy i 
specjalistów, rujnujący zdrowie smog czy kom-
pletnie podcinający skrzydła młodym defi cyt 
tanich mieszkań komunalnych. Podstawową 
kwesti ą przy wyborze człowieka na urząd pre-
zydenta miasta jest to, jak zamierza rozwią-
zać te bardzo przecież oczywiste sprawy. Zbi-
gniew Starzec, kandydat na prezydenta PiS, 
zaprezentował swój Kontrakt dla Oświęcimia.

Po pierwsze czyste powietrze

Jeżeli chcemy być zdrowi, musimy od-
dychać czystym powietrzem. W samym 
Oświęcimiu i okolicy stan powietrza, 
zwłaszcza w rozpoczynającym się właśnie se-
zonie grzewczym, jest po prostu tragiczny. 
 Zbigniew Starzec zagwarantował, że 
wraz z objęciem funkcji prezydenta Oświę-
cimia, niezwłocznie - na terenie całego mia-
sta - zostaną zainstalowane urządzenia mo-
nitorujące i punkty informujące na bieżąco 
o stanie  powietrza. Starzec zapowiedział też 
uruchomienie w Oświęcimiu, we współpracy 
z instytucjami kontrolującymi stan środowi-
ska, miejskiej stacji pomiaru jakości powietrza.
 Kolejnym posunięciem tego kandy-
data na prezydenta będzie zwiększenie do-
fi nansowania do zakupu i wymiany nowo-
czesnych pieców i źródeł energii. A także 
- maksymalne ułatwienia dla mieszkańców w 
podłączeniu się do miejskiej sieci ciepłowniczej. 
 - Rachunki za ciepło dostarczane przez 
miejską spółkę PEC zostaną zamrożone lub ob-
niżone. Kompleksowa wymiana pieców, prosty 
dostęp do sieci ciepłowniczej oraz niskie ra-
chunki za ciepło są absolutnym kluczem do roz-

wiązania problemu smogu. Zostanie to zrobio-
ne. Są na to pieniądze - mówi Zbigniew Starzec.
 Oświęcimian ucieszy też na pewno bez-
płatna komunikacja miejska w dniach alertów 
smogowych. 

Mniej korków. Więcej parkingów

 Komunikacja to jeden z ważnych elemen-
tów funkcjonowania miasta. Dzisiaj w Oświęci-
miu stanie w korkach stało się normą. Strata cza-
su, hałas i spaliny męczą każdego z nas. Zdaniem 
Zbigniewa Starca da się w tej materii wiele popra-
wić. I to niemal od ręki! Racjonalna przebudowa 
rond, prawoskręty, lepsze oznakowanie, mają 
od razu poprawić komfort kierowców i pieszych. 
 - Jeden przykład na początek. Instalacja 
odpowiedniej sygnalizacji, tzw. acyklicznej ako-
modacyjnej, na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego 
- Górnickiego - Sienkiewicza to szybkie i proste 
rozwiązanie problemu znanego w tym miejscu od 
wielu lat. Koszt niewielki, a zysk jeśli chodzi o bez-
pieczeństwo i płynność ruchu na głównej arterii 
miasta, ogromny! - podkreśla Zbigniew Starzec.
 Jest też jasne, że dla dobra i rozwoju 
Oświęcimia musi powstać - zgodnie z rządo-
wymi zapowiedziami do roku 2023 - droga eks-
presowa S1 wraz z nowym mostem na Sole.

Oświęcimianie powszechnie domagają się 
nowych miejsc parkingowych. Zbigniew Sta-
rzec informuje, że na początek powstaną 
one przede wszystkim na dużych osiedlach. 
– Mam już przygotowane ich lokalizacje. Nie-
wątpliwie nastąpi też modyfi kacja rozkładu 
jazdy MZK, w tym zwiększenie liczby kursów 
w godzinach szczytu. Trasy autobusów mu-
szą zostać dopasowane do obecnych po-
trzeb mieszkańców - mówi Zbigniew Starzec.

 Kandydat na prezydenta PiS dodaje, że 
podejmie również działania na rzecz utworzenia 
wyczekiwanego od dawna połączenia kolejo-
wego w kierunku na Tychy, Bielsko-Biała. Uwa-
ża także za niezbędną reanimację transportu 
publicznego do Krakowa, Bielska oraz Śląska.

Opieka nad osobami starszymi, dowóz do leka-
rza i na zakupy

 Zbigniew Starzec chce, aby na bazie ist-
niejącej infrastruktury miejskiej powstał w 
Oświęcimiu nowoczesny Zakład Opiekuńczo-
-Leczniczy, zapewniający kompleksowo świad-
czenia lekarskie, pielęgniarskie, rehabilitację 
zgodnie z zaleceniem lekarza, a także leczenie 
farmakologiczne, dietetyczne oraz pełne za-
bezpieczenie w leki i wyroby medyczne. - Uru-
chomię szeroki programu opieki nad osobami 
starszymi, samotnymi i niesamodzielnymi. Po-
wstanie m.in. miejskie centrum wolontariatu z 
asystentami rodzin, dbającymi o bieżące potrze-
by starszego czy chorego człowieka. Pomogą oni 
zrobić zakupy, posprzątać, umówić wizyta u le-
karza czy przygotować posiłek - zapowiada kan-
dydat na prezydenta Oświęcimia.

 Karta mieszkańca zostanie poszerzona o 
kartę „N” - dla niepełnosprawnych i ich opieku-
nów. Kandydat PiS planuje ponadto uruchomie-
nie dla osób starszych wyjątkowo praktycznej 
usługi - „Senior taxi”, „Senior bus”. Będzie to 
bezpłatne dla osób starszych centrum dowozu 
do lekarza, na zakupy, do urzędów, ale także do 
kina i znajomych.

Czytaj więcej na str. nr 3



Dodatkowo Oświęcimskie 500+
Zbigniew Starzec zapowiada Oświęcimskie 500+ 
dla młodych rodziców w zakresie opieki wakacyj-
nej, abolicję długów w rodzinach, w których pod-
stawowe opłaty za media i czynsz przekraczają 
60% budżetu domowego oraz ustanowienie czyn-
szów dostosowanych do możliwości rodzin wie-
lodzietnych i samotnie wychowujących rodziców. 
- Wrócimy też do sieci świetlic TPD i innych or-
ganizacji pozarządowych. Stworzymy miejską sieć 
żłobków. To bardzo proste. Żłobki powstaną przy 
szkołach podstawowych - mówi Zbigniew Starzec.
Remont przychodni, młodzi lekarze, przychod-
nie czynne do 18
Zbigniew Starzec uważa, że modernizacja oświę-
cimskich przychodni rejonowych jest zadaniem 
niezbędnym i priorytetowym. Równolegle ko-
nieczne jest pozyskanie w ramach ZLA nowych 
lekarzy, pielęgniarek i specjalistów medycznych. 
- Rozbudujemy program stypendialny dla stu-
dentów medycyny we współpracy z powiatowym 
szpitalem. Przygotujemy mieszkania dla młodych 
lekarzy i najbardziej potrzebnych specjalistów 
na lokalnym rynku zdrowia. Oczywiste jest też 
poszerzenie współpracy z Państwową Wyższą 
Szkołą Zawodową w Oświęcimiu na rzecz kształ-
cenia studentów właśnie w zakresie kierunków 
medycznych. To są działania, które podejmiemy 
niezwłocznie - mówi Starzec.
Nie widzi też żadnego problemu, by umożliwić 
rejestrację do lekarza także poprzez internet czy 
sms. I jeszcze jedna istotna zmiana. - Zmienimy 
organizację pracy w przychodniach tak, by lekarze 
przyjmowali pacjentów do godziny 18.00 - mówi 
Starzec.
Budowa ścieżek rowerowych i mieszkań komu-
nalnych
O budowie odkrytego kąpieliska mówi się w 
Oświęcimiu od dawna. Zbigniew Starzec zreali-
zuje i rozwinie ten pomysł. - Najpierw zbuduje-
my basen odkryty na bazie istniejącej infrastruk-

tury pływalni miejskiej. To zdumiewające, że do 
tej pory tego nie zrobiono. Następnie powstanie 
Miejskie Centrum Sportów Wodnych, obejmują-
ce swym zasięgiem Kruki, Sołę i Wisłę. Ożywimy 
istniejącą drogę wodną Oświęcim-Kraków. Zago-
spodarujemy też brzegi Soły w rejonie miasta - 
wylicza Zbigniew Starzec. 
Kandydat PiS zapowiada też m.in. budowę dru-
giej, treningowej tafl i lodowej przy miejskim lodo-
wisku, by dzieci nie musiały wstawać na trening o 
bladym świcie. W planie jest też szybka rewitali-
zacja zaniedbanego parku na os. Chemików oraz 
„miasteczka komunikacyjnego” (w tym miejscu 
powstanie park wodny). - Rozbudujemy również 
sieć bezpiecznych ścieżek rowerowych we współ-
pracy z powiatem i sąsiadującymi gminami - do-
daje kandydat PiS na prezydenta Oświęcimia.
Zbigniew Starzec w Kontrakcie dla Oświęcimia 
podkreśla też wagę inwestycji mieszkaniowych. 
Muszą zostać wyznaczone nowe tereny pod 
rozwój budownictwa. Musi powstać niezbęd-
na infrastruktura techniczna pod budownictwo 
mieszkaniowe. Zapowiada skup terenów pod bu-
downictwo jednorodzinne i wielorodzinne, w tym 
tak potrzebne mieszkania komunalne. - Mam też 
pomysł na wspieranie osób chcących budować 
się w Oświęcimiu - dodaje Starzec.
Ratusz i Straż Miejska ma przede wszystkim po-
magać!

Zbigniew Starzec podkreśla, że miejski ratusz ma 
przede wszystkim pomagać w rozwiązywaniu 
problemów i wspierać mieszkańców. - Maksymal-
ne uprościmy administracyjne procedury. Oświę-
cimianie będą też mieli maksymalny dostęp do 
prezydenta i kierowniczej kadry urzędu. To po-
zwoli na bieżąco korygować ew. błędy - zaznacza.
Mówi, że jego marzeniem jest budowa nowo-
czesnego Centrum Administracyjnego Miasta 
Oświęcim, zamiast rozsianych po mieście lokali-
zacji, obarczonych ciasnotą i barierami architek-
tonicznymi. Zapowiada ponadto dowartościowa-
nie Straży Miejskiej, zwiększenie służebnej roli tej 
służby wobec mieszkańców i przydzielenie straż-
nikom stałych rejonów odpowiedzialności.
Na ratunek LFO
Zbigniew Starzec w Kontrakcie dla Oświęcimia 
proponuje też cały pakiet działań w sferze kultu-
ry. Pomysły i rozwiązania podsuwa samo życie. 
- Dzisiaj np. stajemy wobec konieczności ratowa-
nia Life Festi valu Oświęcim, na który powiedzmy 
to wprost, brakuje pieniędzy. Z winy prezydenta 
Janusza Chwieruta, tak to oceniam, pojawił się 
też poważny problem z lokalizacją imprezy. Moim 
zdaniem powinniśmy zrobić wszystko, by to mię-
dzynarodowe wydarzenie nadal odbywało się w 
Oświęcimiu - mówi Zbigniew Starzec.  Jego zda-

niem LFO można znacznie lepiej i racjonalniej po-
wiązać z miastem. Z korzyścią dla samej imprezy i 
wszystkich mieszkańców. - Tak samo jak potrzeb-
na jest już ciekawsza formuła Święta Miasta – do-
daje Starzec.
Czarno na białym. Wolne media w mieście 
Oświęcim!
Ważną częścią kontraktu Zbigniewa Starca z 
mieszkańcami są kwesti e dotyczące dostępu do 
informacji oraz przejrzystości funkcjonowania 
urzędu miasta oraz miejskich spółek. Kandydat 
PiS stawia na pełną jawność. A gwarantem prawi-
dłowego funkcjonowania każdej władzy są wolne 
media. Zmiany w lokalnych mediach - zawłasz-
czonych bez umiaru przez prezydenta Chwieruta 
i obecne kierownictwo magistratu - są niezbęd-
ne! Dowodzą tego czarno na białym także bul-
wersujące wydarzenia z ostatnich dni z miejskim 
Radiem Oświęcim w roli głównej, którego działal-
ność została nagle zawieszona.
- Oświęcimskie media zostały zawłaszczone przez 
prezydenta Janusza Chwieruta. To patologiczne 
rozwiązania rodem z Białorusi. Oddam media 
obywatelom i dziennikarzom zaraz po wyborze 
na prezydenta. Reaktywujemy powszechnie do-
stępną Telewizję Oświęcim. Pozwolimy dziennika-
rzom samodzielnie redagować Głos Ziemi Oświę-
cimskiej bez urzędowego kagańca. Zwiększymy 
atrakcyjność i zasięg Radia Oświęcim. Publicznie 
przyrzekam, że zwrócimy media oświęcimianom i 
dziennikarzom - mówi Zbigniew Starzec.
Dzisiaj w Głosie Ziemi Oświęcimskiej, telewizyj-
nych Wieściach z Ratusza oraz Radiu Oświęcim 
prezydenta miasta i jego partyjnych kolegów 
można tylko i wyłącznie oklaskiwać. - Przetnę to 
już w pierwszym dniu urzędowania i raz na za-
wsze! - mówi Zbigniew Starzec.
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 Jeździsz do pracy do Bielska, do Tychów, Ka-
towic czy Krakowa? Polska jest coraz bardziej zmo-
toryzowana, a na korytarzach Wydziału Komuni-
kacyjnego w Starostwie Powiatowym codziennie 
stoją smutne tłumy petentów. Ludzie kupują i reje-
strują auta i wcale nie dlatego, że to jest przedmiot 
jakiegoś luksusu, jak choćby za komuny. Auto już 
od wielu lat jest przedmiotem pierwszej potrzeby 
człowieka szukającego pracy i pracującego tam 
gdzie można znaleźć zatrudnienie. A Oświęcim od 
wielu lat jest miastem ze słabnącą i zanikającą ta-
nią i wygodną komunikacją publiczną. 
 Przed II wojną światową i przez kilkadziesiąt 
lat w PRL-u, miasto z dynamicznie rozwijającym się 
przemysłem, było ważnym węzłem komunikacyj-
nym i w Oświęcimiu przecinały się szlaki tranzyto-
we, dające mieszkańcom miasta dostęp do różne-
go transportu publicznego. Śmigała kolej, PKS-y. 
Pociągami można było dość łatwo, tanio i kom-
fortowo dojechać do Czechowic-Dziedzic, Bielska-
-Białej, Krakowa Płaszowa, Chrzanowa, Trzebini, 
Katowic, Sosnowca, czy do Krakowa Głównego. 
Przed kasami biletowymi zawsze stały tłumy pasa-
żerów i trzeba było przed podróżą być na dworcu 
PKP sporo wcześniej, żeby zdążyć kupić bilet. 
 Kiedy kurczyły się Zakłady Chemiczne, a 
okoliczne kopalnie przestały przyjmować każdą 
ilość chętnych, ludzie nerwowo zaczęli szukać no-
wych miejsc zatrudnienia. Na miejscu w Oświę-
cimiu tych nie przybywało i wcale nie przybywa, 
jakby chciał Prezydent Janusz Chwierut. Od kilku-
nastu lat jeździmy godzinę, dwie do pracy na Ślą-
sku, do Bielska czy Tychów, a nawet do Krakowa.
 W urzędowej propagandzie dało się nie raz 
przeczytać o świetnym klimacie inwestycyjnym w 
Oświęcimiu. Natomiast zakorkowane miasto od 
poniedziałku do piątku pokazywało i nadal poka-
zuje, że od rana do późnego wieczora gdzieś wy-
jeżdżamy i masowo wracamy od 14:30 do późnych 
godzin wieczornych. Od kilku lat paraliż komuni-
kacyjny się pogłębia, bo ludzie jadą „za pracą i za 
pieniędzmi” i w udręce wracają godzinami do kur-
czącego się miasta nad Sołą.
 Stało się w końcu normą, że Oświęcimia-
nie kupują samochody na spółkę, stosując prosty 
sposób, żeby „na czas” razem dojechać do pracy 

- do Tychów, do Katowic. Dojechać taniej i wygod-
niej do Bielska i wszędzie tam gdzie można znaleźć 
przyzwoitą pracę, albo jakąkolwiek pracę. 
 Oczywiście nie jest winą prezydenta mia-
sta, ani tych wcześniejszych gospodarzy miasta, że 
tu lokalnie tej pracy jest coraz mniej. Wzrost ilość 
samochodów na drogach Oświęcimia jest pew-
nym obiektywnym faktem i pewnie jest skutkiem 
nieodwracalnych zmian cywilizacyjnych – po  pro-
stu jeździmy „za chlebem”. Trudno obrażać się na 
to, że przemysł koncentruje się w dużych aglome-
racjach miejskich. To proces stary jak cały cywilizo-
wany świat Zachodu. Polska i Oświęcim tym zmia-
nom też podlega. Czy chcemy czy nie, miasta takie 
jak Oświęcim od dawna zamieniają się w sypialnie, 
w których ludzie żyją może taniej, ale skąd trzeba 
do pracy jechać codziennie po kilkanaście, kilka-
dziesiąt kilometrów. Godzinę, a nawet dwie trzeba 
jechać do miejsca pracy, a w drodze do domu – w 
samym mieście - stać w korkach, a potem na po-
szczególnych osiedlach szukać przez długie minuty 
miejsca na zaparkowanie samochodu. To jest rze-
czywistość, która wyje z bólu od dawna. 
 Brak wystarczającej ilości miejsc parkingo-
wych to dramat, który pogłębia się od wielu lat. Źle 
zbudowane skrzyżowania, brak prawoskrętów na 
dumnych i „nowoczesnych” rondach to przyczyna 
drogowego zatoru i komunikacyjnego szaleństwa. 
 Taką sytuację można było przewidzieć już 
dawno. Można było próbować projektować zmia-
ny, szukać rozwiązań. Kiedy obiecuje się nam w 
czasie wyborów „złote góry”, parki odpoczynku i 
pojednania, my jednak wolelibyśmy chyba jednak 
wygodnie dojechać do domu, osiedla i do pracy. 
Pewnie chętnie skorzystalibyśmy z dobrej i dobrze 
zaplanowanej komunikacji i transportu zbiorowe-
go, tego publicznego. Jaką mamy jednak sytuację? 
PKP z kilkunastoma mało dogodnymi połączeniami 
właściwie do niczego się nie nadaje. Mało kto ko-
leją dojeżdża do pracy, na zakupy, na studia. Popu-
larna linia autobusowa „Lajkonik” na trasie Oświę-
cim – Kraków jest coraz bardziej przeładowana. 
Dojazd do Tychów i Krakowa to bardziej polowanie 
na zatłoczone i zdezelowane busy niż komfortowy 
przejazd do miejsca pracy lub zamieszkania. Mając 
super dogodne położenie, które w dobrze funkcjo-

nującym mieście powinno zapewnić komfort pracy 
i wygodnego mieszkania, nam przysparza udręki. 
 W ciągu ostatnich kilku lat oświęcimianie, 
w końcu zaczynają dostrzegać, że coś jest nie tak. 
Można oczywiście wciskać gładkie urzędowe ha-
sła i odwracać uwagę mieszkańców od palących 
problemów, ale korki stały się dramatycznym i 
powszechnym faktem w Oświęcimiu. Koszmarny 
brak miejsc parkingowych przy lawinowo rosnącej 
liczbie samochodów, które są jedynym skutecz-
nym środkiem transportu do pracy, to przekleń-
stwo tego miasta. 
 Sięgając do kolejnych przedwyborczych 
strategii kandydatów na prezydenta miasta Oświę-
cimia, możemy przeczytać jaka jest ważna komu-
nikacja. Od lat kandydaci zapewniali nas i zapew-
niają, że wiedzą ile to mostów trzeba pobudować, 
jak zmienić sieć połączeń transportu publicznego, 
jak ożywić transportem i miejscami parkingowymi 
ruch turystyczny. W tych drogich strategiach, za-
mawianych za ciężkie podatkowe pieniądze, ko-
lejne wyspecjalizowane fi rmy wskazywały pomy-
sły działań dających pozytywny skutek. Można by 
więc stwierdzić, że wszyscy wiedzą co i jak trzeba 
zrobić. Pytanie przedwyborcze mieszkańców po-
winno brzmieć następująco:
 Skoro dramat komunikacyjny to jest zmo-
ra prezydentów miasta Oświęcimia ostatnich – co 
najmniej - 20 lat, jakie działania zostały w tym cza-
sie podjęte? Czy obwodnica północna i most na 
Wiśle w kierunku Bobrku rozwiązuje problem sa-
mochodów, parkingów i korków? Czy ludzie pracu-
jący mają wygodny dostęp do publicznego trans-
portu, którym można dojechać tam, gdzie można 
znaleźć zatrudnienie? Dlaczego propozycja prezy-
denta Tych w sprawie wspólnej kolei z Oświęcimia 
przez Bieruń do Tychów nie znalazła odpowiednie-
go zainteresowania prezydenta Chwieruta?
 Odpowiedź na to pytanie jest trudna. I na 
ten temat nie da się przeczytać w prezydenckim 
Głosie Ziemi Oświęcimskiej, nie da się oglądnąć 
optymistycznego i realnego programu w Wiado-
mościach z Ratusza w telewizji kablowej. Kolorowy 
Oświęcim z zielenią i wybetonowanymi wygodny-
mi ulicami to miasto coraz starszych ludzi. Miasto 
emerytów, którzy nie mają potrzeby codzienne-
go przemieszczania się na większe odległości. Ci 
młodsi, pracujący, mieszkający jeszcze w Oświęci-
miu, coraz częściej wynajmują na Śląsku mieszka-
nia, żeby nie dojeżdżać. I to jest realny problem. 
To powinna być troska od lat, zarówno rady mia-
sta Oświęcimia, Gminy Oświęcim, Rady Powiatu 
Oświęcimskiego. 
 Póki co, propozycje dla mieszkańców są 
takie:  most duchów, park pokoju i drogie obiekty 
miejskie, wymagające ogromnych środków pie-
niężnych na codzienną obsługę. Czy zapaść ko-
munikacyjna miasta z aspiracjami – Oświęcimia 
– zapisuje się na konto urzędującego 7 lat Janusza 
Chwieruta? Dokąd dzisiaj jedzie Oświęcim pano-
wie radni, dokąd pojedzie Oświęcim panowie rad-
ni za kilka lat?

Dokąd jedzie Nasze miasto Oświęcim...?
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Rozmowa z wicestarostą JAROSŁAWEM JURZAKIEM

Od termomodernizacji po Kreatywnych. Sztandarowe in-
westycje i programy. Wicestarosta Jarosław Jurzak podsu-
mowuje kadencję samorządową.

 Dobiega końca kadencja. Czy jest Pan zado-
wolony z tego, co udało się w ciągu 4 lat osiągnąć?
 W samorządzie powiatowym jednym z abso-
lutnie kluczowych sektorów jest oświata. Z jej funkcjono-
waniem wiąże się połowa budżetu. Od strony inwestycyjnej 
udało nam się przede wszystkim niemal kompleksowo wy-
konać prace termomodernizacyjne. Z jednej strony popra-
wiają one wizerunek szkół, a z drugiej dają wymierne korzy-
ści. Wzrasta też komfort pracy nauczycieli i uczniów.
 Jedną ze szkół, która po tej kadencji będzie 
się kojarzyła z dużymi inwestycjami jest popularny „Che-
mik” w Oświęcimiu.
 To prawda. Przeprowadziliśmy termomoderni-
zację Powiatowego Zespołu nr 2 Szkół Ogólnokształcących 
Mistrzostwa Sportowego i Technicznych. Zmienił się front 
szkoły, elewacja. Ostatnio powstał nowy, obszerny parking, 
dojazdy. Wcześniej wykonaliśmy generalny remont sali gim-
nastycznej wraz zapleczem i częścią socjalną. Już sama ta 
lista prac robi wrażenie, bo różnicę widać gołym okiem. Na-
tomiast wątkiem, który zasługuje na oddzielne podkreślenie, 
jest potężna i niedawno zakończona inwestycja, związana z 
internatem. Jak to wyglądało w starym internacie, to pew-
nie jeszcze wiele osób pamięta. Dzisiaj uczniowie mają do 
dyspozycji pokoje o standardzie niemal jak w trzygwiazdko-
wym hotelu. Idealnie wpisuje się w to modernizacja tutejszej 
kuchni ze stołówką, funkcjonującej właśnie na potrzeby in-
ternatu. Z tego obiektu jestem naprawdę dumny.
 A w ostatnich tygodniach przedstawiony też 
został interesujący projekt budowy stadionu lekkoatle-
tycznego właśnie przy PZ nr 2.
 Zgadza się. Planujemy budowę stadionu lekko-
atletycznego w Oświęcimiu. Zarząd Powiatu zabezpieczył 
środki na projekt wykonawczy. To pokłosie ogłoszonego 
przez rząd programu wsparcia takich inwestycji. Jest lo-
giczne, że w mieście powiatowym i powiecie, gdzie liczba 
mieszkańców dochodzi do 160 tysięcy, taki pełnowymiaro-
wy stadion powinien powstać. Zwłaszcza, że jest gwarancja 
� nansowania ze strony rządu. Podkreślę też, że zakładamy 
od początku, że każdy z mieszkańców, nie tylko uczniowie, 
będzie miał możliwość z tego obiektu skorzystać. Natomiast 
edukacyjne zalety stworzenia stadionu są niezaprzeczalne. 
Prowadzenie zajęć i rozgrywanie zawodów szkolnych na 
stadionie, który jest profesjonalny, to przecież duży atut i 
sama frajda dla młodzieży. Nie da się ukryć, że musimy in-
westować w sport, bo ogólna sprawność młodzieży wyraźnie 
spada.
 Kiedy stadion w Oświęcimiu mógłby powstać?
 Zależy nam oczywiście na tym, żeby zrealizować 
tę inwestycję jak najszybciej. W dwa lata, a może nawet w 
rok. Wszystko jednak zależy od możliwości � nansowych. 
Musi być gwarancja do� nansowania ze strony rządu. Wte-
dy to ma sens. Generalnie, przyświeca nam właśnie � lozo-
� a realizowania inwestycji z zewnętrznym � nansowaniem. 
Przykładem niech będzie obiekt lekkoatletyczny, który w 
najbliższym czasie powstanie przy Powiatowym Zespole nr 
10 w Kętach.
 O pieniądze na zadanie przy PZ nr 10 w Kę-
tach, o ile pamiętam, nie było tak łatwo.
 To było 6 lat moich starań o środki. Do� nanso-
wanie ostatecznie wyniosło około 70 procent. Sądzę zatem, 
że efekt końcowy jest zadowalający. Jeszcze w tym roku 
chcielibyśmy rozpocząć procedury przetargowe, tak aby w 
przyszłym roku rozpocząć i zakończyć inwestycję. Obiekt 
będzie nieco mniejszy niż ten, który planujemy w Oświęci-
miu, ale także bardzo okazały i wielofunkcyjny. Przy „Koper-
niku” w Kętach jest po prostu mniej miejsca. To i tak maj-
stersztyk, że udało się całość prac tak zgrabnie zaplanować. 
W planie jest między innymi bieżnia, boisko do siatkówki 
plażowej, obok mamy istniejące już boisko ze sztuczną na-
wierzchnią, do tego powstanie boisko wielofunkcyjne: do 
tenisa, koszykówki i piłki ręcznej. Co istotne, gdy jesteśmy 
przy tym obiekcie, oświetlenie jest tak zaprojektowane, że 
będzie je można włączać sektorowo. Na przykład ktoś będzie 
chciał pograć wieczorem w siatkówkę plażową, więc włączy 
światło nad samym placem gry. To samo dotyczy między in-
nymi całej bieżni. To bardzo użyteczne rozwiązanie.
              Młodzieży chcącej uprawiać sport nie zabraknie?             
O to akurat się w tym miejscu nie boję. Przy takiej szkole jak 
„Kopernik”, gdzie przecież funkcjonuje szkoła mistrzostwa 
sportowego, budowa wspomnianego zaplecza sportowego 
jest głęboko uzasadniona. Zwłaszcza, że tradycje lekkoatle-
tyczne w Kętach są bardzo bogate. Przypomnę, że MKS 
„Tempo” Kęty ostatnio obchodził 35-lecie swojego istnienia. 
Klub ma na swoim koncie wiele mistrzowskich rezultatów. 
Od pierwszego roku działalności byłem zawodnikiem i 
członkiem tego klubu. Wiem dobrze, ile pracy, między in-
nymi pana Tadeusza Łyska, to wszystko wymaga. Ale wyniki 
pracy z młodymi ludźmi cieszą jak nic innego.
 W tej powiatowej placówce w Kętach także 
wykonano termomodernizację.
 Zakres prac w przypadku PZ nr 10 im. Mikołaja 
Kopernika był olbrzymi. Bez dwóch zdań można powie-
dzieć, że placówka zyskała nowe oblicze. Bieżące rachunki 
pokazują też, że termomodernizacja się po prostu opłaca. 
To zresztą nie koniec inwestycji w tym miejscu. W ramach 
projektu modernizacji kształcenia zawodowego będzie tam 
obecnie również prowadzona budowa nowych pracowni 
gastronomicznych. W tym przypadku również sięgamy po 
środki zewnętrzne. Przy okazji wyremontujemy także sieć 
energetyczną wraz z przyłączem. Obiekt z lat 70. i sama in-
stalacja nie odpowiada już potrzebom. Mówimy o pracach, 
które wykonamy jeszcze w tym roku. A docelowo, przy oka-
zji remontu, chcemy również uporządkować plac apelowy i 
parkingi.
                       A jak po remoncie ma się najstarsza szkoła w powiecie?

 Szkoła im. Marii Dąbrowskiej w Kętach na 
110-lecie swojego istnienia otrzymała bardzo praktyczny 
prezent. Wykonaliśmy gigantyczny remont. Owszem, to jest 
najstarsza szkoła w powiecie oświęcimskim, ale dziś już na 
pewno na najstarszą nie wygląda. Z nutką dumy dodam, że 
pomimo imponującego zakresu modernizacji udało się nam 
jednocześnie zachować ten dotychczasowy, unikalny cha-
rakter wnętrz. Niepowtarzalny klimat placówki nie został 
zatracony. Przy okazji remontu powstał też nowy parking. 
W Kętach przeprowadziliśmy ponadto termomodernizację 
liceum im. Stanisława Wyspiańskiego. Spore zadanie, s� -
nansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska. W przypadku tej placówki również aplikujemy, 
od trzech już lat, o do� nansowanie na obiekty sportowe wo-
kół szkoły. Wierzę, że ta cierpliwość, tak jak w innych wy-
padkach, się opłaci.
 Symbolem przemian zachodzących w powia-
towej oświacie może być pewnie funkcjonujące w tym 
kształcie od roku Powiatowe Centrum Kształcenia Tech-
nicznego i Branżowego w Oświęcimiu. Pomysł zdał egza-
min?
 Popularne oświęcimskie „Ozety” to szkoła, która 
podjęła gigantyczne wyzwanie. A my wraz z nią. Z połącze-
nia dwóch placówek wywiązano się tam doskonale. Klęska 
organizacyjna, którą nam wieszczono, jakoś się nie ziściła. 
Osiągnęliśmy sukces. Całej kadrze pedagogicznej, dyrekcji 
należą się za to wielkie słowa uznania. Co najważniejsze, jak 
wiemy już po pierwszym roku szkolnym w nowej formule, 
PCKTiB funkcjonuje wzorcowo, z wielkim pożytkiem dla 
uczniów. Udało się stworzyć doskonałe warunki nauczania 
i nauki zawodu. Wielkie pieniądze zainwestowaliśmy w mo-
dernizację, w gruntowny remont placówki. Liczę także na to, 
że jeszcze w tym roku rozpoczniemy termomodernizację. 
Udało nam się bowiem wynegocjować korzystny, z umorze-
niem, kredyt w WFOŚ. Gdy wykonamy to zadanie, proces 
termomodernizacji powiatowych placówek oświatowych 
będzie praktycznie zakończony. Mamy przygotowany od-
rębny projekt również na szkolną część warsztatową. Nieste-
ty, procedury w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie się 
przedłużają. Jesteśmy ujęci jako podmiot objęty � nansowa-
niem, ale ciągle czekamy na końcową decyzję. Mimo wszyst-
ko jestem przekonany, że termomodernizację dawnego 
Centrum Kształcenia Praktycznego również uda się wkrótce 
zrealizować.
 To przy PCKTiB w Oświęcimiu ma też po-
wstać dość oryginalna sala, do trenowania sportów walki.
 Jest to bardzo ciekawy i perspektywiczny pro-
jekt. Idea się zrodziła, gdy zawodnicy i trenerzy sportów 
walki zaczęli nam sygnalizować, że tracą miejsca do ćwiczeń 
w Oświęcimiu. Swoją drogą to dziwna sytuacja. W każdym 
razie, z racji tego, że nasze „Ozety” są programowo związane 
ze szkoleniem policyjnym, szukaliśmy rozwiązania właśnie 
tutaj. Prawdą jest, że w Oświęcimiu nie ma dzisiaj hali przy-
stosowanej do treningu sportów walki. Dobrze byłoby zatem 
mieć takie miejsce, gdzie sekcja bokserska, karate czy judo 
mogłyby prowadzić zajęcia. To bez wątpienia cenne i pożą-
dane uzupełnienie oferty sportowej w szkołach. W takim 
wyspecjalizowanym obiekcie z matami, ringiem czy kołem 
zapaśniczym można też organizować wszelakie turnieje, 
pokazy. A bez wątpienia zapotrzebowanie na tego rodzaju 
halę treningową jest bardzo duże. Społeczność pasjonatów 
sportów walki w Oświęcimiu i okolicy jest liczna. Dodajmy 
także, że miejsca do codziennych treningów potrzebują pro-
fesjonaliści, policjanci, straż miejska, � rmy ochroniarskie. W 
Oświęcimiu powstaje ponadto jednostka Wojsk Obrony Te-
rytorialnej. Trzeba być na to przygotowanym. Dlatego pro-
jekt hali treningowej jest wartościowy. To na pewno oferta 
dla dużej grupy osób.
 Także przy PZ nr 4 w Oświęcimiu udało się w 
ostatnich latach poszerzyć bazę sportową.
 Zacznę od tego, że po połączeniu „Budowlan-
ki” z „Ozetami” część klas została przeniesiona właśnie do 
powiatowej „Czwórki”. Tu również odbyło się to w sposób 
płynny, z sukcesami edukacyjnymi. Maturzyści i nauczyciele 
wyszli z tego zawirowania obronną ręką. A obiekt lekkoatle-
tyczny, który powstał przy Powiatowym Zespole nr 4 Szkół 
Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu to boisko 
wielofunkcyjne, zbudowane przy współ� nansowaniu ze 
środków zewnętrznych. Dodam, że teren jest ogólnodostęp-
ny. Nie ma przeszkód, na przykłąd dla kogoś z sąsiedztwa, 
żeby sobie dla zdrowia pobiegać po boisku czy tartanowej 
bieżni. Obecne, przy okazji prowadzonej tuż obok budowy 
nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego, trwają tu też prace związane z nowym placem apelo-
wym i parkingami.
 Można powiedzieć, że wspomniana przez 
Pana budowa nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego to sztandarowa inwestycja obecnych 
władz powiatu.
 Często odwiedzam to miejsce. I serce się na-
prawdę raduje, gdy widzę tak wyraźny postęp prac. Dla mnie 
rozpoczęcie budowy tej szkoły jest spełnieniem marzenia 
samorządowego. Placówka będzie zabezpieczała potrzeby 
edukacyjne tej grupy uczniów, która z różnych względów nie 
zawsze jest w stanie upomnieć się o swoje. W części, w któ-
rej obiekt jest budowany na terenie byłej szkoły budowlanej, 
prace są już bardzo zaawansowane. Następnie roboty będą 
też prowadzone na obecnym budynku SOSW. Obie części 
zostaną połączone w całość. W jednym i drugim budynku 
nadbudowujemy piętro. Powstaną też kolejne pawilony spe-
cjalnie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 Powstaje obiekt bardzo nowoczesny, o wielu 
unikalnych, specjalistycznych funkcjach.
 Zaplecze sportowe, � zjoterapeutyczne i rehabili-
tacyjne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego bę-
dzie też dla nas ważnym elementem wsparcia dla rodziców i 
dla młodszych dzieci niepełnosprawnych. Z tak rozbudowa-
ną bazą będziemy mogli te potrzebne działania prowadzić 
znacznie szerzej. Rozpoczęcie cyklu działań z zakresu wcze-
snego wspomagania rozwoju ma dla dziecka kluczowe zna-
czenie. Pewne elementy wypracowane we wczesnym okresie 
rozwoju dziecka, dobra diagnoza i systematyczna praca wy-
miernie wspomagają jego funkcjonowanie pomimo jakichś 
dysfunkcji. To są kroki wyprzedzające. Ważne, żeby zaczy-
nać je jak najwcześniej. Daje to dziecku szansę lepszego przy-
stosowania się, funkcjonowania i integracji ze środowiskiem.
              Kiedy nowy SOSW w Oświęcimiu będzie gotowy?
Budowa SOSW to olbrzymia inwestycja za kilkadziesiąt 
milionów złotych. Jestem pewien, że w ciągu dwóch lat bę-
dziemy mogli cały obiekt oddać do użytku. Być może jakiś 
etap zostanie s� nalizowany i udostępniony już wcześniej. 
Oczywiście realizacja tak ambitnego zadania bez wsparcia 

zewnętrznego byłaby szalenie trudna. Otrzymaliśmy rządo-
we do� nansowanie, ale nie zamierzamy również rezygno-
wać ze starań o do� nansowanie z innych możliwych źródeł 
jak PFRON czy WFOŚ.
 Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświę-
cimskiej to również rozmach i nieszablonowa wizja. Jak 
przebiega jej realizacja?
 Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświę-
cimskiej to moje oczko w głowie, ale sam pomysł zrodził się 
na ziemi oświęcimskiej przed laty. Tworzymy dziś w Oświę-
cimiu nowe muzeum, by mówiło o tych elementach naszej 
historii, które były zapomniane, marginalizowane za sprawą 
braku, czy może błędnej polityki państwa. Urodziłem się w 
Oświęcimiu. Mieszkam na tej ziemi. O tym, co działo się za 
czasów okupacji niemieckiej, dowiedziałem się bezpośred-
nio od osób, które widziały to na własne oczy, jak moja bab-
cia czy tato. To najcenniejszy, bezpośredni przekaz od świad-
ków historii. Niektórzy z autorów czy publicystów każą nam 
się dziś w Polsce wstydzić za postawy ówczesnych Polaków. 
Tymczasem moja babcia nie znała pojęcia antysemityzmu. 
Przed wojną Polacy i Żydzi, którzy byli przecież obywatela-
mi polskimi, żyli na ziemi oświęcimskiej w zgodzie i pełnej 
symbiozie. Jest na to ogrom przykładów. Liczby, struktura 
społeczna, aktywność kulturalna i gospodarcza pokazują to 
dobitnie. To nie mieszkańcy Oświęcimia czy Kęt byli anty-
semitami. Antysemityzm, ludobójstwo i Holokaust stały 
się tragiczną częścią historii tych ziem wyłącznie za sprawą 
Niemców. W naszym muzeum musimy też przypominać 
jeszcze inną prawdę. Miejscowa ludność, w warunkach woj-
ny, okupacji i absolutnie niewyobrażalnego terroru, w spo-
sób heroiczny pomagała więźniom niemieckiego obozu za-
głady Auschwitz. Za podanie kromki chleba groziła śmierć. 
Nasi dziadkowie, pradziadkowie wiele ryzykowali. Każdy 
z nich za ten swój ludzki odruch mógł znaleźć się po dru-
giej stronie drutów. Represje mogły dotknąć całych rodzin. 
Niestety, wielu dziś o tym zapomina albo nie chce pamię-
tać. Rolą naszego muzeum jest pokazanie całej historii zie-
mi oświęcimskiej, ze szczególnym uwzględnieniem okresu 
poprzedzającego okupację i utworzenie tu przez Niemców 
obozu koncentracyjnego.
 Dlaczego akurat w tym miejscu historii sta-
wiamy programowy akcent?
 Często miałem okazję się przekonać podczas 
rozmów w Polsce czy za granicą, że dla niektórych histo-
ryczna wiedza i świadomość istnienia miasta Oświęcim 
zaczyna się gdzieś dopiero od momentu zbudowana obozu 
Auschwitz-Birkenau. Dlatego chcemy pokazać, jak barwny 
i bogaty świat, wielowiekowa mozaika kultur i nietuzinko-
wych postaci została totalnie zniszczona na ziemi oświę-
cimskiej przez barbarzyństwo niemieckiego najeźdźcy. Nie-
wyobrażalne, jak wiele straciliśmy. Na przestrzeni wieków 
mieszkali tu ludzie zaradni, operatywni, przedsiębiorczy, 
często wybitni. Wielosetletni dorobek ich pracy i talentu 
został obrócony w zgliszcza. W miejscu ich domów posta-
wiono obóz zagłady, najstraszniejszy w historii ludzkości. 
No i jeszcze jedno. Chcemy również z mocą pokazać, że 
kilkadziesiąt już lat po wojnie tragiczne piętno Auschwitz w 
dalszym ciągu wywiera wpływ na miasto i jego funkcjono-
wanie. Współcześni mieszkańcy ziemi oświęcimskiej ciągle 
płacą rachunek za to, że Niemcy zbudowali tutaj obóz kon-
centracyjny. O tym także należy głośno i dobitnie mówić.
 Idea Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi 
Oświęcimskiej została zauważona i wsparta już na starcie 
przez rząd RP. To na pewno wielki sukces.
 Jesteśmy bardzo wdzięczni za pomoc i inspirację 
ze strony pani premier Beaty Szydło, która przecież również 
jest mieszkanką ziemi oświęcimskiej. Otrzymujemy od rzą-
du na utworzenie, funkcjonowanie i rozwój muzeum nieba-
gatelne kilkadziesiąt milionów złotych. Nie mam wątpliwo-
ści, że tworzymy nowoczesną instytucję, która da historyczne 
świadectwo, a zarazem opowie historię mieszkańców tej 
ziemi w sposób zrozumiały i atrakcyjny dla współczesnego 
odbiorcy. Muszę też dodać, że Muzeum Pamięci Mieszkań-
ców Ziemi Oświęcimskiej zapewne by nie powstało, gdyby 
nie społecznicy, pasjonaci historii zajmujący się tą tematyką 
od dawna. Mam tu na myśli przede wszystkim osoby zwią-
zane ze Stowarzyszeniem Auschwitz-Memento oraz Funda-
cją Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau. Chcemy 
z nimi współpracować. Chcemy, żeby współtworzyli z nami 
to miejsce.
 Oświata to przede wszystkim inwestowanie w 
ludzi. Jakie przedsięwzięcia kulturalne, programy eduka-
cyjne udało się w tej kadencji zrealizować?
 Jeśli chodzi o tak zwane miękkie projekty, bez 
wątpienia szerokie i wymierne efekty dla nauczycieli oraz 
naszej młodzieży niesie dzisiaj ze sobą duży program mo-
dernizacji systemu kształcenia branżowego, zawodowego. 
Niestety, kosztował mnie on rok walki z Urzędem Marszał-
kowskim, a może nie tyle z samym urzędem, co bardziej 
panem marszałkiem Jackiem Krupą. Ważne, że wygraliśmy. 
Wzięło się to stąd, że jak wiele innych samorządów złożyli-
śmy do Krakowa wnioski o do� nansowanie projektów, ale 
niestety zostały one odrzucone. Z przyczyn kompletnie dla 
nas niezrozumiałych. Złożyliśmy odwołania, a potem poszli-
śmy do sądu. Sąd przyznał nam rację. Dzięki temu w najbliż-
szych latach będziemy mogli przeznaczyć ponad 7 milionów 
złotych na dostosowanie powiatowego systemu kształcenia 
branżowego do bieżących potrzeb rynku pracy. Nikt nie 
wierzył, że uda nam się wygrać. Od początku jednak nie 
miałem wątpliwości, że nasze projekty zostały przygotowane 
w sposób profesjonalny. Wiedziałem, ile pracy włożyliśmy w 
przygotowanie tych wniosków. Po naszych odwołaniach, po 
wygranym procesie zostaliśmy ulokowani w pierwszej dzie-
siątce wszystkich projektów. Mój upór się opłacił.
 Na pewno znaczącą innowacją było wprowa-
dzenie dziennika elektronicznego we wszystkich powiato-
wych szkołach.
 Tego rodzaju cyfrowych inwestycji mamy wię-
cej. Przede wszystkim udało nam się usprawnić zarządzanie 
oświatą poprzez wprowadzenie jednolitego systemu, jeśli 
chodzi o arkusze organizacyjne, jak również plany � nansowe 
placówek. Całość mamy już w wersji elektronicznej. Ujed-
noliciliśmy system � nansowy placówek oświatowych i zin-
tegrowaliśmy go z systemem informatycznym i � nansowym 
Starostwa Powiatowego. Wprowadzenie od 1 września 2017 
roku elektronicznego dziennika jako jedynego rozwiązania 
było dość śmiałym pociągnięciem. Wiedziałem jednak, że 
jeżeli będziemy dublować wersję papierową i elektroniczną 
dzienników, to sukces będzie jedynie pozorny. Głównie na 
papierze właśnie. Dlatego odpowiednio wcześniej zaczęli-
śmy przygotowania i szkolenia. Pomysł, jak dziś wiemy, się 
sprawdził. Wszystko działa. Teraz, po pierwszym roku funk-

cjonowania dziennika elektronicznego, te korzystne efekty 
są już bardzo namacalne. Dostęp do danych jest znakomity. 
Ułatwia to pracę nauczycielom. Liczba odsłon generowa-
nych przez samych uczniów świadczy o funkcjonalności 
całego systemu i ich żywym zainteresowaniu. Przepływ in-
formacji do rodziców również jest pełny.
 Wspomnijmy przy okazji, że informatyczne 
inwestycje objęły też oblegany wydział komunikacji w 
Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu.
 Najistotniejszym elementem technologicznej, 
organizacyjnej rewolucji w wydziale komunikacji jest wdro-
żony z powodzeniem elektroniczny system kolejkowy. Gdy-
byśmy tego rozwiązania nie wprowadzili,  niezwykle trudno 
byłoby dziś zapanować na liczbą klientów. Nigdy do tej pory 
nie rejestrowano tylu pojazdów. Jest to oczywiście optymi-
styczny sygnał świadczący o tym, że w sumie żyje nam się co-
raz lepiej. Remont wydziału komunikacji w Kętach również 
był potrzebny, gdyż lokal nie przystawał już do obecnych 
wymogów.
 W tej kadencji pojawiły się również takie 
projekty jak „Kreatywni”, adresowane bezpośrednio do 
utalentowanej, aktywnej młodzieży. Jakie są ich walory 
edukacyjne?
 Projekt „Kreatywni” obejmuje swoim zakre-
sem uczniów szczególnie uzdolnionych i zaangażowanych 
w przestrzeniach artystycznej, społecznej i naukowej. In-
spiracja wzięła się, jak zwykle, z obserwacji rzeczywistości. 
Niemal zawsze, po każdej imprezie kulturalnej czy przygo-
towanym przez młodzież wydarzeniu artystycznym, słyszę 
pełne niedowierzania pytania, czy ci utalentowani młodzi 
artyści, to aby na pewno nasi uczniowie. Otóż tak. Mamy ta-
kie perły u siebie. Projekt „Kreatywni” jest dla nich i z nimi w 
roli głównej. Przygotowujemy co roku przegląd artystyczny, 
a specjalną nagrodą jest wyjazd na szkoleniowy obóz arty-
styczny. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Cieszy się 
wielką popularnością. Ta nasza młodzież, zebrana ze wszyst-
kich szkół powiatu, ma dzięki temu szanse się artystycznie 
rozwijać. Wiem, jak wielkie ma to znaczenie dla tych mło-
dych ludzi. Druga część projektu dotyczy wolontariuszy, 
osób zaangażowanych w działalność szkolną, samorządową, 
która wychodzi także poza szkolne mury. Wyróżniamy ich 
tygodniowym wyjazdem na Mazury. Nie ukrywam, że za-
leży mi też na tym, by propagować żeglarstwo, jako piękny 
sport. Ta z kolei młodzież ma okazję odpocząć, ale podczas 
wyjazdu, jak zawsze, rodzą się też rozmaite świetne pomysły. 
Trzecia grupa to „naukowcy”, czyli ludzie niesamowici, ob-
darzeni dla mnie niemal „nadprzyrodzonymi” zdolnościami 
w różnych dziedzinach. Zabieramy ich na obóz naukowy. 
Filarem są nauczyciele, który otrzymują możliwość pracy 
ze szczególnie uzdolnioną grupą. Pomysły są różne. Huma-
nistów próbujemy na przykład zainteresować matematyką i 
odwrotnie. Całość, ta nieszablonowa inwestycja w młodych 
ludzi i ich szeroko rozumianą edukację, z pewnością przy-
niesie efekty. Kolejny projekt, stworzony wspólnie z Wydzia-
łem Ochrony Środowiska, to „Eko-aktywni”. Tutaj przyjąłem 
nieco inne założenie niż w „Kreatywnych”. Zależało mi na 
tym, żeby młodzi ludzie uczyli się zorganizować coś sami, 
tak od początku do końca, i brali za to odpowiedzialność. 
Rolą uczniów jest przygotować wniosek. Następnie zabez-
pieczyć transport, nocleg, a także skompletować grupę, naj-
lepiej tworzoną przez osoby z różnych szkół, która udaje się 
na dany wyjazd. Daje im to szansę wykazania się zdolnościa-
mi organizacyjnymi. My zabezpieczamy środki � nansowe, a 
ich rolą jest przygotować konkretne rozwiązania. Przyznam, 
że parę tych wypraw, obozów było naprawdę imponujących. 
Cieszę się, że mogliśmy stworzyć taką ofertę, która wychodzi 
ze szkołą poza szkołę. Jeszcze innym projektem jest gazeta 
„Tag_MY”. Tworzą ją młodzi dziennikarze ze wszystkich 
powiatowych placówek edukacyjnych. Opisują życie spo-
łeczności szkolnej, chwalą się sukcesami, robią wywiady z 
interesującymi ludźmi, piszą artykuły na tematy, które ich 
ciekawią. Gazeta jest dla młodzieży lekcją integracji oraz ob-
serwacji i przyjmowania świata.
 Czy pojawiają się jeszcze nowe pomysły?
 Ostatnio wpadło mi do głowy, by przygotować 
program pro� laktyczny, który odpowiadałby na współcze-
sne zagrożenia w szkole i nie tylko. Różnego rodzaju zagro-
żenia dotyczące wychowania młodego pokolenia występo-
wały zawsze. W tych czasach zmieniają się jednak szybciej 
niż kiedykolwiek. Ten proces jest bardzo dynamiczny. Na 
początek, wspólnie ze szkolnymi psychologami i pedago-
gami przygotowaliśmy cykl prelekcji, szkoleń zwracających 
uwagę na zagrożenia, ogólnie rzecz ujmując, cybernetyczne. 
Program jest adresowany do wszystkich uczniów klas pierw-
szych, rodziców oraz samych nauczycieli. To jest krok pierw-
szy. Zamierzam się też spotkać z samorządami szkolnymi, by 
posłuchać sugestii, jakie tematy należałoby podjąć w następ-
nej kolejności. W szkołach zaczęły występować zjawiska, ja-
kich do tej pory nie obserwowaliśmy. Dlatego też nauczyciel, 
psycholog, pedagog, ma z jednej strony podejmować działa-
nia pro� laktyczne, będzie potra� ł diagnozować zagrożenia, 
ale i w razie potrzeby podejmować działania, by potrzebu-
jącego pomocy ucznia skierować do odpowiedniej poradni, 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub innej przygo-
towanej do tego instytucji.
 A jak przebiega słynny powiatowy program 
stypendialny dla przyszłych lekarzy?
 Stypendia dla studentów medycyny to jest to, 
co spędza mi sen z powiek. Ponosimy przecież ogromne 
nakłady na Szpital Powiatowy w Oświęcimiu. Widać zresztą 
gołym okiem, że inwestycje te znakomicie poprawiają jakość 
usług. Ma to olbrzymie znaczenie dla wszystkich. Stawką 
jest przecież nasze życie i zdrowie. Ale najnowocześniejsza 
aparatura i nowoczesne wnętrza oddziałów to jeszcze za 
mało. Musimy mieć kadrę, które będzie nas w razie choroby 
obsługiwać i zabezpieczać. Nowoczesny sprzęt nie pomoże, 
gdy nie będzie odpowiednich specjalistów. Stąd też przygo-
towaliśmy stypendia dla studentów medycyny. Otrzymują 
2000 złotych miesięcznie. Po ukończeniu studiów taka oso-
ba, młody lekarz, odpracuje czas pobierania stypendium w 
naszej placówce. Rozpoczęliśmy program w ubiegłym roku. 
Optymizm pani Sabiny Bigos-Jaworowskiej, dyrektor Szpi-
tala Powiatowego w Oświęcimiu, która zaproponowała mi 
to rozwiązanie, był zaraźliwy. Uwierzyliśmy. Podpisaliśmy w 
ubiegłym roku osiem umów ze studentami medycyny. Cze-
kamy, co teraz się stanie, bo popularność naszego projektu 
wśród studenckiej braci na pewno rośnie. Liczę w każdym 
razie na to, że podobna liczba studentów pojawi się u nas w 
roku przyszłym, by podpisać kolejną partię umów. Mam też 
cichą nadzieję, że niektórzy z nich zostaną z nami, na ziemi 
oświęcimskiej, już na stałe.
    (PP)



    Gazeta Miejska strona nr 4


