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Szanowni Państwo, 

Co cztery lata dokonujemy wyborów, które mają fundamentalne znaczenie dla naszych 
małych ojczyzn. Wiąże się to zwykle z bardzo konkretnym wyzwaniem i konkretną szansą, 
które można dobrze wykorzystać lub zaprzepaścić. 

Powstanie mocnego samorządu to z pewnością jedno z największych osiągnięć ustrojowych 
w Polsce po 1989 r.  Dla nas lokalny samorząd jest podstawą demokracji i pomyślności jego 
mieszkańców. Uważamy, że zgodne współdziałanie prezydenta i radnych jest korzystne dla 
miasta i przynosi wymierne efekty, bo sukcesy osiągają Ci, którzy potrafią współpracować  
i porozumiewać się z innymi. 

Nasze miasto bardzo się zmieniło. Powstały nowe drogi, budynki mieszkalne, firmy i hotele. 
Zmodernizowano pływalnię, wybudowano halę sportową, tworzone są nowe miejsca rekreacji 
i wypoczynku. Potrafimy pozyskiwać znaczne środki europejskie, które przyspieszają rozwój 
Oświęcimia. Nasze miasto jest dziś postrzegane jako lider Małopolski Zachodniej. 

To sukces nas wszystkich, władz samorządowych, a przede wszystkim mieszkańców, 
którzy tworząc firmy, budując domy, remontując budynki mieszkalne w ramach wspólnot  
i spółdzielni mieszkaniowych - zmieniają nasze miasto.
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Oświęcim dziś jest miastem inwestycji i ciekawych wydarzeń. Miastem z przyszłością! 

Wielu gości i turystów jest pod dużym wrażeniem zachodzących tu przemian. Ukwiecone 
oświęcimskie ronda i klomby należą do najpiękniejszych w Polsce. To wszystko jest źródłem 
dumy i satysfakcji Nas - Oświęcimian.

Swoją pracą udowodniliśmy, że potrafimy dobrze zarządzać naszą małą ojczyzną, że 
potrafimy zamieniać marzenia w rzeczywistość. W ciągu tej kadencji z budżetu wydaliśmy 
przeszło 157 mln na rozwój miejskich inwestycji, w tym pozyskaliśmy aż 41 mln zł środków 
zewnętrznych. 

Przed nami kolejne wyzwania. Dlatego przedstawiam Państwu program na następne lata, 
w perspektywie roku 2030. Dziś, wiele projektów już realizujemy, wiele innych mamy 
przygotowanych - posiadających dokumentacje i czekających na finansowanie. Kolejne 
nowatorskie zamierzenia czekają na ujęcie ich w konkretne projekty. Staramy się pamiętać 
i rozwijać każdy obszar, za który odpowiada lokalny samorząd. Ujęliśmy to w dwudziestu 
jeden polach działania naszego programu. Należy go traktować jako dokument otwarty.

Liczymy na dialog i konstruktywne wnioski, które prosimy kierować na adres e-mail: 
jchkomitet@gmail.com

Nie chcemy jednak poprzestawać na tym co już osiągnęliśmy. Mamy ciekawy program, 
mamy zespół kompetentnych ludzi, którzy potrafią go zrealizować i pozyskiwać na niego 
pieniądze. Mamy pomysł na Oświęcim! Chcemy dalej rozwijać nasze Miasto, wykorzystywać 
jego potencjał i siłę jaka jest w Nas - mieszkańcach.

OŚWIĘCIM SMART CITY. Miasto inteligentne. Miasto europejskie. Miasto przyjazne dla 
mieszkańców. Miasto XXI wieku.

By to osiągnąć musimy mieć mocną drużynę i zgodę. Prezydenta i radnych, którzy będą 
ze sobą współpracować. Dlatego warto zagłosować na kandydatów Komitetu Wyborczego 
Wyborców Janusza Chwieruta Koalicja Obywatelska.

Zmieniamy Oświęcim Razem!
Janusz Chwierut
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Nowa Dekada – Oświęcim - 2030 

Rozwinięcie skrótów nazw występujących w opracowaniu:
• CBMZ Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej
• MZK Miejski Zakład Komunikacji
• OTBS Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
• ZBM Zarząd Budynków Mieszkalnych
• MŚP Małe i Średnie Przedsiębiorstwa
• PKP Polskie Koleje Państwowe
• PWSZ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
• MSG Miejska Strefa Gospodarcza
• PEC  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
• ZLA  Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
• MDSM  Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
• PMAB  Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
• UM  Urząd Miasta 
• OCK Oświęcimskie Centrum Kultury
• CDiM Centrum Dialogu i Modlitwy
• PTTK Polskie Towarzystwo Turystyki Krajoznawczej
• ŚDS Środowiskowy Dom Samopomocy
• OSP Ochotnicza Straż Pożarna
• MZ Muzeum Zamek
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XI. Współpraca z sąsiednimi gminami w działaniach umacniających aglomerację 
oświęcimską.

XII. Podniesienie poziomu opieki nad dziećmi oraz warunków do rozwoju przestrzeni 
edukacyjnej w szkołach. 

XIII. Angażowanie seniorów w życie miasta, tworzenie warunków do ich aktywizacji 
oraz zapewnienie im właściwej opieki.  

XIV. Polepszanie warunków do uprawiania sportu profesjonalnego i amatorskiego.

XV. Zapewnienie dobrego i szybkiego dostępu do podstawowej opieki medycznej.

XVI. Wspieranie organizacji pozarządowych dla wzmacniania rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego.

XVII. Eksponowanie i wykorzystanie walorów historyczno-kulturowych Oświęcimia.

XVIII. Podnoszenie znaczenia miasta jako ważnego ośrodka akademickiego.

XIX. Poprawa opieki nad zwierzętami - miasto przyjazne dla zwierząt.

XX. Podnoszenie funkcjonalności Urzędu przyjaznego dla mieszkańców. 

XXI. Wzrost poziomu bezpieczeństwa w mieście.
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I. Budowanie Smart City Oświęcim: nowoczesne, przyjazne, europejskie 
miasto.

• zakup nowoczesnych autobusów w tym elektrycznych 
• budowa systemu informacji pasażerskiej na przystankach
• zakup i montaż biletomatów 
• lepsze i efektywniejsze wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii (wspieranie 

zastosowania: pomp ciepła, solarów, stacji doładowania samochodów elektrycznych, 
farmy fotowoltaicznej)

• budowa parkingu wielopoziomowego wraz ze stacjami doładowania zasilania 
elektrycznego samochodów

• starania o włączenie Oświęcimia do sieci Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej 
• przeanalizowanie możliwości tworzenia „zielonej fali” wzdłuż ulicy Dąbrowskiego
• wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe
• stworzenie sieci wypożyczalni „roweru miejskiego” (w tym elektrycznego)
• wykorzystanie platform i aplikacji mobilnych do przekazywania informacji i sprzedaży 

usług publicznych 
• rozbudowa (wzbogacenie) Karty Mieszkańca o nowe funkcje z wykorzystaniem 

nowych technologii (płatności za usługi miejskie poprzez elektroniczną portmonetkę, 
konsultacje z mieszkańcami, itp)

• popularyzacja wśród mieszkańców zasad korzystania z nowoczesnych technologii 
(zaufany profil, parkomaty, składanie wniosków do urzędów za pomocą aplikacji)

• angażowanie mieszkańców w aktywny dialog dla poprawy warunków życia w 
mieście, a między innymi z takimi zespołami jak: Rady Osiedlowe, Rada Seniorów, 
Rada Młodzieży, Alert Antysmogowy i inne

• Kreowanie przestrzeni publicznej przyjaznej mieszkańcom: zieleni urządzonej, 
parkowej, elementów małej architektury, terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych 
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II. Rozwój sieci połączeń dróg tranzytowych, miejskich  
i wewnątrzosiedlowych.

Najważniejsze inwestycje na drogach miejskich:
• przebudowa terenu osiedla przy ul. Szpitalnej 
• przebudowa ul. Młyńskiej 
• przedłużenie ul. Żwirki Wigury
• przebudowa terenu przy Osiedlu Rotm. Pileckiego 
• budowa ul. Strzeleckiej i Jesionowej
• przebudowa ul. Kościeleckiej
• przebudowa ul. Pod Olszyną
• przebudowa ul. Sadowej (od Jagiełły - do 11 Listopada)
• przebudowa ul. Głogowej i ul. Łęgowej
• przebudowa ul. Bema
• przebudowa ul. Piłsudskiego
• przebudowa ul. Chopina
• przebudowa ul. 3 Maja 
• przebudowa ul. Cynkowej
• przebudowa ul. Koszykowej
• przebudowa ul. Pod Borem
• przebudowa ul. Polowieckiej
• przebudowa ul. Granicznej 
• budowa drogi za Kauflandem łączącej ulice Królowej Jadwigi z Zaborską
• przebudowa ul. Kamieniec
• budowa drogi za Kauflandem w kierunku ul. Batorego, równoległej do ul. Zaborskiej 
• budowa ul. Sikorskiego
• budowa ul. Krasińskiego (połączenie od hotelu Galicja do ul. Kownackiej)

Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych. Ulice:
• Nideckiego
• Kolbego
• Powstańców Śląskich
• Olszewskiego (od ul. Słowackiego do ul. Fabrycznej)
• Tysiąclecia (od ul. Słowackiego do ul. Chemików)
• Wysokie Brzegi (od Hospicjum do ul. Szpitalnej)
• Nadwiślańska 
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Infrastruktura wewnątrzosiedlowa.
• budowa parkingów wewnątrzosiedlowych
• remonty chodników i terenów międzyosiedlowych
• Program Remontu Dróg Lokalnych (ulic, chodników i parkingów - 500 tys. zł do 

podziału przez Rady Osiedlowe)

Działania ponadlokalne 
• działania wspierające budowę obwodnicy południowej z nowym mostem na rzece 

Sole stanowiącej połączenie z drogą ekspresową S 1 
• wsparcie działań na rzecz utworzenia bezpośredniego połączenia kolejowego  

z Tychami

III. Wzmacnianie warunków do rozwoju budownictwa wielorodzinnego oraz 
indywidualnego – dzięki wykorzystaniu wolnych terenów. 

• umożliwienie realizacji inwestycji mieszkaniowych indywidualnych i wielorodzinnych 
poprzez zmianę planów miejscowych 

• rozbudowa infrastruktury technicznej (drogi, kanalizacja, woda, co,) służącej 
rozwojowi budownictwa mieszkaniowego

• wykorzystanie wolnych terenów pod inwestycje mieszkaniowe (Stare Stawy, tereny 
za Kauflandem, tereny przy Wysokich Brzegach, Zasole Centrum w rejonie ul. Orląt 
Lwowskich, Złoty Stok -za tzw. białym domkiem, Monowice, Paździory)

• zagospodarowanie miejskich działek budowlanych w całym obszarze miasta,  
a w szczególności zagospodarowanie tzw. plomb w Starym Mieście

• poprawa warunków technicznych w budynkach będących własnością miasta (ZBM)
• wzmacnianie roli spółki miejskiej Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego (OTBS) jako narzędzia miasta w realizacji celów budownictwa 
mieszkaniowego

• kontynuacja przez OTBS programu budowy mieszkań z odroczoną własnością
• budowa przez miasto mieszkań na wynajem oparta o współpracę z OTBS
• rewitalizacja przez OTBS i ZBM budynków w Starym Mieście
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IV. Wzmocnienie pozycji Oświęcimia jako wiodącego ośrodka Małopolski 
Zachodniej. 

• umacnianie roli Oświęcimia jako ważnego ośrodka gospodarczego
• rozbudowa infrastruktury drogowej i kolejowej podnoszącej znaczenie Oświęcimia 

jako ważnego węzła komunikacyjnego
• rozwój jedynej w Małopolsce Zachodniej Państwowej Uczelni - PWSZ
• rozwój różnorodnych gałęzi turystyki 
• wspieranie Live Festival Oświęcim
• kontynuowanie projektów innowacyjnych na terenie Małopolski Zachodniej takich 

jak: Karta Mieszkańca, Karta Seniora, realizacja Uchwały Antysmogowej, działalność 
Rady Seniorów, Rady Młodzieży, realizacja projektu „Sadzimy 5000 drzew”)

V. Rozwój gospodarki opartej o nowoczesne firmy z dobrze rozwiniętym 
sektorem Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 

• zintensyfikowanie przez CBMZ działań wspierających MŚP
• utworzenie Funduszu Pożyczkowego w ramach CBMZ
• rozwój Miejskiej Strefy Gospodarczej w obszarach zakładów chemicznych  

i ul. Kolbego
• zmiany planów miejscowych sprzyjających powstawaniu nowoczesnych firm
• rozwijanie turystyki stającej się ważnym segmentem gospodarki Oświęcimia
• promocja Oświęcimia, jako kluczowego ośrodka gospodarczego Małopolski 

Zachodniej
• konsolidacja terenów w obszarach stref gospodarczych w celu tworzenia 

atrakcyjnych ofert inwestycyjnych
• aktywna promocja programu wsparcia inwestorów polegającego na ulgach  

w podatku od nieruchomości
• wspieranie najlepszych firm i najciekawszych inwestycji w ramach nagrody 

Oświęcimskiej Gali Biznesu
• aktywna promocja ofert inwestycyjnych
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VI. Rozwijanie roli Oświęcimia jako ważnego ośrodka praw człowieka  
i inicjatyw pokojowych.

• rozwój Oświęcimskiego Instytutu Praw Człowieka w tym realizacja projektu 
Oświęcimskie Forum Praw Człowieka

• przygotowanie programu edukacyjnego opartego o prawa człowieka  
i wielokulturowość Oświęcimia

• pogłębianie współpracy miasta z organizacjami edukacyjnymi: MDSM, Centrum 
Żydowskie, Stowarzyszenie Romów, CDiM, PWSZ, Międzynarodowe Centrum 
Edukacji o Auschwitz i Holokauście w PMAB

• stała współpraca z PMAB 
• ustanowienie oświęcimskiej nagrody dla osób i instytucji działających na rzecz 

pokoju i praw człowieka
• powołanie Galerii Sztuki Współczesnej związanej z przesłaniem pokojowym

VII. Wzmacnianie wizerunku Oświęcimia jako miasta wydarzeń kulturalnych  
o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i lokalnym.

• wspieranie Life Festival Oświęcim
• wspieranie Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego
• wzmacnianie miejskich projektów kulturalnych, a m.in.:

a. Jesień Oświęcimska, Festiwal Kultur, Soła Blues – UM
b. Tydzień Kultury Beskidzkiej, Kochać Człowieka, Festiwal Tańca – OCK
c. Aleja Pisarzy, Ogólnopolska Nagroda Literacka – Galeria Książki
d. Jarmark Kasztelański – MZ

• wspieranie street artu i szlaku murali w przestrzeni miasta
• budowa otwartego amfiteatru na Bulwarach
• współpraca ze stowarzyszeniami i fundacjami oraz innymi instytucjami działającymi 

w mieście, przy organizacji wydarzeń
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VIII. Rozwijanie turystyki opartej o pamięć, kulturę i edukację z dobrze 
rozwiniętą infrastrukturą służącą turystom i mieszkańcom. 

• współpraca z instytucjami działającymi w sferze szeroko rozumianej turystyki  
(a między innymi: PMAB, MDSM, CDiM, Centrum Żydowskie, Stowarzyszenie 
Romów, PTTK)

• współpraca z przedsiębiorcami z branży turystycznej
• utworzenie instytucji Oświęcimska Informacja Turystyczna
• wspieranie rozwoju infrastruktury turystycznej
• realizacja Oświęcimskiej Przestrzeni Spotkań służącej zarówno mieszkańcom jak  

i turystom
• budowa i utworzenie Centrum Nauki o Chemii
• wykorzystanie potencjału ścieżek rowerowych
• realizacja systemu informacji oraz oznakowania atrakcji turystycznych
• budowa parkingu na Bulwarach

IX. Kreowanie przestrzeni publicznych służących do wypoczynku i rekreacji.

• budowa Parku Pokoju pomiędzy ulicami Dąbrowskiego, Słowackiego, Olszewskiego  
i Szustera

• zwiększenie atrakcyjności przestrzeni na Bulwarach m.in. poprzez: nowoczesny plac 
zabaw, park wodny i park mgieł, trasy dla rolkarzy, nowe parkingi

• realizacja II etapu budowy Parku na Zasolu
• budowa otwartego kąpieliska przy krytej pływalni
• rozbudowa tras rowerowych w Oświęcimiu i ich oznakowanie
• kontynuacja projektu „spływy kajakowe na Sole”
• doposażanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych
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X. Dbanie o środowisko naturalne, a w szczególności o czyste powietrze.

• kontynuacja programu sadzenia drzew w Oświęcimiu
• realizacja programu antysmogowego, poprzez:

a. rozbudowę sieci ciepłowniczej PEC
b. likwidację palenisk węglowych w zasobach wielorodzinnych (ZBM)
c. system dotacji do wymiany nieekologicznych kotłów
d. podnoszenie poziomu wiedzy i edukacji o zagrożeniach wynikających ze smogu
e. współpracę z organizacjami pozarządowymi i Alarmem Smogowym
f. program osłonowy dla najuboższych
g. termomodernizację budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej 

(instytucje miejskie, współpraca z zarządcami)
h. wymianę autobusów komunikacji miejskiej

• wprowadzanie zapisów małopolskiej uchwały antysmogowej na terenie miasta
• stworzenie ekologicznej ścieżki edukacyjnej
• kontynuacja programu pn: „Oświęcim – miasto czyste, zielone i kolorowe”
• zachowanie i wspieranie rodzinnych ogródków działkowych

XI. Współpraca z sąsiednimi gminami w działaniach umacniających 
aglomerację oświęcimską.

• realizacja wspólnych działań promocyjnych szczególnie w zakresie turystki (ścieżki 
rowerowe, atrakcje turystyczne),

• realizacja wspólnych wydarzeń kulturalnych, 
• tworzenie wspólnej oferty gospodarczej,
• realizacja wspólnych inwestycji (np. ulice Paździory, Krasickiego, Zachodnia),
• podpisanie partnerstwa o współpracy,

XII. Podniesienie poziomu opieki nad dziećmi oraz oferty edukacyjnej w szkołach. 

• budowa żłobka
• budowa stadionu lekkoatletycznego przy SP 4
• modernizacja boisk przy Szkołach Podstawowych Nr 1,2,3,7,11
• doposażanie klasopracowni w szkołach
• termomodernizacja pozostałych obiektów oświatowych (w tym działające  

w budynkach będących własnością miasta przedszkola niepubliczne)
• rozwój i wspieranie systemu klas sportowych o profilu pływanie, hokej, jazda 

figurowe na lodzie, piłka nożna, siatkówka dziewcząt, koszykówka chłopców
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• modernizacja przedszkolnych placów zabaw
• stworzenie na terenach szkolnych tematycznych ścieżek edukacyjnych
• zorganizowanie przy jednej z miejskich szkół miasteczka komunikacyjnego

XIII. Angażowanie seniorów w życie miasta, tworzenie warunków do ich 
aktywizacji oraz zapewnienie im właściwej opieki.  

• rozbudowa Dziennego Domu Pomocy
• poszerzanie oferty Dziennego Domu Pomocy
• wspieranie Uniwersytetu Trzeciego Wieku
• poszerzanie oferty w ramach Karty Seniora
• stała współpraca z Oświęcimską Radą Seniorów

XIV. Polepszanie warunków do uprawiania sportu wyczynowego  
i amatorskiego.

• modernizacja hali lodowiska
• modernizacja stadionu piłkarskiego
• budowa stadionu lekkoatletycznego wraz ze wsparciem tej dyscypliny sportu
• zwiększanie wydatków na stowarzyszenia sportowe
• optymalne wykorzystanie hali sportowej dla dyscyplin halowych, jak i organizacji 

wydarzeń,
• podnoszenie atrakcyjności otwartych przestrzeni rekreacyjnych (Bulwary, Park 

Pokoju, Park Zasole, ścieżki rowerowe, skate park)
• doposażanie siłowni zewnętrznych
• wspieranie oświęcimskiego hokeja
• wykorzystanie oświęcimskiej pływalni do wyczynowego uprawiania sportu
• organizacja i wspieranie wydarzeń sportowych (np. wyścigi kolarskie, zawody 

pływackie, turnieje siatkówki, koszykówki) oraz organizację imprez rekreacyjnych  
(np. rajdy rowerowy, biegi, nordic walking, chillout rolkarzy)
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XV. Zapewnienie dobrego i szybkiego dostępu do podstawowej opieki 
medycznej.

• utrzymanie sieci placówek ZLA w Oświęcimiu
• zwiększenie dostępności do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
• podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego
• unowocześnienie wyposażenia medycznego w ośrodkach ZLA
• remont budynków i otoczenia przychodni
• zapewnienie w ramach systemu podstawowej opieki zdrowotnej dostępu do poradni 

specjalistycznych
• budowa Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych
• poszerzanie działań wspierających osoby niepełnosprawne
• rozbudowa i poszerzenie oferty ŚDS

XVI. Wspieranie organizacji pozarządowych i tworzenie warunków do 
budowania społeczeństwa obywatelskiego.

• rozbudowa Centrum Aktywności Społecznej
• zwiększanie finansowania organizacji pozarządowych
• kontynuacja współpracy z Zespołem doradczym ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi 
• organizacja konkursu na najciekawsze zadanie oraz lidera organizacji 

pozarządowych
• współpraca z nieformalnymi grupami mieszkańców w zakresie realizacji atrakcyjnych 

i nowatorskich miejskich inicjatyw
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XVII. Eksponowanie i wykorzystanie walorów historyczno-kulturowych 
Oświęcimia.

• zagospodarowanie reliktów XVI wiecznego ratusza (pod płytą Rynku) z możliwością 
ich zwiedzania

• zagospodarowanie tuneli z okresu II wojny światowej pod płytą Rynku z możliwością 
ich zwiedzania

• udostepnienie zwiedzającym odrestaurowanych tuneli pod wzgórzem zamkowym
• aranżacja wieży zamkowej i dostosowanie wnętrz zamkowych do historycznego 

klimatu miejsca
• wykorzystanie do zwiedzania wybranych schronów, bunkrów, jako uzupełnienie oferty 

turystycznej
• zwiększenie dofinansowania konserwacji obiektów ujętych w rejestrze zabytków
• współpraca z instytucjami działającymi w obszarze historycznym miasta

XVIII. Podnoszenie znaczenia miasta jako ośrodka akademickiego.

• wspieranie wysiłków PWSZ na rzecz tworzenia nowych kierunków studiów
• współpraca z PWSZ w zakresie zagospodarowanie trzeciego budynku
• zlokalizowanie bursy akademickiej w Starym Mieście
• utrzymanie dofinansowania PWSZ przez samorząd miasta
• organizacja wspólnych konferencji
• wspieranie organizacji Juwenaliów

XIX. Opieka nad zwierzętami - miasto przyjazne dla zwierząt.

• budowa nowego schroniska dla zwierząt
• współpraca i dofinansowanie działalności stowarzyszeń zajmujących się opieką nad 

zwierzętami
• budowa wybiegu dla psów w przestrzeni publicznej
• kontynuowanie chipowania zwierząt domowych
• ograniczenie działań mogących negatywnie wpływać na zwierzęta
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XX. Podnoszenie funkcjonalności Urzędu przyjaznego mieszkańcom. 

• rozwijanie urzędu przyjaznego i funkcjonalnego dla mieszkańców
• rozwój usług Urzędu Miasta przy wykorzystaniu nowych technologii  
• zwiększenie dostępności do Urzędu Miasta dla osób niepełnosprawnych
• utworzenie biura obsługi klienta w Urzędzie Miasta

XXI. Wzrost poziomu bezpieczeństwa w mieście.

• kontynuacja programu Bezpieczny Oświęcim (Straż Miejska, Straż Pożarna, Policja)
• rozbudowa monitoringu w mieście
• walka z problemem pseudograffiti
• współpraca z OSP Oświęcim w tym zakup średniego samochodu bojowego
• kontynuacja działań przeciwpowodziowych w tym wzmocnienie wału na Kamieńcu

Materiał sfinansowany ze środków KWW Janusza Chwieruta Koalicja Obywatelska
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