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Burza wokół Oświęcimskiego

Strategicznego Programu

Rządowego nie cichnie. 

To najwyraźniej dopiero jej

początek —str. 3

Tydzień przed planowanym

zakończeniem prac remontowych

otwarto most przy ulicy Borowcowej

w Chrzanowie. Od wczoraj można 

nim jeździć —str. 2

■ ALICJA RENKIEWICZ

Nie liczyło się kto pierwszy do-
trze do mety. Dla nas najważ-
niejsza była integracja i dobra
zabawa – podkreśla Grażyna
Kowina–Świderek, kierow-
niczka jubileuszowego Rajdu
Rowerowego jaki odbył się
w niedzielę w Bukownie.

Na starcie organizowanej
po raz piąty imprezy stanęło
244 uczestników. Do pokona-
nia mieli 14 kilometrów po
urokliwych zakątkach miejsco-
wości.

Rajd przyciągnął nie tylko
mieszkańców Bukowna, ale
też sąsiedniego Olkusza i Bole-
sławia oraz gości z dalszych
stron: Chrzanowa, Oświęci-
mia oraz Jaworzna... Siedmio-
letnia Marzenka Kupka przy-
jechała na imprezę z rodzica-
mi aż z Piekar Śląskich.

– Już kiedyś jechałam tą tra-
są i wcale nie jest trudna. Mo-
że w tym roku będę miała
szczęście i wylosuję rower.

– Trasa dostosowana jest dla
osób w każdym wieku, nieza-
leżnie od kondycji fizycznej
– potwierdza Grażyna Kowina-
Świderek. – Wytyczając ją bra-
liśmy pod uwagę, że pojadą tę-
dy całe rodziny.

Darek Orzechowski wyru-
szył na rajd po raz trzeci. Do tej
pory kończył imprezę tylko
z akcesoriami sportowymi,
którymi nagradzany jest każdy
uczestnik rajdu.  – W tym roku

do rozlosowania jest aż pięć ro-
werów górskich, więc wzrasta-
ją szanse, że jeden z nich trafi
do mnie – mówił.

Ostatecznie najcenniejsze
prezenty – w wyniku losowa-
nia – otrzymali: Mateusz So-
wiński, Bartosz Czechowski
i Jarosław Dąbek z Bukowna,
Michał Kubański z Bolesławia
oraz jedyna kobieta, Zofia
Piętka z Olkusza.

– Zadbaliśmy o to, by każ-
dy z uczestników rajdu otrzy-
mał jakiś upominek. Akceso-
ria rowerowe takie jak bido-
ny, dzwonki, koszulki czy cza-
peczki trafiły do wszystkich
– dodaje organizatorka im-
prezy.

Samo pokonanie trasy raj-
du było tylko częścią jubile-
uszowej imprezy. Na zakoń-
czenie organizatorzy zadbali

o strawę dla ciała i dla du-
cha.

Dla nikogo nie zabrakło
grillowanych kiełbasek i ka-
szanki oraz wyśmienitego żur-
ku. Organizatorzy postarali się
też o oprawę muzyczną – kon-
cert na żywo. Nad bezpieczeń-
stwem rowerzystów czuwali
mundurowi z Komisariatu Po-
licji w Bukownie.
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Na starcie rajdu stanęło 244 rowerzystów z kilku miejscowości Małopolski zachodniej

FOT. ALICJA RENKIEWICZ

Uciekający kierowca
OŚWIĘCIM

Policja natrafiła na 49–letnie-
go mieszkańca miasta, wła-

ściciela samochodu, którym
spowodowano wypadek
w mieście nad Sołą. Czy to wła-
ściciel wozu siedział za kół-
kiem audi, wykaże śledztwo.

Do zdarzenia doszło na uli-
cy Fabrycznej. Nieznany
sprawca wyjeżdżał z ulicy Fok-
sa. Nie udzielił pierwszeń-
stwa mieszkańcowi Piotro-
wic, który jechał główną szosą
fiatem cinquecento. Ze-
pchnięty na pobocze fiat, ude-
rzył w rowerzystę z Oświęci-

mia, który chciał się przedo-
stać na drugą stronę ulicy Fa-
brycznej. Sprawca odjechał
z miejsca zdarzenia w kierun-
ku Oświęcimia. Obrażeń ciała
doznali pasażerka fiata oraz
rowerzysta. Oboje pozostali
w szpitalu.

Mundurowi rozpoczęli po-
szukiwania sprawcy. Szybko
ustalili, że samochód stoi przy
ulicy Czarnieckiego i należy do
49–latka z Oświęcimia. Kto fak-
tycznie kierował audi, ma wy-
jaśnić dochodzenie prowadzo-
ne przez sekcję ruchu drogo-
wego Komendy Powiatowej
Policji w Oświęcimiu.  (TAJ)

Zbierał dziecięcą
pornografię
CHRZANÓW

Chrzanowska prokuratura
skierowała do sądu akt

oskarżenia przeciwko 37–let-
niemu mieszkańcowi Chrza-
nowa. Mężczyźnie zarzuca się
kolekcjonowanie dziecięcej
pornografii.

Kilkanaście twardych dys-
ków, kilkaset płyt CD i DVD,
a na nich prawie tysiąc zdjęć
i 30 filmów o treści pornogra-
ficznej, z udziałem osób poni-
żej 15 roku życia.  Tę sporych
rozmiarów kolekcję, miesz-
czącą się w jednym z chrza-
nowskich mieszkań, udało się
namierzyć dzięki pomocy
i wsparciu policjantów z Ko-
mendy Stołecznej z Warsza-
wy, którzy skanując sieć na-
trafili na amatora dziecięcej
pornografii, buszującego po
internecie.

Zatrzymany 37-latek przy-
znał się do zarzucanych mu
czynów. Przy okazji złożył
bardzo krótkie wyjaśnianie

oświadczając, że istotnie po-
siadał na swoim komputerze
pliki z pornografią dziecięcą,
ale te znalazły się w nim bez
jego wiedzy i zgody. Owszem,
lubił odwiedzać i przeglądać
strony pornograficzne, ale
z dorosłymi. Dziecięca porno-
grafia miała mu się „ściągać
przypadkiem”.

Z opinii biegłego wynika
jednak, że pliki były ściągane
z internetu w pełni świado-
mie. O przypadkowym dzia-
łaniu nie może być raczej mo-
wy, bo informatyczne zdolno-
ści „kolekcjonera” oceniono
grubo powyżej przeciętnej.
W dodatku zebrane materiały
były pieczołowicie archiwizo-
wane.

Mimo, że zatrzymany męż-
czyzna mieszkał w domu
z dwójką dzieci, nie stwier-
dzono by znalazły się one na
którejś z fotografii, czy filmo-
wym ujęciu. Chrzanowskie-
mu kolekcjonerowi grozi do
pięciu lat więzienia.  (ANK)
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BUKOWNO. Tu nie było ważne, w jakim czasie dotrze się do mety

Integracja na
dwóch kółkach

            


