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I.

Ocena I Etapu Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego
realizowanego w latach 1997-2001

I Etap Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego (OSPR)
realizowany w latach 1997-2001, zakładał modernizację architektoniczną
i urbanistyczną Miasta Oświęcim i Gminy Oświęcim, której to modernizacji
nadrzędnymi celami były:
1) zapewnienie należnej czci miejscu upamiętniającemu masową zagładę
Żydów oraz męczeństwo narodu polskiego i innych narodów,
2) stworzenie warunków dla uszanowania ofiar ludobójstwa i poznawania
problemów związanych ze spuścizną wojny i martyrologią,
3) uporządkowanie i podniesienie estetyki strefy wokół byłego obozu
zagłady i innych miejsc martyrologii,
4) zapoczątkowanie działalności centrum edukacji w Oświęcimiu
i stworzenie warunków dla nadania mu charakteru międzynarodowego.
Cele te nie zostały do końca zrealizowane w ramach I Etapu OSPR.
Poniższa tabela przedstawia finansowanie I Etapu OSPR w rozbiciu na:
1) upamiętnienie
miejsc
zagłady
i zagospodarowanie strefy ochronnej,
2) modernizację układu komunikacyjnego,
3) zapoczątkowanie działalności edukacyjnej.

oraz

uporządkowanie

Zbiorcze zestawienie nakładów na realizację zadań w ramach OSPR w latach 1997-2001
(w tys. zł)
Upamiętnienie miejsc zagłady oraz
uporządkowanie i zagospodarowanie strefy
ochronnej
1997
1998
1999
2000
2001

1997

1998

1999

2000

2001

452,1

4673,6

3119,0

1471,8

196,0

700,5

6196,9

4097,6

1136,1

729,6

73,5
Państwowe Muzeum
A-B
Razem
525,6

460,0

214,0

50,6

279,3

43,6

440,3

669,6

1114,9

461,9

5133,6

345,0
3678,0

500,0
2022,4

475,3

744,1

6637,2

4767,2

2251,0

1191,5

Modernizacja układu komunikacyjnego

Zapoczątkowanie
działalności
Razem
edukacyjnej
1997
1998

Miasto Oświęcim

22773,2

Gmina Oświęcim

11834,90

15591,00

3807,7
300,0
300,0

1145,0
27725,2

300,0

Samorząd województwa małopolskiego i powiatu oświęcimskiego, analizując
OSPR, podjął działania zmierzające do utworzenia w Oświęcimiu szkoły wyższej
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o profilu humanistycznym, realizującej funkcje edukacyjne – także o charakterze
międzynarodowym. Przypomnieć trzeba, że Oświęcimski Program Rządowy
w swym I Etapie zakładał wprowadzenie w sąsiedztwo Muzeum instytucji
o funkcjach edukacyjnych w postaci Międzynarodowego Centrum Edukacyjnego.
Zadania tego nie udało się zrealizować. Obecnie stanowi ono jeden z priorytetów II
Etapu Programu. Oświęcimska wyższa szkoła humanistyczna ma natomiast
stanowić uzupełnienie zakładanego celu o charakterze edukacyjnym.
Stwierdzić należy, że pełny efekt realizacji I Etapu OSPR nie został dotychczas
osiągnięty z dwóch głównych powodów:
1) konieczności dokonania zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego Miasta oraz Gminy – co jest ze swej istoty procesem
skomplikowanym, a w sytuacji Oświęcimia szczególnie złożonym
i długotrwałym ze względu na specyfikę miejsca,
2) niepełnego zabezpieczenia środków finansowych na realizację OSPR.
Realizacja I Etapu OSPR w latach 1997-2001, mimo niepełnego wykonania
rzeczowego i finansowego, wykazała jednak jak ważne jest właściwe
rozwiązywanie problemów związanych z upamiętnieniem miejsca masowej zagłady
przy uwzględnieniu normalnego życia otaczającego go miasta oraz, że
w rozwiązywaniu tych problemów powinny uczestniczyć również organy
administracji rządowej i samorządowej.
W latach 90-tych Oświęcim stał się miejscem zawirowań związanych z istnieniem
na jego terenie obozu zagłady. Należy tutaj wymienić przede wszystkim sprawy
„supermarketu”, „krzyży na Żwirowisku” oraz dyskoteki w byłej Garbarni.
Problemy te pokazały, że wszystkie kwestie związane z funkcjonowaniem obozu
powinny być jak najszybciej uregulowane.
W wymiarze krajowym i międzynarodowym Oświęcim stanowi obiekt
symbolizujący tragiczne doświadczenie i jest przedmiotem zainteresowania różnych
narodów i religii oraz organizacji międzynarodowych takich jak UNESCO i Rada
Europy. W wymiarze ogólnoludzkim Oświęcim jest miejscem znaczącym dla
kultury i edukacji, pamięci historycznej o ludobójstwie, miejscem wizyt
państwowych oraz spotkań i pielgrzymek ludzi z całego świata. Jednocześnie
należy podkreślić, że w okresie funkcjonowania OSPR uległa znacznemu
pogorszeniu sytuacja gospodarcza kraju, regionu i miasta. W okresie ostatnich
pięciu lat ubyło 4652 miejsc pracy w Oświęcimiu (dane GUS: w roku 1996
zatrudnionych w Oświęcimiu było 17 718 osób, a roku 2000 – 13 062). Ta bardzo
niekorzystna tendencja utrzymuje się nadal. Efektem jest wzrost stopy bezrobocia
z 6,7% na 30 września 1996 roku do 17,25% na koniec roku 2001 (dane PUP
w Oświęcimiu).
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II.

Priorytety Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego
na lata 2002-2006

Do głównych celów OSPR na lata 2002-2006 należą:
1) dokończenie zadań, które nie zostały zrealizowane w ramach I etapu
OSPR,
2) utworzenie Międzynarodowego Centrum Edukacyjnego,
3) renowacja historycznych obiektów.
Cele te winny być realizowane przy jednoczesnym stworzeniu warunków
do normalnego funkcjonowania Miasta i Gminy Oświęcim.
Mijający z końcem 2001 roku pięcioletni okres realizacji I Etapu OSPR i zmiana
uwarunkowań prawnych wprowadzonych ustawą z dnia 7 maja 1999 roku
o ochronie terenów byłych obozów zagłady (Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412
ze zm.) nakłada potrzebę dokonania modyfikacji i zaktualizowania części zadań
rozpoczętych i niezakończonych oraz wprowadzenia zadań nowych.
Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy – Etap II przewidując kontynuację
zadań I Etapu i rozpoczęcie nowych, uwzględnia obecne potrzeby
i uwarunkowania i dostosowuje je do nowych regulacji prawnych oraz do nowej
struktury administracyjnej kraju. II Etap Oświęcimskiego Strategicznego Programu
Rządowego uwzględnia potrzebę dostosowania jego postanowień do regulacji
wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Z 1999r. Nr 15, poz. 139 ze zm.). Skorelowanie Programu
z przepisami przywołanej ustawy to zagadnienie, które wielokrotnie było
sygnalizowane i podkreślane w trakcie realizacji I Etapu.
Program II Etapu Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego na lata
2002-2006 zawiera:
1) wykaz miejsc zagłady przeznaczonych do upamiętnienia (cel ciągle
aktualny, należy przewidzieć stałe środki na utrzymanie tych miejsc),
który jest określony w karcie zadania nr 10/1 i 12/1,
2) mapę systemu drogowego docelowego (z uwzględnieniem zadań
przeznaczonych do realizacji w latach 2002-2006),
3) podział procentowy nakładów na realizację poszczególnych celów.
Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy na lata 2002-2006 przewiduje
4 priorytety programu operacyjnego - sformułowane zgodnie z założeniami
Programu Oświęcimskiego oraz z opracowaną w procesie partnerskiej współpracy
administracji samorządowej i rządowej oraz sektora prywatnego – na zlecenie
kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Strategią Rozwoju Ziemi Oświęcimskiej na
lata 2002-2006.
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Priorytet 1
Uporządkowanie i zagospodarowanie terenów wokół państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau (PM A-B).
Priorytet 2
Dostępność komunikacyjna Oświęcimia dla pielgrzymów i turystów, osób
dojeżdżających do pracy i korzystających z usług oraz dla inwestorów.
Priorytet 3
Prowadzenie w Oświęcimiu działalności edukacyjnej związanej z miejscem pamięci
oraz problematyka praw człowieka, stosunków międzynarodowych i pokoju.
Priorytet 4
Podniesienie atrakcyjności turystycznej Oświęcimia i okolic.
III.

Założenia wykonawcze Programu na lata 2002-2006

Prawidłowa realizacja przedkładanych propozycji II Etapu OSPR wymaga
zapewnienia corocznego wyodrębniania w budżecie Państwa środków finansowych
na wykonanie planowanych zadań Programu.
Zakłada się większe niż dotychczas finansowanie II Etapu OSPR środkami
pochodzącymi z budżetów samorządów oraz środkami pozabudżetowymi.
Procentowy udział środków OSPR w łącznych nakładach na zadania realizowane
w ramach poszczególnych priorytetów określa się następująco:
1) Priorytet 1 – Uporządkowanie i zagospodarowanie terenów przyległych do
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau – 80 do 100%,
2) Priorytet 2 – Dostępność komunikacyjna Oświęcimia dla pielgrzymów
i turystów, osób dojeżdżających do pracy i korzystających z usług oraz dla
inwestorów - do 50%,
3) Priorytet 3 – Prowadzenie w Oświęcimiu działalności edukacyjnej
związanej z miejscem pamięci oraz problematyką praw człowieka,
stosunków międzynarodowych i pokoju – 50%,
4) Priorytet 4 – Podniesienie atrakcyjności turystycznej Oświęcimia
– do 50%.
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IV.

Opis projektów
Priorytet 1

Uporządkowanie i zagospodarowanie terenów przyległych do Państwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau
Realizowany w latach 1997-2001 Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy
w zakresie uporządkowania i zagospodarowania terenów przyległych
do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau udowodnił jak ważne jest
prowadzenie spójnej polityki w zakresie ochrony miejsc pamięci.
W ramach priorytetu II Etapu realizowane mają być zadania, których celem jest:
1) rewaloryzacja historycznych obiektów byłego Konzentrationlager (KL)
usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie terenów muzealnych,
2) ekspozycja i udostępnianie miejsc związanych z historią KL AuschwitzBirkenau, usytuowanych poza terenami PM A-B,
3) oznakowanie historycznych
miejsc i obiektów związanych
z działalnością z zakresu kultury i edukacji, szkolnictwa i administracji.
Oczekiwania:
1) utrzymanie miejsc upamiętniających historię Oświęcimia,
2) zachowanie istniejących i stworzenie nowych miejsc pracy w sektorze
kultury i edukacji,
3) podniesienie atrakcyjności turystycznej Oświęcimia,
4) wzrost świadomości historycznej mieszkańców,
5) wyeliminowanie konfliktów wokół byłego KL Auschwitz-Birkenau.

Priorytet 2
Dostępność komunikacyjna Oświęcimia dla pielgrzymów i turystów, osób
dojeżdżających do pracy i korzystających z usług dla inwestorów
W latach 1997-2001 udało się w znacznym stopniu poprawić wewnętrzny układ
komunikacyjny. Nastąpiła poprawa bezpieczeństwa na drogach, między innymi
poprzez budowę chodników i modernizację dróg i skrzyżowań.
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W ramach priorytetu związanego z dostępnością komunikacyjną, realizowane mają
być zadania, których celem jest:
1)
2)
3)
4)

wyprowadzenie ruchu tranzytowego z sąsiedztwa PM A-B,
poprawa bezpieczeństwa na drogach,
poprawa jakości dróg,
dogodny dojazd dla pielgrzymów odwiedzających PM A-B.

Oczekiwania:
1) zwiększenie zatrudnienia - efekt po dwóch latach,
2) podniesienie atrakcyjności turystycznej subregionu – zwiększenie ruchu
turystycznego – efekt po pięciu latach,
3) wzrost inwestycji na obszarach objętych poprawą jakości infrastruktury –
efekt po dwóch latach,
4) obniżenie wskaźnika wypadkowości na drogach – efekt po dwóch latach,
5) zahamowanie niekorzystnych procesów migracyjnych w kontekście
lokalnym i regionalnym.

Priorytet 3
Prowadzenie w Oświęcimiu działalności edukacyjnej związanej
z miejscem pamięci oraz problematyką praw człowieka,
stosunków międzynarodowych i pokoju
Projektem realizowanym w ramach tego priorytetu będzie utworzenie
Międzynarodowego Centrum Edukacji. Program Międzynarodowego Centrum
Edukacji zakłada powstanie w Oświęcimiu centrum kształcenia nauczycieli, którzy
naukę o Holokauście mają wpisaną w program kształcenia oraz na bazie trzech
budynków byłych Zakładów Tytoniowych utworzenia w przyszłości Wyższej
Szkoły Humanistycznej jako państwowej szkoły wyższej. Projekt utworzenia
Międzynarodowego Centrum Edukacji spotkał się z dużym zainteresowaniem
uczestników międzynarodowej konferencji International Task Force on Holocaust
Education Research and Remembrance w Paryżu w dniach 24-26 czerwca 2002
roku. Planowana jest również współpraca z Auschwitz Jewish Center, która stworzy
szansę do zapoznania się nie tylko z Oświęcimiem jako miejscem martyrologii
i holocaustu, ale także miejscem, w którym przez setki lat żyli Żydzi, tworząc
i wzbogacając lokalną kulturę. Oświęcim stałby się centralnym miejscem edukacji,
informacji, pamięci i badań nad Holokaustem, prowadzonych obecnie przez ponad
1000 instytucji na całym świecie. Powstanie Międzynarodowego Centrum Edukacji
pozwoli z jednej strony w pełni wykorzystać doświadczenia i możliwości
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Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkanau, z drugiej zaś zaspokoi oczekiwania
jakie obserwujemy wśród Polaków, jak i przybywających do Polski przedstawicieli
społeczności międzynarodowej. Projektem powołania centrum edukacji
zainteresowane są międzynarodowe instytucje związane z miejscami Pamięci
Zagłady oraz UNESCO. Ta nowa funkcja Oświęcimia pozwoli jego mieszkańcom
wyjść
z tragicznego cienia, jaki na miasto rzuca dawny hitlerowski obóz zagłady.
Oświęcim stanie się znany jako miejsce i ośrodek edukacji, dokumentacji
i badań związanych z ludobójstwem i prawami człowieka oraz miejscem polskich
i międzynarodowych inicjatyw pokojowych, dialogu ludzi odmiennych kultur
i religii.
Oczekiwania:
1) rozwój środowiska intelektualnego i kulturalnego Oświęcimia,
2) rozwój Oświęcimia jako wielofunkcyjnego ośrodka edukacyjnego
o charakterze regionalnym i międzynarodowym,
3) realizacja międzynarodowych projektów naukowych i edukacyjnych,
4) powstanie nowych miejsc pracy po uruchomieniu szkoły wyższej.

Priorytet 4
Podniesienie atrakcyjności turystycznej Oświęcimia
Realizacje priorytetu „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Oświęcimia”
zapewnią działania, których celem jest:
1) rewitalizacja najwartościowszych XIII-wiecznych obiektów zabytkowych
Oświęcimia,
2) uzyskanie dostępności ruchu pielgrzymkowego i turystycznego
do najciekawszych obiektów Starego Miasta w tym: Zamku
Piastowskiego, Rynku, obiektów sakralnych i Żydowskiego Centrum
Edukacyjnego,
3) zagospodarowanie łęgu rzeki Soły.
Oczekiwania:
1) zachowane i nowo powstałe miejsca pracy,
2) podniesienie atrakcyjności turystycznej Oświęcimia – zwiększenie ruchu
turystycznego po dwóch latach,
3) wzrost inwestycji w sektorze infrastruktury turystycznej,
4) poprawa stanu środowiska naturalnego.
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Realizacja II Etapu Programu winna spowodować, że tragicznie doświadczony
przez historię Oświęcim stanie się miastem nie tylko kojarzonym z hitlerowskim
obozem zagłady, ale również miejscem, w którym spotykają się ludzie z różnych
środowisk, aby mówić o prawach człowieka i przypominać, jakie zagrożenie niesie
za sobą totalitaryzm, konflikty etniczne – miejscem, które umożliwi młodzieży
i dorosłym zrozumienie skomplikowanej problematyki Auschwitz i powiązania jej
z problemami nurtującymi społeczeństwo XXI wieku. Wydarzenia 11 września
2001 roku w Stanach Zjednoczonych unaoczniają znaczenie tej problematyki.
Dlatego Oświęcim – symbol największego ludobójstwa powinien zyskać także
charakter miejsca edukacji i kształtowania nowych pokoleń – w imię pokoju
i tolerancji. Takim ośrodkiem oddziaływania na kraj, Europę i świat powinno być
przede wszystkim Międzynarodowe Centrum Edukacyjne.
Zdając sobie sprawę z tego jak ważne znaczenie dla mieszkańców oraz władz,
w tym również dla Rządu, ma bezkonfliktowy rozwój Ziemi Oświęcimskiej, za
konieczne należy uznać kontynuację Oświęcimskiego Strategicznego Programu
Rządowego, uwzględniając zachodzące zmiany, potrzeby mieszkańców oraz
interesy Państwa.

Uwaga
W projekcie ustawy budżetowej na 2003 rok na realizację zadań Oświęcimskiego
Strategicznego Programu Rządowego została przewidziana kwota w wysokości
1 400 000 zł. Po uchwaleniu budżetu na 2003 rok karty zadań zostaną dostosowane
do planowanej kwoty. Powyższa uwaga została uzgodniona z Ministerstwem
Finansów.

Integralną częścią II Etapu OSPR są: karty zadań (załączniki 1-4) oraz mapa
systemu drogowego z uwzględnieniem zadań przeznaczonych do realizacji
w latach 2002 - 2006 (załącznik nr 5).
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OSPR
Zbiorcze zestawienie poziomu finansowania w latach 2002 - 2006 (w tys. zł)

Lp.
1

2

3

4
5

Priorytety
Uporządkowanie
i zagospodarowanie terenów
wokół Państwowego
Muzeum A - B
Dostępność komunikacyjna
Oświęcimia dla pielgrzymów
i turystów, osób
dojeżdżających do pracy
i korzystających z usług oraz
dla inwestorów
Prowadzenie w Oświęcimiu
działalności edukacyjnej
związanej z miejscem
pamięci oraz problematyką
praw człowieka, stosunków
międzynarodowych i pokoju
Poprawa atrakcyjności
turystycznej Oświęcimia

2002

2003

2005

2006

Razem
OSPR

Razem
pozostałe

Nakłady
ogółem

OSPR

samorządy

OSRP

samorządy

OSPR

samorządy

OSPR

samorządy

OSPR

samorządy

2 316

100

1 434

267

1 700

210

2 100

400

3 820

400

11 370

1 377

12 747

400

2 200

800

700

1 000

1 700

3 000

3 800

2 900

3 000

8 100

11 400

19 500

1 000

900

1 000

700

1 000

400

1 000

2 000

4 000

6 000

497

400

490

900

650

1 260

1 300

3 660

3 937

7 597

400

Rezerwa
Razem
Bieżące utrzymanie zadań
OSPR
Ogółem:

2004

300

300

300

700

1 000

300

1 200

3 116
200

3 797

3 834
100

2 457

4 600
50

3 560

7 060

6 500

7 720

4 400

26 330
350

20 714

45 844
350

3 316

3 797

3 934

2 457

4 650

3 560

7 060

6 500

7 720

4 400

26 680

20 714

46 194
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OŚWIĘCIMSKI STRATEGICZNY PROGRAM RZĄDOWY
Zestawienie finansowania z rezerwy celowej budżetu państwa
w latach 2002 –2006 (w tys. zł)
Lp.

Priorytety

1

Uporządkowanie
i zagospodarowanie terenów wokół
Państwowego Muzeum A - B
Dostępność komunikacyjna Oświęcimia
dla pielgrzymów i turystów, osób
dojeżdżających do pracy
i korzystających z usług oraz dla
inwestorów
Prowadzenie w Oświęcimiu działalności
edukacyjnej związanej z miejscem
pamięci oraz problematyką praw
człowieka, stosunków
międzynarodowych i pokoju
Poprawa atrakcyjności turystycznej
Oświęcimia

2

3

4
5

2002

2003

2004

2005

2006

Razem

2 316

1 434

1 700

2 100

3 820

11 370

400

800

1 000

3 000

2 900

8 100

900

700

400

400

900

1 260

700

3 660

300

300

300

300

1 200

3 116

3 834

4 600

7 060

7 720

26 330

200

100

50

3 316

3 934

4 650

400

Rezerwa
Razem
Bieżące utrzymanie zadań OSPR
Ogółem:

2 000

350
7 060

7 720

26 680
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ZAŁĄCZNIKI NR 1 – 4

KARTY ZADAŃ
REALIZOWANYCH W RAMACH
II ETAPU
OŚWIĘCIMSKIEGO STRATEGICZNEGO
PROGRAMU RZĄDOWEGO
W LATACH 2002 - 2006
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ZAŁĄCZNIK NR 1

PRIORYTET NR 1
TEMAT: UPORZĄDKOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW
WOKÓŁ PAŃSTWOWEGO MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU.
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Zadanie nr 1/1 (4/I)1
Kontynuacja zadania Nr 6 I etapu OSPR – Modernizacja ul. Więźniów Oświęcimia.
Prace do wykonania:
- remont nawierzchni jezdni wraz z elementami
- odwodnienia
- remont nawierzchni chodnika
- budowa odcinka kanalizacji deszczowej
- modernizacja oświetlenia ulicznego

- 11.096 m2
- 9.470 m2
- 310 m2
- 25 pkt.

Termin realizacji: 2002 - 2004
Wielkość nakładów:
- ogółem

2.050.000 zł

- w rozbiciu na etapy realizacyjne:
2002 r.
2003 r.
2004 r.

850.000 zł, w tym OSPR 770.000 zł
600.000 zł, w tym OSPR 400.000 zł
600.000 zł, w tym OSPR 400.000 zł

Realizator zadania:
Zarząd Powiatu Oświęcimskiego
Cel zadania:
Rewaloryzacja najbliższego sąsiedztwa terenów muzealnych w zakresie przywrócenia
oraz podwyższenia stanu technicznego i estetycznego ulicy stanowiącej bezpośredni
dojazd do głównej bramy Państwowego Muzeum od strony bramy PPKS.
Uzasadnienie:
Do dnia 31.12.2001 roku wykonano projekt budowlany modernizacji ulicy. Zarząd Miasta
jako współrealizator zadania rozpoczął w 2001 roku remont istniejącej kanalizacji
deszczowej przebiegającej w ulicy, którego zakończenie planuje się na kwiecień 2002
roku. Poprawa stanu technicznego kanalizacji była warunkiem przystąpienia do
modernizacji drogi.

1

Numeracja zadań zgodna z oznakowaniem użytym we wniosku do Ministra Finansów (SPB 16/2002/RW/KRM
z dnia 22 kwietnia 2002 r.) dot. uruchomienia rezerwy celowej na 2002 rok.
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Zadanie nr 2/1 (5/I)
Kontynuacja zadania Nr 10 I etapu OSPR – Modernizacja placu przed Dworcem PKP
oraz ul. Dworcowej.
Prace do wykonania:
- budowa ronda na skrzyżowaniu z ulicami:
Wyzwolenia i Powstańców Śląskich
- remont nawierzchni placu i ulicy
- modernizacja nawierzchni chodników
- przełożenie uzbrojenia podziemnego terenu
- budowa przejścia podziemnego dla pieszych
- przebudowa kanalizacji deszczowej
- przebudowa sieci oświetlenia ulicznego

- 226 m2
- 2.200 m2
- 3.850 m2
- 231 m2
35 mb
- 160 mb
8 pkt.

Termin realizacji: 2005 – 2006
Wielkość nakładów:
- ogółem
3.300.000 zł
- w rozbiciu na etapy realizacyjne:
2005 r.
1.300.000 zł, w tym OSPR
900.000 zł
2006 r.
2.000.000 zł, w tym OSPR 1.600.000 zł
Realizator zadania:
Zarząd Powiatu Oświęcimskiego
Cel zadania:
Rewaloryzacja najbliższego sąsiedztwa terenów muzealnych w zakresie przywrócenia
oraz podwyższenia stanu technicznego i estetycznego placów i ulic stanowiących
bezpośredni dojazd do Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau.
Uzasadnienie:
Do dnia 31.12.2001 roku wykonano projekt budowlany modernizacji placu przed
dworcem PKP łącznie z przebudową skrzyżowania ulic: Wyzwolenia, Powstańców
Śląskich i Dworcowej oraz wykonano remont ulic: Wyzwolenia i Powstańców Śląskich,
które łącznie z placem, stanowią główny ciąg komunikacyjny do Państwowego Muzeum
z kierunku Katowic i Krakowa. Zarząd Miasta jako współrealizator zadania wykonał
remont istniejącej kanalizacji deszczowej w obu w/w ulicach.
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Zadanie nr 3/1 (3/I)
Kontynuacja zadania Nr 5 I Etapu OSPR – Modernizacja ul. Leszczyńskiej na odcinku od
ul. Jaracza do ul. Legionów.
Prace do wykonania:
-

remont nawierzchni jezdni wraz z elementami
odwodnienia
remont nawierzchni chodnika

- 5.759 m2
- 3.320 m2

Termin realizacji: 2004 - 2005
Wielkość nakładów:
- ogółem
900.000 zł
- w rozbiciu na etapy realizacyjne:
2004 r.
300.000 zł, w tym OSPR 300.000 zł,
2005 r.
300.000 zł, w tym OSPR 300.000 zł,
2006 r.
300.000 zł, w tym OSPR 300.000 zł.
Realizator zadania:
Zarząd Powiatu Oświęcimskiego
Cele zadania:
1) Rewaloryzacja najbliższego sąsiedztwa terenów muzealnych w zakresie przywrócenia
oraz podwyższenia stanu technicznego i estetycznego ulicy. Po realizacji zadania ulica
będzie ciągiem pieszo – jezdnym,
2) Podwyższenie standardu technicznego i estetycznego trasy „marszu żywych”,
organizowanego przez społeczność żydowską oraz przejazdu oficjalnych delegacji
z byłego obozu w Oświęcimiu do byłego obozu w Brzezince.
Uzasadnienie:
Do dnia 31.12.2001 r. opracowano kompleksowy projekt budowlany oraz zrealizowano
na jego podstawie I etap zadania polegający na modernizacji ul. Leszczyńskiej – na
odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Jaracza, w oparciu o środki finansowe pochodzące
z budżetu OSPR. Przedmiotowa ulica na odcinku od ul. Jaracza do ul. Legionów przylega
bezpośrednio do terenu Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau (PM A-B)
i stanowi główny dojazd do niego. W związku z powyższym ulica ta winna posiadać
wzorowy stan techniczny. W obecnej chwili stan ten (szczególnie chodników) jest
nieodpowiedni.
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Zadanie nr 4/1
Kontynuacja zadania Nr 1 I Etapu OSPR – Modernizacja ul. Męczeństwa Narodów
w Brzezince.
Prace do wykonania:
- remont ulicy na odcinku od ul. Piwnicznej
do „Bramy Śmierci”
- 2.600 m2
- wykonanie chodnika na odcinku od ul. Piwnicznej
do „Bramy Śmierci”
- 920 m2
- przebudowa skrzyżowania z ul. Ofiar Faszyzmu przed „Bramą Śmierci”:
- remont nawierzchni
- 2.200 m2
- wykonanie chodnika
- 820 m2
- budowa parkingu
- 2.640 m2
- oświetlenie placu
9 pkt.
- budowa sieci oświetlenia proponowana w ramach środków zaoszczędzonych po
przetargach z wykonawcami.
Termin realizacji: 2003 – 2006
Wielkość nakładów:
- ogółem
1.000.000 zł – w całości OSPR
- w rozbiciu na etapy realizacyjne:
2003 r.
400.000 zł
2006 r.
600.000 zł
Realizator zadania:
Zarząd Powiatu Oświęcimskiego
Cele zadania:
1) Stworzenie właściwych warunków dla prawidłowego funkcjonowania strefy
ochronnej wokół Państwowego Muzeum w Brzezince,
2) ułatwienie dojazdów i dojść do Państwowego Muzeum w Brzezince,
3) przywrócenie oraz podwyższenie standardu technicznego, funkcjonalnego
i estetycznego dojazdu do byłego obozu w Brzezince.
Uzasadnienie:
W 1999 roku wykonano pierwszy etap modernizacji ul. Męczeństwa Narodów
obejmujący remont ulicy z chodnikiem na odcinku od wiaduktu nad torami PKP do
skrzyżowania z ulicami: Piwniczną i Jakubowskiego. Drugi etap realizacji zapewni
sprawne dojście i dojazd na całej długości ulicy stanowiącej główne połączenie pomiędzy
dwoma byłymi obozami w Oświęcimiu i Brzezince.
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Zadanie Nr 5/1 (2/II)
Kontynuacja zadania Nr 3 I Etapu OSPR – Modernizacja drogi powiatowej nr 04-104 na
odcinku Babice – Harmęże – 8.300 m.
Prace do wykonania:
Etap l od Stadionu w Brzezince w kierunku ul. Śląskiej w Babicach na odcinku 600 mb:
- poszerzenie jezdni
- skropienie bitumem
- wykonanie warstwy wiążącej o grubości 4 cm
- wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm
- kratki ściekowe z przykanalikami z rur fi 200/
Etap II od ul. Śląskiej w kierunku Brzezinki na odcinku 1260 mb:
- skropienie bitumem
- wykonanie warstwy wiążącej o grubości 3 cm
- wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm
- 7.560 m2
- frezowanie
- 2.900 m2
- odtworzenie rowów
- 2.400 m2
Etap III od Bramy Śmierci w kierunku Harmęż na odcinku 1000 mb:
- skropienie bitumem
- wykonanie warstwy wiążącej o grubości 3 cm
- wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm
- 8.000 m2
- frezowanie
- 8.000 m2
- chodniki z krawężnikami, obrzeżami
i odwodnieniem
- 600 mb
Termin realizacji: 2004 - 2006
Wielkość nakładów:
- ogółem

1.600.000 zł – w całości ze środków OSPR

- w rozbiciu na etapy realizacyjne:
2004 r.
500.000 zł
2005 r.
500.000 zł
2006 r.
600.000 zł
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Realizator zadania:
Zarząd Powiatu Oświęcimskiego
Cel zadania:
Ułatwienie dojazdów i dojść do Państwowego Muzeum w Brzezince oraz
przywrócenie i podwyższenie standardu technicznego, funkcjonalnego i estetycznego
dojazdu do byłego obozu w Brzezince.
Uzasadnienie:
Realizacja powyższego zakresu na odcinku pomiędzy Babicami a Brzezinką poprawi
dojazd do Państwowego Muzeum oraz umożliwi właściwe warunki funkcjonowania
komunikacji w sołectwach: Babice, Brzezinka i Pławy.
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Zadanie Nr 6/1 (3/II)
Kontynuacja zadania Nr 2 I Etapu OSPR – Modernizacja ulicy Piwnicznej w Brzezince.
Prace do wykonania:
- opracowanie dokumentacji włącznie z zagospodarowaniem terenu „Judenrampy”
w połączeniu z obozem oraz terenu „Ziemniaczarek”,
- wykup terenów,
- budowa jednostronnego chodnika łącznie z budową kanalizacji odwodnienia ulicy,
- budowa 2 parkingów dla autobusów i samochodów osobowych,
- budowa nawierzchni historycznej drogi łączącej pierwszą rampę kolejową tzw.
„Judenrampę” z obozem w Brzezince,
- budowa sieci oświetlenia ulicy - 10 pkt.
Termin realizacji: 2004 - 2006
Wielkość nakładów:
- ogółem
600.000 zł – w całości ze środków OSPR
- w rozbiciu na etapy realizacyjne:
2003 r.
50.000 zł
2005 r.
250.000 zł
2006 r.
300.000 zł
Realizator zadania:
Zarząd Gminy Oświęcim
Cele zadania:
1) Zapewnienie warunków technicznych i funkcjonalnych dojazdu dla odwiedzających
muzeum do miejsc historycznych tj. „Judenrampy”, bocznicy kolejowej, budynków
dawnych „Ziemniaczarek”,
2) Rewaloryzacja pierwszej historycznej drogi byłego KL Birkenau pełniącej funkcję
drogi przemarszu więźniów z „Judenrampy” do obozu,
3) Zapewnienie właściwej i pełnej ekspozycji miejsc i obiektów historycznych,
4) Zapewnienie właściwych warunków ruchu dla pielgrzymów i dla ruchu lokalnego.
Uzasadnienie:
Ekspozycja terenu „Judenrampy” wraz z drogą przemarszu więźniów do obozu ma duże
znaczenie symboliczne i historyczne.
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Zadanie Nr 7/1 (4/II)
Kontynuacja zadania Nr 4 I Etapu OSPR – Modernizacja ul. Czernichowskiej
w Brzezince.
Prace do wykonania:
- opracowanie dokumentacji,
- wykup terenów,
- poszerzenie jezdni na odcinku 250 m,
- renowacja nawierzchni asfaltobetonowej,
- budowa oświetlenia ulicznego - 6 pkt.
Termin realizacji: 2002 - 2006
Wielkość nakładów:
- ogółem
220.000 zł
- w rozbiciu na etapy realizacyjne:
2002 r.
20.000 zł
2003 r.
30.000 zł
2004 r.
2005 r.
150.000 zł
2006 r.
20.000 zł

ze środków Samorządu
ze środków OSPR
ze środków OSPR
ze środków OSPR

Realizator zadania:
Zarząd Gminy Oświęcim
Cele zadania:
1) Stworzenie właściwych warunków dla prawidłowego funkcjonowania strefy
ochronnej wokół Państwowego Muzeum w Brzezince,
2) Przywrócenie oraz podniesienie standardu technicznego i funkcjonalnego drogi dla
zapewnienia właściwych parametrów dla ruchu lokalnego mieszkańców Brzezinki
w czasie odbywających się obchodów rocznicowych,
3) Ułatwienie dojazdów do obozu dla odwiedzających oraz wyjazdu z Brzezinki,
4) Wyeliminowanie kolizji ruchu lokalnego, samochodowego i pieszego z ruchem
pielgrzymkowym na terenie sołectwa Brzezinka.
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Zadanie 8/1 (5/II)
Kontynuacja zadania Nr 5 I Etapu OSPR – Państwowe Muzeum w Brzezince – budowa
i modernizacja parkingów oraz dróg dojazdowych w rejon byłych „Stosów
Spaleniskowych” Międzynarodowego Pomnika Ofiar Faszyzmu oraz „Bramy Śmierci”.
Prace do wykonania:
- opracowanie dokumentacji budowlanej dla małych parkingów przy Cmentarzu
Jeńców Radzieckich i ul. Kombatantów,
- wykup terenów,
- remont drogi dojazdowej do cmentarza Jeńców Radzieckich (ul. Leśna I i II odcinek)
o powierzchni 6.231 m,
- rozbudowa parkingu przy Cmentarzu Jeńców Radzieckich - ok. 500 m,
- utwardzenie oraz odwodnienie drogi od cmentarza Jeńców Radzieckich do bramy
wjazdowej na teren byłego obozu - dojazd do tzw. Białego Domku oraz byłych
„Stosów Spaleniskowych” łącznie z możliwością nawrotu o powierzchni 1.862 m.
Termin realizacji: 2002 – 2005
Szacunkowa wielkość nakładów:
- ogółem
827.000 zł
- w rozbiciu na etapy realizacyjne:
2002 r.
146.000 zł ze środków OSPR,
2003 r.
371.000 zł, w tym OSPR - 354.000 zł,
2004 r.
310.000 zł, w tym OSPR - 300.000 zł.
Realizator zadania:
Zarząd Gminy Oświęcim
Zarząd posiada dokumentację na przebudowę drogi ul. Leśnej w Brzezince.
Cele zadania:
1) Zapewnienie warunków technicznych i funkcjonalnych dojazdu pielgrzymów do
miejsc historycznych, zlokalizowanych w zachodniej części byłego obozu
tj. Cmentarza Jeńców Radzieckich w Brzezince, tzw. Białego Domku, terenów byłych
„Stosów Spaleniskowych”, Krematoriów Międzynarodowego Pomnika Ofiar
Faszyzmu,
2) Zapewnienie właściwych warunków dojść i odwiedzania tych miejsc przez
pielgrzymów,
3) Zapewnienie właściwej i pełnej ekspozycji miejsc i obiektów historycznych.
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Zadanie Nr 9/1 (2/IV)
Kontynuacja zadań 1/II, 2/II, 8/IV – tereny Skarbu Państwa.
Prace do wykonania:
-

przygotowanie części pomieszczeń budynku nr 2 na cele edukacyjne,
dokończenie remontu elewacji, remont dachu i wymiana okien w budynku nr 1.

Termin realizacji: 2002
Wielkość nakładów:
2002 r.

600.000 zł ze środków OSPR

Realizator zadania:
Zarząd Powiatu Oświęcimskiego
Cel zadania:
Zakończenie remontu elewacji i dachów oraz rozpoczęcie adaptacji części
pomieszczeń w budynkach przeznaczonych na cele edukacyjne.
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Zadanie Nr 10/1 (4/IV)
Poszerzenie zadania Nr 6/II I Etapu OSPR – Tereny Historycznej Bocznicy Kolejowej
wzdłuż ul. Leszczyńskiej na odcinku od ul. Jaracza do ul. Legionów.
Prace do wykonania:
- opracowanie dokumentacji,
- oczyszczenie torowiska i terenu przyległego do bocznicy,
- wykonanie ciągu pieszo-jezdnego eksponującego zabytkowe elementy bocznicy,
- wprowadzenie elementów małej architektury i wyposażenia terenów otwartych oraz
plenerowej informacji wizualnej dotyczącej fotografii i topografii KL Auschwitz.
Projekt zagospodarowania terenu wraz z realizacją musi być zgodny z zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Termin realizacji: 2006
Wielkość nakładów:
2006 r.

200.000 zł ze środków OSPR

Realizator zadania:
Starostwo Powiatu Oświęcimskiego
Cele zadania:
1) Wyeksponowanie historycznych elementów zagospodarowania byłego KL Auschwitz,
usytuowanych poza Muzeum,
2) Rewaloryzacja terenu dla podniesienia estetyki najbliższego otoczenia obiektów
historycznych Muzeum.
Uzasadnienie:
Wskazany odcinek bocznicy jest ostatnim elementem, który nie został wyremontowany
podczas I etapu OSPR. Za podjęciem prac przemawia fakt, że przebiega ona bezpośrednio
wzdłuż byłego obozu zagłady i głównej bramy wejściowej na jego teren.
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Zadanie Nr 11/1 (8/IV)
Kontynuacja zadania 1/III I etapu OSPR – Obiekty kubaturowe – renowacja zniszczonych
elewacji budynków.
- obiekty funkcji specjalnej (poobozowe i powojenne) – 8/8200 m2 (ilość obiektów/
pow. elewacji)
Prace do wykonania:
- remont elewacji połączony z drobnymi naprawami elementów pokrycia dachu oraz
renowacją stolarki okiennej i drzwiowej.
Termin realizacji: 2002
Wielkość nakładów ogółem:
2002 r.

400.000 zł ze środków OSPR

Realizator zadania:
Zarząd Miasta Oświęcim
Cel zadania:
Rewaloryzacja historycznych obiektów byłego KL Auschwitz usytuowanych
w bezpośrednim sąsiedztwie terenów muzealnych.
Uzasadnienie:
Remont przedmiotowych 8 obiektów planowany był w harmonogramie robót w 2001
roku, lecz z powodu braku środków finansowych zadanie nie zostało zrealizowane,
a przetarg unieważniono. Ze względu na fakt, iż obiekty sąsiadują bezpośrednio
z Pomnikiem Zagłady i są widoczne z jego terenu, należy koniecznie przeprowadzić
remont elewacji wytypowanych ośmiu budynków i zakończyć przerwane w 2001 roku
zadanie. Należy nadmienić, że w ramach zadania Nr 1/III OSPR w 1999 r. poddano
renowacji zewnętrznej 12 obiektów cywilnych na Os. im. rtm. W. Pileckiego, tworzących
z budynkami wojskowymi jeden kompleks zabudowy historycznej z okresu II wojny
światowej.
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Zadanie Nr 12/1 (10/IV)

Kontynuacja zadań 1/IV – 6/IV I etapu OSPR – Ekspozycja i upamiętnienie
historycznych miejsc i obiektów związanych z przedwojennymi dziejami Oświęcimia
i historią byłego obozu KL Auschwitz.
1. Ekspozycja historycznej bocznicy kolejowej – upamiętnienie ofiar obozu dowożonych
koleją na miejsce kaźni.
Prace do wykonania:
- opracowanie dokumentacji,
- upamiętnienie miejsca kaźni w formie tablicy pamięci w oprawie architektoniczno –
plastycznej usytuowanej przy terenie dawnej „Kanady l”,
- wprowadzenie nasadzeń niskiej i wysokiej zieleni towarzyszącej.
2. Upamiętnienie ofiar pierwszej masowej egzekucji w KL Auschwitz.
Prace do wykonania:
-

opracowanie dokumentacji,
upamiętnienie miejsca kaźni w formie tablicy pamięci w oprawie architektoniczno –
plastycznej usytuowanej w południowo-zachodnim narożniku ogrodzenia PKS SA,
wprowadzenie nasadzeń niskiej i wysokiej zieleni towarzyszącej.

3. Upamiętnienie miejsca wysypywania prochów spalonych ofiar masowej zagłady KL
Auschwitz.
-

Prace do wykonania:
opracowanie dokumentacji,
upamiętnienie miejsca wysypywania prochów spalonych ofiar w formie tablicy
pamięci w oprawie architektoniczno – plastycznej na planowanej do realizacji
w zadaniu Nr 8/II kładce dla pieszych na wysokości budynku „Teatru”.

4. Miejsce upamiętnienia pierwszej komory gazowej tzw. „Czerwony Domek”
usytuowanej przy ul. Leśnej po zachodniej stronie Muzeum w Brzezince.
Prace do wykonania:
- opracowanie dokumentacji,
- upamiętnienie miejsca w formie tablicy pamięci usytuowanej w zaprojektowanym
ogrodzeniu.
Termin realizacji: 2006

Wielkość nakładów ogółem:
2006 r.

60.000 zł ze środków OSPR
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Cele zadania:
1) Upamiętnienie miejsca kaźni i męczeństwa,
2) Ekspozycja i udostępnienie miejsc związanych z historią KL Auschwitz,
usytuowanych poza terenami muzealnymi.
Realizator zadania:
Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau.
5. Tereny dawnego obozu pracowników cywilnych „Zivilarbeiterlager” przy
ul. Leszczyńskiej na wysokości budynku mieszkalnego Nr 1 – 1 tablica.
6. Tereny dawnego składu materiałów budowlanych „Bauhof” przy ul. Leszczyńskiej –
1 tablica.
7. Tereny dawnej „Osady Barakowej” przy historycznej bocznicy kolejowej na
ul. Leszczyńskiej na wysokości skrzyżowania z ul. Spółdzielców; na terenach
pomiędzy ZPUH „Maja” i KBO – 2 tablice.
Termin realizacji: 2006
Wielkość nakładów ogółem:
2006 r.
140.000 zł ze środków OSPR
Realizator zadania:
Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau
Cele zadania:
1) Oznakowanie historycznych miejsc i obiektów związanych z przedwojennymi
dziejami Oświęcimia i faktografią KL Auschwitz,
2) Ekspozycja i udostępnienie miejsc związanych z historią KL Auschwitz – Birkenau,
usytuowanych poza terenami muzealnymi.
Uwaga:
Uwzględnia się możliwość upamiętnienia również innych miejsc, związanych z historią
KL Auschwitz – Birkenau, wskazanych przez dyrekcję Muzeum w ramach przyznanych
w/w środków finansowych.
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Zadanie Nr 13/1 (1/V)
Kontynuacja zadania Nr 44 l Etapu OSPR – Zadania na terenie strefy ochronnej
w Brzezince i w Pławach (dawny KL Birkenau) oraz w Harmężach.
A. Zakończenie prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru
terenów w otoczeniu Pomnika Zagłady Auschwitz – Birkenau w gminie Oświęcim.
Prace do wykonania:
-

opracowanie Etapu VI b miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Termin realizacji: 2002

Wielkość nakładów ogółem:
2002 r.

24.000 zł ze środków OSPR

Realizator zadania:
Zarząd Gminy Oświęcim

B. Przebudowa ul. Do Pomnika w Pławach wraz z oświetleniem.
Prace do wykonania:
-

wykup terenów,
przebudowa drogi ul. Do Pomnika w Pławach,
budowa oświetlenia ulicznego.

Termin realizacji: 2002 - 2003
Szacunkowa wielkość nakładów:
- ogółem
205.000 zł
- w rozbiciu na etapy realizacji:
2002 r.
50.000 zł ze środków OSPR
2003 r.
155.000 zł ze środków OSPR

Realizator zadania:
Zarząd Gminy Oświęcim
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C. Remont kładki dla pieszych nad Dworcem PKP łącznie z remontem ul. Górniczej
i ul. Brzozowej w Brzezince.
Prace do wykonania:
-

ekspertyza kładki,
opracowanie dokumentacji,
remont kładki,
częściowy remont ul. Górniczej i ul. Brzozowej w Brzezince jako ciąg pieszy od
kładki do ul. Leśnej i obozu KL w Brzezince,
uzupełnienie oświetlenia ulicznego.

Termin realizacji: 2002 – 2006
Szacunkowa wielkość nakładów:
- ogółem
341.000 zł
- w rozbiciu na etapy realizacji:
2002 r.
46.000 zł ze środków OSPR
2003 r.
295.000 zł w tym OSPR - 245.000 zł.
Realizator zadania:
Zarząd Gminy Oświęcim
D . Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową do Centrum Pielgrzymkowego
o.o. Franciszkanów w Harmężach (miejsce zdeponowania krzyży ze „Żwirowiska”).
Prace do wykonania:
- budowa parkingu wraz z drogą dojazdową.
Termin realizacji: 2002
Szacunkowa wielkość nakładów:
- ogółem
280.000 zł
Realizator zadania:
Zarząd Gminy Oświęcim
Cele zadania:
1) Ochrona, ekspozycja, udostępnienie i upamiętnienie historycznych miejsc i obiektów
związanych z faktografią byłego obozu Zagłady, usytuowanych poza terenami
muzealnymi,
2) Stworzenie warunków do ochrony lokalnych wartości kulturowych i zapewnienie
warunków bezkolizyjnego rozwoju struktur osadniczych wsi Brzezinka i Pławy
w sąsiedztwie terenów muzealnych,
3) Poprawa dojazdu do istniejącego Sanktuarium Zwycięskiej Miłości – Centrum Ojca
Kolbego w Harmężach jako centrum pielgrzymkowego w którym prezentowane są
wystawy: „Klisze pamięci” prof. Mariana Kołodzieja i wystawa multimedialna
poświęcona św. Maksymilianowi M. Kolbe,
4) Zapewnienie sprawnej i kompleksowej obsługi ruchu odwiedzających Muzeum
w zakresie dostępności komunikacyjnej.
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Priorytet nr 1 – Uporządkowanie i zagospodarowanie terenów wokół
Państwowego Muzeum Auschwitz - Birkenau
Numer i nazwa zadania

Wartość
zadania w
tys.PLN

2002

2003

2004

2005

OSPR

samorządy

OSPR

samorządy

OSPR

samorządy

770

80

400

200

400

200

2006

OSPR

samorządy

OSPR

samorządy

Zadanie Nr 1/1 (*2)
Modernizacja ul.
Więźniów Oświęcimia –
kontynuacja

2 050

Zadanie nr 2/1 (*2,4)
Plac przed dworcem PKP

2 600

700

300

1 300

300

Modernizacja ul.
Dworcowej – kontynuacja

700

200

100

300

100

Zadanie nr 3/1 (*2)
Modernizacja
ul.Leszczyńskiej

900

Zadanie nr 4/1 (*2)
Modernizacja
ul.Męczeństwa Narodów kontynuacja

1 000

Zadanie nr 5/1 (*2)
Modernizacja
dr.powiatowej nr 04-104
na odc.Babice-Harmężekontynuacja-I etap

1 600

300

300

300

600

400

500

500

600
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Zadanie nr 6/1 (*2)
Modernizacja
ul.Piwnicznej kontynuacja

600

Zadanie nr 7/1 (*2)
Modernizacja ul.
Czernichowskiej kontynuacja

220

Zadanie nr 8/1 (*4)
Państwowe Muzeum w
Brzezince-budowa i
modernizacja parkingów
oraz dróg dojazdowychkontynuacja-I etap

827

146

Zadanie nr 9/1 (*3)
Kontynuacja zadania 1/II
i 2/II, 8/IV- Tereny
Skarbu Państwa

600

600

Zadanie nr 10/1 (*4)
Tereny historycznej
bocznicy kolejowej przy
ul.Leszczyńskiej

200

Zadanie nr 11/1 Obiekty
kubaturowe – renowacja

400

Zadanie nr 12/1 (*4)
Ekspozycja i
upamiętnianie
historycznych miejsc

200

Zadanie nr 13/1 (*4)
Zadania na terenie strefy
ochronnej - i w
Harmężach

850

400

12 747

2 316

RAZEM:

20

50

250

300

30

150

20

354

17

300

10

200

400

200

100

200

50

200

1 434

267

1 700

210

2 100

400

3 820

400
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Budżet całkowity

12747

Budżet OSPR

11370

Budżet samorządów

1377

w tym

Legenda:
*2 - zadanie realizuje jednocześnie priorytet 2 (dostępność komunikacyjna
Oświęcimia...)

Gmina Oświęcim

97

Miasto Oświęcim

1280

*4 - zadanie realizuje jednocześnie priorytet 4 (poprawa atrakcyjności
turystycznej Oświęcimia)

Powiat Oświęcimski
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ZAŁĄCZNIK NR 2

PRIORYTET NR 2
TEMAT: DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA OŚWIĘCIMIA DLA
PIELGRZYMÓW I TURYSTÓW.
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Zadanie Nr 1/2 (7/I)
Remont ul. Dąbrowskiego z Mostem Piastowskim.
Przygotowanie realizacji – opracowana dokumentacja budowlano – wykonawcza.
Prace do wykonania:
- remont Mostu Piastowskiego
- remont nawierzchni i chodników ul. Dąbrowskiego
- remont chodników

- dł. 180 mb
- 10.500 mb
- 5.830 m2

Termin realizacji: 2002 – 2004
Wielkość nakładów:
- ogółem

3.800.000 zł

- w rozbiciu na etapy realizacyjne:
2002 r.
2.400.000 zł, w tym OSPR 400.000 zł
2003 r.
700.000 zł, w tym OSPR 500.000 zł
2004 r.
700.000 zł, w tym OSPR 500.000 zł
Realizator zadania:
Zarząd Powiatu Oświęcimskiego
Cel zadania:
Uzyskanie sprawnych połączeń Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau
z prawobrzeżną częścią miasta i dostępu do najważniejszych obiektów zabytkowych,
polepszenie warunków technicznych funkcjonowania drogowej trasy pielgrzymkowej
Wadowice - Oświęcim w obszarze miasta.
Uzasadnienie:
Zadanie zaproponowano do realizacji w II etapie OSPR z uwagi na fakt, że
ul. Dąbrowskiego wraz z Mostem Piastowskim łączą tereny muzealne z oświęcimską
starówką i stanowią podstawowy element w systemie drogowym miasta. Ponadto
usprawni przyjezdnym pielgrzymom zapoznanie się ze zbiorami i działalnością Fundacji
Centrum Żydowskiego.
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Zadanie Nr 2/2 (1/VI)
Przygotowanie budowy obwodnicy Oświęcimia wraz z infrastrukturą.
Prace do wykonania:
- opracowanie dokumentacji,
- wykup terenów,
- realizacja dwóch przepraw mostowych przez rzekę Sołę i Wisłę.
Termin realizacji: 2002 – 2006
Wielkość nakładów:
- ogółem
5.700.000 zł
- w rozbiciu na etapy realizacyjne:
2002 r.
200.000 zł ze środków Samorządu
2003 r.
800.000 zł, w tym OSPR 300.000 zł
2004 r.
2.000.000 zł, w tym OSPR 500.000 zł
2005 r.
1.800.000 zł, w tym OSPR 500.000 zł
2006 r.
900.000 zł, w tym OSPR 400.000 zł
Realizator zadania:
Zarząd Województwa Małopolskiego
Cele zadania:
1) Poprawa dostępności komunikacyjnej Oświęcimia do Państwowego Muzeum
Auschwitz – Birkenau,
2) Uzyskanie sprawnego połączenia z Krakowem i Aglomeracją Górnośląską poprzez
autostradę A-4, a w przyszłości poprzez drogę ekspresową S-1,
3) Wyprowadzenie ciężkiego ruchu tranzytowego z bezpośredniego sąsiedztwa
Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau.

Uzasadnienie:
Przygotowanie inwestycji przy pomocy środków OSPR umożliwi jej dalszą realizację
z funduszy unijnych.
Ponadto poprawa dotychczasowej komunikacji Oświęcimia jest jednym z podstawowych
zadań wynikających ze Strategii Ziemi Oświęcimskiej.
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Zadanie Nr 3/2
Kontynuacja zadania Nr 9 I Etapu OSPR – Modernizacja ul. Konopnickiej na dojeździe
do węzła drogowego „NIWA” wraz z budową wiaduktu pod linią kolejową Oświęcim –
Kraków Płaszów.
Prace do wykonania:
- budowa wiaduktu pod linią kolejową Oświęcim-Kraków Płaszów – łącznie
z wykonaniem tymczasowych objazdów,
- przebudowa odcinka ulicy,
- budowa chodników,
- przebudowa oświetlenia ulicznego,
- przebudowa uzbrojenia terenu,
- inne wydatki związane z realizacją inwestycji.
Okres realizacji: 2005 – 2006
Wielkość nakładów:
- ogółem
10.000.000 zł
- w rozbiciu na etapy realizacyjne:
2005 r.
5.000.000 zł, w tym OSPR
2006 r.
5.000.000 zł, w tym OSPR

2.500.000 zł
2.500.000 zł

Realizator zadania:
Zarząd Województwa Małopolskiego
Cel zadania:
Zapewnienie przepustowości skrzyżowań dla aktualnie występującego natężenia ruchu
przy równoczesnym uwzględnieniu jego wzrostu w latach następnych na dojazdach do
terenów muzealnych, a także sprawne rozdzielenie potoków ruchu celem separacji
terenów Państwowemu Muzeum Auschwitz – Birkenau od ruchu tranzytowego
i lokalnego, sprawne połączenie Oświęcimia z Krakowem.
Uzasadnienie:
Do dnia 31.12.2001 r. uzyskano decyzję dotyczącą warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu (wz i zt) oraz na jej podstawie opracowano kompleksowy
projekt budowlany przebudowy drogi wraz z wiaduktem, objazdami na czas budowy,
odwodnieniem i oświetleniem. W ramach realizacji l etapu wykonano przebudowę
skrzyżowania ulic: Konopnickiej i Nideckiego. Przygotowano również dokumentację
formalno-prawną niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę II etapu inwestycji.
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Priorytet nr 2 – Dostępność komunikacyjna Oświęcimia dla pielgrzymów i turystów, osób dojeżdżających do pracy i
korzystających z usług oraz dla inwestorów
Lp.

Numer i nazwa zadania

Wartość
zadania w
tys.PLN

2002
OSPR

1

Zadanie nr 1/2 Remont
ul. Dąbrowskiego z
mostem Piastowskim

3 800

2.

Zadanie nr 2/2
Przygotowanie budowy
obwodnicy Oświęcimia

5 700

3

Zadanie nr 3/2
Modernizacja ul.
Konopnickiej

10 000

Razem

19 500

Modernizacja ul.
Legionów
Budżet całkowity
Budżet OSPR
GDDP
Budżet samorządów
w tym

400

2003

2005

samorządy

OSPR

samorządy

OSPR

samorządy

2 000

500

200

500

200

300

500

500

1 500

1050-powiat
950-miasto

200

400

2004

2200

800

700

1000

1700

2006

OSPR

samorządy

OSPR

samorządy

500

1 300

400

500

2 500

2 500

2 500

2 500

3000

3800

2900

3000

Bieżące utrzymanie ze środków ZDW w
Krakowie
19500
8100
1000
10400
Samorząd Województwa

6000

Samorządy lokalne

4400
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ZAŁĄCZNIK NR 3

PRIORYTET NR 3
TEMAT: PROWADZENIE W OŚWIĘCIMIU DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ
ZWIĄZANEJ Z MIEJSCEM PAMIĘCI ORAZ PROBLEMATYKĄ
PRAW CZŁOWIEKA, STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I
POKOJU.
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Zadanie Nr 1/3 (1/VII) –

Międzynarodowe Centrum Edukacyjne,
Oświęcimska Wyższa Szkoła Humanistyczna.

Prace do wykonania:
- adaptacja budynku nr 1 oraz nr 2 usytuowanych przy ul. Kolbego 4, stanowiących
pozostałość po byłych Zakładach Przemysłu Tytoniowego.
Termin realizacji: 2002 – 2005
Wielkość nakładów:
- ogółem
6.000.000 zł
- w rozbiciu na etapy realizacyjne:
2002 r.
1.000.000 zł ze środków Samorządu
2003 r.
1.900.000 zł, w tym OSPR 900.000 zł
2004 r.
1.700.000 zł, w tym OSPR 700.000 zł
2005 r.
1.400.000 zł, w tym OSPR 400.000 zł
Realizator zadania:
Zarząd Województwa Małopolskiego
Cele zadania:
1) Zmiana wizerunku miasta poprzez edukację humanistyczną związaną z tym miejscem,
2) Powstanie ośrodka akademickiego w Oświęcimiu,
3) Wprowadzenie nowych funkcji do obiektów poprzemysłowych położonych
w sąsiedztwie Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau,
4) Rozwój infrastruktury miejskiej związanej z istnieniem uczelni.
Uzasadnienie:
Wojewoda Małopolski podjął decyzję o przekazaniu wyżej wymienionych terenów na
rzecz Samorządu Wojewódzkiego. Obecnie trwają prace polegające na aktualizacji
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, mające na celu między innymi
zmianę przeznaczenia tego obszaru na tereny usług publicznych.
Równocześnie trwają starania o wydanie przez Radę Ministrów rozporządzenia
o utworzeniu Oświęcimskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej. Po spełnieniu powyższych
warunków tereny na których przewiduje się usytuowanie Państwowej Wyższej Szkoły
Humanistycznej przekazane zostaną na rzecz Samorządu Wojewódzkiego. Uwzględniając
fakt, że funkcje Międzynarodowego Centrum Edukacyjnego oraz Wyższej Szkoły
Humanistycznej wzajemnie się uzupełniają, adaptacja budynku nr 1 i nr 2 będzie służyć
obu instytucjom.
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Priorytet nr 3 – Prowadzenie w Oświęcimiu działalności edukacyjnej związanej z miejscem pamięci oraz problematyką praw
człowieka, stosunków międzynarodowych i pokoju
Lp.

Numer i nazwa zadania

Wartość
zadania w
tys.PLN

2002
OSPR

1

Zadanie nr 1/3 (*1)
Międzynarodowe
Centrum Edukacji,
Oświęcimska Wyższa
Szkoła Humanistyczna

6 000

Budżet całkowity

6000

Budżet OSPR

2000

Budżet samorządów

4000

w tym

2003

2004

2005

2006

samorządy

OSPR

samorządy

OSPR

samorządy

OSPR

samorządy

1 000

900

1 000

700

1 000

400

1 000

OSPR

samorządy

Legenda:
*1 - zadanie realizuje jednocześnie priorytet 1 (uporządkowanie terenów
wokół PM A-B)

Samorząd Województwa

1500

Samorządy lokalne,
środki własne OWSH

2500
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ZAŁĄCZNIK NR 4

PRIORYTET NR 4

TEMAT:

POPRAWA
ATRAKCYJNOŚCI
OŚWIĘCIMIA.

TURYSTYCZNEJ
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Zadanie Nr 1/4 (8/I)
Modernizacja ciągu ulic: Berka Joselewicza, św. Jana Bosko i Spadochroniarzy.
Prace do wykonania:
- modernizacja nawierzchni ulic i chodników - dł. 395 mb,
- przebudowa kanalizacji,
- przebudowa oświetlenia ulicznego.
Termin realizacji: 2006
Wielkość nakładów :
ogółem:
2006 r.

800.000 zł, w tym OSPR 400.000 zł

Realizator zadania:
Zarząd Miasta Oświęcim
Cel zadania:
Uzyskanie prawidłowej dostępności ruchu pielgrzymkowego do najciekawszych
obiektów zabytkowych Starego Miasta w tym: Zamku Piastowskiego, rynku, obiektów
sakralnych (kościołów i synagogi), Żydowskiego Centrum Edukacji.
Uzasadnienie:
Zadanie wprowadzone do II Etapu OSPR na lata 2002 – 2006 na mocy zapisu dokumentu
rządowego OSPR 1997 – 2001, który przewidywał możliwość poszerzenia Programu
o tematykę związaną z rewitalizacją Starego Miasta i jego obiektów zabytkowych.
Wymieniony ciąg ulic przebiega przez teren ścisłej strefy ochrony konserwatorskiej
w układzie urbanistycznym starego miasta, wpisanym do rejestru zabytków. Do
31.12.2001 roku wykonano projekt budowlany i złożono dokumentację formalno-prawną
celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
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Zadanie Nr 2/4(11/l)
Modernizacja Placu Kościuszki.
Prace do wykonania:
-

opracowanie dokumentacji,
modernizacja nawierzchni jezdni, placu i chodników – pow. 5.625 m,
przebudowa sieci oświetlenia ulicznego,
przebudowa uzbrojenia terenu.

Termin realizacji: 2002 – 2004
Wielkość nakładów:
- ogółem
1.300.000 zł
- w rozbiciu na etapy realizacyjne:
2002 r.
2004 r.

850.000 zł, w tym OSPR 400.000 zł
450.000 zł, w tym OSPR 200.000 zł

Realizator zadania:
Zarząd Miasta Oświęcim

Cel zadania:
Stworzenie właściwej oprawy Grobu Nieznanego Żołnierza, zlokalizowanego
w bezpośrednim sąsiedztwie Rynku, który jest miejscem uroczystości rocznicowych,
również z udziałem najwyższych władz państwowych.
Uzasadnienie:
Zadanie wprowadzone do II Etapu OSPR na lata 2002 – 2006 na mocy zapisu dokumentu
rządowego OSPR 1997 – 2001, który przewidywał możliwość poszerzenia Programu
o tematykę związaną z rewitalizacją Starego Miasta i jego obiektów zabytkowych. Plac
Kościuszki jest poza Rynkiem Głównym, centralnym miejscem Starego Miasta, na
którym z racji zlokalizowania Grobu Nieznanego Żołnierza koncentrują się obchody
wszystkich świąt państwowych i rocznic. Władze Oświęcimia zdecydowały przed kilku
laty, aby miejscu temu nadać odpowiedni wygląd, adekwatny do charakteru
odbywających się na nim spotkań. W związku z tym podjęte zostały m.in. następujące
działania:
- zmodernizowano ciągi chodników po stronie zachodniej i południowej Placu,
- wprowadzono stylowe oświetlenie wzdłuż zmodernizowanych chodników,
- zlikwidowano na Placu Kościuszki przystanek główny autobusów MZK,
- rozstrzygnięto wspólnie z Politechniką Śląską konkurs architektoniczny na sposób
zagospodarowania terenu Placu,
- opracowano projekty budowlane na modernizację centralnej płyty Placu na przedpolu
Grobu oraz na jego zapleczu.
Do chwili obecnej miasto zainwestowało w modernizację Placu Kościuszki kwotę ok.
250.000 zł.
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Zadanie Nr 3/4 (12/I)
Modernizacja ul. Górnickiego.
Prace do wykonania:
- opracowanie dokumentacji,
- modernizacja nawierzchni jezdni i chodników - dł. 405 mb,
- przebudowa uzbrojenia terenu,
- przebudowa sieci oświetlenia ulicznego.
Termin realizacji: 2003 – 2005
Wielkość nakładów:
- ogółem
660.000 zł
- w rozbiciu na etapy realizacyjne:
2003 r.
60.000 zł ze środków Samorządu
2005 r.
600.000 zł, w tym OSPR 300.000 zł
Realizator zadania:
Zarząd Miasta Oświęcim
Cel zadania:
Uzyskanie prawidłowej dostępności ruchu pielgrzymkowego do najciekawszych
obiektów zabytkowych Starego Miasta w tym Zamku Piastowskiego, obiektów
sakralnych (kościołów i synagogi), Żydowskiego Centrum Edukacji.
Uzasadnienie:
Zadanie wprowadzone do II Etapu OSPR na lata 2002 – 2006 na mocy zapisu dokumentu
rządowego OSPR 1997 – 2001, który przewidywał możliwość poszerzenia Programu
o tematykę związaną z rewitalizacją Starego Miasta i jego obiektów zabytkowych.
Przedmiotowa ulica przebiega przez teren ścisłej strefy ochrony konserwatorskiej
w układzie urbanistycznym starego miasta, wpisanym do rejestru zabytków.
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Zadanie Nr 4/4 (13/I)
Modernizacja ul. Zamkowej – dł. 181 mb.
Prace do wykonania:
-

opracowanie dokumentacji,
przebudowa skrzyżowania ulic: Zamkowej, Górnickiego i Solnej,
modernizacja nawierzchni jezdni i chodników,
przebudowa uzbrojenia terenu,
przebudowa sieci oświetlenia ulicznego.

Termin realizacji: 2003 – 2005
Wielkość nakładów:
- ogółem
390.000 zł
- w rozbiciu na etapy realizacyjne:
2003 r.
30 000 zł ze środków Samorządu
2005 r .
360.000 zł, w tym OSPR 160.000 zł
Realizator zadania:
Zarząd Miasta Oświęcim
Cel zadania:
Uzyskanie prawidłowej dostępności ruchu pielgrzymkowego do najciekawszych
obiektów zabytkowych Starego Miasta w tym: Zamku Piastowskiego, obiektów
sakralnych (kościołów i synagogi), Żydowskiego Centrum Edukacji.
Uzasadnienie:
Zadanie wprowadzone do II Etapu OSPR na lata 2002 – 2006 na mocy zapisu dokumentu
rządowego OSPR 1997 – 2001, który przewidywał możliwość poszerzenia Programu
o tematykę związaną z rewitalizacją Starego Miasta i jego obiektów zabytkowych.
Przedmiotowa ulica przebiega przez teren ścisłej strefy ochrony konserwatorskiej
w układzie urbanistycznym starego miasta, wpisany do rejestru zabytków.
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Zadanie Nr 5/4 (1/III)
Rekonstrukcja i renowacja XIII – wiecznego Zamku Piastowskiego Książąt Oświęcimskich
łącznie ze wzgórzem zamkowym.
Prace do wykonania:
- remont i rekonstrukcja obiektu z wymianą więźby i pokrycia dachu oraz wymianą stolarki
okiennej i drzwiowej,
- przebudowa sieci zasilania obiektu,
- uporządkowanie wzgórza zamkowego w zakresie drogi dojazdowej i placu, oświetlenia
oraz zieleni parkowej.
Termin realizacji: 2002 – 2006
Szacunkowa wielkość nakładów:
- ogółem
4.447.000 zł
- w rozbiciu na etapy realizacyjne:
2002 r.
47.000 zł ze środków Samorządu
2003 r.
800.000 zł, w tym OSPR 400.000 zł
2004 r.
1.100.000 zł, w tym OSPR 700.000 zł
2005 r.
1.600.000 zł, w tym OSPR 800.000 zł
2006 r.
900.000 zł, w tym OSPR 300.000 zł
Realizator zadania:
Zarząd Miasta Oświęcimia
Cel zadania:
Rewitalizacja najwartościowszych XIII – wiecznych obiektów zabytkowych miasta
Oświęcimia.
Uzasadnienie:
Zadanie wprowadzone do II Etapu OSPR na lata 2002 – 2006 na mocy zapisu dokumentu
rządowego OSPR 1997 – 2001, który przewidywał możliwość poszerzenia Programu
o tematykę związaną z rewitalizacją Starego Miasta i jego obiektów zabytkowych. Zamek
Piastowski Książąt Oświęcimskich jest najstarszym i najcenniejszym obiektem zabytkowym
na terenie miasta. Z uwagi na pogarszający się jego stan techniczny, powodowany upływem
czasu, wymaga podjęcia zabiegów renowacyjnych i konserwacji. W ostatnich latach miasto
wykonało kosztowne zabezpieczenie wzgórza zamkowego przed osiadaniem, kompleksowe
badania archeologiczne i architektoniczne oraz szereg innych prac budowlanych. W 2001 r.
została opracowana dokumentacja budowlana remontu i adaptacji obiektu, zatwierdzona do
realizacji przez wojewódzkie służby konserwatorskie.
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Priorytet nr 4 - Poprawa atrakcyjności
turystycznej Oświęcimia
Lp.

Numer i nazwa zadania

Wartość
zadania w
tys.PLN

2002
OSPR

2003
samorządy

OSPR

2004
samorządy

2005

OSPR

samorządy

OSPR

2006
samorządy

800

1

Zadanie nr 1/4
Modernizacja
ul.B.Joselewicza, ks.
Bosko, Spadochroniarzy

2

Zadanie nr 2/4
Modernizacja Placu
Kościuszki

3

Zadanie nr 3/4
Modernizacja
ul.Górnickiego

660

60

300

300

4

Zadanie nr 4/4
Modernizacja ul.
Zamkowej

390

30

160

200

5

Zadanie nr 5/4
Renowacja Zamku
Pistowskiego

4 447

RAZEM:

7 597

Budżet całkowity
Budżet OSPR
Budżet samorządów
w tym

1 300

400

400

7597
3660
3937
Miasto Oświęcim

450

OSPR

samorządy

400

400

250

200

47

400

400

700

400

800

800

300

600

497

400

490

900

650

1 260

1 300

700

1 000

3937
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