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Minimalizacja zimowych szkód
Niezależnie od tego, czy zima jest dla nas łagodna, czy jej
mroźne oblicze daje nam się we znaki, to jej skutki widoczne
na drogach bywają podobne.
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Kierowcy narzekają na spore utrudnienia, bowiem jazda
oświęcimskimi ulicami przypomina tor z przeszkodami.
Choć zima jeszcze nie odpuszcza, to już na początku lutego
rozpoczęły się prace związane
z usuwaniem ubytków w nawierzchni
asfaltobetonowej
ulic powiatowych i miejskich
w Oświęcimiu. To wynik ostatnich roztopów, które obnażyły
fatalny stan dróg.
Mechanizm powstawania wyrw
w jezdni nie jest skomplikowany
– zamarzająca woda rozsadza
asfalt, który pęka. Jednak nie
bez znaczenia dla tego procesu
jest też duży ruch drogowy.
– Niestety na drogach nie ma
asfaltu. Nie jestem ekspertem,
ale wydaje mi się bezsensowne
takie łatanie dziur na zimno, bo
to jest mało efektywne, dziury
za chwilę wyłażą z powrotem.

Oświęcim

Podobnie wprowadzone teraz
ograniczenie prędkości na ul.
Zatorskiej na długości 3 kilometrów nie załatwia problemu
– uważa Andrzej z Oświęcimia.
Do tej pory aura pozwala jedynie na to, by ubytki łatać metodą
„na zimno” bez wycinania powierzchni. To droższe i jedynie
doraźne rozwiązanie, z którego
korzysta większość miast w Polsce. Polega ono na wysypaniu
do osuszonej dziury materiału
do łatania i ubiciu go. Można
to robić przy użyciu niewielkiej
mechanicznej ubijarki.
– W pierwszej kolejności robione są drogi powiatowe, ponieważ tu jest najwięcej ubytków
i są najbardziej uczęszczane.
Później zajmujemy się ulicami
miejskimi i osiedlowymi – informuje Katarzyna Kwiecień,
rzecznik prasowy Urzędu Miasta Oświęcim.

Zaczęto od załatania dziur na
ul. Górnickiego, Dąbrowskiego, placu Kościuszki, ul. Tysiąclecia i Chemików.
12 i 13 lutego naprawiano dziury na zjeździe z ul. Chemików
na Zwycięstwa, ul. Szpitalnej
przy garażach, Wysokie Brzegi
na odcinku od Dąbrowskiego
do hospicjum, w rejonie przystanku na ul. Olszewskiego,
Nideckiego, Kolbego, Orłowskiego na skrzyżowaniu z ul.
Obozową, Polnej.
Gdy pogoda będzie bardziej
wiosenna ekipy naprawcze będą
mogły zastosować metodę „na
ciepło”. To tańszy sposób, ale
wymaga dobrych warunków atmosferycznych, przede wszystkim temperatur oscylujących
przynajmniej w okolicy 5 st. C.
Drogi w mieście są monitorowane raz w tygodniu, służby
miejskie reagują na bieżąco.

– Patrole straży miejskiej są
czujne i zwracają uwagę na
stan dróg i wszelkie ubytki
w nawierzchni. Gdy takie zauważą, zgłaszają na bieżąco
dyżurnemu, a ten informuje
odpowiedniego zarządcę, czy
to powiatowego, miejskiego,
czy Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad – wyjaśnia Joanna Brania, komendant
Straży Miejskiej w Oświęcimiu.
Informacje o uszkodzeniach
jezdni zgłaszają też oświęcimianie.
Na łatanie dróg powiatowych
w miejskiej kasie jest 87 tys. zł,
a na miejskie i wewnętrzne
jezdnie przeznaczono ponad
250 tys. zł.
Dziury drogowe mogą być przyczyną uszkodzenia opon, felg
lub elementów zawieszenia pojazdów, co zwiększa koszty ponoszone na utrzymanie pojazdów przez ich użytkowników.
Zarządca drogi w świetle polskiego prawa jest zobowiązany
do zapewnienia odpowiedniego stanu nawierzchni drogi.
Dlatego uszkodzenie pojazdu
wskutek wjechania w dziurę
w drodze może być powodem
do ubiegania się o odszkodowanie za to uszkodzenie.
Dziury są nie tylko uciążliwe
dla kierowców, ale też pieszych,
zwłaszcza osób starszych bądź
opiekunów małych dzieci wożonych w wózkach.
Uszkodzenia samochodu lub
ciała na drogach w mieście
(zarówno powiatowych, jak
i miejskich) należy zgłaszać do
Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta.
W tym roku złożono dwa
wnioski o odszkodowanie z tytułu uszkodzenia samochodu
– dotyczą one tej samej dziury
na ul. Dąbrowskiego. Dla porównania w 2012 roku wniosków napłynęło dziesięć, w tym
uszkodzenia pieszych siedem,
a pojazdów trzy.
– Marzena Wilk

Trzy krążki
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Pionierka miejskiego pielęgniarstwa
W wieku 98 lat 20 stycznia 2013 roku odeszła Anna
Szeliga, emerytowana nauczycielka, pionierka i kierownik nauczania pielęgniarstwa w Liceum Medycznym w Oświęcimiu.

Fot. PWSZ

Urodziła się w 1915 roku
w Poraju w gminie Zawiercie. Maturę zdała w 1933
roku, a w latach 1933–1936
studiowała w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia
w Krakowie. Jednak po
wojnie dyplom ten nie był
uznawany przez władze
komunistyczne i nie dawał
uprawnień wynikających
z posiadania wyższego wykształcenia.
W 1962 roku jej wykształcenie i umiejętności oka-

zały się niezwykle przydatne. Została poproszona
i bez wahania podjęła się
zadania zorganizowania
w Oświęcimiu Liceum
Medycznego. Była odpowiedzialna za skompletowanie sprzętu, wyposażenie sal dydaktycznych
i zatrudnienie instruktorek zawodu. Ukończyła
studium
pedagogiczne
i rozpoczęła pracę nauczycielską we współtworzonym przez siebie Liceum
Medycznym.

Człowiek wielu pasji
Tadeusz Gabor, architekt, który przez całe dorosłe życie
był związany z Oświęcimiem zmarł 25 stycznia 2013 roku.
Miał 85 lat.
Urodził się w Wadowicach, był absolwentem
tamtejszego Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity. W 1953
roku ukończył studia na
Wydziale
Architektury
Politechniki Krakowskiej.
Po studiach krótki czas
spędził w Andrychowie,
a później wraz z małżonką Jadwigą zamieszkał
w Oświęcimiu. Podjął pracę w Biurze Projektowym
Zakładów Chemicznych
w Oświęcimiu. Przez 19 lat
był radnym miejskim.
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Fot. R. Kozłowski

To on zaprojektował halę
lodową w naszym mieście,
obecnie nieużytkowaną,
ale większości oświęcimian dobrze znaną stołówkę „Centralna”, Ośrodek
Sportów Wodnych „Kruki”
czy wnętrza niegdysiejszego domu wczasowego zakładów chemicznych „Bel-Ami” w Zakopanem, bazę
ZBM, biurowiec MZK.
Brał udział w pracach nad
projektowaniem pierwszej
w Polsce krytej pływalni
o wymiarach olimpijskich.
Zaprojektował obiekty sa-

Mąż Anny Szeligi, Andrzej
był Honorowym Obywatelem Miasta Oświęcim.
Tuż po wojnie przybył do
naszego miasta, jako jeden z pierwszych inżynierów, by rozpocząć pracę
w zakładach chemicznych.
Był wieloletnim kierownikiem Elektrociepłowni
i Głównym Energetykiem
w ZChO. Zmarł w 2009
roku, miał 100 lat.
– In

kralne ojców franciszkanów w Harmężach.
Był piłkarzem w KS Unia
Oświęcim, ale lubił też
grać w tenisa stołowego.
Działał w oświęcimskim
oddziale PTTK, chętnie
brał udział w rajdach narciarskich organizowanych
w Bieszczadach. Dzięki
wyprawom turystycznym
Tadeusz Gabor zaczął się
pasjonować fotografowaniem. Na fotograficznej
kliszy dokumentował wizytę Papieża Jana Pawła II
w Muzeum KL Auschwitz-Birkenau w 1979 roku. Od
dzieciństwa lubił rysować,
a na emeryturze odkrył
przyjemność malowania.
Swoje prace eksponował
na wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych
w kraju i na świecie.
– In

Strzeżmy pokoju
27 stycznia obchodziliśmy 68. rocznicę wyzwolenia miasta Oświęcim i KL
Auschwitz-Birkenau.
Główne uroczystości miejskie
odbyły się na placu T. Kościuszki. Delegacje władz samorządowych, radni, przedstawiciele stowarzyszeń, szkół,
kombatanci, a także zagraniczni goście z miast partnerskich
złożyli kwiaty na płycie Grobu
Nieznanego Żołnierza. Wcześniej złożono kwiaty i oddano
hołd w miejscach pamięci na
terenie miasta.
Tego dnia odbyły się również
państwowe obchody wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau
zorganizowane przez Państwowe
Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Wzięli w nich udział byli więźniowie i wyzwoliciele Auschwitz,
przedstawiciele rządu i parlamentu Polski oraz Rosji, ambasadorowie i dyplomaci ponad 20
państw, przedstawiciele duchowieństwa, władz regionalnych,
samorządów, instytucji i organizacji społecznych, a także wszyscy pragnący uczcić pamięć ofiar
niemieckich nazistów.
Uroczystości rozpoczęły się
w specjalnym namiocie ustawionym na terenie byłego obozu Auschwitz I.
– Tragedia obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu – jak dzwon
na trwogę – budzi w naszych
sercach pragnienie zachowania świętej pamięci o tamtych
strasznych czasach, przypomina
ludziom o konieczności zdecydowanej walki z narodowym
socjalizmem,
szowinizmem,
ksenofobią i ekstremizmem –
mówił Iwan Stiepanowicz Martynuszkin, który w styczniu
1945 r. wyzwalał Auschwitz.
Następnie delegacje polska
i rosyjska oficjalnie otworzyły
nową wystawę rosyjską „Tragedia. Męstwo. Wyzwolenie”, któ-

ra mieści się w bloku 14 byłego
obozu Auschwitz I, jednym
z dziewięciu, w których w październiku 1941 r. ulokowano
tysiące radzieckich jeńców wojennych.
– Jestem przekonana, że otwierana dziś ekspozycja „Tragedia. Męstwo. Wyzwolenie” będzie stanowić znaczący wkład
w walkę z fałszowaniem historii minionej wojny, w wychowanie patriotyczne młodego
pokolenia – powiedziała Ksienia Olchowa, była więźniarka
obozu Auschwitz.
– Zróbcie wszystko, by te
straszne doświadczenia, które
przypadły nam w udziale, nigdy więcej się nie powtórzyły.
Strzeżcie pokoju! – apelowała.
Druga część uroczystości miała miejsce przy Pomniku Ofiar
Obozu na terenie byłego Auschwitz II-Birkenau. Rabini
oraz duchowni różnych wyznań chrześcijańskich wspólnie odczytali psalm 42 z Księgi
Drugiej Psalmów, a uczestnicy
ceremonii zapalili znicze upamiętniające ofiary Auschwitz.
27 stycznia obchodzony jest
także jako Międzynarodowy
Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.
– ekt
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Przewodnicy dzieciom
Z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika w Oświęcimiu odbył się Zimowy Zlot Młodzieży Powiatu Oświęcimskiego „Zwiedzamy miasto z przewodnikiem PTTK”.
W ten sposób organizatorzy
chcieli uczcić kilka ważnych
wydarzeń: 68. rocznicę oswobodzenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau i miasta
Oświęcim, 150. rocznicę powstania styczniowego i 98. rocznicę
pobytu w Oświęcimiu Józefa
Piłsudskiego.
W wydarzeniu wzięło udział
około 55 uczestników. Podczas
zlotu młodzi ludzie w trakcie
zwiedzania miasta z uwagą i zaciekawieniem poznawali jego
historię i zabytki. To przecież
zupełnie inny rodzaj przekazu
niż ten z różnych publikacji.

– Zwiedziłem kilka miejsc
w moim mieście i dzięki temu
poznałem nieznane mi ciekawostki. Dzisiaj spędziłem czas
inaczej i nie grałem w gry komputerowe, jak zazwyczaj w sobotę – powiedział Kuba Gandurski z IV klasy SP nr 4.

Młodzież złożyła wiązanki
kwiatów w rynku pod tablicą
upamiętniającą pobyt w Oświęcimiu 7 lutego1915 roku brygadiera Józefa Piłsudskiego,
a także pod tablicą poświęconą
uczestnikom powstań narodowych oraz zapalili znicze na

cmentarzu parafialnym na grobach uczestników powstania
styczniowego. Odwiedzili też
synagogę i Centrum Żydowskie
w Oświęcimiu. Zlot zakończył
się spotkaniem na dziedzińcu
Zespołu Szkół Zawodowych
Towarzystwa Salezjańskiego,
podczas którego uczestnicy
wspólnie śpiewali powstańcze
pieśni, otrzymali pamiątkowe
dyplomy i certyfikaty podpisane przez Marszałka Województwa Małopolskiego oraz drobne upominki.
Organizatorem zlotu było Koło
Przewodników
Beskidzkich
i Terenowych PTTK Oświęcim.
– In

Oświęcim dla turysty
„Oświęcim dla turysty” to konkurs skierowany do uczniów
oświęcimskich szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku odbyła się dziewiąta edycja imprezy.
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Seniorze – zgłoś problem
Rada Seniorów przypomina
o dyżurach, które odbywają
się w każdą drugą środę miesiąca w godz. 10:00–11:00
w Dziennym Domu Pomocy
w Oświęcimiu, przy ul. Czecha 8.

Rada Seniorów została powołana w ubiegłym roku jako
organ doradczy prezydenta
miasta. Ma zajmować się
sprawami dotyczącymi osób
starszych z Oświęcimia.
– ekt

Nie zgodzili się
Oświęcimscy radni nie zgodzili
się na nazwanie imieniem Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
ronda u zbiegu ulic Konarskiego, Konopnickiej i Powstańców
Śląskich.
Uchwała przygotowana przez
Klub Radnych Solidarnej Polski
została odrzucona podczas
ostatniej sesji Rady Miasta.
Przeciwko uchwale było 14
radnych, za tylko 6. Wniosek
w tej sprawie w grudniu złożył
Piotr Kućka, przewodniczący
Klubu Radnych Solidarnej Polski. Janusz Chwierut pełniący

funkcję prezydenta miasta
w styczniu prosił o opinię
w tej sprawie rady osiedli oraz
mieszkańców.
– In

Odwiedziny na Zasolu
go wiedzę z języka angielskiego
oraz tego na temat historii i wydarzeń współczesnych miasta.
Spośród 42 uczestników z klas
drugich, do drugiego etapu zakwalifikowano 20 osób.
Konkurs wygrał Adrian Topa
z PZ nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. S. Konarskiego,
drugie miejsce zajął Kacper
Kapłon z PZ nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych,
na trzecim miejscu uplasowała
się Magdalena Orędarz z PZ
nr 5 Szkół Budowlanych. Przyznano też I wyróżnienie Natalii Szczerbowskiej z PZ nr 5,
II wyróżnienie Klaudii Dłużak
z PZ nr 1 oraz wyróżnienie
dodatkowe Ewie Ichniowskiej
z Zespołu Szkół Towarzystwa
Salezjańskiego w Oświęcimiu.
Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się w Muzeum
Zamek w Oświęcimiu.
– In

W ramach wizytacji kanonicznej parafii św. Józefa Robotnika w Oświęcimiu biskup
pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej Piotr Greger odwiedził
Powiatowy Zespół nr 4 Szkół
Ekonomiczno-Gastronomicznych. Spotkał się z uczniami i pracownikami szkoły,
wspólnie z nimi obejrzał krótki
film dokumentujący 50-lecie
istnienia popularnego „Ekonomika”. Biskup zwrócił uwagę

na dwa zadania, przed jakimi
stoi szkoła – edukację i wychowanie. Jednak według niego
wychowanie okazuje się być
o wiele trudniejsze, ale jednocześnie ważniejsze, ponieważ
przygotowuje młodego człowieka do mądrego i odpowiedzialnego życia w przyszłości.
Stwierdził, że w wychowaniu
młodzieży szkoła i Kościół wzajemnie się uzupełniają.
– In

Fot. PZ nr 4

Zgłosiła się do niej młodzież
z czterech szkół: Powiatowego
Zespołu nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. S. Konarskiego, Powiatowego Zespołu nr 4
Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, Powiatowego Zespołu nr 5 Szkół Budowlanych
oraz Zespołu Szkół Towarzystwa Salezjańskiego.
Uczestnicy musieli się wykazać rozległą wiedzą z dawnych
dziejów Oświęcimia i historii najnowszej, a także znajomością języka angielskiego.
Konkurs miał na celu przede
wszystkim pogłębienie wiedzy
o historii miasta i jego walorach turystycznych. Składał się
z dwóch etapów: sprawdzające-

w skrócie

LUTY 2013

4 wiadomości
felieton
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Pieniądze nie grają roli

W

dawnych wspólnotach ludzkich, gdy nie znano
pieniędzy, funkcjonowały zapewne jakieś systemy wymiany dóbr, usług, umiejętności. Członek
grupy dawał coś z siebie i społeczność istniała,
rozwijała się, żyjąc w błogiej nieświadomości,
czym jest rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy czy
inny produkt finansowy.
Dziś tradycyjny pieniądz jest wypierany przez plastikowe
karty, telefony czy wirtualne płatności. Jest jednak pewne
miejsce w Internecie, gdzie nowoczesna technologia
umożliwiła powrót do najstarszej, pierwotnej formy wymiany. Jest to Wymiennik (http://wymiennik.org). Bardzo
mi się spodobało to miejsce, jednak zauważyłam, że nie
ma tam jeszcze nikogo z naszego miasta i okolic, a może
warto tę ideę rozpropagować. Jest to serwis społecznościowy, w którym można zaoferować coś, co można dla
innej osoby zrobić, przekazać itp. W Polsce istnieje od
niedawna i funkcjonuje głównie w Warszawie, jednak
wiele rzeczy można zrealizować za pośrednictwem poczty.
Podobny system działa w wielu krajach na całym świecie.
Na czym polega? Można wystawić swoją ofertę, wyceniając ją na tzw. alterki. Można brać, dając coś od siebie
innym. Podstawą jest zaufanie i wspólne dobro.
Wydaje się, że taka idea współcześnie jest nie do zrealizowania, a jednak się sprawdza, ofert przybywa. Ich różnorodność jest zaskakująca: upieczenie chleba i bułeczek,
przyrządzenie wegańskich lub frutariańskich posiłków,
sushi, masaż, nauka projektowania stron internetowych,
szycie, wykonywanie ozdób, opieka nad dzieckiem, lekcje
języków, odrabiania zadań z dziećmi, ludowe śpiewanie,
remont, porady, wypożyczanie książek, w których można
pisać i zakreślać. Nie chodzi o wymianę twarzą w twarz,
jeden robi coś dla drugiego, ten dla trzeciego i tak dalej.
Alterki są swoistą punktacją, z której potem korzystają
użytkownicy systemu. Przy okazji ludzie się poznają,
rozmawiają o zainteresowaniach, tworzy się nowa sieć
znajomych.
Idea takiego serwisu społecznościowego wydaje mi się
bardzo ciekawa. Szczególnie, że za wpisem stoi realny
człowiek, jego czas, praca i dobre intencje, z którymi chce
się podzielić z resztą społeczności. Cieszyłabym się, gdyby
można się było w ten sposób wymieniać na terenie Oświęcimia.

Z MIASTA

ANDRZEJ WINOGRODZKI

O czasie

N

owy rok ma już prawie dwa miesiące, a dopiero
co przybywał do nas wśród wiwatów, szampanów, fajerwerków… Ale tak się umówiliśmy: na
takie czasowe diapazony, cykle, lata, miesiące,
dni… A co z tej umowy wnet wyniknie? Wiosna!
A ona to dopiero uroczy wstęp do jeszcze bardziej uroczego
lata. I tak w koło Macieju, da capo al fine! Chyba że jakaś
kometka albo asteroidzik zechce uczynić z nas swoją tarczę
strzelniczą – i będzie po sprawie! Ale nieustannie przeczesując niebo, śledzimy i wyłapujemy takie lecące z głębi
kosmosu pociski, a ponadto, nawet, gdy będą z nami
na kolizyjnym kursie, będziemy mogli je zneutralizować
i unieszkodliwić! Ale – ufajmy – nie będzie takiej potrzeby!
To wszystko jest bardzo ciekawe i ogromnie frapujące:
kosmogonia i kosmologia – ale ważniejsze jest to, że już
lada moment w sklepach i galeriach handlowych – w tych
pieczarach i jaskiniach, a czasem salonach komercyjnej
rozpusty – pojawiają się zwiastuny kolejnych świąt: wielkanocne baranki, zajączki i pisanki! I to, a nie głazy lecące
z kosmosu, jest naszą najbliższą i najmilszą przyszłością !

Reklama

Razem przez życie
Siedemdziesiąt sześć par małżeńskich z Oświęcimia obchodziło uroczystość Złotych Godów, a dwadzieścia pięć
świętowało Diamentowe Gody.
Tegoroczne uroczystości były organizowane
dla małżeństw, które swoje jubileusze obchodziły w 2012 roku. Rozpoczęły się mszą
świętą w intencji jubilatów w kościele pw. św.
Maksymiliana Męczennika. Później jubilaci
spotkali się w Oświęcimskim Centrum Kultury z pełniącym funkcję prezydenta Oświęcimia Januszem Chwierutem i jego żoną
oraz Piotrem Hertigiem, przewodniczącym
Rady Miasta Oświęcim i Ireną Paszko, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
Małżonkowie otrzymali odznaczenia przyznane za długoletnie pożycie przez prezydenta RP, a od prezydenta Oświęcimia nagrody finansowe.
Zespoły działające przy Oświęcimskim Centrum Kultury przygotowały specjalny program dla jubilatów.
Tańce ludowe zaprezentował Zespół Pieśni i Tańca
„Hajduki” i „Małe Hajduki”, a w okolicznościowym
programie artystycznym wystąpili członkowie grup Infinitas i Wariant M.

Rozmowy z jubilatami dowodzą, że nie ma
jednej recepty na szczęśliwe małżeństwo.
Sposobów na to jest tyle, ile par.
Irena i Norbert Mioduchowscy

Jeżeli w małżeństwie
jeden dużo mówi, to
drugi musi milczeć
– wówczas nie będzie żadnych kłótni.
W naszym przypadku ta zasada zawsze
się sprawdza. Poznaliśmy się na pierwszym roku studiów, a na drugim pobraliśmy się. Od tamtej pory nie zdarzyło nam się nigdy
przechodzić tak zwanych „cichych dni”!

Zofia i Jan Kromkowie

Najważniejszy
jest
szacunek, wzajemne
zrozumienie i tolerancja. Oczywiście
nie można pominąć
uczucia, które nas
związało i trwa przez
lata. Nie ma idealnych
małżeństw, ale zawsze można wybrnąć ze zdarzających
się w życiu zawirowań. Ważne jest, żeby po prostu chcieć.
Życie jest zbyt krótkie, by je sobie komplikować, warto
iść przez nie z optymizmem. Nie ma nic piękniejszego
w życiu, niż to, jak się ma obok siebie kogoś, kto może
wesprzeć.
Diamentowe pary podczas uroczystości
w Oświęcimskim Centrum Kultury. Fotografie złotych jubilatów zaprezentujemy w kolejnym numerze „GZO” 18 marca 2013 r.

Diamentowe Gody

Bogusława i Jan Bieńkowie
Józefa i Emanuel Ćwiertniowie
Emilia i Walenty Góralczykowie
Teresa i Mieczysław Hardkowie
Halina i Jan Kalinowscy
Marianna i Jan Knapikowie
Władysława i Józef Machurowie
Bronisława i Józef Matyjowie
Irena i Norbert Mioduchowscy
Władysława i Marian Myśliwcowie
Anna i Stanisław Obstarczykowie
Zofia i Stefan Papciakowie
Stefania i Karol Piętkowie
Franciszka i Stanisław Płachtowie
Jadwiga i August Płeccy
Barbara i Stanisław Popczyńscy
Józef Przystał
Kazimiera i Zygmunt Rabczukowie
Władysława i Edward Skęczkowie
Władysława i Stefan Solarczykowie
Stanisława i Mieczysław Szatkowie
Leokadia i Józef Urbińscy
Zofia i Henryk Wierzbowscy
Aleksandra i Kazimierz Woźniakowie
Irena i Walerian Wójcikowie

Złote Gody 12.02

Józef i Maria Galochowie
Paweł i Barbara Paryszowie
Helena i Kazimierz Grochowscy
Maria i Stanisław Ćwiklikowie
Marianna i Józef Dulębowie
Helena i Władysław Szewczykowie
Ligia i Stefan Amanowiczowie
Grażyna i Marian Augustynowie
Jadwiga i Bolesław Baczyńscy
Anna i Stanisław Balusiowie
Helena i Michał Bartulowie
Kunegunda i Ludwik Bartusiowie
Anna i Stanisław Bercalowie
Helena i Tadeusz Bernacikowie
Krystyna i Jan Binieccy
Władysław Bojanowicz
Danuta i Jan Borkowscy
Janina i Walerian Bućkowie

Janina i Jan Chrobakowie
Jadwiga i Henryk Doległowie
Kazimiera i Stefan Dzierwowie
Alicja i Stanisław Fajferkowie
Joanna i Stanisław Gucwowie
Agnieszka i Jerzy Gwóździowie
Cecylia i Adam Hadryanowie

Złote Gody 14.02

Jadwiga i Mieczysław Józefowscy
Eleonora i Jan Kajtochowie
Danuta i Tadeusz Kasperkowie
Stanisława i Emil Klajowie
Michalina i Tadeusz Kopciowie
Emilia i Stanisław Kowalscy
Zofia i Jan Kromkowie
Gertruda i Franciszek Krukowie
Elżbieta i Jan Krzeszowiakowie
Anna i Stefan Księżarczykowie
Rozalia i Adam Kuwikowie
Zofia i Andrzej Luberowie
Maria i Teodor Łagosowie
Helena i Marian Łatowie
Irena i Tadeusz Łobodzińscy
Anna i Paweł Madejowie
Janina i Jan Makowscy
Zofia i Ryszard Malinowie
Maria i Walenty Matlągowie
Stanisława Młynarczyk
Krystyna i Bronisław Niezgodzcy
Danuta i Józef Nitkowie
Maria i Zdzisław Olejarzowie
Krystyna i Jan Ormańcowie
Anna i Wincenty Osetkowie

Złote Gody 18.02

Marianna i Edward Pałkowie
Józefa i Tadeusz Pieczonkowie
Elżbieta i Andrzej Piekutowie
Ewa i Kazimierz Pierkowie
Maria i Józef Podsiadłowie
Irena i Mirosław Pułkownikowie
Anna i Stanisław Rajewscy
Barbara i Andrzej Rymarowiczowie
Irena i Władysław Sobanikowie
Zofia i Rudolf Socałowie
Wanda i Stanisław Stańczykowie
Julianna i Jan Stelmachowie
Bogusława i Tadeusz Stelmachowie
Teresa i Roman Stochowie
Maria i Marian Stycowie
Helena i Józef Szałowiczowie
Anna i Jerzy Szarkowie
Stefania i Władysław Szymonkowie
Fryderyka i Józef Tomczykowie
Blandyna i Jan Trelowie
Maria i Edward Tyranowie
Stefania i Jan Ubożakowie
Halina i Władysław Wanatowie
Stanisława i Stanisław Wącirzowie
Helena i Stanisław Zioberkowie

Pary, które w 2013 roku będą
obchodziły 50-lecie małżeństwa, a zawierały związek poza
miastem Oświęcim proszone są o zgłoszenie tego faktu
do Urzędu Stanu Cywilnego
w Oświęcimiu. Koniecznie
należy dostarczyć akt zawarcia
związku małżeńskiego.
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wiadomości 5
Wyjątkowa zabawa

Obowiązek rozliczeń Naukowcy

maturzystom

Uczniowie i nauczyciele Miejskiego Gimnazjum nr 3 Trwa okres składania rozliczeń podatw Oświęcimiu, jak co roku gościli podczas karnawało- ku dochodowego PIT za ubiegły rok. Zajęcia dla matuwej zabawy swoich przyjaciół ze Specjalnego Ośrodka Mamy na to czas do 30 kwietnia 2013 r. rzystów proponują
naukowcy z PWSZ.
Szkolno-Wychowawczego.
Wyjątkiem są podatnicy, którzy kumentów składanych drogą

Radosne korowody młodych
ludzi, muzyczne i taneczne
uciechy to stały, sprawdzony
element integracyjnej zabawy
karnawałowej „Dzieci dzieciom”. Sala gimnastyczna została tego dnia bajecznie i kolorowo ozdobiona dzięki pracy
wolontariuszy
działających
pod opieką ks. Grzegorza Pala
i Marty Dymerskiej.

– To już piętnasta edycja imprezy, ale założenia od początku są takie same. To wspólna
integracyjna zabawa środowiskowa, której celem jest pokazanie naszym uczniom świata
niepełnosprawnych, uwrażliwienie. Przecież w ich środowiskach są ludzie, którzy być
może będą potrzebować opieki.
Przez zabawę młodzież uczy się

odpowiedzialności za własny
los i ludzi potrzebujących –
mówi Barbara Faruga, dyrektor
Miejskiego Gimnazjum nr 3
w Oświęcimiu.
– Fajnie się integrować i bawić
z dziećmi, które do nas przyszły. Cieszę się, że mogłam się
w to spotkanie zaangażować.
Nasi goście niczym się nie różnią od nas, mają tylko mniej
szczęścia w życiu. Przecież
taka choroba może się zdarzyć
każdemu z nas, w przyszłości
naszym dzieciom czy wnukom
– tłumaczy Marta Niemiec z III
klasy gimnazjum.
– Udział w takiej zabawie jest
dla nas czymś naturalnym, nikt
nam nie musiał tłumaczyć, dlaczego tego typu wydarzenia są
ważne. Miło widzieć radość
na twarzach naszych gości, to
są bardzo miłe dzieci – dodaje
Marlena Majkut, także trzecioklasistka.
Na gości karnawałowej zabawy czekał także poczęstunek
i drobny upominek.
– In

rozliczają się ryczałtem lub kartą podatkową – oni musieli to
zrobić do końca stycznia br.
Urzędy skarbowe zachęcają do
skorzystania z możliwości rozliczenia się przez Internet. To coraz popularniejsza metoda, która jest najszybsza i najprostsza.
– PIT-28, PIT-36, PIT-36L,
PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A oraz PIT-19A wraz z załącznikami można wysłać
drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W przypadku popełnienia błędu w formularzu
w ten sam sposób składa się
również korektę tych deklaracji – informuje Barbara Wolf,
naczelnik Urzędu Skarbowego
w Oświęcimiu.
– Dowodem złożenia zeznania w tej formie jest urzędowe
poświadczenie odbioru, traktowane na równi z dowodem
nadania listu poleconego czy
potwierdzeniem złożenia deklaracji w urzędzie skarbowym
– dodaje naczelnik.
Więcej informacji oraz formularze interaktywne dla do-

elektroniczną znajdują się na
stronie systemu e-Deklaracje
na www.finanse.mf.gov.pl/.
Rozliczając się z urzędem skarbowym warto pamiętać, że
1 proc. podatku możemy przeznaczyć na dowolną organizację pożytku publicznego.
Podatnik w składanym zeznaniu może podać dodatkowe
informacje, które w jego ocenie
mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1 proc.
przez organizację pożytku publicznego w rubryce „Informacje uzupełniające”. Wówczas
wpłata zostanie przekazana na
konkretny cel, osobę bądź oddział organizacji.
– In

Pracownicy Instytutu Politologii
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego
przeprowadzą cykl dziesięciu
zajęć dla maturzystów z Liceum
Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu w ramach spotkań Uniwersytetu Młodzieżowego.
Zajęcia będą stanowić formę
bezpłatnych korepetycji z zakresu transformacji ustrojowej
w Polsce, ustroju oraz systemu
politycznego i gospodarczego,
polityki zagranicznej i samorządu terytorialnego. Drugi blok zajęć obejmie problematykę demograficzną świata w XX i XXI w.,
organizacji międzynarodowych,
konfliktów zbrojnych we współczesnym świecie, terroryzmu
i zjawiska globalizacji.
Maturzyści z PZ nr 2 Szkół
Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu i z Zespołu
Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu także będą mieli szansę
wziąć udział w cyklu.
– In
Reklama
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wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu

HARMONOGRAM
DYŻURÓW RADNYCH
BIURO RADY
MIASTA oświęcim,
UL. JAGIEŁŁY 25,
tel. 33 842 94 33
Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig
poniedziałek w godz. 14:30–15:30

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta
Wojciech Grubka

wtorek w godz. 16:00–17:00
6.03.13 godz. 13:00–15:00

Michał Chrzan

Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta

Oświęcim chce włączyć się Miasto pomaga
organizacjom
w przygotowania do
olimpiady zimowej
Blisko 1,1 mln zł trafi do organizacji po-

zarządowych, by wesprzeć ich działaW Oświęcimiu przebywała minister sportu Joanna Mu- nia w zakresie sportu i kultury, ochrocha, by zobaczyć, jak prezentuje się lodowisko i zapoznać ny zdrowia, zapobiegania patologiom
się z planami jego modernizacji. Jest bowiem szansa, że i uzależnieniom.
w 2022 roku Kraków i Zakopane, wspólnie ze Słowacją, Miasto podzieliło pieniądze liana ma 80 tys. zł. Na ochronę
dla organizacji pozarządowych i promocję zdrowia organizacje
będą organizatorami zimowej olimpiady.
w I konkursie. Na ogłoszony otrzymały ponad 135 tys. zł,

13.03.13 godz. 13:00–15:00

Danuta Fyderek

Komisja Rewizyjna,
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta
20.03.13 godz. 13:00–15:00

Adam Góralczyk

Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji

sesja rady miasta
31 stycznia 2013 roku
odbyła się sesja Rady Miasta.
Treść uchwał dostępna
na stronie internetowej
www.um.oswiecim.pl w zakładce Samorząd/Rada Miasta.
Również w tej zakładce
znajdują się nagrania video
z sesji Rady Miasta.

Od lewej stoją: poseł Jagna Marczułajtis-Walczak, minister Joanna Mucha, pełniący
funkcję prezydenta Janusz Chwierut

Oświęcim może stać się areną
zmagań olimpijskich. KandyCodziennie nowe daturę Polski forsuje poseł Jagna Marczułajtis-Walczak, któinformacje na
ra towarzyszyła pani minister.
www.um.oswiecim.pl Ostatnio oświęcimscy radni
wyrazili wolę udziału w organiStrona miasta Oświęcim
zacji Zimowych Igrzysk Olimwww.um.oswiecim.pl
pijskich w 2022 roku. Wsparli
znajduje się na portalach
też województwo małopolskie
społecznościowych
i Kraków w zabiegach o orgaNasza Klasa i Facebook.
nizację tego przedsięwzięcia.
Przewidziano również udogodRadni zapewnili o podjęciu
nienia dla osób niedowidząwspółpracy, by włączyć halę
cych, które mogą korzystać
lodową na podstawową listę
ze strony internetowej miasta
obiektów, na których byładzięki specjalnej opcji zwiękby prowadzona rywalizacja
szającej czcionkę i kolorystykę.
olimpijska. Według wstępnych
propozycji w Oświęcimiu mogłyby zostać rozegrane zawody
w hokeju na lodzie kobiet lub
curlingu.
– Organizacja olimpiady zimowej zależy od wielu czynników,
w tym deklaracji polskiego rządu, a później pozytywnej decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego – mówi Janusz
Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia.

Miasto ma już przygotowaną
wstępną koncepcję modernizacji lodowiska, uwzględniającą
też budowę zapasowego obiektu z trybunami dla widzów.
Niewykluczone jest dofinansowanie rządowe i z województwa małopolskiego, które mocno wspiera projekt organizacji
olimpiady zimowej.
Uzyskanie statusu miasta olimpijskiego wiąże się też z perspektywami na zmianę infrastruktury drogowej i kolejowej.

Budowa obwodnicy północnej
miasta, pomiędzy ul. Chemików w Oświęcimiu a rondem na
drodze 933 w Bobrku znacznie
skróci czas przejazdu na trasie
do Krakowa. Jest też szansa na
szybkie podróżowanie koleją do
stolicy Małopolski.
Do połowy roku rząd ma przygotować wniosek do MKOl-u
o gotowości do organizacji
igrzysk. MKOl ma czas na decyzję do połowy 2015 roku.

Wizualizacja modernizacji lodowiska Pracownia Projektowa Pion

jeszcze w ubiegłym roku konkurs złożono 87 ofert, z czego
15 odrzucono na etapie oceny
formalnej. Miasto dofinansowało działania przygotowane przez
45 organizacji z sektora ngo.
Najwięcej pieniędzy, bo ponad
376 tys. zł przyznano na sport,
w tym szkolenie sportowe oraz
organizację imprez i zawodów.
Największą dotację otrzymał
KS „Soła”, który w tym roku
będzie miał na szkolenie w piłce nożnej 60 tys. zł. Znaczne
środki w wysokości ponad
247 tys. zł pozwolą na podjęcie
działań
przeciwdziałających
uzależnieniom i patologiom
społecznym. Tu największe
środki otrzymało Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga”
w Oświęcimiu. Na aktywizację
środowisk lokalnych zagrożonych wykluczeniem społecznym przez organizację zajęć
w domu świetlicowym na Starych Stawach i sali Maksymi-

w tym 110 tys. zł Stowarzyszenie Ziemi Oświęcimskiej na
rzecz Dzieci Niepełnosprawnych. Miasto zadbało również
o schronisko dla zwierząt,
przeznaczając na jego prowadzenie 141 tys. zł. Wsparcie
w wysokości ponad 38 tys. zł
otrzymały też stowarzyszenia
zajmujące się kulturą i turystyką. Międzynarodowy Dom
Spotkań Młodzieży otrzymał
dotację w wysokości 10 tys. zł
na cykl imprez „Alternatywna
Scena MDSM” i 3,6 tys. zł na
„Krakowski salon poezji”. Ponad 64 tys. zł przyznano dla
stacji Caritas na opiekę i rehabilitację osób chorych, pozostających w trudnej sytuacji życiowej, a blisko 57 tys. zł na letni
i zimowy wypoczynek dzieci
i młodzieży. Za ponad 10 tys. zł
Fundacja Edukacyjne Centrum
Żydowskie będzie prowadzić
Punkt Informacji Turystycznej
w Starym Mieście.

Masz dowód
z 2003 roku?
musisz wymienić

granicę. Wymiana dowodu jest
bezpłatna.
Do wniosku należy dołączyć:
– 2 aktualne jednakowe
fotografie,
– okazać posiadany dotychczasowy dowód osobisty.
Od 1 stycznia 2010 r. nie jest
pobierana opłata za wydanie
dowodu osobistego. Czas
oczekiwania na nowy dowód
osobisty wynosi około 2–3
tygodni.
Termin ważności dowodu
osobistego wydanego dla osób,
które:
– nie ukończyły 18 lat – wynosi 5 lat,
– ukończyły 18 lat – wynosi
10 lat,
– ukończyły 65 lat i zwróciły
się o wydanie dowodu osobistego na czas nieoznaczony
– bezterminowo (osoby te nie
muszą wymieniać dowodu
osobistego, gdyż jest on ciągle
ważny).
Data ważności dowodu
umieszczona jest w prawym
dolnym rogu, na awersie dokumentu (strona ze zdjęciem).

Przypominamy mieszkańcom Oświęcimia, że w tym
roku upływa termin ważności
dowodów osobistych wydanych w 2003 roku. Konieczne
jest więc sprawdzenie daty
wydania dokumentu, a następnie udanie się do Wydziału
Spraw Obywatelskich Urzędu
Miasta ul. Solskiego 2, pok.
5, gdzie należy złożyć wniosek
o wymianę dokumentu, najpóźniej 30 dni przed upływem
terminu ważności. Pozwoli to
na szybkie wyrobienie nowego
dokumentu, by nie pozostać
bez ważnego dowodu i nie
napotykać na problemy przy
załatwianiu różnego rodzaju
spraw urzędowych, bankowych czy przy wyjazdach za
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Popularne targowisko czeka
przebudowa
Rozpoczyna się modernizacja środkowej części targowiska miejskiego przy
ul. Dąbrowskiego.

Wizualizacja przebudowy targowiska

Wykonawca najpierw ogrodzi teren inwestycji, a później
przystąpi do wykonania tych
prac, które są możliwe w warunkach zimowych. Zarówno
handlujących, jak i kupujących
czekają przez najbliższe cztery
miesiące spore utrudnienia.
– Wyłączenie środkowej części
targu wymaga bowiem przeniesienia kupców na wschodnią i zachodnią stronę. Ruch
pieszy będzie się odbywał ul.
Dąbrowskiego i ul. Żwirki
i Wigury – wyjaśnia Andrzej
Bojarski zastępca prezydenta
Oświęcimia. – Chcemy inwestycję przeprowadzić tak, aby
nie utrudniać handlu w pozostałych częściach. Liczymy
tu bardzo na wyrozumiałość
mieszkańców – dodaje.

Zakład Usług Komunalnych
Sp. z o. o., który jest administratorem placu targowego
przygotował ulotki informacyjne o remoncie. Wcześniej prowadził też rozmowy z osobami
handlującymi w remontowanej
części targowiska i dogrywał
kwestie przeniesienia stoisk.

Straż miejska radzi
Zbliżamy się do końca zimy. Jednak to
co zastaniemy po stopniałym śniegu
niejednemu z nas się nie spodoba.
Każdy mieszkaniec Oświęcimia pragnie, aby miasto było
czyste i zadbane. Wiele zależy
jednak od samych mieszkańców. Miasto jest naszą wspólną
przestrzenią i dlatego razem
powinniśmy o nie dbać.
Utrzymanie w czystości chodników, trawników i powietrza jest
obowiązkiem wszystkich mieszkańców Oświęcimia, a nie tylko
garstki zapaleńców, którym naprawdę na tym zależy. Dlatego
postanowiłam w tym numerze
poruszyć jakże ważny temat
wiosennych porządków. Nie po
to, żeby straszyć, że straż miejska przyjdzie i ukarze mandatem. Ale po to, by nasze miasto
wraz z nastaniem wiosny było
czyste i zachęcało do spacerów
oraz podziwiania budzącej się
po zimowym śnie przyrody.
Postaram się zwrócić Państwa
uwagę na obowiązki, jakie wiążą się z posiadaniem psa. Bowiem największy odsetek zgłoszeń spływających do straży
miejskiej to właśnie niezadowolenie mieszkańców, wynikające z dużej ilości psich odchodów na trawnikach i skwerach.
Właścicielu pieska czy kotka,
jeśli decydujesz się na ich po-

siadanie, to musisz wziąć na
swoje barki wszystkie obowiązki z tego faktu wynikające.
Również obowiązek sprzątania
po nim. Za niewykonanie tego
obowiązku można zostać ukaranym mandatem, jednak nie
o to nam chodzi. Chcemy po
prostu żyć w czystym mieście.
Pomimo dość mocno rozpropagowanej akcji „Ja w to wchodzę, a fe! Posprzątaj po swoim
psie!” z którą możemy spotkać
się naprawdę wszędzie, wciąż
zbyt mały odsetek właścicieli
decyduje się na sprzątanie po

Modernizacja środkowej części targowiska miejskiego
w Oświęcimiu będzie kosztowała ponad 2,5 mln zł. Miasto
wyda na tę inwestycję ponad
1,5 mln zł z własnego budżetu,
zaś kolejny 1 mln będzie pochodził z unijnej dotacji.
Dzięki inwestycji, która ma się
zakończyć do końca czerwca, oświęcimski plac targowy
w sporej części zyska nową
nawierzchnię i zadaszone
stanowiska. Ta część będzie
oświetlona i skanalizowana.
Powstaną też nowe miejsca
parkingowe. Wyremontowane
zostaną toalety. Przygotowane
będą również nowe pomieszczenia magazynowo-socjalne.
Plac targowy zajmuje około
dwa hektary. Najpilniejszych
robót wymagała jego środkowa
część. 			

swoim pupilu. Myśląc racjonalnie, czynność ta powinna być
tak oczywista jak to, że trzeba
wyprowadzić psa na spacer, bo
jak tego nie zrobimy, to pies załatwi swoje potrzeby w domu.
Trudno wtedy udawać, że to nie
nasz pies. W kilku miejscach
w mieście zostały powieszone
specjalne skrzynki z zestawami
ułatwiającymi sprzątanie po
pieskach, jednak niekoniecznie
trzeba z nich korzystać, można,
wychodząc z domu zabrać ze
sobą torebkę foliową, cokolwiek, w co będziemy mogli następnie zapakować psie odchody i wyrzucić do pierwszego
lepszego kosza na śmieci. Nie
musimy szukać tego na psie
odchody. Takie postępowanie
powinno być i z pewnością po
jakimś czasie będzie normą
w naszym mieście, a Ty właścicielu możesz już dać przykład
i być takim przysłowiowym
pionierem w dziedzinie sprzątania po psie. I pamiętajcie: nie
jest wstydem sprzątać i dbać
o czystość otoczenia, w którym
przebywamy, w którym bawią
się nasze dzieci i wnuki.
Wstydem powinno być to, że
pozwalamy, aby na naszych
chodnikach, placach i skwerach – dosłownie wszędzie leżały psie odchody.
– Joanna Brania
Komendant SM

Studium zagospodarowania
miasta do wglądu
Do 14 marca można wnosić uwagi do
„Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim”.
Dokument wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko
znajduje się w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Oświęcim, 32-600
Oświęcim ul. Jagiełły 23, I piętro, pok. 22 w godzinach pracy
urzędu, tj. poniedziałek, środa,
czwartek 7.30–15.30, wtorek
7.30–17.00, piątek 7.30–14.00.
Osoby prawne i fizyczne oraz
jednostki organizacyjne nie-

posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Należy
je składać na piśmie do Prezydenta Miasta Oświęcim, ul.
Zaborska 2 32-600 Oświęcim
z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której
uwaga dotyczy. 		

Zbiórka przedmiotów
wielkogabarytowych
Pierwsza w tym roku zbiórka
przedmiotów wielkogabarytowych prowadzona będzie
od 11 do 22 marca. Odpady
większych rozmiarów są zbierane systemem objazdowym
w ramach akcji „Sprzątanie
świata” przez Zakład Usług
Komunalnych.
W wyznaczone dni właściciele domów jednorodzinnych
wystawiają zbędny sprzęt
zalegający strychy lub piwnice
przed swoje posesje, a mieszkańcy bloków do altan śmietnikowych.
11 marca niepotrzebnych
przedmiotów mogą pozbyć się
lokatorzy bloków przy ulicach:
Broniewskiego, Budowlanych,
Chrobrego, Czarnieckiego,
Dąbrowskiego, Kasprowicza,
Lehnerta, Łukasiewicza, Marchlewskiego, Nojego, Pilata,

Smoluchowskiego, Śniadeckiego, Szpitalnej, Tysiąclecia,
Zawidzkiego.
12 marca mieszkańcy ulic:
Bohaterów Monte Cassino,
Bema, Gałczyńskiego, Kusocińskiego, Kochanowskiego,
Kopernika, Mendelejewa,
Mieszka I, Okrzei, Olszewskiego, Partyzantów, Reymonta,
Rydla, M. Skłodowskiej-Curie,
Słowackiego, Staffa, Staszica,
Tuwima, Westerplatte, Wróblewskiego i Wyspiańskiego.
13 marca zbierane będą
przedmioty dużych rozmiarów
z osiedli Błonie, Zasole i Stare
Stawy, a 14 ze Starego Miasta.
W domach jednorodzinnych
zbiórka będzie prowadzona
od 15 marca do 22 marca
2013 r. według harmonogramu, który zostanie dostarczony
właścicielom posesji.

Kup nieruchomość od miasta
Prezydent Miasta Oświęcim
ogłasza I przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej budynkiem położonej
w Oświęcimiu, przy ul. Piastowskiej 11, stanowiącej
własność Gminy Miasto
Oświęcim obejmującej działki
pgr 2313 pow.180 m kw.
KR1E/00045600/7
oraz pgr 316 pow.101m
KR1E/00029186/0, o łącznej
pow. 281 m kw. miasto
Oświęcim obręb Oświęcim.
Nieruchomość jest korzystnie
położona w Starym Mieście,
w pobliżu Rynku Głównego.
Dom przy ul. Piastowskiej 11
został wybudowany w 1830 r.,
w technologii tradycyjnej. Jest
to obiekt jednokondygnacyjny,
podpiwniczony, z poddaszem
nieużytkowym o pow. zabudowy ok. 180 m kw. i kubaturze
1185,48 m sześć. Działka pgr
316 stanowi podwórze budynku, przy czym jej część przylegająca do posesji Piastowska
9 znajduje się w ogrodzeniu tej
posesji.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 250.000,00 zł
netto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Przetarg odbędzie się w dniu
19 marca 2013 r. o godz.
11.00 w siedzibie Urzędu
Miasta Oświęcim, ul. Zaborska
2, pokój nr 15.
W sprawie oględzin budynku
należy się kontaktować z Zarządem Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu ul.
Bema 12, tel. 33 842 40 51.
Informacji w sprawie przetargu
można zasięgnąć w Wydziale
Mienia Komunalnego Referacie
Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta Oświęcim, ul.
Jagiełły 23, pok. nr 17, tel. 33
8429 218. 		

NIE ZAPOMNIJ
O opłACIE
za wieczyste
użytkowanie
Przypominamy mieszkańcom
miasta, że zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami osoby posiadające
grunt, stanowiący własność
Gminy Miasto Oświęcim
w użytkowaniu wieczystym
(działki budowlane pod domem, działki pod garażami
i inne) lub lokal z prawem
wieczystego użytkowania
gruntu, zobowiązane są do
ponoszenia opłat rocznych
przez cały okres użytkowania
wieczystego, BEZ WEZWANIA w terminie do 31 marca
każdego roku w kasie Urzędu
Miasta przy ul. Zaborskiej 2
lub na rachunek bankowy
Urzędu Miasta 18 8136
0000 0031 0008 2000
0020.

Terminy
płatności podatku
Przypominamy mieszkańcom
miasta o terminach płatności
podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego:
– rata I – płatna w terminie
do 15 marca 2013 r.
– rata II – płatna w terminie
do 15 maja 2013 r.
– rata III – płatna w terminie
do 15 września 2013 r.
– rata IV – płatna w terminie
do 15 listopada 2013 r.
W przypadku gdy dzień
terminu przypada na sobotę
lub dzień ustawowo wolny
od pracy, za ostatni dzień
terminu uważa się następny
dzień roboczy po dniu lub
dniach wolnych od pracy.
Wpłaty podatku należy
dokonać na indywidualny
rachunek bankowy wskazany w decyzji podatkowej,
w kasie Urzędu Miasta lub
w oddziale Banku Spółdzielczego w Zatorze mieszczącym się w Oświęcimiu przy
ul. Cichej 11.
Kasa Urzędu Miasta przy
ul. Zaborskiej 2 czynna
jest w poniedziałki, środy,
czwartki w godzinach od
7.30 do 15.15, we wtorki
od 7:30 do 16:30, w piątki
od 7:30 do 13:30.
W Banku Spółdzielczym
przy ul. Cichej 11 w Oświęcimiu można płacić podatek
bez dodatkowych opłat
w godz. 8:00 do 16:00.
Płatności od posiadania
psów można dokonać w terminie do 15 marca 2013 r.
na rachunek bankowy nr
18 8136 0000 0031 0008
2000 0020 lub w kasie
Urzędu Miasta w godzinach
jej pracy.
Stawka opłaty od posiadania psów wynosi 60,00 zł
rocznie od jednego psa lub
30,00 zł rocznie od jednego
psa przeznaczonego do pilnowania gospodarstw domowych emerytów i rencistów.

wieści z oświęcimskiego ratusza przygotowała katarzyna kwiecień
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Malarska kultura pamięci Światowy format
W Międzynarodowym Domu Spotkań
Młodzieży w Oświęcimiu można obejrzeć niezwykłą wystawę Artura Kapturskiego „Twarz”.

Niby kojarzony przez wszystkich obraz, a jednak po przyglądnięciu się z bliska inny.
Z niewielkich prostokątnych
obrazów spoglądają zatrwożone, smutne twarze.
– Projekt „Twarz” zakłada namalowanie portretów olejnych
osób, które zostały zamordowane w obozie KL Auschwitz,
a których zdjęcia zachowały się
w archiwum muzeum. Portrety
maluję na podstawie zachowanych w Państwowym Muzeum
KL Auschwitz-Birkenau fotografii. Mój autorski projekt zakłada namalowanie portretów
wszystkich tych osób, a więc
może być ich nawet około 20
tysięcy – mówi autor wystawy
Artur Kapturski.

Ideą realizowanego projektu
jest obrona szeroko rozumianego pojęcia człowieczeństwa,
tożsamości ofiar, godności
i praw osoby ludzkiej, dbałości
o prawdę historyczną i kulturę
pamięci. Jest to swoisty hołd
pamięci ofiar, życia i męczeńskiej śmierci milionów wymordowanych.
– Jako realizacja malarska jest
to próba dialogu z człowiekiem, z jego człowieczeństwem,
z odebranym mu życiem. Za
sprawą tej formy, w której jest
realizowany, zdjęcia obozowe
będące w swej idei bestialską
procedurą służącą umęczeniu
i mordowaniu, nabierają zupełnie nowego znaczenia. Już
nie są zdjęciem. Stają się por-

Syberyjskie
fascynacje
Refleksjami i doświadczeniami z podróży na Syberię podzielił się z oświęcimianami ks. Kazimierz Sowa.
Syberia przez Polaków postrzegana jest stereotypowo jako
mroźna tajga i miejsce zsyłki,
a przecież dla mieszkańców
tej największej geograficznie
części Rosji jest to miejsce zwyczajnego życia.
– Trzeba się pozbyć uprzedzeń
i nie robić porównań cywilizacyjnych – przekonywał ks. Kazimierz Sowa podczas autorskiego spotkania promującego
książkę pt. „Moje syberyjskie

Ks. Kazimierz Sowa –
dyrektor telewizji religia.tv,
publicysta, dziennikarz –
podczas spotkania w MBP

tretem, twarzą człowieka, nową
formą upamiętnienia wszystkich ofiar obozu – przedstawia
Kapturski.
– Dzięki tej formule możliwe
będzie swoiste i symboliczne
wyjście tych ludzi, poprzez wizerunek ich twarzy, poza granice miejsca swego ziemskiego
umęczenia. Światowa prezentacja portretów tych ludzi jest
jednym z istotnych zamierzeń
projektu – zaznacza autor.
Ekspozycja, na którą składa się
niemal 300 portretów więźniów zamordowanych w KL
Auschwitz, jest prezentacją dotychczasowego stanu pracy nad
projektem. Kapturski żałuje,
że Wilhelm Brasse, były więzień Auschwitz, fotograf, który
wykonywał obozowe zdjęcia
ewidencyjne więźniów, nie
doczekał tej wystawy – zmarł
w październiku 2012 roku.
Podczas wernisażu autor wspomniał o dedykacji otrzymanej
od Wilhema Brasse, który popierał projekt malarski – napisał wymownie „portrecista
portreciście”.
Artur Kapturski jest absolwentem krakowskiej Akademii
Sztuk Pięknych, obecnie pracuje na tej uczelni jako asystent
na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Zbigniewa Sprychy
oraz nauczyciel rysunku i malarstwa w Państwowym Liceum
Sztuk Plastycznych w Krakowie. Wystawa będzie prezentowana w MDSM do 4 marca.
– Marzena Wilk
podróże” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oświęcimiu.
Kazimierz Sowa mówił o losach polskich zesłańców, którzy
na Syberii pozostali, o ich wpływie na kształt tego miejsca,
a także o obecnych warunkach
życia Polaków. Wspominał
o rosyjskich starowiercach i ich
działaniach w kierunku zachowania swojej religii, a przez to
historii i tradycji.
– Gdy przekroczysz Ural i znajdziesz się na tym bezkresnym
obszarze, to musisz po prostu
zacząć tam żyć i myśleć jak Rosjanie – powiedział ks. Sowa.
Opowieści o architekturze
i przyrodzie zilustrowały zdjęcia
miejsc, które autor odwiedził.
Z długości kolejki, która po
spotkaniu ustawiła się po autograf, można wnioskować, że
Syberia potrafi zauroczyć.
– ekt

Koncert Stinga będzie wieńczył czwartą edycję Life Festival Oświęcim.
Artysta wystąpi w sobotę 29
czerwca na stadionie MOSiR.
Koncert na LFO 2013 będzie
jednym z przystanków na trasie
„Back To Bass”. W repertuarze
znajdą się utwory z całej kariery artysty, łącznie z tymi z czasów jego działalności w zespole
The Police.
Przed Stingiem zaśpiewa Monika Brodka. Jej płyta „Granda”,
wydana w 2010 roku pokazała,
że artystka na dobre uwolniła
się od komercyjnego repertuaru

i pokazała, co jej w duszy gra.
Swoją pozycję na rynku muzycznym wzmocniła minialbumem
zatytułowanym „LAX“, zawierającym przebój „Varsovie”.
Bilety na finałowy koncert są
już w sprzedaży – 169 zł płyta,
trybuny 269 zł, red zone 299 zł,
VIP 749 zł.
Gwiazdą trzeciego dnia festiwalu będzie grupa Perfect z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej. Przed legendą polskiej
sceny muzycznej wystąpi sza-

Muzyka młodych

lony zespół Red Hot Chilli Pipers, który swoimi kolejnymi
projektami budzi ogromną ciekawość na całym świecie. Red
Hot Chilli Pipers, łącząc tradycyjne brzmienie szkockich
dud ze współczesnym rockiem,
ustanowili nowy nurt muzyczny „bagrock”.
Koncert w trzecim dniu festiwalowym, który dotychczas
odbywał się na rynku Starego
Miasta w Oświęcimiu, w tym
roku zostanie przeniesiony na
stadion MOSiR. W związku ze
zmianą lokalizacji, piątkowy
koncert będzie po raz pierwszy
biletowany – wejściówki są do
nabycia w cenie 20 zł (płyta)
i 40 zł (trybuny). Niebawem
organizatorzy ogłoszą pozostałych artystów, którzy wystąpią
podczas festiwalu.
– In

Weekend
fantastyczny

Od rocka po hip-hop. Od metalu do
reggae. W sali kameralnej OCK można 16 i 17 lutego spotkali się miłośnicy
usłyszeć różnorodną muzykę.
szeroko rozumianej fantastyki.
Był to już czwarty konwent
organizowany z pomocą działających w Oświęcimskim
Centrum Kultury klubów fantastyki i anime. Nie zabrakło
turniejów gier, prelekcji, konkursów z nagrodami.

Overdrive
Fot. Dariusz Ptaszyński

Scena Oświęcimskiego Centrum Kultury jest otwarta na
różne style i dla różnych wykonawców – zarówno tych, którzy
dopiero zaczynają, jak i tych,
którzy już coś znaczą na muzycznym rynku.
Koncerty z cyklu „Dobre
rockowania” mają już grono stałych fanów, które wciąż
się powiększa. Ósmą edycję
(25 stycznia) otworzył pochodzący z Oświęcimia zespół
Hitchhikers. Był to dopiero
ich drugi koncert, ale zdradził
spory potencjał zespołu, który nagrywa właśnie materiał
w katowickim studiu. Mocne
hardrockowe granie z żeńskim
wokalem mogło się podobać.
Zupełnie inną muzykę zaprezentowali panowie z Besides.
Alternatywny post rock, instrumentalna, ale dosyć mocna
propozycja przypadła pewnie
do gustu fanom takich zespo-

łów jak Mogwai. Największe
jednak szaleństwo rozpętało się
przy dźwiękach generowanych
przez pochodzący ze Skawiny
Overdrive. Rockowa muzyka
w starym stylu, nawiązująca
do rock’n’rollowych, hardrockowych i glamowych wzorców
z poprzednich dekad zaprosiła
wszystkich do zabawy. Kapela
gra przede wszystkim własne,
wpadające w ucho kawałki, ale
na bis zaserwowali „Born To Be
Wild” z repertuaru Steppenwolf
i „Highway To Hell” AC/DC,
które były doskonałym zwieńczeniem rockowego wieczoru.
8 lutego w OCK zagrali Mesajah i Adro. Nie zabrakło rytmów i klimatów jamajskich.
Na scenie mieszanina stylów,
od korzennego reggae, poprzez
dub, ragga, dancehall po hip-hop. Jako support wystąpił
Twoja Stara Sound System.
– Paweł Lach

Reklama

Uczestnicy mogli spotkać się
z liczną reprezentacją kostiumowych grup Star Wars –
Eagle Base i Polish Garrison,
a także skorzystać z bloku tematycznego
poświęconego
Gwiezdnym Wojnom. Jak co
roku, nie zabrakło szerokiego
działu dla miłośników japońskiego komiksu i animacji.
– Paweł Lach
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Miejska Biblioteka Publiczna
im. Łukasza Górnickiego, Galeria Książki
ul. Nojego 2B, Oświęcim,
tel. 33 847 98 00, 33 843 01 65,
www.mbp-oswiecim.pl

KSIĄŻKA (dla) PRZEDSZKOLAKA
15.03 godz. 17:00
Mikroświat Zabawy

KALENDARZ
W GALERII KSIĄŻKI NA MARZEC 2013
„SŁOWA PALĄ, WIĘC PALI
SIĘ SŁOWA. NIKT O TREŚCI
POPIOŁÓW NIE PYTA”.
JACEK KACZMARSKI.
WYSTAWA
4–30.03 Galeria Przechodnia
KONKURS W BIBLIOTECE
MŁODYCH
na „Najoryginalniejszą dekorację wielkanocną”
1.03 godz. 16:30 warsztaty
plastyczne
Klasoprac. I p.
4–20.03 termin składania prac
22.03 godz. 16:30 rozstrzygnięcie konkursu
Klasoprac. I p.
KLUB MOTYLI KSIĄŻKOWYCH
1.03; 19.03 godz. 17:30
Klasoprac. p.
AKADEMIA e-SENIORA UPC
poniedziałki i środy w godz.
10:30–12:30
4.03; 6.03; 11.03; 13.03;
18.03
Czytelnia Internetowa
PORA NA @KTYWNEGO
SENIORA
„Słowo na ekranie” – warsztaty
komputerowe
12.03 ; 26.03 godz. 9:00
I gr; 12:00 II gr; 15:00 III gr;
18:00 IV gr
14.03; 28.03 godz. 9:00 V gr
DO INTERNETU JEDEN KROK 12:00 VI gr; 15:00 VII gr;
LATARNICY
18:00 VIII gr.
5.03; 19.03 godz. 11:00 I gr, Czytelnia Internetowa
godz. 16:00 II gr
Czytelnia Internetowa
AKADEMIA RODZICA
Projekcja filmu Fundacji Rodzić
UNIWERSYTET BIBLIOTECZpo Ludzku „Uwolnić poród”
NYCH ŻAKÓW
Spotkanie połączone z pre5.03 Co z Ciebie wyrośnie?
lekcją
7.03 Skąd się biorą sny?
12.03 godz. 17:30
12.03 Magiczny świat bajek
i baśni rosyjskich
Z POEZJĄ NA TY
14.03 Mijają dni, tygodnie
Warsztaty literackie dla mło19.03 Jesteśmy ilustratorami… dzieży
21.03 Jedwabny szlak
13.03; godz. 17:00
26.03 Magiczny świat bajek
Aula św. Wawrzyńca
francuskich
Poetyckie popołudnie „Wę28.03 Kierpce, wianki, obdrówką życie jest człowieka”
warzanki, czyli wędrówki po
22.03 godz. 17:30
Małopolsce
Aula św. Wawrzyńca
Zajęcia odbywają się o godz.
16:30 w Klasoprac. I p.
DZIECIAKI NA KRAŃCU
ŚWIATA
CZARODZIEJSKI KOCIOŁEK
Hiszpania w rytmie Flamenco
Bajkowy wtorek w Kąciku
zajęcia edukacyjne w Kąciku
Malucha
Malucha
5.03 godz. 16:30 Klasoprac. p. dla dzieci w wieku 4–7 lat
Muzyczna Biblioteka „1,2,3
14.03 godz. 16:30
klaszczesz Ty”
Aula św. Wawrzyńca
26.03 godz. 16:30
Aula św. Wawrzyńca
UPRAWIAJ TURYSTYKĘ GÓRSKĄ Z PTT – baza w bibliotece
„LINK DO PRZYSZŁOŚCI”
Góry Iranu i Turcji. Wyprawa
Spotkanie z radiowcem – ŁuKlubu Wysokogórskiego Krakaszem Pieterem
ków. Cz. 1
6.03 godz. 17:00
14.03 godz. 18:00
Aula św. Wawrzyńca
Aula św. Wawrzyńca
Iran i Turcja. Cz. 2.
DRAMA CLUB „CIRCLE OF
21.03 godz. 18:00
FRIENDS”
Aula św. Wawrzyńca
7.03; 14.03; 21.03; 28.03
Spotkania prowadzi Czesław
godz. 17:00
Klimczyk
Aula św. Wawrzyńca
TEATRZYK KUKIEŁKOWY
„ROZWESOŁEK”
Zajęcia teatralne dla dzieci
4.03; 11.03; 18.03
godz. 17:00
Aula św. Wawrzyńca

Filmowa droga
porozumienia

PORA NA @KTYWNEGO
SENIORA
Świąteczne inspiracje
7.03 godz. 10:00
Aula św. Wawrzyńca
SPOTKANIE AUTORSKIE
Z PROF. DR. HAB. JERZYM
BRALCZYKIEM
8.03 godz. 17:00
Aula św. Wawrzyńca

Warszawski festiwal poświęcony jest narodowi żydowskiemu, jego tradycji, tożsamości
narodowej i kulturowej oraz
historii, zarówno współczesnej,
jak i na przestrzeni dziejów.
Organizatorzy, czyli StowaPOD PATRONATEM „GZO”
rzyszenie Żydowskie Motywy
chcą przechować dorobek
kultury i tradycji jako źródła cywilizacji judeochrześcijańskiej
poprzez ekspresję artystyczną
w sztuce filmowej. Zależy im,
aby dzieła kinematograficzne
2010, 88’, Ala z elementarza, na tematy żydowskie docierały
Kto nie zdążył wybrać się
reż. Edyta Wróblewska (Polska zwłaszcza do młodej widowni,
do Centrum Żydowskiego
która stoi dziś przed trudnymi
2010, 29’) oraz Wesołych
w Oświęcimiu na pokazy
problemami współczesności,
pofestiwalowe 8. Międzynaro- świąt, reż. Luca Marvanyi
jak terroryzm, nietolerancja
(Izrael 2011, 32’).
dowego Festiwalu Filmowego
i nienawiść.
Natomaist 25 lutego pre„Żydowskie Motywy” ma
Pokazy filmowe organizowane
zentowane będą: Rachunek
jeszcze taką możliwość.
szczęścia, reż. Irek Dobrowolski są dzięki uprzejmości organizatora Miedzynarodowego
Kolejne projekcje zaplanowane (Polska 2010, 74’) i Ucięta
dyskusja, Danae Elon (Kanada Festiwalu Filmowego Żydowsą na 18 i 25 lutego o godz.
skie Motywy – Stowarzyszenia
17:00. 18 lutego będzie moż- 2009, 82’).
Wszystkie filmy w polskich wer- Żydowskie Motywy.
na zobaczyć: The „Socalled”
sjach językowych. Wstęp wolny. www.jewishmotifs.org.pl
Movie, Garry Beitel (Kanada
– In
Centrum Żydowskie
pl. ks. J. Skarbka 5, Oświęcim,
tel. 33 844 70 02,
www.ajcf.pl

SPOTKANIE AUTORSKIE
Z PISARKĄ KRYMINAŁÓW
IWONĄ MEJZĄ
15.03 godz. 18:00
Aula św. Wawrzyńca
DEMONTAŻE LITERATURY
Życie o zmierzchu. Gombrowicz w cynicznym półmroku
Prowadzi dr Jerzy Franczak
20.03 godz. 18:00
Aula św. Wawrzyńca
PORA NA @KTYWNEGO
SENIORA
To tak jak w kinie – spotkania
z adaptacją filmową
21.03 godz. 10:00
Multimedi@
MAMO, TATO CHCĘ ZOSTAĆ… PIOSENKARZEM
21.03 godz. 16:30
Aula św. Wawrzyńca
BIBLIJNY PRZEGLĄD MIESIĄCA
Prowadzi ks. Zbigniew Zachorek
21.03 godz. 18:30
Klasoprac. I p.

Muzeum Zamek w Oświęcimiu
(w organizacji)
ul. Zamkowa 1, Oświęcim,
tel. 33 842 44 27,
www.muzeum-zamek.pl

Nuty duszy
Z okazji Dnia Kobiet Muzeum Zamek
zaprasza wszystkie panie na gorący
koncert z cyklu Zamkowe Wieczory
Muzyczne pt. „VIVA GRECJA I CYPR”.

Funkcjonuje stereotyp, że grecka muzyka to wyłącznie bouzouki, Zorba, Sirtaki. Jednak jeśli
dodamy do tego gitary klasyczne, często tematykę wyspiarską, baglamas, tzuras to dopiero wówczas faktycznie możemy
poczuć, jak w duszy zaczyna
nam grać Grecja.
Na spotkanie z muzyką grecką Muzeum Zamek zaprasza
10 marca 2013 (niedziela)
godz. 17:00. Koncert poprowadzi pełen humoru i brawury scenicznej Piotr Sadowski
– skrzypce, a w bałkańskie klimaty wprowadzi „Marios Papadopulos” – śpiew, gitara oraz
muzycy Zespołu kameralnego
im. Telemanna z Bielska Białej
(wykonawcy zamkowego koncertu noworocznego).
Bilety w cenie 15 zł od osoby,
sprzedaż od 18 lutego w sekretariacie muzeum. Możliwość
wcześniejszej rezerwacji.
*Organizator zastrzega sobie prawo
do odwołania koncertu, z wcześniejszym uprzedzeniem. Organizator nie
będzie zobowiązany do żadnej innej
rekompensaty lub odszkodowania
wobec posiadacza biletu, poza zwrotem sumy, na jaką opiewa bilet na
koncert, który został odwołany.

Wiosenne wicie
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
dla młodzieży
22.03 godz. godz. 16:00
Klasoprac. I p.
BICF BI KLUB FILMOWY
27.03 godz. 17:00, Multimedi@

Podczas kolejnych już warsztatów edukacyjnych i plastycznych, poświęconych podtrzymaniu ginących tradycji, dzieci
zapoznają się ze zwyczajami wicia palmy wielkanocnej.

W polskiej tradycji jest wiele
zwyczajów i obrzędów, które
towarzyszą nam od wieków.
Niektóre jeszcze praktykujemy,
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
a o innych już się nie pamięta.
dla dorosłych
Tradycja wykonywania palm
28.03 godz. 17:30
szczególnie zachowała się na
Sala Konferencyjna
Kurpiach oraz w Małopolsce
w Lipnicy Murowanej i w RabUWAGA! Od 23 stycznia, piloce. W zależności od regionu,
tażowo do końca marca, kursuje palmy różnią się wyglądem
w każdą środę bezpłatny autoi techniką wykonania. Podczas
bus do biblioteki przejeżdżający zajęć warsztatowych uczestnicy
na trasie Stare Stawy–Galeria
będą wykonywać palmę kurKsiążki–Stare Stawy.
piowską.
KLUB CZYTAJĄCYCH RODZIN
27.03 godz. 17:00, Klasoprac. I p.

Dodatkową atrakcją będzie
uwicie jak najwyższej Zamkowej Palmy, do której wszystkie
grupy podczas zajęć będą doczepiać swoje ozdoby.
Warsztaty odbędą się od 11 do
22 marca 2013 r., a skierowane
są do uczniów klas III–V szkół
podstawowych.
Informacje
dotyczące zgłoszeń i realizacji warsztatów zostaną przesłane do szkół miejskich oraz
z powiatu oświęcimskiego po
18.02.2013 r. Więcej informacji
Muzeum Zamek w Oświęcimiu.

LUTY 2013

10 kultura
GŁOŚNIK KULTURALNY
Oświęcimskie Centrum Kultury
ul. Śniadeckiego 24, Oświęcim,
tel./fax: 33 842 25 75
www.ock.org.pl, ock@ock.org.pl

Wydarzenia w OCK
18.02 godz. 10:00 „Bajkowa
podróż przedszkolaka po Europie” – turniej przedszkolaków
– spotkanie drugie
18.02 godz. 16:00 „Złote
Gody” – jubileusz pożycia
małżeńskiego
20.02 godz. 18:00 Inauguracja Roku Kultury w Oświęcimiu
2013
22.02 godz. 17:00 „Muzyczne
popołudnia w OCK” – spotkanie piąte
23.02 godz. 15:30 „Ożenek”
– spektakl w wykonaniu grupy
teatralnej „Verbum” z Zespołu
Szkół nr 1 w Oświęcimiu
24.02 godz. 17:00 „Przestrzeń dziecięca” – finisaż
wystawy grafiki i malarstwa
Małgorzaty Górnisiewicz-Locher w ramach projektu „Dom
otwarty” z cyklu: „Sztuki plastyczne – wytwórnia wrażeń”

15.03 godz. 8:40 „Legendy
polskie” – spektakl dla dzieci

(bilety w placówkach oświatowych)

15.03 godz. 10:15 „Baśnie
polskie” – spektakl dla dzieci

(bilety w placówkach oświatowych)

26.02 godz. 18:00 „Się kochamy” – spektakl komediowy
z udziałem Edyty Olszówki,
Lesława Żurka i Rafała Cieszyńskiego
28.02 godz. 18:00 „Fotografia
dzikiej przyrody” – Wildlife
Photographer of the Year
2002–2012 – otwarcie wystawy, w ramach projektu „Dom
otwarty”, z cyklu: „Fotografia
– kreator spojrzeń”, nagrodzonych prac konkursu organizowanego przez BBC Wildlife
Magazine i Muzeum Historii
Naturalnej w Londynie
czytaj poniżej
1.03 godz. 10:00 58. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
– eliminacje powiatowe
7.03 godz. 19:00 Koncert
zespołu Farben Lehre
czytaj obok
8.03 godz. 18:00 „Jezioro
łabędzie 3D” – projekcja
spektaklu baletowego Matthew
Bourne’s z Londynu w ramach
projektu „Dom otwarty”
z cyklu: „Taniec – przestrzeń
doznań”
czytaj poniżej

10.03 godz. 17:00 „Śmiechoterapia” – program muzyczny w wykonaniu Krystyny
Sienkiewicz

18.03 godz. 14:00 XX Konkurs Ortograficzny „Mistrz
ortografii 2013” – eliminacje
konkursu dla młodzieży szkół
ponadpodstawowych z terenu
powiatu oświęcimskiego
19.03 godz. 17:00 58. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
– koncert laureatów eliminacji
powiatowych
20.03 godz. 8:30, 10:15
„Kopciuszek” – spektakle dla
dzieci (bilety w placówkach

oświatowych)

Legenda polskiej sceny kabaretowej i królowa kabaretu z wielkim scenicznym
temperamentem w swoim
recitalu rozbawi publiczność nie tylko śpiewając,
ale również pląsając w rytm
znanych wszystkim szlagierów. Po spektaklu będzie
można zakupić dopiero co
wydaną książkę Krystyny
Sienkiewicz pt. „Cacko”.
Bilety: 40 zł (parter), 30 zł
(balkon).

21.03 odz. 17:00 Światowy
Dzień Poezji – „Poezja jest
wszędzie – poeci są blisko” –
wieczór poetycki
24.03 godz. 10:00–18:00
Wielki Charytatywny Wiosenny
Kiermasz Rękodzieła Artystycznego
25.03 godz. 8:30, 11:30
„Młodzieżowa Akademia
Filmowa” (bilety w placówkach

oświatowych)

2.04 godz. 18:00 „Pan Tadeusz” – projekcja filmu z 1928
roku, zrekonstruowanego cyfrowo w 2012 roku, w ramach
projektu „Dom otwarty” z cyklu
„Film – fabryka marzeń”
13.03 godz. 9:00 „Tango” –
spektakl dla młodzieży szkolnej 3.04 godz. 17:00 „Słodko-kwaśne lekarstwo na duszę,
(bilety w placówkach oświatoczyli, za co „Czarna rękawych)
wiczka” kocha Gałczyńskie13.03 godz. 17:00 „Garść
go” – program w wykonaniu
nutek na smutek” – program
Kabaretu „Czarna rękawiczka”
w wykonaniu grupy wokalno-instrumentalnej Wariant M

Ambasadorzy natury

7.04 godz. 16:00 „Single i remiksy” – spektakl komediowy
z udziałem Anny Muchy, Weroniki Książkiewicz, Wojciecha
Medyńskiego i Lesława Żurka

Jordi Chias, Hiszpania,
Żółwi klejnot

z lat 2002–2012. Konkurs organizowy jest corocznie od
1965 roku przez BBC Wildlife
Magazine i Muzeum Historii
Naturalnej w Londynie. Organizatorem wystawy „Fotografia
dzikiej przyrody” w Polsce jest
Agencja Zegart z Bydgoszczy.
Honorowy patronat nad wystawą objęli: Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
oraz Minister Środowiska.
Partnerem wystawy w Polsce
jest Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie.
Wildlife Photographer of the
Year to najbardziej ceniony
i największy na świecie konkurs w zakresie fotografii
dzikiej przyrody. Do udziału
w jego ostatniej edycji, w 2012
roku, zostało zgłoszonych ponad 48 tysięcy zdjęć wykonanych przez 4 tysiące czterystu
fotografów z 98 krajów.
Rokrocznie efektem konkursu
Wildlife Photographer of the
Year jest wystawa prezentowana w kilkudziesięciu krajach
na wszystkich kontynentach.
Ogląda ją każdego roku ponad

milion osób. Zdjęcia wchodzące w skład wystawy są nie tylko
obrazowymi
ambasadorami
świata natury. Ukazują również
artystyczną perfekcję, techniczne zaawansowanie fotografii i naturalne piękno przyrody,
uchwycone przez fotografów
w momencie jej wspaniałości.
Nic nie oddziałuje bardziej niż
sugestywna fotografia, która
wpływa na wyobraźnię, absorbuje umysł i porusza serce.
Po raz jedenasty wystawa
„Fotografia dzikiej przyrody”
prezentowana będzie również
w Polsce. W Oświęcimskim
Centrum Kultury będzie można obejrzeć 70 zdjęć – prace
nagrodzone i wyróżnione w latach 2002–2012, w kilkunastu
kategoriach, autorstwa 68 fotografów z 22 krajów, w tym
2 zdjęcia z Polski.
Informacje o konkursie Wildlife Photographer of the Year
oraz formularz zgłoszeniowy
znaleźć można na stronie internetowej www.nhm.ac.uk/
wildphoto/.
– adam

17.05 godz. 19:00 „Myśliwiecka” – koncert Artura Andrusa
czytaj obok

11.04 godz. 18:00 „Bezczelnie młodzi” – program „Kabaretu Młodych Panów”
17–18.05 XXI Ogólnopolskie
czytaj obok Spotkania Recytatorów i Śpiewających Poezję „Amor sprawił...”
12.04 godz. 9:00 „Wesele” –
czytaj obok
spektakl dla młodzieży szkolnej
(bilety w placówkach oświatowych)

17.04 godz. 8:30, 10:15 „Zaczarowany świat Braci Grimm”
– spektakle dla dzieci (bilety

Galeria
„Tyle światów”

do 24.02 „Przestrzeń dziecięca”
– wystawa grafiki i malarstwa
Małgorzaty Górnisiewicz-Locher
w placówkach oświatowych)
w ramach projektu „Dom otwar17.04 godz. 15:00 XX Konty” z cyklu: „Sztuki plastyczne
kurs Ortograficzny „Mistrz or– wytwórnia wrażeń”
tografii 2013” – finał konkursu
28.02–27.03 „Fotografia dzikiej
adresowanego do młodzieży
przyrody” – Wildlife Photograszkół ponadpodstawowych
pher of the Year 2002–2012
z terenu powiatu oświęcimskie– wystawa w ramach progo połączony z ogłoszeniem
jektu „Dom otwarty” z cyklu:
wyników i wręczeniem nagród
„Fotografia – kreator spojrzeń”,
19–21.04 „Kulturalne cztery
nagrodzonych prac konkursu
pory roku” – „Święto wiosny”
organizowanego przez BBC
19.04 godz. 17:00 VIII OgólWildlife Magazine i Muzeum
nopolskie Biennale Fotografii
Historii Naturalnej w Londynie
„Kochać człowieka” – otwarcie
pokonkursowej wystawy, wręWystawy
czenie nagród
19.04 godz. 18:00 „Madame do 3.03 „Pejzaże” – wystawa
Butterfly” – retransmisja opery prac Jana Cholewczyńskiego
z Metropolitan Opera w Nowym Jorku w ramach projeku
Uniwersytet
„Kulturalne cztery pory roku”
Trzeciego Wieku
– „Święto wiosny”
19.02 godz. 14:00 „Strefa
27.04 godz. 19:00 „Mayday” bezpieczeństwa” – mówi
– spektakl komediowy w wyko- Robert Moskwa
naniu artystów Teatru Bagatela 26.02 godz. 14:00 „Złoty
w Krakowie
wiek Niderlandów” – mówi
Dorota Dec

„Swan Lake” w 3D

70 zdjęć dzikiej przyrody nagrodzonych i wyróżnionych Spektakl baletowy „Jezioro łabędzie”
w największym na świecie konkursie fotograficznym po- 3D Matthew Bourne’s to kamień miloświęconym tej tematyce będzie można obejrzeć w OCK.
wy współczesnej sztuki scenicznej.
Od 28 lutego do 27 marca 2013
roku (wernisaż 28 lutego o godzinie 18:00) w galerii „Tyle
światów”
Oświęcimskiego
Centrum Kultury prezentowana będzie, w ramach projektu
„Dom otwarty” z cyklu: „Fotografia – kreator spojrzeń”,
wystawa fotografii wybranych
z wystaw będących wynikiem
konkursu fotograficznego Wildlife Photographer of the Year,

11.05 godz. 17:00 „Żarty się
skończyły” – nowy program
kabaretu „Paranienormalni”

8 marca o godz. 18:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury
zostanie zaprezentowany, w ramach projektu „Dom otwarty”
z cyklu: „Taniec – przestrzeń
doznań”, legendarny spektakl
baletowy Matthew Bourne’s pt.
„Jezioro łabędzie”, zarejestrowany w Londynie, w technologii 3D przy użyciu najnowocześniejszej techniki.
„Swan Lake” Matthew Bourne’s
to najdłużej wystawiana pro-

dukcja baletowa w światowej
historii tańca. Na podstawie
pierwowzoru, z muzyką Piotra
Czajkowskiego, została stworzona inscenizacja rewolucyjna, kontrowersyjna i odważna.
Po raz pierwszy role łabędzi
w tym balecie odegrali wyłącznie mężczyźni.
Matthew Bourne – jedyny
i niepowtarzalny choreograf
i reżyser, pięciokrotny laureat
Olivier Award, w 2011 roku

po raz kolejny wystawił swój
sztandarowy spektakl (grany
w różnych obsadach od 1995
roku!), który zarejestrowany
dziesiątkami kamer, można podziwiać w wersji kinowej w 3D.
To właśnie „Jezioro łabędzie”
rzuciło na kolana publiczność
i krytyków.
Akcja spektaklu rozgrywa się
w angielskiej rodzinie królewskiej. Główny bohater Zygfryd
stylizowany jest na księcia
Karola, ale z charakteru przypomina raczej księżnę Dianę
– jest nadwrażliwy, prawy, od
pierwszych scen widzimy, że
organicznie nie cierpi paparazzich, którzy w końcu doprowadzają do jego upadku. Zamiast
nad jezioro, jak w tradycyjnej
wersji, trafia do miejskiego
parku, gdzie spotyka pięknego
łabędzia-mężczyznę, o którym zawsze skrycie marzył,
i to w nim się zakochuje. Jednak nagle w jego życiu pojawia
się nikczemny, piękny bohater w czarnym stroju. Uwodzi
wszystkich, od królowej począwszy, a na Zygfrydzie skończywszy.
Czas trwania spektaklu: 120
minut. Bilety: 35 zł.
– adam
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Nieustająco młodzi Strofy o miłości

„Nasze Kino”
Oświęcimskie Centrum Kultury

W Oświęcimiu wystąpi Kabaret Mło- Do 11 kwietnia można się zgłosić do
dych Panów w programie pt. „Bezczel- udziału w XXI Ogólnopolskim Spotkanie młodzi”.
niu Recytatorów i Śpiewających Poezję
Na program kabaretu z dużym próżnują i zdobywają kolejne „Amor sprawił...”.
doświadczeniem i dorobkiem
scenicznym, ale nieustająco
bardzo „młodego” zapraszamy
11 kwietnia 2013 roku o godzinie 18:00 do Oświęcimskiego
Centrum Kultury.
Posiadający ponad 8-letnie
doświadczenie na kabaretowej
scenie Młodzi Panowie nie

szczyty w swoim dorobku artystycznym. Wywodzą się z Rybnika, ale obecnie doprowadzają
do łez – ze śmiechu oczywiście
– fanów nie tylko w kraju, ale
i poza jego granicami.
Ich społeczno-obyczajowy humor z dużą dawką ironii i dystansu do tego, co obecnie się
dzieje, sprawia, że zyskują nie tylko coraz szersze
grono wiernych fanów,
ale także uznanie krytyków. Zdobyli najwyższe
laury we wszystkich liczących się konkursach
i festiwalach kabaretowych z RYJKIEM i PAKĄ
na czele. Skecze i piosenki kabaretu prezentowane są w wielu stacjach
telewizyjnych.
Bilety: 50 zł (parter), 40 zł
(balkon) w kasie OCK
i na stronie www.biletynakabarety.pl/.
– adam

Z Myśliwieckiej
Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza 17 maja o godz. 19:00 na niepowtarzalne spotkanie z Arturem Andrusem.

Fot. Honorata Karapuda

Koncert towarzyszy XXI Ogólnopolskim Spotkaniom Recytatorów i Śpiewających Poezję
„Amor sprawił...”, które odbędą
się w dniach 17–18 maja 2013 r.
w OCK.
„Myśliwiecka” (to nazwa ulicy w Warszawie, przy której
znajduje się radiowa Trójka)
nawiązuje do wspaniałych tradycji piosenki literackiej i bawi
w inteligentny sposób wielu
słuchaczy, niezależnie od ich
wieku. Zawiera między innymi
takie hity jak: „Piłem w Spale,
spałem w Pile”, „Glanki i pacyfki”, „Ballada o baronie,
niedźwiedziu i czarnej Helenie”, „Królowa nadbałtyckich raf ”.
W koncercie znajdą się
nie tylko utwory z albumu
„Myśliwiecka”, które wielokrotnie zajmowały pierwsze
miejsce na liście przebojów
radiowej Trójki. Usłyszeć
będzie można również anegdoty, komentarze i wiersze
napisane ze swoistą finezją
i szczyptą pobłażliwej ironii
– oczywiście jak najpiękniejszą polszczyzną.
Bilety: 50 zł (parter), 40 zł
(balkon).
– adam

„Sugar Man” (15 l.), film
produkcji szwedzko-angielskiej
z 2012 roku, reżyseria Malik
Bendjelloul, czas 86 minut
(2D)
8–14.03

„Tango Libre” (15 l.), film
produkcji belgijsko-francuskiej
z 2012 roku, reżyseria Frederic
Bisztyga, Piotr Cyrwus, Kata- Fonteyne, czas 90 minut (2D)
rzyna Groniec.
18–19.02 godz. 18:15,
Jurorzy słuchają, oceniają, bar- 21.02 godz. 18:15

dzo chętnie rozmawiają. Dzielą
się swoimi doświadczeniami,
spostrzeżeniami, uwagami. Nie
szczędzą pochwał, ale i nie unikają słów krytycznych, gdy wymagają tego okoliczności. Nawet, gdy uczestnik nie znajdzie
się w gronie laureatów, a wysłucha cennych wskazówek jury,
zyska kolejne nowe doświadczenie, przydatne w dalszej pracy
artystycznej...
Regulamin konkursu na stronie
www.ock.org.pl/.
– adam

„Lot” PREMIERA (15 l.), film
produkcji USA z 2012 roku,
reżyseria Robert Zemeckis,
czas 138 minut (2D)
22–23.02 godz. 17:30, 20:00,
24.02 godz. 15:00, 17:30, 20:00,
25.02 godz. 17:30, 20:00,
27.02–6.03 godz. 17:30, 20:00,
7.03 godz. 16:00

„Wesele w Sorrento” (15 l.),
film produkcji duńsko-szwedzko-włosko-francusko-niemieckiej z 2012 roku, reżyseria
Susanne Bier, czas 116 minut
8–14.03

Energiczne granie
Zapraszamy na ostre dźwięki i garść
szczerych słów w wykonaniu Farben
Lehre.
„Jezioro łabędzie 3D” – retransmisja spektaklu baletowego Matthew Bourne’s
z Londynu w ramach projektu
„Dom otwarty” z cyklu: „Taniec
– przestrzeń doznań”– 8.03
godz. 18:00
Fot. Marta Kotarska

Jest to artysta multimedialny – redaktor trójkowej „Powtórki z rozrywki”, legendarny
gospodarz spotkań kabaretowych w warszawskiej „Piwnicy pod Harendą”, konferansjer
imprez kabaretowych, komentator „Szkła kontaktowego”,
„Mistrz Mowy Polskiej”, poeta,
dziennikarz, autor książek,
tekstów piosenek, bajek, artysta kabaretowy i... piosenkarz.
Jego płyta pt. „Myśliwiecka”
po niespełna 9 miesiącach od
premiery uzyskała status podwójnie platynowej płyty.

Konkurs odbędzie się w dniach
17–18 maja 2013 r. w Oświęcimskim Centrum Kultury,
pod patronatem Prezydenta
Miasta Oświęcim.
Adresowany jest do młodzieży i dorosłych pragnących
w maju mówić i śpiewać o miłości. Uczestników konkursu
każdego roku słucha zacne
grono specjalistów od mówienia i śpiewania. W pracach
jury Ogólnopolskich Spotkań
Recytatorów i Śpiewających
Poezję „Amor sprawił... brali
już udział m.in.: Michał Bajor,
Marcin Czarnik, Robert Kasprzycki, Maciej Kozłowski,
Anna Nowicka, Jan Peszek,
Beata Rybotycka, Marek Ryska,
Andrzej Sikorowski, Magda
Umer, Jacek Wójcicki, Paulina

„Życie Pi” (12 l.), film produkcji USA z 2012 roku, reżyseria
Ang Lee, czas 127 minut (3D)
18–19.02 godz. 16:00 (dubbing), 20:00 (napisy),
20.02 godz. 20:30 (napisy),
21.02 godz. 10:00 (dubbing),
20:00 (napisy)

Oświęcimskie Centrum Kultury
zaprasza 7 marca 2013 roku o godzinie 19:00 na koncert zespołu
Farben Lehre. Przed gwiazdą
wieczoru jako support wystąpi
zespół Trick z Oświęcimia.
Farben Lehre powstało we
wrześniu 1986 roku. Od tamtego czasu ukazało się 9 płyt
studyjnych. Od wielu lat zespół sporo koncertuje zarówno
w Polsce, jak i za granicą. Wystąpił m.in. na festiwalach w Jarocinie, a także zaprezentował
się kilkakrotnie na dużej scenie
Przystanku Woodstock, dając
koncerty dla ponadstutysięcznej widowni. Na swoim koncie kapela ma występy u boku
takich formacji jak Exploited,
Die Toten Hosen, G.B.H., Vibrators, U. K. Subs, Oi Polloi, Dritte Wahl, Rasta Knast,

Scarface, Paranoid Visions,
Ine Kafe, Slobodna Europa czy
Smola a Hrusky.
Od kilku lat zespół jest głównym pomysłodawcą oraz jednym z wykonawców wiosennej trasy koncertowej Punky
Reggae live, która rokrocznie
odwiedza kilkadziesiąt klubów
w większości dużych miast
w Polsce.
Muzyka Farben Lehre jest
energiczna, melodyjna, pełna radości grania i wolna od
kompleksów. Ostre, aczkolwiek
przystępne dźwięki oraz garść
szczerych słów stanowią próbę
duchowego porozumienia się
z drugim człowiekiem...
Bilety 15 zł w przedsprzedaży,
20 zł w dniu koncertu.
Rezerwacja e-mailowa:
internet@ock.org.pl/.

repertuar
„naszego kina”
dostępny
na stronie
www.ock.org.pl

„Wspaniała” PREMIERA
(15 l.), film produkcji francuskiej z 2012 roku, reżyseria
Regis Roinsard, czas 111 minut (2D)
15–28.03

„Samsara” (12 l.), film
produkcji USA z 2011 roku,
reżyseria Ron Fricke, czas 99
minut (2D)
22–28.03
„Madame Butterfly” – retransmisja opery z Metropolitan Opera w Nowym Jorku
w ramach projeku „Kulturalne
cztery pory roku” – „Święto
wiosny”– 19.04
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Zima
w Oświęcimiu

pejzaż za mgłą

Między swawolą zapustów
a ascezą postu...

P

Grupa hokeistów na Sole, lata 30. XX w.

Ładowanie ryb nad Sołą, grudzień 1933 r. W dali widoczny
most

Kulig, lata 30. XX w. Zdjęcie zrobione od strony Zasola,
w tle słabo widoczny most

Ulica Mickiewicza, grudzień 1933 r. Widok od strony Rynku
Głównego

BOGNA WERNICHOWSKA

amiętniki sprzed stu
i więcej lat często opisywały huczne i swawolne
zabawy, jakim oddawano się podczas ostatnich dni
karnawału – bez względu na społeczną sferę... Kto żyw, od dzieci
do starców, starał się jak mógł
zaznać uciechy przed 40 dniami
postu. Urządzano wówczas zarówno wielkie publiczne bale, jak
i tańcujące wieczorki, zapraszano
wzajemnie na przyjęcia... Nawet
na pensjach dla młodzieży męskiej i żeńskiej dozwolone były
wieczorynki, podczas których
raczono się pączkami i chrustem,
śpiewano chórem pieśni, a panny
tańczyły z sobą w parach – wyższa przepasywała ramię barwną
szarfą i prowadziła partnerkę jako
kawaler. Koedukacja w tym wieku była wtedy wykluczona, ale
dziewczęta nie chciały rezygnować z ulubionej rozrywki.
Chłopcy podczas zapustnych
spotkań w męskim gronie raczej nie tańczyli z sobą – wypełniali czas popisami recytatorskimi, chóralnym śpiewem,
czasem przygotowywali jakąś
krótką sztukę teatralną, gdzie –
jak w czasach Szekspira – żeńskie
role też odtwarzali młodzieńcy.
Było dużo radości i śmiechu,
a beztroski czas zapustów długo
pozostawał w pamięci.

Ostatni wieczór karnawału był ongiś czasem szaleństw. Bawiono się
właściwie do północy, ale swawolna młodzież nieraz przestawiała
wskazówki zegarów, tak aby dwanaście uderzeń zabrzmiało chociażby trzy kwadranse później.
W galicyjskich domach utrzymywał się zwyczaj, że kiedy kończył
się zapustny wtorek, tam, gdzie
tańczono wszystkie pary stawały
do drabanta – był to staroświecki
taniec o żywym rytmie, kończący
się w tempie marsza – kiedy maszerowano wokół sali. Wówczas
któryś z domowników, zwykle
dorosły syn gospodarzy, pojawiał się „w przebraniu niby-księdza, trzymając w jednej ręce tacę
z popiołem, a w drugiej miotłę,
poprzedzali go dwaj młodzi ludzie z zapalonymi kandelabrami.
„Ksiądz” rozpędzał miotłą tańczące pary i sypał popiołem...” –
opisywał ten obyczaj bibliograf
Karol Estreicher, dodając, że
tak kończono zapustne uciechy
w domu jego rodziców...
W ostatni wieczór karnawału
można było też spotkać na ulicach Krakowa i innych galicyjskich miast „zapusta” z orszakiem
paru muzykantów. „Zapust”,
wysoki mężczyzna ubrany w kożuch wywrócony włosem do góry,
z doczepioną brodą z konopi,
z batogiem w ręku żartobliwie

zamierzał się biczem na idące na
zabawę pary, a dostawszy datek,
rezygnował z chłosty...
W dawnym Krakowie można
było – poczynając od tłustego
czwartku do wtorku przed Popielcem – natknąć się wieczorem na
rynku na barwnie ubrane, błyskające świecidełkami na czepcach
starsze niewiasty. Szły, trzymając
się pod ręce, śpiewając swawolne
przyśpiewki. Otaczały spotkanych
na drodze mężczyzn i wołały, by
tańczyli z nimi bądź wykupili się
brzęczącą monetą. Były to krakowskie przekupki, które starodawnym zwyczajem odprawiały
tzw. comber, niewieścią zabawę
znaną od średniowiecza. Za zebrane datki bawiły się już we własnym gronie w którejś z gospód,
pijąc grzane piwo czy miód...
Na wczesnym popielcowym nabożeństwie wielu zjawiało się
w wieczorowych strojach, jako
że koniec tańców o północy nie
oznaczał opuszczania gościnnego
domu. Podawano wówczas tzw.
postny podkurek – poczęstunek
składający się z śledzi i innych
smakowitych ryb, pieczonych kartofli, bryndzy, świeżego twarogu
i jakiejś potrawy z jaj. Przy stole
zastawionym postnymi potrawami
spędzano czas do świtu. A pierwszy dzień postu wszyscy zaczynali
od odwiedzenia kościoła.

Popielec był dniem, kiedy nie
wypadało składać wizyt. Rodziny powinny we własnym gronie
wypocząć po zapustach, a przy
tym przygotować się duchowo
do Wielkiego Postu. Dawne książeczki do modlenia zawierały
wiele modlitw, jakie odmawiano
w środy i w piątki w tym okresie
liturgicznego roku.
W Popielec niezbyt miłe figle płatano starym kawalerom i pannom nie
pierwszej młodości. Kiedy szli do
kościoła, swawolni chłopcy przypinali im do ubrań klocki drewna,
gęsie łapy czy skorupki z jaj. Na
znak, że gardzą dążeniem do małżeńskiego stanu i nie zaręczyli się
w minionym karnawale. Niektóre
niezamężne niewiasty tak obawiały
się, by nie paść ofiarą tego przykrego obyczaju, że wychodziły z domu
tylko na najwcześniejszą mszę.
A potem następowało 40 dni,
podczas których czas płynął spokojnie, niekiedy wśród wyrzeczeń
się drobnych przyjemności – rezygnowano z ulubionych przysmaków, odwiedzania teatru,
czytania humorystycznych pism,
palenia cygar...
Damy przez te tygodnie ubierały
się w ciemniejsze kolory, zdarzało
się, że nie wkładały strojnych kapeluszy, nie grały na fortepianie
radosnych melodii, a nawet nie
stawiały ulubionych pasjansów...
Zamiast przyjemnych, codziennych rozrywek robiły na drutach
czy szyły ubiory dla wychowanków sierocińców bądź ubogich
z domów opieki. Obowiązki te
traktowano z całą powagą i niewielu było niegdyś ludzi, jacy nie
zmienialiby trybu życia w okresie
Wielkiego Postu.
Reklama
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Ciemna strona życia
Wystarczy chwila nieuwagi
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu prowadzą czynności mające na celu
ustalenie i zatrzymanie sprawcy
kradzieży, której 14 lutego ofiarą padł mieszkaniec Pisarzowic.
Do kradzieży doszło ok. godz.
10:30 w Oświęcimiu na ul. Tysiąclecia, gdzie sprawca wykorzystał chwilę nieuwagi mężczyzny i z kieszeni płaszcza skradł
portfel z dokumentami, kartami
bankomatowymi oraz 500 zł.

podać, z jakich sklepów pochodzą produkty, zaczęli podejrzewać, że towar może pochodzić
z kradzieży i zatrzymali całą
czwórkę do wyjaśnienia. Podejrzani trafili do oświęcimskiej
komendy policji, gdzie w trakcie
czynności dokładnie sprawdzono ich „sprawunki” i okazało się,
że w torbach znajdują się produkty spożywcze, kosmetyki,
odzież i alkohol o wartości ponad tys. zł. Policjanci ustalili, że
mienie to zostało skradzione w
kilku oświęcimskich marketach.
Wpadła grupa złodziei sklepo- Trwa ustalanie, czy zatrzymani
wych
dokonali jeszcze innych podob13 lutego w Oświęcimiu po- nych czynów.
licjanci zatrzymali czwórkę
mieszkańców
Bielska-Białej Podejrzany o rozbój złapany
dwie kobiety 26- i 47-letnią oraz W nocy z 10 na 11 lutego
dwóch 19-letnich mężczyzn po- w Oświęcimiu policjanci zatrzydejrzanych o szereg kradzieży mali 21-letniego mężczyznę bez
sklepowych na terenie nasze- stałego miejsca zamieszkania,
go miasta. Do zdarzenia do- poszukiwanego listem gończym.
szło ok. godz. 18:20 w rejonie Jest on jednym z trzech podejdworca PKP, gdzie policjanci rzanych sprawców rozboju na
interweniowali w związku z za- oświęcimskim taksówkarzu, do
kłóceniem ładu i porządku. którego doszło 29 listopada 2011
Następnie zainteresowali się roku. Do zatrzymania doszło
czwórką osób z kilkoma dużymi o godz. 22:30 na ul. Dąbrowskiereklamówkami wypełnionymi go. Podejrzany został zatrzymaróżnymi produktami. Funkcjo- ny, a podczas jego przeszukania
nariusze postanowili wylegity- ujawniono woreczek z niewielką
mować osoby i sprawdzić, gdzie ilością marihuany. Poszukiwany
towary zostały zakupione. Kie- trafił do oświęcimskiej komendy
dy zauważyli, że legitymowani policji, a następnie do jednego
są podenerwowani i nie potrafią z aresztów śledczych.

Horoskop
Baran 21.03–20.04

Jeśli przeżywasz uczuciowe
rozterki i przeszkadzają Ci
pewne sprawy, to zrób coś,
porozmawiaj. Zadbaj o odpoczynek nie tylko dla ciała, ale
i ducha. Relaks to podstawa
zdrowia. Nadwyżki pieniędzy
inwestuj – ryzyko się opłaci.

Kieruj się intuicją, nie słuchaj
doradców.

Lew 23.07–23.08

Życie rodzinne da Ci wiele
radości i oparcia. Poza tym
zaskoczy Cię czyjeś zainteresowanie, którego się nie spodziewasz. Przygotuj się na
zmiany. Najlepiej zapisz się na
masaż lub akupresurę i pamięByk 21.04–21.05
W relacjach partnerskich po- taj o relaksie.
staw na szczerość – nawet wte- Panna 24.08–23.09
dy, gdy może się to skończyć Pamiętaj, że nie można uszczęawanturą. Potem można się śliwiać ludzi na siłę. Pomyśl
pięknie pogodzić. W pracy nie więc o sobie, odrobina egoizmu
szarżuj, odrobina lenistwa jesz- nie zaszkodzi. W pracy uważaj,
cze nikomu nie zaszkodziła. Je- bo konkurencja nie śpi. Prześli masz własny biznes, uważaj myśl swoją dietę, bo słabość,
na wyjątkową propozycję jed- którą odczuwasz, wynika z nienego z kontrahentów.
prawidłowego odżywiania.
Bliźnięta 22.05–22.06

Kolorowy zawrót głowy to
obecnie Twoje hasło przewodnie. Zanim jednak wybierzesz
osobę, którą chcesz obdarzyć
uczuciami, dobrze się zastanów.
Poza tym dużo odpoczywaj,
zbieraj siły. Zatroszcz się o finanse, skontaktuj z dłużnikami,
nie pozwól się wykorzystać.
Rak 23.06–22.07

Jeśli myślisz o nawiązaniu bliższych relacji z osobą z przeszłości, to nie rób tego, nie warto.
W życiu zawodowym staniesz
przed koniecznością podjęcia
szybkich i trudnych decyzji.

Waga 24.09–23.10

Nowy związek albo renesans
obecnego – czekają Cię piękne doznania charakterystyczne
dla okresu zakochania. W pracy wiele do zrobienia, ale nie
będziesz narzekać. Na pieniądze przyjdzie jednak trochę
poczekać.
Skorpion 24.10–22.11

Przygotuj się na huśtawkę emocji. Prowokacje w związku nie
prowadzą do niczego dobrego, czekają Cię więc sprzeczki
i nerwowa atmosfera, zanim się
uda wypracować kompromis.
Intuicja podpowie Ci dobre

Internetowe oszustwo
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu
ustalają sprawcę oszustwa internetowego, którego ofiarą padł
mieszkaniec Oświęcimia. Pokrzywdzony pod koniec grudnia ubiegłego roku za pośrednictwem jednego z aukcyjnych
portali internetowych zakupił
tabletki do zmywarki, za które
zapłacił 140 zł, ale nie otrzymał
zamówionego towaru.
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Za amfetaminę
3 lutego o godz. 9:00 w Oświęcimiu na ul. Słowackiego podczas patrolu policjanci zauważyli poszukiwanego 23-letniego
mieszkańca Oświęcimia. Podczas przeszukania mężczyzny
funkcjonariusze ujawnili u niego foliowy woreczek z niewielką
ilością białego proszku. Po przeprowadzeniu badania testerem
narkotykowym potwierdzono,
że zabezpieczona substancja to
amfetamina.

KUPON

Skradziona bielizna
„GŁOS ZIEMI
Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu
OŚWIĘCIMSKIEJ”
ustalają sprawcę włamania do
sklepu odzieżowego. Do zdarzenia doszło w nocy z 1 na 2 lutego w Oświęcimiu na ul. Szarych
Szeregów. Sprawca najpierw rozbił szybę w oknie wystawowym,
a następnie skradł dwa biustonosze o wartości 100 zł.
Litery uporządkowane
Poziomo:
Pionowo:
– In od 1 do 21 utworzą
rozwiązanie, które wraz 1. Pole z namiotami;
A) Żółtodziób, gołowąs;
z kuponem nr 2 nakle2. Korupcyjna danina;
* Nudziarz, ględa;
jonym na kartę pocz* Wada postawy, przeciwieństwo B) Bywa retoryczne;
C) Kołdra turysty;
rozwiązania, również w sferze tową należy dostarczyć kifozy;
do 13 marca 2013 r.
3. Słomka w drinku;
* Niejedna w Ciechocinku;
finansowej.
do redakcji GZO,
4. Nieodzowne w kuźni;
D) Niechęć do działania, bierność ;
Strzelec 23.11–20.12
E) Imię Miklaszewskiego;
Nie możesz narzekać na nudę. Oświęcimskie Centrum * Skrytka;
* Grecka litera;
Twoje towarzyskie usposobie- Kultury, ul. Śniadeckie- 5. Renesansowy kołnierz;
6. 100 metrów dla biegacza;
F) Amerykański myśliwy;
nie może sprowokować sceny go 24 w Oświęcimiu.
Na
zwycięzcę
losowa*
Słodki
owoc
z
palmy;
G)Epoka z rokoko;
zazdrości. Nawał obowiązków
nia czeka nagroda.
7. Utrzymuje się z oprocentowania * Maszyna do oddzielania plew;
sprawi, że zatęsknisz za odkapitału;
H) W wyposażeniu karetki;
poczynkiem. Nie będzie na to Prawidłowe rozwiązaI) Wyrok sądu;
jednak czasu, tym bardziej że nie krzyżówki nr 1/2013 8. Sektor, zona;
*
Dyżur
na
okręcie;
* Lekkoduch;
w pracy musisz samodzielnie brzmi „Kto się tłuma9. Literatka lecz nie szklanka;
J)Średniowieczni kuglarze;
zadbać o wiele spraw, nie licząc czy, ten się oskarża”.
10. Liana lub powój;
K) IVc w szkole;
na innych.
Nagrodę – podwójne
* Stolica Angoli;
* Wywieranie presji groźbą;
Koziorożec 22.12–20.01
zaproszenie do „Na11.Harmider, zgiełk;
L) Zamienił siekierę na piłę
Marzenia o miłości mogą się szego Kina” otrzymuje
12.Szlachetny to złoto;
łańcuchową;
zacząć materializować pod ko- p. Marta Markiewicz
13.Chustka na szyję;
Ł) W orszaku panny młodej;
niec miesiąca. Istnieje jednak z Oświęcimia.
14.Okrutne, bezprawne rządy;
M) Pieszczotliwie o kotce;
zagrożenie, że spojrzysz chłod15.Wystawne przyjęcie;
N) Poetycko o blasku ;
nym okiem i stracisz szanse na Gratulujemy i prosimy
16.W przysłowiu gadał do obrazu; O) Promowy port Szwecji;
17. Przewaga na korcie;
P) Jednostka ciśnienia.
coś pięknego. Rodzina zapewni o kontakt z redakcją.
Ci wiele zajęć, praca jak zwykle
pochłonie bez reszty.
ogłoszeniA DROBNE
Aby zamieścić reklamę lub
Wodnik 21.01–19.02
ogłoszenie drobne należy
Zapragniesz poeksperymento- Sprzedam działkę 11,7 ar,
Praca: doradca klienta, umowa
skontaktować się z biurem
wać i z pewnością nie skończy Oświęcim ul. Parkowa 3.
zlecenie, branża kredytowa.
reklamy Interhead.pl,
się na randkowaniu z jedną Tel. 500 550 529
698 681 847
ul. Cicha 6 w Oświęcimiu,
osobą. Tym bardziej że poziom
tel. 33 842 06 09,
Twej atrakcyjności jest obecnie Brukarstwo, układanie placów Tychy, własnościowe 37 m kw.
zamienię na podobne w Oświęe-mail gzo@interhead.pl.
wysoki. Nie szastaj pieniędzy, i chodników. Tanio i solidnie.
cimiu. 32 217 69 04
a w pracy krok po kroku zdo- Tel. 531 579 708
Koszt ogłoszenia drobnego
bywaj kolejne cele.
Bank Ci odmówił? Zadzwoń.
60 gr za słowo.
Ryby 20.02–20.03
796 774 630
Wzmocnisz się i uwierzysz
w swoje możliwości, co przeBiuro reklamy:
Redakcja
łoży się na zmiany w różnych
Interhead.pl
Oświęcimskie Centrum Kultury,
GŁOS
ZIEMI
dziedzinach życia. Mimo chwiul. Cicha 6, 32-600 Oświęcim
ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim
OŚWIĘCIMSKIEJ
tel. 33 842 06 09
lowych niepowodzeń i poczucia
tel. 33 842 25 75, 33 842 44 63
www.interhead.pl
e-mail: gzo@ock.org.pl
beznadziejności, nie zmarnue-mail: gzo@interhead.pl
jesz swoich osiągnięć i określisz
Miesięcznik
powołany
w
1991
roku
przez
Radę
Miasta
Oświęcim
nowe interesujące cele.
– Selene Wydawca: Oświęcimskie Centrum Kultury Dyrektor: Apolonia Maj
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14 sport
amatorzy biegania mogą spróbować Sukcesy oświęcimskich brydżystów podczas zgrupowania
swoich sił w biegach długodystansowych kadry Małopolski

Biegnij po grand prix Młodzieżowa supremacja
W tym roku po raz pierwszy
w naszym mieście odbędzie
się cykl Grand Prix Oświęcimia w Biegach Długodystansowych. Organizatorem tego
przedsięwzięcia jest Oświęcimski Klub Biegacza „Zadyszka”.
Pierwsze z sześciu zaplanowanych zawodów miały miejsce
26 stycznia br. Trasa biegu prowadziła przez teren Zespołu
Przyrodniczo-Krajobrazowego
„Dolina Rzeki Soły”. Kolejny bieg już 23 lutego. Zapisy
przyjmowane są od godz. 10:00
w dniu startu na oświęcimskich Plantach pod mostem
Jagiellońskim. Opłata startowa
wynosi jedynie 5 zł, a zwolnieni z jej uiszczenia są uczestnicy
niepełnoletni. O godz. 11:00
biegacze wystartują.
– Impreza jest skierowana do
wszystkich amatorów biegania, bez względu na ich miejsce zamieszkania. Każdy może
spróbować swoich sił! – zachęca Andrzej Obstarczyk, prezes
Oświęcimskiego Klubu Biegacza „Zadyszka”.
I Grand Prix Oświęcimia odbywać się będzie na dystansie 8
kilometrów, w klasyfikacji kobiet i mężczyzn.
– Końcowa klasyfikacja będzie
ustalona na podstawie sumy
pięciu najlepszych czasów uzyskanych w sześciu biegach.
Jednak zawodnicy, którzy nie
ukończą minimum pięciu biegów nie zostaną sklasyfikowani
– informuje prezes Obstarczyk.

Pierwszy z sześciu zaplanowanych biegów z cyklu Grand Prix Oświęcimia
w Biegach Długodystansowych
Fot. zbiory organizatora

Na kolejne starty z cyklu grand
prix w biegach miłośnicy tej
formy aktywności fizycznej
będą musieli nieco zaczekać.
Zaplanowano je bowiem na
27 lipca, 24 sierpnia, 16 listopada i 14 grudnia.
To nie jedyne działania, jakie
w ostatnim czasie podjął klub.
Około
czterdziestoosobowa
grupa biegaczy wyruszyła 2 lutego ze Szkoły Podstawowej
nr 5 w Oświęcimiu w kierunku
Muzeum KL Auschwitz-Birkenau. W ten sposób od ośmiu
lat Oświęcimski Klub Biegacza
„Zadyszka” wraz z przyjaciółmi z innych miast czci rocznicę
wyzwolenia byłego obozu. Biegowi patronuje sylwetka biegacza długodystansowego Józefa
Nojego, który został rozstrzelany w KL Auschwitz.
– In

W Stasikówce, niedaleko Poronina na zimowym zgrupowaniu bawiła małopolska kadra
młodzików i juniorów młodszych brydża sportowego. Przy
okazji rozegranych wojewódzkich mistrzostw bardzo udany
występ odnotowali zawodnicy
Uczniowskiego Klubu Sportowego Jocker Oświęcim, działającego przy Zespole Szkół nr 1
im. M. Skłodowskiej-Curie.
Bezdyskusyjnie najlepsza była
16-letnia oświęcimianka –
Aleksandra Byra, która we
wspaniałym stylu zwyciężyła
w klasyfikacji generalnej. Zawodniczka Jockera triumfo-

wała w gronie 94 zawodników.
Wygrała z wieloma graczami
cztery z siedmiu rozegranych
turniejów. Drugie miejsce zajął
Błażej Krawczyk, przed Witoldem Pietryszynem i Jędrzejem
Hycnarem (wszyscy MPEC
Tarnów).
Doskonały występ Aleksandry
Byry napawa optymizmem
przed lutowym zgrupowaniem
szerokiej kadry reprezentacji Polski Juniorów do lat 20,
w którym Aleksandra zagra ze
swoją siostrą – Joanną. Udanie
zaprezentowali się także młodzi zawodnicy Jockera. Gabriel
Matyjasik i Michał Mikos zajęli

W „halówce”
pora rewanżów

Sportowe strzelanie

W tej edycji szkolnej ligi strzeleckiej, której organizatorem
jest Zarząd Powiatowy LOK
Oświęcim, startuje ponad 70
zawodników z siedmiu szkół
ponadgimnazjalnych z naszego
powiatu.
Klasyfikacja końcowa po III
rundach
juniorki: I miejsce Ewa Malicka
z PZ 1 – 420 pkt. przed Katarzyną Bobą z PZ 1 – 415 pkt.
i Aleksandrą Wędzichą również z PZ 1 – 413 pkt.;
juniorki młodsze: I miejsce
Klaudia Juras z PZ 5 – 324
pkt. przed Magdaleną Kajfasz

z PZ 2 – 311 pkt. i Anną Czerwik z PZ 2 – 307 pkt;
juniorzy: I miejsce Mateusz
Wiśniewski z PZ 3 – 441 pkt.
przed Maciejem Śliwińskim
z PZ 1 – 433 pkt. i Rafałem Matuszykiem z PZ 3 – 415 pkt.
juniorzy młodsi: I miejsce Paweł
Smajek z PZ 5 – 383 pkt. przed
Sebastianem Przygodą z PZ 10
Kęty – 306 pkt. i Krzysztofem
Suskiem z PZ 10 – 289 pkt.
W klasyfikacji zespołowej
I miejsce utrzymuje PZ 1 LO
– 2288 pkt. przed PZ 3 STiO
– 2349 pkt. i PZ 2 SOMSiT –
2234 pkt.
– ekt

Kolejny sukces zanotowali oświęcimscy brydżyści

Oświęcimskie Stowarzyszenie Sportu Juniorzy starsi Unii halowymi mistrzami
Amatorskiego działa już od dziesięciu lat OŚWIĘCIMSKIEGO powiatu

szkolna liga strzelecka na półmetku

Fot. zbiory organizatora

drugą pozycję w rozegranym
w ramach zgrupowania turnieju z cyklu Petit Prix Małopolski. Ustąpili pola jedynie parze
skawińskiej – Iwona Szumera
i Radosław Morek. Trzecie

miejsce przypadło parze krakowskiej – Antoni Wójcik i Paweł Piekarz.
Rozwój brydża młodzieżowego
w Małopolsce poważnie wpływa na juniorską supremację
Polski na arenie międzynarodowej i powoduje zainteresowanie brydżowych federacji
m.in. z Danii i Holandii, które dążą do nawiązania stałej
współpracy.
– mac

Fot. zbiory organizatora

Halowa edycja zimowych rozgrywek Miejskiej Amatorskiej
Ligi Piłki Nożnej w Oświęcimiu dobiega półmetka rundy
rewanżowej. Po piętnastu seriach gier tabelę otwiera Układ,
który wyprzedza Twinpigs
Żory i Sharków. Najlepszy zespół poznamy w marcu.
Miejska Amatorska Liga Piłki
Nożnej w mieście nad Sołą ma
swoją bogatą historię. Piłkarscy
amatorzy od wielu lat walczą
o mistrzowski tytuł w sezonie halowym i letnim (w tym
przypadku mecze rozgrywane
są na „orlikach”). Organizatorem ligowym rozgrywek jest
działające już od dziesięciu lat
– Oświęcimskie Stowarzyszenie Sportu Amatorskiego, czyli
„OSSA”.
W czasie ligowych przerw
„OSSA” organizuje także cyklicznie turnieje z okazji wyzwolenia Oświęcimia oraz
niepodległościowego święta.
Amatorzy walczą jeszcze o tzw.
„Puchar Lata”.
W ostatnim turnieju z okazji
68. rocznicy oswobodzenia
Oświęcimia triumfowała ekipa
Antidotum, która w wielkim
finale pokonała Rampapapam
3:0. Trzecie miejsce przypadło
Samym Swoim, po efektownym

zwycięstwie nad Układem 6:1.
Królem strzelców został Wiktor Gołasz (Sami Swoi), który
ośmiokrotnie wpisywał się na
listę strzelców. Współorganizatorami turnieju byli: Starostwo
Powiatowe Oświęcim, Miasto
Oświęcim, a zawody rozegrano
w Powiatowym Zespole nr 1
Szkół Ogólnokształcących im.
S. Konarskiego w Oświęcimiu.
Z kolei w halowej edycji rozgrywek ligowych najbliżej mistrzowskiego tytułu jest Układ.
Ten zespół prowadzi w gronie
jedenastu drużyn. Konkurencja nie składa jednak broni,
co zapowiada duże emocje do
samego końca zimowego sezonu. Klasyfikację najskuteczniejszych zawodników w lidze
otwiera Robert Dyląg z Układu.
Oświęcimskie Stowarzyszenie
Sportu Amatorskiego „OSSA”
zaprasza wszystkich chętnych (amatorów) do udziału w rozgrywkach Miejskiej
Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej
„Siódemki” w sezonie 2013.
Drużyny, które chcą zgłosić swój udział proszone są
o kontakt z organizatorami.
Zainteresowani mogą dzwonić
pod numery 602839041 lub
608648548.
– mac

Biało-niebieski
monolog
Oświęcimska Unia wywalczyła powiatowe mistrzostwo
rozgrywek halowych w grupie
juniorów starszych. Wicemistrzostwo przypadło solarzom,
a brązowe medale zdobyli piłkarze z Chełmka. Najskuteczniejszym zawodnikiem finałów
był napastnik mistrzowskiej
ekipy – Bartosz Michałek, który sześciokrotnie wpisywał się
na listę strzelców.
Biało-niebiescy zaimponowali
już w eliminacjach. Podopieczni
Tomasza Wróbla przeszli przez
turniej bez straty nawet jednego
punktu. Unia najwięcej problemów miała z biało-zielonymi
z Chełmka oraz z Górnikiem
Brzeszcze, ale ostatecznie zwyciężała po 2:1. W pozostałych
meczach zgodnie odprawiała
kolejnych rywali. Oświęcimianie pokonali Pogórze Gierałtowice 3:1, Przeciszovię Przeciszów 2:0 i w takich samych
rozmiarach Skawę Podolsze.
Nic zatem dziwnego, że drużyna z klubu przy ul. Legionów
była zdecydowanym faworytem finałowego turnieju i znakomicie wywiązała się ze swej
roli. Wygrała wszystkie pięć
spotkań, w których straciła tylko jednego gola.
Dwa turnieje eliminacyjne,
jak i same finały rozgrywano w hali sportowej Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Kętach.
Juniorzy starsi
Unii Oświęcim
sięgnęli
po powiatowe
mistrzostwo
Fot. mac

Zawody odbyły się w ramach
dziewiętnastej edycji halowych
turniejów z okazji rocznicy wyzwolenia Oświęcimia.
Juniorzy starsi Unii Oświęcim
wystąpili w składzie: Radosław
Ratajczak, Piotr Wiertel, Kamil Wykręt, Damian Ochman,
Szymon Znamirowski, Dawid
Bednarczyk, Arkadiusz Szostek, Łukasz Wyroba, Bartłomiej Michałek, Paweł Semik,
Adrian Dwornik. Trener: Tomasz Wróbel.
Wyniki finałów:
KS Chełmek – Przeciszovia Przeciszów 4:1, Unia Oświęcim – Brzezina Osiek 5:0, LKS Palczowice
– Soła Oświęcim 0:3, KS Chełmek
– Unia Oświęcim 1:3, Przeciszovia
Przeciszów – LKS Palczowice 1:1,
Brzezina Osiek – Soła Oświęcim
0:3, KS Chełmek – LKS Palczowice
1:2, Unia Oświęcim – Soła Oświęcim 2:0, Przeciszovia Przeciszów –
Brzezina Osiek 1:1, KS Chełmek –
Soła Oświęcim 3:3, Brzezina Osiek
– LKS Palczowice 2:1, Przeciszovia
Przeciszów – Unia Oświęcim 0:4,
KS Chełmek – Brzezina Osiek 4:2,
Przeciszovia Przeciszów – Soła
Oświęcim 0:0, Unia Oświęcim –
LKS Palczowice 4:0.
Końcowa tabela:
1. Unia Oświęcim 5 15 18:1
2. Soła Oświęcim 5 8 9:5
3. KS Chełmek 5 7 13:11
4. Brzezina Osiek 5 4 5:14
5. LKS Palczowice 5 4 4:11
6. LKS Przeciszovia 5 3 3:10

– mac
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Kamil Dymowski wystartuje w mistrzostwach świata junio- Unitki dwukrotnie pokonały toruńskie Jaskółki i awansowały do półfinału play-off
rów w Mediolanie

Trzy krążki łyżwiarzy
UKŁF Unii

Z białymi o finał

Oświęcimskie hokeistki zagrają o medale mistrzostw Polski!
Podopieczne Roberta Piechy
Dwa srebrne i jeden złoty menie miały większych probleAda Wawrzyk stanęła na drugim stopniu podium podczas
dal wywalczyli reprezentanci
mistrzostw Polski juniorów mów na etapie ćwierćfinaFot. mac łów. Po zwycięstwie w grodzie
UKŁF Unii podczas rozgrywanych w Oświęcimiu mistrzostw
Kopernika 6:2, UKHK Unia
Polski juniorów w łyżwiarstwie
przypieczętowała awans, wyfigurowym. Najlepiej z grupy
grywając na własnym lodzie
podopiecznych Iwony Mydlarzz Jaskółkami Toruń 8:4.
-Chruścińskiej spisał się KaSpotkanie w Toruniu rozpoczęło
mil Dymowski, który stanął na
się od nieoczekiwanego prowanajwyższym stopniu podium
dzenia Jaskółek, ale odpowiedź
w grupie solistów. Świetnie spibiało-niebieskich była błyskasała się także Ada Wawrzyk.
wiczna. Po dograniu Katarzyny
Kamil Dymowski nie miał
Frąckowiak na listę strzelców
sobie równych i oprócz miwpisała się Kamila Wieczorek.
strzowskiego tytułu zapewnił
Na początku drugiej tercji drusobie udział w mistrzostwach
żyna gospodarzy stanęła przed
świata juniorów, które na przeszansą objęcia prowadzenia, ale
łomie lutego i marca zostaną
Joanna Pakuła nie zdołała wykorozegrane w Mediolanie. Za- stała sklasyfikowana na bardzo Miejsca zawodników UKŁF Unii rzystać rzutu karnego.
wodnik Unii wygrał zdecydo- wysokiej drugiej pozycji i zdo- podczas mistrzostw Polski junio- Od tego momentu na lodzie
wanie, wyprzedzając Krzyszto- była tytuł wicemistrzyni Polski rów w Oświęcimiu
niepodzielnie dominowały już
fa Galę i Łukasza Kędzierskiego juniorów. Duże brawa!
oświęcimianki. Bezsprzecznie
(obaj MKŁ Łódź). Wśród soli- Ada przegrała tylko z Aga- Solistki:
najlepszą zawodniczką była
stów wystartowało dziesięciu tą Kryger (MKS Axel Toruń), 2. Ada Wawrzyk,
Kamila Wieczorek, która w To4. Elżbieta Gabryszak,
zawodników. W połowie staw- a brąz przypadł innej torunian- 6. Małgorzata Zając,
runiu aż pięciokrotnie wpiki uplasował się inny łyżwiarz ce – Agnieszce Rejment. O du- 7. Aleksandra Kosowska,
sywała się na listę strzelców.
UKŁF Unii – Łukasz Pazdro.
Jednego gola dla UKHK Unii
żym pechu może mówić z kolei 9. Anna Siedlecka,
Juniorskie mistrzostwa Polski na Elżbieta Gabryszak z UKŁF 12. Magdalena Jaskółka,
zdobyła Sylwia Strzelecka.
długo zapamięta podopieczna Unii, która zajęła tak nielubiane 13. Aleksandra Malinkiewicz,
Rewanż także był jednostronIwony Mydlarz-Chruścińskiej przez wszystkich sportowców 14. Klaudia Hatłas,
nym widowiskiem. Torunian16. Izabela Marzec,
– Ada Wawrzyk. W zawodach czwarte miejsce.
ki trzymały się dzielnie do
przeznaczonych dla zawodni- W konkurencji par sportowych 18. Katarzyna Wilczyk,
połowy drugiej tercji. Później
czek i zawodników od 13 do 19 wystartowały tylko dwa duety 24. Barbara Ślusarczyk.
na tafli panowała już drużyna
Soliści:
lat, właśnie ta oświęcimianka – Marcelina Lech i Jakub Tyc 1. Kamil Dymowski,
gospodarzy. Hat-tricka w drubyła jedyną trzynastolatką, która (MKS Axel Toruń) oraz Olimpia 5. Łukasz Pazdro,
gim meczu „ustrzeliła” Kamila
zakwalifikowała się do junior- Kłusek i Maciej Litwin (UKŁF 8. Sebastian Szymłowski,
Wieczorek, a dwukrotnie do
skiego championatu. Ada Waw- Unia Oświęcim). Sędziowie wy- 10. Michał Woźniak.
bramki Jaskółek trafiła Sylwia
rzyk, mimo najmłodszego wieku żej ocenili występy toruńskiej Pary sportowe:
Bielas i Joanna Strzelecka. Jedna zawodach, skutecznie walczy- pary i oświęcimianie stanęli na 2. Olimpia Kłusek i Maciej Litwin. nego gola dorzuciła Katarzyna
– mac Frąckowiak.
ła z najlepszymi. Ostatecznie zo- drugim stopniu podium.

Oświęcimskie porażki w hokejowej ekstralidze na finiszu sezonu zasadniczego

Mają coś do udowodnienia
Tylko cztery gole strzelone i aż
trzynaście straconych. Okrągłe
zero punktów w trzech kluczowych meczach w walce o możliwie najbardziej uprzywilejowaną pozycję przed rozgrywkami
play-off. To ostatni bilans oświęcimian. Nic zatem dziwnego, że
wśród fanów Aksam Unii trudno o optymizm. Hokeiści biało-niebieskich będą mieli coś do
udowodnienia w najważniejszej
części sezonu.
Oświęcimianie jechali do Sanoka, licząc na sprawienie
niespodzianki.
Mistrzowie
Polski, którzy mają już zapewniony udział w półfinale, nie
zamierzali jednak stosować
taryfy ulgowej. Szybko wynik
otworzył wychowanek nowotarskich „Szarotek” – Krzysztof Zapała, który posłał krążek
pod poprzeczkę bramki „Fikiego”. Goście mieli swoje okazje
do doprowadzenia do remisu,
ale szwankowała skuteczność.
W drugiej odsłonie znowu
trafiali gospodarze. Najpierw
Martin Vozdecky, a później
Łukasz Bułanowski zmienili

wynik na 3:0 dla KH Ciarko.
Już po dwóch tercjach sytuacja
oświęcimian była zatem arcytrudna. Kiedy w 111. sekundzie
trzeciej tercji na 4:0 podwyższył Maciej Mermer, wszystko
w tym meczu było już jasne.
Honor oświęcimian uratował
Wojciech Wojtarowicz (o uznaniu trafienia decydowała analiza video) i Jarosław Różański.
– Po raz kolejny naszą „piętą
achillesową” był brak wykończenia pod bramką przeciwnika – ocenia Waldemar Klisiak,
drugi trener Aksam Unii.
– Wyprowadziliśmy kilka groźnych kontr, z których nie udało nam się wykorzystać nawet
jednej. Sanok to doświadczony
zespół, który w drugiej tercji
dołożył dwa trafienia i poważnie nam odskoczył. Na domiar
złego kontuzji nabawił się
Mariusz Jakubik i Marek Modrzejewski. Z tego też względu
musieliśmy dokonać korekt w
poszczególnych atakach – dodaje Waldemar Klisiak.
W Oświęcimiu liczono, że po
małopolskich derbach z Craco-

vią biało-niebiescy „wskoczą”
na czwarte miejsce w tabeli.
Lodowa tafla boleśnie zweryfikowała te plany. Podopieczni Tomasza Piątka przegrali u
siebie 0:1 i spadli aż na szóstą
pozycję.
Pierwsza tercja starcia Aksam
Unii z Comarch Cracovią nie
przyniosła goli. Oświęcimia-

nie nie potrafili wykorzystać
47 sekund gry w podwójnej
przewadze. Praktycznie nie
stworzyli wówczas specjalnego
zagrożenia pod bramką Rafała
Radziszewskiego. Goście też
mieli kłopoty z rozgrywaniem
przewag i obaj bramkarze w
pierwszych 20. minutach zachowali czyste konto.

Za ostatnie porażki oświęcimianie będą się chcieli zrehabilitować w fazie play-off
Fot. mac

W innych ćwierćfinałach Polonia Bytom wyeliminowała
tyskie Atomówki (5:0, 9:3), Naprzód Janów okazał się lepszy
od MKHL Krynica (11:2, 4:1),
a najwięcej emocji przysporzyły pojedynki Białych z Jastrzębia z gdańskim Stoczniowcem.
Ostatecznie lepsze okazały się
Białe (4:5, 3:1) i to one będą
rywalkami
oświęcimianek
w półfinałach. W drugiej parze
obrończynie tytułu z Bytomia
zmierzą się w derbach Śląska
z Naprzodem.

(Frąckowiak) 23, 1:4 Wieczorek
25, 2:4 Czachowska (Wegner) 47,
2:5 S. Strzelecka (Gałuszka) 48, 2:6
Wieczorek 49.
UKHK Unia Oświęcim – MKS Jaskółki Toruń 8:4 (3:2, 3:1, 2:1)
Bramki: 1:0 Wieczorek (Frąckowiak, Bielas) 6, 1:1 Banaś 8, 2:1
Frąckowiak (Wieczorek) 9, 3:1
Bielas (Frąckowiak, Wieczorek) 13,
3:2 Pakuła (Specjał) 15, 4:2 Wieczorek 22, 5:2 Bielas (Frąckowiak)
32, 5:3 Kurkowska (Wiśniewska)
34, 6:3 J. Strzelecka (Metyk) 39, 7:3
Wieczorek 47, 8:3 J. Strzelecka 51,
8:4 Pakuła (Specjał, Janusz) 55.
UKHK Unia: Pieczyk (od 41 min
Krzemień) – J. Strzelecka, Metyk,
MKS Jaskółki Toruń – UKHK Unia Jarmułowicz, S. Strzelecka, GałuszOświęcim 2:6 (1:2, 0:2, 1:2)
ka – Nowacka, Kozłowska, WieBramki: 1:0 Pakuła 2, 1:1 Wieczo- czorek, Frąckowiak, Bielas – Trerek (Frąckowiak) 2, 1:2 Wieczorek than, Kosma, Zalewska.
(Frąckowiak) 12, 1:3 Wieczorek
– mac

Oświęcimskie hokeistki nie miały problemów z awansem
do półfinału play-off
Fot. mac

W drugiej odsłonie gospodarze
zagrali nieco lepiej i paradoksalnie ta właśnie tercja okazała
się rozstrzygająca. Biało-niebiescy mogą przede wszystkim
żałować sytuacji Petera Tabacka, który przegrał próbę nerwów z „Radzikiem”. Po raz kolejny kapitalnie bronił „Fiky”.
Bramkarz Aksam Unii skapitulował tylko raz, i to w bardzo
pechowych okolicznościach.
Po dalekim podaniu Leszka
Laszkiewicza, lot krążka zmienił jego starszy brat – Daniel.
Aksam Unia nie miała później
kompletnie pomysłu na odrobienie tej jednobramkowej
straty. W trzeciej tercji biało-niebiescy wydawali się być pogodzeni z losem.
Mecz z Cracovią był debiutem
w biało-niebieskich barwach
Slavomira Hrini. Ten 36-letni
słowacki obrońca związał się
kontraktem z Aksam Unią do
końca bieżących rozgrywek.
– Jeśli nie strzela się goli, to meczu nie da się wygrać – mówi
Tomasz Piątek, trener oświęcimian.
– Nie potrafiliśmy wykorzystać
nawet podwójnego osłabienia
rywala. Za to zostaliśmy skarceni – ucina trener.
W kolejnym meczu było jeszcze gorzej. Oświęcimianie
zostali rozbici w Katowicach

przez beniaminka aż 8:2. Właściwie już po pierwszej tercji w
tym meczu wszystko było jasne. Krążek aż trzykrotnie znalazł się w bramce Michala Fikrta. Rozpędzeni katowiczanie
nie zamierzali zwalniać tempa,
a unici byli tłem dla Ślązaków.
O tym meczu wszyscy w nadsolańskim grodzie chcieliby
szybko zapomnieć.
KH Ciarko Sanok – Aksam Unia
Oświęcim 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)
Bramki: 1:0 Zapała (Vozdecky,
Kolusz) 6, 2:0 Vozdecky (Kolusz)
24, 3:0 Bułanowski (Strzyżowski,
Bartos) 33, 4:0 Mermer (Milan,
Radwański) 42, 4:1 Wojtarowicz
(Tabacek) 49, 4:2 Różański (Nikolov) 59.
Aksam Unia – Comarch Cracovia
0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Bramka: 0:1 D. Laszkiewicz (L.
Laszkiewicz, Słaboń) 35.
HC GKS Katowice – Aksam Unia
8:2 (3:0, 2:0, 3:2)
Bramki: 1:0 Bepierszcz (Komorski)
9, 2:0 Sucharski (Chwedoruk, Popko) 13, 3:0 Campbell (Sucharski,
Kalinowski) 17, 4:0 Drzewiecki
(Kalinowski, Campbell) 31, 5:0 Popko (Kalinowski) 40, 6:0 Komorski
(Bepierszcz, Valusiak) 43, 6:1 Rzeszutko (Połącarz) 44, 7:1 Popko
(Bepierszcz, Chwedoruk) 52, 7:2
Piekarski (Adamus, Wojtarowicz)
53, 8:2 Drzewiecki (Valusiak, Kalinowski) 57.

– mac
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