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W Oświęcimiu jest Bosko!

Św. Jan Bosko zostanie patronem Oświęcimia. To nieprzypadkowy wybór, bowiem od 115 lat w naszym mieście działa Zakład Salezjański im. ks. Bosko, który był kolebką zgromadzenia salezjańskiego w Polsce.
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Innowacyjny
kauczuk

20 grudnia 2012 roku Rada
Miasta podjęła uchwałę wyrażającą wolę ustanowienia
św. Jana Bosko patronem naszego miasta, a także ustanowiła, że co roku 16 sierpnia
będziemy obchodzić Święto
Patrona Miasta Oświęcim. Wobec tego władze miasta złożyły
za pośrednictwem Kurii Diecezjalnej Diecezji Bielsko-Żywieckiej odpowiedni wniosek
do watykańskiej Kongregacji
ds. Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów. Procedury nie
trwały długo, a oficjalny dekret
w tej sprawie jest już podpisany
przez papieża Franciszka.
Inicjatywa poparta między
innymi przez honorowych
obywateli miasta, rady osiedli,
miejskie instytucje czy wychowanków salezjańskich powstała
w przekonaniu o tym, że nauki
ks. Bosko są wciąż żywe w mieście i okolicach i wpływają na
duchowość oświęcimian od
wielu pokoleń. Salezjanie, którzy zajmują się przede wszystkim ewangelizacją ubogiej
młodzieży przybyli do Oświęcimia 15 sierpnia 1898 roku

Oświęcim

i przejęli ruiny podominikańskiego klasztoru i dawny kościół pw. św. Krzyża. Obecnie
jest to sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.
– Św. Jan Bosko, choć nigdy nie
był w Oświęcimiu, to 10 lat po
swojej śmierci na pewno o tym
mieście intensywnie myślał.
Wiąże się z tym ciekawa historia – mówi ks. Bogdan Nowak,
dyrektor Zakładu Salezjańskiego im. ks. Bosko w Oświęcimiu.
– Proboszcz parafii w Polance Wielkiej, Andrzej Knycz,
miał chore oczy, widział tylko
w 10 proc. Napisał list do żyjącego wtedy ks. Bosko, który
odpowiedział mu, żeby się nie
martwił, bo wszystko będzie
dobrze i by pamiętał zawsze
o salezjanach. W roku śmierci
ks. Bosko, 1888, okazało się, że
ks. Andrzej Knycz cudownie
odzyskał wzrok, został mianowany proboszczem w Oświęcimiu. Sześć lat później, w 1894
roku miało miejsce objawienie Matki Boskiej na ruinach
klasztoru podominikańskiego. Wtedy ks. Andrzej Knycz
postanowił powołać komitet,

by wykupić kaplicę św. Jacka
i kontynuować charyzmat salezjanów. I udało się to. W 1898
roku salezjanie przybyli do
miasta. Tak wielkość i świętość
ks. Jana Bosko dotarła na ziemię oświęcimską – opowiada
ks. Bogdan Nowak.
Wielu oświęcimian zastanawia
się, dlaczego akurat św. Jan Bosko, a nie np. św. Maksymilian
Maria Kolbe będzie patronem
miasta.
– Choć św. Jan Bosko nigdy
w Oświęcimiu nie był, to patrząc wstecz na dzieje tutejszego zakładu salezjańskiego
z pewnością stwierdziłby, że
jego hasło znalazło tutaj swoje
szczególne wypełnienie – zaznacza ks. Jacek M. Pędziwiatr,
oświęcimianin, red. nacz. Radia Anioł Beskidów.
– Tysiące ludzi, którzy zetknęli
się z duchowością ks. Bosko,
kilka pokoleń absolwentów
szkół salezjańskich, nierzadko
z ojca na syna, rzesze wiernych
modlących się i spowiadających w sanktuariach, a przede
wszystkim niezliczona ilość
tych, którzy nauczyli się tu od
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ks. Bosko życiowej mądrości
– to wszystko jest zasługą tego
skromnego, urodzonego 200 lat
temu kapłana z Piemontu, który sam nie mając nic, potrafił
ubogacić wielu i uczynić świat
lepszym – dodaje ks. Pędziwiatr.
Wszystko to sprawia, że stał się
bardzo dobrym kandydatem
do tego, by czuwać nad Oświęcimiem i jego mieszkańcami.
– Ks. Bosko prowadzi ku młodości, kształceniu, był zawsze
blisko ludzi, także najbiedniejszych. Św. Maksymilian,
nie ujmując mu wielkości, jest
zawsze kojarzony z Auschwitz
i ponurą historią, jaka miała
tutaj miejsce. Chcąc pokazać
Oświęcim na zewnątrz tak, by
nie był kojarzony z mrokami
historii, wybór był prosty – św.
Jan Bosko bardzo się sprawdzi.
Poza tym św. Maksymilian jest
patronem całej diecezji bielsko-żywieckiej, więc obejmuje
Oświęcim – tłumaczy ks. Bogdan Nowak.
Ogłoszenie świętego patronem
Oświęcimia odbędzie się podczas uroczystej mszy św. pod
przewodnictwem ks. bp. Tadeusza Rakoczego 15 sierpnia
2013 roku o godz. 16:00. Wtedy wierni będą witać i modlić
się przy relikwiach św. Jana
Bosko. Oświęcim to ostatni
polski przystanek peregrynacji
relikwii, dlatego uroczystości
ku czci świętego będą miały
krajowy charakter. W ramach
święta patrona 16 sierpnia odbędzie się m.in. VI Małopolski
Festiwal „Jackowe Granie”, projekcja filmu w Oświęcimskim
Centrum Kultury oraz otwarcie
wystawy „Turyn – Oświęcim
1898 – Misjonarze Don Bosco”
w Muzeum Zamek w Oświęcimiu i I Bieg Patronalny Świętego Jana Bosko. Dzień wcześniej przed OCK o godz. 21:00
zobaczymy spektakl teatralny
„Spełniony sen”. Szczegółowy
program Święta Patrona i peregrynacji relikwii w Oświęcimiu jest dostępny na stronie
internetowej www.peregrynacja.salezjanieoswiecim.pl i na
plakatach.
– Marzena Wilk
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Dialog międzynarodowy
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu
może poszczycić się Brązowym Honorowym Medalem za
Zasługi dla Małopolski.
Jest jedną z czterech instytucji wyróżnionych w tym roku.
Medal odebrał dyrektor Leszek Szuster podczas uroczystości w Operze Krakowskiej.
MDSM został doceniony za
zasługi na rzecz województwa małopolskiego, polegające na przełamywaniu barier
i budowaniu międzynarodowego dialogu społecznego,
aktywnym prowadzeniu edu-

kacji historyczno-politycznej,
wdrażaniu licznych projektów
edukacyjnych i artystycznych,
a także propagowaniu najwyższych wartości społecznych
takich jak tolerancja, szacunek
i prawa człowieka oraz inicjowaniu działań na rzecz jednoczenia pokoleń i narodów.
W tym roku najwyższym złotym medalem uhonorowany
został Krzysztof Penderecki,

kompozytor, dyrygent i pedagog, srebrnym medalem prof.
Adam Bielański, prof. Andrzej
Zoll, Caritas w Małopolsce
oraz Komisja Robotnicza Hutników NSZZ „Solidarność”.
Brązowe medale odebrali:
przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Siemacha ks.
Andrzej Augustyński, prezes
Fundacji dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełno-

sprawnych Intelektualnie Stanisława Centkowska, prezes
Stowarzyszenia Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Tarnowie
Maria Kanior, Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie,
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, Oddział Pieniński PTTK
w Szczawnicy i Towarzystwo
Gimnastyczne Sokół w Nowym Sączu.
Medale honorowe są najwyższym wyróżnieniem samorządowym nadawanym przez
Sejmik Województwa Małopolskiego po rekomendacji
Komisji Medalu osobom i instytucjom, które w szczególny
sposób przyczyniły się do rozwoju Małopolski.
– In

Grono uhonorowanych podczas uroczystości w Operze Krakowskiej
Fot. UMWM

Nie zatracić pamięci
Klub Samborzan Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Oświęcimiu zorganizował
6 lipca obchody 70. rocznicy zbrodni wołyńskiej.

Rozpoczęły się mszą św. w intencji ofiar czystki etnicznej
o znamionach ludobójstwa,
której dokonali nacjonaliści
ukraińscy na Polakach i inReklama

nych narodowościach na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w czasie II wojny
światowej. Odprawiona została w kościele pw. Wniebowzię-

cia Najświętszej Marii Panny
w Oświęcimiu przez ks. prałata Krzysztofa Strauba, oświęcimskiego dziekana i proboszcza ks. Jerzego Brońkę.

Po niej uczestnicy obchodów
przeszli na cmentarz parafialny, by pod tablicą poświęconą pamięci Polaków, ofiar
czystki etnicznej na Kresach
Wschodnich, wspomnieć, co
zdarzyło się w trakcie II wojny
światowej i po jej zakończeniu na tych terenach. Złożono
wiązanki kwiatów i zapalono znicze pamięci. Wystąpił
Duet Lwowski „Ewan”, orkiestra dęta Oświęcimskiego
Centrum Kultury i wnuczka
samborzanina Kasia Sanak,
która wyrecytowała wiersz
„Pojednanie Wołyńskie”, autorstwa Andrzeja Winogrodzkiego, samborzanina od lat
mieszkającego w Oświęcimiu.
Dla uczestników bardzo ważny był fakt, że rocznica rzezi wołyńskiej jest uroczyście
obchodzona w Oświęcimiu –
Mieście Pokoju. W obchodach
wzięli udział przedstawiciele
władz samorządowych miasta
i gminy Oświęcim, członkowie
Klubu Samborzan, Związku
Kombatantów RP i oświęcimianie.
– In
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Innowacyjny kauczuk
Ruszyła budowa linii produkcyjnej zaawansowanych kauczuków typu SSBR, produkowanych unikalną w tej branży
metodą rozpuszczalnikową.
Podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego
obecni byli m.in. Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego, Tomasz Tomczykiewicz, wiceminister gospodarki,
Marek Sowa, marszałek województwa małopolskiego i Janusz Chwierut pełniący funkcję
prezydenta Oświęcimia.
Inwestycja, która jest realizowana przez Synthos S.A. ma
duże znaczenie dla rozwoju
gospodarczego
Oświęcimia
i powiatu oświęcimskiego
oraz sąsiednich. Koszt przedsięwzięcia wynosi 568 mln zł,
z czego kwota dofinansowania
ze środków unijnych to prawie 147 mln złotych. Dzięki
realizacji projektu utworzone
zostaną co najmniej 162 nowe
miejsca pracy, w tym 11 w działalności badawczo-rozwojowej,
bowiem firma Synthos rozwija własny program badawczy
w zakresie najwyższej jakości
kauczuków SSBR i pozostałych grup produktowych. Służy
temu istniejące trzeci rok i rozbudowywane obecnie Centrum
Badawczo-Rozwojowe nowych
technologii.
Reklama

Tomasz Kalwat wmurowuje kamień węgielny pod nową
linię produkcyjną

Wprowadzenie na rynek nowego, innowacyjnego produktu
w postaci kauczuku SSBR jest
celem inwestycji Sythosu.
– Ten rodzaj kauczuków otrzymywany będzie w oparciu
o technologię pozyskaną na
podstawie umowy licencyjnej
zawartej z firmą The Goodyear
Tire & Rubber Company. Zdolności produkcyjne instalacji
wynosić będą 90 tysięcy ton
rocznie. Kauczuki SSBR produkowane w oparciu o tę technologię stosowane są w produkcji

nowoczesnych opon, zarówno
letnich, jak i zimowych – wyjaśnia Tomasz Kalwat, prezes
zarządu Spółki Synthos S.A.
Opony wykonane z użyciem
tych kauczuków, w porównaniu
do opon wytworzonych z użyciem kauczuków tzw. emulsyjnych, charakteryzują się lepszą
przyczepnością do nawierzchni
drogi i umożliwiają zmniejszenie zużycia paliwa poprzez niższe opory toczenia. Własności
te w znacznym stopniu poprawiają bezpieczeństwo i komfort

jazdy. Jak pokazują analizy, rynek na te opony będzie rozwijał
się w tempie wyższym niż na
opony tradycyjne, co wynika
z prowadzonej w krajach rozwiniętych, w tym w Unii Europejskiej, polityki poszanowania
energii i redukcji emisji CO2,
co znalazło odzwierciedlenie w
prawodawstwie obejmującym
tzw. etykietowanie opon.
– Realizacja inwestycji przy
wsparciu z funduszy unijnych
pozwoli również osiągnąć dodatkowe korzyści. Najważniejszą z nich będzie wzmocnienie
pozycji konkurencyjnej Grupy
Kapitałowej Synthos S.A. na
rynkach światowych, poprzez
wdrożenie technologii innowacyjnej w skali świata oraz
zaoferowanie nowych, innowacyjnych produktów, co z kolei
pozwoli na znaczące zwiększenie wolumenu i wartości eksportowanych towarów – zaznacza Tomasz Kalwat.
Grupa Kapitałowa Synthos
jest pierwszym w Europie producentem kauczuków emulsyjnych, siódmym na świecie
producentem kauczuków różnorakich oraz trzecim europejskim producentem polistyrenu
do spieniania. Zatrudnia ponad 2 tys. pracowników. Przedsiębiorstwo jest spółką giełdową notowaną na Warszawskiej
Giełdzie Papierów Wartościowych, wchodzi w skład 20 największych spółek giełdowych,
a jego wartość rynkowa to prawie 7,4 mld zł.
– In

Wysprzątali
Ponad 9,4 tys. kilogramów śmieci zebrano podczas tegorocznej kampanii
„Sprzątanie świata – Oświęcim 2013”.

Najmłodsi nie tylko zbierali śmieci, ale też pokazali artystyczne umiejętności

Tuż przed końcem roku
szkolnego w Oświęcimskim
Centrum Kultury odbyło się
osiemnaste już uroczyste podsumowanie miejskiej akcji.
Spotkanie uświetniły występy
w wykonaniu przedszkolaków
z Miejskiego Przedszkola nr 15,
uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 i młodzieży z Miejskiego Gimnazjum nr 2.
W akcji sprzątania świata wzięło udział ponad 9,7 tys. osób, w
większości uczniów oświęcimskich szkół i przedszkoli, młodzieży ze świetlic szkolnych,
terapeutycznych, ośrodka szkolno-wychowawczego.
Wspierali ich strażacy z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Oświęcimiu,

organizacje ekologiczne, koło
pszczelarzy i wędkarskie oraz
rady osiedli. Porządkowano tereny wokół szkół, przedszkoli,
park Chemików, międzywale
Soły, rejon wokół jeziora na
Krukach, miejsca wokół cmentarzy. Organizatorzy rozdali
1,8 tys. worków na nieczystości
oraz 9,6 tys. jednorazowych rękawiczek.
Podczas podsumowania pracownicy referatu ochrony środowiska przekazali młodym
oświęcimianom
informacje
o akcji „Ja w to wchodzę. A fe!
Posprzątaj po swoim psie”, zachęcając do sprzątania po swoich pupilach.
– In

w skrócie

Utrudnienia na Fabrycznej
Do 3 sierpnia możemy
spodziewać się utrudnienień
na ul. Fabrycznej. W związku z prowadzonymi pracami
remontowymi ruch odbywa
się wahadłowo. Naprawiana
jest nawierzchnia na odcinku
blisko 1,5 km do granic administracyjnych miasta. General-

na Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad znalazła środki, by
dokończyć remont drogi wylotowej z Oświęcimia w kierunku
Wadowic i Krakowa. Dwa lata
temu położono tu nową nawierzchnię na odcinku blisko
1,9 km.
– ekt

Letnia integracja
„Sobótka ze Stowarzyszeniem
Bratnich Serc” to plenerowe
spotkanie integracyjne przy
Środowiskowym Domu Samopomocy w Oświęcimiu, podczas którego bawiło się około
300 osób. Ideą sobótki była
integracja osób z zaburzeniami
psychicznymi ze społecznością
lokalną, promowanie aktywnej

formy spędzania wolnego czasu, przeciwdziałanie marginalizacji osób niepełnosprawnych,
jak również wpływ na bardziej
tolerancyjną postawę społeczną. Była to także okazja do
zaprezentowania twórczości
artystycznej osób z zaburzeniami psychicznymi.
– In
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Niezwykłe urodziny pani Marty

W związku z ogłoszeniem
w Oświęcimiu 2013 roku
Rokiem Kultury
kontynuujemy cykl „Rozpoznawalni kulturalni”,
w którym przybliżamy Czytelnikom
wybitnych ludzi ze świata kultury związanych z naszym miastem.

Najstarsza mieszkanka Oświęcimia
świętowała swoje 103 urodziny.

z cyklu rozpoznawalni kulturalni

Ambicja, talent i satysfakcja

O aktorstwie i reżyserowaniu, ambicjach i najbliższych planach rozmawiam z Aną Nowicką.
Pochodzi Pani z Oświęcimia. Jakie jest dla Pani to miasto, jakie
wiążą się z nim wspomnienia? Czy często Pani je odwiedza?
Chociaż urodziłam się w Krakowie, to całe swoje dzieciństwo
spędziłam w Oświęcimiu, tutaj był mój rodzinny dom – ukochani rodzice. Oświęcim to moje miasto. Tutaj skończyłam szkołę
muzyczną, szkołę podstawową i liceum. W Oświęcimiu zaczęła
się moja miłość do teatru, zaraził mnie nią pan Janusz Toczek
– wspaniały, mądry człowiek, który prowadził Teatr Na Stronie
w Liceum im. Konarskiego.
Potem była poezja śpiewana u pani Marii Kwaśniak z Oświęcimskiego Centrum Kultury, osoby oddanej całkowicie sztuce
i młodzieży. To właśnie dzięki tym osobom zdecydowałam się
studiować w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie
na Wydziale Aktorskim.

Ana Nowicka
Założycielka, dyrektor Teatru
Barakah w Krakowie, reżyser. Aktorka, absolwentka
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie.
Wraz z Moniką Kufel kieruje
Teatrem Barakah, zagrała
w kilkudziesięciu spektaklach,
reżyser kilkunastu przedstawień, prowadzi warsztaty wokalne i aktorskie. Wiceprezes
Fundacji Dziesięciu Talentów
w Krakowie.
Zadebiutowała w „Lunatykach" w reż. Krystiana Lupy
w Starym Teatrze w Krakowie.
Za swą działalność artystyczną otrzymała wiele nagród: za
rolę Meli w spektaklu „Moralność Pani Dulskiej” nagrodę
aktorską na Festiwalu Teatralnym Talia w Tarnowie (1998),
nagrodę za reżyserię spektaklu
„Szafa” na Festiwalu Sztuki
Teatralnej w Rybniku (2007),
nagrodę za spektakl „Klinika
Dobrej Śmierci” na Festiwalu
Dramaturgii Współczesnej w
Warszawie (2009) oraz nagrodę za reżyserię spektaklu
„Szyc” na Ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym Pierwszy
Kontakt w Toruniu (2011).
W 2011 roku otrzymała
Stypendium Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego za
projekt teatralny „Levin i inni
– sceny z życia”.
Pracuje także jako współreżyser (wraz z Iwoną Kempą) sztuki „Udręka życia”
Hanocha Levina w Teatrze
im. Juliusza Słowackiego
w Krakowie, reżyser spektaklu
„Poper” Hanocha Levina w
Teatrze Nowym im. Tadeusza
Łomnickiego w Poznaniu oraz
reżyser „Porucznika z Inishmore” Martina McDonagh’a
w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu. Przez kilka
sezonów należała do zespołu
aktorskiego Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie.

Aktywna mama
Powrót do życia zawodowego jest dla mam często zadaniem
skomplikowanym i wymagającym sprawnej organizacji.
I choć współczesne kobiety są zaradne, to jednak warto skorzystać z doświadczeń innych mam.

Jest Pani aktorką teatralną i reżyserką. Która płaszczyzna jest
Pani bliższa i dlaczego?
Nie chcę i nie śmiem nawet oddzielać tych dwóch funkcji. Bycie
aktorką bardzo pomaga mi w byciu reżyserem. Pracując jako reżyser i prowadząc aktorów, rolę w danej sztuce filtruję przez siebie Z takiego założenia wyszły
jako aktorka. Nie umiem się tej przypadłości pozbyć (śmiech).
organizatorki i pomysłodawczynie akcji „Mama wraca do
Zdarzyło się Pani grać w sztukach reżyserowanych przez sie- pracy”. Jest ona przygotowana
bie. Czy to jest sytuacja wymagająca większej koncentracji niż specjalnie dla mam planująw przypadku gry w spektaklu reżyserowanym przez innych?
cych powrócić do aktywności
Oczywiście. To wymaga ogromnej dyscypliny, przecież muszę zawodowej, szukających pracy,
siebie zobaczyć tak zwanym okiem z zewnątrz i dać sobie również a także tych, które chcą dowieuwagi reżyserskie (śmiech).
dzieć się więcej o godzeniu życia zawodowego z rodzinnym.
Dlaczego postanowiła Pani założyć własny teatr? Czym różni – Będziemy motywować, zasię takie przedsięwzięcie od instytucjonalnego, państwowego? chęcać i doradzać mamom,
Czy to właśnie w nim znalazła Pani swój sposób na życie?
które stają przed trudną decyzją
Chciałam wypowiedzieć się, mieć wpływ na to, co dzieje się w teo powrocie do aktywności zaatrze, a nie być tylko odtwórcą i realizować czyjeś projekty, nie zawodowej po przerwie związawsze zgodne z moim pojmowaniem sztuki.
nej z urodzeniem i opieką nad
Teatr nieinstytucjonalny jest alternatywą dla teatrów państwowych, nierzadko skostniałych i prowadzących niewyszukaną linię dzieckiem. Podczas spotkania,
artystyczną. Teatr nieinstytucjonalny musi ciągle udowadniać, że podobnie jak miało to wczejest na wysokim poziomie, bo odgórnie ma przyznawane o wiele śniej miejsce w Krzeszowicach
mniejsze dotacje i musi o wszystko walczyć. Ale cóż, w tym moja i Chrzanowie, każda mama
ambicja, i jak wszystko się uda, mam ogromną satysfakcję z do- będzie miała okazję wysłuchać
interesujących wystąpień spebrze wykonanej roboty.
cjalistek, które od lat wspieraJak to jest tworzyć teatr w środku międzynarodowego i wie- ją kobiety chcące powrócić do
lowyznaniowego krakowskiego tygla? Czy taki jest też Teatr pracy – mówi Marta Chlanda
ze Stowarzyszenia Doradców
Barakah, którego jest Pani współtwórczynią?
To fantastyczne uczucie tworzenia czegoś dla kogoś, Teatr Ba- Europejskich PLinEU.
rakah zawsze stawiał na wielokulturowy dialog, jego siedziba na Doradczyni zawodowa, psychokrakowskim Kazimierzu jest celowa. Właśnie jestem w trakcie re- lożka, prawniczka i specjalistka
montu i we wrześniu planuję otworzyć drugą scenę Barakah przy ds. rekrutacji przekażą mamom
wiele przydatnej wiedzy na teul. Paulińskiej, gdzie niegdyś mieścił się Teatr Łaźnia.
Kraków daje duże możliwości w tworzeniu kultury. Teatr Barakah mat rozwiązań ułatwiających
powrót do pracy. Opowiedzą
nie jest jedynym nieinstytucjonalnym teatrem w Krakowie.
o swoich doświadczeniach, pokażą dobre przykłady, wzmocJak takie teatry oddziałują na siebie?
Każdy z tych teatrów ma swoją linię programową, znamy się, ce- nią motywację i pozytywne
nimy i wspieramy. Teatr Barakah nigdy z nikim nie rywalizował nastawienie do zmian. Uczestczy konkurował, to określenie jest nie fair.
Reklama

W życiu zawodowym wciela się Pani w różne role. A jaka jest
Ana Nowicka poza sceną?
Hmmmm, zawsze trudno mówić o osobie… Jestem zapracowaną
osobą z poczuciem humoru, bez którego byłoby mi ciężko przetrwać. Teatr to moja pasja i na chwilę obecną wokół niego toczy
się moje życie.
Czego Pani życzyć? Czy chodzi Pani po głowie jakieś marzenie,
które mogłoby się w końcu spełnić?
Może banalnie, ale zdrowia, sił, dobrych przyjaciół i szczęśliwego
otwarcia Paulińskiej.
Zatem tego Pani życzę, dziękując za rozmowę.

– Marzena Wilk

Pani Marta Burdek urodziła się
28 czerwca 1910 r. w Michałkowicach na Zaolziu, obecnie
miasto znajduje się w Republice
Czeskiej. Chciała zostać nauczycielką matematyki, lecz konieczność pójścia do pracy pokrzyżowała plany. Do Oświęcimia
trafiła po II wojnie światowej.
Pracę znalazła w pobliskiej kopalni Brzeszcze. 103-latka jest
w dobrej kondycji, pogodna
i uśmiechnięta. Zajmuje się nią
troskliwie córka Eleonora.
Jubilatce wyrazy uszanowania
wraz z życzeniami dalszej pomyślności i zdrowia złożyła Maria Pędrak, zastępca prezydenta Oświęcimia oraz kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego Irena
Paszko.
– ekt

Podczas warsztatów „Mama wraca do pracy” w Krzeszowicach

niczki spotkania będą mogły
wziąć udział w warsztatach
„Mama na rynku pracy”.
– Kobiety będą mogły indywidualnie porozmawiać z naszymi specjalistkami, skonsultować swoje problemy,
zadać ważne dla siebie pytania.
A wszystko to w miłej atmosferze, przy kawie i herbacie,
w towarzystwie innych mam –
dodaje Marta Chlanda.
Co ważne, mamy mogą przyjść
na spotkanie ze swoimi pociechami. Dzieci do pierwszego
roku życia pozostaną razem
ze swoimi mamami, a dla
starszych organizatorzy przygotowali wiele atrakcji: gry
i zabawy prowadzone przez
animatorki zabaw dziecięcych,
kącik zabaw, konkurs plastycz-

ny z nagrodami oraz mały poczęstunek. Dzieci pod opieką
animatorek będą bawić się
w sali obok.
Spotkanie „Mama wraca do
pracy” odbędzie się 26 lipca
w Oświęcimskim Centrum
Kultury w godz. 10:00–16:00.
Zgłoszenia przyjmowane są
pod nr. tel. 12 411 05 24, e-mailowo mama@plineu.org, więcej informacji można znaleźć
na stronie www.plineu.org/.
Akcja odbywa się w ramach
projektu „Drużyna Równowagi
Praca–Rodzina” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Partnerem akcji w naszym
mieście jest Powiatowy Urząd
Pracy w Oświęcimiu.
– In
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pod patronatem „głosu”

XV Rodzinny Rajd Rowerowy
Blisko 32 km liczyła trasa XV Rodzinnego Rajdu Rowerowego, który organizowany jest przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Oświęcimiu.
Miłośnicy dwóch kółek wystartowali z bulwarów nad
Sołą, półmetek czekał na nich
przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Przeciszowie Podlesiu, a zasłużony

Reklama

odpoczynek na mecie stadionu
oświęcimskiego MOSiR-u.
Na mecie na uczestników czekały konkursy, przygotowane
przez MOSiR i Oświęcimski
Klub Rowerowy PassionBike,

a także kurtyna wodna oraz
atrakcje dla najmłodszych.
Tradycyjnie
zorganizowano konkurs na: najstarszego
uczestnika – zwyciężył Jan
Kosek; najstarszą uczestnicz-

kę – zwyciężyła Janina Rochowiak; najmłodszego uczestnika
– zwyciężyła Anna Zeman; najmłodszego uczestnika, który
sam przejechał trasę – zwyciężył Tomasz Pasternak. Za opracowanie trasy rajdu nagrodę
odebrał Piotr Milowski.
Wyróżniono też fantazyjne nakrycia głowy: I miejsce – Paulina Nowak; II – Paweł Gaik; III
– Paulina Strycharska.

Historię rajdu udokumentował
koszulkami Adam Śreniawski –
zebrał 15 sztuk; Adam Madej –
14 sztuk, a Roman Jenczała – 10.
W tegorocznej wyprawie rowerowej udział wzięło niemal
1300 osób.
XV Rodzinny Rajd Rowerowy odbył się pod patronatem
Prezydenta Miasta Oświęcim.
Organizację rajdu wsparli:
miasto Oświęcim, gmina Przeciszów, GAZ – SYSTEM, Centrum Nauki i Biznesu Żak, Salon Rowerowy Doroty Tokarz,
Daka – Stacja Diagnostyczna,
Składowisko Odpadów Komunalnych, Eko-Kombid, Sklep

Rowerowy As-Ben, Zakład
Usług Komunalnych, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Danone. Nad bezpieczeństwem
uczestników
czuwali: Komenda Powiatowa
Policji w Oświęcimiu, Ochotnicza Straż Pożarna w Oświęcimiu oraz Przeciszowie, Straż
Miejska w Oświęcimiu, Maltańska Służba Medyczna.
– Karo
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wieści z ratusza
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
7.08.13 godz. 13:00–15:00

Jacek Potaczek

Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji
14.08.13 godz. 13:00–15:00

Maciej Starzyński

Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji,
Komisja Rewizyjna
21.08.13 godz. 13:00–15:00

Jacek Stoch

Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta,
Komisja Rewizyjna

sesja rady miasta

26 czerwca 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.

Radni za absolutorium
Pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia Janusz Chwierut otrzymał absolutorium z wykonania budżetu za 2012 r.
Radni głosowali w tej sprawie
podczas ostatniej sesji. Prezydent przedstawił sprawozdanie
z ubiegłorocznych finansów,
które dobrze oceniła Regionalna
Izba Obrachunkowa w Krakowie, podobnie jak i Komisja Rewizyjna Rady Miasta Oświęcim.
Absolutorium zostało przyjęte 16
głosami.
Budżet miasta na 2012 rok został
uchwalony przez Radę Miasta 28
grudnia 2011 roku. W podjętej
uchwale przyjęto plan dochodów
w kwocie ponad 130 mln złotych,
a wydatków w kwocie ponad
139 mln złotych. Założono ujemny wynik wykonania budżetu
– deficyt budżetu w wysokości
ponad 9 mln złotych. Jednak po
zmianach plan budżetu miasta
uległ zwiększeniu i zamknął się
po stronie dochodów kwotą po-

nad 136 mln złotych, a po stronie
wydatków kwotą ponad 145 mln
złotych. Planowany deficyt, czyli
założona różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu
uległa zmniejszeniu i wyniosła
ponad 8 mln złotych.

Brzuszki na bulwarach

Akademik w Starym Mieście

Uczelnia planuje adaptować go
pod potrzeby studentów i zrobić
tam akademik. Jeśli kamienica
wraz z działką zostałaby inaczej
wykorzystana, to wtedy umowa
będzie anulowana. Budynek od
dłuższego czasu nie nadawał się
do użytkowania ze względu na
groźbę zawalania się stropów.
Ostatni lokatorzy zostali stamtąd wykwaterowani w 2010 roku.
Budynek jako zabytkowy podlega ochronie konserwatorskiej,
a to z kolei generuje wyższe koszty remontu.
– Uczelnia od dłuższego czasu
poszukiwała odpowiedniego bu-

Strona miasta Oświęcim
www.um.oswiecim.pl znajduje
się na portalach społecznościowych Nasza Klasa i Facebook.
Przewidziano również udogodnienia dla osób niedowidzących, które mogą korzystać
ze strony internetowej miasta,
dzięki specjalnej opcji zwiększającej czcionkę i kolorystykę.

Program informacyjny „Wieści
z Ratusza” można oglądać
w każdy piątek o godzinie 18.
Wiadomości są powtarzane
przez cały weekend co trzy
godziny. Możecie się więc
Państwo dowiedzieć o nowych
inwestycjach, o tym,
co ciekawego słychać w kulturze, oświęcimskim sporcie,
a także, a może nawet przede
wszystkim o aktywności
samych oświęcimian.
„Wieści z Ratusza” są też
dostępne w Internecie
na stronie www.ostv.pl
oraz www.um.oswiecim.pl

wyższenie kapitału zakładowego
OTBS Sp. z o.o., przebudowa ul.
Marchlewskiego i Smoluchowskiego, przebudowa ul. Jana
Pawła II i ul. Łukowej, przebudowa ulic Zagrodowej, Szarych
Szeregów i Krasickiego.
Ponadto miasto współfinansowało ze Starostwem Powiatowym
przebudowę ul. Zwycięstwa.
Miasto w 2012 roku dofinansowało także oświęcimskich sportowców i organizację Life Festival
Oświęcim 2012.
Inwestycje wykonywały też miejskie jednostki organizacyjne;
Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich, Zarząd Budynków Mieszkalnych oraz Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy.
Obok pieniędzy na inwestycje
i innych wydatków majątkowych duża część budżetu miasta
przeznaczona została na zadania
bieżące Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zarządu Szkół i Przedszkoli
Miejskich, szkół, przedszkoli,
gimnazjów, Zarządu Budynków
Mieszkalnych, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Środowiskowego Domu Samopomocy,
Dziennego Domu Pomocy i placówek kultury. 		

Stary i zniszczony budynek przy ul. Górnickiego 9 zmieni
Od kilku dni oświęcimianie mają gdzie
właściciela. Miasto przekaże obiekt w formie darowizny dla
zadbać o kondycję. Na bulwarach pojaPaństwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.
wiły się siłownie zewnętrzne.

informacje na
www.um.oswiecim.pl

Wieści z Oświęcimia
w lokalnej TV

Tak skonstruowany budżet 2012
roku został wykonany następująco:
– po stronie dochodów w wysokości ponad 135 mln złotych, co
stanowi 98,87 proc. planu dochodów po zmianie,
– po stronie wydatków w kwocie
ponad 141 mln złotych, tj. ponad 97 proc. planu wydatków po
zmianie.
Planowany deficyt, czyli założona różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu uległa

zmniejszeniu i wyniosła ostatecznie ponad 6 mln złotych,
czyli była niższa w stosunku do
zaplanowanego.
W ramach wydatków dużą część
posiadanych środków miasto
przeznaczyło na realizację zadań
majątkowych, w tym na finansowanie inwestycji.
Poziom wykonania inwestycji
w 2012 roku wyniósł prawie
25 mln złotych, tj. około 18 proc.
wydatków budżetu ogółem, co
dało możliwość wykonania, jak
również przygotowania od strony dokumentacji wielu zadań
inwestycyjnych.
Do najważniejszych z nich należały: budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki
w Oświęcimiu, przebudowa płyty Rynku Głównego wraz z infrastrukturą, hotelu „Olimpijskiego”
w Oświęcimiu, termomodernizacja obiektów oświatowych, budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje
boisko – Orlik 2012” oraz skateparku, modernizacja stadionu
sportowego lekkoatletycznego
w Oświęcimiu przy ul. Legionów 15 – budowa ogrodzenia dla
stadionu, wymiana bramek wraz
z powierzchnią trawiastą, I etap
modernizacji hali lodowej, pod-

Miasto zakupiło siedem zestawów do ćwiczeń, dostosowanych
do potrzeb różnych grup wiekowych, rozwijających różne partie
mięśni. Co prawda urządzenia
do ćwiczeń plenerowych są już
na Zasolu, jednak na bulwarach
jest ich więcej i będą służyć większej grupie chętnych.
– Chcemy, by ten teren, który
znajduje się przecież w obrębie
oświęcimskiej Starówki przyciągnął jak najwięcej ludzi. Jest
to przecież idealne miejsce do
rekreacji i wypoczynku. Siłownie pod chmurką to dobry sposób na aktywne spędzenie czasu
wolnego – mówi Janusz Chwie-

rut pełniący funkcję prezydent
Oświęcimia. – Sądzę, że ten
nowoczesny i atrakcyjny sprzęt
spełni oczekiwania naszych
mieszkańców – dodaje.
Planty nad Sołą to doskonałe
miejsce do rekreacji. Spotkać tu
można spacerujące rodziny, rolkarzy, biegaczy, a także rowerzystów. Nie brakuje też innych form
wypoczynku. Dodatkową atrakcją dla odpoczywających tu osób
jest plenerowa wystawa, prezentująca najważniejsze wydarzenia
kulturalne i sportowe Oświęcimia, która zawisła na murze kompleksu salezjańskiego.		
			

dynku. Dlatego zaproponowałem
rektorowi PWSZ takie rozwiązanie. Wierzę, że uczelnia pozyska
w miarę szybko pieniądze na remont tego budynku, a studenci
staną się ważną częścią życia Starego Miasta – podkreśla Janusz
Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia.
PWSZ planuje przygotować w kamienicy akademik z 35 miejscami
noclegowymi. Bursa umożliwi
podejmowanie studiów na oświęcimskiej uczelni młodzieży z innych miast. Podniesie też atrakcyjność oświęcimskiego ośrodka
akademickiego.

Wysoka lokata w rankingu
W rankingu zamożności miast Oświęcim uplasował się znowu na wysokim
miejscu.
W tegorocznej edycji opublikowanej w gazecie samorządowej „Wspólnota” przeskoczył
o cztery „oczka” i zajął 11. miejsce pośród 314 miast powiatowych. W ubiegłym roku był 15.
– Oświęcim się rozwija. Firmy
podejmują decyzje inwestycyj-

tych z zeszłego roku. A nowe
planowane inwestycje, jak linia
kauczuków firmy Synthos czy
inne przedsięwzięcia na terenie
miasta przełożą się na dodatkowe wpływy w kolejnych latach
– dodaje.
Listę ułożono biorąc pod uwagę
dochody z 2012 roku przypadające na jednego mieszkańca,
które w Oświęcimiu wynoszą
2902,39 zł. Z województwa małopolskiego wyprzedziło nas
Zakopane, zajmując 10. pozycję z dochodem 2937,17 zł.

ne co nas bardzo cieszy, bo powstają nowe miejsca pracy i zyskujemy podatki, bardzo istotny
element budżetu – podkreśla Janusz Chwierut pełniący funkcję
prezydenta Oświęcimia.
– Już dziś widzimy, że tego- 			
roczne wpływy są większe od
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Toalety miejskie w nowym miejscu
O oświęcimskich szaletach miejskich zrobiło się ostatnio głośno. Te, które do tej
pory funkcjonowały na rynku i były powodem wielu narzekań i interwencji medialnych zostały rozebrane z powodu prowadzonej rewitalizacji tej części miasta.
Znaleziono inną lokalizację na
ul. Klasztornej. Inwestycja była
dwuetapowa. Pierwszy etap
związany był z zagospodarowaniem zaniedbanego miejsca
za starym ratuszem na oświęcimskiej Starówce. Obejmował
odwodnienie, oświetlenie, wybrukowanie, obsadzenie zielenią
oraz montaż pojemników do
segregacji odpadów za kwotę
ponad 240 tys. zł. Drugi, którego wykonawcą był Zakład Usług
Komunalnych i polegał na zakupie i montażu dwóch kabin
w pełni zautomatyzowanych zamknął się kwotą 258 tys. zł.

Oświęcim nie jest jedynym miastem, gdzie stanęły takie obiekty.
W całym kraju jest ich już ponad
30. Znaleźć je można w wielu śląskich miastach: Bytomiu, Gliwicach, Będzinie, na wybrzeżu w Rewalu, Gdańsku i Sopocie, a także
w Lublinie, Legnicy i Rzeszowie.
W ocenie wielu mieszkańców
Oświęcim jako miasto, które chce
przyciągać turystów powinien
mieć toalety na odpowiednim
poziomie. Tymczasem szalety
w Oświęcimiu stały się przedmiotem żartów w Internecie, podczas
gdy w innych miastach są one
normą i standardem.

Najpierw odbiory potem handel
Modernizacja środkowej części targowiska miejskiego przy ul. Dąbrowskiego już się zakończyła.

W Dworach kończy się
budowa kanalizacji

Nie można jeszcze z niego korzystać. Miasto musi najpierw
odebrać inwestycję od wykonawcy i uzyskać z nadzoru
budowlanego pozwolenie na
jej użytkowanie. Kupcy i klienci będą mogli tutaj powrócić
w sierpniu.
Plac w tej części wygląda imponująco. Jest nowy budynek
socjalny, a teren ma nową nawierzchnię i zadaszone stanowiska. Całość jest oświetlona.
Przebudowane zostały toalety
i przybyło miejsc parkingowych.
– Poza zadaszeniem w całej
środkowej części targowiska

zostało wykonane odwodnienie – informuje Andrzej
Bojarski zastępca prezydenta
Oświęcimia.
Z głównej części placu znikną więc kaluże i błoto, które
utrudniały życie zarówno kupującym, jak i handlującym.
Modernizacja środkowej części targowiska miejskiego
w Oświęcimiu to koszt w wysokości ponad 2,5 mln zł. Miasto
wyda na tę inwestycję ponad
1,5 mln zł z własnego budżetu,
zaś kolejny 1 mln pozyskało
z unijnej dotacji.		

W nowej szacie

Kolejna oświęcimska ulica została przebudowana. Tym razem to ul. Szarych
Właściciele 240 posesji w Dworach będą Szeregów na osiedlu Zasole.
mogli podłączyć swoje domy do wspólnej sieci. Trzyletnia inwestycja jest już
na ukończeniu.
Pięć nowych przepompowni
ścieków wraz z drogami dojazdowymi żwirowymi oraz blisko
6,8 km kanalizacji sanitarnej
budowane w Dworach sprawi,

że ta ostatnia dzielnica w Oświęcimiu zostanie podłączona do
ogólnej kanalizacji. Oświęcim
będzie teraz skanalizowany
w 99 proc.
– Mieszkańcy już składają do
urzędu wnioski o dofinansowanie do budowy przyłączy. Mogą
liczyć na dotację w wysokości
2,5 tys. zł – wyjaśnia Janusz
Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia.
Budowa kanalizacji to kosztowna
inwestycja. W przypadku Dworów wyniesie 5,5 mln zł, z czego
ponad 2,8 mln miasto pozyskało w zakresie ochrony środowiska,
z Programu Operacyjnego Infra- określony w dyrektywach Unii
struktura i Środowisko. Inwesty- Europejskiej. 		
cja pozwoli osiągnąć standard

Odcinek drogi pomiędzy skrzyżowaniami ulic Obozowej
i Krętej przeszedł gruntowną
modernizację. Zniszczona nawierzchnia została zastąpiona
nową. Wybudowano również
chodniki. Zrobiono też kanalizację sanitarną i deszczową oraz
parkingi. Dodatkowo stanęły tu
ławki, nowe kosze i słup ogłoszeniowy.

Inwestycja kosztowała nieco ponad 1 mln złotych i była
dofinansowana z budżetu państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu
Rządowego.
Trwa jeszcze przebudowa innych ulic na osiedlu Zasole –
ul. Jana Pawła II i Łukowej.

Zapraszamy mieszkańców miasta po
odbiór bezpłatnych woreczków na psie
nieczystości. Zestawy można odbierać
w Wydziale Gospodarki Miejskiej p. 23
II piętro w budynku Urzędu Miasta przy
ul. Zaborskiej 2.
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Śmieciowe ABC
Przypominamy, że 1 lipca
2013 roku miasto przejęło gospodarkę odpadami
komunalnymi. Wywozem
śmieci i punktami selektywnej
zbiórki odpadów zajmuje się
Zakład Usług Komunalnych,
wyłoniony w drodze postępowania przetargowego. Dalej
obowiązują dotychczasowe
terminy odbioru odpadów
komunalnych. Opłaty w cyklu
kwartalnym płacimy do Urzędu Miasta. Za mieszkańców
bloków wielorodzinnych robi
to administrator. Właściciele
domów jednorodzinnych
dostaną indywidualne konta,
na które należy wpłacać
opłaty za śmieci. Można to
też zrobić w kasie urzędu.
Informacje wraz z indywidualnym kontem zostaną
dostarczone do mieszkańców
w najbliższym czasie.
Pierwszą opłatę za śmieci według nowych stawek należy
wnieść do 15 września
2013 roku i będzie ona
obejmowała okres od 1 lipca
do 30 września br.
Terminy kolejnych płatności
w okresach kwartalnych bez
wezwania:
– za I kwartał do dnia
15 marca danego roku,
– za II kwartał do dnia
15 czerwca danego roku,
– za III kwartał do dnia

15 września danego roku,
– za IV kwartał do dnia
15 grudnia danego roku.
Odbiór trawy prowadzony
jest od kwietnia do listopada
w wyznaczone soboty miesiąca, po uprzednim zgłoszeniu
do ZUK. Odbiór odpadów
wielkogabarytowych oraz
odpadów zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego będzie się odbywał
w systemie objazdowym dwa
razy w roku, tj. w marcu i we
wrześniu, wg trasy obejmującej poszczególne osiedla
czy też ulice. Również dwa
razy do roku w kwietniu
i październiku odbierane
będą odpady niebezpieczne,
tj. przeterminowane leki,
chemikalia, zużyte baterie
i akumulatory. Bezpłatną
zbiórkę leków prowadzi
6 oświęcimskich aptek.
Jeżeli mieszkańcy nie mogą
czekać na wyznaczone
terminy odbioru określonych
materiałów mogą to zrobić
wcześniej, przywożąc odpady
do punktów selektywnej
zbiórki odpadów, które
znajdują się przy ul. Szewczyka 3 lub ul. Bema 12A.
Tam również można zostawić
stare opony, gruz i odpady
rozbiórkowe w ilości
do 200 kg na osobę.

Taniej dla kolejnych dzieci
Mamy dobrą informację dla
rodzin wielodzietnych. Zaczęła obowiązywać uchwała
Rady Miasta, która określa
niższe stawki za odbiór
śmieci dla rodzin wielodzietnych segregujących odpady.
Z wnioskiem o zmniejszenie
opłat od trzeciego, czwartego
i kolejnego dziecka wystąpił
pełniący funkcję prezydenta
Oświęcimia Janusz Chwierut.
Opłaty za śmieci znacznie
obciążyłyby budżet domowy
rodzin wielodzietnych. Teraz
będą mogły płacić mniej.

I tak dla trzeciego dziecka
stawka wyniesie 6 zł, a dla
czwartego 4 zł. W przypadku
gdy rodzice mają piąte lub
szóste, to wtedy opłata za te
dzieci nie jest pobierana.
Niższe opłaty obowiązują też
w domu dziecka. Tu stawka
od wychowanka wynosi 6 zł.
Przyjęcie niższych stawek
wiąże się z koniecznością
złożenie przez rodziny
wielodzietne deklaracji, które
dostępne są w Urzędzie Miasta przy ul. Zaborskiej 2 p. 7
(parter). 		

co zrobić z trawą?
Nowy system gospodarki
śmieciowej uwzględnia
również odbiór trawy i innych
odpadów zielonych. Ten
rodzaj nieczystości odbierany
jest raz w miesiącu, od kwietnia aż do listopada. Terminy
najbliższych odbiorów dla rejonu A, obejmującego osiedla
Stare Miasto, Błonie, Zasole,
Stare Stawy to: 10 sierpnia,
14 września, 12 października
i 9 listopada; dla rejonu B,
obejmującego osiedla Północ,
Południe, Wschód, Zachód,
Domki Szeregowe, Monowice, Pod Borem, Dwory-Kruki:
17 sierpnia, 21 września,
19 października i 16 listopada. Mieszkańcy miasta,
którzy chcą się pozbyć
odpadów zielonych powinni na co najmniej dwa dni

przed terminem zgłosić ten
fakt do ZUK pod numer tel.
338423280, 338423097
lub wysyłać e-mail odpady.
zielone@zuk.oswiecim.pl/.
Odpady zielone należy wystawić przed posesję do godziny
7.00 w dniu odbioru w miejscu umożliwiającym dojazd
samochodem ciężarowym.
Odpady zielone odbierane
są od mieszkańców bezpłatnie w ilości 1 m sześc. na
nieruchomość na rok. Opłata
za każdy następny 1m sześc.
wynosi 120 zł.
Opakowania typu big-bag
o pojemności 1 m sześc.
można pobrać osobiście
w ZUK Sp. z o.o. W Oświęcimiu, ul. Bema 12A lub
zgłosić potrzebę dostawy
telefonicznie.

wieści z oświęcimskiego ratusza przygotowała katarzyna kwiecień
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kultura

Wakacje na półmetku

Festiwal z pokojowym przesłaniem

Lato w mieście też ma swoje uroki.
Świadczy o tym liczna grupa młodych
ludzi biorących udział w zajęciach, organizowanych przez instytucje kultury.

Mocnym akcentem zakończyła się czwarta edycja Life Festival Oświęcim 2013.
Osiemnastotysięczna publiczność, która zgromadziła się na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji miała przyjemność wysłuchać koncertu Stinga,
gwiazdy, której chyba nikomu nie trzeba przedstawiać.

Artysta zaprezentował utwory z całej swojej kariery, także
z czasów The Police. Stingowi
towarzyszył pięcioosobowy zespół w składzie: wokalistka Jo
Lawry, gitarzysta Dominic Miller, perkusista Vinnie Colaiuta,
klawiszowiec David Sancious
i skrzypek Peter Tickell. Takie
klasyki jak Englishman in New
York, Roxanne czy Every Breath
You Take oświęcimska publiczność śpiewała podczas koncertu
gromkim chórem wraz z artystą. Dwunasty koncert muzycznej legendy w Polsce zakończył
W Muzeum Zamek w Oświęcimiu powstawały piękne makiety się aż trzema bisami.
starosłowiańskiego grodu
Sting

Uczestnicy warsztatów „Wakacje w Ameryce” w Oświęcimskim Centrum Kultury poznawali specyfikę poszczególnych
stanów USA

Fot. UM Oświęcim

Wakacje z Oświęcimskim
Centrum Kultury dofinansowano z gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta
Oświęcim na rok 2013
Projekt „Wakacje w Ameryce” otrzymał finansowe
wsparcie od Fundacji
BRE Banku

Przed nim wystąpił Ray Wilson, wokalista, gitarzysta, kompozytor i autor tekstów, były
frontman Genesis, który jako
jedyny dotąd artysta wystąpił
na LFO po raz drugi. Ray Wilson przedstawił m. in. utwory
z repertuaru Stiltskin i Genesis.
Na festiwalowej scenie zaprezentowała się też Monika Brodka, która wykonała piosenki
z płyty Granda i minialbumu
Lax. Niektórzy oczekiwali nie
tylko doznań muzycznych, ale
też wizualnych, bowiem woka-

listka jest znana z bardzo oryginalnych strojów scenicznych.
Wokalista zespołu Kozak System, podkreślił po występie,
że oświęcimski festiwal ma
fantastyczny wymiar duchowy,
a przyciągając publiczność do
tego miasta, pozwala zmienić
jego wizerunek. Stwierdził, że
teraz nie ma już tych strasznych rzeczy, które były tu kilkadziesiąt lat temu, bo zastąpiło
je życie, miłość i muzyka. Sobotnią muzyczną ucztę otworzył zespół Future Folk, który
wygrał konkurs „Zagraj przed
Stingiem” zorganizowany przez
Fundację Peace Festival, organizatora festiwalu.
Przed południem, po raz pierwszy w ramach LFO, odbył się bieg
uliczny „Tolerancja na sportowo”, w którym wystartował wraz
z biegaczami mistrz olimpijski
Robert Korzeniowski.
Piątkowy koncert „Muzyka
świata” otworzył występ zespołu Poparzeni Kawą Trzy, który
tworzą znani polscy dziennikarze radiowi i telewizyjni. Po
nich z mieszanką rockowych
gatunków wystąpił niemiecki
zespół Jamaram. Red Hot Chilli
Pipers rozgrzali oświęcimską
publiczność brawurowo wykonywanymi utworami, a dzięki
deszczowej pogodzie Szkoci
poczuli się w Oświęcimiu jak
w domu. Wieczór zakończył się
koncertem Perfectu, któremu
towarzyszyła orkiestra symfoniczna, a Grzegorzowi Markowskiemu wtórowała zadowolona
wielopokoleniowa publiczność.
LFO to nie tylko koncerty
plenerowe. W Oświęcimskim
Centrum Kultury Pianohooligan – Piotr Orzechowski
dał upust swojemu talentowi

Monika Brodka

Poparzeni kawą trzy

Ray Wilson

Red Hot Chilli Pipers

Bieg uliczny

Smacznie jak u mamy

Granie na bębnach okazało się nie takie proste. Jednak pod okiem
Sławomira Bernego, muzyka z zespołu Kroke, Grzegorza Turnaua
i orkiestry Adama Sztaby młodzież szybko złapała właściwy rytm

Podczas lipcowych zajęć warsztatowych w Miejskiej Bibliotece
Publicznej stery przejęli mali piraci

w sposób niecodzienny. Młody
artysta zaprezentował utwory
ze swojej debiutanckiej solowej
płyty Experiment: Penderecki z aranżacjami i utworami
inspirowanymi
twórczością
Krzysztofa Pendereckiego. Reinterpretacjom towarzyszyła
muzyka w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Krakowskiej
pod batutą Marka Mosia.
Pierwszego dnia festiwalu na
deskach OCK wystawiono
spektakl muzyczny „Zamach
na Mocarta” z udziałem Zbigniewa
Zamachowskiego,
Wojciecha Malajkata i grupy
MoCarta oraz otwarto wystawę
„Wolność i pokój” prezentującą
fotograficzne prace studentów
Katedry Fotografii Wydziału Operatorskiego Łódzkiej
Szkoły Filmowej. Także na pl.
Skarbka odbył się wernisaż
plenerowej ekspozycji „Jestem
stąd. Polska wielu narodów”.
Powstanie w mieście muralu
zaprojektowanego przez znanego twórcę to już tradycja
LFO. W tym roku na zachodniej stronie bunkra przy ul.
Śniadeckiego powstał „Błogosławiony spokój nicości” autorstwa malarza surrealisty Rafała
Olbińskiego. Artysta odsłonił
i podpisał mural przed koncertem Pianohooligana.
Podczas festiwalu odbywały się
również warsztaty organizowane przez Amnesty International
we współpracy ze Stowarzyszeniem Romów w Polsce i Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży, rozstrzygnięto
też konkurs na plakat „Chory,
taki sam jak ja”, mający zwrócić
uwagę na dyskryminację ludzi
chorych w społeczeństwie.
– Marzena Wilk

wspomnienia z dzieciństwa, bo
potrawa ta wygrała w kategorii
„Jak u mamy”.
W konkursie Grand Prix zdobyła Firma „Elimex” z MłoszoPodczas oświęcimskiego półfinału Małopolskiego Festiwalu wej za bekon staropolski, wyotrzymały: Zakład
Smaku prezentowali się producenci żywności z powiatów różnienia
Przetwórstwa Mięsa Edmunda Barczyka z Wolbromia za
oświęcimskiego, chrzanowskiego i olkuskiego.
szynkę staropolską oraz żurek
To była bardzo smakowita najlepszy „Smakołyk z legen- Flaki z kaszą przywołały u od- z piekarni Antoniego Piskorka
niedziela. Na stoiskach przed dą” uznano bekon staropolski wiedzających stoisko Koła Go- z Nowej Wsi.
Oświęcimskim Centrum Kul- firmy „Elimex” z Młoszowej. spodyń Wiejskich z Mirowa Nikogo chyba nie zdziwiło, że
tury czekały serki, oscypki,
nagrodę za pokaz gotowania
miody, pachniał świeży chleb
odebrała restauracja La Rossa
i ciasta, kusił zapach wędlin
z Oświęcimia, bo do skosztoprosto z wędzarni.
wania zupy cebulowej ich auSerca i podniebienia głosujątorstwa ustawiła się naprawdę
cej w plebiscycie publiczności
długa kolejka.
zdobyła jurajska malina zalana
Rozsmakowanym w małopolpochodząca z gospodarstwa
skich przysmakach polecamy
ekologicznego Roberta Tracza
Wielki Finał na placu Wolnica
z Zimnodołu, która zwyciężyła
w Krakowie w ostatni weekend
w kategorii „Ekologiczne przysierpnia, który zwieńczy dziesmaki”. W kategorii „Tradycyjwiątą edycję Małopolskiego Fene specjały” wygrał chleb jurajstiwalu Smaku.
ski z piekarni Patrycja i Paweł
– ekt
z Kwaśniowa Górnego, a za

kultura
Barwy lata

W niedzielę
koncert
zespołu
Panna
Marzena
i Bizony
wprawił
widzów
w naprawdę
dobry
nastrój.

Po długiej zimie i kapryśnej wiośnie
nadeszło upragnione lato. Oświęcimianie mogli je wspólnie powitać podczas
plenerowych imprez zorganizowanych
przez OCK.
Barwy Lata rozpoczął Oświęcimski Kinowy Ogródek Plenerowy, a w nim legendarny słowacki „Janosik” z 1921 roku z muzyką na żywo zagraną przez Kwartet Jorgi oraz francuska komedia romantyczna „Heartbreaker. Licencja na uwodzenie”.
W drugi dzień usłyszeliśmy mieszankę hiszpańskich i kubańskich rytmów w wykonaniu zespołu De Nuevo w towarzystwie tancerek ze Szkoły Tańca La Pasión w Krakowie.

Fruktaki skutecznie zabawiały najmłodszych wesołymi piosenkami.
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Lipiec
z muzyką
Podczas Letnich Koncertów Organowych mogliśmy posłuchać muzyki organowej w wykonaniu znakomitych
artystów.

Wdziękowi marionetek ulegli zarówno
dorośli, jak i dzieci.

Po energetycznym flamenco przyszedł czas
na wywodzący się z bluesowej tradycji zespół Obstawa Prezydenta.

Wiele tanecznych przebojów zaprezentowali również kolejni
niedzielni wykonawcy – grupa Disco Night Fever. Na plenerowej scenie zagrał także zespół Varsovia Manta wykonujący
muzykę inspirowaną folklorem andyjskim oraz słowiańskimi
korzeniami. Na długo pozostanie w pamięci ognisty pokaz,
który na zakończenie dali tancerze z grupy Nam Tara.

„Barwy Lata” zostały zorganizowane przez Oświęcimskie Centrum Kultury w ramach projektu Kulturalne cztery pory roku. Zapraszamy na trzecią
odsłonę – „Jesień Oświęcimską” 27–29 września.
Program już wkrótce na stronie www.ock.org.pl
i na plakatach.

Koncerty organizowane przez
Oświęcimskie Centrum Kultury
od wielu lat przyciągają w niedzielne lipcowe popołudnia do
kościoła św. Maksymiliana wielu miłośników muzyki.
W tym roku utwory m.in.
J. S. Bacha, F. Mendelssohna
i W. A. Mozarta wykonał na
organach Witold Zalewski,
który od 1995 roku pełni funkcję I organisty w Królewskiej
Katedrze na Wawelu. Wystąpił
także Młodzieżowy Chór Parafii Chrystusa Miłosiernego
„Schola Cantorum Misericordis
Christi” w Białej Podlaskiej pod
dyrekcją Piotra Karwowskiego.
Katerina Chroboková z Czech
poza dziełami mistrzów baroku
zaprezentowała utwory swojego
autorstwa, akompaniował jej na
akordeonie Grzegorz Palus.
Podczas trzeciego koncertu
usłyszeliśmy Romana Peruc-

kiego, dyrektora naczelnego
Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina
w Gdańsku w towarzystwie
skrzypaczki Marii Peruckiej.
Dla oświęcimskiej publiczności
zagrała także Ludmiła Gołub
z Rosji. Artystka była głównym
ekspertem ds. budowy nowych
organów Klaisa w największej obecnie sali koncertowej
Moskwy, tzw. Domu Muzyki,
którego też jest pierwszą organistką. Swoje wszechstronne
oblicze pokazał też Krakowski
Kwartet Puzonowy „for 4”.
– adam
Organizatorzy: Oświęcimskie
Centrum Kultury, parafia św.
Maksymiliana
Partnerem przedsięwzięcia
jest Województwo Małopolskie

Twórcza energia nagrodzona Dzieje spisane w kronikach
43. edycja Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Muzeum Zamek w Oświęcimiu wydało
w Tokio organizowanego pod patronatem firmy Pentel za- drugą publikację z serii „Osviecimensis
kończyła się sukcesem dla kilku dziewcząt z sekcji plastycz- – Kroniki Zamkowe”.
nej Oświęcimskiego Centrum Kultury prowadzonej przez Zamieszczone w publikacji ar- ziemi oświęcimskiej. O ówczetykuły wcześniej były prezen- snej modzie pisze Justyna SeWładysławę Kapcińską.
Złote medale otrzymały Patrycja Porębska i Zuzanna Matejko, srebrne przyznano Zosi
Hodur i Kai Patrzyk, a brązowe
powędrowały do Antoniny Białas i Małgorzaty Rochowiak. To
duży sukces, bowiem spośród
prawie 12 tysięcy rysunków
136 prac polskich dzieci zostało
wyróżnionych. Organizatorzy
podkreślają, że rzeczywistość
rysowana uważnym okiem
i wprawnym gestem przez najmłodszych artystów zachwyca
wielotorowością myśli i refleksji, wyczuciem formy i kolorów.
Mają nadzieję, że dzięki takim
artystycznym
inicjatywom
umożliwiają twórczy dialog
międzykulturowy, mobilizując
dzieci do twórczych postaw już
od najmłodszych lat.
Organizatorzy przesłali też
dyplom uznania dla instruk-

torki Władysławy Kapcińskiej,
ponieważ wszystkie nagrody
i wyróżnienia są dowodem
pełnego i nietuzinkowego zaangażowania w przekazywaniu

pozytywnej energii twórczej
uczniom, a także rozwijania
w dzieciach szczególnej wrażliwości plastycznej.
– In

towane w formie wykładów historycznych organizowanych w
ramach corocznego Jarmarku
Kasztelańskiego. Wydarzenie
to jest imprezą odbywającą się
w pierwszy weekend majowy.
Wtedy wzgórze zamkowe staje
się miejscem odtwarzania realiów minionych epok, które
chętnie odwiedzają oświęcimianie i turyści.
– Kronika przybliża i poszerza wiedzę historyczną o ziemi oświęcimskiej w okresie
średniowiecza. Zamieszczono
w niej interesujące artykuły
dotyczące różnych zagadnień
z tego okresu – informuje Wioletta Oleś, dyrektor Muzeum
Zamek w Oświęcimiu.
Miłośnicy historii znajdą w
artykule prof. dr. hab. Jerzego
Rajmana pt. „Zarys dziejów
księstwa oświęcimskiego” wiedzę na temat sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej

piał-Rychlik w artykule „Ubiór
jako sposób identyfikacji osoby
i jej pozycji w społeczeństwie
średniowiecznym”. Dr Maria
Molenda wspomina wizytę

królowej Bony w 1518 roku
w zamku oświęcimskim.
Podczas spotkania promocyjnego goście przybyli do zamku mieli możliwość rozmów
z dwoma autorami – Justyną
Sepiał-Rychlik i prof. dr. hab.
Jerzym Rajmanem.
„Osviecimensis – Kroniki
Zamkowe” są dostępne w sklepiku w Muzeum Zamek w cenie 15 zł.
– In

Justyna Sepiał-Rychlik i prof. dr hab. Jerzy Rajman zostali otoczeni przez miłośników historii, chcących otrzymać od
nich autograf w egzemplarzu kroniki
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Oświęcimskie Centrum Kultury
ul. Śniadeckiego 24, Oświęcim,
tel./fax: 33 842 25 75
www.ock.org.pl, ock@ock.org.pl

Klasyczne „Jezioro łabędzie”
Royal Russian Ballet podczas polskiego tournée zaprezentuje 7 października o godzinie 19:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury arcydzieło sztuki baletowej Piotra Czajkowskiego „Jezioro łabędzie”.
Royal Russian Ballet powstał
w Charkowie w 2008 roku.
Szturmem zdobywa sceny baletowe całego świata i prestiżowe, międzynarodowe nagrody.
Kierownictwo artystyczne zespołu sprawują dwie osobowości: Mihail Bezzubikov – solista
Bolshoi Ballet, który ukończył
słynną rosyjską szkołę choreografii w Perm i w uznaniu wielu zasług otrzymał tytuł Honorowego Artysty Rosji i Anatoliy
Kazatskiy – manager zespołu,
tancerz i choreograf, zwycięzca
m.in. Międzynarodowego Konkursu „Serge Lifar 2002”.
Wśród solistów Royal Russian
Ballet znajdują się laureaci
Międzynarodowego Konkursu
Baletowego (IBC): Iryna Kliueva, Natalija Kazatska, Tetiana
Afaniutina, Karina Shatkovska,
Olena Kondratieva, Anatolij
Khandazhevskiy,
Władimir
Borysov, Władimir Tkachenko.

Oryginalne kreacje zespołu,
oparte na klasycznych tradycjach słynnej rosyjskiej szkoły
baletowej, przysparzają mu
ogromną ilość entuzjastów,
zaś wirtuozeria tancerzy porywających wspaniałą techniką,
lekkością i precyzją wykonawczą – zachwyca widzów wielu

krajów Europy, Azji, Ameryki
Północnej i Południowej.
Bilety: 110 zł, 90 zł, 70 zł do
nabycia w OCK oraz na portalach: www.kupbilecik.pl, www.
ebilet.pl,
www.ticketpro.pl,
www.biletin.pl/.
– adam

Wydarzenia w OCK
26.07 godz. 10:00–16:00
„Mama wraca do pracy” –
akcja powrotu do aktywności
zawodowej
26.07 godz. 17:00 „Malarstwo/ceramika” – otwarcie
wystawy prac Alexa Johansona w ramach projektu Dom
otwarty z cyklu: Sztuki plastyczne – wytwórnia wrażeń

26.07 godz. 20:00 Koncert
zespołu „Trebunie Tutki” w ramach projektu Dom otwarty
z cyklu: Folklor, tradycje i obrzędy – filtrator znużeń

wstałych podczas polsko-słowackiego pleneru malarskiego
organizowanego w ramach
projektu „Promocja Powiatu
Oświęcimskiego. Polsko-Słowackie spotkania kulturalno-sportowe”
3.08 godz. 21:00 Koncert
jubileuszowy z okazji 45-lecia
działalności Reprezentacyjnego
Zespołu Pieśni i Tańca Miasta
Oświęcim „Hajduki”

Artystka Piwnicy pod Baranami Anna Tydzień Kultury Beskidzkiej to nie tylSzałapak wystąpi przed oświęcimską ko święto folkloru i sztuki ludowej, ale
przede wszystkim tańca, śpiewu, mupublicznością.
zyki, zabawy i radości.

Fot. Arkadiusz Sender

30.08–1.09 Święto Miasta
Oświęcim
31 sierpnia wystąpią między
innymi: Afromental, Szymon
Wydra, Baobab, Paranoya,
natomiast 1 września wystąpią
m.in. Halina Benedyk oraz
zespoły Akurat i Zakopower.
Tego dnia odbywać się będzie
również Małopolski Piknik Europejski oraz w niebo wystrzelą
barwne fajerwerki.
Szczegółowy program w sierpniowym numerze GZO.

27.07–4.08 50. Tydzień
14.09 godz. 16:00 XVI
Kultury Beskidzkiej
czytaj poniżej Ogólnopolski Konkurs Literacki
„Pisanie dobre na chandrę”
– podsumowanie konkursu,
3.08 godz. 17:00 Otwarcie
wręczenie nagród
wystawy prac malarskich po-

Zaśpiewa Biały Anioł Tydzień z folklorem

Anna Szałapak przez wiele lat
związana była z Piwnicą pod
Baranami. Szczególna przyjaźń
łączyła ją z Agnieszką Osiecką, która nazywała pieśniarkę
Białym Aniołem Piwnicy pod
Baranami, tworzyła dla niej
wyjątkowe utwory i mówiła,
że Anna Szałapak „swoim lirycznym, jednocześnie ekspresyjnym głosem, o barwie szklanej, ale szorstkiej, poważnej, ale
powabnej, wzrusza, zachwyca,
hipnotyzuje...”
Wokalistka obecnie tworzy autorskie programy artystyczne,
które również przywołują kli-

15.08 godz. 21:00 „Spełniony
sen” spektakl plenerowy w wykonaniu Teatru ITP w ramach
VI Małopolskiego Festiwalu
„Jackowe Granie” (parking
przed OCK)
16.08 godz. 14:00 „Ksiądz
Bosko” – projekcja filmu fabularnego w reżyserii Gasparini
Lodovico w ramach VI Małopolskiego Festiwalu „Jackowe
Granie”

maty piwniczne. Współpracuje
z wybitnymi artystami, poetami, kompozytorami i muzykami, między innymi z: Ewą
Lipską, Michałem Zabłockim,
Zygmuntem Koniecznym, Zbigniewem Preisnerem, Janem
Kantym Pawluśkiewiczem, Andrzejem Zaryckim, Grzegorzem
Turnauem, Andrzejem Sikorowskim, Jackiem Wójcickim
i Konradem Mastyło.
Artystce podczas występu
w Oświęcimiu będą towarzyszyli: Konrad Mastyło (fortepian)
i Tomasz Góra (skrzypce). Koncert odbędzie się 14 września
o godz. 18:00 w Oświęcimskim
Centrum Kultury w ramach
projektu Dom otwarty z cyklu:
Literatura, słowo – platforma
uniesień. Towarzyszy podsumowaniu XVI Ogólnopolskiego
Konkursu Literackiego „Pisanie
dobre na chandrę” organizowanego przez Oświęcimskie Centrum Kultury.
Wstęp za zaproszeniami. Zaproszenia do odbioru w Informacji OCK od 26 sierpnia.
– adam

Od 27 lipca do 4 sierpnia na
pięciu głównych estradach –
w Wiśle, Szczyrku, Żywcu, Makowie Podhalańskim i Oświęcimiu – odbędą się koncerty
w ramach 50. Tygodnia Kultury Beskidzkiej, objętego patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego.
Koncerty w Oświęcimiu odbędą się tradycyjnie na estradzie
obok Oświęcimskiego Centrum
Kultury o godzinie 18:00.
TKB to najstarsza, największa
i najdłużej trwająca w Europie
impreza folklorystyczna wpisana w kalendarz światowych
spotkań
folklorystycznych
odbywających się pod patronatem C.I.O.F.F. – Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń
Folklorystycznych, Festiwali
i Sztuki Ludowej. Impreza jest
doskonałą okazją do kontaktu z rodzimą kulturą ludową,
jak również do zapoznania się
z różnorodną i niejednokrotnie orientalną kulturą innych
państw i narodów.

Koncert zespołu
Trebunie Tutki

50. Tydzień Kultury Beskidzkiej zainauguruje 26 lipca o godzinie 20:00 plenerowy koncert
zespołu Trebunie Tutki, który
odbędzie się w ramach projektu Dom otwarty z cyklu: Folklor, tradycje i obrzędy – filtrator znużeń.

14.09 godz. 18:00 Koncert
Anny Szałapak w ramach
projektu Dom otwarty z cyklu:
Literatura, słowo – platforma
uniesień
czytaj poniżej
22.09 godz. 18:00 „Gwiazda
i Ja” – spektakl w wykonaniu
Magdaleny Zawadzkiej i Anny
Gornostaj

wielokrotnie był w pierwszej
dziesiątce World Music Charts
Europe Europejskiej Unii Radiowej.
Umiłowanie tradycji i wierność
góralszczyźnie nie ogranicza
twórczości zespołu. Opierając
się na tradycyjnym instrumentarium Krzysztof Trebunia-Tutka tworzy nową muzykę
góralską, rozwijając z zespołem
i wzbogacając rdzenną muzykę
o nowe melodie, współczesne
teksty i awangardowe aranżacje. Zespół chętnie eksperymentuje z reggae, rockiem,
techno i jazzem, współpracując
z wybitnymi artystami, m.in.
z jamajską grupą The Twinkle
Brothers, zespołami Adriana
Sherwooda, kirgiskim Ordo
Sakhna, a także z polskimi
muzykami. Podczas koncertu
w Oświęcimiu zaprezentują
swoje największe przeboje.

jubileusz ZPiT
„hajduki”

Trebunie Tutki to muzykująca
od pokoleń góralska rodzina,
która nic nie tracąc ze swego
charakteru, przeszła ewolucję
od kapeli góralskiej po zespół
koncertujący na największych
festiwalach w Europie, a także
w Azji i Ameryce Północnej.
Jako jedyny zespół z Polski,

3 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy koncert z okazji
45-lecia działalności Zespołu
Pieśni i Tańca „Hajduki”, który
w 2012 roku – uchwałą Rady
Miasta Oświęcim – stał się Reprezentacyjnym Zespołem Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim
„Hajduki”.
W jubileuszowym koncercie wezmą również udział młodzi tancerze z grupy dziecięcej. W swoim repertuarze zespół posiada
polskie tańce narodowe oraz pie-

27–29.09 Projekt Kulturalne cztery pory roku – Jesień
Oświęcimska
5.10 godz. 17:00 „Kwartet”
Bogusława Schaeffera – spektakl w wykonaniu Mikołaja
Grabowskiego, Andrzeja
Grabowskiego, Jana Peszka
i Jana Frycza
7.10 godz. 19:00 „Jezioro
łabędzie” – balet w wykonaniu
Royal Russian Ballet
czytaj obok
26.10 godz. 19:00 „Mayday 2” – spektakl komediowy
w wykonaniu artystów Teatru
Bagatela w Krakowie

Galeria „Tyle światów”

26.07–18.08 „Malarstwo/ceramika” – wystawa prac Alexa
Johansona w ramach projektu
Dom otwarty z cyklu: Sztuki
plastyczne – wytwórnia wrażeń

Wystawy

25.07–11.08 „Koronki koniakowskie” – wystawa prac Alicji
Bulwan
25.07–18.08 „Tydzień Kultury
Beskidzkiej w Oświęcimiu” –
wystawa fotografii Ryszarda
Kozłowskiego
3–10.08 Wystawa prac malarskich powstałych podczas
polsko-słowackiego pleneru
malarskiego organizowanego
w ramach projektu „Promocja
Powiatu Oświęcimskiego.
Polsko-Słowackie spotkania
kulturalno-sportowe”

śni i tańce z regionu krakowskiego, żywieckiego, rzeszowskiego,
lubelskiego, opoczyńskiego oraz
tańce kujawskie i nowosądeckie. Dzieci natomiast wykonują
pieśni i tańce z regionu krakowskiego, żywieckiego i Kurpiów
Zielonych.

TKB w Obiektywie
Ryszarda
Kozłowskiego

Tygodniowi Kultury Beskidzkiej towarzyszyć będzie wystawa
fotografii Ryszarda Kozłowskiego pt. „Tydzień Kultury Beskidzkiej w Oświęcimiu”. Prace
prezentowane będą od 25 lipca
do 18 sierpnia w Oświęcimskim
Centrum Kultury.
Ryszard Kozłowski od pierwszej
edycji w 1992 r. dokumentuje
prezentacje artystyczne na rodzimej estradzie. Oświęcimski
artysta fotografik niestrudzenie
utrwala w kadrze bogactwo,
różnorodność, pasje i emocje
towarzyszące tancerzom i muzykom. Pokłosiem jego corocznych spotkań z folklorem są
wystawy fotografii towarzyszące
poszczególnym edycjom TKB.
Tegoroczna prezentować będzie
fotografie z lat 2009–2012.
– adam
Partnerem przedsięwzięcia
jest Województwo
Małopolskie.
Projekt wspiera finansowo
Starostwo Powiatowe
w Oświęcimiu.
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„Nasze Kino”

Oświęcimskie Centrum Kultury
„Prawie jak gladiator 3D”
(b.o.), film produkcji włoskiej
z 2012 roku, reżyseria Iginio
Straffi, czas 94 minuty (3D)
22.07 godz. 10:00, 24.07
godz. 12:00,
25.07 godz. 10:00

„Perfekcjonista” (15 l.), film
produkcji francuskiej z 2013
roku, reżyseria Philippe Godeau, czas 102 minuty (2D)
16–22.08

„Minionki rozrabiają” (b.o.),
film produkcji USA z 2013
roku, reżyseria Pierre Coffin,
Chris Renaud, czas 98 minut
(2D i 3D)
9–15.08
„Był sobie dzieciak” PREMIERA (15 l.), film produkcji
polskiej z 2012 roku, reżyseria
Leszek Wosiewicz, czas 97
minut (2D)
9–15.08

Historia oświęcimskich
salezjanów
16 sierpnia o godz. 16:00 w oświęcimskim zamku zostanie otwarta wystawa
pt. „TURYN – OŚWIĘCIM 1898 – Misjonarze Don Bosco”.

„Dziewczyna z szafy” (15 l.),
film produkcji polskiej z 2012
roku, reżyseria Bodo Kox, czas
90 minut (2D)
22–25.07 godz. 18:00
„Iluzja” (15 l.), film produkcji
USA z 2013 roku, reżyseria
Louis Leterrier, czas 115 minut
(2D)
19–25.07 godz. 20:00

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

Wystawę poprzedzi koncert orkiestry szkolnej
Zespołu Szkół Zawodowych
Towarzystwa
Salezjańskiego,
który
odbędzie się o godzinie 15:00 na dziedzińcu
zamkowym.
Ekspozycja prezentować
„Smerfy 2” (b.o.), film produkbędzie historię Towarzycji USA z 2013 roku, reżyseria
stwa Salezjańskiego w Oświęcimiu, przybliży ponad 100-letnią
Raja Gosnell (2D i 3D)
działalność zgromadzenia zajmującego się pracą apostolską i mi23–29.08
syjną. Wzbogacą ją dokumenty, pamiątki, fotografie ze zbiorów
archiwum salezjańskiego, Muzeum Zamek w Oświęcimiu oraz
prywatnych kolekcji. Wystawę będzie można oglądać do 19 października 2013 r. Organizatorem wystawy jest Muzeum Zamek
w Oświęcimiu we współpracy z Zakładem Salezjańskim im.
ks. Bosko w Oświęcimiu z okazji peregrynacji relikwii Świętego
Jana Bosko (15–17.08.2013).

Rycerskie
niedziele
Bractwo Milites Illuminati
zaprasza miłośników i pasjonatów dawnego oręża w każdą
niedzielę miesiąca w godz.
14:00–18:00 do obozowiska
przy wieży zamkowej. Podczas niedzielnych spacerów
będzie można zobaczyć walki
rycerskie, samemu postrzelać
z łuku, spróbować utrzymać
topór czy zagrać w tzw. „kręcioła”. Spotkanie z bractwem
przybliży czasy średniowiecza.

Wystawy
czasowe
Do 18 sierpnia w Muzeum
Zamek w Oświęcimiu można
oglądać wystawę czasową
„Extra! Extra! Przegląd Prasy”.
Prezentowana na niej jest
oświęcimska i ogólnokrajowa
przedwojenna prasa.
Natomiast jeszcze do 1 września oglądać można wystawę
pn. „W latach potopu – ślady
konfliktu polsko – szwedzkiego
w XVII w. na tle wybranych
muzealiów”.

Od czerwca do końca września muzeum będzie czynne dla zwiedzających w godzinach:
od wtorku do piątku w godz. 10:00–18:00, sobota i niedziela w godz. 11:00–18:00,
w poniedziałki nieczynne. We wtorki można zwiedzać muzeum (ekspozycja stała i wieża
zamkowa) bezpłatnie, indywidualnie lub w grupach (zwiedzanie bez przewodnika).
W tym dniu dla grup zorganizowanych istnieje możliwość wynajęcia przewodnika,
koszt usługi to 120 zł od grupy, dla szkół 90 zł od grupy
(prosimy o wcześniejszą rezerwację tel. 33 842 44 27/wew. 41).

„Uniwersytet potworny” (b.o.),
film produkcji USA z 2013
roku, reżyseria Dan Scanlon,
czas 104 minuty (3D)
16–22.08

„Miłość po francusku” (15 l.),
film produkcji francuskiej z
2013 roku, reżyseria David
Moreau, czas 92 minuty (2D)
23–29.08
„Samoloty” (b.o.), film produkcji USA z 2013 roku, reżyseria
Klay Hall, czas 88 minut (3D)
30.08–5.09
„Królowie lata” PREMIERA
(15 l.), film produkcji USA
z 2013 r., reż. Jordan Vogt-Roberts, czas 93 minuty (2D)
30.08–5.09
„Rycerz Blaszka. Pogromca
smoków” PREMIERA (b.o.),
film produkcji niemieckiej z
2013 roku, reżyseria Thomas
Bodenstein, Hubert Weiland,
czas 78 minut (3D)
6–12.09

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

„Frances Ha” (15 l.), film
produkcji USA z 2012 roku,
reżyseria Noah Baumbach,
czas 86 minut (2D)
6–12.09
„Siła przyciągania” PREMIERA (15 l.), film produkcji
niemieckiej z 2013 roku,
reżyseria Stephan Lacant, czas
100 minut (2D)
6–12.09

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

Spotkania dla młodzieży w bibliotece
Nie nudź się w wakcje!
Przyjdź do Galerii Książki.
Choć w czasie wakacji robimy
sobie małą przerwę z większymi przedsięwzięciami w
ramach projektu „Kulturowo
i Cooltowo w Galerii Książki”, w lipcu i sierpniu nie
pozostawiamy spragnionych
sztuki i kultury na pastwę losu.
Przygotowaliśmy dla Was Wakacyjne Centrum Kreatywności
– czyli miejsce, do którego
będzie można przyjść samemu
lub z kimś i zrobić coś fajnego:
przerobić ubranie, stworzyć
oryginalną biżuterię lub kolaż,
poznać ciekawe strony internetowe dotyczące muzyki, sztuki,
filmu, mody… Zapraszamy
do Wakacyjnego Centrum
Kreatywności, które mieścić się
będzie w Centrum Literatury
Dziecięcej (I p.), codziennie od
10:00 do 15:30.
Bieżące informacje o projekcie
znajdują się na stronie: http://
kulturowoicooltowo.wordpress.
com/. Jeśli chcesz zadać
pytanie – pisz: cld@mbp-oswiecim.pl/.

Centrum Żydowskie
w Oświęcimiu
pl. Skarbka 5, Oświęcim,
tel. 33 844 70 02
www.ajcf.pl

Polska wielu
narodów
Do końca lipca na placu ks.
Jana Skarbka można oglądać wystawę pn. „Jestem
stąd. Polska wielu narodów”
przygotowaną przez Centrum
Żydowskie w Oświęcimiu.

Pierwsza część wystawy
prezentuje portrety i sylwetki
15 przedstawicieli mniejszości
etnicznych i narodowych (tj.:
białoruskiej, czeskiej, karaimskiej, kaszubskiej, litewskiej,
łemkowskiej, niemieckiej, ormiańskiej, romskiej, rosyjskiej,
słowackiej, śląskiej, tatarskiej,
ukraińskiej, żydowskiej) oraz
fotografie nawiązujące do dnia
dzisiejszego wspomnianych
grup. Uzupełnieniem są cytaty
pochodzące z wywiadów z portretowanymi osobami, które
odnoszą się do kwestii ich
złożonej tożsamości narodowej
i etnicznej, relacji pomiędzy
nimi a większością społeczeństwa, jak również problemów
dnia dzisiejszego mniejszości
etnicznych w Polsce. Część
druga wystawy przedstawia
natomiast historię i kulturę
15 mniejszości w Polsce na
przestrzeni wieków.
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kultura

oświęcim na starej fotografii
ze zbiorów tadeusza firczyka

Oświęcimskie
budynki

pejzaż za mgłą

BOGNA WERNICHOWSKA

Galicja w odmętach powodzi

T

ę część imperium austriackiego nawiedzały
nieraz gwałtowne ulewy, oberwania chmury,
gradobicia. Wiosną, gdy kra
topniała na Wiśle i jej dopływach, pod wodą znajdowały
się tysiące morgów pól uprawnych. Dobrze jeśli woda rychło
cofała się do swego koryta –
wtedy prace rolnicze mogły
rozpocząć się we właściwym
terminie, a muł pozostały po
wylewach użyźniał glebę.
O wiele bardziej groźne
w skutkach były letnie powodzie nazywane od terminu
występowania – świętojańskimi. Ludowe prognozy oparte
na wieloletnich obserwacjach
Oświęcim 1941 r. – więźniowie obozu KL Auschwitz-Birkezjawisk przyrody głosiły, że
nau pracują przy rozbiórce domów na placu Solnym
deszcz w dzień św. Medarda – 8 czerwca – zapowiada
40-dniowy okres niepogody.
Inne porzekadło mówiło, że
jeśli „św. Jan (24 czerwca) się
rozpłacze – św. Magdalena
go utuli (22 lipca)”. Niestety
te przewidywania sprawdzały
się niepokojąco często, a ulewy na przełomie wiosny i lata
powodowały groźne i fatalne
w skutkach dla mieszkańców
wsi i miast leżących na brzegach rzek zalania…
Hrabia ratuje powodzian,
artysta uwiecznia wielką powódź
Czerwiec 1884 roku był w całej
Galicji deszczowy. Wielkie uleLata 50. XX wieku wy trwające od pierwszej de– widok na budynki kady – ostatniego dnia św. Meprzy ul. Kościelnej
darda – sprawiły, że wszystkie
rzeki, rzeczki i strumienie pomiędzy Lwowem a Krakowem z
Wisłą i jej dopływami na czele,
wezbrały i wystąpiły z brzegów,
rozlewając się coraz szerzej…
Woda niszczyła uprawy, wdzierała się do domów, zabierała z
sobą narzędzia gospodarskie,

sprzęty, a nawet żywy inwentarz
jeśli na czas nie wyprowadzono zwierząt gospodarskich na
jakieś wyższe miejsce. Ginęli
ludzie ratujący dobytek, wielu wieśniaków straciło prawie
wszystko. Władze Galicji i wielu
ludzi majętnych i piastujących
wysokie stanowiska pospieszyło
na pomoc. Właściciel Krzeszowic Artur II hrabia Potocki wysłał setki telegramów do zamożnych znajomych mieszkających
w Galicji i na terytorium Austrii
z prośbą o pomoc. Sam z prywatnej szkatuły wyłożył 25 tys.
koron austriackich na żywność
i odzież dla powodzian. Opłacił
też kwatery w miejscowościach
nieobjętych powodzią.
W Krzeszowicach dotknięci
klęską okoliczni wieśniacy zapełnili każdy kąt w zabudowaniach należących do hrabiego.
Kuchnie folwarczne dostarczały im posiłków, a szpital przyjął
chorych, kobiety oczekujące
rozwiązania i starców.
Sam hrabia z młodymi, silnymi ludźmi z jego majątku
wypływał parokrotnie w ciągu dnia na zalane wodą tereny i ratował ludzi siedzących
na dachach otoczonych wodą
domów, inwentarz gospodarski i cenniejsze sprzęty. „Czas”
pisał później, że łódź Artura
Potockiego uratowała z zalanej
stajni kobyłę z nowo narodzonym źrebięciem, z chałupy –
wyprawną skrzynię panny, która w najbliższych tygodniach
miała stawać przed ołtarzem...
Pociągi kursujące między Lwowem i Krakowem, Krakowem
i Krynicą a także Zakopanem
– wstrzymano. Wiele miejscowości letniskowych było odciętych od świata.
Kronikarzem tej wielkiej wody
z czerwca 1884 roku był młody
artysta Wojciech Kossak, syn

Horoskop

słynnego Juliusza Kossaka.
Mieszkał on niedaleko Wisły
w dworku zwanym Kossakówką – razem z rodzicami, siostrą
i krewnymi, którym powódź
uniemożliwiła powrót z wizyty w Krakowie w rodzinne
strony.
Dom Kossaków stojący na
wzniesieniu nagle znalazł się
„oblany wodami Wisły, ze
wszystkich stron – jak Arka
Noego wśród potopu” – pisał
Wojciech do swej narzeczonej Marii Kisielnickiej. Młody
malarz szykował się do ślubu.
Ceremonia miała odbyć się
w rodzinnych stronach panny
– 16 lipca 1884 w parafii Stawiska w Ziemi Łomżyńskiej
(z tego małżeństwa miała narodzić się poetka Maria i pisarka
i satyryczka Magdalena). Dobrze, że nie w parafii Kossaka w
kościele ss. Norbertanek, gdzie
podczas powodzi z Kossakówki
pływało się łodzią. Wisła przybrała wtedy 4 m nad przeciętny
poziom, zalała przedmieście
Zwierzynieckie, ulice aż do
Plant, drogę do kościoła Norbertanek.
Wojciech malował scenki z zalanego miasta, niektóre humorystyczne. Przedstawił siebie
samego jak na drzwiach od
szopy usiłuje przeprawić się
przez zalany ogród Kossakówki
i wpada do wody… Kilka szkiców zamieściła prasa polska
z innych zaborów.
Potop 1903
W lipcu 1903 roku nieoczekiwanie nawiedziły Galicję katastrofalne w skutkach ulewy.
Największe opady były w rejonie Krakowa, Trzebini, Oświęcimia. Wokół miasta „Soła
grasowała w niebywały sposób
(…) rwące fale porobiły zniszczenia tak okropne, że najstarsi

nie pozwolą zbudować solidne
podstawy związku. W pracy
jest szansa realizacji planów,
lepsze pomysły. Możesz liczyć które dotąd były odkładane.
Baran 21.03–20.04
Można liczyć na Wagę i Byka.
Na horyzoncie zmiany, zarów- na Lwa i Skorpiona.
no w życiu prywatnym, jak Rak 23.06–22.07
Waga 24.09–23.10
i zawodowym. Jeśli nudzi Cię Raki nie narzekają na nudę, Czasem słońce, czasem deszcz
rutyna, to wykorzystaj okazję, bo codzienność przynosi wiele – tak w przenośni można
Pawilon handlowy przy ul. J. Dąbrowskiego należący do która się nadarzy. Lipiec sprzy- niespodzianek. Uwaga na prze- określić Twoją teraźniejszość.
ja Baranom planującym kupno lotne romanse, bo chwilowe W trudnych chwilach możesz
PSS „Społem” w Oświęcimiu. Spłonął 25 lutego 1992 r.
lub zamianę mieszkania. Moż- uniesienie może zburzyć po- jednak liczyć na wsparcie Byka
na liczyć na wsparcie Wodnika czucie bezpieczeństwa, którego i Koziorożca. Nie forsuj organiRaki bardzo potrzebują. Wielu zmu, codziennie znajdź chwilę
i Strzelca.
z Was odłoży urlop, uznając, że na relaks.
Byk 21.04–21.05
Sielanka, spokój i dobre samo- praca jest ważniejsza.
Skorpion 24.10–22.11
poczucie są teraz najważniejsze Lew 23.07–23.08
Końcówka lipca zapowiada pow życiu Byka. Nie pożałujesz Jeśli odczuwasz potrzebę mi- wodzenie w sferze uczuciowej,
pieniędzy na masaże i inne za- łości, to ostatnia dekada lipca dokonanie właściwych wybobiegi relaksujące, tym bardziej sprzyja zawieraniu znajomości, rów i pomyślność w pracy. Podże nie musisz się kłopotać finan- które dobrze rokują. Warto się daj się więc temu, co przychosami – szykują się zyski, które też skupić na uporządkowaniu dzi, ogranicz zbędne działania.
przestrzeni materialnej i men- Skup się na rodzinie, zadbaj
zaspokoją Twoje potrzeby.
talnej. Pozbądź się zbędnych szczególnie o równowagę, spoBliźnięta 22.05–22.06
W wyborach kieruj się intuicją rzeczy i wspomnień, które blo- kój i odpoczynek.
Strzelec 23.11–20.12
i głosem serca, choć otoczenie kują przepływ energii.
Jeśli planujesz negocjacje, stabędzie Cię namawiać do zmia- Panna 24.08–23.09
ny decyzji. Zajmij się sobą, za- Niektóre Panny mogą się spo- rasz się o nowy kontrakt, to
troszcz o ciało, wygospodaruj dziewać rozwoju zdarzeń, możesz liczyć na pomyślność.
czas na relaks – wtedy przycho- który doprowadzi na ślubny Bez wahania podpisuj umowy,
Wiosną 2001 r. zostały wyburzone budynki przy ul. Stolarskiej nr 6–8
dzą do głowy rozwiązania i naj- kobierzec. Szczerość i zaufa- bo przyniosą Ci realne zyski.

nie pamiętają tak dotkliwych
klęsk” – pisał „Czas”.
Była to największa powódź od
półwieku – zalana była znaczna
część Krakowa – od Zwierzyńca do Plant, wszystkie przedmieścia leżące nad rzeką. Wylała rzeczka Rudawa, zatapiając
Błonia i park Jordana. Zalana
była znaczna część dzielnicy
Podgórze.
Tym razem z trudem zbierano
fundusze na zażegnanie skutków powodzi – także i państwowe. Cesarz dał 25 tys.
koron z własnej szkatuły, ale
z wypłatą prawie miliona, jakie
były potrzebne na zaspokojenie
najpilniejszych potrzeb – zwlekał. Na zrujnowanych przez
żywioł mieszkańców Krakowa
zbierali pieniądze oficerowie
i żołnierze twierdzy Kraków,
którzy wcześniej ratowali powodzian i ich dobytek, pływając pontonami po zalanych
wodą obszarach.
Dowódcy fortów kazali wojskowym piekarniom wypiekać
chleb dla powodzian, kuchniom gotować pożywną zupę.
Pontony z żywnością docierały
na odcięte od lądu wzniesienia,
gdzie jeszcze stały domy. Porucznik Zenon Nowak i uczeń
VII klasy gimnazjum św. Anny
Zygmunt Dudziak – zostali
odznaczeni medalami za ratowanie tonących – udało im
się ocalić 8 osób, w tym troje
małych dzieci skazanych na
pewną zgubę w podmywanym
przez wodę walącym się domu
na Zwierzyńcu.
Skutki tej powodzi odczuwano
długo. Jeszcze pod koniec 1905
roku prasa pisała, że „zrujnowane przez wielką powódź domostwa ledwie są zabezpieczone, by można przetrwać w nich
kolejną zimę”.		

Nie znaczy to jednak, że możesz szastać pieniędzmi.

Koziorożec 22.12–20.01

Jest to czas, gdy nie zapanujesz
nad uczuciami. Trzymane dotąd
na wodzy wybuchną z niespotykaną siłą. Przygotuj się więc
na niespotykane szaleństwa,
tym bardziej że nie musisz się
martwić o zasobność portfela.
Wodnik 21.01–19.02

Jesteś na fali i nawet trudne sytuacje możesz teraz korzystnie
rozegrać. Jeśli szukasz bratniej
duszy, to rozejrzyj się w najbliższym otoczeniu, a dostrzeżesz sprzyjające Ci osoby spod
znaku Raka lub Wagi. Pamiętaj
o odpoczynku na łonie natury.
Ryby 20.02–20.03

Zadbaj o to, aby burze omijały
Twój dom. Odpuść, nie gorączkuj się, szczera rozmowa pomoże w trudnych sytuacjach.
W uczuciach nieprzewidywalnie – możesz stracić głowę dla
osoby, która zupełnie nie jest
w Twoim typie. I będzie to początek pięknego związku…
– Selene

sport
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Krzyżówka 7/2013

Turniej Ziemi Oświęcimskiej Oyama Karate w Kata

Dziecko aktywne –
zdrowy dorosły

KUPON
„GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ”

krzyżówka
7/2013
Litery uporządkowane
od 1 do 29 utworzą
rozwiązanie, które wraz
z kuponem nr 7 naklejonym na kartę pocztową należy dostarczyć
do 21 sierpnia 2013 r.
do redakcji GZO,
Oświęcimskie Centrum
Kultury, ul. Śniadeckiego 24 w Oświęcimiu.
Na zwycięzcę losowania czeka nagroda.
Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki
nr 6/2013 brzmi „Chleb
otwiera każde usta”.
Nagrodę – podwójne zaproszenie do
„Naszego Kina”
otrzymuje p. Janina
Okońska z Oświęcimia.
Gratulujemy i prosimy
o kontakt z redakcją.

Poziomo:
1. Nicpoń, urwis;
2. Kolejność w tabeli rezultatów;
* Nić do szydełkowania;
3. Staropolska pani;
4. Pozdrowienie myśliwych;
* Utrata pamięci;
5. Konkurencja narciarska;
6. Fidel z Kuby;
* Ogrodzenie z desek;
7. Pobudzający impuls;
8. Część mikroskopu;
* Garaż dla F-16;
9. W nim korzeń siekacza;
10. Koński osesek;
* Przyjemny zapach;
11. Ma dwie strony;
12. Miernicza z podziałką;
13. Słowiański upiór;
14. Azjatyckie imperium;
15. Robota dywersanta;
16. Promieniotwórczy pierwiastek;
17. Wycieczkowy pojazd;

Pionowo:
A) Malec, berbeć;
* Namalował Wenus z Urbino;
B) Mieszkanka stolicy Turcji;
C) Uliczny łobuziak;
* Dzień wolny od pracy;
D) Olbrzymi ekran telewizyjny;
E) Samogon;
* Obstawa, eskorta;
F) Opuchlizna;
G) Kłamca, oszust;
* Maska dla Melpomeny;
H) Selekcja;
I) Poluje na buble;
* Trzyczęściowy ołtarz;
J) Ptak z dramatu Mrożka;
K) Rozpoznanie wojskowe w terenie;
* Inscenizator;
L) Szachrajka z wiersza Brzechwy;
Ł) Pochyła, maszyna prosta;
M) Okrągłe skrzyżowanie;
N) Odgłos z planszy szermierczej;
O) Meksykański sukulent;
P) Egipski władca.

ogłoszeniA DROBNE
Do wynajęcia mieszkanie 2-pokoje, 42 m2, z windą, kuchnią,
IV piętro, na osiedlu Chemików, tel. 789 334 089

POSADZKI ŻYWICZNE,
RENOWACJE TARASÓW,
BALKONÓW
FHU.AWANT, TEL: 798304600
DOCIEPLANIA BUDYNKÓW,
Praca na umowę zlecenie
SUCHE TYNKI, TYNKI
sprzedaż pożyczek 668681847
MOZAIKOWE
FHU. AWANT, TEL: 798304600

Aby zamieścić reklamę lub
ogłoszenie drobne należy
skontaktować się z biurem
reklamy Interhead.pl,
ul. Cicha 6 w Oświęcimiu,
tel. 33 842 06 09,
e-mail gzo@interhead.pl.
Koszt ogłoszenia drobnego
60 gr za słowo.

KOLEJNE WYDANIE „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” 26 sierpnia 2013 R.
„gzo” W FORMIE ELEKTRONICZNEJ dostępny NA WWW.OCK.ORG.PL
GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ

Redakcja
Oświęcimskie Centrum Kultury,
ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim
tel. 33 842 25 75, 33 842 44 63
e-mail: gzo@ock.org.pl

Biuro reklamy:
Interhead.pl
ul. Cicha 6, 32-600 Oświęcim
tel. 33 842 06 09
www.interhead.pl
e-mail: gzo@interhead.pl
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Ponad pięćdziesięcioro młodych zawodniczek i zawodników stanęło na starcie „Turnieju Ziemi Oświęcimskiej
Oyama Karate w Kata”. Była to
już czwarta edycja zawodów
dla dzieci zorganizowana przez
prezesa Oświęcimskiego Klubu
Karate – sensei Mariusza Pawlusa 4 dan. Areną tegorocznych
zmagań był brzeszczański klub
„Bistro Bilard”.
Turniej rozgrywano w ramach
projektu „Dziecko aktywne –
zdrowy dorosły”. O medale walczyli karatecy z Klubu Oyama
Karate Brzeszcze i Oświęcimskiego Klubu Karate. Obowiązki
sędziego głównego oraz sędziego centralnego pełnił sensei Tadeusz Bednarczyk 4 dan.
Przy okazji zawodów w Brzeszczach uhonorowano najlepszych karateków oświęcimskiego w sezonie 2012/13.
Okazały puchar za pierwsze
miejsce odebrała Magdalena
Kraszewska. Z kolei wyróżnienia wręczono Patrycji Mostowik i Bartoszowi Frycowi.
Prezentujemy wyniki „Turnieju
Ziemi Oświęcimskiej Oyama
Karate w Kata”:

Puchar najlepszego karateki OKK odebrała Magdalena Kraszewska
Fot. mac

kat. dziecko – 1. Elżbieta Ferenc, 2. Eryk Mydlarz, 3. Aleksandra Romanek i Paweł Romanek (wszyscy Oświęcim).
kat. dziecko starsze jun. –
1. Anna Ferenc, 2. Bartosz
Chojniak, 3. Nicol Kędzierska

i Amira Szczerbowska (wszyscy Oświęcim);
kat. dziecko starsze sen. –
1. Oliwia Greczner (Oświęcim),
2. Jakub Wójcik (Oświęcim),
3. Amelia Balon (Oświęcim)
i Julia Kozłowska (Brzeszcze);
kat. młodzik jun. – 1. Natalia
Matusz (Oświęcim), 2. Przemysław Kozłowski (Brzeszcze),
3. Oliwer Ginalski (Oświęcim)
i Krzysztof Zajas (Oświęcim);
kat. młodzik sen. – 1. Julia Hadwiczak (Brzeszcze), 2. Wiktoria Magiera (Brzeszcze),
3. Nicola Pinacy (Oświęcim)
i Emilia Mrzygłód (Oświęcim);
kat. kadet jun. – 1. Dominika Chylińska (Oświęcim),
2. Tomasz Rusek (Brzeszcze),
3. Kacper Oleksy (Oświęcim)
i Janusz Bolisęga (Oświęcim);
kat. kadet sen. – 1. Piotr Matuła (Brzeszcze), 2. Magdalena
Bolisęga (Oświęcim), 3. Jakub
Pawłowski (Oświęcim) i Szymon Dębski (Oświęcim);
kat. kobudo kadet – 1. Jakub
Pawłowski (Oświęcim), 2. Piotr
Matuła (Brzeszcze), 3. Wiktoria
Magiera (Brzeszcze) i Dominika Chylińska (Oświęcim).
– mac

Hokeiści Aksam Unii przygotowują się do nowego sezonu

Pojadą do Grodna
30 lipca pierwszy mecz kontrolny rozegrają hokeiści Aksam
Unii. Ich rywalem będą brązowi
medaliści ostatniego play-off –
GKS Tychy. Trenerzy biało-niebieskich – Jewgienij Lebiediew
i Ireneusz Jarosz opracowali
plan sparingów, wśród których
bardzo atrakcyjnie zapowiada
się wyjazd na turniej do białoruskiego Grodna.
W sumie czternaście gier kontrolnych przed ligową inauguracją zaplanował szkoleniowiec
oświęcimian – Jewgienij Lebiediew. Aksam Unia zmierzy
się m.in. z zespołami z Czech,
Ukrainy, Kazachstanu, Białorusi i Rosji.
Po meczu w Tychach oświęcimianie dwukrotnie (2 i 3 sierpnia) będą na własnym lodzie
podejmowali ukraińską drużynę – Patriot Winnica. Z kolei
5 sierpnia zmierzą się u siebie
z wicemistrzami Polski z Jastrzębia.
Podopieczni Jewgienija Lebiediewa – korzystając z zaproszenia Niomanu Grodno – wyjadą
na Białoruś. Wezmą tam udział
w trzydniowym turnieju, którego początek zaplanowano na
7 sierpnia. W Grodnie spotkają
się z Nioman Grodno (Białoruś), Kristałł Saratów (Rosja
VHL) oraz Bejbarys Atyrau
(Kazachstan).
Po powrocie do kraju formę
Aksam Unii sprawdzą nowotarskie „Szarotki”. Pierwszy

mecz zaplanowano na 13 sierpnia w Oświęcimiu, a rewanż
trzy dni później pod Tatrami.
Z kolei 20 sierpnia unici udadzą się na sparing do Karwiny. Czesi przyjadą z rewizytą
27 sierpnia, ale wcześniej (23
sierpnia) oświęcimianie zagrają na swoim lodowisku z Polonią Bytom.
Biało-niebiescy mają jeszcze jeden wolny termin (30 sierpnia),
który najprawdopodobniej zostanie zagospodarowany. Próbą
generalną przed startem nowego sezonu będzie pojedynek w
Oświęcimiu z Ciarko PBS Bank
KH Sanok. To spotkanie odbędzie się 3 września.
Tymczasem dwóch zawodników UKH Unii Oświęcim
otrzymało powołania do szerokiej kadry „dwudziestki”.
W gronie wybrańców Andreja

Parfionowa znaleźli się Patryk
Malicki i Jakub Nowotarski.
Na obóz przygotowawczy
polskiej reprezentacji do lat
20 rosyjski trener powołał 28
graczy. Najwięcej, bo aż ośmiu
z KH Ciarko Sanok. O jednego
mniej delegowały nowotarskie
„Szarotki”, a pozostali reprezentują barwy toruńskich Sokołów (czterech), UKH Unii
Oświęcim (dwóch), JKH GKS
Jastrzębie (dwóch), sosnowieckiego Zagłębia (jeden), Polonii Bytom (jeden), GKS Tychy
(jeden), Orlika Opole (jeden)
oraz warszawskiej Legii (jeden). Andriej Parfionow ustalił
także dwunastoosobową grupę
rezerwowych, gdzie jest dwóch
innych graczy UKH Unii –
Bartłomiej Manista i Albert
Tumulik.
– mac

Biało-niebiescy pojadą na międzynarodowy turniej do
Grodna
Fot. mac

sport
Juniorzy oświęcimskiej Niwy wygrali turniej w Gnieźnie

W międzynarodowym
towarzystwie

Po długich ośmiu latach polski
zespół triumfował w międzynarodowym turnieju koszykówki w Gnieźnie. Złą passę
przerwał zespół z Oświęcimia!
Była to już jedenasta edycja
gnieźnieńskich zawodów, podczas których zwyciężyli podopieczni Mariusza Jezierskiego
i Artura Styły. W wielkim finale oświęcimska Niwa pokonała
Limerick Lakers 44:40.
Na zaproszenie organizatorów
odpowiedziały zespoły z Niemiec, Izraela, Łotwy, Ukrainy,
Rosji, Wielkiej Brytanii i Irlan-

dii. W tym doborowym towarzystwie znaleźli się także koszykarze z Oświęcimia.
W drodze do finału Niwa
Oświęcim pokonała Lidera
Swarzędz 57:28, Ironi Ness
Ziona (Izrael) 60:40, szczecińskiego Bombardiera 27:24
i SV Haspe 70 (Niemcy) 47:24.
Ostatnim rywalem w turnieju był Limerick Lakers BC. Po
zaciętym pojedynku wygrali
koszykarze z nadsolańskiego
grodu 44:40. Tak więc po długich ośmiu latach w Gnieźnie
zwyciężyła drużyna z Polski.

MVP
międzynarodowego
turnieju juniorów (rocznik
1996/97) został zawodnik Niwy
Oświęcim – Wojciech Nowak.
Juniorzy Niwy wystąpili w składzie: Maciej Białucha, Tomasz Figura, Bartosz Gonszcz,
Krzysztof Kopacz, Szymon Miler, Szymon Moskal, Wojciech
Nowak, Krystian Pajdak, Maksymilian Płuzek (kapitan drużyny), Filip Sporysz, Szymon
Spyra, Jakub Tempka, Maciej
Worwa. Trenerzy: Mariusz Jezierski i Artur Styła.
– mac

Wojewódzkie finały ogólnopolskiego turnieju „Z podwórka
na stadion”

Brąz dla biało-niebieskich
Na najniższym stopniu podium
stanęli młodzi piłkarze Unii –
reprezentujący zarazem Szkołę
Podstawową nr 5 w Oświęcimiu – podczas wojewódzkich
finałów ogólnopolskiego turnieju „Z podwórka na stadion”.
W meczu o brąz podopieczni
Marcina Barciaka pokonali zespół z Nowego Sącza 3:2.
Na etapie fazy grupowej oświęcimianie odnieśli dwa zwycięstwa (8:3 z Dobrocieszem i 4:2
z Wolbromiem), a jeden mecz
zremisowali (1:1 z Dunajcem
Nowy Sącz). Właśnie Dunajec,
oprócz biało-niebieskich awansował do ćwierćfinałów.
W walce o półfinał unici bez
większych problemów poradzili
sobie z reprezentacją krakowskiego powiatu (Skawina), wygrywając 4:1. Zostali zatrzymani dopiero przez Gorlice (0:2)
i przyszło im zagrać w „małym

finale”. W nim okazali się lepsi
od Nowego Sącza (3:2).
Ostatecznie pierwsze miejsce w wojewódzkich finałach
zajęła Szkoła Podstawowa
nr 4 z Gorlic, przed Inwałdem. Trzeci zespół z Oświęcimia wyprzedził Dunajca
z Nowego Sącza i Halniaka

z Makowa Podhalańskiego.
Młodzi piłkarze Unii wystąpili
w składzie: Paweł Gajek, Jakub
Kamiński, Gabriel Kirejczyk,
Michał Kusak, Kornel Mizgała,
Igor Pawela, Szymon Pawłowicz, Gabriel Rogusz, Piotr Skibicki. Trener: Marcin Barciak.

Solarze wypatrują inauguracji sezonu

Pierwszym rywalem Soły
w okresie przygotowawczym
był Górnik Wieliczka. Z tym
zespołem oświęcimianie potykali się w minionych rozgrywkach w czwartej lidze i oba mecze zakończyły się wynikami
2:1. W Wieliczce wygrała 2:1,
ale na wiosenną inaugurację
przegrała. Ze względu na przeciągającą się zimę spotkanie
rozegrano na sztucznej nawierzchni w Chełmku.
W ostatnim meczu kontrolnym
znowu było 2:1. Wygrała Soła,
po golach Dawida Wadasa
i jednego z testowanych graczy.
W sumie na murawie pojawiło
się aż dwunastu zawodników,
których ewentualną przydatność do zespołu sprawdzał trener Stemplewski.
Przed beniaminkiem jeszcze
cztery sprawdziany. Najbliższy
23 lipca z Polonią Łaziska-Górne. Później formę Soły sprawdzi LKS Czaniec (27 lipca),
Górnik Wesoła (31 lipca) i Koszarawa Żywiec (3 sierpnia).
– mac

Tworzą historię
Do historycznego startu na
boiskach trzeciej ligi przygotowują się piłkarze Soły Oświęcim. Przypomnijmy, że w ciągu trzech ostatnich lat solarze
przeskoczyli aż trzy klasy rozgrywkowe!
Soła najpierw zdobyła mistrzostwo klasy A, by później
wygrać rozgrywki piątej ligi,

a niedawno została najlepszym
zespołem w czwartej lidze! Czy
na tym koniec?
Przed historycznym sezonem na
trzecim froncie prezeska klubu
wypowiada się ostrożnie. Kinga
Mitoraj mówi o miejscu w czołówce, ale jednocześnie zaznaczając, że cel zespołu zostanie
określony dopiero po kilku kolejkach. Wtedy będzie po prostu
wiadomo, jaką siłą dysponuje
konkurencja i czy jest szansa na
„wzięcie” i tej przeszkody.
Jedno jest pewne. Drużyna
znowu ma być personalnie silniejsza. Póki co, w klubie zrezygnowano z usług Przemysława
Niewiedziała i Marcina Nowaka. Ich los mogą podzielić inni.
Muszą zrobić miejsce tym,
W Sole znowu dojdzie do którzy mają dokonać czegoś,
o czym po cichu marzy sponsor
personalnych korekt
Fot. mac
i kibice Soły.

– mac
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Mistrzostwa Krakowa w kick-boxingu z udziałem oświęcimian

Medalowe żniwo

wywalczyli w Krakowie: Przemysław Płużek (kadet młodszy
w kat +57 kg), Arkadiusz Miłoń (junior w kat -57kg), Paweł Rąba (junior -74kg), Filip
Wielgosz (junior -79kg), Piotr
Łącz (kadet starszy -69kg)
i Wiktor Czopek (młodzieżowiec -69 kg). Ten ostatni został
także uhonorowany indywidualną nagrodą. Wiktor Czopek
odebrał okazały puchar dla najlepszego zawodnika turnieju.
Czterokrotnie
oświęcimianie sięgali po srebro. Było to
udziałem Mateusza Scąbera
(junior -74kg), Roberta Mikołajka (junior -79kg), Karola
Jaska (kadet -69kg) i Cypriana
Brzeźniaka (junior -69kg). Medalową kolekcję uzupełnił brązowy krążek Krystiana Dudy
(młodzieżowiec -69kg). Ponadto Oświęcimski Klub Karate
Oświęcimscy kick-boxe- otrzymał puchar dla najlepszerzy powiększyli klubowy do- go klubu.
– mac
robek medalowy

Sześć złotych, cztery srebrne
i jeden brązowy medal – to dorobek reprezentantów Oświęcimskiego Klubu Karate z sekcji
kick-boxingu podczas zawodów
rozegranych pod Wawelem.
W małopolskiej stolicy odbyły się mistrzostwa Krakowa
w kick-boxingu formuły kick-light dla dzieci i młodzieży.
Organizatorem wojewódzkiego
championatu w ramach projektu „Aktywny Kraków 2013” był
Krakowski klub UKS Barbakan, a patronat nad imprezą objął Polski Związek Kick-boxingu. Oświęcimski Klub Karate
z sekcji kick-boxingu reprezentowała liczna grupa zawodników na czele z opiekunem
sensei Mariuszem Pawlusem.
Jego podopieczni aż sześciokrotnie stawali na najwyższym
stopniu podium. Złote medale Fot. mac
Reklama

Oświęcimianie zajęli trzecie miejsce w Małopolsce
Fot. mkpuniaoswiecim.futbolowo.pl
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