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Rzeczywistość w kamerze
Mimo że miasto Oświęcim posiada zintegrowany system
monitoringu, wkrótce zostanie on poszerzony po to, aby
mieszkańcy czuli się bezpieczniej.
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że nie będą już kopać w kosze
na śmieci i je niszczyć, rozbijać szklanych butelek. Zawsze
to jakiś bat na nich. Sądzę, że
dzięki monitoringowi powinno
się uspokoić w naszej dzielnicy.
Przecież o to chodzi, żeby we
własnym domu i okolicy czuć
się bezpiecznie – mówi Elżbieta, mieszkanka Starego Miasta.
– Wieczorami w weekendy, poczynając od piątku, jest głośno
nawet do 4:00 nad ranem, ludzie wracają z lokali, kłócą się.
Wiadomo, różne sytuacje mają
miejsce. Dlatego myślę, że dobrze byłoby, gdyby sukcesywnie pojawiały się także kamery
przy wyjściu z każdego lokalu,
bo tam się też czasem „kotłuje”
– dodaje.
– Kamery montowane są też
tam, gdzie wskazują mieszkańcy. W związku z realizacją
programu Społeczne Inicjatywy Rad Osiedli mieszkańcy za
pośrednictwem rad osiedli mogli zaproponować, gdzie, ich
zdaniem, powinien być moni-

toring. W taki właśnie sposób
pojawił się on np. na osiedlu
Pileckiego czy na ul. Nideckiego – informuje Joanna Brania,
komendant Straży Miejskiej
w Oświęcimiu.
Miasto chce instalować kamery nie tylko w tych miejscach,
gdzie jest niebezpiecznie, ale
też tam, gdzie niedawno wykonano nowe inwestycje. Tak
będzie m.in. w przypadku
oddanego wkrótce do użytku
przebudowanego placu Pokoju.
Zdaniem policji pojawienie się
większej liczby kamer w Oświęcimiu to nie efekt wzrastającego zagrożenia, a bardzo dobre
działanie prewencyjne władz
miasta. Poprzez takie działania
w znacznym stopniu podniesiony zostanie poziom bezpieczeństwa w mieście. To da także
policji możliwość częstszego patrolowania innych rejonów.
Służby prewencyjne są przekonane, że w miejscach objętych
monitoringiem jest bezpieczniej
niż przed założeniem kamer.

Kamery pojawią się na placu Pokoju

Skok
na „pudło”

sport
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– Po pojawieniu się monitoringu w nowych miejscach spada
nam ilość zgłoszeń z danego
rejonu. Przykładem mogą być
place zabaw przy ul. 3 Maja,
czy ul. Orłowskiego. Odkąd
zostały tam zainstalowane kamery, liczba interwencji w tych
rejonach bardzo spadła – mówi
komendant straży miejskiej.
Policja i straż miejska są zgodne. System monitoringu pełni
rolę prewencyjną, ale jest też
bardzo pomocny w ściganiu
sprawców aktów wandalizmu
i przemocy, a także przy przygotowaniu materiału dowodowego.
– Nagrania z monitoringu są
i będą wykorzystywane jedynie
w przypadkach, kiedy dojdzie
do przestępstwa lub wykroczenia. Wtedy takie nagranie
stanowi bardzo ważny dowód
w sprawie i w znacznym stopniu ułatwia ustalenie przebiegu zdarzenia oraz dotarcie
do sprawcy czynu – zaznacza
Małgorzata Jurecka, rzecznik
prasowy Komendy Powiatowej
Policji w Oświęcimiu.
Policja zwraca uwagę na to, iż
w Oświęcimiu jest wiele miejsc,
gdzie nie ma monitoringu i jest
bezpiecznie.
– Jest to zasługa nie tylko odpowiedniej dyslokacji służb
zobowiązanych do pilnowania
porządku, ale i mieszkańców,
którzy widząc różnego rodzaju niepokojące zdarzenia czy
zachowania, w porę reagują
i powiadamiają policję. Wtedy
funkcjonariusze jadą we wskazane miejsce i sprawdzają, czy
nie doszło do uszkodzenia
np. mienia lub też legitymują
podejrzane osoby. Natomiast
w przypadku, gdy ujawnią
przestępstwo lub wykroczenie
mogą natychmiast zająć się
poszukiwaniami sprawcy –
dodaje Małgorzata Jurecka.
– Marzena Wilk
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Nieskończony
Rynek Główny

Pierwsze kamery w mieście pojawiły się w 1998 roku. Obecnie monitoring obejmuje takie
miejsca publiczne jak: skwery,
deptaki, place zabaw, ciągi komunikacyjne, ulice, skrzyżowania oraz szkoły, przedszkola,
obiekty sportowe i kultury.
W zintegrowanym systemie
zainstalowanych jest 95 kamer,
znajdujących się na zewnątrz.
Kolejne 18 pojawiło się w Starym Mieście. W ich zasięgu
znalazły się: Rynek Główny,
plac Kościuszki, plac Skarbka,
Mały Rynek oraz teren przy
skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Górnickiego. Od kilku
miesięcy „szklane oko” pilnuje
też terenów rekreacyjnych na
bulwarach.
– To bardzo dobry pomysł,
cieszę się z zapowiedzi takich
działań. Wieczorami w Starym Mieście zbierają się grupy
„wyrostków”, które utrudniają
życie, hałasują i rozrabiają. Jak
będą widzieć kamery lub będą
o nich wiedzieć to jest szansa,

Oświęcim
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felieton

kamila drabek

Nowe rondo

O

siedle Chemików wzbogaciło się o nowe rondo.
Newralgiczne skrzyżowanie ulic J. Słowackiego
i K. Olszewskiego stało się bezpieczniejsze. Mieszkańcy bloków przy krótkim odcinku ul. Olszewskiego do
skrzyżowania z ul. J. Bema poczują też znaczną ulgę, ponieważ
obiecane jest ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych.
Mieszkańcy obserwowali przebieg prac i z ciekawością czekali
na efekt końcowy. Okazało się też, że powstaną nowe perony
przystankowe. – Szykują się niezłe korki – myślałam, przechodząc
przez rozkopany jeszcze teren. Usytuowanie przystanków jest bowiem nieco inne niż pierwotnie i samochody zjeżdżające z ronda
nie będą mogły ominąć autobusu, do którego wsiadają pasażerowie. Z drugiej strony ulicy w podobnej sytuacji samochody będą
mieć zablokowany wjazd na rondo. Obecnie rondo działa, autem
jeździ się dobrze, jednak autobusy nadal korzystają z wyznaczonej
okrężnej trasy. Może trzeba zaczekać na budowę wiat przystankowych, a może perony zostaną przebudowane?
Z pewnością specjaliści, którzy oceniali prace budowlane przed
odbiorem jezdni, zwrócili uwagę na uszkodzenia pozostałe po
robotach. Polecam przyjrzenie się odcinkowi ul. K. Olszewskiego, gdzie stara nawierzchnia styka się z nową. Jest tam wyraźne
obniżenie, w którym podczas deszczu zbiera się woda. Na nieco
zapadniętym chodniku znajduje się studzienka kanalizacyjna.
Źle by się działo, gdyby woda stopniowo podmywała grunt
i blok, zamiast spływać do kanału. Lepiej uniknąć kolejnego
zawalenia piwnic… 				

Z MIASTA

ANDRZEJ WINOGRODZKI

O biedronkach

N

ajpierw zamierzałem napisać postpierwszolistopadowy felieton – refleksję po dniu zadumy nad grobami
niektórych znanych – a właściwie nieznanych – oświęcimian, jak np. Jan Szczęsny Stankiewicz, artysta
malarz, autor obrazu w ołtarzu głównym w kościele księży salezjanów – jak oceniają niektórzy specjaliści – bardziej udanej od
oryginału kopii wizerunku Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych
z bazyliki salezjańskiej w Turynie, wykonanej w 1907 r. dla
potrzeb powstającej u nas świątyni salezjańskiej.
Ale odstąpiłem od pierwszolistopadowego felietonowego tematu,
który zrealizowała zresztą z powodzeniem moja Felietonowa
Sąsiadka zlokalizowana w porządku felietonowym nade mną!
W tej sytuacji przejdźmy szybciutko do... biedronek! Niedawno
mieliśmy ich inwazję na nasze okna i mieszkania, a teraz komercyjna Biedronka przysiąść ma u nas po raz trzeci na Niwie,
gdzie sąsiadować będzie z McDonaldem! Mam nadzieję, że na
tym sklepie ubiedronkowanie u nas się skończy, choć podobno
jest jeszcze jeden śródmiejski placyk, mogący być kolejnym
biedronkowym lądowiskiem!
Kończąc z biedronkami i Biedronkami odnotuję początek ziemno-remontowych działań przy końcu ulicy Obozowej naprzeciwko osiedla rtm. W. Pileckiego. Ale pora nie jest za bardzo
sprzyjająca szybkiej i owocnej kontynuacji tego ze wszech miar
potrzebnego przedsięwzięcia! 			
Ogłoszenie własne

Świętowali niepodległość
95 lat temu Polska po ponad wieku
niewoli znów pojawiła się na mapach
Europy.
Oświęcimiane
coraz
liczniej i chętniej uczestniczą
w świętowaniu odzyskania
niepodległości. 11 listopada
wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne w sanktuarium Matki
Bożej Wspomożenia Wiernych
Księży Salezjanów, a potem
uczestniczyli w mszy świętej za
Ojczyznę.
O godz. 11:11 parada patriotyczna z udziałem mieszkańców oraz rycerzy, wojska,
orkiestry, pocztów sztandarowych przeszła ulicami Starego Miasta w kierunku pl.
Kościuszki, gdzie w samo

„Głos Ziemi Oświęcimskiej”
poszukuje firmy lub osoby fizycznej
do kolportowania miesięcznika
na terenie Oświęcimia w roku 2014.
Poszukiwana jest także osoba fizyczna lub firma
do pozyskiwania reklam
do „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” w roku 2014 r.
Wymagane udokumentowane doświadczenie.
Szczegółowych informacji udziela redakcja
„Głosu Ziemi Oświęcimskiej”,
Oświęcimskie Centrum Kultury,
ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim,
tel. 33 842 25 75, 33 842 44 63.
Zgłoszenia przyjmowane są do
10 grudnia 2013 r. w siedzibie redakcji.

południe rozpoczęła się uroczystość główna. Delegacje
kombatantów, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń,
instytucji, szkół złożyły kwiaty
na płycie Grobu Nieznanego
Żołnierza, oddając hołd bohaterom walczącym o niepodległość Ojczyzny.
Oświęcimianie mogli zobaczyć
także pokaz mażoretek przy
dźwiękach orkiesty Oświęcimskiego Centrum Kultury.
Na zakończenie uroczystości
w niebo poszybowały biało-czerwone balony.

8 listopada w Oświęcimskim Centrum Kultury połączone chóry z oświęcimskich szkół wykonały pieśni patriotyczne w ramach
projektu „Wspólne śpiewanie”.

Także 8 listopada podczas uroczystego
spotkania w OCK odznaczono kombatantów i osoby zasłużone w walce o Ojczyznę.
Wyróżnienie odebrał podporucznik Ludwik
Kołaczek ze Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych Koło Miejskie
Oświęcim.
Podporucznik Kołaczek (na fot.) po przejściach wojennych w 1939 r. został internowany do Związku Radzieckiego, a następnie wcielony do armii Wojska Polskiego
pod dowództwem gen. Andersa. Po opuszczeniu granic Związku Radzieckiego przeszedł cały szlak bojowy,
brał także udział w bitwie pod Monte Cassino.
Odznaczono także sierżanta Tadeusza Sadowskiego ze Związku
Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych Koło Miejskie
Oświęcim, starszych sierżantów sztabowych Jana Makowskiego
i Ryszarda Piotrowicza ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
Koło nr 7 Oświęcim, Irenę Napieraj i Marię Styczeń ze Związku
Inwalidów Wojennych RP Wojskowych i Osób Represjonowanych Oddział Oświęcim oraz Michalinę Pawełczyk i Stanisławę
Tego dnia na targowisku miejskim można było skorzystać z sy- Siemak ze Związku Sybiraków Koło Oświęcim.
mulatora dachowania podczas akcji Bezpieczna Zima 2013, imprezy przygotowanej przez stowarzyszenie MotoGalicja.
Odbył się też bieg „11 na 11 listopada”, w którym uczestniczyło
230 osób, zorganizowany przez Oświęcimski Klub Biegacza „Zadyszka”.

10 listopada mieszkańcy osiedla Dwory spotkali się przy mauzoleum rodziny Hallerów na wieczornicy, podczas której pieśni
patriotyczne wykonała młodzież szkolna, Koło Gospodyń w Dworach oraz chór Auxilium.
Reklama
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Nieskończony Rynek Główny
Trudności finansowe właściciela firmy OL-BUD Aleksandra Satławy, wykonawcy przebudowy Rynku Głównego
w Oświęcimiu, są przyczyną przerwania prac i zejścia firmy
z placu budowy.

W tej sytuacji miasto odstąpiło od umowy. Dla wykonawcy
oznacza to, zgodnie z zapisami
umowy, naliczenie kary w wysokości 20 proc. wartości umowy, co stanowi ok. 1,3 mln zł.
W obecnej sytuacji Urząd Miasta zabezpieczy plac budowy.

– Najbliższe dni poświęcimy
na inwentaryzację robót. Musimy odebrać plac budowy od
wykonawcy i zabezpieczyć go
na okres zimowy. Będziemy
też przygotowywać dokumenty do przetargu na dokończenie prac – informuje Andrzej

Bojarski, zastępca prezydenta
Oświęcimia.
W połowie września zakończyła się przebudowa ulic i chodników w rynku, zatem nie ma
utrudnień w dojściu lub dojeździe do sklepów i lokali. Do
wykonania pozostały jedynie

Przebudowy i remonty
W Oświęcimiu jest coraz więcej wyremontowanych dróg.
Kierowcy oraz piesi mogą już
korzystać z oddanej do użytku
ul. Wysokie Brzegi. Kompleksowy remont tej drogi prowadzony przez powiat oświęcimski obejmował wykonanie
nowej nawierzchni o długości
490 m, po obu stronach wykonano chodniki ze ścieżką
rowerową, pojawiły się zatoki
parkingowe, które usytuowane
są równolegle oraz prostopadle do osi jezdni, a także lewo
i prawostronne zatoki autobusowe. Remont objął także
kanalizację deszczową. Odbiór
techniczny przebudowanej ul.
Tysiąclecia Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zaplanowało
na 15 listopada br.
Zakończył się także pierwszy
etap inwestycji obejmującej
przebudowę skrzyżowania ul.
Olszewskiego i Słowackiego.
Zakres robót drogowych, które rozpoczęły się początkiem
sierpnia br. obejmował wykonanie warstwy konstrukcyjnej jezdni, pierścienia ronda,
chodników, ścieżki rowerowej
oraz zatok postojowych. Fragmenty jezdni zyskały nową sieć
kanalizacji deszczowej. Przebudowano sieć wodociągową, gazową, teletechniczną i cieplną.
Jest to pierwszy etap realizacji
projektu nazwanego „Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego
w Oświęcimiu”, który powstaje w ramach Oświęcimskiego

Strategicznego Programu Rządowego. Kolejny etap projektu
obejmie odcinek od skrzyżowania ul. Olszewskiego z ul.
Partyzantów do skrzyżowania
ul. Olszewskiego z ul. Śniadeckiego (rondo), a jego realizację
zaplanowano na 2014 rok.
Niestety przy wyremontowanym już odcinku ul. Słowackiego nie ma zatok autobusowych,
więc nie mogą tam stanąć przystanki Miejskiego Zakładu Komunikacji. Są one tymczasowo
przeniesione.
– Zatoki autobusowe na ul.
Słowackiego nie były objęte
projektem przebudowy ul. Pilata i ul. Olszewskiego, jednak
są objęte projektem przebudo-

wy tej ulicy z 2008 roku, lecz
dotychczas niezrealizowanym.
W najbliższym czasie wykonane zostaną zastępcze miejsca
przystankowe – wyjaśnia Józef
Krawczyk, starosta powiatu
oświęcimskiego.
Warunki drogowe polepszą się
też na osiedlu Zasole. Trwa tam
remont ul. Obozowej, który został podzielony na dwa etapy.
W pierwszym, który ma być
zrealizowany do końca tego
roku, zostanie wyremontowany odcinek od ul. Więźniów
Oświęcimia do skrzyżowania
z ul. Orłowskiego, łącznie z tarczą skrzyżowania. Obecnie
oświęcimianie muszą pamiętać, że w związku z trwającymi
pracami wyłączona z ruchu
zostanie pętla autobusowa na
osiedlu Zasole w ciągu ulicy
Obozowej. Autobusy linii 1 realizujące swoje dotychczasowe

lampy i prace wykończeniowe w centralnej płycie rynku.
Stanowią one zalewie 10 proc.
kosztów całej inwestycji.
Miasto na przebudowę rynku
na ten rok pozyskało z Oświęcimskiego
Strategicznego
Programu Rządowego kwotę
3,2 mln zł. Do tej pory wykorzystano ją w wysokości ponad
3 mln zł.
– Nie ma zagrożenia utraty pieniędzy z budżetu państwa. Do
tej pory wydaliśmy na przebudowę rynku ponad 5,9 mln zł.
W tym 4,7 mln z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego, w 2012 roku
– 1,7 mln, a w tym roku ponad
3 mln zł – mówi zastępca prezydenta Oświęcimia.
Przebudowa Rynku Głównego
miała się zakończyć 30 lipca
2013 r. Wykonawca na początku października poinformował, że ukończy roboty do
15 listopada 2013 r. Niedawno
zwrócił się z pismem o przedłużenie terminu. Wtedy miasto postawiło firmie ultimatum
zakończenia inwestycji zgodnie
z zadeklarowaną datą – 15 listopada 2013 roku.
– In
kursy do i z Zasola Pętli będą
jeździły do i z pętli autobusowej obok Przychodni Rejonowej nr 4. Pozostałe odjazdy
linii 4, 5 i 10 będą z przystanku
przelotowego obok pętli usytuowanego w miejscu byłego
parkingu dla samochodów
osobowych.
W drugim etapie powiatowej
inwestycji zaplanowano przebudowę od ul. Orłowskiego do
ul. Dworcowej, która zakończyć
się ma do 30 sierpnia 2014 r.
Zgodnie z projektem nastąpi
wymiana warstw konstrukcyjnych drogi, położenie nowej
nawierzchni asfaltowej, przebudowa chodników, budowa
ścieżki rowerowej, renowacja
istniejącej kanalizacji deszczowej, budowa nowych przykanalików i wpustów drogowych,
a także przebudowa urządzeń
energetycznych, wody, gazu,
i urządzeń teletechnicznych.
Miasto przeznaczyło na dofinansowanie przebudowy dróg
powiatowych ok. 3 mln zł.
– In

Oddano do użytku rondo powstałe na skrzyżowaniu ulic Słowackiego i Olszewskiego
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w skrócie

Doceńmy zaangażowanie
Do 29 listopada przyjmowane
są zgłoszenia do konkursu
Wolontariusz Roku 2013.
Organizacje pozarządowe,
firmy, instytucje i szkoły,
w których działają wolontariusze pracujący na terenie
miasta Oświęcim mogą
zgłaszać swoich kandydatów

w 2 kategoriach: najlepszy
wolontariusz w organizacji
i najlepszy wolontariusz-uczeń.
Szczegóły i formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie
Dziennego Domu Pomocy
w Oświęcimiu, który jest
organizatorem przedsięwzięcia.
– In

Wymiana chodników
Przy ul. Kochanowskiego 2–6
i 8–12 trwa remont nawierzchni, który obejmuje wykonanie
nowego chodnika, dojść do
klatek oraz opaski okalającej
budynek. Stare płyty chodnikowe zastąpi kostka betonowa.
Zakończyła się też budowa
chodnika przy ul. Smoluchowskiego. Także przy ul. Mar-

chlewskiego powstaje chodnik
oraz dodatkowy parking
na ok. 30 samochodów.
Inwestycje przy ul. Marchlewskiego i Smoluchowskiego rozpoczęto na wniosek
mieszkańców, którzy skarżyli
się na brak chodnika i miejsc
postojowych przy niedawno
wyremontowanej drodze.

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.

z cyklu rozpoznawalni kulturalni

Trójwymiar wyłoniony

O tym, jak tworzy się obrazy, malując je od tyłu płótna, czyli
autorskiej technice back to front, o tym, co ważne jest w odbiorze jedynego na świecie malarstwa tą techniką, a także
o powodach emigracji do Paryża rozmawiam z pochodzącym z Oświęcimia Marianem Kasperczykiem.

Dlaczego wyjechał Pan z kraju? Czy zawsze marzył Pan
o zamieszkaniu w Paryżu?
Nie, nie marzyłem w ogóle
o zamieszkaniu w Paryżu. Jeżeli już, to wtedy marzyłem o Nowym Jorku. Był 1981 rok, przed
stanem wojennym. Ja już rok
wcześniej byłem raz w Paryżu,
oczywiście podobało mi się, ale
wtedy nie myślałem o zamieszkaniu. W naszym środowisku
akademickim sztukę kształtowała Ameryka, a nie Francja.
Oczywiście zmienił mi się teraz
stosunek i bardziej doceniam
francuską sztukę, choć nie jest
ona na piedestale światowym,
Zmniejszona emisja
ocenia się ją innymi kryteriami niż sztukę anglosaską. Bo
logię i doświadczenie oraz
Nowoczesny kocioł fluidalny,
my jesteśmy i byliśmy za moktóry ma wybudować Rafako
dostarczy go i zamontuje do
ich czasów zdominowani przez
pozwoli ograniczyć emisję
stycznia 2016 r.
sztukę anglosaską, amerykańtlenków siarki i azotu i pyłów.
– Nowy kocioł energetyczny to ską i niemiecką. Sztuka franurządzenie do produkcji pary
Dzięki technologii fluidalnej
cuska jest bardziej niszowa.
oświęcimska spółka speło parametrach 8MPa i 500
I oczywiście marzyłem wteniać będzie normy emisyjne
oC, o wydajności 140t/h.
dy o Nowym Jorku, a stało się
zanieczyszczeń, które będą
Służyć będzie do wytwarzania tak, że z dnia na dzień zostałem
obowiązywać od stycznia
pary dla potrzeb instalacji che- w Paryżu. Jako że nie jestem za
micznych oraz energetycznych bardzo przebojowy i nie lubię
2016. Inwestycja budowy
(produkcja ciepła w wodzie
kotła oraz instalacji odsiarcza„frontalnie” załatwiać pewnych
nia i odazotowania spalin do
gorącej i energii elektrycznej)
spraw, na przykład pójść do
istniejącego kotła pyłowego
– wyjaśnia Agata Kościelnik
konsulatu czy ambasady, to łarzecznik Synthos SA.
będzie kosztować 200 mln zł.
twiej było osiąść w Paryżu niż
Spółka Rafako wykona kocioł
–k
w Nowym Jorku.
w oparciu o własną techno-

Wrażenie przestrzeni, głębi jest w tym wypadku także
ważne, prawda?
Ta technika przez przypadek
stworzyła trójwymiar.

centracji i wysiłku fizycznego
przez parę godzin. Im bardziej
się człowiek skoncentruje przez
te parę godzin, tym efekt jest
lepszy. Mówię tu oczywiście
o efekcie i percepcji technicznej, nie emocjach. Często obrazy, które ja uważałem za fatalne
i do wyrzucenia, podobały się
osobom trzecim bardziej niż
to, co ja uważałem za dobre. Na
szczęście odbiór i wrażliwość
odbiorcy są różne. I dobrze.
Wrażliwość nie jest u każdego taka sama, dzięki temu jest
wrażliwością.
Jak ma Pan już farbę przeciśniętą na frontowej stronie,
to co się wtedy dzieje? Pan tę
farbę jakoś układa, formuje?
Nie, to wychodzi samo od razu.
Oczywiście czasami robię poprawki w portretach, ale nie
zawsze. Używam zazwyczaj
cztery, choć zdarzy się o jeden
więcej lub mniej, różne odcienie szarości. Ale robię też kolorowe portrety, choć bardzo
rzadko. Już te cztery rodzaje
szarości powodują, że forma
wychodzi.

Czy w Pana dziele jest dużo
przypadków?
W tym sposobie malowania
przypadków jest dosyć dużo
(śmiech). Mimo że przez lata
pracy nauczyłem się jako tako to
kontrolować, ale i tak występuje
tutaj kwestia przypadku. Myślę,
że tak jest wśród wielu artystów. Mawia się, że dzieło twórcy
Nawet wśród hiperrealistów ist- jest adekwatne do jego osobonieje kwestia jakiegoś przypadku. wości. Czy w Pana przypadku
to się zgadza?
Technika back to front jest Tak, trochę się zgadza. Takie
pracochłonna?
moje kamuflowanie się przez
Pracochłonna może aż tak nie obraz. Samo malowanie od tyłu
jest, za to wymaga dużej kon- może to znaczyć. Daje to możliwość
ograniczenia bezpośredniego
kontaktu i łagodzi
obyczaje.
Pewnie
więcej mogłoby się
powiedzieć, jakby się
poszło na psychoanalizę, a ja nie chodzę (ze śmiechem).
Fot. lepopulaire.fr

Fot. Firma Synthos

Ogłoszenie płatne

Ale... naprawdę z dnia na
dzień Pan podjął decyzję?
Tak, dokładnie tak. Właściwie
cały czas myślałem o powrocie
do Polski, ale później, po paru
miesiącach ogłoszono stan wojenny i to zadecydowało. Nikt
wtedy nie wracał. Ja nie wiem,
czy to dobra decyzja, ale tak się
stało.

Mam wrażenie, że Pana obrazy to ciągła zabawa ze
światłem. Od odpowiedniego oświetlenia zależy odbiór
dzieła.
Faktycznie. One przez to, że
mają taką fakturę punktową,
dosyć mocno absorbują światło, i jeżeli kąt padania światła
się zmienia, to obraz staje się
mniej lub bardziej wyraźny.
To bardzo widać w portretach
figuratywnych. W kolorowych
ma to trochę mniejsze znaczenie, bo forma nie jest tak
ważna. Ale i tak one absorbują świetnie światło przez swoją
punktową strukturę.

Odwiedza Pan czasem Polskę,
Oświęcim?
Tak, ale rzadko. Byłem w tym
roku kilka dni, a poprzednio
sześć lat temu. Z ostatniej wizyty w Oświęcimiu zapamiętałem sobie most. Dla mnie
najlepszą wizytówką Oświęcimia zawsze była Soła, a teraz
wjeżdża się samochodem na
most i w ogóle nie widać rzeki – most jest cały murowany!
Rzeka to świetna reklama dla
każdego miasta świata, nigdzie
nie widziałem, żeby most był
Portrety w kolorze tworzone są
zamurowany, nie miał ażuro- przez Mariana Kasperczyka znacznie
rzadziej niż te w odcieniach szarości
wych barierek.

Marian Kasperczyk,
artysta malarz. Urodził się
w 1956 roku w Oświęcimiu. W latach 1976–78
studiował na Akademii
Sztuk Pięknych w Katowicach, w okresie 1979–81
na ASP w Krakowie. Od
1981 – mieszka i pracuje
w Paryżu.
Od 1988 roku Marian
Kasperczyk tworzy według
własnej techniki, zwanej
przez artystę back to front.
Technika ta polega na
przeciskaniu farby akrylowej
poprzez niezagruntowane
płótno od drugiej strony.
W zależności od kąta
i charakteru padającego
światła, z monochromatycznych płócien wyłaniają się
formy pojawiających się lub
zanikających twarzy, dłoni,
stóp, pejzaży.
Artysta przeciska warstwy
farby kładzionej na powierzchni płótna na drugą
stronę, która staje się frontem obrazu. Swoje obrazy
prezentował na wystawach
m.in. w Polsce, Francji,
Niemczech.

ciężko i bezpośrednio, bez szukania tajemnicy czy dyskrecji,
ale trudno im odmówić wrażliwości. Jest to po prostu inna
wrażliwość.
Jeździ Pan na motorze, pasjonuje się Pan nimi?
To przede wszystkim praktyczny wzgląd. W Paryżu motor
jest bardzo wygodny. Muszę
przyznać, że lubię motory, miałem ich dosyć dużo.
Wiem, że potrafi Pan wsiąść
na motor i jechać wiele kilometrów, żeby zobaczyć czyjąś
wystawę.
To praktycznie należy do mojego obowiązku, bardzo lubię oglądać sztukę. W Paryżu
i okolicach jest możliwość
oglądnięcia wszystkiego za
darmo. Jest tyle prywatnych
wielkich galerii, że można rzeczywiście mieć przegląd sztuki
światowej. Nawet jeśli sama
Francja jako rynek jest bardzo
kiepska, to jednak wszystkie
czołowe nazwiska światowe lubią się tu pokazać. Robiąc sobie
takie comiesięczne „przejście”
po galeriach, ma się ładny przekrój tego, co się dzieje w sztuce
na świecie. To jest ekstra wygodne. Oczywiście oglądanie
nie jest obowiązkiem artysty,
ale są tacy, którzy lubią. Ja na
przykład lubię.

Patrząc na Pana obrazy i wiedząc, jak
one powstają rysuje
mi się portret silnego mężczyzny o dużej wrażliwości.
Nie da się wartościować wrażliwości. Dla niektórych
wrażliwością są obrazy ekspresjonistów Dziękuję za rozmowę.
niemieckich, które
– Marzena Wilk
są malowane bardzo
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„Czwórka” odznaczona

Indeks i czapka

Po raz ósmy w murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawo- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4
dowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu zabrzmia- w Oświęcimiu została odznaczona podczas gali z okazji
ła tradycyjna pieśń żaków „Gaudeamus igitur”.
jubileuszu 60-lecia Szkolnego Związku Sportowego w Polsce zorganizowanej przez Małopolski Szkolny Związek
Dębów Katyńskich, posadzonych przez społeczność aka- Sportowy.

Uroczyste ślubowanie złożyło
470 studentów pierwszego roku,
odbierając z rąk władz indeksy
oraz białe czapki – symbol kultury studenckiej i utożsamiania
się z uczelnią. Do tego zwyczaju
powraca oświęcimska PWSZ.
– Noszenie czapki studenckiej
to zwyczaj głęboko zakorzeniony w polskiej tradycji, który
z czasem stracił na znaczeniu.
Mimo że różniły się kształtem i barwą, zawsze znaczyły
jedno. Były najbardziej czytelnym znakiem przynależności
do społeczności akademickiej.
Przed wojną czapka studencka
była przedmiotem zazdrości,
symbolem przynależności do
świata, o którym się marzy –

wspominał prof. zw. dr hab.
Witold Stankowski, rektor
oświęcimskiej PWSZ.
Immatrykulację poprzedziła
uroczystość poświęcenia trzech

Hojne
datki

Reklama

Dwa dni trwała kwesta przed
cmentarzem parafialnym w Oświęcimiu .
We Wszystkich Świętych i Dzień
Zaduszny członkowie Stowarzyszenia Miłośników Zabytków i Historii Ziemi Oświęcimskiej, które było organizatorem
akcji wraz z harcerkami z próbnej drużyny starszoharcerskiej
z Hufca ZHP w Oświęcimiu
i członkami Oświęcimskiego
Klubu Rowerowego „Passion-Bike” zebrali 7.210,86 zł.
– Pieniądze zebrane podczas
tegorocznej kwesty pozwolą
na dokończenie rozpoczętego
remontu grobowca Russockich
i Dąbskich – informuje Maria
Nitka, prezes Stowarzyszenia
Miłośników Zabytków i Historii Ziemi Oświęcimskiej.
– Pragniemy podziękować za
pomoc w kweście oświęcimskim harcerkom i członkom
Klubu Rowerowego, a przede
wszystkim mieszkańcom za
hojne datki na ratowanie zabytkowych grobowców, a co za tym
idzie, pielęgnowaniu historii naszego miasta – dodaje prezes.
– In

demicką na dziedzińcu uczelni
w ramach Ogólnopolskiego
Programu Edukacyjnego „Katyń... ocalić od zapomnienia”.
Każde drzewo posadzono ku
pamięci bohatera: Konrada
Szałkiewicza, porucznika Wojska Polskiego, zamordowanego
w Katyniu w 1940 roku; Józefa
Litwory, legionisty, żołnierza
Korpusu Ochrony Pogranicza,
zamordowanego w 1940 roku
na cmentarzu wojennym w Bykowni; Władysława Bartla,
aspiranta Policji Państwowej,
zamordowanego w Miednoje
w 1940 roku.
– Karo

Podczas uroczystości popularna „Czwórka” otrzymała przyznaną przez Zarząd Główny
Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie Zbiorową
odznakę Za zasługi w rozwoju
sportu młodzieży szkolnej. Jest
ona przyznawana trenerom
oraz innym osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności
w zakresie sportu.
– Niewątpliwie przyczynili
się do tego nauczyciele wuefiści pracujący w naszej szkole,
a w szczególności Stanisław
Krzyżak. Niejednokrotnie jego
wychowankowie
uzyskiwali
wysokie lokaty w zawodach
miejskich, rejonowych, wojewódzkich, a nawet ogólnopolskich. Przykładem może być
zdobycie w 2011 roku Mistrzostwa Polski w sztafecie szwedzkiej podczas Vena Sport Festival w Łodzi – mówi Joanna
Kuźma, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Oświęcimiu.
– Jest to wielkie wyróżnienie
dla naszej placówki, szczegól-

nie w Roku Szkoły w Ruchu
ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej –
dodaje.
Stanisław Krzyżak odebrał
podczas gali Jubileuszowy Me-

dal 60-lecia SZS przyznany za
zasługi. Szkoła Podstawowa nr
4 była jedyną placówką oświatową wśród innych wyróżnionych instytucji.
– In

Odznakę odebrała Joanna Kuźma, dyrektor SP 4 (na fot.
pierwsza z prawej)
Fot. zbiory organizatora
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wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu

Możesz im pomóc
Okres jesienno-zimowy
to w ciągu roku miesiące
najtrudniejsze dla osób
bezdomnych, starszych, samotnych, znajdujących się
w trudnej sytuacji materialnej. Szczególnie zimą takie
osoby potrzebują większego
wsparcia, gdy temperatury
spadają, a podczas dużych
opadów śniegu poruszanie
się bywa często utrudnione.
Widząc, że w naszym
sąsiedztwie zamieszkują
osoby starsze i samotne,
zaoferujmy swoją pomoc,
na przykład przy robieniu
zakupów. Reagujmy, jeżeli
widzimy osoby, którym potrzebna jest pomoc, leżące
w rejonie przystanków lub
w innych miejscach na
mrozie. Jeżeli na naszych
klatkach schodowych czy w
piwnicach zauważymy śpiących ludzi, nie wyganiajmy
ich, tylko poinformujmy
odpowiednie służby. Dzwoniąc na numery alarmowe

straży miejskiej 986 czy
policji 997 możemy komuś
uratować życie.
W mieście czynna jest już
ogrzewalnia mieszcząca się
przy miejskiej noclegowni
dla bezdomnych mężczyzn
przy ul. Dąbrowskiego
139, gdzie osoby bezdomne mogą w bezpiecznych
warunkach spędzać ten
nieprzyjazny dla nich czas.
W tych szczególnych miesiącach, podczas wykonywania naszych codziennych
obowiązków, zakupów czy
pokonywania drogi do pracy
zwróćmy szczególną uwagę
na osoby, które mogą potrzebować naszej pomocy,
nie bądźmy obojętni na
los innych. Pamiętajmy:
wykonanie telefonu do
służb miejskich nic nas
nie kosztuje, a może komuś
uratować życie.
– Joanna Brania
komendant Straży Miejskiej
w Oświęcimiu.

Blisko 6,8 miliona
na obiekty szkolne
Dobiega końca trwający dwa lata proces
termomodernizacji szkół i przedszkoli.
Od lat oświęcimskie szkoły
były niedoinwestowane. Szare i niszczejące mury nie były
najlepszą wizytówką placówek.
Teraz szkoły mają wymienione
instalacje c.o. Budynki zostały
ocieplone i pomalowane. Na
dobór kolorów mieli też wpływ
uczniowie. Jak oceniają, jest
teraz radośniej, a szkoły zachęcają, żeby wejść do nich. Estetyczne kolorowe mury ma teraz
Szkoła Podstawowa nr 1, 4, 5
i 9, Miejskie Gimnazjum nr 2, 3
i 4, Miejskie Przedszkole nr 16
oraz Zespół Szkół nr 1. Całość
robót zamknęła się kwotą ponad 6,8 miliona złotych. Miasto

SP nr 1

pozyskało ok. 3,6 mln z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
– Remonty nie tylko podnoszą
funkcjonalność oraz estetykę
budynków i otoczenia. Dadzą
też oszczędności na ogrzewaniu – podkreśla Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia.
Termomodernizacja była też
okazją, by przeprowadzić inne
roboty, jak naprawa czy wymiana dachu, wzmocnienie
fundamentów budynków.

MP nr 16

Fot. Internet

ZAREJESTRUJ SIĘ W ZIP
jestrowanym użytkownikom
dane o ich leczeniu i jego
finansowaniu, gromadzone
od 2008 r. przez Narodowy
Fundusz Zdrowia. W ten
sposób każdy pacjent uzyska
szybki dostęp do informacji
o prawie do świadczeń zdrowotnych, wiedzę o leczeniu,
udzielonych świadczeniach
i przepisanych lekach oraz
informację o kwotach, które
zostały przekazane na sfinansowanie leczenia.
Warto przed spotkaniem
zapoznać się z informacjami
na stronie internetowej i zarejestrować swoje dane, by
przyspieszyć proces załatwienia sprawy.
https://zip.nfz.gov.pl/ap-portal/

sprawdź, czy zapłaciłeś za śmieci
Przypominany mieszkańcom miasta, firmom, organizacjom,
że opłaty za śmieci płacimy na podstawie
złożonych do Urzędu Miasta deklaracji.

MG nr 3

Miasto dopłaci przy wymianie
starego pieca
Coraz więcej domów w Oświęcimiu ma ekologiczne ogrzewanie. Jednak dalej mieszkańcy skarżą się, że dym z pieców
węglowych, zwłaszcza w okresie zimowym, przeszkadza
w codziennym życiu.
Miasto chce poprawić jakość
powietrza w Oświęcimiu, stąd
przygotowało program ograniczenia niskiej emisji, czyli wypuszczania spalin w powietrze
z domowych pieców i kotłowni.
Mieszkańcy na wymianę pieców lub montaż solarów mogą
otrzymać
dofinansowanie.
Z programu skorzystały już 43
osoby. W kolejce czekają kolejne. Na program miasto przeznaczyło w tym roku 200 tys. zł.
– Nasza propozycja spotkała
się z dużym odzewem wśród

mieszkańców. Wnioski są dalej składane, bowiem projekt
będzie realizowany również
w przyszłym roku – zapowiada
Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia.
– Możliwość otrzymania dopłaty jest na pewno istotna przy
podejmowaniu decyzji o zakupie nowego pieca czy solarów.
Zachęcamy więc mieszkańców
do korzystania z ekologicznych
źródeł ciepła, by w ten sposób
ograniczać zanieczyszczanie
powietrza – dodaje.

Fot. Internet

Duże zainteresowanie mieszkańców powiatu oświęcimskiego przebiegiem leczenia
w ramach NFZ spowodowało,
że akcja uzyskania dostępu
do Zintegrowanego Informatora Pacjenta zostanie
powtórzona. Po raz kolejny
Narodowy Fundusz Zdrowia
Oddział w Krakowie zaprasza
do Oświęcimia. Korzystając
z pomieszczeń Urzędu Miasta
przy ul. Jagiełły 25, p. 14
(budynek USC wejście od
strony parkingu) 19 listopada
2013), w godz. 11:00–
15:30 pracownicy funduszu
będą wydawać loginy i hasła
dostępu do Zintegrowanego
Informatora Pacjenta (ZIP).
ZIP jest ogólnopolskim serwisem udostępniającym zare-

SP nr 11

Właściciele domów jednorodzinnych mogą liczyć na dofinansowanie od 3 do 5 tys. zł
w przypadku likwidacji kotłów węglowych i ich zamianę
na ekologiczne źródła ciepła.
Wysokość
dofinansowania
zależy od rodzaju pieca i będzie się kształtować: do 4 tys.
zł przy wymianie kotła węglowego na kocioł węglowy
niskoemisyjny z podajnikiem,
do 5 tys. zł przy wymianie kotła węglowego na kocioł gazowy, olejowy, elektryczny, do
3 tys. zł przy wymianie kotła
węglowego na podłączenie do
miejskiej sieci ciepłowniczej –
wysoki parametr.
Mieszkańcy planujący montaż
kolektorów słonecznych mogą
liczyć na dotację nie większą
niż 5 tys. zł.
Szczegółowych
informacji
udziela Wydział Gospodarki
Miejskiej Referat Ochrony Środowiska tel. 033 842 91 23.
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Firma nie dokończy
przebudowy rynku

Znana działaczka
pełnomocnikiem

HARMONOGRAM
DYŻURÓW RADNYCH

Teresa Bebak została nowym pełnoO wypowiedzeniu wykonawcy umowy na przebudowę mocnikiem prezydenta ds. osób niepełRynku Głównego rozmawiamy z Januszem Chwierutem, nosprawnych i współpracy z organizapełniącym funkcję prezydenta Oświęcimia.
cjami pozarządowymi.
Co było powodem przerwania prac na rynku?
Przede wszystkim kłopoty finansowe firmy wykonawczej,
tj. firmy OL-BUD z Gilowic,
która podjęła decyzję o zejściu
z placu budowy. Miasto postawiło właścicielowi Panu Aleksandrowi Satławie ultimatum
zakończenia prac do 15 listopada 2013 r. Wykonawca nie
podjął tego wyzwania i 12 listopada złożył pismo o rezygnacji
z dalszych prac.

Zastąpiła na tym stanowisku Waldemara
Są też zarzuty, że ta inwestycja
Tańskiego, który niedawno objął funkcję
była źle nadzorowana?
kanclerza w Państwowej Wyższej Szkole
Ze strony urzędu prowadziliZawodowej w Oświęcimiu.
śmy ciągły nadzór. Tu podzięTeresa Bebak jest znana w oświęcimskim
kowania należą się mojemu
środowisku z pracy na rzecz dzieci w Stozastępcy Andrzejowi Bojarwarzyszeniu „Szansa”, gdzie przez wiele lat
skiemu, pracownikom Wydziapełniła funkcję prezesa. Jest też liderką orłu Inwestycji, którzy kilka razy
ganizacji zajmujących się przejrzystością żyw ciągu dnia kontrolowali
cia publicznego. Jak podkreśla, sprawy osób
przebieg prac bezpośrednio na
niepełnosprawnych oraz organizacji pozarynku. Ale to przecież firma zarządza pracownikami, ustawia rządowych są jej szczególnie bliskie.
robotę i ponosi odpowiedzial- – Ludzie już dzwonią, przychodzą i przekazują swoje problemy
– mówi.
Pojawiają się takie głosy, że ność za wykonane prace.
Pani pełnomocnik zaprasza do swojej siedziby, która mieści się
trzeba było ją przerwać już
Jakie dalsze kroki podejmie przy ul. Jagiełły 25, p. 14. we wtorki od 13:00 do 17:00 oraz w śrow lipcu.
dę i czwartek od 8:00 do 12:00.			
Szczególnie opozycja suge- urząd?
rowała takie działania. Nam Teraz prowadzimy inwentazależało na wykorzystaniu ryzację, aby określić wartość
pieniędzy z budżetu państwa wykonanych robót. Będziemy
w ramach OSPR. Zasada jest więc wiedzieć, ile prac należy
taka, że jeśli tych pieniędzy jeszcze wykonać. Przygotowunie wydamy, to nie przechodzą jemy się też do postępowania
Chciałbym
one na następny rok. Decyzja przetargowego.
przerwania inwestycji w lipcu podkreślić, że w całym miegroziłaby utratą 2 mln zł. I co ście realizujemy wiele różnych Minister Edukacji Narodowej Krystyna
by wtedy opozycja mówiła? inwestycji na kwotę blisko
My zachowaliśmy się odpo- 40 mln zł. To rekordowa suma. Szumilas odwiedziła Szkołę Podstawowiedzialnie. Warto też przy- Zresztą myślę, że mieszkańcy
pomnieć sobie, jak wyglądał widzą to i doceniają. Szkoda, wą nr 9 w Oświęcimiu.
wtedy plac budowy. Rozkopa- że akurat tej inwestycji nie udane ulice, chodniki. Zejście ro- ło się ukończyć w tym roku.
botników z placu budowy spo- Przypadki upadku firm ze
wodowałoby paraliż tej części względów finansowych się zdamiasta na kilka miesięcy, może rzają. Ważne jest, że możemy
dłużej. I co by wtedy mówiła korzystać z ulic i chodników
opozycja? W połowie września w rynku. Nie ma ograniczeń
ulice i chodniki zostały od- w dostępie do sklepów, lokali
dane i jest dojście do sklepów i instytucji. Dokończymy inczy lokali. Samochody mogą westycję jak najszybciej, aby
jeździć i parkować na rynku. można było korzystać z całej
Do oddania inwestycji brakuje przestrzeni rynku.
jedynie lamp na wewnętrznej
płycie rynku, które wstrzymały Dziękuję za rozmowę.
–k
dokończenie prac brukarskich
i wykończeniowych.
prowadzono rewitalizacji Starego Miasta. W tym czasie pozyskaliśmy również pieniądze
z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego, które
zapewniały nam w znacznej
mierze finansowanie inwestycji. Mówię tu o kwocie blisko
5 mln zł rozłożonej na dwa lata:
1,7 mln zł w 2012 r., a ponad
3 mln w 2013. Myślę więc, że
warto było podjąć to wyzwanie.

Minister edukacji
z wizytą w „dziewiątce”

Fot. F.U. „Moje Foto” L. Olejnik

Projekt rewitalizacji rynku
budził wiele emocji, może nie
należało rozpoczynać tej inwestycji?
Chciałbym
przypomnieć
wszystkim tym, którzy dyskutują o tej inwestycji, jak było
trudno ją rozpocząć. W lipcu 2011 roku stwierdziłem, że
miasto posiada projekt przebudowy rynku, który nie ma jednak wszystkich wymaganych
pozwoleń. Udało się nam je
ostatecznie uzyskać w 2012 r.
Wtedy też prowadzona była gorąca dyskusja, czy rozpocząć od
nowa prace projektowe, czy też
podjąć wyzwanie i przystąpić
do inwestycji. Przestrzeń rynku
objęta jest ścisłym nadzorem
przez konserwatora zabytków.
Z jego strony nie było i nie ma
zgody na to, aby rynek zabudować jakąkolwiek kubaturą lub
zmienić jego dotychczasowy
układ architektoniczny. Musimy więc poruszać się wyłącznie
w ramach obecnego układu architektonicznego. Oświęcim był
jednym z ostatnich miast Małopolski Zachodniej, gdzie nie

O S1 z ekspertami UNESCO
W Oświęcimiu odbyły się kolejne konsultacje w sprawie S1. Tym razem miały międzynarodowy charakter.
Organizatorem było Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Na spotkanie
w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej przyjechali eksperci UNESCO. Obok nich
debatowali też przedstawiciele
województwa, miasta, powiatu, gminy wiejskiej Oświęcim,
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, mieszkańcy Harmęż,
Rajska i Pław. Pełniący funkcję
prezydenta Oświęcimia Janusz
Chwierut przedstawił stanowisko miasta. Podkreślił, że dla
miasta kluczowa jest obwod-

nica, która połączy Oświęcim
z drogą ekspresową S1.
– Jej brak oznacza totalny paraliż – mówił.
– Już dzisiaj mamy dwa wąskie
gardła, jedno na moście Jagiellońskim i drugie na rondzie
Niwa, więc z punktu widzenia
mieszkańców i turystów przybywających do miejsca pamięci konieczna jest budowa
obwodnicy wraz z mostem na
Sole, która połączy nas z systemem dróg ekspresowych – argumentował.
W trakcie międzynarodowych
konsultacji
przedstawiciele
GDDKiA zaprezentowali wa-

rianty przebiegu drogi ekspresowej S1 oraz obwodnicy Oświęcimia. Obwodnica
będzie mieć długość 9,5 km
z przeprawą mostową na Sole
na wysokości skrzyżowania ul.
Legionów z ul. Kolbego, a z S1
łączyć się będzie w Bojszowach.
Swoje poparcie dla budowy
obwodnicy wyrazili: przedstawiciel wojewody, marszałek Marek Sowa, dyrektor
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Piotr Cywiński, prezydent Oświęcimia
Janusz Chwierut, wójt gminy
Oświęcim Małgorzata Grzywa. Odmiennego zdania byli
przedstawiciele mieszkańców
Harmęż, Pław i Rajska, którzy
przedstawili swoje zastrzeżenia
związane z obwodnicą.

Towarzyszyli jej: Małopolski
Kurator Oświaty, Dyrektor
Delegatury w Wadowicach,
Dyrektor
Zarządu
Szkół
i Przedszkoli Miejskich oraz
władze miasta Oświęcimia.
Po powitaniu przez dyrektor
Agatę Michalską i pełniącego
funkcję prezydenta Oświęcimia Janusza Chwieruta rozpoczęła się część artystyczna.
Dzieci zaprezentowały program, w którym postacie z bajek niosły przesłanie, że „nauka
siedzi na drzewach i mądrość
swą rozsiewa”, a autorytety ze
świata nauki przekonywały, że
najpierw podążamy drogą marzeń, potem dodajemy do niej
wiedzę i ciężką pracę. Efektem
może być sukces. Cały występ
był wzbogacony „fantazyjnymi” piosenkami wykonanymi
przez chór oraz najmłodszych
uczniów szkoły. Gratulacje
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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
4.12.13 godz. 13:00–15:00
Andrzej Jakubowski
Komisja Rewizyjna,
Komisja Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej
11.12.13 godz. 13:00–15:00
Grażyna Kopeć
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji,
Komisja Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej
18.12.13 godz. 13:00–15:00
Elżbieta Kos
Komisja Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej,
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta

sesja rady miasta

30 października 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.

informacje na
www.um.oswiecim.pl

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.

i upominki od minister Szumilas otrzymali szczególnie Wieści z Oświęcimia
uzdolnieni szóstoklasiści – Juw lokalnej TV
lia Bartecka i Jan Dylik.
Program informacyjny „Wieści
Później dzieci zaprosiły panią
z Ratusza” można oglądać
minister wraz z towarzyszącyw każdy piątek o godzinie
mi jej gośćmi do trzech krain: 18:00. Wiadomości są powta„Podwodnego Świata”, „Tę- rzane przez cały weekend, co
czowej Krainy” i „Ekolandii”. trzy godziny. Możecie się więc
Uczniowie byli podzieleni na Państwo dowiedzieć o nowych
grupy zadaniowe, w których
inwestycjach, o tym, co cieprzygotowywali projekty włakawego słychać w kulturze,
snego pomysłu. Świat baśni oświęcimskim sporcie, a także,
i bajek zachęcał najmłodszych a może nawet przede wszystdo tworzenia własnych, wyobrakim o aktywności samych
żonych przestrzeni, a uczniów
oświęcimian. Od września
starszych klas inspirował do
wiadomości można oglądać
twórczych działań w dziedzinie
na portalu internetowym
literatury i nauki.
www.oswiecimskie24.pl
Na zakończenie wizyty minister
Krystyna Szumilas oraz Mało„Wieści z Ratusza” są też
polski Kurator Oświaty wpisali
dostępne w Internecie
się do Księgi Pamiątkowej Szkoły,
na stronie www.ostv.pl oraz
a pierwszaki wręczyły gościom
www.um.oswiecim.pl
okolicznościowe prezenty.

wieści z oświęcimskiego ratusza przygotowała katarzyna kwiecień
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Reklama

Kuźnia adeptów sztuki
Dobiega końca projekt „Pracownie Plastyczne – warsztaty
artystyczne dla dzieci i młodzieży” realizowany przez Fundację na rzecz Galerii Pro Arte.
Zajęcia prowadzone przez
dr. Andrzeja Domarzewskiego, Marcelinę Gajdę, Michała
Kasprzyka i Martynę Paluchiewicz-Łabaj trwały od września
2012 roku. Rotacja uczestników była duża, było ich około
dwustu.
– Nie każdy wytrzymywał
czterogodzinne sesje połączone z korektą indywidualną.
Jednak np. przyszli studenci,
którzy podeszli do zajęć gorliwie i systematycznie, dzisiaj
studiują na uczelniach o profilu plastycznym – wyjaśnia
Halina Kozioł, malarka, prezes
Fundacji na rzecz Galerii Pro
Arte.
Projekt stanowił profesjonalną
ofertę edukacyjną w zakresie
sztuk pięknych skierowaną
do młodzieży od 13 do 25 lat,
która chce rozwijać swoje pasje lub kontynuować naukę w
artystycznych szkołach średnich lub wyższych. W tym
zakresie był to jedyny projekt
w całym powiecie oświęcimskim. Dzięki uczestnictwu
w warsztatach młodzi ludzie
mają szansę zgromadzić teczki
z pracami rysunkowymi, malarskimi i graficznymi, które
są wymagane w pierwszym
etapie egzaminu wstępnego
do wszystkich szkół o profilu
plastycznym. Projekt stwarza
też możliwości przygotowania
się do egzaminu praktycznego,
również w zakresie odręcznego
rysunku architektonicznego.

– Była to jedyna bezpłatna
oferta takich zajęć, w dodatku
na miejscu, więc z niej skorzystałam z chęcią. Sztuka jest
moją pasją. Jednocześnie wiążę
z nią swoją przyszłość zawodową, więc udział w warsztatach
pomógł mi w przygotowaniach
do egzaminu z rysunku architektonicznego – podkreśla
Katarzyna Frąc, uczestniczka
projektu.
– Dodatkowo szkoleniu sprzyja
sympatyczna atmosfera. Pracownia jest świetnie wyposażona, a prowadzący zajęcia zawsze służą dobrą radą – dodaje.
– Młodzież zainteresowana
plastyczną działalnością zmuszona jest uczęszczać na kosztowne kursy, które prowadzone
są na wyższych uczelniach, np.
w Krakowie czy Katowicach,

a kontakty z akademickim nauczycielem młodzi ludzie mają
wyłącznie na lekcjach prywatnych, zazwyczaj poza Oświęcimiem. Dlatego nasz projekt

Czym skorupka za młodu...
Sala widowiskowa Oświęcimskiego Centrum Kultury niczym uczelniana aula, a w rzędach, zamiast pilnych studentów, uśmiechają się ciekawe świata dzieci.
To za sprawą inauguracji
Oświęcimskiego Uniwersytetu Dziecięcego w OCK zebrali
się mali słuchacze, a także ich
rodzice oraz Jego Magnificencja rektor Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu prof. dr hab. Witold Stankowski, pełnomocnik rektora
ds. kształcenia zawodowego
i rozwoju dr Joanna Stuglik
i zastępca prezydenta miasta
Oświęcim Maria Pędrak.
Po złożeniu przysięgi przez
dzieci prof. dr hab. Witold Stankowski wraz z dr Joanną Stuglik
wręczyli na scenie małym studentom indeksy i dokonali aktu
immatrykulacji, która polegała
na dotknięciu przez rektora berłem prawego ramienia studenta i wypowiedzeniu formułki
brzmiącej: przyjmuję cię do
społeczności akademickiej.
Oświęcimski
Uniwersytet
Dziecięcy przy Oświęcimskim

Centrum Kultury to propozycja dla dzieci w wieku od 7 do
12 lat.
– Młodzi studenci będą mogli
wzbogacać swoją wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych,
humanistycznych,
społecznych, ścisłych i rozwijać pasje
pod okiem wybitnych naukowców i specjalistów. Wszystkie
zagadnienia
prezentowane
będą w sposób przystępny
i atrakcyjny dla dzieci z wykorzystaniem prezentacji multi-

miał sens i cieszył się dużym
zainteresowaniem.
Zajęcia,
odbywające się w ramach „Pracowni Plastycznych” były bezpłatne i na miejscu – tłumaczy
Halina Kozioł.
– W szkołach wychowanie
przez sztukę realizowane jest
dzisiaj w stopniu i wymiarze
czasowym zupełnie okrojonym, podczas gdy tego typu
zajęcia powinny być prowadzone poprzez sukcesywną
warsztatową edukację. Brak tu
jakiegokolwiek kształtowania
estetycznej wrażliwości czy
zdolności interpretacyjnych.
Ponadto brakuje w szkołach
specjalistów z tej dziedziny –
dodaje oświęcimska malarka.
Fundacja ma piętnastoletnie
doświadczenie w zakresie edukacji plastycznej – uczestnicy
różnych warsztatów pozytywnie zdawali egzaminy do szkół
o profilu plastycznym i dzisiaj
są ich absolwentami.
– Rozwój człowieka w sferze
sztuki ma dwa aspekty. Jeden
to przygotowanie do twórczego odbioru sztuki, wywołanie
potrzeby głębokich doznań
artystycznych i tworzenia dzieł
sztuki. Drugi to powszechność
dostępu do dzieł sztuki, estetyka życia codziennego, uwrażliwienie na piękno przyrody,
natury, otoczenia i wytworów
ludzkich. Dużą stratą dla nas
wszystkich byłaby niemożność
kontynuacji obu tych aspektów
– podsumowuje Halina Kozioł.
Projekt „Pracownie Plastyczne – warsztaty artystyczne dla
dzieci i młodzieży” jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej.
– In
medialnych, eksperymentów
i eksponatów – mówi Apolonia
Maj, dyrektor Oświęcimskiego
Centrum Kultury.
– Co ważne, dzieci będą miały
możliwość aktywnego, bezpośredniego
uczestnictwa
w zajęciach oraz zadawania
prowadzącym pytań – dodaje
dyrektor.
Interaktywne wykłady przygotowane specjalnie z myślą
o młodych pasjonatach nauki
odbywać się będą raz w miesiącu, w soboty w OCK.
Współorganizatorem uniwersytetu jest Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu, a patronat honorowy nad
nim objął Prezydent Miasta
Oświęcim.
– In
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Mistrzowskie sukcesy

W alternatywie

Po raz czwarty w Międzynarodowym Domu Spotkań MłoDla formacji seniorów hip-hop pow. 16 lat ze Szkoły Tańdzieży w Oświęcimiu odbyła się Alternatywna Scena MDSM.
ca Grawitacja Oświęcim tegoroczne Mistrzostwa Świata FeTym razem przed publicznością deracji IDO hip-hop, hip-hop battles, electric boogie i brewystąpił poznański Teatr Porywacze Ciał, prezentując spektakl ak dance, które odbywały się w Kopenhadze okazały się
odwołujący się do motywów szczęśliwe.

Fot. zbiory organizatora

kultury masowej „Partytury
rzeczywistości”, krakowski poeta Kuba Szatko, któremu w tle
towarzyszyła wizualno-dźwiękowa projekcja, a na koniec wieczoru rozbrzmiał zespół Lilly
Hates Ross, który tworzy Kasia
Golomska i Kamil Durski.
Projekt zrealizowano przy
wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, Powiatu Oświęcimskiego i Miasta
Oświęcim oraz pomocy Firmy
Inżynierskiej Enco i Stowarzyszenia Wspierającego MDSM.
– In

Krasnoludki są na świecie
Któż z nas nie zna choćby Koszałka-Opałka, Błystka czy Modraczka. A przecież gromada krasnoludków jest liczniejsza.

Dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Bajka” w Oświęcimiu oraz sierotka Marysia,
w którą wcieliła się Marysia Andruszko

Na wystawie ilustracji pt.
„O Krasnoludkach i o sierotce
Marysi”, która prezentowana
jest w galerii „Tyle światów”
Oświęcimskiego
Centrum
Kultury można przypomnieć
sobie wszystkie krasnoludki,
a także pozostałych bohaterów
zaliczanej do klasyki literatury
dziecięcej książki Marii Konopnickiej.
Na ilustracjach wybitnych artystów znajdziemy więc ubożuchną sierotkę Marysię zatroskaną o swe siedem gąsek,
królową Tatrę, liska Sadełko,
szczura, żabę. Współczesne obrazy mają ułatwić zrozumienie
nieco archaicznego dla młodego czytelnika języka, a przez
swą różnorodność uatrakcyjnić
i zachęcić do poznania treści
książki promującej pozytywne wzorce wychowawcze oraz
rozwijać wrażliwość estetyczną
i wyobraźnię.

Wystawa złożona jest z prac
powstałych podczas warsztatów ilustratorów zorganizowanych przez Krasnobrodzki
Dom Kultury, który od ponad
trzydziestu lat organizuje tematyczne warsztaty, w których
biorą udział wybitni polscy ilustratorzy. Warsztaty poświęcone
baśni Marii Konopnickiej odbyły się w 2009 roku – z okazji 170.
rocznicy urodzin i 100. rocznicy śmierci autorki. Były pod
kierownictwem artystycznym
prof. Janusza Stannego – wybitnego artysty, laureata wielu nagród i wyróżnień, a brali w nich
udział artyści – przedstawiciele
różnych prądów i kierunków,
wśród nich twórcy i kontynuatorzy znanej w świecie „polskiej szkoły ilustracji”.
Wystawie towarzyszy bogato
ilustrowana książka „O Krasnoludkach i o sierotce Marysi”
wydana przez Krasnobrodzki

Dom Kultury przy udziale instytucji wspierających, w tym
przez Oświęcimskie Centrum
Kultury. Wystawa prezentowana w ramach projektu Dom
otwarty z cyklu: Sztuki plastyczne – wytwórnia wrażeń
będzie czynna do 8 grudnia br.
– In
Reklama

Młodzież ze Szkoły Tańca Grawitacja poprawiła zeszłoroczną lokatę uzyskaną w mistrzostwach świata

Tancerze w końcowej klasyfikacji zajęli wysokie 9 miejsce
na 32 najlepsze hip-hopowe
formacje na świecie.
– To dla naszych zawodników
duży sukces i poprawienie zeszłorocznej lokaty, gdzie na
MŚ Federacji IDO w Bochun
w Niemczech nasza formacja
ukończyła zawody na 12 miejscu. W duńskich mistrzostwach brało udział blisko
3 tys. zawodników z całego
świata, między innymi z RPA,
Filipin i Australii. Cieszymy
się, że nasza formacja mogła
reprezentować Polskę i Oświęcim – mówi Patrycja Keller,
instruktor hip-hop ze Szkoły
Tańca Grawitacja Oświęcim.
Wyjazd zawodników był możliwy dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu z Urzędu
Miasta Oświęcim.
To nie jedyny międzynarodowy sukces tancerzy z Oświęcimia. W Turynie w mistrzostwach Europy wystartowała
w kategorii latino show powyżej 31 lat formacja rodziców
Mamma Mia ze Szkoły Tańca
Prestiż, zdobywając tytuł Mistrza Europy. To wyjątkowa
formacja, która powstała 7 lat
temu. Wtedy grupa rodziców
dzieci uczęszczających na zajęcia w Szkole Tańca Prestiż

postanowiła podjąć walkę ze
stereotypami i udowodnić, że
taniec nie jest tylko dla „pięknych i młodych”.
– Droga do sukcesu nie była
usłana różami. Kondycja, technika, charyzma – nad wszystkim trzeba było pracować, więc
na treningach nie było taryf
ulgowych. Mimo tego, że na
początku w występach formacji dominowały tańce latynoamerykańskie, w zeszłym roku
zapadła decyzja o przekwalifikowaniu się i wystartowaniu
w kategorii latino show – opowiada Karina Steizer-Szczer-

bowska, tancerka z formacji
rodziców.
W maju br. tancerze zdobyli tytuł Mistrza Polski. Dzięki
temu zakwalifikowali się do
turyńskich mistrzostw Europy,
skąd wrócili z mistrzowskim
trofeum.
Swoją determinacją i entuzjazmem chcieliby udowodnić
młodzieży, że hobby można
odnaleźć w każdym wieku i nigdy nie jest na to zbyt późno.
Trenerem formacji jest Roma
Makarewicz, a choreografem
Szymon Gniatkowski.
– In

Formacja Mamma Mia wytańczyła w Turynie tytuł Mistrza Europy
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Zagra orkiestra Agnieszki Duczmal

Wydarzenia w OCK
18.11 „Alicja w krainie
czarów” – spektakl dla dzieci
(bilety w placówkach oświatowych)

21.11 godz. 8:30, 10:15
„O Krasnoludkach i o sierotce
Marysi” – spektakle dla dzieci
(bilety w placówkach oświatowych)

14 grudnia przed oświęcimską publicznością zagra Orkiestra Kameralna Polskiego Radia „Amadeus” pod dyrekcją Agnieszki Duczmal, z udziałem skrzypka Jarosława
Żołnierczyka.

Zaproszenie
do krainy
łagodności

Od 12 listopada można odbierać zaproszenia na koncert zespołu Czerwony Tulipan.

Koncert odbędzie się w OCK
29 listopada o godz. 18:00,
w ramach projektu Dom otwarty z cyklu: Literatura, słowo –
platforma uniesień.
Czerwony Tulipan wykonuje
piosenki „uczucia”, czyli poetyckie i kabaretowe. Współpracuje z „Kabaretową Sceną
Trójki” i należy do krainy łagodności. Zaproszenia do odbioru
w Informacji OCK.

– adam

Sentymentalne przeboje
W Oświęcimskim Centrum Kultury
wystąpi niekwestionowana królowa
polskiej piosenki – Irena Santor.
Na koncert gwiazdy zapraszamy 21 stycznia 2014 roku o godzinie 18:00. Bilet na koncert
jest doskonałym prezentem
dla Babci i Dziadka z okazji ich
święta.
Irena Santor od ponad sześćdziesięciu lat czaruje i urzeka
swym głosem. Jej piosenki stały się legendarnymi już utworami, których słuchają starsi
i młodsi. Któż nie pamięta jej
pierwszego wielkiego przeboju „Ej, przeleciał ptaszek”, czy
nagradzanych na festiwalach
piosenki utworów: „Embarras”,
„Walczyk na cztery ręce”, „Już
nie ma dzikich plaż” czy „Powrócisz tu”.
Po latach sukcesów Irena Santor w 1991 roku postanowiła
zakończyć swoją karierę artystyczną. W 2009 roku, ku radości publiczności, która nigdy

nie pogodziła się z odejściem
artystki z estrady – Irena Santor wznowiła swoje koncerty.
Bilety: 60 zł (parter), 50 zł (balkon).
– adam

Fot. Marta Wojtal dla AVON

Na koncert, który odbędzie się
w ramach projektu „Inspiracje
– Kontynuacja i Poszukiwanie”,
zapraszamy do Oświęcimskiego Centrum Kultury o godzinie 18:00.
W programie koncertu: Divertimento F-dur KV 138
Wolfganga Amadeusa Mozarta, „Cztery pory roku” Astora
Piazzolli i „Obrazki z wystawy”
Modesta Musorgskiego w opracowaniu Agnieszki Duczmal na
orkiestrę smyczkową. Muzycy
zagrają na tle monumentalnego obrazu „Cztery Pory Roku.
Cztery Pory Życia” autorstwa
mieszkającego na stałe w Lon-

spiracji stanowi oś koncepcji
programowej projektu.
W ramach projektu zorganizowane są koncerty-wystawy
w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia „Amadeus” pod dyrekcją Agnieszki
Duczmal i wybitnych polskich
artystów młodego pokolenia,
połączone z prezentacją na
scenie wielkoformatowych obrazów autorstwa Mariusza Kałdowskiego.
Bilety: 35 zł (parter), 30 zł (balkon).
– adam
dynie, znanego polskiego malarza i grafika, Mariusza KałDofinansowano ze środków
dowskiego.
„Inspiracje – Kontynuacja i Po- Ministra Kultury i Dziedzictwa
szukiwanie” to interdyscypli- Narodowego
narny projekt z zakresu muzyki, plastyki i literatury, którego
koncepcja oparta jest na przedstawieniu ciągów inspiracji pomiędzy twórcami i dziełami różnych dziedzin sztuki i różnych
epok. Wzajemne przenikanie
się sztuk jest jednym z najbardziej fascynujących zjawisk we
współczesnej kulturze. Wykazanie wielokierunkowości,
ponadrodzajowości i ponadepokowego charakteru tych in-

21.11 godz. 12:00 „Kolumbowie” – spektakl dla młodzieży
(bilety w placówkach oświatowych)

22.11 godz. 18:00 „Henryki
2013” – przegląd filmów
zrealizowanych w 2013 roku
w Amatorskim Klubie Filmowym „Chemik”

Czytaj obok

23.11 godz. 11:00
„Czy piramidy zbudowali kosmici?” – wykład Zuzanny Jagiełło
w ramach Oświęcimskiego
Uniwersytetu Dziecięcego
24.11 godz. 17:00 „Gdy
powiesz: Tak” – najnowszy
program Kabaretu Hrabi
26.11 godz. 16:00 „Mając
pasje – człowiek wciąż na
nowo się odnajduje” – otwarcie wystawy prac słuchaczek
UTW: Danuty Berner, Marii
Micińskiej i Elżbiety Kałki
28.11 godz. 19:00 Koncert
zespołu Raggafaya w ramach
sceny alternatywnej
29.11 godz. 18:00 Koncert
zespołu Czerwony Tulipan
w ramach projektu Dom
otwarty z cyklu: Literatura,
słowo – platforma uniesień

Czytaj obok

3.12 godz. 9:00, 11:00
„Bajkowe melodie” – koncert
najpopularniejszych piosenek
i melodii z bajek dla dzieci,
w ramach projektu Dom
otwarty z cyklu: Muzyka –
źródło skojarzeń, w wykonaniu
Orkiestry Akademii Beethovenowskiej
3.12 godz. 17:00 „Kryształowa Królowa Śniegu” – spektakl
dla dzieci powyżej piątego roku
życia połączony z wręczaniem
paczek przez Mikołaja
6.12 godz. 17:00 Zabawa
mikołajkowa dla dzieci od
drugiego do piątego roku

życia połączona z wręczaniem
paczek przez Mikołaja
8.12 godz. 17:00 „Boening,
boening – Odlotowe narzeczone” – spektakl komediowy
w wykonaniu artystów Teatru
Bagatela w Krakowie
10.12 godz. 17:00 „Muzyczne
popołudnia w OCK” – spotkania artystyczne młodzieży –
spotkanie siódme
12.12 godz. 10:00 „Przedszkolak w podróży dookoła
świata” – turniej przedszkolaków – spotkanie drugie
14.12 godz. 11:00 „Dlaczego
chłopaki nie płaczą?” – wykład
dr Dominiki Siewniak-Maciuszek w ramach Oświęcimskiego Uniwersytetu Dziecięcego
14.12 godz. 18:00 Koncert
Orkiestry Kameralnej Polskiego
Radia Amadeus pod dyrekcją
Agnieszki Duczmal w ramach
projektu „Inspiracje – Kontynuacja i Poszukiwanie”

teksty przybrane są w styl farsowy, który stoi na pograniczu
teatru i kabaretu. Wizytówką
kabaretu są parodie, a także
zabawne skecze komentujące aktualną rzeczywistość
społeczną.
Bilety: 55 zł (parter), 45 zł
(balkon)

Galeria „Tyle światów”
do 8.12 „O Krasnoludkach i o
sierotce Marysi” – wystawa
ilustracji w ramach projektu
Dom otwarty z cyklu: Sztuki
plastyczne – wytwórnia wrażeń
11–31.12 „Krzyk Ciszy” –
wystawa fotografii Radka Jaworskiego w ramach projektu
Dom otwarty z cyklu Fotografia
– kreator spojrzeń

Wystawy

do 24.11 „Ikony” – wystawa
prac Zbigniewa Gierlickiego
Czytaj obok
do 24.11 „Ośmiorniczki" –
15.12 VI Wielki Charytatywny wystawa pokonkursowa
do 26.11 „Zaułek sztuki”
Jarmark Bożonarodzeniowy
– wystawa prac seniorów
29.12 Projekt Kulturalne
z Dziennego Domu Pomocy
cztery pory roku – Zimowe
w Oświęcimiu
Impresje
26.11–15.12 Z cyklu „Moje
12.01 22. Finał Wielkiej Orulubione” – wystawa prac
kiestry Świątecznej Pomocy
Mariana Majkuta
14.01 IX Konkurs Kolęd Polskich i Pastorałek „Hej kolęda, 26.11–5.12 „Mając pasje –
człowiek wciąż na nowo się
kolęda”
odnajduje” – wystawa prac
słuchaczek UTW: Danuty Ber21.01 godz. 18:00 Koncert
ner, Marii Micińskiej i Elżbiety
Ireny Santor
Kałki
Czytaj obok
25.01 godz. 11:00 „Celtowie, druidzi, miejsca kultu”
– wykład Zuzanny Jagiełło
w ramach Oświęcimskiego
Uniwersytetu Dziecięcego
23–25.01 16. Międzynarodowy Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych „Kochać człowieka”
30.01 godz. 18:00 „Kurde
Pologne” – program Kabaretu
pod Wyrwigroszem
Kabaret Pod Wyrwigroszem to
kwintesencja wielu gatunków
teatralno-muzycznych. Prezentuje szalone tempo, niezliczoną
ilość przebieranek, komedię
omyłek. Niezwykle zabawne

Uniwersytet Trzeciego
Wieku
19.11 godz. 16:00 „Miejmy
i spełniajmy marzenia” – covery piosenek śpiewa Jadwiga
Florek
26.11 godz. 14:00 „Bezpieczeństwo na drodze” – mówi
Łukasz Mateja z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu
oraz „Finanse seniora”.
Po wykładach otwarcie wystawy grupy malarskiej z UTW:
Danuty Berner, Marii Micińskiej i Elżbiety Kałki

Mikołajkowe niespodzianki
Starsze i młodsze dzieci ucieszy wiadomość, że w tym roku Mikołaj zawita do
OCK dwukrotnie.
3 grudnia o godzinie 17:00
w sali widowiskowej odbędzie
się spektakl dla dzieci powyżej
piątego roku życia, pt. „Kryształowa Królowa Śniegu”, po
którym na scenie pojawi się
Mikołaj. Natomiast 6 grudnia
o godzinie 17:00 w holu rozpocznie się zabawa mikołajkowa dla dzieci od drugiego do
piątego roku życia, po której
zjawi się Mikołaj.
Informacje o spotkaniu z Mikołajem
uzyskać
można

w Oświęcimskim Centrum
Kultury, gdzie również dostępne są bilety: na spektakl w cenie 10 zł od osoby (bez paczki,
kolejność zakupu biletu decyduje o kolejności wręczania
paczek), na zabawę w cenie 8 zł
dla dziecka (bez paczki, kolejność zakupu biletu decyduje
o kolejności wręczania paczek)
– wejście dziecka na zabawę z 2
osobami opieki, pozostałe osoby za biletami w cenie 5 zł.
– adam
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Hej kolęda, kolęda!

14 stycznia w Oświęcimskim Centrum
Kultury odbędzie się dziewiąty już konkurs kolęd polskich i pastorałek.

„Nasze Kino”

Oświęcimskie Centrum Kultury

„Papusza” PREMIERA (15 l.),
film produkcji polskiej z 2013
roku, reżyseria Krzysztof Krauze, Joanna Kos-Krauze, czas
patronującą 135 minut (2D)

W tegorocznym konkursie kolęd i pastorałek mogą wziąć
udział soliści i zespoły. Każdy
uczestnik może prezentować
się tylko w jednej kategorii.
Konkurs adresowany jest do
uczniów szkół podstawowych,
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
Do udziału należy przygotować
dwa utwory (kolędy i pastorałki polskie). Każdy wykonawca
zaprezentuje jeden utwór wpisany w karcie zgłoszenia pod
pozycją 1. Jury może poprosić
o wykonanie drugiego utworu.

Instytucję
reprezentować mogą tylko dwa podmioty wykonawcze.
Oceny programu i poziomu wykonawczego solistów i zespołów dokona
jury powołane przez organizatora.
Ocenie podlegać będzie:
dobór repertuaru, poziom
wykonania, zgodność formy kolędowania z tradycją, pomysłowość i oryginalność
uczestników
wyrażająca się w przygotowanych przez nich strojach kolędniczych oraz
rekwizytach wykorzystanych podczas występu.
Wypełnioną kartę zgłoszenia
należy przesłać do 17 grudnia
2013 roku na adres organizatora, którym jest Oświęcimskie
Centrum Kultury. Nadesłanie
podpisanej karty zgłoszenia
jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
Dodatkowych
informacji
udziela Joanna Kasperek-Szymonik, OCK, tel. 33 842-2575, 842-44-61, w. 30, e-mail:
instruktorzy@ock.org.pl/.
– adam

Filmowy przegląd
Amatorów kina niezależnego zapraszamy na przegląd filmów zrealizowanych
w Amatorskim Klubie Filmowym „Chemik” w 2013 roku pn. „Henryki 2013”.
Przegląd połączony z plebiscytem publiczności na najlepszy
film odbędzie się 22 listopada
o godz. 18:00 w Oświęcimskim
Centrum Kultury.
Przegląd filmów zrealizowanych przez filmowców Amatorskiego Klubu Filmowego
„Chemik” nosi nazwę „Henryki” od imienia utytułowanego
filmowca – Henryka Lehnerta,
który do 2006 roku, przez ponad 40 lat kierował oświęcimskim klubem filmowym.
Henryk
Lehnert
(zmarły
w czerwcu 2006 roku) pojawiał
się zawsze tam, gdzie działo
się coś ważnego. Rejestrował
na taśmie filmowej ważne
momenty z życia Oświęcimia
i ziemi oświęcimskiej. Bezszelestnie, z kamerą na ramieniu
poruszał się pomiędzy ludźmi,
kierując obiektyw w stronę radości i smutku, życia i śmierci,
dostatku i ubóstwa. Tworzył
kroniki filmowe, dokumenty,
reportaże i artystyczne filmy
krótkometrażowe. Uczył trudnej sztuki filmowania. W Ama-

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

Powrót do królewskiego
miasta
Nowa wystawa stała w Muzeum Zamek w Oświęcimiu otwarta będzie od
15 grudnia 2013 r.
Pierwsza część wystawy, pokazująca wnętrza mieszkalne
przedwojennego
Oświęcimia, została zaprezentowana
w grudniu 2008 r.
Od tej pory rozpoczęły się
prace nad tworzeniem dalszej

15–21.11 godz. 17:30, 20:00
22.11 godz. 17:30
23.11 godz. 18:00
25–27.11 godz. 17:30
28.11 godz. 13:30
„Płynące wieżowce” PREMIERA (15 l.), film produkcji
polskiej z 2013 roku, reżyseria
Tomasz Wasilewski, czas 85
minut (2D)
22.11 godz. 20:00
23.11 godz. 20:30
24–27.11 godz. 20:00
28.11 godz. 16:00
„Don Jon” (15 l.), film produkcji USA z 2013 roku, reżyseria
Joseph Gordon-Levitt, czas 90
minut (2D)
29.11 godz. 20:30
30.11–2.12 godz. 18:00, 20:00
3-4.12 godz. 20:00
5.12 godz. 18:00, 20:00
„Gdzie jest gwiazdka?” (7 l.),
film produkcji norweskiej z
2012 roku, reżyseria Nils
Gaup, czas 80 minut (2D)

torskim Klubie Filmowym
„Chemik” w Oświęcimskim
Centrum Kultury spotykał się
z młodymi ludźmi zafascynowanymi, jak on sam, kinem
niezależnym i artystycznym,
przekazując im swoje filmowe
doświadczenia i ucząc filmowego rzemiosła.
– adam

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

WYDARZENIA
W GALERII KSIĄŻKI
GRUDZIEŃ 2013

TACTIC – KLUB MIŁOŚNIKÓW
GIER PLANSZOWYCH
4.12; 11.12; 18.12
godz. 17:00 Klasopracownia Ip.

PRAWA CZŁOWIEKA.
WYSTAWA
1–14.12 Galeria Przechodnia

AKADEMIA MALUCHA
Pomoc dla dzieci w wieku
2,5–3 lat w zaadaptowaniu się
w środowisku przedszkolnym.
Zapisy przyjmujemy do
25.10.2013 r. w Mikroświecie
Zabawy
5.12 godz. 10:00 „Przybądź
św. Mikołaju”. Aula św. Wawrzyńca
19.12 godz. 10:00 „Świąteczna choinka”. Aula św.
Wawrzyńca

DAMIAN DASZKIEWICZ.
GRUPA KOCIOŁEK. WYSTAWA
16–31.12 Galeria Przechodnia
DO INTERNETU JEDEN
KROK. LATARNICY
2.12; 4.12; 9.12; 11.12;
16.12; 18.12
godz. 11:00; 14:00; 16:00
Klasopracownia parter
TEATRZYK KUKIEŁKOWY
„ROZWESOŁEK”
Zajęcia teatralne dla dzieci
2.12 godz. 17:00 Aula;
9.12, 16.12 godz. 17:00
Klasopracownia I p.
PORA NA @KTYWNEGO
SENIORA
„Słowo na ekranie” – warsztaty
komputerowe
3.12; 10.12 godz. 9:00 I gr.;
12:00 IX gr. (Czyt. Internetowa); 12:00 II gr.; 15:00 III gr.;
18:00 IV gr.
5.12; 12.12 godz. 9:00 V gr.;
10:30 X gr.; 12:00 VI gr.;
15:00 VII gr.; 18:00 VIII gr.
Klasopracownia parter

6–12.12
„Wenus w futrze” (15 l.), film
produkcji francuskiej z 2013
roku, reżyseria Roman Polański, czas 96 minut (2D)
6–12.12
„Ostatnie piętro” (15 l.), film
produkcji polskiej z 2013 roku,
reżyseria Tadeusz Król, czas
90 minut (2D)
13–19.12

części wystawy stałej, gromadzenie zbiorów i materiałów,
kwerendy w muzeach, archiwach oraz wśród oświęcimian.
Dzięki współpracy z mieszkańcami, Archiwum Państwowym Oddział Oświęcim oraz

UNIWERSYTET BIBLIOTECZNYCH ŻAKÓW
5.12 godz. 16:30 Klasopracownia Ip. „Przybądź św.
Mikołaju”
12.12 godz. 16:30 Informatorium EduKreacja „Zwyczaje
i obrzędy świąteczne – wspólne budowanie szopki”
19.12 godz. 16:30 Informatorium EduKreacja „Magia
świąt” – warsztaty plastyczne
65-LECIE BIBLIOTEKI
W OŚWIĘCIMIU
godz. 18:00 NIESPODZIANKA!
Bi Club Filmowy
11.12 godz. 17:00–20:00
Sala audiowizualna

CZYTANIE UZDRAWIA
Czytanie na oddziale dziecięcym
3.12; 17.12 godz. 14:00
Szpital

KLUB PRZEWODNIKÓW
BESKIDZKICH
11.12 godz. 17:45 Klasopracownia parter

GALERIA PRESS – stwórz
z nami gazetę! Zajęcia dla
dzieci
3.12; 10.12 godz. 16:30
Klasopracownia I p.

RODZINNE KINO W MIKROŚWIECIE ZABAWY
13.12 godz. 17:00 Sala
audiowizualna

DRAMA CLUB „CIRCLE
OF FRIENDS”
4.12; 11.12; 18.12
godz. 17:00 Aula

AKADEMIA RODZICA
16.12 godz. 17:00 Aula
KLUB CZYTAJĄCYCH RODZIN
17.12 godz. 17:00 Aula

różnymi muzeami mogła powstać wystawa „W królewskim
mieście Oświęcimiu”.
Projekt aranżacji został opracowany przez Annę Skołożyńską-Ciecierę reprezentującą firmę
ASC Studio Projektowania
Muzeów i Wystaw z Warszawy.
Scenariusz wystawy przygotowała dyrektor Muzeum Zamek
Wioletta Oleś oraz adiunkt Dorota Mleczko.
Głównym założeniem było
stworzenie przestrzeni ekspozycyjnych ilustrujących najważniejsze wydarzenia historyczne
miasta. Ramy czasowe ekspozycji to okres autonomii galicyjskiej aż do wybuchu II wojny światowej w 1939 r. Nowo
powstała ekspozycja mieści się
w czterech salach wystawowych
oraz przedsionku usytuowanych na parterze zamku oświęcimskiego.
DEMONTAŻE LITERATURY
Trzy kwadranse o tekstach.
„Świat jest jedynie chwilowym
zakłóceniem w przepływie
światła – o Dukli Andrzeja Stasiuka”. Prowadzi prof. dr hab.
Jarosław Fazan
18.12 godz. 18:00 Aula

PORA NA @KTYWNEGO
SENIORA
Dawno temu w naszym mieście – Spotkania z historią
19.12 godz. 10:00 Aula
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
dla dorosłych
19.12 godz. 17:30 Sala Konferencyjna
ZABOOKOWANI. DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
dla młodzieży
20.12 godz. 16:00 Klasopracownia I p.
ALE FUN
20.12 godz. 16:30 Klasopracownia I p.
KAMPANIA ZACZYTANI
Zbiórka książek dla dzieci
przebywających na Oddziale
Dziecięcym Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu
FUNENGLISH W BIBLIOTECE
wg oddzielnego harmonogramu Multimedia
ANGIELSKI 123
wg oddzielnego harmonogramu Multimedia, Czytelnia

kultura
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oświęcim na starej fotografii
ze zbiorów tadeusza firczyka

Artystyczna
działalność
księdza Domino
Ksiądz Stanisław Domino urodził się 30.04.1907 roku.
Nowicjat ukończył w latach
1923/1924 w Kleczy Dolnej,
a święcenia kapłańskie otrzymał
w Krakowie. Całą swoją duszpasterską służbę związał z salezjanami w Krakowie i Oświęcimiu.
Był katechetą oraz wszechstronnie
utalentowanym
twórcą:
poetą, muzykiem, malarzem,
współautorem i reżyserem teatralnych inscenizacji na salezjańskiej scenie. Zmarł 5.09.1967
roku w Oświęcimiu, w 60 roku
życia, 43 roku ślubów zakonnych
i 33 roku kapłaństwa.

pejzaż za mgłą

BOGNA WERNICHOWSKA

Galicyjski listopad

Z

aczynał się – jak
we
wszystkich
trzech zaborach
– światłami na
cmentarzach i rzewnym wspominaniem zmarłych. Ale już
wkrótce rodzinne przywoływanie pamięci tych, co odeszli,
zmieniało się we wspólne obchodzenie rocznic wydarzeń
historycznych i czczenie pamięci wielkich Polaków.
Już pod koniec pierwszej dekady listopada do Lwowa
i Krakowa napływać zaczynali
goście z Królestwa Polskiego
i Prus. Przyjeżdżali całymi rodzinami, zdarzały się też wycieczki młodzieży pod opieką
pedagogów. Oficjalnie mówiło
się o pielgrzymkach do Częstochowy czy Kalwarii albo o wycieczce do słynnej w Europie
kopalni w Wieliczce… Owszem, odwiedzano i te miejsca,
ale przede wszystkim mieszkańcy zaboru rosyjskiego czy
pruskiego chcieli nacieszyć się
narodowymi swobodami Galicjan. Dostępem do polskiego
patriotycznego teatru, udziałem w koncertach polskich,
powstańczych pieśni. Pragnęli
obejrzeć obrazy Matejki i innych malarzy historycznych
pokazujące czasy, gdy Polska
była silna i zwycięska.

Zwiedzali też zabytki – z Wawelem w pierwszym rzędzie,
który to właśnie odbudowywano w dużej mierze z ofiarności
Polaków. Niejeden mieszkaniec
Królestwa czy pruskiego zaboru – wzruszony – kupował „cegiełkę” na ten cel.
Jeśli datek przekraczał sumę
1000 reńskich ofiarodawca
mógł spodziewać się, że tabliczka z jego nazwiskiem zostanie
wmurowana w ścianę przy wejściu na Wawel. Tym wszystkich
potrzebom przybyszy – „nasycenia oczu i duszy” polskością,
jak pisał „Czas”, wychodziły
naprzeciw wszelkie instytucje
kultury w austriackim zaborze.
Właśnie w listopadzie – krakowskie, lwowskie i inne galicyjskie zespoły teatralne miały
w swym repertuarze najwięcej
patriotycznych sztuk.
Grano „Kościuszkę pod Racławicami”,
„Krakowiaków
i górali”, nawiązujące treścią
do powstania styczniowego
utwory Gabrieli Zapolskiej,
przerobione na scenę nowele Orzeszkowej opowiadające
o 1863 roku. A kiedy Stanisław Wyspiański pokazał na
krakowskiej i lwowskiej scenie
„Warszawiankę” i „Noc listopadową” – sztuki te weszły do
żelaznego repertuaru…

nagłaśniamy

Spektakl pt. „Awantura o laskę”, scena księży salezjanów,
Oświęcim

Dwory otwierają
podwoje
Niech mi się przyśni dworek skryty w białych sadach,
Z drewnianym gankiem w młodych, gęstych winogradach;
W nim staroświecka izba tak spełzła i zbladła,
Że siebie nie poznaje już w głębiach zwierciadła […]
Leopold Staff: „Dworek”

Spektakl pt. „W podziemiach katakumb”, scena księży salezjanów, Oświęcim, 1957/58 r.

Specjalnością rysunkową ks. Domino było przedstawianie
głowy Chrystusa ukoronowanej cierniem. W niektórych
jego pracach pojawiały się też wątki obozowe, np. sylwetka więźnia na tle dymiących krematoriów. Powyżej rysunek
węglem, 13.06.1956 r.

„Niektórym nowi posiadacze przywrócili dawną postać
i piękno. Zamienione na centra
konferencyjne, hotele, restauracje, domy weselne, są odwiedzane przez ludzi, którzy – zetknąwszy się z takim miejscem
po raz pierwszy – zapragną
zobaczyć inne, podobne i zaczynają interesować się historią
polskich dworów” – w „Opowieściach polskich dworów”,
książce wydanej nakładem Wydawnictwa Krakowskiego, Bogna Wernichowska zabiera czytelnika w podróż po miejscach
niegdyś tętniących szlacheckim
życiem, odkrywając sekrety
codzienności i obyczajowości
dawnych mieszkańców.
Gawędy Bogny Wernichowskiej nie wymagają reklamy. Czytelnicy „Głosu Ziemi
Oświęcimskiej” doskonale je
znają, gdyż Autorka od wielu lat publikuje na naszych
łamach. Napisane pięknym
językiem opowieści pozwalają się przenieść w przeszłość,
poczuć atmosferę miejsc i po-

znać ich mieszkańców – z krwi
i kości bohaterów minionych
lat, których możemy zobaczyć
na archiwalnych fotografiach.
„Opowieści polskich dworów”
są bogato ilustrowane, urozmaicone mapami, drzewami genealogicznymi, cytatami z tekstów źródłowych.
Czytając książkę, warto się
delektować kolejnymi rozdziałami bez pośpiechu, dać
sobie czas na refleksję, stworzyć przestrzeń dla osobistych
skojarzeń. Niektóre miejsca
znane są z wycieczek bliższych
i dalszych, do innych można wyruszyć, posługując się
książką jak przewodnikiem.
Autorka zadbała bowiem o informacje niezbędne dla zainteresowanych turystów. Pozostałe można znaleźć, korzystając
ze serwisu o książce: http://
dwory.jimdo.com oraz ze stron
WWW opisywanych dworków,
w których dziś mieszczą się
muzea, hotele i inne instytucje.
– Kamila Drabek

Przyjezdna publiczność „patrzyła na scenę z wypiekami
na policzkach, a kiedy spadała
kurtyna na widowni słychać
było szlochy – nie tylko niewieście” – jak pisał sprawozdawca „Czasu”. Lekarze teatralni dyżurujący za kulisami,
często wzywani byli do osłabłych ze wzruszenia widzów.
Nieraz byli to starcy pamiętający, a nawet biorący udział
w powstaniach, którym słowa
i mundury na scenie przypominały bohaterską młodość…
Księgarze w Galicji cieszyli się
z napływu klientów – „królewiacy” i „poznaniacy” kupowali wiele wydawnictw patriotycznych i historycznych
– ilustrowanych i oprawnych
w półskórek dla rodziny i na
prezenty świąteczne, a w broszurowej formie dla półtajnego
nauczania.
Podobnym zainteresowaniem
cieszyły się albumy z reprodukcjami Matejki czy Juliusza
Kossaka. Bogaci ziemianie
i kupcy odwiedzający Kraków
czy Lwów zachodzili do sklepów z obrazami czy do artystycznych pracowni, kupując
szkice i płótna z batalistycznymi czy patriotycznymi scenami. Juliusz Kossak zacierał ręce
z radości, pisząc w liście do

przyjaciela w Monachium, pod
koniec listopada 1889, że „prawie puste ściany w pracowni
mi zostały”.
Koniec tego jesiennego miesiąca należał do Adama Mickiewicza (wtedy to przypadała
kolejna rocznica śmierci wieszcza). Uczelnie, szkoły, zespoły
recytatorskie i teatry urządzały
przedstawienia, wieczornice,
koncerty. Aktorzy i uzdolnieni amatorzy inscenizowali
„Dziady”, recytowali „Świteź”, „Trzech budrysów” czy
„Romantyczność”. Śpiewano
utwory Mickiewicza do melodii popularnych kompozytorów. A nim adwent zakazał
hucznych zabaw, urządzano
taneczne wieczorki kostiumowe, podczas których wszyscy
przebrani byli w stroje nawiązujące do mickiewiczowskiej
poezji. „Tłum Wallenrodów,
strzelców i Gustawów stawał
do poloneza, walca i kadryla z rzeszą pięknych Litwinek
i Świtezianek, widziano też
„panów Tadeuszów”, niezliczone Zosie i rozkwitłe Telimeny” – zanotował felietonista
„Czasu”, opisując bal pod Baranami u Potockich, w Krakowie
19 listopada 1887 roku.

Jarmark
z przesłaniem
W ramach VI Wielkiego Jarmarku Bożonarodzeniowego MOWP wystawcy
z Małopolski i Śląska zaoferują oryginalne, ręcznie wykonane ozdoby świąteczne i nie tylko.
15 grudnia w godzinach od
10:00 do 18:00 na stoiskach
w holu Oświęcimskiego Centrum Kultury będzie można
nabyć między innymi: biżuterię, wyroby z filcu, decoupage, ceramikę, wyroby z wosku
pszczelego, ozdoby świąteczne
oraz opłatki wigilijne i gwiazdy
betlejemskie.
Podczas imprezy zbierane będą
pieniądze na leczenie i rehabilitację 10-letniego Łukasza Gawła z Włosienicy – podopiecznego „orkiestry” oraz Fundacji
Zdążyć z Pomocą. Chłopiec od
pięciu lat zmaga się z bardzo
poważną chorobą – dystrofią mięśniową typu Duchena.
Schorzenie powoduje, że jego
mięśnie powoli zanikają, powstrzymać je może długa i intensywna rehabilitacja.
Oprócz stoisk zaplanowano
także warsztaty i inne atrakcje.
O godzinie 17:00 w sali widowiskowej odbędzie się spektakl,
w choreografii Eryka Makohona, pt. „Cicindela” w wykona-

niu Agaty Syrek i Pawła Łyskawy – tancerzy Krakowskiego
Teatru Tańca. Wstęp na spektakl na podstawie cegiełki
MOWP o wartości 10 zł (do
nabycia w dniu imprezy, rezerwacja cegiełki pod adresem
e-mail:
alicja.mowp@gmail.
com). Także pod ten adres
mejlowy do 1 grudnia wystawcy mogą zgłaszać swój udział
w jarmarku.
– adam

„Cicindela” to uwodzący
taniec owadziej femme fatale
Fot. B. Cieniawa
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czy któreś nie są dla Ciebie zbyt
dużym obciążeniem?

Strzelec 23.11–20.12

Nie warto teraz zaczynać noPamiętaj, że związki z ludźmi wych spraw, trzeba raczej upoBędzie mało czasu na odpo- wymagają pielęgnowania.
rządkować stare. Szczególnie
czynek – nawał pracy na to nie Lew 23.07–23.08
te, które dotyczą pieniędzy, bo
pozwoli. Jednak nie zabraknie Gdy dopadnie Cię chandra, mogą zaważyć na przyszłości
Ci energii i dobrze zniesiesz pamiętaj, że najlepszym lekar- przyjaźni lub podobnej relacji.
wszelkie obciążenia. Przygotuj stwem są dobre i wesołe myśli. Rodzina będzie potrzebować
się również na radykalne zmia- Sięgnij do przyjemnych wspo- Twojej pomocy – masz dość sił,
ny i szybkie decyzje, szczegól- mnień – łatwiej przetrwasz aby sprostać oczekiwaniom.
nie takie, które dotyczą współ- trudny okres. Uważaj na fałszy- Koziorożec 22.12–20.01
pracy z innymi.
wych ludzi i ich fantastyczne Masz teraz refleksyjny okres,
Byk 21.04–21.05
oferty.
powrócisz we wspomnieniach
Odetnij się od negatywnych Panna 24.08–23.09
do spraw, które zostały zaprzeemocji, odpuść sprawy, któ- Zaskoczy Cię własna aktyw- paszczone, do zerwanych więzi
re spędzają Ci sen z powiek. ność, staniesz się wulkanem i niewykorzystanych szans. Nie
Niech się same dzieją. Niedłu- energii. Czekają Cię miłe chwi- popadaj jednak w zły nastrój.
go będziesz się śmiać z tego, co le w rodzinnym gronie i przy- Pomyśl raczej, co można uraCię teraz gnębi. Oczekuj oferty jemne niespodzianki. Ktoś tować. Szczera rozmowa może
współpracy i możliwości do- dawno niewidziany może sta- wiele zmienić.
datkowych zysków. Na hory- nąć na Twojej drodze i wzbu- Wodnik 21.01–19.02
zoncie widać romans.
W jesiennym okresie wstrzydzić silne emocje.
Bliźnięta 22.05–22.06
maj się z poważnymi decyWaga 24.09–23.10
Masz szansę wyjaśnić dawne Pojawią się nowe możliwości zjami. Nie zmieniaj pracy
zawikłane sprawy i poprawić współpracy, które przyniosą ani partnerów. Podejrzenia
relacje, które uważasz za za- dodatkowe dochody. Zwróć o zdradę i niewierność wymaprzepaszczone. Jest to też czas uwagę na samopoczucie bli- gają sprawdzenia – nie stawiaj
finansowej prosperity i kuszą- skich – ktoś potrzebuje Two- spraw na ostrzu noża, dopócych ofert. Nad niektórymi jego wsparcia, choć tego nie ki się nie przekonasz, co jest
propozycjami warto się zasta- mówi na głos. Jeśli pragniesz prawdą, a co mrzonką.
nowić, szczególnie jeśli dotyczą spotkać miłość swego życia, Ryby 20.02–20.03
długotrwałej współpracy.
ruszaj w podróż.
Poczujesz przypływ czułości i zaRak 23.06–22.07
Skorpion 24.10–22.11
pragniesz dobrego towarzystwa.
Znajdziesz się na emocjonal- Unikaj teraz rozmów na trud- Dzięki bliskiej osobie odkryjesz,
nej huśtawce, więc kontroluj ne tematy, nie krytykuj. Skup na co Cię stać. Wasza kreatywwypowiadane słowa. Możesz się na sobie, idź na spacer, na ność nie pozwoli się nudzić.
kogoś niepotrzebnie zranić basen – aktywność fizyczna Masz szansę przeżyć coś prawi zrazić. Popracuj nad relacja- pomoże Ci rozładować na- dziwie poruszającego i pięknego.
mi, wprowadź coś świeżego pięcie. Przyjrzyj się swojemu Nie broń się przed tym.
do tych, w których wieje nudą. związkowi i relacjom z ludźmi,
– Selene
Baran 21.03–20.04

KOLEJNE WYDANIE „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” 16.12.2013 R.
„gzo” W FORMIE ELEKTRONICZNEJ dostępny NA WWW.OCK.ORG.PL
Reklama

KUPON
„GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ”

krzyżówka
11/2013
Litery uporządkowane
od 1 do 16 utworzą
rozwiązanie, które
wraz z kuponem nr 11
naklejonym na kartę
pocztową należy dostarczyć do 11 grudnia
2013 r. do redakcji GZO,
Oświęcimskie Centrum
Kultury, ul. Śniadeckiego 24 w Oświęcimiu.
Na zwycięzcę losowania czeka nagroda.
Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki
nr 10/2013 brzmi: „Zło
ukrywane rośnie”.
Nagrodę – podwójne
zaproszenie do „Naszego Kina” otrzymuje
p. Joanna Musiałowska z Oświęcimia.
Gratulujemy i prosimy
o kontakt z redakcją.

Poziomo:
1. Drapieżna, niebieska ważka;
2. Popularna gra planszowa;
* Przemiana chemiczna;
3. Antonim śmierci;
4. Surowiec na gumę;
* Nikczemnik, niegodziwiec;
5. Starogrecki rynek;
6. Czarny na szosie;
* Imitacja towaru;
7. Dawniej kłopot;
8. Uciszy porwanego;
* Nierób z ula;
9. Równikowy kraj z wyspami
Galapagos;
10. Nad piwnicą;
* Kozacki dowódca;
11. Chlebowy zaczyn;
12. Larwa pszczoły;
13. Wypoczynkowy – z atrakcjami
dla turystów;
14. Zupa z kury;
15. Filozoficzna doskonałość;
16. Fach Dratewki;
17. Poprzedza refren;

Pionowo:
A) Schrzanione buraczki;
* Suche gałęzie;
B) Smaczna ryba słodkowodna;
C) Zwycięstwo;
* Wyskok, wybryk;
D) Piłkarski sędzia;
E) Objaw przeziębienia;
* Jeden z przypadków;
F) Głęboki na żurek;
G) Wysięgnik koparki;
* Napastnik, najeźdźca;
H) Wczasy z namiotem;
I) „Borowe” miasto nad Brdą;
* Szybki statek wycieczkowy;
J) Kobieta w samorządzie lokalnym;
K) Plac w cyrku;
* Mieszkanka Glasgow;
L) Model opla;
Ł) Kara dla kierowcy;
M) Litewska pieśń pogrzebowa;
N) Epizod z teatru;
O) Pisze do rymu;
P) Choroba oczu, glaukoma.

ogłoszeniA DROBNE
Szybko, tanio, fachowo, tynki
i wylewki. Tel. 668 700 740

Pożyczka szybko i uczciwie
nawet 25 tys. zł 796774630

Profesjonalne usługi sprzątania
domów i mieszkań na terenie
Oświęcimia i okolic.
Tel. 664 825 091

Pożyczka dla firm minimum
formalności 509872542

GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ

Pożyczka na dowolny cel
668681847
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

Praca na samodzielnym stanowisku w firmie finansowej,
nienormowany czas pracy,
wysokie zarobki, profesjonalne szkolenia
668681847

Biuro reklamy:
Interhead.pl
ul. Cicha 6, 32-600 Oświęcim
tel. 33 842 06 09
www.interhead.pl
e-mail: gzo@interhead.pl

Miesięcznik powołany w 1991 roku przez Radę Miasta Oświęcim
Wydawca: Oświęcimskie Centrum Kultury Dyrektor: Apolonia Maj
Redaktor naczelny: Ewelina Kostaś, sekretarz redakcji: Marzena Wilk, korekta: Jadwiga Ząbroń, projekt graficzny:
Paweł Adamus. Stale współpracują: Kamila Drabek, Marzena Kiryjczuk, Bogna Wernichowska, Adam Kuta, Tadeusz
Firczyk, Grzegorz Pepaś, Krzysztof Szostak. Wieści z Oświęcimskiego Ratusza redaguje Katarzyna Kwiecień.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania dostarczonych tekstów,
nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.
Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o. Sosnowiec-Milowice, ul. Baczyńskiego 25 a

sport

LISTOPAD 2013

14

Sześć medali oświęcimskich karateków Zadyszka oświęcimskich solarzy na jesiennym finiszu

Udana inauguracja
Dwa złote i cztery srebrne medale – to dorobek oświęcimskiej reprezentacji podczas Mistrzostw
Polski Południowej w Oyama
Karate. Na starcie zawodów rozgrywanych w Wieliczce stanęło
160 zawodniczek i zawodników
z osiemnastu klubów.
Oświęcimski Klub Karate reprezentowało siedmioro karateków. Bez medalu wrócił tylko
startujący w grupie seniorów
do 70 kg – Michał Pieczka.
– Cieszy udana inauguracja sezonu – mówi sensei Mariusz
Pawlus 4 dan, prezes i zarazem
trener w oświęcimskim klubie.
– W młodzieżowych kategoriach wykonaliśmy 100 procent
zakładanego planu, bo każdy
z naszych zawodników wrócił
do domu z medalem. Mam nadzieję, że to dobry prognostyk
przed kolejnymi zawodami i ca-

łym sezonem – dodaje prezes
Oświęcimskiego Klubu Karate.
Na najwyższym stopniu podium stanął w Wieliczce Adam
Dzięgiel (kategoria młodzików do 45 kg) oraz Przemysław Majkut (kat. juniorów do
65 kg). Z kolei srebrne krążki
były udziałem Dominiki Chylińskiej (kat. młodziczek do
40 kg), Szymona Dębskiego
(kat. młodzików do 35 kg),
Patryka Nicieji (kat. juniorów
starszych do 60 kg) i Mateusza
Nowaka (kat. juniorów starszych powyżej 80 kg).
Powody do zadowolenia mają
także w Zatorze. Na tej samej
imprezie Angelika Czajecka
sięgnęła po srebrny krążek.
Utalentowana zatorzanka zajęła drugie miejsce w grupie juniorek do 50 kg.
– mac

Nowy zarząd UKH Unii
Uczniowski Klub Hokeja Unii
Oświęcim ma nowy zarząd.
Sternikiem została kobieta,
a w strukturach jest jeszcze jedna
przedstawicielka płci pięknej. Na
czele oświęcimskiego klubu stanęła Katarzyna Kot. To najważniejsza decyzja podjęta podczas
zebrania sprawozdawczo-wyborczego. Wiceprezesem został

Włodzimierz Urbańczyk, trener
pracujący z młodzieżą w UKH
Unii. Z kolei funkcję sekretarza
powierzono Zbigniewowi Paliwodzie. Wybrano także czteroosobowy skład zarządu. Mowa
o Gabrieli Płonce, Dariuszu Zygmuncie, Piotrze Banocie i Adamie Żogale.
– mac

Zbyt dużo punktowych strat

Im bliżej końca rundy jesiennej, tym gorsze wyniki oświęcimskiego beniaminka. Grająca w „dziesiątkę” Soła przegrała
sensacyjnie z outsiderem
z Ostrowca, tracąc decydującego gola już w doliczonym czasie gry. Wcześniej solarze bezbramkowo zremisowali u siebie
z Łysicą Bodzentyn, marnując
multum bramkowych pozycji.
– Trudno mi racjonalnie wytłumaczyć aż taką nieskuteczność z naszej strony – mówi
Sebastian Stemplewski, grający
trener solarzy.
– Stworzyliśmy tyle sytuacji, że
można byłoby nimi obdzielić
kilka spotkań. Nie wykorzystaliśmy nawet jednej. Inna sprawa, że kapitalny mecz w bramce rywali rozgrywał Tomasz
Dymanowski. Duża klasa i olbrzymie doświadczenie – powiedział trener Stemplewski.
W 34 minucie po podaniu
Przemysława Knapika i strzale
Adama Janeczki piłka wylądowała na zewnętrznej części poprzeczki. Wcześniej trzykrotnie
przed szansą stanął Paweł Cygnar. Raz przekombinował na
5 metrze. Później pomylił się
o centymetry, a jeszcze w innym przypadku na miejscu był
bramkarz.

Solarze w strugach deszczu zremisowali u siebie z Łysicą
Bodzentyn
Fot. mac

Po zmianie stron odważniej
zaatakowali goście. Na boisku
zrobiło się więcej miejsca.
– Postawiliśmy na otwarty futbol. Stąd tyle sytuacji bramkowych dla gospodarzy, ale i my
mogliśmy „ukąsić” – twierdzi
najlepszy na boisku trener grający w bramce Łysicy Tomasz
Dymanowski.
Krótko po przerwie obrońcom
Soły urwał się Piotr Pawłowski, ale jego strzał w ostatniej
chwili zablokował Sebastian
Domański. Po drugiej stro-

Siódme miejsce hokeistów Aksam Unii po dwóch rundach sezonu zasadniczego

Biało-niebieska gra „w kratkę”
Za nami dwie rundy Polskiej
Hokej Ligi. W Oświęcimiu odczucia są mieszane. Biało-niebiescy to bowiem najbardziej
nieprzewidywalna
drużyna
rozgrywek ekstraligi.
Największym problemem są
zdecydowanie zbyt duże wahania formy. Aksam Unia dobre
spotkania (np. 3:2 z Jastrzębiem) przeplata słabymi (1:3
z Podhalem). Oświęcimianie
mają także kłopoty ze skutecznością. W 16 meczach zdobyli
zaledwie 38 goli, co daje przeciętną niewiele ponad dwa trafienia na mecz.
Mówi się, że piętą achillesową
jest defensywa. Tymczasem brakuje także typowych snajperów.
Dobitnie o tym świadczy fakt,
że najskuteczniejszym zawodnikiem w zespole, obok Damiana Piotrowicza, jest obrońca
– Tomasz Połącarz. Obaj mają
na swoim koncie po pięć goli.
O jedno trafienie mniej zaliczyli
Marcin Jaros i Kamil Kalinowski, a trzykrotnie na listę strzelców wpisywał się Wojciech
Wojtarowicz.
Podopieczni Petera Mikuli zajmują dopiero siódme miejsce
z dorobkiem 20 punktów. Daleko za nimi są dwie odstające od
pozostałej stawki ekipy z Nowego Targu i Bytomia. Z kolei do
Jastrzębia, Unia traci trzy, a do
Katowic cztery punkty. Dystans
dzielący oświęcimian od czwar-

Oświęcimianie zakończyli drugą rundę porażką w wyjazdowym meczu z Cracovią
Fot. mac

tej w tabeli drużyny z Sanoka
jest już spory (10 punktów).
Z dobrej strony hokeiści Aksam Unii pokazali się w spotkaniu na własnym lodzie z JKH
GKS Jastrzębie. Oświęcimianie
posłali rywali „na deski” w odstępie zaledwie 20 sekund. Tyle
czasu dzieliło drugiego i trzeciego gola, które padły w samej
końcówce.
Po przegranym meczu u siebie
z nowotarskimi „Szarotkami”
drużyna Aksam Unii znalazła
się na „dywaniku”. Klubowy zarząd dał hokeistom „delikatnie”
do zrozumienia, że nie takiej
postawy oczekuje od zespołu.
Lekki wstrząs podziałał mobilizująco, bo oświęcimianie niespodziewanie pokonali jastrzębian 3:2. Już pierwsza tercja
pokazała, że gospodarze wal-

korzystali grę w przewadze
(na ławce Tomasz Połącarz)
wydawało się, że to właśnie
oni zgarną pełną pulę. Oświęcimianie nie zamierzali jednak tanio sprzedać skóry i w
samej końcówce hala kipiała
od emocji. W 58 minucie do
wyrównania doprowadził Kamil Kalinowski, a zaledwie 20
sekund później gola na wagę
kompletu punktów zdobył Tomasz Połącarz.
– Byliśmy zdeterminowani
i umotywowani – ocenia Peter
Mikula, trener Aksam Unii.
– Za wszelką cenę chcieliśmy
zmazać plamę z ostatniego spotkania z Podhalem. Cieszę się,
że to się udało. Drużyna zasłużyła na brawa za walkę i ambicję – stwierdził trener Mikula.

nie boiska, będący sam przed
Dymanowskim – Przemysław
Knapik podał piłkę wprost
w ręce bramkarza.
Kibice długo nie mogli pojąć,
co zrobił 20 minut po przerwie
Adam Janeczko. Napastnik
Soły ograł bramkarza i miał
przed sobą pustą bramkę... Nie
trafił. Później piłka tańczyła
jeszcze kilka razy w polu karnym Łysicy. Jak zaczarowana,
nie chciała wpaść za bramkową
linię. Nie pomogła nawet gra
w podwójnej przewadze w końNa zakończenie drugiej rundy oświęcimianie pojechali do
Krakowa na spotkanie z mistrzami Polski. Kibice biało-niebieskich po cichu liczyli na
niespodziankę, a ich apetyty
dodatkowo rozbudziła wygrana przez gości pierwsza tercja...
Zaczęło się znakomicie dla podopiecznych Petera Mikuli. Za
sprawą czwartego ataku goście
otworzyli wynik. Paweł Fiedor
dograł do Mateusza Adamusa,
a ten strzałem z ostrego kąta
zaskoczył Rafała Radziszewskiego. Trafił idealnie w okienko
bramki „Radzika”.
Kluczowa dla losów tego spotkania okazała się druga tercja. Krakowianie najpierw
doprowadzili do wyrównania,
po klasycznej kontrze finalizowanej przez Marcina Wiśniewskiego, a później jeszcze
dwukrotnie pokonali Michala
Fikrta. W obu przypadkach na
listę strzelców wpisał się Daniel
Laszkiewicz.

czyć będą o pełną pulę. W 15
min z „niebieskiej” uderzył Bartosz Ciura, a lot krążka sprytnie zmienił Damian Piotrowicz
i unici cieszyli się z prowadzenia. Później podopieczni Petera
Mikuli zmarnowali 5-minutowy okres gry w przewadze. Na
ławce kar odpoczywał Maciej
Urbanowicz po faulu na Wojciechu Stachurze.
W drugiej odsłonie korzystniejsze wrażenie sprawiali
goście. Michal Fikrt miał pełne ręce roboty. Bramkowego
przełożenia jednak długo nie
było. Dopiero w 38 minucie
Richard Kral zagrał do pozostawionego bez opieki Damiana Kapicy, a ten trafił pod
poprzeczkę.
Aksam Unia ograła po dogrywce lidera z Krynicy
Kiedy na początku trzeciej
tercji hokeiści JKH GKS wy- Fot. mac

cówce (dwie czerwone kartki).
Skończyło się remisem.
W Ostrowcu zaczęło się planowo. Paweł Cygnar dośrodkował
w pole karne, a Przemysław
Knapik głową pokonał bramkarza gospodarzy. Wydawało się,
że goście mają to spotkanie pod
kontrolą. Tymczasem w 35 minucie sędzia odgwizdał karnego po faulu Rafała Skrzypka na
Rafale Lasockim. Ten pierwszy
ostro protestował, za co zobaczył kolejny kartonik i w efekcie
musiał opuścić boisko.
Strzał z rzutu karnego obronił
Kamil Talaga, ale sędzia nakazał jego powtórzenie. Przy drugiej próbie Rafał Lasocki był
już bezbłędny. Tak oto w nieco
kontrowersyjnych okolicznościach sytuacja na boisku diametralnie uległa zmianie.
Na krótko przed przerwą, po
strzale głową Michała Kosowskiego gospodarze objęli prowadzenie. Na początku drugiej
połowy – za sprawą Przemysława Knapika – wyrównali
oświęcimianie, ale ostatnie
słowo należało do KSZO. Celną „główką” popisał się Kamil
Dziadowicz i komplet punktów
pozostał w Ostrowcu Świętokrzyskim.
SOŁA Oświęcim – ŁYSICA Bodzentyn 0:0
KSZO Ostrowiec Świętokrzyski –
SOŁA Oświęcim 3:2 (2:1)
Bramki: Lasocki 35 (karny), Kosowski 42, Dziadowicz 90+1 – Knapik
11, 51.

– mac

W końcówce oświęcimianie
zagrali va banque, a trener Mikula ściągnął z lodu bramkarza. Ten manewr nie przyniósł
powodzenia.
Przysłowiową
„kropkę nad i” postawił Milan
Kostourek.
Tymczasem zespół Aksam Unii
opuścił Mateusz Wardecki.
Kontrakt został rozwiązany za
porozumieniem stron. To już
trzeci hokeista, z którego usług
zrezygnowano w tym sezonie.
Przypomnijmy, iż po inauguracyjnej klęsce z Sanokiem pracę
stracili Białorusini – Kirył Nikulin i Siarhiej Chomko.
25-letni Mateusz Wardecki nie
miał w Oświęcimiu szczęścia.
Podczas sparingu rozgrywanego na Białorusi w okresie przygotowawczym nabawił się kontuzji i stracił sporo czasu, aby
dojść do pewnej sprawności.
W sumie zagrał w dwóch meczach pod wodzą szybko zwolnionego Jewgienija Lebiediewa
i w czterech, kiedy Aksam Unię
prowadził Peter Mikula. Jego
konto jest zerowe, jeśli chodzi
o punktację kanadyjską i liczbę
karnych minut w biało-niebieskim zespole.
AKSAM UNIA Oświęcim – JKH
GKS Jastrzębie 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)
Bramki: Damian Piotrowicz 15, Kamil Kalinowski 57, Tomasz Połącarz
57 – Kapica 38, Bryk 45. Sędziował:
Przemysław Kępa (Nowy Targ).
Kary: 4 i 33 (w tym kara meczu dla
Urbanowicza). Widzów: 500.
COMARCH CRACOVIA – AKSAM
UNIA Oświęcim 4:1 (0:1, 3:0. 1:0)
Bramki: Daniel Laszkiewicz 28, 34,
Marcin Wiśniewski 27, Milan Kostourek 60 – Mateusz Adamus 6. Sędziował: Maciej Pachucki. Kary: 2 i 8.
Widzów: 1000.

– mac
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Piłkarze D&R Unii na trzecim miejscu po rundzie jesiennej rozgrywek oświęcim- Uczeń oświęcimskiej SMS przygotowuje
skiej okręgówki
się do mistrzostw Europy w pływaniu

Skok na „pudło”

Biało-niebiescy mieli bardzo
udaną drugą część rundy jesiennej. Zgodnie odprawiali
kolejnych rywali, gubiąc tylko
dwa punktu w Chełmku. Wyniki szybko przełożyły się na
oświęcimski skok w tabeli. Po
pierwszej rundzie D&R Unia
zajmuje trzecie miejsce.
– Mecze Chełmka z Unią zawsze miały swoją temperaturę
– mówi Jakub Korba, grający
trener oświęcimian.
–
Kiedyś
występowałem
w Chełmku, teraz jestem w Unii
i wiem, jakie jest podejście do
derbów w obu miastach. Nikt
nie odstawia nogi. Na boisku
jest mnóstwo walki. Skończyła
się nasza seria pięciu zwycięstw,
ale kiedyś musiała. Zabrakło
może trochę szczęścia czy zimnej krwi w polu karnym rywala.
Niedosyt pozostaje, bo trzykrotnie obejmowaliśmy prowadzenie i tyle samo razy gospodarze
doprowadzali do remisu – podsumowuje Jakub Korba.
To był bardzo dobry – jak na
piątoligowe warunki – mecz.
Jako pierwsi zaatakowali gospodarze. Piłkę po strzale Bąka
z dystansu z trudem na róg
wybił Kubas, a później Kulig
(świetne podanie Kaczora)
z najbliższej odległości posłał futbolówkę „Panu Bogu
w okno”.
Gola zdobyli za to oświęcimianie. W polu karnym Ortman
próbował wybić piłkę, ale przy
okazji kopnął Korbę w okolice
oka. Decyzja mogła być tylko
jedna – „jedenastka”, którą na
bramkę zamienił Nowotarski.
W odpowiedzi po indywidu-

Najpierw Poznań,
później Herning

Oświęcimska D&R Unia przystąpi do rundy rewanżowej z trzeciego miejsca
Fot. mac

alnej szarży Niewiedziała miejscowi doprowadzili do remisu.
Znakomicie dla Unii rozpoczęło się drugie 45 minut. Po podaniu Boby na listę strzelców
wpisał się trener oświęcimian.
180 sekund później znowu był
remis, gdy z bliska pod poprzeczkę trafił Niewiedział. Po
kolejnej akcji powinno być 3:2
dla Chełmka, a hat-tricka mógł
zaliczyć popularny „Laki”. Piłka
zatrzymała się jednak na słupku,
a wszyscy gracze w biało-zielonych strojach w tym momencie
chwycili się za głowy.
Na tym nie koniec emocji.
W 57 minucie Korba jak na
tacy wykłada w polu karnym
piłkę Koconiowi. Ten strzela
technicznie i jest 2:3. Chełmek się nie poddaje. Po rzucie wolnym Górskiego niemal
z połowy boiska futbolówka

wpada Kubasowi „za kołnierz”
„Meczbola” ma jeszcze Włoch,
ale myli się z 6 metrów.
Zupełnie inny był kończący
rundę mecz w Oświęcimiu
z Tempem Białka. Rozczarowali
przede wszystkim goście, którzy
nie potrafili zagrozić bramce
strzeżonej przez Kubasa.
Wynik spotkania otworzył
Głowacki, którzy pokonał Lisa
z rzutu karnego podyktowanego za faul na Przybyle. Po zmianie stron mecz głównie toczył
się w środkowej strefie boiska.
Teoretycznie inicjatywa należała do gości, ale próby ich ataków
rozbijały się na „szesnastce”.
Zadowoleni z prowadzenia
oświęcimianie skupili się na
grze z kontry. W 79 minucie
mogło być 2:0, ale minimalnie
pomylił się Głowacki. 5 minut
później sam przed bramkarzem

znalazł się T. Kocoń, po którego strzale futbolówka ostemplowała słupek. W dokładnie
takiej samej sytuacji znalazł się
Wiertel, kiedy T. Kocoń uruchomił go po szybko rozegranym rzucie wolnym. Wiertel
szansy nie zmarnował i posłał piłkę obok wychodzącego
bramkarza Tempa.
– Zagraliśmy bardzo słabo –
przyznaje Jakub Korba, grający
trener Unii.
– Tak źle prezentowaliśmy się
tylko w inauguracyjnym spotkaniu z Sosnowianką. Wówczas przegraliśmy, a teraz mam
trzy punkty. Bardzo mnie cieszy to zwycięstwo, bo sztuką
jest „przepchać mecz” na swoją
stronę, kiedy nie ma się najlepszego dnia – dodaje Jakub
Korba.
– mac

Tomasz Frankowski i Maciej Iwański na stadionie oświęcimskiej Soły!

Trening z gwiazdami
Tego jeszcze nie było! Na stadionie Soły w Oświęcimiu gościli byli reprezentanci Polski
– Tomasz Frankowski i Maciej
Iwański. Ten pierwszy opowiadał o swoich początkach

gry w piłkę, pozował do zdjęć
i rozdawał autografy. Maciej
Iwański i lider solarzy – Paweł
Cygnar przeprowadzili treningowe zajęcia z najmłodszymi
adeptami futbolu.

– Podstawa to chęć i zapał do
piłki – mówi Tomasz Frankowski. – Na pierwszy trening
przyprowadzili mnie rodzice.
Marzeniem była gra w reprezentacji Polski. Życzę wam

Pamiątkowe zdjęcie młodych piłkarzy z gwiazdami polskiego futbolu
Fot. mac

tego, abyście mogli kiedyś zagrać z orzełkiem na piersi – powiedział popularny „Franek”,
który czterokrotnie był najlepszym snajperem rodzimej ekstraklasy. Frankowski 22 razy

Zawody Grand Prix w Krakowie i Łodzi były dla oświęcimskich pływaków kolejnym
etapem przygotowań do najważniejszych startów w tym
roku. W grudniu w Ostrowcu Świętokrzyskim rozegrane
zostaną zimowe mistrzostwa
Polski w pływaniu, a wcześniej
duńskie Herning będzie gościło uczestników mistrzostw Starego Kontynentu.
Właśnie europejski championat jest nadrzędnym celem
najlepszego pływaka oświęcimskiej Szkoły Mistrzostwa
Sportowego, reprezentującego
także AZS-AWF Katowice –
Michała Poprawy. Ten utalentowany zawodnik mierzy wysoko i szykuje najwyższą formę
na mistrzostwa w Herning.
W swoim dorobku ma już medale mistrzostw Europy, ale
w juniorskiej kategorii. Poprawa
przed rokiem w Antwerpii zdobył srebro na „setkę” motylkiem
i dorzucił brąz w sztafecie 4 razy
200 dowolnym. Rok wcześniej
w Belgradzie również sięgnął

po brązowy medal w sztafecie
4 razy 200 dowolnym.
Zawody z cyklu Grand Prix
w Krakowie i Łodzi były ważnym elementem w okresie
przygotowawczym.
– 30 listopada i 1 grudnia czekają nas kwalifikacje do mistrzostw Europy w Poznaniu.
Tam trzeba będzie uzyskać niezbędne minimum uprawniające do startu w Herning. Michał
Poprawa już radzi sobie z tą
granicą, ale w stolicy Wielkopolski musi to jeszcze potwierdzić – podkreśla prowadzący
Michała Poprawę, trener Przemysław Ptaszyński.
Michał Poprawa najlepiej czuje
się na dystansie 200 metrów stylem motylkowym. Jego „życiówka” to 1.53,80, podczas gdy minimum na Herning wynosi 1.55,01.
Mistrzostwa Europy na basenie
25-metrowym w Danii odbędą
się od 12 do 15 grudnia. Z kolei
o medale zimowych mistrzostw
Polski w Ostrowcu Świętokrzyskim pływacy walczyć będą od
19 do 22 grudnia.
– mac

Michał Poprawa wraz
ze swym trenerem Przemysławem
Ptaszyńskim
Fot. mac

wystąpił w reprezentacji Polski,
dla której strzelił dziesięć goli.
Maciej Iwański – obecnie zawodnik bielskiego Podbeskidzia zaczynał swoją przygodę
z piłką w Omagu Brzezinka.
Później reprezentował barwy
oświęcimskiej Unii, skąd trafił
do Szczakowianki Jaworzno
i Zagłębia Lubin. W Lubinie był
mózgiem zespołu, który zdobył
mistrzostwo Polski. Iwańskiego

w swoich szeregach zapragnęła
mieć warszawska Legia. W stolicy grał dwa lata i w sumie dla
„wojskowych” strzelił osiemnaście goli. Był kapitanem Legii
i swego czasu liderem drużyny.
Z Warszawy pojechał do Turcji,
aż wreszcie wrócił do rodzinnych stron.
– Czuję się mocno związany
z Oświęcimiem i okolicami –
nie kryje Maciej Iwański.
– Szkoda, że tak mało piłkarzy
z tego regionu ma możliwość
gry na poziomie pierwszej ligi,
czy ekstraklasy. Mam nadzieję, że w Oświęcimiu powróci
moda na piłkę nożną – stwierdził Maciej Iwański, jednocześnie dementując plotki dotyczące jego ewentualnej gry
w Sole Oświęcim.
Młodych futbolistów kopać
piłkę uczył też zawodnik Soły
– Paweł Cygnar, który ma na
swoim koncie występy w ekstraklasie w barwach sosnowieckiego Zagłębia.
– Bardzo się cieszę, widząc
tylu młodych chłopców w koszulkach Soły Oświęcim. Mam
nadzieję, że starczy wam zapału i będziecie tworzyć historię
naszego klubu – podsumował
Paweł Cygnar.
– mac
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