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Historyczny blask oświęcimskiego rynku
Trwają działania mające na celu przywrócenie dawnego blasku oraz przybliżenie dziejów z dawnych kart historii oświęcimskiego Rynku Głównego. Atrakcje, które są przygotowywane mają
przyciągać turystów odwiedzających nasze miasto, ale też poszerzać wiedzę historyczną mieszkańców Oświęcimia i okolic.
Na oświęcimskim rynku, w miejscach
związanych z historią, prowadzone są
inwestycje. Od połowy ubiegłego roku
renowacji poddawane są relikty XVI-wiecznego ratusza, które znajdują się
pod płytą Rynku Głównego. Roboty
te zakończą się w czerwcu tego roku.
Wykonane zostaną prace konserwatorskie ruin oraz budowlane, polegające na zabezpieczeniu murów piwnic
ratusza przed wilgocią, wzmocnieniu
fundamentów i wykonaniu posadzki
odpornej na wilgoć oraz prace budowlano-instalacyjne, które są niezbędne dla uzyskania sprawnej komunikacji z piwnicami budynku przy ul.
Rynek Główny 2 poprzez istniejący
podziemny korytarz z okresu II wojny światowej. Powstaną też niezbędne
instalacje wewnętrzne, oświetlenie
podziemi i reliktów dawnego ratusza,
wentylacja i instalacja awaryjnego
odwadniania podziemi. W końcowej
fazie robót podziemny ratusz będzie
też podświetlony. Koszt tej inwestycji
to ponad 700 tys zł.
Trwa przebudowa kamienicy znajdującej się pod numerem dwa, gdzie
dawniej mieścił się ratusz.
Władzom miasta zależy na tym, aby
wkrótce te atrakcje historyczne mogli
zobaczyć mieszkańcy i turyści.

Wioletta Oleś, dyrektor Muzeum Zamek w Oświęcimiu zaznacza, że są
to bardzo ważne miejsca dla naszego
miasta.
– XVI wiek, z którego pochodzi ratusz był okresem wielkiego rozkwitu
Oświęcimia. Miasto było bogate. Lustracja z tego wieku wymienia ponad
dwustu rzemieślników i pięciuset
mieszkańców. W ratuszu rezydowała
rada miasta i sąd ławniczy. Niestety
ratusz spłonął w czasie pożaru w 1863
roku, a rok później cegły z budynku użyto do budowy innych domów
w mieście – informuje dyrektor Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
Odrestaurowane fragmenty murów
podziemnego ratusza zostaną przystosowane na cele ekspozycyjno-muzealne i będą otwarte dla zwiedzających. Muzeum Zamek wykorzysta to
miejsce na wystawę przywracającą
klimat tamtej epoki.
– Warto w tym miejscu nawiązać do
odległej historii miasta, która jest bardzo ciekawa, jednak mało znana. Mam
nadzieję, że uda się nam przedstawić
codzienność dawnego, tętniącego życiem grodu – mówi Wioletta Oleś.
Jesienią zakończy się przebudowa
kamienicy nr 2 w rynku. W okresie
międzywojennym mieścił się tam ra-

Trwa przebudowa kamienicy
nr 2, gdzie dawniej mieścił się ratusz

tusz, a gabinet z widokiem na rynek
miał Roman Mayzel – ówczesny burmistrz miasta Oświęcim. Zagospoda-

rowaniem obiektu zajmie się Muzeum
Zamek.
– Budynek dawnego ratusza zajmuje
ważne miejsce w świadomości społecznej mieszkańców. Przystosowanie
go na cele ekspozycyjno-edukacyjne
w ramach naszej działalności zapewni zachowanie historycznych wartości obiektu. Przyczyni się również do
ochrony budynku i posłuży dalszej
promocji miasta i jego dziedzictwa historycznego – zaznacza dyrektor.
Kamienica przy Rynku Głównym 2
będzie stanowiła oddział Muzeum
Zamek w Oświęcimiu. Na piętrze
planuje się nowoczesną wystawę prezentującą historię Oświęcimia i samego budynku w „pigułce”, a poddasze zostanie adaptowane na potrzeby
muzealnego działu edukacyjnego. Na
parterze znajdzie się Punkt Informacji
Turystycznej.
Zwiedzającym mają też zostać udostępnione znajdujące się w piwnicy
pomieszczenia aresztu wykorzystywane w okresie II wojny światowej, a po
jej zakończeniu przez Urząd Bezpieczeństwa.
Na przygotowanie aranżacji dwóch
wystaw muzeum ma zabezpieczone
120 tys. zł.
– Marzena Wilk

Pozostałości XVI-wiecznego ratusza, które znajdują się pod płytą Rynku Głównego. Stan z sierpnia ubiegłego roku

Wioletta Oleś przybliża historię
budynku dawnego ratusza przy
Rynku Głównym 2
W wielkim pożarze miasta w 1863
roku spłonął stary ratusz pochodzący prawdopodobnie z XVI
wieku, który usytuowany był
w środkowej części rynku. Rada
ówczesnego miasta, tymczasowo
wynajmując pomieszczenia w
kamienicy Ślebarskich, stanęła
przed koniecznością budowy nowej
siedziby. W roku 1873 zakupiono od Anny Kowalskiej grunt
pod budowę nowego magistratu.
Budowa była prowadzona w latach
1874–75 początkowo przez
oświęcimskiego budowniczego
Leopolda Michla, następnie kontynuowana przez budowniczego
z Białej Emanuela Rosta.
Nowy ratusz pełnił swoją funkcję
od 1876 roku aż do wybuchu
II wojny światowej. Niemieckie
władze okupacyjne włączyły go
do systemu obrony przeciwartyleryjskiej przez połączenie podziemnym korytarzem z bunkrem
usytuowanym w środkowej części
rynku, w miejscu najstarszego
ratusza. W okresie powojennym
obiekt przejęty przez władze
komunistyczne był siedzibą Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa
Publicznego, a następnie aż do lat
70. ubiegłego wieku znajdowała
się tu komenda Milicji Obywatelskiej oraz Wojskowa Komisja
Uzupełnień.
Od lat 80. XX wieku aż do ubiegłego roku pomieszczenia na parterze
budynku zajmowało Towarzystwo
Miłośników Ziemi Oświęcimskiej.
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w poświątecznym skrócie

SZOPKA MIEJSKO-SPACEROWA

W świątecznej atmosferze

Co roku jest szopka nowa –
dzisiaj MIEJSKO-SPACEROWA!
W dobrym i krytycznym geście
pochodzimy dziś po mieście,
po ulicach i uliczkach,
by zobaczyć wszystko z bliska!
Pozytywnie i owocnie
oraz bardzo NOWOROCZNIE!
SPACEROWICZ PYTAJĄCY
Podczas Jarmarku Świątecznego na Rynku Głównym, w dniach
19–20 grudnia, można było zakupić dekoracje i upominki, żywe
choinki, wędliny, słodycze, a także potrawy wigilijne. Duże wrażenie zrobiły pokazy rzeźbienia w blokach lodowych. Nie zabrakło
artystycznych występów: pastorałki zaśpiewali uczniowie studia
wokalnego, zagrała Krzywa Alternatywa, spektakl „Korowód Królowej Śniegu” zaprezentował Teatr Uliczny Scena Kalejdoskop z Krakowa. Organizatorem Jarmarku był Urząd Miasta Oświęcim.

Fot. UM Oświęcim

20 grudnia mieszkańcy naszego miasta spotkali się podczas Wigilii Miejskiej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Oświęcimianie-Oświęcimianom. Tradycyjnie można było podzielić się
opłatkiem, zaśpiewać kolędy, spróbować wigilijnych potraw. Harcerze z Hufca ZHP Oświęcim dzielili się Betlejemskim Światłem
Pokoju.

Wspólne kolędowanie

8 stycznia najpiękniejsze polskie kolędy zaśpiewał chór składający się z uczniów szkół podstawowych 1,4,9, miejskich gimnazjów 2 i 4 oraz Zespołu Szkół nr 1. W radosny śpiew włączyła się
publiczność zgromadzona w sali widowiskowej Oświęcimskiego
Centrum Kultury, które było organizatorem przedsięwzięcia.
– ekt

Szopka będzie, czy nie będzie –
to pytanie słychać wszędzie!
Szopka na barani skok
u nas trwa przez cały rok!
Przerwy i spokoju nie ma,
wraca wciąż szopkowy temat!
Różne szopka ma przebrania,
różne kształty i czas trwania!
Oglądamy szopki chętnie
na okrągło, permanentnie!
Szopki wciąż nas otaczają –
żyjemy w szopkowym kraju!

SPACEROWICZ-IMPREZOWICZ

SPACEROWICZ URZĘDOWY

Rynek kwitnie imprezami,
które trwają godzinami!
Można wszystko dojrzeć z bliska –
różne firmy i stoiska!
Nieco starsze oraz nowe,
przeważnie POZArządowe,
do działania wciąż gotowe,
byle nie ANTYrządowe!

U nas życie sprawnie się toczy –
w biały dzień, a nigdy w nocy!
Noce służą nam do spania,
a nie do obradowania!
Taki jest działania wątek –
w tym tkwi sens oraz porządek!

SPACEROWICZ WSPOMNIENIOWY

A kultury sprawy nowe?
Nowe płytki chodnikowe!
Pisarz ma się znakomicie,
gdy się znajdzie na tej płycie!
Wielka siła w twórcy krzepnie,
gdy go z lekka ktoś nadepnie!

Heberfeld nas wciąż podnieca
po kilku dziesięcioleciach!
Całkiem świeża ta nowina:
coś się tam wreszcie zaczyna!
Może w działań tych efekcie
zniknie to „nieszczęście” w mieście!
Dla szopkarza to dylemat:
ubywa szopkowy temat!
SPACEROWICZ HANDLOWY

SPACEROWICZ POWAŻNY

Handel tutaj się gromadzi –
przy ulicy Królowej Jadzi!
Szopka nasza nie zabawa,
Miejsce to jest handlu rajem lecz spacer po miejskich sprawach, nowy „sklepik” tam powstaje!
których mamy całkiem sporo
każdą w naszym roku porą!
Wciąż w porządku kalendarza
SPACEROWICZ DROGOWY
coś się dzieje i wydarza!
Przybyło nam rondo nowe –
usprawni sprawy drogowe!
SPACEROWICZ RYNKOWY
Dobrze sprawa jest przyjęta –
ułatwi wjazd na „Orlęta”!
Rynkowe sprawy podziemne
U nas dróg urondowienie
niedostępne, nadal ciemne!
nadal jest w wysokiej cenie!
Coś w czeluści widać niby,
ale głównie mętne szyby!
Sprawa jest od dawna znana,
i miała być „dobra zmiana”!
Plac ogromny – bez pomnika,
lecz ten problem prawie znika:
stanie pomnik pośród placu
i wnet wszyscy go zobaczą!
Pomnik piękny, okazały,
z brązu i marmuru cały!
Każdym pod pięknym cokołem
stanie z podniesionym czołem!
Tam w radości i podzięce
złożymy kwiaty i wieńce!

SPACEROWICZ KULTURALNY

SPACEROWICZ ORNITOLOG
Przyfrunęły spod obłoków
jak zawsze z początkiem roku!
To łabędzie w szyku miłym
znów pod Zamkiem się zjawiły!
Lecą długo czy na skróty,
patrząc w gwiezdne azymuty!
Do naszego mkną kasztelu
może prosto spod Wawelu!

SPACEROWICZ KLIMATOLOG
Jeszcze jeden ważny temat –
zima jest, czy zimy nie ma?
Każdy widzi to co chce –
zima jest, a może nie…
SPACEROWICZ KOŃCOWY
Tu się kończy szopko-spacer,
bo nie może być inaczej!
Tylko tyle mieści szopka,
na końcu – jak zawsze – kropka!
Może znowu w swoim czasie
staniemy tu w pełnej krasie!
Jeśli na szopkowej scenie
nie nastąpi „wygaszenie”!
SPACEROWICZ-AUTOR

Bożonarodzeniowe konkursy
Polska tradycja związana ze świętami Bożego Narodzenia rozbudza dziecięcą wyobraźnię i jest tematem wielu konkursów
plastycznych. Dlatego podczas zajęć dziecięcej sekcji plastycznej
Oświęcimskiego Centrum Kultury, które prowadzi instruktor
Władysława Kapcińska powstaje wiele ładnych, kolorowych prac
bożonarodzeniowych, które później zostają wysyłane na konkursy.
W XIV Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Boże Narodzenie
– tradycje i współczesność” w Trzebini dziewięć dziewcząt otrzymało nagrody: Olga Moskała-Wróbel, Julia Królikowska, Martyna Belniak, Alicja Spiechowicz, Emilia Romańska, Julia Konopka,
Sara Sanak, Zuzanna Matejko i Julia Martyka, a praca Zuzanny
Konopki została zakwalifikowana do wystawy pokonkursowej. W
Tychach już dziewiąty raz zorganizowano Ogólnopolski Konkurs
Plastyczny „Witaj Gwiazdko Złota”. Tam wyróżnienie otrzymała
Wiktoria Gomułka, a kwalifikacje do wystawy Wiktoria Czyżycka,
Paulina Kała, Patrycja Porębska i Emilia Węgrzyn.
– In

Ogłoszenie wydawcy

Uwaga!
„Głos Ziemi Oświęcimskiej” poszukuje
osoby fizycznej lub firmy
do pozyskiwania reklam w roku 2016.
Szczegółowych informacji udziela redakcja GZO,
Oświęcimskie Centrum Kultury,
ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim,
tel. 33 842 25 75, 33 842 44 63.

Reklama
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Ogromne serca!
delarska, którzy przygotowali
wiele atrakcji kolejowych dla
młodszych i starszych.
W finale zagrała również siedmioletnia Ania Strózik, która kilkakrotnie występowała
w holu z minikoncertem na
akordeonie oraz rozpoczęła
koncert zespołów muzycznych
w sali widowiskowej.
Podczas 24. finału w OCK koncert zagrali: Harpago, Enola
Gay, Tajna Lista i Dziki z zespołem, a w przerwach, jak co roku,
Wiesław „Dziki” Kaniowski
prowadził licytację gadżetów
przekazanych przez warszawski
sztab główny WOŚP.
O godzinie 20:00, jak w całej
Polsce, rozbłysło „Światełko
do nieba”. Sztuczne ognie przygotowane przez firmę „Surex”
ki z firmy Hat-Pol, voucherów nad 400 metrów – relacjonuje z Bielska-Białej, pomimo rozdo SPA i restauracji Trattoria Adam Kuta z Oświęcimskiego ścielonej na niebie mgły, były
pięknym orkiestrowym akcenw hotelu Galicja oraz eduka- Centrum Kultury.
cyjnej gry WOŚP.
– W holu działała również kawiarenka, w której można było
kupić piernikowe serca, napić
się kawy i herbaty oraz zjeść
słodkie domowe wypieki przygotowane przez: Dzienny Dom
Pomocy, słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku, rodziców
dzieci z oświęcimskich szkół,
pracowników Oświęcimskiego
Centrum Kultury i ich przyjaciół. Dzieci i dorośli mogli spróbować swojego szczęścia w kole
fortuny, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z finału w Fotobud- Orkiestrze towarzyszyło Brac- tem kończącym oświęcimski
ce oraz fantazyjnie pomalować two Rycerskie Milites Illumi- finał.
twarz. Przez cały finałowy dzień nati, nieformalna grupa Nocna Nad bezpieczeństwem woprowadziliśmy akcję pn. „Mie- Jazda Samochodem Bez Celu lontariuszy czuwali policjanci
Komendy Powiatowej Policji
w Oświęcimiu oraz strażnicy
miejscy Komendy Straży Miejskiej w Oświęcimiu, a koncert
ochraniała Agencja Ochrony
Fox Security. Maszynę do liczenia bilonu użyczył dla sztabu
Bank Spółdzielczy w Zatorze.
Pieniądze zebrane w dniu finału ze wszystkich działań zostały
w całości przekazane na rzecz
Fundacji WOŚP.
Organizator finału w Oświęcimiu, Oświęcimskie Centrum
rzymy wysoko!”, w której oka- Oświęcim, Oświęcimski Klub Kultury, składa wszystkim luzało się, że serca oświęcimian Modelarzy Kolejowych „Pię- dziom dobrego serca serdeczne
sięgnęły nieba na wysokość po- trusek” i Beskidzka Grupa Mo- podziękowania.
– In

Oświęcimianie pokazali, jak wielkie i gorące są ich serca.
Podczas 24. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
oświęcimski sztab zebrał rekordową sumę, aż 92.734 zł!
10 stycznia, w dniu finału, na
każdym oświęcimskim osiedlu,
ale też w Brzezince, Grojcu,
Harmężach, Porębie Wielkiej,
Włosienicy i na Zaborzu można było spotkać kwestujących
wolontariuszy WOŚP. W tym
roku było ich stu pięćdziesięciu
ośmiu. To uczniowie z oświęcimskich szkół gimnazjalnych
– Zespół Szkół nr 1, miejskie
gimnazja nr 2, 3, 4 oraz Gimnazjum Gminnego nr 1 w Rajsku, ponadgimnazjalnych –
powiatowe zespoły nr 1, 3, 4,
uczniowie Szkoły Podstawowej
w Porębie Wielkiej oraz wolontariusze indywidualni.
Oświęcimski sztab nr 146 działał tradycyjnie w Oświęcimskim Centrum Kultury. Partnerem sztabu, który prowadził
zbiórkę w gminie wiejskiej
Oświęcim była Fundacja Rozwoju Oświaty, Polityki Społecznej, Sportu i Kultury dla Gminy
Oświęcim.
– Podczas 24. finału WOŚP
zebraliśmy 92.734 zł. To suma
rekordowa, dla porównania
w ubiegłym roku zebraliśmy
w naszym sztabie 73.065,06 zł.
Wszystkim zaangażowanym
w akcję osobom serdecznie
dziękujemy – mówi Apolonia
Maj, szefowa oświęcimskiego sztabu Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
Hasło 24. finału brzmiało:
„Mierzymy wysoko! Na zakup
urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz
dla zapewnienia godnej opieki
medycznej seniorów”.
W holu Oświęcimskiego Centrum Kultury od godzin porannych działał sklepik WOŚP.
Można było nabyć w nim wiele przeróżnych przedmiotów
– od plakatów filmowych po
biżuterię, a także losy, które
wzięły udział w losowaniu tradycyjnego orkiestrowego tortu
w kształcie serca od Cukierni
Kołaczek, dużej wędzonej szyn-

Finał wsparli:
Fabryka Maszyn i Urządzeń „Omag”, Plantpol Zaborze, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Usług Komunalnych, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, cukiernia Kołaczek, cukiernia MAXTIM, piekarnia-cukiernia Robert
Tyran, cukiernia Piskorek, Mięsa i wędliny „Hat-Pol” Grzegorz Hatłas, sklep „Grażyna” – biżuteria i zegarki, hotel Galicja,
restauracja Meksykańska, restauracja Skorpion, Dzienny Dom Pomocy, „Surex” – pokazy pirotechniczne, Agencja Ochrony Fox Security, Fotobudka Adi, hurtownia Agena, sklep Lotos, hurtownia Feliks, Kabaret Czarna Rękawiczka.

felieton

kamila drabek

2016 – SMARTER?

W

drugiej
połowie
stycznia
postanowienia
noworoczne zostają zwykle odłożone ad acta.
Przemija sylwestrowa euforia i poczucie mocy,
które daje wiarę, iż w nowym roku można
osiągnąć to, co wcześniej było niemożliwe lub odkładane na
później. Jeśli jednak chcielibyśmy coś zrealizować, to może
jest jakiś sposób?
Modny w ostatnich czasach coaching radzi kreować
cele według metody SMART czy też SMARTER. Tłumacząc
na język polski, cel powinien być: S [Specific] – konkretny,
M [Measurable] – mierzalny, A [Achievable] – osiągalny,
R [Relevant] – istotny, T [Trackable] określony w czasie,
E [Exciting] – ekscytujący, R [Recorded] – zapisany. Stosuje
się tę metodę budowania celów w pracy, można ją przełożyć
na życie prywatne. Warto przy okazji zadać sobie pytania:
Co i kiedy zamierzam zrobić? Co może mi przeszkadzać
w działaniu? Jakiego wsparcia potrzebuję? Kto ma wiedzieć
o moich planach? I tak staniemy się własnymi coachami.
Budując postanowienia, powinniśmy pamiętać, aby nie
wymagać od siebie niemożliwego. Lepiej dojść małymi krokami
do celu, niż odpaść z wyczerpania tuż po starcie. Po drodze
warto też siebie docenić i nagrodzić. Kto bowiem zrobi to lepiej
niż my sami? 					

nie tylko z miasta
ANDRZEJ WINOGRODZKI

O Nowym Roku

W

spominam o tym z początkiem roku od lat!
Uroczy Bobasek urodzony o północy ostatniego
dnia grudnia w ciągu dwunastu miesięcy staje się
zgrzybiałym starcem, będąc przykładem genetycznej choroby błyskawicznej utraty młodości! Rok składający się z określonej ilości dni, tygodni i miesięcy – tym razem
wydłużony o jeden lutowy dzień – mieści w sobie potencjał
wszelkich możliwych dokonań lub zaniechań. Co spełni, a co
pominie, w czym się sprawdzi, a w czym rozczaruje i zawiedzie – tego dowiemy się w swoim czasie, gdy oseska, który
stał się starcem zastąpi kolejny osesek! Witaj Nowy Roku,
będziemy obserwować jak działasz i z czym do nas przyszedłeś, co przyniesiesz zagubionej Europie i skłóconej Polsce!
Nadejdzie-sz – to pewne – z całym spektrum ludzkiego losu,
jego wariantów i możliwości!			

Podtrzymują
kresowe tradycje
Członkowie i sympatycy Klubu „Samborzan” Towarzystwa Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Oświęcimiu zebrali się na tradycyjnym Opłatku Kresowym.
Jak co roku w drugą sobotę
stycznia Kresowianie spotkali się, by złożyć sobie życzenia
wszelkiej pomyślności w nowym roku.
– Po modlitewnym rozpoczęciu przekazano treść przesłanych do Klubu życzeń na
2016 rok od zaprzyjaźnionych
organizacji i instytucji z Polski
i Ukrainy. Podczas spotkania
dzielono się opłatkiem na modłę wschodnią, czyli z miodem,
składano sobie nawzajem życzenia, spożywano potrawy
z przepisów, które posiada
Barbara Luks – Kresowianka
pochodząca z Borysławia, gospodyni hotelu „Kamieniec”,
w którym odbyło się spotkanie
– informuje Włodzimierz Paluch z Klubu „Samborzan”.

– Między posiłkami śpiewano
kolędy, a ponieważ był to drugi
dzień świąt Bożego Narodzenia wg obrządku wschodniego
– zaśpiewano też jedną kolędę
w języku ukraińskim. Oczywiście śpiewali starsi Kresowianie, którzy w młodości śpiewali
wraz z grekokatolikami i prawosławnymi. Akompaniowała
na skrzypcach Krystyna Bander z Bujakowa – dodaje.
Uczestnicy przynieśli ponad
200 kg produktów spożywczych, które zostały przekazane
obecnemu na spotkaniu o. Dariuszowi Świdzie z Truskawca
i spontanicznie zebrali ponad
1,6 tys. zł na rzecz ubogich parafian Truskawca i Borysławia.
– ekt
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Wyjątkowe odznaczenie

Wsparcie hokejowej
tradycji

Fot. SP 4

Odznaczenie Serduszko Deus Caritas Est trafiło do
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4
Miasto Oświęcim podpisało umowę ze spółką Oświęcimski
w Oświęcimiu.
Sport SA i przeznaczyło 350 tys. zł na promocję miasta podi uczniowie szkoły wraz z rodzicami.
czas rozgrywek ekstraligi w hokeju na lodzie.
– Jest to wielkie wyróżnienie
dla naszej szkoły, gdyż jednym
z nagrodzonych był również
Ojciec Święty Jan Paweł II – zaznacza Joanna Kuźma, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
w Oświęcimiu.
– Zbiórka darów w ramach akcji Paczka Świąteczna Dzieci
Śląska – Dzieciom Lwowa jest
prowadzona w naszej szkole od kilku lat. Społeczność
szkolna z wielkim zaangażowaniem zbiera trwałe produkty żywnościowe, zabawki oraz
przybory szkolne i sportowe,
które trafiają potem do mieszkańców Kresów – informuje
Blanka Skrobisz, opiekun akcji
w szkole.
Komitet gromadzi dary i przekazuje je do Centrum Oazowego Archidiecezji Lwowskiej
w Dolinie koło Stanisławowa
z przeznaczeniem na zimowiska i kolonie oazowe Ruchu
Światło-Życie dla najbiedniejszych dzieci.
– In

Rozpisany pod koniec 2015
roku konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie
promocji miasta poprzez sport
ogłoszony przez Urząd Miasta Oświęcim został rozstrzygnięty. Dla wielu oświęcimian
hokej na lodzie stanowi ważną
dyscyplinę sportową, a rozgrywki wpisały się w sportową tradycję naszego miasta.
To ważny element wizerunku
Oświęcimia w Polsce i za granicą. Umowę podpisali prezes
spółki Oświęcimski Sport Pa-

weł Kram i prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut.
Podczas rozgrywek ligowych
drużyna KS Unia Oświęcim
będzie promowała miasto poprzez zamieszczanie w oficjalnej nazwie klubu nazwy miasta
Oświęcim, herbu Oświęcimia
na głównym buliku hali lodowej w Oświęcimiu i na strojach
zawodników, bandach, plakatach reklamujących rozgrywki PHL, biletach itp. Spółka
Oświęcimski Sport zobowiązała się też m. in. do zamiesz-

czania nazwy miasta Oświęcim
podczas relacji telewizyjnych
i internetowych ze spotkań ligowych, a także na materiałach
promocyjnych i gadżetach klubowych oraz do prowadzenia
szkoleń sportowych we współpracy z Uczniowskim Klubem
Hokejowym i pomocy dydaktycznej zawodnikom w szkółce
hokejowej. Oświęcim będzie
też promowany dzięki przekazywaniu informacji o wsparciu
drużyny hokejowej przy podawaniu jej osiągnięć i wyników
do publicznej wiadomości
w mediach o zasięgu lokalnym,
powiatowym i krajowym.
Dzięki temu w mieście podtrzymywane są tradycje hokejowe, ale też popularyzuje
się hokej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, propaguje
wychowanie poprzez sport
dzięki nauce zasad współżycia
społecznego opartych na odpowiedzialności, wzajemnym
szacunku i zasadach fair play.
Umowa
obowiązuje
do
30 kwietnia br.
– In

Kapituła Kolegium Honorowego przyznała odznaczenie
Joannie Kuźmie na wniosek
prezesa Śląsko-Małopolskiego
Komitetu Pomocy Dzieciom
Polskim Archidiecezji Lwowskiej Józefa Ryguły, który osobiście wręczył laureatce wyróżnienie podczas uroczystych
szkolnych jasełek.
Przy tej okazji podziękowania
otrzymało grono pedagogiczne

71. rocznica
wyzwolenia

Listy wywierające
wpływ

Dotacje dla NGO

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu włączył się końcem ubiegłego roku w Maraton Pisania
Listów Amnesty International.

Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie
zadań publicznych w 2016 roku. Miasto Oświęcim przeznaczyło dla organizacji pozarządowych działających na rzecz
mieszkańców kwotę ponad 1,3 mln zł.

13 grudnia zakończyła się
zorganizowana po raz pierwszy w naszym mieście akcja.
Wspólnie napisano pięćset
dwadzieścia siedem listów!
– Dziękujemy nauczycielom
i uczniom oświęcimskich szkół
za otwarte przyjęcie naszych
wolontariuszy, którzy przeprowadzili ponad piętnaście
prezentacji informujących i zachęcających do udziału w ma-

Na wypoczynek i zajęcia dla
dzieci i młodzieży w okresie
ferii zimowych przeznaczono
15 tys. zł. Z kolei na turystykę
i krajoznawstwo, w tym m.in. na
zorganizowanie i prowadzenie
Punktu Informacji Turystycznej
w centrum miasta zapewniono
12,424 tys. zł. Działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej miasto
wsparło kwotą 440,230 tys. zł,
która zostanie wykorzystana
m.in. na szkolenia piłkarzy,
łyżwiarzy figurowych, koszy-

27 stycznia przypada
71. rocznica oswobodzenia
KL Auschwitz-Birkenau i miasta Oświęcim spod okupacji
Niemiec Hitlerowskich.
Tego dnia w ramach miejskich
obchodów w godzinach
od 8:30 do 10:00 zostanie
oddany hołd w miejscach pamięci na terenie Oświęcimia.
Główna rocznicowa uroczystość miejska odbędzie się
o godz. 10:00 przed Grobem
Nieznanego Żołnierza na placu
Tadeusza Kościuszki
w Oświęcimiu.
27 stycznia odbędą się
również państwowe obchody 71. rocznicy wyzwolenia
niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego
i zagłady Auschwitz-Birkenau.
Honorowy patronat nad tym
wydarzeniem objął Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda.
Głowne obchody rozpoczną
się o godz. 12:30 w budynku
tzw. „Sauny” na terenie byłego
obozu Auschwitz II-Birkenau
(wstęp tylko za zaproszeniami), a o godz. 14:00
odbędzie się ceremonia
upamiętniająca przy Pomniku
Ofiar na terenie byłego obozu
Auschwitz II-Birkenau.
Szczegóły na stronach organizatorów www.um.oswiecim.pl
oraz www.71.auschwitz.org/.
– ekt

Fot. facebook.com

Serduszko otrzymała dyrektor
oświęcimskiej podstawówki –
Joanna Kuźma. To wyróżnienie
za wieloletnie patronowanie
akcji Paczka Świąteczna, a także za wpajanie uczniom chrześcijańskich wartości, za pochylanie się z miłością i troską
nad najbiedniejszymi polskimi
dziećmi z Kresów oraz za solidaryzowanie się i orędowanie
za ich godnością i prawami.

ratonie oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej Galeria Książki
i Cafe Bergson, gdzie apele do
władz oraz listy solidarności
do osób, których prawa są łamane mogli pisać mieszkańcy
Oświęcimia – zaznacza Leszek
Szuster, dyrektor Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.
Listy trafią do ambasad, ministerstw, gubernatorstw krajów,
z których pochodzą bohaterki
i bohaterowie akcji. Podjęte zostaną starania, by uwolnić tych
ludzi z więzień oraz wywrzeć
nacisk na władze, aby zmieniły
złe prawo. Listy są ogromnym
wsparciem dla bohaterów i ich
bliskich, dają im siłę i nadzieję
w walce o swoje prawa.
Dyrektor MDSM zapowiada, że
już teraz wraz z Ambasadorami
Pamięci – absolwentkami i absolwentami projektu MDSM
„Jestem stąd! Świadomy przeszłości, odpowiedzialny za
przyszłość” przygotowują się
do kolejnej edycji maratonu
i zachęcają wszystkich oświęcimian do włączenia się w akcję.
– In

karzy, pływaków, hokeistów
i hokeistek, siatkarzy, tenisistów
stołowych i zawodników kick-boxingu oraz organizowanie
zawodów. 73,500 tys. zł otrzymały organizacje i stowarzyszenia na realizację projektów
kulturalnych. Działania na rzecz
integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
miasto wsparło kwotą 6,5 tys.
zł. Na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym przeznaczono 400,820

Podczas corocznego pikniku NGO w Oświęcimiu
For. archiwum GZO

tys. zł, a w obszarze ochrony
i promocji zdrowia 170,016
tys. zł. Na pomoc społeczną,
w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans,
które realizować będzie Stacja
Opieki Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej przy Parafii Wniebowzięcia NMP w Oświęcimiu,
miasto przeznaczyło 65,940 tys.
zł. Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Oświęcimiu otrzymało
dotację w kwocie 3 tys. zł na
poradnictwo prawne dla mieszkańców Oświęcimia.
158,551 tys. zł zabezpieczono
na opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami, w tym utrzymanie schroniska dla bezdomnych
zwierząt przy ul. Kamieniec
w Oświęcimiu, wyłapywanie
bezdomnych zwierząt oraz zbieranie potrąconych zwierząt na
terenie Oświęcimia, a 3 tys. zł
na opiekę nad bezdomnymi kotami. Szczegółowy wykaz organizacji, stowarzyszeń i fundacji,
które otrzymały dotacje znajduje się na stronie internetowej
www.um.oswiecim.pl/.
– In
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Zmiany naczelników

Porady prawne

W Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu pożegna- Od 1 stycznia Starostwo Powiatowe
no naczelników Wydziału Kryminalnego i Wydziału Ru- w Oświęcimiu oferuje nieodpłatną pochu Drogowego i mianowano nowe kierownictwo pionu moc prawną.
kryminalnego.

Nadkomisarz Marcin Wiśniowski, Naczelnik Wydziału
Kryminalnego awansował na
stanowisko I zastępcy Komendanta Powiatowego Policji
w Wadowicach, a nadkomisarz
Arkadiusz Śniadek, Naczelnik
Wydziału Ruchu Drogowego
objął stanowisko Komendanta
Komisariatu Policji w Andrychowie.
Podczas pożegnalnej uroczystości Komendant Powiatowy

Policji w Oświęcimiu inspektor
Bogdan Syrek oraz I zastępca Komendanta Powiatowego
Policji mł. insp. Robert Chowaniec podziękowali odchodzącym naczelnikom za bardzo
dobrą służbę, podkreślając ich
zaangażowanie w działania
mające na celu poprawę bezpieczeństwa w powiecie oświęcimskim.
Komendant Powiatowy Policji
w Oświęcimiu powierzył peł-

nienie obowiązków związanych
z kierowaniem pionem kryminalnym asp. szt. Jarosławowi
Adamcowi, dotychczasowemu
zastępcy Naczelnika Wydziału
Kryminalnego, a funkcję zastępcy Naczelnika Wydziału
Kryminalnego powierzył nadkom. Arturowi Patykowi, który
do tej pory kierował Referatem
operacyjno-rozpoznawczym.
– In

mu prawnego, pomoc w sporządzeniu projektu niezbędnych pism, np. o zwolnienie od
kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym.
Prawnicy nie będą się zajmowali przygotowywaniem pism
procesowych w toczącym się
postępowaniu przygotowawczym lub sądowym oraz sądowoadministracyjnym.
Pomoc nie obejmuje spraw
z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej
rozpoczęcia.
Porady świadczone są od poniedziałku do piątku w godz.
8:00–16:00 przy ul. Wyspiańskiego 10, pokój nr 133, tel.
338449717 i 338449601.
W ramach ogólnopolskiego
systemu darmowej pomocy
prawnej mają powstać łącznie
1524 punkty na terenie całego
kraju – minimum 2 w każdym
powiecie.
– ekt

Rozwój gospodarczy
W czerwcu zakończono
prace nad drugą częścią Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Dzięki temu w nowych
halach produkcyjnych i ma-

gazynowych czy w pomieszczeniach biurowych znalazły
swoje miejsce kolejne przedsiębiorstwa. Budynki Strefy bardzo szybko zostały zapełnione
w 98 proc. To mocny dowód
na to, że pomysł jej powiększenia był trafiony w dziesiątkę!
We wrześniu zakłady Synthos otworzyły nową linię do
produkcji kauczuku płynnego.
Wartość tej inwestycji to ponad
560 milionów złotych i kolejnych 160 nowych miejsc pracy!
W bezpośrednim sąsiedztwie Stefy Gospodarczej rozpoczęto budowę następnej fabryki.
Firma Alupol Films produkcję
chce rozpocząć w drugiej połowie tego roku. Dzięki temu
zatrudnienie znajdzie następne
150 osób! Koszt przedsięwzięcia
to 150 milionów złotych.
Te wybrane przykłady potwierdzają tezę, że w ostatnich
latach w Oświęcimiu chętnie

Miejska Strefa Aktywności Gospodarczej to nowe miejsca pracy

ulic Dąbrowskiego i Gałczyńskiego. Przeznaczono na ten cel
ponad 275 tysięcy złotych.
Powstały także nowe altany śmietnikowe. Przybyło ich
sześć: po dwie przy ulicach Rydla i Partyzantów oraz po jednej przy Czarnieckiego i Powstańców Śląskich.

lokują się inwestorzy. Dotyczy
to zarówno tych największych –
liderów w swoich dziedzinach,
znanych w kraju i za granicą
(Synthos, Alupol), jak i tych
mniejszych, ale też ważnych.
Dzięki nim oświęcimianie łatwiej mogą znaleźć pracę blisko
swojego domu, a do wspólnej
kasy miasta trafia coraz więcej
pieniędzy z podatków.

Oświęcim – żywe miasto aktywnych ludzi

Małe też jest ważne
Rozwój gospodarczy jest
bardzo ważny, o czym była
mowa powyżej. Jednak nie
tylko on decyduje o tym, czy
w mieście mieszka się dobrze
i wygodnie. Swoją wagę mają
też rzeczy drobne. Przykładem
mogą być tu równe chodniki
dla pieszych lub estetyczne altany śmietnikowe, w których
łatwiej utrzymać czystość i porządek.

Samodzielnie można skontrolować swój stan trzeźwości
w Komendzie Powiatowej
Policji w Oświęcimiu oraz
komisariatach: w Brzeszczach,
Chełmku, Kętach i Zatorze.

Aby skorzystać z alkomatu
należy wyjąć z zasobnika
ustnik w kształcie słomki,
zdjąć osłonkę, ustnik umieścić
w otworze urządzenia, a następnie postępować zgodnie ze
wskazówkami wyświetlanymi
na ekranie.
Po kilku sekundach na wyświetlaczu pojawi się wynik
badania określony w promilach.
– ekt
Ogłoszenie płatne

Jaki był rok 2015
Za
nami
2015 rok. Był to
pierwszy, pełny rok obecnej
kadencji samorządu. Warto
przyjrzeć się
temu, jaki był,
co przyniósł naszemu miastu. Styczeń to naturalny czas
do podsumowań.
Poprzednia kadencja zakończona w 2014 roku w Oświęcimiu przebiegała pod znakiem
wielu zmian na lepsze. Czy
o roku, który właśnie za nami,
można powiedzieć to samo?
Tak, oto dowody.

Samoobsługowe, bezpłatne
alkomaty dla kierowców zostały zainstalowane w poczekalniach komisariatów Policji
w naszym powiecie.

Fot. KPP Oświęcim

Uroczyste pożegnanie i zarazem powitanie nowych naczelników
Fot. KPP w Oświęcimu

Mogą z niej skorzystać osoby,
które: nie ukończyły 26 roku
życia lub ukończyły 65 lat,
posiadają ważną Kartę Dużej
Rodziny, uzyskały prawo do
świadczenia z pomocy społecznej w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o pomoc prawną oraz kombatanci
i weterani. Bezpłatne porady
przysługują także osobom,
które zostały poszkodowane
lub poniosły straty w wyniku
katastrofy naturalnej, klęski
żywiołowej lub za sprawą awarii technicznej.
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie
prawa pracy, przygotowania do
rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego,
spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia
społecznego, spraw rodzinnych,
prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych
związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej.
Osoba zwracająca się o wsparcie może liczyć na wskazanie
sposobu rozwiązania proble-

Samoobsługowe
alkomaty

Wyremontowany chodnik przy
ulicy Gałczyńskiego

W ubiegłym roku kontynuowano program, dzięki któremu
poprawiono łącznie ponad 1500
m2 chodników. Zyskały otoczenia bloków położonych wzdłuż

Nowa altana śmietnikowa przy ulicy Rydla

Nasze miasto ciągle jeszcze
jest kojarzone przede wszystkim z Miejscem Pamięci. Stosunkowo niewielu łączy nas
z długą i bogatą historią, z której jesteśmy dumni czy z dorobkiem czasów współczesnych.
W roku 2015 miały miejsce kolejne edycje wydarzeń
służących promocji Oświęcimia. Dzięki Life Festival,
Oświęcimskiemu Forum Praw
Człowieka czy Alei Pisarzy do

miasta zawitało wielu gości
z kraju i zagranicy. Wśród nich
m.in. międzynarodowe muzyczne gwiazdy, znani polscy
pisarze, publicyści i naukowcy.
To dzięki temu z roku na rok
coraz więcej osób dowiaduje
się o tym, że Oświęcim to żywe,
ładne miasto, w którym wiele
się dzieje!
W krótkim tekście nie sposób powiedzieć o wszystkim,
co wydarzyło się przez ostatnich dwanaście miesięcy. Jednak choćby powyższe przykłady
pokazują, że rok 2015 był dla
naszego miasta rokiem udanym. Budżet uchwalony przez
radnych miejskich w grudniu
pozwala zakładać, że i ten obecny będzie równie pomyślny.
Piotr Hertig,
przewodniczący Rady Miasta

Dzięki Life Festival coraz więcej ludzi przekonuje się, że Oświęcim
jest żywym miastem
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wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu
NABÓR DO ORs

Do 22 stycznia prowadzony
jest nabór kandydatów do
Oświęcimskiej Rady Seniorów.
Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy znajdują
się w Wydziale Spraw Obywatelskich przy ul. L. Solskiego 2,
pokój nr 9 (tel. 338429309)
i stronie internetowej. Wypełniony i podpisany formularz
należy dostarczyć do Urzędu
Miasta Oświęcim przy ulicy
Zaborskiej 2 do 22.01 br.
O ważności zgłoszenia decyduje data wpływu formularza
zgłoszeniowego do UM.
Oświęcimska Rada Seniorów
jest zespołem o charakterze
konsultacyjnym, doradczym
i inicjatywnym. Ma reprezentować interesy i potrzeby
oświęcimskich seniorów.
Członkowie
obecnej Oświęcimskiej Rady
Seniorów dyżurują w siedzibie
Dziennego Domu Pomocy
w każdą drugą środę miesiąca
w godzinach 10:00–11:00.

Dobry czas dla Oświęcimia
Budżet miasta na 2016 rok został przyjęty na sesji Rady Miasta 23 grudnia ubiegłego roku. Tegoroczne dochody planowane są w wysokości ponad 158 milionów złotych, a wydatki na poziomie ponad 169 milionów złotych.
– Rok 2016 będzie bardzo dobry dla Oświęcimia i mieszkańców, dlatego że w naszym
budżecie, zarówno po stronie
bieżącej, jak i inwestycji jest
wiele projektów, które już się
rozpoczęły i będą finalizowane w tym roku. Na inwestycje
w różnych obszarach mamy
35,5 mln zł, czyli 20 proc. planowanych wydatków – podkreśla prezydent Janusz Chwierut.
– Jest też wiele inwestycji nowych, które będą miały duże
znaczenie w obszarze komunikacyjnym i gospodarczym –
zauważa.

– Cieszy mnie, że w tym roku
będzie tak dużo inwestycji prywatnych jak: budowa zakładu
produkcyjnego Alupol Films czy
innych w strefie gospodarczej,
hotelu przy ul. Leszczyńskiej czy
galerii handlowej przy ul. Królowej Jadwigi, bo to perspektywa
nowych miejsc pracy – dodaje.
Jak podkreśla prezydent, nie
wszystko da się ująć w budżecie
z uwagi na ograniczenia finansowe.
– Chcielibyśmy zrobić dużo
więcej, mamy kilkanaście gotowych projektów na etapie uzyskiwania pozwoleń na budowę,

musimy jednak czekać na ich
finansowanie w kolejnych latach – wyjaśnia. Dodatkowo
tegoroczny budżet dofinansowany zostanie kwotą 10 mln zł
pochodzących ze źródeł zewnętrznych.
Najważniejsze wydatki budżetu:
– Oświata i wychowanie oraz
Edukacyjna opieka wychowawcza to ponad 46,7 mln zł,
co stanowi 28 proc. wydatków
budżetu ogółem,
– Transport i łączność – ponad
23 mln zł, co stanowi ponad

AMAZONKI
ZAPRASZAJĄ

Stowarzyszenie Amazonek z Brzeszcz pełni dyżur
w Oświęcimiu. W pierwszy
i trzeci wtorek miesiąca w godzinach od 10 do 12, a w drugi i czwarty czwartek miesiąca
w godzinach od 15:30 do
18:00 w siedzibie przy ul.
Sienkiewicza 2 spotkać można
osoby, które udzielają porad
i wsparcia paniom po leczeniu
raka piersi.

Wizualizacja zagospodarowania „trójkąta bermudzkiego”

Stawki podatków i opłat lokalnych

13 proc. wydatków budżetu
ogółem,
– Pomoc społeczna – ponad
20,6 mln zł, co stanowi ponad
12 proc. wydatków budżetu
ogółem,
– Ochrona zdrowia – 1,3 mln zł,
co stanowi około 1 proc. wydatków budżetu ogółem,
– Gospodarka mieszkaniowa –
ponad 12,9 mln zł, co stanowi
ponad 8 proc. wydatków budżetu ogółem,
– Administracja publiczna – ponad 13,5 mln zł to około 8 proc.
wydatków budżetu ogółem,
– Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa –
ponad 1,6 mln zł, co stanowi
około 1 proc. wydatków budżetu ogółem,
– Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska – ponad
12,1 mln zł, co stanowi ponad
7 proc. wydatków budżetu ogółem,
– Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego – ponad 7,8 mln zł,
co stanowi ponad 4 proc. wydatków budżetu ogółem,
– Kultura fizyczna – ponad
25 mln zł, co stanowi około

Najważniejsze
inwestycje tego roku:

•kontynuacja przebudowy
i rozbudowy krytej pływalni
– 18 mln zł,
•obwodnica północna, którą
realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich – 2,7 mln zł,
•park na Zasolu w rejonie
tzw. trójkąta bermudzkiego
– 2 mln,
• przebudowa ul. Krzywej
na Zasolu, ul. Zajazdowej
na Kamieńcu,
•rozpoczęcie budowy hali
sportowej przy Zespole
Szkół nr 1, która zakończy się w 2018 roku –
1 mln zł,
•dotacja do przebudowy
dróg powiatowych: ul. Szpitalnej (zakończenie 2016)
i ul. Słowackiego (zakończenie 2017) – 1 mln zł,
•prace konserwatorskie podziemnych reliktów ratusza
– 500 tys. zł.

15 proc. wydatków budżetu
ogółem.
W budżecie na 2016 rok jest
76.596 zł na dotację do PWSZ.
Ponadto utworzono rezerwę
celową na wydatki inwestycyjne dla rad osiedli w wysokości
300 tys. zł. Są też pieniądze na
promocję miasta podczas Life
Festival Oświęcim 2016 i rozgrywek sportowych, a także
dotacje dla organizacji pozarządowych i Młodzieżowej
Rady Miasta.

Pół godziny za złotówkę

Od 2016 roku obowiązują nowe stawki podatków lokalnych. Uchwałę w tej Od 15 stycznia w strefie płatnego postosprawie radni podjęli w listopadzie ubiegłego roku. Podatki wzrosły średnio ju można parkować 30 minut. Kierowcy
o 3 proc., co daje 1 grosz w przypadku budynków mieszkalnych, do 33 groszy zapłacą za postój 1 zł.
w przypadku działalności gospodarczej.
Do tej pory za parkowanie na- ty pobierane są oprócz świąt:
Z kolei stawki opłat na oświęcimskim targowisku pozostaną
bez zmian. Kupcy w okresie
zimowym, w styczniu i lutym,
mogą też liczyć na bonifikatę,
która wynosi 50 proc.
Stawki podatku od gruntów
(od 1 m kw. powierzchni):
1. związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej –
0,80 zł,
2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
powierzchniowymi płynącymi
jezior i zbiorników sztucznych
4,58 (od 1 ha),
3. pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego – 0,23 zł.

Stawki podatku od budynków
lub ich części (od 1 m kw. powierzchni użytkowej):
1. mieszkalnych – 0,51 zł,
2. związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej –
21,09 zł,
3. zajętych na prowadzenie
działalności w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem
siewnym – 10,04 zł,
4. związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych –
2,67 zł,
5. pozostałych w tym:
a) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego – 5,12 zł,
b) zajętych na pomieszczenia
gospodarcze lub chów drobnego inwentarza – 4,49 zł,

c) rekreacyjnych, zlokalizowanych na terenie ogródków
działkowych – 5,52 zł,
d) garaży wolno stojących –
4,92 zł,
e) pozostałych – 6,74 zł.
Stawki opłaty targowej na
2016 rok zostały utrzymane na
dotychczasowym poziomie.
W styczniu i lutym obniżono
je o 50 proc. i będą kształtować
się następująco:
– w dni targowe, czyli wtorki,
czwartki, soboty i niedziele
– 6,30 za 1 m kw. (w styczniu
i lutym 3,15 zł od każdego pełnego lub rozpoczętego metra
kw. zajętej powierzchni),
– w pozostałe dni – 4,50 zł
(2,25 zł),

wet kilku minut trzeba było
– przy sprzedaży odręcznej – zapłacić za całą godzinę, czyli
3 zł (1,50 zł).
2 zł. Zmiana w zasadach parkowania wynika głównie z głosów
Stawka opłaty od posiadania mieszkańców, którzy niejednopsów będzie wynosić 60,00 zł krotnie podkreślali, że niektóre
rocznie od jednego psa. Or- sprawy w mieście załatwiają do
gan nadzoru, czyli Regionalna 30 minut. Takie rozwiązanie poIzba Obrachunkowa uchylił zwoli też zwiększyć rotację sauchwalone przez Radę Miasta mochodów i znaleźć miejsce do
i obowiązujące w poprzednich parkowania przez kolejnych kielatach ulgi dla emerytów i ren- rowców. Dodatkowo poszerzyła
cistów oraz zwolnienia z opłat się strefa płatnego postoju o odcirodziców lub opiekunów dzieci nek ulicy Chopina od skrzyżowaz orzeczoną niepełnospraw- nia z ul. Dąbrowskiego do skrzynością, bez względu na wiek. żowania z ul. Żwirki i Wigury.
Dlatego osoby korzystające W dalszym ciągu za pierwszą
z tych ulg w latach ubiegłych, rozpoczętą godzinę dalej zapłacipocząwszy od 2016 r., będą my 2 zł, ale też czwartą i następmusiały uiścić opłaty od posia- ną. Druga rozpoczęta godzina
kosztuje 2,20 zł, a trzecia 2,40 zł.
dania psów w kwocie 60 zł.
Za 30 minut zapłacimy 1 zł. Opła-

– od poniedziałku do piątku od
7.00 do 15.00, w soboty od 7.00
do 13.00 – na ulicy Żwirki i Wigury oraz parkingu przy ul. Chopina i odcinku ul. Chopina od
ul. Dąbrowskiego do ul. Żwirki
i Wigury,
– od poniedziałku do piątku
od 8.00 do 18.00, w soboty od
8.00 do 13.00 na pozostałej części strefy. Kierowcy, którzy nie
opłacą postoju w przypadku
kontroli będą musieli zapłacić
dodatkowo 50 zł. Jeśli opłatę
uiszczą w terminie do 7 dni
wtedy ulegnie ona obniżeniu do
25 zł. W Oświęcimiu w strefie
płatnego postoju jest około 700
miejsc postojowych. Bezpłatny
parking na kilkadziesiąt samochodów znajduje się przy ul.
Bulwary w Starym Mieście.
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Rozmowy o planach
i inwestycjach

Spotkanie na temat LPR

Miasto przygotowuje program rewitalizacji. Trwają konsultacje społeczne.
Planowane jest też spotkanie w Galerii
W Oświęcimiu gościł marszałek województwa małopol- Książki.
skiego Jacek Krupa. W Urzędzie Miasta rozmawiał z Janu- Od 18 stycznia do 9 lutego prze- będzie się 2 lutego w Miejskiej
prowadzone zostaną konsultacje Bibliotece Publicznej – Galeria
szem Chwierutem prezydentem Oświęcimia.
Zwiedził też Miejską Strefę Aktywności Gospodarczej Nowe
Dwory, gdzie w inkubatorze
ulokowały się małe i średnie
firmy, a na terenie obok firma Alupol Films buduje duży
zakład produkcyjny. Spotkał
się również z zarządem spółki
Synthos, by zapoznać się z kolejnymi planami inwestycyjnymi w branży chemicznej.
Wizyta nowego marszałka
województwa małopolskiego
w mieście była okazją do rozmowy na temat strategicznych
projektów Oświęcimia.
– Przedstawiłem marszałkowi najważniejsze zadania, jakie
będziemy realizować w najbliższych latach, które są przygotowane przez miasto, jak również
te projekty, na które będziemy
aplikować o środki unijne. Chcemy też pokazać obszar gospodarczy, który ostatnio bardzo się
rozwinął – mówił Janusz Chwierut prezydent Oświęcimia.
Rozmawiano więc o przedsięwzięciach w ramach Oświęcimskiej Przestrzeni Spotkań,
obwodnicy północnej, przebudowie krytej pływalni, parkingu wielopoziomowym Park
and Ride, hali sportowej przy
Zespole Szkół nr 1, przedłużeniu ul. Batorego i niskoemisyjnym transporcie.

– Mówiliśmy o planach rozwoju miasta, nie tylko tych doraźnych, na dziś i jutro, ale też
tych strategicznych. Oświęcim
jest ważnym miastem na mapie województwa małopolskiego, stąd zintegrowanie planów
województwa z miejskimi jest
istotne, nie tylko pod względem finansowym, ale też planowania – zaznaczył marszałek
Jacek Krupa.
Wiele uwagi poświęcono obwodnicy północnej, inwestycji
drogowej, którą województwo
małopolskie realizuje w Oświęcimiu. Ułatwi ona połączenie
m.in. z Krakowem, miejscowościami sąsiadującymi ze stolicą
Małopolski oraz aglomeracją
górnośląską. Umowa z wykonawcą została podpisana
w ubiegłym roku. Marszałek
Krupa przypomniał, że finansowanie jest zapewnione i budowa po etapie projektowym
rozpocznie się w tym roku.

Odniósł się też do przedstawionego przez miasto pomysłu
budowy parkingu wielopoziomowego Park and Ride w rejonie dworca PKP. Na ten cel
miasto chce pozyskać pieniądze unijne.
– Województwo współpracuje
z gminami leżącymi wzdłuż
linii kolejowej relacji Oświęcim–Kraków przez Spytkowice
i Skawinę. Uruchomiliśmy tę
linię od nowa. Mamy 10 pociągów. Chcemy teraz zbadać ruch
pasażerski, gdyby prognozy
okazały się dobre, to wtedy planowany Park and Ride mógłby
obsłużyć ten kierunek. To byłaby szansa na uruchomienie
kiedyś szybkiej kolei aglomeracyjnej w kierunku Krakowa.
Ten projekt jest bardzo dobry
i dopełnia od strony zachodniej ideę zintegrowanej kolei
małopolskiej – mówił marszałek Krupa.		

Za wsparcie inwestorów
Miasto Oświęcim otrzymało wyróżnienie „Gmina przyjazna inwestorom”.
Nagrodę przyznaną przez wojewodę małopolskiego Józefa
Pilcha, marszałka województwa Jacka Krupę i prezesa zarządu Krakowskiego Parku
Technologicznego Wiesławę
Kornaś-Kitę wręczono podczas spotkania w siedzibie KPT,
na którym dziękowano inwestorom za wybranie Małopolski
jako siedziby swojej działalności
gospodarczej. Przedstawicielom
firm oraz burmistrzom gmin,
na terenie których znajdują się
inwestycje wręczono oficjalne pozwolenia na działalność

w krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W ubiegłym
roku Krakowski Park Technologiczny wydał 18 takich zezwoleń.
– Otoczenie nastawione na
rozwój biznesu, infrastruktura,
a przede wszystkim ludzie decydują o tym, że Małopolska
jest atrakcyjnym miejscem do
inwestowania. Cieszy mnie, że
wybraliście właśnie nasze województwo – mówił podczas uroczystości marszałek Jacek Krupa.
Krakowska SSE obejmuje obszar ponad 700 hektarów na te-

renie województwa małopolskiego oraz podkarpackiego.
Składa się z 27 podstref znajdujących się na obszarze 25 gmin,
w tym w Oświęcimiu. Swoją
działalność w oświęcimskiej
podstrefie ulokowały firmy
Alupol Films przy ul. Gospodarczej i Lubasohn przy ul.
Zwycięstwa.
Oferta SEE skierowana jest
do wszystkich firm z sektora
tradycyjnego przemysłu, z wyjątkiem produkujących wyroby
koncesjonowane przez państwo (m. in. alkohol, wyroby
tytoniowe, produkcja stali)
oraz wielu firm z sektora usług.
			

społeczne dot. projektu uchwały ws. wyznaczenia obszarów
zdegradowanych i obszarów
rewitalizacji miasta Oświęcim
w ramach Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Oświęcim
na lata 2015–2025. Konsultacje
zostaną przeprowadzone w następujących formach:
a) spotkanie otwarte dla mieszkańców, umożliwiające omówienie i ocenę propozycji
wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, a także wyrażenie opinii
propozycji i uwag oraz składanie ich do protokołu, które od-

Książki o godz. 16,
b) zbieranie uwag ustnych
w punkcie konsultacyjnym,
który zlokalizowany będzie
w Biurze Rozwoju Miasta tut.
Urzędu Miasta przy ul. Zaborskiej 2, pokój 27,28,
c) zbieranie uwag w postaci
papierowej lub elektronicznej
przez wypełnienie formularza
w punkcie konsultacyjnym,
który zlokalizowany będzie
w Biurze Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Oświęcim przy ul.
Zaborskiej 2, pokój 27, 28 lub
wysyłanych na maila: brm@
um.oswiecim.pl/.		
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HARMONOGRAM
DYŻURÓW RADNYCH
BIURO RADY
MIASTA oświęcim,
UL. JAGIEŁŁY 25,
tel. 33 842 94 33
Przewodniczący
Rady Miasta
Piotr Hertig

wtorek w godz. 16:00–17:00

Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta
Elżbieta Kos
poniedziałek
w godz. 14:30–15:30

3.02 w godz. 13:00–15:00
Stanisław Biernat
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta,
Komisja Rewizyjna
10.02 w godz. 13:00–15:00
Michał Chrzan
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta,
Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
17.02 w godz. 13:00–15:00
Witold Figiel
Komisja Ochrony Zdrowia,
Środowiska i Pomocy
Społecznej,
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji

SESJA RADY MIASTA

Dotacje do pieców
i przyłączy kanalizacyjnych

23 grudnia 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.

Również w tym roku prowadzony bęinformacje na
dzie program dotacji do wymiany stawww.um.oswiecim.pl
rych pieców na nowe ekologiczne urząStrona miasta Oświęcim
dzenia grzewcze oraz zakup i montaż
www.um.oswiecim.pl znajduje
solarów.
się na portalach społecznościoMiasto ma na to 70 tys. zł.
Osoby zainteresowane przeprowadzaniem takich inwestycji otrzymają dofinansowanie.
W przypadku likwidacji kotłów
węglowych i ich wymiany na
ekologiczne źródła ciepła mogą
liczyć na dofinansowanie od
3 do 5 tys. zł. Wysokość dotacji
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. W tym przypadku termin
składania wniosków upływa
31 lipca 2016 r.
Mieszkańcy planujący montaż
kolektorów słonecznych mogą
dostać dotację nie większą niż

wych Nasza Klasa i Facebook.

5 tys. zł, ale pod warunkiem, że
mają ekologiczne źródło ciepła.
Na przydomowe oczyszczalnie Wieści z Oświęcimia
ścieków i budowę przyłączy do
w lokalnej TV
kanalizacji sanitarnej również
można otrzymać dofinansowaProgram informacyjny „Wieści
nie nie większe niż 2,5 tys. zł.
z Ratusza” można oglądać
Termin składania wniosków
w każdy piątek o godzinie
upływa 30 września 2016 r. 18:00. Wiadomości są powtaNa ten cel miasto ma 30 tys. zł. rzane przez cały weekend, co
Wnioski należy składać w sie- trzy godziny. Możecie się więc
dzibie Urzędu Miasta Oświę- Państwo dowiedzieć o nowych
cim, ul. Zaborska 2.
inwestycjach, o tym, co cieSzczegółowe informacje możkawego słychać w kulturze,
na uzyskać w Wydziale Gospo- oświęcimskim sporcie, a także,
darki Miejskiej w pokoju 23 a może nawet przede wszyst(II piętro) lub pod nr. tel. 33 84
kim o aktywności samych
29 123.
oświęcimian.
Na przydomowe oczyszczalnie
Wiadomości można oglądać
ścieków i budowę przyłączy do na portalu internetowym www.
kanalizacji sanitarnej również faktyoswiecim.pl i www.oswiemożna otrzymać dofinansowacimonline.pl/.
nie nie większe niż 2,5 tys. zł.
„Wieści z Ratusza” są też
Termin składania wniosków
dostępne w Internecie
upływa 30 września 2016 r.
na stronie www.ostv.pl
oraz www.um.oswiecim.pl

wieści z oświęcimskiego ratusza
przygotowała katarzyna kwiecień
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Młodzi kolędnicy
15 stycznia w sali widowiskowej Oświęcimskiego Centrum Kultury rozbrzmiewały melodyjne nuty kolęd i pastorałek bożonarodzeniowych. Trwał bowiem
XI Konkurs Kolęd Polskich i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda”, który objął patronatem Prezydent Miasta Oświęcim.
Do udziału w konkursie zgłosiło się siedemdziesiąt jeden podmiotów wykonawczych. Aby w
nim wystąpić dzieci i młodzież
przybyli nie tylko z Oświęcimia
i okolic, ale też m.in. z Krakowa,

Katowic, Zabrza, Nowego Targu, Starachowic, Łodzi. Został
rozegrany w kategorii solistów
oraz zespołów w trzech grupach
wiekowych. Dla jurorów ważny
był dobór repertuaru, poziom

wykonania, opracowanie sceniczne, zgodność formy kolędowania z tradycją, pomysłowość
i oryginalność uczestników wyrażająca się w przygotowanych
przez nich strojach kolędni-

czych oraz rekwizytach wykorzystanych podczas występu.
Komisja w składzie: Izabela
Mytnik (muzyk, wokalistka,
pedagog wokalny), Joanna Kasperek-Szymonik (wokalistka,

Zespół ze Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Oświęcimiu

Łemkowska autoanaliza

pedagog wokalny), Jakub Połącarz (muzyk, pedagog) i Jacek
Furtak (muzyk) po wysłuchaniu
prezentacji artystycznych przyznała nagrody i wyróżnienia.
W kategorii szkoły podstawowe
– soliści: I nagrodę Aleksandrze
Płatek z Wielunia, II Grzegorzowi Pawińskiemu z Bulowic
i III nagrodę ex aequo Mateuszowi Bakalarskiemu z Bulowic, Mai Ciach z Wielunia
i Zuzannie Początek z Krakowa.
W kategorii szkoły podstawowe
Aleksandra Teda z Bulowic
– zespoły nagrodę dla zespołu
kolędników z klasy VI z Nowej
Góry. W kategorii szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
– soliści komisja przyznała nagrodę ex aequo Julii Nykiś z Łodzi i Pawłowi Wysowskiemu
ze Szczawy. W kategorii szkoły
gimnazjalne i ponadgimnazjalne – zespoły jury przyznało
wyróżnienie Grupie Muzycznej
„Trzy Czwarte” z Kęt.
Laureaci konkursu otrzymali
pamiątkowe statuetki i dyplomy.
Szczegółowe wyniki zamieszczone są na stronie internetowej
organizatora – Oświęcimskiego
Centrum Kultury – www.ock.
Kinga Zabawska z PZ 2
org.pl/.
– In w Oświęcimiu

Wołanie o pokój

Wystawa „Autoportret potrójny” to część XV edycji projektu 26 stycznia o godz. 17:30 w galerii „Tyle światów” Oświę„Łemkowskie Jeruzalem”, który prezentuje twórczość arty- cimskiego Centrum Kultury otwarta zostanie wystawa karystów łemkowskiego pochodzenia i sympatyków łemkow- katur antywojennych.
skiej kultury.
Prezentowane prace zostały
nadesłane na XVIII Międzynarodowy Salon Karykatury
Antywojennej. Przedsięwzięcie
od ponad trzech dekad jest organizowane w mieście Kragujevac w Serbii.
To biennale, które zostało zainicjowane dla upamiętnienia
mordu, jakiego w czasie II wojny światowej dopuścili się niemieccy żołnierze. 21 października 1941 roku wymordowali
około 3 tysięcy cywilów, w tym
dzieci – mieszkańców serbskiego Kragujevaca i okolic.
Wydawać by się mogło, że satyryczny rysunek to nieodpowiednie narzędzie, by mówić
o tak ważnych sprawach jak
wojna i pokój. Ale właśnie takie krzywe zwierciadło ukazujące absurdalność wojny może
pokonać barierę językową.
Pokonkursowa wystawa odwiedza wiele miast w różnych
krajach, stając się punktem
refleksji, poruszając i budząc
sumienia. Jest też popularna
wśród karykaturzystów z całego świata.
– Nieważne, czy są to naiwne,
przypominające rysunki dzieci, prace, które wyszły spod
niewprawnych dłoni osób
dorosłych z upodobaniem
do szkicowania, czy też najinteligentniejszych mistrzów
karykatury, unikalna inspiraPodczas kuratorskiego oprowadzania widzowie dowiedzieli się ciekawostek nie tylko na cja wywodzi się z uniwersal-

To kolejna odsłona, po wystawach „Efekt Warhola” (2013)
i „Notatnik ze świata” (2014),
cyklu prezentacji podejmującego w swojej idei kluczowy
dla tego przedsięwzięcia temat
poszukiwań własnych korzeni,
tożsamości, w odniesieniu do
miejsca, w którym się żyje.
Autoportret to temat bardzo
popularny wśród wielu artystów, którzy priorytetowo
traktowali próby autoanalizy
i poznania własnej tożsamości. Inspiracją dla twórców był
obraz Nikifora – Epifaniusza
Drowniaka pt. „Autoportret
potrójny”.
– Wbrew pozorom autoportret
nie należy do najłatwiejszych
przedstawień – wymaga wnikliwej obserwacji, rewizji, autoanalizy. Poznania własnej toż-

samości, również tej twórczej,
w stosunku do siebie samego
i w stosunku do innych ludzi,
a zatem do kultury i tradycji –
mówi Natalia Hładyk, kuratorka wystawy.
– Na początku pewnie nikt nie
przypuszczał, że podjęta przez
Zjednoczenie Łemków, jakby
nie patrzeć niszowa – jeśli chodzi o mniejszości narodowe
w Polsce – inicjatywa przetrwa
tak długo. Przyjmie służebną
rolę kreowania tego, co atrakcyjne i współczesne w kulturze
łemkowskiej. Będzie przywracać pamięci znanych artystów,
jak Andy Warhol czy Nikifor
– Epifaniusz Drowniak, którzy
w świadomości publicznej raczej nie są identyfikowani jako
Rusini czy chociażby Łemkowie – zaznacza Natalia Hładyk.

temat sztuki Łemków, ale też o ich codziennym życiu

Leon Tarasewicz, Edward
Dwurnik, Zenek – Iłarion Daniluk, Małgorzata Dmitruk,
Grzegorz Sztwiertnia, Joanna Zemanek, Natalia Hładyk,
Michał Kastory, Magdalena
Kulesza-Fedkowicz,
Tetiana
Skoromna, Tereza Barabasz,
Mychajło Barabasz, Danyło
Mowczan i Daniel Białowąs –
to nazwiska artystów, którzy
wzięli udział w projekcie, a ich
prace są prezentowane w galerii
„Tyle światów” Oświęcimskiego Centrum Kultury. Trzeba
się spieszyć, ponieważ wystawa
XV edycji projektu realizowanego przez Zjednoczenie Łemków „Łemkowskie Jeruzalem”
pt. „Autoportret potrójny” jest
czynna tylko do 20 stycznia.
– In

nej idei potępienia dla wojny, przemocy i zniszczenia.
Głównym celem jest wołanie
do zdrowego rozsądku, by dać
światu pokój – mówią organizatorzy wystawy.

Karykatury można oglądać do
21 lutego. Organizatorami wystawy w Oświęcimiu są Miasto
Oświęcim i Oświęcimskie Centrum Kultury.
– ekt

kultura
Wsparcie pokojowego festiwalu
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Kochać człowieka

W Oświęcimiu spotkają się twórcy niePokojowy, wielokulturowy przekaz festiwalu rozbrzmiewający z naszego mia- profesjonalni, których filmy dotyczą
sta na cały świat kreuje i objawia oblicze Oświęcimia niezwiązane z tragicznym człowieka i jego miejsca w świecie.
okresem jego historii. To właśnie dlatego kolejny raz władze Oświęcimia podpiOd 28 do 30 stycznia odbędzie
sały umowę na promocję miasta podczas Life Festival Oświęcim 2016.
się 17. Międzynarodowy FePrezydent Oświęcimia Janusz
Chwierut wraz z Beatą Chachułą, skarbnikiem miasta oraz
Darek Maciborek, prezes Fundacji Peace Festival Oświęcim
podpisali umowę na promocję
miasta podczas tegorocznej
edycji Life Festival Oświęcim
2016. Kwota dotacji dla fundacji wynosi 650 tys. zł.
– Wcześniejsze edycje LFO potwierdziły, że to istotny projekt
w aspekcie pozytywnych wartości, które promuje. Jest ważnym wydarzeniem dla naszego miasta, ponieważ pozwala
postrzegać go inaczej niż tylko
jako miejsce tragedii. Miejsce,
z którego płynie pokojowy
przekaz jest bardzo wyraziste
i symboliczne. Nam, oświęcimianom przyświeca szczególna powinność, by przestrzegać
świat przed tragediami, aby
więcej do nich nie dochodziło
– powiedział prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut.
– Projekt, który kontynuujemy
wspólnie z głównym partnerem – miastem Oświęcim, stał
się projektem międzynarodowym, a gwiazdy, które zapraszamy, znają jego przesłanie dla
pokoju i tolerancji. Elton John

przyjął z ogromną radością
i specjalnym zaangażowaniem
zaproszenie na siódmą edycję
LFO – zaznaczył Darek Maciborek, dyrektor artystyczny
festiwalu.
– Za każdym razem, kiedy zastanawiamy się, jak ważny jest
festiwal, nie tylko dla oświęcimian, w warstwie kulturowej, ale też promowania innej
twarzy Oświęcimia, sytuacja
na świecie pokazuje, że jest on
potrzebny. Ostatnie wydarzenia na arenie międzynarodowej potwierdzają, że głos z tego
miejsca jest ważny w aspekcie

wielokulturowego porozumienia. Hasłem przyświecającym
tej edycji, które zresztą pojawiało się po zamachu w Paryżu, jest nie dać się przestraszyć,
aby tolerancja nie stała się orężem, tylko naszym sprzymierzeńcem – dodał.
Po raz pierwszy w siedmioletniej historii LFO koncerty
stadionowe odbędą się zarówno w sobotę, jak i w niedzielę.
Na obu wystąpią gwiazdy światowej sceny muzycznej. Festiwal
potrwa od 16 do 19 czerwca.
Dyrektor artystyczny przypomniał, że cały czas trwają prace

Powtórka z rozrywki
Bawią siebie i innych, a scena to ich żywioł. O kim mowa?
O Kabarecie „Czarna Rękawiczka”, który działa w ramach
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oświęcimskim Centrum
Kultury.
Kabaret powstał w październiku 2011 roku, ale już teraz
zaprasza na jubileuszową premierę nowego programu „Przeżyjmy to jeszcze raz”. Będzie on
przypomnieniem fragmentów
ich najlepszych występów.
– Programy kabaretowe „Czarnej Rękawiczki” są bliskie seniorom, ponieważ opowiadają

o ich życiu, a także relacjach
z młodszymi. Znaleźć w nich
też można odzwierciedlenie
różnych szaleństw dziejących
się na świecie widziane z seniorskiej perspektywy, czyli
po prostu „naszymi oczami”
– mówi Łucja Jurys, pomysłodawczyni kabaretu i reżyserka
programów.

W kabaretowych planach na
przyszłość nie zapowiadają się
żadne zmiany. Seniorzy nadal
planują bacznie przyglądać się
otoczeniu, które dostarcza najlepszych twórczych inspiracji,
by móc później przekuwać to
na zabawne programy oraz występować, brać udział w konkursach.

nad przygotowaniem nowej lokalizacji festiwalu. Organizatorzy liczą, że w przyszłym roku
będziemy mogli zobaczyć inne
jego oblicze z tym związane.
Wspomniał też, że Life Festival
to duże przedsięwzięcie nie tylko organizacyjne, ale również
finansowe. Zdradził, że budżet
festiwalowy wynosi 6–7 mln zł,
które fundacja musi pozyskać.
– Jesteśmy fundacją, a nie instytucją komercyjną, więc
każda pozyskana złotówka jest
przeznaczana na kolejną edycję
– wyjaśniał.
– Bez wsparcia miasta, które stanowi wprawdzie około jednej dziesiątej budżetu,
trudno jest zorganizować tak
gigantyczne przedsięwzięcie.
LFO jest to jeden z pięciu największych i najważniejszych
festiwali na mapie Polski, a nazwiska tegorocznych artystów,
które będziemy ogłaszać, będą
dowodem na to, że warto tu
przyjechać – dodał.
Oprócz muzycznych atrakcji
w ramach festiwalu organizatorzy zapowiadają także projekty
teatralne, sportowe oraz nowe
murale.
– In
– Patrzenie na rzeczywistość
z przymrużeniem oka jest ratunkiem przed uciążliwym
przemijaniem. Ratunkiem przed
tym, aby niedostatki ciała nie
odebrały nam radości życia. My,
jako twórcy i aktorzy, chcemy się
bawić oraz bawić wierną nam
widownię – stwierdza Łucja
Jurys.
– Działalność w kabarecie
przynosi nam zadowolenie i satysfakcję. Bardzo zależy nam
na tym, aby zawsze tak było,
bo czas spędzony w „Czarnej
Rękawiczce” integruje, rozwija
i nie pozwala starzeć się „na
smutno” – dodaje.
„Czarna Rękawiczka” to szesnastoosobowa grupa seniorów,
która proponuje oświęcimianom chwile zabawy i zadumy.
– Włączamy się w życie miasta,
które kochamy. Aktywizujemy
seniorów i chcemy pokazać, że
działanie w naszym wieku jest
nie tylko sposobem na nudę,
ale przede wszystkim rozwojem i przełamywaniem samotności. Najważniejsze to nie dać
się narzekaniu i mieć nowe
wyzwania skrojone na naszą
seniorską miarę – podkreśla
Łucja Jurys.
Jubileuszowy program „Przeżyjmy to jeszcze raz” odbędzie
się 11 lutego 2016 r. o godz.
17:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury (wstęp wolny).
Po występie Kabaret „Czarna
Rękawiczka” zaprasza na urodzinowy tort i szampana.
– In

stiwal Filmów Nieprofesjonalnych „Kochać człowieka”. Jest
to przedsięwzięcie kulturalne
o zasięgu międzynarodowym,
organizowane przez Oświęcimskie Centrum Kultury. Patronat
nad nim objęła UNICA – Światowa Unia Kina Niezależnego
afiliowana przy UNESCO oraz
Prezydent Miasta Oświęcim.
– Festiwal jest spotkaniem filmowców, którym bliskie są
sprawy człowieka, zarówno kochającego, radosnego, twórczego i zwycięskiego, ale także człowieka walczącego, cierpiącego,
przegrywającego... Festiwalowe
filmy – krótkometrażowe, fabuły, reportaże, dokumentalne
– zapisują ludzkie historie. Prezentują wielkie tragedie i małe
dramaty oraz chwile szczęścia
i radości – przybliża tematykę
prezentowanych filmów Adam
Kuta z Oświęcimskiego Centrum Kultury.
W pracach jury 17. Międzynarodowego Festiwalu Filmów
Nieprofesjonalnych „Kochać
człowieka” wezmą udział: Maria Malatyńska (filmoznawca,
krytyk filmowy), Magdalena
Piekorz (scenarzystka, reżyser filmowy i teatralny, dokumentalistka), Lidia Duda (reżyser, dokumentalista), Artur
Więcek (reżyser, scenarzysta),
Witold Kon (przewodniczący
Federacji Niezależnych Twórców Filmowych w Polsce).
Do udziału w tegorocznym
festiwalu zostały nadesłane
84 filmy, z których do konkursu zakwalifikowano 44.
– Prezentowane filmy dotyczą człowieka i jego miejsca
w świecie. Wpisują zmagania
człowieka, jego walkę o życie,
w kontekst przemian zachodzących w bliższym i dalszym
otoczeniu – dodaje Adam Kuta.
Festiwal 28 stycznia o godzinie 18:00 zainauguruje koncert

Festiwal jest
realizowany
przy wsparciu
finansowym
Miasta
Oświęcim

Program Festiwalu
czwartek 28.01.2016
•godz. 11:00–14:00 projekcje konkursowe, cz. 1
•godz. 15:30–17:30 projekcje konkursowe, cz. 2
•godz. 18:00 inauguracja
festiwalu – koncert „Ale
Kino z Alla Vienna” (wstęp
za zaproszeniami)
piątek 29.01.2016
•godz. 9:30–14:00 projekcje konkursowe, cz. 3
•godz. 15:00–17:30 projekcje konkursowe, cz. 4
•godz. 18:00 spotkanie z reżyser Magdaleną Piekorz
i projekcja filmu fabularnego „Zbliżenia”
sobota 30.01.2016
•godz. 11:30–13:30 zajęcia
warsztatowe
•godz. 15:00 gala festiwalowa – ogłoszenie wyników
i wręczenie nagród
•godz. 16:00 projekcja filmu
dokumentalnego „Joanna”
w reżyserii Anety Kopacz

Na projekcje
konkursowe
i pozakonkursowe
wstęp wolny.
muzyki filmowej pt. „Ale Kino
z Alla Vienna” w wykonaniu
orkiestry Alla Vienna. Artyści przypomną najpiękniejsze
tematy z najsłynniejszych filmów. Zabrzmi muzyka z westernów „Siedmiu wspaniałych” i „Tańczący z wilkami”,
powrócą wspomnienia inspirowane dźwiękami „Listy Schindlera” czy klasycznych obrazów
Hollywood jak „Most na rzece
Kwai”. Usłyszymy utwory kompozytorów znanych miłośnikom muzyki filmowej: Johna
Barry'ego, Johna Williamsa,
Ennio Morricone i Nino Roty.
Wstęp za zaproszeniami, które
będą do odbioru od 25 stycznia
od godziny 9:00 w informacji OCK. Rezerwacje nie będą
przyjmowane.
– ekt
Patronat
nad Festiwalem
objęła
UNICA –
Światowa Unia
Kina Niezależnego afiliowana
przy UNESCO
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Redakcja „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w planach przedsięwzięć wprowadzone przez organizatorów

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

Queen symfonicznie
Żaden wokalista na świecie nie jest w stanie zastąpić Freddiego Mercury’ego, ale 18 chórzystów i świetny aktor mogą
już próbować.

w 1995 roku. Będą to premierowe opracowania, stworzone
specjalnie na tę okazję przez
Jana Niedźwieckiego, lidera zespołu Alla Vienna, na co dzień
kontrabasistę
Filharmonii
Łódzkiej.
Druga część koncertu będzie
istnym show w stylu zespołu
Queen. Największe hity grupy
zabrzmią w rockowych aranżacjach: gitara basowa zamiast
kontrabasu, dynamiczne nagłośnienie, kolorowe światła...
a na deser, po „Bohemian

Rapsody” (będzie to unikalne
wykonanie – cała rapsodia na
żywo – nawet podczas koncertów Queen część operowa
odtwarzana była z taśmy), na
scenie pojawi się sam... Freddie Mercury (w tej roli Mariusz
Ostrowski, aktor Teatru im.
S. Jaracza w Łodzi) i wykona
„We Will Rock You” oraz „We
Are The Champions”.
Alla Vienna to orkiestra złożona z siedmiu instrumentalistów dysponujących bogatym
dorobkiem artystycznym i estradowym. Muzycy związani
są z Filharmonią Łódzką im.
A. Rubinsteina, Akademią Muzyczną im. G. i K. Bacewicz
w Łodzi i Filharmonią Świętokrzyską im. O. Kolberga.
Mieszany Chór Kameralny Vivid Singers powstał w lutym
2005 roku dzięki ogromnemu zaangażowaniu dyrygenta Dawida Bera i 17 młodych
muzyków, których połączyła
wspólna pasja i zamiłowanie
do śpiewu.
Bilety w cenie: 80 zł, 70 zł, 60 zł.
– adam

Autorski program Piotra
Bałtroczyka
10 kwietnia o godzinie 17:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury wystąpi... artysta multimedialny – dziennikarz, poeta,
piosenkarz, konferansjer, satyryk, prezenter telewizyjny i radiowy – Piotr Bałtroczyk.
Urodzony jakiś czas temu, co
zaczyna być widoczne, choć
nie natarczywie? Wiele lat
temu Bałtroczyk był poetą lirycznym, piszącym wiersze
o tym, że życie smutne jest
raczej, a świat nie jest dobrze
skonstruowany. Otrzymywał
wówczas Bałtroczyk nagrody
za swą twórczość: dyplomy
wieszał gdzie bądź, nagrody
finansowe beztrosko trwonił.
Potem – zazdroszcząc kolegom powodzenia u płci – stał
się Bałtroczyk tzw. poetą-pieśniarzem. Nie była to twórczość łatwa dla publiczności.
Bałtroczyk jest twórcą tzw. pętli
śmierci, znanej też jako „Obieg
Bałtroczyka” – są to akordy a-moll, C-dur, E-dur wykonywane długo, monotonnie i nad
wyraz jednostajnie. Szczątkowe
powodzenie nie trwało długo

i Bałtroczyk poszedł w naukę.
Uczył studentów przedmiotów
o nazwach długich i niejasnych. Odmówił pisania pracy
doktorskiej, więc musiał przestać uczyć. Studenci ciesząc się,
rozpalili ognisko i pili alkohole.

18.01 godz. 17:00 „Moje SPA” – spotkanie szóste
w ramach projektu pn. „Być
kobietą, być kobietą...”

Małgorzaty Pieczyńskiej i Antoniego Pawlickiego
czytaj obok

15.02 godz. 10:00 „Bajkowy
18–27.01 Ferie zimowe
przedszkolak” – turniej przedz Oświęcimskim Centrum
szkoli – spotkanie czwarte –
Kultury
„Pinokio”
czytaj s. 16 15.02 godz. 17:00 „Sukienka
szyta na miarę” – spotkanie
21.01 godz. 18:00 Koncert
dziewiąte w ramach projektu
Eleni
pn. „Być kobietą, być kobie24.01 godz. 17:00 Prawda...
tą...”
o zdradzie – spektakl komediowy w wykonaniu aktorów
17.02 godz. 19:00 Maciek
Teatru Bagatela w Krakowie
Balcar akustycznie – koncert
25.01 godz. 16:00 Pokaz
Maćka Balcara z zespołem
magii i iluzji w wykonaniu
w ramach projektu Kultura
Pawła Szretera – w ramach
50/50
Ferii z OCK
czytaj obok
28–30.01 17. Międzynarodowy Festiwal Filmów
Nieprofesjonalnych „Kochać
człowieka”
czytaj s. 9

22.02 godz. 17:00 „Sukienka
szyta na miarę” – spotkanie
dziesiąte w ramach projektu
pn. „Być kobietą, być kobietą...”

28.01 godz. 18:00 „Ale
kino! z Alla Vienna” – koncert
muzyki filmowej w wykonaniu
orkiestry Alla Vienna
1.02 godz. 17:00 „Sukienka
szyta na miarę” – spotkanie
siódme w ramach projektu pn.
„Być kobietą, być kobietą...”
6.02 godz. 17:00 „Oświęcim
– Auschwitz na styku dwóch
światów” – premiera filmu
w reżyserii Mirosława Ganobisa (wstęp za zaproszeniami)
8.02 godz. 17:00 „Sukienka
szyta na miarę” – spotkanie
ósme w ramach projektu
pn. „Być kobietą, być kobietą...”

28.02 godz. 18:00 Nokturn –
recital chopinowski Pawła Kowalskiego w ramach projektu
Dom otwarty z cyklu Muzyka:
źródło skojarzeń
czytaj obok

Stał się Bałtroczyk konferansjerem, zapowiadaczem tych,
którzy nauczyli się tego, czego
on nauczyć się nie mógł. Nie do
końca wiadomo, czemu mu się
powiodło, ale to fakt. Prowadził
i prowadzi niemal wszystko,
w tym samochody i motocykle.
Wystąpił w kilkuset programach
telewizyjnych jako prowadzący lub wykonawca. Prowadził
setki imprez estradowych i łatwiej wymienia te, których nie
prowadził niż odwrotnie. Naprawdę jest Bałtroczyk osobnikiem depresyjnym i monotematycznym (dzieci, samochody,
motocykle). W pracy nie pije,
poza pracą z przyjemnością. Ma
dwa garnitury, jeden elegancki,
a drugi garnitur.
14.02 godz. 18:00 „PokreBilety w cenie 40 zł, 35 zł, 30 zł. wieństwo dusz” – spektakl
– adam w wykonaniu Marii Pakulnis,

10.04 godz. 17:00 Autorski
program kabaretowy Piotra
Bałtroczyka
czytaj obok
16.04 godz. 19:00 „Muzyka
zespołu QUEEN symfonicznie” – koncert w wykonaniu
orkiestry Alla Vienna, chóru
Vivid Singers i Mariusza
Ostrowskiego
czytaj obok
22.04 godz. 19:00 Koncert
Sławka Wierzcholskiego
i „Nocnej Zmiany Bluesa”
w ramach projektu Dom
otwarty z cyklu Muzyka: źródło
skojarzeń
12.06 godz. 18:00 Recital
Edyty Geppert

6.03 godz. 18:00 „Di, Viv
i Rose” – spektakl w wykonaniu Joanny Brodzik,
Darii Widawskiej i Małgorzaty
Lipmann

11.02 godz. 17:00 „Przeżyjmy to jeszcze raz” – premierowy program Kabaretu „Czarna
Rękawiczka” z okazji 5-lecia
działalności
czytaj s. 9
12.02 godz. 17:00 „L!VE” –
program Kabaretu Skeczów
Męczących
13.02 godz. 10:00 „Ciało
stałe, ciecz czy gaz? O trzech
stanach skupienia” (grupa
wiekowa 10–12 lat) – wykład
w ramach Oświęcimskiego
Uniwersytetu Dziecięcego
prowadzą pracownicy Fabryki
Wiedzy w Katowicach (OCK,
ul. Śniadeckiego 24)
13.02 godz. 11:30 „Ciało
stałe, ciecz czy gaz? O trzech
stanach skupienia” (grupa
wiekowa 6–9 lat) – wykład
w ramach Oświęcimskiego
Uniwersytetu Dziecięcego
prowadzą pracownicy Uniwersytetu Rozwoju w Chorzowie
(OCK, ul. Śniadeckiego 24)
13.02 godz. 16:00 „Oświęcim – Auschwitz na styku
dwóch światów” – premiera
filmu w reżyserii Mirosława
Ganobisa

12.03 godz. 18:00 Koncert
zespołu „Raz Dwa Trzy”

Fot. A. Świetlik

16 kwietnia o godzinie 19:00
w Oświęcimskim Centrum
Kultury odbędzie się koncert
pt. „Muzyka zespołu QUEEN
symfonicznie” w wykonaniu
orkiestry Alla Vienna i chóru
Vivid Singers z towarzyszeniem
solisty Mariusza Ostrowskiego.
Żaden wokalista na świecie nie
jest w stanie zastąpić Freddiego
Mercury’ego, ale 18 chórzystów i świetny aktor mogą już
próbować. „Muzyka zespołu
QUEEN symfonicznie” to jedyny w swoim rodzaju projekt
z pogranicza gatunków, łączący
symfoniczne pierwiastki muzyki zespołu Queen z rockowym
potencjałem orkiestry salonowej i majestatycznego, 18-osobowego chóru. Jednocześnie
jest to artystyczny hołd dla
Freddiego Mercury’ego.
W pierwszej, klasycznej części koncertu zabrzmią utwory
zróżnicowane
stylistycznie,
w wybiórczy sposób odzwierciedlające dyskografię zespołu – od pierwszych płyt z lat
siedemdziesiątych aż po utwór
„Let Me Live” z płyty wydanej

Wydarzenia
w Oświęcimskim Centrum Kultury

Galeria „Tyle światów”

do 20.01 „Autoportret potrójny” – wystawa XV edycji
„Łemkowskiego Jeruzalem”
26.01–21.02 Salon Karykatury Antywojennej

Wystawy

8.03 godz. 18:00 „Mindbowing” – muzyczno-komediowe
show w wykonaniu zespołu
The ThreeX w ramach projektu
Dom otwarty z cyklu Muzyka:
źródło skojarzeń
12.03 godz. 10:00 „Czy
komputery mogą uzależniać?”
(grupa wiekowa 10–12 lat)
– wykład Katarzyny Sanak-Kosmowskiej w ramach
Oświęcimskiego Uniwersytetu
Dziecięcego
(PWSZ, ul. Kolbego 8)
12.03 godz. 10:00 „Czy komputery mogą uzależniać?” (grupa wiekowa 6–9 lat) – wykład
Katarzyny Sanak-Kosmowskiej
w ramach Oświęcimskiego
Uniwersytetu Dziecięcego
(PWSZ, ul. Kolbego 8)

20.01–15.02 Wystawa fotografii laureatów Ogólnopolskiego Biennale Fotografii „Kochać
człowieka”
do 3.02 „Dawno, dawno temu
w odległej galaktyce...” – wystawa poświęcona Gwiezdnym
wojnom ze zbiorów członków
Oświęcimskiego Klubu Fantastyki
6–18.02 „Oświęcim – Auschwitz na styku dwóch
światów” – wystawa fotografii
z planu filmowego

Uniwersytet
Trzeciego Wieku

19.01 godz. 14:00 „Prawo
i moralność” – wykład prof.
Jana Woleńskiego
26.01 godz. 14:00 „Od
impresjonizmu do art deco”,
cz. 3 – wykład Janusza Wałka

kultura
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Maciek Balcar akustycznie

W ramach projektu Kultura 50/50 odbędzie się koncert akustyczny Maćka Balcara – muzyka, autora tekstów, kompozytora, wokalisty legendarnej grupy Dżem.
Fot. J. Balcar

Koncert, którego będzie można
posłuchać 17 lutego o godzinie
19:00 w OCK, jest jednym z 17
na zimowej trasie koncertowej
wokalisty. Trasa promuje jego
najnowszy krążek pt. „Ruletka”.
Maciek Balcar to niezwykle charyzmatyczny człowiek
i ogromny talent muzyczny,
nieszablonowy wokalista posiadający rzadko spotykaną umiejętność improwizacji – niezwykle barwnej, zaskakującej
i niepowtarzalnej, dla którego
nie istnieją bariery gatunkowe.
Podczas zimowej trasy koncertowej powraca do akustycznego
grania. Publiczność będzie mia- dziej nastrojowej formie. Łała okazję poznać jego twórczość godniejsza odmiana występów
na nowo, w subtelniejszej i bar- przenosi widza w przestrzeń

wrażeń, malowaną wyrazistymi
tekstami oraz mocnym intrygującym wokalem.
Artysta już od ponad dekady
tworzy i występuje z zespołem
Dżem. Ma też w swoim dorobku cztery solowe albumy. Bierze udział również w różnych
projektach: rock-operze „Krzyżacy”, współpracuje z chorzowskim Teatrem Muzycznym,
wcielając się w postać Jezusa
w „Jesus Christ Superstar”,
występuje gościnnie z kilkoma formacjami muzycznymi,
gatunkowo skrajnymi, jak np.
Carrantuohill czy Harlem.
Bilety w cenie 25 zł do nabycia
w OCK.
– adam

Recital chopinowski
28 lutego o godz. 18:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury z recitalem chopinowskim pt. „Nokturn” wystąpi Paweł
Kowalski.
Fot. A. Świetlik

pod dyrekcją Yehudi Menuhina, z orkiestrami radiowymi
w Berlinie, Oslo, Zagrzebiu,
Katowicach i Warszawie oraz
z orkiestrami filharmonicznymi w Europie. Dokonał nagrań
dla radia i telewizji w wielu krajach Europy oraz nagrał płyty
z utworami Chopina, Beethovena, Brahmsa, Zarębskiego
i Panufnika. Był jurorem sześciu
międzynarodowych konkursów
pianistycznych. W ubiegłym
roku komentował dla TVP Kultura XVII Międzynarodowy
Konkurs Chopinowski.
Bilety w cenie 10 zł do nabycia
w OCK.
– adam

Miłosny trójkąt
Spektakl pt. „Pokrewieństwo dusz” zaprezentują doborowi
aktorzy: Maria Pakulnis, Małgorzata Pieczyńska i Antoni
Pawlicki.
Spektakl z Teatru Scena Prezentacje w Warszawie w reżyserii Romualda Szejdy będzie
można zobaczyć 14 lutego
o godzinie 18:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury.
„Pokrewieństwo dusz” jest
swobodną adaptacją Fedry Racine’a – opowieścią o związku
młodego mężczyzny i dojrzałej
kobiety.
On – młody dziennikarz zafascynowany swoją szefową. Ona
– żona i matka, która odkrywa
w sobie dawno zapomniane pokłady namiętności i uczuć. Przy
nim odżywa, czuje się piękna,

pożądana i uświadamia sobie,
że nie samą pracą człowiek
żyje. Swoimi przeżyciami dzieli
się z najlepszą przyjaciółką –
wdową, nauczycielką, kiedyś
także aktorką i wreszcie matką
ukochanego jedynaka. Ta początkowo stara się ostudzić jej
zapał i emocje, ale kiedy dowiaduje się, że ukochanym młodzieńcem szefowej gazety jest...
jej własny syn, zaczyna obydwojgiem manipulować. Chce
wykorzystać tę znajomość, aby
ułatwić synowi karierę...
Bilety: 75 zł, 65 zł, 55 zł.
– adam

„Bella i Sebastian 2” (6 l.),
prod. Francja 2015, reż.
Christian Duguay, 98 minut:
18–21.01 godz. 10:00

25–27.01 godz. 16:00,
20:00,
28.01 godz. 11:45

„Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy” (10 l.), prod. USA,
Wielka Brytania 2015, reż.
J.J. Abrams, 136 minut (3D)
18.01 godz. 11:45, 17:30,
19.01 godz. 17:30,
20.01 godz. 11:45, 17:30,
21.01 godz. 11:45

„Moje córki krowy” (15 l.),
prod. Polska 2015, reż. Kinga
Dębska, 90 minut
29.01. godz. 16:20,
30.01–4.02 godz. 18:20
„Labirynt kłamstw” PREMIERA (15 l.), prod. Niemcy
2015, reż. Giulio Ricciarelli,
124 minuty
29.01–4.02 godz. 20:00

„Słaba płeć?” (12 l.), prod.
Polska 2015, reż. Krzysztof
Lang, 99 minut
18–20.01 godz. 20:00,
21.01 godz. 20:30
„Kacper i Emma – zimowe
wakacje” (4 l.), prod. Norwegia 2014, reż. Arne Lindtner
Nass, 73 minuty
18–20.01 godz. 16:00
„Operacja Arktyka” (6 l.),
prod. Norwegia 2014, reż.
Grethe Boe-Waal, 87 minut
22.01 godz. 10:00,
23.01 godz. 14:15,
25–28.01 godz. 10:00
„Syn Szawła” PREMIERA
(15 l.), prod. Węgry 2015,
reż. László Nemes, 107 minut
22–23.01 godz. 16:00,
20:00,

„Aktorka” (13 l.), prod. Polska
2015, reż. Kinga Dębska,
Maria Konwicka, 72 minuty
29.01 godz. 15:00,
30.01–4.02 godz. 17:00

„Janis Joplin. Little Girl Blue”
PREMIERA (13 l.), prod. USA
2015, reż. Amy Berg, 107
minut
22–23.01 godz. 18:00,
24.01 godz. 20:30,
25–27.01 godz. 18:00,
28.01 godz. 20:30
„Zbliżenia” (15 l.), prod.
Polska 2014, reż. Magdalena
Piekorz, 76 minut
29.01 godz. 18:00
„Joanna” (13 l.), prod. Polska
2013, reż. Aneta Kopacz,
40 minut
30.01 godz. 16:00

„Dziewczyna z portretu”
(15 l.), prod. USA 2015, reż.
Tom Hooper, 120 minut
5–7.02 godz. 20:15,
8–10.02 godz. 16:15, 20:15,
11.02 godz. 20:15
„Anomalisa” (15 l.), prod.
USA 2015, reż. Charlie Kaufman, Duke Johnson, 90 minut
6.02 godz. 18:30,
7.02 godz. 15:00,
8–10.02 godz. 18:30,
11.02 godz. 18:45
„Cierń Boga” (12 l.), prod.
Hiszpania 2014, reż. Óscar
Parra de Carrizosa, 141 minut
19.02–3.03

Najwybitniejsze dzieła baletowe w Naszym Kinie
Fot. D. Yusupov

ponad czterdzieści utworów na
fortepian i orkiestrę – od Mozarta i Chopina do Panufnika,
Kilara i Góreckiego – recitale,
muzykę kameralną, filmową
oraz jazz. Jest pierwszym po
Krystianie Zimermanie wykonawcą koncertu fortepianowego Witolda Lutosławskiego,
który zagrał w Warszawie pod
dyrekcją kompozytora. Studiował w Kolonii, Warszawie oraz
Vancouver – dzięki stypendium
Witolda Lutosławskiego. Występował we wszystkich polskich
filharmoniach oraz w 40 krajach
Paweł Kowalski to jeden z naj- na 4 kontynentach.
bardziej wszechstronnych pol- Paweł Kowalski koncertował
skich muzyków. Wykonuje z orkiestrą Sinfonia Varsovia

Nasze Kino
Oświęcimskie Centrum Kultury

7 lutego o godzinie 17:00
w Naszym Kinie będzie można
obejrzeć retransmisję baletu
z Teatru Bolszoj w Moskwie
pt. „Dama kameliowa”.
Teatr Bolszoj oznacza najwyższą jakość, mistrzostwo
techniczne i niespotykane
piękno baletu i opery. Przez
ponad dwa wieki istnienia zespół baletowy moskiewskiego
Teatru Bolszoj (Państwowego
Akademickiego Wielkiego Teatru Rosji) wyrobił sobie markę
nie tylko wśród wielbicieli
sztuki tańca.
Historia baletu sięga czasów
carskiej Rosji (1776). Miłość
rodziny carskiej do baletu
zaowocowała niezwykłym
rozwojem tej sztuki na dwóch
najważniejszych scenach
imperium – Moskwy i Petersburga. Tradycje baletowe
kontynuowano w XX wieku,
gdy Teatr Bolszoj stał się
wizytówką całej radzieckiej
sztuki baletowej. Również dziś
wirtuozeria zespołu i solistów
stoi na najwyższym, czasem aż
niewiarygodnym poziomie.
Bolszoj rzadko występuje poza
siedzibą, dlatego coroczny
cykl transmisji i retransmisji
najpiękniejszych przedstawień
baletowych z Moskwy stał się
prawdziwą gratką dla widowni
całego świata.
Za sprawą retransmisji w Naszym Kinie oświęcimianie będą

mogli zobaczyć cztery spektakle: 7 lutego „Damę kameliową”, 13 marca „Poskromienie
złośnicy”, 3 kwietnia „Spartakusa” i 8 maja „Don Kichota”.
„Dama kameliowa” to balet
w trzech aktach z prologiem.
Autorem choreografii jest John
Neumeier, dyryguje Paweł
Sorokin.
Historia paryskiej kurtyzany
Marie Duplessis, w której
zakochuje się młody arystokrata Armand została spisana
przez Aleksandra Dumasa syna
w powieści „Dama kameliowa” i – stała się kanwą dla
licznych dzieł: dramatu, opery
Verdiego „La Traviata”, niezliczonych filmów i właśnie baletu Johna Neumeiera – jednego
z największych choreografów
XX wieku.
Neumeier, chcąc przenieść
powieść Dumasa na scenę
baletową, początkowo brał

pod uwagę muzykę Verdiego,
zastanawiał się też nad kompozycją Henry’ego Saugueta.
Ostatecznie za namową
dyrygenta Gerharda Marksona
wykorzystał utwory naszego
romantyka – Fryderyka Chopina. Na premierze w 1978
roku w Stuttgarcie poruszającą
kreację głównej bohaterki
Małgorzaty Gautier stworzyła
primabalerina Marcia Haydée,
a balet rozpoczął tryumfalny
pochód przez najważniejsze
sceny świata. Niedawno zawitał do Moskwy.
Czas trwania: 180 minut.
Bilety w cenie: 30 zł (normalny), 25 zł (ulgowy), 20 zł
(z Oświęcimską Kartą Rodziny
i Oświęcimską Kartą Seniora).
Przy zakupie biletów na 4
spektakle – cena biletu 20 zł.
– adam
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Miejska Biblioteka Publiczna
im. Łukasza Górnickiego,
Galeria Książki
ul. Nojego 2B, Oświęcim,
tel. 33 847 98 00, 33 843 01 65,
www.mbp-oswiecim.pl

KALENDARZ WYDARZEŃ W bibliotece
GALERIA KSIĄŻKI na Luty
KOBIETY W AUSCHWITZ.
WYSTAWA PAŃSTWOWEGO
MUZEUM AUSCHWTZ-BIRKENAU
1–15.02 Galeria Przechodnia
AMPLITUDA. WYSTAWA
PRAC VIESŁAWY RZENNO
15–29.02 Galeria Przechodnia
SZUKA WAS SZTUKA.
WYSTAWA PRAC UCZNIÓW
ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W PORĘBIE WIELKIEJ
1–17.01 Galeria Przechodnia
KONWERSACJE W JĘZYKU
ANGIELSKIM
1.02; 8.02; 15.02; 22.02;
29.02
godz. 17:00 Klasopracownia
I p.
PLASTUSIOWY ŚWIAT
Zajęcia plastyczne dla dzieci
do 7 lat
1.02; 4.02; 8.02; 11.02;
15.02; 18.02; 22.02; 25.02;
29.02
godz. 17:30 Mikroświat
Zabawy
INFOGENERACJA. KURSY
KOMPUTEROWE
Grupa 1 Agnieszka Tracz
2.02; 16.02 godz. 8:00
Klasopracownia parter
Grupa 2 Jonasz Brzeźniak
12.02; 26.02 godz. 10:00
Klasopracownia parter
Grupa 3 Mariola Drosd
2.02; 16.02 godz. 12:00
Klasopracownia parter
Grupa 4 Mariusz Fik
2.02; 16.02 godz. 14:00
Klasopracownia parter
Grupa 5 Marek Kamiński
4.02; 18.02 godz. 10:00
Klasopracownia parter
Grupa 6 Urszula Kuś
4.02; 18.02 godz. 12:00
Klasopracownia parter
Grupa 7 Agnieszka Jakubowska
4.02; 18.02 godz. 14:00
Klasopracownia parter
TEATRZYK ROZWESOŁEK
Zajęcia teatralne dla dzieci
6–12 lat
3.02; 10.02; 17.02; 24.02
godz. 16:30 Klasopracownia
I p.
TACTIC POPOŁUDNIE
Z PLANSZÓWKĄ
3.02; 10.02; 17.02; 24.02
godz. 17:00 Klasopracownia
I p.

PIĄTKOWE BAJANIA
5.02; 12.02; 19.02; 26.02
godz. 17:30 Mikroświat
Zabawy
CZYTAM SOBIE W BIBLIOTECE
zajęcia edukacyjne dla dzieci
5–7 lat
zajęcia na zapisy w Mikroświecie Zabawy osobiście lub
telefonicznie 33 847 98 13
8.02 godz. 16:30 Klasopracownia I p.

AKADEMIA RODZICA
Jak lepiej poznać swoje
dziecko
Warsztaty dla rodziców
z dziećmi w wieku 5–7 lat.
15.02 godz. 17:00 Aula
WYKLIKAJ TO
Zajęcia z edukacji medialnej
dla dzieci w wieku 10–12 lat,
na zapisy w Bibliotece Młodych tel. 33 847 98 01
17.02; 24.02 godz. 17:00
Klasopracownia parter

Międzynarodowy Dom
Spotkań Młodzieży
w Oświęcimiu
ul. Legionów 11,
32-600 Oświęcim
tel. 338432107, 338431211
www.mdsm.pl

Zajęcia na podstawie książki
Grzegorza Kasdepke „Detektyw
Pozytywka”
20.01 godz. 11:00–13:00
VIP
Turniej X-Box „Winter Stars”.

CZYTANIE UZDRAWIA
9.02; 23.02 godz. 14:00
Szpital

PORA NA @KTYWNEGO
SENIORA
„To tak jak w kinie” – spotkania z adaptacją filmową
11.02 godz. 10:00 Multimedia
UNIWERSYTET BIBLIOTECZNYCH ŻAKÓW
Ryzyk-fizyk – elektronika. Gość
specjalny Fabryka Kreatywności
11.02 godz. 17.00 Informatorium. Obie grupy.
W przestrzeni kosmicznej
18.02 godz. 17.00 Klasopracownia I p. grupa 1
W przestrzeni kosmicznej
25.02 godz. 17:00 Klasopracownia I p. grupa 2
EKOWALENTYNKI
12.02 Informatorium
godz. 9:00 Ekopaka „Tworzywa sztuczne” – zajęcia dla
grupy zorganizowanej
godz. 17:00 Biblioteczny
Piknik Walentynkowy „Serce
na drzewie”
Cały tydzień: 8–12.02
godz. 8:00 – 20:00 Akcja
„Bateryjki z sercem”
Zakochane cytaty – Informatorium
Zakochana dedykacja w Radiu
Oświęcim – Informatorium
Walentynki dla mamy i taty –
zajęcia plastyczne w Mikroświecie Zabawy
8.02 godz. 17:30
11.02 godz. 17:30
ZABOOKOWANI
Dyskusyjny Klub Książki dla
Młodzieży
12.02 godz. 17:00 Klasopracownia I p.

21.01 godz. 11:00–13:00
Informatorium
Na tropie przygód. Zajęcia na
podstawie serii książek o Mikołajku – Sempe Gościnny
26.01 godz. 11:00–13:00
Informatorium
Sposoby na nudę – zajęcia
na podstawie książki Renaty
Piątkowskiej „Nie ma nudnych
dni”
Bi CLUB FILMOWY
Dyskusyjny Klub Filmowy
24.02 godz. 17:00 Multimedia

28.01 godz. 11:00–13:00
Informatorium
Sportowe sposoby na nudę –
zajęcia na podstawie książki
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI Grażyny Bąkiewicz „1:0 dla
Korniszonka”
dla dorosłych
25.02 godz. 17:30 Sala Konferencyjna
WIELKA LIGA
CZYTELNIKÓW
Test kwalifikacyjny do półfinałów wojewódzkich
26.02 godz. 17:00 Klasopracownia I p.
NOC MATURZYSTÓW
26.02 START godz. 20:00
Aula
Warsztaty na zapisy.
Zgłoszenia przyjmujemy
mailowo: marketing@mbp-oswiecim.pl
Należy podać swoje imię,
nazwisko i nr telefonu
KAMPANIA ZACZYTANI
Zbiórka książek dla dzieci
przebywających na Oddziale
Dziecięcym Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu

Do 20 kwietnia można składać prace
w VI Międzynarodowym Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego.
Jak informują organizatorzy przewodnim tematem
VI Biennale są zagadnienia
związane z tematyką praw
człowieka we współczesnym
świecie, i w tym roku przebiega
ono pod hasłem „Twórczo dla
praw człowieka”.
Spośród nadesłanych prac
międzynarodowe jury dokona
wyboru, przyznając nagrody
główne, wyróżnienia oraz kwali-

DEMONTAŻE LITERATURY
Trzy kwadranse o tekstach
O „Treli”
Prowadzi dr Beata Guczalska
17.02 godz. 18:00 Aula

GIMNASTYKA DLA CIAŁA
I JĘZYKA
zajęcia ruchowe z elementami
j. angielskiego
Grupa zamknięta
9.02; 23.02 godz. 17:00
Klasopracownia I p.

Dla praw człowieka

fikacje do wystawy pokonkursowej, która po pierwszej ekspozycji we wrześniu 2016 r. w MDSM
będzie prezentowana zarówno
w kraju, jak i za granicą.
Organizatorem przedsięwzięcia
jest Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań
Młodzieży w Oświęcimiu, a jego
pomysłodawcą Paweł Warchoł.
Regulamin konkursu dostępny
na www.mdsm.pl/.

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

Zaangażowani
w muzykę
Tegoroczne koncerty organizowane
w ramach Zamkowych Wieczorów Muzycznych przybliżą nam muzykę różnych kultur.

29.01 godz.17:00 Aula
Spotkanie autorskie z Jakubem
Danowskim oraz Bartoszem
Danowskim, autorami książki
„Minecraft: crafting, czary
i świetna zabawa”
29.01 godz.17:00 Aula
Rozstrzygnięcie konkursu plastyczno-technicznego „Minecraftowa budowla”.
Konkurs polega na wykonaniu przez uczestnika pracy
konkursowej – wymyśleniu
i zbudowaniu budowli Minecraft i przesłanie jej zdjęcia do
Biblioteki Młodych. Można zrobić zdjęcie z ekranu komputera, X-Boxa, PlayStation, ułożyć
z klocków lub narysować
FERIE W MIKROŚWIECIE
ZABAWY

Zimowy Klub Artysty
19.01 Zabawy z Olafem
FERIE
21.01 Posypanki zimowe
W BIBLIOTECE MŁODYCH
26.01 W krainie Królowej
18–21.01 w godz. 12:00–16:00 Śniegu
Turniej PlayStation 4 o Puchar 28.01 W krainie pingwinów
Zajęcia odbywają się w godz.
NHL 16
12:00–13:00 w Mikroświecie
Zabawy
19.01 godz. 11:00–13:00
Informatorium
Detektywi na tropie.

Muzeum Zamek zaprasza
6 marca o godz. 17:00 na koncert Agaty Siemaszko. Towarzyszyć jej będzie Kuba „Bobas”
Wilk (gitara) oraz słowacki muzyk Miroslav Rajt (cymbały).
Wokalistka inspiruje się przede
wszystkim muzyką tradycyjną
szeroko pojętego Łuku Karpat
i folklorem romskim. Z Kubą
Wilkiem rozpoczęli współpracę jesienią 2010 r. Wywodzą się
z innych środowisk, a ich artystyczna działalność ma korzenie w bardzo różnych nurtach.
Agata Siemaszko od dziecka
związana jest z środowiskiem

folkowym, Kuba „Bobas” Wilk
gra głównie jazz i funk, co nie
przeszkadza mu w otwieraniu
się na inne, często bardzo odległe stylistycznie gatunki. Łączy
ich zaangażowanie w muzykę.
Towarzyszący im Miroslav
Rajt to wybitny słowacki artysta, absolwent bratysławskiego
konserwatorium w klasie cymbałów węgierskich. Gra również na skrzypcach, altówce,
pianinie, perkusji, akordeonie
i kontrabasie.
Bilety w cenie 20 zł do nabycia
w kasie od 1 lutego w godzinach otwarcia muzeum.

kultura
pejzaż za mgłą

BOGNA WERNICHOWSKA

„Generałowie karnawału”

T

ak obrazowo określano niegdyś młodych, przystojnych
i świetnie tańczących mężczyzn, bez udziału których nie mógł się odbyć nawet
wieczorek taneczny w gronie
kilkunastu par, nie wspominając
już o tłumnych, hucznych balach.
Rola wodzireja miała coś
wspólnego z dzisiejszym konferansjerem podczas dużych
imprez towarzyskich, a trochę
z funkcją didżeja, ale – jeśli
sięgniemy do karnawałowych
wspomnień sprzed stu i więcej lat – dobry wodzirej musiał być wielce wszechstronny.
Znał wszelkie zawiłości dobrego tonu, sposoby wybrnięcia
z rozmaitych gaf i nieoczekiwanych sytuacji, jakie mogły
zaistnieć w czasie karnawałowego wieczoru, powinien być
szarmancki wobec dam, czuwać nad kolejnością tańców,
opanować kolejność tanecznych
figur w kotylionie, mazurze,
kontredansie. Tańce obecne
w balowym programie od początków XX stulecia odznaczały
się wielością skomplikowanych
zwykle figur, a wodzirej, głośno
wykrzykując ich nazwy panował
nad rozbawionym gronem.
Do lewego ramienia wodzirej przypięty miał pęk różnokolorowych wstążek – odznakę
swojej funkcji, w garderobie
dla panów czekały na wieszaku
dwie wykrochmalone koszule
frakowe na zmianę, pudełko
z dwiema parami balowych
rękawiczek oraz drugie – z krawatami. Było to konieczne, aby
wodzirej tańczący niezmordowanie, mógł się przebrać,
odświeżyć i wrócić na salę, by
poprowadzić kolejny taniec.
Pierwszą funkcją wodzireja
na balu było przedstawienie
tancerzy – tancerkom. Wodzirej ujmował więc pod ramię
dwóch danserów jednocześnie
i podchodził do każdej z panien
zasiadających w towarzystwie
matki czy opiekunki na fotelikach wokół sali i przedstawiał

nagłaśniamy

ich paniom. Panny podawały
karneciki z porządkiem tańców,
by panowie mogli rezerwować
walca, kotyliona czy mazura.
Wodzirej czuwał też, aby każdy
panieński karnet – bodaj w części – był zapełniony. Dobrze
bawić się powinna każda panna
– nawet niezbyt ładna czy elegancka…
Orkiestra grała pierwszy
taniec i towarzystwo łączyło
się w pary – wodzirej stawał na
czele, prosząc do tańca panią,
o której wiedział że jest dobrą
danserką i bal się zaczynał…
Niektóre ówczesne tańce miały
nawet po 30 figur – zapowiadał
je gromkim głosem wodzirej –
jako pierwszy ze swą partnerką
wykonując ewolucje… Dopiero
później inne pary szły w jego ślady. Na zabawach gromadzących
wiele osób wodzirejów było nawet trzech lub czterech…
W połowie balu, około północy rozpoczynała się uroczysta
kolacja – wodzirej już wcześniej
wiedział kto kogo ma poprowadzić do stołu i które zająć
miejsca. Niekiedy przychylał
się do dyskretnie przekazanych
próśb panów pragnących siedzieć obok wybranej osoby. I to
tak, aby manewrów tych nie dostrzegła przyzwoitka panny. Jeśli
w tych kwestiach zaistniały jakieś nieporozumienia wodzirej
umiał je szybko rozwikłać.
Później bal rozpoczynał się
na nowo, a wodzirej aranżował
radosne, zbiorowe figury – jak
galopada wokół sali czy przez
amfiladę kolejnych pokoi. Przy
tej okazji zdarzały się czasem
rozmaite zabawne przypadki.
W Krakowie na domowym balu
w okazałym pałacowym mieszkaniu państwa Pareńskich – on
był profesorem medycyny, ona
popularną w mieście panią gościnnego domu i protektorką
artystów – wodzirej poprowadził korowód przez wszystkie
pokoje i pomimo mrozów na
taras, a później korytarzami aż
do suszarni, gdzie powiewały
na sznurkach halki pani Pareń-

kamila drabek

Wobec dylematów

N

ajnowsza powieść
Iana
McEwana
„W imię dziecka”
jest, moim zdaniem, jedną z najlepszych książek obyczajowych wydanych
w ostatnim czasie. To poruszająca i skłaniająca do refleksji
powieść.
Główna bohaterka, Fiona
Maye, osiągnęła wysoką pozycję zawodową – jest sędzią
do spraw rodzinnych w Sądzie
Najwyższym Zjednoczonego
Królestwa. Bezdzietna mężatka, dobiegająca sześćdziesiątki, cieszy się nieposzlakowaną
opinią i szacunkiem otoczenia.
Podejmuje decyzje w bardzo
trudnych sprawach, na przykład w kwestii przeprowadze-

nia transfuzji krwi u chorego
na białaczkę niepełnoletniego
Adama, który nie wyraża na nią
zgody. Jest synem świadków Jehowy. Fiona ma rozstrzygnąć,
czy lekarze powinni przepro-
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prezentuje Łukasz szymański

Oświęcim w czasach PRL

skiej tudzież bielizna profesora. Fotografie pochodzą z okolicznościowego zbioru wydanego w 1975 roku
A był to w tamtych czasach widok nie przeznaczony dla publiczności.
Wodzirejowi wolno było
wiele – nawet potrącić cesarza. W latach 80. XIX wieku
w Namiestnictwie we Lwowie
odbywał się wielki bal, na który
z racji wizyty Franciszka Józefa
zaproszono najlepsze towarzystwo w Galicji. Wodzirejem był
świetnie tańczący młody hrabia Gorayski. Prowadził tańce
z takim ferworem, że kończąc
kotyliona galopadą przez dwie
balowe sale potrącił mocno
w pierś przypatrującego się cesarza. Ordery zadzwoniły, monarcha zachwiał się na nogach,
a hrabia Gorayski popędził dalej na czele szeregu tańczących,
wołając tylko „Pardon Majesté”.
Podobno po balu cesarz nie
tylko nie wyraził pretensji, ale
kazał przywołać wodzireja i pogratulował mu żywiołowego
prowadzenia pląsów…
Do karnawałowych annałów przeszedł też warszawski
wodzirej – młody adwokat Jan
Rzewuski, który aranżując figury mazura – tańcząc tzw.
marymonckę (wykonywali ją
tylko panowie, trzymając się za
ramiona, a później wirując jak
najszybciej – czterech z nich
wyciągało nogi przed siebie,
tworząc coś w rodzaju wiatraczka. Reszta kręciła się dalej, podtrzymując czwórkę mocno za
ramiona) – złamał sobie nogę.
Obecny na balu znany chirurg
Kijewski unieruchomił mu nogę
i chciał odwieźć do domu. Ale
wytrwały wodzirej odmówił
i siedząc na fotelu, na środku sali
dalej dyrygował tańcami, krzepiąc się szampanem. Chwalono
go za dzielność, a następnego
dnia warszawska prasa napisała
o tym wydarzeniu. Karnawałową wiadomość podchwyciły
gazety w trzech zaborach, wśród
nich krakowski „Czas” i nazwisko dziarskiego wodzireja
– mecenasa stało się na chwilę
powszechnie znane.
wadzić zabieg. W tym celu postanawia udać się do szpitala
i porozmawiać z pacjentem.
Efekt tej rozmowy okazuje się
dość zaskakujący. Równolegle
rozwija się wątek osobistego
życia Fiony. Jej mąż wyraża
pragnienie zaspokojenia potrzeb, pragnie romansu, emocji
i seksualności, których od dawna brakuje w ich małżeństwie.
Fiona tego nie rozumie, czuje
się zraniona. Chwieje się świat,
który uznawała za stały i bezpieczny.
Autor postawił bohaterkę,
perfekcjonistkę ufną w siłę logiki i rozumu, wobec trudnych
wyborów, nie tylko moralnych.
Również takich, które zmuszają
ją do konfrontacji ze sobą, z zapomnianymi uczuciami, namiętnością. A wszystko to w akompaniamencie muzyki i poezji, które
są być może jedynymi formami
wyrażania emocji, na jakie potrafi się zdobyć Fiona.

STYCZEŃ 2016

Hotel
Olimpijski
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Kruki

Bloki przy
ul. Kopernika
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przy
ul. Wróblewskiego
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Tyszanki i janowianki rywalkami unitek na zakończenie re- Oświęcimianie na czwartym miejscu w pływackiej lidze
gularnych rozgrywek
Szkół Mistrzostwa Sportowego

Liga na finiszu
Już tylko pięć meczów pozostało do zakończenia sezonu
regularnego w hokejowej ekstraklasie kobiet. Dwa spotkania
rozegrane zostaną z udziałem
unitek.
23 stycznia podopieczne Roberta Piechy zmierzą się na wyjeździe z tyskimi Atomówkami,
a tydzień później na własnym
lodzie będą podejmowały Kojotki Naprzód Janów.

W tabeli z olbrzymią przewagą
nad gdańskim Stoczniowcem
prowadzą bytomianki. Trzecią
pozycję zajmują Atomówki,
a czwarty jest zespół z Janowa.
UKHK Unia zajmuje ostatnie
miejsce, a w swoim dorobku ma
tylko dwie wygrane. Oświęcimianki dwukrotnie pokonały
Kojotki. Na „Jantorze” zwyciężyły 5:4 (3:1, 0:2, 2:1), a na
swoim lodzie wygrały 5:2 (4:1,

Oświęcimianki zajmują ostatnie miejsce w ligowej tabeli
Fot. mac

Krok od podium

1:0, 0:1). Ostatnia konfrontacja tych ekip zakończyła się już
zwycięstwem Ślązaczek. Kojotki
Naprzód pokonały unitki u siebie 6:3 (4:1, 0:0, 2:2). Jak będzie
w czwartym starciu? Odpowiedź poznamy w meczu ostatniej kolejki gier (30 stycznia) na
lodowisku w Oświęcimiu.
Kobieca liga ostatnio przystopowała, a wszystko z powodu przygotowań i udziału
reprezentacji Polski do lat 18
w mistrzostwach świata. Turniej kwalifikacyjny o awans do
dywizji pierwszej rozegrano
w dwóch austriackich miastach.
W gronie powołanych przez
trenera Polek – Grzegorza Klicha znalazła się jedna hokeistka
z Oświęcimia. Narodowe barwy
w Austrii reprezentowała Karolina Churas. W wygranym inauguracyjnym spotkaniu z Australią 11:0 Karolina Churas
zanotowała asystę przy ostatnim
trafieniu Małgorzaty Synowiec.
– mac

Hokeiści Unii wygrywają na wyjazdach, ale wciąż są na
szóstym miejscu w tabeli ekstraligi

Kysela za Popelę
Od zwycięstwa nad Podhalem
w Nowym Targu rozpoczęli
piątą rundę sezonu zasadniczego hokeiści z Oświęcimia.
Unia pokonała „Szarotki” 3:1,
po dwóch golach Sebastiana
Kowalówki i jednym Macieja
Szewczyka. W kolejnym spotkaniu biało-niebiescy również
okazali się lepsi. Zwyciężyli
w Jastrzębiu po serii rzutów
karnych.
Pod Tatrami oświęcimianie
rozegrali bardzo dobre spotkanie i po raz pierwszy w tym
sezonie byli górą w derbach
Małopolski. Już po 22 sekundach gry objęli prowadzenie!
Sebastian Kowalówka idealnie
przymierzył przy słupku. Podopieczni Josefa Dobosza poszli
za wyprowadzonym ciosem
i w 4 minucie zrobiło się już
0:2. W głównej roli ponownie
wystąpił Kowalówka, który
poprawił uderzenie Jana Danecka.

Znakomicie dla Unii rozpoczęła się też druga tercja. Kapitalnym uderzeniem pod
poprzeczkę popisał się Maciej
Szewczyk. Górali stać było
tylko na honorowe trafienie
autorstwa fińskiego napastnika
– Jarmo Jokili. W zwycięstwie
duży udział miał bardzo interweniujący Przemysław Witek.
– Dyscyplina w grze była kluczem do sukcesu. Graliśmy
konsekwentnie przez pełne 60
minut – podsumował trener
hokeistów Unii, Josef Dobosz.
W Jastrzębiu gospodarze wyszli na prowadzenie, kiedy
na ławce kar odpoczywał Artur Budzowski. Jeszcze przed
pierwszą przerwą oświęcimianie doprowadzili do remisu.
Peter Tabacek przegrał pojedynek jeden na jeden z bramkarzem JKH GKS, ale za akcją poszedł Maciej Szewczyk
i z bliska pokonał Davida Zabolotnego.

Na kolejnego gola kibice zgromadzeni w hali „Jastoru” już
się nie doczekali i o wszystkim
musiały rozstrzygać najazdy.
Karne bezbłędnie wykonali
Lubomir Vosatko i Sebastian
Kowalówka (pomylił się Jan
Danecek), a Przemysław Witek
zachował czyste konto!
Tymczasem doszło do korekty
w składzie oświęcimskiej drużyny. Sztab szkoleniowy zrezygnował z usług 27-letniego
czeskiego obrońcy – Lukasa
Popeli. Ten w biało-niebieskich
barwach rozegrał 32 mecze.
W klasyfikacji kanadyjskiej
zdobył dziewięć punktów za
jednego gola i osiem asyst.
Na ławce kar spędził 16 minut.
Jego miejsce zajął Daniel Kysela.
To również czeski obrońca. Ma
24 lata, a ostatnio grał w drugoligowym Slezanie Opava.

TatrySki Podhale Nowy Targ–
Unia Oświęcim 1:3 (0:2, 1:1,
0:0)
Bramki: 0:1 S. Kowalówka
(Wojtarowicz, Bezuska) 0.22,
0:2 S. Kowalówka (Danecek,
Wojtarowicz) 4.00, 0:3 Szewczyk (Tabacek, Gabryś) 22.54,
1:3 Jokila (Tapio, Haverinen)
32.20.
JKH GKS Jastrzębie–Unia
Oświęcim 1:2 po karnych (1:1,
0:0, 0:0, 0:0 dogrywka, 0:2
w rzutach karnych)
Bramki: 1:0 Plichta (Petro, Danieluk) 06.43, 1:1 Szewczyk
(Haas, Tabacek) 12.47, 1:2
Biało-niebiescy udanie rozpoczęli przedostatnią rundę S. Kowalówka 65.00 (decydujący rzut karny).
sezonu zasadniczego
– mac
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Pływacy SMS Oświęcim zostali sklasyfikowani na czwartym miejscu zimowej ligi SMS
Fot. mac

SMS Szczecin zwyciężył w zimowej edycji pływackiej ligi
Szkół Mistrzowska Sportowego. Drugie miejsce przypadło
wrocławianom, a trzecie krakowianom. Tuż za podium
uplasował się SMS Oświęcim.
Zawody rozegrano na krótkim
basenie w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Reprezentacja SMS Oświęcim
nie jest już tak mocna personalnie, jak w poprzednich
latach. Straciła przede wszystkim swojego lidera – Wojciecha Wojdaka, który wygrywał
jak na zawołanie. Zabrakło też
tak mocnych punktów jak Ka-

mila Kunka, Joanna Janiczek,
Joanna Szczepanik czy Anna
Kozłowska. Te nazwiska są doskonale znane wszystkim kibicom pływania. Kadrowe braki
widoczne były przede wszystkim w wyścigach sztafetowych,
bo wszystkie oświęcimskie
sztafety dziewcząt znalazły
się poza podium. Lepiej było
w grupie chłopców. W finale
na 4 razy 100 metrów dowolnym Unia była druga (Jakub
Pieśniak, Łukasz Goleniec,
Bartosz Famulok, Arkadiusz
Topolski), a na dystansie o połowę dłuższym zajęła trzecią
pozycję. W tym wyścigu Bar-

tosza Famuloka zastąpił Szymon Marczuk. Indywidualnie
z dobrej strony zaprezentował
się Famulok. Zawodnik SMS
Oświęcim był drugi na „setkę”
dowolnym, a na 50 metrów
w tym samym stylu zajął trzecie miejsce. W klasyfikacji stylowej uplasował się na trzeciej
pozycji w kraulowym sprincie.
Dwa finały żabkarzy (50 i 100
metrów) na drugim miejscu
kończył Marcin Sowa, a z kolei w rywalizacji delfinistek
wygrała Paulina Nogaj (SMS
Wrocław) przed Wiktorią Musiał i Dominiką Adamiec (obie
SMS Oświęcim). W finale na
200 stylem motylkowym zwyciężyła Wiktoria Musiał, a Dominika Adamiec finiszowała
jako trzecia.
Wyniki zimowej ligi SMS
na krótkim basenie: 1. SMS
Szczecin (1629 punktów),
2. SMS Wrocław (1612), 3.
SMS Kraków (1562), 4. SMS
Oświęcim (1544), 5. SMS Racibórz (1183,5), 6. SMS Bydgoszcz (1179,5), 7. SMS Lublin
(1098,5), 8. SMS Warszawa
(954,5), 9. SMS Olsztyn (946),
10. SMS Poznań (830), 11.
SMS Ostrowiec Świętokrzyski
(817,5),12. SMS Zielona Góra
(733), 13. SMS Gdańsk (237).
– mac

Doświadczony Bartosz Praciak pierwszym wzmocnieniem Unii
podczas zimowej przerwy

Awans to cel i zadanie
do wykonania

O czym marzą wszyscy kibice
piłkarskiej drużyny Unii z ulicy
Legionów nie trzeba przypominać. Wiadomo, że podczas
najbliższej rundy wiosennej zespół będzie miał jeden cel.
Biało-niebiescy celują w mistrzostwo okręgówki i awans do
czwartej ligi. Ma im w tym pomóc 30-letni Bartosz Praciak,
który jako pierwszy wzmocnił
drużynę w zimowej przerwie.
To niezwykle doświadczony
zawodnik, który ma na swoim
koncie występy w drugiej lidze
w barwach krakowskiej Garbarni. Jest wychowankiem Olimpii
Chocznia, a ostatnio był związany z trzecioligowym LKS
Czaniec. Bartosz Praciak po
dziesięciu latach wraca zatem
na boiska okręgówki, gdzie występował w wadowickiej Skawie.
Powinien być bardzo poważnym wzmocnieniem składu.
Póki co, jest niewątpliwie transferowym hitem. Umowę z Unią
podpisał do końca czerwca.
To musi cieszyć nie tylko trenera Sławomira Frączka, który
przed inauguracją zaplanował
dziewięć sparingów. Pierwszym (6 lutego) będzie ligowy
rywal, czyli Niwa Nowa Wieś.
To spotkanie odbędzie się na
sztucznym boisku w Chełmku.

Na wiosnę podopieczni Sławomira Frączka będą bronili
pozycji lidera okręgówki
Fot. mac

Tydzień później w Pszczynie
Unia zmierzy się z miejscową
Iskrą. Pięć kolejnych sparingów
zostanie rozegranych w Chełmku. Formę oświęcimian sprawdzą kolejno KS Chełmek
(16 lutego), LKS Rajsko (19 lutego), LKS Gorzów (23 lutego),
Sosnowianka Stanisław Dolny
(26 lutego), Szczakowianka Jaworzno (4 marca).
Próbą generalną będą spotkania z Piastem Bieruń Nowy
(12 marca) oraz z Górnikiem
Brzeszcze (19 marca).
Biało-niebiescy przystąpią do
rundy rewanżowej pod wodzą

nowego zarządu klubu. Dotychczasowego prezesa Piotra
Tatrockiego na tym stanowisku
zastąpił Jerzy Jarosz. Funkcję
wiceprezesów pełnią Zbigniew
Sereś i Wojciech Paprzyca.
Skarbnikiem jest Andrzej Kirejczyk, zaś klubowym sekretarzem Marcin Barciak. Członkowie zarządu Unii to Sławomir
Lachendro oraz Krzysztof Strózik. W skład komisji rewizyjnej wchodzą: Tomasz Wróbel
(przewodniczący), Bartłomiej
Nowak i Roman Gabryś.
– mac

sport
Hokeiści UKH Unii najlepsi w międzynarodowym turnieju na Słowacji

Zwycięstwo w wielkim stylu
Nie ma mocnych na najmłodszych adeptów hokeja w oświęcimskim klubie! Przekonali
się o tym ostatnio Białorusini
i Słowacy. UKH Unia zwyciężyła w silnie obsadzonym międzynarodowym turnieju w słowackim Bardejovie.
Biało-niebiescy w pokonanym
polu pozostawili dwie słowackie ekipy, jedną białoruską i rodaków z Krynicy. W spotkaniu

z KTH Krynica podopieczni
Jarosława Jaracza i Włodzimierza Urbańczyka wygrali 8:2.
Później zdeklasowali Chimik
Novopolotsk z Białorusi 9:1
i Słowaków z Team Select aż
17:1.
W pojedynku o pierwsze miejsce w noworocznym turnieju
oświęcimianie okazali się lepsi od gospodarzy. UKH Unia
ograła HC-46 Bemaco Bar-

dejov 6:1. Królem strzelców
turnieju na Słowacji został
zawodnik Unii – Mateusz Filipowicz. Z kolei najlepszym
bramkarzem zgodnie uznano
jego klubowego kolegę – Filipa
Płonkę.
Młodzi hokeiści UKH Unii
Oświęcim wystąpili w składzie:
Filip Płonka, Daniel Adamczyk, Dominik Lichota, Jan
Klekot, Piotr Kot, Arkadiusz

Guzik, Filip Dworzak, Mateusz Filipowicz, Jakub Kurandy, Kamil Daniliszyn, Mikołaj
Tarłowski, Szymon Zabawski,
Michał Jaracz, Aleksander
Noworyta, Mateusz Klimczyk,
Gabriel Płachta, Dariusz Motyka. Trenerzy: Jarosław Jaracz, Włodzimierz Urbańczyk.
Kierownik drużyny: Andrzej
Płonka.
– mac

Młodzi oświęcimianie zdeklasowali rywali w turnieju na Słowacji
Fot. mac

Pierwsze i trzecie miejsce młodych unitów w okazjonalnych turniejach

Na własnym lodzie
Żaki młodsze UKH Unii
(uczniowie piatej klasy sportowej klasy Szkoły Podstawowej
nr 11 w Oświęcimiu) okazali się
najlepsi w zawodach z udziałem
czterech drużyn. Tymczasem
biało-niebiescy z sekcji minihokeja (klasy drugie) zostali
sklasyfikowani na trzeciej pozycji. Oba turnieje rozegrano
w oświęcimskiej hali lodowej.
– Dla żaków młodszych Unii
było to już trzecie turniejowe
zwycięstwo w tym sezonie –
mówi prezeska klubu, Katarzyna Kot.
– Dobra postawa bramkarzy,
konsekwentna gra w obronie
i celne strzały to najkrótszy przepis na zwycięstwo – cieszy się
prezeska klubu, Katarzyna Kot.
Grano systemem każdy z każdym. Za wygrany mecz dana
drużyna otrzymywała trzy
punkty, a za remis jeden. Najlepsza okazała się drużyna
UKH Unia, która wygrała
wszystkie spotkania. Do ostatnich minut pojedynku Jastrzębia z Zagłębiem Sosnowiec
ważyły się losy drugiej pozycji.
Ostatecznie lepsi okazali się jastrzębianie. Na czwartym miejscu turniej zakończyli zawodnicy z Nowego Targu.

Wyniki:
UKH Unia Oświęcim – Zagłębie Sosnowiec 3:2
Gole/asysty dla Unii: Michał
Kusak (1/1), Emil Smrek (1/0),
Daniel Wilk (1/0)
MMKS Podhale Nowy Targ –
JKH GKS Jastrzębie 1:10
UKH Unia Oświęcim – JKH
GKS Jastrzębie 8:1
Gole/asysty: Wiktor Wojtarowicz (3/2), Daniel Wilk (3/0),
Emil Smrek (2/0), Kacper Łukawski (0/1)
MMKS Podhale Nowy Targ –
Zagłębie Sosnowiec 2:5
UKH Unia Oświęcim – MMKS
Podhale Nowy Targ 6:1
Gole/asysty: Kacper Łukawski (2/0), Michał Kusak (2/0),
Daniel Wilk (1/1), Michał Zygmunt (1/0)
Zagłębie Sosnowiec – JKH
GKS Jastrzębie 0:1
Skład żaków młodszych Unii:
Adam Mąsior, Jakub Wajda,
Kacper Łukawski, Kacper Klaja, Wiktor Wojtarowicz, Michał
Zygmunt, Daniel Wilk, Kacper
Długozima, Anna Kot, Michał
Kusak, Emil Smrek, Sebastian
Kaszewski, Miłosz Pencko,
Krzysztof Buczak. Trener: Robert Piecha. Kierownik drużyny: Piotr Wilk.

Trzecie miejsce zajęli natomiast zawodnicy Unii rywalizujący w kategorii minihokeja.
Rozegrali oni turniejowe dwumecze z zespołami z Jastrzębia
i Nowego Targu. W dwóch
meczach wywalczyli remisy,
w pozostałych ulegli rówieśnikom z przyjezdnych drużyn.
– Cieszymy się z turniejowych
sukcesów naszych młodych hokeistów i już planujemy kolejne.
Mam na myśli klasy pierwsze
z rocznika 2009 i klasy czwarte
szkoły podstawowej. To dwie
drużyny, które rozpoczęły grę w
hokeja we wrześniu i po kilku
miesiącach szkolenia sprawdzą
swe umiejętności w turniejowych zmaganiach. Szkolenie
sportowe w kategoriach minihokeja i młodzik wspiera miasto Oświęcim, za co jesteśmy
bardzo wdzięczni – powiedziała Katarzyna Kot.
Skład drużyny z sekcji minihokeja: Nataniel Bik, Kacper
Rydzoń, Paweł Płatacz, Piotr
Płatacz, Mateusz Staniecko,
Fabian Mrozik, Radosław Kot,
Aleksander Wanat, Mateusz
Wiśniowski, Oliwier Rał, Antoni Noworyta, Przemysław
Ćwiek, Franciszek Oleś, Jakub
Olejarz, Maciej Michalak, Piotr
Kusak, Jan Kusak, Artur Fortuna, Bartosz Jamróz, Dominik
Chowaniec, Adrian Ziober,
Franciszek Kościelniak. Trenerzy: Robert Piecha, Włodzimierz Urbańczyk.
– mac

STYCZEŃ 2016

15

Medalowe żniwa reprezentanta UKP
Unia Oświęcim podczas krajowego
championatu w Lublinie

Mistrzowska forma
Wojciecha Wojdaka
Oświęcimska torpeda w iście
mistrzowskiej formie! Podczas rozegranych w Lublinie
zimowych mistrzostw Polski
w pływaniu Wojciech Wojdak
trzykrotnie stawał na najwyższym stopniu podium. 19-letni
reprezentant UKP Unia Oświęcim niejako przy okazji ustanowił nowy rekord kraju i uzyskał
kwalifikację na letnie Mistrzostwa Europy na długim basenie
w Londynie.
W pierwszym dniu lublińskiego championatu Wojciech Wojdak triumfował na 400 metrów
stylem dowolnym. Jego czas to
3.40,36, który był automatycznie kwalifikacją na ME w Londynie. Zawodnik UKP Unia
wyprzedził Filipa Zaborowskiego (3.40,37) z MKP Szczecin i Kacpra Klicha (3.40,57)
z wrocławskiego Śląska.
Wojdak nie zawiódł także
na 1500 metrów stylem dowolnym. Wygrał z czasem
14.36,57. To wynik, który także kwalifikuje go do udziału w
mistrzostwach Starego Kontynentu na długim basenie w
Londynie. Na dwóch pozostałych stopniach podium stanęli
zawodnicy MKP Szczecin. Odpowiednio Filip Zaborowski

(14.45,36) i Mateusz Sawrymowicz (15.01,98).
W drugim dniu mistrzostw
Polski Wojciech Wojdak rywalizował także w finale na
400 metrów stylem zmiennym.
W eliminacjach miał najlepszy
wynik (4.16,46), ale w finale
musiał się zadowolić srebrem
(4.12,40). Do złota zabrakło
zaledwie 0,21 sek! Zwyciężył
Dawid Szwedzki (4.12,19) ze
Śląska Wrocław, a brązowy medal wywalczył Marcel Wągrowski (4.12,62) z Olimpijczyka
Aleksandrów Łódzki.
Wojciechowi Wojdakowi wciąż
było mało. Trzeci tytuł mistrza
Polski zdobył na dystansie 800
metrów stylem dowolnym.
Wygrał w wielkim stylu z nowym rekordem Polski i kwalifikacją na Londyn (7.33,60).
To nie tylko seniorski rekord
kraju, ale przy okazji najlepszy czas w historii rywalizacji
młodzieżowców 19, 20, 21, 22
i 23-letnich. Drugi w finale na
800 metrów stylem dowolnym
był Filip Zaborowski (7.38,36)
z MKP Szczecin, a trzeci Kacper Klich (7.46,63) ze Śląska
Wrocław.
– mac

Solarze rozpoczęli przygotowania do rundy rewanżowej

Ładowanie akumulatorów
w Dzierżoniowie

Piłkarze Soły mają przed sobą dziewięć gier kontrolnych
Fot. mac

Sporo gier kontrolnych w trakcie zimowej przerwy zaplanował
trener oświęcimskich solarzy. Już
w najbliższą sobotę formę ekipy
z plant sprawdzi Skra Częstochowa. W tym miesiącu trzecioligowi piłkarze Soły zagrają
jeszcze z Szombierkami Bytom.
Ten pojedynek zaplanowano na
27 stycznia. Mecze odbędą się na
sztucznym boisku Soły.

1 lutego oświęcimianie udadzą
się na tygodniowe zgrupowanie
do Dzierżoniowa. Tam rozegrają dwa sparingi z rezerwami
wrocławskiego Śląska i Górnikiem Wałbrzych. Na 10 lutego zaplanowano już kolejny
sprawdzian w Oświęcimiu
z Polonią Łaziska. Pozostałe
sparingi Soła także rozegra na
swoich obiektach.

Rywalami solarzy będą kolejno
rezerwy Piasta Gliwice (13 lutego), pierwszoligowa Sandecja
Nowy Sącz (20 lutego) i inny
przedstawiciel bezpośredniego
zaplecza ekstraklasy – Okocimski Brzesko. To spotkanie
odbędzie się 27 lutego. Listę
sparingpartnerów zamyka KS
Olkusz, a mecz ma być rozegrany 5 marca. Jeśli rozgrywki
nie wystartują tydzień później,
to drużyna z Oświęcimia zagra
jeszcze z Akademią Piłkarską
2011 z Zabierzowa.
Soła ma bardzo dobrą pozycję
wyjściową przed rundą rewanżową i ambitne cele. Czy uda
się je zrealizować? Oby solarze
na wiosnę skutecznie powalczyli o mistrzostwo trzeciej ligi
i zagrali w barażach o drugoligowy awans. Oświęcimianie
zamknęli pierwszą rundę na
trzecim miejscu w tabeli, ale
tylko minimalnie gorszym bilansem bramkowym ustępują
duetowi z Krakowa (Garbarnia) i Ostrowca Świętokrzyskiego (KSZO 1929).
Czwarty Hutnik Nowa Huta
traci do prowadzących drużyn
już sześć punktów.
– mac
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FERIE ZIMOWE 2016
Ferie w OCK
Ferie z Fantastyką

Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza na VI edycję Ferii
z Fantastyką. Spotkania przeznaczone są dla młodzieży w
wieku 13+, wstęp wolny:
• turniej gry bitewnej Warhammer 40.000 + gry planszowe, karciane, bitewne dla
każdego, 17.01 godz. 10:00;
• spotkania
tematyczne
z Oświęcimskim Klubem
Fantastyki – możliwość zagrania w kolekcjonerskie
gry karciane, bitewne, RPG,
planszowe dla każdego, prelekcje i konkursy dotyczące
różnych aspektów fantastyki; 19.01, 20.01, 21.01, 26.01,
27.01 godz. 16:00;
• eRPeGo-wy Maraton – III
edycja, czyli dzień dla miłośników gier fabularnych
– sesje, prelekcje, konkursy,
spotkania; 23.01 godz. 10:00–
20:00.
Fantastycznym feriom, na
które zapraszają: Oświęcimski
Klub Fantastyki i Oświęcimski
Klub Anime, towarzyszyć będzie – od 15.01 – wystawa de-

dykowana filmowym Gwiezdnym wojnom. Szczegóły na
stronie Oświęcimskiego Centrum Kultury (www.ock.org.pl)
i Oświęcimskiego Klubu Fantastyki (www.kf-oswiecim.net).

Feryjne seanse
filmowe

Działające w OCK Nasze Kino
zaprasza na atrakcyjne filmy
dla dzieci i młodzieży. Wstęp
za biletami po obniżonej cenie:
3D – 14 zł, 2D – 12 zł.
„Bella i Sebastian 2” (6 l.),
prod. Francja 2015, reż. Christian Duguay, 98 minut
18–21.01 godz. 10:00
„Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy” (10 l.), prod.
USA, Wielka Brytania 2015,
reż. J. J. Abrams, 136 minut
(3 D)
18.01 godz. 11:45, 17:30
19.01 godz. 17:30
20.01 godz. 11:45, 17:30
21.01 godz. 11:45

„Kacper i Emma – zimowe
wakacje” (4 l.), prod. Norwegia
2014, reż. Arne Lindtner Nass,
73 minuty
18–20.01 godz. 16:00
„Operacja Arktyka” (6 l.),
prod. Norwegia 2014, reż. Grethe Boe-Waal, 87 minut
22.01 godz. 10:00
23.01 godz. 14:15
25–28.01 godz. 10:00

pokaz iluzji
i bal dla dzieci

Niestety na plastyczne i sportowe zajęcia oferowane przez
Oświęcimskie Centrum Kultury nie ma już wolnych miejsc,
ale można skorzystać z propozycji, na które nie trzeba się
wcześniej zapisywać.
25 stycznia o godz. 16:00 odbędzie się na pokaz magii i iluzji
w wykonaniu Pawła Szretera.
Natomiast 27 stycznia w godz.
10:00–12:00 odbędzie się Karnawałowy bal maskowy – zabawa dla dzieci w wieku 6–12
lat. Na obydwa przedsięwzięcia wstęp wolny.

Feryjne konkursy w bibliotece
Biblioteka Galeria Książki w Oświęcimiu zaprasza dzieci w wieku 6–14 lat do udziału w „Konkursie na Minecraftowe Budowle”. Aby wziąć udział, należy zbudować minecraftową budowlę w grze
i zrobić zrzut ekranu lub zbudować budowlę z klocków i zrobić zdjęcie. Zrzuty lub zdjęcia trzeba
przesłać na adres bibliotekamlodych@mbp-oswiecim.pl do 22 stycznia. Wyniki konkursu zostaną
ogłoszone 29 stycznia o godz. 17:00, podczas spotkania z Jakubem Danowskim i Bartoszem Danowskim, autorami książki „Minecraft: crafting, czary i świetna zabawa”.
Więcej o zajęciach feryjnych proponowanych przez Bibliotekę Młodych na s. 12.

Jak zimowe ferie,
to tylko z krążkiem!
Po raz kolejny UKH Unia
wraz z miastem Oświęcim są
organizatorami „Hokejowych
Ferii”.
Na młodych oświęcimian
czekają ciekawe zajęcia sportowe. Spotkania w czasie ferii
obejmują cykl sześciu zajęć
na tafli oraz zajęcia na sali
gimnastycznej hali lodowej.
Przeznaczone są dla dziewcząt
i chłopców w wieku od 6 do 12
lat, rozpoczynających swoją
przygodę z hokejem na lodzie.
– Będą zabawy i gry zespołowe, zwłaszcza unihokej i hokejball – informuje prezeska
klubu UKH Unia, Katarzyna
Kot.

– Chodzi o jak najwięcej ćwiczeń doskonalących koordynację i równowagę. Projekt
„Hokejowe Ferie 2016” jest
współfinansowany przez Miasto Oświęcim – przypomina
Katarzyna Kot.
Zajęcia
przeznaczone
są
dla każdego chętnego, który chciałby nauczyć się grać
w hokeja, a nie miał jeszcze
takiej możliwości. Uczestnicy
podzieleni zostaną na mniejsze grupy, w zależności od
stopnia umiejętności jazdy na
łyżwach. Podczas zajęć przeprowadzone zostaną różne
ćwiczenia na lodzie. Od podstawowych kształcących koor-

dynację i umiejętność jazdy na
łyżwach po bardziej zaawansowane związanymi z elementami gier i zabaw hokejowych.
Podczas ostatnich zajęć odbędzie się także spotkanie
na świetlicy lodowiska z zawodnikami Centralnej Ligi
Juniorów, grającymi już także
w drużynie seniorskiej Unii
Oświęcim – Kamilem Paszkiem, Wojciechem Koczym
oraz bramkarzem Witoldem
Łazarzem. Podczas spotkania
młodzi adepci hokeja będą
mogli dowiedzieć się od starszych kolegów, jak rozpocząć
hokejową karierę, dlaczego
warto uprawiać sport i jakie
cechy powinien mieć prawdziwy sportowiec. Każdy z uczestników zajęć otrzyma certyfikat
uczestnictwa w zajęciach oraz
pamiątkowe zdjęcie.
– mac

Fundatorem nagrody
jest Wydawnictwo

KUPON
krzyżówka 1/2016
Litery uporządkowane od
1 do 26 utworzą rozwiązanie – przysłowie ludowe,
które wraz z kuponem nr 1
naklejonym na kartę pocztową należy dostarczyć do
10 lutego 2016 r. do redakcji
GZO, Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24 w Oświęcimiu.
Na zwycięzcę losowania
czeka nagroda książkowa.
Prawidłowe rozwiązanie
krzyżówki nr 12/2015
brzmi: „Lękliwy nogom ufa”.
Nagrodę książkową
ufundowaną przez
Wydawnictwo
Novae Res otrzymuje
p. Maria Micińska
z Oświęcimia.
Gratulujemy i prosimy
o kontakt z redakcją.

Poziomo:
1. Narzędzie manikiurzystki;
2. Jan, pierwszy polski heraldyk;
* Wręczany kelnerowi lub barmanowi;
3. Adam, opiewał Tatry w swoich
lirykach;
4. Wszczepiony ząb;
* ...Malamut, rasa psa;
5. Książka z mapami;
6. Dla niesfornego więźnia;
* Szermiercza broń;
7. Armatura;
8. Czesław, noblista;
* „Herbaciana” prowincja Chin;
9. Miasto powiatowe w lubelskim;
10. Dom ślimaka;
* Frazes, komunał;
11. Imię szwedzkiej gwiazdy piłki;
12. Ponoć bez butów chodzi;
13. Francuski protestant;
14. „Ptasi” dźwig;
15. Szklarnia;
16. Wysunięta w morze wąska
część lądu;
17. Wroga, napastliwa postawa;

Pionowo:
A) Powab, urok;
* Mieszany zasiew żyta i pszenicy;
B) Werwa, zapał;
C) Model citroena;
* Stary Kontynent;
D) Miasto ze Stadionem Śląskim;
E) Czerwone niczym wino;
* Moment;
F) Wojskowe polecenie;
G) Ubezpiecza wojsko na postoju;
* Parkowy krzew na żywopłoty;
H) Bez niej nie ma kołaczy;
I) Cyrkowy artysta z piłeczkami;
* Funkcja trygonometryczna;
J) Dolna część kadłuba statku;
K) Indianin z Andów;
* Zapisek;
L) Charon przewoził przez nią
dusze zmarłych;
Ł) Prześmiewca, szyderca;
M) Model fiata;
N) Schrzanione buraczki;
O) Potocznie rozróba, awantura;
P) Tłuszczowa lub kostna w organizmie.

KOLEJNE WYDANIE „Głosu Ziemi Oświęcimskiej”
15.02.2016 R.
„gzo” W FORMIE ELEKTRONICZNEJ dostępny NA WWW.OCK.ORG.PL
Aby zamieścić reklamę lub ogłoszenie drobne
należy skontaktować się z redakcją „GZO”.
Koszt ogłoszenia drobnego 60 gr za słowo.

GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ

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

Lodowisko pod chmurką zaprasza

Miesięcznik powołany w 1991 roku przez Radę Miasta Oświęcim

Codziennie można korzystać z Białego Orlika przy Szkole Podstawowej nr 5 na osiedlu Zasole.
Wstęp jest bezpłatny. W okresie szkolnym lodowisko jest czynne w godz. 15:00– 21:00. Do godz.
19:00 są ogólnodostępne ślizgawki, a w godz. 19:00–21:00 odbywają się zajęcia hokejowe. Podczas
ferii zimowych na lodowisko pod chmurką można się wybrać w godz. 10:00–13:00 oraz, po przerwie technicznej, w godz. 15:00–19:00. Zajęcia hokejowe odbywają się jak w dni nauki szkolnej.
Lodowisko będzie otwarte do połowy marca.
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