nasze kino
zaprasza
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Klikaj bezpiecznie
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu włączyli się w działania w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI).

Jesteś rodzicem lub opiekunem? Sprawdź,
co możesz zrobić.

Fot. KPP Oświęcim

Rozmawiaj z dzieckiem
o tym, jak korzysta z Internetu i jakie obowiązują w nim
zasady.
Staraj się nauczyć je szacunku do innych, tak by nie
obrażało użytkowników Internetu, nie przyłączało się do
hejtu oraz nie było obojętne
na przemoc w stosunku do
innych.
Poinformuj dziecko, że to,
co publikuje w sieci nigdy
nie jest w pełni anonimowe. Zawsze można dotrzeć
do autora komentarza lub
wpisu.
Przekonaj dziecko, by informowało Cię o zauważonych
przejawach mowy nienawiści lub hejterstwa.
Naucz je krytycznego podejścia do komentarzy w Internecie. Niektórzy publikują
kontrowersyjne komentarze
tylko po to, by wywołać
agresję i falę oburzenia.
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Podczas spotkań z uczniami
szkół informowali o zagrożeniach, z którymi można spotkać się w sieci, promowalibezpieczeństwo w Internecie,
a także mówili o rodzajach
i grożących nieletnim konse-

Oświęcim

kwencjach za czyny dokonane
za pośrednictwem Internetu.
Tematy związane z korzystaniem z sieci internetowej nie są
przez nich podejmowane tylko
w ten jeden dzień. Oświęcimscy
policjanci przez cały rok realizują program profilaktyczny
pn. „Zagrożenia w sieci – profilaktyka, reagowanie”, w którym przestrzegają, informują
i udzielają dobrych rad o tym,
jak korzystać z Internetu.
– Podczas obchodów DBI
chcemy podkreślić to, że każdy internauta może przyczynić
się do tego, że Internet będzie
miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to,
co robi w sieci i w jaki sposób
z niej korzysta. Chcemy również zwrócić szczególną uwagę
na potencjał sieci, który dzieci
mogą wykorzystać zarówno
w edukacji, kontaktach z rówieśnikami, jak również jako
formę twórczej rozrywki – informuje asp. sztab. Małgorzata
Jurecka, rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Policji
w Oświęcimiu.
W trakcie zajęć z uczniami z klas
od IV do VI policjanci podawali przykłady przestępstw oraz
sposoby postępowania w przy-

padku gdy młodzież stanie się
ofiarą cyberprzemocy, a także
informowali o osobach i instytucjach udzielających pomocy.
Uświadomili również młodych
internautów o konsekwencjach,
które grożą nieletnim za różnego rodzaju czyny dokonane za
pośrednictwem Internetu lub
telefonu, np. umieszczanie obraźliwych wpisów pod adresem
innych osób lub publikowanie
zdjęć i filmów bez zgody osób
widniejących na nich.
– Dzieciom najtrudniej zrozumieć fakt, że po drugiej stronie
łącza może czyhać zagrożenie,
a osoba, z którą korespondują
może mieć złe intencje. Dlatego rodzice powinni czuwać
nad bezpieczeństwem swoich
pociech również wtedy, gdy
korzystają z Internetu. Dzieci
mające zaufanie do rodziców
i odpowiednio uświadamiane
będą lepiej potrafiły poradzić
sobie z zagrożeniem i w porę
o nim powiadomią – tłumaczy
Małgorzata Jurecka.
Policjanci spotykają się również
z nauczycielami i rodzicami, by
uświadamiać im, jak ważne jest
przypominanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.
Podkreślają, że należy zwracać
uwagę na strony i witryny od-

wiedzane przez dzieci i przestrzegają, aby nie lekceważyć
nagłych zmian w zachowaniu
dzieci, bo może to być pierwszym sygnałem, że dzieje się
coś złego.
Na stronie internetowej organizatora krajowych obchodów
Dnia Bezpiecznego Internetu
znajduje się mapa inicjatyw, do
której dopisała się Szkoła Podstawowa nr 5 w Oświęcimiu.
Przeprowadzono tam akcję informacyjną dla uczniów i dorosłych. Dzieci na lekcjach informatyki, a rodzice na zebraniu
zapoznali się z ciekawymi materiałami filmowymi. Przygotowano specjalną gazetkę ścienną,
a na lekcjach wychowawczych
odbyły się dyskusje o przeciwdziałaniu przemocy w sieci.
Policjanci podkreślają, że
użytkownicy Internetu nie
pozostają bezbronni wobec
agresywnych, wulgarnych czy
obraźliwych treści. Większość
portali daje możliwość zgłaszania nadużyć bezpośrednio
w sekcji komentowania lub za
pomocą poczty elektronicznej
do administratorów serwisów.
– Należy pamiętać, że jakość
debaty internetowej zależy od
wszystkich jej uczestników,
również od reagujących czytelników. W niektórych przypadkach hejterskie, czyli nienawistne komentarze można zgłaszać
na policję. Obraźliwe komentarze w Internecie mogą wyczerpywać znamiona przestępstw
m.in. groźby karalnej – art. 190
kodeksu karnego, zniesławienia – art. 212 kodeksu karnego,
znieważenia osoby – art. 216
kodeksu karnego. Karana jest
także mowa nienawiści – art.

Mamy
złoto i brąz
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256 i 257 kodeksu karnego –
informuje Małgorzata Jurecka.
Dzień Bezpiecznego Internetu, przypadający na 9 lutego,
obchodzony jest z inicjatywy
Komisji Europejskiej od 2004
roku. Jego celem jest inicjowanie dyskusji na temat bezpieczeństwa w Internecie oraz
promocja działań na rzecz pozytywnego wykorzystywania
zasobów internetowych przez
dzieci i młodzież. Ważne jest
też pokazywanie aktualnych
problemów dotyczących zagrożeń online, na jakie narażeni są
młodzi użytkownicy.
W tym roku obchodzony jest
pod hasłem „Lepszy Internet
zależy od Ciebie!”. Organizatorem Dnia Bezpiecznego Internetu
w Polsce jest Polskie
Centrum Programu
Safer Internet, które tworzą Naukowa
i Akademicka Sieć
Komputerowa oraz
Fundacja Dzieci Niczyje. Nasz kraj przyłączył się do corocznej akcji w 2005 roku.
Wtedy też zostało powołane Polskie Centrum Programu Safer
Internet w ramach
programu
Komisji
Europejskiej „Safer

Internet”. Centrum podejmuje
szereg kompleksowych działań
edukacyjnych na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
korzystających z Internetu i nowych technologii. W ramach
Centrum działają również zespoły: Dyżurnet.pl – polski
punkt ds. zwalczania nielegalnych treści w Internecie, telefon
800 100 100 – bezpłatny punkt
pomocy dla rodziców i profesjonalistów w przypadkach
zagrożeń w Internecie oraz 116
111 – telefon zaufania dla dzieci
i młodzieży. Więcej informacji
o programie w Polsce można
znaleźć na stronie www.saferinternet.pl/.
– Marzena Wilk
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Powrót do życia
W 71. rocznicę oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau i Oświęcimia spod okupacji Niemiec hitlerowskich władze miasta oddały hołd i złożyły kwiaty w miejscach pamięci na terenie miasta, a państwowe uroczystości upamiętniające odbyły się na terenie byłego obozu Birkenau.
Ponad osiemdziesięciu byłych
więźniów Auschwitz, Prezydent RP Andrzej Duda, Prezydent Chorwacji Kolinda
Grabar-Kitarović, Anna Maria Anders – przewodnicząca
Rady Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa, reprezentująca Premier RP Beatę Szydło,
przedstawiciele władz państwowych Polski, ambasadorowie
i dyplomaci, przedstawiciele
duchowieństwa, władz regionalnych, samorządów oraz pracownicy muzeów i miejsc pamięci uczestniczyli 27 stycznia
w obchodach rocznicy w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, których tematem
przewodnim były „Powroty”.
W uroczystościach udział wzięła także reprezentacja władz
Oświęcimia oraz miast partnerskich.
– Niezwykłe jest, że ocaleni
z piekła Holokaustu mieli w sobie tyle siły, aby po tym wszystkim od nowa wybudować swoje
życie. Godny podziwu jest fakt,
że ci ludzie mieli w sobie tak
dużo siły, aby zakładać rodziny,
budować domy i nowe życie –
powiedziała Anna Azari, ambasador Izraela.
– Wyobrażam sobie, mimo
przecież upływu tych 71 lat, jak
trudno jest państwu tutaj przyjechać. Nie tylko ze względu
na wiek, ale także ze względu

teraźniejszością, że Auschwitz
będzie w świadomości młodych ludzi tak, aby za naszych
czasów, ani za czasów następnych pokoleń taka tragedia
już nigdy nie miała miejsca.
Zawsze kiedy jestem w tym
miejscu, czuję się rozbity wewnętrznie, bo rozmiar tragedii,
przede wszystkim rozmiar tragedii narodu żydowskiego, ale
także mojego narodu, polskiego, w tym miejscu, jest po prostu niewyobrażalny – dodał.
– Czymże było wyzwolenie?
Ogromna większość ofiar go
nie doczekała. A większość
ocalałych nie doczekała wy-

Fot. J. Praszkiewicz, auschwitz.org

na to, co dla państwa oznacza
to miejsce i jakie obrazy muszą
się pojawiać w oczach w chwili,
gdy państwo wchodzicie na tę
ziemię. Auschwitz, to nie jest
tylko muzeum. Auschwitz, to
nie jest tylko wielki grób, bo
prochy pomordowanych są
wszędzie i można powiedzieć,
że całe to miejsce jest grobem.
A więc nie jest to tylko upamiętnienie – zaznaczył Prezydent RP Andrzej Duda.
Podkreślił też, że Auschwitz
to dla całego świata wielki
znak i ostrzeżenie przed tym,
co może się stać, jeżeli zagubi
się władza, jeżeli omota społeczeństwo.
– To właśnie edukacja ma spowodować, że Auschwitz będzie

Artystyczna pamięć
Wystawa pt. „Alfabet Auschwitz” oświęcimskiego artysty Pawła Warchoła gości
obecnie w Centrum Kultury Żydowskiej
w Krakowie.

– Prezentacja w Krakowie to
kolejna podróż tej wystawy po
Europie. Po raz pierwszy eksponowana była w ubiegłym
roku w Międzynarodowym
Domu Spotkań Młodzieży

w Oświęcimiu. Obejmuje ona
rysunki związane z historią
KL Auschwitz, w tym wiele
prac nagrodzonych głównymi
nagrodami na prestiżowych
międzynarodowych biennale

i wystawach rysunku między inymi w Pilznie, Skopje,
Melbourne, Lublinie, Częstochowie i Bielsku-Białej – informuje artysta grafik Paweł
Warchoł.
Na prezentowanej w Krakowie
wystawie autor przedstawia
najnowsze prace z 2016 roku
cykl pt. „Kontrollmarke” oraz
rysunki z cyklu „Skargi Hioba”, „Bunkry”, „Walce” i tytułowy cykl „Alfabet Auschwitz”
nagrodzony w 2010 roku
Grand Prix na VII Międzynarodowym Biennale Rysunku
w Pilznie.
Podczas wernisażu Joachim
S. Rusek, dyrektor Fundacji
Judaica wręczył Pawłowi Warchołowi odznakę 20-lecia Centrum Kultury Żydowskiej za
troskę o pamięć o Auschwitz,
mistrzostwo w uprawianej
sztuce, wolność i autonomiczność w myśleniu.
Wystawę można oglądać do
15 marca br. w Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie
przy ul. Meiselsa 17.
– In
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zwolenia tutaj. Zostali wyprowadzeni w nieznane i przeszli
jeszcze przez inne obozy, zanim dotarli do wolności. Raz
wyzwoleni, do wolności długo
wracać musieli. Wolność oznaczała trud powrotu do życia
wśród ludzi, którzy wyzwolonych zrozumieć nie potrafili.
Łatwiej było usunąć tatuaż
ze skóry, niż skutki przeżyć
obozowych usunąć z ciała
i z głowy. Dlatego tak bardzo
powinniśmy być wdzięczni
ocalałym za utworzenie tego
Miejsca Pamięci, za spisywanie swoich wspomnień, za lata
ostrzeżeń pod adresem naszej
ludzkiej wspólnoty, za obecność – powiedział dyrektor
Muzeum Auschwitz dr Piotr
M. A. Cywiński.
Pod pomnikiem Ofiar Obozu
na terenie byłego Auschwitz-Birkenau rabini oraz duchowni różnych wyznań chrześcijańskich wspólnie odczytali psalm
42 z Księgi Drugiej Psalmów,
a uczestnicy ceremonii złożyli
przy pomniku znicze upamiętniające ofiary Auschwitz.

Na placu Tadeusza Kościuszki
odbyły się główne uroczystości miejskie, podczas których
kwiaty złożyli: Prezydent Miasta Oświęcim Janusz Chwierut,
kombatanci, radni, władze powiatu, przedstawiciele szkół,
zakładów pracy, organizacji
społecznych oraz delegacje
miast z Włoch: Arezzo, Cori,
Savigliano, Niemiec: Breisach,
Hanowver, Kerpen, francuskiego Ballan Mire, ukraińskiego Sambora i Kragujevaca w Serbii. Salwę honorową
oddali żołnierze z Kompanii
Honorowej 8. Bazy Lotnictwa
Transportowego w Krakowie
Balicach.
27 stycznia 1945 r. żołnierze
60. Armii Pierwszego Frontu
Ukraińskiego wkroczyli do
Oświęcimia. W bezpośrednich walkach o wyzwolenie
obozu macierzystego, obozu
Birkenau i obozu Monowitz
oraz miasta i okolic poległo
ponad 230 żołnierzy radzieckich, wśród nich dowódca
472 pułku, pułkownik Siemen Lwowicz Biesprozwannyj. W większości spoczywają
oni na cmentarzu miejskim
w Oświęcimiu.
Do momentu wyzwolenia
terenów obozowych przez
żołnierzy Armii Czerwonej
niemieccy naziści zamordowali w Auschwitz ok. 1,1 mln
osób, głównie Żydów, a także
Polaków, Romów, radzieckich
jeńców wojennych oraz ludzi
innych narodowości. Dziś dla
świata Auschwitz jest symbolem zagłady i okrucieństw
II wojny światowej. W 2005 r.
Organizacja Narodów Zjednoczonych uchwaliła dzień
27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu.
– In

Dwa światy
W trzydzieści pięć minut opowiedzieć o wielokulturowej
przeszłości miasta – to wyzwanie, któremu sprostali autorzy
filmu „Oświęcim – Auschwitz. Na styku dwóch światów”.
Projekcję dokumentu w Oświęcimskim Centrum Kultury
widzowie nagrodzili głośnymi brawami.
– Film powstał z inicjatywy
grupy „Bunkrowcy – Oświęcim”,
miłośników
ziemi
oświęcimskiej. Jest próbą
przybliżenia obrazu dawnego – przedwojennego Oświęcimia oraz okresu okupacji
niemieckiej. Dzięki obecności niezwykłych eksponatów,
pochodzących z prywatnego
muzeum Mirosława Ganobisa,
możemy przenosić się w czasie i doświadczać zniszczonej
bezpowrotnie kultury oraz
wspaniałej wielowiekowej historii pokojowej koegzystencji
chrześcijan i żydów przedwojennego Oświęcimia. Zdjęcia pozwalają poczuć klimat
dawnej, zapomnianej epoki
i uświadamiają widzowi, iż
Oświęcim to nie tylko miejsce
tragedii, ale i piękne, tętniące

życiem współczesne miasto –
piszą twórcy dokumentu na
stronie internetowej projektu.
Zdjęcia do filmu zaczęły się
we wrześniu ubiegłego roku,
a zakończyły w styczniu.
Ekipa filmowa liczyła ponad
trzydzieści osób. Pasjonaci
historii miasta nakręcili dokument dzięki własnym środkom, korzystając również
z niematerialnej pomocy instytucji i firm. Punktem wyjściowym filmowych obrazów
są eksponaty zgromadzone
w prywatnym muzeum Mirosława Ganobisa, miłośnika
ziemi oświęcimskiej. Film
„Oświęcim – Auschwitz. Na
styku dwóch światów” jest
jego debiutem reżyserskim.
Inspiracją do powstania niezwykłego utworu i motywem

przewodnim stał się stary
negatyw znaleziony pod podłogą domu w Oświęcimiu,
w którym podczas okupacji
mieszkali Niemcy. Twórcy
zadedykowali dokument Pawłowi Sikorze, jednemu z aktorów, byłemu członkowi Krzywej Alternatywy, który krótko
po swoim występie na planie
zginął w wypadku samochodowym. Film kończy utwór
„Moje miasto” zespołu „Krzywa Alternatywa”.
W holu OCK przygotowano
też wystawy fotosów z planu,
autorstwa Sebastiana Smelkowskiego oraz rysunków
Katarzyny Bernacik. Wkrótce
film będzie również dostępny
na płycie DVD.
– Karo

Konieczna inwestycja
Rozpoczęła się budowa północnej obwodnicy Oświęcimia,
której inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. W Bobrku wycinają już drzewa. Wiosną roboty przy
budowie drogi będą prowadzone na oświęcimskim odcinku.
Budowana obwodnica Oświęcimia stanowić będzie połączenie między drogą wojewódzką
nr 933 a drogą krajową nr 44.
Będzie przebiegała od ronda
u zbiegu ul. Chemików i Fabrycznej w Oświęcimiu do drogi wojewódzkiej nr 33 w miejscowości Bobrek.
Dla przyspieszenia realizacji
zadania wykonawca – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX – podzielił je na dwa
etapy, co umożliwiało pozyskanie wcześniej zezwolenia na
realizację inwestycji drogowej
na pierwszym odcinku, czyli
od strony Bobrka. Dlatego od
stycznia br. wykonawca podjął
już roboty na placu budowy
w Bobrku, przy ul. Kasztanowej. Trwa tam wycinka drzew
na obszarze ponad 3 hektarów
i prowadzone są prace żelbetowe związane z budową przejść
dla zwierząt.
– Typowe roboty drogowe
z uwagi na aurę i porę roku
podejmować będziemy w późniejszym terminie, bowiem
dużym ryzykiem jest zaczynać
prace drogowe w zimowych
miesiącach – mówi Grzegorz
Biernacki, kierownik budowy
obwodnicy Oświęcimia.
Oświęcimianie czekają na realizację tej inwestycji, jednak
żeby mogło to nastąpić, muszą
liczyć się z dużymi utrudnieniami i zmianą organizacji
w ruchu drogowym na tym
odcinku.
Kierowców czekają też w tym
roku utrudnienia w ruchu
drogowym, związane z realizacją drugiego etapu remontu
drogi krajowej nr 44 na odcinku od ronda u zbiegu ulic

Powstańców Śląskich, Śląskiej,
Konopnickiej i Konarskiego
do mostu Jagiellońskiego na
rzece Sole. Inwestorem tego
remontu jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie.
Aby nie spowodować całkowitego paraliżu na drogach
w mieście wykonawca obwodnicy,
Przedsiębiorstwo
BANIMEX powołało przedstawiciela, który wspólnie z wykonawcą remontu drogi krajowej nr 44 będzie koordynował
przebieg obu tych zadań dla
Oświęcimia.
– Z naszej strony użytkownicy dróg na pewno muszą się
liczyć z bardzo dużymi utrudnieniami, które wystąpią na ul.
Chemików od ul. Fabrycznej
do ul. Zwycięstwa – ostrzega
Grzegorz Biernacki z Przedsiębiorstwa BANIMEX.
– Z uwagi na odwołania stron
w tym postępowaniu, czyli prywatnych osób, których
musimy pozbawić części ich
nieruchomości, przedłuża się

procedura pozyskania decyzji,
która warunkuje nasze wejście
na ten teren. Tutaj optymistycznie przewidujemy, że taką
decyzję pozyskamy w marcu,
natomiast nie należy tego terminu traktować jako wiążącego. Myślę, że bezpiecznie
trzeba założyć, że utrudnienia
w ruchu nastąpią w kwietniu
lub maju. Wcześniej będziemy
musieli przygotować ten teren
pod roboty drogowe – wyjaśnia Biernacki.
Zakończenie budowy obwodnicy jest przewidziane na
koniec września 2017 roku,
jednak zważywszy na przedłużające się uzgodnienia formalne może to stanowić podstawę
do przedłużenia tego terminu.
Zakres prac budowy obwodnicy północnej obejmuje powstanie
pięciokilometrowej
drogi, chodnika i ścieżki rowerowej o długości około trzech
kilometrów, mostu na Wiśle
wraz z wiaduktem kolejowym
oraz pięciu rond. Całkowita wartość projektu to ponad

120 mln zł. Kwota ta obejmuje
koszty robót budowlanych, ale
też odszkodowań za przejęcie
nieruchomości pod budowaną trasę oraz pozostałe koszty związane z zarządzeniem
i promocją projektu. Inwestycja jest realizowana w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014–2020 przy
dofinansowaniu ze środków
unijnych na poziomie 85 proc.
wartości zadania.
Obwodnica miasta Oświęcimia jest elementem szerszego
projektu pn. Droga Współpracy Regionalnej. Docelowo
przewiduje się wykonanie trasy
tranzytowej łączącej miejscowości Oświęcim–Chełmek–
A4 (węzeł Jeleń)–Jaworzno.
Obwodnica Oświęcimia jest
pierwszym realizowanym fragmentem przedsięwzięcia.
Dzięki obwodnicy Oświęcim
uzyska sprawne połączenie
m.in. z Krakowem i pobliskimi miejscowościami, a także
z aglomeracją górnośląską poprzez autostradę A4. Obwodnica wyprowadzi ruch z centrum miasta, co wpłynie na
podniesienie bezpieczeństwa
i jakości życia mieszkańców.
Na inwestycji zyskają nie tylko
mieszkańcy Oświęcimia i okolicznych miejscowości, firmy
znajdujące się w tym rejonie,
ale też turyści, którzy przyjeżdżają, by odwiedzić Państwowe
Muzeum Auschwitz-Birkenau.
– Marzena Wilk

Od 1 lutego trwa przebudowa 350-metrowego fragmentu ul. Szpitalnej.

Wykonawca robót budowlanych Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe „Drog-Bud” informuje, że przewidziany odcinek drogi jest zamknięty od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego.
Droga będzie nieprzejezdna do 31 marca br., a dojazd do osiedla
przy ul. Szpitalnej możliwy jest od ul. Krasińskiego. Remont jest
zadaniem realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, a Miasto Oświęcim wspiera tę inwestycję kwotą 800 tys. zł.
– In
Ogłoszenie płatne

Oświęcim, dnia 11.02.2016 r.

OGŁOSZENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlanka”
w Oświęcimiu z siedzibą przy ul. Bałandy 1 32-600 Oświęcim ogłasza przetarg w formie pisemnego konkursu ofert
na nabycie lokali mieszkalnych.
Nabycie lokalu mieszkalnego uprawnia nabywcę do zawarcia umowy notarialnej na wyodrębnienie własności lokalu mieszkalnego.
L. Adres lokalu
p. mieszkalnego

Dylematy rodziców
Zbliża się termin rekrutacji dzieci do przedszkoli i szkół
podstawowych w Oświęcimiu na rok szkolny 2016/2017.
Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkoli miejskich
są zobowiązani do złożenia
deklaracji o kontynuowaniu
wychowania przedszkolnego
w nieprzekraczalnym terminie do 29 lutego 2016 roku.
Brak deklaracji lub jej nieterminowe złożenie sprawi,
że rodzice, którym zależy na
miejscu w przedszkolu będą
musieli wziąć udział w naborze rekrutacyjnym. Natomiast
rodzice dzieci kandydujących
do przedszkola są zobowiązani do wypełnienia wniosku
o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola i zło-

Szpitalna w remoncie

żenia go w wybranej placówce
w terminie od 1 do 31 marca
br. Listy dzieci kandydujących zakwalifikowanych, ale
też niezakwalifikowanych będą
podane do publicznej wiadomości 19 kwietnia, następnie
rodzice będą mieli czas od
20 do 22 kwietnia na potwierdzenie woli posłania pociechy
do przedszkola. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
będą podane do wiadomości
25 kwietnia.
Niestety może zdarzyć się
tak, że większość sześciolatków zostanie w przedszkolu.
Wtedy placówka nie będzie

miała miejsca na utworzenie
oddziału dla najmłodszych
dzieci. Wynika to ze zmian
w prawie oświatowym, które
nastąpiły na początku roku.
Znowelizowana ustawa o systemie oświaty przywraca bowiem rodzicom sześciolatków
prawo do decydowania o tym,
czy dziecko rozpocznie naukę
w pierwszej klasie. Zawiera też
zmianę i w miejsce obowiązku
przedszkolnego pięciolatków
wprowadza prawo dzieci pięcioletnich do przedszkolnego
wychowania.
Zapisy dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych

będą trwały od 1 marca
do 1 kwietnia br. Zgodnie
z ustawą, od roku szkolnego
2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od
7. roku życia.
Dziecko sześcioletnie ma
prawo do rozpoczęcia nauki
w pierwszej klasie, o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym
2015/2016. Jeśli dziecko sześcioletnie nie uczęszczało do
przedszkola rodzice również
będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku
niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości
rozpoczęcia nauki w szkole
podstawowej.
– In

Powierzchnia
użytkowa w m²,
charakterystyka
lokalu

Kwota

Uwagi

Oświęcim
1. ul. Bałandy 8d/14 28,67 m²,
III piętro

73.300,- zł

bez
obciążeń

Oświęcim
2. ul. Bałandy 42/10 44,66 m²,
III piętro

113.600,- zł

bez
obciążeń

3. Oświęcim
ul. 3 Maja 21/38

124.700,- zł

bez
obciążeń

56,40 m²,
IX piętro

Oferty na ww. lokale mieszkalne należy składać w zamkniętej kopercie z zaproponowaną ceną ofertową
w sekretariacie Spółdzielni adres jw. w terminie do dnia
29.02.2016 r. do godz. 15.00.
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 1.03.2016 r.
o godz. 10.00.
Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mieszkalnego
składające ofertę przetargową zobowiązane są do wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej lokalu.
Wpłaty wadium należy dokonać przed otwarciem ofert.
Kasa Spółdzielni czynna jest w godzinach: poniedziałek od
7.30 do 13.00; czwartek od 12.00 do 16.00; pozostałe dni od
10.30 do 13.00.
Wyżej wymienione lokale można oglądać w dni robocze
w godz. od 8.00 do 15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu
z Działem GZM-u, tel. 33 84-305-15; 33 84-316-55.
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących ww.
lokali mieszkalnych udziela Dział Członkowski Spółdzielni
(pok.14, 15 tel. 84-314-48).
Zasady przeprowadzenia przetargu określa szczegółowo
Regulamin Przetargów dostępny w siedzibie Spółdzielni,
z którym każdy oferent winien się zapoznać.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do odstąpienia
od przetargu bez podania przyczyny.
Za Zarząd MSM „Budowlanka”
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Lokalne atrakcje turystyczne

Fot. Muzeum Zamek

Oświęcimskie placówki przygotowały W Muzeum Zamek w Oświęcimiu uroczyście podsumowano XII edycję konkurbogaty program dla dzieci i młodzieży su pn. „Oświęcim dla turysty”. Jego celem jest chęć zwrócenia uwagi młodzieży
spędzających zimowe ferie w mieście. na walory turystyczne Oświęcimia i okolic, bogatą historię miasta oraz atrakcyjną ofertę kulturalno-sportową.

Fot. MBP Oświęcim

Muzeum Zamek zaprosiło dzieci w drugim tygodniu ferii na
warsztaty pn. „W warsztacie szopkarza”. Zajęcia zakończyła wystawa prac wykonanych przez uczestników oraz pokaz filmu
o tradycji powstawania szopek krakowskich, zrealizowanego dla
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, organizatora konkursu
szopek krakowskich.

Również w Miejskiej Bibliotece Publicznej Galeria Książki na
dzieci czekało mnóstwo atrakcji. Odbyły się wesołe zajęcia oparte na książkowych motywych, turnieje PlayStation i X-Box oraz
spotkanie z autorami książki „Minecraft: crafting, czary i świetna
zabawa”.

W Oświęcimskim Centrum Kultury można było wziąć udział
w zajęciach plastycznych i sportowych. Były też specjalne seanse
filmowe dla dzieci i młodzieży, pokaz magii w wykonaniu iluzjonisty oraz bal przebierańców.
– ekt

Podczas każdej edycji konkursu w zestawie pytań znajduje się
jedno, pozwalające młodzieży
na swobodną wypowiedź i wyrażenie własnej opinii na tematy związane z miastem.
Analizując prace z kilku ostatnich lat można zauważyć, że
zdecydowana większość ma
świadomość atrakcyjności miasta i szeregu podejmowanych
działań mających wpływ na
jego rozwój. Młodzież chętnie
przedstawia swoje pomysły.
W poprzednich latach dotyczyły one między innymi zagospodarowania miejsca po
wyburzonym budynku „Tęczy”,
zachęcenia turystów do dłuższego pobytu w naszym mieście czy opracowania treści do
przykładowego folderu „300
minut w Oświęcimiu” – mówi
Krzysztof Kamiński z Centrum Informacji Turystycznej
w Oświęcimiu.
W tym roku młodzież miała wskazać i uzasadnić, która z idei przedstawionych na

Szlaku Murali w Oświęcimiu
powinna być najbliższa działaniom miasta. Najczęściej
uczniowie powoływali się na
cytat „Antysemityzm jest grzechem przeciwko Bogu i ludzkości” papieża Jana Pawła II,
zwracając uwagę na zagrożenia
płynące z nietolerancji i ksenofobii, podkreślając podejmowane działania miasta w tym
zakresie – zaznacza Krzysztof
Kamiński.
Pierwsze miejsce zajęła Weronika Binda z Powiatowego Zespołu nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu,
która otrzymała nagrodę ufundowaną przez Prezydenta Miasta Oświęcim, drugie miejsce
i nagrodę ufundowaną przez
Starostę Powiatu Oświęcimskiego otrzymał Józef Dylik
z Powiatowego Zespołu nr 1
Szkół Ogólnokształcących im.
ks. S. Konarskiego w Oświęcimiu, a trzecie miejsce zajęła Klaudia Tomala z PZ nr 4.
Przyznano też I wyróżnienie

Wspólna zabawa
Tradycją Miejskiego Gimnazjum nr 3 w Oświęcimiu stała się
integracyjna zabawa karnawałowa „Dzieci Dzieciom”. W tym
roku odbyła się już osiemnasty raz.
Gimnazjum gościło uczniów ze
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu, by wspólnie spędzić czas
na tanecznych „pląsach” w kolorowo przystrojonej przez gimnazjalistów sali gimnastycznej.
Spotkanie rozpoczął występ
cheerleaderek z Akademii Piłkarskiej Unia Oświęcim, które
trenują na co dzień w MG nr 3
i pokaz piłkarskich umiejętności młodych zawodników Klubu
Piłkarskiego Unia Oświęcim.
– Dźwięki muzyki zachęciły do
wspólnej zabawy, a na naszych
gości czekał słodki poczęstunek. Z radością patrzyliśmy
na uśmiechnięte twarze dzieci
i była to dla nas ogromna sa-

dla Stanisława Nycza z PZ nr 1
i II dla Piotra Jury z Zespołu
Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu. Organizatorzy przyznali również
główne wyróżnienie za dodatkowe pytanie z pierwszego
etapu konkursu Tomaszowi
Fronczykowi ze względu na
zawartość merytoryczną oraz
swobodę pisemnej wypowiedzi
w języku obcym, a także Barbarze Ślusarczyk, Stanisławowi
Nyczowi i Piotrowi Jurze.
Nagrody ufundowali: Urząd
Miasta
Oświęcim,
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Oświęcimiu,
Oświęcimskie Centrum Kultury, Rodzinny Park Rodziny
„Energylandia” w Zatorze, Restauracja Ristorante del Papa,
Ristorante Pizzeria Taormina,
Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy MOLO w Osieku,
Kręgielnia Kula Hula, Planet
Cinema i Pizzeria Matteo.
– In

Kontakt z posłami

Fot. zbiory organizatora

W czasie tegorocznej, szóstej już edycji „Ferii z fantastyką”
w Oświęcimskim Centrum Kultury młodzież z Klubu Fantastyki
i Klubu Anime zaprosiła sympatyków szeroko rozumianej fantastyki na swoje tematyczne spotkania. Nie zabrakło turniejów gier
bitewnych i karcianych. Swój dzień mieli miłośnicy twórczości
J.R.R. Tolkiena, a także fani gier fabularnych (w ramach „Fzf ”
odbyła się trzecia edycja „eRPeG-owego Maratonu”). W wybrane
dni tygodnia można było skorzystać z klubowych zasobów gier,
wziąć udział w konkursach z nagrodami i posłuchać prelekcji.
Spotkaniom towarzyszyła wystawa poświęcona Star Wars.
– P. Lach

Konkurs,
skierowany
do
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, jest organizowany
przez Centrum Informacji Turystycznej działające w strukturach Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu, a współorganizatorem
uroczystego spotkania podsumowującego jest Muzeum Zamek w Oświęcimiu. Honorowy
patronat nad tegoroczną edycją
konkursu objął Prezydent Miasta Oświęcim.
Rywalizacja przebiega w dwóch
etapach. Pierwszy ma za zadanie sprawdzenie wiedzy z zakresu znajomości języka angielskiego i odbywa się na terenie
poszczególnych szkół. Pięciu
uczniów z każdej szkoły, którzy
napiszą test najlepiej przechodzi do drugiego etapu. W nim
młodzież ma szansę wykazać się
wiedzą z zakresu historii miasta, współczesnych wydarzeń
i przeprowadzany jest w języku
polskim. O zwycięstwie decyduje wynik z tego etapu.

tysfakcja, że mogliśmy razem wiedziała Marta Dymerska, naspędzić ten czas. Jesteśmy prze- uczycielka Miejskiego Gimnakonani, że w przyszłym roku zjum nr 3 w Oświęcimiu.
znowu się spotkamy – zapo– In

W Oświęcimiu otworzono dwa
biura poselskie.
Biuro Posłów na Sejm RP
VIII kadencji z Prawa i Sprawiedliwości Beaty Szydło
i Zbigniewa Biernata znajduje
się przy ul. Górnickiego 1.
Jest otwarte w poniedziałki
w godzinach 10:00–14:00,
we wtorki 14:00–16:00,
środy i czwartki 10:00–12:00.
Można też kontaktować się
telefonicznie 338411961
i 789023753.
Biuro Posła na Sejm Marka
Sowy z Platformy Obywatelskiej
mieści się na Małym Rynku
9/4. Czynne jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od
9:15 do 15:15, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy. Z biurem można
kontaktować się telefonicznie
– 885909080 i e-mailowo:
biuro@mareksowa.eu/.
– In

Pierwsze wyniki kontroli
Coraz bliżej rozwiązania jest sprawa odoru unoszącego się głównie nad osiedlem
Monowice. W Urzędzie Miasta Oświęcim odbyło się spotkanie, podczas którego
omówione zostały dotychczasowe ustalenia z kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i podejmowane działania w tej sprawie.
W spotkaniu wzięli udział
przedstawiciele: Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
Departamentu
Środowiska
Urzędu
Marszałkowskiego
w Krakowie, Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków, Starostwa Powiatowego,
Urzędu Miasta Oświęcim,
Rady Osiedla Monowice oraz
mieszkańcy.
Temat uciążliwych zapachów
w Monowicach jest trudny
do wyjaśnienia, złożony i był
bardzo wnikliwie analizowany. Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Krakowie w 2015 roku rozpoczął
cykl kompleksowych działań
przy współudziale służb powiatowych, miejskich i Urzędu
Marszałkowskiego.
Podczas
kontroli inspektorzy WIOŚ
wyszli poza konwencjonalne działania. Polegały one na
wykonywaniu kontroli i pomiarów w godzinach nocnych,
współpracowano z mieszkańcami, państwową strażą pożarną, strażą miejską oraz Powiatowym Centrum Zarządzania
Kryzysowego, przeprowadzano kompleksowe badania laboratoryjne.
– W trakcie prowadzonych
działań ustalono, że choć źródeł emisji odorowej jest kilka,
to najprawdopodobniej główne źródło problemu znajduje
się na terenie Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków w Oświęcimiu – mówi
Ryszard Listwan, zastępca
dyrektora Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie.

Podczas kontroli pobrano zarówno próbki osadu w zbiorniku awaryjnym, jak i ścieków
nad osadem. Stwierdzono
w nich obecność pochodnych
lakierów i rozpuszczalników,
substancji wonnych charakterystycznych dla odorów odczuwalnych przez mieszkańców
Monowic. Zespół kontrolny
stwierdził, ze zbiornik awaryjny jest najprawdopodobniej
głównym źródłem zapachu.
Dwukrotnie w czasie prowadzonej kontroli odczuwano
zapach, którego źródłem były
kompostowniki Składowiska
Odpadów Komunalnych.
Skontrolowano również firmy
Synthos Dwory i Solvent Wistol S A, ale tam nie stwierdzono nieprawidłowości. Na wniosek Starostwa Powiatowego
w Oświęcimiu wykonano badania z wykopu na terenie
inwestycji prowadzonej przez
firmę Lubasohn Sp. z o. o.,
które też nie wykazały obecności substancji szkodliwych.
Na 2016 rok zaplanowano kontrolę pozostałych firm znajdu-

jących się na terenie dawnych
Zakładów Chemicznych.
Prezes Zarządu Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków w Oświęcimiu Antoni
Majcherczyk podkreślał, że
kierowany przez niego zakład
przeszedł wiele kontroli i żadna z nich nie wykazała niezgodności procesu technologicznego z przepisami. MPOŚ
podjął decyzję o zaprzestaniu
eksploatacji zbiornika awaryjnego w dotychczasowy sposób.
Prezes nie jest przekonany, że
na podstawie pomiarów dokonanych w trakcie kontroli
można definitywnie obarczyć
MPOŚ całą odpowiedzialnością. Zaznacza, że sprawozdania z pomiarów WIOŚ dotyczyły szesnastu substancji
zapachowych, z czego tylko
pięć pokryło się z substancjami występującymi w zakładzie,
a dwa z tych pięciu miały wyższe stężenia w Monowicach niż
w MPOŚ.
Pomimo tego spółka pozostała jedynym wskazanym winowajcą i jako jedyna realizuje

działania mogące ograniczyć
uciążliwości zapachowe.
Wyeliminowano już dostawy
ścieków i odpadów do zbiornika awaryjnego. Definitywnie
wyeliminowano dostawy ścieków odznaczające się wysokimi parametrami chemicznego
zapotrzebowania tlenu i podwyższoną zawartością lotnych
związków organicznych mogących być źródłem emisji zapachowych. Przeprowadzono
już też procedurę przetargową
i wybrano wykonawcę, który
wykona zamknięcie odcinka kanału doprowadzającego
ściek przemysłowy z Synthos
do
Miejsko-Przemysłowej
Oczyszczalni Ścieków.
Ryszard Listwan podkreślił,
że Zarząd Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków
współpracuje z Wojewódzkim
Inspektoratem Środowiska, realizując kosztowne inwestycje
i zalecone działania, które już
teraz doprowadziły do znacznej poprawy sytuacji.
– Marzena Wilk

felieton

kamila drabek

Smog miejscowy

S

prawdzam czasem ekoprognozę dla Oświęcimia
w portalu Wrota Małopolski. Mimo że mieszkamy
w mieście, w którym nie brakuje zieleni, a również
otoczenie jest interesujące przyrodniczo, to są
dni, kiedy lepiej zostać w domu. Zanieczyszczenie powietrza
jest bowiem tak duże, że spacer może się okazać bardziej
szkodliwy niż przesiadywanie w fotelu przed telewizorem.
W dużej mierze przyczyną takiego stanu rzeczy jest
spalanie niedozwolonych odpadów, śmieci w domowych
piecach. Dlaczego? Podpisywane były deklaracje „śmieciowe”,
wnosimy opłaty za wywóz śmieci, a jednak są ludzie, którzy
decydują się na spalanie śmieci w piecach. Myślę, że robią
to z oszczędności. Mogą wydać mniej pieniędzy na właściwy
opał. Jednak jest to źle pojęta oszczędność, ponieważ narażają
zdrowie domowników i mieszkańców okolicy. W piecu
domowym nie da się osiągnąć wysokiej temperatury, więc
w dymie znajduje się wiele szkodliwych substancji, np.
chlorowodór, cyjanowodór, formaldehyd oraz szczególnie
niebezpieczne i rakotwórcze dioksyny.
Kiedy będziemy się zastanawiać nad przyczynami chorób,
jakie dotykają nas i naszych bliskich, uświadommy sobie, że
nie biorą się znikąd. U podstaw leży zatrucie powietrza, wody
i gleby, czyli tego, co jest człowiekowi niezbędne do życia.
						

nie tylko z miasta
ANDRZEJ WINOGRODZKI

O chemii

P

rzypadkowo znany mi Spacerowicz-Autor
zamieszczonej w poprzednim numerze „Głosu”
szopki, poprosił, abym w swoim cyklicznym felietonie zamieścił zagubiony przez niego i pominięty
w szopce niniejszy jej fragmencik, co poniżej czynię!
SPECEROWICZ CHEMIK
Chemia znów nabiera głosu –
nowy kauczuk będzie z „Synthosu”!
Zostawiły trwałe ślady
dawne Chemiczne Zakłady!
Ze ślizganiem i pływaniem
także miały powiązanie!

Podczas jednego z ubiegłorocznych spotkań w Monowicach na temat źródeł uciążliwego
zapachu. Fot. archiwum

Zapytany przeze mnie Spacerowicz-Autor, czemu nie poczeka
z pominiętym passusem szopki do przyszłorocznego jej
wydania, odrzekł, że wątpi w jakąkolwiek przyszłoroczność
i stąd jego determinacja i pośpiech! Upatruję w tym uporze
z jego strony sentymentalizm i prywatę! Nikt inny w związku
z felietonem o nic więcej nie poprosił, więc kończę ten wątek.
I cały felieton, bo z nowym rokiem należy zbierać i oszczędzać siły i tematy, a nie od razu rozgadywać się i rozpisywać
o wszystkim!					

Warto pamiętać o 1% Wsłuchani w głos Anity Lipnickiej
Zbliża się czas składania zeznania po- Trzech zawodników UKH Unii Oświęcim trafiło do Reprezentacji Nadziei
datkowego za ubiegły rok.
Olimpijskich.

1 procent swojego podatku
można przeznaczyć na rzecz
dowolnie wybranej organizacji
pożytku publicznego. Spis organizacji widnieje na stronach
Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej lub pożytek.
gov.pl/. Dostępne są tam także
sprawozdania z działalności,
które organizacje zobowiązane
są co roku sporządzać i publikować.
Przekazywanie 1 procentu nie
jest skomplikowane. Deklaracja
podatkowa zawiera dwa pola,
w które należy wpisać: numer
wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego organizacji i przekazywaną kwotę, która nie może

przekroczyć 1 proc. podatku.
Należy zwrócić uwagę, aby się
nie pomylić, ponieważ identyfikacja organizacji pożytku publicznego odbywa się wyłącznie
po numerze KRS, dlatego samo
wpisanie nazwy czy adresu nie
wystarczy. Na jednym formularzu PIT można przekazać środki tylko dla jednego podmiotu.
Urząd skarbowy przekaże pieniądze wybranej organizacji
dopiero wtedy, gdy podatnik
zapłaci należny podatek w pełnej wysokości. Środki wpłyną
na konto w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie
podatkowe.
– ekt

– Wszystko się może zdarzyć,
gdy głowa pełna marzeń –
przekonuje Anita Lipnicka.
O występach na zimowych
igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata czy też grze
w NHL i KHL marzą wszyscy
hokeiści bez wyjątku. Także
w Oświęcimiu.
Trzech młodych oświęcimian
trafiło właśnie do tzw. „Drużyny Nadziei Olimpijskich”.
Zawodnicy UKH Unii uczestniczyli w kilku zgrupowaniach szkoleniowych w Polsce
i na Słowacji. Brali też udział
w międzynarodowych turniejach. To Michał Magiera, Jakub
Kupiec i Adam Kot.

„Hokejowe Nadzieje Olimpijskie” jest projektem sportowo-edukacyjnym, który ma
za zadanie wspieranie polskiego hokeja na lodzie. Projekt w głównej mierze opiera
się na zarządzaniu talentami
i wyłonieniu najlepszych zawodników w Polsce w kategorii młodzików. Chodzi
o praktyczne przygotowanie
młodych sportowych talentów do aktywności sportowej,
a także międzynarodową wymianę doświadczeń.
Patronat honorowy nad projektem objęli Polski Komitet
Olimpijski, Polski Związek
Hokeja na Lodzie oraz Ro-

syjska Federacja Hokeja na
Lodzie. Sztab organizacyjno-szkoleniowy tworzą: Katarzyna Zygmunt, Agnieszka
Dąbkowska, Walenty Ziętara,
Jerzy Sobera, Gabriel Samolej,
Dominik Salamon oraz Paweł
Zygmunt.
W tym sezonie z oświęcimskiej drużyny młodzików do
zespołu „Hokejowych Nadziei
Olimpijskich” zakwalifikował
się Michał Magiera, Jakub Kupiec (napastnicy) oraz Adam
Kot (obrońca). Hokeiści Unii
razem z drużyną wzięli udział
w treningu power-skating
z trenerem Besa Tsintsadze,
który na co dzień pracuje z Boston Bruins.
Ekipa „Hokejowych Nadziei”
wygrała turniej w szwedzkim
Malmoe. Ich rywalami byli
rówieśnicy z IK Pantern, Backen HC, IF Malmo Redhawks,

Trelleborg Vikings oraz Lund/
IK Pantern. Polacy zajęli także
pierwsze miejsce w osiemnastej już edycji „Turnieju o Puchar Marszałka Województwa
Śląskiego”.
Za najbardziej wartościowy
sukces należy jednak uznać
drugie miejsce w mocno obsadzonym turnieju w słowackim Popradzie. Tam zmierzyli się z reprezentacją Węgier
U-16, reprezentacją Słowacji
U-15, reprezentacją Austrii
U-16 oraz Slovanem Bratysława i HK SKP Poprad. Czołowe miejsca młodych hokeistów na wielu turniejach to
z całą pewnością dobry prognostyk dla polskiego hokeja
i ważna wskazówka, że warto
inwestować w młodzież i polski hokej.
– mac
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wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu

Zamieszanie wokół śmieci
Problem pana Jana z osiedla Kruki od lat gromadzącego w domu i na działce stare rzeczy i przedmioty jest znany sąsiadom, którzy od dłuższego czasu zabiegali
o uprzątnięcie jego posesji. Sterty śmieci, uciążliwy fetor i biegające szczury były nie
do zniesienia.

Działka przed uprzątnięciem
O interwencję wielokrotnie
zwracali się do Urzędu Miasta
i Rady Miasta Oświęcim. Wniosek o zajęcie się sprawą złożyła
w 2013 roku Elżbieta Kos, wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Oświęcim.
Właściciel nieruchomości był
kilkakrotnie zobowiązany do
uprzątnięcia posesji. Nie przyniosło to żadnego efektu.
– Straż miejska, sanepid, Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej włączyły się w oczyszczenie tej posesji
dla dobra osoby, która tam mieszka – podkreśla Elżbieta Kos.
– Nakładane były mandaty, kary
i grzywny. Prowadzone były również postępowania sądowe. Był to
bardzo istotny problem z punktu
widzenia mieszkańców i dopiero znowelizowana ustawa o odpadach dała miastu możliwość
wydania decyzji administracyjnej, nakazującej panu Janowi
sprzątnięcie działki w określonym terminie. Niewykonanie
tego obowiązku przez właściciela
pozwoliło nam wprowadzić tzw.

wykonawstwo zastępcze w dro- wia Stachura zastępca naczelnika
dze egzekucji administracyjnej Wydziału Gospodarki Miejskiej.
– wyjaśnia Sylwia Stachura za- Pomoc panu Janowi wielokrotnie
stępca naczelnika Wydziału Go- oferował Miejski Ośrodek Pomospodarki Miejskiej.
cy Społecznej.
– Oznacza to, że uprzątnięcie po- – W związku z informacjami posesji było prowadzone na koszt zyskiwanymi ze środowiska o jego
wszystkich mieszkańców. Śmie- sposobie funkcjonowania pracowci były wywożone przez Zakład nik socjalny podjął wszelkie dziaUsług Komunalnych na podsta- łania i zaproponował dostępne forwie zawartej z miastem umowy my pomocy i wsparcia – podkreśla
na odbiór i składowanie odpa- Beata Baka z Miejskiego Ośrodka
dów komunalnych – dodaje.
Pomocy Społecznej.
Jak podkreśla, było ich aż 311 Pracownicy socjalni oferowali
ton. Koszty związane z odbie- pobyt w Dziennym Domu Pomoraniem i zagospodarowaniem cy, usługi opiekuńcze w miejscu
odpadów wyniosły 132 tys. zł. zamieszkania, pobyt w nocleZostały wyliczone na podstawie gowni, korzystanie z łaźni miejstawek, które obowiązują każ- skiej czy ciepłych posiłków.
dego mieszkańca przy odbiorze – Pan Jan odmówił pomocy, skonieczystości.
rzystał jedynie kilkakrotnie z łaź– Poniesiony przez miasto wy- ni miejskiej – mówi pracownica
datek musiał być zabezpieczony MOPS-u.
przez wpis na hipotekę nieru- Dyrektor ośrodka Halina Walichomości, po to, aby z należnych góra mówi, że rodzina wiedziała
panu Janowi świadczeń, takich o problemie, ponieważ poruszajak emerytura, nie pokrywać ła go cała społeczność lokalna.
zobowiązań wynikających z po- Jednak do czasu posprzątania
sprzątania posesji – zaznacza Syl- nieruchomości i domu nie kon-

Sterty śmieci znajdowały się również w domu

taktowała się z MOPS-em w celu
udzielenia pomocy czy wspólnych decyzji dotyczących wsparcia dla pana Jana.
– Rodzina zgłosiła się dopiero na
wezwania, jednak już po przeprowadzeniu akcji oczyszczania
posesji. Podczas spotkania jednoznacznie oświadczyła, że nie
życzy sobie ingerencji ośrodka,
jest bowiem rodziną liczną i jest
w stanie zabezpieczyć pana Jana
pod każdym względem – mówi.
Z przeprowadzonego wywiadu
wynikało też, że rodzina nie miała kontaktu z panem Janem od
kilku lat, ponieważ nie wpuszczał
ich na posesję. MOPS jest otwarty na współpracę z rodziną i ma
przygotowane rozwiązania, które pozwolą wesprzeć pana Jana
w codziennym funkcjonowaniu,
o ile wyrazi na to zgodę pan Jan
i jego rodzina.
Informacja o sprawie znajduje
się w programie Wieści z Ratusza
5 lutego 2016 r. na stronie www.
um.oswiecim.pl w zakładce Wieści z Ratusza. 		

Obecnie na posprzątanej posesji znów rośnie góra śmieci

Sprawa pana Jana trafiła do programu Elżbiety
Jaworowicz „Sprawa dla reportera”, który był
emitowany 4 lutego na antenie TVP 1.
Do dyskusji dołączył w rozmowie
telefonicznej Albert Bartosz jako
wójt gminy, który zasugerował,
że miasto ma interes w uporządkowaniu działki. Powiedział też
m.in., że działką pana Jana jest
zainteresowana Galeria Niwa cyt.
(...) jedna z pań powiedziała, że tam podobno ktoś
się interesował tą działką, albo ona podobno komuś
jest potrzebna. To nie jest żadne podobno. Tą działką od dawna interesuje się Galeria Niwa, która
znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie i składała
panu Janowi propozycję wykupu tej działki i (...)
(...) Zainteresowanie jest bardzo duże i biznesowi
pod tytułem Galeria Niwa na pewno pomogłoby
w rozwoju, od dawna nie jest to tajemnicą dla
nikogo.(...).
Od tych rewelacji zdecydowanie odcina się zarząd
galerii w oświadczeniu podpisanym przez Katarzynę Zegar, zarządcę Centrum Handlowego Niwa
w Oświęcimiu.
(...) jako osoba zarządzająca Galerią Handlową Niwa w Oświęcimiu stanowczo zaprzeczam
wypowiedziom Pana Alberta Bartosza wójta
Gminy Oświęcim jakoby Galeria Handlowa Niwa
(w domyśle osoby uprawnione do jej prowadzenia) zainteresowana była kiedykolwiek zakupem
działki położonej w Oświęcimiu przy ul. Szpitalnej
25. W związku z powyższym oświadczam, że nikt
uprawniony do reprezentacji Galerii nie kontaktował
się ani z właścicielem rzeczonej działki, ani jego
rodziną, w sprawie tej nie podejmowano też żadnych działań, w tym nie składano żadnych zapytań,
oświadczeń itp. w Urzędzie Miasta Oświęcim.
Oznacza to, że wypowiedź Pana Alberta Bartosza
zawiera nieprawdziwe informacje, przedstawia
zafałszowany obraz rzeczywistości i wprowadza
widzów w błąd, sugerując nieuczciwość osób prowadzących Galerię Handlową Niwa i jako taka jest
bezprawna. W związku z tym informuję, że stosowne kroki prawne zmierzające do ochrony dobrego
imienia Galerii zostały już podjęte. (...)
Oburzenia nie kryje Andrzej Bojarski
zastępca prezydenta Oświęcimia.
– Byłem bardzo zaskoczony taką
wypowiedzią pana wójta, dlatego
że jest wypowiedzią kłamliwą, nie
opartą na żadnych faktach i nie
mającą żadnych podstaw. Ta wypowiedź godzi
w interes miasta Oświęcim, uważam, że jeśli ktoś
wypowiada się na taki temat, to powinno to być
oparte o fakty i prawdę.
W przesłanym piśmie do przewodniczącego Rady
Gminy zastępca prezydenta Andrzej Bojarski
napisał m.in. (...) Insynuacje wójta są szczególnie
obraźliwe dla miasta. Niosą negatywne przesłanie
i godzą w wizerunek Oświęcimia oraz jego mieszkańców. Jako samorządowiec składam stanowczy
protest wobec zachowań wójta, nacechowanych
niechęcią i uprzedzeniami do miasta Oświęcim.
Działanie wójta gminy Oświęcim Alberta Bartosza
szkodzi relacjom pomiędzy dwiema niezależnymi
jednostkami samorządowymi, jakimi są miasto
Oświęcim i gmina Oświęcim. Relacje te pomiędzy
naszymi samorządami układały się poprawnie
i wzajemnie nie recenzowaliśmy czy też atakowaliśmy suwerennych działań sąsiedniej gminy.
To wyrażone w sposób publiczny oszczerstwo pod
adresem miasta Oświęcim narusza te zasady.

Połączy krajówkę
z drogą wojewódzką
Miasto pozyskało 3 mln zł z Programu Rozwoju Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016–2019 na
przedłużenie ul. Batorego.
Nowa droga będzie biegła od
Castoramy do ulicy Jagiełły,
a zakończy rondem na wysokości skrzyżowania z ulicą Kamieniec. Inwestycja ma
rozpocząć się w połowie roku.
Jedynym zagrożeniem jest procedura odwoławcza jednego
z mieszkańców, złożona u Wojewody Małopolskiego.
Droga o długości ponad 1 km
połączy się poprzez rondo przy
Castoramie z drogą krajową 44,
a z drugiej strony po wybudowaniu skrzyżowania o ruchu okrężnym z drogą wojewódzką nr 948
w kierunku Kęt. Całość inwestycji będzie kosztować 9 mln zł,
z czego miasto zabezpieczyło
4,5 mln zł, a pozostałą kwotę
pozyskało z budżetu państwa,
województwa
małopolskiego
i powiatu oświęcimskiego.
– Poprawi się nam układ komunikacyjny i otworzą się

nowe tereny pod inwestycje,
zwłaszcza w budownictwie
mieszkaniowym – zauważa
Janusz Chwierut prezydent
Oświęcimia.
– O tę drogę staraliśmy się od
kilku lat. Najpierw w 2014 roku
wybudowaliśmy rondo przy
Castoramie. Uzyskaliśmy też
pozwolenia na łącznik i rondo,
a ostatnio otrzymaliśmy decyzję o dofinansowaniu z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
– wyjaśnia.
– Mam nadzieję, że pomimo
odwołania jednego z mieszkańców, wojewoda podtrzyma
wcześniejsze pozwolenia na
budowę – dodaje prezydent. Jak
podkreśla, każda nowa droga
poprawia komunikację w mieście i daje szanse na rozwój.
Przetarg na budowę łącznika powinien być ogłoszony

w marcu. Prace prawdopodobnie ruszą na przełomie maja
i czerwca. Z kolei rondo na
wysokości ul. Kamieniec według planów ma być budowane
w drugiej połowie roku.
Obok nowego odcinka drogi
dla samochodów do 5 t i ronda
przy ul. Kamieniec powstaną
chodniki i ścieżka rowerowa.
Ulica zostanie oświetlona, a teren odwodniony. Dla Oświęcimia będzie to ważne rozwiązanie w układzie wewnętrznym,
które odciąży komunikację na
rondzie przy moście Jagiellońskim. Prognozuje się bowiem,
że ruch samochodowy w tym
miejscu znacznie się skumuluje w momencie zakończenia
budowy obwodnicy północnej,
łączącej ul. Chemików z drogą
w Bobrku, co planowane jest
pod koniec 2017 roku.

INFORMACJA O KONSEKWENCJACH
POSŁUGIWANIA SIĘ NIEWAŻNYM
DOWODEM OSOBISTYM
Szanowni Państwo,
dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie
unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych. Informacja
o unieważnieniu dowodu jest niezwłocznie przekazywana do
Systemu Informacyjnego Schengen, a także do wykazu unieważnionych dowodów osobistych. Posługiwanie się nieważnym dowodem osobistym może powodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic
lub dokonywania czynności na podstawie tego dokumentu.
Dowód osobisty unieważniony w systemie może nie nosić fizycznych znamion unieważnienia (odcięcie rogu,
przedziurkowanie), przez co może sprawiać wrażenie dokumentu ważnego, niemniej dokument ten nie służy
już do potwierdzania tożsamości i przekraczania granic.
Prezydent Miasta Oświęcim
Janusz Chwierut

Zapisy na handel obwoźny
1 listopada

BIURO RADY MIASTA oświęcim,
UL. JAGIEŁŁY 25,
tel. 338429433
Przewodniczący
Rady Miasta
Piotr Hertig

wtorek w godz. 16:00–17:00

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

2.03 w godz. 13:00–15:00
Ryszard Gajek
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji,
Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
9.03 w godz. 13:00–15:00

W Internecie można na bieżąco sprawdzać stan zanieczyszczenia powietrza
w naszym województwie.

Szanowni Mieszkańcy,
organ nadzoru stwierdził nieważność zapisu uchwały, na mocy którego emeryci i renciści mogli płacić za psa mniej niż pozostali posiadacze psów. Skutkuje to tym, że stawka opłaty za psa na rok 2016 wynosi 60 zł dla wszystkich osób posiadających psy, w tym także emerytów i rencistów. Ponieważ
większość mieszkańców w latach ubiegłych korzystała z obniżonej stawki,
prezydent miasta Janusz Chwierut skierował pod obrady Rady Miasta projekt
uchwały w sprawie obniżenia obecnej stawki 60 zł na 30 zł dla wszystkich
mieszkańców posiadających psy.
Osoby, które nie dokonały jeszcze opłaty proszone są o wstrzymanie się z płatnością do momentu przyjęcia uchwały, tj. do końca lutego. Natomiat osoby,
które w 2016 roku dokonały zapłaty za psa będą mogły otrzymać zwrot pieniędzy, stanowiący różnicę pomiędzy dokonaną wpłatą a faktyczną wysokością
zobowiązania. Będzie to możliwe dopiero po przyjęciu uchwały przez Radę
Miasta Oświęcim i opublikowaniu jej.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr. tel. 338429216.

HARMONOGRAM
DYŻURÓW RADNYCH

Osoby, które są zainteresowane prowadzeniem handlu obwoźneBożena Godawa
go – sprzedażą w okresie Wszystkich Świętych zniczy, kwiatów Komisja Ochrony Zdrowia, Śroprzy ulicy Cypriana Kamila Norwida i przy drodze prowadzącej dowiska i Pomocy Społecznej,
do cmentarza parafialnego, muszą uzyskać zezwolenie na zajęcie Komisja Prawa, Bezpieczeńpasa drogowego.
stwa i Porządku Publicznego
Wydział Gospodarki Miejskiej przyjmuje zapisy zainteresowanych osób do końca lutego. Natomiast 10 marca odbędzie się lo- 16.03 w godz. 13:00–15:00
sowanie kolejności składania wniosków.
Adam Góralczyk
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki
Komisja Oświaty, Kultury,
Miejskiej Urzędu Miasta ul. Zaborska 2 p. 25 lub telefonicznie
Sportu i Rekreacji, Prawa,
338429126. 					
Komisja Bezpieczeństwa

Strona z prognozą
jakości powietrza

Informacje dla właścicieli psów w sprawie podatku
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Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego uruchomił nową stronę internetową prezentującą informacje
dotyczące prognozy jakości powietrza w Małopolsce. Zastąpi
ona dotychczas funkcjonujący
serwis.
Strona zyskała nową szatę graficzną, jest bardziej czytelna
i funkcjonalna. W serwisie
można zapoznać się z aktualnym stanem zanieczyszczenia powietrza oraz prognozą
48-godzinną dla całego regionu lub poszczególnych części
Małopolski. Na stronie publikowane są również informacje o wprowadzonym stopniu
zagrożenia zanieczyszczeniem
powietrza.
W ramach serwisu istnieje
także możliwość otrzymywania newslettera, czyli e-mailowych informacji o mierzonym
i prognozowanym poziomie
zanieczyszczenia
powietrza,
w trzech opcjach: codziennego, ostrzegawczego i alarmowego wraz z wyborem obszaru
województwa, którego mają
dotyczyć informacje. Treść codziennych wiadomości e-mail
prezentowana jest w formie
tekstowej i graficznej. Do tej
pory baza subskrybentów new-

slettera liczy ponad 7 tys. adresów e-mail.
Strona z prognozami jakości
powietrza cieszy się bardzo
dużą popularnością wśród
mieszkańców regionu – z serwisu skorzystało do tej pory
ok. 30 tysięcy użytkowników.
Dzięki publikacji prognoz informacje o stanie powietrza
trafiają do wszystkich mieszkańców Małopolski, a osoby
szczególnie narażone na skutki
smogu (w tej grupie znajdują
się dzieci, osoby starsze i z chorobami dróg oddechowych)
mogą uniknąć nadmiernego
narażenia na negatywne oddziaływanie zanieczyszczeń.
Serwis
jakości
powietrza
w Małopolsce działa od 1 listopada 2010 r. Modelowanie
jakości powietrza prowadzone
jest przez Wydział Inżynierii
Środowiska Politechniki Warszawskiej.
Projekt został dofinansowany
ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie.
Nowa strona dostępna jest pod
adresem www.powietrze.malopolska.pl/prognozy/.
Żródło: Urząd Marszałkowski
w Krakowie		

i Porządku Publicznego

23.03 w godz. 13:00–15:00
Ireneusz Góralczyk
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta,
Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

SESJA RADY MIASTA

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

informacje na
www.um.oswiecim.pl

Strona miasta Oświęcim
www.um.oswiecim.pl znajduje
się na portalach społecznościowych Nasza Klasa i Facebook.

Wieści z Oświęcimia
w lokalnej TV

Program informacyjny „Wieści
z Ratusza” można oglądać
w każdy piątek o godzinie
18:00. Wiadomości są powtarzane przez cały weekend, co
trzy godziny. Możecie się więc
Państwo dowiedzieć o nowych
inwestycjach, o tym, co ciekawego słychać w kulturze,
oświęcimskim sporcie, a także,
a może nawet przede wszystkim o aktywności samych
oświęcimian.
Wiadomości można oglądać
na portalu internetowym www.
faktyoswiecim.pl i www.oswiecimonline.pl/.
„Wieści z Ratusza” są też
dostępne w Internecie
na stronie www.ostv.pl
oraz www.um.oswiecim.pl

wieści z oświęcimskiego ratusza przygotowała katarzyna kwiecień

LUTY 2016

8

kultura

kultura

Liczba artystów powiększa się
Dołączyły nowe nazwiska artystów, którzy wystąpią podczas Life Festival Oświęcim 2016. Do tej pory organizatorzy festiwalu zapowiedzieli udział Eltona Johna.
Teraz wiadomo, kto zagra przed koncertem brytyjskiego artysty.
Dwaj
wyjątkowi
wokaliści – John Newman i Dawid
Podsiadło wystąpią w sobotę
18 czerwca na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji podczas 7. edycji Life Festival Oświęcim. John Newman
znany jest przede wszystkim
z „Love Me Again” oraz „Blame” Calvina Harrisa i „Feel
the Love” grupy Rudimental,
w których zaśpiewał gościnnie. Wydany w 2013 roku debiutancki album „Tribute” był
absolutnym bestsellerem. Jesienią zeszłego roku artysta wydał drugi longplay, „Revolve”,
z którego pochodzi uwielbiany
przez międzynarodową publiczność singiel „Come And
Get It”. Na LFO 2016 polscy
fani będą mogli po raz pierwszy zobaczyć swojego idola na
pełnowymiarowym koncercie,
bowiem John Newman w naszym kraju wystąpił tylko raz –
podczas koncertu sylwestrowego w Warszawie w 2013 roku.

Dawid Podsiadło to artysta,
który w ciągu trzech ostatnich
lat zdołał wygrać talent show,
wydać trzy znakomite albumy
i wystąpić na największych polskich festiwalach muzycznych.
Jego teledyski mają dziesiątki
milionów wyświetleń w serwisie YouTube, a kolejne single
lądują na pierwszym miejscu
najważniejszych radiowych list
przebojów. Wydany w 2013
roku album „Comfort & Happines” zrobił furorę, uzyskując
tytuł Diamentowej Płyty, zaś
sam Dawid zgarnął aż cztery
Fryderyki i jednego Wiktora.
Jego koncerty cieszą się niezmiennym powodzeniem i są
zwykle wyprzedane do ostatniego miejsca.
W niedzielę 19 czerwca czeka
nas ekscytujące połączenie muzyczne – projekt Queen i Adama Lamberta. Queen to jeden
z najważniejszych w historii
rocka wciąż działający zespół,
mający na koncie ponadczaso-

Taco Hemingway. Fot. lifefestival.pl

Dawid Podsiadło. Fot. lifefestival.pl

we hity, jak „Bohemian Rhapsody” czy „We Are The Champions”. Na scenie w Oświęcimiu
zobaczymy
współzałożycieli
grupy – gitarzystę Briana Maya
i perkusistę Rogera Taylora,
w towarzystwie zjawiskowego
wokalisty Adama Lamberta
oraz wspaniałych muzyków:
wieloletniego członka Queen
Spike’a Edneya (klawisze), Neila
Fairclougha (bas) i Rufusa Tigera Taylora (instrumenty perkusyjne). Queen w wersji live
z Adamem Lambertem za mikrofonem otrzymał tytuł Najlepszego Zespołu Roku podczas
10. edycji prestiżowego konkursu Classic Rock Roll of Honour.
Przed Queen wystąpi legenda polskiego rocka – zespół
Perfect oraz najmodniejszy
obecnie polski raper Taco Hemingway. Perfect gra na scenie
od ponad 35 lat. Gościł już na
festiwalu trzy lata temu. Wtedy
cały stadion był pod wrażeniem symfonicznej aranżacji

kultowych przebojów. Teraz
publiczność może liczyć na
rockowe brzmienie w najlepszym wydaniu. Taco Hemingway, czyli Filip Szcześniak
to młody artysta o sławie wykraczającej poza środowisko
hip-hopowe, z którego się wywodzi. Na debiutanckiej płycie
„Trójkąt warszawski” i późniejszej „Umowie o dzieło” uwagę
zwracają znakomite teksty,
z którymi z łatwością utożsamiają się młodzi ludzie w całej
Polsce.
Tegoroczna edycja Life Festival Oświęcim odbędzie się w
dniach 16–19 czerwca, po raz
pierwszy koncerty stadionowe
zaplanowano na cały weekend.
Organizatorzy, czyli Fundacja
Peace Festival, zapowiadają, że
największe gwiazdy usłyszymy
zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Bilety na koncerty są do
nabycia na www.lifefestival.pl/.
– In

Pięć lat minęło
Programem „Przeżyjmy to jeszcze raz” Kabaret „Czarna Rękawiczka” działający
w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oświęcimskim Centrum Kultury zaakcentował jubileusz 5-lecia istnienia.

Prawdziwe historie

O Festiwalu Filmów Nieprofesjonalnych „Kochać człowieka” i o tym,
co jest istotne w tworzeniu filmów
rozmawiam z reżyser Magdaleną
Piekorz, jurorem tegorocznej edycji
wydarzenia.
Co Panią skłoniło do tego, żeby wziąć udział w pracach jury
17. Międzynarodowego Festiwalu
Filmów Nieprofesjonalnych „Kochać człowieka”?
Bardzo często przyjmuję tego typu
propozycje, nie jest to pierwszy
festiwal filmów nieprofesjonalnych,
w którym uczestniczę. Do Oświęcimia byłam przez organizatorów zapraszana już kilkakrotnie, tylko do tej pory kolidowało to
z moimi innymi zobowiązaniami i terminami. Często w okresie,
kiedy jest „Kochać człowieka” jestem na planie filmowym albo
w teatrze, bowiem zawsze lubię „mocno” w taki sposób wchodzić w nowy rok. W tym roku jestem troszkę mniej zajęta, odpoczywam i przygotowuję się do nowego projektu, dlatego z wielką
chęcią przyjechałam na oświęcimski festiwal. Tym bardziej
że podoba mi się pomysł i hasło tego festiwalu, czyli „Kochać
człowieka”. Zawsze bardzo chętnie oglądam różne produkcje
filmowe, również te nieprofesjonalne, bo w każdym człowieku
kryje się jakaś ciekawa inwencja. Bardzo mnie interesuje to, jak
z różnych punktów widzenia wygląda świat. Świat widziany niekoniecznie tylko okiem filmowca zawodowca, ale też filmowca
amatora, jest zawsze interesujący.
W jakiej kondycji jest współczesny filmowiec amator? Jak
kształtuje się teraz obraz kina amatorskiego?
Wszystko w jakiś sposób się zaciera, ponieważ teraz jest łatwiejszy dostęp do różnych mediów. Dzisiaj nie jest już problemem
zakup kamery z możliwością nagrywania w odpowiedniej jakości
emisyjnej, bo to głównie o to chodzi. Takie zmiany zachodzą na
polach wszelkich dziedzin sztuki. Kiedyś było nie do pomyślenia,
żeby osoba prywatna nagle znalazła się po tej drugiej stronie –
w telewizji i brała udział w jakimś programie. A dzisiaj jest to
po prostu masowe. Obecnie coraz mniej jest osób zawodowo
kształconych w tym kierunku. W festiwalu w Oświęcimiu biorą
udział osoby w różnym wieku, ale uważam, że powinny one
być w jakimś sensie konsekwentne i jeżeli zaistnieją na takim
festiwalu, to fajnie by było, żeby gdzieś tę swoją dotychczasową
wiedzę czy umiejętności potem pogłębiały. Podczas prezentacji
filmów festiwalowych widać różnice w podejściu twórców – są
osoby, które mają świadomość warsztatu filmowego i takie,
które jeszcze nie mają o tym „zielonego pojęcia”. To się widzi,
bo jest to kwestia umiejętności selekcji materiału, pomysłu na
film, do którego zawsze musi być jakiś konkretny klucz. Tutaj
były takie produkcje, gdzie brakowało autorom umiejętności
selekcji, co jest zrozumiałe, bo autor do swego filmu przywiązuje
się jak do dziecka i kocha jak dziecko. Ja też mam ten problem
z moimi filmami, trudno mi wyrzucić jakieś sceny, zdystansować
się, bo wszystkiego mi szkoda. Natomiast w filmie jest to absolutnie niezbędne, bo musimy mieć na względzie widza, któremu
trzeba tak przekazać historię, żeby faktycznie go zainteresowała.
Nawet tego kogoś, kogo dany temat nie interesuje wcale. Ja na
przykład nie interesuję się za bardzo sportem, ale widziałam trzy
filmy o tematyce sportowej, gdzie nie mogłam się oderwać od
ekranu, bo były one zrobione w taki sposób, że to „chwytało”.

Jakie rady można dać amatorom, na podstawie obejrzanych
festiwalowych filmów?
Ważna rada to umiejętność spojrzenia na swój materiał, nawet
najbardziej ukochany, z pewnego dystansu. Umiejętność przeprowadzenia selekcji i doboru materiału. Oczywiście nie chodzi
o to, żeby sobie coś założyć i do tego zrobić film, bo nie powinno
się w przypadku dokumentu robić filmu do tezy. W ogóle jestem
przeciwniczką udowadniania tez na podstawie filmu. Natomiast
na pewno trzeba mieć założony temat, który chcemy przeprowadzić i znaleźć do niego odpowiedni klucz. Chcę też powiedzieć
o radzie, którą kiedyś dostałam od mojego mistrza Andrzeja
Fidyka i powtarzam studentom i twórcom nieprofesjonalnym.
Jeżeli reportaż, program telewizyjny czy w ogóle kino pokazuje
jakiś front zdarzenia lub zjawiska, to powinniśmy w taki sposób
operować, żeby pokazać go z innej strony niż tej powszechnie
znanej. To tak, jakby pocztówkę, którą wszyscy widzą, filmowiec
odwrócił i pokazał, co jest po drugiej stronie, na odwrocie.
Na pewno cecha, którą trzeba mieć w tym zawodzie to cierpliwość, która przyczynia się do dobrze zrobionej przed filmem
dokumentacji. A im ona lepsza, tym lepszy film. Ważne jest też,
żeby mieć jak najwięcej czasu na to, żeby zrobić film. Mówię
o tym, ponieważ na festiwalu w Oświęcimiu było dużo dokumentów, w których autor mógłby wejść głębiej w przedstawianą
historię, podrążyć ją, zadać rozmówcom dodatkowe pytania,
Pomimo że program „Przeżyjmy to jeszcze raz” stanowi przypomnienie fragmentów ich najlepszych występów, widzowie żywiołowo jednak tego nie zrobił, bo nie miał czasu i musiał się spieszyć.
reagowali na każdy skecz. Przybyli na występ goście, w tym z zaprzyjaźnionych uniwersytetów, zobaczyli fragmenty pięciu poprzednich Na pewno pośpiech nie służy robieniu dokumentów. To jest
programów: „Być albo nie być, czyli jak polubić Nasz Trzeci Wiek”, „Słodko-kwaśne lekarstwo na duszę, czyli za co „Czarna Rękawicz- forma, która wymaga głębszego wejścia w materię.

ka” kocha Gałczyńskiego”, „Są dwa światy, czyli galimatias damsko-męski”, „Polska DeLuxe, czyli wspomnienia z PRL-u” i „Jesteśmy
Dziękuję za rozmowę.
na wczasach, czyli coś dla duszy, coś dla ciała”. Jak przystało na jubileusz, na gości czekał urodzinowy tort i lampka szampana.
– In

– Marzena Wilk

Projekcje nadesłanych filmów, ich analiza, twórcze dyskusje, warsztaty i spotkania towarzyszyły 17. Międzynarodowemu Festiwalowi Filmów Nieprofesjonalnych „Kochać człowieka”.

Festiwal został objęty patronatem Światowej Unii Kina Niezależnego UNICA afiliowanej
przy UNESCO oraz Prezydenta Miasta Oświęcim. Jego organizatorem jest Oświęcimskie
Centrum Kultury. 17 edycja
odbywała się od 28 do 30 stycznia 2016 roku, a po raz pierwszy filmowcy amatorzy spotkali się w Oświęcimiu w styczniu
1985 roku. Termin festiwalu
„Kochać człowieka” zawsze
wiąże się z obchodami rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau i miasta Oświęcim.
Na ekranie można było obejrzeć filmy krótkometrażowe,
krótkie fabuły, reportaże i dokumenty, których tematem są
ludzkie historie – radosne, ale
też dramatyczne. Pokazywane
obrazy niejednokrotnie wzbudzają w widzach skrajne emocje, ponieważ dotyczą zdarzeń
nie tylko społecznych, ale też
osobistych. Na ekranie widać
prawdziwe zmagania człowieka o godne życie, wpisane
w szerszy kontekst historii.

W pracach jury 17. Międzynarodowego Festiwalu Filmów
Nieprofesjonalnych „Kochać
człowieka” wzięli udział: Maria Malatyńska (filmoznawca,
krytyk filmowy), Magdalena
Piekorz (scenarzystka, reżyser
filmowy i teatralny, dokumentalistka), Lidia Duda (reżyser, dokumentalistka), Artur
Więcek (reżyser, scenarzysta)
i Witold Kon (przewodniczący
Federacji Niezależnych Twórców Filmowych w Polsce).
Po obejrzeniu czterdziestu
czterech filmów zakwalifikowanych do konkursu przyznano nagrody i wyróżnienia.
Grand Prix – Kryształowe Serce za film „Urodziny” otrzymał
Michał Toczek z Gdyni za uniwersalną opowieść o dojrzewaniu, pierwszych fascynacjach
i pierwszych klęskach oraz za
piękne poprowadzenie dziecięcych aktorów. I nagrodę –
Złote Serce za filmy: „Marsz”,
„Honor”, „Siłacz” otrzymał
Mateusz Żegliński ze Szczecina za osobowość twórczą

Maria Malatyńska, przewodnicząca jury 17. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Nieprofesjonalnych „Kochać człowieka” o filmie „Urodziny” Michała Toczka, zdobywcy nagrody
Grand Prix – Kryształowe Serce
Tak się akurat złożyło, że na poprzedniej edycji festiwalu nagrodziliśmy piękny i głęboki film
o Franku, dziecięcym bohaterze. W tym roku znowu wybraliśmy bardzo ciepły film, w którym
bohater jest dziecięcy. Nie znaczy to, że nie możemy wyjść poza tę formułę. Znaczy to tylko, że
gdy reżyser potrafi znaleźć bohatera, którego odpowiednio pokaże, to okazuje, że bardzo młody
człowiek – bohater – jest najwspanialszym, najbardziej przekonywującym nosicielem wszystkich najcieplejszych uczuć, które związane są z hasłem tego festiwalu – „Kochać człowieka”.
Film „Urodziny” jest pięknym filmem właśnie dlatego, że potrafi uchwycić moment dojrzewania
człowieka. Co to znaczy, że człowiek jest dorosły? To oznacza, że ma siłę, by znieść wszystkie
wspaniałości, które go spotkają, ale również wszystkie klęski. Tutaj jest uchwycony pierwszy
taki moment, kiedy nastoletni człowiek widzi, na czym polega radość czynienia przyjemności drugiej osobie i równocześnie, na czym polega klęska kiedy się jest nierozumianym. I to
wszystko w sposób skrótowy zostało uchwycone. Finał tego filmu, gdy bohater niszczy swojego
ukochanego misia, to jakby symboliczne pożegnanie się z dzieciństwem – to jakby mówił: nie
chcę być już dzieckiem, dlatego że jestem traktowany jak dziecko, a ja już więcej rozumiem.
Film „Urodziny” niósł w sobie wiele wartości.
Muszę przyznać, że poziom w tym roku na festiwalu był znakomity. Pomimo tego, że był taki
wysoki poziom, ciekawe, różnorodne filmy, to jednak zwycięski obraz przewyższał wszystko.
Jeżeli film ma być wzruszający i ma w sobie mieć prawdę, to ten film to miał.

i świetne wykorzystanie języka filmowego we wszystkich
przedstawionych tu gatunkach.
Jury przyznało dwie II nagrody – Srebrne Serca za film
„Irek” Wojciechowi Wikarko-

wi z Tych za dojrzałe, ciepłe
i pełne delikatności sportretowanie ojca, jego sztuki i jego
czasów i za film „Nad ziemią”
Tomaszowi Buremu z Krakowa za optymizm i wiarę w siłę

ludzkiej natury. Jury postanowiło przyznać trzy III nagrody – Brązowe Serca za film
„Transgresje Władysława Wałęgi” Ewie i Bartoszowi Toboła
z Bolechowic za poszerzenie
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granic sztuki w interesującym
portrecie artysty, za film „Nasza rozmowa” Mieczysławowi
Krzelowi z Warszawy za szczerą opowieść o potrzebie rozmowy między bliskimi sobie
ludźmi i za film „Metro” Paulinie Koniuk-Fonżychowskiej
z Wrześni za maksymalną prostotę i uniwersalne przesłanie.
Jury przyznało też sześć wyróżnień za wiarę w kino, które
uruchamia wyobraźnię, uczy
rozmowy i jest spotkaniem
z drugim człowiekiem za film
„Pancerz” Tomaszowi Boniewskiemu z Dobrego Miasta, za
film „Pinokio i szewcy” Grupie
Filmowej Kontury z Wrocławia, za film „Puls filmu” Jackowi Dworakowskiemu z Gdyni,
za film „Ogrodowy straszny
rycerz” Monice Orłowskiej,
Danucie Wróblewskiej i Magdalenie Wronie z Legnickich
Pól, za film „Na straganie” Ziucie Kowalskiej i Bogusławowi
Laitlowi z Warszawy i za film
„Muszę sobie trampki kupić”
Aleksandrze Folczak z Warszawy.
Specjalne wyróżnienie za najlepszy film o wartościach humanitarnych za film „Metro”
otrzymała Paulina Koniuk-Fonżychowska, a Honorowego Henryka – nagrodę przyznawaną przez filmowców
z AKF „Chemik” z Oświęcimskiego Centrum Kultury otrzymał Jędrzej Pisarek z Chybia za
film „Fajna zabawa na starość”.
Festiwal został zainaugurowany koncertem muzyki filmowej „Ale Kino z Alla Vienna”.
Odbyło się otwarte spotkanie
z reżyser Magdaleną Piekorz
i projekcja jej filmu „Zbliżenia”,
widzowie w ramach festiwalu
zobaczyli też film dokumentalny „Joanna” w reżyserii Anety
Kopacz. Były zajęcia warsztatowe prowadzone przez Aleksandra Dyla oraz wystawa nagrodzonych prac z kilku edycji
Ogólnopolskiego
Biennale
Fotografii „Kochać człowieka”.
Festiwal odbywał się w ramach obchodzonego w 2016
roku w Oświęcimiu Roku
Praw Człowieka i Tolerancji.
Nagrody ufundował organizator festiwalu – Oświęcimskie
Centrum Kultury oraz Urząd
Miasta Oświęcim.
– Marzena Wilk

Festiwal jest
realizowany
przy wsparciu
finansowym
Miasta
Oświęcim

Patronat
nad Festiwalem
objęła
UNICA –
Światowa Unia
Kina Niezależnego afiliowana
przy UNESCO

„Kochać człowieka” zainaugurował koncert muzyki filmowej w wykonaniu orkiestry Alla Vienna

Festiwalowym przeglądom zawsze towarzyszą warsztaty filmowe
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pejzaż za mgłą

C

zytając
wspomnienia, listy, pamiętniki
z XIX wieku i początków minionego
stulecia można twierdzić, że zawsze było go brak. I że bez względu na społeczną sferę, profesję,
cywilny stan dzień był za krótki,
by sprostać wszystkim zajęciom
i obowiązkom. Pojęcie wolnych
sobót nie istniało, oprócz niedziel
– nie pracowano w niektóre święta kościelne i w urzędowo ustanowione uroczystości państwowe.
Powszedni dzień dla wszystkich zaczynał się wcześnie –
uczniowie szli do szkoły na godzinę 8 rano, większość sklepów
otwierano o 7-mej, rzemieślnicy
również o tej porze rozpoczynali
pracę. Wśród mieszkańców miast
uprzywilejowani byli pod tym
względem urzędnicy, którzy dopiero o 9-tej zasiadali za biurkami.
Na wsi zrywano się przed świtem
– i to nie tylko pracujący na swoich polach chłopi, ziemianie – nawet ci, którzy posiadali rozległe
włości i ekonomów do pomocy
– pojawiali się na folwarku czy
wyjeżdżali w pola, by doglądać
wynikających z rolniczego kalendarza prac. A ich żony konferowały z kucharzem czy szafarką,
wydawały produkty ze spiżarni,
rozdzielały domowe prace między
domową służbę.
Kobiety ze wszystkich środowisk miały wiele zajęć – rodziny
były liczne, dzieci nawet powierzane opiece nianiek, a nieco starsze bonom bądź guwernantkom
– wymagały matczynej troski i dozoru. Wiele potrzebnych w gospodarstwie produktów sporządzano
w domu: konfitury, marynaty,
weki, a nawet niektóre wędliny.
Nie wspominając już o słodkich
wypiekach, jakie nawet w niezbyt
zasobnych domach przygotowywano w każdą sobotę – tak by
wystarczyło na podwieczorki dla
rodziny i okazjonalnych gości. Do
pań domu należała też dbałość o
garderobę domowników – stąd
wiele czasu – popołudniami czy
wieczorami spędzały z igłą w ręku
– cerując, przyszywając, obrębia-

nagłaśniamy

jąc. Wdrażano też do takich zajęć
podrastające dziewczynki.
Niekiedy umilano sobie chwile
spędzane przy szyciu słuchaniem
czytanej na głos książki, co należało do obowiązków któregoś z synów, albo wspólnym śpiewaniem
popularnych piosenek.
W urzędach praca trwała do
17-tej, w fabrykach i pracowniach
rzemieślniczych – jeszcze dłużej.
Stąd zanim ojcowie rodzin wrócili
do domów, małżonka i dorastające potomstwo musieli sami dać
sobie radę z domowymi pracami.
W zamożniejszych familiach przy
pomocy opłaconej służby – bodaj
na przychodne. Mężczyzna włączający się w jakiekolwiek domowe obowiązki był w tamtej epoce
zjawiskiem niespotykanym.
Stąd na odpoczynek, rozrywki,
przyjmowanie gości, odwiedzanie
się nawzajem pozostawały tylko
niedziele i świąteczne popołudnia,
gdyż przedpołudniami spieszono się do kościoła. W jaki sposób
wypoczywano? W świetle dzisiejszych poglądów na zdrowy styl
spędzania wolnego czasu – preferowano niekoniecznie sprzyjające
właściwemu odpoczynkowi sposoby. Spacery były rozrywką podejmowaną przy słonecznej pogodzie,
i to przez co młodszych mieszkańców miast. Zmęczone panie domu
jeśli nawet otoczone potomstwem
dotarły do pobliskiego parku czy
na zielone przedmieście zasiadały
(zwykle z robótką w ręce) na ławce
czy pledzie, nadzorując dzieci grające w serso czy w wolanta.
Mężowie, niekoniecznie im
towarzyszyli, woleli się udać do
kawiarni czy piwiarni, by w gronie
przyjaciół podyskutować o polityce bądź gospodarczych przewidywaniach nad filiżanką czy
kufelkiem. Czasem ucinali sobie
partyjkę kart czy grali w szachy.
Byli i tacy panowie, którzy pożegnawszy żonę i dziatwę, z ulgą zapadali w fotel, z gazetą w ręku, by
po chwili uciąć sobie drzemkę.
Kiedy pod koniec XIX stulecia
w wielu miejscowościach Galicji
powstawały rozmaite stowarzyszenia propagujące kulturę fizyczną,

publicyści ubolewali, że tak mało
wstępuje do nich ludzi w sile wieku. I tylko nieliczni w wolne popołudnia wiosłują, dosiadają bicykli
czy spieszą do sal gimnastycznych
jeśli przekroczyli lat 30.
W niedzielne wieczory wiele
rodzin mieszkających w miastach
spieszyło do teatru, na koncerty
czy występy chórów amatorskich
– ta ostatnia rozrywka była obowiązkowa, jeśli ktoś z krewnych
czy przyjaciół udzielał się wokalnie. Przyjmowano też gości
– nawet bez szczególnej okazji,
a zawsze serdecznie – wymiana
nowin, poglądów czy towarzyskich plotek była urozmaiceniem.
Najdalej o 21.30 wizyty takie kończyły się i rozstawano się, obiecując rewizytę w koleją niedzielę.
A potem? Tak panie, jak i panowie domu niekoniecznie udawali
się już na spoczynek. Co bardziej
oszczędni mężowie pragnęli obejrzeć (i sprawdzić) prowadzoną
przez żonę książkę domowych
rozchodów. Przy czym czynili tak
niekoniecznie ludzie będący na
dorobku i zmuszeni do oszczędności. Fabrykancka rodzina Zieleniewskich uchodziła w drugiej
połowie XIX wieku za najbogatszą
mieszczańską familię w Krakowie,
a opowiadano, że jej męscy przedstawiciele rozliczali małżonki nawet z groszowych wydatków. Jeśli
nieboga zarządzająca na co dzień
dużym domem z kilkorgiem służby nie potrafiła udowodnić mężowi, na co wydała 5 centów, ten
potrącał jej kilka reńskich z sumy
przeznaczonej na prowadzenie
domu w kolejnym tygodniu…
W profesorskiej rodzinie Karolów
Estreicherów podobne sceny nigdy nie mały miejsca. Pani domu
Stefania z Grabowskich miała
co prawda książkę rachunkową,
ale jak sama wspominała – rzadko w niej coś notowała regularnie.
Mąż oddawał jej całą profesorską
gażę, prosząc później czasem o jakąś kwotę na zakup książek, a pani
Stefania córka znanego w Galicji
bibliofila Ambrożego Grabowskiego przyjmowała to z wyrozumiałością.		

Obrazkowa biografia
codziennego, zwykłego życia niezwykłej poetki: od ślubu z Adamem Włodkiem w 1948 roku do
bankietu z okazji wręczenia literackiej Nagrody Nobla w 1996 r.
Graficzna powieść biograficzna, komiks biograficzny – jakkolwiek nazwać propozycję włoskiej rysowniczki, to czytelnik
otrzymuje zaproszenie w niebanalną podróż do świata Wisławy
Szymborskiej. Komiks płata figla
wszystkim, którzy chcieliby uposągowić, uspiżowić poetkę.
Alice
Milani,
Wisława
Szymborska. Życie w obrazkach, wyd. Znak Emotikon,
Kraków 2016

Warto zobaczyć wystawę fotografii Wiesławy Rzenno pt. „Amplituda”, by choć na chwilę poczuć energię
płynącą z jej prac.
Zdjęcia prezentowane na wystawie są
lekko rozmyte, ale nie do końca – mają
również tak zwaną mocną, wyraźną linię.
Raczej nikt nie przypuszcza, że powstały
jako pamiątka z wakacji, bowiem nie znajdziemy na nich typowych krajobrazów czy
plenerów.
– To wynik nietypowej dla fotografa sytuacji. Połączenie mojego tańca, usłyszanej
w danym momencie muzyki i pobłyskujących świateł na plaży w Chorwacji, gdzie
spędzałam wakacje. Zdjęcia powstały przypadkowo i robiąc je, nie myślałam o wystawie. Po prostu dobrze się bawiłam – wspomina Wiesława Rzenno.
Autorka jest oświęcimianką, a fotografia
jest pasją odkrytą w wieku 25 lat.
– Najpierw to ja byłam „ofiarą” fotografa,
a dopiero później zainteresowała mnie ta
druga strona aparatu i to była miłość od
pierwszego wejrzenia w wizjer (śmiech).
Ale bez fanatyzmu! Nie
zamieniłam kobiecej
torebki na torbę foto.
Są sytuacje, kiedy nie
wyciągam z niej aparatu, bo nic nie wpada mi
w oko. Mnie musi coś
zainspirować. A jak już
zainspiruje, to trudno
oderwać mnie od wizjera – stwierdza.
Wiesławie, oprócz artystycznych ujęć, nie
są też obce takie rodzaje fotografii jak
reportaże, relacje czy
portrety. Najbardziej
lubi zajmować się metamorfozami kobiet,
żeby zobaczyły, ile jest
w nich uroku, którego
same nie dostrzegają. Jak mówi, patrzy na
nie wtedy jednym okiem męskim, drugim
kobiecym. Jest bardzo otwarta na świat
i ludzi. Lubi wykonywać sesje portretowe,
ponieważ jest to bliski kontakt z ludźmi,
a Wiesława uwielbia poznawać nowych ludzi. Twierdzi, że zawsze ktoś nowo poznany może powiedzieć i pokazać coś, czego
jeszcze nie wie.
Fotoreportaże i relacje fotograficzne są
dla niej jak żywioł, który trzeba okiełznać.
To emocje i adrenalina. Nieraz ważne
zdarzenia występują tak szybko po sobie,
że gdyby nie refleks, to wychodziłby „spalony materiał”.

Wiesława
Rzenno
lubi zajęcia, które
pozwalają na uruchomienie własnej
wyobraźni – powielanie kogoś nie jest
dla niej, sprawiałoby
jej problem. Uwielbia
podróżować.
Kiedyś była pilotem wycieczek, i jak podkreśla, czuła się w tym jak „ryba w wodzie”.
To samo uczucie towarzyszy autorce przy
robieniu zdjęć, rysowaniu węglem i ołówkiem, malowaniu farbami akrylowymi na
drewnie (bo tym też się zajmuje). Ma nietypowy sposób czytania książek – zaczyna
od końca, a jak zaintrygują ją dwie ostatnie
kartki, to wtedy przechodzi do początku.
Zajmują ją tylko książki dobrze napisane,
czyli według niej takie, które mają rytm.
Przyjemność sprawia jej też kolekcjonowanie kapeluszy i innych
nakryć głowy.
To kobieta z dużym
poczuciem
humoru
i dystansem do siebie,
żywiołowa i optymistyczna. Lubi uśmiechnięte twarze ludzi wokół
siebie.
– A w czerwcu w naszym
mieście, będzie ich cały
rozbawiony stadion na
Life Festival Oświęcim
– genialny pomysł! – cieszy się. Uwielbia muzykę
i taniec, który jest dla
niej „sztuką bycia sobą”
i relaksuje. Nie zna się
na samochodach – gdy
znajomi kiedyś zapytali ją, na jaki zmieniła,
odpowiedziała, że na szary, a oni „padli”
wtedy ze śmiechu. Podobnie jak każdy, nie
jest wolna od sytuacji stresujących w życiu.
Wtedy szuka wyjścia z nich, a nie „dołuje” problemu. Twierdzi, że najważniejsze
w życiu jest umieć się nim cieszyć, pomimo
zdarzających się trudnych chwil. Ma świadomość swoich wad i szczerze przyznaje,
że największą jest gadulstwo.
Wystawę fotografii „Amplituda” Wiesławy Rzenno można zobaczyć w Miejskiej
Bibliotece Publicznej Galeria Książki
w Oświęcimiu w dniach od 15 lutego do
6 marca br.
– Marzena Wilk
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Życie jest amplitudą

kamila drabek

rzymam w ręku
książkę Alice Milani.
Z okładki uśmiecha
się
pastelowo-wycinankowa tytułowa bohaterka.
Otwieram – karty wciąż pięknie
pachną farbą drukarską. Włoska
rysowniczka stworzyła powieść
o polskiej noblistce pt. „Wisława
Szymborska. Życie w obrazkach”.
Ujęcie biografii Wisławy
Szymborskiej w formę komiksu
wydaje się bardzo trafne i interesujące. Kojarzy mi się z literackimi
zabawami i wyklejankami, które
lubiła poetka. Rysunkowej opowieści towarzyszą zapiski i refleksje, fragmenty wywiadów i dialogów, cytaty, anegdoty, skrawki

Redakcja „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w planach przedsięwzięć wprowadzone przez organizatorów

Z Cyklu Oświęcimianie z Bliska

BOGNA WERNICHOWSKA

Czas wolny

T

kultura

kultura
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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

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

Europejskie produkcje
Do 14 marca trwają pokazy pofestiwalowe 11. Międzynarodowego Festiwalu
Filmowego „Żydowskie Motywy”.
Po raz kolejny w Oświęcimiu będzie można zobaczyć produkcje
nadesłane na jeden z największych europejskich festiwali, podejmujący tematykę żydowską.
Filmy pokazują to, co najciekawsze w kulturze, historii i tradycji żydowskiej, promują ideę
tolerancji i wielokulturowości.
Dokumenty oraz fabuły z Polski,
Izraela czy Węgier można zobaczyć tylko w ramach festiwalu,

ponieważ nie znajdują się w dystrybucji komercyjnej.
W Oświęcimiu pokazy zorganizowało Centrum Żydowskie
we współpracy ze Stowarzyszeniem Żydowskie Motywy.
Projekcje można oglądać w poniedziałki o godz. 17:00 w Cafe
Bergson, plac ks. Jana Skarbka 2.
Filmy posiadają napisy w języku polskim. Wstep wolny.
– ekt

15 lutego
„Krok do wolności”, reż. Alain
Gsponer (Szwajcaria 2013, 92’)
22 lutego
„Ischler”, reż. Attila Hartung
(Węgry 2014, 17’)
„Samuel”, reż. Jan Kidawa
Błoński (Polska 2013, 75’)
29 lutego
„W ciszy”, reż. Michal Černý
(Słowacja, Czechy 2014, 86’)
7 marca
„Wschodnia Jerozolima – Zachodnia Jerozolima”, reż. Erez
Miller, Henrique Cymerman
(Izrael 2014, 80’)
„Żyd na szczęście”, reż. Paulina
Fiejdasz, Adam Uryniak (Polska 2015, 25’)
14 marca
„Wieczorem patrzą na księżyc”, reż. Joanna Helander, Bo
Persson (Szwecja 2015, 90’)

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

Wokalny konkurs
dla dzieci
13 kwietnia odbędą się przesłuchania do Konkursu Piosenki Żołnierskiej
„Idzie żołnierz borem lasem…”.
Konkurs skierowany jest do
dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym (klasy 1–6). Wystąpić mogą zarówno soliści, jak
i zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne i chóry.
Zgłoszenia należy przesłać
pocztą elektroniczną lub listownie do 31 marca na adres Muzeum Zamek, e-mail: kasia.krajewska@muzeum-zamek.pl/.

Regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie
internetowej www.muzeum-

-zamek.pl/.

Laureaci zaprezentują się podczas trwania VII Jarmarku
Kasztelańskiego 8 maja o godz.
10:30 na Rynku Głównym.
– Konkurs ma na celu popularyzowanie tradycji śpiewania pieśni patriotycznej,

ze wszystkimi jej aspektami
edukacyjnymi i wychowawczymi, a w szczególności: zainteresowanie dziedzictwem
kulturowym, pieśnią, tradycją
i obyczajami, uświadomienie
oraz rozumienie roli wartości narodowo-patriotycznych
w życiu człowieka – informuje
Monika Sitek z Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
Organizatorami są Muzeum
Zamek w Oświęcimiu przy
współudziale Klubu Oświęcimska Starówka.
– ekt

Ekspozycja pn. „Potyczka pod
Oświęcimiem. 150. rocznica
bitwy wojsk austriackich i pruskich. 27.06.1866 r.” została przygotowana w ramach VII Jarmarku Kasztelańskiego. Otwarciu
wystawy 17 marca o godz. 17:00
towarzyszyć będzie wykład dr.
hab. Dariusza Nawrota z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pt. „Oświęcim w czasach
wojny i pokoju, 1866 r.”.
Podczas wystawy zaprezentowane zostaną eksponaty po-

chodzące ze zbiorów: Muzeum
Śląska Cieszyńskiego, Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, Archiwum Państwowego
w Katowicach Oddz. w Bielsku-Białej, zbiorów prywatnych Łukasza Szymańskiego,
Janusza Ryta oraz Muzeum
Zamek w Oświęcimiu. Ekspozycję będzie można zwiedzać
do 26 czerwca br.
– Wrogie armie starły się
w okolicach dworca kolejowego w Oświęcimiu. Jednym z ce-

lów potyczki było opanowanie
przez wojska pruskie ważnego
węzła komunikacyjnego Kraków–Ołomuniec. Dzięki bohaterskiej postawie żołnierzy
i odważnej decyzji podpułkownika Aleksandra hr. Kalnoky
dworzec i miasto pozostały
w rękach Austriaków – mówi
Monika Sitek z Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
Waleczny podpułkownik hr.
Kalnoky otrzymał tytuł „honorowego obywatelstwa” przyznany po raz pierwszy w historii przez oświęcimską radę
miejską. Świadectwem tamtych
wydarzeń są także groby poległych żołnierzy pruskich i austriackich na cmentarzu parafialnym.
– ekt

„Bieszczadzka kolejka leśna”
Prowadzi prof. Antoni Dawidowicz
2.03 godz. 18:00 Aula

PORTRETY BOHATERÓW
„ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”.
Wystawa malarska prac
śp. Józefy Momot
RSTK Grupa na Zamku
1– 31.03 Galeria Przechodnia
1.03 godz. 17:00 Aula Wernisaż wystawy
INFOGENERACJA. KURSY
KOMPUTEROWE
Grupa 1 Agnieszka Tracz
1.03; 15.03 godz. 8:00 Klasopracownia parter
Grupa 2 Jonasz Brzeźniak
8.03; 22.03 godz. 10:00
Klasopracownia parter
Grupa 3 Mariola Drosd
1.03; 15.03 godz. 12:00
Klasopracownia parter
Grupa 4 Mariusz Fik
1.03; 15.03 godz. 14:00
Klasopracownia parter
Grupa 5 Marek Kamiński

Mało znana historia miasta
Muzeum Zamek zaprasza na wystawę
czasową, która przybliży oświęcimski
epizod siedmiotygodniowej wojny prusko-austriackiej z 1866 roku.

KALENDARZ
WYDARZEŃ
W bibliotece
GALERIA KSIĄŻKI
na MARZEC

3.03; 17.03 godz. 10:00
Klasopracownia parter
Grupa 6 Urszula Kuś
3.03; 17.03 godz. 12:00
Klasopracownia parter
Grupa 7 Agnieszka Jakubowska
3.03; 17.03 godz. 14:00
Klasopracownia parter
SKĄD WZIĘŁY SIĘ MAŁPY
W INTERNECIE?
Spotkanie dla uczniów szkół
podstawowych, w ramach
konkursu „Skąd się wzięły małpy w Internecie?”, organizowanego przez Fundację Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego
1.03; 4.03 godz. 10:00 Klasopracownia parter
GIMNASTYKA DLA CIAŁA
I JĘZYKA
zajęcia ruchowe z elementami
j. angielskiego
Grupa zamknięta
1.03; 15.03 godz. 17:00
Klasopracownia Ip.

PKP. PRACOWNIA KOBIET
POZYTYWNYCH
Warsztaty artystyczne.
14.03 godz. 17:00 Ekobiżuteria
21.03 godz. 17:00 Decoupage
Klasopracownia I p.
Obowiązują wcześniejsze
zapisy, Biblioteka Młodych
tel. 338479801,
e-mail: machinafotografika.
oswiecim@gmail.com
UNIWERSYTET BIBLIOTECZNYCH ŻAKÓW
3.03 godz. 17:00 Aula. Obie
grupy.
10.03 godz. 17:00 Klasopracownia I p. grupa 1.
17.03 godz. 17:00 Klasopracownia I p. grupa 2.
PLASTUSIOWY ŚWIAT
Zajęcia plastyczne dla dzieci
do 7 lat
3.03; 7.03; 10.03; 14.03;
17.03; 21.03; 24.03; 31.03
godz. 17:30 Mikroświat
Zabawy
DOCHODOWA ZMIANA
PRACY
W bibliotecznym cyklu Perspektywa dla ambitnych
Prowadzi Sabina Polak-Tokarz
4.03 godz. 18:00 Aula
PIĄTKOWE BAJANIA
4.03; 11.03; 18.03; 25.03
godz. 17:30 Mikroświat
Zabawy
KONWERSACJE W JĘZYKU
ANGIELSKIM
7.03 godz. 17:00 Klasopracownia Ip.
14.03 ; 21.03 godz. 17:00
CLD
CZYTANIE UZDRAWIA
8.03; 22.03 godz. 14:00
Szpital

SPOTKANIE AUTORSKIE
Z TOMEM JUSTYNIARSKIM
AUTOREM KSIĄŻKI „PSIE
TROSKI”
Spotkanie dla dzieci młodszych, starszych i rodziców
15.03 godz. 10:00 Aula
WYKLIKAJ TO
Zajęcia z edukacji medialnej
dla dzieci w wieku 10–12 lat,
na zapisy w Bibliotece Młodych tel. 33 847 98 01
16.03; 30.03 godz. 17:00
Klasopracownia parter
PSYCHIATRIA, W CZYM
MOŻE POMÓC?
Prowadzi lekarz, psychoterapeuta
Krystyn Czerniejewski
18.03 godz. 17:00 Aula
Bi CLUB FILMOWY
Dyskusyjny Klub Filmowy
23.03 godz. 17:00 Multimedia
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
dla dorosłych
31.03 godz. 17:30 Sala Konferencyjna
SPOTKANIE AUTORSKIE
Z MARIUSZEM SZCZYGŁEM
Wstęp wolny
31.03 godz. 18:00 Aula

ŚWIĄTECZNY BAZAR BRATA
ALBERTA
10.03 godz. 9:00–20:00
Informatorium

TEATRZYK ROZWESOŁEK
Zajęcia teatralne dla dzieci
6–12 lat
2.03; 9.03; 16.03; 23.03;
30.03 godz. 16:30 Klasopracownia I p.

PORA NA @KTYWNEGO
SENIORA
„To tak jak w kinie” – spotkania z adaptacją filmową
10.03 godz. 10:00 Multimedia

TACTIC POPOŁUDNIE
Z PLANSZÓWKĄ
2.03; 9.03; 16.03; 23.03;
30.03 godz. 17:00 Klasopracownia I p.

MISTRZOWIE KODOWANIA
Jest jeszcze możliwość dołączenia do grupy
14.03 godz. 16:15 Klasopracownia parter

UPRAWIAJ TURYSTYKĘ
Z PTT – baza w Bibliotece

CZYTAM SOBIE W BIBLIOTECE
zajęcia edukacyjne dla dzieci
5–7 lat
zajęcia na zapisy w Mikroświecie Zabawy osobiście lub
telefonicznie 338479813
14.03 godz. 16:30 Aula

KAMPANIA ZACZYTANI
Zbiórka książek dla dzieci
przebywających na Oddziale
Dziecięcym Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu
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GŁOŚNIK KULTURALNY

GŁOŚNIK KULTURALNY

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

Rock w symfonicznym wydaniu

ki ogromnemu zaangażowaniu dyrygenta Dawida Bera
i 17 młodych muzyków, których połączyła wspólna pasja
i zamiłowanie do śpiewu.
W pierwszej, klasycznej części koncertu zabrzmią utwory
zróżnicowane
stylistycznie,
w wybiórczy sposób odzwier-

ciedlające dyskografię zespołu –
od pierwszych płyt z lat siedemdziesiątych aż po utwór „Let Me
Live” z płyty wydanej w 1995 r.
Będą to premierowe opracowania, stworzone specjalnie na tę
okazję przez Jana Niedźwieckiego, lidera zespołu Alla Vienna,
na co dzień kontrabasistę Filharmonii Łódzkiej.
Podczas drugiej części koncertu
zabrzmią największe hity grupy
w rockowych aranżacjach: gitara basowa zamiast kontrabasu,
dynamiczne nagłośnienie, kolorowe światła... a po „Bohemian
Rapsody” 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”.
Bilety w cenie: 80 zł, 70 zł, 60 zł.
– adam

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

W ramach realizowanego przez OCK projektu Dom otwarty z cyklu: Muzyka – źródło skojarzeń odbędzie się koncert
Sławka Wierzcholskiego i Nocnej Zmiany Bluesa.
bluesa światowego formatu, jak
B.B.King czy „Blues Brothers”.
Zagrali kilka tysięcy koncertów
w Polsce i w całej Europie, a nawet w Zimbabwe!
Choć zaczynali jako ortodoksyjni bluesmani w trakcie
ćwierćwiecza działalności wykreowali własny, niepowtarzalny styl będący fuzją bluesa, folku, jazzu i piosenki autorskiej,
bazujący na specyficznym instrumentarium. Muzycy używają wzmacniaczy, lecz grają
wyłącznie na instrumentach
akustycznych.
Autorem całego repertuaru
grupy i kilku prawdziwych

przebojów, jak „Szósta zero
dwie”, „Blues mieszka w Polsce” czy „Chory na bluesa” jest
Sławek Wierzcholski. To wirtuoz harmonijki i autor dwóch
popularnych podręczników
gry na tym instrumencie. Jest
dziennikarzem
radiowym
i prasowym, organizatorem festiwali bluesowych.
Koncerty zespołu to połączenie wieloletnich doświadczeń
z młodzieńczą energią, którą
muzykom i słuchaczom daje
blues!
Bilety w cenie 10 zł do nabycia
w OCK.
– adam

4.03 godz. 10:00 61. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
– eliminacje powiatowe
6.03 godz. 18:00 „Di, Viv
i Rose” – spektakl w wykonaniu Joanny Brodzik, Małgorzaty Lipmann i Darii Widawskiej

16.04 godz. 19:00 „Muzyka
zespołu QUEEN symfonicznie”
– koncert w wykonaniu orkiestry Alla Vienna i chóru Vivid
Singers z udziałem solisty
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
czytaj obok

Raz Dwa Trzy to już klasyka
polskiej muzyki. Ich utwory
mają niesamowitą zdolność pobudzania do rozmowy, otwierają umysł i rozwiązują język. Ich
prostota i szczerość trafia do

każdego. Potrafią trafić w sedno
i uchwycić to coś szczególnego,
tu i teraz. Niewiele zespołów w
Polsce może pochwalić się tak
bogatą historią wspólnego grania. Razem przeszli długą drogę

przez wiele nurtów i stylistyk –
od jarocińskiej sceny po studio
im. Agnieszki Osieckiej. Stale
imponują wrażliwością, spostrzegawczością i dystansem.
Koncertują nieprzerwanie od
1990 roku w tym samym składzie: Adam Nowak – gitara,
śpiew, Grzegorz Szwałek – pianino, akordeon, Jacek Olejarz –
perkusja, Jarek Treliński – gitara
elektryczna, akustyczna i Mirek
Kowalik – gitara basowa, kontrabas.
Bilety w cenie 65 zł, 55 zł, 45 zł.
– adam

Zamiana ról

14.03 godz. 10:00 „Bajkowy przedszkolak” – turniej
przedszkoli – spotkanie piąte –
„Bolek i Lolek”
20.03 godz. 9:30–17:30
Wielki Charytatywny Kiermasz
Wiosenny

Kostiumową komedię autorstwa Aleksandra Fredry pt.
„Gwałtu, co się dzieje” zaprezentują aktorzy Teatru Plejada
w Krakowie.

22.03 XXIX Małopolski Festiwal Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski
2016” – eliminacje powiatowe dla form muzycznych
Konkurs adresowany jest do
dzieci i młodzieży z województwa małopolskiego zainteresowanych różnymi formami
muzyki i tańca, działających
w szkołach, świetlicach, domach kultury i innych placówkach kulturalno-oświatowych
oraz niezrzeszonych. Zgłoszenia do udziału przyjmowane
będą do 11 marca w OCK.
Konkurs rozgrywany jest
w trzech kategoriach wiekowych: 6–9 lat, 10–15
lat i 16–21 lat dla form
muzycznych i tanecznych.
Najlepsi wykonawcy wyłonieni w Oświęcimiu przez jury,
które dokona oceny według
ustalonych, powszechnie stosowanych kryteriów artystycznych, zostaną zaproszeni do
udziału w finale wojewódzkim,
który odbędzie się 13 maja.
Natomiast koncerty laureatów
zaplanowano na czerwiec.

2.04 godz. 19:00 Koncert zespołu Stare Dobre Małżeństwo
czytaj obok
8.04 godz. 19:00 „Gwałtu,
co się dzieje” – spektakl
w wykonaniu aktorów Teatru
Plejada w Krakowie w ramach
projektu Kultura 50/50
czytaj obok

Galeria „Tyle światów”

do 21.02 Salon Karykatury
Antywojennej
26.02–20.03 Rysunek wielkoformatowy – wystawa Barbary
Wójcik

Wystawy

do 18.02 „Oświęcim – Auschwitz. Na styku dwóch
światów” – wystawa fotografii
z planu filmowego
18.02–13.03 „Malarstwo
na szkle” – wystawa Doroty
Martens-Kudaj
od 23.02–15.03 „Manufaktura radości” – wystawa fotografii
organicznej

Uniwersytet Trzeciego
Wieku

16.02 godz. 14:00 „Przewlekła choroba nerek” – wykład
dra Andrzeja Berszakiewicza;
po wykładzie prezentacja:
„Miody dobry wybór dla zdrowia” – mówi Bożena Bradtke
23.02 godz. 14:00 „Od
impresjonizmu do art deco” –
wykład Janusza Wałka
1.03 godz. 14:00 „Dlaczego dobrych ludzi dzielą złe
rzeczy?” – wykład Bartosza
Lisowskiego
8.03 godz. 14:00 „Opowieści
z pierścionkiem i welonem” –
wykład Bogny Wernichowskiej.
Po wykładzie występ Zespołu
Wokalnego
16:00 Spotkanie z okazji Dnia
Kobiet
10.03 godz. 16:00 IV spotkanie z cyklu Poezja łączy
„Cieplejszy wieje wiatr” – spotkanie w zamku w Oświęcimiu
15.03 godz. 16:00 „Prawo a moralność” – wykład
prof. Jana Woleńskiego
22.03 godz. 16:00 „Bogactwo
tradycji i obyczajów w Indiach”
– wykład Włodzimierza Musiała
29.03 godz. 16:00 „Od
impresjonizmu do art deco” –
wykład Janusza Wałka

Nasze Kino
Oświęcimskie Centrum Kultury

„Śpiewający obrusik” PREMIERA (13 l.), prod. Polska
2015, reż. Mariusz Grzegorzek, 92 minuty
15–16.02 godz. 18:15, 20:00,
18.02 godz. 18:15, 20:00
„Odlotowa przygoda 3D”
(b.o.), prod. Hiszpania 2015,
reż. Enrique Gato, 94 minuty
(3D)
19.02 godz. 16:00,
20–21.02 godz. 14:15,
22–25.02 godz. 16:00

Spektakl będzie można zobaczyć w Oświęcimskim Centrum Kultury 8 kwietnia o godzinie 19:00 w ramach projektu
Kultura 50/50.
Komedię Fredry cechuje lekka forma, humor, piękny język
i wspaniały dowcip satyryczny. Przedstawia w niej życie
na opak. Pisze o „Osieku, sławetnym mieście, gdzie to bywały rządy niewieście”. W tym
mieście na skutek niedołęstwa
mężczyzn oraz ich wad „kobiety opanowały władzę, wzięły
rządy w swoje ręce, wprowadzając nowy ład i porządek”,
stosując męski styl życia.
„Mężczyźni, odziani w stroje
kobiece, muszą spełniać do-

„Barany. Islandzka opowieść”
PREMIERA (13 l.), prod.
Islandia 2015, reż. Grímur
Hákonarson, 93 minuty
19.02 godz. 20:15,
20–21.02 godz. 16:00,
20:15,
22–25.02 godz. 20:15
„Syn Szawła” (15 l.), prod.
Węgry 2015, reż. László
Nemes, 107 minut
26–27.02 godz. 19:30,
28.02 godz. 20:00,
29.02–3.03 godz. 19:30

„Carol” PREMIERA (15 l.),
prod. Wielka Brytania, USA
2015, reż. Todd Haynes,
118 minut
4–10.03
„Cierń Boga” PREMIERA
(12 l.), prod. Hiszpania 2014,
reż. Óscar Parra de Carrizosa,
141 minut

„Bernadetta. Cud w Lourdes”
(12 l.), prod. Francja 2011,
reż. Jean Sagols, 109 minut
11–17.03

„Sprawiedliwy” (12 l.), prod.
Polska 2015, reż. Michał
Szczerbic, 98 minut
11–17.03
„Poskromienie złośnicy” –
retransmisja baletu z Teatru
Bolszoj w Moskwie, 120 minut
13.03 godz. 17:00
„Zwierzogród 3D” (6 l.),
prod. USA 2016, reż. Byron
Howard, Rich Moore,
108 minut (3D)
18–24.03
„Pokój” (15 l.), prod. USA
2015, reż. Lenny Abrahamson, 118 minut
18–24.03
„Simon Rattle dyryguje symfoniami Beethovena” – retransmisja koncertu z Filharmonii
Berlińskiej, 140 minut
28.03 godz. 17:30
„Planeta Singli” (12 l.), prod.
Polska 2015, reż. Mitja Okorn,
136 minut
28–31.03
„7 rzeczy, których nie wiecie
o facetach” (15 l.), prod. Polska 2015, reż. Kinga Lewińska, 110 minut
28–31.03

Najwybitniejsze dzieła baletowe w Naszym Kinie
13 marca o godzinie 17:00
będzie można zobaczyć kolejną retransmisję z Teatru Bolszoj w Moskwie. Tym razem
balet w dwóch aktach „Poskromienie złośnicy” z muzyką Dmitrija Szostakowicza.

tychczasowe ich obowiązki:
niańczą dzieci, przędą, robią
na drutach pończochy i chodzą
na targ”. W sztuce opisane są
różne perypetie związane z od-

To prawdziwa nowość w repertuarze Bolszoj. Premiera odbyła
się w lipcu 2014 roku, a spekwróceniem ról. Zawarte w niej takl i jego wykonawców nagrowartości i problemy są aktualne dzono prestiżową Złotą Maską.
Taneczną wersję szekspirowwspółcześnie.
skiej komedii pod tym samym
Bilety w cenie 25 zł.
– adam tytułem stworzył specjalnie dla
baletu Teatru Bolszoj Dyrektor i główny choreograf Baletu
Monte Carlo Jean-Christophe

Małżeństwo w nowym składzie

Doskonale znany miłośnikom poezji śpiewanej zespół Stare Dobre Małżeństwo wciąż przemierza koncertowe szlaki.
W kwietniu wystąpi w Oświęcimiu.
Mimo zmian w składzie zespół
tworzą wyśmienici muzycy towarzyszący założycielowi oraz
liderowi SDM – Krzysztofowi
Myszkowskiemu.
Charakterystycznym, lekko ochrypłym
głosem śpiewa kultowe piosenki – od dobrze znanych „Blues
o 4 nad ranem”, „Jak”, „Bieszczadzkie Anioły” czy „Gloria”
po najnowsze, które dopiero
ukażą się na nowej płycie zespołu.
Soczyste brzmienie formacji
zapewnia niebanalny zestaw
instrumentów wykorzystywanych podczas recitali. Uwagę
słuchaczy na przeszło dwie

19–25.02 godz. 17:45,
26–27.02 godz. 17:00,
29.02–3.03 godz. 17:00

„Misiek w Nowym Jorku”
(b.o.), prod. USA 2016,
reż. Trevor Wall, 90 minut
4–10.03

12.03 godz. 18:00 Koncert
zespołu Raz Dwa Trzy
12.06 godz. 18:00 Recital
czytaj s. 16
Edyty Geppert

1–3.04 VIII Ogólnopolski
Konkurs Modeli Kartonowych
o Puchar Prezydenta Miasta
Oświęcim

8.03 godz. 18:30 „Być kobietą” – prezentacja sukienek
zaprojektowanych i uszytych
według własnego projektu
przez uczestniczki projektu pn.
„Być kobietą, być kobietą...”.
Wstęp wolny

12 marca o godz. 18:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury wystąpi zespół
Raz Dwa Trzy.

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),
godz. 11:30 (grupa wiekowa
6–9 lat) – wykłady Katarzyny
Sanak-Kosmowskiej w ramach
Oświęcimskiego Uniwersytetu
Dziecięcego (PWSZ, ul. Kolbego 8)

Męska liryka
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godziny przykują gitary 6i 12-strunowe, dobro, cajon,
kontrabas oraz niepowtarzalne
brzmienie harmonijki ustnej.
Na spotkanie ze Starym Dobrym Małżeństwem Oświę-

cimskie Centrum Kultury zaprasza 2 kwietnia o godzinie
19:00. Bilety w cenie 45 zł (do
1 kwietnia) i 55 zł w dniu koncertu.
– adam

Maillot. Przeniósł on historię
miłości i walki o dominację
w związku w nieokreślony czas,
a dzięki uwspółcześnionym kostiumom podkreśla uniwersalną wymowę komedii Szekspira.

Czas trwania: 120 minut, bilety: 30 zł (normalny), 25 zł
(ulgowy), 20 zł (z Oświęcimską
Kartą Rodziny i Oświęcimską
Kartą Seniora).
– adam

Berlińscy wirtuozi zagrają Beethovena
Fot. M. Rittershaus

Najpopularniejszy polski wykonawca bluesa – Sławek Wierzcholski i stworzona przez niego
Nocna Zmiana Bluesa wystąpią
w Oświęcimskim Centrum Kultury 22 kwietnia o godz. 19:00.
Nocna Zmiana Bluesa to już
klasyka! W ciągu 30 lat nieprzerwanej działalności osiągnęli sukcesy, którymi można
by obdzielić znacznie większe
grono artystów. Mają w swoim
dorobku siedemnaście wydanych płyt, nagrania z amerykańskimi gwiazdami bluesa
m.in. Charlie Musselwhite,
Louisiana Red, a także koncerty supportujące gwiazdy

10.04 godz. 17:00 Kabaret
Piotra Bałtroczyka

LUTY 2016

Fot. E. Fetisova

Blues dodaje energii

17.02 godz. 19:00 Maciek
Balcar akustycznie – koncert
Maćka Balcara z zespołem
w ramach projektu Kultura
50/50

Fot. A. Świetlik

„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.
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.
Natomiast Mieszany Chór
Kameralny Vivid Singers powstał w lutym 2005 roku dzię-

15.02 godz. 10:00 „Bajkowy
przedszkolak” – turniej przedszkoli – spotkanie czwarte –
„Pinokio”

Fot. J. Balcar

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.

Wydarzenia
w Oświęcimskim Centrum Kultury

Fot. S. Przerwa

LUTY 2016

Oświęcimskie Centrum
Kultury zaprasza 28 marca
o godz. 17:30 na retransmisję
koncertu pt. „Simon Rattle
dyryguje symfoniami Beethovena” w wykonaniu Filharmoników Berlińskich pod
dyrekcją sir Simona Rattle’a.
Filharmonicy Berlińscy
uznawani są za jedną z najwybitniejszych orkiestr symfonicznych na świecie. Słyną
z perfekcyjnych wykonań i nagrań, dokonywanych głównie
dla Deutsche Grammophon.
Na program koncertu, którego
będzie można posłuchać
w Naszym Kinie, składają się
IV Symfonia B-dur op. 60 i VII
Symfonia A-dur op. 92 Ludwiga van Beethovena.

Koncertowi będzie towarzyszył
pokaz filmu dokumentalnego
obrazującego historię prezentacji twórczości Beethovena
przez Filharmoników Berlińskich od 1914 roku. Tak
zwane Beethovenowskie cykle
stały się wyjątkową i niezwykłą
tradycją Filharmoników. Każdy
z kolejnych szefów orkiestry

realizował tę ideę na swój
sposób. Film prezentuje najnowsze dokonania sir Simona
Rattle’a.
Czas trwania: 140 minut
z przerwą, bilety: 30 zł (normalny), 25 zł (ulgowy), 20 zł
(z Oświęcimską Kartą Rodziny
i Oświęcimską Kartą Seniora).
– adam
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Piłkarze Soły Oświęcim wrócili ze zgru- Piłkarze dwóch oświęcimskich klubów uczcili rocznicę wyzwolenia miasta
powania w Dzierżoniowie
i obozu zagłady KL Auschwitz-Birkenau

Personalne roszady Unia przełamała hegemonię solarzy

Trzecioligowcy z Oświęcimia
przygotowują się do rundy rewanżowej. Akumulatory ładowali na tygodniowym zgrupowaniu w Dzierżoniowie. Tam
rozegrali dwa spotkania kontrolne. Po zwycięstwie nad rezerwami wrocławskiego Śląska
4:3, zremisowali z Górnikiem
Wałbrzych 1:1. Tymczasem
w zespole Soły nastąpiło kilka
kadrowych zmian.
W Dzierżoniowie razem z zespołem trenował 21-letni Konrad Furtak. To wychowanek
nowohuckiego Hutnika, który
bronił także barw krakowskiej
Wisły. Ostatnio był związany
z Puszczą Niepołomice. Furtak
najlepiej czuje się na pozycji
skrzydłowego. Do Soły wraca
Artur Ząbek, który przebywał
na wypożyczeniu w Orle Ryczów. Z kolei młody Ireneusz
Rogoski został dokooptowany
do kadry pierwszej drużyny.
Są też kadrowe straty. Kibice
na wiosnę nie zobaczą już Ad-

riana Stanka. Ten podjął pracę,
która uniemożliwia mu regularne trenowanie. Być może
wspomoże on „dwójkę” Soły
walczącą w lidze okręgowej.
Kontrakt z Konradem Kochanem został rozwiązany za porozumieniem stron.
Przed meczem derbowym
z Unią solarze odnieśli dwa
zwycięstwa w meczach kontrolnych. Najpierw oświęcimianie
pokonali na sztucznym boisku
w Sosnowcu dwie klasy wyżej
notowane Zagłębie 2:1. Dwukrotnie do bramki gospodarzy
trafił Szymon Brańka. Później
przyszła wygrana nad Skrą
Częstochowa (gole dla Soły:
Paweł Cygnar, Jakub Snadny
i jeden z testowanych zawodników). Listę strzelców w spotkaniach kontrolnych uzupełniają
Dawid Skiernik – dwie, Dawid
Wadas, Ireneusz Rogoski (4:3
ze Śląskiem II) i Arkadiusz
Czapla (1:1 z Górnikiem Wałbrzych).
Wiadomo już, że do rundy
rewanżowej w rozgrywkach
trzeciej ligi nie przystąpi ekipa Porońca Poronin. Z tym
zespołem solarze mieli zagrać
u siebie w drugiej kolejce. Drużyna Sebastiana Stemplewskiego otrzyma zatem trzy punkty
przyznane walkowerem. To
oznacza, że Soła przed własną publicznością o punkty
zagra dopiero w czwartej serii
(2 kwietnia) z Czarnymi Połaniec. Wcześniej oświęcimian
czekają wyjazdowe pojedynki
z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski (12 marca) i Wisłą Sandomierz (26 marca).
– mac

Po tegorocznych derbach piłkarze obu oświęcimskich drużyn pozowali do wspólnego zdjęcia
Fot. mac

zamiast grać prostą piłkę. Wynik się liczy, ale nie jest najważniejszy. Teraz skupiamy się wyłącznie na przygotowaniach do
rundy rewanżowej w trzeciej
lidze – dodaje szkoleniowiec
solarzy.
Spotkania derbowe mają swoją
specyfikę szczególnie w Oświęcimiu, gdzie od lat końcem
stycznia Unia gra z Sołą. Kluby
kultywują piękną tradycję, honorując rocznicę wyzwolenia
miasta i obozu zagłady KL Auschwitz-Birkenau. W ostatnich
latach niespodzianek nie było.
W 2014 roku Unia przegrała na
swoim stadionie z Sołą 1:4 (0:3).
Dwa gole dla gości strzelił wówczas Łukasz Ząbek, a po jednym
Paweł Cygnar i Jakub Snadny
z rzutu karnego. Honorowe trafienie dla biało-niebieskich było
autorstwa Sebastiana Chojnowskiego. Rok temu na stadionie
przy ul. Legionów, występujący
w roli gospodarzy solarze zwyciężyli 3:1 (1:0). Dwie bramki

dla zespołu z Plant strzelił Jakub Snadny, a jednego Grzegorz Talaga. Jedynego gola dla
biało-niebieskich zdobył Dawid Adamczyk.

kolenia – Dariusz Wanat. KieGórale z Nowego Targu ćwierćfinałowym rywalem hokedy karę mniejszą odsiadywał
istów oświęcimskiej Unii
Quinn Sproule na 2:0 z „niebieskiej” podwyższył Jerzy Gabryś.
Piorunująca w wykonaniu miejscowych była końcówka drugiej
tercji. Najpierw po wzorcowym
dograniu Sebastiana Kowalówki
Cały sezon regularny idzie opieczni Josefa Dobosza gra- W przedostatniej serii oświęsytuację jeden na jeden z bramw niepamięć. Zabawa rozpo- li... „w kratkę”. Przed starciem cimianie gościli Ciarko PBS
karzem na gola zamienił Jan
czyna się od nowa. Przed nami z JKH GKS Jastrzębie ciągle Bank STS Sanok. Okazało się,
Danecek. Z kolei na 42 sekunnajważniejsza część w hoke- liczyli się w walce o piąte miej- że lodowisko przy ulicy Chedy przed drugą pauzą sanoczan
jowej ekstralidze, czyli faza sce. W takim wypadku ćwierć- mików to dla sanoczan niepogrążył Lubomir Vosatko. Goplay-off. Ćwierćfinałowym ry- finałowym rywalem byłby
ści stać było tylko na honorowe
walem biało-niebieskich będą właśnie JKH GKS, a nie nowotrafienie.
nowotarskie „Szarotki”.
tarskie „Szarotki”. Unia uległa
Oświęcimianie zamknęli sezon
Do półfinału awansuje zespół, jednak jastrzębianom 1:3, choć
regularny wyjazdowym pojektóry wygra trzy mecze. Dwa ten zespół przegrał aż dziewięć
dynkiem z Comarch Cracovią.
pierwsze rozegrane zostaną wcześniejszych pojedynków.
Wszystko skończyło się planow Nowym Targu (19 i 20 lu- W pierwszej tercji padł tylko
wo, bo to faworyt z Krakowa
tego), a trzeci w Oświęcimiu jeden gol. Michala Fikrta udedopisał do swojego konta kom(23 lutego). Ewentualny czwar- rzeniem z „niebieskiej” zaskoplet punktów. „Pasy” objęły
ty termin to także pojedynek na czył Kamil Górny. Do wyrówprowadzenie za sprawą Kacpra
lodowisku Unii, a gdyby doszło nania doprowadził Damian
Guzika, który z bliska zaskodo rozstrzygającego starcia, to Piotrowicz, który backhandem
czył Przemysława Witka. Jeszodbędzie się ono pod Tatra- pokonał sanockiego golkipera.
cze przed pierwszą przerwą na
mi. W innych ćwierćfinałach Jeszcze przed drugą przerwą
2:0 w przewadze podwyższył
krakowskie „Pasy” zmierzą JKH GKS na ponowne prowaGrzegorz Pasiut. Po tym golu w
się z opolskim Orlikiem, GKS dzenie wyprowadził Radosław
bramce Unii nastąpiła zmiana.
Tychy zagra z Polonią Bytom, Nalewajka, po uprzednim całMiejsce Przemysława Witka
a JKH GKS Jastrzębie skrzyżuje kowitym rozmontowaniu dezajął Michal Fikrt. Czeski golkije z zespołem z Sanoka.
fensywy gospodarzy. „Kropkę
Ćwierćfinałowym rywalem Unii będzie Podhale z Nowe- kiper biało-niebieskich długo
W trzech ostatnich meczach nad i” strzałem do pustej bram- go Targu
zachowywał czyste konto. Krasezonu regularnego pod- ki postawił Łukasz Nalewajka. Fot. mac
kowianie „złamali go” dopiero

w samej końcówce i ostatecznie
wysoko wygrali 6:0.
UNIA Oświęcim – JKH GKS
Jastrzębie 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Bramki: 0:1 Górny (Laszkiewicz) 11.21, 1:1 Piotrowicz
(Wanat) 24.49, 1:2 R. Nalewajka (Kulas) 32.58, 1:3 Ł. Nalewajka 59.54.

Po rundzie jesiennej solarze tylko gorszym bilansem
bramkowym ustępują trzecioligowemu liderowi z Krakowa
Fot. mac

Czas na play-off

Tradycyjne, styczniowe derby
piłkarskie o „Puchar Prezydenta Oświęcimia” dla Unii!
W ostatnich latach górą byli
solarze, ale teraz lepsi okazali
się biało-niebiescy. Wszystko
rozstrzygało się podczas serii
rzutów karnych. Więcej „zimnej krwi” w zimową niedzielę
zachowali podopieczni Sławomira Frączka.
– Najważniejsza jest tradycja
i fakt, że możemy zagrać ze
sobą na początku roku – mówi
trener oświęcimskiej Unii, Sławomir Frączek.
– Słowa podziękowania należą
się Sole, która wystawiła mocny
skład. My cieszymy się z wygranej i wierzę, że jest to dobry
prognostyk przed bardzo ważną
dla nas rundą wiosenną. Biorąc
pod uwagę trudne warunki, kibice byli świadkami ciekawego
i emocjonującego spotkania –
powiedział Sławomir Frączek.
Gospodarzem
tegorocznej
„świętej wojny” byli unici.

Do meczu w roli faworyta
przystępowali jednak dwie
klasy wyżej notowani solarze.
To właśnie Soła objęła prowadzenie. Na 5 minut przed końcem pierwszej połowy karnego
wykorzystał Jakub Snadny. Sędzia odgwizdał „jedenastkę” po
faulu Daniela Kabary właśnie
na Snadnym. Wydawało się, że
mecz zakończy się skromnym
zwycięstwem solarzy. Tymczasem na krótko przed końcem
do remisu doprowadził Przemysław Dudzic. Podczas serii
rzutów karnych więcej zimnej
krwi zachowali unici i to ich
kapitan – Jakub Jończyk odebrał okazały puchar za derbowe zwycięstwo. Z odległości
11 metrów pomylił się Daniel
Kabara (Unia) oraz Jakub Jamróz i Kamil Wójcik (Soła).
– Gratulacje dla Unii – rozpoczyna Sebastian Stemplewski,
trener Soły.
– W tych trudnych warunkach
za bardzo „kombinowaliśmy”
zwyciężona twierdza w tym sezonie. Biało-niebiescy pewnie
pokonali Ciarko 4:1. Między
słupkami oświęcimskiej bramki stanął Przemysław Witek,
który rozegrał bardzo dobre
spotkanie. Gospodarze objęli
prowadzenie za sprawą Artura
Budzowskiego. Młody zawodnik Unii pokonał Mateusza
Skrabalaka, zaś asystę przy tym
trafieniu zapisał na swoim koncie inny hokeista młodego po-

Unia Oświęcim – Soła Oświęcim 1:1 (0:1), w rzutach karnych 4:3.
Bramki: 0:1 Snadny 40 (karny),
1:1 Dudzic 85. Rzuty karne: 1:0
Pactwa, 1:1 Wadas, 2:1 Dudzic,
2:2 Drzymont, 3:2 Praciak, 3:3
Knapik, 4:3 Kozioł.
UNIA: Kubas (46 Stachura)
– Grzywa, Wiertel, Kabara,
J. Kocoń – Rzeszutko, Pactwa,
Jończyk, Pietraszko – Dudzic,
Praciak oraz T. Kocoń, Matla,
Boba, Gałuszka.
SOŁA: Koper (70 Pędziałek)
– Ryś, Wadas, Wowra, Ząbek
– J. Jamróz, Szewczyk, Wykręt,
Rogoski – Czapla, Snadny oraz
Brańka, Drzymont, Knapik,
Kasolik, Hałgas, Gleń, Skiernik, Wójcik.
– mac

UNIA Oświęcim – CIARKO
PBS Bank STS Sanok 4:1 (2:0,
2:0, 0:1)
Bramki: 1:0 Budzowski (Wanat, Piotrowicz) 8.59, 2:0 Gabryś (Haas) 11.41, 3:0 Danecek
(S. Kowalówka, Wojtarowicz)
37.44, 4:0 Vosatko (Wojtarowicz, Szewczyk) 39.18, 4:1
Śliwinski (Cameron, Sproule)
45.27.
COMARCH CRACOVIA –
UNIA Oświęcim 6:0 (2:0, 0:0,
4:0)
Bramki: 1:0 Guzik (Drzewiecki, Wajda) 8.15, 2:0 Pasiut
(Kruczek) 15.17, 3:0 Dziubiński 45.54, 4:0 Guzik (Wajda,
Pasiut) 51.21, 5:0 Guzik (Kruczek, Wajda) 54.14, 6:0 Dziubiński (Kucewicz) 55.33.
– mac
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Łyżwiarskie mistrzostwa Polski juniorów z udziałem re- Wychowanek UKS Kadet Oświęcim z powołaniem do narodoprezentantów UKŁF UniA Oświęcim
wej kadry!

Mamy złoto i brąz!
Siedmioosobowa reprezentacja oświęcimskiej UKŁF Unii
startowała w juniorskich mistrzostwach Polski. O medale
i trofea walczono w Gdańsku.
Na najwyższym stopniu podium stanęła Elżbieta Gabryszak, a brązowy medal wywalczył Sebastian Szymłowski.
Duże brawa dla podopiecznych
Iwony Mydlarz-Chruścińskiej!
Elżbieta Gabryszak w konkurencji solistek wręcz zdeklasowała pozostałe rywalki. Jej
program krótki wyceniono na
40 punktów. Oświęcimianka
otrzymała wysokie noty za
wrażenie artystyczne. Z kolei w programie dowolnym
czysto wykonała podwójnego
axla, rittbergera, trójkombinacje podwójnych flipów czy
też toeloopa. W sumie zgromadziła 107,44 pkt i sięgnęła
po upragniony złoty medal.
Druga na podium – Oliwia
Rzempiel z MUKS Euro6 Warszawa uzbierała 102,18 pkt.
Brąz przypadł w udziale Aleksandrze Rudolf z toruńskiego
Axla (100,79 pkt). Elżbieta Gabryszak jest uczennicą Liceum
Ogólnokształcącego Zakonu
Pijarów w Krakowie. Przed
gdańskim championatem podczas zimowych ferii trenowała
pod okiem Iwony Mydlarz-Chruścińskiej na lodowisku
w Oświęcimiu.

Szymon Zapała będzie trenował z koszykarską kadrą narodową! Wychowanek oświęcimskiego Kadeta otrzymał
powołanie do kadry Polski.
Trener reprezentacji do lat 15 –
Michał Mróz wyłonił 24-osobową grupę, która będzie przebywała na siedmiodniowym
obozie zimowym. Dziś pierwszy dzień zgrupowania w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym
w Gniewinie.
– Gniewino znajduje się w województwie pomorskim – rozpoczyna Wojciech Porębski,
Elżbieta Gabryszak z UKŁF Unia Oświęcim wywalczyła trener koszykówki w UKS Kadet Oświęcim.
mistrzostwo Polski juniorek
Fot. powyżej oraz na s. 1 – nadesłane

Z dobrej strony nad polskim
morzem pokazali się też inni
łyżwiarze Unii. Brązowy medal
wywalczył Sebastian Szymłowski. Po shorcie zajmował
czwartą pozycję, ale program
dowolny wywindował go na
podium. Uzyskał łączny wynik 118,71 pkt. Triumfował
zawodnik katowickiego Spinu – Michał Woźniak (122,13
pkt), przed Erykiem Matysiakiem z UKŁF Łódź (119,69
pkt). Wśród solistów Krzysztof
Harmata (104,46 pkt) z UKŁF
Unia Oświęcim był szósty.
Wyniki solistek: 1. Elżbieta Gabryszak (UKŁF Unia Oświę-

cim), 107.44 pkt, 2. Oliwia Rzepiel (MUKS Euro6 Warszawa),
102,18 pkt, 3. Aleksandra Rudolf (MKS Axel Toruń), 100.79
pkt., 7. Magdalena Zawadzka
(Unia) 88.04 pkt, 15. Zuzanna
Mendela (Unia) 75.49 pkt, 20.
Julia Knurowska (Unia) 63.45
pkt, 21. Klaudia Malena (Unia)
53.70 pkt.
Wyniki solistów: 1. Michał Woźniak (Spin Katowice), 122.13 pkt,
2. Eryk Matysiak (UKŁF Łódź),
119,69 pkt, 3. Sebastian Szymłowski (UKŁF Unia Oświęcim),
118.71 pkt, 6. Krzysztof Harmata (Unia), 104.46 pkt.
– mac

Transferowa ofensywa piłkarskiego klubu z ulicy Legionów

Unia jeszcze mocniejsza
Dawid Rzeszutko to drugi po
Bartoszu Praciaku zawodnik,
który podczas zimowej przerwy wzmocnił lidera okręgówki z Oświęcimia. Ma 24 lata. Podobnie jak Praciak przechodzi
do Unii z LKS Czaniec. Jest piłkarzem występującym w linii
środkowej, mającym na swoim
koncie występy w czwartej lidze, gdzie reprezentował barwy
Sokoła Przytkowice.
Do kadry dołączył też Adrian
Pietraszko, który jest jeszcze
w wieku młodzieżowca. To wy-

Pod reprezentacyjnym
koszem

chowanek Unii, podnoszący
swoje umiejętności w szkółce Gwarka Zabrze. Ostatnio
był związany Nadwiślanem
Góra. Zaliczył trzy występy na
drugoligowym poziomie. Jest
zawodnikiem defensywnym,
który jednak z powodzeniem
może także grać w pomocy.
Na tym nie koniec wzmocnień.
Nowymi graczami zostali Przemysław Gałuszka i Marcin Pluta. Ten pierwszy ma 30 lat i gra
w linii środkowej. Grał w wadowickiej Skawie, Halniaku

Maków Podhalański i Tempie
Białka. Marcin Pluta jest jego
rówieśnikiem. Wychowanek
Hutnika Kraków gra na pozycji środkowego obrońcy. Długo
był zawodnikiem krakowskiej
Garbarni, a ostatnio bronił
barw trzecioligowego Porońca
Poronin. Spektakularna ofensywa transferowa ma jasny
przekaz. Dla biało-niebieskich
liczy się tylko mistrzostwo
okręgówki i czwartoligowy
awans.
Po derbowej wygranej po rzutach karnych nad rywalem
zza miedzy unici zremisowali
z występującym w trzeciej lidze
Beskidem Andrychów 1:1. Po
pierwszej połowie prowadzili
andrychowianie, a do remisu
doprowadził Przemysław Dudzic. W kolejnej sparingowej
grze w Chełmku podopieczni Sławomira Frączka ulegli
swojemu ligowemu rywalowi
z Nowej Wsi. Niwa prowadzona
przez Kamila Żmudę zwyciężyła 1:0 po golu zdobytym w samej
końcówce z rzutu karnego przez
Mariusza Piskorka. Wcześniej
bramkarz Unii – Szymon StaNajstarsi górale nie pamiętają takich wzmocnień kadro- chura faulował w „szesnastce”
Jakuba Makowskiego.
wych, jakich tej zimy dokonała oświęcimska Unia
– mac
Fot. mac

– Ten ośrodek był kompleksem przygotowań piłkarskiej
reprezentacji Hiszpanii podczas Euro 2012. Teraz będzie
trenował tam oświęcimianin
i jesteśmy z tego powodu bardzo dumni. Szymon Zapała
jest jednym z dwóch debiutantów w kadrze. Obok niego po
raz pierwszy na zgrupowanie
reprezentacji Polski U-15 pojedzie Jakub Morgiel, który broni barw Zastalu Zielona Góra
–dodaje trener Porębski,
Szymon Zapała to uczeń
Miejskiego Gimnazjum nr 2
w Oświęcimiu. Uczęszcza do
klasy z innowacją pedagogiczną

z koszykówki. Ten sport uprawia od dwóch lat pod okiem
trenera Wojciecha Porębskiego. W przeciągu tak krótkiego
okresu wraz z kolegami poczynił ogromne postępy.
– Mamy nadzieję, że obok
Szymona w kadrze narodowej znajdzie się jeszcze kilku
zawodników z naszego klubu. Młodych utalentowanych
graczy jest mnóstwo. Mierzący 203 cm oświęcimianin jest
doskonałym przykładem, że
ciężką pracą można dojść na
sam szczyt – kończy Wojciech
Porębski.
– mac

Piąte miejsce oświęcimskich unitek po sezonie regularnym
w hokejowej ekstraklasie

Porażki na zakończenie
Po długiej przerwie na ligowe tafle powróciły hokeistki.
Oświęcimianki zaliczyły najbardziej odległy wyjazd na
dwumecz z gdańskim Stoczniowcem. Powalczyły ambitnie,
szczególnie w drugim starciu,
ale punkty zostały nad polskim
morzem. Później przyszła wyjazdowa porażka w Tychach
i na własnym lodzie z Kojotkami Naprzodem Janów.
W pierwszym starciu Stoczniowiec zwyciężył 12:3. Już
po otwierającej partii gdańszczanki prowadziły 5:1, jedynego gola dla unitek strzeliła reprezentantka Polski
do lat 18 – Karolina Churas.
W kolejnych odsłonach broniące mistrzowskiego tytułu
hokeistki z Gdańska powiększyły bramkową przewagę.
Po stronie UKHK Unia na
uwagę zasługuje pierwsze trafienie w rozgrywkach byłej
łyżwiarki – Ady Wawrzyk.
Niespodzianką zapachniało na
początku meczu rewanżowego.
Po golu Anety Michałek drużyna z Oświęcimia nieoczekiwanie objęła prowadzenie.
Później jednak krążek wpadał
już tylko do bramki strzeżonej
przez Annę Pieczyk. Ostatecznie Stoczniowiec wygrał z Unią
w rewanżu 5:1.
W przedostatnim spotkaniu
sezonu zasadniczego podopieczne Roberta Piechy
przegrały w Tychach z Atomówkami 4:2. O wszystkim
rozstrzygnęła druga tercja, którą tyszanki wygrały
3:0. Na koniec unitki uległy
w Oświęcimiu Kojotkom z Janowa 2:8, a honor biało-niebieskich uratowały autorki
goli – Joanna Strzelecka i Małgorzata Gałuszka.
Sezon zasadniczy w hokejowej
lidze kobiet wygrała bytomska

Unitkom nie udało się niestety zdobyć choćby punktu
w ostatnich meczach sezonu regularnego
Fot. mac

Polonia. Ślązaczki wyprzedziły gdańskiego Stoczniowca,
tyskie Atomówki, Kojotki Naprzód Janów i UKHK Unia.
Teraz pora na fazę play-off. Rywalkami biało-niebieskich będzie zespół z Janowa. Do półfinału awansuje drużyna, która
wygra dwa mecze.

Bramki: Katarzyna Bodus
(dwie), Aleksandra Berecka,
Renata Tokarska, Marta Bigos
– Aneta Michałek.

ATOMÓWKI GKS TYCHY –
UKHK UNIA OŚWIĘCIM 4:2
(0:0, 3:0, 1:2)
Bramki: Sylwia Łaskawska
(dwie), Katarzyna Frąckowiak,
STOCZNIOWIEC GDAŃSK Julia Gawlik – Joanna Strzelec– UKHK UNIA OŚWIĘCIM ka, Aneta Michałek.
12:3 (5:1, 3:0, 4:2)
Bramki: Katarzyna Bodus UKHK UNIA OŚWIĘCIM –
(cztery), Marta Bigos (trzy), MUKS NAPRZÓD JANÓW
Joanna Rykaczewska (dwie), 2:8 (1:3, 0:2, 1:3)
Renata Tokarska, Katarzyna Bramki: Joanna Strzelecka,
Hermann, Magdalena Obłoń- Małgorzata Gałuszka – Alekska – Karolina Churas, Ada sandra Pocheć (dwie), Sandra
Wawrzyk, Aneta Michałek.
Kosakowska (dwie), Martyna
Solorz, Natalia Kamińska, JoSTOCZNIOWIEC GDAŃSK anna Orawska, Oliwia Tom–UKHK UNIA OŚWIĘCIM czok.
5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
– mac
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KRZYŻÓWKA 2/2016

prezentuje Łukasz szymański

Stare Miasto oczami fotografa

Prezentujemy niepublikowane
dotąd fotografie wykonane
około roku 1940
przez Leona Łobosia,
który podczas okupacji pracował
w Zakładzie Fotograficznym
Mimoza, który mieścił się
w Rynku Głównym 8.
Szyld wiszący nad wejściem
do zakładu można dostrzec
na zdjęciu numer 2,
pod balkonem

Fundatorem nagrody
jest Wydawnictwo

KUPON
krzyżówka 2/2016
Litery uporządkowane od
1 do 20 utworzą rozwiązanie – przysłowie polskie,
które wraz z kuponem nr 2
naklejonym na kartę pocztową należy dostarczyć do
9 marca 2016 r. do redakcji
GZO, Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24 w Oświęcimiu.
Na zwycięzcę losowania
czeka nagroda książkowa.
Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 1/2016
brzmi: „Łatwowierność
rodzi oszustwo”.
Nagrodę książkową
ufundowaną przez
Wydawnictwo
Novae Res otrzymuje
p. Andrzej Kwiatkowski
z Oświęcimia.
Gratulujemy i prosimy
o kontakt z redakcją.

Poziomo:
1. Rudy 102;
2. Wyrabia pacynki;
* Ulepszona benzyna;
3. Panoramiczny w kinie;
4. Bumelant, obibok, nierób;
* Wada, defekt;
5. Wielki wstyd, sromota;
6. Gatunek narcyza;
* Hodowla roślin;
7. Szlachcic wyjęty spod prawa;
8. Patron myśliwych;
* Zwierzę na sali gimnastycznej;
9. Benedyktynów – w Tyńcu;
10. Herszt z Tatr;
* Wiązany przez eleganta;
11. Ostre buraki;
12. Owiec na hali;
13. Zadra na desce;
14. Obóz pod gołym niebem;
15. Ukrop;
16. Chronione drzewo iglaste;
17. Chrząstka w kolanie;

Pionowo:
A) Kompromitacja, zawód;
* Nierówności na drodze;
B) Szukał ich pan Hilary;
C) Hasło reklamowe;
* Wodny kataklizm;
D) W ręku murarza;
E) Ser lub wędlina;
* Jeszcze nie sztorm;
F) Nie zna jej okrutnik;
G) Brat Lecha i Rusa;
* Ptak polarnych mórz;
H) Nudna potrawa z olejem;
I) Adwokat, mecenas;
* Muzykująca piątka;
J) Pogardliwie o kimś niezdolnym;
K) Miasto Krzysztofa Kolumba;
* Grecki okręt wiosłowy;
L) Pionowa ściana skalna;
Ł) Publiczny popis;
M) Od Mikołaja – dla łobuziaka;
N) Żółty niemetal;
O) Drzwi do stodoły;
P) Trzonek, rękojeść.

KOLEJNE WYDANIE „Głosu Ziemi Oświęcimskiej”
14.03.2016 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 groszy za słowo.
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OŚWIĘCIMSKIEJ
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