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Rok z ważnym przekazem
Oświęcim – Miasto Pokoju od wielu lat inicjuje, organizuje i wspiera działania
stowarzyszeń, organizacji i instytucji zajmujących się problematyką szanowania
praw człowieka, tolerancji i światowego pokoju. Dlatego uchwałą Rady Miasta
Oświęcim 2016 rok ustanowiono w naszym mieście Rokiem Praw Człowieka
i Tolerancji.
trochę nam w tym pomogą –
zaznacza artysta.
– Oświęcim w „świadomości”
świata funkcjonuje jako symbol
miejsca, gdzie człowiek przekroczył granice człowieczeństwa.
Jest obecny w świecie przede
wszystkim jako miejsce pamięci
i przestrogi. Miasto, dokładając
wszelkich starań, aby pogodzić
moralny obowiązek pielęgnowania pamięci o ofiarach zagłady z prawem do godnego życia
mieszkańców, realizuje liczne
projekty pokojowe i działania
promujące wzajemne zrozumienie, tolerancję, poszanowanie
praw człowieka i dialog międzykulturowy. Nic więc dziwnego,
że program Oświęcimskiego
Centrum Kultury – samorządowej instytucji kultury – wzbogacamy o idee budowania obrazu
Oświęcimia jako miasta, które
pamięć wyraża działaniami, wydarzeniami opartymi na uniwersalnych, ponadczasowych wartościach humanitarnych – mówi
Apolonia Maj, dyrektor Oświęcimskiego Centrum Kultury.

Na szczególną uwagę wśród
przedsięwzięć realizowanych przez
OCK wzmacniających symbolikę Oświęcimia jako Miasta
Pokoju zasługują Międzynarodowy Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych „Kochać człowieka”, Ogólnopolskie Biennale
Fotografii „Kochać człowieka”
oraz Międzynarodowy Konkurs
Plastyczny „Darujmy światu
pokój”.
– Prace nadsyłane na te konkursy, choć dotyczą różnych dziedzin twórczości: filmu, fotografii,
sztuk plastycznych, a autorami
ich są osoby w różnym wieku,
dotykają tych samych tematów
i problemów: człowieka, jego
praw i jego miejsca w świecie –
podkreśla Apolonia Maj.
Bardzo istotnym wydarzeniem
będzie III Międzynarodowa Konferencja „Europa wobec wyzwań
XXI wieku – Być Europejką/Europejczykiem – co to znaczy?”
w ramach Oświęcimskiego Forum Praw Człowieka, która odbędzie się w dniach 12–13 maja.
Forum, inicjując interdyscypli-

narne dyskusje o współczesnych
problemach Europy i świata,
stwarzając warunki do wymiany
wiedzy, doświadczeń i poglądów, dąży do upowszechnienia
idei praw człowieka. Stara się
przy tym mobilizować państwa
i społeczeństwa oraz międzynarodową opinię publiczną do walki o przestrzeganie owych praw.
– Lista gości najlepiej świadczy
o wadze OFPC oraz o tym, jak
symbolika Auschwitz ważna jest
dla świata. Ktoś powie, że debaty
niewiele znaczą. Ale przecież od
czego, jeśli nie od słów, zaczynają się zmiany. Najpierw trzeba
przestawić nasze myślenie, a potem działać – mówi Alicja Bartuś, pełnomocniczka Prezydenta
Oświęcimia ds. OFPC.
Nieodłączną częścią tej misji
jest edukacja młodzieży i dorosłych pod kątem poszanowania
praw człowieka. OFPC zwraca
uwagę na zagrożenia dla europejskiego i globalnego bezpieczeństwa wynikające z łamania
podstawowych praw ludzkich.
Przekazywaniu rzetelnej wie-

Fot. zbiory organizatora

Rok Praw Człowieka i Tolerancji zorientowany będzie
przede wszystkim na edukację
o prawach i miejscu człowieka w świecie. Działania oparte
będą na pracy edukacyjnej dotyczącej zarówno trudnej historii, jak i problematyki praw
człowieka we współczesnym
świecie, skierowanej głównie do
młodych, od których tak bardzo
zależy przyszłość.
Inicjatorem i pomysłodawcą
motywu przewodniego na 2016
rok był oświęcimski artysta
i radny miejski Paweł Warchoł.
– Dlaczego 2016 rok w Oświęcimiu Rokiem Praw Człowieka
i Tolerancji? Nie trzeba było być
jasnowidzem, aby przewidzieć,
że 2016 rok będzie przełomowym okresem w polityce światowej, jak i krajowej. W aspekcie
problemów uchodźców, radykalizacji Islamu, nierozwiązanych problemów na Wschodzie
zarówno tym bliskim, jak i dalekim, radykalnych zmian w zarządzaniu Polską każdy z nas będzie analizował i interpretował
tę sytuację. Będziemy się zastanawiać nad granicami tolerancji, być może zmieniał się będzie
nasz stosunek do problematyki
praw człowieka i obywatela. Rok
2016 będzie wielkim testem nie
tylko dla polityków, ale i dla nas
wszystkich. Oświęcim zawsze
pozostanie Strażnikiem Pamięci, ale ten rok będzie szczególny
– w różnej formie miasto będzie
platformą dyskusji o tej problematyce – uważa Paweł Warchoł.
– To życie podyktowało taką
nazwę, nie wymagała „burzy
mózgów”. W 2016 roku każdy
z nas zmierzy się bezpośrednio
z problemem praw człowieka
i obywatela, tolerancji. Przede
wszystkim każdy z nas sam będzie musiał sobie odpowiedzieć
na wiele trudnych pytań, które
przynosi współczesność. Mam
nadzieję, że inicjatywy podejmowane w ramach Roku Praw
Człowieka i Tolerancji chociaż

dzy na ten temat – poprzez seminaria, projekty edukacyjne,
publikacje oraz platformę elektroniczną – towarzyszy wychowanie w duchu praw człowieka,
by ludzie nie pozostawali obojętni: potrafili zawczasu i skutecznie reagować na zło, a także
aktywnie i ofiarnie pomagać
skrzywdzonym.
– W tym roku, obok konferencji, realizujemy pilotażowy
projekt „Małopolska Pamięta”. W Oświęcimiu licealiści
z osiemnastu szkół średnich
uczą się o skutkach propagandy
i mowy nienawiści. Cieszy mnie,
że znaczna część tych młodych
ludzi zaczyna stawiać pytania,
których wcześniej nigdy sobie
nie stawiali. Ten program zmienia ich myślenie o świecie. Niektórzy deklarują np. porzucenie
mowy nienawiści, czyli tzw. hejtu, gdyż zdali sobie sprawę, że
nie tylko krzywdzi ona innych,
ale uruchamia mechanizmy
mogące prowadzić do zbrodni.
Nie jesteśmy w stanie zmienić
całego świata, ale wzmacniając
dobro w sercach i umysłach
młodych ludzi oraz inspirując
do działania przyszłe elity, dokładamy naszą cegiełkę w budowaniu lepszej przyszłości –
podkreśla Alicja Bartuś.
Międzynarodowy Dom Spotkań
Młodzieży w Oświęcimiu od
trzydziestu lat edukuje i działa

Niezwykle ważna jest edukacja pod kątem poszanowania praw człowieka. 60 wypowiedzi młodych mieszkańców
Oświęcimia wraz z ich zdjęciami stworzyło interesujące wprowadzenie do wystawy pt. „Moja wolność”, która towarzyszyła
ubiegłorocznej II Międzynarodowej konferencji „Europa wobec wyzwań XXI wieku”
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na rzecz pojednania narodów.
Głównym jego celem jest prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej i kulturalnej
dla młodzieży i dorosłych z różnych stron świata, w szczególności dla młodzieży polskiej
i niemieckiej w oparciu o historię obozu koncentracyjnego
Auschwitz-Birkenau.
– Ponieważ w tym roku obchodzimy 30-lecie MDSM, staramy
się nadać zaplanowanym wydarzeniom rangę szczególną.
Kulminacją będzie zapewne
VI Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego „Twórczo dla
praw człowieka”, które zaplanowaliśmy na początku września w ramach Święta Miasta.
Tę edycję zaprezentujmy również końcem listopada w siedzibie Europejskiego Parlamentu
w Brukseli. Międzynarodowe
jury wraz z kuratorem wystawy Pawłem Warchołem dokona
wyboru najlepszych plakatów
z kilkuset nadesłanych z różnych
zakątków globu. Dla Domu Spotkań, myślę również dla miasta
Oświęcim, ważne jest, że biennale stało się jednym z najważniejszych konkursów plakatu
w Polsce, a przesłanie jemu towarzyszące wpisuje się znakomicie w ideę „Oświęcim Miasto Pokoju” promowaną przez
miasto – mówi Leszek Szuster,
dyrektor Międzynarodowego
Domu Spotkań Młodzieży.
– Ponieważ rok jubileuszowy
będzie przebiegał według dwunastu odsłon, dwunastu wartości – drogowskazów, które określają misję Domu, wiele naszych
projektów, tych seminaryjnych
i tych kulturalno-obywatelskich, będzie opierać się na problematyce szerokorozumianych
praw człowieka i tolerancji. Tak
będzie w przypadku projektu
„30 murali na 30-lecie MDSM”,
który będziemy realizować od
kwietnia do listopada, ogłaszając konkurs dla artystów graffiti
– informuje dyrektor MDSM.
Wymienione inicjatywy to tylko niektóre z wielu, które będą
działy się w Oświęcimiu – Mieście Pokoju. W kalendarzu
przedsięwzięć zapisane zostały wydarzenia organizowane
przez Urząd Miasta Oświęcim,
instytucje miejskie i organizacje pozarządowe. Wszystkie
propozycje znaleźć można pod
adresem internetowym www.
um.oswiecim.pl w odnośniku „2016 Rok Praw Człowieka
i Tolerancji w Oświęcimiu”.
– Marzena Wilk
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Uniknąć zagrożeń
W Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu trwają prace nad stworzeniem mapy zagrożeń, obejmującej teren powiatu oświęcimskiego.
Będzie ona służyła poprawie
bezpieczeństwa mieszkańców.
Nie są to innowacyjne działania,
bowiem takie projekty realizowane są na terenie całego kraju.
– Mapa powiatu, na której
w sposób graficzny zostaną
przedstawione konkretne zagrożenia pozwoli na rzetelne
i czytelne przedstawienie, głównie społecznościom lokalnym,
skali i rodzaju zidentyfikowanych zagrożeń. W dalszej kolejności ułatwi też planowanie
skutecznych działań mających
na celu ich eliminowanie – informuje asp. sztab. Małgorzata
Jurecka, rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Policji
w Oświęcimiu.

– Sporządzenie tego rodzaju mapy nie będzie generowało żadnych kosztów – jej
stworzeniem zajmują się policjanci na podstawie prowadzonych analiz. Będzie ona
ważnym elementem procesu
zarządzania bezpieczeństwem
publicznym
realizowanym
w partnerstwie międzyinstytucjonalnym oraz aktywizującym społeczności lokalne.
Ostateczny termin ich publikacji określi Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie.
Najprawdopodobniej nastąpi
to pod koniec marca bieżącego roku – dodaje rzecznik.
Do współuczestniczenia w tworzeniu map zagrożenia oprócz

władz samorządowych oświęcimscy policjanci zaprosili sołtysów, radnych, dyrektorów szkół
i placówek oświatowych, przedstawicieli miejskich i gminnych
ośrodków pomocy społecznej,
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, strażników
miejskich i strażaków, a także
mieszkańców powiatu.
Wgląd do powstających map
zagrożeń będzie miał każdy,
ponieważ zostaną one opublikowane na stronach internetowych komend powiatowych
czy wojewódzkich. Zgodnie ze
wstępnymi założeniami mapy
będą aktualizowane co kwartał.
– In

Pamięć i edukacja w aplikacji
Powstała specjalna aplikacja „Remember”, która wprowadzi
automatyczną korektę w tekstach, gdzie używane są sformułowania „polskie obozy koncentracyjne” lub „polskie
obozy zagłady”.
Twórcy aplikacji zanalizowali,
przez kogo błędne sformułowania są najczęściej używane.
Okazało się, że najczęściej zdarza się to dziennikarzom, a powodem jest zwykle pośpiech
i niewiedza. Dlatego, posługując
się podstawowym narzędziem
w pracy osób piszących – komputerem, stworzyli łatwy do zainstalowania dodatek. Aplikacja
wyszukuje w tekście wyrażenia
„polski obóz śmierci” czy „polski obóz koncentracyjny”, wyróżnia je jako błąd i sugeruje
właściwy historycznie termin.
Ogłoszenie płatne

Przystosowana jest do wyszukiwania błędu w szesnastu językach, trwają jednak prace nad
dodaniem kolejnych. Można ją
pobrać ze strony correctmistakes.auschwitz.org.
– Obóz Auschwitz został wybudowany przez państwo niemieckie na terenach okupowanej
Polski, które siłą przyłączono do
Trzeciej Rzeszy. Jasne jest to dla
wszystkich, którzy odwiedzają
autentyczne Miejsce Pamięci lub
czytają nasze publikacje. Podkreślamy to także w naszej aktywności w Internecie. Jednak od czasu

do czasu w mediach pojawia się
to fałszywe i bardzo bolesne dla
Polaków stwierdzenie. Zachęcamy redakcje, instytucje i szkoły
na całym świecie, aby instalowały
aplikację „Remember” na swoich komputerach – powiedział
dr Piotr M. A. Cywiński, dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Projekt powstał we współpracy Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz FCB
Warsaw, przy wsparciu Mint
Media i Macoscope.
– In

Wielkanoc 2016
Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Oświęcimia!

Przed nami święta Wielkiej Nocy.
To szczególny czas symbolizujący zwycięstwo dobra nad złem,
który każdemu otwiera drogę
do pogłębiania wiary, nadziei i miłości.
Składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia
zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.
Życzymy serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz radosnego i wiosennego nastroju.
Wesołych Świąt! Alleluja!
Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig

Prezydent Miasta Oświęcim
Janusz Chwierut

Radości Wielkanocnego Poranka
i Błogosławionych Świąt
życzą
Dyrektor i Pracownicy
Oświęcimskiego Centrum Kultury
oraz Redakcja „Głosu Ziemi Oświęcimskiej”

Seniorska reprezentacja
Zakończyła się kadencja powołanej w 2012 roku Oświęcimskiej Rady Seniorów. W skład nowej rady wchodzi dwanaście
osób.
Lorek, a funkcję sekretarza objęła
Anna Gryzowska.
Nowy przewodniczący ma
wiele pomysłów i planów na
czteroletnią kadencję. Działania zamierza rozpocząć od
odwiedzin we wszystkich środowiskach i organizacjach se-

niorskich, by zapoznać się z ich
pracą. Planuje wymieniać się
doświadczeniami z organizacjami zrzeszającymi seniorów
z ościennych gmin i miast partnerskich Oświęcimia, a także
nawiązać współpracę z Młodzieżową Radą Miasta. Rada

Fot. UM Oświęcim

Oświęcimska Rada Seniorów jest
zespołem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym przy Prezydencie Miasta.
Wyraża oczekiwania i potrzeby
starszych mieszkańców naszego
miasta, reprezentuje ich interesy,
angażuje w lokalne życie społeczne. Członkowie rady pełnią swoje funkcje społecznie.
Obecną radę tworzą: Marian
Grubka, Anna Gryzowska, Krystyna Kądziołka, Teresa Knapik,
Krystyna Król, Agata Lorek, Teresa Lorek, Włodzimierz Paluch,
Ewa Pierko, Teresa Przybylska, Janina Rochowiak i Józef Wiśniowski. Na pierwszym posiedzeniu
wybrano nowe władze – przewodniczącym został Włodzimierz Paluch, wiceprzewodniczącą Teresa

seniorów będzie też propagować dobre działania na rzecz
osób 60+.
– Mam nadzieję, że nowa rada,
podobnie jak poprzednia, będzie działała w kierunku poprawy jakości życia osób starszych.
Od naszych seniorów możemy
się wiele nauczyć i na pewno
będą to wzajemne korzyści –
podkreśla Janusz Chwierut,
prezydent Oświęcimia.
Członkowie rady pełnią dyżury
w każdą drugą środę miesiąca
w godzinach 11:00-12:00 w budynku Rady Miasta Oświęcim
przy ul. Jagiełły 25.
– In

wiadomości 3
MARZEC 2016

Droga 44 w remoncie

Rodzina 500 plus

Jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi rozpocznie się remont oświęcimskiego Od 1 kwietnia rusza program Rodzina
odcinka drogi krajowej 44 od ronda u zbiegu ulic Powstańców Śląskich, Śląskiej, 500 plus. W Oświęcimiu skorzysta z niego ok. 2,6 tys. rodzin dla ok. 4 tys. dzieci.
Konopnickiej i Konarskiego oraz ul. Legionów do mostu Jagiellońskiego.
Będzie to drugi etap remontu
drogi krajowej 44 na odcinku
Babice–Oświęcim, którego inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie. Pierwszy,
dwuipółkilometrowy odcinek
od ronda przy moście Jagiellońskim na ul. Władysława
Jagiełły do ronda u zbiegu ulic
Chemików, Olszewskiego i Fabrycznej został przeprowadzony w ubiegłym roku.
Kierowcy przejeżdżający przez
Oświęcim muszą liczyć się
z utrudnieniami, które potrwają do końca lipca. Wykonawca
remontu – firma DROG-BUD
z Częstochowy, zapowiada, że
prace będą prowadzone przy
częściowym ruchu drogowym.
– Zadanie to jest bardzo trudne ze względu na planowane
remonty rond przy niewyłączaniu ruchu. Przeprowadzać

możemy tylko albo ruch jednokierunkowy, albo wahadłowy,
ponieważ dwa wloty do ronda
muszą być zamknięte – mówi
Dariusz Gajda z firmy DROG-BUD.
Po zatwierdzeniu planu organizacji ruchu rozpoczną się roboty drogowe. Najprawdopodobniej będzie to 21 marca.
Wykonawca podzielił roboty na kilka etapów. Pierwszy

potrwa 1,5 miesiąca i będzie
dotyczył ul. Legionów, na której zostanie wyłączony ruch dla
ciężarówek, a objazd przebiegać
będzie ulicami: Powstańców
Śląskich, Wyzwolenia, Kolbego
i Legionów. Następnie roboty
będą prowadzone na ul. Konarskiego od ronda im. Płonki
do nowego ronda u zbiegu ulic
Konarskiego, Nideckiego i Orląt Lwowskich – wtedy będzie

Komputerowy ogród
Nowoczesny obiekt szklarniowy o łącznej powierzchni
1,2 hektara to najnowsza inwestycja firmy Plantpol z Zaborza.

Sterowana komputerowo szklarnia jest przeznaczona do ukorzeniania sadzonek roślinnych
i pozwoli spółce utrzymać silną
pozycję w branży hodowców roślin oraz konkurować z europejskimi producentami.

– To obiekt z najwyższej półki, wyposażony jest w zautomatyzowany system stołów
mobilnych, pozwalających na
bardzo efektywne wykorzystanie powierzchni produkcyjnej.
W starych szklarniach wszyst-

kie te prace wykonywano ręcznie. Automatyzacja to dzisiaj
standard dla firm zajmujących
się sadzonkami w Holandii,
Niemczech czy we Włoszech
– wyjaśnia Jerzy Starzyński,
prezes Plantpolu, jednego
z największych pracodawców
Reklama w oświęcimskiej gminie, który
zaopatruje centra ogrodnicze
w całym kraju.
Spółka na stałe zatrudnia ponad sto osób oraz dodatkowo
prawie drugie tyle w sezonie.
Komputery mają poprawiać
wydajność, lecz nie zastąpią
pracowników, którzy będą
jednak musieli być lepiej
przygotowani do pracy wspomaganej
technologicznymi
osiągnięciami.
Wysoka na sześć metrów konstrukcja podzielona jest na trzy
klimaty, z czego jeden stano-

obowiązywał ruch jednokierunkowy od strony mostu Piastowskiego. Kolejnym etapem
będzie dalsza część ul. Konarskiego do ronda na Niwie wraz
z rondem.
Termin zakończenia remontu
oświęcimskiego odcinka drogi
krajowej 44 przewidziany jest
na koniec lipca br.
– In
wi pracownia o powierzchni
trzech tysięcy m kw. przeznaczona do wykonywania prac
związanych z sadzonkowaniem i pakowaniem roślin.
Konstrukcję wartą ponad
dziesięć milionów złotych
wykonała holenderska firma
Amerlaan. Obiekt wyposażony
został w zaawansowany system
sterowania klimatem. Całością
parametrów zarządza komputer klimatyczny. Podlewanie
realizowane jest w obiegu zamkniętym, a woda oraz pożywka podawana jest roślinom
poprzez siedem ramion zraszająco-podlewających. Wraz
ze szklarnią powstał ogromny
basen, w którym gromadzona jest spływająca z jej dachu
deszczówka, która stanowi najlepsze nawodnienie dla roślin
ogrodniczych.
Szklarnie Plantpolu zajmują
około 6,5 hektara, na którym
produkuje się 10 mln sadzonek roślin ozdobnych, co czyni
spółkę znaną z wysokiej jakości produktów liderem rynku
krajowego, jak i eksportu. By
nadążać za konkurencją, musi
modernizować bazę, likwidując przestarzałe i mało funkcjonalne obiekty.
Plantpol działa w skali globalnej – matecznik na potrzeby
produkcji hodowany jest nie
tylko na miejscu, lecz także
w bardziej korzystnym klimacie Izraela, Japonii czy Kenii. Efekt końcowy hodowli
mieszkańcy mogą podziwiać
w całym Oświęcimiu na pięknie ukwieconych skwerach,
placach, rynku oraz prywatnych balkonach i ogródkach,
bo „moda” na zadbany kawałek zieleni znajduje z roku na
rok coraz większe grono miłośników.
– Karo

Świadczenie
wychowawcze
w ramach tego rządowego
programu dla mieszkańców
Oświęcimia będzie wypłacał
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Wnioski, które znaleźć można
na stronie www.mops-oswiecim.pl, będą przyjmowane
osobiście, drogą elektroniczną lub listownie. Przyjmować
je będą pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych
i Spraw Alimentacyjnych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu
przy ul. Partyzantów i Punktu
Terenowego MOPS przy ul.
Obozowej 43. Wniosek można też przesłać za pomocą
systemu teleinformatycznego
dostępnego na stronie www.
empatia.mpips.gov.pl lub na
adres Miejski Ośrodek Pomo-

cy Społecznej ul. Sobieskiego
15B 32-600 Oświęcim.
Nie trzeba się spieszyć. Pierwszy wniosek wystarczy złożyć
do 1 lipca. A pieniądze zostaną
wypłacone z wyrównaniem od
kwietnia do lipca.
Świadczenia przysługują rodzicom, opiekunom faktycznym lub prawnym dzieci do
18 roku życia. Każda rodzina
z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła
otrzymać 500 zł miesięcznie na
drugie i każde kolejne dziecko,
bez względu na dochód. Rodziny, które mają dochód poniżej
800 zł lub 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego dostaną takie wsparcie na
pierwsze dziecko (tj. jedyne lub
najstarsze, które nie ukończyło
18 lat).
–k
Ogłoszenie płatne

Oświęcim, dnia 7.03.2016 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

Powierzchnia
użytkowa w m²,
charakterystyka
lokalu

Kwota

Uwagi

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

62.300,- zł

bez
obciążeń

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

96.600,- zł

bez
obciążeń

Oferty na ww. lokale mieszkalne należy składać w zamkniętej kopercie z zaproponowaną ceną ofertową
w sekretariacie Spółdzielni adres jw. w terminie do dnia
29.03.2016 r. do godz. 15.00.
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 30.03.2016 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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Podstawą jest miłość
Jubileusze sześćdziesięciolecia i pięćdziesięciolecia zawarcia związku
małżeńskiego są w polskiej tradycji obchodzone wyjątkowo uroczyście.
Okolicznościowe spotkania w Oświęcimskim Centrum Kultury podkreśliły doniosłość i znaczenie ważnej rocznicy w życiu małżonków.
W tym roku dwadzieścia par spotkało się na uroczystości diamentowych
godów, a siedemdziesiąt osiem na
złotych godach. Podczas uroczystości jubilaci otrzymali odznaczenia
przyznane przez Prezydenta RP za
długoletnie pożycie małżeńskie, a od
Prezydenta Miasta Oświęcim Janusza Chwieruta nagrody finansowe.
Odznaczenia i nagrody przyznawane są małżeństwom, które jubileusz
obchodziły w ubiegłym, 2015 roku,
pary mogły więc podczas spotkań
w OCK przeżyć ponownie rocznicowe wzruszenie.
Uroczystości poprzedziła msza św.
odprawiona w kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Podczas
spotkań przed szacownymi jubilatami wystąpiła młodzież z grupy żywego słowa Infinitas i Reprezentacyjny
Zespół Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim „Hajduki” z Oświęcimskiego
Centrum Kultury oraz młode wokalistki ze Studia Wokalnego Voicesing
z Oświęcimia.

Diamentowe gody obchodzili:

Emilia i Jan Balusiowie,		
Halina i Henryk Balwierzowie,
Genowefa i Grzegorz Domasikowie,
Marta i Stanisław Dziduchowie,
Janina i Bogdan Krajewscy,
Jadwiga i Ryszard Krawczykowie,
Rozalia i Franciszek Kukowscy,
Cecylia i Eugeniusz Lechowie,
Zofia i Bronisław Mistrzowscy,
Leokadia i Adam Pasierbiewiczowie,
Krystyna i Zdzisław Paszudowie,
Janina i Anatol Szczęśniakowie,
Helena i Fryderyk Świętkowie,
Janina Tenerowicz,
Jadwiga i Czesław Tomaszkowie,
Stefania i Ludwik Wanatowie,
Lucyna i Władysław Wilczakowie,
Wiesława Wojtaszyk,
Józefa i Stanisław Wojteccy,
Irena i Jan Zającowie.

Złote gody obchodzili:

Halina i Stanisław Beretowie,
Tadeusz Knapik,
Marta i Jerzy Maturowie,
Urszula i Piotr Stramowie,
Danuta i Kazimierz Zającowie,
Irena i Marian Adamusowie,
Anna i Tadeusz Baklarzowie,
Anna i Józef Balonowie,
Helena i Ryszard Bartnikowie,
Halina i Edward Biziorkowie,
Krystyna i Stanisław Boduchowie,
Helena i Marian Boguszowie,
Ewa i Stanisław Bryczkowie,
Honorata i Konstanty Bukowscy,
Władysława i Tomasz Bylinowie,
Zofia i Zygmunt Czebotarowie,
Maria i Józef Ćwikliccy,
Krystyna i Henryk Dąbrowscy,
Czesława i Kazimierz Dulscy,
Urszula i Jan Durkowie,
Krystyna i Jan Fajtowie,
Bronisława i Andrzej Gajdziccy,

Franciszka i Edward Grabowscy,
Maria i Piotr Grabowscy,
Leokadia i Adam Hnatyszynowie,
Irena i Kazimierz Homowie,
Helena i Marian Hurnikowie,
Waleria i Zenon Klajowie,
Barbara i Janusz Klimczakowie,
Bogusława i Józef Klimkowiczowie,
Krystyna i Kazimierz Klimkowiczowie,
Franciszka i Marek Klimkowiczowie,
Krystyna i Zbigniew Klossowie,
Stanisława i Jerzy Koczowie,
Anna i Stanisław Kowalikowie,
Lucyna i Zbigniew Koźmińscy,
Zofia i Józef Kręcichwostowie,
Zofia i Alojzy Kuczowie,
Zofia i Kazimierz Kulpowie,
Barbara i Władysław Kuśmierzowie,
Krystyna i Mieczysław Lelkowie,
Lucyna i Lech Liszkowie,
Emilia i Zygmunt Majdzikowie,
Wiesława i Tadeusz Markowie,
Janina i Julian Maślonowie,
Elżbieta i Janusz Matulowie,
Genowefa i Edward Matusiakowie,
Elżbieta i Aleksander Mleczkowie,
Elżbieta i Józef Nędzowie,
Halina i Jan Obrałowie,

Teresa i Zdzisław Opalińscy,
Elżbieta i Edmund Panfilowie,
Izabela i Kazimierz Pawelowie,
Janina i Stanisław Pirógowie,
Maria i Marian Podolscy,
Elżbieta i Stanisław Połącarzowie,
Genowefa i Czesław Popczykowie,
Eugenia i Stanisław Pyrkowie,
Barbara i Tadeusz Roszkowscy,
Zofia i Edward Rydzoniowie,
Rozalia i Edward Sołtysowie,
Ludwika i Piotr Srokowie,
Aniela i Jan Stelmachowie,
Barbara i Bronisław Sterczewscy,
Janina i Władysław Sulikiewiczowie,
Maria i Jan Susułowie,
Apolonia i Antoni Szalonkowie,
Kazimierz i Wiesława Talowscy,
Zofia i Marian Tarczyńscy,
Zofia i Aleksander Tokarzowie,
Kazimiera i Jan Topolscy,
Aleksandra i Henryk Wabnikowie,
Maria i Antoni Walusiowie,
Maria i Kazimierz Wilczakowie,
Helena i Jan Włoszkowie,
Alicja i Jerzy Wróblewscy,
Krystyna i Jan Zadorowie,
Krystyna i Andrzej Zażembłowscy.

Szacowni jubilaci zdradzili nam swoje sposoby
na udany wieloletni związek małżeński:

Janina i Bogdan
Krajewscy

Nie ma jednej recepty
na udany związek małżeński, ponieważ każda para jest inna. Według nas najważniejszą
sprawą jest pozytywne
i życzliwe nastawienie
do ludzi i świata. Ważnymi cechami jest wyrozumiałość i cierpliwość, a także poszanowanie odmienności, tożsamości drugiego człowieka. Według nas idące w parze wspólne, jak
i różne zainteresowania małżonków są potrzebne w związku. Oczywiście podstawą jest miłość oraz wiara i nadzieja. Dobrze jest też codziennie patrzeć sobie
w oczy i uśmiechać się.

Urszula i Jan
Durkowie

Naszą receptą jest wyrozumiałość. W życiu
małżeńskim trzeba iść
na ustępstwa wynikające z szacunku. Zawsze
trzeba liczyć się z drugą osobą. Różne są koleje losu, nie zawsze jest w życiu
słodko. Trzeba się cieszyć upływającym czasem, doceniać, bo różnie bywało.
Wspólnie pokonywać choroby i inne problemy. Ważna jest umiejętność wybaczania – szkoda życia na dąsy. Nam wspólne życie tak szybko leci, nasz ślub
był tak niedawno...
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Śladami wyklętych

Zostaw 1 procent
w Oświęcimiu

Przywracanie pamięci o bohaterach i ideałach w ich życiu
– to cel konkursu „Śladami żołnierzy wyklętych. Pułkownik Witold Pilecki w panteonie polskiej historii”, w którym uczestniczyło 83 uczniów szkół z terenu województwa
małopolskiego.

Przekazanie 1 procentu podatku nic nie kosztuje, a pomaga
funkcjonować stowarzyszeniom i fundacjom, które niosą
pomoc oraz wzbogacają ofertę
Oświęcimia.

Finał trzeciej edycji w kategorii gimnazjum wygrał Karol
Barta (Kraków), drugie miejsce otrzymał Arkadiusz Guzik (Nowy Targ), za nim był
Tymoteusz Bilski (Załuczne).
W kategorii szkoły ponadgimnazjalnej tytuł laureata zdobyła
Marta Borowczyk (Oświęcim),
miejsce drugie wywalczył Szymon Jarosz (Oświęcim), a następne – Kacper Put (Brzesko).
Zmagania młodych z najnowszą historią Polski przygotowane zostały przez Kuratorium Oświaty w Krakowie
oraz Państwową Wyższą Szkołę
Zawodową im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu,
a współorganizatorem było
Międzynarodowe
Centrum
Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Oświęcimiu.
Etap wojewódzki konkursu popularyzującego osobę pułkownika Witolda Pileckiego składał
się z części pisemnej i ustnej.
Pytania opracował dr Krzysztof Małysa z Instytutu Nauk
Politycznych im. Jana Karskiego oświęcimskiej uczelni.
– W tym roku poziom uczestników był wyrównany, dlatego
też na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej w obu częściach
konkursu nie obyło się bez dogrywki – podsumowuje Joanna

Karp, starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty
w Wadowicach.
Młodzież spotkała się także
z Markiem Zającem, dziennikarzem Telewizji Polskiej,
publicystą i felietonistą „Tygodnika Powszechnego”, sekretarzem Międzynarodowej Rady
Oświęcimskiej, członkiem Rady
Fundacji Auschwitz-Birkenau.
Zaprezentował on część projektu edukacyjnego „Jak przeżyć
w piekle”, opartego na relacji
Władysława Bartoszewskiego,
nagranej na dziesięć dni przed
jego śmiercią. Profesor opowiadał o losach II transportu warszawskiego do KL Auschwitz,
w którym znalazł się m.in.
z rotmistrzem Pileckim.

Podsumowania
konkursu
upowszechniającego
wiedzę
o bohaterach Polski Podziemnej i powojennego podziemia
niepodległościowego
dokonali małopolski wicekurator
oświaty Grzegorz Baran oraz
dyrektor Międzynarodowego
Centrum Edukacji o Auschwitz
i Holokauście w Oświęcimiu
Andrzej Kacorzyk.
Wydarzenie wsparli m.in.:
oświęcimski oddział PKO Bank
Polski SA, market „Kaufland”
w Oświęcimiu, wydawnictwa
RM i Fronda, cukiernie „Kołaczek” i „Piskorek”, restauracja „Meksykańska” oraz firma
Multimedia Partner z Oświęcimia.
– Karo

Młodzi o Unii Europejskiej
W Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu zainaugurowano konkurs – cykl debat pn. Tischnerowskie Dyskusje
Młodych.
oraz funkcjonowania Polski
w jej ramach. Projekt oferuje
szeroki dostęp do informacji
i źródeł fachowych, a dyskusje umożliwiają uczestnikom
przedstawienie własnych opinii
i argumentów. Tematy nie są
czysto polityczne i instytucjonalne, ale dotyczą szerokiego

aspektu społecznego integracji
europejskiej oraz zasad solidarności europejskiej – podkreśla
Piotr Kak, prezes Towarzystwa
Wspierania Inicjatyw Oświatowych, organizatora konkursu.
Podczas spotkania w Oświęcimiu uczniowie z Dębicy i Nowego Targu dyskutowali na

temat uchodźców, a potyczkę
nieznacznie wygrała drużyna z Nowego Targu. Kolejna
debata odnosić się będzie do
zagadnień demokracji i ochrony prywatności. Odbędzie się
w Dębicy z udziałem drużyny
oświęcimskiej i nowotarskiej.
Organizatorem debat jest Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Oświatowych w Oświęcimiu, biuro europosłanki
Róży Thun i Stowarzyszenie
Drogami Tischnera. Odbywają się one w ramach programu
„Ogarnąć Europę”, w którego
skład wchodzi m.in. Ogólnopolski Konkurs Interdyscyplinarny Mikroprofesor.
– In
Fot. zbiory organizatora

W projekcie uczestniczą pilotażowo trzy szkoły średnie, które
pierwsze zgłosiły chęć udziału w konkursie. Są to PZ nr 2
w Oświęcimiu, I Liceum Ogólnokształcące w Nowym Targu
i Zespół Szkół nr 2 w Dębicy.
Wskazane przez szkoły trzyosobowe drużyny będą się spotykać, by podczas dyskusji siłą
argumentów przekonać drużynę przeciwną oraz widzów
do swoich racji wynikających
z tezy, którą drużyna broni.
W trakcie zaplanowanych spotkań jednocześnie będą debatowały dwie drużyny. Celem projektu jest rozwój świadomości
obywatelskiej społeczeństwa
i kształtowanie postaw demokratycznych wśród najmłodszego pokolenia Polaków.
– Wybrane zagadnienia ogniskują uwagę uczniów wokół
najważniejszych
dylematów
dzisiejszej Unii Europejskiej

Organizacje pozarządowe są
bardzo aktywne w naszym
mieście. Od wielu lat organizują projekty, przedsięwzięcia,
ciekawe imprezy w różnych
obszarach: kultury, sportu,
zdrowia, pomocy społecznej,
ochrony zwierząt. Tylko w tym
roku na dofinansowanie szkoleń sportowych, działań w zakresie zdrowotnym, profilaktyki
i przeciwdziałania uzależnieniom czy imprez kulturalnych
organizacje trzeciego sektora
otrzymały z budżetu miasta
ponad 1,3 mln zł.
Przekazując środki trzeba
pamiętać, żeby wpisać numer
KRS wybranej organizacji we
właściwe pole w deklaracji
podatkowej. Identyfikacja
organizacji pożytku publicznego odbywa się wyłącznie po
numerze KRS, dlatego samo
podanie nazwy czy adresu nie
wystarczy.
Lista uprawnionych do otrzymania 1 procentu znajduje się
na stronie internetowej Urzędu
Miasta Oświęcim w zakładce
Współpraca z NGO – 1 proc.
Spis wszystkich organizacji
z całego kraju, na rzecz których można przekazać 1 procent jest dostępny na stronach
Biuletynu Informacji Publicznej
Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej lub pożytek.gov.pl/.
– ekt

felieton

kamila drabek

Wiosenne exposé

J

ak nie przegapić nadejścia wiosny? Wczoraj
w pracy spojrzałam przez okno i na tle szarego dnia
dostrzegłam dwie wierzby pokryte żółtymi kotkami
– zakwitły nagle, wzięły mnie z zaskoczenia. Teraz
będę wypatrywać bocianów, bo na trasie, którą jeżdżę do pracy,
jest kilka gniazd i corocznie zerkam na życie ich mieszkańców.
Co przyniesie nowa wiosna? Ciepłe i słoneczne dni, mam
nadzieję. Będzie można schować zimowe okrycia do szafy.
Nie trzeba będzie dźwigać kurtek i płaszczy w tzw. galeriach
handlowych, które zwykle nie dysponują szafkami dla klientów.
Niektórzy z uczestników imprez kulturalnych i spektakli nie będą
już mieli dylematów, czy iść do szatni, czy jakoś upchnąć rzeczy
na fotelu – warto wiedzieć, że OCK dysponuje szatnią, choć
zapewne nie każdy z niej korzysta.
Mam nadzieję, że wiosna przyniesie dobrą pracę pewnej
kobiecie w średnim wieku, która już długo jest bezrobotna po tym,
jak pracodawca zlikwidował firmę. O bezrobociu, poszukiwaniu
pracy, zdobywaniu nowych kwalifikacji, odrzucaniu wniosków
o dotację działalności gospodarczej można by napisać książkę.
Podobno problemem jest, jak się nie ma kwalifikacji, jednak
doświadczenie czytelniczki pokazuje, że jeszcze gorzej jest
być wykształconą kobietą w średnim wieku. I mam smutne
wrażenie, kiedy to piszę, że nie jest to problem jednej osoby.
Na wiosnę media przepowiadają kolejnym etap wędrówki
ludów, która ruszy w kwietniu w kierunku bogatej Europy. Poza
tym będzie mowa o politycznych igrzyskach na polskiej scenie.
To z pewnością będzie ciekawy czas. Oby nie tak ciekawy,
jak przepowiada stare chińskie przysłowie, przez niektórych
zwane przekleństwem. Najważniejsze, aby nie stracić z oczu
tego, co najważniejsze. Aby dostrzec, że zazieleniło się pobliskie
drzewo… 					

nie tylko z miasta
ANDRZEJ WINOGRODZKI

O wierszu

W

dzisiejszym świątecznym felietonie wiersz
KAZIMIERZA LASKOWSKIEGO z tomu „MŁODA
POLSKA W PIEŚNI – wybór celniejszych poezyi
ostatniej doby” w opracowaniu Czesława Jankowskiego, książki wydanej w 1903 r. w Warszawie i Krakowie.
WIELKI CZWARTEK
W Wielki Czwartek we dworze
kto żyw ładzi na Święta,
dziedzic mruczy pod nosem,
a dziedziczka kontenta.
Tłuką, wiercą, łomocą
aż oddaje w pokojach,
naznosili różności
w faskach, garnkach i słojach.
Pełno w kuchni, w jadalnym,
zastawili dwór cały,
tu się mąka wygrzewa,
tam siekają migdały.
Ówdzie dzieci zajęte
przebieraniem rodzynek,
gospodyni ser wierci,
kuchta chrzan trze do szynek.
Nigdzie krokiem nie stąpić!
Tego nie rusz! nie tykaj!
w Święta babskie są rządy lepiej z domu umykaj!
Lepiej z domu umykaj...
za dziesiątą gdzieś bramę,
niech baby z „babami”
radzą sobie już same!
Oto „etnograficzne” wspomnienie przedświątecznych obrządków i czynności w szlacheckim dworku lub mieszczańskim domu z tamtych lat. Dziś jest wciąż trochę tak jak wtedy, ale też
zupełnie inaczej!					
Reklama

Zrealizuj świąteczne plany

z pożyczką w Providencie.
600 400 288

Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Provident Polska S. A.
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wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu
HARMONOGRAM
DYŻURÓW RADNYCH

Pieniądze unijne na rewitalizację

Przewodniczący
Rady Miasta
Piotr Hertig

Ruszył nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015–2025. Ujęcie w tym programie daje różnym
podmiotom możliwość ubiegania się o środki pomocowe Unii Europejskiej w latach 2014–2020.

BIURO RADY MIASTA oświęcim,
UL. JAGIEŁŁY 25,
tel. 338429433

wtorek w godz. 16:00–17:00

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

6.04 w godz. 13:00–15:00
Tadeusz Hoła
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta,
Komisja Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej

Wnioski przyjmowane będą do
15 kwietnia 2016 roku w Urzędzie Miasta Oświęcim.
Rewitalizacja jest procesem następujących po sobie działań,
których celem jest wyprowadzanie ze stanu kryzysowego
obszarów
zdegradowanych.

Prowadzona jest w sposób
kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz
lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane
terytorialnie,
prowadzone przez podmioty
zainteresowane rewitalizacją

na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji.
Oznacza to, iż rewitalizacja
składa się z kilku elementów.
Nie jest to jedynie renowacja
czy modernizacja istniejącej
zabudowy. Zadaniem rewitalizacji jest przede wszystkim

I. Przykładowe rodzaje przedsięwzięć rewitalizacyjnych:
– przebudowa, rozbudowa,
modernizacja i adaptacja
obiektów infrastrukturalnych
z przeznaczeniem na cele społeczne,
– budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury
kulturalnej,
– działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów,
– zagospodarowanie przestrzeni publicznej, modernizacje,
renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające
ich estetykę zewnętrzną,
– modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych
budynków mieszkalnych,
– projekty społeczne m.in. kursy edukacyjne, sportowe, kulturalne, staże, praktyki zawodowe, poradnictwo.

13.04 w godz. 13:00–15:00
Michał Homa
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta,
Komisja Rewizyjna
20.04 w godz. 13:00–15:00
Andrzej Jakubowski
Komisja Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej,
Komisja Rewizyjna

SESJA RADY MIASTA

24 lutego 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

odwrócenie
negatywnych
trendów, takich jak: degradacja przestrzeni, występowanie
patologii społecznych, zanik
funkcji obszaru czy brak dostosowania tych funkcji do
potrzeb mieszkających na tym
obszarze ludzi lub znajdujących się tam jednostek gospodarczych.

Nabór na dyrektorów w szkołach

Dyżury
rady seniorów

Prezydent Miasta Oświęcim ogłosił konkurs na stanowiska dyrektorów w Miejskim Gimnazjum nr 2, Miejskim Gimnazjum
nr 3 i Szkole Podstawowej nr 9. Kandydaci powinni składać Członkowie Oświęcimskiej Raswoje oferty do 15 kwietnia do godziny 15.00 w Zarządzie Szkół dy Seniorów dyżurują w każdą
i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu. Wymagania stawiane drugą środę w budynku Biura
kandydatom oraz dokumenty, które należy złożyć można znaleźć Rady Miasta Oświęcim przy
ul. Jagiełły 25 w godzinach
na stronie Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich www.zsipm.
od 11 do 12.
eduoswiecim.pl i Urzędu Miasta Oświęcim www.um.oswiecim.pl/.

Przetarg na ogródek kawiarniany

AMAZONKI
ZAPRASZAJĄ

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że 31 marca 2016 r. o godz.
12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim ul. Zaborska 2, w sali
Stowarzyszenie Amazonr 15 (I piętro), odbędzie się przetarg na dzierżawę części działki
nek
z Brzeszcz pełni dyżur
nr 1736/4 i części działki nr 1736/7 o pow. 120 m kw. z przeznaw Oświęcimiu. W pierwszy
czeniem na usytuowanie obiektu gastronomicznego – ogródka
kawiarnianego. Dzierżawa obejmuje okres od 29 kwietnia 2016 r. i trzeci wtorek miesiąca w godzinach od 10 do 12, a w drudo 2 października 2016 r.
Szczegółowe warunki przetargu znajdują się na tablicach ogło- gi i czwarty czwartek miesiąca
w godzinach od 15:30 do
szeń Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2 i ul. Jagiełły
18:00 w siedzibie przy ul.
23 oraz w internecie na stronie www.um.oswiecim.pl/.
Sienkiewicza 2 spotkać można
Bliższych informacji w sprawie przetargu udziela Referat Gospoosoby, które udzielają porad
darki Nieruchomościami Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta
i wsparcia paniom po leczeniu
Oświęcim ul. Jagiełły 23 pok. nr 18 tel. 338429220 lub 338429268
raka piersi.
w godzinach pracy urzędu. Zapraszamy osoby zainteresowane do
udziału w przetargu. 				

II. Potencjalni beneficjenci
oraz grupy docelowe:
– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia ,
– jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego
posiadające osobowość prawną,
– instytucje kultury,
– osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi
szkoły i placówki,
– partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe),
– kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
– spółdzielnie i wspólnoty
mieszkaniowe,
towarzystwa
budownictwa społecznego,
– parki narodowe i krajobrazowe,
– PGL Lasy Państwowe i jego
jednostki organizacyjne,
– inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające
osobowość prawną,
– szkoły wyższe, przedsiębiorcy, administracja rządowa.
Grupę docelową wsparcia stanowić będą mieszkańcy rewitalizowanych obszarów.
Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest prowadzony
od 16 marca do 15 kwietnia
2016 r., a odbywa się za pomocą
karty projektu, która znajduje
się w Urzędzie Miasta i stronie
internetowej. Szczegółowe informacje: Biuro Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Oświęcim
e-mail: brm@um.oswiecim.pl,
33 842 91 28.		

W tym roku 30 zł za psa
Rada Miasta na wniosek prezydenta Oświęcimia Janusza
Chwieruta podjęła uchwałę o obniżeniu obecnej stawki 60 zł na
30 zł dla wszystkich mieszkańców posiadających psy.
Osoby, które w 2016 roku dokonały już zapłaty za psa w wysokości 60 zł będą mogły
otrzymać zwrot pieniędzy, stanowiący różnicę pomiędzy dokonaną wpłatą a faktyczną
wysokością zobowiązania lub przeksięgować
je na poczet innych zobowiązań podatkowych. Konieczne jest jednak zgłoszenie się
do Wydziału Podatkowego znajdującego się
przy ul. Jagiełły 23 p. nr 16.
Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel.
338429216.
		

Opłaty za śmieci
Przypominamy mieszkańcom Oświęcimia o terminach opłat za
odbiór śmieci: za I kwartał do 15 kwietnia, za II kwartał do 15 lipca, za III kwartał do 15 października i za IV kwartał do15 grudnia.
Od 1 lipca zmieniają się stawki za odbiór śmieci z 9,50 na 10 zł
za odpady segregowane i z 12,50 na 15 zł za odpady nieposegregowane. Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny mogą korzystać
z częściowego zwolnienia z opłat. Zmieniły się również stawki
opłat za pojemniki do odbioru odpadów komunalnych, z których
korzystają firmy.					
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Współdziałanie prowadzi do sukcesu
Z prezydentem Oświęcimia Januszem Chwierutem rozmawiamy
o funduszach zewnętrznych pozyskanych przez miasto oraz nowych projektach i inwestycjach, które zmieniają Oświęcim.
Z opracowania przygotowanego przez Urząd Marszałkowski wynika, że w Oświęcimiu w ostatnich siedmiu
latach zainwestowano ponad
880 mln zł środków unijnych,
co daje średnio 22 tysiące zł
na jednego mieszkańca. Skąd
tak duża kwota?
Te 22 tysiące na mieszkańca
lokuje Oświęcim wśród najlepszych miast i gmin w Małopolsce. Obok własnych pieniędzy,
które miasto ma w budżecie
bardzo ważne są te fundusze,
które pozyskujemy z innych
źródeł. Są to m.in. pieniądze
unijne, z budżetu państwa czy
np. Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. Pozwalają one
dynamizować rozwój Oświęcimia. Miasto w ostatnim okresie
pozyskało prawie 124 mln zł
z pieniędzy unijnych. To oczywiście nie tylko sam urząd, ale
również miejskie spółki i instytucje. Największą jednak kwotę
ponad 700 mln pozyskały prywatne firmy. Najwięcej zainwestowała firma Synthos, budując
nowoczesną wytwórnię kauczuku i ośrodek badawczo-rozwojowy.
Tegoroczny budżet też jest
imponujący, a kwota przeznaczona na inwestycje w odniesieniu do ubiegłych lat jest
największa.
Na ważne przedsięwzięcia
w mieście wydamy w tym roku
blisko 43 mln zł. To prawie
25 proc. tegorocznych wydatków budżetu miasta. Można
powiedzieć, że co czwarta złotówka jest inwestowana w poprawę i rozbudowę infrastruktury miejskiej. Z tego ponad
14 mln to fundusze zewnętrzne.
Pozyskując te pieniądze, możemy zrobić znacznie więcej
przedsięwzięć w naszym mieście. Warto też powiedzieć, że
to nie jest tak, że ktoś nas lubi
i dostajemy te pieniądze. Jest
to pewien długi proces wymagający czasu na przygotowanie
projektów, złożenie wniosków
i zabieganie o to, aby te pieniądze pozyskać. Oczywiście nie
byłoby to możliwe, gdyby nie
powołany w 2012 roku Wydział
Rozwoju Miasta, który zajmuje
się przygotowaniem wniosków
unijnych czy aplikowaniem do
innych instytucji o dofinansowanie ważnych projektów
miejskich.
Na co zostaną wykorzystane
pozyskane w tym roku fundusze zewnętrzne?
Na rozbudowę krytej pływalni
wydamy 7,5 mln zł. Przypomnę, że roboty trwają od sierpnia ubiegłego roku, a otrzymaliśmy na nie dofinansowanie
z Ministerstwa Sportu w wysokości 22 mln zł. Z nowej pływalni będziemy korzystać je-

sienią przyszłego roku. Drugą
ważną tegoroczną inwestycją
jest budowa przedłużenia ulicy Batorego na wysokości z ul.
Kamieniec. Pozyskaliśmy na to
3 miliony złotych z Programu
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
na lata 2016–2019 i 350 tys. zł
ze Starostwa Powiatowego.
To dość istotne rozwiązanie
komunikacyjne, które pozwoli odciążyć rondo przy moście
Jagiellońskim. Nową drogę
z ulicą Jagiełły w rejonie ul. Kamieniec połączy skrzyżowanie
o ruchu okrężnym. Na budowę
tego ronda, a planujemy rozpocząć ją jesienią, pozyskaliśmy 1,2 mln zł z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.
Z budżetu państwa w ramach
Oświęcimskiego Strategicznego
Programu Rządowego uzyskaliśmy 1,6 mln zł. Wydamy je na
zagospodarowanie tzw. trójkąta bermudzkiego na osiedlu
Zasole. Przypomnę, że OSPR
na kolejne lata został przyjęty
we wrześniu ubiegłego roku
i zakłada dofinansowanie wie-

też inwestycje przez inne podmioty czy instytucje. Zarząd
Dróg Wojewódzkich prowadzi
budowę obwodnicy północnej
Oświęcimia za około 100 mln
zł, a Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad remontuje drogę krajową 44 wraz
z budową ronda przy Liceum
im. Konarskiego łącznie za
około 15 mln zł.
Z zestawienia zainwestowanych w Oświęcimiu w okresie
siedmiu lat środków unijnych
wynika, że pozyskuje je nie
tylko urząd, spółki miejskie,
firmy czy inne instytucje. Również mieszkańcy działający
w różnych organizacjach i stowarzyszeniach aplikują o pieniądze zewnętrzne na projekty i programy, które realizują
w naszym mieście. I widać,
że to współdziałanie prowadzi do sukcesu. A efektem jest
pozyskanie dla miasta i zainwestowanie w nim 880 mln zł.
Z przygotowanego zestawienia
wynika, że jako miasto powiatowe mamy najlepszy wynik
w Małopolsce. I to jest powód

termomodernizacji obiektów
miejskich. Przed dwoma laty
szkoły podstawowe i gimnazja
zostały odnowione i docieplone.
Pozostały nam jednak przedszkola, przychodnie miejskie
i na to też chcemy otrzymać dofinansowanie. I oczywiście bardzo duży projekt Oświęcimska
Przestrzeń Spotkań.

jest jasno określony i nie można ich składać w dowolnym
momencie.
Na pewno realizacja tego
projektu bardzo podniesie
atrakcyjność wielu dzisiaj już
chętnie odwiedzanych przez
mieszkańców miejsc.

mysł na zmianę kilku miejsc
w mieście, również pod kątem
rekreacyjnym? Czy wiemy, co
będzie realizowane?
To przedsięwzięcie składa się
z kilku elementów, jak zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy firmą chemiczną
a osiedlem Chemików, bulwarów czy miejsca w rejonie
ul. Kamieniec wraz z budową
mostu Jarosława Kozakiewicza.
Projekty mamy już gotowe, ale
pojawiają się też problemy, jak
w przypadku zagospodarowania terenów w pobliżu zakładów chemicznych. Starostwo
Powiatowe wydało nam zgodę na wycinkę 1300 chorych
drzew. Niestety odwołało się
od niej Towarzystwo na Rzecz
Ziemi. Postępowanie jest prowadzone przez Samorządowe
Kolegium Odwoławcze. Trudno więc powiedzieć dzisiaj, jaki
będzie finał. I czy w momencie
ogłoszenia programu rewitalizacji, do którego będziemy
aplikować o dofinansowanie,
sprawa zostanie zakończona.
Termin zgłaszania projektów

Kraków, Nowy Sącz, Nowy
Targ, Olkusz i Oświęcim jest ponad 160 mln zł. Myślę, że mamy
szansę na 20–30 mln zł dofinansowania unijnego. Cały projekt
Oświęcimskiej Przestrzeni Spotkań to ponad 80 mln zł.

Od pewnego czasu przygotowujemy projekt budowy
parkingu wielopoziomowego
w rejonie dworca PKP. Jeśli
otrzymamy dofinansowanie,
to inwestycja ma szanse na re- No właśnie Oświęcimska
alizację w latach 2018–2020. Przestrzeń Spotkań to po-

Na jakie pieniądze unijne
może liczyć miasto?
W ramach rewitalizacji na
7 miast: Tarnów, Chrzanów,

Wizualizacja hali sportowej

Chcemy zakupić ok. 20 autobusów niskopodłogowych dla
Miejskiego Zakładu Komunikacji. Złożyliśmy też wniosek
do Programu Rozwoju Bazy

Nowoczesną wytwórnię kauczuku otwarto we wrześniu ubiegłego roku

lu projektów i przedsięwzięć do satysfakcji dla nas, miesz- Sportowej Województwa Małopolskiego na budowę hali
kańców Oświęcimia.
w Oświęcimiu do 2020 roku.
sportowej przy Zespole Szkół
Kto obok miasta pozyskuje Mówimy głównie o projektach nr 1. Liczę, że uda się uzyskać
tegorocznych. A jakie przedsię- dofinansowanie i rozpocząć
środki unijne?
Świetnie sobie z tym radzą wzięcia czekają na unijne finan- inwestycję jeszcze w tym roku.
Kontynuujemy też program
spółki miejskie, m.in. Składo- sowanie w kolejnych latach?
wisko Odpadów Komunalnych
i Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej. Spore pieniądze na
sprzęt, wyposażenie czy modernizacje pozyskuje również
szpital powiatowy. Inwestycje
z udziałem różnego rodzaju
dofinansowania prowadzi zarówno Państwowe Muzeum
Auschwitz-Birkenau, jak i wiele
prywatnych podmiotów gospodarczych. Dla Oświęcimia jest
to bardzo korzystne, miasto się
rozwija, powstają nowe miejsca
pracy. Dodatkowo do budżetu wpływają większe pieniądze
z podatku od nieruchomości
od nowo powstałych firm, jak
w przypadku nowej linii produkcyjnej kauczuku w Firmie
Trwają prace przy budowie 25-metrowego basenu
Synthos, a to pozwala nam
więcej w mieście zrobić. W nawieści z oświęcimskiego ratusza przygotowała
szym mieście prowadzone są

Widać więc, że najbliższe lata
to dobry czas dla Oświęcimia?
Środki publiczne i prywatne wpływają na zachodzące
w Oświęcimiu zmiany. Decydującą rolę ma jednak kapitał
pozyskiwany przez firmy, co
często wiąże się z rozwojem
istniejących firm i powstaniem nowych, jak: Alupol
Films przy ul. Gospodarczej,
Arco System przy ul. Unii
Europejskiej czy Fingerbau
[dawniej Lubasohn – przyp.
red.] w rejonie ul. Zwycięstwa, który w tym miesiącu
ma uruchomić produkcję
styropianu. To też rozbudowa
hotelu Olecki przy ul. Leszczyńskiej i budowa nowej galerii handlowej przy ul. Królowej
Jadwigi. Te inwestycje w sumie
to setki milionów złotych. Zaangażowanie tych podmiotów
przyniesie nowe miejsca pracy, zmianę wyglądu miasta.
Ich działania powodują, że
stajemy się miastem nowoczesnym. I jest to opinia nie tylko
moja, ale też naszych mieszkańców i osób z zewnątrz.
Suma kapitału prywatnego
i publicznego decyduje o tempie rozwoju Oświęcimia. Dzięki tym wszystkim działaniom
miasto wzmacnia swój potencjał, a to świadczy, że Oświęcim
ma swój dobry czas.
Dziękuję za rozmowę.
– Katarzyna Kwiecień

katarzyna kwiecień
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Prostota rysunku

Pomagają koncertowo

Rysunki Barbary Wójcik można zobaczyć w galerii „Tyle światów” Oświęcimskiego Centrum Kultury. Będą prezentowane do 28 marca.

Gra dla zdrowia i życia dzieci od pięciu lat. W tym czasie zebrała ponad pięćset tysięcy złotych dla ciężko chorych podopiecznych. Fundacja Mała Orkiestra
Wielkiej Pomocy organizuje kolejne eventy, by wesprzeć małych mieszkańców
ziemi oświęcimskiej i ich rodziny.

Pochodząca z Oświęcimia autorka jest studentką trzeciego
roku grafiki i drugiego roku
malarstwa Akademii Sztuk
Pięknych w Katowicach. W jej
działaniach
artystycznych
dominują dwie pasje – rysunek i fotografia. Jednak to nie
wszystko – zajmuje się też grafiką użytkową. Wśród swoich
zainteresowań Barbara Wójcik
wymienia także bio-art, historię sztuki, chemię, łacinę i kulturę antyczną.
Na wystawie pt. „Rysunek”
prezentowane są prace, które powstały w ubiegłym roku.
Większość z nich młoda artyst-

ka wykonała węglem, ale są też
wykonane tuszem.
– Prezentacja zawiera rysunki, które były częścią projektu
„Anatomia papieru”, przedstawiającego dość błahy temat
pogiętej kartki. To właściwie
pretekst do ukazania istotnej
w rysunku gry światła i cienia.
Widzowie mogą też obejrzeć
kilka moich prac studyjnych –
zaznacza Barbara Wójcik.
To pierwsza indywidualna wystawa artystki w Oświęcimskim
Centrum Kultury. W wystawach zbiorowych brała udział
wielokrotnie.
– In

Uwaga Konkurs!!!
Do wygrania dwa pojedyncze bilety do „Naszego
Kina” w Oświęcimskim Centrum Kultury.
Aby wygrać, wystarczy odpowiedzieć na pytanie:
Która aktorka zdobyła tegorocznego Oscara w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa?
Prawidłowo wypełniony kupon naklejony na kartę
pocztową należy dostarczyć do 29 marca 2016 r.
do Informacji OCK. Ze zwycięzcami losowania
skontaktujemy się telefonicznie.

KUPON KONKURSOWY
marzec 2016

Odpowiedź: .......................................................................
Imię i nazwisko: ................................................................
Numer tel.: ........................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym kuponie na potrzebny niezbędne do realizacji. Konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych
osobowych; tekst jednolity; Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
			

.................................................
Czytelny podpis

20 marca 2016 r. odbędzie się
kolejny kiermasz rękodzieła
organizowany przez fundację
MOWP oraz Oświęcimskie
Centrum Kultury. Będzie świątecznie, kolorowo i niecodziennie. Kiermaszowi towarzyszy
zbiórka charytatywna na rzecz
Kordianka, 7-letniego mieszkańca Osieka, cierpiącego na
przewlekłą i nawracającą chorobę Leśniowskiego-Crohna,
która atakuje jelita, żołądek
i przełyk.
– Całość zebranych w tym dniu
środków trafi na konto chłopca
w fundacji Zdążyć z Pomocą,
skąd rodzice będą mogli uzyskiwać refundacje poniesionych kosztów leczenia malucha
– wyjaśnia Agnieszka Komendera, wiceprezes MOWP.
10 października ubiegłego roku
„orkiestra” świętowała pięć
lat istnienia, mając na koncie
88 akcji charytatywnych: koncertów, jarmarków, konkursów,
biegów, meczów, turniejów,
spektakli – pełnych pozytywnej
energii imprez artystycznych,
kulturalnych i sportowych,
organizowanych dzięki przyjaciołom i ludziom dobrej woli –
społecznikom, którzy postanowili czerpać energię z pomocy
innym. Wszyscy działają non

Podczas ubiegłorocznego Wielkiego Charytatywnego Kiermaszu Wiosennego zbierano
środki dla Kornelki
Fot. archiwum GZO

profit. To czas ciężkiej pracy,
ale i wielu radości. Przy wsparciu fundacji chore dzieci mogą
w miarę normalnie funkcjonować i cieszyć się dzieciństwem,
rodzice także otrzymują duże
wsparcie.
MOWP współpracuje z wieloma instytucjami. Aktywnie
działa w środowisku lokalnym – skupia wokół siebie
kilkudziesięcioosobowe grono wolontariuszy – uczniów
podstawówek,
gimnazjów,
szkół
ponadgimnazjalnych,

studentów, w tym żaków Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
W roku 2014 MOWP stała
się oficjalnym partnerem Life
Festival Oświęcim. Zapaleńcy
tworzący rodzinę MOWP to
optymiści, którzy pragną zmieniać rzeczywistość, walcząc
o uśmiech dziecka.
Fundacja co roku swoim najhojniejszym
darczyńcom
przyznaje statuetkę Dyrygenta
Małej Orkiestry Wielkiej Pomocy. Organizacja powstała
z inicjatywy grupy ludzi, która

Święto kobiet
W sposób szczególny Dzień Kobiet obchodziły uczestniczki
projektu „Być kobietą, być kobietą...” realizowanego od października ubiegłego roku w Oświęcimskim Centrum Kultury.
– Projekt „Być kobietą, być
kobietą…” objął 18 pań, które
uczestniczyły w comiesięcznych spotkaniach z zakresu
motywacji, budowania samoakceptacji i określenia własnego stylu – mówi Agnieszka
Berny instruktor z OCK.

Podczas warsztatów panie dyskutowały o roli kobiety w społeczeństwie, postrzeganiu siebie,
spełnianiu oczekiwań, pielęgnowaniu pasji i talentów, spotkały
się z dietetyczką i instruktorką
fitness, a także wykonywały
świąteczne kartki i dekoracje.

8 marca odbył się pokaz mody
wieńczący projekt. Przed licznie zgromadzoną publicznością panie prezentowały zaprojektowane przez siebie i uszyte
podczas zajęć kreacje.
– Do wzięcia udziału zachęciła
mnie głównie możliwość uszy-

zarządzała akcją pomocy dla
chorego na nowotwór oświęcimianina Igorka Bartosza.
Potem działalność społeczników została sformalizowana,
by mogli pomagać kolejnym
dzieciom. MOWP wspiera
prawie trzydziestu podopiecznych. Dwóch z nich – Hubercik
i Adrian – przegrało już walkę
o zdrowie i życie…
MOWP okazała się być bardzo
potrzebna i niestety, potrzebna
będzie dalej.
– Karo
cia sukienki. Kiedyś, gdy dzieci były malutkie, to szyłam. Po
tych zajęciach wiem, że do tego
wrócę – mówi Iwona Jarnot,
która podczas pokazu wystąpiła
w odważnej czerwonej sukni.
– Ale zanim przystąpiłyśmy do
szycia, spotkałyśmy się z panią
kosmetolog, fryzjerką i dietetyk,
od której wiele dowiedziałyśmy
się o odżywianiu. Od tamtego
czasu dwa razy w tygodniu jem
ryby – dodaje z uśmiechem.
Panie podkreślały, że najprzyjemniejsze i najbardziej wartościowe było wspólne spędzanie
czasu, rozmowy i możliwość poznania wspaniałych osób.
– ekt

kultura
Romska droga
W siedzibie Stowarzyszenia Romów w Polsce można zobaczyć nową wystawę stałą noszącą nazwę „Romowie – historia i kultura”.
Romowie ukształtowali swoją odrębność, a jednocześnie
miejsca, z którego migrowali,
stając się obywatelami świata.
– Podkreślamy – Romowie,
ponieważ jest to nasza własna
i jedyna prawdziwa dla nas

Fot. zbiory organizatora

Ideą autorów wystawy była prezentacja głównych aspektów
procesu, który na przestrzeni
wieków prowadził naród romski przez różne kraje do ich
właściwej ojczyzny – Europy.
Do tej części świata, w której

nazwa. Nasze własne, tradycyjne określenie, którego używaliśmy przez wieki i używamy nadal. Żyjemy w Europie
od wieków. Jesteśmy częścią
społeczności światowej. Jednocześnie zachowaliśmy naszą
odrębność, nasze tradycje, kulturę, nasz język – zaznacza Roman Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Romów w Polsce.
– Przygotowując wystawę, zadaliśmy sobie pytania: jaka
była nasza droga? Jak postrzegali nas inni, a jacy byliśmy
w rzeczywistości? Jakie zmiany
doprowadziły nas do współczesności? Przedstawiając zmienne koleje naszego losu, zwróciliśmy uwagę na kilka, jak
uważamy, ważnych jego aspektów: motyw wędrówki, motyw
naszego miejsca w często obcych nam, a niekiedy wrogich
społecznościach i systemach,
motyw interakcji z otoczeniem
społecznym – mówi prezes.
Wystawa prezentowana jest
w kilku salach. Stanowi próbę wyjaśnienia pochodzenia
i przedstawienia migracji Romów, a także ukazania zderzenia kultur, jakie miało miejsce
w wyniku kontaktów z mieszkańcami Europy. Przedstawia
proces dostosowywania się do
miejscowych warunków, a także inność i odrębność, zarówno
w odniesieniu do społeczności

romskiej, jak również sposobu
postrzegania jej przez otoczenie. Jedna z sal jest poświęcona
tragicznemu przeżyciu, jakim
było ludobójstwo dokonane
na Romach przez niemieckich
nazistów i ich sojuszników.
Autorzy wystawy przedstawili też na przykładzie Polski
charakterystykę społeczności
w okresie powojennym oraz
wydarzenia i procesy, które
doprowadziły ją do czasów
współczesnych.
– Mamy nadzieję, że ta wystawa sprawi, że my, Romowie,
będziemy coraz lepiej rozumiani przez otoczenie. Jest to
forma otwartego dialogu, który
trzeba kontynuować, aby dzielące nas różnice nie stały się
ciężarem utrudniającym wzajemne współistnienie – podkreśla prezes Kwiatkowski.
Wystawę można zwiedzić w godzinach pracy biura stowarzyszenia, od poniedziałku do
piątku w godzinach od 9:00 do
15:30, jednak preferowane jest
umówienie się poprzez e-mail
stowarzyszenie@romowie.net
lub telefonicznie – 338426989.
Siedziba Stowarzyszenia Romów w Polsce mieści się
przy ul. Berka Joselewicza 5
w Oświęcimiu.
Najbliższą okazją do zobaczenia wystawy bez wcześniejszego umawiania się będzie Noc
Muzeów, przypadająca z 14 na
15 maja.
Wystawę zrealizowano dzięki
dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu
Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014–
2020.
– Marzena Wilk

Festiwalowe rozmaitości
Do zapowiedzianych wcześniej
gwiazd 7. edycji Life Festival
Oświęcim: Eltona Johna, formacji Queen + Adam Lambert
oraz Johna Newmana, Perfectu, Dawida Podsiadły i Taco
Hemingwaya dołączyli Che Sudaka – kwartet, który jest jednym z najbardziej wartościowych muzycznych towarów
eksportowych Hiszpanii (koncert 18 czerwca) i zespół z Bułgarii Jeremy? łączący bałkańską
energię z rockowym brzmieniem (koncert 19 czerwca).
Che Sudaka słynie z pokojowego nastawienia, jak i politycznie zaangażowanych tekstów
mających na celu zniesienie
barier społecznych. Niezwykle
otwarci na inne kultury muzycy przyznają, że ich twórczość
jest bardzo trudna do zaszufladkowania, w skrócie mówią
o niej punk reggae party.
Pochodząca z Izraela Ninet Tayeb wystąpi 19 czerwca, a Norweżka Dagny dzień
wcześniej – ich koncerty mogą
być objawieniem tegorocznej
edycji Life Festival Oświęcim.

Fot. lifefestival.pl

Organizatorzy Life Festival Oświęcim ogłosili kolejne atrakcje. Nie tylko muzyczne, ale i teatralne czy sportowe.

Występowały na tych samych
londyńskich scenach co Adele i Amy Winehouse, a wielu
twierdzi, że są na najlepszej
drodze, by zostać gwiazdami
podobnego kalibru. Organizatorzy zapewniają, że od obu
tych wokalistek nie można
oderwać oczu – ze względu na
ich nieprzeciętną urodę i sceniczną charyzmę, która pozwala im bez trudu zawładnąć
wielotysięcznym tłumem.
Wielbiciele teatru w piątek
17 czerwca będą mogli zobaczyć spektakl warszawskiego
Och-Teatru „Maria Callas. Master Class” z popisową rolą Kry-

styny Jandy. Jest to poruszająca
historia śpiewaczki operowej,
która całkowicie poświęciła się
sztuce. Ta uczyniła ją szczęśliwą i podziwianą, ale jednocześnie samotną i zawiedzioną życiem. Pokazuje Callas w chwili
kryzysu. Spektakle teatralne są
stałym punktem programu Life
Festival Oświęcim i zawsze są
wystawiane w Oświęcimskim
Centrum Kultury.
Life Festival Oświęcim daje
możliwość połączenia zamiłowania do muzyki i sportu.
W niedzielę 19 czerwca odbędzie się bieg uliczny „Tolerancja
na sportowo”. Już teraz udział

w wydarzeniu potwierdził
Robert Korzeniowski. W programie akcji znaleźć można
dwuipółkilometrowe biegi – na
rolkach i rodzinny, dziesięciokilometrowy bieg główny i pięciokilometrowy bieg life. Trasy
będą przebiegały ulicami osiedla Chemików. Można się zgłaszać za pośrednictwem strony
http://bit.ly/1V06OZs/.
Organizatorom zależy też na
zebraniu grupy osób pomagających przy przedsięwzięciu, dlatego ogłosili nabór wolontariuszy
na LFO 2016. Chętni powinni
przesłać swoje CV i napisać, dlaczego właśnie oni powinni zostać
wolontariuszami LFO. Muszą
być to osoby pełnoletnie i odpowiedzialne, znać język angielski,
umieć pracować w grupie i mieć
w sobie dużo pozytywnej energii. Zgłoszenia można przesyłać
na adres wolontariat@lifefestival.
pl do 8 maja.
Szczegółowe informacje dotyczące festiwalu dostępne są na
stronie internetowej www.lifefestival.pl oraz fanpage’u www.
facebook.com/LifeFestivalOswiecim. Karnety oraz bilety
na festiwal są w sprzedaży na
www.lifefestival.pl oraz www.
eventim.pl/.
– In
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Poezja
jak rozmowa
W Oświęcimskim Centrum Kultury
wyłoniono zwycięzców powiatowych
eliminacji 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
Konkurs jest przedsięwzięciem
otwartym, skierowanym do
uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych. Prowadzony jest w formie czterech
odrębnych turniejów: recytatorskiego, „wywiedzione ze
słowa”, teatrów jednego aktora
i poezji śpiewanej w drodze
wielostopniowych przeglądów:
miejskich, powiatowych, rejonowych, wojewódzkich oraz
spotkań finałowych. W tym
roku zgłosili się chętni do
dwóch turniejów.
Uczestników eliminacji powiatowych w Oświęcimskim
Centrum Kultury oceniało jury
w składzie: Włodzimierz Jasiński (aktor, reżyser), Ana Nowicka (aktorka, reżyser), Monika Kufel (aktorka), które po
wysłuchaniu prezentacji konkursowych przyznało nagrody
i wyróżnienia.
W turnieju recytatorskim
I nagrodę przyznało dla Aleksandry Matlak z Osieka, II nagrodę dla Julii Matejko z Powiatowego Zespołu nr 1 Szkół
Ogólnokształcących im. S. Konarskiego w Oświęcimiu i III
dla Dominiki Wronki z PZ nr 1
w Oświęcimiu, a wyróżnienia ex aequo dla: Agaty Brody
z Powiatowego Zespołu nr 2
Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu, Pawła Fahradyana z Powiatowego
Zespołu nr 9 Szkół im. M. Dąbrowskiej w Kętach, Pauliny
Marszałek z PZ nr 2 w Oświęcimiu i Magdaleny Klimy z Powiatowego Zespołu nr 3 Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących w Oświęcimiu.
W turnieju „wywiedzione
ze słowa” nagrodę otrzymał
Adam Płonka z Łęk.
Do udziału w eliminacjach
rejonowych jury wytypowało: Aleksandrę Matlak, Julię
Matejko, Dominikę Wronkę
i Adama Płonkę.
Po ogłoszeniu wyników uczestnicy chętnie skorzystali z możliwości indywidualnych konsultacji z jurorami.
– Mówiąc wiersze trzeba pamiętać, że jest to ważna rozmowa
ze słuchaczami, dlatego więcej temu trzeba dać myśli niż
serca. Serce oczywiście też jest
potrzebne, ale myśl powinna
nad nim górować. To myśl uruchamia nasze wnętrze, sprawia,
że do kogoś docieramy. Starajmy się opowiadać ciekawie, tak
żeby wciągać widza, żeby chciał
nas zrozumieć. Opowiadajmy
prawdziwie, bo przecież w sztuce zawsze chodzi o prawdę.
Natomiast jeżeli gramy, emocji
może być więcej – radził uczestnikom Włodzimierz Jasiński.

Adam Płonka podczas
ekspresyjnego występu

Aleksandra Matlak okazała się najlepsza podczas
turnieju recytatorskiego

– Jestem wdzięczna za wasze
prezentacje, ponieważ cały czas
mam „głód” poezji i mówienia pięknego słowa. Poezja to
przecież nasze dobro. To jedna
z najpiękniejszych możliwości
form wypowiedzi, choć coraz
rzadziej używana. To są słowa,
których już nie używamy w języku potocznym, bo taka jest
współczesność. Mamy komputery, telefony i rozmawiamy ze
sobą językiem skrótowym, sylabicznym, ale cóż, trzeba dostosować się do współczesności. Dlatego namawiam – warto
mówić poezję, szukać ciekawej
prozy – podkreślała Ana Nowicka.
Organizatorem eliminacji powiatowych konkursu było
Oświęcimskie Centrum Kultury. 14 kwietnia br. o godzinie
17:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury odbędzie się koncert laureatów eliminacji powiatowych 61. Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego.
– In
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pejzaż za mgłą

BOGNA WERNICHOWSKA

Co kryło wnętrze szkatułki?

W

nagłaśniamy

mowano ją później niż dzisiaj
– najczęściej w wieku 12 lat.
W liczniejszych rodzinach
przestrzegano obyczaju, by
każde z rodzeństwa otrzymało taki sam prezent. Były to
przedmioty mające nie tylko
wartość materialną, co pamiątkową i duchową. Hrabina Katarzyna Potocka, która
z małżeństwa syna Andrzeja
z Krystyną z Tyszkiewiczów
doczekała się aż dziewięciorga
wnucząt, a starszych pięcioro,
jeszcze za jej życia przyjęło
Pierwszą Komunię – każdej
z wnuczek ofiarowała różaniec
z korali poświęcony w Rzymie
przez papieża, wnuk dostał podobny ze srebra. Dziewczynki
ucieszyć się mogły jeszcze medalionami z Aniołem Stróżem
wyrytym na koralowej płytce. Na rewersie babka kazała
umieścić datę i swoje inicjały.
W czasach Rzeczpospolitej Krakowskiej przyjął się
obyczaj bicia pamiątkowych
medali z herbem Krakowa na
awersie, a Polski na odwrocie
– numizmaty te często trafiały
do dziecięcych szkatułek także
jako nagrody za dobrą naukę
czy prezent imieninowy, czy
urodzinowy. Sporządzano je
ze srebra, czasem z pozłacanego brązu.
W kupieckich rodzinach
mieszkających w Galicji był
obyczaj, że na Boże Narodzenie ofiarowywano dzieciom
w prezencie srebrną bądź
złotą monetę – często miała
wartość numizmatyczną, jak
okazały talar cesarzowej Marii Teresy ze srebra albo złoty
dukat z czasów wcześniejszych
Habsburgów… W miarę upły-

kamila drabek

Lipowski pitawal

L

ubię czytać kryminały, szczególnie szwedzkie lub
islandzkie,
ale
z przyjemnością sięgam też
po polskie. Od 2014 roku ukazuje się seria o policjantach
z Lipowa, której autorką jest
Katarzyna Puzyńska. „Motylek”, „Więcej czerwieni” „Trzydziesta pierwsza”, „Z jednym
wyjątkiem” i „Utopce” to dość
ciekawe propozycje na rodzimym rynku księgarskim.
Lipowo jest fikcyjną wsią
w pobliżu Brodnicy w województwie kujawsko-pomorskim. Pewnego dnia przybywa tam rudowłosa pani
psycholog, wielbicielka powieści kryminalnych, Weronika Nowakowska. Po rozwodzie podjęła bowiem decyzję
o wyprowadzce z Warszawy
i kupiła posiadłość od lipowskiego bogacza. Powoli się

Katarzyna Puzyńska
„Motylek”,
wyd. Prószyński i S-ka

urządza – zamierza hodować
konie. Jest miłośniczką zwierząt i przyrody. Lubi spacerować i obserwować otoczenie.

wu lat i kolejnych okazji ilość
cennych pieniążków wzrastała. Dzieci cieszyły się i przy
okazji świąt prosiły rodziców,
by pozwolili im zajrzeć do
szkatułki.
Przeznaczeniem tych pieniędzy było spoczywanie tam
aż do dnia, gdy właściciel dorośnie i stanie wobec ważnych
wydarzeń w swoim życiu. Dla
młodzieńca była to chwila
wchodzenia w zawodowe życie, dla panny – zamążpójście.
Objęcie posady wymagało
pewnych konkretnych wydatków, niekiedy kaucji bądź
wkładu w firmę czy nabycia
ekwipunku. Bodaj część tych
sum pokrywał fundusz ze
szkatułki.
Narzeczone kupowały natomiast coś, co ozdobić mogło
ślubną wyprawę – stołowe srebra, porcelanowe wazy, cenne
koronki do obszycia obrusów bądź bielizny. Zawsze też
cząstkę wartości zbieranych latami monet ofiarowywano na
cel dobroczynny i zamówienie
nabożeństwa w intencji powodzenia na nowej drodze…
A jeśli właściciel szkatułki
nie doczekał pełnoletności, co
w tamtych czasach niestety się
niekiedy zdarzało? Wówczas
nagromadzone walory przeznaczano na jakiś społeczny
czy patriotyczny cel, podając
na liście ofiarodawców imię
pierwszego właściciela. Raczej
nie rozdzielano sum i kosztowności pomiędzy pozostałe
rodzeństwo, uważając, że pamięć młodo zmarłego brata
czy siostry powinna być w taki
właśnie sposób uczczona.

Poeta z potężną dawką
energii
Dzień 21 marca to nie tylko pierwszy dzień wiosny – to także Światowy Dzień Poezji. Celem tego dnia jest promocja
czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym
świecie. W założeniach ma przyczyniać się do dawania nowych impulsów, aby doceniać poetów i poezję oraz popierać
działające ruchy poetyckie.
Przy tej okazji rozmawiam
z Markiem Wojdyłą – oświęcimskim poetą, który przez
wiele lat pracował jako nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. S. Konarskiego w Oświęcimiu. Studiował
filologię polską i filozofię na
Uniwersytecie Jagiellońskim.
Debiutował w 1985 roku
w „Tygodniku Powszechnym”
pod pseudonimem Jeremiasz.
Jest laureatem prestiżowej
Nagrody Kościelskich, którą
otrzymał w 1994 roku. Wydał
cztery zbiory poezji: „Podeptana uroda świata” (1985),
„Kraina lenistwa” (1994), „Ruskie pierogi” (2001) i „Duchy
i dusze” (2007).

Debiutował Pan pod pseudonimem Jeremiasz – dlaczego
akurat taki?
Wymyślono go na potrzebę
druku mojej pierwszej książki. W końcówce lat 80. podziemna oficyna wydawnicza
„Libertas” wydała „Podeptaną urodę świata”. Pseudonim
miał mnie zabezpieczyć przed
inwigilacją, do której pewnie
i tak by nie doszło, bo skończył się komunizm, choć, jak
się później okazało, nie od
razu i nie do końca. Jeremiasz
oczywiście kojarzy się z Księgą Jeremiasza, nawiązanie jest
w jednym z tekstów, ale czy to
wystarczający powód do tytułowania całości, nie wiem. Być
może wiedzę tę posiada poeta
metafizyczny Bronisław Maj,
Jej umiejętności przyczynią który miał jakiś wpływ na tę
się do rozwiązania kryminal- i następne moje książki.
nych zagadek, również tych
z odległej przeszłości. Poza Jakie tematy w Pana twórczotym Weronika szybko nawią- ści przeważają?
zuje znajomość z Danielem Niestety pewnie rozczaruję
Podgórskim, policjantem kie- Panią, ale nie potrafię intererującym miejscowym komisa- sująco, ani nawet nieintereriatem. W pięknym otoczeniu sująco opowiedzieć, o czym
parku krajobrazowego przy- piszę. Po prostu piszę. To jedarzają się zbrodnie, kwitną den z moich sposobów na żyintrygi, a kilku policjantów cie. Zajmuję się też innymi
prowadzi
skomplikowane sprawami, w tym filozofią, ale
śledztwa. Okazuje się, że spo- nie łączę tych rzeczy ze sobą.
kojna prowincja kryje wiele Wiersz nie jest traktatem,
tajemnic i zagadek.
traktat nie jest poezją. PewMimo że królową polskie- nie moje zainteresowania figo kryminału okrzyknięto lozoficzne jakoś się ujawniają
niedawno pewną autorkę, po- w poezji, ale nie wprost. W fizwolę sobie mieć odmienne lozofii zajmuję się „oszołomazdanie i powiedzieć, że kilka mi”, takimi jak L. Szestow czy
innych twórczyń zasługuje na E. Cioran. To są, z punktu wiuwagę, a wśród nich jest Kata- dzenia common sense wariarzyna Puzyńska. 		
ci, a moje wierszyki są raczej
konserwatywne, jeśli w ogóle
warto je tak etykietować.

Jakie znaczenie ma dla Pana
otrzymana Nagroda Kościelskich?
To bardzo miła chwila
w moim życiu, bo nagle ja,
chłystek z prowincji, zostałem
zaliczony do dosyć szczupłego
grona znaczących literatów
polskich (wtedy, 20 lat temu,
było ich ok 160, teraz jest ich
pewnie ponad 180), i są wśród
nich ci, których bardzo cenię.
Warto zaznaczyć, że ta nagroda ewoluowała: do 1989 roku
przyznawano ją pisarzom emigracyjnym albo opozycyjnym
wobec komuny, w latach 90.
przyznawano ją także „pryszczatym” etapu transformacji,
teraz jest znaczącą nagrodą,
ale przyznawaną bez żadnych
dodatkowych dystynkcji. I tak,
uważam, że jest swobodniejsza
i według mnie ważniejsza niż
chociażby Nagroda Nike, całkowicie spacyfikowana przez
salon i jego polityczne afiliacje.
Czy po otrzymaniu nagrody,
a przed wydaniem kolejnego
zbioru, miał Pan swoistego
rodzaju tremę? Wszak istnieje przekonanie, że łatwiej
osiągnąć sukces, niż go potem utrzymać.
Przykro mi, ale jej nie odczuwam ani nie odczuwałem.
Niekiedy mówi się, że nagrody są czymś w rodzaju kredytu, zobowiązania do dalszego
działania, że są czymś, co należy odpracować, np. wydając co
chwila nowe książki, uczestnicząc w środowiskowych rytuałach. Ja mam nadzieję, że
nagrodę otrzymałem za to, co
napisałem, a nie za to, czego
nie napisałem albo co dopiero
napiszę. Opublikowałem tyle,
ile chciałem. W tym sensie
nie czuję się więc zniewolony
ani stremowany. Inna sprawa,
że z każdą nową publikacją
wiąże się ryzyko negatywnego przyjęcia przez krytykę
i publikę, i z tym się trzeba liczyć. Także na przykład z hejtowaniem w sieci. Ale widziały gały, co brały.

Fot. zbiory prywatne M. Wojdyło

e wspomnieniach,
listach, prywatnych
zapiskach
X I X - w i e c z nych
mieszkańców Galicji często natknąć się można na
wzmianki o ofiarowywanych
przy rozmaitych okazjach
wartościowych drobiazgach
– najczęściej ozdobach, monetach, medalach… Chowano
je w ozdobnej szkatułce, jaką
dziecko z mieszczańskiego
czy szlacheckiego środowiska
otrzymywało w dniu chrztu
wraz z pamiątkowym klejnocikiem czy pieniążkiem ze
szlachetnego kruszcu bądź
rzeźbionym medalionem.
Do chrzestnych upominków zobowiązani byli przede
wszystkim trzymający dziecko
do chrztu – dziewczynka dostawała najczęściej malutkie
złote kolczyki z turkusami tzw.
niezapominajki albo srebrną bransoletkę z czerwonymi
prawdziwymi koralami, chłopiec – złoty czy bodaj srebrny
krzyżyk.
Około połowy XIX stulecia modnym stało się obdarowywanie dzieci srebrnymi
medalami z profilem Tadeusza
Kościuszki bądź księcia Józefa
Poniatowskiego na awersie,
a polskim orłem w koronie na
rewersie. Wśród prezentów
przynoszonych przez gości zaproszonych na chrzciny zwykle były też ryngrafy z Matką
Boską zawieszane na ścianie
dziecinnego pokoju.
Następną okazją, by do
szkatułki dorzucić jakiś drobiazg były pierwsze urodziny,
a później dzień Pierwszej Komunii. W XIX wieku przyj-

Z Cyklu Oświęcimianie z Bliska

go, stają się coraz droższe. To
oczywiście tylko bon mot, ale
kryje się za nim poważna kwestia. Stary Keats, Rimbaud,
Gałczyński, Baczyński – trudno to sobie wyobrazić. Jest
jakaś różnica między poezją
liryczną, typową dla młodych
ludzi a poezją epicką – właściwą dla zgredów. Więc właściwie ma Pani rację: dopadła
mnie proza życia. Oczywiście
piszę wierszyki nadal, nawet
zamierzam je opublikować,
ale są one zupełnie inne niż te
dawniejsze. Przymierzam się
też – nomen omen – do prozy:
satyryczny thriller z życia prowincji. Więc będzie strasznie.
Czy ma Pan jakieś rytuały
związane z tworzeniem? Np.
pisze Pan tylko o poranku,
przerabia Pan każdy wiersz
parokrotnie, kawa sprzyja
Pana wenie... itp.
Nie mam żadnych rytuałów.
Chodzę, biegam, ćwiczę, opiekuję się moją bardzo sędziwą
mamą – to jest naturalne paliwo, którym posiłkuję się co
dzień. Przez 30 lat uczyłem
dzieci polskiej literatury, nie
wiem, z jakim efektem, ale to
jednak szmat czasu. Wszystko
to daje potężną dawkę energii,
którą trzeba jakoś spożytkować. Na przykład pisząc.

Co robi poeta Marek Wojdyło, wtedy gdy nie pisze?
Gdy nie piszę, robię różne
rzeczy społecznie pożyteczne
i nie. Z przewagą tych druOd ostatniego tomu wydane- gich. Mam wyliczać?
go w 2007 roku minęło sporo
czasu. Czyżby dopadła Pana Może jednak nie. Niech potwórcza niemoc? A może tak zostanie to zatem w Pana
prywatnej sferze. Bardzo
zwana proza życia?
Jest takie powiedzenie, że dziękuję za rozmowę.
młodzi poeci piszą o śmierci,
– Marzena Wilk
a starzy o panienkach, które,
mówiąc słowami Wokulskie-
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GŁOŚNIK KULTURALNY
Miasto
Oświęcim,
tu się dzieje!
Na stronie internetowej
oswiecimdziejesie.pl znajduje
się kalendarz wydarzeń,
zawierający wykaz imprez
kulturalnych, sportowych
i edukacyjnych z naszego
miasta.
Oświęcimski Kalendarz
Wydarzeń to część projektu
Strefy Innowacji, realizowanego przez Bibliotekę Galerię
Książki w porozumieniu
z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
– Dzięki temu kalendarzowi można pełniej i lepiej
korzystać z oferty wydarzeń
w naszym mieście, a każdy,
kto jakieś przedsięwzięcie organizuje – będzie je
mógł promować i docierać
z informacją do szerokiego
grona odbiorców – informują
pomysłodawcy projektu.
Zamiast sprawdzać ofertę
każdej instytucji oddzielnie,
wystarczy wejść na
oswiecimdziejesie.pl i w szybki sposób dowiedzieć się,
gdzie danego dnia dzieje się
coś ciekawego.
Na stronę przekierowuje
także kliknięcie w baner
umieszczony m.in. na stronie
Urzędu Miasta Oświęcim,
OCK, Muzeum Zamek czy
MOSiR-u.

Oprócz biblioteki i placówek
kultury swoje propozycje
do kalendarza dodają też
szkoły, stowarzyszenia, kluby
sportowe, a nawet puby
czy restauracje organizujące
okolicznościowe wydarzenia
specjalne.
Do projektu można w każdej
chwili dołączyć.
– Jeśli jesteś organizatorem wydarzenia i chciałbyś
je umieścić w kalendarzu
– napisz do nas na adres
kalendarz@oiloswiecim.pl –
zachęcają pomysłodawcy.
Do kalendarza wpisane są
imprezy nawet do końca
roku, więc już można planować np. udział w koncertach
z okazji Święta Miasta, wizytę w wiosce św. Mikołaja na
rynku czy zakup ozdób świątecznych podczas Jarmarku
Bożonarodzeniowego.
Moduł kalendarza powstał
podczas hackatonu organizowanego przez Koduj
dla Polski i Stowarzyszenie
Hackerspace Silesia.
Przeglądając ofertę na kolejne dni, tygodnie i miesiące
widać, że w Oświęcimiu
naprawdę dużo się dzieje.
– ekt

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

Salon na specjalną okazję
Z okazji Światowego Dnia
Poezji Międzynarodowy Dom
Spotkań Młodzieży zaprasza
na 59. Salon Poezji pt. „Poeta
– strażnik tych, co śpią”.
Spotkanie odbędzie się
20 marca o godzinie 18:30.
Wiersze zaprezentują Jacek
Romanowski, aktor Narodowego Teatru Starego im.
H. Modrzejewskiej w Krakowie, Marta Romanowska
oraz Agnieszka Bielecka i Filip
Jasik, studenci IV roku PWST
w Krakowie.

Jak informują organizatorzy,
o specjalnym charakterze tego
wieczoru świadczy fakt, że
wiersze pochodzą od wybitnych ludzi tego świata. Utwory swoich ulubionych poetów
przesłali m.in.: Jurek Owsiak,
Agata Buzek, Marian Turski,
Adam Michnik, Anna Dymna,
Zofia Posmysz, Andrzej Seweryn, Roman Kent.
Muzyczną oprawę zapewnią
uczniowie Państwowej Szkoły
Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Oświęcimiu.

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

Nowa wystawa czasowa
17 marca o godz. 17:00
w Muzeum Zamek zostanie
otwarta wystawa czasowa
pn. „Potyczka pod Oświęcimiem. 150. rocznica bitwy
wojsk austriackich i pruskich.
27.06.1866 r.”.
Otwarciu towarzyszyć będzie
wykład dr. hab. Dariusza Nawrota z Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach pt. „Oświęcim
w czasach wojny i pokoju,
1866 r.”.
Wystawa przybliży oświęcimski epizod siedmiotygodniowej

wojny prusko-austriackiej
z 1866 roku. Prezentowane
eksponaty pochodzą 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.
Ekspozycja została przygotowana w ramach VII Jarmarku
Kasztelańskiego, będzie ją
można oglądać do 26 czerwca.

Muzyczny konkurs dla dzieci
Jeszcze do 31 marca można
się zgłosić do udziału w Konkursie 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 na adres Muzeum,

e-mail: kasia.krajewska
@muzeum-zamek.pl/.
Regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie
internetowej www.muzeum-zamek.pl/.
Przesłuchania odbędą się
13 kwietnia, a laureaci zaprezentują się podczas VII Jarmarku Kasztelańskiego 8 maja,
o godz. 10:30 na rynku.
Organizatorami są Muzeum
Zamek w Oświęcimiu przy
współudziale Klubu Oświęcimska Starówka.

Muzeum zbiera pamiątki
W ramach obchodów Święta
Miasta Muzeum Zamek
w Oświęcimiu planuje
przygotować wystawę poświęconą czasom PRL-lu „Za
czym kolejka ta stoi?...
Stąd prośba do mieszkańców
naszego miasta o pomoc w realizacji tego zamierzenia.
– Jeśli posiadacie Państwo
w swoich domach pochodzące
z czasów PRL-u różnorodne
sprzęty: telefony, radia, aparaty

fotograficzne, radiomagnetofony, pralki itp., elementy wyposażenia mieszkań, zabawki
czy ubiory to prosimy o ich
udostępnienie na wystawę
czasową planowaną w okresie
wrzesień–listopad w naszym
muzeum – apeluje Monika Sitek z Muzeum Zamek
w Oświęcimiu.
Bliższe informacje pod numerem telefonu 338424427
w. 41 lub mailowo: dorota.
mleczko@muzeum-zamek.pl/.

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Łukasza Górnickiego,
Galeria Książki
ul. Nojego 2B, Oświęcim,
tel. 33 847 98 00, 33 843 01 65,
www.mbp-oswiecim.pl

KALENDARZ WYDARZEŃ
W bibliotece GALERIA KSIĄŻKI
na kwiecień
PRACE UCZNIÓW PZ nr 2
SOMSiT KLASY TECHNIK
CYFROWYCH PROCESÓW
GRAFICZNYCH
4–30.04 Galeria Przechodnia
ROCZNICA WYZWOLENIA
KL AUSCHWITZ-BIRKENAU.
WYSTAWA FOTOGRAFII
RAFAŁA WOJDY
4–30.04 Informatorium
PIĄTKOWE BAJANIA
1.04; 8.04; 15.04; 22.04;
29.04 godz. 17:30 Mikroświat
Zabawy
SPOTKANIE AUTORSKIE
Z ANNĄ CZERWIŃSKĄ-RYDEL
Dla dzieci młodszych, starszych i rodziców
4.04 godz. 10:00 Aula
MISTRZOWIE KODOWANIA
4.04 ; 18.04 godz. 16:15
Klasopracownia parter
KONWERSACJE W JĘZYKU
ANGIELSKIM
4.04; 11.04; 18.04; 25.04
godz. 17:00 CLD
INFOGENERACJA. KURSY
KOMPUTEROWE
Grupa 1 Agnieszka Tracz
5.04; 19.04 godz. 8:00 Klasopracownia parter
Grupa 2 Jonasz Brzeźniak
5.04; 19.04 godz. 10:00
Klasopracownia parter
Grupa 3 Agnieszka Tracz
7.04; 14.04; 21.04; 28.04
godz. 10:00 Klasopracownia
parter
Grupa 4 Urszula Kuś
7.04; 14.04; 21.04; 28.04
godz. 12:00 Klasopracownia
parter
Grupa 5 Mariola Drosd
7.04; 14.04; 21.04; 28.04
godz. 15:00 Klasopracownia
parter
CZYTANIE UZDRAWIA
5.04; 19.04 godz. 13:00
Szpital
OD STÓP DO GŁÓW
Zajęcia otwarte dla dzieci do
7 lat, uczące rozumienia przestrzeni, świadomości własnego
ciała, wzbogacające zasób
słownictwa. Zajęcia rozwijają
pamięć wzrokową i słuchową
oraz logiczne myślenie.
5.04 godz. 17:00 Aula
TEATRZYK ROZWESOŁEK
Zajęcia teatralne dla dzieci
6–12 lat
6.04; 13.04; 20.04; 27.04
godz. 16:30 Klasopracownia
I p.

WYKLIKAJ TO
Zajęcia z edukacji medialnej
dla dzieci w wieku 10–12 lat,
Grupa zamknięta
6.04; 20.04 godz. 17:00
Klasopracownia parter
UNIWERSYTET BIBLIOTECZNYCH ŻAKÓW
7.04 godz. 17.00 Aula. Obie
grupy.
14.04 godz. 17.00 Klasopracownia I p. grupa 1.
21.04 godz. 17:00 Klasopracownia I p. grupa 2.
PLASTUSIOWY ŚWIAT
Zajęcia plastyczne dla dzieci
do 7 lat
7.04; 14.04; 21.04; 28.04
godz. 17:30 Mikroświat
Zabawy

AKADEMIA RODZICA
Czarna książka kolorów – jak
uwrażliwiać dzieci na inne
sposoby spostrzegania świata.
Zajęcia dla rodziców z dziećmi
na zapisy w Bibliotece Młodych tel.: 33 847 98 01
15.04 godz. 17:00 Aula
MAMO, TATO, CO WY NA
TO?
Zajęcia otwarte dla dzieci do
7 lat. Poznawanie świata,
rozwijanie inteligencji emocjonalne i społecznej dziecka
w trakcie gier, zabaw i pracy
w grupie, popularyzacja czytelnictwa.
19.04 godz. 17:00 Klasopracownia Ip.
DEMONTAŻE LITERATURY
„Nic zwyczajnego. O Wisławie
Szymborskiej”
Prowadzi dr Michał Rusinek
19.04 godz. 18:00 Aula

CZYTAM SOBIE W BIBLIOTECE
Zajęcia edukacyjne dla dzieci
5–7 lat
Zapisy w Mikroświecie Zabawy
osobiście lub telefonicznie
338479813
11.04 godz. 16:30 Klasopracownia I p.
PKP. PRACOWNIA KOBIET
POZYTYWNYCH
Warsztaty artystyczne. Grupa
zamknięta
11.04 godz. 17:00 Decopatch
25.04 godz. 17:00 Eco-torby
Klasopracownia Ip.
GIMNASTYKA DLA CIAŁA
I JĘZYKA
Zajęcia ruchowe z elementami
j. angielskiego
Grupa zamknięta
12.04; 26.04 godz. 17:00
Klasopracownia Ip.
SPOTKANIE AUTORSKIE
Z KRZYSZTOFEM ZAJASEM
Autorem kryminalnej „Trylogii
grobiańskiej”
Prowadzi dr hab. Jarosław
Fazan
13.04 godz. 18:00 Aula

Bi CLUB FILMOWY
Dyskusyjny Klub Filmowy
20.04 godz. 17:00 Multimedia
PORA NA @KTYWNEGO
SENIORA
„To tak jak w kinie” – spotkania z adaptacją filmową
21.04 godz. 10:00 Multimedia
PSYCHIATRIA, W CZYM
MOŻE POMÓC?
Prowadzi lekarz, psychoterapeuta Krystyn Czerniejewski
22.04 godz. 17:00 Aula
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
dla dorosłych
28.04 godz. 17:30 Sala Konferencyjna
ALEJA PISARZY. RYSZARD
KRYNICKI
Odsłonięcie płyty połączone
ze spotkaniem autorskim
z Ryszardem Krynickim
29.04 godz. 18:00
Aleja Pisarzy, Aula
KAMPANIA ZACZYTANI
Zbiórka książek dla dzieci
przebywających na Oddziale
Dziecięcym Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu
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GŁOŚNIK KULTURALNY
Oświęcimskie Centrum Kultury
ul. Śniadeckiego 24, Oświęcim,
tel./fax: 33 842 25 75
www.ock.org.pl,
ock@ock.org.pl

Wydarzenia
w Oświęcimskim Centrum Kultury

Symfoniczne show
w stylu Queen

10.04 godz. 17:00 Kabaret
Piotra Bałtroczyka

W kwietniu w Oświęcimskim Centrum Kultury Orkiestra
Alla Vienna i chór Vivid Singers zaprezentują najbardziej
znane utwory zespołu Queen w wersji symfonicznej.

25.04 VIII Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych
„Arlekiny 2016” organizowany
przez Fundację Brata Alberta
27.04 godz. 16:30 Spektakl
w wykonaniu Teatru „Na Stronie” z Powiatowego Zespołu
nr 1 Szkół Ogólnokształcących
w Oświęcimiu
28.04 godz. 16:00 IV Dziecięcy Konkurs Tańca Ludowego
Bilety w cenie: 40 zł, 35 zł
„O Puchar Małego Hajduka”
i 30 zł,
29.04 Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca
11.04 godz. 8:30, 10:15
Miasta Oświęcim „Hajduki”
„Czerwony Kapturek” – spekta- 12.06 godz. 18:00 Recital
kle dla dzieci (bilety w placów- Edyty Geppert
kach oświatowych)
17.06 godz. 19:00 „Maria
11.04 godz. 12:00 „Sposób
Callas. Master Class” – spekna Alcybiadesa” – spektakl
takl w ramach VII Life Festival
dla młodzieży szkolnej (bilety
Oświęcim 2016
w placówkach oświatowych)
12.04 godz. 10:00 „BajkoGaleria „Tyle światów”
wy przedszkolak” – turniej
do 28.03 Rysunek – wystawa
przedszkoli – spotkanie szóste
Barbary Wójcik
– „Jaś i Małgosia”
30.03–20.04 Malarstwo –
wystawa Joanny Zemanek
12.04 godz. 16:30 „Razem

Koncertu będzie można posłuchać 16 kwietnia o godzinie
19:00. Orkiestrze i chórowi towarzyszyć będzie solista Mariusz Ostrowski.
Widowisko „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.

W pierwszej części koncertu
zabrzmią utwory zróżnicowane
stylistycznie, w wybiórczy sposób odzwierciedlające dyskografię zespołu – od pierwszych
płyt z lat siedemdziesiątych aż
po utwór „Let Me Live” z płyty wydanej w 1995 roku. Będą
to premierowe opracowania,
stworzone specjalnie na tę okazję przez Jana Niedźwieckiego
lidera zespołu Alla Vienna – na
co dzień kontrabasisty Filharmonii Łódzkiej.

14.03 godz. 10:00 „Bajkowy przedszkolak” – turniej
przedszkoli – spotkanie piąte –
„Bolek i Lolek”
14.03 godz. 14:00 „Manufaktura radości” – spotkanie przy
wystawie fotografii organicznej
14.03 godz. 16:00 „Złote
Gody” – jubileusz pożycia
małżeńskiego
17.03 godz. 16:00 „Złote
Gody” – jubileusz pożycia
małżeńskiego
18.03 godz. 8:30, 10:15
Druga część koncertu to istne „Brzechwolandia” – spektakle
show w stylu zespołu Queen. dla dzieci (bilety w placówkach
oświatowych)

Największe hity grupy zabrzmią
w rockowych aranżacjach: gitara basowa zamiast kontrabasu, dynamiczne nagłośnienie,
kolorowe światła... a na deser
„Bohemian Rapsody”. Będzie to
unikalne wykonanie – cała rapsodia na żywo. Nawet podczas
koncertów Queen część operowa odtwarzana była z taśmy.
Bilety: 80 zł, 70 zł, 60 zł.
– adam

20.03 godz. 9:30–17:30
Wielki Charytatywny Kiermasz
Wiosenny
czytaj s .8
21.03 godz. 8:30 „Lekcje
w kinie” – program edukacyjny
dla dzieci (bilety w placówkach
oświatowych)
21.03 godz. 17:00 Światowy Dzień Poezji – „Poezja to
kilka słów na papierze” #3
– wieczór poetycki z udziałem
grupy żywego słowa Infinitas
i zaproszonych gości
czytaj obok
22.03 godz. 9:00 XXIX Małopolski Festiwal Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty
Małopolski 2016” – eliminacje
powiatowe dla form muzycznych
1–3.04 VIII Ogólnopolski
Konkurs Modeli Kartonowych
o Puchar Prezydenta Miasta
Oświęcim

Podczas spektaklu Mariusz Ostrowski, aktor Teatru im. S. Jaracza w Łodzi, wcieli się
w Freddiego Mercury’ego i zaśpiewa „We Will Rock You” oraz „We Are The Champions”
2.04 godz. 19:00 Koncert zeFot. Jakub Winiarski, www.infisprojekt.pl

społu Stare Dobre Małżeństwo

Charyzmatyczna wokalistka
12 czerwca o godz. 18:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury
wystąpi artystka tworząca swój własny, nieporównywalny
z innymi wykonawcami, teatr piosenki – Edyta Geppert.
W recitalu według scenariusza
i w reżyserii Piotra Loretza artystce będą towarzyszyli muzycy: Piotr Matuszczyk (fortepian) i Jerzy Szarecki (trąbka).
Edyta Geppert z wielką starannością buduje swój repertuar.
Jej precyzyjnie wyreżyserowane recitale to okazja do wysłuchania prawdziwych perełek
polskiej piosenki literackiej.
Wśród autorów tekstów odnajdujemy: Magdę Czapińską,
Agnieszkę Osiecką, Jacka Cygana, Marka Dagnana, Jerzego
Ficowskiego, Jonasza Koftę,
Wojciecha Młynarskiego, Andrzeja Poniedzielskiego, Jana
Kazimierza Siwka, a wśród
kompozytorów: Henryka Albera, Włodzimierza Korcza,
Seweryna Krajewskiego, Andrzeja Rybińskiego. Bardzo
wiele piosenek z repertuaru

Edyty Geppert wytrzymało
próbę czasu i stało się evergreenami. Z tych małych form
słowno-muzycznych artystka
wydobywa wielkie emocje, które udzielają się publiczności.
Recital Edyty Geppert to znakomita okazja do spotkania z jej
niezwykłym kunsztem interpretatorskim i z tak rzadką już dziś
umiejętnością budowania ostro
skontrastowanych nastrojów –
piosenki liryczne zderzone są
z dramatycznymi, a dramatyczne z zabawnymi, tzw. kabaretowymi, reprezentowanymi przez
teksty klasyka gatunku – Mariana Hemara. To niezwykła
okazja przeżycia emocji, jakich
mogą dostarczyć publiczności tylko nieliczni, obdarzeni
prawdziwą charyzmą artyści.
Bilety w cenie 85 zł, 75 zł, 65 zł.
– adam

Bilety w cenie 10 zł

z mamą, razem z tatą” –
warsztaty twórczej aktywności
dla dzieci z rodzicami – spotkanie siódme
Zajęcia plastyczne, zapisy
w Informacji OCK, wstęp
wolny
14.04 Powiatowe Targi Pracy
14.04 godz. 17:00 61. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
– koncert laureatów eliminacji
powiatowych
15.04 „Akademia Pana Kleksa” – spektakl dla dzieci (bilety
w placówkach oświatowych)

8.04 godz. 19:00 „Gwałtu, co
się dzieje” – spektakl w wykonaniu aktorów Teatru Plejada
w Krakowie w ramach projektu
Kultura 50/50
9.04 godz. 10:00 Wykład
w ramach Oświęcimskiego
Uniwersytetu Dziecięcego dla
grupy wiekowej 10–12 lat
(OCK, ul. Śniadeckiego 24)
9.04 godz. 11:30 Wykład
w ramach Oświęcimskiego
Uniwersytetu Dziecięcego dla
grupy wiekowej 6–9 lat (OCK,
ul. Śniadeckiego 24)

do 15.03 „Manufaktura
radości” – wystawa fotografii
organicznej
16–31.03 Wystawa Oświęcimskiego Klubu Fantastyki
18.03–5.04 Wystawa prac
uczniów Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
w Oświęcimiu
1–26.04 Wystawa prac
uczniów Liceum Plastycznego
w Nowym Wiśniczu

Uniwersytet Trzeciego
Wieku

29.03 godz. 16:00 „Od
impresjonizmu do art déco”,
cz. 5 – wykład Janusza Wałka
5.04 godz. 16:00 „Od
impresjonizmu do art déco”
– 6. spotkanie z Januszem
Wałkiem
12.04 godz.16:00 „Rola
emocji w komunikacji interper18.04 „Przygody Tomka Sawysonalnej” – wykład dr. Artura
era” – spektakl dla młodzieży
Łaciny-Łanowskiego
szkolnej (bilety w placówkach
19.04 godz. 16:00 „Współoświatowych)
czesna Rosja i jej polityka
19.04 godz. 9:00, 11:00
historyczna” – wykład prof.
„Afera leśna” – spektakle dla
Mariusza Wołosa
dzieci w wykonaniu Teatru
20.04 godz. 16:00 wiosenne
Kultureska
spotkanie towarzyskie
21.04 godz. 17:00 Koncert
21.04 godz. 12:00 „Portrety
finałowy IV Szkolnego Powiatożydowskich mieszkańców
wego Konkursu Piosenki Jacka
Oświęcimia. Warsztaty
Kaczmarskiego Oświęcim
rysunkowe upamiętniające
2016 organizowanego przez
75. rocznicę wysiedlenia ŻyPowiatowy Zespół nr 4 Szkół
dów z Oświęcimia” – warsztaty
Ekonomiczno-Gastronomiczhistoryczno-artystyczne w Cennych w Oświęcimiu
trum Żydowskim
26.04 godz. 16:00 „Polska
22.04 godz. 19:00 Koncert
tożsamość kresowa” – wykład
Sławka Wierzcholskiego
prof. Krzysztofa Zajasa
i „Nocnej Zmiany Bluesa”
28.04 godz. 8:00 „Jurajska
w ramach projektu Dom
spiżarnia” wyjazd do Białej
otwarty z cyklu Muzyka:
Wielkiej
źródło skojarzeń

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

Bilety w cenie 45 zł (do
1 kwietnia) i 55 zł w dniu
koncertu.

Wystawy

kultura
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Poetyckie spotkanie

Z okazji Światowego Dnia Poezji
Wydarzenia specjalne
w OCK odbędzie się wieczór poetycki
Spektakl jest wizytówką stylu
Zagrają
pn. „Poezja to kilka słów na papierze”.
Bolszoj. Od premiery w 1968
Beethovena
roku cieszy się niesłabnącym

Fot. archiwum OCK

21 marca o godzinie 17:00 recytatorzy z grupy żywego słowa
Infinitas oraz zaproszeni goście
zaprezentują wiersze szczegól-

nie im bliskie, wybrane specjalnie na ten dzień.
Światowy Dzień Poezji został
ustanowiony w 1999 roku przez
UNESCO. Celem jest promocja czytelnictwa, pisania, publikowania i nauczania poezji
na całym świecie. UNESCO
zadeklarowało, że ten dzień powinien „dać nowy impuls, aby
docenić poezję oraz poprzeć
krajowe, regionalne i międzynarodowe ruchy poetyckie”. Bo
czym jest poezja? Według Czesława Miłosza to „wzruszenie
i powiew, który w trzech kropkach mieszka za przecinkiem”.
W OCK w Światowym Dniu
Poezji od kilku lat odbywają się
imprezy poetyckie.
– adam

Nasze Kino 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.

nie 2 prace plastyczne, które
przyjmowane będą w OCK.
Natomiast do 30 czerwca przyjmowane są prace na XV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny
„Darujmy światu pokój”, objęty
patronatem Prezydenta Miasta
Oświęcim. Adresowany jest do
dzieci i młodzieży w wieku 7–19
lat. Ma zachęcać do plastycznych
wypowiedzi na temat otaczającej
ich rzeczywistości w kontekście
prawa do życia w świecie wolnym od wojen.
– Prace konkursowe powinny być przestrogą i protestem
przeciwko złu dziejącemu się
na świecie, przeciwko przemocy. Twórczość ta powinna być
afirmacją życia, miłości i radości, idei poszanowania drugiego człowieka niezależnie od
koloru jego skóry, rasy czy wyznawanej religii – mówi Adam
Kuta z OCK.
Konkurs zostanie podsumowany we wrześniu z okazji Międzynarodowego Dnia Pokoju.
– ekt

XX Konkurs Plastyczny „Moje marzenia” i VI Konkurs
Plastyczny „Lubię smoki” zostaną podsumowane 1 czerwca
w Oświęcimskim Centrum Kultury
Fot. archiwum GZO

„Sprawiedliwy” (12 l.), prod.
Polska 2015, reż. Michał
Szczerbic, 98 minut
14–17.03 godz. 19:00
„Zwierzogród 3D” (6 l.),
prod. USA 2016, reż. Byron
Howard, Rich Moore, 108
minut (3D)
18–22.03 godz. 18:00,
23.03 godz. 10:00,
24.03 godz. 18:00

Jedna z najwybitniejszych
orkiestr symfonicznych wykona
IV Symfonię B-dur op. 60 i VII
Symfonię 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.

Retransmisja
baletu
3 kwietnia o godzinie 17:00
w Naszym Kinie odbędzie się
retransmisja baletu z Teatru
Bolszoj w Moskwie pt. „Spartakus”.

Bilety na wydarzenia specjalne oferowane przez Nasze Kino
Oświęcimskiego Centrum Kultury w cenie:
30 zł (normalny), 25 zł (ulgowy), 20 zł (z Oświęcimską Kartą
Rodziny i Oświęcimską Kartą Seniora).

„Robinson Crusoe 3D” (b.o.),
prod. Belgia, Francja 2016,
reż. Ben Stassen, Vincent
Kesteloot, 90 minut (3D)
1–7.04
„Niewinne” (15 l.), prod. Polska,
Francja 2015, reż. Anne Fontaine, 115 minut
1–7.04
„Zabójczyni” (15 l.), prod. Tajwan,
Chiny, Hong Kong, Francja 2015,
reż. Hou Hsiao-hsien, 105 minut
1–7.04

„Historia Roja” (12 l.), prod.
Polska 2015, reż. Jerzy Zalewski, 150 minut
9–14.04

„Pokój” (15 l.), prod. USA
2015, reż. Lenny Abrahamson, 118 minut
18–22.03 godz. 20:00,
23.03 godz. 12:00,
24.03 godz. 20:00

Dokumentalista Phil Grabsky
w kolejnym filmie z cyklu
„W poszukiwaniu...” tropi
tajemnice życia i twórczości
polskiego kompozytora Fryderyka Chopina (1810–1849).
Autor cztery lata spędził
w podróży, dążąc do prawdy
o współtwórcy europejskiego
romantyzmu.
Kim był człowiek, którego przerażały publiczne występy, który
wyjechał ze swej ojczyzny do
Paryża i nie dane mu było
powrócić? Kim był ten, który
rzadko koncertował, a pomimo
złego stanu zdrowia skomponował tak potężne i głębokie
dzieła? Odpowiedzi na te
pytania postarają się udzielić
wybitni muzycy. Na ekranie
zobaczymy i usłyszymy także
wspaniałego polskiego pianistę
Janusza Olejniczaka oraz
Orkiestrę XVIII Wieku pod kierunkiem Fransa Brüggena.
Wersja językowa: napisy,
czas trwania: 115 minut.
– adam

„7 rzeczy, których nie wiecie
o facetach” (15 l.), prod. Polska
2015, reż. Kinga Lewińska,
110 minut
28–31.03 godz. 20:00

„Spartakus” – retransmisja
baletu z Teatru Bolszoj w Moskwie, 170 minut
3.04 godz. 17:00

24 kwietnia o godzinie 17:00
w Naszym Kinie zostanie zaprezentowany niezwykły film
dokumentalny o Fryderyku
Chopinie pt. „W poszukiwaniu
Chopina”.

Fot. D. Yusupov

Do 29 kwietnia można zgłaszać
prace do udziału w konkursach
plastycznych, zorganizowanych
w ramach obchodów Dnia
Dziecka przez Oświęcimskie
Centrum Kultury.
XX Konkurs Plastyczny „Moje
marzenia” adresowany jest do
uczestników w wieku 5–13 lat
z terenu powiatu oświęcimskiego, którzy za pomocą dowolnej
techniki plastycznej mają przedstawić swoje marzenia.
VI Konkurs Plastyczny „Lubię smoki” przeznaczony jest
dla uczniów klas IV–VI szkół
podstawowych oraz gimnazjów
z terenu powiatu oświęcimskiego. Jego celem jest rozwijanie twórczej wyobraźni dzieci
i młodzieży, zachęcanie do poszukiwań opisów fantastycznych stworów w literaturze
światowej, poznawanie baśni,
legend i mitów z różnych regionów świata.
Konkursy mają charakter indywidualny, a każdy z jego uczestników może złożyć maksymal-

„Bernadetta. Cud w Lourdes”
(12 l.), prod. Francja 2011,
reż. Jean Sagols, 109 minut
14–17.03 godz. 17:00

Tajemnice
Chopina

Malowane wyobraźnią
OCK zaprasza dzieci i młodzież do
udziału w konkursach plastycznych.

powodzeniem, głównie ze
względu na wirtuozowskie
popisy męskiej części zespołu. Myślą przewodnią dzieła
jest walka o wolność, a dzieje buntu gladiatorów – jej
wielką metaforą. Obok rytmów
tanecznych i reminiscencji
folkloru różnych narodów
– zwłaszcza ormiańskiego,
gruzińskiego i tureckiego –
dominują rytmy marszowe
i tryumfalne.
Czas trwania: 170 minut.

Repertuar

„Bulwar” PREMIERA (15 l.),
prod. USA 2014, reż. Dito
Montiel, 88 minut
9–14.04

„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
28.03 godz. 15:00,
29–31.03 godz. 17:30
„Mustang” PREMIERA (15 l.),
prod. Francja, Niemcy, Turcja,
Katar 2015, reż. Deniz Gamze
Ergüven, 97 minut
15–21.04
„Moje wielkie greckie wesele 2” (12 l.), prod. USA 2016,
reż. Kirk Jones, 94 minuty
15–21.04
„W poszukiwaniu Chopina”
(10 l.), prod. Wielka Brytania 2014,
reż. Phil Grabsky, 115 minut
24.04 godz. 17:00

Zarząd Klubu Filatelistów i Numizmatyków
im. A. Orłowskiego działający przy Oświęcimskim
Centrum Kultury zaprasza członków i sympatyków
klubu na zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
Odbędzie się ono 8 kwietnia 2016 r. o godz. 16:00 w OCK.
W pogramie przewidziano sprawozdanie
z pracy klubu za okres luty 2011– kwiecień 2016
oraz wybory nowego zarządu.
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Freestyle Ice Skating Days z udziałem młodych hokeistów Mistrzostwa Małopolski kick boxerów
z Oświęcimia i turniej 9-latków
w formule light-contact

Podwójne złoto

Na stopniach podium
Hokeiści z Oświęcimia wzięli udział w tegorocznej edycji
„Freestyle Ice Skating Days”.
W zawodach skatowych zorganizowanych w Rudzie Śląskiej
wystartowali zawodnicy juniorskiej drużyny UKH Unia. Mowa
o Szymonie Flaszu, Szymonie
Wojtarowiczu, Miłoszu Noworycie i Adrianie Prusaku.
Hokejowe
doświadczenie
i doskonała technika jazdy na
łyżwach wyuczona podczas
treningów pozwoliła zawodnikom Unii z powodzeniem
rywalizować z dużo starszymi,
profesjonalnymi uczestnikami
zawodów skatowych. W końcowej klasyfikacji oświęcimianie
zajęli drugie miejsce. Ze zwycięstwa cieszyła się drużyna
z Katowic. UKH Unia Oświęcim wraz z katowiczanami oraz
zespołami z Bytomia i Opola
awansował do wielkiego finału,

który zaplanowano na 9 kwietnia w Łodzi.
– Największym problemem dla
młodych oświęcimian okazało
się płynne przekazywanie pałeczki podczas sztafet – mówi
prezeska UKH Unia Oświęcim,
Katarzyna Kot.
– Właśnie ten element z pewnością poćwiczą przed finałem.
Nagrody finansowe, jak zgodnie
przyznali, przeznaczą na zakup
sprzętu hokejowego – dodaje.
Tymczasem hokeiści UKH Unia
wygrali okazjonalny turniej minihokeja 9-latków i młodszych.
W zawodach rozegranych w hali
lodowej przy ulicy Chemików
w Oświęcimiu oprócz gospodarzy wystartowały drużyny z Krynicy-Zdroju, Krakowa i Dębicy.
W małopolskich miniderbach
rozgrywanych pod patronatem prezydenta Oświęcimia
poszczególne miasta reprezen-

towały po dwa zespoły. Mecze odbywały się równolegle,
a o końcowym wyniku decydowały łączone wyniki obu
drużyn. Młodzi oświęcimianie
wygrali wszystkie spotkania
i w końcowej klasyfikacji zajęli
pierwsze miejsce.
– Bardzo cieszą nas zwycięstwa
naszych najmłodszych adeptów
hokeja – informuje Katarzyna Kot.
– Nie to jest jednak najważniejsze. W tej kategorii wiekowej
prawdziwą istotą rzeczy jest
chęć i zapał do gry. Tego żadnej z drużyn uczestniczących
w oświęcimskim turnieju nie
można było odmówić. Medale dla zawodników i torty dla
poszczególnych drużyn ufundował Urząd Miasta w Oświęcimiu, a patronat nad imprezą
objął prezydent naszego miasta
– dodaje Katarzyna Kot.
– mac

Finały koszykarskiej gimnazjady dziewcząt

Mistrzostwo dla „dwójki”

Reprezentacja Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu
w koszykówce dziewcząt sięgnęła po powiatowe mistrzostwo.
Finały gimnazjady rozegrano
w hali sportowej w Rajsku.
W finałach gimnazjady zagrało
sześć drużyn wyłonionych drogą eliminacji miejskich i gminnych. Po podziale na grupy
i pierwszej fazie zawodów dwa
najlepsze zespoły spotkały się
ze sobą w ścisłym finale. Ostatecznie o złoto zagrały koszykarki z MG nr 2 w Oświęcimiu
i Zespołu Szkół Gimnazjalnych
w Kętach.

– Zawody stały na bardzo wysokim poziomie – podkreśla Wojciech Porębski, trener koszykarek z popularnej „dwójki”.
– Poszczególne mecze obfitowały w widowiskowe akcje
w ataku i spektakularne obrony.
Do wyłonienia finalistów potrzebna była tzw. mała tabelka,
gdzie zliczano punkty z każdego
z meczów – dodaje Wojciech
Porębski.
W meczu o trzecie miejsce
Gimnazjum nr 2 z Brzeszcz
pokonało Gminne Gimnazjum
z Polanki Wielkiej. Z kolei w finale dziewczęta z Miejskiego

Gimnazjum nr 2 po bardzo
zaciętej walce wygrały z gimnazistkami z Kęt 12:8, choć do
przerwy kęczanki prowadziły
aż 1:8!
Drużyna koszykarek z Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu wystąpiła w składzie: Katarzyna Kozieł, Alicja Pańczak,
Małgorzata Bul, Julia Kania,
Julia Wieczorek, Karolina Oleksa, Magdalena Nowak, Karolina
Szyjka, Karolina Mordan, Klaudia Tobiczyk, Paulina Zając.
Trener: Wojciech Porębski.
– mac

Prawdziwy szlagier w okręgówce już na inaugurację rundy rewanżowej, czyli polowanie na Orła...

Zwycięskie sprawdziany
Transferowa ofensywa, do jakiej
przystąpił klubowy zarząd Unii
precyzuje cele. Dla oświęcimskiego klubu liczy się wyłącznie
walka o czwartoligowy awans. Są
jednak także kadrowe straty...
Jedni przychodzą, drudzy odchodzą. Z zespołem Unii pożegnali się Tomaszowie – Kocoń
i Kozioł. Jednego i drugiego będzie brakowało. Tomasz Kocoń
dał się poznać w Oświęcimiu
z bardzo dobrej strony. Niezwykle szybki zawodnik miał istotny
wpływ na ofensywną siłę biało-niebieskich. Z kolei Tomasz
Kozioł zostanie zapamiętany
jako autor decydującego trafienia z karnego podczas styczniowych derbów z Sołą.
Biało-niebieskie przygotowania
do rundy rewanżowej przebiegają zgodnie z planem. Poważnie
wzmocniony personalnie zespół
(Bartosz Praciak, Dawid Rzeszutko, Przemysław Gałuszka,
Marcin Pluta) funkcjonuje coraz
lepiej, o czym przekonują mecze

kontrolne. Po remisie z Chełmkiem 3:3, oświęcimianie zwyciężali w czterech kolejnych meczach. Najpierw Unia pokonała
wicelidera klasy A z Rajska 3:2.
To jednak niżej notowany zespół
objął prowadzenie za sprawą
byłego zawodnika Soły Oświęcim i Brzeziny Osiek – Bartłomieja Jasińskiego. Po niespełna
20 minutach gry biało-niebiescy przegrywali już 0:2, bo rzut
karny wykorzystał Grzegorz
Bąk. Jeszcze przed przerwą padł
kontaktowy gol, a na listę strzelców wpisał się Bartosz Praciak.
O wygranej Unii zadecydowały
stałe fragmenty gry. Po zmianie
stron dwukrotnie z karnego trafił Przemysław Dudzic.
Później przyszedł czas na
sprawdzian z trzecią siłą klasy
A, czyli LKS-em Gorzów. Podobnie jak w spotkaniu z Rajskiem, biało-niebiescy jako
pierwsi tracą gola i po pierwszej
połowie niespodziewanie przegrywają 0:1. Wszystko wraca do

Z kolei Wiktor Czopek (waga
do 74 kg) odpadł w 1/8. Reprezentant Oświęcimskiego Klubu
Karate po bardzo zaciętej walce
wygrał w eliminacjach z Dominikiem Poprawą z Krakowa.
Trudy tego pojedynku dały jedSeregą z Chrzanowa, Dawidem nak o sobie znać w 1/8 finału,
Kołodziejczykiem ze Skawiny gdzie przegrał z Igorem Osmęi w finale z Adamem Stańczy- dą z Chrzanowa.
– mac
kiewiczem z Lublińca.

Libertów gościł uczestników
mistrzostw Małopolski kick
boxerów specjalizujących się
w formule light-contact. Oświęcimski Klub Karate z sekcji kick
boxingu reprezentowało trzech
zawodników. Mowa o Mateuszu
Słocie, Cyprianie Brzeźniaku
i Wiktorze Czopku.
Ze złotym medalem i tytułem mistrza Małopolski z Libertowa wrócił startujący w kategorii do 79 kg
Mateusz Słota. Zawodnik Oświęcimskiego Klubu Karate w drodze
do finału pokonał kolejno Sylwestra Grzybka z Mysłowic, Konrada
Stachowicza z Krakowa i Bartosza
Piskorza z Krakowa, który oddał
walkę o złoto.
Klubowy kolega Mateusza Słoty – Cyprian Brzeźniak startował w wadze do 69 kg i rówOświęcimscy kick boxerzy przywieźli z wojewódzkich
nież sięgnął po najcenniejszy mistrzostw dwa złote medale
z medali. Wygrał z Bartoszem Fot. mac

Po heroicznej walce hokeiści oświęcimskiej Unii odpadli
w ćwierćfinale play-off

Serce na lodzie

Maksymalna ilość, czyli pięć
terminów było potrzebnych do
wyłonienia półfinalisty z pary
oświęcimsko-nowotarskiej.
Ćwierćfinałowe potyczki Unii
z Podhalem podobnie jak przed
laty elektryzowały całą hokejową Polskę. Na brak emocji nikt
nie mógł narzekać, a zwycięzca
mógł być tylko jeden.
W pierwszych dwóch meczach
w Nowym Targu oświęcimianie
zagrali zdecydowanie poniżej
swoich możliwości. W efekcie
górale stosunkowo łatwo zwyciężyli 5:1 i 4:1. Za to na własnym lodzie oświęcimianie pokazali wielkie serce i olbrzymi
charakter. Potrafili podnieść się
z kolan.
Przy stanie 0:2 w play-off biało-niebiescy przystępowali do spotkań w Oświęcimiu. W pierwszym z nich kibice na gola czekali
aż do 39. minuty. Podczas gry
w przewadze wynik otworzył
Krzysztof Zapała. Fatalnie dla gospodarzy rozpoczęła się trzecia
tercja. Górale potrzebowali 90
sekund, aby podwyższyć na 0:2.
Oświęcimianie się nie poddali
i szybko za sprawą Lubomira
Vosatki odpowiedzieli kontak-

nie pokonał Patryk Wronka
wydawało się, że górale mają
mecz pod kontrolą. Nic z tego.
Unici znowu pokazali charakter. Najpierw z „niebieskiej”
kropnął Jerzy Gabryś, a później
niesygnalizowanym uderzeniem
Ondreja Raszkę pokonał Jan
Danecek. Na ponowne prowadzenie wyprowadził nowotarżan
Krzysztof Zapała, ale raz jeszcze
kapitalnie z dystansu przymierzył Gabryś. W trzeciej tercji
emocje sięgnęły zenitu. Trwała
wymiana ciosów i wojna nerwów. Jedynego gola zdobył Sebastian Kowalówka, który z bliska
pokonał Ondreja Raszkę.
W rozstrzygającym pojedynku pod Tatrami jedni i drudzy
chcieli przede wszystkim nie
popełnić błędów w defensywie.
Wynik spotkania niestety otworzyli górale. Idealnie przy słupku przymierzył Daniel Kapica
po podaniu zza bramki Jussi
Tapio. Kiedy pachniało wyrównającym golem, Podhale wyszło
z klasyczną kontrą skutecznie
finalizowaną przez reprezentacyjnego napastnika – Krzysztofa Zapałę.
Nadzieję w serca przyjezdnych
wlał Lubomir Vosatko. Popularny „Dziadek” na raty pokonał
Ondreja Raszkę. Później idealnie
wzdłuż bramki dograł Sebastian
Kowalówka, a Jan Danecek tylko
dołożył kija. Był remis 2:2 i Unia
grała w przewadze, bo na ławce
kar wylądował Oskar Jaśkiewicz.
Jak się później okazało, to był
kluczowy moment. Górale przetrzymali osłabienie, a na niespełna 4 minuty przed końcem zadali decydujący cios. Po nieczystym
uderzeniu Patryka Wronki krążek bardzo szczęśliwie dla górali
wtoczył się do bramki „Fikiego”.
Ogromna szkoda, bo półfinał był
Oświęcimianie zostawili serce na lodzie, ale do półfinału bardzo blisko.
awansowali górale
– mac

normy w drugich 45 minutach.
Hat-tricka „ustrzelił” Dudzic,
a jedną bramkę dołożył Praciak.
Unia wygrała ostatecznie 4:1.
Kolejną ofiarą najwyraźniej rozpędzających się oświęcimian padła czwartoligowa Sosnowianka
Stanisław Dolny. Na sztucznej
nawierzchni w Chełmku drużyna Sławomira Frączka zwyciężyła
pewnie 3:0 (1:0), po golach Bartosza Praciaka, Daniela Boby i Damiana Nowotarskiego. Wreszcie
wyższość unitów musiała uznać
Szczakowianka Jaworzno. Unia
wygrała 2:0, po golach Przemysława Dudzica i Bartosza Praciaka. Forma cieszy, bo inauguracja
będzie szalenie ważna. W pierwszym meczu o punkty podopieczni Sławomira Frączka zmierzą
się bowiem na własnym boisku
z głównym kontrkandydatem
do awansu, czyli Orłem Ryczów.
W jesiennym starciu tych ekip
w Ryczowie zanotowano rezultat
remisowy 1:1.
– mac Fot. mac

towym golem. To jednak nowotarżanie zadali kolejny cios.
Raz jeszcze „głowy podnieśli”
ambitnie walczący unici. Dał
o sobie znać najlepszy snajper
Unii – Jan Danecek. Oświęcimska hala eksplodowała, kiedy na
55 sekund przed ostatnią syreną
wyrównał Sebastian Kowalówka. Miejscowi grali wówczas
bez bramkarza w sześciu na
czterech. Niezbędna okazała się
zatem dogrywka, ale w niej goli
nie było. Wszystko rozstrzygnęło się dopiero w serii karnych.
Więcej zimnej krwi zachowali
oświęcimianie.
Nieprawdopodobna dawka emocji czekała na kibiców także
w czwartym ćwierćfinałowym
starciu. Pierwsze fragmenty to
hokejowe szachy. Wiadomo, że
w spotkaniu o tak dużą stawkę
o wyniku zadecydują detale.
W otwierających 20 minutach
czystych sytuacji bramkowych
było jak na lekarstwo. Nic zatem
dziwnego, że pierwsza tercja nie
przyniosła goli.
Diametralnie inna była druga
odsłona, w której wynik zmieniał się jak w kalejdoskopie.
Kiedy Michala Fikrta dwukrot-

sport
Złoto i srebro w zawodach Pucharu Polski K-1 Rules w Nowym Targu

Cage Club Katowice – Piotrem
Rzymanem. Jego trenerem jest
były mistrz świata z Oświęcimia – Dariusz Jung. W tej walce
przewaga podopiecznego Mariusza Pawlusa była wyraźna.
Fryc zdominował przeciwnika,
wykorzystując szeroki wachlarz
technik. W efekcie wygrał jednogłośnie na punkty.
Jego finałowym rywalem był
klubowy kolega – Paweł Anlauf.
Oświęcimski finał w pierwszych
dwóch rundach był remisowy.
W trzeciej mocniejszy fizycznie
Paweł Anlauf zyskał przewagę,
wykorzystując mocne techniki
bokserskie i wygrał na punkty.
– O mocnych ciosach Pawła
przekonał się wcześniej Łukasz

Bartnik z Fight Gym Lublin,
który bardzo mocno „ruszył” na
Pawła w półfinale. Po pierwszej
rundzie wygrywał, ale za swoją szarżę zapłacił wysoką cenę.
Został ciężko znokautowany
i przegrał przez KO – mówi trener Pawlus.
Paweł Anlauf nie dał szans swoim
przeciwnikom. Wygrał, zdobywając Puchar Polski. Duże brawa należą się także Bartoszowi
Frycowi, który z dużą niedowagą
świetnie poradził sobie w wyższej
kategorii i dopiero w finale uległ
Pawłowi Anlaufowi.
– Świetny wynik medalowy potwierdza bardzo dobre przygotowanie naszych zawodników.
Liczę na podobny podczas nad-

chodzących mistrzostw Polski.
W Nowym Targu niemal w każdej kategorii startował reprezentant Polski, niejednokrotnie
medalista mistrzostw świata
czy Europy. To miało kolosalny
wpływ na bardzo wysoki poziom walk. Formuła K-1 jest
jedną z najtrudniejszych formuł
walki, wzbogacona o techniki
z innych stylów, uznawana za
najbardziej prestiżową w kick
boxingu – stwierdził Mariusz
Pawlus.
Tymczasem w Katowicach odbyła się wielka gala zawodowa
Silesian Professional Kickboxing. Areną tych prestiżowych
zawodów była hala MDK w katowickiej dzielnicy Giszowiec.
Kibice sportów walki oglądali
w akcji najlepszych zawodników z całej Polski specjalizujących się w formule K-1 Rules.
W tym gronie znalazł się fajter
z Oświęcimskiego Klubu Karate
– Paweł Anlauf.
Rywalem podopiecznego sensei
Mariusza Pawlusa był reprezentant gospodarzy, czyli Piotr
Nowak z Paco Katowice. Walka
odbyła się na dystansie trzech
rund i była bardzo dynamiczna. Ostatecznie niejednogłośną
decyzją sedziów (1:2) zwyciężył
kick boxer z Katowic.
– Nasz zawodnik świetnie łączył
techniki ręczne i nożne – mówi
sensei Mariusz Pawlus, trener
oświęcimskich kick boxerów.
– To był bardzo ciekawy i stojący na wysokim poziomie pojedynek. Dwóch sędziów uznało,
że lepszy był Piotr Nowak, a jeden wskazał na Pawła Anlaufa.
Wygrał reprezentant Paco Katowice, ale z postawy Pawła jestem
bardzo zadowolony – podkreśla
Mariusz Pawlus.
– mac

powalczą o trzecioligowe mistrzostwo i udział w barażach o drugą ligę

szukał silnego sparingpartnera
i do gry był gotowy drugoligowy tyski GKS. Sandecja jednak
zapewniała, że wystawi szeroką
kadrę pierwszego zespołu.
Stało się inaczej i solarze zamiast
solidnego przetarcia odbyli po
prostu strzelecki trening. Wygrali z Sandecją 5:0 po dwóch
golach Dawida Skiernika i jednym Pawła Cygnara, Krzysztofa
Hałgas oraz Kamila Szewczyka.
Kolejny, przedostatni już sparing
oświęcimianie rozegrali wreszcie na naturalnej nawierzchni.
W Podłężu koło Krakowa ich
rywalem był przedstawiciel drugiej ligi – Puszcza Niepołomice.
Oświęcimianie zaliczyli udany
sprawdzian, wygrywając 1:0
(1:0). Jedynego gola w 15. minucie zdobył powracający na
stadion im. Braci Kisielińskich

po rocznym pobycie w pierwszoligowym zespole z Głogowa
Igor Szopa. W ostatnim meczu
kontrolnym Soła zmierzyła się
z KS Olkusz i pewnie wygrała 5:0
(3:0) po dwóch golach Jakuba
Snadnego, Przemysława Knapika i jednym Kamila Szewczyka.
– Martwią absencje i fakt, że
w ostatnim sparingu z Olkuszem
nie mogliśmy zagrać w optymalnym zestawieniu – mówi Sebastian Stemplewski, trener Soły
Oświęcim.
– Zabrakło Marcina Drzymonta
i Igora Szopy. Ten pierwszy był
chory, a Igor Szopa we wcześniejszym meczu przeciwko
Puszczy Niepołomice nabawił
się kontuzji kolana. Mam nadzieję, że szybko do nas wrócą –
dodaje Sebastian Stemplewski.
– mac

Oświęcimski finał
Znakomicie w Nowym Targu
spisali się reprezentanci Oświęcimskiego Klubu Karate z sekcji
kick boxingu. Zarówno Paweł
Anlauf jak i Bartosz Fryc dotarli do finału zawodów Pucharu
Polski K-1 Rules. Między sobą
rozstrzygnęli o podziale medali
w złotym i srebrnym kolorze.
W Nowym Targu Oświęcimski
Klub Karate reprezentował trener
– sensei Mariusz Pawlus oraz zawodnicy – Paweł Anlauf i Bartosz
Fryc. Obaj walczyli w kategorii do
81 kg. Bartosz Fryc został zgłoszony do kategorii -75 kg, ale nie
zmieścił się w limicie wagi i musiał startować kategorię wyżej.
Bartosz Fryc w eliminacjach
trafił na utytułowanego zawodnika z Krynicy – Dawida
Świerczyńskiego. To m.in. międzynarodowy mistrz Słowacji
K-1. W trakcie walki rywal
oświęcimianina cały czas starał
się wywierać presję mocnymi
technikami bokserskimi i niskimi kopnięciami.
– Bartek skutecznie stopował
ciosami prostymi i kopnięciami frontalnymi – komentuje
sensei Mariusz Pawlus, trener
kick boxerów z Oświęcimia. –
Wypracował możliwość zadania
mocnego ciosu backfist, czyli
ciosu ręką po obrocie. Później
walka toczyła się już pod dyktando Bartka, który jednogłośnie wygrał na punkty – dodaje
Mariusz Pawlus.
W półfinale Bartosz Fryc zmierzył się z zawodnikiem z Silesian

Bartosz Fryc (z lewej) został zatrzymany dopiero w finale
i to przez swojego klubowego kolegę
Fot. mac

Powrót Igora Szopy

Czy oświęcimskim solarzom
uda się powalczyć o mistrzostwo
trzeciej ligi, a co za tym idzie
udział w barażach? Już po kilku
pierwszych meczach rundy rewanżowej kibice powinni poznać
odpowiedź na pytanie, w którym
kierunku popłynie Soła.
W walce o pierwsze miejsce
ma pomóc Igor Szopa, który
ponownie zagra w pasiastych
barwach Soły. Ten 21-letni pomocnik powrócił na stadion im.
Braci Kisielińskich po rocznym
pobycie w pierwszoligowym
zespole z Głogowa. Szopa jest
jeszcze w wieku młodzieżowca,
a tacy piłkarze są szczególnie
w cenie. Miał on jesienią spore problemy z przebiciem się
do składu Chrobrego Głogów.
To był główny powód, który
zadecydował o jego powrocie
do Oświęcimia. Innym nowym
graczem Soły jest Konrad Furtak. Ten także do końca sezonu
będzie występował na zasadach
młodzieżowca. Ostatnio bronił
barw Puszczy Niepołomice.
Ostatnie sparingi z udziałem
oświęcimian mogą napawać
futbolowych kibiców w Oświęcimiu umiarkowanym optymi-

zmem. Podopieczni Sebastiana
Stemplewskiego odnieśli komplet zwycięstw. Na sztucznym
boisku w Chełmku solarze
pewnie pokonali czwartoligową Polonię Łaziska 4:1. Jeszcze
przed przerwą oświęcimianie
trzy razy trafili do siatki zespołu ze Śląska. Dwukrotnie na
listę strzelców wpisał się Paweł
Cygnar, a raz Jakub Snadny.
Czwartego gola z rzutu karnego
dorzucił Dawid Skiernik, a pod
koniec spotkania Polonia zaliczyła honorową bramkę.
W kolejnym sparingu trzecioligowcy z Oświęcimia zmierzyli
się z wiceliderem czwartej ligi
śląskiej, czyli MKS-em Myszków. To właśnie myszkowianie
niespodziewanie objęli prowadzenie. Później jednak do
głosu doszli solarze. Po dwa
gole strzelili Jakub Snadny oraz
Mateusz Gleń, a autorem ostatniego był Paweł Cygnar. Ostatecznie Soła zwyciężyła 5:2. Po
efektownym 5:0 z nowosądecką
Sandecją w obozie solarzy odczuwalny był wyraźny niedosyt.
Wszystko za sprawą składu ryPaweł Cygnar (z lewej) był najskuteczniejszym graczem
wali, opartego głównie na ekipie solarzy w rundzie jesiennej
juniorów. Trener Stemplewski Fot. mac
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Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
w łyżwiarstwie figurowym

Brązowa Unia
Trzecie miejsce zajął UKŁF
Unia Oświęcim w klasyfikacji
klubowej Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w łyżwiarstwie figurowym. Na lodowisku
w Świdnicy najwięcej punktów
uzbierali łyżwiarze warszawskiej Ochoty, a na drugiej pozycji sklasyfikowano toruńskiego
Axla. W startach indywidualnych oświęcimianie wywalczyli
dwa medale.
Znakomicie w rywalizacji juniorek A zaprezentowała się
Elżbieta Gabryszak. Prowadzona przez Iwonę Mydlarz-Chruścińską oświęcimianka
udowodniła, że w swojej kategorii wiekowej nie ma w Polsce
konkurencji. Wygrała w bardzo dobrym stylu, zdobywając
w sumie 110,64 pkt. To jej nowy
rekord życiowy. Elżbieta Gabry-

szak wyprzedziła Aleksandrę
Rudolf (Axel Toruń) i Oliwię
Rzepiel (Euro6 Warszawa).
Na najniższym stopniu podium
stanął Jakub Lofek (trenerka
Ewa Lofek), który startował
w grupie solistów B. Oświęcimianin uzbierał w sumie
83,70 pkt i musiał uznać wyższość Kornela Witkowskiego
z ŁTŁF Łódź i Piotra Wiśniewskiego z Axla Toruń.
O krok od medalu był Krzysztof Harmata. Łyżwiarz UKŁF
Unia został sklasyfikowany na
czwartej pozycji z wynikiem
111,09 pkt w rywalizacji juniorów A. Zwyciężył Ryszard Gurtler (Ochota Warszawa), przed
Miłoszem Witkowskim (ŁTŁF
Łódź) i Kamilem Peteją (Spin
Katowice).
– mac

Unitki poległy z Kojotkami z Janowa
w walce o półfinał mistrzostw Polski

Słowackie posiłki

Oświęcimianki przegrały ćwierćfinałową rywalizację z Kojotkami
Fot. mac

Nie
było
niespodzianki
w ćwierćfinale play-off hokejowej ligi kobiecej. Wyżej sklasyfikowany po sezonie zasadniczym
zespół z Janowa wyeliminował
oświęcimskie unitki. UKHK
Unia do fazy play-off przystąpił poważnie wzmocniony. Do
biało-niebieskiej drużyny trafiły
słowackie posiłki z Martina...
Mowa o Katarinie Horakovej
i Barbarze Gaurikovej. To właśnie po ich akcji oświęcimianki wyszły na prowadzenie
w pierwszym ćwierćfinałowym
boju. Janowianki odpowiedziały dopiero po kolejnych 25 minutach. Później obie drużyny
poszły na wymianę ciosów i po
drugiej tercji na tablicy świetlnej widniał rezultat remisowy
3:3. W ostatniej partii Kojotki górowały nad unitkami
pod względem kondycyjnym.
To niestety znalazło odzwierciedlenie w końcowym rezultacie.
W efekcie drużyna ze Śląska
zwyciężyła 3:5.

Po porażce w Oświęcimiu, biało-niebieskie uległy janowiankom na „Jantorze” aż 7:1. Spotkanie rewanżowe było boleśnie
dla unitek jednostronne. Ślązaczki potrzebowały niespełna
czterech minut, aby trzykrotnie
trafić do oświęcimskiej bramki.
Po stracie trzeciego gola między słupkami nastąpiła zmiana.
Annę Pieczyk zastąpiła Aleksandra Krzemień.
Jeszcze przed pierwszą przerwą
Kojotki zdobyły czwartego gola
i w pozostałych 40 minutach
całkowicie kontrolowały sytuację na lodzie. Honor unitek
uratował słowacki duet z Martina. Po zagraniu Barbary Gaurikovej jedynego gola strzeliła
Katarina Horakova.
UKHK Unia Oświęcim – Kojotki Naprzód Janów 3:5 (1:0, 2:3,
0:2)
KOJOTKI NAPRZÓD Janów
– UKHK UNIA Oświęcim 7:1
(4:1, 1:0, 2:1).
– mac
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KRZYŻÓWKA 3/2016

prezentuje Łukasz szymański

Oświęcim w latach okupacji
Autorem zdjęć jest oświęcimski fotograf Stefan Bliźniak

Fundatorem nagrody
jest Wydawnictwo

KUPON
krzyżówka 3/2016
Litery uporządkowane od
1 do 30 utworzą rozwiązanie – przysłowie uzbeckie,
które wraz z kuponem nr 3
naklejonym na kartę pocztową należy dostarczyć do
13 kwietnia 2016 r. do redakcji GZO, Oświęcimskie
Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24 w Oświęcimiu.
Na zwycięzcę losowania
czeka nagroda książkowa.
Prawidłowe rozwiązanie
krzyżówki nr 2/2016 brzmi:
„Długi sen, krótkie życie”.
Nagrodę książkową
ufundowaną przez
Wydawnictwo
Novae Res otrzymuje
p. Jarosław Korzeniowski
z Oświęcimia.
Gratulujemy i prosimy
o kontakt z redakcją.

Poziomo:
1. Zamek błyskawiczny;
2. W pracy używa hebla;
* „Pan Tadeusz” dla ucznia;
3. Choroba z dusznościami;
4. Twingo lub Megane;
* Lekarz ze skalpelem;
5. Ziomek Winnetou;
6. Pachnący krzew;
* Imitacja towaru;
7. Organizm odżywiający się różnorodnym pokarmem;
8. Nadmiar luksusu;
* Rękojeść;
9. Krzepa, siła;
10. Zwał, stos;
* Rządy strachu i przemocy;
11. Faraon z powieści Prusa;
12. Nabijano nim muszkiet;
13. Drapieżny dinozaur;
14. Płytka, przybrzeżna strefa dna
morskiego;
15. Elektryczna nad torami;
16. Zna zasady dedukcji;
17. Szczytowy punkt rozwoju;

Pionowo:
A) System rządów w państwie;
* Ptasi bobas;
B) Sędzia piłkarski;
C) Strojniś, elegancik;
* Obraza, zniewaga;
D) Nadmuchiwane posłanie;
E) Herbaciane miasto w Gruzji;
* Zapięcie z haczykiem;
F) Napój bogów;
G) Nie ona zdobi człowieka;
* Tropikalna gruszka;
H) Rządy junty;
I) Autor „Szewców”;
* Spięcie w instalacji elektrycznej;
J) Produkty usuwane podczas alkoholowej rektyfikacji;
K) Samica konia;
* Złośliwa ironia;
L) Krewny w linii męskiej;
Ł) Kielich i korona kwiatowa;
M) Łagodzi wstrząsy;
N) Port nad Garonną;
O) Chybiony strzał;
P) Dopływ rzeki Kongo.

KOLEJNE WYDANIE „Głosu Ziemi Oświęcimskiej”
18 kwietnia 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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