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Gorąca akcja w środku zimy
Tegoroczny 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przeszedł już do historii. Oświęcim uczestniczy w charytatywnej akcji od drugiego Finału, czyli od
1994 roku.
W tym roku, dzięki hojności
mieszkańców naszego miasta
i okolic, w sztabie działającym
w Oświęcimskim Centrum
Kultury zebrano 115.136,54 zł
i obcą walutę. Podobnie jak
w całej Polsce okazało się, że
pobiliśmy rekord sprzed roku!
Wtedy z Oświęcimia do sztabu
głównego w Warszawie przekazaliśmy 92.781,20 zł.
– 153 wolontariuszy wyruszyło
15 stycznia z puszkami na ulice miasta i gminy Oświęcim.
Byli to uczniowie z oświęcimskich szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych oraz
wolontariusze indywidualni –
informuje Adam Kuta z Oświęcimskiego Centrum Kultury.
– Lubię pomagać ludziom.
Podczas tegorocznego kwestowania spotkałam panią, która opowiedziała mi rodzinną
osobistą historię o tym, jak
dzięki sprzętowi zakupionemu
przez WOŚP uratowano życie jej wnuczce. Wtedy jeszcze
bardziej poczułam, jak duży
jest sens pomagania w ramach
Orkiestry. Kiedyś może i my,
nasza rodzina czy przyjaciele
też będziemy tej pomocy potrzebować – mówi wzruszona
Klaudia Sobanik, wolontariuszka wspierająca czwarty raz
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Oświęcimiu.
W sztabie od godzin porannych działał sklepik WOŚP-u,
w którym można było nabyć
wiele przedmiotów, od plakatów po biżuterię oraz losy, które wzięły udział w losowaniu
orkiestrowego tortu w kształcie
serca od cukierni Kołaczek,
wędzonej szynki od firmy Hat-Pol w Babicach, voucherów
do SPA i restauracji Trattoria
w hotelu Galicja, voucherów
do Cafe Pizzeria Rapsodia oraz
do gabinetu dietoterapii Anny
Malarek.
– Działała również kawiarenka,
w której można było kupić okolicznościowe piernikowe serca,
napić się kawy i herbaty oraz
zjeść słodkie domowe wypieki

Wolontariusze z satysfakcją przekazują pieniądze zebrane podczas 25. Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy

przygotowane przez Dzienny
Dom Pomocy, pracowników
Oświęcimskiego Centrum Kultury i ich przyjaciół. Dzieci i dorośli mogli spróbować swojego
szczęścia w kole fortuny, zrobić
sobie pamiątkowe zdjęcie oraz
fantazyjnie pomalować twarz.
Przez cały finałowy dzień
w Oświęcimskim Centrum
Kultury odbywały się akcje pn.
„Mierzymy wysoko!” oraz „Pomocne dłonie” – dodaje Adam
Kuta.
W sztabie dla Orkiestry grał
Oświęcimski Klub Modelarzy
Kolejowych „Piętrusek”, który
przygotował wiele atrakcji kolejowych dla młodszych i starszych, a Ania Strózik i Artur
Strózik – młodzi muzycy grający na akordeonie wsparli akcję
muzycznie.
W finałowym koncercie zagrali: Lumines, Besides, Bao
oraz wokaliści ze Studia Wokalnego Voicesing. Podczas
koncertu, prowadzonego przez
Wiesława „Dzikiego” Kaniowskiego, odbyła się licytacja gadżetów orkiestrowych, pracy

z cyklu Cathedrale znanego
oświęcimskiego artysty Pawła
Warchoła i voucheru na przejażdżkę londyńską taksówką
ufundowanego przez firmę
FotoZiombek.pl/.
– Rozpoczynając aukcje, zawsze mówię, że dokładamy
małą cegiełkę, ratując dzieciom
życie. Jestem po prostu wrażliwy, dlatego przyrzekłem sobie,
że będę grał z Orkiestrą do
końca moich dni. Grałem na
rzecz WOŚP na początku z Ligą
Dusz, później, gdy zespół się
rozpadł, też pomagałem. Przeżyłem ciężki wypadek, miałem
trepanację czaszki i byłem 26
dni w śpiączce. Po wybudzeniu
lekarz mi powiedział, że będę
żył, że mam jeszcze na ziemi
misję do spełnienia. Później
zrozumiałem, że tą misją jest
dalsze udzielanie się w imprezach charytatywnych – śpiewam i prowadzę koncerty oraz
licytacje. I tak będzie do końca!
Co tu dużo mówić – jestem
rockendrollowcem! – wyznaje
Wiesław „Dziki” Kaniowski,
muzyk z Oświęcimia.

O godzinie 20:00, jak w całej
Polsce, zaświeciło „Światełko
do nieba”. Sztuczne ognie przygotowane przez firmę Surex
z Bielska-Białej były pięknym
orkiestrowym akcentem, kończącym udany oświęcimski Finał. Organizator – Oświęcimskie Centrum Kultury – składa
wszystkim ludziom dobrego
serca serdeczne podziękowania.
Apolonia Maj, szefowa sztabu
WOŚP i dyrektor Oświęcimskiego Centrum Kultury podReklama

kreśla, że ukłony należą się
wszystkim, którzy wsparli akcję. Dzięki darczyńcom i sponsorom sztab może się lepiej
przygotować do Finału i sprawić, że jest bardziej atrakcyjny
dla oświęcimian.
– Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy to duże poruszenie
i akcja, która oprócz tego, że
daje konkretny wymiar materialny, to bardzo ludzi jednoczy. Finał w oświęcimskim
sztabie kończymy tradycyjnym
„Światełkiem do nieba”, a po
nim wszyscy rozchodzą się do
domów w poczuciu, że wspólnie zrobili coś dobrego – podkreśla Apolonia Maj.
Dla wielu mieszkańców naszego miasta sztab WOŚP
w Oświęcimskim Centrum
Kultury, który funkcjonuje od
2003 roku to już lokalna tradycja, jednak pamiętają także
początki Orkiestry, kiedy całe
„centrum dowodzenia” mieściło się w studiu nieistniejącej obecnie Telewizji Lokalnej
Dami. Twórcy pierwszych Finałów w Oświęcimiu pamiętają
początki jako wielką poruszającą i spontaniczną akcję, do
której bezdyskusyjnie włączyli
się w 1994 roku. Grać w Orkiestrze z Jurkiem Owsiakiem to
dla nich była oczywista sprawa.
– Wszystkie formalności, łącznie ze zgodą na zbiórkę pieniędzy, załatwiliśmy w ciągu
jednego dnia. Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy traktowaliśmy jako fantastyczny pomysł, w którym warto wziąć
udział. Pamiętam, że kilka dni
przed naszym pierwszym Finałem dzwoniliśmy do biura
WOŚP, które faksem wysyłało
nam zgodę. To był tak naprawdę jedyny dokument zezwalający nam na tę zbiórkę. Dzisiaj
powiedziałabym, że to był jeden wielki „spontan”! – mówi

Ela
w złotym
kolorze
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Halina Kornecka, była redaktor naczelna Telewizji Lokalnej
Dami, a obecnie prezes zarządu
Multimedia Partner w Oświęcimiu.
– Pamiętam długą aż do bramy
kolejkę ludzi chcących wejść
do naszego studia, żeby wesprzeć akcję. A przecież wtedy
nie było właściwie żadnej reklamy WOŚP. Ludzie bezinteresownie przychodzili, by
pomagać nam liczyć zebrane
pieniądze, wtedy jeszcze stare
przed denominacją, liczone
w milionach! Oferowali się też
z każdą inną pomocą, w zależności od potrzeb. Wystarczył
jeden telefon – docenia Halina
Kornecka.
– WOŚP jest dla mnie do dziś
fantastycznym wspomnieniem.
I do dziś gorąco wspieram Orkiestrę finansowo i mentalnie.
Mam wrażenie, że orkiestrowi
ludzie w tym konkretnym dniu
– dniu Finału – byli inni i lepsi.
To było coś niesamowitego, co
dziś się chyba nie zdarza, ale
i wtedy nie było powszechne –
podkreśla była redaktor naczelna Telewizji Lokalnej Dami.
Osobą, która przez lata na antenie oświęcimskiej telewizji
gorąco zachęcała do wspomagania Wielkiej Orkiestry jest
Monika Pawłowska.
– Początkowo nie było mowy
o żadnych wolontariuszach.
Po prostu Orkiestra grała w naszym telewizyjnym studio. Żeby
wrzucić datek do puszki i otrzymać „orkiestrowe” serduszko,
trzeba było pofatygować się
do telewizji. Kolejka sięgała
bramy wejściowej ogrodzenia
przy ul. Olszewskiego, a studio
mieściło się w niskiej części
tzw. Domu Seniora. Z czasem
„dorobiliśmy” się wolontariuszy. Były ich dziesiątki. Kwestowali od rana do wieczora,
dokończenie na s. 4
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w skrócie

Zaśpiewali razem

SZOPKA NOWOROCZNA
DZISIAJ SZOPKA CAŁKIEM NOWA, POZYTYWANA I PLUSOWA
BY PROPORCJE BYŁY ZDROWE, SĄ TEŻ GŁOSY MINUSOWE!
JEST WESOŁO ORAZ ŁADNIE PRZY STUDZIENCE I FONTANNIE!
W TOWARZYSTWIE SENNYCH CIENI, KTÓRE WYCHODZĄ Z PODZIEMI!

Wspólne kolędowanie pn.
„Kolęda razem” organizowane
przez Oświęcimskie Centrum
Kultury stało się już noworoczną tradycją w naszym mieście.
12 stycznia najpiękniejsze
polskie kolędy zaśpiewał
chór składający się z uczniów

szkół podstawowych 1, 4, 9,
miejskich gimnazjów 2 i 4 oraz
Zespołu Szkół nr 1. Z pięknymi świątecznymi piosenkami
wystąpili także wokaliści ze
Studia Wokalnego Voicesing.
– ekt

Fot. nadesłane

Kolędnicy na Zasolu

Kolędowanie to nie tylko
wykonywanie bożonarodzeniowych pieśni, ale również
obrzęd ludowy, podczas
którego grupy złożone z Trzech
Króli, turonia, Heroda, śmierci
i diabła obchodzą domy.
O dawnych zwyczajach
pamiętają mieszkańcy osiedla
Zasole, którzy kilka lat temu
powrócili do tradycji. Także
i w tym roku 5-osobowa grupa

związana z Towarzystwem
Salezjańskim na Zasolu odwiedziła kilka mieszkań osób
samotnych i chorych.
– Dla tych osób była to wyjątkowa, jeśli nie jedyna okazja
do spotkania z kolędnikami –
mówi Janina Rochowiak, którą
trudno rozpoznać na fotografii,
bowiem wcieliła się w rolę
śmierci.
– ekt

Sukces charytatywnej akcji
Świąteczna atmosfera,
smakowite wypieki, oryginalne rękodzieło, konkurs
na „Dobroczynną Bombkę
Bożonarodzeniową”, spektakl
„Czerwony Kapturek szuka
księcia”, a przede wszystkim
gorące serca mieszkańców
ziemi oświęcimskiej sprawiły, że ponad 13 tysięcy
złotych zostało przekazanych
na leczenie i rehabilitację
Krzysztofa Węgrzyna. 18-latek
z Grojca urodził się z naczyniakiem jamistym twarzy,
języka i wargi dolnej. Pieniądze na serię skomplikowanych

operacji zebrała Fundacja Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy
podczas Wielkiego Charytatywnego Jarmarku Bożonarodzeniowego, który 18 grudnia
odbył się w Oświęcimskim
Centrum Kultury. To ostatnia
z imprez zorganizowana przez
MOWP na rzecz Krzyśka,
który w Niemczech pomyślnie
przeszedł już zabieg tracheotomii. Pierwszą z cyklu
operacji, które dadzą mu
szansę na zdrowie i realizację
marzeń, zaplanowano na
19 lutego w Berlinie.
– Karo

Narciarski konkurs plastyczny
Zachęcamy wszystkie dzieci
i młodzież do zapoznania się
z zasadami bezpieczeństwa
obowiązującymi na stokach
narciarskich i zilustrowania ich.
„Stok nie jest dla bałwanów”
to motyw konkursu plastycznego na zilustrowanie Dekalogu
Reguł FIS. Konkurs organizowany jest przez Komendę
Główną Policji oraz Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów
Narciarstwa PZN, a wziąć

w nim mogą udział dzieci
i młodzież urodzone w 2001 r.
i później. Prace w formacie od
A5 do A3 wykonane dowolną
techniką (także przy użyciu
programów komputerowych)
można nadsyłać do 20 lutego
br. Do wygrania są atrakcyjne
nagrody rzeczowe. Regulamin
i kartę zgłoszenia znaleźć
można na stronie internetowej
www.policja.pl/.
– In

GŁOS WSTĘPNY
Zrobiło się właśnie tak,
że dziś wszystko ma ten znak!
W szopce (co jest bardzo zdrowe)
są też głosy minusowe,
bo choć wszystko pięknie gra,
czasem gorszą stronę ma!
U nas bardzo wyśmienicie –
i tak nam upływa życie!
Wszystko doskonale płynie
i nic nie jest tu w ruinie!
Teraz wszystko jest na plusie,
nawet to, co na minusie!
GŁOS +
Sprawy zimne i gorące –
w mieście są ich wprost tysiące!
Wszystkich ich wymieniać szkoda,
taka miejska jest uroda!
Na ulicach wiszą piękne świecidełka,
wirujące gwiazdki i inne światełka!
Pod choinką, co na Rynku
mamy wiele upominków!
GŁOS +
Trójkąt, co bermudzkim zwany
nowe wizje ma i plany.
Tam gdzie łączka się zieleni
wszystko się dogłębnie zmieni!
Tam gdzie różne trawki rosły
będą cuda dla dorosłych!
Też fontanna, moc ławeczek,
by odpocząć mógł człowieczek!
Wokół kwiatki i kolory –
świat wspaniały Pani Flory!
To cudowne jest zjawisko
w miejscu gdzie było śmietnisko!
Każdy chętnie to doceni,
wszyscy będą zachwyceni!
GŁOS +
Na Zasolu temat wtóry
będzie także Dom Kultury!
Przyszła na to właśnie pora,
tego żąda elektorat!
Jest już odpowiedni teren,
by mógł cieszyć się suweren!
GŁOS –
Nadmiar plusów ponad krajem
wnet minusem nam się staje!
GŁOS –
Jest też sprawa nie tak nowa:
uciążliwie-zapachowa!
Wielu pokrzywdzonych twierdzi,
że po prostu coś im śmierdzi!
Emitent smrodu nieznany,
ale problem jest badany!
Nie ma końca tej emisji,
ciągle coś w powietrzu wisi!
GŁOS –
Jest też z dymem ciężka sprawa
to już na skandal zakrawa:
gęste i cuchnące dymy,
bo w piecach śmieci palimy
oraz inne wstrętne rzeczy –
temu nie można zaprzeczyć!
Kary będą z tej przyczyny
za trujące świat kominy!
Bo nie można tak jak leci
spalać w piecach różnych rzeczy –
i plastiku i oponek,
to po prostu zabronione!

GŁOS +
Jeździć po każdej ulicy
będą piękne solarisy!
Wprost z fabryki, bardzo nowe,
wszystkie niskopodłogowe,
a więc z wsiadką i wysiadką
wszystko pójdzie bardzo gładko!
Pięknie działa w mieście spółka –
oto mamy plus na kółkach!
GŁOS +
A na Zamku piękne sprawy,
eksponaty i wystawy!
Kiedyś grzmiały tam armaty
przed ponad stu laty!
Dzisiaj w Zamku tego ścianach
można postrzelać z szampana!
Zaś w OCK-u różne sprawy –
i artyści i wystawy!
Jedno tu powiedzieć muszę
wszystko zawsze z dużym plusem!
GŁOS W tych laurkach słodycz tkwi,
od której mnie nieco mdli!
GŁOS +
Biblioteki sukces spory
wciąż nagrody i splendory!
A ponadto ciągle nowe
piękne płytki chodnikowe!
To nie mania czy też fobia,
ale twórców antologia!
GŁOS –
Czekam w lęku i zachwycie
na swe imię na tej płycie!
Napisałem już poemat,
ale płytki żadnej nie mam!
Opisałem miasta dzieje
trzy powieści, dwa eseje,
piszę jedną stronę co dzień,
a więc płytki jestem godzien!
Tak to widzę i tak czuję
i sam siebie nominuję!
Mam też pomysł całkiem nowy –
o Bonie na tle zamkowym!
GŁOS +
Mamy płytek my bez liku,
będą na innym chodniku!
Nominację przyjmujemy
i wnet płytkę wmontujemy!
GŁOS +
Dom Młodzieży lat 30
już się w naszym mieście mieści!
To historia jest tam panią
wszyscy pilnie patrzą na nią!
I na dziś co tu wyrasta,
trwa w pamięci w dziejach miasta!
Młodzież szuka tu przez lata
zła i dobra, sensu świata!
GŁOS –
Płynie czas i płyną łodzie
oraz tratwy morską tonią!
Płyną ku nam po ratunek,
ale często toną!
Nasza ziemia i z szeregu
nie przyjęła ni jednego!

GŁOS –
A co słychać w polityce?
Tylko spory i różnice,
każda ze stron jest gotowa
wziąć na język ostre słowa!
Ale – jest do przewidzenia –
kiedyś moment pogodzenia!
Nawet spór toczony chętnie
nie może trwać permanentnie!
To jest sprawa dobrze znana,
że po zmianie idzie zmiana!
GŁOS +
Tu Szpitalna, a tam Krzywa,
ulic ładnych nam przybywa!
Można dodać też do tego
również wieszcza Słowackiego!
Jest też ulic zaniedbanych cały szereg,
choćby Berek!
GŁOS +
A przy Berka pomysł nowy,
będzie hotel Hiltonowy!
Więc pobliskie okolice
muszą zmienić swe oblicze!
Sprawy ruszą szybkim krokiem,
stoją dźwigi już wysokie!
Mam w tej sprawie ja dylemat,
bo szopkowy tracę temat!
GŁOS +
Latem remont trwał uliczny,
mieliśmy koreczek śliczny!
Cierpieliśmy w wielkiej biedzie,
lecz teraz się lepiej jedzie!
GŁOS +
Nowy market – bądźmy radzi –
powstał przy ulicy Jadzi!
Bardzo duży i wspaniały
oraz wielce okazały!
Marketów jest zatrzęsienie,
ale wciąż bywają w cenie!
GŁOS +
„Głos” od dawna strona po stronie
trzymają niewieście dłonie!
Lecz zapewne tak jak wszędzie czasem różnie los się przędzie!
Ważni są współpracownicy,
których głos się mocno liczy!
„Głos” ma lat 25!
Do radości więc jest chęć!
I w tą sympatyczną porę
poszliśmy w świat z parasolem!
Pamiątka i upominek
na deszczową złą godzinę!
GŁOS KOŃCOWY
Już kończymy widowisko,
bo jesteśmy świtu blisko!
Na naszym wspaniałym Rynku,
pod piękną jak sen choinką!
W nowym roku więc w luksusie
żyjmy wciąż na wielkim plusie,
a na koniec pełni wzruszeń
pożegnajmy szopkę z plusem!
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Dyżur na Garbarskiej

Choćby na biegun!

Od 1 stycznia 2017 roku świadczenia w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udziela Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Przychodni Rejonowej
nr 4 w Oświęcimiu.

P

Przez ostatnie lata usługi
świadczyło Miejskie Centrum Medyczne z Libiąża w
budynku przychodni Multimed przy ul. Chemików 5,
jednak końcem ubiegłego
roku wypowiedziało umowę.
Dlatego Małopolski Oddział
Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił konkurs uzupełniający na realizację świadczeń, który wygrał Zakład
Lecznictwa Ambulatoryjnego
w Oświęcimiu.
Zakres i forma opieki nad
pacjentami nie zmienia się.
Świadczenia nocnej i świą-

tecznej opieki zdrowotnej
są bezpłatne i udzielane bez
skierowania. Ambulatorium
jest do dyspozycji pacjentów

felieton

Podczas dyżurów w Przychodni Rejonowej nr 4 dostępnych
będzie trzech lekarzy, w tym
pediatra. Dyżurujący lekarz
udziela porad: w warunkach
ambulatoryjnych, w domu
pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych) i telefonicznie.
Ambulatorium przy ul. Garbarskiej 1 (nr tel. 338430595)
przyjmuje pacjentów z Oświęcimia oraz gmin: Oświęcim,
w dni powszednie w godz. Brzeszcze, Chełmek, Przeci18:00–8:00 oraz całodobowo szów i Zator.
– In
w soboty, niedziele i inne dni
ustawowo wolne od pracy.

Straszny smog
Smog w Polsce straszy ostatnio ponad miarę. Poziom groźnych dla zdrowia pyłów w niektórych regionach przekroczył dopuszczalne normy nawet 30-krotnie.
W wielu miejscach w kraju zalecano, by nie opuszczać mieszkań.
Od początku roku nad Małopolską unosi się fatalne powietrze. Niebezpieczny dla
zdrowia smog to mieszanka różnych pyłów o nazwie
PM10. Zawiera m.in. rakotwórczy benzopiren, czyli substancję znaną z etykiet papierosów. Specjaliści
alarmują, że zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym przekraczało i może
jeszcze przekraczać poziom
dopuszczalny wielokrotnie.
Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego niemal
codziennie wydaje ostrzeżenia, by nie przebywać na powietrzu zbyt długo. Dotyczy
to zwłaszcza kobiet w ciąży,
dzieci i osób starszych, chorych na astmę, choroby alergiczne skóry, oczu i choroby
krążenia.
Problem nasilił się, bo na zewnątrz było bardzo mroźno. W okresie zimowym
mieszkańcy intensywnie palą
w piecach węglem, a to główne, poza spalinami samochodowymi, źródło skażenia powietrza. Ci, których nie stać
na dobry opał, wrzucają do
ognia, co popadnie, także plastikowe butelki i inne odpady. Bez wiatru, który mógłby
przepędzić zanieczyszczone
chmury, powietrze jest przesycone groźnym dla zdrowia, a nawet życia, pyłem.
Dym snujący się nad dachami to sytuacja, która niestety
powtarza się co roku. Zwykle
najgorzej jest wieczorami, gdy
ludzie wracają z pracy do domów i zaczynają grzać. Wtedy nad miastem unosi się gę-

sta czarna mgła. W Kotlinie
Oświęcimskiej szarawe opary widać nawet nad łąkami
i polami. Tymczasem lekarze
alarmują, że zwiększona zawartość pyłu zawieszonego
może powodować zapalenia
krtani, przewlekłe zapalenia
zatok, astmę, choroby płuc
i nowotwory układu oddechowego.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznaje, że
bezpieczny dla ludzkiego
zdrowia górny poziom zanieczyszczenia pyłem zawieszonym PM10 to 20 mikronów
na metr sześc. W Polsce alarmuje się o zanieczyszczeniu
dopiero przy poziomie 200
mikronów PM10. W Oświęcimiu, Chrzanowie czy Wadowicach jakość powietrza
nie jest monitorowana. Stężenie smogu mierzone jest tylko w Trzebini i Olkuszu. Miasto Oświęcim czyni jednak
starania o utworzenie stałego punktu pomiaru i analizy
składu powietrza.
W grudniu ubiegłego roku Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął projekt uchwały
antysmogowej dla Małopolski.
Najważniejszymi założeniami
ekoprojektu jest ograniczenie
powstawania nowych źródeł
niskiej emisji i wprowadzenie
zakazu instalowania tzw. kopciuchów, czyli kotłów, które
nie spełniają żadnych norm
emisji zanieczyszczeń.
Część gmin przestała bagatelizować problem i oferuje
pieniądze na wymianę pieców węglowych na inne, bardziej ekologiczne źródła cie-

kamila drabek

owietrze arktyczne sprowadziło do Polski
zimę. Nieco opóźnioną, bo czekaliśmy na nią
w grudniu. Ale jest. Tuż po ciepłych dniach
nadeszły mroźne, które skuły lodem kraj.
Opady śniegu jak zwykle okazały się zaskoczeniem.
Na drogach zrobiło się niebezpiecznie. Błoto pośniegowe
bywa wielce zdradliwe, o czym mogłam się niestety
znowu przekonać. Poza tym z ogromnym zdziwieniem
spoglądałam na rowerzystów zmagających się z koleinami
śniegu na jezdni, ze zdziwieniem tym większym, im
bliżej znajdowała się ścieżka rowerowa. Nie wiem, kiedy
utrwali się nawyk korzystania (niezależnie od pory roku)
ze ścieżki rowerowej, jeśli takowa istnieje.
Ciekawe, jaki wpływ niskie temperatury wywrą na
postanowienia noworoczne. Czy zmrożą je w zalążku,
czy zahartują naszą wolę, abyśmy zrealizowali wszystko,
co zaplanowaliśmy na 2017 rok? Choćby to miała być
wyprawa na biegun! Do siego roku!			

nie tylko z miasta
Andrzej winogrodzki

N

owy rok ma dopiero pół miesiąca! Pierwszy felieton w nowym roku na tym miejscu też będzie
połową, a może nawet tzw. „mniejszą połową”
normalnego. Już na tej konstatacji mógłbym ten
felieton zakończyć, by powrócić do normalności treściowej i objętościowej felietonu w drugim miesiącu roku, to
jest w lutym. Lapidarność tego tekstu wynika między innymi z zaangażowania zajęciowego autora w innym nieodległym miejscu. A więc do spotkania w lutym!

Płatne

Podziękowanie
Lekarzom i Pielęgniarkom Oddziału Anestezjologii
i Intensywnej Terapii szpitala w Oświęcimiu za serdeczną
i profesjonalną opiekę nad Julianem Gębołysiem
składa Żona z Rodziną
pła. Oświęcim także podjął
walkę ze smogiem. Od kilku lat realizowany jest program dopłat do wymiany
pieców. Skorzystało z niego
198 osób, a na dotacje wydano blisko 923 tys. zł. Również
w tym roku będą dopłaty do
wymiany starych pieców na
nowe ekologiczne urządzenia
grzewcze oraz zakup i montaż
solarów. W budżecie jest na to
110 tys. zł. Z programu mogą
korzystać mieszkańcy Oświęcimia.
Od kilku miesięcy strażnicy
miejscy sprawdzają też, czy
mieszkańcy nie spalają w piecach śmieci.
– Przeprowadziliśmy 80 kontroli i pobraliśmy 14 próbek do badania. W dwóch
przypadkach
stwierdzono
spalanie odpadów, 24 kontrole skończyły się pouczeniem właścicieli, a trzy
osoby zostały ukarane mandatami karnymi – mówi Joanna Brania komendant Straży Miejskiej w Oświęcimiu.
Strażnicy proszą też o współpracę mieszkańców i zgłaszanie potencjalnych zagrożeń
pod bezpłatny numer 986 lub

e-mail: sm@um.oswiecim.pl.
Na podstawie upoważnienia
Prezydenta Miasta Oświęcim
strażnicy miejscy uprawnieni
są do wejścia i kontroli nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, przez całą dobę,
a w przypadku prywatnych
domów w godzinach od 6:00
do 22:00.
Według statystyk do sprzedaży trafia 800 tys. ton mułów,
czyli odpadów węglowych.
W efekcie ponad 98 proc.
mieszkańców regionu oddycha powietrzem, w którym
nawet 10-krotnie przekroczone są dopuszczalne poziomy rakotwórczego benzo(a)pirenu, a ponad 4 tys. osób
rocznie umiera na choroby
będące następstwem zanieczyszczonego powietrza.
Wyniki automatycznych pomiarów jakości powietrza są
przekazywane bezpośrednio
ze stacji pomiarowych. Można
je śledzić na bieżąco na stronie
internetowej Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska: www.krakow.pios.
gov.pl.
– Karo

Podziękowanie
Pracownikom Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu
za pełną życzliwości i zrozumienia 2-letnią opiekę
nad Julianem Gębołysiem
składa Żona z Rodziną
Podziękowanie
Wszystkim Osobom, które udzielały pomocy
Julianowi Gębołysiowi na placu targowym w Oświęcimiu
oraz załodze Pogotowia Ratunkowego Bóg zapłać
Żona z Rodziną
Podziękowanie
Księdzu Proboszczowi i Kapłanom
parafii św. Maksymiliana w Oświęcimiu
za wsparcie duchowe w trudnych dla nas chwilach
Halina Gębołyś z Rodziną
Stanisławie Marchelewicz
wyrazy współczucia
z powodu śmierci Mamy
składają Koleżanki i Koledzy
z Oświęcimskiego Centrum Kultury
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Dziecięce fotografie
„Miejsca pamięci narodowej w Starym Mieście” to temat konkursu fotograficznego, w którym wzięły udział dzieci z oświęcimskich
podstawówek.

7 stycznia 2001 r. – 9. Finał WOŚP w studiu Telewizji Lokalnej Dami
Fot. Barbara Medoń, ze zbiorów Moniki Pawłowskiej

nie bacząc na mróz czy śnieg. Przychodzili do nas w zamarzniętych
nogawkach, ale tak szczęśliwi, że
dodawali nam skrzydeł i nadziei, że
warto, że trzeba, że działamy razem
w słusznej sprawie. Finały to był
czas, kiedy prowadziłam program
do trzeciej nad ranem, a następnego
(w sumie tego samego) dnia z wielką
chrypą stawiałam się o 8:00 w pracy
– i dawałam radę! Kiedyś pani, która
przyszła w poniedziałek po wylicytowane obrazki była w szoku – że byłam
w nocy i jestem rano, wyściskałyśmy
się i życzyłyśmy sobie „dalszej jazdy
z Owsiakiem”. Cudowny czas, cudowni ludzie! To była prawdziwa „zadyma w środku zimy”. Od samego początku! – wspomina „z łezką w oku”
Monika Pawłowska, była redaktor
Telewizji Dami.
– Chyba wtedy obudziła się we mnie
chęć pomagania. Bo kiedy już telewizyjnego sztabu nie było – przejęło tę
funkcję Oświęcimskie Centrum Kultury – razem z moimi kolegami dziennikarzami kwestowaliśmy z puszkami
w rękach. Nigdy nie przechodzę obojętnie wobec wolontariuszy WOŚP –
jestem wierna tej pięknej idei, którą
realizuję na innych płaszczyznach.
Pomaganie jest piękne! – przekonuje
Monika Pawłowska.
– Byłam nakręcona swoimi emocjami i emocjami innych. To pozytywne wibracje, które zachęcały do
działania. Pamiętam licytację złotego
serduszka „na odległość” – dziewczyna w Oświęcimiu, a jej rodzice
w Brzeszczach, gdzie nie docierała
nasza telewizja. Ona oglądała naszą
relację i dzwoniła do rodziców z aktualną ceną. A oni podbijali. I tak
przez całą noc. Wygrali, serduszko
było ich. A wcześniej pojechałam po
nie do sztabu WOŚP razem z ówczesnym kierowcą rajdowym Andrzejem
Dziędzielem. Pierwszy i ostatni raz
siedziałam w fotelu pilota w rajdowym samochodzie. Nawet nie chcecie
wiedzieć, w jakim czasie Andrzej poSponsorzy Finału:

konał odległość Warszawa–Kraków,
gdzie w TV Kraków czekano na nas!
Umierałam w tym fotelu, dziś powiedziałabym, to była jazda „bez trzymanki”! – dodaje.
Od 1994 roku Zakładowy Dom Kultury, czyli dzisiejsze Oświęcimskie
Centrum Kultury, włączył się w działania sztabu w naszym mieście. Obok
wydarzeń i trzymających w napięciu
licytacji w telewizyjnym studiu Dami,
w ZDK toczyła się co roku ciesząca
się dużym zainteresowaniem wielka
loteria fantowa, a oświęcimscy fani
muzyki przychodzili na koncerty.
– Współpracując z Telewizją Lokalną
w pierwszym roku WOŚP w Oświęcimiu, nie mieliśmy nawet oryginalnych identyfikatorów, bo telewizja
miała ich niewiele. Ale w następnych
latach pracownicy ZDK byli już zgłaszani jako wolontariusze i dostawali
identyfikatory. Od 1997 roku byliśmy
już OCK i wciąż organizowaliśmy
koncerty oraz wielką loterię. Kilkunastu wolontariuszy kwestowało w holu
i na parkingu – wspomina początki
WOŚP w ZDK i OCK Apolonia Maj.
– Zainteresowanie młodzieży wolontariatem w WOŚP świadczy o tym,
że jest to żywa akcja, która porusza
i poruszać będzie. To wytrwali ludzie,
którzy w większości mają dar wzbudzania zaufania i przekonywania, którzy absolutnie nic, oprócz satysfakcji i dobrych odczuć, nie otrzymują
w zamian. Cenne jest także zaangażowanie nauczycieli, którzy sprawują
opiekę nad uczniami – zaznacza dyrektor OCK.
Pieniądze zebrane w oświęcimskim sztabie w dniu jubileuszowego
25. Finału ze wszystkich działań zostaną w całości przekazane na rzecz
Fundacji WOŚP. W tym roku graliśmy pod hasłem: „Dla ratowania
życia i zdrowia dzieci na oddziałach
ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej
seniorom”.
– Marzena Wilk

4 stycznia w Szkole Podstawowej
nr 1 w Oświęcimiu, która była organizatorem konkursu, odbyło się
podsumowanie i wręczenie nagród.
Zadaniem uczestników było wykonanie zestawu trzech fotografii czarno-białych lub kolorowych
tego samego obiektu (miejsca pamięci narodowej) w różnych ujęciach. Do zdjęć należało dołączyć
krótki opis przedstawionego obiektu, jego lokalizację oraz informacje
o tym, co upamiętnia.

Był to kolejny konkurs organizowany przez Szkołę Podstawową nr 1
pod patronatem Klubu „Oświęcimska Starówka”.
– Tym razem celem konkursu było
uwrażliwienie dzieci i młodzieży na
przestrzeń będącą dziedzictwem
kulturowym Oświęcimia, w której
przebywają i uczą się. Udział w nim
miał rozwijać u uczestników kreatywność oraz umiejętność dostrzegania w przestrzeni miejskiej detali
upamiętniających ważne wydarzenia historyczne – miejsc pamięci

narodowej i kształtować uczucia patriotyczne. Ponadto celem konkursu
było propagowanie sztuki fotograficznej oraz rozwijanie umiejętności obserwacji i interpretacji – mówi
Anna Wiśniewska, dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 1 w Oświęcimiu.
Na konkurs wpłynęły prace uczniów
z trzech oświęcimskich szkół: SP
nr 1, SP nr 5 i SP nr 11. Komisja
konkursowa pod przewodnictwem
Tadeusza Firczyka dokonała oceny
prac i przyznała nagrody. I miejsce
zajęła Julia Kozdroń, uczennica klasy
V Szkoły Podstawowej nr 1 w Oświęcimiu, a II miejsce przyznano Anicie
Smreczak, uczennicy klasy VI tej
samej szkoły. Łącznie nagrodzono
i wyróżniono trzynaście prac.
Szkoła Podstawowa nr 1 i Klub
„Oświęcimska Starówka” już planują kolejny konkurs dla dzieci – tradycyjnie związany ze Starym Miastem.
– In

Inicjatywy i działania seniorów
Oświęcimska Rada Seniorów, pracująca w nowym składzie od lutego ubiegłego roku, podsumowała dotychczasową działalność.
Podczas dziewięciu posiedzeń
omawiano istotne sprawy dotyczące środowiska seniorskiego
w Oświęcimiu, a także możliwość
działań w zakresie współpracy z innymi samorządami seniorów, w tym ewentualnego udziału
przedstawicieli OSR w organizacjach ogólnopolskich. Podczas spotkań rozważano także propozycje
zgłaszane przez oświęcimian podczas dyżurów Rady, m.in. ułatwienia dojazdu autobusami MZK do
ogrodów działkowych na Kamieńcu, przebudowy podjazdu dla niepełnosprawnych do tzw. „Białego
Domku” oraz poprawę właściwego
zagospodarowania terenu przy budynku czy bezpłatnych szczepień
przeciwko grypie dla seniorów.
Członkowie Oświęcimskiej Rady
Seniorów brali udział w przedsięwzięciach i szkoleniach, które poszerzały wiedzę na temat
możliwości działań na rzecz osób
starszych. Seniorzy zapoznali się
z ofertą Galerii Książki skierowaną do tej grupy wiekowej, z działaniami policji w zakresie bezpieczeństwa seniorów. Brali udział
w projekcie „Profesjonalne Rady
Seniorów” organizowanym przez
Fundację Kultury Chrześcijańskiej

„Znak” w Krakowie, który miał na
celu m.in. przedstawienie dobrych
praktyk aktywizowania seniorów
w środowisku lokalnym, zasad finansowania rad seniorów, metod
pozyskiwania środków czy możliwości tworzenia związków organizacji seniorskich. W ramach tego
projektu odbyły się „Seniorskie
warsztaty ożywienia obywatelskiego” w Oświęcimiu oraz wyjazdy
studyjne w Gliwicach, Miechowie,
Kościelisku i Krakowie.
– Rozpoczęliśmy też współpracę
z internetowym Radiem Oświęcim. W każdą trzecią środę miesiąca o godz. 15:00 na antenie będzie
można posłuchać audycji pt. „Radio Seniora”, w której będą przekazywane informacje z życia poszczególnych środowisk seniorskich oraz
istotne informacje na temat przedsięwzięć, które mogą interesować
osoby starsze. W grudniu wyemitowano pierwszą audycję poświęconą
działaniom Uniwersytetu Trzeciego
Wieku przy Oświęcimskim Centrum Kultury. Gościem kolejnej audycji w Radiu Oświęcim 18 stycznia
będzie dyrektor Dziennego Domu
Pomocy Agata Lorek. Powtórki
programu można usłyszeć we wtorki o godz. 20:00 lub poszukać w ar-

chiwum radia – informuje Włodzimierz Paluch, przewodniczący
Oświęcimskiej Rady Seniorów.
Aby posłuchać Radia Oświęcim
należy wejść na stronę internetową
www.radiooswiecim.pl/, tam też
znajduje się archiwum audycji.
W 2017 roku Oświęcimska Rada
Seniorów zamierza kontynuować swoje dotychczasowe działania. Seniorom zależy na nawiązaniu współpracy z Młodzieżową
Radą Miasta Oświęcim, aby rozwijać międzypokoleniową wymianę doświadczeń. Podczas pierwszego tegorocznego spotkania ORS
ustanowiła i uchwaliła „Nagrodę za działania na rzecz seniorów
na terenie miasta Oświęcim”, którą zamierza przyznać już w lutym.
Nagroda ta będzie wręczana raz
w roku osobie bądź instytucji działającej w naszym mieście na rzecz
seniorów. W 2017 roku Rada ma
do dyspozycji 30 tys. zł na realizację swojego planu pracy.
Oświęcimska Rada Seniorów jest
zespołem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym przy Prezydencie Miasta.
Reprezentuje interesy i potrzeby
oświęcimskich seniorów. Jej członkowie pełnią swoje funkcje społecznie. Zapraszają mieszkańców
na dyżury w każdą drugą środę
miesiąca w godzinach 11:00–12:00
do budynku Rady Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.
– In

Wspierający Finał:
Miejski Zakład Komunikacji, Agencja Ochrony Fox Security, „Surex” – pokazy pirotechniczne

Fot. UM w Oświęcimiu

Darczyńcy Finału:
Cukiernia Kołaczek, Cukiernia Ksenia Malik,
Piekarnia-Cukiernia Robert Tyran, Piekarnia
Piskorek, Mięsa i wędliny „Hat-Pol” Grzegorz
Hatłas, Hotel Galicja Wellness & SPA, Rapsodia Cafe Pizzeria, FotoZiombek.pl, Restauracja Skorpion, Restauracja Meksykańska,
Sklep „Grażyna”, Sklep Lotos, Sklep Palabras,
Hurtownia Feliks, Sklep AutoNomia, Dzienny
Dom Pomocy, Anna Malarek – gabinet dietoterapii, Paweł Warchoł – artysta plastyk, Miasto Oświęcim
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Przyzwoitość oczami młodzieży Pożegnanie proboszcza
14 grudnia 2016 r. odbyła się III Ogólnopolska konferencja dla mło- Zmarł wieloletni proboszcz parafii Wniebodzieży, studentów i doktorantów „O wolności i prawach człowieka. wzięcia Najświętszej Marii Panny w OświęciWarto być przyzwoitym” zorganizowana w Bibliotece Galeria Książki. miu ks. kanonik Jerzy Brońka.
Gościem specjalnym był ppor. Karol Cierpica.

Adwertorial

mundurowych, którzy poświęcali się
w służbie publicznej. Wielu z nich
ucierpiało psychicznie, fizycznie lub
ma trudności z życiem w cywilu po
zakończeniu służby.
Uczestnicy konferencji mogli się zapoznać z wieloma referatami dotyczącymi wartości, postaw i autorytetów obecnych w historii najnowszej
i we współczesności. Wystąpienia
dotyczyły m.in. Ireny Sendlerowej, Janusza Korczaka, papieża Piusa XI, Jerzego Bieleckiego, Nelsona
Mandeli, Jerzego Owsiaka i Conchity Wurst. Prelegenci rozważali
kwestię Ukraińców, którzy poma-

gali Polakom podczas rzezi wołyńskiej oraz inne tematy. Alicja Bartuś przedstawiła referat na temat:
„Wizyta uczniów w miejscu pamięci Auschwitz i jej efekty w oparciu
o wyniki badań wśród małopolskich
uczniów”. Wnioski płynące z projektu Małopolska pamięta są zaskakujące, niestety nie zawsze pozytywne.
Więcej na temat przeprowadzonych
badań można przeczytać w publikacji pod red. naukową dr Alicji Bartuś, pt. „Dzieci wojny”, która ukazała
się drukiem w grudniu 2016 r.
– Kamila Drabek

Licznie zgromadzeni kapłani na czele z Piotrem Gregerem, biskupem
pomocniczym diecezji bielsko-żywieckiej i Kazimierzem Górnym, rzeszowskim biskupem seniorem, a także mieszkańcy Oświęcimia i okolic
wzięli udział 22 grudnia 2016 roku
w uroczystościach pogrzebowych ks.
Jerzego Brońki. Dzień wcześniej modlitwie podczas importy przewodniczył w oświęcimskim kościele bp Roman Pindel.
Jerzy Brońka urodził się w Gierałtowicach 21 grudnia 1949 roku. Zmarł
w wieku 67 lat. W 1967 r. wstąpił do
krakowskiego seminarium. Rok później został zmuszony do przerwania formacji kapłańskiej, by odbyć
dwuletnią zasadniczą służbę wojskową. W 1974 r. przyjął święcenia
z rąk kard. Karola Wojtyły. Pracował
w parafiach w Dąbrowie Narodowej,
Krakowie Borku Fałęckim, w latach
1983–87 tworzył parafię w Brzezince. Tworzył też parafię w krakowskich
Mistrzejowicach na osiedlach Piastów
i Bohaterów Września. W 1990 roku
kard. Franciszek Macharski skierował
go do pracy w oświęcimskiej parafii
WNMP.

Fot. diecezja bielsko-żywiecka

Oświęcim jest miejscem, gdzie dyskusja o prawach człowieka jest historycznie uzasadniona. Oświęcimskie
Forum Praw Człowieka, w ramach
którego odbyła się grudniowa konferencja, wpisało się już w cykl międzynarodowych inicjatyw pokojowych.
Konferencja odbyła się w kilku sesjach tematycznych. Na początku młodzi ludzie spotkali się
z ppor. Karolem Cierpicą, weteranem odznaczonym m.in. orderem
Brązowej Gwiazdy, Honorową Bronią Białą, Krzyżem Kawalerskim
Orderu Krzyża Wojskowego – za
wybitne czyny bojowe oraz osobiste
męstwo i odwagę w czasie działań
bojowych przeciwko aktom terroryzmu podczas użycia Sił Zbrojnych
RP poza granicami państwa w czasie
pokoju. W 2013 r. podczas wybuchu
talibskiego ładunku w bazie Ghazni
w Afganistanie 24-letni sierż. Michael Ollis zginął, ratując życie Karolowi Cierpicy. Polski żołnierz prowadzi obecnie fundację Dziękuję Ci
za Służbę – Thank You For Your Service Foundation, założoną w celu
wspierania pracowników służb

W kazaniu ks. dr Józef Morawa przypomniał, że przez 26 lat kapłańskiej
posługi ks. Brońka był proboszczem
oświęcimskiej parafii, a wcześniej
tworzył pierwszą samodzielną parafię w Brzezince, w sąsiedztwie byłego
niemieckiego obozu zagłady.
Bp Piotr Greger wyraził wdzięczność
za 42 lata wiernej i gorliwej pracy
duszpasterskiej – 18 lat dla Kościoła
krakowskiego i 24 lata dla nowej diecezji bielsko-żywieckiej.
Ks. Brońka zmarł 19 grudnia, 2 dni
przed swoimi 67 urodzinami. Został
pochowany na cmentarzu parafialnym w Oświęcimiu.
– In

WSZYSTKO
NA
MAKSA
w nowo otwartym Salonie Firmowym Vectry w Oświęcimiu

Wywiad z Pawłem Płatkiem
dyrektorem sprzedaży w POS
Vectra to ogólnopolska firma, która
swoje usługi świadczy na terenie całego kraju. Czy taki mały rynek, tu
w Oświęcimiu, jest dla Was ważny?
Paweł Płatek: Jesteśmy firmą o zasięgu ogólnopolskim, działamy w wielu
miastach na terenie całego kraju, również w Oświęcimiu. Dla Vectry każda
grupa abonentów, każdy indywidualny
klient ma takie samo, ważne znaczenie.
W każdej lokalizacji wprowadzamy takie same usługi na najwyższym poziomie i jednocześnie takie same, wysokie
standardy obsługi klientów. I nie ma dla
nas różnicy, czy jest to Warszawa, czy
jakakolwiek inna miejscowość. Vectra
działa w ponad 350 miastach w całej
Polsce, z czego większość to małe i bardzo małe lokalizacje. Naszym celem
jest taki sam standard usług i obsługi
klienta w każdej miejscowości.
Konkurencja na rynku oświęcimskim
jest spora. Decydując się na konkretnego operatora, klient bierze pod uwagę
nie tylko atrakcyjność oferty, ale również opinie o niezawodności usług oraz
o poziomie obsługi. To znak czasów…
Będąc relatywnie dużą firmą nie jest
łatwo być doskonałym i niezawodnym.
Sporo już zrobiliśmy i z pewnością ciągły rozwój również w tym względzie
jest na stałe wpisany w nasze działania. Motywujące jest to, że nasze starania są zauważane. Przybywa nam
zadowolonych klientów, u których widać wzrost satysfakcji z posiadanych
produktów czy poziomu obsługi klienta. Jak pokazuje badanie „Polskiego Instytutu Badań Jakości” z sierpnia 2016
roku, klienci już teraz wysoko oceniają

naszą codzienną pracę. W niezależnym
badaniu ofert i jakości obsługi klienta „Internet 2016 – dostawcy” Vectra
osiągnęła najlepszy wynik ogólny na tle
konkurencji. Bez wątpienia raport ten
w całej Polsce potwierdza, zarówno naszą wysoką jakość w szerokim aspekcie oraz zaświadcza o uznaniu naszych
klientów.
Od początku grudnia 2016 roku wszelkie sprawy z Vectrą mieszkańcy Oświęcimia mogą załatwiać w nowo otwartym Salonie Firmowym.
Otwarty niedawno Salon Firmowy
w Oświęcimiu jest nowym, wygodnym
miejscem, gdzie osobiście można uzyskać informacje oraz załatwić wszystkie
sprawy abonenckie. Uważam, że nowe
miejsce jest doskonałą lokalizacją,
spełniającą obietnice łatwego dostępu
do naszych doradców. Lokalizacja Salonu przy ulicy 3 Maja 8A znajduje się
blisko centrum miasta, co zdecydowa-

nie ułatwia bezpośredni kontakt z nami
wszystkim zainteresowanym.
Nowy Salon Firmowy to także komfortowe i nowocześnie zaaranżowane
wnętrze, w którym załatwianie spraw
abonenckich staje się przyjemnością.
Nasza oferta adresuje potrzeby każdego domownika, dlatego chcieliśmy, aby
wnętrze Salonu Firmowego otrzymało
także odrobinę ciepła i rodzinnej atmosfery. Zadbaliśmy o wygodne stanowiska
kontaktu z pracownikami oraz miejsca
do zapoznania się z naszymi usługami.
Odwiedzający nasz nowy punkt obsługowy mogą skorzystać z elektronicznego
systemu kolejkowego. Osoby ceniące sobie oszczędność czasu mają możliwość
umówienia wizyty na konkretny dzień
i godzinę, korzystając z formularza na
stronie internetowej Vectry. Salon czynny
jest przez sześć dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–
18:00 oraz w soboty 9:00–13:00.

Czy nowy Salon Firmowy spełnia potrzeby osób niepełnosprawnych?
Oczywiście zadbaliśmy o wygodę osób
niepełnosprawnych, usuwając wszelkie
bariery architektoniczne. Ale nie tylko –
nowy Salon jest również miejscem przyjaznym dzieciom. Kącik zabaw dla najmłodszych pozwoli rodzicom zająć się
rozmową z konsultantem w poczuciu, że
ich pociechy spędzają czas na fajnej zabawie. Pragnę przypomnieć, że dzisiaj
Vectra udostępnia aż 14 telewizyjnych
kanałów dla dzieci o różnej tematyce.
Poza tym mamy dla nich także mnóstwo
bajek oraz różnorodnych programów dostępnych w usłudze Vectra VoD.
Czy trzeba przychodzić do Salonu Firmowego Vectry, przecież firma oferuje
wiele innych form kontaktu?
Rzeczywiście większość spraw do
Vectry można załatwić bez konieczności wychodzenia z domu. Dlatego
oprócz punktów bezpośredniego kontaktu z nami, rozwijamy także infolinię
oraz narzędzia elektroniczne, takie jak
e-mail oraz internet. Na naszej stronie www działa wygodna Strefa Klienta, którą stale rozbudowujemy o nowe,
pożyteczne funkcje. Natomiast konsultanci z telefonicznego Centrum Obsługi Klienta pomagają wybrać najbardziej odpowiednią ofertę, udzielają
pomocy technicznej i przyjmują wszelkie uwagi, w tym zgłoszenia reklamacyjne. Jeśli zachodzi taka potrzeba,
pracownicy Infolinii kierują do mieszkania klienta odpowiedniego przedstawiciela Vectry w celu podpisania umowy, instalacji urządzenia lub usunięcia
awarii. Podstawowe numery Infolinii
to 801 080 180 oraz 58 742 65 00
z telefonu komórkowego. Natomiast
wszystkich klientów, którzy wolą bezpośredni kontakt, zapraszam do nowego

Salonu Firmowego w Oświęcimiu. Zapewnimy tam komfort i bezpieczeństwo
podczas rozmowy z doradcą w cztery
oczy.
Dlaczego warto teraz skontaktować się
z Vectrą, jakie atrakcje przygotowaliście na długie zimowe wieczory?
Przygotowaliśmy promocję WSZYSTKO
NA MAKSA, która powiększa, poszerza
i przyśpiesza wszystkie usługi Vectry.
WSZYSTKO NA MAKSA to prosty mechanizm – pakiety z superrozrywką,
światowym kinem oraz najważniejszymi
wydarzeniami sportowymi przez ponad
60 dni bez dodatkowych opłat. To 221
programów telewizyjnych, w tym 84
w wersji HD i wszystkie pakiety Premium, m.in. HBO, Canal+ czy Eleven
Sports. Bogactwo i różnorodność treści
tych programów z pewnością zaspokoją najbardziej indywidualne gusta. A dla
częściej zaglądających do internetu również niespodzianka – w okresie promocyjnym podkręcamy szybkość do 150
Mb/s. W usłudze telefonii komórkowej
nielimitowane rozmowy i SMS-y oraz
15 GB internetu. Wszystko to w naprawdę bardzo atrakcyjnych cenach
dostosowanych do możliwości każdego
klienta. Co oznacza, że nawet najbardziej wymagający klient znajdzie zestaw
spełniający jego oczekiwania. Ta wyjątkowo atrakcyjna wobec propozycji konkurencji oferta jest skierowana zarówno
do nowych, jak i obecnych abonentów
Vectry. Zapraszam do kontaktu z naszymi doradcami, którzy z przyjemnością
odpowiedzą na każde pytanie i pomogą
wybrać usługi skrojone do indywidualnych potrzeb. Jestem przekonany, że jeśli obdarzycie nas Państwo zaufaniem,
szybko dołączycie do grona zadowolonych klientów Vectry. Serdecznie zapraszam! Do zobaczenia!

wiadomości
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Ogłoszenie płatne

Rada Nadzorcza Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Budowlanka” w Oświęcimiu ogłasza konkurs na stanowisko:

Zastępca Prezesa – członek Zarządu

Miejsce pracy: województwo małopolskie / Oświęcim
Opis stanowiska
Zadania i obowiązki zastępcy prezesa – członka Zarządu
Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlanka”
w Oświęcimiu określają Statut i Regulamin Zarządu
Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlanka”
w Oświęcimiu.

Statut Spółdzielni oraz Regulamin Zarządu znajdują się na stronie
internetowej Spółdzielni www.budowlankaoswiecim.pl
Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie przez Radę Nadzorczą Spółdzielni moich danych
osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb postępowania
kwalifikacyjnego zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku
o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922).”
Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu
jedynie z wybranymi osobami.
Ogłoszenie wydawcy

„Głos Ziemi Oświęcimskiej” poszukuje
osoby fizycznej lub firmy
do pozyskiwania reklam w roku 2017.
Szczegółowych informacji udziela
redakcja GZO, Oświęcimskie Centrum Kultury,
ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim,
tel. 33 842 25 75, 33 842 44 63.

Z każdym rokiem wzrasta liczba osób odwiedzających Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. W 2016 roku Miejsce
Pamięci, które w tym roku obchodzić będzie 70. rocznicę
utworzenia, zobaczyło 2,53 mln zwiedzających. W 2015 roku
muzeum odnotowało 1,72 mln odwiedzających.
Wśród dziesięciu krajów, których obywatele najczęściej
przyjeżdżają do muzeum na
pierwszym miejscu znalazła
się Polska (424 tys.), a dalej
Wielka Brytania (271 tys.),
USA (215 tys.), Włochy
(146 tys.), Hiszpania (115 tys.),
Izrael (97 tys.), Niemcy
(92 tys.), Francja (82 tys.),
Czechy (60 tys.) i Szwecja
(41 tys.). W 2016 roku znacznie wzrosła liczba odwiedzających z Portugalii (o 115
proc.), Włoch (o 91 proc.),
Hiszpanii (o 68 proc.), Izraela (o 59 proc.) oraz Francji
(o 44 proc.).
Do wzrostu liczby zwiedzających tereny byłego niemieckiego nazistowskiego obozu
koncentracyjnego i zagłady
Auschwitz i Auschwitz-Birkenau przyczyniły się z pewnością ubiegłoroczne Światowe Dni Młodzieży.
– W ciągu dwunastu dni, podczas których Miejsce Pamięci mogli zwiedzać wyłącznie
uczestnicy ŚDM, przez teren
byłego obozu przeszło 155 tysięcy osób. Rekordową frekwencję odnotowano 26 lipca,
wtedy tereny muzeum odwiedziło 21 tysięcy pielgrzymów.
Nigdy wcześniej jednego dnia
tak ogromna liczba osób nie
zwiedziła terenu byłego obozu. Największą miesięczną frekwencję odnotowano
w sierpniu – 271,225 odwiedzających – informuje Bartosz Bartyzel, rzecznik prasowy Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau.
– W dzisiejszym świecie –
targanym przez konflikty,
wzrost poczucia niepewności i wzmacnianie wydźwięku populizmów w dyskursie publicznym – konieczne
jest ponowne wsłuchanie się
w najczarniejsze ostrzeżenia przeszłości. Nie tak znowu dalekiej przeszłości, której bolesne skutki są nadal
odczuwane przez świadków
żyjących wśród nas, przez
ich rodziny i kolejne pokolenia – powiedział dr Piotr
M. A. Cywiński, dyrektor
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.
– W dobie tak szybkich
zmian kulturowych i cywilizacyjnych musimy na nowo
rozpoznać granice, poza którymi szaleństwo zorganizowanej nienawiści i zaślepienia może znowu umknąć
jakiejkolwiek kontroli – podkreślił dyrektor.

Fot. www.auschwitz.org

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać
następujące warunki i wymagania:
I. Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko zastępcy
prezesa ds. samorządowo-ekonomicznych powinni spełniać
następujące warunki:
1. wykształcenie wyższe – preferowane wyższe ekonomiczne,
2. co najmniej 3-letni okres pracy w spółdzielczości mieszkaniowej,
3. znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania
spółdzielni mieszkaniowych,
4. znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,
5. umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami
ludzkimi,
6. komunikatywność, rzetelność, umiejętność podejmowania decyzji,
7. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
8. niekaralność za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo
skarbowe,
9. dyspozycyjność,
10. dobra znajomość obsługi komputera,
11. posiadanie prawa jazdy oraz dysponowanie własnym
samochodem osobowym.
II. Oferujemy
Pracę na podstawie powołania do Zarządu w wymiarze pełnego etatu.
III. Wymagane dokumenty przy składaniu ofert:
1. życiorys (CV) wraz z informacją o sposobie komunikowania
się z kandydatami (adres, telefon kontaktowy, adres poczty
e-mail),
2. list motywacyjny,
3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
4. dokumenty potwierdzające staż pracy,
5. listy referencyjne lub opinię z ostatniego miejsca pracy,
6. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo
oraz o nieprowadzeniu przeciw kandydatowi postępowania
prokuratorskiego, sądowego lub karno-skarbowego,
8. oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej
wobec Spółdzielni oraz o braku pozostawania z członkami Rady
Nadzorczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i do drugiego
stopnia linii bocznej,
9. pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla
potrzeb konkursu zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych,
10. oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy uzyskanych w toku
postępowania konkursowego danych i informacji dotyczących
działalności Spółdzielni.
IV. Dokumenty należy składać w terminie do: 30 stycznia 2017 r.
V. Miejsce składania dokumentów:
Ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty należy
składać w zaklejonej kopercie na adres:
1. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlanka”,
ul. Bałandy 1, 32-600 Oświęcim,
2. lub bezpośrednio w Biurze MSM „Budowlanka” w Oświęcimiu,
ul. Bałandy 1, z dopiskiem/tytułem: „Oferta konkursowa
na stanowisko zastępcy prezesa – członka Zarządu MSM
„Budowlanka” w Oświęcimiu, NIE OTWIERAĆ”.
Na kopercie/piśmie przewodnim zawierającym załączniki nie
umieszcza się danych osobowych Kandydata, ani jakichkolwiek
innych danych lub znaków identyfikujących kandydata.

Siła autentycznego przekazu

Przejście przez tereny poobozowe stanowi wyjątkowe
doświadczenie edukacyjne.
Aż 73 proc. odwiedzających,
czyli niemal 1,5 miliona osób,
zwiedziło Miejsce Pamięci
z jednym z 286 edukatorów-przewodników
muzeum,
którzy o historii Auschwitz
opowiadają w prawie dwudziestu językach.
– Tak duża liczba języków
oprowadzania jest rzeczą wyjątkową na skalę światową.
Jest to tym bardziej istotne,
że zwiedzanie z edukatorem
daje najpełniejszą możliwość
poznania autentycznej poobozowej przestrzeni i losów
ofiar Auschwitz – zaznaczył
Andrzej Kacorzyk, dyrektor
Międzynarodowego
Centrum Edukacji o Auschwitz
i Holokauście, będącego częścią Muzeum Auschwitz.
W ubiegłym roku do wielu
form zwiedzania z edukatorem dołączono możliwość
pogłębionego 6-godzinnego zwiedzania w języku niemieckim dla osób przyjeżdżających
indywidualnie.
Poza 61 tys. grup zorganizowanych, które w 2016 roku
odwiedziły Miejsce Pamięci,
przewodnicy oprowadzili aż
310 736 tysięcy osób, które
przyjechały indywidualnie.
Przyjęcie tak dużej liczby
odwiedzających umożliwia
elektroniczny system rezerwacji. Dzięki temu możliwe
jest stworzenie odpowiednich i bezpiecznych warunków zwiedzania historycznej,
chronionej konserwatorsko
przestrzeni poobozowej.
– Wnioski płynące z analiz
systemu rezerwacji wskazują na konieczność dalszych
prac nad udostępnianiem
Miejsca Pamięci. Terminy
wizyt można w tej chwili rezerwować z rocznym wyprzedzeniem. Ze względu na

to podjęliśmy decyzję, że od
marca teren byłego obozu będzie można zwiedzać już od
godziny 7:30 – powiedział
Andrzej Kacorzyk.
Poza oprowadzaniem turystów ważną częścią działań edukacyjnych muzeum
są specjalistyczne projekty
edukacyjne. W 2016 r. we
wszystkich programach Międzynarodowego Centrum
Edukacji o Auschwitz i Holokauście wzięło udział niemal 15 tys. uczestników.
Centrum koordynowało też
działania ponad 300 wolontariuszy, praktykantów i stażystów z całego świata, którzy
poprzez pomoc w codziennej
pracy muzeum poznają teren byłego obozu Auschwitz
i jego historię.
W ubiegłym roku wydarzenia z Miejsca Pamięci relacjonowało kilkuset dziennikarzy z całego świata, a 150
ekip filmowych realizowało produkcje dokumentalne.
Odbyło się również pierwsze
seminarium przeznaczone
dla przedstawicieli mediów,
w którym wzięli udział m.in.
korespondenci mediów zagranicznych w Polsce.
– Ważną częścią przekazu
bezpośredniego są także media społecznościowe, których
siła przekazu cały czas wzrasta. Dzięki nim każdego dnia
w przestrzeni wirtualnej pojawiają się m.in. informacje
historyczne, fotografie, opisy
najważniejszych wydarzeń
w Miejscu Pamięci. Prawie
230 tys. osób korzysta z muzealnego profilu na Facebooku, ponad 30 tys. obserwuje
konto na Twitterze, a 22 tys.
na Instagramie. W 2016 r. na
stronie www.auschwitz.org
odnotowano ponad 43 miliony odsłon – mówi Bartosz
Bartyzel.
– In

72. rocznica
wyzwolenia
27 stycznia 2017 r. na terenie
Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau odbędą
się obchody upamiętniające
72. rocznicę wyzwolenia
niemieckiego nazistowskiego
obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Honorowy
patronat nad wydarzeniem
objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.
– Głównym tematem rocznicy
będzie „Czas” symbolizowany
przez zegarek, który został
odnaleziony podczas prac
archeologicznych prowadzonych w rejonie komory
gazowej i krematorium III
w 1967 r., a który powrócił
do muzeum w tym roku. Czas
nieuchronnie oddala nas od
dziejów Auschwitz. Pamięć jest
zawsze walką z czasem. Czas
jednocześnie jest tym, czego
zdarza się nam brakować w
naszej misji uświadamiania
kolejnych pokoleń przed niebezpieczeństwem populizmu,
ksenofobii, antysemityzmu,
rozmaitych egotyzmów narodowych – powiedział dyrektor
Muzeum Auschwitz dr Piotr
M. A. Cywiński.
Osoby indywidualne i grupy
zorganizowane, które chcą
wziąć udział w obchodach,
a nie posiadają zaproszenia
będą mogły wejść do otwartego sektora dla publiczności
zlokalizowanego na terenie
odcinka BI byłego obozu Auschwitz II-Birkenau.
O godz. 13:30 rozpocznie się
ceremonia upamiętniająca
– modlitwa i oddanie hołdu
przy Pomniku Ofiar na terenie
byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. Organizatorzy proszą
o pozostawienie pojazdów na
parkingu gminnym w Brzezince przy ul. Męczeństwa
Narodów 14. Po zakończeniu
oficjalnej części obchodów
osoby w sektorze dla widzów
będą miały możliwość podejścia pod Pomnik Ofiar
i oddanie hołdu.
Do momentu wyzwolenia
terenów obozowych przez
żołnierzy Armii Czerwonej,
niemieccy naziści zamordowali w Auschwitz ok. 1,1 mln
osób, głównie Żydów, a także
Polaków, Romów, sowieckich
jeńców wojennych oraz ludzi
innych narodowości. Dziś dla
świata Auschwitz jest symbolem Zagłady i okrucieństw
II wojny światowej. W 2005 r.
Organizacja Narodów Zjednoczonych uchwaliła dzień
27 stycznia Międzynarodowym
Dniem Pamięci o Ofiarach
Holokaustu.
W ramach miejskich obchodów rocznicy oswobodzenia
Oświęcimia 27 stycznia
o godz. 9:30 odbędzie się
uroczystość przed Grobem
Nieznanego Żołnierza na placu
Tadeusza Kościuszki.
Wcześniej delegacje złożą
kwiaty i oddadzą hołd
w miejscach pamięci na terenie miasta.
– In
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Ferie zimowe w Oświęcimiu
Już niedługo zimowe ferie. Jak co roku placówki przygotowały bogaty program zajęć. Na młodych oświęcimian
czeka moc atrakcji: zajęcia plastyczne, sportowe, warsztaty tematyczne, projekcje kinowe i bale karnawałowe.

Ferie zimowe z Oświęcimskim Centrum Kultury
Mała szkoła czarodziejów
dla dzieci w wieku 6–10 lat

Wszystkie zajęcia bezpłatne.
Zapisy na warsztaty w ramach
Małej szkoły czarodziejów
w Informacji OCK od 23 stycznia. Liczba miejsc ograniczona
– decyduje kolejność zgłoszeń.
30–31.01 godz. 10:00–11:30
Bitwa o Hogwart
zajęcia kreatywne (zapisy)
1.02 godz. 10:00–11:30
Czary-mary, hokus-pokus
zajęcia kreatywne (zapisy)
3.02 godz. 10:00–11:30
Czarodziejska sowiarnia
zajęcia plastyczne (zapisy)
6.02 godz. 10:00–12:00
Lekcja latania na miotle
zajęcia kreatywne (zapisy)

8.02 godz. 10:00–11:30
Komnata tajemnic
zajęcia kreatywne (zapisy)
9.02 godz. 10:00–11:30
Czarodziejski kapelusz
zajęcia plastyczne (zapisy)
10.02 godz. 10:00–11:30
Bal czarodziejów
bal maskowy (wstęp wolny)

Feryjne Nasze Kino

wstęp za biletami
po obniżonej cenie – 12 zł
(3D/2D).
„Vaiana. Skarb oceanu 3D”
(b.o.), prod. USA 2016, reż.
Ron Clements, John Musker,
113 minut (3D)
28–29.01 godz. 14:00
30.01–2.02 godz. 10:00

7.02 godz. 10:00–11:30
Księga czarów
zajęcia plastyczne (zapisy)
7.02 godz. 16:00
Magiczne moce
pokaz iluzji (wstęp wolny)
7.02 godz. 17:00
Magiczne moce, czyli zabawa
w szkole wróżek
bal karnawałowy (zapisy)

„Kubo i dwie struny”
(b.o.), prod. USA 2016, reż.
Travis Knight, 94 minuty
28.01–2.02 godz. 16:15
„Sekretne życie zwierzaków
domowych 3D”
(b.o.), prod. Japonia, USA
2016, reż. Chris Renaud, Yarrow Cheney, 87 minut (3D)
4–5.02 godz. 14:30
6–9.02 godz. 10:00
„Balerina”
(b.o.), prod. Francja, Kanada
2016, reż. Eric Summer, Eric
Warin, 89 minut
4–6.02 godz. 16:15
7.02 godz. 11:45
8–9.02 godz. 16:15

Ferie z Fantastyką
– VII edycja
Spotkania dla młodzieży 13+
i dorosłych (wstęp wolny)
31.01–2.02 godz. 16:00–
20:00
7–9.02 godz. 16:00–20:00
12.02 godz. 11:00–19:00
Oświęcimski Klub Fantastyki
działający w Oświęcimskim
Centrum Kultury zaprasza
na tematyczne spotkania.
Będzie to okazja, by zagrać
w różnorodne „gry bez prądu” – planszowe, fabularne,

bitewne i karciane – zarówno
towarzysko, jak i turniejowo.
Spotkaniom towarzyszyć będą
konkursy wiedzowe i prelekcje
dotyczące różnych aspektów
szeroko rozumianej fantastyki,
amerykańskiego komiksu,
japońskiej animacji (Anime),
literatury fantasy i science
fiction oraz filmów. Podczas
wszystkich spotkań dostępne
będą klubowe zbiory gier.
4–5.02 godz. 10:00–20:00
„eRPeG-owy Maraton”
V edycja
Minikonwent poświęcony
grom fabularnym i sprawom
im pokrewnym – gry RPG,
prelekcje tematyczne, konkursy wiedzowe i dyskusje
26.01–12.02 „Wydawnictwo
Marvel w „Złotej” i „Srebrnej”
erze komiksu: 1939–1969”
Wystawa, przygotowana przez
Oświęcimski Klub Fantastyki,
poświęcona historii amerykańskiego komiksu o superbohaterach – od początków
największego światowego
potentata komiksowego –
wydawnictwa Marvel – przez
pryzmat ważnych postaci
w jego historii i przełomowych
publikacji.

Ferie
w Bibliotece Galeria Książki
w Oświęcimiu
TURNIEJ NA PLAYSTATION
4 O PUCHAR NHL
30.01–3.02 godz. 12:00–
16:00 Multimedia
Zapisy do 24.01 w Dziale
Multimedia, osobiście lub
telefonicznie 33 847 98 05
Losowanie grup 25–27.01
Wiek uczestników 5–17 lat
Udział jest bezpłatny
OPOWIEŚCI Z ZIMOWEJ
KRAINY CZ. 1.
31.01 godz. 11:00–13:00
Aula + Informatorium
Spotkanie w ramach Ferii
2017 w Bibliotece
Wiek uczestników 8–12 lat
Wstęp wolny
TURNIEJ TENISA
STOŁOWEGO
1.02 godz. 11:00–13:00
Biblioteka Młodych I p.
Zapisy do 25 stycznia
w dwóch grupach wiekowych
10–12 lat i 13–16 lat
przyjmowane są w Bibliotece
Młodych osobiście lub telefonicznie 33 847 98 01

Warsztaty etnograficzne
w Muzeum Zamek
W pierwszym tygodniu ferii w godzinach 10:00–12:00
Muzeum Zamek w Oświęcimiu zaprasza na edukacyjne
warsztaty etnograficzne pt. „Oświęcimscy mieszczanie”,
przeznaczone dla uczestników indywidualnych w wieku
7–13 lat.
– Podczas zajęć dzieci dowiedzą się, jak dawniej były
umeblowane mieszkania, w co się ubierano, czym
dzieci się bawiły oraz jak wyglądać mogła pracownia
krawca czy gabinet urzędnika. Uczestnicy będą mogli
zobaczyć dawnych oświęcimian na starych fotografiach,
ale też zapozować do własnych stylizowanych zdjęć wykonanych w muzealnych wnętrzach, poznać hebrajski
alfabet czy wykonać własnoręcznie zabawkę. Zajęcia
zakończy gra terenowa, która podsumuje cały tydzień
zajęć – zachęcają organizatorzy.
Zapisy na warsztaty od 9 stycznia przyjmuje sekretariat
muzeum tel. 338424427. Koszt zajęć to 7 zł od dziecka za dzień. Liczba miejsc ograniczona, decyduje
kolejność zgłoszeń.

Inne atrakcje
Ofertę zajęć feryjnych przygotowały także kluby i stowarzyszenia działające w Oświęcimiu. Na ten cel miasto w ramach
dotacji przeznaczyło kwotę 13,8 tys. zł. Szczegóły będzie można znaleźć na stronie internetowej www.um.oswiecim.pl/.

OPOWIEŚCI Z ZIMOWEJ
KRAINY CZ. 2.
2.02 godz. 11:00–13:00
Aula + Informatorium
Spotkanie w ramach Ferii
2017 w Bibliotece
Wiek uczestników 8–12 lat
Wstęp wolny
ZIMOWY KLUB ARTYSTY
Z MASZĄ
I NIEDŹWIEDZIEM
Rodzinne zajęcia plastyczne
2.02; 9.02 godz. 17:00
Mikroświat Zabawy
ZIMA W BULLERBYN
7.02 godz. 11:00–13:00
Aula + Informatorium
Spotkanie w ramach Ferii
2017 w Bibliotece
Wiek uczestników 8–12 lat
Wstęp wolny
OŚWIĘCIMSKI FESTIWAL
GIER
Edycja zimowa
8.02 godz. 16:00–19:00
Aula + Informatorium
Wstęp wolny
TURNIEJ X-BOX „WINTER
STARS”
8.02 godz. 11:00–13:00
VIP – Biblioteka Młodych
Zapisy w Bibliotece Młodych
osobiście lub telefonicznie
Spotkanie w ramach Ferii
2017 w Bibliotece
Wiek uczestników 8–12 lat

Ślizgawki „pod chmurką”
Codziennie
można korzystać
z Białego Orlika
przy Szkole
Podstawowej
nr 5 na osiedlu
Zasole. Wstęp
jest bezpłatny.
W okresie szkolnym lodowisko
jest czynne w godz. 15:00– 21:00. Do godz. 19:00
są ogólnodostępne ślizgawki, a w godz. 19:00–21:00
odbywają się zajęcia hokejowe. Podczas ferii zimowych
na lodowisko pod chmurką można się wybrać w godz.
10:00–13:00 oraz, po przerwie technicznej, w godz.
15:00–19:00. Zajęcia hokejowe odbywają się jak w dni
nauki szkolnej.
Składana tafla lodowa wraz z agregatem
do wytwarzania lodu jest rozłożona na nawierzchni poliuretanowej wielofunkcyjnego
boiska przy szkole. Obiekt jest oświetlony
i ma nagłośnienie. Będzie otwarty do połowy
marca.

PRZEDFESTIWALOWA
ROZGRZEWKA
PRZY PLANSZÓWCE
1.02 godz. 17:00–19:00
Klasopracownia I p.

BAŚNIOWY BAL
KARNAWAŁOWY
1.02 godz. 17:00 Aula
Dla dzieci w wieku do 7 lat.
Zapisy w Mikroświecie Zabawy, osobiście lub telefonicznie.
Liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność
zgłoszeń.

ZIMOWE ZABAWY DZIECI
Z BULLERBYN
9.02 godz. 11:00–13:00
Aula + Informatorium
Spotkanie w ramach Ferii
2017 w Bibliotece
Wiek uczestników 8–12 lat
Wstęp wolny

wieści z ratusza

STYCZEŃ 2017

8

wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu

Weź dofinansowanie

Rok bogaty w inwestycje

Do tej pory z możliwości uzyskania doPod koniec grudnia Rada Miasta uchwaliła budżet na 2017 rok. Jak mówił pretacji skorzystały 184 osoby.
zydent Janusz Chwierut, prezentując jego zapisy, jest to bardzo dobry budżet,
Mieszkańcy miasta Oświę- składania wniosków upływa
cim mogą otrzymać dofinan- 30 września 2017 r. Na ten rok warunkujący dalszy rozwój Oświęcimia.
sowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
oraz przyłączy do kanalizacji,
które wynosi nie więcej niż
2,5 tys. zł. Do tej pory z takiej
możliwości skorzystały 184
osoby, a na ten cel łącznie wydano blisko 333 tys. zł. Termin

miasto ma 30 tys. zł.
Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2. Więcej
informacji można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Miejskiej w pokoju 29 (II piętro)
lub pod nr. tel. 33 84 29 129.

Wymień piec,
dostaniesz dotację
Miasto Oświęcim kilka lat temu wydało wojnę smogowi, realizując m. in. program dopłat do wymiany pieców.

Skorzystało z niego 198 osób,
a na dotacje wydano blisko
923 tys. zł. Również w tym
roku będą dopłaty do wymiany starych pieców na
nowe ekologiczne urządzenia
grzewcze oraz zakup i montaż solarów. W budżecie jest
na to 110 tys. zł. Z programu
mogą korzystać wyłącznie
mieszkańcy miasta Oświęcim.
Termin składania wniosków
upływa 31 lipca 2017 r. Osoby zainteresowane przeprowadzeniem takiej inwestycji
mogą liczyć na dofinansowanie od 3 do 5 tys. zł. Wysokość
dotacji zależy od rodzaju pieca i będzie się kształtować: do
4 tys. zł przy wymianie kotła
węglowego na kocioł węglowy
niskoemisyjny lub na biomasę,
do 5 tys. zł przy wymianie na
kocioł gazowy, olejowy, elektryczny, do 3 tys. zł przy podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej – wysoki parametr.
Mieszkańcy planujący montaż
kolektorów słonecznych mogą
dostać dotację nie większą niż

5 tys. zł, ale pod warunkiem,
że mają ekologiczne źródło
ciepła. W tym przypadku termin składania wniosków mija
30 września.
Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki
Miejskiej w pokoju 29 (II piętro) lub pod nr. tel. 33 84 29
129. Wnioski należy składać
w siedzibie Urzędu Miasta
Oświęcim, ul. Zaborska 2.
W ramach walki z niską emisją miasto przeprowadziło też
termomodernizację 10 budynków szkolnych i wymieniło wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania za kwotę
ponad 6,2 mln zł, a Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
zmodernizowało sieć ciepłowniczą i wybudowało nową.
Miasto planuje termomodernizację kolejnych obiektów.
Z kolei Miejski Zakład Komunikacji chce zakupić autobusy
ekologiczne, niskopodłogowe
z napędem hybrydowym przy
wsparciu pieniędzy unijnych.
			

Znaczny, bo ponad 20-procentowy, wzrost dochodów
w stosunku do ubiegłego roku
w dużej mierze związany jest
z pozyskaniem pieniędzy zewnętrznych w wysokości
ponad 22 mln zł. Z podatku od nieruchomości będzie
40 mln zł, z czego 38 mln zł
głównie od firm, tych, które już w mieście działają, jak
i tych, które zainwestowały tu
w ostatnim czasie.
– Oświęcim jest bogaty, bo
wynika to z aktywności gospodarczej
przedsiębiorstw
i mieszkańców – podkreślał
prezydent. Dodał też, że gmina Chrzanów licząca około
47 tys. mieszkańców ma z podatku od nieruchomości ok.
21 mln zł.
Przewiduje się, że tegoroczne
dochody miasta wyniosą ponad 191,4 mln zł, a wydatki
ponad 202,8 mln zł. Inwestycje w 2017 roku szacowane są
na poziomie ponad 45,5 mln
zł. Kontynuowana będzie
przebudowa krytej pływalni
i budowa hali sportowej. Rozpocznie się też wiele ważnych,
już wcześniej przygotowanych
pod względem dokumentacyjnym czy projektowym zadań,
jak przebudowa ulic św. Barbary i 11 Listopada na osiedlu
Stare Stawy czy ul. Kusocińskiego na osiedlu Chemików.

Przebudowane będą też ul.
Jagiełły od ul. św. Jana Bosko
do ul. Przecznej, ul. Zajazdowa, a także nawierzchnie ulic
w Starym Mieście. W budżecie
znalazła się przebudowa ulic
Dąbrowskiego i Słowackiego,
którą przy wsparciu finansowym miasta wykona powiat.
Kolejne inwestycje to budowa
świetlicy osiedlowej na Zasolu, zagospodarowanie terenu
wraz z wejściem do Oświęcimskiego Centrum Kultury, przebudowa chodników m.in. przy
ul. Budowlanych.
W tym roku planowane jest
zakończenie strategicznej inwestycji Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, jaką jest
budowa obwodnicy północnej.
Nowa droga połączy ul. Chemików z drogą 933 w Bobrku
przez most na Wiśle. Miasto
liczy też na pozyskanie pienię-

dzy unijnych na budowę węzła
przesiadkowego Park and Ride,
termomodernizację
niektórych obiektów miejskich, przebudowę tuneli pod wzgórzem
zamkowym w zakresie dostosowania ich dla turystów wraz
z zabezpieczeniem wzgórza.
W tegorocznym budżecie są
też pieniądze na działalność
Młodzieżowej Rady Miasta –
30 tys. zł i Rady Seniorów również w wysokości 30 tys. zł.
Na Społeczną Inicjatywę Rad
Osiedli jest 300 tys. zł. Dotacja
dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej wyniesie 75,784
zł. Na dotacje do organizacji
pozarządowych i stowarzyszeń
zabezpieczono 1,5 mln zł.
Na organizację tegorocznej
edycji Life Festival Oświęcim
2017 zaplanowano 850 tys. zł,
a na promocję miasta poprzez
sport 900 tys. zł.

Ważniejsze wydatki budżetu
miasta:
– transport i łączność ponad
19,9 mln zł,
– gospodarka mieszkaniowa
ponad 12 mln zł,
– administracja publiczna
16,3 mln zł,
– bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
ponad 1,6 mln zł,
– oświata i wychowanie ponad
46,5 mln zł,
– ochrona zdrowia 1,3 mln zł
– wsparcie dla rodzin
25,8 mln,
– pomoc społeczna ponad
13 mln zł,
– gospodarka komunalna
i ochrona środowiska 13,5 mln zł,
– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13,4 mln zł,
– kultura fizyczna 34,4 mln zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu podobnie
jak w ubiegłym sezonie organizuje wyjazdy na narty do pobliskich miejscowości górskich.

ciarskie w Wiśle, Szczyrku,
Rzykach – dodaje.
Na stronie internetowej www.
mosir.oswiecim.pl podane są
szczegółowe terminy wyjazdów oraz zasady korzystania
z tej formy rekreacji.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu zapewni narciarzom transport oraz
ubezpieczenie. Odpłatność
uzależniona będzie od liczby chętnych osób. Za wyciągi uczestnicy wyjazdów płacą
sami. Autobus będzie odjeżdżał spod Oświęcimskiego
Centrum Kultury w godzinach rannych, powrót w godzinach wieczornych.

Szusuj z MOSiR-em

Amatorzy białego szaleństwa
będą mogli skorzystać z tej
oferty.
– Pierwszy wyjazd planujemy
w sobotę 28 stycznia do Białki Tatrzańskiej. W okresie ferii jeździmy codzienne, natomiast od 13 lutego do końca
miesiąca będą to tylko środy
i soboty – informuje Agata
Gworek dyrektor MOSiR-u.
– Pod uwagę bierzemy obok
Białki Tatrzańskiej stacje nar-
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Patron 2017 roku

Połączy dwa brzegi Wisły

Rok 2017 będzie okazją do przypomnie- Na Wiśle w Oświęcimiu powstaje nowy most. Buduje go firnia wielkiego polskiego humanisty i fi- ma Banimex, która jest generalnym wykonawcą obwodnicy
lologa Andrzeja Patrycego Nideckiego. północnej Oświęcimia.

Przygotowane zostaną specjalne projekty i przedsięwzięcia,
które przybliżą mieszkańcom
miasta życie, pracę oraz dorobek literacki i naukowy wybitnego oświęcimianina.
Andrzej Patrycy Nidecki urodził się w 1522 roku w Oświęcimiu. Był synem obywatela
oświęcimskiego i właściciela kamienicy przy rynku. Jego matka, z domu Pawłowska (Pawłowscy pieczętowali się herbem
Leliwa), była krewną biskupa
Stanisława Pawłowskiego.
Nidecki był m.in. sekretarzem króla Zygmunta Augusta, Anny Jagiellonki i króla
Stefana Batorego, kanonikiem
kruszwickim 1547, warszawskim 1563, sandomierskim
1568, pułtuskim 1569 i krakowskim 1580, biskupem
wendeńskim 1585. Przyjaźnił
się z wielkim poetą renesansu Janem Kochanowskim. Był
autorem polemicznych pism
antyreformacyjnych, pisarzem
apologetycznym,
wydawcą
i komentatorem Cycerona.

Chociaż obracał się w kręgach
dworskich i uniwersyteckich,
nie zapomniał o swoim mieście. W testamencie uczynił
kilka zapisów dotyczących rodzinnego miasta Oświęcimia.
Na rozbudowę kościoła parafialnego przekazał 400 florenów, a jedną dwudziestą majątku na podniesienie obronności
miasta. Zabezpieczył też fundusze na trzyletnie kształcenie
we Włoszech lub Francji młodych i utalentowanych oświęcimian. Zmarł 2 stycznia 1587 r.
na zamku w Wolmarze na Łotwie, w trakcie przygotowań do
wyjazdu na sejm koronacyjny.
Pochowany został w kościele
św. Jana w Wenden, chociaż
we wcześniej sporządzonym
testamencie życzył sobie, aby
go pochowano w grobie rodziców w Oświęcimiu. W Wenden wzniesiono mu nagrobek
kamienny z leżącą postacią
zmarłego. W 1984 roku przy
ul. Plebańskiej w Oświęcimiu
odsłonięta została jego tablica
pamiątkowa. 		

Poszczególne elementy metalowej konstrukcji zostały zrobione w wytwórni firmy i na
miejscu są scalane na barce,
która wraz z holownikiem
jest na rzece. Będzie to trzeci
oświęcimski most, a pierwszy na Wiśle. Inwestycja Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego ma być ukończona
pod koniec tego roku. Obok
mostu wraz z wiaduktem kolejowym powstanie pięciokilometrowa droga z pięcioma
rondami, chodnik i ścieżka rowerowa. Obwodnica północna
otworzy miasto do dalszego
inwestowania, a jednocześnie
zmniejszą się uciążliwe korki i łatwiej będzie przejechać
przez miasto.
– Jesteśmy świadkami historycznej chwili, połączenia dwóch brzegów na Wiśle

Od nowego roku podatki wzrosły średnio o 2 proc., co daje
średnio 1 grosz w przypadku
budynków mieszkalnych
i 42 grosze w przypadku
działalności gospodarczej.
Stawki opłat na oświęcimskim
targowisku pozostaną bez
zmian. Kupcy w okresie zimowym, w styczniu i lutym, mogą
też liczyć na bonifikatę, która
wynosi 50 proc.
Stawki podatku od gruntów
(od 1 m kw. powierzchni):
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
– 0,82 zł,
2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
powierzchniowymi płynącymi
jezior i zbiorników sztucznych
4,54 (od 1 ha),
3. pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej

statutowej działalności pożytku
publicznego – 0,24 zł.
Stawki podatku od budynków
lub ich części (od 1 m kw.
powierzchni użytkowej):
1. mieszkalnych – 0,52 zł,
2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
– 21,51 zł,
3. zajętych na prowadzenie
działalności w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem
siewnym – 10,24 zł,
4. związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych –
2,72 zł,
5. pozostałych, w tym:
a) zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
– 5,22 zł,
b) zajętych na pomieszczenia
gospodarcze lub chów drobnego inwentarza – 4,57 zł,

HARMONOGRAM
DYŻURÓW RADNYCH
BIURO RADY MIASTA oświęcim,
UL. JAGIEŁŁY 25,
tel. 338429433
Przewodniczący
Rady Miasta
Piotr Hertig
wtorek w godz. 16:00–17:00

taj, po pierwszym scalaniu na
poziomie terenu, konstrukcja
Wiceprzewodnicząca
była wznoszona i montowana
Rady Miasta
w docelowym położeniu. JeElżbieta Kos
steśmy już po montażu przęsła
poniedziałek
nurtowego. Na razie z dużym
w godz. 14:30–15:30
powodzeniem realizujemy pro1.02 w godz. 13:00–15:00
jekt – wyjaśnia Grzegorz BierStanisław Biernat
nacki dyrektor kontraktu z firKomisja Budżetu i Rozwoju
my Banimex.
Miasta,
– Czekamy na poprawę pogoKomisja Rewizyjna
dy. Kolejnym elementem prac
będzie zabetonowanie płyty
8.02 w godz. 13:00–15:00
żelbetowej ustroju nośnego,
Michał Chrzan
obecnie jest przygotowane deKomisja Budżetu i Rozwoju
skowanie i zbrojenie tego eleMiasta,
mentu – mówi.
Komisja Prawa, BezpieczeńCałkowity koszt budowy ob- stwa i Porządku Publicznego
wodnicy północnej wyniesie
prawie 120 mln zł, a 85 pro- 15.02 w godz. 13:00–15:00
Witold Figiel
cent kosztów pokryją środKomisja
Ochrony
Zdrowia, Śroki z Regionalnego Programu
dowiska i Pomocy Społecznej,
Operacyjnego Województwa
Komisja Oświaty, Kultury,
Małopolskiego. 		
Sportu i Rekreacji

SESJA RADY MIASTA

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

Wieści w lokalnej TV

Stawki podatków i opłat lokalnych
W 2017 roku obowiązują nowe stawki podatków lokalnych.
Uchwałę w tej sprawie radni podjęli w listopadzie ubiegłego
roku.

– podkreśla Janusz Chwierut
prezydent Oświęcimia.
– Most jest ważnym elementem drogi, która ułatwi połączenie pomiędzy Oświęcimiem a Krakowem i Śląskiem.
Oczekiwaliśmy na to wiele lat,
udało się zabezpieczyć pieniądze ze strony Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego
przy wsparciu miasta Oświęcim, Starostwa Powiatowego
i gminy Chełmek i na początku zeszłego roku inwestycja
ruszyła – dodaje.
Prace przy budowie mostu rozpoczęły się w drugim
kwartale.
– Obiekt jest o konstrukcji zespolonej stalowo-żelbetonowej, którą wykonaliśmy we
własnej wytwórni w Będzinie.
Stamtąd elementy wysyłkowe trafiły na plac budowy, tu-
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c) rekreacyjnych, zlokalizowanych na terenie ogródków
działkowych – 5,63 zł,
d) garaży wolno stojących –
5,01 zł,
e) pozostałych – 6,87 zł.
Stawki opłaty targowej na
2017 rok zostały utrzymane
na dotychczasowym poziomie.
W styczniu i lutym obniżone są
o 50 proc. i będą kształtować
się następująco:
• w dni targowe czyli wtorki,
czwartki, soboty i niedziele – 6,30 za 1 m kw. (w
styczniu i lutym 3,15 zł od
każdego pełnego lub rozpoczętego metra kw. zajętej
powierzchni),
• w pozostałe dni – 4,50 zł
(2,25 zł),
• przy sprzedaży odręcznej –
3 zł (1,50 zł).
Stawka opłaty od posiadania
psów wynosi 30 zł rocznie od
jednego psa.

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,
Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że w związku z wejściem
oświęcimskim sporcie, a także,
w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy
a może nawet przede wszysto ochronie przyrody i ustawy o lasach (Dz. U. z 2016r. poz.
kim o aktywności samych
2249) od 1 stycznia 2017 r. obowiązują zmiany dotyczące
oświęcimian.
uzyskiwania zezwoleń na usunięcie drzew.
Wiadomości można oglądać
Od obowiązku uzyskania zezwolenia zwolnione są osoby fizyczna portalu internetowym
ne będące właścicielami nieruchomości, na których rosną drzewww.faktyoswiecim.pl,
wa, pod warunkiem, że drzewa usuwane są na cele niezwiązane
www.oswiecimskie24.pl
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
i www.oswiecimonline.pl/.
„Wieści z Ratusza” są też
Dodatkowo obowiązek uzyskania zezwolenia na wycinkę lub
dostępne w Internecie
przesadzenie nie obowiązuje w przypadku:
na stronie www.ostv.pl
• krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni
oraz www.um.oswiecim.pl/.
do 25 m kw.,
• drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie
przekracza 100 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca
Dyżury
zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii
rady seniorów
akacjowej oraz platanu klonolistnego, 50 cm w przypadku
Członkowie Oświęcimskiej Rapozostałych gatunków drzew,
dy Seniorów dyżurują w każdą
• drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów drugą środę w budynku Biura
nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.
Rady Miasta Oświęcim przy

Wycinka bez zezwoleń

Opłata za śmieci bez zmian

ul. Jagiełły 25 w godzinach
od 11 do 12.

Przypominamy mieszkańcom miasta, że opłata za wywóz śmieci www.um.oswiecim.pl
Strona miasta Oświęcim
w przypadku odpadów posegregowanych wynosi 10 zł za
www.um.oswiecim.pl znajduje
osobę, a nieposegregowanych 15 zł za osobę. Posiadacze Karty
się na portalach społecznościoDużej Rodziny płacą 5 zł od osoby. Terminy opłat za odbiór
wych Nasza Klasa i Facebook.
śmieci: za I kwartał do 15 kwietnia, za II kwartał do 15 lipca,
za III kwartał do 15 października, za IV kwartał do15 grudnia.

wieści z oświęcimskiego ratusza przygotowała katarzyna kwiecień
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kultura

Przedwojenny OŚWIęCIMSKI PITaWAL
Kamila Drabek

Obława
w Oświęcimiu

Nowością w ofercie Naszego Kina jest cykl „Wystawa na
ekranie” prezentujący najwybitniejsze dzieła artystów malarstwa z najważniejszych muzeów na świecie.

W cyklu „Przedwojenny oświęcimski pitawal” prezentujemy opowieści
kryminalne o autentycznych wydarzeniach, o których
pisano w ówczesnej prasie*.

6

marca 1924 r. ekspozytura Urzędu
Śledczego w Krakowie zostaje powiadomiona o włamaniu do
kasy pocztowej w Oświęcimiu
po tym, jak w nocy z 4 na 5
marca nieznani sprawcy skradli tam dużą ilość gotówki.
Krakowscy śledczy wyruszają
do Oświęcimia. Rozpoczyna
się pościg za złodziejami.
W mieście trwa śledztwo, policjanci przesłuchują świadków, analizują tropy. Prowadzą one do herszta
bandy, która od kilku miesięcy dokonuje w okolicy coraz
śmielszych napadów rabunkowych. Jednocześnie zaskarbia sobie ubogą ludność,
suto opłacając milczenie
i ukrywanie bandytów. Kim
jest sprytny i nieuchwytny
bandzior? To Stefan Giza.
Policja z powiatów: oświęcimskiego, chrzanowskiego,
pszczyńskiego oraz wywiadowcy z Wadowic i Krakowa jednoczą siły, aby dopaść
herszta i jego kompanów, którzy są już znani w Małopolsce
i na Śląsku.
O świcie 18 marca przybywa do Oświęcimia od-

nagłaśniamy

dział policji konnej ze Śląska.
O północy obsadzają most
na Wiśle, aby odciąć drogę
ucieczki bandytom. Funkcjonariusze otaczają dworzec
kolejowy i dom, w którym
ukrywają się bandyci. Kordon
policji jest szczelny, ale nikt
nie spodziewa się, że spryciarz Giza w przebraniu kobiety wymknie się z kryjówki.
Na drodze staje mu policjant
Władysław Łyczko. Giza
strzela z mauzera i ciężko rani
Łyczkę w szyję i prawe przedramię. Mimo odniesionych
ran posterunkowy Łyczko
strzela do Gizy zza węgła. Karabinowa kula przebija rynnę
i rani Gizę w płuca. Bandzior
jednak ucieka w pole za mostem kolejowym. Tyraliera
policji podąża za nim. Giza
ostrzeliwuje się z dwóch karabinów, ale zostaje trafiony.
Padając na ziemię, strzela sobie w serce – popełnia samobójstwo.
Natomiast w piwnicy
domu Jankowskich, którzy
udzielili schronienia bandziorom, ukrywa się Józef Godek.
Ma dwa rewolwery i spory zapas amunicji, więc może położyć trupem wielu policjan-

kamila drabek

Pomalujmy świat

K

iedyś
zobaczyłam w samolocie kobietę, która wyjęła kredki,
malowankę i zajęła się czynnością typową dla dzieci,
czyli kolorowaniem. Zaskoczył mnie ten widok, ale dostrzegłam, iż jest to skomplikowany, pełen szczegółów
kształt. Wtedy, podczas podróży, przypomniałam sobie, jaką przyjemność spra-

wiało mi w dzieciństwie
kolorowanie.
Kolorowanie pozwala się
wyciszyć, a dzięki temu pomaga radzić sobie ze stresem. To
dlatego pojawiają się na rynku książeczki opatrzone przymiotnikiem:
antystresowa.
Obecnie wielu ludzi poszukuje
alternatywnych metod relaksu
– kolorowanie pozwala odpocząć, być tu i teraz. Skupienie
i koncentracja na tej prostej

Wystawa na ekranie

tów, którym jednak zależy na
pojmaniu go żywcem. Godek
ma bowiem na koncie wiele napadów i powinien stanąć przed sądem. Toczą się
negocjacje, do piwnicy sprowadzani są wspólnicy bandy:
kolejarz Jankowski z synem,
a nawet kochanka Godka, Helena Płachta. Jednak bandzior
nie daje się przekonać i poddaje się dopiero po rozmowie
z komisarzem Skalskim. Policja aresztuje poza tym około
30 innych osób zaangażowanych we współpracę z bandytami i ukrywanie łupu.
Tak kończą się losy bandy zuchwałego Stefana Gizy,
o którym krążyła legenda, iż
„kule się go nie czepiają”. Bandyta wielokrotnie wcześniej
unikał śmierci i potrafił się
wywinąć z bardzo trudnych
sytuacji. Świetnie strzelał
z dwóch pistoletów jednocześnie. Mówiono też, że nosił
przy sobie mundur policjanta, który ratował go z opresji.
			
*Artykuły z przedwojennej
prasy udostępnia Łukasz
Szymański.
Źródła: „Ilustrowany Kuryer
Codzienny” – numery z 7, 20
i 23 marca 1924 r.

czynności pozwala uporządkować myśli, odwrócić uwagę
od spraw, które nas przytłaczają. Kolorowanie jest formą
artystycznej ekspresji, a nie od
dziś wiadomo, że dusza potrzebuje sztuki. Arteterapia to
nie jest najnowszy wynalazek.
W dzieciństwie mogliśmy zapomnieć o całym świecie podczas zabawy, więc dlaczego nie
zrobić tego w dorosłym życiu?
Pobudzanie wyobraźni jest
ważne na każdym etapie rozwoju osobistego.
Malowanki dla dorosłych
rozpowszechniły się w Polsce dość późno. Światową
popularność zdobył wydany
w 2011 r. „Tajemny ogród” Johanny Basford (w Polsce od
2015 r.). Obecnie na półkach
polskich księgarni znajdziemy więcej kolorowanek tej
autorki oraz inne propozycje. Jestem posiadaczką kilku
i z prawdziwą przyjemnością
sięgam w wolnej chwili po
kredki i zagłębiam się we…
fraktalach, mandalach czy
cudnych ogrodach.

Pomysłodawcą i głównym
producentem całego przedsięwzięcia jest Phil Grabsky,
znany już oświęcimskiej publiczności z cyklu poświęconego kompozytorom.
– Na dużym ekranie prezentowane będą wystawy tematyczne uchwycone w specjalny,
dostosowany do warunków
kinowych sposób. Arcydzieła
malarstwa będzie można oglądać z różnych perspektyw, zaś
wędrówce po salach galeryjnych i muzealnych towarzyszą
historie dzieł, biografie artystów, wypowiedzi ekspertów
analizujących styl i technikę
obrazów – mówi Adam Kuta
z Oświęcimskiego Centrum
Kultury.
Podczas pierwszej części cyklu, 27 lutego o godz. 18:00 zaprezentowany zostanie „Osobliwy świat Hieronymusa
Boscha” z Muzeum Brabancji
Północnej w Den Bosch.
Film powstał podczas wyjątkowej wystawy zorganizowanej z okazji 500. rocznicy
śmierci malarza w 2016 roku.

W rodzinnym mieście artysty – Den Bosch w Holandii
zgromadzono wtedy prawie
wszystkie jego najważniejsze
obrazy i rysunki, rozsiane na
co dzień po całym świecie.
– Film Grabsky’ego zadaje
pytanie, kim był Hieronymus
Bosch, skąd czerpał inspirację, skąd mogły się wziąć jego
niekonwencjonalne i ponadczasowe, pełne skomplikowanej symboliki, wizje – dodaje
Adam Kuta.

Podczas kolejnych części cyklu zaprezentowane zostaną: „Goya. Widzenie ciała
i krwi” z The National Gallery
w Londynie (marzec 2017),
„Renoir poważany i znieważany” z The Barnes Foundation w Filadelfii (kwiecień
2017) i „Portrety ówczesnych
ogrodów. Od Moneta do Matisse’a” z The Royal Academy of Arts w Londynie (maj
2017).
– ekt

Plastyczne osiągnięcia
Dzieci i młodzież z sekcji plastycznej Oświęcimskiego Centrum Kultury cieszą się ostatnimi sukcesami osiągniętymi
w konkursach plastycznych.
W grudniu podsumowano w Młodzieżowym Domu
Kultury nr 2 w Tychach XIV
Międzynarodowy Konkurs
Plastyczny „Tęczowy kalendarz”. Nagrodę specjalną
otrzymała Emilia Zięba, a jej
praca jest ilustracją do miesiąca października w kalendarzu na 2017 rok, wydanym
przez organizatora konkursu.
Wyróżnienia przyznano Julii Martyce, Beacie Paprzycy, Zuzannie Matejko i Julii
Królikowskiej. Co roku dzieci z całego świata przysyłają
piękne, kolorowe prace, a na
tegoroczny konkurs nadesłano prace z Bułgarii, Serbii, Rosji, Chin, Indonezji
i z Polski.
W XV Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Boże Narodzenie – tradycje i współczesność” w Trzebini nagrody
przyznano Oldze Moskale-Wróbel, Marioli Żmudzie,
Julii Martyce, Zuzannie Konopce i Julii Konopce. Na
konkurs wpłynęło 796 prac
plastycznych z 85 placówek
oświatowych z województwa
małopolskiego.

W XXV Jubileuszowym Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Witaj, gwiazdko
złota” organizowanym w Tychach za nadesłane szopki
przestrzenne nagrodę otrzymała Agnieszka Hodur, a Paulina Kała wyróżnienie. Zdjęcia
obu szopek zdobią okładkę katalogu towarzyszącego, a dodatkowo na plakacie do wystawy zamieszczono szopkę
wykonaną przez Agnieszkę
Hodur. Prace malarskie Ju-

lii Rudiak i Zuzanny Konopki zostały zakwalifikowane do
pokonkursowej wystawy.
Na jubileuszową edycję konkursu nadeszło 760 prac z 26
placówek oświatowych i kulturalnych z 20 miejscowości
z całej Polski.
Dzieci z sekcji plastycznej
Oświęcimskiego
Centrum
Kultury rozwijają swój talent
pod fachowym okiem instruktorki Władysławy Kapcińskiej.
– In

Nagrodzone Agnieszka Hodur i Paulina Kała ze swoją
instruktorką Władysławą Kapcińską
Fot. nadesłane

kultura
Scorpionsi w Oświęcimiu

Tegoroczna edycja LFO rozpocznie się w czwartek 22 czerwca i potrwa do soboty 24 czerwca. Uwielbiani przez polskich fanów giganci
rocka – grupa Scorpions – zagrają
na finał wyjątkowego festiwalu.
Niemiecki zespół Scorpions to fenomen na skalę światową, niezniszczalna machina, która mimo 50-letniego
stażu scenicznego nadal poraża nieokiełznaną rockową energią.
– Do grona supergwiazd dołączyli
w latach 80. za sprawą takich przebojów, jak: „No One Like You”,
„Rock You Like a Hurricane” czy
„Still Loving You” pochodzących
z multiplatynowych albumów
„Blackout” i „Love at First Sting”.
Wydana w 1990 r. płyta „Crazy
World” przyniosła megahit „Wind
of Change”, który stał się nieformalnym hymnem przemian w Europie Wschodniej w tamtych czasach, równie symbolicznym jak
„pieriestrojka” Gorbaczowa czy
zburzenie muru berlińskiego –
mówi Darek Maciborek, twórca
i dyrektor artystyczny Life Festival
Oświęcim.
– Ponad sto milionów sprzedanych
płyt stawia Scorpionsów w gronie
najpopularniejszych rockowych
grup w historii. Mają w niej miejsce również dzięki pięciu z rzędu
wyprzedanym koncertom w Leningradzie w 1988 r. – w czasach
gdy zachodnie zespoły nie miały
prawa wjazdu do ZSRR. W 2000 r.
zagrali w podkrakowskim Pobiedniku na koncercie zorganizowa-

Fot. lifefestival.pl

Trwają przygotowania do ósmej edycji Life Festival Oświęcim. Organizatorzy zapowiedzieli pierwszą gwiazdę, która wystąpi na międzynarodowej imprezie.

nym przez RMF FM, przed ponad 700 tysiącami fanów, co jest
do dziś niepobitym rekordem frekwencji na jakimkolwiek koncercie w Polsce – dodaje Maciborek.
Zespół Scorpions zagra na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu
24 czerwca. Organizatorzy LFO
zapowiadają, że jak co roku nie
zabraknie koncertów z udziałem
światowych gwiazd i artystów
z czołówki polskiej sceny muzycznej. Jednak na pełną listę gwiazd
musimy jeszcze zaczekać.
Life Festival Oświęcim to inicjatywa zrodzona z potrzeby przełamywania stereotypów kulturowych
i przekazywania ducha tolerancji.
Ta idea czyni go wyjątkowym na
tle innych wydarzeń muzycznych
w Polsce. Główne cele LFO to budowanie pokojowych relacji ponad granicami kulturowymi i państwowymi oraz walka z rasizmem
i antysemityzmem.

– Nikt z nas jeszcze kilka lat temu
nie spodziewał się, że w Oświęcimiu wystąpią takie gwiazdy, jak:
Elton John, Sting, Queen z Adamem Lambertem czy tegoroczna
gwiazda zespół Scorpions. To dowód na to, że taki projekt stworzony w Oświęcimiu, kreuje postrzeganie miasta, nie tylko jako
miejsca, gdzie znajduje się były
obóz Auschwitz-Birkneau, ale jako
miejsca, skąd wypływa pokojowy
przekaz budowany w oparciu o pamięć – mówi Janusz Chwierut prezydent Oświęcimia.
Dzięki festiwalowi Oświęcim stał
się nie tylko jednym z ważnych
punktów na festiwalowej mapie Polski, ale również miastem
umieszczanym w planach koncertowych największych gwiazd
światowej muzyki. Głównym partnerem LFO 2017 jest Oświęcim,
który na promocję podczas festiwalu przeznaczył 850 tys. zł.
– In

Kulturalna wymiana
Zespół Wokalny Breisach T.z. i Młoda Filharmonia Kameralna Fryburg zaprezentowali oświęcimskiej publiczności koncert oratoryjny
pt. „Niemieckie Requiem” Johannesa Brahmsa.
Zespołom towarzyszyli soliści –
Sylwia Olszyńska (sopran) i Sebastian Szumski (baryton). Muzycy
wystąpili w kościele pw. św. Maksymiliana pod kierownictwem Ludwiga Klebera.
Koncert został zorganizowany
z inicjatywy Breisach nad Renem,
miasta z którym od 2009 roku łączy nas umowa partnerska podpisana podczas I Konferencji Miast
Partnerskich Polski, Włoch i Niemiec. Jednak kontakty obu miast
trwają znacznie dłużej, bowiem
już w 1998 roku doszło do spotkania przedstawicieli Breisach
z władzami naszego miasta, Klubu
Sportowego „Unia” Oświęcim oraz
dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 5
w Oświęcimiu.
– Regularnie spotykają się sportowcy i młodzież z naszych miast.
Za sprawą koncertu chcieliśmy

pogłębić także współpracę na
polu kultury – powiedziała Beate
Kiehne z zarządu stowarzyszenia
współpracy
niemiecko-polskiej
z Breisach.
Organizatorzy podkreślali, że wykonanie „Niemieckiego Requiem”
w Święto Trzech Króli właśnie
w Oświęcimiu ma znaczenie sym-

boliczne – jednocześnie podkreśla
wagę cierpienia, żałoby, śmierci,
a także ma być symbolem pojednania, przyniesionym polskiemu
społeczeństwu, podobnie jak trzej
Mędrcy ze Wschodu przynieśli
dary dla nowo narodzonego Dzieciątka.
– ekt

pejzaż za mgłą
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BOGNA WERNICHOWSKA

Zaloty i konkury

N

iekiedy pierwsze – poprzedzały drugie, czasem kończyło się na zalotach i pomimo szczerych pragnień
obu stron znajomość sentymentalna
nie przechodziła w fazę starań o rękę.
Aby zbliżyć się do panny (i jej rodziny
jednocześnie) należało być jej przedstawionym. A XIX-wieczny savoir-vivre obowiązujący w mieszczańskich
i szlacheckich sferach określał jasno,
w jakich okolicznościach młody człowiek mógł zawrzeć znajomość. Nie
wystarczyło spotykać pannę spacerującą pod opieką matki, ciotki, zamężnej siostry – czy innej przyzwoitki w parku, słuchającą koncertu czy
obecną w teatrze. Rzucanie pełnych
podziwu spojrzeń czy szarmanckie
ukłony… Dobrze wychowanym pannom nie wypadało zauważać takich
zachowań, a jeśli już odpowiadać –
to najwyżej lekkim skinieniem głowy… Młodzieniec musiał znaleźć kogoś, kto wprowadziłby go do kręgu
familijno-towarzyskiego wybranki –
i to z reguły osobę starszą, cieszącą się
szacunkiem, przy tym znajomą rodzicom panny. Lepiej, aby był to mężczyzna niż niewiasta. Chyba że ta ostatnia
(co zdarzało się zamożnym wdowom)
prowadziła dom otwarty, przyjmując
na herbatkach, proszonych kolacjach
czy tańcujących wieczorkach licznych
gości. Mogła wówczas zaprosić kawalera i przedstawić go szerszemu gronu.
Łatwiej było zawrzeć znajomość
w karnawale. Młodzi ludzie należący
do określonego środowiska zapraszani
byli na zabawy w prywatnych domach,
gdzie potrzeba było partnerów do tańca. Uważano bowiem, że aby wieczór
karnawałowy był udany ewentualnych
danserów powinno być dwa razy tyle
co tancerek. Panowie lubili bowiem
znikać w bocznych pokojach, gdzie
zastawiano zimny bufet, albo przypatrywać się starszym panom grającym
w karty…
Na dużych balach urządzanych
przez magistrat czy inne instytucje cywilne bądź wojskowe, zanim rozpoczęły się tańce, wodzirej i jego dwaj
pomocnicy przedstawiali panów przybyłym na zabawę pannom i ich opiekunkom. Dopiero później muzyka
wzywała do pierwszego tańca. Wodzirej dbał, aby żadna z chętnych do
tańca pań nie siała przysłowiowej pietruszki.
Damy miały karneciki – ozdobne
zeszyciki, w których wydrukowany był
porządek tańców. Obok kadryli, walców, polek czy kontredansów panowie
wpisywali swoje nazwiska. Karneciki panien ładnych, jak również córek
rodzin zamożnych i dobrze postawionych społecznie, zapełniały się już
w pierwszej godzinie balu. Wodzirej
i jego pomocnicy dyskretnie czuwali,
by każda panna, także mniej atrakcyjna wizualnie bądź towarzysko, miała
zapewnionych partnerów do tańca.
Najdłuższym – bo trwającym prawie
godzinę tańcem był walc zwany kotylionem, urozmaicony rozmaitymi
figurami, przypinaniem przez panny kawalerom ozdobnych rozetek ze
wstążek, gwiazdek z pozłocistej la-

mety – za co panowie odwzajemniali się małymi bukiecikami kwiatów.
Podczas figur kotyliona wymieniano
się partnerkami, później znów wracano do siebie. Mógł to być wstęp do
prawdziwych zalotów – szczególnie
jeśli panna pozwoliła, by kawaler towarzyszył jej podczas balowej kolacji… Grzeczne podziękowanie za propozycję nie było zbyt obiecujące co do
dalszego ciągu znajomości. Na drugi
dzień po balu młodym ludziom wypadało podziękować za uczestnictwo
w zabawie. Pojawiali się na popołudniowej herbacie w domu panny,
z którą tańczyli najwięcej.
Od zachowania rodziców zależała kontynuacja znajomości. Mogli
grzecznie i oficjalnie podziękować za
wizytę, ale mogli też zaprosić na następne spotkanie albo na obiad – zwykle w niedzielę za dwa tygodnie, co
wyglądało już obiecująco… Te dwa
tygodnie potrzebne były, by rodzice
zasięgnęli informacji co do pochodzenia, perspektyw na przyszłość i możliwości życiowych kawalera.
Jeśli wywiad wypadł pomyślnie, a pannie młodzieniec się podobał, można było rozpocząć konkury.
Było to zadanie tyleż czasochłonne,
co kosztowne. Pannę należało obdarowywać kwiatami, tomikami poezji,
bibelotami, młodszemu rodzeństwu
należało przynieść ładnie opakowane
łakocie, pokojówce otwierającej drzwi
wrzucić do fartuszka srebrną monetę.
Poza tym zapraszać wybrankę z matką czy przyzwoitką na koncerty czy do
teatru. Pojawiać się zimą na ślizgawce,
a wiosną czy latem uczestniczyć w rodzinnych majówkach i wycieczkach za
miasto. Jeśli w międzyczasie przypadał
dzień imienin panny, a nawet tego rodzaju święto jej matki czy ojca – w dużych miastach jak Kraków czy Lwów
opłacić muzyków, by pod oknem solenizantów zagrali rankiem sentymentalnego walca dla wybranki, ulubioną
pieśń – matce, a dziarskiego marsza
– ojcu… Aż wreszcie, gdy już obie
rodziny wymieniły oficjalne wizyty,
omawiano kwestie materialne i następowały oficjalne oświadczyny. Starający stawał się narzeczonym, a zaloty
zmieniały się w uwieńczone sukcesem
konkury.
Uważano wówczas, że narzeczeństwo nie powinno trwać dłużej niż
rok, ale nie krócej niż trzy miesiące.
Chociażby dlatego, że nie sposób było
w krótszym czasie przygotować wyprawy ślubnej, zawiadomić krewnych,
umeblować dom dla młodej pary…
Panny – jeśli wierzyć pamiętnikom –
pisały listy do licznych przyjaciółek,
zawiadamiając o swoim szczęściu, co
bardziej praktyczne uczyły się przyrządzać ulubione potrawy i desery
narzeczonego, marzyły i wyobrażały sobie życie we dwoje. Panowie byli
zdecydowanie bardziej zajęci – czuwali nad remontem nabytego bądź wynajętego domu, gromadzili fundusze na
podróż poślubną, często przy pomocy
matki czy przyszłej teściowej najmowali służbę. Ale zwykle oboje byli głęboko przekonani, że teraz zacznie się
dla obojga nowe, lepsze życie.

STYCZEŃ 2017

12

głośnik kulturalny

Redakcja „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w planach przedsięwzięć wprowadzone przez organizatorów
Oświęcimskie Centrum Kultury
ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim
tel./faks: 338422575
www.ock.org.pl, ock@ock.org.pl

Oczarowuje głosem
Bilet na koncert jednej z najpopularniejszych piosenkarek
w Polsce – Haliny Frąckowiak może być doskonałym prezentem dla Babć i Dziadków z okazji ich święta.

17.01 godz. 16:30 „Coś
z niczego” – warsztaty twórczej
aktywności dla dzieci w wieku
szkolnym

3.02 godz. 19:00 „Pół na
Pół” – spektakl komediowy
w wykonaniu Piotra Polka
i Piotra Szwedesa
Fot. Andrzej Rams

Artystka wystąpi 21 stycznia o godzinie 17:00
w Oświęcimskim Centrum Kultury. Towarzyszyć jej będzie kwartet smyczkowy.
Halina Frąckowiak oczarowuje swoim głosem od ponad pięćdziesięciu lat. Śpiewała
z zespołami Czerwono-Czarni, Grupa ABC,
Tarpany, Tony, Takty, Drumlersi. Wielokrotnie była nagradzana na festiwalach piosenki
w Opolu i Kołobrzegu. Pokolenia Polaków
znają jej wielkie przeboje, jak: „Papierowy księżyc”, „Napisz proszę”, „Mały elf ” czy
„Bądź gotowy do drogi”.
Bilety: 60 zł, 50 zł, 40 zł.

Wydarzenia
w Oświęcimskim Centrum Kultury

20.01 godz. 9:00 XII Konkurs Kolęd Polskich i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda”

8.02 godz. 17:00 „Art Cafe” –
artystyczny projekt dla pań
11.02 Karnawałowy Bal
Seniorów

Recital fortepianowy
12 lutego o godz. 17:00, w ramach realizowanego przez
Oświęcimskie Centrum Kultury projektu Dom otwarty z cyklu:
Muzyka – źródło skojarzeń, zagra Anna Lipiak.
Pianistka ukończyła Wydział Artystyczny
w Instytucie Muzyki w Cieszynie. Swoją edukację uzupełniała, uczestnicząc w wielu kursach mistrzowskich, gdzie miała okazję pracować pod kierunkiem wybitnych pianistów
i pedagogów. Obecnie studiuje na Akademii
Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie prof. Jerzego Sulikowskiego. Jest
laureatką wielu konkursów muzycznych. Wielokrotnie uczestniczyła w Międzynarodowych
Mistrzowskich Kursach Pianistycznych we
Wrocławiu, gdzie dwukrotnie miała zaszczyt
wystąpić na koncercie inauguracyjnym. Jako
solistka zadebiutowała w 2013 r., wykonując II Koncert fortepianowy f-moll F. Chopina wspólnie z Polską Orkiestrą Radiową pod
dyrekcją Marka Mosia w sali koncertowej Uniwersytetu im. F. Chopina w Warszawie. Do jej
dużych sukcesów należy recital solowy w Palazzo Cavagnis w Wenecji w maju 2014 roku.
Bilety w cenie 10 zł.

„Piosenki, z których się żyje”
Oświęcimskiej publiczności zaprezentuje się Alicja Majewska – artystka, której piosenki opierają się zmiennym modom i wciąż fascynują kolejne pokolenia.
Koncert pt. „Piosenki, z których się żyje” odbędzie się 18 lutego o godzinie 18:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury. Artystce towarzyszyć będzie Warsaw Opera Quartet oraz przy
fortepianie Włodzimierz Korcz.
Alicja Majewska jest jedną z najwybitniejszych
polskich piosenkarek. W latach 1971–74 śpiewała w zespole „Partita”. W 1974 roku rozpoczęła karierę solową. Do 1977 roku związana
była z warszawskim Teatrem na Targówku.
Wylansowała szereg przebojów, m.in.: „Jeszcze
się tam żagiel bieli“, „Odkryjemy miłość nieznaną“ czy „Być kobietą“. Wykonuje pieśni sakralne, bierze udział w oratoriach Włodzimierza Korcza i Ernesta Brylla.
Bilety: 65 zł, 55 zł, 45 zł.

Program:
• godz. 9:00–12:30 prezentacje konkursowe, cz. 1
– grupa wiekowa: szkoły
podstawowe
• godz. 12:30–13:00 przerwa
• godz. 13:00–14:30 prezentacje konkursowe, cz. 2
– grupa wiekowa: szkoły
gimnazjalne
• godz. 15:30 wręczenie
nagród.
Konkurs rozegrany zostanie
w kategorii solistów oraz
zespołów w dwóch grupach
wiekowych. Oceny uczestników w oparciu o ustalone,
powszechnie stosowane kryteria artystyczne dokona jury
w składzie: Izabela Mytnik
(muzyk, wokalistka, pedagog
wokalny), Joanna Kasperek-Szymonik (wokalistka,
pedagog wokalny), Bartosz
Jaśkowski (wokalista, kompozytor), Jacek Furtak (muzyk)
powołane przez organizatora,
które może przyznać: nagrodę
Grand Prix Konkursu, nagrody
i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach oraz pamiątkowe dyplomy za udział.

12.02 godz. 17:00 Recital
fortepianowy Anny Lipiak
w ramach projektu Dom
otwarty z cyklu: Muzyka –
źródło skojarzeń
czytaj obok
13.02 godz. 10:00 „Gdy będę
duży” – turniej przedszkolaków
– spotkanie 4
14.02 godz. 16:30 „Razem
z mamą, razem z tatą” –
warsztaty twórczej aktywności
dla dzieci z rodzicami
18.02 godz. 10:00 „Historia
mody. Jestem projektantem”
(grupa wiekowa 10–12 lat) –
wykład Agnieszki Zaborskiej
w ramach Oświęcimskiego
Uniwersytetu Dziecięcego
(PWSZ, ul. Kolbego 8)
18.02 godz. 11:30 „Mały
cukiernik” (grupa wiekowa 6–9
lat) – wykład Agnieszki Zaborskiej w ramach Oświęcimskiego Uniwersytetu Dziecięcego
(PWSZ, ul. Kolbego 8)

projektu pn. „Być kobietą, być
kobietą...”
9.03 godz. 17:00 „Najlepszy
sposób na liczenie lat, durnieć
wolniej niż ten świat” – program w wykonaniu Kabaretu
Czarna Rękawiczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku Oświęcimskiego Centrum Kultury
11.03 godz. 18:00 „Kiedy
kota nie ma...” – spektakl
komediowy z Teatru Capitol
w Warszawie
12.03 godz. 17:00 „Koncert
Wiedeński” – przeboje Straussa, arie i duety z operetek
wiedeńskich w wykonaniu
solistów operowych i zespołu
kameralnego
16.03 godz. 18:00 „Moda na
Nowaki” – program Kabaretu
Nowaki
6.05 godz. 17:00 „Pierwiastek
z trzech” – program Kabaretu
Paranienormalni

Galeria „Tyle światów”

do 31.01 „Gwiazdozbiór
Wodnika” – wystawa portretów
aktorskich Pawła Wodnickiego
3–25.02 Wystawa grafiki
Anny Witkowicz
27.01–19.02 Wystawa malarstwa Tadeusza Noworyty

Wystawy

do 24.01 „Malarstwo” – wystawa prac Lidii Kurnik
do 25.01 „Zima” – wystawa
malarstwa grupy Ameia-ProArtPless
26.01–12.02 Wydawnictwo
Marvel w „Złotej” i „Srebrnej”
erze komiksu (1939–1970)”
– wystawa Oświęcimskiego
Klubu Fantastyki

Uniwersytet Trzeciego
Wieku

17.01 godz. 14:00 „Rozpoznanie, leczenie, powikłania
i życie codzienne z cukrzycą”
– wykład dr Jadwigi Czernek-Bruzgielewicz
18.02 godz. 18:00 „Piosenki, 24.01 godz. 14:00 „Żydowski
z których się żyje” – koncert
cykl życia” – wykład PrzemyAlicji Majewskiej z towarzysława Piekarskiego
szeniem Opera Quartet oraz
31.01 godz. 14:00 „EuropejWłodzimierza Korcza
skie trendy w edukacji” – wyczytaj obok kład prof. Tadeusza Aleksandra
1.02 Kulig w Wiśle
21.02 godz. 16:30 „Coś
7.02 godz. 14:00 „Sztuka
z niczego” – warsztaty twórczej polska – przegląd” – wykład
21.01 godz. 17:00 Koncert
aktywności dla dzieci w wieku Janusza Wałka
Haliny Frąckowiak – bilet
szkolnym
14.02 godz. 14:00 „My z Pena koncert jest doskonałym
25.02 godz. 18:00 „Maykinu. Dzieje osiedla Chemiprezentem dla Babci i Dziadka day 2” – spektakl komediowy
ków” – wykład Marii Nitki
z okazji ich święta
z Teatru Bagatela w Krakowie
15.02 Zabawa walentynkowa
czytaj obok 7.03 godz. 16:30 „Razem
21.02 godz. 14:00 – „Czechy
z mamą, razem z tatą” –
znane i nieznane” – wykład dra
30.01–10.02 Ferie zimowe
warsztaty twórczej aktywności Łukasza Tomczyka
z Oświęcimskim Centrum
dla dzieci z rodzicami
28.02 godz. 14:00 – „MeKultury
8.03 godz. 18:00 „Być kobie- diacje” – wykład dra Artura
czytaj s. 7 tą” – podsumowanie II edycji
Łaciny Łanowskiego
28.02 Olimpiada Zimowa
Seniorów w Rabce

Nabór do kabaretu
Kabaret „Czarna Rękawiczka” – grupa artystyczna Uniwersytetu Trzeciego Wieku
działającego w Oświęcimskim Centrum Kultury poszukuje panów [SENIORÓW]
lubiących śpiewać i występować na scenie.
Dobra zabawa i praca w zespole to gwarancja ciekawie spędzonego czasu.
Kontakt – Łucja Jurys tel. 795 536 616 lub lucja.jurys@gmail.com.
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Redakcja „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w planach przedsięwzięć wprowadzone przez organizatorów
Miejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego,
Galeria Książki
ul. Nojego 2B, Oświęcim
tel. 338479800, 338430165, www.mbp-oswiecim.pl

Repertuar
„Naszego Kina”

„Toni Erdmann” (15 l.), prod.
Niemcy, Austria 2016, reż.
Maren Ade, 162 minuty
10–16.02

LUTOWY KALENDARZ WYDARZEŃ
W bibliotece GALERIA KSIĄŻKI

„Wiplala” PREMIERA (7 l.),
prod. Holandia 2014, reż. Tim
Oliehoek, 93 minuty
17–19.01 godz. 16:15

WYSTAWA MARYNISTYCZNA. ŁUKASZ FUCZEK.
WYSTAWA FOTOGRAFII
30.01–25.02 Galeria Przechodnia

CZYTANIE UZDRAWIA
Czytanie na oddziale dziecięcym oświęcimskiego szpitala
14.02 ; 28.02 godz. 13:00
Szpital

„Powidoki” PREMIERA
(15 l.), prod. Polska 2016,
reż. Andrzej Wajda, 98 minut
17–19.01 godz. 18:00, 20:00,
20–24.01 godz. 20:00,
25.01 godz. 20:30,
26.01 godz. 20:00

CENTRUM SPORTÓW
WODNYCH W OŚWIĘCIMIU.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY. DARIA REMBIESA.
WYSTAWA
30.01–18.02 Informatorium

OD STÓP DO GŁÓW
Zajęcia rozwijające ciekawość
poznawczą, umiejętność
współdziałania w grupie,
wypowiadania się i prowadzenia dialogu. Rozwijają pamięć
wzrokową i słuchową, logiczne
rozumowanie i spostrzegawczość.
14.02 godz. 17:00 Aula
Wstęp wolny

„Łotr 1. Gwiezdne wojny –
historie 3D” (10 l.), prod. USA
2016, reż. Gareth Edwards,
133 minuty (3D)
20.01 godz. 17:30,
22–24.01 godz. 17:30,
25.01 godz. 18:15,
26.01 godz. 17:30
„Kłamstwo” PREMIERA
(15 l.), prod. USA, Wielka Brytania 2016, reż. Mick Jackson,
110 minut
28.01–2.02 godz. 18:00, 20:00,
4–9.02 godz. 20:00

RADOŚĆ DZIAŁANIA
Rodzinne zajęcia plastyczne
2.02; 9.02 godz. 17:00
Mikroświat Zabawy
Wstęp wolny
„Ślady stóp” (12 l.), prod.
Hiszpania 2016, reż. Juan
Manuel Cotelo, 89 minut
17–23.02
„Milczenie” PREMIERA
(15 l.), prod. Japonia, Meksyk,
USA, Włochy 2016, reż.
Martin Scorsese, 159 minut
17–23.02

KONWERSATORIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
Otwarte spotkania konwersatoryjne
6.02; 13.02; 20.02; 27.02
godz. 16:30 Klasopracownia
I p.
PSYCHIATRIA, W CZYM
MOŻE POMÓC?
„Depresja i zaburzenia emocjonalne”
Prowadzi dr psychoterapeuta
Krystyn Czerniejewski
9.02 godz. 18:00 Aula
Wstęp wolny

Bi CLUB FILMOWY
Dyskusyjny Klub Filmowy
15.02 godz. 17:00 Multimedia, Salka audiowizualna
Wstęp wolny
DEMONTAŻE LITERATURY
Trzy kwadranse o tekstach
„Narodziny Religii – Wersja
Apokryficzna”
Prowadzi dr Jerzy Franczak
15.02 godz. 18:00 Aula
TO TAK JAK W KINIE
Dyskusje o filmie
16.02 godz. 10:00 Multimedia
Wstęp wolny
BAJKOWE PODRÓŻE
Książkowe i filmowe bajania
16.02; 23.02 godz. 17:00
Mikroświat Zabawy
Wstęp wolny

„Vaiana. Skarb oceanu 3D”
(b.o.), prod. USA 2016, reż.
Ron Clements, John Musker,
113 minut (3D)
28–29.01 godz. 14:00,
30.01–2.02 godz. 10:00
„Kubo i dwie struny” (b.o.),
prod. USA 2016, reż. Travis
Knight, 94 minuty
28.01–2.02 godz. 16:15
„Sekretne życie zwierzaków
domowych 3D” (b.o.), prod.
Japonia, USA 2016, reż.
Chris Renaud, Yarrow Cheney,
87 minut (3D)
4–5.02 godz. 14:30,
6–9.02 godz. 10:00
„Balerina” (b.o.), prod. Francja, Kanada 2016, reż. Eric
Summer, Eric Warin, 89 minut
4–6.02 godz. 16:15,
7.02 godz. 11:45,
8–9.02 godz. 16:15
„Kot Bob i ja” (15 l.), prod.
Wielka Brytania 2016, reż.
Roger Spottiswoode, 103
minuty
4–9.02 godz. 18:00
„Las, 4 rano” (15 l.), prod.
Polska 2016, reż. Jan Jakub
Kolski, 97 minut
10–16.02

KONSULTACJE MATEMATYCZNE
17.02; 24.02 godz. 16:30
Klasopracownia I p.
Wstęp wolny

„Jezioro łabędzie” – retransmisja baletu z Teatru Bolszoj
w Moskwie, 150 minut
19.02 godz. 17:00
„To tylko koniec świata”
(15 l.), prod. Francja, Kanada 2016, reż. Xavier Dolan,
97 minut
24.02–2.03

Kino dla Dzieciaka

„Vaiana. Skarb oceanu” (b.o.),
prod. USA 2016, reż. Ron Clements, John Musker, 113 minut
22.01 godz. 15:00
„Ostatni smok świata” (b.o.),
prod. Ukraina 2016, reż.
Depoyan Manuk, 85 minut
19.02 godz. 15:00

KREATORNIA LITERACKA
Manualne zajęcia artystyczne
dla dzieci od 10 lat,

zapisy w Bibliotece Młodych
osobiście lub telefonicznie
33 847 98 01. Liczba miejsc
ograniczona, liczy się kolejność
zgłoszeń.
20.02 godz. 17:00 CLD
SENIOR WIE! EKSPERT
FOTOGRAF
Paweł Bazylewicz, Fotoemodia
Spotkanie z fotografem, który
udzieli wskazówek, jak korzystnie wychodzić na zdjęciach.
Każdy uczestnik będzie mógł
zapozować do zdjęcia, które
wykona profesjonalny fotograf
Paweł Bazylewicz. Zdjęcia zostaną wydrukowane i za zgodą
uczestników zamieszczone
na wystawie w Bibliotece. Po
zakończeniu wystawy każdy
uczestnik będzie mógł odebrać
swoje zdjęcie.
21.02 godz. 18:00 Aula
Wstęp wolny
BĘDĘ, KIM ZECHCĘ
Otwarte zajęcia dla dzieci
w wieku 2–7 lat inspirujące do
własnych poszukiwań
nie tylko pod kątem przyszłych
wyborów zawodowych
22.02 godz. 17:00
Aula i Informatorium
UNIWERSYTET BIBLIOTECZNYCH ŻAKÓW
Mam prawo! Słów kilka o prawach dziecka
23.02 godz. 17:00 Aula
Wstęp wolny
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
DLA DOROSŁYCH
23.02 godz. 17:30 Sala konferencyjna
WYCZYTAJ TO!
Zajęcia literackie dla dzieci
w wieku 8–12 lat, zajęcia na
zapisy w Bibliotece Młodych
osobiście lub telefonicznie
33 847 98 01. Liczba miejsc
ograniczona, liczy się kolejność
zgłoszeń.
27.02 godz. 17:00 CLD

Centrum Żydowskie
w Oświęcimiu
pl. ks. J. Skarbka 5
32-600 Oświęcim
tel. 338447002, www.ajcf.pl

Żydowskie
MOTYWY
Centrum Żydowskie w Oświęcimiu zaprasza na pokazy
pofestiwalowe 12. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego ŻYDOWSKIE MOTYWY.
Filmy pokazują to, co najciekawsze w kulturze, historii
i tradycji żydowskiej, promują
ideę tolerancji i wielokulturowości. Dokumenty oraz
fabuły można zobaczyć tylko
w ramach festiwalu, ponieważ
nie znajdują się w dystrybucji
komercyjnej.
W Oświęcimiu projekcje
odbędą się w cztery kolejne
poniedziałki o godz. 18:00
w Café Bergson, plac ks. Jana
Skarbka 2. Filmy posiadają
napisy w języku polskim,
wstęp wolny.
23 stycznia
• „Sieroty rewolucji”, reż. Igal
Bursztyn (Izrael 2015, 85’)
30 stycznia
• „7 dni w St. Petersburgu”,
reż. Reuven Brodsky (Izrael
2015, 60’)
• „Einsterin w Ziemi Świętej”,
reż. Noa Ben Hagai (Izrael
2015, 55’)
6 lutego
• „Walcząc ze strachem”, reż.
Herz Frank, Maria Kravchenko (Izrael, Łotwa, Rosja
2014, 80’)
Pokazy filmowe organizowane
są dzięki uprzejmości organizatora Międzynarodowego
Festiwalu Filmowego Żydowskie Motywy – Stowarzyszenia
Żydowskie Motywy (www.
jewishmotifs.org.pl).

Muzeum Zamek w Oświęcimiu
ul. Zamkowa 1, Oświęcim
tel. 338424427
www.muzeum-zamek.pl

Fotografia i malarstwo
Muzeum Zamek przygotowało wystawy prezentujące prace
dwóch oświęcimskich artystów amatorów.
Do 5 lutego będzie można
zwiedzać wystawę pn. „Oblicza miasta...”. Jej autorem jest
fotograf amator Roman Stopa, który mieszka i tworzy
w mieście nad Sołą. Na wernisaż Muzeum Zamek zaprasza 23 stycznia o godz. 17:00.
Na ekspozycji będzie można zobaczyć ponad 20 prac
ukazujących Oświęcim oraz
były nazistowski obóz KL Auschwitz-Birkenau.
– Fotografie Romana Stopy
prezentowane w dużym formacie i w kolorystyce czarno-

-białej zdradzają dużą wrażliwość, talent i kreatywność
autora. Jak sam zawsze powtarza – „to nie aparat robi
zdjęcia, tylko głowa” – mówi
Monika Sitek z Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
Natomiast 9 lutego o godzinie
17:00 otwarta zostanie wystawa malarstwa Tadeusza Noworyty, na której zaprezentowane zostaną nowe obrazy
z dorobku artysty.
Twórczość Tadeusza Noworyty to głównie pejzaże
i martwa natura oraz obrazy
o tematyce marynistycznej,
będące konsekwencją tęsknoty za niespełnionymi marzeniami o pracy na morzu.
Wystawę będzie można oglądać do końca lutego.

sport
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Otwarte Mistrzostwa Polski WMFC dzieci i kadetów w kick Wojciech Wojdak w najlepszy z możliwych sposobów pożeboxingu
gnał się z UKP UniA Oświęcim

Debiut Dominiki Chylińskiej

Żary były areną Otwartych
Mistrzostw Polski WMFC
dzieci i kadetów w kick boxingu. W tej imprezie jako
kick boxerka debiutowała reprezentantka Oświęcimskiego Klubu Karate – Dominika
Chylińska. Z jej występu bardzo zadowolony był trener –
sensei Mariusz Pawlus.
Mistrzostwa
zorganizował
szef WMFC Paweł Malinowski z Żar, a Oświęcimski Klub Karate z sekcją kick
boxingu reprezentowali Do-

minika Chylińska oraz trener – sensei Mariusz Pawlus.
Debiut wypadł znakomicie.
Oświęcimianka zajęła pierwsze miejsce wśród kadetek
w wadze do 50 kg. Startowała w formule kick-light i dodatkowo zgarnęła nagrodę za
najbardziej techniczny pokaz
w trakcie walki.
– Jestem bardzo zadowolony z występu Dominiki w
Żarach – ocenia sensei Mariusz Pawlus. – Jak na swój
debiut wypadła rewelacyjnie.

Młodzi oświęcimianie wzięli udział w
turnieju minihokeja w Krynicy

Medalowe rozstanie

Zaprocentowało
doświadczenie zdobyte na matach
mistrzostw Polski, Pucharu Polski czy też mistrzostw
Europy w karate. Uznałem,
że jest już gotowa do udziału w kickboxerskich mistrzostwach. Zarówno wynik, jak
i styl walki zaprezentowany przez Dominikę napawa
nie tylko mnie optymizmem
przed kolejnymi zawodami
w kick boxingu – powiedział
Mariusz Pawlus.
– mac

Wojciech Wojdak, czyli nie- dego sportowca miejsce. Był
kwestionowany lider UKP czwarty, a do medalu zabraUnia pożegnał się z biało- kło zaledwie 32 setne sekun-niebieskim klubem w wiel- dy. Czas Wojdaka to 3.37,90.
kim stylu! W kanadyjskim Mistrzostwo wywalczył Park
Windsor sięgnął po brązowy Tae-Hwan z Korei Południomedal mistrzostw świata na wej z czasem 3.34,59.
krótkim (25-metrów) base- 20-letni pływak znakominie, a po powrocie z Kanady cie spisał się w finale na 1500
trzykrotnie stawał na podium dowolnym, zajmując trzecie
mistrzostw Polski. Od stycz- miejsce. Brązowy krążek dał
nia reprezentuje on już barwy mu wynik 14.25,37. Mamy
swojego macierzystego klubu zatem do czynienia z nową
– BOSiR-u Brzesko.
„życiówką” Wojciecha WojWyjątkowo skromna, bo za- daka, który idealnie trafił
ledwie trzyosobowa repre- z formą na najważniejszą immiędzynarodowym zentacja Polski udała się do prezę. Ten wynik jest tylko
kanadyjskiego Windsor na minimalnie gorszy od rekorpływackie mistrzostwa świa- du Polski należącego do Mata. W tym gronie znalazł się teusza Sawrymowicza.
pływak UKP Unia Oświęcim Prosto z Kanady Wojciech
– Wojciech Wojdak. W finale Wojdak przyleciał na zimowe
W finale rywalem UKH Unia na 400 metrów stylem dowol- mistrzostwa Polski na krótkim
była drużyna Novojavorovsk nym zajął najgorsze dla każ- basenie do Olsztyna. Jego doz Ukrainy. Po 21 minutach
gry mecz zakończył się remisem 4:4. Dopiero rzuty karne
musiały wyłonić zwycięzcę.
Nieco lepsi okazali się zawodnicy z Ukrainy i to oni wygrali
cały turniej. Ostatecznie Unia
Oświęcim zajęła drugie miejsce, co jest niewątpliwie wielkim sukcesem. Trzeba także
podkreślić, że biało-niebiescy
byli jedynym zespołem, który
nie przegrał żadnego meczu
w regulaminowym czasie gry.
Przypomnijmy, iż szkolenie
zawodach w Olsztynie pływacy SMS Oświęcim zajmuminihokeistów wspiera finan- ją Po
drugie miejsce w szkolnej lidze
sowo miasto Oświęcim.
Fot. mac
– mac

Pechowa porażka w finale

Najmłodsi adepci trenujący
hokej w oświęcimskim klubie
wzięli udział w międzynarodowym turnieju minihokeja w Krynicy. W doborowym
gronie osiemnastu ekip zajęli drugie miejsce. A mogło
być jeszcze lepiej! Hokeiści
UKH Unia w finale przegrali
z Ukraińcami z Novojavorovska dopiero po serii rzutów
karnych.
– Ilości kibiców i ich głośnego dopingu na krynickim lodowisku nie powstydziłaby
się żadna seniorska drużyna
– rozpoczyna prezeska UKH
Unia Oświęcim, Katarzyna Kot.
– W grupie eliminacyjnej
po ciężkich bojach zajęliśmy

pierwsze miejsce i w półfinale zmierzyliśmy się z Legią
Warszawa. Po zwycięstwie
4:1 awansowaliśmy do wielkiego finału – cieszy się Katarzyna Kot.
W zawodach wzięły udział
zespoły
(rocznik
2007
i młodsi) z Polski, Słowacji
i Ukrainy. Przez dwa dni rozgrywano mecze (po 15 minut) fazy grupowej. W kolejnym grano o poszczególne
miejsca w końcowej klasyfikacji. Dłuższe o sześć minut
pojedynki były wyczerpujące i wymagały szczególnego zaangażowania oraz
koncentracji młodych zawodników.

Juniorzy młodsi UKH UniA wystąpią w finałach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży

Awans z drugiego miejsca
Za nami eliminacyjne boje
hokeistów do trzynastej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży. Rywalizacja odbywała się w podziale na grupy. Oświęcimianie walczyli
z zespołami z Gdańska i Tychów. Zajęli drugie miejsce,
równoznaczne z promocją
do olimpijskich finałów, które zostaną rozegrane w lutym.
– Eliminacje rozgrywano
w trzech grupach – przypomina prezeska UKH Unia
Oświęcim, Katarzyna Kot.
– W poszczególnych turniejach grano systemem każdy z
każdym. Zawodnicy kwalifikujący się do gry w drużynie
juniorów młodszych urodzeni są w latach 1999–2001.
Regulamin dopuszcza także udział trzech hokeistów
z rocznika 2002 – wyjaśnia
Katarzyna Kot.
Podopieczni Witolda Magiery i Ireneusza Jarosza o awans
walczyli z zespołami gdań-

skiego Stoczniowca i MOSM-u Tychy. W ostatecznym
rozrachunku zajęli drugie
miejsce, premiowane awansem. To niewątpliwie spory
sukces. Unia ma bowiem bardzo młody zespół. Jego trzon
stanowią zawodnicy młodsi, niejednokrotnie debiutujący w olimpijskich zmaganiach. Radzili sobie jednak bez
najmniejszych kompleksów.
Z powodzeniem stawili czoła
starszym i bardziej doświadczonym drużynom, w tym
ubiegłorocznemu mistrzowi
z Tychów.
– Jestem przekonana, że turniej finałowy w Oświęcimiu
dostarczy wielu emocji sportowych. Liczymy na wsparcie
kibiców, których doping będzie bardzo potrzebny naszej
drużynie juniorów młodszych.
Przypomnę, iż szkolenie juniorów UKH Unia wspiera finansowo Powiat Oświęcim –
zakończyła Katarzyna Kot.

W grupie A zwyciężył broniący tytułu olimpijskiego mistrza – MOSM Tychy. W grupie B – Cracovia, a z kolei
w grupie C triumfowała bytomska Polonia. Turniej finałowy Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży odbędzie się
od 21 do 26 lutego w Oświęcimiu, Nowym Targu i Krynicy. Małopolska już po raz
siódmy będzie gospodarzem
olimpiady.
UKH Unia Oświęcim: Sebastian Lipiński, Janusz Mamoń-Bratek, Władysław Jaworski, Dominik Lichota,
Michał Magiera, Kamil Wątor, Dawid Krynicki, Dominik Rudek, Piotr Kot, Jan
Malewski, Przemysław Szymeczko, Kamil Jęczała, Kacper Rabęda, Szymon Jarnot,
Kamil Daniliszyn. Trenerzy:
Witold Magiera i Ireneusz
Jarosz.
– mac

Na pożegnanie z Unią Wojciech Wojdak zdobył trzy
medale mistrzostw Polski. Wcześniej sięgnął po brąz mistrzostw świata
Fot. mac

robek to trzy krążki. Pierwszy
wywalczył na 400 dowolnym.
Z wynikiem 3.38,52 zdobył
srebro. W pozostałych startach był już najszybszy. Zwyciężył na 800 metrów (7.35,95)
i 1500 dowolnym (14.32,58).
Trzy medale Wojciecha Wojdaka złożyły się na cały dorobek UKP Unia.
Oświęcimianie w kilku startach byli bardzo blisko podium. Z dobrej strony pokazał się Andrzej Michalczyk.
Ten utalentowany zawodnik
na 50 metrów stylem klasycznym ustanowił nowy rekord
Polski 16-latków (28,09).
Na piątym miejscu finał 200
metrów „motylkiem” ukończyła Dominika Adamiec
z wynikiem 2.17,52. Jej klubowa koleżanka – Justyna Pisarek
była ósma (2.22,69). Szósta na
400 zmiennym była Alina Zawisza z UKP Unia (4.57,57).
Trzeba także odnotować udany start Katarzyny Kołodziej,
która została sklasyfikowana
na siódmej pozycji na „setkę”
stylem motylkowym.
Oświęcimiankom nie udało
się niestety wywalczyć medalu w sztafetach. W finałach kraulowych na cztery
razy 100 i 200 metrów zajęły szóste miejsce. Na tym
pierwszym z dystansów UKP
Unia płynęła w składzie: Katarzyna Kołodziej, Justyna
Pisarek, Natalia Lewandowska i Dominika Adamiec. Na
„dwieście” zamiast Dominiki
Adamiec wystartowała Alina
Zawisza.
– mac

Piłkarze oświęcimskiej Soły rozpoczęli przygotowania do
rundy rewanżowej trzecioligowych rozgrywek

Rewolucji (raczej) nie będzie
Pozycja w górnej części tabeli, która na mecie sezonu
2016/17 zagwarantuje Sole
utrzymanie w trzeciej lidze
– taki właśnie cel przyświeca
piłkarzom z oświęcimskich
plant. Podopieczni Sebastiana Stemplewskiego przed tygodniem rozpoczęli przygotowania do rundy wiosennej.
Na zakończenie minionych
dwunastu miesięcy Soła
zmierzyła się towarzysko
z sosnowieckim Zagłębiem.
Wynik nie był oczywiście
najważniejszy, niemniej cieszy efektowna wygrana 5:2
(4:1) na koniec 2016 roku.
Dwukrotnie na listę strzelców wpisał się Przemysław
Knapik, a po jednym golu
dorzucili Arkadiusz Ryś, Arkadiusz Czapla i Mateusz

Wawoczny. Trener miał okazję do sprawdzenia szerokiej
kadry. Na boisko wybiegło
też kilku zawodników z juniorskiego zespołu.
Wszystko wskazuje na to,
że w zespole Soły nie będzie
większych zmian kadrowych.
Oświęcimianie mają w planie około dwunastu sparingów i tygodniowy obóz
przygotowawczy w Dzierżoniowie. Pierwszym rywalem
będzie trzecioligowy Ruch
Zdzieszowice. To spotkanie
zaplanowano na 21 stycznia na sztucznej nawierzchni
w Sosnowcu. Tydzień później rywalem ekipy Sebastiana Stemplewskiego będą
rezerwy zabrzańskiego Górnika, a już 29 stycznia derby
Oświęcimia.

Na początku lutego Soła wyjedzie na tygodniowe zgrupowanie do Dzierżoniowa.
Tam ma rozegrać dwa sparingi z MKS Kluczbork i Ślęzą
Wrocław. Po powrocie solarze zmierzą się z katowickim
Rozwojem (15 lutego) oraz
z Rekordem Bielsko-Biała
(18 lutego).
Przed ligową inauguracją formę oświęcimian sprawdzi
jeszcze Ruch Radzionków, Jutrzenka Giebułtów, GKS Radziechowy-Wieprz i Szczakowianka Jaworzno. Pierwszym
rywalem Soły w meczu
o punkty będzie Motor Lublin. To spotkanie odbędzie
się na stadionie im. Braci Kisielińskich w Oświęcimiu.
– mac
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Oświęcimianka – Elżbieta Gabryszak mistrzynią Polski senio- Powiatowe finały mistrzostw w unihokeju z udziałem rerek w łyżwiarstwie figurowym
prezentacji czterech szkół

Ela w złotym kolorze

Złoto dla „Budowlanki”

Elżbieta Gabryszak najlepszą solistką w Polsce! Ta niezwykle utalentowana łyżwiarka dołączyła do grona
podopiecznych Iwony Mydlarz-Chruścińskiej,
które
sięgały po tytuły mistrzyni
Polski. Przed laty na najwyższym stopniu podium stawały
Beata Mól-Zielińska, Sabina
Wojtala, Anna Zawada, Anna
Jurkiewicz i Aneta Michałek.
Łyżwiarskie mistrzostwa Polski rozegrano w Katowicach
w ramach „Mistrzostw Czterech Narodów”. Na starcie
stanęli reprezentanci Polski,
Czech, Słowacji i Węgier. Trenująca w UKŁ Molo Osiek –
Elżbieta Gabryszak była zdecydowanie najlepsza wśród
Polek i wywalczyła tytuł mistrzyni kraju seniorek. Zwyciężyła z dorobkiem 107,90
punktów. Wprzedziła solistkę
toruńskiego Axla – Agnieszkę
Rejment (103,65 pkt) i Coco
Colette-Kamiński
(100,09
pkt) z FSA Warszawa.
Tymczasem Oświęcim gościł uczestników drugich zawodów eliminacyjnych do
Ogólnopolskiej
Olimpiady
Młodzieży w łyżwiarstwie figurowym. Na starcie pojawiło
się 28 podopiecznych Ewy Lofek z UKŁF Unia. Wśród nich
nie zabrakło debiutantów.
W klasie srebrnej solistek
startowało 15 zawodniczek.
W tym gronie było pięć debiutantek z Oświęcimia –
Anna Zielińska (9 miejsce),
Agata Nakonieczny (11 miej-

Reprezentacja Powiatowego
Zespołu nr 5 Szkół Budowlanych w Oświęcimiu sięgnęła po powiatowe mistrzostwo
w unihokeju. Do rywalizacji
przystąpiły cztery reprezentacje – Powiatowy Zespół nr 3
Szkół
Ogólnokształcących
i Technicznych, Powiatowy
Zespół nr 4 Szkół Ekonomicznych, Powiatowy Zespół
nr 5 Szkół Budowlanych oraz
drużyna z Zespołu Szkół Towarzystwa
Salezjańskiego.
Złotych medalistów do zawodów przygotowywał Maciej
Baka.
Unihokej wywodzi się ze
Szwecji. To dyscyplina sportu
bardzo zbliżona zasadami gry
do hokeja na lodzie. Poszcze-

Elżbieta Gabryszak wraz ze swoją trenerką Iwoną Mydlarz-Chruścińską mają powody do zadowolenia
Fot. nadesłane

sce), Paulina Mąsior (12 miejsce), Karolina Treszczyńska
(13 miejsce) i Hanna Hoła
(14 miejsce). Na 10 pozycji
zawody ukończyła Samantha
Obierzychleb.
Wśród solistek klasy srebrnej
(30 uczestniczek) piąta była
Emilia Kiełbaśnik, a ósma
Oliwia Mąsior. W tej samej
grupie chłopców na trzecim
miejscu sklasyfikowano Wojciecha Grędę z UKŁF Unia.
W zawodach solistek klasy
novice basic A tuż za podium
znalazła się debiutująca w tej
grupie Inez Nosal, a inna debiutantka – Emilia Bugańska
była siódma.
W juniorach młodszych B
klasą dla siebie był Jakub Lofek, który stanął na najwyższym stopniu podium. Miejsca pozostałych zawodników
UKŁF Unia – Krystian Gerega (7), Andrzej Nakonieczny
(9) i Adrian Filanowski (12).

Aż 50 zawodniczek rywalizowało w zawodach juniorek młodszych B. Najlepiej
z oświęcimianek spisała się
Amelia Konik, która była
czwarta. Inne solistki UKŁF
Unia: Tatiana Kasprzyk (23),
Daria Wójcik (36), Alina Gimbiej (44) i Joanna Śnieżek (49).
Nicola Adamczyk zajęła
czwarte miejsce wśród juniorek młodszych A. Do tej
rywalizacji przystąpiły 22 solistki. Miejsca pozostałych
łyżwiarek z Oświęcimia: Zuzanna Mędela (7), Karolina
Zielke (11), Aleksandra Mędela (12), Klaudia Malena
(13), Julia Knurowska (15),
Oliwia Pytkowicz (18) i Anna
Jaromin (19). Organizatorem imprezy była UKŁF Unia
przy współpracy z oświęcimskim starostwem i ratuszem
oraz Zespołem Szkół nr 1
w Oświęcimiu.
– mac

pod wodzą nowego-starego trenera Jacka Dobrowolskiego
zajęcia wznowili biało-niebiescy

Unia już trenuje!
Rok 2016 był znakomity dla
piłkarzy oświęcimskiej Unii.
Po zwycięstwie na własnym
boisku nad Zagórzanką Zagórze 1:0, biało-niebiescy postawili pieczęć na mistrzostwie okręgówki. Dzięki temu
po długich czternastu latach
oczekiwań awansowali do
grona IV-ligowców. Awans

wywalczyli pod wodzą Sławomira Frączka, którego w 2017
roku zastąpi Jacek Dobrowolski. Jaki to będzie rok dla drużyny z ulicy Legionów?
Czwartoligowy beniaminek
rozpoczął
przygotowania
11 stycznia. Unia rozegra
dziesięć sparingów. Na pierwszy ogień pójdzie tradycyj-

Przed rokiem Unia wygrała styczniowe derby z Sołą po
serii rzutów karnych. Po regulaminowym czasie był remis 1:1
Fot. mac

na „święta wojna”. Futbolowe
derby miasta z Sołą z okazji
rocznicy wyzwolenia Oświęcimia i obozu zagłady KL Auschwitz-Birkenau zaplanowano na 29 stycznia. Po starciu
z solarzami zespół Jacka Dobrowolskiego zagra na sztucznej płycie w Chełmku ze Stanisławianką Stanisław Dolny
(6 lutego). Pięć dni później
rywalem Unii będzie MKS
Lędziny.
Kolejnymi rywalami biało-niebieskich będą: LKS Czaniec (15 lutego), MKS Trzebinia-Siersza (18 lutego),
Zaborzanka Zaborze (24 lutego), GKS Radziechowy (25
lutego), Nadwiślanin Gromiec
(1 marca), LKS Rajsko (8 marca), Znicz Sułkowice-Bolęcina
(11 marca). Na pierwszy ligowy mecz Unia pojedzie do
Skawiny.
– mac

gólne drużyny składają się
z pięciu zawodników w polu
i bramkarza. W czasie gry zawodnicy dokonują lotnych
zmian i mogą posiadać sprzęt
ochronny.
Jak co roku, rozegrano powiatowe finały licealiady mające
na celu wyłonienie zespołu,
który będzie reprezentował
Oświęcim w zawodach wojewódzkich. Rywalizacja była
wyjątkowo wyrównana, bo
każda z drużyn dobrze przygotowała się do zawodów.
Ostatecznie zwycięstwo odniosła ekipa z oświęcimskiej
„Budowlanki”. Tytuł najlepszej drużyny w powiecie przyniosły im dwa zwycięstwa nad „Ekonomikiem”

i „Ozetami” oraz remis w bardzo zaciętym meczu z zespołem Salezjanów.
Końcowa klasyfikacja:
1. Powiatowy Zespół nr 5
Szkół Budowlanych
2. Powiatowy Zespół nr 3
Szkół
Ogólnokształcących
i Technicznych
3. Zespół Szkół Towarzystwa
Salezjańskiego
4. Powiatowy Zespół nr 4
Szkół Ekonomicznych
Skład mistrzowskiej drużyny: Krzysztof Jabłoński, Rafał
Kubas, Patryk Kubas, Jakub
Ziemniak, Przemysław Szymeczko, Patryk Chowaniec,
Łukasz Bachmat. Trener: Maciej Baka.
– mac

Seria zwycięstw hokeistów oświęcimskiej Unii

Powrót Jerzego Gabrysia
i korekta wśród obcokrajowców
Nie ma mocnych na hokeistów
Unii w grupie słabszej ekstraligi. Biało-niebiescy w tym gronie są zdecydowanie najlepszym zespołem i wygrywają
mecz za meczem. Jest niemal
przesądzone, że do rywalizacji
play-off przystąpią z siódmego miejsca. Biorąc pod uwagę sytuację w grupie silniejszej, wszystko wskazuje na to,
że rywalem w walce o półfinał
będzie broniąca mistrzowskiego tytułu Comarch Cracovia.
W kończącym 2016 rok meczu w Katowicach (zwycięstwo Unii 2:1) w zespole
biało-niebieskich ponownie
wystąpił długoletni kapitan
– Jerzy Gabryś, który dał się
namówić do powrotu na ligowe tafle. To niewątpliwie
bardzo dobra wiadomość dla
wszystkich
oświęcimskich
kibiców. Spotkanie w „Małym Spodku” było z kolei
ostatnim w Unii dla Daniela
Gracy. Trener Josef Dobosz
i klubowi działacze zrezygnowali z usług tego 22-letniego
obrońcy. W sumie Graca wystąpił w 24 meczach, zdobył
dwa gole i miał cztery asysty.
Trafiał w meczach na wyjeździe z SMS PZHL Sosnowiec
(2:8) i u siebie z GKS Tychy
(2:1). Na ławce kar odpoczywał przez sześć minut. Jego
miejsce zajął Jakub Saur, który ma na swoim koncie występy w pierwszej i drugiej lidze czeskiej.
W 2017 roku oświęcimianie
kroczą od wygranej do wygranej. Najpierw pokonali
Nestę Mires Toruń 5:2 (1:0,
2:0, 2:2). Na listę strzelców
w tym pojedynku wpisywali

Unia nie powinna mieć najmniejszych problemów z zajęciem najwyższego miejsca w grupie słabszej
Fot. mac

się kolejno Lubomir Vosatko,
Martin Kasperlik, Peter Tabacek, Dariusz Wanat i Jan Danecek.
– Nie był to najlepszy mecz
w naszym wykonaniu i o stylu chciałoby się szybko zapomnieć – mówił po ostatniej
syrenie Josef Dobosz, trener
hokeistów Unii.
– Marnym pocieszeniem jest
fakt, że graliśmy po świąteczno-noworocznej przerwie.
Czasem prezentujemy się lepiej nawet na treningach. Cieszą zatem tylko trzy punkty,
które przybliżają nas w kierunku siódmego miejsca –
powiedział Josef Dobosz.
Później biało-niebieskim przyszło udać się w daleką podróż
do Gdańska. Pech chciał, że
termin spotkania wypadł
w okresie największych mrozów w Polsce. Mecz w hali
„Olivii” został rozegrany i to
– biorąc pod uwagę kilometry, jakie mieli do przejechania oświęcimianie – jest
już bezsprzecznie sukcesem.

Unia po raz kolejny w tym
sezonie udowodniła swoją wyższość nad zespołem
z Gdańska, a o wygranej gości zadecydowało tylko jedno
trafienie. Dopiero w ostatniej
odsłonie gola na wagę wygranej podczas gry w przewadze
zdobył Jan Danecek.
W sporcie niczego nie można być pewnym. Ta reguła nie
obowiązywała jednak w przypadku spotkania Unii z SMS
PZHL U-20 Sosnowiec. Wiadomo było, że zwyciężyć
mogą tylko gospodarze. Jedyną niewiadomą pozostawały
rozmiary. Ostatecznie oświęcimianie wygrali 8:2 (3:1, 3:0,
2:1). Wart odnotowania jest
pierwszy gol dla biało-niebieskiego klubu Jakuba Saura. Na listę strzelców wpisał
się także jeden z najzdolniejszych juniorów – Wojciech
Koczy. Z kolei w bramce Unii
przez pełne 60 minut zagrał
zmiennik „Fikiego” – Witold
Łazarz.
– mac
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KRZYŻÓWKA 1/2017

ŁUKASZ SZYMAŃSKI

Zlot Sokołów

Fundatorem nagrody
jest Wydawnictwo
„Zlot Sokołów
w Oświęcimiu:
Pochód
Sokolstwa
na mszę
polową”,
Rynek Główny,
1908 r.

„Zlot Sokołów
w Oświęcimiu:
Kazanie
po mszy
polowej
na podwórzu
klasztoru
oo. Salezjanów”,
1908 r.

Kartka
pamiątkowa
ze Zlotu
Sokołów
w Oświęcimiu,
rok 1908

KUPON
krzyżówka 1/2017

Litery uporządkowane od
1 do 19 utworzą rozwiązanie – przysłowie ludowe,
które wraz z kuponem
nr 1 naklejonym na kartę
pocztową należy dostarczyć do 8 lutego 2017 r.
do redakcji GZO, Oświęcimskie Centrum Kultury,
ul. Śniadeckiego 24
w Oświęcimiu. Na zwycięzcę losowania czeka
nagroda książkowa.
Prawidłowe rozwiązanie
krzyżówki nr 12/2016 brzmi:
„Drogie jest to co rzadkie”.
Nagrodę książkową
ufundowaną przez
Wydawnictwo Oficynka
otrzymuje p. Bogusław
Chowaniec z Oświęcimia.
Gratulujemy i prosimy
o kontakt z redakcją.

Poziomo:
1. Glob, kula ziemska;
* Dodo wymarły ptak z Mauritiusa;
2) Dymisja króla;
3) Przyodziewek, strój;
* Sztuczna skóra;
4) Odzew, riposta;
5) Filmowy kochanek;
* Ozdoba choinkowa;
7) Na niej opona auta;
* Obycie towarzyskie;
9) Werwa, zapał;
* Racice dzika;
11) Mięso na kotlety;
* Wydzielina sosny;
13) Jedenastka w futbolu;
* Chroni i przed deszczem i przed
słońcem;
14) Biuro dyrektora;
15) Dodatnia elektroda;
* Dawna strzelba z kołowym zamkiem;
16) Opuszcza szlaban na przejeździe;
17) Choroba oczu, katarakta;
* Coś dla biznesmena;

OGŁOSZENIA DROBNE
SZUKASZ STAŁEJ PRACY?
ZADZWOŃ DO NAS –
ZAPRASZAMY DO NOWO
OTWARTEGO BIURA W OŚWIĘCIMIU.
CENIMY CHĘĆ I ZAANGAŻOWANIE.
TEL. 33/471-15-45, 660-070-221

GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ

Pionowo:
A) Otwierana na kanale;
* Profesja Chaplina w „Brzdącu”;
B) Poetycko o księżycu;
C) Wyspa jak model seata;
* Pycha, duma;
D) Oscar lub Nobel;
E) Karty wróżki;
* Grupa monterów;
G) Nowicjusz w zawodzie;
* Piruet tancerki;
I) Łańcuchy, kajdany;
* Ogłoszenie w prasie;
K) Czasem przerasta mistrza;
* Film Hitchcocka;
L) Na szyi szczeniaczka;
Ł) Słowiański bóg słońca i ognia;
* Wymuszenie okupu od handlowca;
M) Korupcyjna danina;
N) Piłkarz lub adwokat;
* Miejsce zsyłek Polaków;
O) Oczko w głowie rodziców;
P) Hatteria, współczesny prajaszczur;
* Wazeliniarz, pochlebca.

KOLEJNE WYDANIE
„Głosu Ziemi Oświęcimskiej”
we wtorek 14 lutego 2017 R.
„gzo” W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
dostępny
NA WWW.OCK.ORG.PL

Redakcja
Oświęcimskie Centrum Kultury,
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