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Włoscy przyjaciele

Grupa rekonstrukcyjna Tres Lusores z Cori i Zespół Pieśni i Tańca „Małe Hajduki” w towarzystwie włodarzy miast
Cori i Oświęcimia po podpisaniu listów intencyjnych o wzajemnej współpracy miast w Muzeum Zamek w Oświęcimiu, 25.09.2016

rią, codziennym życiem oraz ludźmi,
którzy tu mieszkają. Chęć wzajemnego poznania doprowadziła do wymiany naszych mieszkańców. Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca Miasta
Oświęcim „Hajduki”, pływacy niepełnosprawni z UKP Unia Oświęcim czy
artyści z RSTK „Grupa na Zamku” gościli w Cori. Z kolei my mogliśmy zobaczyć wspaniały pokaz rzucania flagami
w wykonaniu grupy sbandieratorów,
spróbować typowo włoskich potraw
serwowanych na oświęcimskim rynku
przez kucharzy z tego uroczego miasteczka podczas Jesieni Oświęcimskiej.
Gościliśmy też chór Lumina Vocis
i grupę rekonstrukcyjną Tres Lusores.
Stąd już było blisko do sformalizowania naszej wzajemnej wymiany – kontynuuje prezydent.
Od pierwszych wizyt w naszym mieście
Włosi z Cori bardzo cenią możliwość
poznania historii Miejsca Pamięci KL
Auschwitz-Birkenau. Ale od kilku lat,
dzięki zacieśnieniu współpracy, grupy
przyjeżdżające do Oświęcimia poznają oprócz tragicznych dziejów miasta,
związanych z II wojną światową, jego
bogatą i ciekawą historię sięgającą epoki średniowiecza.

Mistrzowie
Polski byli
już pod ścianą

sport

15
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Oświęcim powiększył grono swoich miast partnerskich o włoskie Cori. Choć
historia wzajemnych kontaktów liczy już dwadzieścia lat, to dopiero teraz
przypieczętowano je podpisaniem umowy partnerskiej.

Miasta partnerskie stanowią formę
współpracy międzynarodowej pomiędzy miejscowościami różnych krajów.
Podstawą partnerstwa miast jest zazwyczaj wymiana kulturalna, sportowa
czy informacyjna. W każdym przypadku celem partnerstwa jest współpraca
ludzi niezależnie od granic państwowych ich dzielących. Często partnerstwa mają swój początek w osobistych
kontaktach między mieszkańcami
miast lub społeczności szkolnych.
– Współpraca z Cori ma już długoletnią historię. Oparta jest głównie
o pamięć i przesłanie, jakie wypływają
z KL Auschwitz. Ale nie tylko. Jak to
zwykle bywa w takich przypadkach,
stoją za tym ludzie. Nasze kontakty
sięgają końca lat 90. minionego wieku.
Wtedy Pietro Vitelli, ówczesny burmistrz Cori spotkał się na konferencji
w Atenach z prezydentem Oświęcimia
Andrzejem Telką – nakreśla początki
kontaktów Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia.
– Później grupy młodych Włochów
przyjeżdżały do KL Auschwitz w ramach programu edukacyjnego „Pociąg
Pamięci”. Z czasem coraz bardziej byli
zainteresowani miastem, jego histo-

Oświęcim

Zwiedzają Muzeum Zamek, Centrum
Żydowskie, Stare Miasto oraz spotykają się z władzami miasta. W okresie od 2011 do 2016 roku w naszym
mieście zrealizowano kilka wspólnych projektów i przedsięwzięć międzynarodowych z udziałem stowarzyszeń, artystów, grup tanecznych, grup
branżowych. Wspólne spotkania miały miejsce zarówno w Oświęcimiu,
jak i w Cori.
W ubiegłym roku Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim
„Hajduki”, działający w Oświęcimskim
Centrum Kultury, pojechał do Cori, by
wziąć udział w Latium Word Folkloric
Festival. Oświęcimianie wystąpili obok
zespołów z Brazylii, Urugwaju, Hiszpanii, Gruzji, Wysp Malezji i RPA.
– Co roku w Cori odbywa się bardzo
duży festiwal folklorystyczny objęty
patronatem CIOFF – Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej, na
którym jest bardzo wysoki poziom.
Zjeżdżają się tam najlepsze zespoły
z całego świata. Dzięki zainicjowanym
już wcześniej kontaktom udało nam się
w nim uczestniczyć, z czego bardzo się
dokończenie na s. 2

wiadomości

MARZEC 2017

dokończenie ze s. 1
cieszymy i jesteśmy dumni.
Mieszkańcy Cori to przemili ludzie, bardzo pomocni,
którzy dbają o własną tradycję. Podoba mi się ich otwartość, a także zaangażowanie we współpracę naszych
miast i wspólne kontakty. Zapewne nie powiem nic nowego – mają duże problemy
z punktualnością (śmiech)
– wspomina wyjazd Marek
Pociennik, kierownik Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim
„Hajduki”.
– Miejscowość Cori jest przepiękna jak z pocztówki. Leży
około 50 km od Rzymu. Położona jest na wzniesieniu, dlatego jest określana „miastem
schodów” – dodaje.
25 września 2016 r. prezydenci miast Oświęcimia i Cori
podpisali list intencyjny
zmierzający do sformalizowania w przyszłości, za zgodą rad miejskich, współpracy
pomiędzy miejscowościami.
Podpisanie umowy partnerskiej w Oświęcimiu miało miejsce 26 stycznia 2017

roku w Muzeum Zamek, natomiast w Cori prezydenci
podpisali umowę 11 marca.
Oba miasta w zawartej umowie zobowiązały się stwarzać
warunki sprzyjające budowaniu atmosfery otwartości,
wzajemnego poznania, zrozumienia oraz świadomości jedności obywatelskiej
w Unii Europejskiej. Działania oparte na szacunku, tolerancji, edukacji i pokoju mają
prowadzić do zacieśnienia
przyjaznych stosunków między społecznościami miast
Oświęcimia i Cori. Ponadto
liderzy społeczności zobowiązali się w ramach swoich
możliwości kreować i wspierać różnorodne formy aktywności
ukierunkowane
na realizację zawartej umowy partnerskiej. Samorządy miast pozostaną w stałym
kontakcie, aby wspomagać
i koordynować wszelkie działania grup, organizacji, placówek oświatowych i organizacji pozarządowych, mające na
celu rozwijanie nowych kontaktów i podtrzymywanie już
istniejących.
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PRACA STAŁA DLA OPERATORÓW MASZYN!!!
Praca w Kętach.
Umowa o pracę, system 3-zmianowy, 4-brygadowy,
Wymagane: doświadczenie w pracy na produkcji,
umiejętność obsługi maszyn,
CV można przesyłać za pośrednictwem e-maila
lub składać w biurze (pon.–pt. 8:00–16:00).
Nr referencyjny oferty: KKP/14/2017

Kontakt: Staff Service Sp. z o.o.
ul. Orkana 10/3, Bielsko-Biała
Tel. 338221011; kom. 791266535
cv@staffservice.com.pl

Występ Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim „Hajduki” na Latium Word Folkloric Festival w Cori

– W ramach współpracy partnerskiej zwracamy
szczególną uwagę na to, by
to przede wszystkim mieszkańcy mieli okazję poznać
bogactwo miast partnerskich. Spotykać i poznawać
się mają nie tylko prezydenci, burmistrzowie, merowie
czy elitarne grono liderów
miast, ale też aktywni mieszkańcy zrzeszeni w stowarzyszeniach, klubach, grupach
tanecznych czy też ucznio-

wie szkół. To przede wszystkim bezpośrednie kontakty mieszkańców przynoszą
zamierzone efekty. Z Cori
udało się już z powodzeniem
zrealizować wiele ciekawych
projektów. W maju tego roku
we Włoszech odbędą się wybory samorządowe, a ich
wyniki zapewne przyniosą
jakieś nowe, inne niż dotychczas możliwości współdziałania – zaznacza Marek Tarnowski, naczelnik Wydziału

Promocji Miasta Oświęcim,
który koordynuje kontakty
z miastami partnerskimi.
Należy pamiętać, że Oświęcim prowadzi szeroką współpracę zagraniczną. Wielu
przedstawicieli różnych krajów i miast świata odwiedzających Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau przyjeżdża
też do Oświęcimia, chcąc poznać jego całą historię.
Jak zauważają władze, w ciągu ostatnich dziesięciu lat

Pod patronatem „Głosu ziemi oświęcimskiej”

Wszystko dla seniorów
Różnorodne oferty i atrakcje prezentowane podczas pierwszych Oświęcimskich Targów Seniora spotkały się z dużym
zainteresowaniem.
Targi, które odbyły się 26 lutego w Oświęcimskim Centrum Kultury miały charakter edukacyjno-informacyjny.
Nie tylko seniorzy czy osoby niepełnosprawne, ale także ich rodziny mogły znaleźć
tego dnia kompleksowe informacje o ofertach, usługach
i działaniach prowadzonych
w naszym mieście i okolicy.
– Skupiliśmy na targach kilkudziesięciu wystawców, odwiedziło nas kilkaset gości.
Kolejki do badania skóry
głowy i diagnozy wad stóp,
wyczerpane limity pomiaru cukru, setki książek, które
znalazły nowych właścicieli
dzięki akcji Miejskiej Biblioteki Publicznej Galeria Książki „uwolnij książkę”, stu pięćdziesięciu nowych posiadaczy
„kopert życia seniora” i drugie tyle wydanych karnetów
na kawę za 1 złoty, mnóstwo
porad, jak dbać o zdrowie
i informacji w zakresie opieki
i aktywności seniorów, setki
rozdanych ulotek, gadżetów
i próbek oraz pięćset kawałków pysznego ciasta w naszej
seniorskiej kawiarence. Jednym słowem imprezę można
zaliczyć do udanych – podsumowała targi Agata Lorek,
dyrektor Dziennego Domu
Pomocy w Oświęcimiu.

Fot. DDP w Oświęcimiu
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Tego typu targi od kilku lat
są organizowane z powodzeniem w różnych częściach
Polski. Dla mieszkańców naszego regionu była to zupełnie
nowa propozycja.
– Organizacja oświęcimskich
targów jest odpowiedzią na
wzrastające w ostatnich latach
zapotrzebowanie na usługi
społeczne i biznesowe dla seniorów. Choroba i starość to
czas poszukiwania usprawnień i ułatwień w obliczu stale rosnących potrzeb: utraty
zdrowia czy przybywających
lat. Takie targi pomagają
w znalezieniu „sprzymierzeńców” w tym okresie, którymi
są usługi opiekuńcze, sprzęty
rehabilitacyjne, teleopieka itp.
– podkreśla Agata Lorek.
Oświęcimskie Targi Seniora kompleksowo przybliży-

ły mieszkańcom Oświęcimia „co, gdzie, kiedy” – czyli
w jakich instytucjach załatwia się poszczególne sprawy
związane z pomocą, opieką
i aktywizacją osób starszych
oraz jakie organizacje społeczne działają na rzecz tej
grupy. Odwiedzający mogli
zapoznać się z kampaniami
„Jesień życia bez przemocy”
oraz „Bezpieczny i Aktywny
Senior”.
Podczas imprezy organizatorom pomagali młodzi wolontariusze z Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Oświęcimiu
i z Hufca Pracy w Oświęcimiu.
Organizatorem Targów był
Dzienny Dom Pomocy
w Oświęcimiu oraz Stowarzyszenie „Pokolenia” przy
DDP.
– In

zainteresowanie historią naszego miasta znacznie wzrosło, a świadczą o tym między
innymi statystyki odwiedzin
Międzynarodowego Domu
Spotkań Młodzieży, Muzeum Zamek, Centrum Żydowskiego.
– Głównym celem współpracy zagranicznej Oświęcimia
jest pogłębianie świadomości
o tym, że jesteśmy miastem
szczególnym, które warto poznać, odwiedzając je. Temu
służą kontakty nawiązane
w ramach wymian zagranicznych, zarówno grup młodzieży, jak i dorosłych. Oświęcim
jest prężnym ośrodkiem edukacji pokojowej, która jest
ważna dla każdej społeczności. Autentyczność Miejsca
Pamięci w połączeniu z ciekawą historią naszego miasta
i potencjałem instytucji promujących idee pokoju, poszanowania i tolerancji jest
doceniana przez naszych zagranicznych partnerów – dodaje naczelnik Wydziału Promocji.
– Marzena Wilk

Dla Natalki
Własnoręcznie wykonane,
artystyczne cudeńka będzie można po raz kolejny podziwiać na Wielkim
Charytatywnym Kiermaszu Wiosennym, na który
zapraszamy w niedzielę,
2 kwietnia do Oświęcimskiego Centrum Kultury.
Rękodzielnicy z całej Polski zaprezentują oryginalne
wyroby ludowe, przedmioty twórczości artystycznej,
ozdoby i urocze bibeloty, na
smakoszy będą też czekać
przedświąteczne pyszności.
Jak zawsze jarmarkowi towarzyszy zbiórka charytatywna
na rzecz chorego dziecka,
podopiecznego Małej Orkiestry Wielkiej Pomocy –
organizatora imprezy.
Zebrane w tym dniu pieniądze trafią na konto Natalki Wolak, 18-miesięcznej
mieszkanki naszego powiatu, cierpiącej na rdzeniowy
zanik mięśni (SMA – ang.
spinal muscular atrophy).
Datki pomogą rodzicom
zrefundować koszty leczenia i rehabilitacji radosnej
i pełnej życia córki. Dziewczynka codziennie walczy
z obumieraniem neuronów
odpowiadających za pracę
mięśni, wskutek czego mięśnie ciała słabną i stopniowo
ulegają zanikowi. Właściwa
opieka potrafi znacznie spowolnić postęp choroby.
– Karo
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Słowackiego w remoncie

Upamiętnili
wyklętych

Rozpoczął się drugi etap przebudowy ul. Słowackiego
w Oświęcimiu. Od 27 lutego br. na odcinku od skrzyżowania
z ul. Olszewskiego do skrzyżowania z ul. Zaborską na czas
robót wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu
drogowego.
Zamknięta została ul. Słowackiego i wyznaczono objazdy, które prezentujemy na
ilustracji. Utrudnienia będą
trwały do lipca, bowiem na
ten miesiąc zaplanowane
jest zakończenie inwestycji
prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu. Zakres robót obejmuje

budowę nowej nawierzchni,
chodniki, powstanie ścieżki
rowerowej, nowych zatok autobusowych i miejsc postojowych.
Pod koniec 2016 roku zakończyła się przebudowa pierwszego odcinka tej ulicy – od
ul. Tysiąclecia do ul. Olszewskiego.

Oświęcimianie, władze miasta, powiatu i młodzież
szkolna 1 marca, w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, złożyli kwiaty i zapalili znicze na Grobie
Nieznanego Żołnierza na
Łączny koszt przebudowy placu Tadeusza Kościuszki
ulicy Słowackiego wynosi w Oświęcimiu.
blisko 3,5 mln zł, z czego 2,8
mln zł pochodzi ze środków Kwiaty złożono też pod tabliz Oświęcimskiego Strategicz- cą upamiętniającą rotmistrza
nego Programu Rządowego. Witolda Pileckiego na osiedlu
Miasto Oświęcim dofinanso- Zasole.
wało powiatową inwestycję Od tego dnia do końca marca trwa ogólnopolska akcja
kwotą 200 tys. zł.
– In związana z Dniem Pamięci
o Żołnierzach Wyklętych nosząca nazwę „spoKREWnieni
służbą”. Patronatem objął ją
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
– W ramach akcji policjanci,
pracownicy Policji oraz osoby cywilne z powiatu oświęcimskiego mogą oddawać
krew w Terenowym Oddziale
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Oświęcimiu przy
ul. Wysokie Brzegi 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 12:00,
podając nazwę akcji – „spoKREWnieni służbą”. Poprzez
oddanie krwi potrzebującym,
czyli ofiarom wypadków drogowych czy chorym, pomagamy i jednocześnie oddajemy hołd pamięci żołnierzy
wyklętych – informuje asp.
sztab. Małgorzata Jurecka,
rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Policji
w Oświęcimiu.

Dobry sposób
na businessowy start

su przedsiębiorczości organizowane przez Akademicki
Inkubator Przedsiębiorczości (AIP) Kraków. Spośród
pełnej oferty szkoleniowej
uczestnicy będą mieli możliwość wyboru najbardziej
przydatnych z ich punktu widzenia szkoleń.
Osoby, które ukończą tę część
otrzymają certyfikaty firmowane przez UBS i AIP Kraków. Dalszy etap to okres
6-miesięcznej preinkubacji
w Inkubatorach AIP Kraków
dla dziesięciu uczestników,
wybranych przez komisję
konkursową. W ramach preinkubacji każda firma otrzyma m.in. rejestrację startupu pod osobowością prawną
inkubatorów AIP, firmę bez
ZUS, pełną obsługę księgową i prawną oraz możliwość

korzystania z przestrzeni biurowej AIP Kraków. Czwarty
etap wiąże się z wyłonieniem
zwycięzców.
Maksymalnie
sześć najlepszych startupów
otrzyma granty w wysokości
do 10 tys. zł na dalsze prowadzenie firmy. Granty będzie można przeznaczyć wyłącznie na pokrycie kosztów
związanych z uruchamianiem
działalności biznesowej i operacyjnej firmy.
Organizatorem projektu jest
Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
(Oddział AIP Kraków) oraz
UBS Business Solutions Poland Sp. z o.o.
Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie
projektu: www.krakowbusinessstarter.pl/.
– In

kamila drabek

W marcowym garncu

O

byś żył w ciekawych czasach – mówi chińskie
przysłowie. W marcu jak w garncu – polskie.
I choć coraz mniej odnosi się do przyrody, to
bardzo adekwatne jest do wydarzeń bieżącego
miesiąca.
Najpierw Piotr Żyła stanął na podium w Lahti,
zdobywając brązowy medal mistrzostw świata, a potem
drużyna polskich skoczków wywalczyła pierwsze miejsce
w konkursie Pucharu Świata w Klingenthal. Polska
wzniosła okrzyk radości. Radio Zet mówi, że to przez
burmistrza Wisły, który przegrał dwa zakłady. Nie wiem
natomiast, kto się zakładał o wynik wyścigu do unijnego
prezydenckiego fotela, ale emocje sięgnęły szczytu.
8. dnia kobiety na całym świecie wyszły na ulice, również
w Polsce odbył się międzynarodowy strajk kobiet. Miesiąc
zamknie się ogólnopolskim strajkiem w oświacie. Piszę
ten tekst ze świadomością, że jeszcze wiele się może
wydarzyć w marcowym garncu.
W tym całym zamieszaniu proponuję pójść nad Sołę
i usiąść na ławeczce, łapiąc coraz cieplejsze promienie
słońca. Spojrzeć na wodę nieprzerwanie płynącą dzień
po dniu, rok po roku, wiek po wieku. 		

nie tylko z miasta
Andrzej winogrodzki

O drzewach

D

zisiaj wszyscy o drzewach, bo taki czas i mus!
Było sobie drzewo, było od stuleci – zdrowe,
wysokie, dorodne, funkcjonalne biologicznie,
estetycznie i krajobrazowo! Było blisko mnie,
ale już go nie ma! Zniknęło, oczywiście nie samo przez
się, pozostawiając plamę szarej ziemi i świeżych trocin!
Właśnie teraz, w czas i porę wielkiej rzezi dendrologicznej, bo lepiej jest – w opinii niektórych – gdy drzewa nie
ma, niż gdy jest! Nie było na kursie kolizyjnym żadnej
samochodowej kolumny, żadnego przechodnia, spacerowicza... było zdystansowane od ruchu i odizolowane od
otoczenia. Ale nastał „trend” drzewołupania – i padło ono
jego ofiarą! Rosło w pobliżu nowego zakątka kontemplacyjno-rekreacyjnego na tzw. „trójkącie bermudzkim”, ale
nie na jego terenie! Setki lat rosło, w krótki czas ścinki
umarło!
Oto podzwonne dla jednego drzewa, ale z pojedynczych
drzew wyrasta las świata i życia! Czy były u nas inne
miejsca „czyszczenia” z drzew miasta – nie wiem!

Kresowianie pomagają

Kraków Business Starter to konkurs dla tych, którzy myślą
o założeniu własnej firmy, stworzeniu swojego produktu
bądź usługi. Właśnie trwa jego IV edycja.
Skierowany jest do przedsiębiorczych osób, które mają
pomysł na siebie i chcą podjąć wyzwanie realizacji swoich biznesowych marzeń.
Konkurs Kraków Business
Starter składa się z czterech
etapów i stanowi kompleksową propozycję szkoleniowo-grantową. Do 31 marca trwa
rekrutacja uczestników, która
jest pierwszym etapem. Najbardziej punktowane w nim
będą: innowacyjność pomysłu biznesowego, strategia
rozwoju startupu i rzeczywista możliwość wdrożenia pomysłu biznesowego w życie.
Do 20 kwietnia br. komisja
dokona wyboru trzydziestu
najlepszych projektów, które
przejdą do kolejnego etapu
konkursu. Drugi etap zakłada
szkolenia i warsztaty z zakre-

felieton

26 lutego w Oświęcimiu odbył się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem
Wilczym”. Biegacze mieli do
pokonania dystans 1963 metrów, a trasa prowadziła ulicami: Jagiełły, Przeczną, Bulwary, Zamkową, Dąbrowskiego,
Mayzla na Rynek Główny.
Jak podkreślają organizatorzy, bieg był niezwykłą, a zarazem aktywną lekcją historii.
Organizatorem ogólnopolskiego przedsięwzięcia była
Fundacja Wolność i Demokracja, a lokalnym organizatorem Stowarzyszenie Szansa
w Oświęcimiu.
– In

Ostatniego dnia lutego odbyło się zebranie sprawozdawcze Klubu „Samborzan” Towarzystwa Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo-Wschodnich w Oświęcimiu.
Spotkanie było nie tylko okazją do podsumowania działalności w roku ubiegłym, ale także charytatywnej zbiórki na rzecz
Polaków mieszkających w ukraińskim Samborze. Zebrano
ponad 50 kg żywności oraz 570 zł.
– Zbiórka będzie kontynuowana do połowy marca, a następnie dary za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” z Bytomia zostaną przewiezione do Sambora i przekazane działającym tam organizacjom, które rozdysponują je
wśród potrzebujących – informuje Włodzimierz Paluch,
przewodniczący Klubu „Samborzan”.
Ponad trzydziestu Kresowian gościł jak co roku hotel Kamieniec w Oświęcimiu.
– ekt
Płatne

Podziękowanie
Szanownemu Lekarzowi

Doktorowi Jarosławowi Ptaszkowskiemu
za troskliwą, pełną oddania opiekę lekarską
składa serdeczne podziękowanie
wdzięczna pacjentka-emerytka
z ul. Szare Szeregi w Oświęcimiu
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Nowi naczelnicy

Dbają o integrację

„Dzieci dzieciom” to karnawałowa zabawa integracyjna, W oświęcimskiej komendzie policji doktóra ma dziewiętnastoletnią tradycję. Czekają na nią co konano kilku zmian personalnych.
roku uczniowie dwóch oświęcimskich szkół.
przednie edycje miały miejsce w gimnazjum.
– Z ogromną radością zorganizowaliśmy zabawę dla naszych koleżanek i kolegów ze
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, by móc
wspólnie w karnawale miło
spędzić czas. Pierwsze dźwięki melodyjnej muzyki zachęciły do tańców, a potem
czekał na wszystkich słodki
poczęstunek. Patrzyliśmy na

uśmiechnięte twarze koleżanek i kolegów i czuliśmy satysfakcję z naszej wspólnej
zabawy – relacjonują Joanna
Babiuch i Marta Karolczuk,
wolontariuszki z Miejskiego
Gimnazjum nr 3 w Oświęcimiu.
– Jesteśmy przekonane, że
w przyszłym roku znowu się
spotkamy – dodają na koniec
wolontariuszki.
– In

Fot. zbiory organizatora

Młodzież z Miejskiego Gimnazjum nr 3 im. Klementyny
Tańskiej-Hoffmanowej
w Oświęcimiu zorganizowała już po raz dziewiętnasty zabawę karnawałową pod
hasłem ,,Dzieci Dzieciom”
dla uczniów ze Specjalnego
Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu.
W tym roku pierwszy raz
karnawałowe tańce odbyły się w murach SOSW. Po-

20 lutego br. uroczyście podziękowano podinsp. Jarosławowi Wiertlowi, naczelnikowi Wydziału Prewencji
Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu, który po
blisko dwudziestu siedmiu
latach służby przeszedł emeryturę. Podinspektor Wiertel
kierował największym i obejmującym najszerszy zakres
zadań policyjnych wydziałem. Służbę w policji rozpoczął w listopadzie 1990 roku.
Przeszedł przez wszystkie
szczeble kariery zawodowej.
W 2007 roku został mianowany na stanowisko naczelnika Wydziału Prewencji
Komendy Powiatowej Policji
w Oświęcimiu.
– Jego wiedza, wzorowa postawa i duże poczucie odpowiedzialności sprawiły, że
stał się autorytetem wśród
policjantów i cieszył się
uznaniem przełożonych. Był
wielokrotnie wyróżniany za
wzorowo pełnioną służbę.
W 2012 roku został odzna-

czony przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji Brązową Odznaką Zasłużony Policjant, a rok temu
Srebrną Odznaką Zasłużony
Policjant – informuje asp.
sztab. Małgorzata Jurecka,
rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Policji
w Oświęcimiu.
Na stanowisko naczelnika
tego wydziału powołany został asp. szt. Tomasz Balon,
a pełnienie obowiązków na
stanowisku zastępcy naczelnika Wydziału Prewencji powierzone zostało asp. szt. Tomaszowi Gródkowi. Zmiany
nastąpiły również w kierownictwie dwóch jednostek podległych oświęcimskiej komendzie policji. W Komisariacie
Policji w Brzeszczach pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy komendanta
komisariatu policji powierzono podkom. Łukaszowi
Piątkowi, natomiast pełnienie obowiązków na stanowisku komendanta Komi-

Konkurs o atrakcjach turystycznych

Fot. zbiory organizatora

Osiemdziesięciu dwóch uczniów z oświęcimskich szkół ponadgimnazjalnych zmierzyło się w trzynastej edycji konkursu „Oświęcim dla Turysty”. Uroczyste podsumowanie i ogłoszenie wyników odbyło się w Muzeum Zamek w Oświęcimiu.

Honorowy patronat nad
konkursem objęli Prezydent
Miasta Oświęcim oraz Starosta Powiatu Oświęcimskiego.
Konkurs organizowany jest
nieprzerwanie od 2004 roku
przez Centrum Informacji Turystycznej działające
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu.
Skierowany jest do uczniów
klas drugich ze szkół po-

nadgimnazjalnych z terenu Oświęcimia. Przebiega w dwóch etapach. Etap
pierwszy – eliminacyjny
dotyczy sprawdzenia znajomości języka angielskiego młodzieży i przeprowadzany jest w poszczególnych
szkołach. Pięciu najlepszych
uczniów z każdej placówki
przechodzi do drugiego etapu, w którym musi wykazać

się wiedzą zarówno z zakresu historii naszego miasta,
jak i wydarzeń współczesnych. Ten etap przeprowadzany jest w języku polskim.
O ostatecznym zwycięstwie
w konkursie decyduje wynik
z tego właśnie etapu.
Każdego roku w zestawie
pytań konkursowych znajdują się takie, które pozwalają młodzieży na swobod-

ną wypowiedź i wyrażanie
opinii na tematy związane
z Oświęcimiem. W tegorocznej edycji zadaniem uczniów
było przedstawienie własnego pomysłu na innowacyjne
wydarzenie kulturalne, które
mogłoby się odbyć w Oświęcimiu, uwzględniając przy
tym położenie miasta i jego
walory przyrodnicze. Kolejne zadanie polegało na

stworzeniu propozycji nowego produktu turystycznego związanego z historią
miasta, który mógłby stać się
znakiem firmowym Oświęcimia wraz ze wskazaniem
sposobu przeprowadzenia
kampanii promocyjnej.
Tegoroczną edycję konkursu wygrała Natalia Greczner z Powiatowego Zespołu
nr 4 Szkół Ekonomiczno-

sariatu Policji w Chełmku
powierzono kom. Bartłomiejowi Kleszczowi.
Pełniący obowiązki naczelnika Wydziału Prewencji
asp. szt. Tomasz Balon służbę w policji rozpoczął w 1998
roku jako policjant ogniwa
patrolowo-interwencyjnego oświęcimskiej komendy.
W 2001 roku został mianowany na stanowisko dzielnicowego, a w roku 2007
awansował na stanowisko
kierownika rewiru dzielnicowych. W 2012 roku
objął stanowisko komendanta Komisariatu Policji
w Chełmku.
Pełniący obowiązki zastępcy naczelnika Wydziału
Prewencji asp. szt. Tomasz
Gródek służbę w policji rozpoczął w 1997 roku
w oddziałach prewencji
w Bielsku-Białej. W 2001
roku zaczął służbę w ogniwie patrolowo-interwencyjnym w oświęcimskiej
policji, a dziesięć lat temu
został mianowany na jego
kierownika. W 2012 roku
objął stanowisko kierownika
rewiru dzielnicowych.
– In
-Gastronomicznych, drugie
miejsce zajęła Magdalena
Nowak z Powiatowego Zespołu nr 5 Szkół Budowlanych, a trzecie jej szkolny
kolega Hubert Chowaniec.
Wyróżnienia otrzymały Angelika Szwajdych z Powiatowego Zespołu nr 4 i Oliwia Szejna z Zespołu Szkół
Zawodowych Towarzystwa
Salezjańskiego. Dodatkowe
wyróżnienia otrzymali Paulina Talaga z Powiatowego Zespołu nr 4 i Szymon Piskorz
z Powiatowego Zespołu nr 1
Szkół Ogólnokształcących.
Oprócz nagród ufundowanych przez Urząd Miasta
Oświęcim, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Oświęcimiu oraz Oświęcimskie Centrum Kultury w tym roku uczestnicy
otrzymali również nagrody przekazane przez lokalne
firmy: Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy MOLO
w Osieku, Ristorante Pizzeria Taormina, kręgielnię
Kula Hula, Planet Cinema,
restaurację Tawerna & Willa Toscana, restaurację Rapsodia i restaurację Hammurabi. Współorganizatorem
uroczystości podsumowującej konkurs było Muzeum
Zamek w Oświęcimiu.
Do tej pory we wszystkich
trzynastu edycjach konkursu
wzięło udział ponad tysiąc
młodych osób.
– In
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Dostojni jubilaci
W polskiej tradycji jubileusze pięćdziesięciolecia i sześćdziesięciolecia zawarcia
związku małżeńskiego są obchodzone wyjątkowo uroczyście.
Okolicznościowe spotkania, na które
dostojnych jubilatów zaprasza prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut odbywają się w Oświęcimskim Centrum
Kultury. Podkreślają one doniosłość
i znaczenie ważnej rocznicy w życiu
małżonków.
W tym roku jubileusze złotych i diamentowych godów obchodzi sto szesnaście par. Aż czterdzieści jeden par
cieszy się z sześćdziesięciolecia zawarcia związku małżeńskiego, a siedemdziesiąt pięć par z pięćdziesięciolecia.

Podczas uroczystości jubilaci otrzymują odznaczenia przyznane przez prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie, a od prezydenta Oświęcimia
Janusza Chwieruta nagrody finansowe. Tegoroczne uroczystości odbywają się dla par, które jubileusz obchodziły w ubiegłym 2016 roku, a ślub
miały w 1956 i 1966 roku. O oprawę
artystyczną spotkań dbają zespoły działające w Oświęcimskim Centrum Kultury – Reprezentacyjny Zespół Pieśni
i Tańca Miasta Oświęcim „Hajduki”

i „Małe Hajduki” oraz młodzież i dzieci
z grup teatralnych „Butterfly” i „Mega”,
a także młode wokalistki ze Studia Wokalnego Voicesing z Oświęcimia. Spotkania poprzedzają msze św. odprawiane w intencji jubilatów w kościele pw.
św. Maksymiliana Marii Kolbe.
Za nami już trzy z czterech zaplanowanych spotkań. O ostatnim, które odbędzie się 17 marca napiszemy w kwietniowym wydaniu GZO.
– In

Diamentowe gody
obchodzili:

Wanda i Jerzy Gołosowie
Janina i Tadeusz Gucwowie
Maria Hoła
Julia i Marian Bernerowie
Aleksandra Jamroz
Danuta i Stefan Blachowie
Teresa i Marian Janikowie
Karolina i Zbigniew Breginowie
Waleria i Stanisław Jasińscy
Franciszka i Tadeusz Brzeczkowscy Danuta i Stanisław Kasperkowie
Maria i Kazimierz Brzóskowie
Ludwika i Stanisław Kopciowie
Helena i Jan Chalcarzowie
Krystyna i Jan Krawczykowie
Jadwiga i Karol Chowańcowie
Cecylia i Stanisław Kudziowie
Wanda i Aleksander Faltusowie Helena i Władysław Mętelowie
Antonina i Jan Foltynowie
Zofia i Kazimierz Mitorajowie
Monika i Władysław Frycowie
Irena i Norbert Mioduchowscy
Anna i Dominik Gabrysiowie
Zofia i Bolesław Mrzygłódowie
Aleksandra i Stefan Gizińscy
Stanisława i Stanisław Oleksowie
Zofia i Roman Gołdowie
Kazimiera i Władysław Puchałowie
Maria i Kazimierz Skotarscy
Ewa i Jan Stecowie
Genowefa i Jan Stelmachowie
Kazimiera i Piotr Tulejowie
Helena i Andrzej Ubikowie
Maria i Stanisław Wacławkowie
Maria i Roman Wajdowie
Teresa i Zenon Wańkowiczowie
Janina i Tadeusz Woźniakowie
Stanisława i Tadeusz Zubelowie
Maria i Marian Żakowie
Janina i Franciszek Żurkowie

Złote gody obchodzili:
Bogusława i Stefan Bartelowie
Danuta i Bolesław Bartyzelowie
Ewa i Marian Bąkowie
Teresa i Józef Bebakowie
Wanda i Bronisław Bliźnikowie
Barbara i Karol Brańkowie
Czesława i Mieczysław Brożkowie
Irena i Marcin Budkowie
Genowefa i Tadeusz Bykowscy
Zofia i Kazimierz Ciecieręgowie
Irena i Lech Czarnotowie
Bronisława i Stanisław Kozikowie
Irena i Kazimierz Kamińscy
Elżbieta Kawa
Bronisława Zając
Zofia i Ryszard Czerwińscy
Zofia i Leon Domagalscy
Emilia i Zbigniew Drabikowie
Teresa i Czesław Durlakowie
Rozalia i Edward Formasowie
Joanna i Aleksander Gilowie
Maria i Włodzimierz Gorczycowie
Krystyna i Stanisław Gowinowie
Leokadia i Jerzy Grubkowie
Barbara i Jan Górowie
Maria i Roman Górniakowie
Katarzyna i Adam Jakubcowie
Barbara i Ignacy Janowiakowie
Florentyna i Józef Janusowie
Irena i Stanisław Kajorowie
Irena i Tadeusz Kaletowie
Rozalia i Tadeusz Kalusińscy
Lucyna i Stanisław Kasperczykowie
Helena i Marian Kosowscy
Krystyna i Kazimierz Koziccy
Maria i Józef Kuligowie
Zofia i Józef Listwanowie
Janina i Mieczysław Łazarzowie
Helena i Józef Madejczykowie
Stanisława i Mieczysław Majdanikowie
Bronisława i Józef Malikowie
Grażyna i Wiesław Małkusowie
Czesława i Zbigniew Meklowie
Aurelia i Zbigniew Mroczkowie
Genowefa i Romuald Mrowcowie
Jadwiga Ryznar
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wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu

Komitet Rewitalizacji
Miasta Oświęcim

Skorzystaj z Oświęcimskiej
Karty Mieszkańca
Mieszkasz w Oświęcimiu i tu składasz PIT, możesz więc liczyć na korzyści w ramach Oświęcimskiej Karty Mieszkańca. Od 1 września tego roku w Oświęcimiu będzie wprowadzona specjalna karta z wieloma ulgami dla mieszkańców.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz interesariuszy
procesu rewitalizacji do udziału
w naborze na członków
Komitetu Rewitalizacji Miasta
Oświęcim, który stanowi forum
współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy
w sprawach dotyczących
przygotowania, prowadzenia
i oceny procesu rewitalizacji
oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta
Miasta.
W jego skład mogą wejść
przedstawiciele delegowani
przez rady osiedli obejmujące swoim zasięgiem
tereny znajdujące się w obszarze rewitalizacji, tj. osiedle:
Wschód, Południe, Zachód,
Stare Miasto, Zasole, Stare
Stawy, Domki Szeregowe,
przedstawiciele podmiotów
prowadzących lub zamierza-

jących prowadzić w obszarze
rewitalizacji działalność społeczną, gospodarczą, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot
mieszkaniowych z obszaru
rewitalizacji, środowiska naukowego i architektonicznego
oraz urbaniści, mieszkańcy
Oświęcimia, niebędący członkami stowarzyszeń i niepracujący w jednostkach miasta
Oświęcim. Kandydaci muszą
złożyć pisemną deklarację,
której wzór znajduje się na
stronie internetowej Urzędu
Miasta.
Informacje dotyczące naboru
członków Komitetu Rewitalizacji można uzyskać w Biurze
Rozwoju Miasta przy ulicy
Zaborskiej 2, pokój 27–28
lub pod numerem telefonu
338429128 bądź drogą
elektroniczną
brm@um.oswiecim.pl/.

Otrzyma ją każda osoba zamieszkała w Oświęcimiu
i odprowadzająca podatki
do oświęcimskiego Urzędu
Skarbowego oraz jej rodzina. Blisko 40 proc. z tego podatku zasila budżet miasta
Oświęcim, z którego finansowane jest bieżące utrzymanie miasta, nowe inwestycje,
w tym również przebudowa
krytej pływalni. Jej budowę
miasto finansuje kwotą blisko 30 mln zł.
Posiadacze karty zapłacą
25 proc. mniej za wszystkie
usługi na pływalni i na lodowisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Ulgą
objęte jest także zwiedzanie Muzeum Zamek z wyłączeniem wystaw czasowych,
seanse filmowe w Naszym

Opłata za parkowanie
przez telefon

Kinie, działającym w Oświęcimskim Centrum Kultury.
Wydawanie kart ruszy od
czerwca.
O karcie mieszkańca, powodach jej wprowadzenia, korzyściach i dlaczego mogą ją
otrzymać wyłącznie mieszkańcy Oświęcimia mówi prezydent Janusz Chwierut.
– Ta inicjatywa została dobrze przyjęta przez oświęci-

mian. Spotykam się jednak
z wieloma głosami mieszkańców ościennych gmin, dlaczego ich to nie dotyczy, skoro
składają PIT-y do oświęcimskiego Urzędu Skarbowego.
Warto to więc wytłumaczyć.
Wszyscy mieszkańcy powiatu oświęcimskiego odprowadzają podatki do Urzędu
Skarbowego w Oświęcimiu,
natomiast ostatecznie płyną

one za mieszkańcem, zgodnie z miejscem zamieszkania.
Jeśli więc składamy zeznanie podatkowe do skarbówki
i w tej deklaracji, jako miejsce zamieszkania wpisujemy
Oświęcim, to wtedy prawie
40 proc. od podatku należnego trafi do budżetu miasta
Oświęcim. Natomiast w przypadku mieszkańców np. gminy Osiek, Kęty czy gminy
wiejskiej Oświęcim pieniądze te ostatecznie zasilą, poprzez płatności ze skarbówki,
Urząd Gminy Osiek, Kęty czy
gminy wiejskiej Oświęcim.
Dlatego tak bardzo istotne
jest faktyczne zamieszkanie,
bo w zależności od tego, gdzie
mieszkamy i co wpiszemy na
pierwszej stronie oświadczenia, to tam trafią nasze pieniądze. Karta ma wyróżnić
mieszkańców
Oświęcimia
i wprowadzić korzyści, bo to
oni, podobnie jak firmy, wpłacają podatki do budżetu miasta i w ten sposób finansują
takie przedsięwzięcia jak np.
przebudowa krytej pływalni.
Stąd nasza decyzja, aby ulga
dotyczyła wyłącznie oświęcimian. Ma to też zachęcić do
zamieszkania w Oświęcimiu,
gdyż niesie to określone korzyści. 		

Druhowie z OSP w systemie KSRG

Oświęcimska Ochotnicza Straż Pożarna jeszcze w tym roku
dołączy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
W Oświęcimiu za parkowanie w strefie płatnego parkowania stając się istotnym wsparciem dla działań Państwowej Stramożna płacić za pośrednictwem aplikacji mobilnych trzech ży Pożarnej.
dostawców: moBiLET, mPay oraz SkyCash.
Porozumienie w tej sprawie od samego początku wspie- – Jesteśmy odpowiednio przyW lutym uruchomione zostały dwa systemy płatności
mobilnych: moBILET oraz
mPay. Z kolei w marcu dołączył SkyCash. Daje to kierowcom możliwość zakupu biletu przez 24 godziny na dobę,
przez 7 dni w tygodniu, bez
konieczności szukania parkomatu czy posiadania gotówki
na jego zakup. Użytkownik
potrzebuje jedynie telefonu
komórkowego z zainstalowaną bezpłatną aplikacją oraz
dostępem do Internetu.
Aby korzystać z któregokolwiek systemu należy pobrać
bezpłatną aplikację ze strony
operatora (www.mobilet.pl,
www.mpay.pl, www.skycash.
com) lub ze sklepu z aplikacjami w telefonie. Podczas
pierwszego
uruchomienia

konieczne jest przeprowadzenie krótkiej rejestracji oraz
doładowanie konta dowolną
kwotą.
Systemy działają na zasadzie
elektronicznej portmonetki –
przedpłata (prepaid) na indywidualny rachunek operatora
otrzymany podczas rejestracji. Aby dokonać wpłaty na
konto użytkownik może skorzystać z tradycyjnego przelewu bankowego, karty kredytowej, a także ekspresowego
zasilenia przez stronę internetową lub bezpośrednio z aplikacji mobilnej. Dzięki intuicyjnej obsłudze zakup jest
bardzo prosty. W celu opłacenia postoju w strefie płatnego
parkowania należy uruchomić aplikację, wybrać opcję
„Parkowanie”, następnie mia-

sto, podstrefę, czas postoju
i potwierdzić zakup. Kierowca powinien mieć naklejkę
operatora wyłożoną za szybą lub informację, że płaci
przez aplikacje na smartfonie. Naklejki można odebrać
w Urzędzie Miasta przy ul.
Zaborskiej 2 na Dzienniku
Podawczym pokój nr 1.
Systemy nie pobierają żadnych dodatkowych opłat.
W zależności od taryfy operatora komórkowego użytkownik może ponosić jedynie
dodatkowy koszt połączenia
telefonu z Internetem.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.mobilet.pl , www.mpay.pl i www.
skycash.com/.

pomiędzy Ochotniczą Strażą
Pożarną a Państwową Strażą
Pożarną w Oświęcimiu podpisano w Urzędzie Miasta.
Parafowali ją: bryg. Piotr Filipek, komendant powiatowy
PSP, druhna Paulina Stachura, prezes zarządu OSP, druh
Wojciech Chrzan, naczelnik
OSP i Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia, który

rał starania ochotników. Dla
oświęcimskich druhów będzie to nowe doświadczenie
i wyzwanie.
– Dla nas oznacza to, że będziemy pierwsi dysponowani do wszelkich zdarzeń
w mieście, zaraz po jednostce ratownictwa gaśniczego –
mówi Paulina Stachura prezes OSP Oświęcim.

gotowani zarówno pod względem posiadanego sprzętu,
jak i ludzi. Mamy 23 wyszkolonych ochotników, którzy
mogą brać udział w akcjach
ratowniczych – kontynuuje.
Na wyposażeniu OSP Oświęcim są m.in: dwa pojazdy
średnie, lekkie do ratownictwa wodnego, quad i ponton. Jak podkreśla prezes,
dla druhów będzie to możliwość sprawdzenia się, poszerzenia umiejętności i okazja
do ćwiczeń. Od skuteczności
i szybkości działania służb ratowniczych zależy ludzkie życie. Strażacy nie tylko walczą
z pożarami, spieszą z pomocą
przy wypadkach drogowych
czy powodziach. Stąd do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego wciąż przybywa
kolejnych jednostek.

wieści z ratusza
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Hampton by Hilton przyjmie gości
już w połowie przyszłego roku
W Oświęcimiu uroczyście wmurowano kamień węgielny pod budowę trzygwiazdkowego hotelu Hampton by Hilton. Obiekt znajduje się przy ul. Dąbrowskiego 2, przy wjeździe do miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie Rynku Głównego i wzgórza zamkowego.

Przedstawiciele inwestora, wykonawcy, projektanta, samorządów prezentują akt erekcyjny

Ma być gotowy w pierwszej
połowie 2018 roku. Będzie
w nim 120 pokoi. W uroczystości obok m.in. przedstawicieli inwestora, wykonawcy, projektanta, samorządów
obecny był prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut.
– Jest to forma ożywienia miasta, a zwłaszcza jego Starówki,
które otrzyma taki dodatkowy
impuls – uważa prezydent.

Przetarg
na ogródki
kawiarniane
na rynku
Prezydent Miasta Oświęcim
informuje, że 30 marca
2017 r. w siedzibie Urzędu
Miasta Oświęcim przy ul.
Zaborskiej 2, w sali nr 15
(I piętro), odbędą się trzy
przetargi na dzierżawę części
działek nr 1736/4, nr 1736/6
i nr 1736/7 z przeznaczeniem na usytuowanie trzech
obiektów gastronomicznych
– ogródków kawiarnianych na
okres od 29 kwietnia 2017 r.
do 2 października 2017 r.
Szczegółowe warunki przetargu zostały wywieszone na
tablicach ogłoszeń Urzędu
Miasta Oświęcim przy ul.
Zaborskiej 2 i ul. Jagiełły 23
oraz w internecie na stronie
www.um.oswiecim.pl.
Bliższych informacji udziela
Referat Gospodarki Nieruchomościami Wydziału
Komunalnego Urzędu Miasta
Oświęcim ul. Jagiełły 23 pok.
nr 18 tel. 33 8429220 lub 33
8429268 w godzinach pracy
urzędu.
Zapraszamy osoby zainteresowane do udziału w przetargu.

– Turystyka staje się ważnym
segmentem rozwoju miasta,
a rolą władz jest kreowanie
różnego rodzaju działań, które będą wspierały ten kierunek – podkreśla.
Ze względu na położenie hotelu w zabytkowym rejonie
miasta inwestycja jest objęta ochroną konserwatorską.
Szczególnym nadzorem poddany jest kształt elewacji, któ-

ra zostanie wykończona m.in.
z użyciem cegły klinkierowej.
Budynek będzie posiadał
cztery kondygnacje nadziemne oraz dwie podziemne.
W podziemiu znajdować się
będą głównie miejsca postojowe przeznaczone dla gości
hotelu oraz sala fitness. Na
parterze zaprojektowano recepcję, cztery sale konferencyjne, dostępną dla wszystkich gości strefę pracy tzw.
„work-zone” oraz restaurację.
Na wyższych piętrach znajdować się będzie łącznie 120
pokoi.
– Zapotrzebowanie na miejsca hotelowe w Oświęcimiu
jest bardzo duże. Spodziewamy się rocznie nawet 40
tysięcy gości, zarówno osób
odwiedzających Państwowe
Muzeum Auschwitz-Birkenau, uczestników dorocznego
Life Festival, jak i partnerów
biznesowych firm z Małopolski Zachodniej. Liczymy również na rodziny odwiedzające park rozrywki w Zatorze

– mówi Bogumił Rutkowski,
wiceprezes Zarządu Property
Partner Investments.
– Mamy nadzieję, że nasz
obiekt wkomponuje się w istniejący układ architektoniczny
i przyczyni się do ożywienia
rynku i jego okolic – dodaje.
– Naszym celem jest otwieranie hoteli nie tylko w największych miastach Polski, takich

jak Kraków czy Warszawa, ale
HARMONOGRAM
też w średniej wielkości lokalizacjach jak Oświęcim, gdzie DYŻURÓW RADNYCH
rosnące zapotrzebowanie na
hotele jest szczególnie wi- BIURO RADY MIASTA oświęcim,
UL. JAGIEŁŁY 25,
doczne. Z tego powodu jesztel. 338429433
cze bardziej cieszymy się, że
będziemy mogli już niedłuPrzewodniczący
go powitać tu nowych gości
Rady Miasta
– podkreśla Magdalena SekuPiotr Hertig
towska, dyrektor ds. rozwo- wtorek w godz. 16:00–17:00
ju Hilton w regionie Europy
Wiceprzewodnicząca
Wschodniej.
Rady Miasta
Hilton Worldwide jest jedElżbieta Kos
ną z najbardziej znanych
poniedziałek
na świecie sieci hotelowych
w godz. 14:30–15:30
obejmującą luksusowe i średniej klasy hotele oraz apar- 5.04 w godz. 13:00–15:00
tamenty tzw. przedłużonego
Tadeusz Hoła
pobytu. Sieć składa się z poKomisja Budżetu i Rozwoju
Miasta,
nad 4900 hoteli oferujących
ponad 800 tysięcy pokoi zlo- Komisja Ochrony Zdrowia, Śrokalizowanych w 104 krajach. dowiska i Pomocy Społecznej
W Polsce działa 14 hoteli tej
sieci, a 11 kolejnych jest na 12.04 w godz. 13:00–15:00
Ireneusz Góralczyk
etapie przygotowań.
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta,
Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

19.04 w godz. 13:00–15:00
Michał Homa
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta,
Komisja Rewizyjna

SESJA RADY MIASTA

Wizualizacja Susuł & Strama Architekci

Nowe inwestycje mniej uciążliwe
dla środowiska
Spółka Synthos zakończyła pod koniec roku dwie inwestycje w dziedzinie
energetyki.
Podnoszą one efektywność
wytwarzania. Są też dostosowane do zaostrzonych wymagań w ochronie środowiska,
tj. dopuszczalnymi poziomami emisji zanieczyszczeń, takich jak: dwutlenek siarki,
tlenki azotów i pyłów. Pierwsza z nich to budowa nowego
kotła fluidalnego, a druga to
instalacja oczyszczania spalin dla istniejącego kotła pyłowego. Koszt obu inwestycji
to blisko 200 mln zł.
Na konferencji, podczas której zaprezentowano inwestycje obecni byli m.in: prezes spółki Synthos Zbigniew
Warmuz, dyrektor wydziału
energetycznego spółki Sławomir Czuchrij, prezydent
Oświęcimia Janusz Chwierut

i starosta powiatu oświęcimskiego Zbigniew Starzec.
Wykonawcą generalnym kotła fluidalnego była firma Rafako. Połączenie kotła z siecią
parową odbyło się w grudniu 2015 roku. Przekazanie
do eksploatacji miało miejsce w listopadzie 2016 roku.
Pomiary emisji wskazują,
że kocioł spełnia założenia
związane z dopuszczalnymi
poziomami emisji zanieczyszczeń, tj. dwutlenku siarki i tlenku azotu na poziomie
poniżej 200 mg/Nm3, a pyłu
poniżej 20 mg/Nm3.
Druga inwestycja to budowa
instalacji oczyszczania spalin
dla istniejącego kotła pyłowego. Wykonywała ją firma
Chemoserwis Dwory. Do re-
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22 lutego odbyła się sesja
Rady Miasta. Treść uchwał dostępna na stronie internetowej
www.um.oswiecim.pl
w zakładce Samorząd/Rada
Miasta. Również w tej zakładce znajdują się nagrania video
z sesji Rady Miasta.

Wieści w lokalnej TV
Program informacyjny „Wieści
z Ratusza” można oglądać
w każdy piątek o godzinie
18:00. Wiadomości są powtarzane przez cały weekend, co
trzy godziny. Możecie się więc
Państwo dowiedzieć o nowych
inwestycjach, o tym, co ciekawego słychać w kulturze,
oświęcimskim sporcie, a także,
a może nawet przede wszystkim o aktywności samych
oświęcimian.
Wiadomości można oglądać
na portalu internetowym
www.faktyoswiecim.pl,
www.oswiecimskie24.pl
i www.oswiecimonline.pl/.
„Wieści z Ratusza” są też
dostępne w Internecie
na stronie www.ostv.pl
oraz www.um.oswiecim.pl/.

dukcji emisji tlenków azotu
zastosowano metodę niekatalityczną tzw. SNCR, natomiast instalacja odsiarczania
spalin oparta jest na metodzie
mokrej, w której sorbentem
jest tlenek magnezu. W procesie odsiarczania powstaje
siarczan magnezu, który jest
doskonałym nawozem w rolnictwie i sadownictwie. Działania inwestycyjne Synthos
ograniczą emisje uciążliwych
dla środowiska substancji:
dwutlenku siarki o ok. 1360 www.um.oswiecim.pl
t/rok (ok. 63 proc.), tlenku
Strona miasta Oświęcim
azotu o ok. 489 t/rok (ok. 55 www.um.oswiecim.pl znajduje
proc.), a pyłu o ok. 17,5 ton/ się na portalach społecznościorok (ok. 40 proc.). To nie ko- wych Nasza Klasa i Facebook.
niec inwestycji w tym obszarze. Spółka ma w planach
Dyżury
inwestycje w nowe źródła wyrady seniorów
twórcze i dostosowanie ist- Członkowie Oświęcimskiej Raniejących źródeł do nowych dy Seniorów dyżurują w każdą
norm ochrony środowiska. drugą środę miesiąca w buPrzyniesie to efekt w postaci dynku przy ul. Solskiego 2,
pokój nr 14 w godzinach
zmniejszania oddziaływania
od 11 do 12.
firmy na środowisko.

wieści z oświęcimskiego ratusza
przygotowała katarzyna kwiecień
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kultura

Muzycznie i sportowo na LFO
Organizatorzy ósmej edycji Life Festival Oświęcim podali
kolejnych wykonawców, którzy zawitają do naszego miasta.
nów Shaggy’ego, którzy bawili
się na dotychczasowych koncertach Jamajczyka w naszym
kraju. Kogo ominęła ta przyjemność, powinien koniecznie
nadrobić zaległości! – twierdzi
Darek Maciborek, pomysłodawca i dyrektor artystyczny
Life Festival Oświęcim.
Występ gwiazdy zza oceanu
poprzedzi koncert Mesajah.
Były wokalista wrocławskiej
grupy Natural Dread Killaz jest fenomenem polskiej
sceny reggae. Organizatorzy
podkreślają, że jego utwory,
grane przez największe stacje
radiowe, to bomby pozytywnej energii o wielkiej sile rażenia, a jego największe hity –
„Każdego dnia” czy „Szukając
szczęścia” (duet z Kamilem
Bednarkiem) – są zalecane
przez specjalistów jako najskuteczniejszy środek na depresję i melancholię.

Do grona gwiazd 8. edycji
LFO dołączyła LP (na zdj.) –
autorka hitów „Lost on You”
i „Other People”. Amerykańska wokalistka zaśpiewa w sobotę 24 czerwca tuż przed legendarną grupą Scorpions.
– Miło nam donieść, że najbliższa okazja do zobaczenia
na żywo zjawiskowej Amerykanki nadarzy się 24 czerwca,
podczas LFO! Artystka bę-

Fot. lifefestival.pl

W piątek 23 czerwca na
stadionie
oświęcimskiego
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji słychać będzie
mieszankę reggae, dancehallu, rapu i innych gatunków
w mistrzowskim wykonaniu
Shaggy’ego i Mesajaha.
– Na światowych scenach ze
świecą szukać artysty, który
potrafiłby rozkręcić imprezę z równym powodzeniem,
co Shaggy. Pochodzący z Jamajki wokalista ma niespożyte zapasy energii i witalności,
a do tego arsenał hitów wręcz
zmuszających do tanecznego szaleństwa. Kawałki takie
jak: „Oh Carolina”, „Boombastic”, „It Wasn’t Me” czy „Angel”, w wersji live z towarzyszeniem wieloosobowego składu
wybornych muzyków, brzmią
jeszcze bardziej porywająco
niż na płytach. Wiedzą o tym
doskonale tysiące polskich fa-

dzie rozgrzewać festiwalową
publiczność przed spektakularnym show gwiazdy wieczoru, legendarnej formacji Scorpions. Nie ulega wątpliwości,
że z tym wyzwaniem poradzi
sobie znakomicie. Jej przebojowe piosenki brzmią porywająco zarówno zaśpiewane
ze skromnym akompaniamentem ukulele, jak i z towarzyszeniem pełnego rockowego składu, z jakim LP pojawi
się na scenie stadionu oświęcimskiego MOSiR-u – mówi
Darek Maciborek.

Kobiety wielu pasji i talentów
Pokazem mody zakończył się projekt „Być kobietą, być
kobietą...” realizowany od października ubiegłego roku
w Oświęcimskim Centrum Kultury.
– Współczesna kobieta jest
coraz bardziej „zabiegana”,
świat wymaga od niej każdego dnia caraz większej przebojowości oraz wielozadaniowości. Stara się sprostać tym
wszystkim
oczekiwaniom
na jak najwyższym poziomie i bardzo często zapomina
o własnych pragnieniach. Celem projektu było zachęcenie
do poszukania momentów
tylko dla siebie w maratonie
codziennych spraw, rozbudzenie pasji, kobiecości, zastanowienie się nad własnymi
potrzebami – mówi Agnieszka Berny z Oświęcimskiego Centrum Kultury, autorka projektu „Być kobietą, być
kobietą...”.
Spotkania obejmowały różnorodną tematykę. Panie
rozmawiały o miejscu kobiety we współczesnym świecie,
stereotypach, godzeniu ról
życiowych, równouprawnieniu, regulacjach prawnych
związanych z zakazem dyskryminacji. Poruszały kwestie związane z budowaniem
pewności siebie i świadomości własnych umiejętności,
talentów oraz właściwego ich
wykorzystywania do realizacji życiowych celów. Wzięły
udział w spotkaniach z kosmetyczką, fryzjerką, instruk-

torką fitness i dietetyczką.
W ramach bloku tematycznego „Mała czarna” zaprojektowały i uszyły sukienki, które
zaprezentowały podczas finałowej gali 8 marca w Oświęcimskim Centrum Kultury.
– Wzięłam udział w projekcie, bo bardzo lubię szyć, szyję
dużo w domu. Wszystkie zajęcia były bardzo przydatne,
ale to możliwość uszycia sukienki była magnesem, który mnie przyciągnął – mówi
Halina Surówka, która na

scenie zwracała uwagę nowoczesną niebieską sukienką,
wzorowaną na kreacji pierwszej damy USA. Strój pani
Halina uzupełniła ciekawym
toczkiem własnego pomysłu.
Chociaż rozpiętość wiekowa
uczestniczek była dość duża,
każda z nich znalazła coś dla
siebie. Część pań podkreślała,
że projekt pomógł wdrożyć
zasady zdrowego odżywiania. Dla niektórych uszycie
sukienki było nowym wyzwaniem, dla innych powrotem

do dawno porzuconej pasji.
Satysfakcję sprawiły zajęcia
manualne, w tym własnoręczne wykonanie kartki świątecznej. Uczestniczki zgodnie
twierdziły, że poznały wielu
wspaniałych ludzi i cudownie
spędziły czas.
– Wszystkie wykłady były
bardzo ciekawe, poruszały
kobiece tematy. Najbardziej
użyteczne dla mnie były zajęcia na temat odżywiania.
Samo uszycie sukienki nie
było aż takie trudne, dużą pomocą była pani Magdalena
Prochowska, która pomagała
wykroić i szyć. Myślę, że powinno być więcej takich projektów, dzięki którym można
rozwijać pasje i realizować się

LP – urodzona w Nowym
Jorku Laura Pergolizzi ma
włoskie korzenie. Przed rozpoczęciem indywidualnej kariery pisała piosenki największym gwiazdom sceny pop,
na czele z Rihanną, Christiną Aguilerą i Backstreet Boys.
Debiutancki album „Heart-Shaped Scar” wydała w 2001
roku. Jej kolejna płyta „Suburban Sprawl & Alcohol”
(2004) zawierała utwór „Wasted”, który przez dwa sezony towarzyszył widzom młodzieżowego serialu „Daleko
od domu”. Najnowszy album
LP „Lost on You” należy do
najchętniej kupowanych płyt
w Polsce, a tytułowy kawałek
to jeden z dziesięciu utworów
najczęściej granych przez rodzime stacje radiowe w 2016
roku. LP błyskawicznie zaskarbiła sobie serca polskich
fanów, którzy z niecierpliwością oczekują wieści o jej koncertach.
Bilety na Life Festival Oświęcim można kupować za pośrednictwem strony internetowej www.lifefestival.pl/.
LFO to impreza o pokojowym i jednoczącym przesłaniu, a obok wydarzeń mu-

zycznych odbywają się także
sportowe, teatralne czy artystyczne. Już piąty raz w ramach festiwalu odbędzie się
bieg uliczny „Tolerancja na
Sportowo”. 24 czerwca na
biegaczy czekać będzie dużo
nowości, przede wszystkim całkowita zmiana tras.
W tym roku start i meta znajdować się będą na ul. Legionów w sąsiedztwie stadionu
MOSiR. Uczestnicy pobiegną ulicami osiedla Zasole.
Aby jeszcze mocniej podkreślić przesłanie biegu „Tolerancja na Sportowo” trasa
przebiegać będzie w okolicach Państwowego Muzeum
Auschwitz Birkenau, gdzie
znajdować się będzie specjalny „Odcinek Pamięci”.
Swój udział w wyjątkowym
wydarzeniu potwierdził Robert Korzeniowski, któremu
bieg nie jest obcy – jego tegoroczny start będzie czwartym
w historii imprezy. Podobnie jak w ubiegłym roku, na
oświęcimski bieg przybędzie
trenerka gwiazd Ada Palka.
Szczegółowe informacje i regulamin znaleźć można na
stronie internetowej LFO.
– In

– mówi Halina Bednarczyk,
prezentująca fuksjową sukienkę, na którą nałożyła
kremowy płaszcz.
Chociaż zajęcia małymi krokami przygotowywały do
wielkiego finału, okazało się,
że zaprezentowanie się na
scenie było nie lada wyzwaniem. Wprawdzie publiczność złożona z rodziny i przyjaciół była niezwykle życzliwa
i zgotowała paniom ciepłe
przyjęcie, ale i tak podczas
gali stres dawał się we znaki.
Pokazowi towarzyszył występ tancerzy z działających
w Oświęcimskim Centrum
Kultury formacji Elita Lejdis, Elita New Team i Contra oraz koncert muzyki
rozrywkowej w wykonaniu
Retro Family Band. Na scenie pojawiły się też uczestniczki pierwszej edycji „Być

kobietą, być kobietą...”, oczywiście w samodzielnie zaprojektowanych i własnoręcznie
uszytych w ubiegłym roku
sukienkach.
– Myślę, że panie poczuły się
dowartościowane jako kobiety, nawiązały nowe znajomości, zobaczyły nowe horyzonty realizacji własnych
pasji. Poczuły, iż mogą zrobić coś tylko i wyłącznie dla
siebie, potrafią stawić czoło nowym wyzwaniom. Największą satysfakcję sprawiła
mi obserwacja, jak w miarę
upływu czasu czuły się coraz
bardziej pewne siebie, z podziwem patrzyłam na rosnące
w nich zaangażowanie. Myślę,
że najbardziej mogę być dumna z tej radości, która z nich
emanowała – podsumowuje
projekt Agnieszka Berny.
– ekt
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Redakcja „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w planach przedsięwzięć wprowadzone przez organizatorów
Muzeum Zamek w Oświęcimiu
ul. Zamkowa 1, Oświęcim
tel. 338424427
www.muzeum-zamek.pl

Jarmark w duchu średniowiecza

do 10 kwietnia, a przesłuchania planowane są na dzień
26 kwietnia.
– Konkurs nawiązuje do teatrów popularnych w średniowieczu i renesansie. Ma
ukazać charakter wędrownych zespołów prezentujących widowiska na jarmarkach. Jego celem jest między
innymi popularyzowanie historii i dziedzictwa kulturowego ziemi oświęcimskiej,
rozwijanie wrażliwości estetycznej i wzbogacanie osobowości dzieci poprzez edukację
teatralną, rozwijanie kreatywności scenicznej – mówi Monika Sitek z Muzeum Zamek
w Oświęcimiu.
Lista wystawców, którzy zaprezentują się podczas VIII
Jarmarku Kasztelańskiego jest
otwarta. Organizatorzy zapraszają wytwórców rękodzieła
artystycznego, twórców wyrobów regionalnych, historycznych (rzemiosło dawne) oraz
artykułów spożywczych i ekologicznych.

Dla tych, którzy już teraz
chcieliby wczuć się w klimat
średniowiecza Muzeum Zamek przygotowało wystawę
czasową „Na bursztynowym
szlaku”, która będzie czynna
do 23 maja br. Wystawa została opracowana i udostępniona
przez Polską Akademię Nauk
Muzeum Ziemi w Warszawie.
Prezentuje drogę bursztynu
nie tylko w aspekcie szlaku
handlowego, ale także drogę,
którą przebył on od pnia drzewa do witryny jubilerskiej czy
muzealnej. Na ekspozycji zobaczyć można formy naturalne, inkluzje zwierzęce, wyroby z naturalnego bursztynu,
jak również imitacje tego surowca.
Regulaminy i formularze zgłoszeń dotyczące poszczególnych
wydarzeń VIII Jarmarku Kasztelańskiego znaleźć można na
stronie internetowej www.muzeum-zamek.pl/.Więcej informacji oraz szczegółowy program bliżej imprezy.
– Marzena Wilk

AKADEMIA RODZICA
Kreatywne święta. Warsztaty artystyczne dla rodziców
z dziećmi na zapisy w Bibliotece Młodych, tel. 338479801,
bibliotekamlodych@mbp-oswiecim.pl/. Ilość miejsc
jest ograniczona, obowiązuje
kolejność zgłoszeń
7.04, godz. 17:00, Aula

12.04 godz. 18:00 Aula

26.04 godz. 17:00
Aula i Informatorium

WYCZYTAJ TO!
Zajęcia literacko-artystyczne
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.
10.04 godz. 17:00 CLD

TO TAK JAK W KINIE
Dyskusje o filmie
13.04 godz. 10:00 Multimedia
Wstęp wolny

CZYTANIE UZDRAWIA
Czytanie na oddziale dziecięcym oświęcimskiego Szpitala
11.04; 25.04 godz. 13:00
Szpital

BAJKOWE PODRÓŻE
Książkowe i filmowe bajania
20.04; 27.04 godz. 17:00
Mikroświat Zabawy
Wstęp wolny

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.
11.04 godz. 17:00 Aula
Wstęp wolny

KREATORNIA
Manualne zajęcia artystyczne
dla dzieci od 10 lat, zapisy
w Bibliotece Młodych osobiście lub telefonicznie
338479801. Liczba miejsc
ograniczona, liczy się kolejność
zgłoszeń.
24.04 godz. 17:00 CLD

„Rok 1177 – kasztelania oświęcimska na kartach historii” to
temat przewodni tegorocznego Jarmarku Kasztelańskiego.
Organizatorzy wydarzenia już
teraz zdradzają rąbek tajemnicy o tym, co czeka oświęcimian i turystów 6 i 7 maja.
Jarmark Kasztelański to duża
impreza z historycznym tłem,
która zlokalizowana jest
w trzech miejscach Starego Miasta – w Muzeum Zamek, na bulwarach nad Sołą
i w Rynku Głównym. Organizuje ją Muzeum Zamek
w Oświęcimiu.
Temat przewodni sugeruje,
że VIII jarmark odbędzie się
w duchu średniowiecza.
– W tym roku pragniemy
odkryć kolejną kartę historii naszego miasta związaną
z wydarzeniami, które miały
miejsce ponad osiem wieków
temu. Oświęcim to miasto

o bogatej historii i pięknych
tradycjach. Jednak początki powstawania grodu, osady
są owiane rąbkiem tajemnicy skrywanej przez historię
– zapowiada Wioletta Oleś,
dyrektor Muzeum Zamek
w Oświęcimiu.
– Pierwsze źródłowe zapiski
dotyczące nazwy Oświęcimia
sięgają roku 1177, choć niektóre dokumenty wymieniają
rok 1179, i dotyczą darowizny
grodów w Bytomiu i Oświęcimiu dokonanej przez księcia krakowskiego Kazimierza Sprawiedliwego na rzecz
Mieszka Plątonogiego, księcia
raciborskiego. Konsekwencją
tych wydarzeń było wyłączenie kasztelanii oświęcimskiej
spod jurysdykcji krakowskiej

i przekazanie jej we władanie
książąt opolsko-raciborskich.
Od tamtej pory Oświęcim połączył swoje losy na ponad 270
lat z dziejami Górnego Śląska
– podaje Wioletta Oleś.
Odwołując się do wspomnianych wydarzeń sprzed wieków, oświęcimscy muzealnicy przygotowali ciekawy
program imprezy. Pierwszy
dzień Jarmarku – 6 maja (sobota) – to zmagania rycerzy
podczas walk turniejowych
o Srebrną Różę na bulwarach
nad Sołą, a urozmaici je nocny pokaz fireshow, czyli taniec
z ogniem.
7 maja (niedziela) kasztelańskie wydarzenia będą nie tylko
na bulwarach, ale też na Rynku Głównym – będzie to czas

średniowiecznych zabaw, koncertów, konkursów, inscenizacji i turniejów w wykonaniu
grup rekonstrukcji historycznej LEO CORDE. Nie zabraknie jarmarcznych kramów
i stoisk rzemiosła dawnego.
Ważnym elementem Jarmarku będzie występ laureatów
konkursu pn. „O sztukach
wszelakich, teatr jarmarczny”.
Muzeum Zamek w Oświęcimiu przygotowało konkurs teatralny skierowany do
przedszkolaków i grup szkolnych. Uczestnicy będą mieli do wyboru scenariusze, na
podstawie których przygotują
krótką prezentację sceniczną. Zgłoszenia uczestników
przyjmowane są w Muzeum

Miejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego,
Galeria Książki
ul. Nojego 2B, Oświęcim
tel. 338479800, 338430165, www.mbp-oswiecim.pl

KALENDARZ WYDARZEŃ
W bibliotece GALERIA KSIĄŻKI
na KWIECIEŃ
LITERACKI ALFABET
„KOZIOŁKA”. WYSTAWA
27.03–8.04
Galeria Przechodnia

tach jest bezpłatny, a osobom
niepełnosprawnym, niewidomym zapewniamy nieodpłatny
dowóz na zajęcia.

WYSTAWA PRAC PZ NR 2
SOMSiT KLASY TECHNIK
CYFROWYCH PROCESÓW
GRAFICZNYCH
10–29.04
Galeria Przechodnia

KONWERSATORIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
Otwarte spotkania konwersatoryjne
3.04; 10.04; 24.04 godz.
16:30
Klasopracownia I p.

MYŚLI WIDZĄ NA PRZESTRZAŁ
Biblioteka zaprasza do udziału
w zajęciach z arterapii,
biblioterapii lub filmoterapii
w ramach projektu „Myśli
widzą na przestrzał”. Zapisy
przyjmowane są w dziale promocji biblioteki, w godzinach
8:00–15:30, osobiście lub
telefonicznie 33 8479816.

Jeżeli macie Państwo w swoich rodzinach lub otoczeniu
osoby z dysfunkcjami wzroku,
prosimy o zainteresowanie ich
zajęciami. Udział w warszta-

RADOŚĆ DZIAŁANIA
Rodzinne zajęcia plastyczne
3.04; 6.04 godz. 17:00,
Mikroświat Zabawy
Wstęp wolny
WMC – WIZJA MŁODEGO
CZŁOWIEKA
Spotkania w strefie dla młodzieży – dział obcojęzyczny
II piętro
3.04 godz. 18:00 – Zapytaj
trenera
4.04 i 18.04 godz. 17:00 –
Matura to nie bzdura – wspólne powtórki z polskiego
Środy i piątki godz. 17:00 –
Popołudnie z planszówką
NIERUCHOMOŚĆ LITERACKA
Pracownia projektowa –
warsztaty architektoniczne dla
młodzieży. Zajęcia na zapisy
w Bibliotece Młodych osobiście
lub telefonicznie 338479801.
Zapisy trwają do 31 marca.
5.04; 19.04; godz. 17:00
Aula

EKSPERYMENTATORZY. TLENEK WODORU NA POPRAWĘ HUMORU
OTWARTE SPOTKANIE
W UNIWERSYTECIE BIBLIOTECZNYCH ŻAKÓW
Prowadzi Fabryka Kreatywności z Kęt. Podczas pokazu zostanie przeprowadzonych wiele
ciekawych doświadczeń, które
zobrazują właściwości tlenku
wodoru. Uchylając rąbka
tajemnicy, zademonstrowane
będą m.in.: siła odśrodkowa
utrzymująca wodę w kubku
obróconym denkiem do góry,
fontanna Herona, maszyny na
wodę – prosty silnik parowy,
butelka kawalarz – mokry
dyngus, wodór i tlen – burzliwy związek o wybuchowym
temperamencie, worek, który
stał się twardzielem, zabawa
w detektywów, miecz świetlny
– laser przepuszczany przez
parę wodną oraz wiele innych
szalonych reakcji i kreatywnych procesów.
6.04 godz.17:00
Aula, wykład otwarty
KURS BLENDERA – poziom
podstawowy
Zajęcia dla młodzieży i studentów z tworzenia grafiki 3D.
Zajęcia na zapisy w Bibliotece
Młodych osobiście lub telefonicznie 338479801.
6.04, 13.04, 20.04, 27.04
godz. 18:00
Klasopracownia parter
KONSULTACJE MATEMATYCZNE
7.04; 14.04; 21.04; 28.04
godz. 16:30
Klasopracownia I p.
Wstęp wolny

Bi CLUB FILMOWY
Dyskusyjny Klub Filmowy
12.04 godz. 17:00 Multimedia, Salka audiowizualna
Wstęp wolny
KARA ŚMIERCI A PRAWO
POLSKIE
Wykład prowadzi dr nauk
prawnych Mieszko Nowicki

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
DLA DOROSŁYCH
27.04 godz. 17:30
Sala konferencyjna
PSYCHIATRIA, W CZYM
MOŻE POMÓC?
„Schizofrenia”. Prowadzi
dr psychoterapeuta Krystyn
Czerniejewski
27.04 godz. 18:00 Aula
Wstęp wolny

DEMONTAŻE LITERATURY
Trzy kwadranse o tekstach
„O Leśmianie”
19.04 godz. 18:00 Aula

SUPERSENIORZY
Otwarte spotkanie historyczne
o Oświęcimiu
Prowadzi Łukasz Szymański
25.04 godz. 18:00 Aula
BĘDĘ, KIM ZECHCĘ
Otwarte zajęcia dla dzieci
w wieku 2–7 lat inspirujące do
własnych poszukiwań nie tylko
pod kątem przyszłych wyborów zawodowych

BEZPŁATNE PORADY
PRAWNE
Porad udziela dr nauk prawnych Mieszko Nowicki.
W każdy piątek miesiąca.
Na porady obowiązują zapisy
w dziale promocji, osobiście
lub telefonicznie 338479816,
w godz. 8:00–15:30.
GALERIA KSIĄŻKI udostępnia
również bezpłatnie: piłkarzyki, szachy, gry planszowe,
PlayStation 3 i 4, X-Boxa, salki
kinowe, stanowiska komputerowe z dostępem do internetu
i skanera, kursy komputerowe
obejmujące języki: angielski,
niemiecki, francuski, włoski
i hiszpański.

MARZEC 2017

10

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

Amor z Wójcickim

Fot. Jacek Wrzesiński

Jacek Wójcicki to artysta liryczny i nietuzinkowy, poruszający się z łatwością po
wielu gatunkach i stylach muzycznych.

Ten znakomity artysta, obdarzony talentem aktorskim
i głosem o charakterystycznej tenorowej barwie wystąpi wraz z zespołem 19 maja
o godz. 19:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury.
Recital będzie towarzyszył
XXV Ogólnopolskim Spotkaniom Recytatorów i Śpiewających Poezję „Amor
sprawił...”, które odbędą się
w dniach 19–20 maja. Przed
koncertem artysta zasiądzie
w jury konkursu.
Jacek Wójcicki przez dziewięć lat występował na deskach krakowskiego Teatru
Słowackiego. W latach 1992–
1997 występował w nowej se-

rii Kabaretu Olgi Lipińskiej.
Grał również w serialach oraz
filmach, m.in. w: „Ostatnim
dzwonku”, „Korczaku”, „Podwójnym życiu Weroniki”,
„Białym małżeństwie” i „Liście Schindlera”.
Występuje wspólnie z największymi gwiazdami sceny,
m.in. z Grażyną Brodzińską,
Małgorzatą Walewską czy Beatą Rybotycką, z którą stworzyli własny recital. Bierze
także udział gościnny w projektach „Nieszpory Ludźmierskie” Jana Kantego Pawluśkiewicza i „Woła nas Pan”
Włodzimierza Korcza.
Bilety: 45 zł, 35 zł.
– adam

Wydarzenia
w Oświęcimskim Centrum Kultury
14.03 godz. 16:30 „Coś
z niczego” – warsztaty twórczej
aktywności dla dzieci w wieku
szkolnym (zapisy)
15.03 godz. 18:00 „Nietypowa baba jestem” – spotkanie
autorskie z Anną Seniuk w ramach projektu Dom otwarty
z cyklu: Literatura, słowo –
platforma uniesień.
Wstęp za zaproszeniami
16.03 godz. 18:00 „Moda na
Nowaki” – program Kabaretu
Nowaki
17.03 godz. 16:00 „Złote
Gody” – jubileusz par małżeńskich
20.03 godz. 19:00 Koncert
zespołu Strollad, support
zespół Blu’Ska

24.03 godz. 18:00 „Piosenki
na dobry wieczór” – koncert
w wykonaniu wokalistów ze
Studia Wokalnego Voicesing,
cz. 1
25.03 godz. 18:00 „Zjawisko fizyczne” – otwarcie
wystawy prac Cypriana
Hołowni

W kraju Kannadygów
Podczas autorskiego spotkania o swoich podróżach do Indii opowie Paweł
Kowalczyk.

Paweł Kowalczyk odwiedza
Indie regularnie od siedmiu
lat. W 2014 roku została wydana jego książka pt. „Czerwone drogi Auroville. Wolontariat w Indiach i świat
tamilskich wiosek”. Spotkanie w Oświęcimskim Centrum Kultury, które odbędzie
się 3 kwietnia o godz. 18:00
poświęcone będzie pobytowi
wśród Kannadygów w południowych Indiach.

Cyprian Hołownia
jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu,
w którym w 2005 roku uzyskał tytuł technika ceramiki,
absolwentem Wydziału Sztuki
Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie, który ukończył
w 2011 roku z tytułem technik grafik oraz absolwentem
Wydziału Sztuki Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie
na kierunku Grafika (2015)
z tytułem magistra sztuk
pięknych.
Artysta tworzy prace rysunkowe, malarskie oraz grafiki.
Jest laureatem kilku ogólnopolskich konkursów plastycznych i uczestnikiem wystaw
pokonkursowych.

Podróżnik zabierze uczestników w wirtualną podróż
z metropolii Bangalore do
dwóch maleńkich wiosek,
które na mapach Google znalazły się dopiero w 2016 roku.
Opowie o mieszkających tam
dwóch indyjskich rodzinach.
Choć ostatnie lata przyniosły wiele zmian, pobyt na wsi
indyjskiej jest nadal w dużym 27.03 godz. 10:00 62. Ogólstopniu „nieskażony” cywili- nopolski Konkurs Recytatorski
zacją.
– eliminacje powiatowe

27.03 godz. 17:00 „Wszechświat patchworku” – kurs
szycia techniką patchworkową
w ramach projektu dla pań
„Art Cafe”

2.04 godz. 9:30–17:00
Wielki Charytatywny Kiermasz
Wiosenny
czytaj s. 2
3.04 godz. 18:00 „W kraju
Kannadygów” – spotkanie
autorskie z podróżnikiem
Pawłem Kowalczykiem
w ramach projektu Dom
otwarty z cyklu: Świat – inne
przestrzenie
czytaj obok
4.04 godz. 16:30 „Razem
z mamą, razem z tatą” –
warsztaty twórczej aktywności
dla dzieci z rodzicami
5.04 godz. 9:30, 11:00
„Kolory miasta” – spektakle
dla dzieci w wykonaniu Teatru
Kultureska
7.04 godz. 18:00 „Piosenki
na dobry wieczór” – koncert
w wykonaniu wokalistów ze
Studia Wokalnego Voicesing,
cz. 2
8.04 godz. 10:00 „Jak kryminalistyk rozwiązuje zagadki
kryminalne?” (grupa wiekowa
10–12 lat) – wykład dr Joanny
Stojer w ramach Oświęcimskiego Uniwersytetu Dziecięcego (PWSZ, ul. Kolbego 8)
8.04 godz. 11:30 „Jak badać
ślady kryminalistyczne?” (grupa wiekowa 6–9 lat) – wykład
dr Joanny Stojer w ramach
Oświęcimskiego Uniwersytetu
Dziecięcego (PWSZ, ul. Kolbego 8)
10.04 godz. 10:00 „Gdy będę
duży” – turniej przedszkolaków
– cukiernik i kosmetyczka
10.04 godz. 16:30 „Coś
z niczego” – warsztaty twórczej
aktywności dla dzieci w wieku
szkolnym
19.04 godz. 17:00 „Czerwone korale” – historia biżuterii,
samodzielne tworzenie ozdób
biżuteryjnych w ramach projektu dla pań „Art Cafe”

Spotkanie poprowadzi Joanna
Klimkowicz. Opłata za spotkanie wynosi 20 zł. Zapisy
przyjmowane są w kasie OCK

21–23.04 IX Ogólnopolski
Konkurs Modeli Kartonowych
o Puchar Prezydenta Miasta
Oświęcim
21.04 godz. 17:00 X Ogólnopolskie Biennale Fotografii
„Kochać człowieka” – podsumowanie konkursu, wręczenie
nagród, otwarcie pokonkursowej wystawy
23.04 godz. 18:00 „Klan
wdów” – spektakl z Teatru
Prezentacje w Warszawie
24.04 godz. 9:00 XXX Małopolski Festiwal Form
Muzycznych i Tanecznych
„Talenty Małopolski 2017” –
eliminacje powiatowe dla form
muzycznych
czytaj obok
25.04 godz. 16:00 V Dziecięcy Konkurs Tańca
Ludowego „O Puchar Małego
Hajduka”

Konkurs adresowany jest
do zespołów działających
w przedszkolach na terenie
miasta oraz gminy Oświęcim
i prezentujących program
kultury ludowej z wybranego
przez siebie regionu Polski.
Zgłoszenia przyjmowane są
do 10 kwietnia w Oświęcimskim Centrum Kultury.
Szczegółowych informacji
udziela Kornelia Płoszczyca-Big, tel. 338422575.
Organizatorami konkursu
są: Reprezentacyjny Zespół
Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim „Hajduki” działający
przy Oświęcimskim Centrum
Kultury oraz Stowarzyszenie
Przyjaciół Reprezentacyjnego
Zespołu Pieśni i Tańca Miasta
Oświęcim „Hajduki”.
6.05 godz. 17:00 „Pierwiastek z trzech” – program
Kabaretu Paranienormalni

19–20.05 XXV Ogólnopolskie Spotkania Recytatorów
i Śpiewających Poezję „Amor
sprawił...”
19.05 godz. 19:00 Recital
Jacka Wójcickiego
czytaj obok
22.06 godz. 19:00 „Edukacja
Rity” – spektakl w ramach VIII
Life Festival Oświęcim

Galeria „Tyle światów”
do 20.03 „Malarstwo” – wystawa prac Miry Sabatowicz
25.03–18.04 „Zjawisko
fizyczne” – wystawa prac
Cypriana Hołowni
21.04–21.05 X Ogólnopolskie
Biennale Fotografii „Kochać
człowieka” – wystawa pokonkursowa

Wystawy
9–29.03 „Abstrakcje” – wystawa malarstwa Kingi Ogiegło
17.03–4.04 „Tolkien. Zadziwiająca podróż” – wystawa
tolkienowska

Wystawa zorganizowana z inicjatywy Oświęcimskiego Klubu
Fantastyki składać się będzie
z ekspozycji książkowej oraz
zdjęć, rysunków i reprodukcji
ze zbiorów Sekcji Tolkienowskiej „Parmadili” oraz biblioteki
Śląskiego Klubu Fantastyki.
Ilustracja: mapa Śródziemia
autorstwa Tomasza Kowala

Uniwersytet Trzeciego
Wieku
21.03 godz. 14:00 „Astronomia nasza pasja” – wykład dra
Adama Michalca
28.03 godz. 14:00 „Czy
możliwe jest polsko-rosyjskie
pojednanie” – wykład prof.
Mariusza Wołosa
4.04 godz. 16:00 „Projektowanie ogrodów” – wykład Kaliny Dulko; „Ogrody bez chemii”
– wykład Barbary Wójcik
11.04 godz. 15:30 „Sztuka
polska. Przegląd” – wykład
Janusza Wałka
18.04 godz. 16:00 „Amerykański sen o wielokulturowości
– mit czy rzeczywistość społeczna?” – wykład dr Joanny
Talewicz
25.04 godz. 16:00 „Zdrowy
senior – fitoterapia w chorobach przewodu pokarmowego,
pasożytach jelitowych, w alergiach oraz chorobach autoimmunologicznych” – wykład dra
Krzysztofa Błechy
26.04 godz. 16:00 Zabawa
wiosenna

głośnik kulturalny
Konkursy plastyczne
Do 28 kwietnia przyjmowane są prace
na konkursy plastyczne organizowane
w ramach obchodów Dnia Dziecka.
XXI Konkurs Plastyczny
„Moje marzenia“ adresowany jest do uczestników w wieku 5–13 lat z terenu powiatu
oświęcimskiego, pragnących
za pomocą dowolnej techniki
plastycznej przedstawić swoje
marzenia.
VII Konkurs Plastyczny „Lubię smoki” skierowany jest
do uczniów klas IV–VI szkół
podstawowych oraz uczniów
gimnazjów z terenu powiatu
oświęcimskiego. Jego celem
jest zachęcenie do poszukiwań opisów fantastycznych
stworów w literaturze światowej, poznanie baśni, legend i mitów, a także rozwijanie twórczej wyobraźni dzieci
i młodzieży.

„Nazywam się Cukinia”
PRZEDPREMIERA (10 l.),
prod. Szwajcaria 2016, reż.
Claude Barras, 66 minut
14–15.03 godz. 16:30,
16.03 godz. 9:30
„Przełęcz ocalonych” (15 l.),
prod. Australia, USA 2016,
reż. Mel Gibson, 139 minut
14–15.03 godz. 20:00,
16.03 godz. 11:00

Konkursy
zorganizowane
przez Oświęcimskie Centrum
Kultury mają charakter indywidualny. Każdy z uczestników może złożyć maksymalnie 2 prace. Podsumowanie
konkursów 1 czerwca o godz.
16:00 w OCK.
– ekt

Utalentowani Małopolanie
Konkurs „Talenty Małopolski” adresowany jest do dzieci i młodzieży obdarzonych muzycznymi lub tanecznymi
zdolnościami.
Eliminacje powiatowe do
XXX Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych
i Tanecznych „Talenty Małopolski 2017” dla form
muzycznych odbędą się
24 kwietnia w Oświęcimskim
Centrum Kultury.
Konkurs rozgrywany jest
w trzech kategoriach wiekowych (6–9 lat, 10–15 lat, 1621 lat). Najlepsi wykonawcy
wyłonieni w Oświęcimiu zostaną zaproszeni do udziału w finale wojewódzkim
w Dobczycach. Zgłoszenia do
udziału w eliminacjach powiatowych – wyłącznie dla
form muzycznych – przyjmowane będą do 7 kwietnia
w OCK. Szczegółowych in-

Repertuar
„Naszego Kina”

formacji udziela Paweł Lach.
Zgłoszenia można przekazywać osobiście, pocztą lub e-mailem: internet@ock.org.pl
(oryginał kart należy przedłożyć w dniu eliminacji).
Organizatorem XXX Małopolskiego Festiwalu Form
Muzycznych i Tanecznych
„Talenty Małopolski 2017”
jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach pod merytoryczną
opieką Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej
w Krakowie. Współorganizatorem festiwalu jest Oświęcimskie Centrum Kultury.
Patronat honorowy nad festiwalem objęła „Piwnica pod
Baranami” w Krakowie.

„Wyklęty” (15 l.), prod. Polska
2016, reż. Konrad Łęcki,
105 minut
24–25.03 godz. 18:00,
26.03 godz. 15:00,
27–30.03 godz. 20:00
„Maria Skłodowska-Curie”
(12 l.), prod. Belgia, Francja,
Niemcy, Polska 2016, reż.
Marie Noëlle, 100 minut
24–25.03 godz. 20:00,
26.03 godz. 20:15,
27.03 godz. 16:00,
28–30.03 godz. 18:00

„Nowy początek” (15 l.),
prod. USA 2016, reż. Denis
Villeneuve, 116 minut
14–15.03 godz. 17:45;
16.03 godz. 20:30
„Mr. Gaga” PREMIERA
(12 l.), prod. Izrael, Szwecja,
Niemcy, Holandia 2015, reż.
Tomer Heymann, 103 minuty
17.03 godz. 18:00,
18.03 godz. 15:45,
19.03 godz. 13:00,
20.03 godz. 16:00,
21–23.03 godz. 20:00
„Pokot” (15 l.), prod. Czechy,
Niemcy, Polska, Szwecja
2016, reż. Agnieszka Holland,
128 minut
17–19.03 godz. 20:00,
20.03 godz. 13:00,
21–23.03 godz. 17:45

„American Honey” PREMIERA (15 l.), prod. USA, Wielka
Brytania 2016, reż. Andrea
Arnold, 162 minuty
31.03–2.04 godz. 19:45,
3–4.04 godz. 17:00,
5–6.04 godz. 19:45
„Zając Max ratuje Wielkanoc
3D” (b.o.), prod. Niemcy
2017, reż. Ute von Münchow-Pohl, 79 minut
7–13.04
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Międzynarodowy Dom Spotkań
Młodzieży w Oświęcimiu
ul. Legionów 11
tel. 338432107, 338431211
www.mdsm.pl

18 marca o godzinie 17:00
w Międzynarodowym Domu
Spotkań Młodzieży odbędzie się 63. Krakowski Salon
Poezji pt. „Wróżba lipy”.

Wiersze Elżbiety Michalskiej czytać będzie Agnieszka
Mandat z Narodowego Sta„Azyl” (12 l.), prod. USA
2016, reż. Niki Caro,
rego Teatru im. H. Modrze126 minut
jewskiej w Krakowie przy
7–13.04
akompaniamencie Jacka Hołubowskiego (akordeon).
Kino dla Dzieciaka Salon zorganizowany został
„Munio. Strażnik Księżyca”
z okazji Światowego Dnia Po(b.o.), prod. Francja 2016,
ezji, obchodzonego corocznie
reż. Alexandre Heboyan, Beno21 marca.
ît Philippon, 85 minut
19.03 godz. 15:00

„Ozzy” (b.o.), prod. Hiszpania,
Kanada 2016, reż. Alberto
Rodriguez, 90 minut
22.04 godz. 15:00

Balet na ekranie

„Porady na zdrady” (15 l.),
prod. Polska 2016, reż. Ryszard Zatorski, 97 minut
31.03–2.04 godz. 18:00,
3–4.04 godz. 20:00,
5–6.04 godz. 18:00

„Klient” PRZEDPREMIERA
(15 l.), prod. Iran, Francja
2016, reż. Asghar Farhadi,
125 minut
18.03 godz. 17:45

„Śpiąca królewna” – retransmisja baletu z Teatru Bolszoj
w Moskwie, 170 minut
19.03 godz. 17:00

„Wieczór choreografii współczesnych” – retransmisja baletu z Teatru Bolszoj w Moskwie,
160 minut
9.04 godz. 17:00

Teatr na ekranie

„Amadeusz” – retransmisja
spektaklu z National Theatre
w Londynie, 180 minut
26.03 godz. 17:00

„Sonia” PREMIERA (7 l.),
prod. Holandia, Szwecja
2016, reż. Catti Edfeldt, Lena
Hanno, 79 minut
24–25.03 godz. 16:30,
26.03 godz. 13:30,
27.03 godz. 14:30,
28–30.03 godz. 16:30

Wystawa
na ekranie

„Goya. Widzenie ciała
i krwi” – wystawa na ekranie
z The National Gallery w Londynie, 90 minut
27.03 godz. 18:00

Genialny obserwator
niejsze osoby w państwie
uważające za wyznacznik
prestiżu bycie malowanymi przez najlepszego artystę
swoich czasów. Rodzina królewska, arystokraci, politycy
i bliscy przyjaciele – wszyscy
byli poddawani przez artystę
jego nowoczesnej metodzie,
pozwalającej uchwycić szybkie zmiany gestu i emocji –
mówi Adam Kuta z Oświęcimskiego Centrum Kultury.
Reżyser filmu kreśli sylwetkę
Goi, analizując jego unikatowe dzieła, listy oraz prezentując zdjęcia z malowniczych
miejsc związanych z życiem
artysty.
no pod względem fizycznym, Wersja językowa: napisy, czas
jak i emocjonalnym. Mimo trwania: 90 minut.
to był sowicie opłacany i wy– ekt
nagradzany przez najpotęż-

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

Pani Stefa
4 kwietnia o godz. 18:00
w Café Bergson, pl. ks. Jana
Skarbka 2, odbędzie się spotkanie z Magdaleną Kicińską, autorką książki „Pani
Stefa”. Wstęp wolny.
Tytułowa bohaterka to urodzona w 1886 roku Stefania
Wilczyńska, wychowawczyni
i pedagog, bliska współpracownica Janusza Korczaka.
Wychowankowie zapamiętali,
że była bezszelestna, pojawiała
się nieoczekiwanie i tak samo
znikała. I być może dlatego
o niej zapomniano – zniknęła w cieniu Janusza Korczaka.
W książce Magdaleny Kicińskiej wraca na swoje miejsce.

Kolejny film z cyklu „Wystawa na ekranie” przybliży twórczość Francisca Goi.
Film Phila Grabsky’ego pt.
„Goya. Widzenie ciała i krwi”
zrealizowany w The National
Gallery w Londynie zostanie zaprezentowany 27 marca o godzinie 18:00 w Naszym
Kinie.
Francisco Goya jest bez wątpienia najbardziej znanym artystą
hiszpańskim, uważanym za
jednego z ojców sztuki nowoczesnej. Był genialnym obserwatorem codzienności i burzliwej przeszłości swego kraju.
– Wyniósł sztukę portretu na
wyżyny. Stworzył nowy realizm, który nie schlebiał i nie
bał się pokazywać tego, co artysta zaobserwował zarów-

Magdalena Kicińska jest reporterką, współpracowniczką
„Dużego Formatu”, publikuje
też w „Wysokich Obcasach”,
„Polityce”, „Przekroju”, „Elle”,
„Voyage” oraz „Dialog-Pheniben”.
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kultura

PREZENTUJE

ŁUKASZ SZYMAŃSKI

pejzaż za mgłą

Ulica Mickiewicza

BOGNA WERNICHOWSKA

Długowieczni Galicjanie

J

ak na wiek XIX
i początki XX
stulecia żyli długo – przekraczając dość często granicę
70 lat, co nie było typowe
dla tamtej epoki, gdy średnia długość życia w większości państw europejskich
osiągała ledwie pięć dziesięcioleci. Kiedy w 1856
roku i w pięćdziesiąt lat
później w Cesarstwie Austriackim odbywały się spisy ludności, mieszkańcy
Galicji okazali się dość nieoczekiwanie długowieczni. Statystycznie żyli dłużej
Pocztówka z 1907 r. Autor fotografii i wydawca pocztówki:
niż Węgrzy, Czesi, obywaM. Pressler, Oświęcim
tele krajów bałkańskich,
dorównywali Austriakom,
chociaż – co podkreślał
„Czas” – mieszkaniec Wiednia czy Salzburga opuszczał
ten świat nieco wcześniej
niż lwowianin czy krakowianin. Kto przeżył pierwsze dziesięciolecie od dnia
narodzin, kiedy choroby
wieku dziecięcego zbierały
rokrocznie smutne żniwo –
mógł liczyć na osiągnięcie
wieku nie tylko dojrzałego,
ale i starszego.
W dużej mierze było to
oczywiście zależne od materialnego poziomu życia –
ziemianie, bardziej zasobni
mieszkańcy miast – nieRok 1933. Fotografia zamieszczona w czasopiśmie Tajny znający głodu przednówDetektyw
ka, chłodów zim w kiepsko
opalanych chatach, trudu ciężkiej fizycznej pracy niemal od dzieciństwa
– żyli o wiele dłużej. Chociaż zdarzały się wyjątki – dziennik „Czas” dość
często poruszający na łamach publicystycznych dodatków tematy związane

nagłaśniamy

z długowiecznością przytaczał przykłady sędziwych
Galicjan wywodzących się
z ludu. Jak chociażby najstarszych mieszkańców przytułków dla starców. Trafiali
tam ludzie, którym wiek
nie pozwalał już pracować,
a wcześniej byli służącymi,
najemnikami czy wyrobnikami. O ich dach nad głową
i wyżywienie dbało Towarzystwo Dobroczynności,
a zamożniejsi obywatele
miasta obdarzali ubraniami i obuwiem. Dwa razy
do roku – z okazji Bożego
Narodzenia i Wielkanocy
podopieczni otrzymywali
też od prywatnych fundatorów kosze z ciastem, wędlinami i datki pieniężne.
W takim właśnie schronisku ostatnie 10 lat przeżyła najstarsza chyba ówczesna Galicjanka – zmarła
jesienią 1845 roku Marianna Zawadzka. Miała
108 lat i jak pisała „Gazeta Krakowska” do ostatniej
chwili życia była „zupełnie zdrowa na ciele i umyśle, uczęszczała też niemal
codziennie do miasta (…)
nie była zrzędną ani przykrą dla drugich”. Czy wiek
sędziwej Marianny był potwierdzony urzędową metryką, w tamtych czasach
nie zawsze wystawianą,
szczególnie w przypadku
dzieci z ubogich środowisk
– nie wiadomo, niemniej
niewiasta musiała być wielce wiekową. „Gazeta” przytaczała też historię jej pracowitego życia spędzonego
na służbie u rozmaitych
kolejnych chlebodawców.
Ostatnia
pracodawczyni

„samotna wdowa mieszczańskiego stanu” umierając, zaopatrzyła wierną Mariannę w legat pieniężny,
ale że było to czterdzieści
lat wcześniej, nie okazał się
wystarczający.
Kilka lat wcześniej ten
sam dziennik odnotował
nekrolog stuletniej damy
– szlachcianki i pułkownikowej Anny z Walewskich Ślaskiej, wdowy od
57 lat, która przeżyła nie
tylko męża, ale i sześcioro
dorosłych dzieci. Żegnało
ją 29 wnuków, 45 prawnuków i dwoje „plaskurząt”
– tym staropolskim mianem określono praprawnuków seniorki rodu. Fakt
że doczekała potomków
z czwartego pokolenia wydawał się być na tyle osobliwy, że wiadomość przedrukowało wiele europejskich
gazet…
Mężczyźni tak wówczas,
jak i dziś żyli krócej, ale
spis z 1856 roku odnotował
93 seniorów płci męskiej
i dwóch stulatków mieszkających w Galicji. Większość tych trzymających się
życia starców miała za sobą
zawodową służbę wojskową (przeważnie w rangach
oficerskich), dość liczni od
młodości żyli w duchownym stanie. Mniej liczebni
byli ojcowie wielopokoleniowych rodzin.
Wydawane w XIX wieku poświęcone zdrowiu
broszury i artykuły publikowane w czasopismach
zawierały wiele porad
związanych z krzepkim
zdrowiem i długim życiem.
Wiele z nich znaleźć moż-

na i we współczesnych publikacjach poświęconych
zdrowiu.
Powszechnie doradzano wstrzemięźliwość w jedzeniu i piciu. Chociaż
lampka węgierskiego wina
czy miarka nalewki sprzyjała życiowym siłom. Dobrze było wcześnie wstawać
i kłaść się spać najpóźniej
o 22. Wydłużaniu życia
sprzyjała też higiena – codzienne mycie w zimnej
lub letniej wodzie, płukanie
ust i gardła wywarem z ziół.
Im bliżej końca XIX
stulecia tym częściej zalecano – ruch. Także niewiastom i osobom w podeszłym wieku. Codzienne
spacery, nawet w chłodnej porze roku, przechadzki z przyjaciółmi, dziećmi,
psami – faworytami.
Kto pragnął w zdrowiu
i pogodzie ducha dożyć
późnego wieku, nie powinien zapominać o swym
intelekcie – zalecano więc
czytanie gazet, podtrzymywanie korespondencji
z oddaloną rodziną i przyjaciółmi oraz „troszczenie
o potrzebujących” – co rozumiano jako włączanie się
w działania filantropijne.
Nie były to jak widać –
porady dalece różniące się
od współczesnych.
Dbałość o fizyczność,
ale i stan ducha. Ruch
i podtrzymywanie dobrego
nastroju, zainteresowanie
ludźmi i światem. Czyż nie
tego oczekują od nas – i to
bez względu na wiek – lekarze i psycholodzy?

kamila drabek

W cieniu Einsteina
Lata 50. ubiegłego wieku

Podczas remontu ulicy w roku 2001

W

1921 roku Albert
Einstein
otrzymał Nagrodę
Nobla.
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami pieniądze
przekazał byłej żonie, Milevie, jako rekompensatę
za zdradę i upokorzenie.
Zdolna studentka fizyki na
Uniwersytecie w Zurychu
poświęciła swoją karierę
dla ukochanego Alberta,
później męża. Czy dziś pamięta się o Milevie?
„Pani Einstein” to debiutancka powieść Marie Benedict. Na okładce widać
kobietę w skromnej, granatowej sukni. Twarz jest
niewidoczna, zastąpiona

skrawkiem kartki z obliczeniami, rysunkami. Jakby fragment zdjęcia wydarty został z albumu, a postać
pozbawiono tożsamości.
Prowokacyjne zdanie „Teorię względności stworzyła
Einstein” sugeruje, iż za odkryciami noblisty stoi inteligentna i wykształcona
żona.
Poznał ją na studiach
w Zurychu. Ambitna kobieta zrobiła na nim wrażenie swoją inteligencją.
Była niska i kulawa, z rodzinnej Serbii przyjechała z przekonaniem, że taka
osoba nie zasługuje na małżeństwo. Rodzice uznali, że
edukacja, siła woli i dyscy-

plina umysłu będą jej życiową zbroją. Byli przekonani, że córka nie ma szans
wyjść za mąż i wysłali ją na

studia. Tam rozpoczęła się
jej znajomość z Albertem
Einsteinem, która stopniowo przekształciła się w romans. Mileva nie uzyskała dyplomu – jej naukową
karierę pokrzyżowała ciąża, w którą zaszła podczas
romantycznych
wakacji
w Como.
Powieść Marie Benedict ukazuje losy pierwszej
żony jednego z najsławniejszych naukowców świata. Losy trudne, zawikłane,
naznaczone rozczarowaniem. Warto przeczytać tę
książkę i poznać zapomnianą kobietę, bez której być
może nie powstałaby teoria
względności.

rozmaitości
dzić z taką sytuacją i wysyłają
do krakowskiego magistratu zbiorową
prośbę o sprzedaż ryb na placu Szczepańskim,
w której zawierają
zarzuty i zażalenie na
firmę Ryba. W Oświęcimiu Eljakim Schretter,
który sprzedawał rocznie
ok. 700 cetnarów ryb, jest załamany. Traci 40 tys. zł, co jest
ogromną sumą (dobry samochód kosztuje ok. 2 tys. zł).
Jego syn, Bernard Schretter,
wyrusza do Krakowa, aby negocjować ceny z właścicielami firmy Ryba… Cdn.
– Kamila Drabek

Przedwojenny oświęcimski pitawal

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

H

andel rybami jest intratnym zajęciem, ale
i
niebezpiecznym,
jak się okazuje pewnego dnia. Oświęcim stanowi ważny ośrodek rybnego
biznesu, którym trudnią się
między innymi Gutherzowie,
Schretterowie, Kühnreichowie, Ziererowie. Nabywają towar w okolicznych gospodarstwach rybnych, np. w Rajsku
u rodziny Zwillingów, w Grojcu u ks. Radziwiłłowej, w Polance Wielkiej u hr. Tyszkiewiczowej, w Kaniowie
u Hansa Johana Hessa.
W Krakowie działa spółka Hanryb, utworzona przez
Gutherza z Oświęcimia i Nachmana Schneidera z Chrzanowa, skupiająca też innych
wspólników. Firma hurtowo handluje rybami. Gutherz i Schneider otrzymują
49 proc. zysków, a pozostali
udziałowcy 51 proc. Gdy do
Krakowa przybywają z Boch-

1

ni bracia Kalfusowie, eksporterzy skór dysponujący sporą
gotówką, upatrują w rybnym
interesie dobrych zysków.
Tworzą konkurencyjną firmę Ryba i do spółki ściągają
Nachmana Schneidera. Abraham i Mojżesz Kalfusowie
szybko monopolizują handel
rybny w województwie krakowskim, a nawet poza nim.
Działają wg ustalonego schematu. Wykupują u hodowców większe partie towaru,
płacąc ceny nawet wyższe od
rynkowych detalicznych, aby
drobni kupcy nie mieli szans
zawrzeć kontraktu z hodowcami ryb. Tym sposobem
drobniejsi handlarze zmuszeni są kupować w Rybie towar
po ustalonych wysokich cenach. Warunki zapłaty są surowe, spółka niechętnie kredytuje zakupy, a jeśli już, to
na krótko – do zakupu drugiej partii towaru. Takie działania niszczą konkurencję

i rujnują kupców, którzy próbują się bronić, ale nie mają
szans na wygraną.
Jest rok 1933. Zbliża się
Boże Narodzenie – okres
żniw dla spółki Ryba, która zabezpieczyła sobie dochód, wykupując u hodowców w Oświęcimiu 10 tysięcy
cetnarów1 ryb. Ilość ta całkowicie odpowiada potrzebom
rynku przed świętami. Drobni kupcy nie mogą się pogo-

* Artykuły z przedwojennej
prasy udostępnia Łukasz Szymański. Źródło: Tajny Detektyw, grudzień 1933 r.
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OGŁOSZENIA DROBNE
FUNDACJA W OŚWIĘCIMIU PRZY UL. KORCZAKA 4
ZATRUDNI PANIE DO PRACY PRZY TELEFONIE
– ORGANIZUJEMY POMOC DLA OSÓB CHORYCH
I POTRZEBUJĄCYCH
OFERUJEMY DOBRE WARUNKI PRACY
TEL. 33 471-15-45, 660-070-221
ZATRUDNIĘ SPRZEDAWCĘ NA STACJI BENZYNOWEJ
ORAZ PRACOWNIKA DO OBSŁUGI MYJNI
SAMOCHODOWEJ.
TEL. 502-316-636
Aby zamieścić reklamę lub ogłoszenie drobne
należy skontaktować się z redakcją „GZO”.
Koszt ogłoszenia drobnego
60 groszy za słowo.
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.
KOLEJNE WYDANIE „Głosu Ziemi Oświęcimskiej”
we wtorek 4 KWIETNIA 2017 R.
„gzo” W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
dostępny NA WWW.OCK.ORG.PL

centar – 100 funtów, ok. 50 kg

KRZYŻÓWKA 3/2017
Litery uporządkowane od 1 do 32 utworzą rozwiązanie – myśl Cypriana Kamila Norwida, które wraz z kuponem nr 3 naklejonym na kartę pocztową należy
dostarczyć do 30 marca 2017 r. do redakcji GZO, Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24 w Oświęcimiu. Na zwycięzcę losowania czeka nagroda
książkowa. Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 2/2017 brzmi: „Płacz jest ulgą serca”. Nagrodę książkową ufundowaną przez Wydawnictwo Marginesy otrzymuje p. Maria Bzibziak z Oświęcimia. Gratulujemy i prosimy o kontakt z redakcją.

Poziomo:
1. Lokal handlowy; * Skarbiec Ali Baby;
2) Opłata radiowo-telewizyjna;
3) Na nim plama nie do sprania; * Gra z młynem;
4) Chory na leprę;
5) Imię Jeżowskiej; * Baba-Jaga, wiedźma;
7) Oblicze; * Samica konia;
9) Obiekt badań speleologa; * Pokrywa kufra;
11) Tytuł arabskiego władcy; * Kamienie do mielenia;
13) Orator; * Chińska śliwka;
14) Sekret;
15) Lejce, cugle; * Szybszy od slalomu;
16) Ma tyle lat co Ty;
17) Z kremem w ciastkarni; * Gatunek pszenicy;
Pionowo:
A) Uproszczony rysunek techniczny; * Chluba Tuły;
B) Bliskoznaczny to synonim;
C) Niezbędna w piórniku; * Kraj z Quito;
D) Parobek z folwarku;
E) Brakorób, fuszer; * Pokój dla letnika;
G) Iloczyn siły i czasu jej działania; * Widmo, mara;
I) Czerwonobrunatne drewno; * Odpadek w koszu;
K) Mebel z książkami; * Posag;
Ł) Zamienił siekierkę na kijek; * Urządzenie
do prasowania;
M) Elza z buszu;
N) Zadawana przez Sfinksa; * Forma wynagrodzenia;
O) Ozdoba gorsetu;
P) Pracownik zakładu przerobu zboża; * Pomogła
Tezeuszowi.
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przez Radę Miasta Oświęcim
Redakcja
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tel. 33 8422575, 338424463
e-mail: gzo@ock.org.pl

Fundatorem nagrody
jest Wydawnictwo

Marginesy

KUPON
krzyżówka 3/2017

Wydawca: Oświęcimskie
Centrum Kultury
Dyrektor: Apolonia Maj
Redaktor naczelna: Ewelina
Kostaś, sekretarz redakcji:
red. Marzena Wilk, korekta:
Jadwiga Ząbroń, projekt graficzny: Paweł Adamus.
Stale współpracują: Marzena Kiryjczuk, Bogna Wernichowska, Adam Kuta, Andrzej
Rzycki, Krzysztof Szostak,
Łukasz Szymański, Andrzej
Winogrodzki.
Wieści z Oświęcimskiego
Ratusza redaguje Katarzyna
Kwiecień.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania
dostarczonych tekstów, nie
odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń.
Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o.
Sosnowiec-Milowice,
ul. Baczyńskiego 25 a

sport

MARZEC 2017

14

Juniorzy starsi Soły futsalowymi wicemistrzami Małopol- Elżbieta Gabryszak w pierwszej „dziesiątce” prestiżowych
ski, a młodzicy Unii tuż za podium
zawodów w Innsbrucku

Srebrni solarze
W Krakowie rozegrano finały Małopolski w futsalu, czyli
piłce nożnej halowej. Na tym
etapie wystąpili juniorzy starsi
Soły i młodzicy oświęcimskiej
Unii. Drużyna z plant wywalczyła wicemistrzostwo, a unici zostali sklasyfikowani na
czwartej pozycji.
Prowadzeni przez Łukasza
Jaska juniorzy starsi solarzy
w pierwszym spotkaniu ulegli krakowskiemu Progresowi
0:2. Później było już zdecydowanie lepiej. Oświęcimianie
pokonali kolejno GOSiR Novi
Rzezawiankę 4:1 (dwa gole
Maksymiliana Nowaka oraz
trafienia Arkadiusza Rysia
i Patryka Formasa) i Krokus
z Przyszowej 2:1 (bramki Mi-

chała Stachery i Eryka Zontka). W efekcie Soła zajęła drugie miejsce, a z mistrzostwa
cieszyli się piłkarze Progresu
Kraków.
Z kolei młodzicy Unii po wywalczeniu mistrzostwa zachodniej Małopolski pojechali do
Krakowa powalczyć z najlepszymi zespołami w województwie. Drużyna Marcina Barciaka przegrała niestety wszystkie
trzy spotkania. W dwóch pierwszych młodym unitom nie udało się zdobyć gola (0:5 z AP
21 Kraków i 0:1 z MOSiR-em Bochnia). Na pożegnanie
z turniejem biało-niebiescy
przegrali z Halnym Kamienica 1:3. Autorem honorowego
trafienia dla Unii był Dorian

Z nowym rekordem

Migdał. Mistrzowski tytuł wywalczyła Akademia Piłkarska
21 Kraków.
Juniorzy starsi Soły: Damian
Błazenek, Eryk Zontek, Maksymilian Nowak, Kacper Piwowarski, Bogdan Wajda, Patryk
Łukasik, Grzegorz Wójtowicz,
Michał Stachera, Arkadiusz
Ryś, Michał Płonka, Patryk
Formas, Adrian Kozieł, Tymoteusz Kiepura, Jakub Ogórek.
Trener: Łukasz Jasek.
Młodzicy Unii: Kacper Zguda,
Jakub Jakubiec, Wiktor Ścigaj,
Marcin Górkiewicz, Stanisław
Łygan, Jakub Marszałek, Igor
Puchajda, Kacper Jarnot, Henryk Burda, Marcin Baranowski. Trener: Marcin Barciak.
– mac

Koszykarski „Puchar Zimy” padł łupem uczniów Szkoły Podstawowej nr 9

Tytuł z kompletem zwycięstw
Reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Oświęcimiu nie
miała sobie równych w turnieju minikoszykówki chłopców
o „Puchar Zimy”. W finałach
rozgrywanych w hali sportowej Miejskiego Gimnazjum
nr 2 wzięło udział pięć reprezentacji szkół podstawowych
z miasta nad Sołą i powiatu
oświęcimskiego.
– Dziękujemy nauczycielom
wychowania fizycznego, rodzicom, trenerom, sędziującym
i pomagającym zawodnikom
„Kadeta” oraz gospodarzowi
obiektu dyrektorowi Grzegorzowi Olszewskiemu. W tym
roku zgłosiło się aż 62 zawodników, co świadczyć może

o bardzo dobrej organizacji –
mówi Wojciech Porębski, trener koszykówki.
W zawodach brały udział reprezentacje pięciu szkół podstawowych (rocznik 2004
i młodsi). Grano systemem
każdy z każdym. Zwycięstwo
wywalczyła Szkoła Podstawowa nr 9 z Oświęcimia. Okazała się drużyną niepokonaną
i z kompletem ośmiu punktów
mogła cieszyć się z wygranej.
Do rozstrzygnięcia miejsc od
drugiego do czwartego potrzebna była „mała tabelka”,
ponieważ Szkoła Podstawowa
nr 1, Zespół Szkół nr 1 i Szkoła
Podstawowa w Polance zgromadziły po sześć „oczek”.

Ostatecznie drugą lokatę zdobyła Szkoła Podstawowa z Polanki Wielkiej. Na najniższym
stopniu podium zameldował
się Zespół Szkół nr 1, natomiast ambitna młoda drużyna
ze Szkoły Podstawowej nr 1 zajęła czwartą lokatę. Na piątym
miejscu został sklasyfikowany
zespół ze Szkoły Podstawowej
nr 11.
– Zwycięska drużyna otrzymała wspaniały puchar. Trzy
pierwsze ekipy zostały udekorowane medalami, a wszyscy
uczestnicy mogli posmakować
tradycyjnych pączków – zakończył Wojciech Porębski.
– mac

Znakomicie w Innsbrucku zaprezentowała się oświęcimska solistka – Elżbieta Gabryszak reprezentująca obecnie
UKŁ Molo Osiek. W Austrii
rozegrano mocno obsadzone
zawody „Cup of Tyrol 2017”.
Podopieczna trenerki Iwony
Mydlarz-Chruścińskiej uzyskała świetne wyniki w obu
programach i poprawiła swój
dotychczasowy rekord życiowy.
Po pierwszej części zawodów
w Innsbrucku Elżbieta Gabryszak zajmowała trzynaste
miejsce, co już było sporą niespodzianką. Start w programie
dowolnym został bardzo wysoko oceniony (siódma lokata) i pozwolił oświęcimiance
znaleźć się w gronie najbardziej utytułowanych europejskich solistek. Łyżwiarka UKŁ
Molo Osiek zdobyła 128,53

pkt. To jej najlepszy wynik
w karierze! Ocena techniczna,
jaką uzyskała w krótkim i dowolnym programie pozwoliła
jej na zdobycie kwalifikacji do
mistrzostw Europy 2018. Ostatecznie awansowała na ósmą
pozycję w gronie trzydziestu
zawodniczek. Zawody w Innsbrucku wygrała Laurine Lecavalier z Francji, przed Włoszką
– Micol Cristini i Słowenką –
Dasą Grm.
Tymczasem łyżwiarze figurowi
UKŁF Unia z powodzeniem
startowali w finałach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
w Krynicy. W Igrzyskach Młodzieży oświęcimski klub reprezentowali: Nicola Adamczyk,
Zuzanna Mędela, Karolina
Zielke, Julia Knurowska, Klaudia Malena, Aleksandra Mędela (juniorki A) oraz Amelia

Reprezentacja Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu
wywalczyła mistrzostwo gimnazjady

Bez punktowych strat
Koszykarze
reprezentujący
Miejskie Gimnazjum nr 2
w Oświęcimiu nie mieli sobie
równych w rozgrywanych w Rajsku finałach gimnazjady. Ta drużyna była całkowicie poza zasięgiem pozostałych. W zawodach
wystartowało siedem zespołów
wyłonionych drogą eliminacji
miejskich i gminnych.
Finaliści zostali podzieleni na
dwie grupy. W pierwszej los
skojarzył MG nr 2 w Oświęcimiu, GG nr 1 Rajsko, SZSP
nr 2 w Chełmku i GG Polanka
Wielka. W drugiej wystąpiły

ZSP nr 1 Osiek, Gimnazjum nr
1 w Brzeszczach i ZSG 2 Kęty.
Do wielkiego finału awansowały najlepsze zespoły w grupach, a te z drugich miejsc zostały sklasyfikowane ex aequo
na trzecim miejscu w oświęcimskim powiecie.
W grupie pierwszej koszykarze z Miejskiego Gimnazjum
nr 2 wygrali pewnie trzy mecze. Stracili zaledwie cztery punkty! Drugą lokatę zajął Chełmek, a trzecią GG nr
1 Rajsko. ZSP nr 1 z Osieka,
przed Gimnazjum nr 1 Brzesz-

Trzecioligowa inauguracja w Oświęci- Celem oświęcimian będzie
bezpieczne utrzymanie w trze- Oświęcim gościł uczestników Ogólnomiu przeniesiona na inny termin
ciej lidze. Po rundzie jesienpolskiej Olimpiady Młodzieży w hokeju
nej Soła zajmuje ósme miejsce
ze stratą 11 punktów do pro- na lodzie

Nowe twarze w Sole
Wyjątkowo atrakcyjnie zapowiadający się pojedynek Soły
Oświęcim z lubelskim Motorem został przeniesiony na
29 marca. Wszystko za sprawą
złego stanu boiska przy ulicy
Przecznej. Po raz pierwszy tej
wiosny podopieczni Sebastiana Stemplewskiego zagrają zatem u siebie dopiero 18 marca
z krakowską Garbarnią.
Tymczasem do drużyny z plant
dołączyli nowi zawodnicy.
W rundzie wiosennej o miejsce między słupkami bramki
Soły z Dawidem Gargaszem
powalczy młodzieżowiec –
Adrian Czaplak. Ten 20-letni golkiper będzie miał za
zadanie zastąpić kontuzjowanego Marcina Kopra. Czaplak
jest wychowankiem sosnowieckiego Zagłębia. Repre-

zentował także barwy RKS-u
Grodziec Będzin.
Drugim z nowych piłkarzy
jest Antoni Turczyński. To rok
młodszy od Czaplaka zawodnik najlepiej czujący się w drugiej linii. Także będzie wliczany do grona młodzieżowców
pierwszej drużyny solarzy.
Swoją karierę rozpoczynał
w chorzowskim Stadionie Śląskim. Grał też w MKS-ie Lędziny i Szombierkach Bytom.

wadzącego KSZO Ostrowiec
Świętokrzyski. Lider wyprzedza rzeszowską Stal i Garbarnię Kraków.
Kadra Soły Oświęcim na rundę wiosenną 2017: Damian
Błazenek, Adrian Czaplak,
Dawid Gargasz (bramkarze), Marcin Drzymont, Konrad Furtak, Wojciech Jamróz,
Konrad Kasolik, Dawid Piekielny, Dawid Wadas (obrońcy), Paweł Cygnar, Arkadiusz
Czapla, Dawid Dynarek, Mateusz Gleń, Krzysztof Hałgas,
Sebastian Janik, Przemysław
Knapik, Arkadiusz Ryś, Jakub
Snadny, Mateusz Stankiewicz,
Sebastian Stemplewski, Kamil
Szewczyk, Antoni Turczyński,
Mateusz Wawoczny (pomocnicy i napastnicy). Trener: Sebastian Stemplewski.
– mac

Konik i Jakub Lofek (juniorki,
juniorzy B). W punktacji klubowej biało-niebiescy zajęli
trzecie miejsce, a w rywalizacji
wojewódzkiej Małopolska została sklasyfikowana na ostatnim stopniu podium.
Indywidualnie najlepiej zaprezentował się Jakub Lofek (81,24 pkt), który zdobył
srebrny medal. W tej samej kategorii wiekowej solistek Amelia Konik zajęła szóste miejsce
(72,67 pkt). Oświęcimskie juniorki A zostały sklasyfikowe odpowiednio: 7. Nikola
Adamczyk (79,99 pkt), 11. Karolina Zielke (73,50 pkt), 12.
Zuzanna Mędela (72,37 pkt),
13. Klaudia Malena (71,14
pkt), 16. Aleksandra Mędela
(61,22 pkt), 17. Julia Knurowska (59,49 pkt).
– mac

pierwszą przerwą sosnowiczanie zdołali doprowadzić do
remisu. W 58. minucie goście
objęli prowadzenie, ale na 74
sekundy przed końcem wyrównał Jan Malewski. Dogrywka
nie przyniosła rozstrzygnięcia, a w karnych więcej zimnej
krwi zachowali gracze ZagłęW drugim spotkaniu oświęci- bia. Najlepszym zawodnikiem
mianie pokonali górali z No- w zespole Unii wybrano Miłowego Targu 6:2. Kapitalnie sza Noworytę.
w tym pojedynku uzupełniali
się Kamil Wątor i Michał Ma- Wyniki turnieju w Oświęcimiu:
giera. Ten ostatni zdobył aż Zagłębie Sosnowiec – MMKS Podcztery gole! To jednak Kamil hale Nowy Targ 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)
Wątor został uznany najlep- Unia Oświęcim – MOSM Tychy
szym zawodnikiem. Po stro- 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)
nie biało-niebieskich na li- Zagłębie Sosnowiec – MOSM
stę strzelców wpisali się także Tychy 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Przemysław Szymeczko i Da- Unia Oświęcim – MMKS Podwid Krynicki.
hale Nowy Targ 6:2 (2:0, 2:1, 2:1)
W ostatnim meczu Unia po- MOSM Tychy – MMKS Podhale
trzebowała zwycięstwa nad Nowy Targ 6:2 (4:0, 1:2, 1:0)
Zagłębiem, aby awansować do Unia Oświęcim – Zagłębie Sosnoturnieju finałowego. Zaczęło wiec 2:3 po karnych (1:1, 0:0, 1:1,
się znakomicie, bo już w 27. 0:0 dogrywka, 1:2 rzuty karne)
sekundzie do siatki trafił Mi– mac
chał Magiera. Jeszcze przed

Pech gospodarzy
Trzecie miejsce zajęli hokeiści
UKH Unia w turnieju Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
rozgrywanym w Oświęcimiu.
To okazało się za mało, aby
awansować do finałów. Szkoda, bo biało-niebiescy bardzo
pechowo przegrali z sosnowieckim Zagłębiem i MOSM
Tychy. Na brak emocji kibice
nie mogli jednak narzekać.
Pierwszym rywalem gospodarzy był broniący tytułu mistrza
Polski w tej kategorii wiekowej
MOSM Tychy. Unia rywalizowała z tym zespołem w grupowych eliminacjach. Dwukrotnie górą byli tyszanie (4:0, 3:1),
a raz zwyciężyli biało-niebiescy (2:1 po rzutach karnych).

cze i ZSG 2 Kęty, triumfowało
w grupie drugiej. W wielkim
finale oświęcimianie pokonali osieczan 35:18 i automatycznie wywalczyli awans na
szczebel regionalny.
Koszykarska
reprezentacja
Miejskiego Gimnazjum nr 2
w Oświęcimiu wystąpiła w składzie: Piotr Frydel, Adam Stawowczyk, Wiktor Mroziewicz,
Rafał Bratek, Jakub Gunia, Mateusz Hnatyszyn, Łukasz Stolarczyk, Miłosz Lorek, Antoni Razowski, Mateusz Szczerbic.
– mac
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Duma i niedosyt po ćwierćfinałowej rywalizacji play-off Unii z Comarch Cracovią Finały Freestyle Skate Day z udziałem
oświęcimskich hokeistów

Mistrzowie Polski byli już pod ścianą...
Miał być spacerek i łatwe 4:0.
Tak przynajmniej ćwierćfinałową rywalizację hokejowego
play-off między Unią i Cracovią widziano pod Wawelem.
Tymczasem mistrzowie Polski
najedli się sporo strachu. W aż
trzech z pięciu spotkań potrzebna była dogrywka. Przy
odrobinie szczęścia to biało-niebiescy graliby w półfinale.
W pierwszym spotkaniu
w Krakowie niespodzianki nie
było, choć to oświęcimianie za
sprawą Damiana Piotrowicza
otworzyli wynik. Za to w drugim starciu Unia sprawiła olbrzymią sensację. Wydawało
się, że podopieczni Rudolfa
Rohacka kontrolują wydarzenia na lodzie. Do 56. minuty
prowadzili pewnie 3:1. Wówczas Ondrej Kasperlik posłał
„gumę” między parkanami
„Radzika”. To był kluczowy
moment w tym spotkaniu. Mistrzowie Polski stracili kontrolę, a Unia wyczuła swoją szansę. Kiedy na 31 sekund przed
końcową syreną Jan Danecek
wykorzystał idealne dogranie
Sebastiana Kowalówki, pod
Wawelem nastąpiła prawdziwa konsternacja. Podczas dogrywki karę „złapał” Maciej
Urbanowicz, a Jerzy Gabryś
popisał się kapitalnym uderzeniem z dystansu.
Później rywalizacja przeniosła
się do grodu nad Sołą. Kibice

Faworyzowana Comarch Cracovia musiała się mocno natrudzić, aby wyeliminować Unię
Fot. mac

Unii na mecz wybrali się zaopatrzeni w... „pluszaki”. Wszystko
za sprawą akcji „Teddy Bear
Toss”. Po pierwszym golu dla
Unii na lodzie wylądowała cała
masa maskotek. Trafią one do
wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie oświęcimskim oraz do
Państwowej Straży Pożarnej
w Oświęcimiu. Po to, aby podczas akcji ratunkowej z udziałem dzieci można było obdarować najmłodszych w tych
trudnych dla nich chwilach.
Po regulaminowych 60 minutach był remis 2:2, a dogrywka
nie przyniosła rozstrzygnięcia.
Potrzebne były rzuty karne.
Więcej zimnej krwi zachowali
krakowianie i to oni w bardzo
szczęśliwych okolicznościach
odnieśli drugie zwycięstwo
w tej ćwierćfinałowej parze.
– Daliśmy z siebie wszystko.
Karne to już absolutna loteria.

Szkoda, że przegraliśmy w tak
pechowych okoliczościach –
podsumował trener Unii, Josef
Dobosz.
W czwartej konfrontacji
oświęcimianie długo prowadzili 2:1. Gdyby udało się wykorzystać jedną z kilku okazji
i trafić na 3:1, byłoby prawdopodobnie „po meczu”. Stało się inaczej. W 58. minucie
lukę między parkanami Michala Fikrta znalazł Krystian
Dziubiński, który doprowadził
do dogrywki. Ostateczny cios
podczas przewagi zadał Maciej
Urbanowicz.
– Znowu zostawiliśmy serce
na lodzie i za to całej drużynie należą się olbrzymie brawa. Dla mnie niektóre decyzje
sędziów były, delikatnie rzecz
ujmując, niezrozumiałe. Byliśmy bardzo blisko pokonania
obrońców tytułu. Jest olbrzymi niedosyt – oceniał Dobosz.

Na piąty mecz do Krakowa unici pojechali z nadzieją
przeniesienia jeszcze rywalizacji do Oświęcimia. I po raz
kolejny byli bardzo bliscy pokonania faworyzowanych „Pasów”. Objęli prowadzenie, a na
początku drugiej tercji było
2:3 dla Unii. Wyrównał były
zawodnik Cracovii – Sebastian
Kowalówka, zaś chwilę później
idealnie przymierzył Wojciech
Wojtarowicz. Kapitalnie interweniujący w ćwierćfinałowej
rywalizacji Michal Fikrt dał się
niestety zaskoczyć Damianowi Kapicy oraz Filipowi Drzewieckiemu. To były rozstrzygające ciosy. Na początku trzeciej
partii krakowianie dorzucili dwa kolejne gole i wszystko
stało się jasne. Ostatniego gola
w sezonie 2016/17 zdobył dla
biało-niebieskich
Wojciech
Wojtarowicz.
– mac

Narybek pod okiem
fachowców
W pierwszym tygodniu zimowych ferii ponad 40 dzieci wzięło udział w projekcie
„Hokejowe Ferie 2017”. To
przedsięwzięcie zostało zorganizowane już po raz czwarty we współpracy z Miejskim
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
oraz oświęcimskim Urzędem
Miasta. Zawodnicy i trenerzy
UKH Unia w ramach wolontariatu poprowadzili ciekawe
treningi przeznaczone dla hokejowego narybku.
– Zajęcia odbywały się zarówno na tafli lodowej, jak i w sali
gimnastycznej – informuje
prezeska UKH Unia Oświęcim, Katarzyna Kot.
– Najmłodsi stawiali pierwsze
kroki na lodzie. Inni, bardziej
zaawansowani grali w minihokej i doskonalili jazdę na łyżwach. W drugim tygodniu ferii
w Oświęcimiu odbył się pierwszy zimowy camp szkoleniowy.
Cieszące się dużym zainteresowaniem zajęcia szkoleniowe
w czasie wakacji zainspirowały
trenerów do zorganizowania
podobnych zajęć w czasie ferii
zimowych – dodaje Katarzyna
Kot.
W specjalistycznych treningach
dotyczących techniki strzału
i doskonalenia jazdy na łyż-

wach wzięło udział 30 zawodników UKH Unia pod opieką
aż dziewięciu trenerów. Szkolenie poprowadzili: Robert Piecha, Witold Magiera, Mariusz
Jakubik, Małgorzata Gałuszka
we współpracy z trenerem Josefem Doboszem i zawodnikami:
Lubomirem Vosatko, Peterem
Bezuską, Dariuszem Wanatem,
Witoldem Łazarzem i Joanną
Strzelecką.
Młodzi hokeiści podczas
campu poszerzyli także swoje sportowe zainteresowania, uczestnicząc w treningach kickboxingu i jujitsu pod
okiem dwóch oświęcimskich
specjalistów w tej dziedzinie –
Przemysława Wiśniewskiego
oraz Mariusza Pawlusa.
– Chciałabym dodać, iż do finałów jedynych w Polsce zawodów Freestyle Skate Day
awansowała ekipa naszych juniorów. Mam na myśli Szymona Wojtarowicza, Szymona
Flasza, Piotra Sołtysa i Adriana Prusaka. Udowodnili oni
swoje bardzo wysokie umiejętności w jeździe na łyżwach
i wezmą teraz udział w finale
na lodowisku w Łodzi. Zawody zaplanowano na 8 kwietnia
– zakończyła Katarzyna Kot.
– mac

Piłkarze oświęcimskiej Unii przygotowują się do inaugura- Tyskie Atomówki wygrały z oświęcimiankami ćwierćfinałową
cji rundy wiosennej w IV lidze
rywalizację w play-off

Wystartować jak jesienią

Unitki bez medalu

Komplet punktów w czterech
pierwszych meczach rundy
jesiennej wywalczyli piłkarze
biało-niebieskiego beniaminka. Teraz Unia myśli o podobnym starcie w rundzie
rewanżowej. Oświęcimian poprowadzi Jacek Dobrowolski,
który na stanowisku trenera
zastąpił Sławomira Frączka.
Unici urządzili sobie strzeleckie fajerwerki w meczu kontrolnym z klasę niżej notowanym
Nadwiślaninem Gromiec. Wy-

Nie
było
niespodzianki
w ćwierćfinale play-off kobiecej ekstraligi hokejowej.
W dwumeczu Atomówek
z UKHK Unia lepsze okazały się tyszanki i to one zagrają
w półfinale. Po pierwszym meczu w Oświęcimiu klub z ulicy Chemików złożył oficjalny
protest do Polskiego Związku
Hokeja na Lodzie.
Oświęcimianie
protestowali, że w pierwszym spotkaniu
powinien być utrzymany wynik po 60. minutach, czyli remis 4:4. Na tym etapie miało
nie być dogrywek. Ta została jednak rozegrana, a w niej
gola na wagę wygranej strzeliła Katarzyna Frąckowiak. Tyszanki objęły zatem prowadzenie w rywalizacji play-off 1:0.
W rewanżu postawiły przysłowiową „kropkę nad i”.
Najlepsza na lodzie była Sylwia Łaskawska. Ta właśnie
zawodniczka otworzyła wynik drugiego spotkania. Miała
zresztą udział przy wszystkich
trafieniach dla ekipy gospodarzy. Przy stanie 2:0 gola dla
oświęcimianek zdobyła Ane-

grali na swoim bocznym boisku aż 5:0. Podopieczni Jacka
Dobrowolskiego nie mieli najmniejszych problemów z pokonaniem gromczan. Po dwa trafienia na swoim koncie zapisali
Bartosz Praciak i Przemysław
Dudzic. Jednego gola dorzucił
Mariusz Dziubek.
Wcześniej formę oświęcimian
sprawdził GKS Radziechowy-Wieprz (IV liga) i MKS Trzebinia-Siersza (III liga). W pojedynku z trzebinianami ekipa

prowadzona przez Roberta
Moskala potrzebowała niespełna pięciu minut, aby objąć prowadzenie. Na początku
drugiej połowy podwyższyła
na 2:0 i wydawało się, że kolejne gole są kwestią czasu. Biało-niebiescy nie zamierzali się
jednak poddawać. Ostatecznie sparing zakończył się wynikiem 3:3, a na listę strzelców
po oświęcimskiej stronie dwukrotnie wpisał się Dawid Rzeszutko, a raz Bartosz Praciak.
Z kolei w starciu z GKS-em Radziechowy-Wieprz unici przegrali 1:2. Autorem honorowej
bramki był Przemysław Dudzic, który na początku spotkania wykorzystał karnego.
Oświęcimska Unia jest beniaminkiem w czwartej lidze. Na
półmetku rozgrywek zajmuje
szóste miejsce (23 pkt). Prowadzą rezerwy krakowskich
„Pasów” z pięcioma punktami
przewagi nad Wiślanami Jaśkowice. Na inaugurację beniaminek pojedzie do Skawiny.
Unia rozpocznie rundę wiosenną już w najbliższy weekJesienią w Oświęcimiu gospoend. Ekipa Jacka Dobrowolskiego zagra na wyjeździe ze
darze zwyciężyli 2:0.
Skawinką
– mac
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W tym roku oświęcimskie hokeistki nie zdołały awansować do grona półfinalistek
Fot. mac

ta Michałek. Drugi padł po
uderzeniu Karoliny Trethan,
zaś asystę na swoim koncie zapisała Małgorzata Gałuszka.
W innym ćwierćfinałowym
dwumeczu niespodzianki także nie było. Poznańskie Kozice
dwukrotnie bardzo wyraźnie
uległy Kojotkom Naprzód Janów (0:12, 1:10).

Bramki: Sylwia Łaskawska 2,
Agnieszka Dziedzioch, Katarzyna Frąckowiak – Aneta Michałek, Karolina Trethan. Kary:
10 i 10. Widzów: 200. Stan rywalizacj play-off: 2:0 dla GKS
Tychy i awans do półfinału.
UKHK UNIA: Chodak – Kozłowska, Klatka, J. Strzelecka,
Michałek, Metyk – Gałuszka,
Wawrzyk, Churas, Trethan,
ATOMÓWKI GKS Tychy – Ferszt oraz Kułas. Trener: RoUKHK UNIA Oświęcim 4:2 bert Piecha.
(1:0, 2:1, 1:1)
– mac
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