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Przez miasto na dwóch kółkach
Rower zaliczany jest do najpopularniejszych pojazdów na całym świecie. W Oświęcimiu jest wielu miłośników dwóch kółek. Rowerzyści na drodze, a obecnie nawet częściej na coraz liczniejszych
ścieżkach rowerowych, to codzienny widok w naszym mieście. Coroczne duże zainteresowanie Rodzinnym Rajdem Rowerowym, który odbywa się od dziewiętnastu lat, również pokazuje, jak bardzo
oświęcimianie kochają rowery.
Jazda na rowerze łączy przyjemne z pożytecznym – dzięki niemu łatwo dostać się
do celu, przy okazji dbając o kondycję i zdrowie.
W Oświęcimiu są coraz lepsze warunki do uprawiania
tej formy rekreacji, a także
do bezpiecznego przemieszczania się w różne miejsca.
Miasto, dbając o cyklistów,
wciąż wzbogaca infrastrukturę o nowe ścieżki rowerowe
i utrzymuje starsze.
Wśród wielbicieli dwóch kółek jest też prezydent naszego miasta.
– Sam często jeżdżę na rowerze, a moją ulubioną trasą
w Oświęcimiu jest odcinek
wzdłuż ul. Ceglanej, następnie przejeżdżam na Kamieniec i przez las łęgowy, bulwary dojeżdżam do wału na
Sole przy zamku. Ten nowo
wyremontowany wał świetnie
nadaje się na wycieczki rowerowe. Można nim dotrzeć aż
na Kruki, a potem przez osiedle Chemików i ul. Batorego wracam do domu – mówi
Janusz Chwierut, prezydent
Oświęcimia.
Nawet dla mało wprawionych cyklistów ciekawy, łatwy i bezpieczny do przebycia
okaże się oświęcimski odcinek Wiślanej Trasy Rowerowej. Tym, którzy mają już
wypracowaną kondycję polecamy rowerowe wycieczki
tą trasą na dłuższych dystansach.
O co chodzi z Wiślaną Trasą
Rowerową (WTR)?
Wciąż powstająca trasa ma
liczyć ponad tysiąc kilometrów. Biegnąca wzdłuż Wisły ścieżka rowerowa prowadzić będzie przez interesujące
przyrodniczo obszary, a tak-

nym ruchu samochodowym.
WTR będzie łączyć się z europejską trasą rowerową VeloMetropolis od Jawiszowic
w gminie Brzeszcze do Woli
Batorskiej w gminie Niepołomice.

że przez położone nad rzeką miasta. Trasa w założeniu
ma stać się cennym produktem turystycznym w kraju liczącym zaledwie około 9 tys.
kilometrów ścieżek rowerowych. Planowany termin zakończenia projektu to 2020 r.,
ale już teraz do dyspozycji
miłośników dwóch kółek zostało oddanych ok. 200 km
tras o najwyższym europejskim standardzie.
Małopolski odcinek WTR
Na małopolskim odcinku
trasa będzie miała długość
230 km (częściowo wspólnie
z VeloMetropolis i VeloNatura). Rozpoczyna się na granicy z województwem śląskim
w Jawiszowicach, a kończy
w Szczucinie na granicy z województwem świętokrzyskim.
Zrealizowano już 84-kilometrowy odcinek od Jawiszowic do Skawiny za wyjątkiem

kładki na Skawince, która ma
być gotowa we wrześniu br.
oraz 91-kilometrowy odcinek
od Chobotu do Szczucina.
Małopolska posiada wyjątkowo dobre warunki do rozwoju turystyki rekreacyjnej.
Duża różnorodność topograficzna, przyrodnicza, piękne krajobrazy oraz zabytki
to największe atuty naszego
regionu. Wiele takich miejsc
można odwiedzić podczas
wypraw rowerowych. Według
szacunków PTTK w Małopolsce jest ok. 5 tys. km oznakowanych szlaków rowerowych.
To imponująca liczba! Przeważnie są to krótkie ścieżki
rowerowe, do pokonania w jeden dzień (mają charakter lokalnych pętli), które nie tworzą dłuższych, spójnych tras.
Stworzenie zintegrowanej sieci głównych tras rowerowych
odmieni tę sytuację. Koncepcja jej budowy powstała

w 2013 roku na zlecenie Województwa
Małopolskiego,
a projekt budowy tras rowerowych został powierzony Zarządowi Dróg Wojewódzkich
w Krakowie. Trasy zaprojektowano z myślą o wszystkich rowerzystach – zarówno wyczynowcach, jak i osobach, które
jeżdżą na rowerze rekreacyjnie czy rodzinach z dziećmi.
WTR przebiegać będzie po
najbardziej atrakcyjnych miejscach doliny Wisły i jej dopływach w Małopolsce. Rowerem dotrzemy do atrakcji
turystycznych, jak np. Zamek Królewski w Niepołomicach, Muzeum Drogownictwa
w Szczucinie, a także miejsc
historycznych, m.in. Muzeum
Auschwitz-Birkenau
w Oświęcimiu. Trasa przebiegać będzie głównie po wałach
przeciwpowodziowych Wisły, dzięki czemu rowerzyści unikną miejsc o natężo-

Oświęcimska WTR
Pod koniec 2016 roku zakończyła się budowa trasy
w Oświęcimiu. Na wysokości Muzeum Zamek, po lewej
stronie Soły powstało ok. 300
metrów trasy rowerowej. Wycięto część roślinności, utwardzono teren, wyłożono warstwę asfaltową. Nowe ścieżki
zbudowano również przy ul.
Ostatni Etap, ul. Maksymiliana Kolbego i ul. Legionów.
Ścieżka zaczynająca się w Jawiszowicach wiedzie przez
Brzeszcze, Harmęże lokalnymi drogami o małym natężeniu ruchu. Przez Oświęcim
prowadzi wzdłuż ul. Ostatni
Etap, ul. Maksymiliana Kolbego, ul. Legionów, wchodzi
na wał przeciwpowodziowy
Soły, przebiega przez nowy
odcinek pod mostem Piastowskim. Następnie wiedzie
wałem aż do Broszkowic,
gdzie schodzi na lokalne drogi, a dalej wzdłuż drogi wojewódzkiej 933 i przez most
w Bobrku. W Oświęcimiu
zlokalizowano też Miejsce
Obsługi Rowerzystów tzw.
MOR w rejonie ul. Ostatni
Etap.
– Kilka razy miałem okazję
jechać trasą wiślaną i uważam, że to superpomysł. Jeden z odcinków przebiega w pobliżu Starego Miasta
i zamku, dlatego turyści przemierzający tę trasę mogą
chwilę odpocząć i zwiedzić
te miejsca – mówi o zaletach
prezydent Chwierut.
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– Z niecierpliwością czekam na zakończenie budowy
obwodnicy północnej. Zadbaliśmy, aby na oświęcimskim przebiegu drogi zrobiono ścieżkę rowerową. Dzięki
temu połączymy się z Wiślaną Trasą Rowerową w Bobrku. W ostatnich latach w ramach różnych projektów
powstało w Oświęcimiu wiele ścieżek rowerowych. Dlatego myślimy o nowym wyznaczeniu tras rowerowych i ich
oznakowaniu. Podczas przejażdżek rowerowych spotykam wiele osób, a wręcz całe
rodziny, które korzystają z tej
formy wypoczynku. Cieszę
się, że nasze starania związane z rozwojem ścieżek rowerowych przynoszą efekty
i zadowolenie mieszkańców
– zaznacza Janusz Chwierut.
Ponadto przejazd na bulwary
mieszkańcom osiedla Chemików ułatwiła ponadkilometrowa ścieżka przy nowym
odcinku ulicy Batorego.
Województwo Małopolskie
stawia na rowerową aktywność i promuje ją jako alternatywę dla spędzania czasu
wolnego przy komputerze, tablecie czy smartfonie. W tym
celu powstała kampania społeczno-promocyjna o ogólnopolskim zasięgu pod hasłem
„Małopolska na rowery”.
Oprócz umieszczenia w największych polskich miastach
billboardów i reklam, spotów na antenie ogólnopolskiej telewizji, zaplanowano
również wiele niestandardowych akcji specjalnych
– eksperymentów społecznych, w których mieszkańcy
regionu będą prowokowani
do zmierzenia się ze swoimi
technologicznymi nawykami. Zakończenie kampanii
„Małopolska na rowery” zaplanowano w Oświęcimiu
10 września. Będzie to wielkie rowerowe święto – z myślą o cyklistach amatorach,
jak i zawodowcach, przygotowano sporo atrakcji, m.in.
zawody sportowe, zabawy
dla najmłodszych, pokazy
i piknik rowerowy.
– Marzena Wilk
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Zawodowa ścieżka

Baw się dronem „z głową”!

Rozpoczęła się kolejna edycja projektu
„Praca moim życiem” realizowanego Popularność bezzałogowych statków powietrznych, czyli dronów, jest coraz
przez Stowarzyszenie „Bratnich Serc” większa. Są łatwo dostępne, a miłośników i fanów, którzy latają dronami przybywa. Trzeba jednak pamiętać, że to nie zabawki, a ich obsługa wymaga wiedla Ludzi Chorych w Oświęcimiu.
dzy i umiejętności.

Celem przedsięwzięcia jest
rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z zaburzeniami
psychicznymi, i to właśnie do
nich oraz ich rodzin skierowany jest projekt.
W ramach działań przewidziano poradnictwo indywidualne
i grupowe, zajęcia warsztatowe,
a także edukacyjno-artystyczne
i sportowe. Projekt będzie realizowany do 8 grudnia br.

Szczegółowe informacje udzielane są w Środowiskowym
Domu Samopomocy dla Osób
z Zaburzeniami Psychicznymi
w Oświęcimiu, ul. Słowackiego 1a, nr tel. 338424535.
„Praca moim życiem” to projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
– In

I etap zakończony
Wcześniej niż planowano zakończył się
pierwszy etap przebudowy przedpola
Oświęcimskiego Centrum Kultury.

Po kilkumiesięcznej przebudowie parking i chodnik
przed wejściem do Oświęcimskiego Centrum Kultury
są już gotowe.
Cała inwestycja obejmuje przebudowę schodów, remont pochylni dla rowerów,
wybudowanie
podjazdów
dla osób niepełnosprawnych,

a także remont kanalizacji sanitarnej i opadowej.
Drugi etap remontu, który
obejmie teren od strony ul.
Tysiąclecia, rozpocznie się po
Tygodniu Kultury Beskidzkiej i potrwa do końca października.
–k

Remont w komendzie

Fot. KPP w Oświęcimiu

Zakończył się kolejny etap remontów
pomieszczeń biurowych Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu.

Inwestycja została zrealizowana dzięki dofinansowaniu
kwotą 60 tys. złotych przez
Miasto Oświęcim oraz kwotą 30 tys. zł przez Komendę
Wojewódzką Policji w Krakowie. Pozwoliło to na przeprowadzenie modernizacji
kilkunastu pomieszczeń zajmowanych przez Wydział
Kryminalny, Prewencji i Ru-

chu Drogowego, w których na
co dzień policjanci przyjmują mieszkańców Oświęcimia
i powiatu.
W trakcie remontu w biurach
zostały wymienione grzejniki,
drzwi, oświetlenie, na ścianach
położono gładź, a na podłogach płytki. Zakupiono także
nowe wyposażenie biurowe.
– In

Zasady korzystania z przestrzeni powietrznej nad terytorium Polski (dotyczy też
lotów dronami) reguluje ustawa z 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze i rozporządzenia będące aktami wykonawczymi do
niej. Ważnym aktem prawnym jest Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października
2016 r., które określa szczegółowe warunki i wymagania
dotyczące używania bezzałogowych statków powietrznych
w celach rekreacyjnych i sportowych oraz innych o masie
nie większej niż 150 kg, używanych wyłącznie w zasięgu
wzroku.
Oświęcimianie powinni jednak pamiętać, że nad miastem
i częścią obszaru gminy Oświęcim, Polanki Wielkiej, Chełmka w powiecie oświęcimskim
oraz gminą Libiąż w powiecie
chrzanowskim istnieje strefa
zakazu lotów EP P5.
– Strefę utworzono ze względu na to, iż obiekty Synthos są
ważne dla obronności, interesu gospodarczego państwa
oraz bezpieczeństwa publicznego i podlegają obowiązkowej ochronie, co zostało wyrażone decyzją Wojewody
Małopolskiego. W zakresie
bezpieczeństwa publicznego
ochroną obowiązkową obejmuje się zakłady stosujące,
produkujące lub magazynujące w znacznych ilościach
materiały jądrowe, źródła
i odpady promieniotwórcze,
materiały toksyczne, odurzające, wybuchowe bądź chemiczne o dużej podatności
pożarowej lub wybuchowej
– wyjaśnia Andrzej Chłopecki, pełnomocnik ds. Ochrony
Informacji Niejawnych Synthos SA.
– Firma Synthos spełnia wiele
warunków, jakie zdecydowały o utworzeniu strefy zakazu
lotów EP P5. Nie bez wpływu
na wielkość strefy jest istniejące w obszarze miasta Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Wiąże się to
z zapewnieniem bezpieczeństwa osobom odwiedzającym
muzeum – dodaje.
Istniejąca strefa zakazu daje
jej zarządcy możliwość kontroli, jakie obiekty mogą się
w niej poruszać i czy spowoduje to zagrożenie dla bezpiecznego funkcjonowania
firmy i bezpieczeństwa publicznego. Nie oznacza to
jednak, że nad Oświęcimiem
nie można wykonywać lo-

tów w ogóle. Zarządca strefy,
czyli firma Synthos, decyduje o wydaniu pozwolenia na
wlot w jej przestrzeń na ściśle określonych warunkach.
Strefa zakazu wraz z obowiązkową ochroną obiektów
i procedurami zabezpieczeń
technicznych realizowanych
przez specjalistów Synthos
tworzy system bezpieczeństwa zapewniający normalne funkcjonowanie firmy,
co przekłada się także na bezpieczeństwo oświęcimian.
Postęp techniczny i rozwój
technologii stawia kolejne
wyzwania w zakresie bezpieczeństwa. Wprowadzanie do
powszechnego użytku bezpilotowych statków powietrz-

one kontrolują przeloty, widocznych często nad Oświęcimiem, m.in. samolotów pasażerskich. Dlatego istotnego
znaczenia nabiera rola zarządcy strefy jako kontrolera
korzystania z przestrzeni powietrznej, jaką obejmuje – zaznacza Andrzej Chłopecki.
Co zatem wolno posiadaczom małych dronów o wadze do 0,6 kg w strefie zakazu lotów? Właściciel takiego
urządzenia może wykonywać
loty w promieniu 100 m od
operatora (w zasięgu wzroku)
na wysokości, która nie przekroczy znajdujących się w pobliżu budynków i drzew, np.
nad swoją posesją. Dotyczy
to amatorów pilotażu, wy-

nych typu dron wymogło
regulacje prawne odnośnie
wykorzystania i uwzględniania ich przy ocenie zagrożenia i zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz
obiektów
przemysłowych
podlegających obowiązkowej ochronie. Dlatego ważne, aby użytkownicy dronów
mieli świadomość, że nawet
w strefie zakazu jest możliwe
wykonanie lotów, pod warunkiem przestrzegania przepisów prawa i zasad określonych przez zarządcę strefy,
którym w naszym przypadku
jest Synthos.
– Wpływ na to, co dzieje się
w przestrzeni powietrznej nad
Oświęcimiem i okolicami ma
również fakt, że obszar położony jest w rejonie kontroli
lotniska Kraków Balice, który
jest zarządzany przez wojskowe i cywilne służby kontroli ruchu lotniczego. Właśnie

korzystujących modele latające do celów rekreacyjnych
i sportowych.
– W bardzo przystępny i obrazowy sposób zasady wykonywania lotów dronami
przedstawia Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Publikuje ona na swojej stronie internetowej w zakładce
„Koordynacja – drony, balony, fajerwerki, lampiony”
10 zasad bezpiecznego latania bezzałogowym statkiem
powietrznym, które powinny być dekalogiem każdego
operatora. Pamiętajmy, że za
złamanie przepisów prawa
lotniczego grożą poważne
konsekwencje, w tym do 5 lat
pozbawienia wolności – informuje pełnomocnik.
– Na stronie internetowej
Urzędu Lotnictwa Cywilnego
pasjonaci lotnictwa również
znajdą potrzebne informacje w zakładce „Lataj »z gło-

wą« bezzałogowo”. Dużą pomoc stanowi też aplikacja na
smartfony „Droneradar”. Zaś
operatorzy dronów wykorzystywanych do celów innych niż rekreacyjne i sportowe powinni mieć ukończony
kurs i posiadać licencję – radzi Chłopecki.
Należy pamiętać, że w każdym przypadku, z wyjątkiem
małych urządzeń o wadze
do 0,6 kg wykorzystywanych
do celów rekreacyjnych, należy uzyskać zgodę od zarządcy strefy na wykonanie lotu.
Dotyczy to m.in. agencji reklamowych, ekip filmowych
i telewizyjnych, inwestorów
prowadzących różnego rodzaju budowy, firm geodezyjnych.
– Synthos wydawał zgodę
na wlot do strefy w wielu takich przypadkach – polskim
i zagranicznym ekipom telewizyjnym, które nagrywały
filmy związane z terenem byłego obozu KL Auschwitz-Birkenau. Udzielaliśmy zgody na
wykonanie filmów reklamowych związanych z miastem.
Przykładem może być Biba
Studio, które nagrało film pt.
„Dziki”, wykorzystując ujęcia
wykonane nad miastem przy
pomocy drona. Wielokrotnie udzielano zgody na filmowanie nowożeńców przed
kościołem czy domem weselnym. Firmy budowlane
otrzymywały pozwolenie na
wlot do strefy w celu nagrania
postępu prac inwestycyjnych,
jak choćby montaż powstającego mostu na Wiśle – wymienia pełnomocnik.
Wniosek o udzielenie zgody
na wlot do strefy powinien
być złożony w terminie nie
krótszym niż 5 dni, jednak
nie później niż 3 dni przed
datą wykonania planowanego wlotu. W sprawach dotyczących korzystania ze strefy
zakazu lotów EP P5 można
się kontaktować z Działem
Bezpieczeństwa Synthos, nr
tel. 338473569 i 338472171,
a także e-mailowo z Andrzejem Chłopeckim, pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych
Synthos andrzej.chlopecki@
synthosgroup.com, Wojciechem Leśnikowskim, kierownikiem ochrony wojciech.
lesnikowski@synthosgroup.
com i Czesławą Trawkowską,
specjalistą ds. bezpieczeństwa
i ochrony informacji niejawnych czeslawa.trawkowska@
synthosgroup.com.
– Marzena Wilk
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Upamiętniono ofiary
niemieckich obozów

Fot. P. Sawicki, auschwitz.org

Dzień 14 czerwca obchodzony jest jako Narodowy Dzień Pa2 lipca minęło siedemdziesiąt lat od utworzenia muzeum na mięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentraterenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncen- cyjnych i Obozów Zagłady.
tracyjnego i zagłady w Oświęcimiu i Brzezince.
Ustanowiono go na pamiąt- go transportu na okres kwa- przez rodzinę byłego więźnia

Narodowej przedstawił on
wniosek dotyczący utworzenia w Oświęcimiu i Brzezince miejsca upamiętniającego
polskie i międzynarodowe
męczeństwo – informuje
dr Jacek Lachendro, autor
książki „Zburzyć i zaorać...?
Idea założenia Państwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau w świetle prasy polskiej
w latach 1945–1948”.
1 lutego 1946 r. komisja KRN
ds. kultury i sztuki poparła wniosek i powierzyła jego
szczegółowe opracowanie komisji rzeczoznawców, która
składała się z przedstawicieli
ministerstw: sprawiedliwości,
odbudowy, kultury i sztuki
oraz Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych.
14 czerwca 1947 roku, w siódmą rocznicę przywiezienia
do KL Auschwitz pierwszego
transportu polskich więźniów
politycznych odbyła się ceremonia otwarcia muzeum.
– 2 lipca 1947 roku, po upływie blisko trzech tygodni od
faktycznego otwarcia, Sejm
przyjął ustawę powołującą
Państwowe Muzeum Oświęcim-Brzezinka do istnienia.
Ta dość nietypowa sytuacja,
gdy najpierw zainicjowano
działalność instytucji, a później przyjęto akty prawne,
w oparciu o które miała ona
funkcjonować,
spowodowana była faktem, że uroczystego otwarcia chciano
dokonać w rocznicę przywiezienia pierwszego transportu, a posiedzenie Sejmu
zaplanowane zostało na początek lipca. Zatem władze,
nie chcąc odsuwać terminu otwarcia Muzeum, zdecydowały się rozpocząć jego
formalną działalność przed

przyjęciem odnośnych aktów
prawnych – mówi dr Jacek
Lachendro.
Utworzona instytucja objęła dwie części dawnego
kompleksu obozowego –
Auschwitz I i Auschwitz II Birkenau, co znalazło odzwierciedlenie w oficjalnej nazwie.
W sumie to 191 hektarów,
z czego na Auschwitz I przypada 20 ha, a na Auschwitz II
Birkenau 171 ha.
W 1979 roku, ze względu na
symbolikę i znaczenie dla
ludzkości, tereny byłego obozu zostały wpisane na listę
obiektów światowego dziedzictwa UNESCO.
Na przestrzeni lat Muzeum
rozwijało aktywność na wielu polach. Obecnie zajmuje
się działalnością archiwalną,
edukacyjną, konserwatorską, naukową, wydawniczą,
wystawienniczą, zajmuje się
gromadzeniem zbiorów. Pełni też funkcję Miejsca Pamięci, w którym oddawana
jest cześć wszystkim ofiarom KL Auschwitz. W 2005
roku, z woli byłych więźniów, utworzono w Muzeum
Międzynarodowe Centrum
Edukacji o Auschwitz i Holokauście.
Miejsce Pamięci i Muzeum
Auschwitz-Birkenau należy
obecnie do najważniejszych
instytucji na świecie, które zajmują się historią Holokaustu oraz obozów koncentracyjnych. Od początku
istnienia do teraz odwiedziło
je około 44 miliony osób z całego świata. W ubiegłym roku
Muzeum zanotowało rekordową frekwencję odwiedzających – ponad 2 miliony osób.
– Marzena Wilk

rantanny (obecnie mieści
się tam Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa im. rtm.
Witolda Pileckiego).
Główna część obchodów odbyła się przy budynku tzw.
Lagerhausu, znajdującego się
nieopodal byłego niemieckiego obozu Auschwitz I, który
wykorzystywany był przez esesmanów jako magazyn.
W Centrum św. Maksymiliana w Harmężach odprawiono
uroczystą mszę świętą, której
przewodniczył biskup Roman
Pindel, ordynariusz diecezji
bielsko-żywieckiej.
W dniu 77. rocznicy przed
wejściem do Muzeum Auschwitz-Birkenau udostępniona została specjalna wystawa plenerowa „Od 14 VI
znajduję się w obozie koncentracyjnym Auschwitz...”,
która prezentuje przekazaną

pierwszego transportu Tadeusza Korczowskiego (nr obozowy 373) kolekcję 21 listów
wysłanych przez niego z Auschwitz.
Interesujące zbiory przedstawiające historię deportacji pierwszego transportu Polaków do niemieckiego
nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz prezentowane są też na nowej
wystawie internetowej w Google Cultural Institute przygotowanej przez Międzynarodowe Centrum Edukacji
o Auschwitz i Holokauście.
Ekspozycja „14 czerwca 1940
roku” zawiera m.in. wszystkie zachowane fotografie rejestracyjne więźniów pierwszego transportu do Auschwitz
wraz z danymi, które udało
się ustalić.
– In

Fot. auschwitz.org

Muzeum Auschwitz-Birkenau odnotowało 70. rocznicę, m.in. organizując międzynarodową konferencję
edukacyjną „Świadomość –
Odpowiedzialność – Przyszłość” poświęconą edukacji
o Auschwitz i Holokauście,
udostępniając nową lekcję internetową pt. „Muzeum Auschwitz w pierwszych latach
działalności” przygotowaną
przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz
i Holokauście, której autorem
jest dr Jacek Lachendro, historyk Centrum Badań Muzeum, a także przygotowując
wspólnie z Telewizją Polską
SA film dokumentalny pt.
„Pamięć – Świadomość – Odpowiedzialność” dostępny na
stronie internetowej muzeum
www.auchwitz.org/.
Historia powołania i początków Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau jest ciekawa, a obecnie niewielu ją
zna i pamięta, dlatego warto
ją przytoczyć.
Prace nad powołaniem Muzeum Auschwitz-Birkenau
rozpoczęły się pod koniec
1945 roku, wtedy władze
sowieckie zaczęły przekazywać tereny dawnego KL
Auschwitz administracji polskiej.
– Wówczas niektórzy byli
więźniowie wysuwali postulaty zabezpieczenia terenu
oraz utworzenia muzeum.
Najbardziej znaczącą okazała się inicjatywa podjęta
31 grudnia 1945 roku przez
Alfreda Fiderkiewicza, byłego
więźnia i wówczas naczelnego dyrektora Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce. W tym dniu na
posiedzeniu Krajowej Rady

kę 14 czerwca 1940 r. Wtedy
Niemcy skierowali z więzienia w Tarnowie do obozu Auschwitz grupę 728 Polaków.
Wśród nich byli żołnierze
kampanii wrześniowej, członkowie podziemnych organizacji niepodległościowych,
gimnazjaliści i studenci,
a także niewielka grupa polskich Żydów. Data ta uznawana jest za początek funkcjonowania obozu.
W obchodach 77. rocznicy
pierwszego transportu Polaków do Auschwitz, które odbyły się w Oświęcimiu i w Harmężach wzięła
udział m.in. była więźniarka obozu Zdzisława Włodarczyk, premier RP Beata
Szydło oraz wicepremier
i minister kultury i dziedzictwa narodowego prof.
Piotr Gliński, a także parlamentarzyści, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego,
władz samorządowych, instytucji i stowarzyszeń współorganizujących obchody, dyrekcja i pracownicy Muzeum
Auschwitz.
Obchody rozpoczęto złożeniem zniczy pod Ścianą
Śmierci na dziedzińcu bloku 11 w byłym obozie Auschwitz I i wieńców pod
tablicą poświęconą pierwszemu transportowi na budynku dawnego Polskiego
Monopolu Tytoniowego, nieopodal dzisiejszego Muzeum
Auschwitz. To tam umieszczono więźniów pierwsze-

Ważny kongres
„Nie poddawaj się!” to hasło tegorocznego kongresu świadków Jehowy. Wydarzenie ma charakter otwarty.
Podczas trzydniowego wydarzenia, które odbędzie się
w dniach od 28 do 30 lipca
w Centrum Kongresowym
Świadków Jehowy w Sosnowcu rozważane będą biblijne
przykłady wytrwałości mimo
różnych przeciwności losu.
Szczególnie podkreślone zostaną praktyczne korzyści takich przymiotów jak wiara,
cnota, wiedza oraz panowanie nad sobą.
– Jednym z najważniejszych
punktów programu będzie
przemówienie zatytułowane
„Nigdy nie trać nadziei!”. Zostanie ono wygłoszone w nie-

dzielę, przed południem.
Każdego popołudnia wyświetlany będzie trzyczęściowy
film poświęcony losom rodziny, która uświadomiła sobie
sens słów Jezusa: „Pamiętajcie o żonie Lota” – informuje
Mirosław Krużołek, rzecznik
prasowy Kongresu Regionalnego Sosnowiec.
Już teraz świadkowie Jehowy osobiście wręczają zaproszenia na kongres mieszkańcom Oświęcimia, Bielska-Białej,
Andrychowa, Czechowic-Dziedzic, Pszczyny, Kęt, Bukowna,
Chrzanowa, Jaworzna, Libiąża, Olkusza, Trzebini, Cieszy-

na, Skoczowa, Ustronia, Wisły, Żywca oraz okolicznych
miejscowości.
– W trzytygodniowej kampanii poprzedzającej kongres wezmą udział pięćdziesiąt cztery miejscowe zbory
świadków Jehowy. Wstęp na
kongres jest wolny, a koszty
organizowania takich zjazdów są w całości pokrywane
z dobrowolnych datków – dodaje Mirosław Krużołek.
Szczegółowy program kongresu w Sosnowcu znaleźć można
na stronie internetowej świadków Jehowy www.jw.org/.
– In
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Z cyklu oświęcimianie z bliska

Uzdolniony szachista

Wielcy w działaniu

mi pacjentek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego prowadzonego przez siostry serafitki
w Oświęcimiu. Uczniowie samodzielnie przygotowali kartki świąteczne i wręczyli je
paniom wraz z życzeniami
zdrowia.
Grupa nawiązała współpracę
z Fundacją DKMS, która poszukuje potencjalnych dawców szpiku.
Podczas szkolnego festynu
w oświęcimskiej „Jedynce”

wania się w banku szpiku,
a szkolny opiekun grupy wraz
z kilkoma rodzicami rejestrowali chętnych.
– Zasięg akcji przekroczył nasze najśmielsze oczekiwania!
Odesłaliśmy pięćdziesiąt pięć
zgłoszeń potencjalnych dawców szpiku, co na tak krótką
akcję jest świetnym wynikiem
– cieszy się Beata Biela.
Helpiaki wraz ze szkolnym chórem były też u swoich
rówieśników,
prze-

Fot. zbiory SP nr 1 w Oświęcimiu

w Oświęcimiu, zdobywał
awans do wojewódzkiego finału Igrzysk Młodzieży Szkolnej
w Olkuszu. W zakończonym
właśnie roku szkolnym po raz
pierwszy Igrzyska Młodzieży
Szkolnej odbywały się w systemie drużynowym i drużyna
MG 2 w Oświęcimiu z Tomkiem na czele również awansowała do finału wojewódzkiego.
Od czterech lat uzdolniony
oświęcimianin jest zawodnikiem w Uczniowskim Klubie
Sportowym przy SP 8 Chrzanów i trenuje pod okiem mistrza międzynarodowego, Jacka Bielczyka.
– Do tej pory największymi sukcesami Tomasza były
awanse do Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych – Mistrzostw
Polski Juniorów w szachach
klasycznych. W 2016 roku
w Olecku zajął 13. miejsce
w swoim roczniku. A w 2017
roku w Drzonkowie w województwie lubuskim zdobył
brązowy medal! To najważniejsza impreza szachowa dla
juniorów. Bierze w niej udział
prawie dwieście zawodniczek
i zawodników z całej Polski
wyłonionych w czasie eliminacji makroregionalnych –
kontynuuje mama Tomka.
W 2017 roku po raz pierwszy
zorganizowane zostały Szkolne Mistrzostwa Polski w szachach klasycznych. Tomasz,
reprezentując swoją szkołę
– Miejskie Gimnazjum nr 2
w Oświęcimiu, wywalczył tytuł szkolnego wicemistrza
Polski. Dzięki temu Tomek
wziął właśnie udział w Szkolnych Mistrzostwach Europy,
w których reprezentował Polskę, Oświęcim i MG 2 i osiągnął w nich swój kolejny duży
sukces.
– In

rodzicom swoimi świadectwami w dzień zakończenia roku
szkolnego, udali się jeszcze
na oddział dziecięcy Szpitala
Powiatowego w Oświęcimiu
i przekazali wiele przydatnych
podarunków.
– Były to artykuły papiernicze, gry, puzzle, klocki, książeczki, które, mamy nadzieję, umilą choć troszkę małym
pacjentom trudny czas pobytu
w szpitalu. Naszą grupę Helpiaków-Pomagaków wspierała wolontariuszka Fundacji
Orange, która też przekazała mnóstwo wspaniałych niespodzianek, m.in. szafkę,
zabawki, stoliki, minitablicę interaktywną. Zostaliśmy
bardzo ciepło przyjęci przez
dr n. med. Bożenę Ubik-Wróbel, ordynatora dziecięcego oddziału – informuje
Beata Biela, opiekun Grupy
Wolontariackiej Helpiaki-Pomagaki w Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi
w Oświęcimiu.
Pomimo tego, że Helpiaki-Pomagaki działają dopiero
od marca tego roku, zrobili
już wiele dobrego. Mali wo-

Miła sobótka
Integracyjnie, rozrywkowo, biesiadnie, ale też sportowo
upłynęła ostatnia sobota czerwca uczestnikom i przyjaciołom Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu.
Tego dnia odbyły się dwa
przedsięwzięcia. Sobótka ze
Stowarzyszeniem „Bratnich
Serc” dla Ludzi Chorych to
cykliczne spotkanie plenerowe, którego nadrzędnym
celem jest promocja zdrowia psychicznego i integracja osób niepełnosprawnych
z tytułu zdrowia psychicznego z mieszkańcami Oświęcimia. Jest to też okazja do promocji aktywności twórczej
osób po kryzysach psychicznych i niepełnosprawnych
intelektualnie – można było
zobaczyć prezentację prac
plastycznych, ceramicznych,
metaloplastycznych oraz występ grupy teatralno-muzycznej Rendez-vous. Takie
przedsięwzięcia, jak sobótka
poprawiają wizerunek osób
z zaburzeniami psychicznymi,
angażujących się w działania
na rzecz szerszej społeczności.
W tym roku spotkanie odbyło
się pod hasłem „Tango” i obfi-

Fot. zbiory organizatora

14-letni uczeń Miejskiego
Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu
brał udział w mistrzostwach
w kategorii chłopców do lat 15
jako tegoroczny szkolny wicemistrz Polski w szachach klasycznych. Po dwóch pierwszych zwycięskich partiach
należał do ścisłej czołówki
turnieju. I tak było do samego
końca.
– Po czterech zwycięstwach,
czterech remisach i jednej porażce Tomek zajął ostatecznie
5 miejsce, tracąc do szkolnego
mistrza Europy – Gruzina, Nikoloza Petrashviliego zaledwie
pół punktu – relacjonuje Katarzyna Musiał, mama Tomka.
– Turniej był bardzo wyczerpujący. Tomasz zagrał w nim
dziewięć długich, trudnych
rund – niektóre z nich trwały nawet ponad pięć godzin.
Nasz młody szachista powrócił z Czarnogóry z bagażami
wspaniałych doświadczeń szachowych i wrażeń z pięknej
Budvy – dodaje.
Dla czternastolatka szachy są
pasją, której poświęca wiele
czasu.
– Szachy są dla mnie ulubionym sposobem spędzania
wolnego czasu. Bardzo lubię
brać udział w turniejach szachowych, ćwiczyć różne warianty szachowe, przygotowywać się do partii i analizować
je – mówi Tomek Musiał.
– Ale szachy to nie tylko sposób na spędzanie wolnego czasu
– one wiele uczą – planowania,
przewidywania. W szachach
podoba mi się też to, że każda
partia jest inna, dzieje się jakby na bieżąco. To, jak wygląda,
zależne jest od dwóch graczy,
ich decyzji, ich reakcji na sytuację – dodaje młody szachista.
Pierwszy kontakt z szachami
Tomek miał jeszcze w wieku
przedszkolnym. Trafił wówczas na zajęcia szachowe prowadzone przez Tomasza Kantykę w Młodzieżowym Domu
Kultury w Oświęcimiu.
– Szybko okazało się, że z powodzeniem może konkurować nawet z gimnazjalistami
i licealistami. To pan Kantyka proponował weryfikację
umiejętności naszego syna na
poważnych turniejach rozgrywanych poza Oświęcimiem.
I tak okazało się, że Tomek
zdobywał czołowe miejsca na
różnych turniejach szachowych o zasięgu wojewódzkim
i ogólnopolskim – mówi Katarzyna Musiał.
Od pierwszej klasy podstawówki, reprezentując SP 9

Fot. zbiory prywatne

Wolontariacka grupa szkolna Helpiaki-Pomagaki ze Szkoły
Oświęcimianin, Tomasz Musiał zano- Podstawowej nr 1 w Oświęcimiu zawiązała się niedawno,
tował świetny start podczas Szkolnych na wiosnę, a już ma na koncie kilka udanych akcji.
Mistrzostw Europy w szachach kla- Uczniowie z grupy wolonta- lontariusze swoją działalność Helpiaki-Pomagaki informosycznych w czarnogórskiej Budvie.
riackiej zanim pochwalili się zainaugurowali odwiedzina- wały o możliwości zarejestro-

bywających na oddziale
chirurgii w oświęcimskim
szpitalu. Przyniosły też prezenty – artykuły plastyczne
do kącika świetlicowego. Mali
pacjenci wraz z rodzicami
wysłuchali koncertu dziecięcego chóru i otrzymali okolicznościowe karteczki wykonane przez wolontariuszy.
– Teraz przyszedł czas na zasłużony wypoczynek, ale
w „helpiakowych” głowach –
tych dużych i tych małych –
tworzą się nowe pomysły na
kolejne akcje. Dziękujemy
wszystkim, którzy wspierają nas, włączając się aktywnie
w akcje. Również tym, którzy
kierują w naszą stronę dobre
słowo czy ciepły uśmiech – te
drobne gesty pokazują nam,
że idziemy w dobrą stronę,
dają siłę i motywację do działania – zaznacza Beata Biela.
– In

towało w szereg gier i konkursów dotyczących tego tańca,
m.in. krzyżówki, plener malarski, najlepszy strój, taniec
i inne, a zespół Rendez-vous
uświetniał spotkanie charakterystycznymi melodiami.
Wcześniej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 2
w Oświęcimiu odbyły się zawody sportowe pn. „Ze spor-

tem przez życie”, w których
wzięły udział osoby niepełnosprawne i zaproszeni goście. Uczestnicy zmagali się
w takich konkurencjach, jak
rzut piłką, skok w dal, sztafeta 4x100 metrów i w turnieju piłki nożnej, w której
wzięły udział cztery drużyny:
„Tygrysy” Oświęcim, „Orły”
Zembrzyce, „Sami swoi”

Oświęcim i ŚDS Tychy. Każdy zawodnik mógł liczyć na
głośny doping, a zwycięzcy
w poszczególnych konkurencjach zostali nagrodzeni.
W obu przedsięwzięciach
uczestniczyły osoby niepełnosprawne, głównie ze środowiskowych domów samopomocy z Oświęcimia, Tychów,
Zembrzyc oraz Warsztatów
Terapii Zajęciowej z Oświęcimia i Libiąża, Stowarzyszenia
„Promyk” w Oświęcimiu, szpitala oraz ich rodziny i bliscy,
młodzież, a także specjaliści
pracujący na co dzień z osobami chorymi, pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.
Obecni byli też przedstawiciele władz samorządowych
i instytucji oraz radni.
Integracyjne wydarzenia zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie „Bratnich Serc”
dla Ludzi Chorych w Oświęcimiu we współpracy z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu, Urzędem Miasta Oświęcim
oraz Środowiskowym Domem Samopomocy dla Osób
z Zaburzeniami Psychicznymi
w Oświęcimiu.
– In
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Leżakowanie nad Sołą
Specjalnie przygotowana strefa wypoczynku
na oświęcimskich bulwarach zachęca do spędzenia miłych chwil nad Sołą.
Nie tylko mieszkańcy miasta, ale
też turyści mogą rozsiąść się wygodnie na kolorowych leżakach,
by odpocząć, podziwiając piękno oświęcimskich brzegów rzeki, a jeśli dopisze pogoda, skorzystać ze słonecznych promieni.
W strefie przygotowanej przez
Urząd Miasta Oświęcim czeka
pięćdziesiąt różnokolorowych leżaków. W ramach cross bookingu,
dla wszystkich moli książkowych –
dziecięcych i dorosłych, pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej
Galeria Książki przygotowali interesujące propozycje książkowe.
Na specjalnych półeczkach są też
miejskie materiały promocyjne.
Tym, którzy nie mogą długo „wysiedzieć” na jednym miejscu

POD PATRONATEM GZO

Rowerowa sobota
Pod chmurką, ale w dobrych humorach, ponad 1100
miłośników jazdy na rowerze pokonało tegoroczną trasę XIX Rodzinnego Rajdu Rowerowego.

Uczestnicy
przejechali
32 km z Oświęcimia, przez
Brzezinkę, Pławy, Harmęże, Brzeszcze, Bór, na półmetek w Wilczkowicach,
by po odpoczynku wrócić
na bulwary nad Sołę.
Cel rajdu, czyli wspólne
spędzanie czasu wolnego
przez całe rodziny, promowanie aktywnego stylu życia oraz poznawanie uroków ziemi oświęcimskiej
i jej okolic, został osią-

gnięty, podkreślają z dumą
organizatorzy
sportowej zabawy z Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Oświęcimiu.
Na mecie na rajdowców
czekał ciepły posiłek, różnorakie atrakcje i konkursy. Tradycyjnie nagrodzeni zostali najliczniejsi
uczestnicy rajdu mieszkający pod tym samym adresem, najliczniejsze rodziny
z tym samym nazwiskiem,

a także najstarszy i najmłodszy uczestnik oraz
najmłodszy uczestnik, który samodzielnie przejechał
trasę.
Nad bezpieczeństwem cyklistów czuwała wyspecjalizowana ekipa medyczna
i techniczna. Jak co roku,
wsparcia udzieliły władze
miejskie i gminne, służby
mundurowe, wolontariusze
i sponsorzy.
– Karo

felieton

Kwiaty, zioła, byliny, trawy,
wrzosy, a nawet krzewy.
Jednokolorowe i wielobarwne. Sezonowe i całoroczne.
Sadzonki i gotowe kompozycje. Balkonowe i na
rabatkę.
Wystawę odwiedziło około 1400 profesjonalistów
z branży ogrodniczej,
w tym goście z Ukrainy
i Łotwy, bo „Plantpol” to
czołowy producent roślin
ozdobnych w Polsce, który
świetnie radzi sobie także
na rynkach zagranicznych.
Prezentacjom towarzyszyły seminaria dotyczące
nowości, wsparcia marketingowego, a także ochro-

ny i sposobów nawożenia
roślin ozdobnych.
Prezes Jerzy Starzyński zaznacza, że firma kładzie
duży nacisk na testowa-

nie i promowanie wielogatunkowych zestawów. Zachęca do zainteresowania
się bylinami, które szybko i na dłużej zapewniają

kamila drabek

Talasoterapia

W

sezonie ogórkowym należy skupić się na odpoczywaniu.
A jeśli odpoczywać to najlepiej i najzdrowiej nad wodą,
a szczególnie morską. Dlaczego?
Już Hipokrates radził stosować okłady z ciepłej wody
morskiej jako lekarstwo na reumatyzm i rwę kulszową. Natomiast
chłodne morskie kąpiele świetnie rozluźniają nasze mięśnie
i poprawiają psychiczną kondycję, uspokajają nerwy. Sól zawarta
w wodzie morskiej poprawia bowiem poziom serotoniny i melatoniny.
Paracelsus używał morskiej wody do oczyszczania ran i likwidowania
pasożytów w przewodzie pokarmowym. Dziś powszechnie wiadomo,
że słona woda pomaga leczyć choroby skóry. Leczniczy wpływ morza
ma nawet swoją nazwę – jest to talasoterapia. Być może te wszystkie
powody decydują o tym, że najlepiej żyje się mieszkańcom Gdyni,
a Pomorzanie są najszczęśliwszymi Polakami wg badań społecznych
w 2015 r.
Proponuję zatem przenieść Oświęcim nad morze, najlepiej ciepłe
z zagwarantowaną słoneczną pogodą. Kiedyś oświęcimianie
wędrowali do Dąbek lub Kołobrzegu. Dziś jeździmy w różne strony
świata. Niech tegoroczne urlopy będą wspaniałe! 		

nie tylko z miasta

Nie tylko pelargonia
Podczas dni otwartych firma „Plantpol” z Zaborza zaprezentowała pełną gamę florystycznych atrakcji.

strefa wypoczynku oferuje kręgle fińskie, siatkę i zestaw do gry
w badmintona i piłki dla dzieci. Strefa otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach od
15:00 do 20:00, a w weekendy od
13:00 do 20:00. Z oferty można
korzystać do 31 sierpnia.
– In

Andrzej winogrodzki

O narybku
oczekiwany efekt dekoracyjny. „Plantpol” jest też
największym europejskim
producentem „czarnej”
rozplenicy „Vertigo”, czyli
szybko rosnącej, ozdobnej
trawy.
Wielu gości skorzystało
z okazji, by zwiedzić firmę
od zaplecza, w tym nową
szklarnię Venlo, gdzie
ukorzeniane są m.in. sadzonki pelargonii. Najważniejsza była jednak
wystawa, którą – w poszukiwaniu inspiracji –
odwiedziło ponad 400
hobbystów, spacerując po
ogrodzie pokazowym, podziwiając atrakcyjne kompozycje, kolorowe odmiany i pachnące aranżacje.
– Karo

C

zerwcowy felieton kończyło pytanie: czy w felietonie lipcowym będzie coś o lipcu? Otóż nie będzie, bo determinacja
czasowo-klimatyczno-kalendarzowa nie zawsze powinna
brać górę i określać tematyki prezentowanej wypowiedzi!
W lipcu – a więc teraz – będzie coś o... narybku, a więc ichtiologii,
choć w sensie przenośnym i metaforycznym. A sprawa tak się ma:
dorasta nam dorodny dziecięco-młodzieżowy narybek polityczno-partyjno-ideologiczny! Niedawno widzieliśmy go w akcji, przy okazji
Dziecięcego Dnia na sali sejmowej. Posiadł on – choć podobno ryby
głosu nie mają – sprawność oralną wydawania głosu i sprawność
manualną darcia i targania zadrukowanego papieru. Jeden z „ojców”
owej zadrukowanej symbolicznie kartki papieru z gwiaździstym ornamentem, poddanej anihilacji, pretenduje do miana świętości, ale
targaniu i darciu jego dzieła w niczym to nie szkodzi. Całe szczęście,
że ów widoczny i aktywny w Sejmie narybek, to nie całość narybku,
będącego w naszej dyspozycji, bo są jeszcze inne łowiska, jest inny
plankton i są młode rybki innego sortu i gatunku, które też – bezskutecznie – upominały się o głos! Niektórym osobom zapewne ta
dziecięco-sejmowa kontestacja, dobrze zainscenizowana, bardzo się
podobała, ale nie sądzę, aby stanowiły większość.
Słownikowa definicja: narybek a) młode ryby wpuszczone do jezior
i stawów dla zarybienia ich, b) młode siły i nowe kadry w jakiejś
dziedzinie pracy i działalności. Mam tym razem predylekcję do narybku jeziorno-stawowego!
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wieści z ratusza
wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu

Zgłoś się po kartę
póki nie ma kolejek

Na pływalni zatrudnią pracowników

Na krytym basenie w Oświęcimiu trwają ostatnie prace przed oddaniem obiektu
do użytku, które planowane jest we wrześniu. Tymczasem Miejski Ośrodek Sportu
Przypominamy naszym mieszkańcom, i Rekreacji ogłosił nabór pracowników potrzebnych do obsługi na pływalni.
że trwa wydawanie Oświęcimskiej Karków zaplecza – wyjaśnia Agata
ty Mieszkańca.
Gworek dyrektor Miejskiego
Formalności można załatwiać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta
Oświęcim przy ulicy Ludwika Solskiego 2 pok. 6, e-mail: um@um.oswiecim.pl, tel.
338429306. Wnioski osób
niepełnosprawnych przyjmowane będą na dzienniku podawczym w budynku przy
ul. Zaborskiej 2, gdzie znajduje się winda. Tu również
osoby niepełnosprawne odbiorą kartę mieszkańca, po
wcześniejszym telefonicznym
zgłoszeniu 338429306.

Ubiegając się o kartę, trzeba okazać się dowodem osobistym, pierwszą stroną zeznania PIT za rok poprzedni
poświadczoną przez Urząd
Skarbowy w Oświęcimiu
(tzn. posiadającą tzw. prezentatę, czyli pieczątkę US, zaś
w przypadku rozliczenia się
przez Internet wydrukowaną
pierwszą stroną PIT i UPO,
czyli Urzędowego Poświadczenia Odbioru). Potrzebna
będzie też aktualna fotogra-

fia, w przypadku uczniów czy
studentów konieczna będzie
legitymacja szkolna lub indeks. Dodatkowe dokumenty
będą wymagane w przypadku
dzieci z rodzin zastępczych,
Domu Dziecka, osób niepełnosprawnych czy bezrobotnych. Po złożeniu wniosku
i weryfikacji danych karta będzie wydawana w terminie do
10 dni.
– Jest to forma wyróżnienia oświęcimian, rodzaj korzyści płynący z faktu bycia
mieszkańcem Oświęcimia,
bo posiadając kartę,
od 1 września mniej
zapłacimy za niektóre
oferty miejskich placówek – wyjaśnia Janusz
Chwierut
prezydent
miasta.
Karta uprawnia do
25 proc. zniżki za
wszystkie usługi na
pływalni i na lodowisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w Muzeum Zamek
z wyłączeniem wystaw czasowych, na seanse filmowe
w Naszym Kinie, działającym
w Oświęcimskim Centrum
Kultury.
Aktualne informacje o Oświęcimskiej Karcie Mieszkańca
dostępne są na stronie internetowej www.um.oswiecim.
pl, w zakładce Oświęcimska
Karta Mieszkańca.		
			

O krok od tragedii
Strażnicy miejscy uratowali życie mężczyźnie choremu na cukrzycę.
W połowie czerwca w godzinach popołudniowych dwuosobowy patrol z polecenia
dyżurnego Straży Miejskiej
udał się na ulicę Tysiąclecia,
aby podjąć interwencję w stosunku do osób śpiących na
placu Pokoju. Okazało się, że
na ławce zastali mężczyznę,
który zdradzał oznaki zasłabnięcia. Przy próbach nawiązania kontaktu mężczyzna co

jakiś czas się wybudzał. Znalezione przy nim paski cukrzycowe, glukometr, rozrzucone ciastka wskazywały, że
poszkodowany może cierpieć
na cukrzycę. Po przyjeździe
na miejsce pogotowia podejrzenia się sprawdziły. Mężczyzna został natychmiast
przewieziony do szpitala.		
			

Na zatrudnienie może liczyć
dodatkowo około 50 osób.
– To jedna z naszych największych i najdroższych inwestycji, na którą pozyskaliśmy
znaczne dofinansowanie zewnętrzne. Po przebudowie
rozszerzymy zakres naszych
usług o strefę rekreacyjną,
gdzie są m.in.: nowy 25-metrowy basen, brodzik dla
dzieci, zjeżdżalnie, sauny i zaplecze do squasha czy fitness.

Ośrodka Sportu i Rekreacji.
– Preferujemy umowy o pracę, ale rynek może to mocno
zweryfikować, stąd jesteśmy
przygotowani na inne rozwiązania – dodaje.
Osoby zainteresowane pracą na krytej pływalni proszone są o kontakt z Miejskim
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu, osobiście
lub telefonicznie 33 8434339.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.
mosir.oswiecim.pl/.

Nowy obiekt będzie służył
mieszkańcom i da dodatkowo
pracę dla około 50 osób – wyjaśnia Janusz Chwierut prezydent Oświęcimia.
– Szukamy przede wszystkim ratowników wodnych
z uprawnieniami. Chcemy zatrudnić 20 takich pracowników. Potrzebne są też osoby do
sprzątania, obsługi recepcji,
strefy SPA, jak i strefy fitness.
Są też miejsca dla pracowni-

Zmiany
w zezwoleniach

Kusocińskiego
w remoncie

Od 17 czerwca 2017 r. obowiązują zmia- O remont ulicy Kusocińskiego na osieny dotyczące uzyskiwania zezwoleń na dlu Chemików mieszkańcy zabiegali od
usuwanie drzew.
dawna.
Nowelizacja ustawy nakłada
na osoby fizyczne obowiązek
zgłaszania zamiaru usunięcia
drzew, których obwody pni
na wysokości 5 cm przekraczają 80 cm dla topól, wierzb,
klonów jesionolistnych, klo-

nów srebrzystych, 65 cm dla
kasztanowców zwyczajnych,
robinii akacjowych, platanów
klonolistnych oraz 50 cm dla
pozostałych drzew. Nie dotyczy to jedynie krzewów.
Po złożeniu wniosku – zgłoszenia do siedziby Urzędu
Miasta Oświęcim przeprowadzone zostaną oględziny
w terminie do 21 dni od dnia
zgłoszenia, podczas których ustalone zostaną gatunki drzew oraz ich obwody na
wysokości 5 cm. Następnie
przygotowywany
zostanie
protokół, ważny 6 miesięcy
od dnia jego sporządzenia.
W przypadku nieusunięcia
drzew w powyższym terminie konieczne będzie ponowne zgłoszenie.		

Udało się wypracować kompromis w kwestii zakresu robót i od kilkunastu dni
drogowcy pracują przy jej
przebudowie.
Obok nowej nawierzchni powstanie w tym miejscu parking, przejście do ulicy Słowackiego, nowe chodniki
i oświetlenie. Przebudowany będzie również gazociąg,
a wykonawca wykona też kanalizację deszczową. Zaplanowano nowe nasadzenia kwiatów i krzewów. Inwestycja,
która kosztuje ponad 2,7 mln
zł zakończy się w połowie
przyszłego roku. Wykonawca ma tak zaplanować roboty, aby ograniczyć ich uciążliwość dla mieszkańców.

wieści z ratusza
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Absolutorium dla prezydenta
Oświęcimscy radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok,
stwierdzając tym samym prawidłowość działania finansowego miasta. Głosowali również za udzieleniem absolutorium prezydentowi Oświęcimia Januszowi
Chwierutowi.
Pozytywną opinię o ubiegłorocznym budżecie przedstawiła Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja
Rewizyjna Rady Miasta. Dochody wykonano w kwocie
ponad 192 mln zł, wydatki ponad 193 mln zł. Deficyt budżetu wynosił ponad
971 tys. złotych, przy pierwotnie zakładanym ponad
11 mln zł.
Jak podkreślał prezydent,
poziom wykonania inwestycji w 2016 roku był najwyższy od kilku lat i wyniósł 43,4
mln złotych.
– Prowadziliśmy wiele dużych inwestycji, przygotowaliśmy też dokumentację
kolejnych. Przebudowywana była kryta pływalnia, powstała nowa droga łącząca ul.
Batorego z ul. Jagiełły wraz
z rondem, na niezagospodarowanym terenie na Zasolu
przygotowaliśmy park. Przebudowane zostały: ul. Krzywa
oraz odcinek ul. Cynkowej od
skrzyżowania z ul. Krzywą
do ul. Więźniów Oświęcimia,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie
i ul. Partyzantów oraz ul. Zajazdowa – wymieniał prezydent Janusz Chwierut.
Włodarz miasta podkreślił
też, że w skali całego miasta udało się pozyskać ponad 21 mln zł z funduszy zewnętrznych.

ZAGŁOSUJ!
Zagłosuj, by wspomóc przedszkola w pozyskaniu oczyszczaczy powietrza! Wygraj
czujnik czadu w konkursie!
Miasto Oświęcim uczestniczy
w „Konkursie z klimatem”,
organizowanym przez Tauron.
Udział w plebiscycie zwiększa
szanse miasta na wygraną.
A są nią oczyszczacze powietrza, które zostaną przeznaczone dla zgłoszonych miejskich
przedszkoli nr 7, 14, 15 i 16.
Osoba, która weźmie udział
w głosowaniu może także
wygrać czujnik czadu.
Konkurs jest podzielony
na 13 tygodniowych rund,
a w każdej do wygrania jest
ponad 400 czujników. Głosowanie trwa do 13 sierpnia br.
Zachęcamy mieszkańców
miasta do udziału w głosowaniu. Głosuj https://oddychajpowietrzem.pl/konkurs/.

Podobnie jak w latach ubiegłych miasto współfinansowało ze Starostwem Powiatowym przebudowę ulic:
Słowackiego, Szpitalnej, Królowej Jadwigi, przeznaczając na te inwestycje ponad
1,4 mln zł.
Również w miejskich jednostkach organizacyjnych jak:
Zarząd Szkół i Przedszkoli
Miejskich, Zarząd Budynków
Mieszkalnych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy i Dzienny Dom Pomocy
prowadzono liczne inwestycje.
700 tys. zł przeznaczono na
podwyższenie kapitału zakładowego Oświęcimskiego
Towarzystwa Budownictwa
Społecznego.
Wydatki poniesione w 2016
roku w wybranych obszarach

działalności miasta przedsta- • Znaczną kwotę, bo ponad
47 mln zł, około 25 proc. wywiały się następująco:
• Transport i łączność – po- datków, wydano na oświatę
nad 24 mln zł, ok. 12 proc. i wychowanie. Obok finanwydatków ogółem, które sowania działalności bieżąprzeznaczono na dopła- cej wykonano również wiele
tę do lokalnego transportu prac remontowych, co pozbiorowego na dotacje dla zwoliło na poprawę stanu
budynków
powiatu na współfinanso- technicznego
wanie inwestycji na dro- szkolnych i przedszkolnych.
gach powiatowych oraz W 2016 roku subwencja
remonty i modernizacje oświatowa, w kwocie poplaców, dróg gminnych nad 22,4 mln złotych, tylko
w 47 proc. pokryła wydatki
i wewnętrznych.
• Gospodarka mieszkanio- poniesione na utrzymanie
wa – wydatki wynosiły oko- oświaty w mieście.
ło 15 mln zł, co stanowi • Pomoc społeczna – ponad
36 mln zł, ponad 18 proc.
7 proc. wydatków.
• Administracja
publiczna wydatków ogółem. Sfinan– utrzymanie Urzędu Mia- sowano koszty udzielanych
sta, Rady Miasta, rad osiedli zasiłków, zaliczek alimenoraz promocja miasta to po- tacyjnych i różnych innych
nad 14 mln zł, około 7 proc. form pomocy udzielanej
dla podopiecznych. Pokryto
wydatków ogółem.

HARMONOGRAM
DYŻURÓW RADNYCH

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

także koszty funkcjonowania: Środowiskowego Domu
Przewodniczący
Samopomocy, Dziennego
Rady Miasta
Piotr Hertig
Domu Pomocy oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy wtorek w godz. 16:00–17:00
Społecznej. W ramach poWiceprzewodnicząca
mocy społecznej sfinansowaRady Miasta
no także wspieranie rodziny,
Elżbieta Kos
wydawanie Ogólnopolskiej
poniedziałek
Karty Dużej Rodziny, jak
w godz. 14:30–15:30
i również Oświęcimskiej
Karty Dużej Rodziny, funk- 2.08 w godz. 13:00–15:00
cjonowanie punktu opieki
Paweł Warchoł
Komisja Budżetu i Rozwoju
nad chorym w domu, nocleMiasta,
gowni miejskiej. Na dodatki
Komisja Oświaty, Kultury,
mieszkaniowe wydano poSportu i Rekreacji
nad 1,8 mln zł.
• Gospodarka
komunalna
9.08 w godz. 13:00–15:00
i ochrona środowiska – wySylwia Żak-Biesik
datki wynosiły ponad 12 mln
Komisja Budżetu i Rozwoju
złotych, około 6 proc. wyMiasta,
datków ogółem, które przeKomisja Oświaty, Kultury,
znaczono na utrzymanie
Sportu i Rekreacji
w mieście kanalizacji opadowej, czystości i zieleni 16.08 w godz. 13:00–15:00
Janina Barcik
oraz na oświetlenie ulic, plaKomisja Budżetu i Rozwoju
ców i dróg. W tym dziale
Miasta,
są również ujęte wszystkie
Komisja Rewizyjna
wydatki związane z funkcjonowaniem systemu go- 23.08 w godz. 13:00–15:00
spodarowania odpadami koMichał Homa
munalnymi w Oświęcimiu
Komisja Budżetu i Rozwoju
w kwocie ponad 6,5 mln złoMiasta,
tych.
Komisja Rewizyjna
• Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – ponad
SESJA RADY MIASTA
8 mln, około 4 proc. wydat- 28 czerwca odbyła się sesja
ków ogółem, które przezna- Rady Miasta. Treść uchwał doczono między innymi na do- stępna na stronie internetowej
www.um.oswiecim.pl
tacje dla instytucji kultury.
w zakładce Samorząd/Rada
• Kultura fizyczna – ponad
30 mln zł, ponad 15 proc. Miasta. Również w tej zakładwydatków ogółem, które ce znajdują się nagrania wideo
z sesji Rady Miasta.
przeznaczono głównie na
przebudowę pływalni, a także na utrzymanie obiektów Wieści w lokalnej TV
Program informacyjny „Wieści
sportowych.

Współpraca miasta z NGO nagrodzona
Oświęcim zajął drugie miejsce w konkursie Małopolskie Wektory Współpracy.
To już 10 edycja rankingu, w którym są nagradzane i promowane najlepsze przykłady
partnerskiej współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi.
Ideą konkursu jest wspieranie
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, poprzez doskonalenie zasad i form współpracy pomiędzy jednostkami
samorządu terytorialnego a organizacjami non-profit w województwie
małopolskim.
Przy ocenie nadesłanych aplikacji pod uwagę brana jest
m.in. różnorodność form
współpracy oraz innowacyjność zgłaszanych rozwiązań.
Laureatami tegorocznej edycji konkursu są: I miejsce
Urząd Miejski w Starym Sączu, II miejsce Urząd Miasta
Oświęcim, III miejsce Urząd
Miasta Nowy Targ, Wyróż-
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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/.

www.um.oswiecim.pl

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

nienie Urząd Miasta i Gminy
w Skawinie.
Konkurs Małopolskie Wektory Współpracy od dziesięciu lat realizowany jest przez

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji we współpracy
z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Małopolskie-

go. W konkursie mogą wziąć
udział wszystkie samorządy
miast, gmin oraz starostwa
powiatowe z Małopolski.		
			

wieści z oświęcimskiego ratusza przygotowała katarzyna kwiecień

Dyżury
rady seniorów

Członkowie Oświęcimskiej
Rady Seniorów dyżurują
w każdą drugą środę miesiąca

w budynku przy ul. Solskiego 2,
pokój nr 14 w godzinach
od 11 do 12.
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x Małopolski
festiwal
Jackowe Granie
13 sierpnia

godz. 20:00 – Koncert
„W blasku barokowej trąbki”
w wykonaniu Karola Gołębiowskiego i Tomasza
Ślusarczyka – Sanktuarium
Matki Bożej Wspomożenia
Wiernych

godz. 10:00 – Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego –
Biuro Oratorium
godz. 19:00 – Tańce integracyjne – Rynek Główny
godz. 20:00 – Koncert Exodus 15 – Rynek Główny

15 sierpnia

godz. 14:00 – V Bieg Patronalny „Biegać jest BOSKO”
godz. 14:20 – Posiłek
Regeneracyjny dla biegaczy –
SALEZJAŃSKI BIGOS
godz. 18:00 – Gry i zabawy
dla dzieci – wraz z ogłoszeniem wyników konkursu
plastycznego – Rynek Główny
godz. 19:00 – Tańce integracyjne – Rynek Główny
godz. 20:00 – Koncert
Mietka Szcześniaka – Rynek
Główny

ŚWIĘTO
PATRONA MIASTA
16 sierpnia

godz. 11:00 – Uroczysta
msza święta w Sanktuarium
Matki Bożej Wspomożenia
Wiernych
*Informacje o konkursie
plastycznym dla dzieci (6–12
lat) w Biurze Oratorium
Organizatorem przedsięwzięcia jest Zakład Salezjański
im. ks. Bosko w Oświęcimiu,
współorganizatorem Oświęcimskie Centrum Kultury,
partnerem Urząd Miasta
Oświęcim.

rodzinny festyn
26 sierpnia w godz. od
14:00 do 24:00 na parkingu
przy ul. Bulwary odbędzie
się rodzinny festyn zorganizowany z okazji 37. rocznicy
powstania NSZZ „Solidarność”.
Impreza będzie miała
charakter pikniku otwartego
dla lokalnej społeczności.
Organizatorzy przewidują występy zespołów muzycznych,
lokalnych grup tanecznych
i zespołów folklorystycznych, konkurencje biegowe
dla dzieci oraz gry, zabawy
i konkursy dla całych rodzin.
Festyn zakończy zabawa
taneczna.
Organizatorem przedsięwzięcia jest Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”
przy współudziale Starostwa
Powiatowego i Urzędu Miasta
w Oświęcimiu.

WYDARZEnia W muzeum zamek
20 sierpnia godz. 18:00 –
Festiwal Emanacje 2017
Muzeum Zamek zaprasza na
koncert saksofonisty Łukasza
Dyczko, zdobywcy tytułu
„Młodego Muzyka Roku 2016”
oraz zwycięzcy Konkursu Eurowizji dla Młodych Muzyków
w Kolonii. Artyście towarzyszyć
będzie na fortepianie Agnieszka Kopacka-Aleksandrowicz.
Bezpłatne zaproszenia dostępne są od 17 lipca.

23 lipca i 6 sierpnia godz.
11:00–18:00 – Obozowisko
bractwa MILITES
Podczas wakacji na Zamku
będzie można zobaczyć Grupę
Rekonstrukcji Historycznej
MILITES, która zaprasza
na dwa spotkania w duchu
średniowiecza. Na wzgórzu
zamkowym będzie można
przysiąść w obozowisku
bractwa, zobaczyć ćwiczenia
rycerskie, przymierzyć zbroje
czy postrzelać z łuku do celu.
Wstęp wolny.

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

WYDARZEnia w galerii książki
„Ale historia!” –
wakacje
w Bibliotece

08.08 Słowo – obraz – gest.
Spotkania z teatrem
10.08 Średniowieczny gród
– budujemy makietę oświęcimskiego grodu
W każdy wtorek i czwartek,
17.08 Słowo – obraz – gest.
w Auli, w godzinach 11:00–
Spotkania z teatrem
13:00, dla dzieci w wieku od
22.08 Słowo – obraz – gest.
8 do 12 lat. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Każde za- Spotkania z teatrem
jęcia wymagają wcześniejszego 23.08 TURNIEJ X-BOXA
„JUST DANCE KIDS”
zapisu, osobiście w Bibliotece
Turniej na X-Box dla dzieci
Młodych lub telefonicznie
w wieku 8–12 lat. Młodzi
338479802.
czytelnicy biblioteki będą
18.07 Bez Internetu i tabletu – mogli spróbować swoich sił
podczas wirtualnych zmagań
czas wolny w PRL
w konkurencjach tanecznych,
19.07 TURNIEJ X-BOXA
a najlepsi gracze otrzymają
„TENNIS MASTERS”
atrakcyjne nagrody. Turniej
Turniej na X-Box dla dzieci
na zapis. Zapisy w Bibliotece
w wieku 8–12 lat. Młodzi
czytelnicy biblioteki będą mogli Młodych.
spróbować swoich sił podczas 24.08 Słowo – obraz – gest.
Spotkania z teatrem
wirtualnych zmagań w tenisa
ziemnego, a najlepsi gracze
Godzina Kodowania
otrzymają atrakcyjne nagrody.
na wakacje
Turniej na zapisy. Zapisy w Biw
Bibliotece
bliotece Młodych.
20.07 W krainie groźnych
W każdy poniedziałek i środę,
wikingów
w Klasopracowni na parterze,
w godzinach 11:00–13:00,
dla dzieci w wieku 9–12 lat.
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Każde zajęcia wymagają wcześniejszego zapisu,
osobiście w Dziale Multimedia
lub telefonicznie 338479805.

Oświęcimskie Centrum Kultury
ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim
tel./faks: 338422575
www.ock.org.pl, ock@ock.org.pl

Święto grodu nad Sołą
Święto Miasta Oświęcim to okazja do przypomnienia bogatej historii i tradycji miasta, jak również do wspólnej wspaniałej zabawy.
Z okazji Święta Miasta
Oświęcim 31 sierpnia 2017
roku w Oświęcimskim Centrum Kultury odbędzie się
uroczysta sesja Rady Miasta
Oświęcim, którą uświetni Zespół Muzyki Dawnej z Zamku Królewskiego na Wawelu
„Floripari”.
1 września zostanie otwarta
wystawa prac artystów ziemi oświęcimskiej w ramach
„II Oświęcimskiego Salonu
Sztuki”, a 2 i 3 września 2017
roku na stadionie Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji
odbędą się koncerty. 2 wrze- Farna, Mateusz Ziółko, Shaśnia oświęcimskiej publicz- kin Dudi, Kobranocka, Baności zaprezentują się: Ewa yer Full.

Fot. M. Bielińska

14 sierpnia

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

W folkowym klimacie
5 sierpnia o godzinie 18:00 na estradzie obok OCK podczas
koncertu „Folkowe klimaty” zaprezentują się Wałasi, Megitza Trio oraz Carrantuohill & Salake.
Wieczór rozpocznie koncert
zespołu Wałasi, który powstał
ponad 30 lat temu w Istebnej. Początkowo wykonywał
tradycyjną muzykę Beskidu
Śląskiego, sięgając również
do tradycji muzycznych łuku
Karpat. Z czasem muzykę
tę aranżując i tworząc nowe
kompozycje. W obecnym
składzie zespół gra od 2016
roku, tworząc nowe brzmienia „od ujścia do źródła”
wzbogacone o instrumenty,
które nadają wyjątkowości
i unikatowości brzmienia.
Jako drugi zaprezentuje się
Megitza Trio. Grająca na kontrabasie wokalistka Megitza
w wieku 16 lat opuściła swoją górską wioskę w pobliżu
Zakopanego i wyjechała do
Ameryki. Pragnienie mło-

Zespół Wałasi tworzą: Zbigniew Wałach – skrzypce,
śpiew, instrumety pasterskie, Katarzyna Broda Firla – śpiew,
cymbały, Jan Wałach – skrzypce, śpiew, Maciej Szymkowiak
– altówka i Bolesław Niedoba – śpiew, kontrabas

dzieńczej wolności, ambicja,
charyzma i góralska siła pomogły jej zbudować karierę
kiedyś w USA, a teraz w Europie. Do tej pory wydała 7 albumów studyjnych, najnowszy to „Happy Metal”, który

19.07 Godzina Kodowania.
Ale Kosmos: Spacecraft 3D
24.07 Godzina Kodowania.
Projektujemy aplikacje
26.07 Godzina Kodowania.
Budujemy robota ze szczoteczki
25.07 Na polach Grunwaldu,
czyli historia największej bitwy
27.07 Grunwald w miniaturze
– tworzenie makiety
1.08 Z łopatą przez dzieje.
Nim Oświęcim powstał
3.08 Spotkanie z przeszłością
– warsztaty archeologiczne

Natomiast 3 września wystąpią: Andrzej Piaseczny, Dawid
Kwiatkowski, Lumines oraz
Orkiestra dęta z Wilamowic,
„Fruktaki” z programem dla
dzieci pt. „Fruktakowo-Zagadkowo”, „Gwardia Gryfa”
ze spektaklem pt. „Cztery żywioły”, w programie ponadto
animacje dla dzieci i pokaz
sztucznych ogni.
Organizatorami imprez w ramach Święta Miasta Oświęcim 2017 są: Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji (2 września) i Oświęcimskie Centrum Kultury (3 września).
– adam

Do dyspozycji czytelników jest
także PlayStation, X-Box, LEGO Mindstorms, tenis stołowy,
szachy oraz bogaty wybór gier
planszowych.
Megitza Trio w składzie: Megitza – śpiew, kontrabas, wavedrum, Stasiu Rzadkosz – śpiew, akordeon, beat machine
i Marcin Lesniak – śpiew, skrzypce, gitara

powstał w formacji Megitza
Trio. Zespół stworzył nowy
gatunek muzyczny o nazwie
„happy metal” – połączenie
tradycyjnych instrumentów
oraz elektronicznych looperów i bębnów, czego efektem
jest transfolkowe brzmienie
inspirowane nowoczesnymi
gatunkami muzycznymi.
Na zakończenie wystąpi grupa Carrantuohill wykonująca
zarówno tradycyjną muzykę celtycką rodem z Irlandii
i Szkocji, jak i własne opracowania aranżacyjne oparte
na „celtyckich korzeniach”.
Zespołowi będą towarzyszyli tancerze z grupy tańca irlandzkiego „Salake”.
Koncert będzie towarzyszył
54. Tygodniowi Kultury Beskidzkiej.
– adam

głośnik kulturalny
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Wydarzenia w Oświęcimskim Centrum Kultury
25.07 godz. 19:00 22. Letnie
Koncerty Organowe – Jennifer
Pascual (USA)/organy, Anna
Śliwa/fidel, surdynka, lira da
braccio, skrzypce barokowe
(kościół św. Maksymiliana)

31.08 godz. 17:00 Uroczysta
sesja Rady Miasta Oświęcim
z okazji Święta Miasta Oświęcim 2017
1.09 godz. 18:00 II Oświęcimski Salon Sztuki – otwarcie
wystawy prac artystów ziemi
oświęcimskiej z okazji Święta
Miasta Oświęcim 2017
2–3.09 Święto Miasta Oświęcim 2017
czytaj obok

To ostatni już koncert w ramach tegorocznych Koncertów
Organowych. Będzie można
usłyszeć grającą na organach
Amerykankę – Jennifer Pascual. Organistce towarzyszyć będzie Anna Śliwa, skrzypaczka
o wielostronnych zainteresowaniach, specjalistka w zakresie skrzypiec współczesnych
i barokowych.
28.07 godz. 18:00 „Artyści Bałysówki” – otwarcie
wystawy malarstwa i rzeźby
Marii Koman, Jana Bednarza,
Tadeusza Maja
29.07–6.08 godz. 18:00
54. Tydzień Kultury Beskidzkiej (estrada obok OCK)
5.08 godz. 18:00 Koncert
„Folkowe klimaty” – „Wałasi”,
„Megitza Trio”, „Carrantuohill
& Salake” (estrada obok OCK)
czytaj obok
28.08 godz. 15:00–19:00
„Bajeczna Fiesta” – wakacyjna impreza plenerowa parking
przed Oświęcimskim Centrum
Kultury
czytaj poniżej

30.09 godz. 18:00 „LIVE?” –
jubileuszowy koncert Andrzeja
Poniedzielskiego
6.10 godz. 18:00 „Czterech
jeźdźców Apopaklipsy” – program Kabaretu Łowcy. B
15.10 godz. 18:00 „Pomoc
domowa” – spektakl komediowy z Teatru Bagatela w Krakowie
19.10 godz. 19:00 „Trzy
dekady” – koncert zespołu
Farben Lehre w ramach sceny
alternatywnej
22.10 godz. 18:00 „ZOO” –
koncert Katarzyny Groniec
27.10 godz. 20:30 „Pod
prądem” – program Kabaretu
Skeczów Męczących
2.11 godz. 18:00 „Łatwopalni. Zaduszki z Jackiem
Cyganem” – koncert w wykonaniu Kamili Klimczak, Jacka
Cygana i Kameleon Quintet
pod kierownictwem Radosława
Labakhuy
5.11 godz. 18:00 „Madama
Butterfly” – opera Giacomo
Pucciniego z Opery Śląskiej
w Bytomiu
10.11 godz. 18:00 „Perły
muzyki polskiej” – koncert
w wykonaniu Acoustic Quartet
i Wojciecha Waleczka w ramach projektu Dom otwarty
z cyklu: Muzyka – źródło
skojarzeń
12.11 godz. 17:00 „Gdy
powiesz: TAK” – program
Kabaretu Hrabi

17.11 godz. 18:00 Koncert
Piotra Bukartyka
24.11 godz. 18:00 Maciej
Fortuna Słowiański – koncert
w wulkanie w ramach projektu
Dom otwarty z cyklu: Muzyka
– źródło skojarzeń
26.11 godz. 18:00 „Selfie.
com.pl” – spektakl komediowy
w wykonaniu: Julii Kamińskiej,
Doroty Pomykały, Filipa Bobka
i Mirosława Baki/Roberta
Gonery
3.12 godz. 19:00 „Jeszcze
Polska Muzyka” – koncert
VIII edycji cyklu w wykonaniu
Orkiestry Akademii Beethovenowskiej w Krakowie w ramach projektu Kultura 50/50
9.12 godz. 18:00 „Kłamstwo”
– spektakl komediowy w wykonaniu: Joanny Liszowskiej/Izabeli Kuny, Mileny Suszyńskiej,
Wojciecha Malajkata/Piotra
Szwedesa i Mikołaja Roznerskiego/Sambora Czarnoty
11.12 godz. 18:00 „Punkt
widzenia” – recital Ireny Santor
16.12 godz. 17:00 „Ostatnie
takie trio” – program Kabaretu
Ani Mru-Mru

Repertuar „Naszego Kina”
„Gru, Dru i Minionki 3D” PREMIERA (b.o.), prod. USA 2017,
reż. Kyle Banda, Pierre Coffin,
Eric Guillon, 96 minut (3D)
18–20.07 godz. 17:00 (3D)
„Mężczyzna imieniem Ove”
PREMIERA (15 l.), prod.
Szwecja 2015, reż. Hannes
Holm, 116 minut
18–20.07 godz. 19:00

Wystawy

do 23.07 Wystawa prac
dzieci z sekcji plastycznej OCK
kierowanej przez Władysławę
Kapcińską
do 23.07 „Historia wydawnictwa Marvel – lata 1970–
1990”
26.07–16.08 Wystawa prac
Karoliny Łukawskiej
26.07–16.08 Wystawa prac
Joanny Partyki

„Dunkierka” (13 l.), prod.
Francja, Holandia, USA,
Wielka Brytania 2017, reż.
Christopher Nolan, 110 minut
18–24.08

„Z nurtem życia” (7 l.), prod.
Polska 2017, reż. Krzysztof Sarapata, Tomasz Kotaś, 52 minuty
14–17.08
„Kedi – sekretne życie kotów”
(10 l.), prod. Turcja, USA
2016, reż. Ceyda Torun,
80 minut
14–17.08

„Mała Wielka Stopa” (b.o.),
prod. Belgia, Francja 2017,
reż. Ben Stassen, 91 minut
25–31.08

„Sarila” (b.o.), prod. Kanada
2013, reż. Nancy Florence
Savard, 80 minut
23.08 godz. 10:00
„Munio. Strażnik Księżyca”
(b.o.), prod. Francja 2016,
reż. Alexandre Heboyan, Benoît Philippon, 85 minut
30.08 godz. 10:00

Kino dla Dzieciaka
„Rock Dog. Pies ma głos!”
(b.o.), prod. Chiny, USA 2016,
reż. Ash Brannon, 80 minut
20.08 godz. 15:00

„Dwie kobiety” PREMIERA
(15 l.), prod. Francja 2017,
reż. Martin Provost, 117 minut
25–31.08
„Frantz” (15 l.), prod. Francja
2016, reż. François Ozon, 113
minut
25–30.08
„Święty Piotr i inne papieskie
bazyliki Rzymu 3D” – film
z cyklu „Art Beats – wielka

Dla amatorów sztuki

Bajeczna fiesta

na ekranie” prezentowane
będą dzieła najwybitniejszych artystów malarstwa
z najważniejszych muzeów
na całym świecie. Arcydzieła będzie można oglądać na
kinowym ekranie z różnych
perspektyw, zaś wędrówce
po salach galeryjnych i muzealnych towarzyszą historie dzieł, biografie artystów,
wypowiedzi ekspertów analizujących styl i technikę obrazów.
Cykl rozpocznie 18 września
film pt. „Leonardo” z The National Gallery w Londynie.
W kolejnych odsłonach będzie można zobaczyć prace
Muncha, Rembrandta, MiNatomiast w ramach zna- chała Anioła i van Gogha.
– adam
nego już oświęcimskiej publiczności cyklu „Wystawa

Nasze Kino zaprasza na dwa cykle filOświęcimskie Centrum Kultury zaprasza dzieci na wakacyj- mowe poświęcone sztuce.
ną imprezę plenerową, która odbędzie się 28 sierpnia.
Tego dnia na parkingu przed
Oświęcimskim
Centrum
Kultury w godzinach od
15:00 do 19:00 dzieci będą
mogły skorzystać z dmuchańców, a od godziny 16:00
także z animacji.
O godzinie 17:00 przed budynkiem OCK odbędzie się
interaktywny spektakl w wykonaniu Teatru Kultureska
pt. „Bajeczna Fiesta” pełen
muzyki i animacji dla najmłodszych. Będzie kolorowo
i wesoło, będzie szaleństwo
i zabawa! Dzieci razem z Jelonkiem Bronkiem, Biedronką Ilonką i Pszczółką Julką

„Sawa. Mały wielki bohater”
(b.o.), prod. Rosja 2015, reż.
Maxim Fadeev, 87 minut
19.07 godz. 10:00

„Misiek w Nowym Jorku”
(b.o.), prod. USA 2016, reż.
Trevor Wall, 90 minut
16.08 godz. 10:00

„Auta 3 3D” (b.o.), prod. USA
2017, reż. Brian Fee, 109
minut (3D)
18–24.08

„Olli Mäki. Najszczęśliwszy
dzień jego życia” PREMIERA
(15 l.), prod. Finlandia, Szwecja, Niemcy 2016, reż. Juho
Kuosmanen, 92 minuty
21–27.07 godz. 19:30

Wakacyjna strefa
taniego kina

„Gang wiewióra” (b.o.), prod.
Kanada, Korea Południowa,
USA 2014, reż. Peter Lepeniotis, 85 minut
26.07 godz. 10:00

„Smerfy. Poszukiwacze
zaginionej wioski” (b.o.), prod.
USA 2017, reż. Kelly Asbury,
89 minut (2D/3D)
21–27.07 godz. 16:00 (2D),
godz. 17:45 (3D)

Galeria „Tyle światów”

do 23.07 „Fotografia ojczysta
– wiek XXI” – wystawa fotografii grupy „Pictorial Team”
27.07–16.08 „Artyści Bałysówki” – wystawa malarstwa
i rzeźby Marii Koman, Jana
Bednarza, Tadeusza Maja

„Fatima. Ostatnia tajemnica”
PREMIERA (12 l.), prod.
Hiszpania 2017, reż. Andrés
Garrigó, 80 minut
14–24.08

sztuka Renesansu i Baroku”,
90 minut
4.09 godz. 18:00

będą śpiewać, pląsać, a także urządzać wesoły taneczny
korowód. Obok dobrego humoru nie zabraknie również
treści wychowawczych i edukacyjnych. Bohaterowie spektaklu udowodnią, że w życiu warto uwierzyć w siebie
i swoje możliwości – bo tylko
wtedy można być kim tylko
się chce – czarodziejem, tancerzem, a nawet... superbohaterem, a także przypomną,
jak dbać o przyrodę i jak
uczynić świat piękniejszym.
Wstęp wolny.
– adam

„Art Beats – wielka sztuka
Renesansu i Baroku” to cykl
prezentujący najwspanialsze
zabytki sztuki włoskiej – malarstwa, rzeźby i architektury.
4 września o godz. 18:00 będzie można zobaczyć film
dokumentalny pt. „Święty
Piotr i inne papieskie bazyliki Rzymu 3D” będący wielowymiarowym
spacerem
po czterech bazylikach – św.
Piotra, św. Jana na Lateranie, Santa Maria Maggiore (św. Marii Większej) i św.
Pawła za Murami.
Kolejny seans poświęcony
„Piekłu” Botticellego w październiku.
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pejzaż za mgłą

BOGNA WERNICHOWSKA

Atrakcje lata w mieście

N

ie wszyscy – nawet lepiej sytuowani Galicjanie wyjeżdżali
na wilegiaturę, nie każdego przyciągały kurorty albo
uroki wakacji u krewnych
żyjących w szlacheckich
dworkach… Około połowy
XIX stulecia wyprawy na
prowincję wymagały sporego hartu ducha, umiejętności znoszenia niewygód
– jazdy bryczkami po wyboistych drogach, nocowania na trzeszczących słomą
siennikach, zimnej wody do
mycia, a nieraz i niesmacznego czy zbyt prostego jadła… Galicyjscy pamiętnikarze nieraz pisali z ironią
o uciążliwościach spędzania
lata z dala od domu, chwaląc sobie rozliczne dostępne w czas kanikuły miejskie rozrywki. A oferowały
je nie tylko Kraków, Lwów
czy większe miasta w rodzaju Stanisławowa czy Tarnowa, ale i mniejsze powiatowe miasteczka.
Nieomal każda kawiarnia od czerwca do września
urządzała letni ogródek,
gdzie ciepłym wieczorem
można było przy mrożonej
kawie, kruszonie czy orszadzie (napój dziś zapomniany, sporządzany z mielonych migdałów i mocno
ochłodzonej słodkiej śmietanki) posłuchać muzyki
w wykonaniu tria instrumentów smyczkowych czy
nawet kwartetu.
Latem odbywały tournée zespoły z innych części imperium, popisując się
na narodowych instrumentach. Austriacy grali na cytrach, śpiewając do wtóru
i jodłując, Czesi (a częściej
Czeszki) – na harfach. Koncerty młodych, ładnych
dziewcząt ubranych w regionalne stroje przyciągały
panów nie tylko młodych,
a zaproszenie harfistki na
kolację z winem było marzeniem nawet statecznych
ojców rodzin, którzy wysłali
małżonkę z dziećmi na letnisko.
Jeśli wieczorne koncerty
w kawiarnianych ogródkach
nie uchodziły za odpowiednią rozrywkę dla przyzwoitych niewiast, o tyle
w letnich teatrzykach działających w dużych miastach
chętnie bywały małżeńskie
pary, nawet z dorastającymi
dziećmi. Miejscowe zespoły teatralne przygotowywały na lato jednoaktowe komedie, często też program
wypełniały arie, ballady
czy kuplety połączone z zabawnymi skeczami. Niekie-

dy popisywali się żonglerzy
i sztukmistrze nagradzani
hucznymi brawami, kiedy
wyciągali z cylindra króliki, ożywiali róże na kapeluszach pań, a z kieszeni panów wyfruwały kanarki…
Letnie przedpołudnia
często spędzano na długich
spacerach, a w ciepłe dni
chętnie kąpano się w rzekach i stawach. W drugiej
połowie XIX stulecia władze
miejskie urządzały kąpieliska. W Krakowie, niedaleko
Wawelu stanęły letnie łazienki – pawilon z kabinami i pomostem. Niewiasty
i dzieci mogły tam przebrać
się w długie, lniane koszule
i sznurowane pantofle, aby
wejść do wody. Mężczyźni
mieli swój pawilon nieco
dalej, a teren do kąpieli odgrodzony był od damskiego kąpieliska grubą liną,
ale panie i tak skarżyły się
na swawolników przepływających niby przypadkiem
na niewieścią stronę, by wynurzyć się nagle wśród pań
tłumacząc się, że zniosła ich
woda… Inni (a było wśród
nich wielu wojskowych)
rozmyślnie spacerowali na
przeciwległym brzegu, obserwując kąpiące się damy
przez lornetki. Skargi składane w magistracie zostały przekazane władzom
twierdzy Kraków i ponoć
komendant wydał oficerom
zakaz używania lornetek
podczas spacerów brzegiem
Wisły naprzeciw łazienek.
Miejscowości,
gdzie
przez cały rok stacjonowały
pułki kawalerii – latem wyruszające na manewry, korzystały z wolnych maneży
i błoń, by gościć cyrki, a także cieszące się dużym zainteresowaniem w tamtych
czasach trupy hippiczne
złożone z dobrze utrzymanych koni i uprawiających
woltyżerkę jeźdźców. Byli
to najczęściej Kozacy, Gruzini czy Węgrzy występujący w oryginalnych strojach, pokazujący zapierające
dech w piersiach widzów
ewolucje na grzbietach koni
w bogatych uprzężach.
Niekiedy wśród jeźdźców
pojawiały się amazonki –
młode dziewczyny w powiewnych sukniach lśniących od świecidełek, które
„z lekkością motyli fruwały, unosząc się w siodłach,
zmieniając w pełnym biegu
wierzchowce i przeskakując
płonące obręcze” – jak obrazowo relacjonował tego
rodzaju spektakl w sierpniu 1852 felietonista „Czasu”. Bogaci panicze rzucali
amazonkom róże – zdarza-

ło się, że do łodyżki kwiat
miał przywiązane aksamitne zawiniątko z jakąś ozdobą w rodzaju srebrnej broszki z koralem, naszyjnika
z bursztynem, a nawet zdarzało się złotego łańcuszka
z łezką perłową albo złotych
kolczyków.
Były to czasy, kiedy
wszelkie formy wzbijania się
w powietrze budziły ogromne zaciekawienie wszystkich – od godnych starców
do ledwie odrosłych od
ziemi. Przyjazd dzielnych
awiatorów z balonami przyciągał do Krakowa także
mieszkańców miejscowości oddalonych od Krakowa
o kilkadziesiąt kilometrów
– cierpliwie wyczekiwali na
Błoniach aż przy dźwiękach
orkiestry „mistrzowie podniebnych lotów” przygotują
sprzęt i wzbiją się w powietrze. Z reguły byli to cudzoziemcy z Francuzami i Brytyjczykami na czele – do
gondoli balonów zabierali
czasem ładne towarzyszki
życia w gustownych kapeluszach przypiętych do koków długimi szpilkami, niekiedy – psy, a nawet papugi.
Francuz Jean Brissard leciał
z pięknym, czarnym pudlem, Anglik – Wiliam Cabbot miał siedzące na brzegu
gondoli – dwie barwne ary,
które kiedy balon wzbijał
się w powietrze „wznosiły
dziarskie okrzyki w rodzimym języku awiatora”.
Byli też ludzie, którzy
urządzali publiczne pokazy skoków z wysokości, posługując się spadochronem.
I ci śmiałkowie gromadzili wielu widzów. W przeciwieństwie do szczęśliwie
zakończonych lotów balonem – nie zawsze miały dobry finał. We wrześniu 1859
roku z wieży kościoła św.
Anny opuścić się miała na
spadochronie pewna młoda
Austriaczka – Aneta Jeritz.
Miała za sobą wiele skoków
z ratuszowych i kościelnych
wież w całym imperium.
W Krakowie „latającej niewieście” zdecydowanie się
nie poszczęściło – kiedy
skoczyła z wieży, nagły podmuch wichru poniósł ją
nad kasztanami plant i posadził na dachu jednej z kamienic tak gwałtownie,
że panna Jeritz wplątana
w linki zsunęła się w dół
i padając złamała nogę…
Biedna musiała leczyć się
w krakowskim szpitalu, co
pochłonęło większą część
jej honorarium.

Nakładanie artystycznych fal
Malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba, ceramika, tkanina i fotografia są obecne na wystawie „Interferencje – wernisaż jednej
pracy”, która zagościła w dostojnych murach Muzeum Zamek
w Oświęcimiu.

Artyści z „plastyka” w Nowym Wiśniczu chętnie pozowali do pamiątkowych zdjęć

„Interferencje – wernisaż jednej pracy” jest szóstą z rzędu
edycją przedsięwzięcia prezentującego prace twórczego środowiska artystów związanych
z Liceum Plastycznym w Nowym Wiśniczu. W Oświęcimiu
przedsięwzięcie jest obecne po
raz pierwszy i cieszy się dużym
zainteresowaniem – na wernisażu zjawiło się wielu artystów,
nie tylko związanych z wiśnickim „plastykiem”, a także wielu
wielbicieli i miłośników sztuki. Nie ma się co dziwić, wszak
wśród mieszkańców Oświęcimia i okolic są absolwenci, twórcy, którzy artystyczne szlify zdobywali w Nowym Wiśniczu – na
wystawie prezentowane są prace
Pawła Warchoła, artysty grafika
i Zdzisława Wójcika, artysty ceramika. W sumie w oświęcimskim Muzeum Zamek eksponowane są dzieła pięćdziesięciu
dwóch twórców. Dlatego po raz
pierwszy w historii muzeum
prace były prezentowane nie
tylko w pomieszczeniach wystawienniczych na parterze, ale
też w klimatycznych ceglanych
podziemiach.
Organizatorami „Interferencji” są absolwenci i wykładow-

nagłaśniamy

cy Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu, a inicjatorem
wszystkich edycji przedsięwzięcia jest prof. Adam Pociecha z Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach wraz z Robertem
Dudkiem – nauczycielem Liceum Plastycznego w Nowym
Wiśniczu.
– Hasło „Interferencje” jako oddziaływanie na siebie różnych
zjawisk okazało się niezwykle
inspirujące dla artystów. Świadczą o tym prace o bogatych odniesieniach do rzeczywistości,
osobistych emocji i doświadczeń, do świata idei i wyobraźni – mówi Monika Sitek z Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
Wystawa jest prezentowana od
zeszłego roku w kilku miastach
Polski w wybranych galeriach,
muzeach i ośrodkach kultury. To siedem odmiennych
przestrzeni, które wymuszają
za każdym razem inne relacje
i konstelacje ekspozycyjne prac.
„Interferencje” były już w Muzeum Ziemi Wiśnickiej – Zamek w Wiśniczu, Galerii Sztuki
Współczesnej Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży,
Muzeum Miasta Jaworzna,
a prezentowane będą jeszcze

w Muzeum w Chrzanowie im.
Ireny i Mieczysława Mazarakich, w Myślenickim Ośrodku
Kultury i Sportu oraz Galerii
Sztuki MOK w Dębicy.
– Wydarzenie, jakim jest wystawa „Interferencje” pozwala na ponowne spotkanie artystów i dokonanie przeglądu
najnowszych prac. Wystawa
w swym założeniu jest ambitnym, uniwersalnym i otwartym
projektem. Uczestniczą w niej
artyści nie tylko z Polski, ale też
z Francji, Austrii i USA – mówi
Robert Dudek, jeden z kuratorów wystawy.
– Celem naszego projektu jest
promocja sztuki współczesnej,
prezentacja ciekawych zjawisk, odkrywanie osobowości w świecie plastyki, a także
budowanie pomostów pomiędzy dziełem sztuki a odbiorcą.
Towarzyszy temu niezmienne
przekonanie o dużym potencjale twórczym naszego środowiska – dodaje kurator.
Wystawa „Interferencje – wernisaż jednej pracy” w Muzeum
Zamek w Oświęcimiu będzie
czynna do 17 sierpnia br.
– Marzena Wilk

kamila drabek

Klucz do szczęścia

W

poprzednim numerze recenzowałam
książkę o duńskim
hygge. Pozostajemy
w kręgu podobnej tematyki,
gdyż lato i sezon urlopowy to
świetny czas na zastanowienie,
co można zmienić, aby żyło się
lepiej, aby na co dzień towarzyszyło nam poczucie szczęścia.
„Skandynawski
sekret.
10 prostych rad, jak żyć szczęśliwie i zdrowo” to poradnik napisany przez Bertila Marklunda,
lekarza, który po przedwczesnej
śmierci rodziców zaczął analizować związek między stylem

życia a jego długością. Doszedł
do wniosku, że w prosty sposób
można wzmocnić układ odpornościowy i chronić się przed
stanami zapalnymi. A co najważniejsze – w żadnym wieku
nie jest za późno na zmianę!
Marklund propaguje mądry
styl życia, z zastosowaniem filozofii szwedzkiego lagom, która zakłada życie w równowadze
oraz czerpanie radości z tego,
co się kocha. Dotyczy to każdej
sfery życia. Słowo lagom, oznacza: w sam raz.
Lagom to kolejna, moim
zdaniem, współczesna wersja

epikureizmu. Czy zdecydujemy
się naśladować Szwedów w ich
prostych sposobach osiągania
szczęścia? Na początek polecam przeczytanie książki Bertila Marklunda pt. „Skandynawski sekret. 10 prostych rad, jak
żyć szczęśliwie i zdrowo”.

kultura
Festiwalowe emocje
Punktem kulminacyjnym 8. edycji Tauron Life Festival Oświęcim 2017 był emocjonujący koncert legendarnej grupy Scorpions, połączony z wręczeniem statuetki Peacemakera. Niosąca pokojowe przesłanie trzydniowa impreza trwająca
od 22 do 24 czerwca dostarczyła wrażeń muzycznych, teatralnych, sportowych
i artystycznych.
Występ i uhonorowanie
Scorpionsów było pięknym
zwieńczeniem festiwalu, który od pierwszej edycji mocno
podkreśla ideę walki o pokój
i zacieranie granic między
ludźmi. Rozgrzana trwającym od półtorej godziny
koncertem niemieckich gigantów rocka publiczność
entuzjastycznie przyjęła wiadomość o wyróżnieniu zespołu.
– Tę statuetkę przygotowaliśmy dla artystów, którzy budują pokojowy przekaz poprzez swoją twórczość. Dziś
wręczam ją po raz pierwszy
grupie Scorpions za utwór
„Wind of Change”, który ponad 25 lat od nagrania ciągle daje ludziom nadzieję
na lepszy świat – mówił Darek Maciborek, przekazując
na ogromnej scenie nagrodę
Klausowi Meine.
Muzycy byli zaskoczeni i wyraźnie wzruszeni taką niespodzianką w trakcie ich koncertu.

– Muzyka jest jasnym światłem przebijającym się przez
ciemne chmury. Dziś przyszliście tu wszyscy i połączyliście z nami – razem zjednoczyliśmy się w imię miłości
i pokoju. Muzyka jest przesłaniem dla życia! Świat nigdy nie powinien zapomnieć
o tym, co się tutaj wydarzyło wiele lat temu. Musimy
przekazać to świadectwo następnej generacji, ponieważ
chcemy pokoju na świecie! –

Kasia Kowalska

Julia Pietrucha

Klaus Meine

Fot. Mateusz Moskała LFO

podkreślił Klaus Meine, wokalista Scorpionsów, odbierając statuetkę, której autorem
jest oświęcimski artysta rzeźbiarz Remigiusz Dulko.
Później ze sceny zabrzmiały
dźwięki hitu „Wind of Change”, a stadion oświęcimskiego
MOSiR-u zamienił się w gigantyczną biało-czerwoną flagę, utworzoną z uniesionych
przez publiczność kartonów.
Wspaniały koncert Scorpionsi zakończyli przebojami „Still
LP

Dobry czas dla rzeźby
Od połowy czerwca na Rynku Głównym naszego miasta
znajduje się rzeźba z brązu oświęcimskiego artysty Remigiusza Dulki.
– To czasowa ekspozycja.
W ten sposób Miasto Oświęcim chce zaprezentować
mieszkańcom i odwiedzającym rynek gościom twórczość rodzimych artystów.
Na rynku od ubiegłego roku
prezentowana jest praca, pochodząca z cyklu „Rzeźby
przyszłości”, innej oświęcimskiej artystki, Agaty Agatowskiej – mówi Monika
Świętek-Smrek, zastępca naczelnika Wydziału Promocji
Miasta Oświęcim.

Rzeźba „bez tytułu” w zamyśle autora jest dziełem społeczno-publicystycznym, ma
wywoływać zainteresowanie
i reakcję odbiorców. Przez
Rynek Główny przechodzą
nie tylko oświęcimianie, coraz częściej można spotkać
w tym miejscu turystów. Dlatego Remigiusz Dulko stworzył rzeźbę, której forma jest
przystępna dla każdego i zauważalna.
– Rzeźba niejako nie jest
skończona, można jej coś do-

robić, dospawać – liczę tu na
inwencję i propozycje mieszkańców, czy turystów, co miałoby to być. Jestem ciekaw
najróżniejszych pomysłów
i liczę na dyskusję, co można jeszcze na bazie tej rzeźby
zrobić – mówi artysta.
– W niedalekiej przyszłości
zamierzam „puścić w świat”
zdjęcia mojej rzeźby z oświęcimskiego rynku, nie tylko
po to, aby zapytać, co ktoś by
tutaj dorobił. Chcę wzbudzić
zainteresowanie nie tylko

Loving You” i „Rock You Like
a Hurricane”.
Niemałych emocji dostarczył
też sobotni koncert w wykonaniu LP. Amerykańska wokalistka, która ma w Polsce
rzesze fanów, jest mistrzynią
budowania kontaktu z publicznością. Laura Pergolizzi pokazała wszystkim, że
choć jest niewysoką osobą,
to obdarzoną wielką charyzmą i fenomenalnym głosem,
pozwalającym jej na płynne
przechodzenie z niskich do
najwyższych tonów.
Tego dnia na dwóch scenach
TLFO wystąpiła też reprezentacja polskich artystów. Kasia
Kowalska pokazała rockowe oblicze, grając swoje największe przeboje, m.in. „Antidotum”, „Pieprz i sól” czy
„Maskarada”. Julia Pietrucha,
grając na ukulele, zaprezentowała folkowy repertuar z debiutanckiej płyty „Parsley”
i covery. Aplauz wywołały
klimatyczne koncerty LeskieShaggy

pracą, ale też miejscem i miastem, w którym jest eksponowana – dodaje Remigiusz
Dulko.
Oświęcimski artysta jest także autorem rzeźby – statuetki Peacemakera, która trafiła
w ręce członków legendarnej grupy Scorpions podczas
koncertu na Tauron Life Festival Oświęcim 2017.
– Podoba mi się to, że Darek
Maciborek ma pewną wizję
na rozwój formuły festiwalu
i szuka sposobów, jak ją realizować. Zobaczymy, co będzie
za rok... Obaj byliśmy zgodni, że taka statuetka, która
ma trafiać do sławnych artystów szerzących idee pokojowe musi mieć wysoką jakość
artystyczną i siłę przekazu –
podkreśla Dulko.
Statuetka Peacemakera to wyróżnienie, które ma być przy-

go i grupy Bisquit, a wyłoniony w konkursie Life On Stage
młody zespół Sekcja Muzyczna Kołłątajowskiej Kuźni
Prawdziwych Mężczyzn nie
przestraszył się wielkiej sceny TLFO i z dużą swobodą
zaprezentował publiczności
swoje kawałki z pogranicza
rocka i kabaretu.
Zanim zaczęły się sobotnie
koncerty Heiko Klohn, artysta z Dachau podpisał zaprojektowany przez siebie mural,
który znajduje się na budynku PZ nr 2 od strony ul. Olszewskiego, a w godzinach
porannych w okolicy stadionu MOSiR odbył się bieg
uliczny, którego gwiazdami
byli mistrz olimpijski Robert Korzeniowski i trenerka fitness, Adrianna Palka.
Odcinek specjalny biegu na
koronnym dystansie 10 km
prowadził obok Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Także piątkowe koncerty na
stadionie MOSiR-u były gwarancją dobrej zabawy. Początek dnia należał do zespółu
Kandinsky z Dachau, po którym pałeczkę przejęła elektropopowa grupa I Wear*
Experiment z Estonii. Fanów
alternatywnego rocka usatysfakcjonował i dopieścił występ grupy Lao Che, a w kli-

znawane twórcom i osobowościom za szczególny wkład
w szerzenie idei pokoju – ambasadorom tej idei na świecie.
– Pierwsza statuetka trafiła w ręce zespołu Scorpions, którego przebój „Wind
of Change” stał się nieformalnym hymnem upadku ko-
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mat zabawy wprowadziła
polsko-francuska formacja
BeMy.
Piątkowy wieczór należał
jednak do muzyki o jamajskich korzeniach. Obchodząca 20-lecie działalności grupa
Maleo Reggae Rockers doskonale łączyła rytmy reggae
z rockowymi gitarami, zaś
pozytywne wibracje kawałków Mesajah udzieliły się publiczności i rozgrzały ją odpowiednio do występu gwiazdy.
Już po kilku minutach koncertu Shaggy’ego oczywistym
było, że pochodzący z Jamajki
artysta zawładnie totalnie sercami fanów. Charyzmatyczny Shaggy nie zapomniał zaśpiewać swoich największych
przebojów, takich jak „Boombastic”, „Feel the Rush” czy
„Angel”.
Stadionowym koncertom towarzyszyły akcje edukacyjne
prowadzone przez partnerów
festiwalu, m.in. Legalną Kulturę, Polską Akcję Humanitarną, Amnesty International
i UNICEF. W ramach TLFO
w Międzynarodowym Domu
Spotkań Młodzieży odbyła się
konferencja pt. „Dziedzictwo
kulturowe krajów nadbałtyckich”, z udziałem ekspertów
z dziedziny literatury, muzyki
i designu.
Festiwal
rozpoczął
się
w czwartek w Oświęcimskim Centrum Kultury sztuką teatralną „Edukacja Rity”,
w wykonaniu rewelacyjnych
aktorów – Katarzyny Ucherskiej i Piotra Fronczewskiego.
Tuż przed spektaklem wręczono nagrody w konkursie
na plakat „Granica łączy”.
Bezpłatne pokazy filmów
„Selma” i „Sugar Man” oraz
kameralny, kinowy koncert
Petera J. Bircha – tegoroczne
nowości w programie TLFO,
ze względu na świetne przyjęcie, zapewne pozostaną
w nim na dłużej.
– Marzena Wilk

munizmu w Europie i ponad
ćwierć wieku po nagraniu
wciąż niesie ludziom na każdym kontynencie nadzieję na
lepszy świat – mówił Darek
Maciborek, pomysłodawca
i dyrektor TLFO 2017.
– Marzena Wilk
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kultura
Kolorowy przegląd
Wystawa prac dzieci i młodzieży uczęszczających do sekcji plastycznej w Oświęcimskim Centrum Kultury stanowi
piękne podsumowanie ich całorocznej pracy twórczej.

Spotkania
z marzeniami
W czerwcu odbyło się ósme, finałowe
spotkanie turnieju dla przedszkolaków
pn. „Gdy będę duży”.

czterech międzynarodowych,
pięciu ogólnopolskich, jednej wojewódzkiej i dwóch powiatowych. Były to konkursy
m.in. w Tychach, Trzebini,
Będzinie, Iłży koło Radomia,
Częstochowie, Oświęcimiu
i Tokio.
Młodzi
artyści
uzyskali
na nich czterdzieści cztery nagrody i wyróżnienia oraz trzydzieści kwalifikacji do wystaw.
Na wyróżnienie wśród laureatów z grupy młodszej zasługują: Julia Konopka, Zuzanna
Konopka, Julia Rudiak, Olga
Moskała-Wróbel i Julia Kró-

Fot. Andrzej Rudiak

w wielu konkurencjach związanych z wybraną postacią
lub zawodem. Zapoznały się
z tajnikami pracy m.in.: strażaka, pielęgniarki, policjanta, bibliotekarki, piosenkarza,
aktorki, cukiernika, kosmetyczki czy krawcowej.
– Mali uczestnicy mieli możliwość rozmowy z przedstawicielami różnych profesji,
a także poznania najciekawszych i najtrudniejszych wyzwań, które stawia każdy
zawód – dodaje Agnieszka
Berny.
Na zakończenie finałowego
spotkania przedszkola otrzymały pamiątkowe dyplomy
oraz zabawki i słodycze. Organizatorem projektu „Gdy
będę duży” i fundatorem nagród było Oświęcimskie Centrum Kultury.
– ekt

wy plastycznej. Na zajęciach
stosujemy różne techniki,
przede wszystkim pastele suche i olejne, farby, tempery,
akryl, rysunek, techniki łączone. Uczestnicy podczas
zajęć nigdy nie rysują specjalnie na konkursy. Naprowadzam dzieci na tematy, a nie
na konkursy – mówi Władysława Kapcińska, instruktor
sekcji plastycznej w Oświęcimskim Centrum Kultury.
Powstałe w ciągu całego sezonu prace prezentowane były w
ramach dwunastu konkursów
i wystaw pokonkursowych:

Ulubione zakątki
Rozwijanie twórczej aktywności i ekspresji wśród dzieci, a przede wszystkim
uwrażliwianie na piękno oświęcimskiego staromiejskiego otoczenia to cele
szkolnego konkursu plastycznego, który rozstrzygnięto tuż przed rozpoczęciem
wakacji.

Fot. zbiory SP nr 1 w Oświęcimiu

Projekt realizowany był od
listopada ubiegłego roku.
W comiesięcznych spotkaniach brały udział dzieci
z przedszkoli miejskich nr: 7,
14, 16, 17, 18, a także niepublicznych: „Przygoda”, „Jedyneczka”, „Bajkowy Dworek”
i „Smyk”.
– Celem turnieju było zaprezentowanie zawodów, które są dla dzieci w tym wieku
źródłem marzeń i inspiracji.
Każdy z nas, będąc brzdącem,
marzył o olśniewającej karierze jako dorosły. Nie było
to wyłącznie pragnienie sławy, gdyż kariera ma dla każdego inny wymiar, ale chęć
wykonywania ciekawej pracy – mówi Agnieszka Berny,
instruktor z Oświęcimskiego
Centrum Kultury.
Trzyosobowe reprezentacje
każdej placówki brały udział

W zajęciach prowadzonych
przez Władysławę Kapcińską
aktywnie brało udział siedemdziesięciu młodych uczestników w wieku od 6 do 16 lat,
pochodzących z Oświęcimia
i okolic. Tworzyli oni pięć
grup zbliżonych wiekiem.
Młodzi artyści podczas zajęć
wykonywali
zróżnicowane
pod względem formy i treści
prace. Na wystawie znajdują
się dzieła każdego uczestnika
sekcji. Są pomysłowe i skłaniają odbiorców do refleksji.
– Wystawa jest podsumowaniem całorocznej zaba-

likowska, a z grupy starszej:
Agnieszka Hodur, Julia Martyka, Paulina Kała i Beata Paprzyca.
Podczas uroczystego otwarcia wystawy w OCK zostały wręczone medale, dyplomy i upominki z ostatnich,
czerwcowych konkursów. Był
to 47. Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej
Dzieci w Tokio, gdzie srebrny medal przyznano Oldze
Moskale-Wróbel, a brązowe
Zuzannie Konopce i Emilii
Hutny oraz VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Inspirowany Twórczością Bolesława Leśmiana w Iłży, gdzie
wyróżnienie otrzymała Julia
Martyka.
Wystawa prac sekcji plastycznej prezentowana będzie
do 23 lipca w holu dolnym
Oświęcimskiego
Centrum
Kultury.
– In

W
Szkole
Podstawowej
nr 1 im. Królowej Jadwigi
w Oświęcimiu wręczono nagrody uczestnikom Miejskiego Konkursu Plastycznego
„Mój ulubiony zakątek Starego Miasta w Oświęcimiu”. To
kolejne przedsięwzięcie zorganizowane w popularnej „Jedynce” we współpracy z Klubem „Oświęcimska Starówka”
i Radą Osiedla Stare Miasto.

Konkurs był skierowany do
uczniów klas II–IV oświęcimskich szkół podstawowych.
– Jego celem było uwrażliwienie dzieci na przestrzeń, która jest dziedzictwem kulturowym Oświęcimia, w której
przebywają i uczą się. Udział
w konkursie miał rozwijać
u uczestników kreatywność
oraz umiejętność dostrzega-

nia w przestrzeni miejskiej
detali
architektonicznych,
przyrodniczych, budzić zainteresowanie „małą ojczyzną”,
uczyć szacunku i przywiązania do miejsca zamieszkania
– informuje Anna Wiśniewska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Oświęcimiu.
Na konkurs wpłynęło trzydzieści pięć prac z dwóch
szkół: SP1 i SP9. Spośród

nich komisja wyłoniła najpiękniejsze rysunki, oceniając je pod względem estetyki
wykonania, kompozycji i indywidualnego podejścia do
tematu.
Pierwsze miejsce przyznano
ex aequo Kindze Bogackiej
i Michałowi Kaczmarczykowi, drugie Weronice Kasperczyk i Gabrieli Kuszneruk.
Trzecie miejsce przypadło
Miłoszowi Jarnotowi, Wiktorii Kolasie i Emilii Nowak,
a czwarte Aleksandrze Dębowskiej, Natalii Chromik
i Natalii Gabryś.
Organizatorzy, wręczając
nagrodzonym uczniom pamiątkowe dyplomy i upominki, zachęcali do udziału w kolejnych konkursach,
a także życzyli udanych wakacji.
– In

rozmaitości
Spotkanie po latach
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KRZYŻÓWKA 7/2017

Jak to jest spotkać po wielu latach swoich rówieśników
ze szkolnej ławy? Przekonało się o tym kilkanaście osób.
I radośnie polecają spotkania po latach każdemu.

KUPON
krzyżówka 7/2017
Nagrodę ufundowało
Wydawnictwo
Szkoła Podstawowa nr 2
w Oświęcimiu, uczniowie klasy b, uczęszczający w latach
1954–1962. Wówczas jedyna
podstawówka na osiedlu Chemików. Klasy bardzo liczne,
na tyle, że dzisiaj wprost nie
do pomyślenia – ponad pięćdziesięcioro dzieci w jednej.
– Dopiero gdy byliśmy
w V klasie otwarto Szkołę Podstawową nr 8. Wtedy
część osób przeszło do niej
i zrobiło się nieco luźniej,
choć nie za bardzo. W ostatniej, VII klasie było nas czterdzieścioro dwoje – opowiada
Cecylia Szadkowska, organizatorka spotkania klasowego.
Na wyznaczone miejsce przybyło dziewiętnaście osób.
– Na nasze spotkanie szliśmy
z różnymi uczuciami, przecież z niektórymi nie widzieliśmy się pięćdziesiąt sześć

lat! Zastanawialiśmy się, czy
będziemy mieli o czym rozmawiać, opowiadać, niektórzy nawet z tego powodu nie
przyszli. Okazało się, że tematów było multum, ani
w jednej dziesiątej nie wyczerpaliśmy ich. Dlatego już
planujemy kolejne spotkanie
– zaznacza organizatorka.
Rozmowy toczyły się różne,
tematycznie przede wszystkim związane z dzieciństwem.
– To okres, kiedy byliśmy
szczęśliwi, wolni i bez problemów. Wspominaliśmy też
naszych nauczycieli, jednak
nie ma już nikogo z nich na
tym świecie. Chcę podkreślić
jedno – nie było w naszych
rozmowach żadnych chorób,
ani licytacji, kto więcej przeżył w swoim życiu. I uważam,
że to jest podstawa, żeby się

dobrze bawić – zaznacza Cecylia Szadkowska.
Aż trudno uwierzyć, że po
tylu latach szkolni koledzy
nie mieli problemów z rozpoznaniem się. Przyznają, że nie
po posturze, sylwetce, ale po
uśmiechu i gestach było im
prościej. I dlatego, że przez
cały szkolny czas czuli między sobą przyjaźń – byli nie
tylko kolegami, koleżankami
z klasy, ale również z podwórka – osiedle było małe i wszyscy się znali.
– Polecam każdemu takie
„podstawówkowe” spotkania! Było świetnie, czuliśmy
się tak, jak przed pięćdziesięciu sześciu laty. Nawet ochrypłam, bo musiałam się przekrzykiwać jeszcze bardziej,
niż na przerwach – podsumowuje Cecylia Szadkowska.
– In

Przedwojenny oświęcimski pitawal

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

W

sobotę, 13 marca
1937 roku, o godzinie 21:30 na
peron oświęcimskiego dworca kolejowego wjeżdża pociąg z Zatora. Jego bufory są obryzgane
krwią i zwisa z nich czapka
policjanta. Kolejarze natychmiast powiadamiają posterunek policji w Brzezince.
Na dworzec przybywa komendant policji. Dokonuje
oględzin i na podstawie numeru służbowego ustala, iż
czapka należy do posterunkowego Antoniego Białkowskiego, pełniącego służbę
w Oświęcimiu. W międzyczasie policja w Oświęcimiu
zostaje powiadomiona przez

innego kolejarza, że w odległości 800 m od dworca znajdują się zmasakrowane zwłoki policjanta. W niedzielę po
południu przeprowadzona
zostaje sekcja zwłok, która
wykazuje, iż denat to posterunkowy Antoni Białkowski,
lat 32. Dochodzenie prowadzi do wniosku, iż wydarzył
się nieszczęśliwy wypadek.
Posterunkowy Białkowski,
pełniący w sobotnią noc
służbę w Dworach, jechał
prawdopodobnie na rowerze obok toru kolejowego na
trasie Zator–Oświęcim i zderzył się z parowozem pociągu
z Zatora, kierowanym przez
maszynistę Piotrowskiego.
Białkowski poniósł tragicz-

ną śmierć na miejscu. Okoliczności wypadku nie zostają dokładnie wyjaśnione ze
względu na brak świadków.
Antoni Białkowski pełnił
wcześniej funkcję rzecznika prokuratury przy sądzie
grodzkim w Oświęcimiu,
ciesząc się dobrą opinią i zaufaniem zwierzchników oraz
mieszkańców miasta. Był
wdowcem. Osierocił dwoje
dzieci.
– Kamila Drabek
* Artykuły z przedwojennej prasy udostępnia Łukasz
Szymański. Źródło: Krakowski „Ilustrowany Kuryer Codzienny”, nr 75. z 16 marca
1937 r.

Litery uporządkowane od
1 do 25 utworzą rozwiązanie – przysłowie żydowskie,
które wraz z kuponem
nr 7 naklejonym na
kartę pocztową należy
dostarczyć do 16 sierpnia
2017 r. do redakcji GZO,
Oświęcimskie Centrum
Kultury, ul. Śniadeckiego 24
w Oświęcimiu. Na zwycięzcę losowania czeka nagroda
książkowa. Prawidłowe
rozwiązanie krzyżówki
nr 6/2017 brzmi: „Dym
jest modlitwą ogniska”.
Nagrodę książkową otrzymuje p. Katarzyna Kulig
z Oświęcimia.
Gratulujemy i prosimy
o kontakt z redakcją.

Poziomo:
1) Na pagonie generała;
* Myśliwska potrawa;
2) Pogardliwie o marnym poecie;
3) Stadium owada;
* Stan upadku;
4) Drewniana chochla;
5) Wysięgnik żurawia;
* Miano;
7) Cu dla chemika;
* Suma pieniędzy;
9) Pędziwiatr z bajki;
* Wyrażana w liczbach;
11) Sakiewka;
* Glob, kula ziemska;
13) Kuzynka brzozy;
* Boża jest talentem;
14) Menu, karta dań;
15) Kontynentalny lantanowiec;
* Wędrowna grupa artystów;
16) Inaczej wybuch;
17) Starszy rangą od kapitana;
* Chciwiec, sknera;

Pionowo:
A) Najtrudniejszy metal do stopienia;
* Zdobyty puchar;
B) Klub piłkarski z Mediolanu;
C) Budowla bobrów;
*Wynik zharmonizowania;
D) Narzędzie Fidiasza;
E) Kant, brzeg;
* Wyborowy strzelec;
G) Widmo, zjawa;
* Świńska trawa;
I) Kreślony cyrklem;
* Torbacz z Australii;
K) Atrybut, przymiot;
* Bolesny skurcz;
Ł) Pigment;
* Tatrzański gryzoń;
M) Udar krwotoczny;
N) Bocianie na statku;
* Dawny atrament;
O) Montażowa w fabryce;
P) Wierszowana zagadka;
* Hatteria, współczesny prajaszczur.

Aby zamieścić reklamę lub ogłoszenie drobne,
należy skontaktować się z redakcją „GZO”.
Koszt ogłoszenia drobnego to 60 groszy za słowo
KOLEJNE WYDANIE „Głosu Ziemi Oświęcimskiej”
we wtorek, 22 sierpnia 2017 R.
„gzo” W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
dostępny NA WWW.OCK.ORG.PL
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Filip Płonka z UKH UniA przebywał na tygodniowym campie Pięć medali reprezentantów Oświęcimskiego Klubu Karate
w Finlandii
zdobytych w Limanowej

Nominacja z hokejowej centrali Dziewczęta w złotym
To niewątpliwie spore wyróżnienie dla młodego golkipera UKH Unia Oświęcim. Filip Płonka – bo o nim mowa
– znalazł się w gronie trzech
polskich hokeistów, którzy
zostali nominowani przez
Polski Związek Hokeja na Lodzie do udziału w tygodniowym campie w Finlandii.
Obóz organizuje Międzynarodowa Federacja Hokeja na
Lodzie. Oprócz Filipa Płonki wyróżniono tylko dwóch
innych 15-letnich hokeistów
z Polski – Michała Proczka (obrońca Polonii Bytom)
i Szymona Dobosa (napastnik Niedźwiadków Sanok).
Lipcowe zgrupowanie odbywało się tradycyjnie w fińskiej

miejscowości Vierumaki. Razem z Filipem Płonką, Michałem Proczkiem i Szymonem Dobosem do Finlandii
udało się dwóch przedstawicieli Polskiego Związku Hokeja na Lodzie – Adam Fras
i Rafał Twardy. W Vierumaki odbywały się także zajęcia
na lodowisku. Oświęcimianin
w środku lata miał zatem okazję do potrenowania na lodzie
w międzynarodowym towarzystwie.
– mac
Filip Płonka znalazł się
w gronie wybrańców, którzy
pojechali na obóz do Vierumaki
Fot. mac

Drużyna Kadeta i Szymon Zapała wyróżnieni podczas małopolskiej gali w Krakowie

Sukcesy pod koszem
To był bardzo udany sezon
dla koszykarskiej drużyny
z Oświęcimia. UKS Kadet
został mistrzem Małopolski
w kategorii do lat 16. Podopieczni Wojciecha Porębskiego zostali zaproszeni na
małopolską galę podsumowującą rozgrywki 2016/17,
która odbyła się w krakowskim Hotelu Europejskim.
Podczas uroczystości zostały nagrodzone wszystkie mistrzowskie drużyny w lidze

małopolskiej. Uhonorowano
także zawodników, którzy zostali powołani do kadry narodowej lub otrzymali tytuł
najbardziej wartościowego
gracza rozgrywek w swojej
kategorii wiekowej (MVP).
W gronie nagrodzonych po
raz pierwszy w historii znalazła się drużyna kadetów
z Oświęcimia. Ponadto indywidualnie uhonorowano
środkowego UKS Kadet –
Szymona Zapałę. Otrzymał

on tytuł MVP rozgrywek oraz
pamiątkowy certyfikat reprezentanta Polski w koszykówce
młodzieżowej.
– Duże brawa dla każdego
z zawodników, którzy stworzyli kapitalnie rozumiejący się kolektyw. Jestem dumny z tego zespołu i wierzę, że
kolejny sezon będzie równie
znakomity – stwierdził trener
UKS Kadet Oświęcim, Wojciech Porębski.
– mac

Na ligową inaugurację unitki czeka najbardziej odległy
z wyjazdów

Liga podzielona na grupy
Gdański Stoczniowiec będzie
pierwszym rywalem UKHK
Unii Oświęcim w sezonie
2017/18. Ten dwumecz zostanie rozegrany 2 i 3 września
w hali „Olivii”. W lidze pań
rywalizować będzie dziewięć
zespołów, które w pierwszej

fazie rozgrywek zostaną podzielone na dwie grupy.
Unitki trafiły do grupy z Polonią Bytom, Stoczniowcem Gdańsk, Naprzodem Janów i tyskimi Atomówkami.
W drugiej zagrają tylko cztery drużyny – PTH Kozice Po-

Czy w nowym sezonie unitkom uda się z powodzeniem
powalczyć o medale?
Fot. mac

znań, KS 1906 Cracovia, UKH
Białe Jastrzębie i MMKS Podhale Nowy Targ. Mistrzowskiego tytułu będą broniły bytomianki, które w minionym
sezonie wyprzedziły Stoczniowca Gdańsk i Atomówki
GKS Tychy. Przypomnijmy, że
unitki zostały sklasyfikowane
na piątej pozycji.
W porównaniu do poprzedniego sezonu do rozgrywek
dołączą dwa nowe zespoły,
które wracają do polskiej ligi.
Mowa o nowotarskich „Szarotkach” (w poprzednim sezonie grały na Słowacji) i Białych
z Jastrzębia (reaktywacja).
Mecze unitek w pierwszej fazie: Stoczniowiec Gdańsk,
wyjazd (2–3 września), GKS
Atomówki Tychy, u siebie (16
września), Naprzód Janów,
wyjazd (23 września), Polonia Bytom, u siebie (7 października).
– mac

kolorze

Znakomicie spisali się reprezentanci Oświęcimskiego
Klubu Karate z sekcją kick-boxingu podczas zawodów
w Limanowej. W tym małopolskim mieście odbył się
międzynarodowy turniej karate „One World, One Kyokushin”. Patronat nad zawodami objął Polski Związek
Karate.
Oświęcimski Klub Karate reprezentowało dziewięcioro
karateków. Rywalizowali oni
z Rosjanami, Ukraińcami,
Białorusinami, Węgrami, Austriakami i Czechami. W turnieju wzięło udział ponad 500
zawodniczek i zawodników.
Na najwyższym stopniu podium stanęła Dominika Chylińska (juniorki do 50 kg),
Elżbieta Ferenc (młodziczki
do 30 kg) i Oliwia Greczner
(młodziczki do 40 kg). Srebr-

ny medal wywalczył Szymon
Dębski (juniorzy młodsi do
60 kg), a brązowy Mateusz Ostrowski (juniorzy do
60 kg).
Na etapie 1/4 odpadła ich
klubowa koleżanka – Natalia
Matusz (juniorki do 50 kg).
Z kolei na eliminacyjnej fazie
zakończyły turniej Katarzyna
Kotapka, Anna Ferenc i Kamila Romanek. Oświęcimską
reprezentację prowadził trener – sensei Mariusz Pawlus,
a kierownikiem drużyny był
Leszek Kraszewski.
Mariusz Pawlus jest bardzo
zadowolony ze startu swoich
podopiecznych w Limanowej.
– Na szczególne słowa uznania zasługują medaliści –
podkreśla.
– Świetnie spisała się nasza
mistrzyni Europy. Dominika
Chylińska w pierwszej walce

pewnie pokonała reprezentantkę Ukrainy, Annę Baranovą. Później w równie efektownym stylu wygrywała już
do końca turnieju. Zresztą
dla mnie każdy startujący jest
wygranym – dodaje Mariusz
Pawlus.
Szymon Dębski najpierw pokonał wysoko notowanego
reprezentanta Ukrainy – Bohdana Lisovenko. Oświęcimianin podbudowany ważnym
zwycięstwem dotarł aż do finału. Tymczasem Mateusz
Ostrowski po bardzo zaciętej
walce półfinałowej z Vladislavem Ukolovem musiał ostatecznie uznać wyższość zawodnika z Rosji. Znakomicie
zaprezentowały się mistrzynie
Polski – Elżbieta Ferenc i Oliwia Greczner pewnie zwyciężyły w swoich kategoriach.
– mac

Hokeiści oświęcimskiej Unii wznowią treningi w ostatnim tygodniu lipca

„Pasy” na dobry początek

Obrońcy mistrzowskiego tytułu i zarazem uczestnicy hokejowej Ligi Mistrzów będą
pierwszym
sparingpartnerem biało-niebieskich. Mecz
z Comarch Cracovią rozegrany zostanie 1 sierpnia w Krakowie. Rewanż odbędzie się
trzy dni później na lodowisku
w Oświęcimiu.
Tymczasem w klubie nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa. Ryszarda Skórkę zastąpiła Bożena Fraś.
Podopieczni Josefa Dobosza przebywają jeszcze na
urlopach. W ostatnim tygodniu lipca rozpoczną treningi na lodzie. Po kontrolnym
dwumeczu z „Pasami”, formę
oświęcimian sprawdzą górale
z Nowego Targu. 16 sierpnia
gospodarzem będzie Unia, zaś
dwa dni później pod Tatrami
w tej roli wystąpią „Szarotki”.
Zaplanowano także dwumecz
z Polonią Bytom (22 i 29
sierpnia) oraz czeskimi drugoligowcami – Sumperkiem
2003 i HC Porubą, o której
było w Polsce ostatnio bardzo
głośno. Przypomnijmy, iż ten
zespół chciał grać w Polskiej
Hokej Lidze, ale w klubowym
głosowaniu pomysł upadł
(działacze Unii i Tauronu KH
GKS Katowice zajęli neutralne stanowisko. Przeciwko byli
Cracovia, GKS Tychy, Podhale Nowy Targ, Orlik Opole,
Polonia Bytom i Automatyka
Gdańsk. Za przyjęciem Poru-

Oświęcimska Unia rozpocznie serię gier konrolnych od
dwumeczu z obrońcą mistrzowskiego tytułu z Krakowa
Fot. mac

by głosował Naprzód Janów
i JKH GKS Jastrzębie).
Na grę w PHL licencję uzyskało jedenaście klubów.
Do dziesięciu znanych z poprzedniego sezonu (Comarch
Cracovia, GKS Tychy, Polonia Bytom, Podhale Nowy
Targ, Orlik Opole, JKH GKS
Jastrzębie, Unia Oświęcim,
Tauron KH GKS Katowice,
Automatyka Gdańsk, SMS
PZHL) dołączy beniaminek –
Naprzód Janów.
PHL zainauguruje sezon
10 września. Oświęcimianie
otworzą rozgrywki od wyjazdowego spotkania z JKH
GKS Jastrzębie. W kolejnej
serii Unia pauzuje, a pierwszy mecz o punkty przed własną publicznością rozegra

15 września. Rywalem będzie
aspirujący do medalu Tauron
KH GKS Katowice.
Mecze Unii w pierwszej rundzie PHL: JKH GKS Jastrzębie, wyjazd (10 września),
Tauron KH GKS Katowice,
u siebie (15 września), MH
Automatyka Gdańsk, wyjazd
(17 września), Naprzód Janów, u siebie (22 września),
SMS PZHL U-20 Katowice,
wyjazd (24 września), Comarch Cracovia, u siebie
(26 września), GKS Tychy,
wyjazd (6 października), Polonia Bytom, u siebie (8 października), Podhale Nowy
Targ, wyjazd (13 października), Orlik Opole, u siebie
(15 października).
– mac
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Oświęcimianie wygrali w „małym finale” z Gromem Warsza- Zawodami w Bytomiu rugbyści z Oświęcimia zamknęli pierwwa i są na podium Polskiej Ligi Lacrosse!
szy sezon

Spartanie po raz drugi
z brązem

tanami i zająć miejsce na „pudle”.
Mecz rozpoczął się od mocnego uderzenia Spartan.
Po kilku składnych akcjach
objęli oni prowadzenie 3:1
i mogli kontrolować wydarzenia na boisku. Oświęcimianie
przeważali w tej części spotkania. Później można było
zauważyć rozluźnienie w szeregach Małopolan. To sprawiło, że Grom zaczął odrabiać
straty i drużyna z naszego
miasta po pierwszej odsłonie
prowadziła tylko 6:5.
Po przerwie Spartanie prezentowali się rewelacyjnie.

Gdyby nie znakomicie grający w bramce Gromu – Kacper Chmielewski, Spartanie
prawdopodobnie nie wychodziliby z połowy gości.
Oświęcimianie ostatecznie
wygrali 11:6 i mogli świętować drugi w historii brąz Polskiej Ligi Lacrosse. Aż czterokrotnie na listę strzelców
wpisywał się Jakub Chwierut,
a dwukrotnie do siatki trafił
Tomasz Trzewik. Po jednym
golu dorzucili Łukasz Wabik,
Arkadiusz Zbylut, Dariusz
Czerwik, Marcin Tarnowski
i Jakub Klimas.
– mac

Po rocznej przerwie w klubie z Plant reaktywowali drugą
drużynę

Minął pierwszy rok oficjalnej działalności oświęcimskiej drużyny rugby. Husaria
zakończyła sezon zawodami
w Bytomiu. Na Śląsku rozegrano turniej Pucharu Polski
Rugby 7.
W grze Husarii nastąpił spory progres, chociaż klasyfikacja generalna nie do końca
ten fakt odzwierciedla. Na zakończenie rozgrywek zespół
z Oświęcimia uplasował się
tuż za podium. W meczu
o trzecie miejsce zawodów
w Bytomiu Husaria uległa
ekipie Gryfy Ruda Śląska. Budowana dopiero drużyna rywalizowała z ekipami z ekstraligi. Przypomnijmy, iż to
debiutancki sezon w wykonaniu oświęcimian. Zdobyte już
doświadczenie z pewnością
będzie procentowało.
– Już w lipcu czeka nas nocny turniej w Częstochowie na stadionie Rakowa –
mówi zawodnik i zarazem
prezes Husarii Oświęcim,
Marcin Stanik.
– Z kolei w sierpniu prawdopodobnie międzynarodowy
turniej w Czechach. W na-

Fot. zbiory drużyny

Drużyna z miasta nad Sołą
po raz drugi w swojej historii zajęła trzecie miejsce Polskiej Ligi Lacrosse. Spartanie
powtórzyli sukces z rozgrywek 2012/13. W kolejnym
sezonie walczyli o utrzymanie w ekstraklasie, a rok później musieli zrobić sobie przerwę z powodów kadrowych.
W 2015/16 zajęli czwarte
miejsce. Teraz znowu mogą
się cieszyć z brązowych medali mistrzostw kraju. Złoto
zdobyli Kosynierzy Wrocław,
którzy pokonali Kraków Lacrosse Kings 8:7.
O medale walczyły zarówno kobiety, jak i mężczyźni.
Na Stadionie Śląskim spotkały się ekipy z Oświęcimia,
Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Trójmiasta i Poznania.
Do walki o brązowy medal
w rywalizacji mężczyzn stanęły zespoły z Oświęcimia
i Warszawy. Spartans i Grom
krzyżowały już kije w meczach rundy zasadniczej. Nieznacznie lepsi okazywali się
zawodnicy ze stolicy. Grom
po raz trzeci chciał udowodnić swoją wyższość nad Spar-

Szybki progres

stępnym sezonie oprócz rywalizacji w Pucharze Polski wystąpimy w turniejach
mistrzostw Polski. Planujemy również rozwinąć sekcje
sportowe. Mam na myśli rugby dzieci oraz rugby bezkontaktowe poprzez rywalizację
w Beskidzkiej Lidze Rugby
Tag – podsumowuje Marcin
Stanik.
Wyniki turnieju Pucharu Polski w Rugby 7 w Bytomiu:
Czarni–Oświęcim 37:7, Rzeszów–Gryfy 0:12, Kalisz–

Czarni 0:38, Husar–Rzeszów
49:0, Kalisz–Oświęcim 14:19,
Gryfy –Husar 0:35.
O V miejsce: Rzeszów–Kalisz
31:0
O III miejsce: Oświęcim–
Gryfy 0:28
O I miejsce: Husar–Czarni
33:0
Klasyfikacja końcowa: 1. Husar Bolesławiec, 2. Czarni Bytom, 3. Gryfy Ruda Śląska,
4. Husaria Oświęcim, 5. AZS
Rzeszów, 6. Husaria Kalisz.
– mac

Biało-niebiescy przed drugim sezonem na boiskach czwartej
ligi

Bez elementu zaskoczenia

Soła wpadnie do Wisły
Beniaminek, czyli Wisła Sandomierz będzie pierwszym
rywalem trzecioligowych piłkarzy Soły w sezonie 2017/18.
To spotkanie zaplanowano na
12 sierpnia. Przed swoją publicznością oświęcimianie zagrają 15 sierpnia z Chełmianką Chełm. Kolejny przeciwnik
to Wólczanka Wólka Pełkińska. Tak więc, podopieczni Sebastiana Stemplewskiego rozpoczną rozgrywki od
trzech konfrontacji z beniaminkami.

W zespole Soły kibice w nowym sezonie nie zobaczą
bramkarza – Marcina Kopra
oraz Konrada Furtaka i Dawida Piekielnego. Czy na tych
trzech nazwiskach lista się zamknie? Niewykluczone, że
może się jeszcze powiększyć.
Można się także spodziewać
ruchów w przeciwną stronę.
Wszak klub potrzebuje piłkarzy w związku z reaktywacją
drugiej drużyny, którą poprowadzi trener juniorów starszych solarzy – Łukasz Jasek.

Dla Soły Oświęcim będzie to już piąty sezon na boiskach
trzeciej ligi
Fot. mac

Działacze chcą w ten sposób
namówić do powrotu swoich
zawodników, którzy nie mieścili się w kadrze pierwszej
drużyny i zostali wypożyczeni do okolicznych klubów. Liczą także na powrót graczy,
którzy przerwali swoje kariery. Drużyna będzie występowała tylko w spotkaniach
ligowych, bo do rozgrywek
Pucharu Polski Soła II nie jest
zgłoszona. Przypomnijmy, iż
w sezonie 2013/14 drugi zespół Soły zdobył mistrzostwo
klasy A i wywalczył awans do
okręgówki. Na piątoligowym
poziomie rezerwy solarzy
grały przez dwa sezony.
Tymczasem „jedynka” Soły
rozpoczęła już cykl gier sparingowych, który potrwa jeszcze
ponad trzy tygodnie. W tym
czasie oświęcimianie mierzyć
się będą głównie z zespołami
trzeciej i czwartej ligi ze Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.
W planie są sprawdziany z Rozwojem Katowice, Pniówkiem
Pawłowice Śląskie, Jutrzenką
Giebułtów, Wartą Zawiercie,
czy Ruchem Radzionków.
– mac

Dla piłkarzy z ulicy Legionów będzie to drugi sezon w czwartoligowym towarzystwie
Fot. mac

Piłkarzy oświęcimskiej Unii
czeka drugi sezon na czwartoligowym poziomie. O elemencie zaskoczenia nie będzie już mowy. To bowiem
przywilej wyłącznie beniaminków. Biało-niebiescy nie
są już niewiadomą dla rywali, którzy poznali możliwości
zespołu z Oświęcimia. A te są
całkiem spore, o czym przekonał miniony sezon.
Unia wywalczyła awans ze
Sławomirem Frączkiem w roli
trenera. Pod jego wodzą beniaminek grał w rundzie jesiennej 2006/17, ale tuż po jej
zakończeniu nastąpiła zmiana szkoleniowca. Frączka

zastąpił Jacek Dobrowolski,
który już wcześniej pracował z zespołem. Na wiosnę
tego roku prowadzona przez
niego ekipa radziła sobie zupełnie nieźle i szkoda tylko,
że dobry obraz został nieco
zatarty przez słabą końcówkę.
W dwóch ostatnich kolejkach
Unia doznała bolesnych porażek z Dalinem w Myślenicach 4:0 i rezerwami Cracovii na własnym obiekcie 1:5.
Kibice najbardziej żałowali
jednak pucharowego meczu
w Dobczycach. Oświęcimianie mieli szansę na grę w finale Pucharu Polski na szczeblu
Małopolski, ale przegrali nie-

stety z klasę niżej notowaną
Rabą 2:0.
Ostatecznie Unia z dorobkiem 43 punktów została
sklasyfikowana na siódmej
pozycji. Biało-niebiescy wygrali dwanaście razy, a siedmiokrotnie remisowali. W jedenastu przypadkach lepsi
byli rywale. Pierwsze miejsce
zajęli Wiślanie Jaśkowice,
którzy w barażach o trzecią
ligę okazali się lepsi od Limanovii (1:1, 2:1 po dogrywce).
Z kolei czwartą ligę opuszcza Skawinka, Proszowianka
i Orzeł Piaski Wielkie.
– mac

