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Symbol nowoczesnego Oświęcimia
Już z zewnątrz widać, że oświęcimska pływalnia bardzo się zmieniła. Zwraca
uwagę nowoczesna elewacja budynku, oświetlenie wokół, więcej miejsc parkingowych. Kolorowe zjeżdżalnie zewnętrzne, których zazdrościliśmy innym miejscowościom, zachęcają, by sprawdzić, co obiekt ma do zaoferowania. A będzie to
możliwe jeszcze w tym miesiącu.
Przed zakupem biletu trzeba się zastanowić, na jaki rodzaj wodnej rekreacji mamy
ochotę. Aby popływać tylko
w dużym basenie należy wybrać strefę A. Pod literą B kryje się część obejmująca brodzik
z atrakcjami dla dzieci, basen
z urządzeniami do rekreacji
i jacuzzi. W tej strefie znajdują się też zjeżdżalnie zewnętrzne o długości blisko 60 i 100
metrów, a także 25-metrowy
basen rozgrzewkowy z ruchomym dnem, które ułatwi naukę
pływania. Zakup biletu do strefy C pozwoli skorzystać zarówno z dużego basenu, jak i ze
strefy rekreacji, ale bez sauny.
Aby wygrzać się w saunach –
do wyboru sucha, parowa i na
podczerwień – trzeba zaopatrzyć się w bilet do strefy D,
który pozwoli także na wejście
do części rekreacyjnej. Dostęp
do wszystkich atrakcji daje zakup wejściówki z literą E.
Warto wspomnieć, że przebudowano szatnie, przebieralnie,
natryski i toalety. Z obiektu
będą mogły swobodnie korzystać osoby niepełnosprawne.
Pomieszczenia techniczne, które mieściły się przed modernizacją w podziemiach, zostały
przekształcone w strefę fitness
z siłownią, wyposażoną w urzą-

dzenia do profesjonalnych ćwiczeń. Jest też sala baletowa i do
squasha. Do tej części obowiązywać będzie oddzielny bilet
wstępu i cennik.
Oświęcimianie mogą liczyć
na atrakcyjne upusty cenowe
– bilet z Oświęcimską Kartą
Mieszkańca daje 25 proc. zniżki, a okazanie się Oświęcimską
Kartą Rodziny – 30 proc. Na
podstawie ważnej Oświęcimskiej Karty Seniora będzie można korzystać z pływalni – od
poniedziałku do piątku jeden
raz dziennie przez 70 minut do
godziny 15:00 w strefie A i B –
za 1 zł.
Choć przebudowa oświęcimskiej pływalni rozpoczęła się
w sierpniu 2015 roku, do jej
modernizacji miasto przygotowywało się już od 2011
roku, opracowując dokumentację projektową wraz z pozwoleniem. Było to konieczne,
by rozpocząć starania o środki ministerialne, bo przecież
inwestycja kosztowała około
53 mln zł. Ponad 22 mln udało się pozyskać z Ministerstwa
Sportu i Turystyki. Warunkiem
dofinansowania było też dostosowanie obiektu nie tyko do
szkolenia sportowego, ale też
zawodów krajowych i zagranicznych.

Wyremontowany obiekt jest
wielofunkcyjny i nowoczesny.
Oprócz rozbudowanej części rekreacyjnej, na którą czekali mieszkańcy, gruntowną
modernizację przeszła część,
na której najbardziej zależało
środowiskom trenującym pływanie wyczynowe. To jedyny
obiekt w Małopolsce posiadający zbiornik o długości 50 metrów. Ruchoma ściana pozwoli podzielić go na dwie części.
Wtedy na dystansie 25 metrów
mogą trwać zawody, a w części
drugiej pływacy mogą rozgrzać
się przed startem. Podczas rywalizacji odbywającej się na
całym dużym basenie do rozpływania może posłużyć basen
rozgrzewkowy znajdujący się
w części rekreacyjnej.
Na wyremontowanej pływalni
będzie można podjąć się organizacji zawodów na europejskim poziomie.
– Mamy zaplecze, które pozwala na organizowanie wszechstronnych zawodów, mistrzostw
Polski, może mistrzostw Europy. Znacząco powiększone zostały trybuny, co ma znaczenie
przy dużych przedsięwzięciach.
Oświęcimski basen, jako jeden
z dwóch w kraju, ma odpowiednią powierzchnię i głębokość do organizacji zawodów

w pływaniu synchronicznym.
Głębokość niecki basenowej
pozwala także na zamontowanie trampoliny i organizowanie
zmagań obejmujących skoki do
wody. Nie bez znaczenia jest
także bliskość i wysoki standard hotelu – mówi Kazimierz
Woźnicki, prezes Małopolskiego Okręgowego Związku Pływackiego.
Zamontowane zostały urządzenia do elektronicznego pomiaru czasu i tablice do wyświetlania wyników.
– To największa, strategiczna inwestycja w mieście, która poprawi standard pływania
wyczynowego, a mieszkańcom
zapewni wiele atrakcji w części
rekreacyjnej. Dodatkowo zatrudnienie znalazło tu blisko
50 osób – zaznacza prezydent
Janusz Chwierut.
– Myślę, że tak jak 45 lat temu,
gdy nowo zbudowany i oddany
mieszkańcom do użytkowania
stanowił dumę miasta, tak i teraz
basen będzie symbolem nowoczesnego Oświęcimia – dodaje.
29 sierpnia odbyła się uroczystość poświęcenia obiektu
i nadania mu imienia dr. inż.
Jana Babiarza, wieloletniego
dyrektora Zakładów Chemicznych w Oświęcimiu.
– Ewelina Kostaś
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Popularne Rodzinne Ogrody Działkowe dają wytchnienie od codziennego miejskiego zgiełku, możliwość obcowania z przyrodą, są doskonałym miejscem do
wypoczynku i plenerowych spotkań z rodziną i przyjaciółmi, a własne plony
wyhodowane na działce cieszą i smakują inaczej niż te z marketów.

W związku ze zmianą w funkcjonowaniu służby zdrowia i wejściem w życie no- Do zbiorów Państwowego Muzeum
wych przepisów, nocną i świąteczną opiekę medyczną przejmuje Szpital Powia- Auchwitz-Birkenau trafiło osiemnaście
prac malarskich Davida Olère, więźnia
towy im. św. Maksymiliana w Oświęcimiu.
Auschwitz, członka Sonderkommando.

W Oświęcimiu nie brakuje amatorów działek, którzy
z zaangażowaniem oddają
się przyjemnościom i pracy
na swoim małym „zielonym
poletku”, a nazwa Rodzinne
Ogrody Działkowe nie jest
przypadkowa, bowiem jest
wiele działek, które są rodzinne, a użytkowanie przejmują
kolejne pokolenia. Rodzinne Ogrody Działkowe „Witaminka” w Zaborzu 9 września
obchodziły 60-lecie istnienia. Jubileuszowe uroczystości były doskonałą okazją nie
tylko do uhonorowania zasłużonych, ale też do wspólnej rodzinnej zabawy, tańca
i biesiadowania. Były między
innymi prezentacje taneczne,
kabaretowe i wokalne, animacje dla dzieci, konkurs na
najpiękniejszą działkę, bieg
o puchar prezesa, a także wystawa działkowych plonów.
Ważną częścią jubileuszowego programu było uhonorowanie odznaką Zasłużony
Działkowiec
przyznawaną
przez Polski Związek Działkowców wybitnym działkowcom z „Witaminki”. Brązową
odznakę Zasłużony Działkowiec otrzymali: Małgorzata
Dite, Marek Komoń, Franciszek Mach, Maria Mrowiec
i Piotr Strama, srebrną odznakę: Krystyna Kozłowska,
Stanisław Nocula, Kazimierz
Skotarski, Piotr Sulka i Tadeusz Zabawa, a złotą odznaką
Zasłużony Działkowiec uhonorowano: Bolesława Cynka,
Władysława Honika, Jana Sochę, Mariana Trepka i Józefa
Żaczka.
Rodzinne Ogrody Działkowe
„Witaminka” w Zaborzu po-

Osoby z najdłuższym „stażem ogrodowym”: Bolesław
Cynk, Władysław Honik, Marian Woźniak, Kazimierz Skotarski i Anna Pasternak

wstały z inicjatywy pracowników Zakładów Chemicznych Oświęcim. 15 czerwca
1957 roku zawiązał się Tymczasowy Komitet Ogródków
Działkowych. W tym roku
zapadła też decyzja i opracowano projekt usytuowania
działek w Zaborzu, których
głównym inwestorem zostały
ówczesne Zakłady Chemiczne Oświęcim.
– Dwa lata później wybrano pierwszy zarząd, a ogród
otrzymał status ogrodu pracowniczego. W dalszej kolejności wytyczono i wydzielono na wspólnym terenie
czterysta osiemdziesiąt pięć
działek. Oficjalną nazwę
ogrodu, która do dzisiaj pozostała niezmieniona, czyli „Witaminka”, uchwalono
podczas walnego zebrania
w 1960 roku. W 1963 roku
trwały prace nad rozbudową
Domu Działkowca – wspólnym miejscem naszych ogrodów, a w niedługim czasie
powstał centralny plac zabaw

dla dzieci, by mogły wspólnie
spędzać czas na świeżym powietrzu – opowiada o początkach Krystyna Kozłowska,
prezes Rodzinnych Ogrodów
Działkowych „Witaminka”.
W historii ROD „Witaminka”
ważnym wydarzeniem była
elektryfikacja działek, a proces ten rozłożono w czasie.
Najpierw podłączono wszystkie obiekty i urządzenia ogrodu, a później, w 1996 roku
umożliwiono podłączenie do
prądu poszczególnych altan.

W piknikowym skrócie

Spotkanie pokoleń

Blisko 800 osób bawiło się
na pikniku rodzinnym na bulwarach z okazji 37. rocznicy
powstania NSZZ „Solidarność”. Organizatorzy zapewnili mnóstwo atrakcji dla dzieci
i dorosłych oraz doskonałą
zabawę dla wszystkich.
Były liczne pokazy, konkursy
sprawnościowe i turnieje oraz
występy muzyczne. Atrakcją
wieczoru był zespół Turnioki.
Piknik rodzinny zakończyła
zabawa taneczna pod gołym
niebem. Głównym organizatorem festynu był Region Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”,
a partnerami Miasto Oświęcim i Starostwo Powiatowe
w Oświęcimiu.
–k

W ogrodzie Dziennego Domu Pomocy
w Oświęcimiu odbył się
międzypokoleniowy
piknik. Dorośli spędzili
miło czas, delektując
się prażonymi, chlebem
ze smalcem i domowymi wypiekami. Na
dzieci czekały karuzele,
dmuchane zjeżdżalnie
i wata cukrowa, a także występ iluzjonisty.
Były sceniczne popisy,
loteria, świetna pogoda
i prawdziwa rodzinna
atmosfera.
– ekt

Fot. zbiory organizatora

Piknik w rocznicę

– Wspominając i przytaczając krótki rys historyczny
ogrodu „Witaminka” warto
też zwrócić uwagę na zbieżność jubileuszy. W 2017 roku
świętujemy 60-lecie naszego
ogrodu, ale w tym roku mija
też 120 lat od czasu założenia pierwszego ogrodu działkowego nie tylko w Polsce,
ale i w Europie. Świadczy to
o sile idei ogrodnictwa działkowego, która przetrwała
różne zawirowania ustrojowe i polityczne. Istotnym jest
także fakt, że funkcjonowanie
naszego ogrodu opiera się nie
tylko na pracy zarządu, ale
przede wszystkim na aktywności samych działkowców,
którzy bardzo wiele czasu
i serca poświęcili i poświęcają na rzecz „Witaminki”. Miłe
jest to, że przy okazji rocznicy możemy się wspólnie spotkać, powspominać i poczuć
zadowolenie z własnej pracy, dbałości o działki i osiągniętych sukcesów na rzecz
ROD – zaznacza Stanisława
Gach z Zarządu Rodzinnych
Ogrodów Działkowych „Witaminka”.
– In

Fot. zbiory ROD „Witaminka”

zas wystawienniczy na naszym Rynku dobiega końca. Rzeźby rodzimych, ale szerzej znanych twórców
opuszczą miejsce ekspozycji, by znów na nie wrócić
– mam taką nadzieję – te lub inne, w przyszłorocznym sezonie letnim. To dobra, choć na razie dosyć skromna,
właśnie rodząca się tradycja! Galerie, sale ekspozycyjne – tak,
ale otwarta przestrzeń miejska, plener i architektura w tle i nie
„wernisażowi” widzowie, lecz przygodna publiczność – to walor szczególnie cenny!
Udostępnione rzeźby eksponują dwie części ludzkiego ciała: jego górną część – głowę (Agata Agatowska) i dolną: nagie
stopy (Remigiusz Dulko). To, co je łączy i jest między nimi
– tors, czeka na artystyczne zaistnienie pośrodku jako kolejna rzeźba w centrum Rynku! Tors muskularny i okazały lub
wprost przeciwnie – wątły i rachityczny. Może jest już właśnie
taki lub inny „na składzie” u któregoś z twórców.
Rzeźby – i wszelkie dzieła sztuki – można „widzieć” tak
czy inaczej. Od tego jest wyobraźnia sprawczo-kreacyjna
odbiorcy, aby dzieło zindywidualizować i scalić we własnej
koncepcji odbioru. Autorskie propozycje i sugestie mogą być
– w potocznym rozumieniu – „ładne” lub „brzydkie”, klarowne
lub niejasne, mądre lub głupie, profesjonalne lub prymitywne
– ale to wszystko jest ich zaletą i wartością, bo taka jest trudna „prawda”sztuki! 				

Działkowcy z „Witaminki”

Fot. zbiory ROD „Witaminka”

eden z czytelników zwrócił się do mnie z prośbą
o poruszenie problemu, który wciąż pozostaje
nierozwiązany. Pisałam już kiedyś na ten temat, ale
warto wrócić do sprawy, która, mówiąc wprost, jest
śliska i śmierdząca.
Wielu właścicielom psów wydaje się, że nie trzeba sprzątać
po swoich pupilach. I tego nie robią. Wychodzą z założenia,
iż płacenie podatków za posiadanie psa załatwia to, czym
się załatwiają zwierzaki. Przekonał się o tym nasz czytelnik,
który poprosił pewną panią, aby zebrała nieczystości po
piesku do torebki foliowej i wyrzuciła do śmietnika. Pani się
obruszyła, że ją to obrzydza – wszak płaci podatek za psa.
Cóż… Standardowa odpowiedź. Czytelnik zapytuje więc, czy
można zwiększyć podatki za posiadanie piesków, aby zatrudnić
dodatkowe służby po nich sprzątające. Zapewne można. Efekt
byłby, jak mniemam taki, że mniej ludzi by płaciło. Ale przecież
nie o pieniądze w tym wszystkim chodzi, tylko o kulturę osobistą.
Szanownych właścicieli, zdegustowanych koniecznością
likwidowania śmierdzącego problemu, informujemy, że ich
obrzydzenie można zniwelować, kupując specjalną łapkę
i woreczki. W ten sposób ręka nie styka się z odchodami.
Przestrzeń miejska jest wspólna. Służby dbają o nią, ale to
nie zwalnia nas – mieszkańców od odpowiedzialności za stan
otoczenia. Dotyczy to również mieszkających z nami zwierząt.
Oprócz przyjemności generują one różne obowiązki, a jednym
z nich jest sprzątanie odchodów.			
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Wejście do gabinetów nocnej i świątecznej opieki medycznej

dwóch lekarzy, z których jeden będzie jeździł na wizyty
domowe, a drugi przyjmował
pacjentów na miejscu. Dyżurować będzie także pediatra.
Pacjentom przysługują również zabiegi pielęgniarskie
(np. zastrzyki) w ramach porady udzielonej przez lekarza oraz zabiegi wynikające
z ciągłości leczenia. Zabiegi te wykonywać będą dwie,
a w święta trzy pielęgniarki,
w gabinecie lub w domu pacjenta.
Bliskość szpitalnego oddziału ratunkowego to plus, gdyż
w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia chory nie będzie
musiał być przewożony przez
całe miasto. Ale może zdarzyć
się też sytuacja odwrotna –
pacjent, którego schorzenie
nie kwalifikuje się na SOR,
może zostać przekierowany.

Jak zatem odróżnić, na który
oddział się zgłosić?
– Szpitalny odział ratunkowy, jak sama nazwa wskazuje,
służy do tzw. nagłych zdarzeń
z istotnym pogorszeniem stanu zdrowia lub zagrożeniem
życia. Jeżeli ktoś spełnia te
kryteria, to jest zakwalifikowany w SOR-ze jako grupa
pilna i nie czeka – wyjaśnia
dyrektor Jakubowski.
Natomiast z punktu nocnej
i świątecznej opieki korzystamy w przypadku nagłego
zachorowania, nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy
nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane
środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy. Również w sytuacji, gdy
zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni
może znacząco niekorzystnie
wpłynąć na stan zdrowia.
Przejęcie zadania na świadczenie opieki medycznej
nocnej i świątecznej wiąże się
z ustawą o tzw. sieci szpitali,
która ma rozpocząć działanie
1 października br. i znacząco
zmienia zasady finansowania
świadczeń w ramach leczenia szpitalnego, a częściowo
również w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Oświęcim został
zakwalifikowany jako szpital
sieciowy drugiego poziomu
referencyjności, a świadczenie było jednym z wymogów
konkursu.
– ekt

Od 1 października osoby, które chcą skorzystać ze świadczeń w zakresie podstawowej
opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia
następnego oraz w soboty,
niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, powinny skierować się nie – jak
dotychczas – do przychodni
przy ul. Garbarskiej, lecz do
budynku szpitala przy ul. Wysokie Brzegi 4.
Nie oznacza to, jak wielu
mieszkańców się obawia, że
zadania opieki nocnej i świątecznej przejmuje szpitalny
odział ratunkowy. Jak podkreśla Andrzej Jakubowski, zastępca dyrektora ds. lecznictwa ZOZ Oświęcim, zarówno
miejsce, zadania, jak i personel SOR-u i punktu nocnej
i świątecznej opieki są różne.

Lekarze będą przyjmowali w obszarze poradni specjalistycznych na pierwszym
piętrze, w pomieszczeniach,
w których działała kiedyś poradnia laryngologiczna. Wejście jest zlokalizowane tuż
za pracownią rezonansu magnetycznego. Chorzy, którzy
mają trudność z poruszaniem się, mogą wejść do szpitala wejściem głównym i skorzystać z windy w holu.
Pomoc świadczona w punktach nocnej opieki jest bezpłatna dla osób ubezpieczonych i udzielana bez
skierowania.
Dyżurujący
w przychodni lekarz udziela
porad w warunkach ambulatoryjnych, a także w przypadkach medycznie uzasadnionych w domu pacjenta
i telefonicznie. W Oświęcimiu dyżur pełniło będzie

II etap remontu

Podnieś zawodowe kompetencje
Dla poszukujących pracy Centrum Wsparcia Kolping prowadzi specjalny projekt, który ułatwić ma podniesienie
kompetencji osób bezrobotnych.

Trwa II etap remontu terenu
przylegającego do budynku
Oświęcimskiego Centrum
Kultury od strony ulicy
Tysiąclecia. Z użytkowania
wyłączony jest parking boczny,
zostało również zamknięte
przejście do budynku. Wejść
do OCK można od strony ulicy
Śniadeckiego oraz wejściem
bocznym, od strony restauracji
Meksykańskiej.
Finał prac zaplanowano na koniec października.

Projekt Rozwój i praca został
skierowany do osób powyżej
50 roku życia, które są bezrobotne bądź bierne zawodowo
i mieszkają m.in. na terenie
powiatu oświęcimskiego.
Uczestnicy otrzymują w nim
kompleksowe wsparcie przygotowujące do powrotu na
rynek pracy.
Mogą liczyć na szkolenia dopasowane do indywidualnych
potrzeb uczestnika, staże zawodowe, zatrudnienie subsydiowane, szkolenia i doradztwo komputerowe, pomoc

doradcy zawodowego oraz
pośrednika pracy, a także stypendium szkoleniowe i stażowe, zwrot kosztów dojazdu
oraz zapewnienie materiałów niezbędnych do wzięcia
udziału w zajęciach i opiekę nad osobami zależnymi
(w tym dziećmi do lat 7 oraz
osobami starszymi) w czasie
trwania zajęć.
– W oświęcimskim Centrum
Wsparcia Kolping pomagamy też w ramach projektu
w określeniu ścieżki rozwoju zawodowego poprzez zdo-

bycie nowych kwalifikacji
przydatnych na rynku pracy, podniesieniu kompetencji
komputerowych i zdobyciu
stażu zawodowego lub subsydiowanego
zatrudnienia
– informuje Marta Janowiak
z Centrum Wsparcia Kolping
w Oświęcimiu.
Więcej informacji uzyskać
można w Centrum Wsparcia Kolping przy ul. Zagrodowej 1 w Oświęcimiu i pod nr.
tel. 512718056.
– In

Unikatowe świadectwo

– David Olère jest jedynym
więźniem Sonderkommando, który swoje traumatyczne
przeżycia w cieniu kominów
krematoryjnych przelał na
papier i płótna. Stąd ich całkowicie unikatowa wartość
jako dokumentów ilustrujących dzieje Zagłady. Pochodzą od naocznego świadka
i ukazują zarówno codzienność pracy Sonderkommando, jak i siłę traumy oraz wolę
życia mimo wszystko osoby, która przeszła przez najciemniejsze z obozowych doświadczeń – mówi dr Piotr
M. A. Cywiński, dyrektor
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.
– Dotychczas, dzięki Sergeowi Klarsfeldowi w naszym
posiadaniu był tylko jeden
obraz Olère. W chwili obecnej możemy powiedzieć, że
zbiory te stały się największymi zbiorami obrazów namalowanych przez tego autora
na świecie. Kilka pozostałych
obrazów jest w posiadaniu
Yad Vashem i kilka w rękach
prywatnych.
Kilkadziesiąt
szkiców czarno-białych trafiło też do kolekcji Lohamei
haGetaot w Izraelu – dodaje.
David Olère urodził się
19 stycznia 1902 r. w Warszawie. Tam też studiował w
Akademii Sztuk Pięknych.
W 1918 r. wyjechał do Berlina, a następnie do Paryża,
gdzie osiadł na stałe. Należał

do tzw. szkoły paryskiej. Pracował dla różnych wytwórni
filmowych (tworzył scenografie, kostiumy i plakaty reklamowe), m.in. Paramount
Pictures, Fox, Gaumont.
Jak podaje muzeum, 20 lutego 1943 r. ze względu na
żydowskie pochodzenie został aresztowany przez policję francuską i umieszczony
w obozie Drancy. Stamtąd
2 marca deportowano go do
niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego
i zagłady Auschwitz, gdzie
oznaczono go numerem 106
144. Przez cały okres pobytu
w obozie pracował w Sonderkommando, specjalnej grupie roboczej zmuszonej przez
Niemców do obsługi krematoriów i komór gazowych.
W swoich powojennych pracach przedstawił tragedię ludzi mordowanych w komorach gazowych niemieckiego
obozu Auschwitz-Birkenau.
Zmarł 21 sierpnia 1985 roku
pod Paryżem.
Muzeum wraz z wnukiem
Davida Olère oraz małżeństwem Serge’a i Beaty Klarsfeldów zamierza zorganizować w 2018 roku wystawę
czasową prac unikatowego
artysty.
Pozyskanie obrazów możliwe
było dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
– In
Reklama
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Potęga tańca w Oświęcimiu

Wsparcie dla najzdolniejszych

Modelarz Andrzej Jakulewicz odniósł
Koniec lata jest gorącym okresem dla wielu formacji tanecznych, które swoje
kolejne sukcesy. Z mistrzostw Europy
umiejętności prezentują podczas odbywających się wtedy mistrzostw Polski.
przywiózł dwa złote medale.

Fot. zbiory prywatne

Spacerkiem
po zdrowie
Hipokrates przekonywał, że najlepszym lekiem dla człowieka jest ruch.
Zapraszamy więc 30 września na
dwukilometrowy spacer dla zdrowia
po oświęcimskich bulwarach.
Pomocy w Oświęcimiu
(ul. Czecha 8). Formularz
zgłoszeniowy oraz więcej
szczegółów na temat projektu można znaleźć na stronie http://www.perlasport.
pl/spacer-po-zdrowie/.
Ramowy program
„Spaceru po Zdrowie”
w Oświęcimiu:
• od 10:00 – rejestracja i odbiór pakietów na parkingu
przy bulwarach
• 11:30 – oficjalne rozpoczęcie
• 11:45 – rozgrzewka przed
spacerem
• 12:00–12:30 – 30-minutowy spacer nad Sołą
• 12:45–12:45 – zakończenie spaceru i zaproszenie
na dalszą część na terenie
miasteczka zdrowotnego
(stoiska promocyjne, zdrowotne, animacyjne, badanie ciśnienia, wzrostu,
wagi)
• 13:00–15.00 – pokazy
i wspólne ćwiczenia, konkursy
• ok. 15.15 – zakończenie
imprezy
– Karo

Formacja Taneczna Efekt ze Szkoły Tańca Prestiż

Polski, tancerki szlifowały
technikę, formę i siłę fizyczną. Teraz zależy nam na najlepszym przygotowaniu się
na nadchodzący sezon, by
utrzymać tytuł Mistrza Polski – mówi Paweł Kaźnica,
trener i choreograf Formacji
Elita Lejdis z Oświęcimskiego
Centrum Kultury.
W minioną sobotę 16 września w Krakowie odbyły się
Mistrzostwa Polski FTS Formacji Tanecznych latynoamerykańskich i standardowych w tańcu sportowym.
Tegorocznym organizatorem
zawodów była Wioletta Kowalczyk, właścicielka Szkoły Tańca Astra z Oświęcimia.
Na hali sportowej TS Wisła,
gdzie odbyły się mistrzostwa
federacji FTS rywalizowało
czternaście formacji, to blisko trzystu tancerzy. Zawody odbywały się w takich samych kategoriach i stylach jak
w Opolu Lubelskim. Z naszego miasta wystąpiły w nich:
Formacja Tańca Towarzyskie-

go Elita New Team z Oświęcimskiego Centrum Kultury
i Formacja Taneczna Efekt ze
Szkoły Tańca Prestiż w kategorii powyżej 15 lat, Formacja Bingo i Ventus ze Szkoły
Tańca Astra w kategorii do
15 lat i Formacja Błysk z tej
samej szkoły w kategorii do
12 lat.
Największy sukces w Krakowie odnotowała Formacja Taneczna Efekt ze Szkoły Tańca Prestiż, zajmując I miejsce
w swojej kategorii i otrzymując tytuł Mistrza Polski.
– Minęło już kilkadziesiąt godzin od mistrzostw, a emocje dalej nie opadają! Setki
godzin spędzone na sali treningowej zaowocowały kolejnym, wielkim sukcesem.
Układ „The Hunt” jest efektem połączenia ciężkiej pracy z naszą osobowością. Jesteśmy zachwyceni jego ciepłym
przyjęciem, zarówno przez
sędziów, jak i przez widzów.
Nic z tego nie wydarzyłoby się
jednak, gdyby nie wspaniali

ludzie, którymi się otaczamy:
Ton Greten – choreograf, Andrej Mosejcuk – trener techniki, Monika Gołda – nasza
najlepsza trenerka pod słońcem, która, krok po kroku,
pokierowała nas do sukcesu,
ciągle szukając dla nas nowych ścieżek rozwoju oraz
nasi rodzice, którzy zawsze
stoją za nami murem, wierzą w nas i wspierają w każdy
możliwy sposób – relacjonują tancerze formacji Efekt ze
szkoły Tańca Prestiż.
Formacja Efekt, jako tegoroczni Mistrzowie Polski,
otrzymała nominację na mistrzostwa świata w 2017
i 2018 roku.
Podczas krakowskich mistrzostw formacja Elita New
Team zajęła IV miejsce.
W swojej kategorii II miejsce
zajęła formacja Ventus, a IV
Bingo, natomiast ich młodsze
koleżanki i koledzy z formacji
Błysk zajęli I miejsce.
– Marzena Wilk

Formacja Tańca Towarzyskiego Elita Lejdis reprezentująca Oświęcimskie Centrum Kultury

To 35 i 36 stypendium z Funduszu im. Neumannów. Środki
są przyznawane jednorazowo
z przeznaczeniem na wsparcie
nauki na studiach wyższych.
Celem funduszu jest wspieranie młodzieży ziemi oświęcimskiej, uczniów szkół średnich o ponadprzeciętnych
uzdolnieniach, pragnących
podjąć naukę na wyższych
uczelniach, a którym sytuacja
finansowa utrudnia kontynuowanie edukacji.
Kapitał założycielski Funduszu im. Marii i Stanisława
Neumannów stanowiła kwo-

ta 40 tys., która dzięki podjętym przez MDSM staraniom
została pomnożona. Do tej
pory na trzydzieści sześć
przyznanych stypendiów zostało wyasygnowane ponad
74,5 tys. zł.
Tegoroczni stypendyści będą
studiowali na Uniwersytecie
Jagiellońskim w Krakowie.
Patrycja Borowczyk podjęła studia prawnicze i chociaż
obecnie najbardziej podoba
jej się praca sędziego i adwokata, to nie zarzeka się,
że w przyszłości którąś z tych
aplikacji podejmie.

Na zakończenie wakacji Oświęcimskie
Centrum Kultury zaprosiło najmłodszych do wspólnej zabawy w plenerze.

28 sierpnia dzieci mogły poskakać na dmuchańcach i skorzystać z animacji. Tańczyły i śpiewały wraz z Jelonkiem Bronkiem,
Biedronką Ilonką i Pszczółką Julką oraz wzięły udział w wesołych konkurencjach podczas interaktywnego spektaklu pt. „Bajeczna fiesta” w wykonaniu teatru Kultureska.

– ekt

Ogłoszenie płatne

tura i Środowisko oraz
Unii Europejskiej z Funduszu Spójności wynosi
419.000,00 zł.
Celem realizacji projektu są działania wspierające gospodarkę niskoemisyjną, która służy interesowi
publicznemu. Efektem ekologicznym przedsięwzięcia – informuje koordynator projektu Jolanta Zamrzycka-Marszałek – będzie zmniejszenie strat ciepła na przesyle. Planowane jest zmniejszenie zużycia
energii pierwotnej oraz spadek emisji gazów cieplarnianych. W harmonogramie projektu – dodaje koordynator projektu – zostało zaplanowane na rok
2017 wykonanie dokumentacji technicznej, a ponadto zorganizowanie postępowania na wyłonie-

Fot. zbiory formacji

Przedsięwzięcie pn. „Spacer po Zdrowie – zaproś
swojego lekarza” obejmuje wspólne spacerowanie
oraz możliwość korzystania
z propozycji i atrakcji miasteczka zdrowotnego dostępnego od godz. 11:00 do
15:00. Spacerowiczów będzie można spotkać również
w Chrzanowie, Sandomierzu, Skierniewicach, Tarnobrzegu i Żyrardowie.
– Niezależnie od tego, ile
masz lat, dzięki spacerowi
możesz być zdrowszy i zmienić swój styl życia na zdrowszy! Gdyby ruch zapakować
w opakowania, byłby najczęściej przepisywanym lekiem
na świecie – zachęcają organizatorzy z firmy Perła Wellness. Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa
Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2016–2020. Partnerem akcji jest Urząd Miasta
Oświęcim. Zapisy na spacer
przyjmowane są u partnerów lokalnych, czyli w siedzibie Stowarzyszenia Osób
Niepełnosprawnych
RAZEM (ul. Dąbrowskiego 125)
oraz w Dziennym Domu

Decyzją Kapituły Funduszu,
w której skład weszli: Alicja Bartuś – wiceprzewodnicząca Zarządu Fundacji
MDSM, Leszek Szuster – dyrektor MDSM, Janusz Toczek
– polonista, nauczyciel LO im.
S. Konarskiego w Oświęcimiu
i Waldemar Rudyk, artysta,
dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Chełmku w tym roku stypendium otrzymali Patrycja
Borowczyk i Józef Oniszczuk-Dylik, absolwenci Liceum
Ogólnokształcącego im. S. Konarskiego w Oświęcimiu.

– Zauważyłam, że gdy bardzo planuję, to potem często nie zgadza się to z tym,
co faktycznie się dzieje.
W liceum byłam na profilu matematyczno-geograficznym, wcześniej matematyczno-biologicznym,
co świadczy o tym, że cały
czas mi się zmieniały plany.
Było tak, dopóki nie zainteresowałam się prawem. Bliżej mi do aplikacji sędziego, ale jeszcze nie zaczęłam
tych studiów i ciężko jest mi
stwierdzić, co za kilka lat
zdecyduję – mówi Patrycja
Borowczyk.
Przed Józefem Oniszczukiem-Dylikiem czekają wyzwania na kierunku historia.
– Najciekawsze dla mnie periody w historii to starożytność i Rzeczpospolita Obojga Narodów, a także historia
współczesnej Polski. Na studiach chcę wybrać specjalizację archiwistyczną, może
pójdę w stronę naukowca
w swojej przyszłej zawodowej drodze – zdradza plany
Józef Oniszczuk-Dylik.
Oboje stypendyści cieszą
się z przyznanych funduszy,
które, jak podkreślają, ułatwią im studencki start.
– In

Fot. zbiory organizatora

pod patronatem GZO

W Opolu Lubelskim 9 września odbyły się XXXIV Mistrzostwa Polski PTT Polskiego Towarzystwa Tanecznego
Formacji Tanecznych, Mini
Formacji oraz Debiutów,
w ramach XI Opolskiej Gali
Tańca. Oświęcim miał w nich
silną reprezentację, wystąpiły bowiem: Formacja Tańca
Towarzyskiego Elita Lejdis,
reprezentująca Oświęcimskie
Centrum Kultury i dwie formacje ze Szkoły Tańca Astra
z Oświęcimia – Akcent i Bajka. Trzeba dodać, że były to
występy zakończone sukcesem. Formacja Elita Lejdis z OCK zdobyła tytuł Mistrzów Polski w kategorii
formacji tanecznych solistek
oraz Złoty Debiut w kategorii
powyżej 15 lat. W debiutach
drugie miejsce i tytuł Wicemistrzów Polski zdobyła formacja Akcent ze Szkoły Tańca Astra w kategorii wiekowej
powyżej 15 lat, a formacja
Bajka zdobyła I miejsce i Mistrza Polski w kategorii wiekowej do 15 lat.
XI Opolska Gala Tańca to impreza budząca wiele emocji,
na którą przyjechali bronić
tytułów mistrzowie kraju oraz
najlepsi tancerze poszczególnych kategorii. Zawody
rozgrywane były dla tancerzy w trzech kategoriach wiekowych: do 12 lat, do 15 lat
i powyżej 15 lat dla formacji
latynoamerykańskich i standardowych, oprócz tego mistrzostwa rozgrywano też
w kategorii debiuty.
– Bardzo się cieszymy, ponieważ to nasz największy sukces
w czteroletniej historii formacji. Wysiłek i praca, jaką
włożyliśmy w przygotowania
przed Opolską Galą przyniosły efekty. Spędziliśmy ogrom
czasu na zgrupowaniu formacji przed mistrzostwami

Fot. facebook.com/formacja.efekt

Po ubiegłorocznym srebrnym liningradzie w Rosji oświęmedalu, który zdobył pod- cimski modelarz nie spoczął
czas mistrzostw świata w Ka- na laurach. Mistrzostwa Europy Modeli Statków i Okrętów Naviga klas C w Kavarnie w Bułgarii okazały się dla
oświęcimskiego modelarza
bardzo szczęśliwe. Oba modele statków, które prezentował na zawodach – ORP
Warszawa i HMS London
przyniosły mu złote medale
i podwójny tytuł Mistrza Europy. Wyjazd na mistrzostwa
Europy w Bułgarii wsparli:
Miasto Oświęcim, Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Synthos S A i Spółek i firma
Aprochem Sp. z o.o.
– In

W Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów z Funduszu im. Marii i Stanisława Neumannów. To osiemnasta edycja
stypendialnego konkursu.

Bajeczne zakończenie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Oświęcimiu informuje, że w wyniku rozstrzygniętego pierwszego konkursu w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2014–2020, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja
ciepła i chłodu, pozyskało dotację na modernizację Północnej Magistrali ciepłowniczej w rejonie
ulicy Dąbrowskiego w Oświęcimiu. Modernizacja
polegać będzie na wymianie rur napowietrznych
na podziemne.
Należy podkreślić – mówi prezes Krzysztof Piekiełko – że do ogólnopolskiego konkursu przystąpiło
wiele przedsiębiorstw ciepłowniczych, jednakże zaledwie cztery z nich, w tym nasza firma, otrzymało
pozytywną ocenę w konkursie, dzięki zaangażowaniu oraz doświadczeniu w realizacji innych projektów unijnych naszych pracowników. Kryteria oceny
były wielostopniowe, pierwsze formalne, a następnie kryterium merytoryczne pierwszego i drugiego
stopnia.
W związku z powyższym końcem czerwca br. została podpisana umowa z Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. ,,Modernizacja Północnej Magistrali ciepłowniczej w rejonie ulicy Dąbrowskiego w Oświęcimiu, polegająca na rozbiórce
istniejących odcinków sieci napowietrznej i budowie
sieci 2xDn350 mm w technologii rur preizolowanych”.
Wartość projektu została określona na kwotę
1.311.645,00 zł, natomiast wysokość dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich Infrastruk- Fragment modernizowanej sieci ciepłowniczej

nie wykonawcy robót budowlano-montażowych
na realizację przedmiotowego zadania. Na dzień
dzisiejszy projektanci naszej Spółki sporządzili już
dokumentację techniczną oraz uzyskali pozwolenie
na budowę. Planowany termin zakończenia projektu – 31.12.2018 r. Zasadnicze prace budowlane –
dodaje koordynator projektu – zostaną wykonane
w okresie letnim 2018 roku, ale jeszcze w tym roku
zostaną wykonane prace przygotowawcze, które
rozpoczną proces budowlany. Należy nadmienić,
że realizacja projektu nie wpłynie na przerwy w dostawie ciepła w naszym mieście. Wręcz przeciwnie
– dodaje prezes – poza efektem ekologicznym modernizacja sieci ciepłowniczej wpłynie na wzrost jakości świadczonych usług poprzez zwiększenie niezawodności dostaw ciepła,
biorąc pod uwagę, że wymieniany odcinek sieci ciepłowniczej stanowi jeden
z najstarszych ciepłociągów w miejskim systemie
ciepłowniczym. Ponadto
w związku z zastosowaniem nowej technologii
rur preizolowanych nastąpi obniżenie kosztów
przesyłu ciepła, co wpływa
również na racjonalizację
ceny za usługi przesyłowe.
Mieszkańcy naszego miasta z pewnością docenią
również poprawę estetyki przestrzennej wynikającą z usunięcia starych
rur.
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Za sprawą projektu Małopolska Tour, który był zwieńczeniem kampanii społeczno-promocyjnej „Małopolska na rowery”, prowadzonej przez województwo
małopolskie, niedziela 10 września upłynęła w Oświęcimiu pod znakiem dwóch
kółek.
W południe z oświęcimskich
bulwarów nad Sołą wystartował rajd rowerowy. Kolumnę
liczącą ponad tysiąc cyklistów poprowadził marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupa, a także
Janusz Chwierut, prezydent
Oświęcimia. Oprócz rajdowych zmagań na miłośników dwóch kółek czekały też
szkolenia, konkursy, w których należało wykazać się
znajomością wiedzy na temat
naszego regionu, koncerty zespołu IRA i Sekcji Muzycznej Kołłątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn,
a popularny bloger Blowek
poprowadził specjalnie przygotowaną na tę okazję grę
miejską.
Laureatem Quizu Małopolska został Przemysław Noworyta. Odbyły się również
zawody sportowe dla dziewcząt i chłopców w trzech kategoriach wiekowych: poniżej 7 lat, 8–10 lat i 11–13 lat.
Zwyciężyli w nich: Maja Socha i Bartosz Steczko, Amelia Wątroba i Wiktor Latecki
oraz Hania Wanat i Mateusz
Marzec. Był też rodzinny
konkurs plastyczny, w którym wygrała Marta Kocimska. Było o co powalczyć,
ponieważ w Quizie Małopolski i konkursie plastycznym
główną nagrodą były rowery.

Podczas Małopolska Tour
w Oświęcimiu marszałek Jacek Krupa wręczył wyróżnienia za wkład w rozwój
turystyki rowerowej w województwie – nagrodzono samorządy, stowarzyszenia oraz
osoby fizyczne. W gronie tym
znalazły się: Alwernia, Łapsze Niżne, miasto Oświęcim,
gmina Oświęcim, Tarnów,
Trzebinia, Małopolski Związek Kolarski, Stowarzyszenie
Przyjaciół Ziemi Tomickiej,
Stowarzyszenie Travelling Inspiration, Marcin Hyła, Tadeusz Kopta i Maciej Zimowski.
– Od lat promujemy aktywność rowerową na różne sposoby. Nie tylko budujemy
odpowiednią infrastrukturę
dla turystyki rowerowej, kolejne kilometry tras, ale też
tworzymy odpowiednią atmosferę, żeby cieszyć się tym
sportem. Widzę, że nasza

kampania „Małopolska na
rowery” i cała seria rodzinnych rajdów rowerowych
przyniosła wspaniały efekt
– na finał do Oświęcimia
zjechały setki pasjonatów
dwóch kółek! Kiedy jechaliśmy wspólnie na rowerach,
czułem, że łączy nas wspólna

pasja i naprawdę dobra energia – podkreślił Jacek Krupa,
marszałek województwa małopolskiego.
Warto też przypomnieć, że
w naszym regionie trwa budowa sieci tras rowerowych
VeloMałopolska, którą realizuje samorząd województwa małopolskiego. Na wiosnę przyszłego roku wzdłuż
84-kilometrowego
odcinka Wiślanej Trasy Rowerowej z Brzeszcz do Skawiny
powstanie pięć miejsc obsługi rowerzystów (MOR).
Jedno z nich zlokalizowane
będzie w Oświęcimiu przy
ulicy Ostatni Etap, a kolejne
w Brzeszczach, Gromcu, Rozkochowie i Łączanach. Dzięki temu miłośnicy jednośladów, którzy wybiorą się na

Miejsce Obsługi Rowerzystów przy ulicy Ostatni Etap w Oświęcimiu będzie wyglądało
podobnie, jak to w Ispinie
Fot. UMWM

Przy stoliku i w plenerze
się nie da. Widać, że Festiwal Gier wyzwolił w mieszkańcach chęć grania, są coraz
bardziej świadomi, często pytają o konkretne tytuły – re-

Fot. zbiory organizatora

Z powodu złych warunków
atmosferycznych 7. edycja
Oświęcimskiego Festiwalu
Gier, która miała się odbyć
w czerwcu na Rynku Głównym, nie doszła do skutku.
Organizatorzy – MBP Galeria Książki oraz Firma Palabras – nie poddali się jednak
i 9 września miłośnicy „gier
bez prądu”, tym razem w budynku biblioteki miejskiej,
mogli ponownie miło spędzić czas. Czy impreza była
udana?
– 150 uczestników, ponad 400
gier w wypożyczalni, 6 partnerów wydarzenia, 30 lokalnych sponsorów – tak w liczbach możemy podsumować
imprezę. Ale emocji, które towarzyszyły nam podczas całego dnia rozgrywek opisać

lacjonuje Katarzyna Heród
z oświęcimskiej książnicy.
Nie mogło zabraknąć oczywiście planszowych turniejów,
m.in. w „Przewrotne Motyle”

i „Kingdomino”. Nowością tegorocznej edycji były zawody
w gry wielkoformatowe i plenerowe („Speed Cups” i „Mollky”). Najwięcej być może
emocji dostarczyły eliminacje
do Mistrzostw Polski w Grze
„Domek”. Zwyciężczyni, piętnastoletnia Natalia Zgoda,

Fot. zbiory organizatora

Już po raz siódmy mali i duzi oświęcimianie zostali zaproszeni do wspólnej zabawy przy planszach.

która będzie mogła pojechać
na finał do Gdańska, bardzo
ucieszyła się z udziału w rozgrywkach.
– Festiwal Gier to dla mnie
jedno z tych wydarzeń oświęcimskich, na które czekam
z niecierpliwością. W tym
roku szczególnym zaskocze-

niem dla mnie było wygranie eliminacji do mistrzostw
Polski. Polecam każdemu,
bo z każdą edycją impreza
staje się coraz lepsza – mówi
Natalia.
Bardzo pomocni przy organizacji okazali się studenci
z Akademickiego Koła Gier
Strategicznych „Gościniec”,
działającego w oświęcimskiej
PWSZ. Jeden z wolontariuszy,
Piotr Makuch, podkreślał, że
wspólne spędzanie czasu przy
grach planszowych dostarcza
nie tylko emocji związanych
z rywalizacją.
– To niesamowita integracja,
poznałem sporo osób, z którymi łączy mnie hobby. Na następnych edycjach mnie nie zabraknie i mam nadzieję, że
będzie na nie przychodzić coraz więcej osób, bo naprawdę
warto – zachęca wolontariusz.
Wypada zatem czekać na zimowe wydanie Oświęcimskiego Festiwalu Gier, podczas którego z pewnością też
nie zabraknie atrakcji.
– P. Lach

Manufaktura osiedlowa

Życie bez bólu

Wesołym sąsiedzkim piknikiem zakończył się projekt „Manufaktura osiedlo- Szymon ma 23 lata i jedno marzenie –
wa – tworzymy społeczność” przygotowany przez grupę nieformalną złożoną zwyczajnie żyć, bez odczuwania piekącego bólu, który wyrywa go ze snu. Jest
z mieszkańców osiedla Pod Borem.
– Nasze osiedle składa się li ogrodów. Wśród uczest- kim porozmawiać z drugim ciaż mieszkamy obok siebie szansa, by przestał cierpieć, ale potrzew większości z domków jed- ników rozlosowane zostały człowiekiem.
na jednym osiedlu, to tak buje pomocy – materialnej pomocy.
norodzinnych, zwykle z ogrodem, dlatego właśnie ogród
jest motywem przewodnim
przedsięwzięcia, na które
otrzymaliśmy dotację z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie –
mówi Monika Sobota, liderka
projektu.
Projekt zainaugurował lipcowy happening, w ramach
którego w „sąsiedzkiej pracowni” mieszkańcy wykonali
dekoracje do swoich ogrodów
i domów, ręcznie zdobione
donice, a także ramki na fotografie. Sierpniowy wyjazd do
ogrodu botanicznego w Goczałkowicach pozwolił połączyć przyjemne z pożytecznym. Był czas na odpoczynek
i na rozmowę z sąsiadami
w cieniu lipowych alejek,
a także możliwość konsultacji i wymiany doświadczeń
ze specjalistami w dziedzinie
ogrodów i pielęgnacji roślin.
Natomiast we wrześniu
mieszkańcy bawili się podczas pikniku „Witaj Sąsiedzie”.
Rodziny wzięły udział w rywalizacji sportowej, a dorośli zmierzyli się w konkursie
na rozpoznawanie właścicie-

nagrody rzeczowe. Sąsiedzi
wspólnie przygotowali kotły
z prażonymi, bo kto tego doświadczył, wie, że nic tak nie
integruje, jak wspólne obieranie ziemniaków. To było
bardzo miłe popołudnie –
można było pośpiewać, potańczyć, ale przede wszyst-

Grupę nieformalną tworzą
sąsiadki, osiedlowe aktywistki, którym zależy, żeby sąsiedzi zwyczajnie, po ludzku
– znali się, pomagali sobie,
uśmiechali się do siebie nawzajem.
– Punktem wyjścia projektu była świadomość, że cho-

naprawdę się nie znamy. Bolączką naszych czasów jest
osłabienie tradycyjnych więzi społecznych, również sąsiedzkich. Równocześnie obserwujemy nostalgię za tego
typu relacjami. Jak podają
badania CBOS, aż 58 proc.
Polaków zachowuje dystans
wobec swoich sąsiadów, a co
dziesiąty badany twierdzi, że
unika jakichkolwiek kontaktów z sąsiadami. Za sprawą
naszego projektu chcieliśmy
stworzyć okazję, by sąsiedzi mogli się bliżej poznać –
przybliża Monika Sobota.
Na zakończenie projektu powstanie publikacja elektroniczna „Manufaktura osiedlowa. Jak tworzyć społeczność”,
opisująca działania na rzecz
społeczności lokalnej zrealizowane podczas projektu.
Do jej tworzenia aktywistki
chcą zaprosić mieszkańców
oraz członków Rady Osiedla
Pod Borem, którzy przez cały
czas trwania przedsięwzięcia
mocno je wspierali, użyczając miejsca, potrzebnego wyposażenia czy dzieląc się doświadczeniem.
– ekt

Szymon jest alergikiem od
urodzenia. Atopowe zapalenie skóry hyperIgE o bardzo
ciężkim przebiegu wyniszcza
jego ciało i psychikę. Okaleczona skóra nie pozwala mu
normalnie
funkcjonować.
Dotychczasowe metody leczenia nie pomagały, chory
chłopak wciąż odczuwał kłucie i swędzenie doprowadzające do porażenia nerwów.
Kolejne terapie wyniszczały
organizm i osłabiały układ
odpornościowy, powodując
też stany depresyjne i wpędzając chorego w apatię.
– Nie mam już siły zmagać się z chorobą, ale bardzo chcę żyć. W poprzednich latach dużą podporą,
czasem nawet jedyną, było
realizowanie się muzycznie
na fortepianie. Dawało mi
to chwilę wytchnienia i poczucie satysfakcji. Teraz już
nawet to przestało mnie cieszyć, a zapał do realizowania
marzeń spadł do zera – pisze
Szymon na stronie internetowej pomagam.pl, gdzie pro-

wadzona jest zbiórka pieniędzy na jego leczenie.
Oświęcimianin postanowił
podjąć jeszcze jedną próbę,
by zawalczyć o swoje zdrowie. Od 20 lipca przebywa
w Centrum Regeneracji Organizmu w Świebodzicach.
Pierwsze efekty terapii dają
nadzieję na poprawę sytuacji. Wraca też wiara Szymona, że może jego dalsze życie
nie będzie wegetacją pełną
cierpienia. Organizm reaguje na stosowane metody, skóra się regeneruje, ale zabiegi mają być kontynuowane
przez dwa miesiące.
Koszt pobytu Szymona
w Akademii Medycyny Regeneracyjnej w Świebodzicach to około 32 tysiące złotych. Kwota ta przekracza
możliwości finansowe rodziny. Każdy, kto chce wesprzeć
chorego w walce o zdrowie,
może wpłacić dowolną sumę
poprzez stronę „Uratuj Szymona” (https://pomagam.pl/
iksrwiur).
– Karo

Organizatorki podkreślają, że
wspomnienie wspólnego popołudnia na bulwarach do tej
pory wzbudza w nich pozytywne emocje i napędza do dalszego działania. W organizacji
wydarzenia wspierały je lokalne instytucje i firmy – za co są
bardzo wdzięczne. Pamiątką
tego spotkania jest mural, który na murze zakładu salezjańskiego namalowała młodzież.
Aby pomóc Fundacji zdobyć
środki na miejską stolarnię,

należy w dniach od 25 września do 13 października wziąć
udział w głosowaniu. Każdy
mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat może oddać
1 głos. Można to zrobić elektronicznie na stronie www.
bo.malopolska.pl/index.php
/glosowanie. Poprzeć projekt
można także, wrzucając kartę
do urny w Agendzie Zamiejscowej przy ul. Śniadeckiego 21 lub za pośrednictwem
poczty, przesyłając pobraną
ze strony internetowej kartę na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56,
30-017 Kraków, koniecznie
z dopiskiem „Budżet Obywatelski”. Numer zadania to
MZA17, a subregion – Małopolska Zachodnia.
Kartę będzie można też wypełnić podczas Pikniku Organizacji
Pozarządowych
23 września na oświęcimskim
rynku, ponieważ Fundacja
planuje uruchomienie stoiska
i zaprezentowanie się mieszkańcom, którzy nie mieli jeszcze okazji spotkać na swojej
drodze wesołych flamingów.
– ekt

Czy powstanie miejska stolarnia?
O 80 tys. z Małopolskiego Budżetu Obywatelskiego na stworzenie pracowni stolarskiej dla oświęcimian walczy działająca od niedawna Fundacja Miasto Pracownia.
Projekt zgłoszony do konkursu, zorganizowanego przez
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, zakłada powstanie w naszym
mieście pracowni stolarskiej,
wyposażonej w niezbędny sprzęt. Ma to być miejsce
otwarte dla wszystkich mieszkańców, którzy będą mogli
przyjść i wykonać różnorakie
sprzęty z drewna: stoliki, krzesła, ramki. Planowane są też
zajęcia zorganizowane – wtedy Fundacja zapewni sprzęt,
materiały i prowadzącego.
– Chcemy, aby pracownia stała
się miejscem wymiany wiedzy
i umiejętności między mieszkańcami, a stworzone rzeczy pomogły upiększyć przestrzeń, w której oświęcimianie
funkcjonują na co dzień – informuje Katarzyna Heród,
jedna z autorek projektu.
Fundację tworzą osoby, które
chcą działać na rzecz miasta
i jego mieszkańców. Główna ekipa dowodząca to Ka-

tarzyna Heród, Dorota Zwolak, Aleksandra Meduna. W
swoich szeregach mają też
wolontariuszy. Grono to ciągle się powiększa o kolejnych
młodych ludzi, którzy mają
masę fantastycznych pomysłów. Nie można zapomnieć
też o flamingach.
– Symbolem naszej organizacji jest różowy flaming, który
okazał się strzałem w dziesiątkę, bo jest już bardzo
mocno kojarzony w mieście.
Dlaczego flaming? Przede
wszystkim dlatego, że to
zwierzę stadne, a my chcemy
zbliżać do siebie ludzi. Jest to
również zwierzę egzotyczne,
podobnie jak nasze działania, które mają być twórcze
i nieszablonowe. Budzi szalenie pozytywne emocje, jak
nasz optymizm i energia do
działania. Wyróżnia się też
z tłumu – tak jak założycielki Miasta Pracowni – Dorota
jest wysoka, a ja jestem ruda
– śmieje się Kasia.

Pomysł na fundację kiełkował w głowach dziewczyn od
dawna. Działając w trzecim
sektorze, zwróciły uwagę na
potencjał miasta i jego mieszkańców. Postanowiły połączyć siły i wspólnie podejmować inicjatywy inspirujące

Fot. zbiory Fundacji

Rowerowe święto

wycieczkę rowerową tą trasą, będą mogli w komfortowych warunkach odpocząć,
zjeść, schronić się przed wiatrem, deszczem czy słońcem,
a także sprawdzić, w którym
miejscu trasy obecnie się
znajdują. Każdy punkt MOR
zostanie wyposażony w zadaszoną wiatę z ławeczkami,
stołami i specjalną tablicą informacyjną. Obok niej zostaną zamontowane stojaki rowerowe, stacjonarny grill oraz
przenośna toaleta, a całość zostanie oświetlona. Inwestycja
będzie kosztować prawie 850
tys. zł i zostanie dofinansowana ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na
lata 2014–2020.
Aktualnie w Małopolsce jest
sześć podobnych punktów.
Znajdują się one przy Wiślanej Trasie Rowerowej na
odcinku od Niepołomic do
Szczucina oraz przy VeloDunajec na odcinku Ostrów–
Wietrzychowice.
Łącznie
miejsc obsługi rowerzystów
(MOR) będzie w regionie kilkadziesiąt.
– Marzena Wilk
Fot. Marzena Kiryjczuk

Fot. zbiory organizatora
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do działania na rzecz swojego
miasta, dzielnicy, ulicy i siebie nawzajem.
Fundacja dała się już poznać
oświęcimianom podczas akcji
„Miasto Pracownia nad Sołą”.
– Zjawiło się mnóstwo osób,
nie tylko z Oświęcimia, które bardzo się zaangażowały i świetnie razem bawiły. Chciałyśmy spotkać się
z mieszkańcami, by aktywnie
i twórczo spędzić czas – mówi
Katarzyna Heród.

wieści z ratusza

wieści z ratusza
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Zwiedzimy tunele
pod zamkiem

wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu

Nowe hotele w Oświęcimiu

W Oświęcimiu powstaje
hala sportowa
Okazałą konstrukcję obiektu widać już od strony ul. Wróblewskiego. Do końca roku hala sportowa będzie w stanie
surowym zamkniętym.

Budowlańcy rozpoczynają
teraz prace wewnątrz hali.
Front robót skierowany jest
też na istniejącą salę gimnastyczną, gdzie robotnicy wykonują prace adaptacyjne pod
przyszłe funkcje.
Oświęcim ma już krytą pływalnię z częścią sportową
i rekreacyjną. W przyszłym
roku baza sportowa wzbogaci się o miejsce, gdzie będą
boiska do gier halowych i widownia. Pierwszy raz w ko-

szykówkę, siatkówkę czy piłkę nożną sportowcy zagrają
tam w drugiej połowie przyszłego roku.
– Ta hala służyć będzie nie tylko młodzieży z tutejszej szkoły, ale również z innych szkół,
korzystać z niej będą mieszkańcy, stowarzyszenia i kluby sportowe. Będzie nie tylko
miejscem prowadzenia lekcji wychowania fizycznego,
treningów i rywalizacji sportowej. Tu również będą od-

bywały się rozgrywki sportowe z udziałem publiczności.
Takiego obiektu brakowało
w Oświęcimiu – wyjaśnia Janusz Chwierut, prezydent
Oświęcimia.
Hala sportowa, która powstaje przy zbiegu ulic Słowackiego i Wróblewskiego
przy Szkole Podstawowej nr 8
z Oddziałami Sportowymi
[przyp. red. dawniej Zespół
Szkół nr 1] będzie największa w powiecie oświęcimskim. Znajdą się w niej pełnowymiarowe boiska do gier
halowych i widownia na 400
miejsc. Obiekt będzie miał
parking podziemny oraz miejsca postojowe na zewnątrz.
Obok powstanie boisko, bieżnia i plac zabaw. Teren wokół
będzie oświetlony i monitorowany. Inwestycja kosztuje ponad 11,9 mln zł. Miasto pozyskało 2,5 mln zł na jej budowę
z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. 		

Prezentujemy Państwu ceny biletów
na oświęcimskiej krytej pływalni.

Uwaga! Zmiany w strefie
płatnego postoju

Wejście na strefę fitness (sala do squasha,
fitness
siłownia)
według
odrębnego
cennika
Cenyi biletów
w obiekcie
Krytej Pływalni
w Oświęcimiu

Strefy basenowe
(wejście jednorazowe -70 min)

Bilet podstawowy

normalny

ulgowy *

Bilet z Oświęcimską Kartą
Mieszkańca (25% zniżki)

normalny

ulgowy *

Bilet z Oświęcimską
Kartą Rodziny
(30%
zniżki)
normalny

ulgowy *

8,00 zł

5,00 zł

6,00 zł

3,75 zł

5,60 zł

3,50 zł

Strefa B – strefa rekreacyjna

10,00 zł

7,00 zł

7,50 zł

5,25 zł

7,00 zł

4,90 zł

Strefa C – basen 50 m z rekreacją
bez sauny (A + B)

12,00 zł

9,00 zł

9,00 zł

6,75 zł

8,40 zł

6,30 zł

Strefa D – strefa rekreacyjna z sauną

14,00 zł

10,00 zł

10,50 zł

7,50 zł

9,80 zł

7,00 zł

Strefa E – wejście open – na wszystkie
baseny z sauną

16,00 zł

12,00 zł

12,00 zł

9,00 zł

11,20 zł

8,40 zł

Strefa A – basen 50m

tam kilkanaście pomieszczeń.
– Bardzo nas cieszy to, że
w Oświęcimiu powstają nowe
hotele. Od lat przecież zastanawiano się, jak wykorzystać
ten ogromny potencjał związany z Miejscem Pamięci
Auschwitz-Birkenau, a także
jak przyciągnąć turystów do
Starego Miasta. Do ubiegłego roku mieliśmy niespełna
600 miejsc noclegowych, teraz jest ich około 1000. Tegoroczny sezon turystyczny
pokazuje, że jest to zbyt mało.
Dobrze więc, że powstają kolejne miejsca, gdzie turyści
będą mogli przenocować i zobaczyć nasze miasto, które ma
przecież wiele do zaoferowaZ początkiem roku otwarto mać się w pokojach w odre- nia – zaznacza Janusz Chwiehotel Imperiale przy ul. Lesz- montowanej kamienicy przy rut, prezydent Oświęcimia.
czyńskiej. Swoje usługi ofe- Rynku Głównym 16. Będzie
ruje też nowy hotel Dąbrowski, zlokalizowany przy ul.
Dąbrowskiego. Podobnie jak
Willa Astra na osiedlu Chemików przy ulicy Olszewskiego,
gdzie przygotowano 18 apartamentów. Właściciele myślą
już o otwarciu restauracji. Przy
wjeździe do miasta za mostem
Piastowskim trwa budowa hotelu Hampton by Hilton, który
przyjmie pierwszych gości już
w przyszłym roku.
Jesienią turyści odwiedzający
Oświęcim będą mogli zatrzy-

Oświęcim odwiedza coraz więcej turystów. Przybywa też miejsc noclegowych.

*) uprawnieni do nabycia biletów ulgowych są dzieci i młodzież szkolna, studenci do 26 lat na podstawie ważnej
legitymacji oraz osoby niepełnosprawne na podstawie ważnej legitymacji (zaświadczenie lekarskie stwierdzające
niepełnosprawność)

Wejście dla Seniorów od poniedziałku do piątku do godziny 15.00 strefa A i B – jeden raz
dziennie (70 minut) za 1 zł na podstawie ważnej Oświęcimskiej Karty Seniora

Od nowego roku za parkowanie w strefie płatnego postoju
będzie można zapłacić jedynie w parkomacie lub korzystając
z czterech mobilnych systemów płatności: moBILET, mPay,
SkyCash i ePark.
1 stycznia 2018 roku miasto wycofuje możliwość zakupu biletów w kioskach lub
innych punktach sprzedaży.
Nabyte wcześniej bilety stracą
ważność.
Stawki opłat pozostają bez
zmian. Za 30 minut postoju
zapłacimy 1 zł. Pierwsza godzina kosztuje 2 zł, podobnie jak czwarta i następna.
Za drugą rozpoczętą godzinę zapłacimy 2,20 zł, za trzecią 2,40 zł. Opłaty pobierane będą od poniedziałku do
piątku, oprócz świąt: od 7:00
do 15:00 – na ulicy Żwirki

i Wigury, ul. F. Chopina na
odcinku od ul. J. Dąbrowskiego do ul. Żwirki i Wigury oraz parkingu przy ul.
F. Chopina, od 8:00 do 18:00
na pozostałej części strefy.
Kierowcy, którzy nie opłacą
postoju w przypadku kontroli będą musieli zapłacić
dodatkowo 50 zł. Jeśli zrobią
to w terminie do 7 dni, wtedy ulegnie ona obniżeniu do
25 zł. Strefa płatnego postoju
w Oświęcimiu oferuje około
700 miejsc postojowych.

Solidarność
z poszkodowanymi

Oświęcim włączył się w akcję niesieWzgórze zamkowe zostanie dodatkowo wzmocnione, nia pomocy mieszkańcom pomorskich
a znajdujące się pod nim tunele będą udostępnione tury- miast, która ucierpiały w nocy z 11 na
stom. Taki plan na najbliższe dwa lata mają władze miasta. 12 sierpnia podczas nawałnicy.
Koszt tej inwestycji to prawie
4 mln zł. Miastu udało się pozyskać blisko 1,3 mln zł z funduszy unijnych na przeprowadzenie inwestycji.
– Dbałość o historyczne dziedzictwo jest naszym obowiązkiem. Zakończyliśmy niedawno przebudowę dawnego
ratusza na rynku, latem przyszłego roku planujemy oddać ten obiekt do zwiedzania. Atrakcyjna, nowoczesna
i multimedialna prezentacja
Oświęcimia w pigułce będzie interesującą ofertą dla
mieszkańców i turystów coraz liczniej odwiedzających
Stare Miasto – wyjaśnia Janusz Chwierut, prezydent
Oświęcimia.
– Myślimy również o innych
miejscach, jak wzgórze zamkowe, które wymaga zabezpieczenia przed dalszą erozją i osuwaniem, chcemy też
przebudować znajdujące się
12 metrów pod zamkiem tunele, a po przygotowaniu
w nich odpowiedniej aranżacji udostępnić zwiedzającym
– podkreśla.
Inwestycja rozpocznie się
w listopadzie. W pierwszym
etapie w ramach zabezpieczenia wzgórza wykonywane będą prace w tych obszarach zbocza, które wykazują
największe uszkodzenia i zagrażają bezpieczeństwu oraz
osuwaniu się zabytku. Uporządkowane zostaną stosunki wodne przez rozbudowę

Wsparcie w wysokości 10
tys. zł otrzyma gmina Czersk.
Uchwałę w tej sprawie podjęli radni.
– Każdy z nas widząc ogrom
zniszczeń, ludzkie nieszczęście chce pomóc. To odruch
serca. Moralny obowiązek
i jednocześnie wyraz solidarności samorządów. Dlatego
od mieszkańców Oświęcimia
przekazujemy mieszkańcom
Czerska 10 tys. zł – mówi Ja-

nusz Chwierut, prezydent
Oświęcimia.
Gwałtowne burze i porywiste wiatry, które przeszły
przez Pomorze spowodowały
uszkodzenia domów i zabudowań gospodarczych. Zniszczyły lasy i uprawy. Wielu ludzi
zostało bez dachu nad głową.
Skala zniszczeń jest tak duża,
że gminy nie są w stanie pomóc wszystkim poszkodowanym. 			

Ulica Jagiełły w remoncie
kanalizacji deszczowej. Nastąpi też wzmocnienie wzgórza poprzez zastosowanie m.
in. kotew gruntowych i siatki romboidalnej. Równolegle prowadzone będą prace w tunelach, które polegać
będą na odtworzeniu otworów wejściowych i skomunikowaniu ich z istniejącym
wokół wzgórza układem dróg
publicznych. Przebudowane
zostanie również przyłącze
ciepłownicze wraz z budową
niezbędnych instalacji. Wtedy w kolejnym etapie inwestycji będzie można przystąpić do ich aranżacji.
– Tunele będą niewątpliwie
dużą atrakcją. Zwiedzający nasze miasto turyści będą
mogli poznać nie tylko nasze zabytki na powierzchni,
ale także zagłębić się w podziemia – uważa prezydent Janusz Chwierut.

Pierwszy z nich został wybudowany w czasie zaboru austriackiego w pierwszych dekadach XX w., przed I wojną
światową. Drugi pochodzi
z czasów II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej
i krzyżuje się z tunelem austriackim. Wejście do nich
znajduje się w zachodnim
zboczu wzgórza.
– Muzeum Zamek planuje
przygotować w tunelach trasę
historyczną z okresu I wojny
światowej, gdzie zwiedzający będą zdobywać i utrwalać
swoją wiedzę poprzez rozwiązywanie różnego rodzaju
zadań logicznych, zręcznościowych oraz merytorycznych dostępnych w ramach
interaktywnych
stanowisk
– wyjaśnia. Aranżacja tuneli
zakończy się w połowie 2019
roku.			

W Starym Mieście rozpoczęła się przebudowa ulicy Jagiełły na odcinku od ul.
św. Jana Bosko do ul. Przecznej.
Inwestycja będzie prowadzona
etapami i zakończy się wiosną
przyszłego roku. Wymieniona
zostanie nawierzchnia jezdni, chodników, zjazdów, mur
oporowy podtrzymujący odcinek chodnika u zbiegu z ul.
Przeczną. Będzie nowe oświetlenie uliczne na fragmencie drogi od ul. Zaborskiej.
Przebudowana zostanie kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz będzie wybudowana
nowa sieć wodociągowa. Ten
zakres prac będzie kosztować
2,58 mln zł i zostanie dofinansowany z Oświęcimskiego
Strategicznego Programu Rządowego kwotą 930 tys. zł.

HARMONOGRAM
DYŻURÓW RADNYCH

BIURO RADY MIASTA oświęcim,
UL. JAGIEŁŁY 25,
tel. 338429433
Przewodniczący
Rady Miasta
Piotr Hertig
wtorek w godz. 16:00–17:00
Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta
Elżbieta Kos
poniedziałek
w godz. 14:30–15:30
4.10 w godz. 13:00–15:00
Ryszard Gajek
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji,
Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
11.10 w godz. 13:00–15:00
Bożena Godawa
Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta
18.10 w godz. 13:00–15:00
Adam Góralczyk
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji
Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,

SESJA RADY MIASTA

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

Wieści w lokalnej TV

Symbol dożynek trafił do urzędu
Wieniec dożynkowy zrobiony przez Bronisławę Ryś zdobi salę konferencyjną Urzędu Miasta. Artystka przekazała go prezydentowi Oświęcimia Januszowi Chwierutowi.
Wieniec był prezentowany na
oświęcimskich dożynkach,
a następnie na Diecezjalno-Powiatowo-Gminnych Dożynkach 2017 w Kętach na
stoisku miejskim, które przygotowały członkinie Koła
Gospodyń Dwory-Kruki.
Wykonanie wieńca zajęło
pani Bronisławie dwa dni.
Pomagał jej mąż, który przygotował pod nadzorem żony
specjalną konstrukcję. Wieniec jest okazały, kształtny
i kolorowy, a przede wszystkim wykonany, tak jak naka-
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Program informacyjny „Wieści
z Ratusza” można oglądać
w każdy piątek o godzinie
18:00. Wiadomości są powtarzane przez cały weekend, co
trzy godziny. Możecie się więc
Państwo dowiedzieć o nowych
inwestycjach, o tym, co ciekawego słychać w kulturze,
oświęcimskim sporcie, a także,
a może nawet przede wszystkim o aktywności samych
oświęcimian.
Wiadomości można oglądać
na portalu internetowym
www.faktyoswiecim.pl,
www.oswiecimskie24.pl
i www.oswiecimonline.pl/.
„Wieści z Ratusza” są też
dostępne w Internecie
na stronie www.ostv.pl
oraz www.um.oswiecim.pl/.

zuje tradycja. Został wypleciony ze wszystkich rodzajów
zbóż: owsa, jęczmienia i pszenicy. Zdobią go kwiaty. Bro- www.um.oswiecim.pl
Oficjalne strony
nisława Ryś jest członkinią
Koła Gospodyń Dwory-Kru- miasta Oświęcim znajdują się
na portalach społecznościoki. Wieniec jest jej kolejną
wych Facebook i Instagram.
pracą. Zamiłowanie do rękodzieła ma od dawna, jednak
Dyżury
długo zbierała się na odwagę,
rady seniorów
aby zrobić pierwszy wieniec.
Członkowie Oświęcimskiej
Podpatrywała więc inne praRady Seniorów dyżurują
ce, a cenne rady przekazała jej
w każdą drugą środę miesiąca
Halina Skrzypczyk z KG Stare
w budynku przy ul. Solskiego 2,
Stawy. 			
pokój nr 14 w godzinach
od 11 do 12.

wieści z oświęcimskiego ratusza
przygotowała katarzyna kwiecień

kultura

kultura

WRZESIEŃ 2017
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WRZESIEŃ 2017
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W sobotę oświęcimianie mogli posłuchać koncertów w wykonaniu Bayer Full, Golden Life, Shakina Dudiego,
Mateusza Ziółko z zespołem (gościnnie Liber i Ina) oraz Ewy Farnej z zespołem. Organizatorem wydarzeń
na stadionie był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W niedzielę na stadionie MOSiR-u zagrała orkiestra dęta z Wilamowic, dzieci zabawiały kolorowe Fruktaki, a Gwardia
Gryfa zaprezetowała spektakl „Cztery żywioły”. Na scenie wystąpił zespół Lumines oraz Dawid Kwiatkowski, na którego
zastępy fanek czekały od wczesnych godzin porannych. Choć pogoda tego dnia nie rozpieszczała, oświęcimianie chętnie
śpiewali wraz z gwiazdą wieczoru – Andrzejem Piasecznym jego największe przeboje. Święto Miasta Oświęcim 2017 zakończył tradycyjnie pokaz sztucznych ogni. Za atrakcje tego dnia odpowiadało Oświęcimskie Centrum Kultury.

Z okazji Święta Miasta Muzeum Zamek przygotowało wiele atrakcji.
3 września została otwarta wystawa czasowa poświęcona wielkiemu
humaniście okresu renesansu, mieszkańcowi Oświęcimia – Andrzejowi Patrycemu Nideckiemu. Niewątpliwą atrakcją otwarcia byli rekonstruktorzy historyczni z pracowni Mme Chantberry – Kostiumologia
i Krawiectwo Artystyczne oraz grupa Krynolina, którzy prezentowali stroje z epoki renesansu, wcielili się w Nideckiego, Kochanowskiego
oraz mieszczan. Odbyły się także interaktywne warsztaty historyczne
oraz gra wielkoformatowa „PSKÓW 1581” opracowana przez członków grupy Fundacja Budzenie Pasji i poświęcona ostatniej wyprawie
Stefana Batorego przeciw Iwanowi Groźnemu. Zebrani mogli podziwiać Teatr Cieni pt. „Jazda na Moskwę, czyli spektakl o zdobyciu Inflant
w trzech aktach” przygotowany przez aktorów z Teatru Exit.

Sponsor główny:

Sponsor:

Oświęcimski Salon Sztuki to wyjątkowy przegląd twórczości artystów związanych z naszym miastem prezentowany w galerii „Tyle światów” i holu górnym
Oświęcimskiego Centrum Kultury.

że Oświęcim kojarzony jako
miejsce pamięci przez ostatnie lata zmienia się w miejsce edukacji i miasto kultury
– powiedział podczas wernisażu II Oświęcimskiego Salonu Sztuki Janusz Chwierut,
prezydent Oświęcimia.
Na wystawie prezentowane
są dzieła dwóch pokoleń artystów, mistrzów i adeptów,
a nawet rodziców i ich dzieci. Dwa lata temu, podczas
I Salonu Sztuki prezentowało
się piętnastu twórców związanych z Oświęcimiem, teraz
dwudziestu pięciu! To dzięki licznemu artystycznemu
środowisku Oświęcim może
wyróżniać się na artystycznej
mapie kraju i Europy.

– Oświęcimski Salon Sztuki to według mnie przede
wszystkim konfrontacja postaw artystycznych, stylistyk,
co jest bardzo potrzebne. Nie
jestem człowiekiem, który
bardzo dużo wystawia – to mi
się tylko zdarza. Ale od czasu
do czasu, gdy nadarza się dobra okazja, trzeba się skonfrontować z innymi. Jest to
pożyteczne i przyjemne –
stwierdził Jerzy Pietruczuk,
artysta grafik.
– Salon jest wystawą cykliczną, której korzenie tkwią jeszcze w czasach, kiedy istniała Galeria „Pro Arte” Haliny
Kozioł. Wtedy była to inicjatywa prywatna, teraz jest inaczej, ale nie mam wątpliwości,

że jest ona cały czas bardzo
ważna – dodaje artysta, który od wielu lat uczestniczy
w wyjątkowej inicjatywie prezentacji dokonań rodzimych
twórców.
Czym jest dla artysty Oświęcim?
– To jest miejsce, przestrzeń
– nie tylko w rozumieniu
geograficznym, ale też mentalnym, bo tutaj się wychowałem, stąd się wywodzę i tu
mieszkam. Dlatego też zależy mi na tym, aby inicjatyw
i wydarzeń artystycznych
oraz artystów, również moich
studentów, było jak najwięcej. Bardzo mi się podobała
frekwencja podczas wernisażu, mam wrażenie, że jest

W świąteczny weekend kursował specjalny „urodzinowy
autobus”, uruchomiony przez
Miejski Zakład Komunikacji,
który w tym roku obchodzi
swoje 60-lecie. Na przejazd
nie trzeba było mieć biletu,
a pasażerowie mogli posłuchać muzyki w wykonaniu
Soni Nowak i Oskara Dębskiego.

Dokonania mieszkańców tworzą miasto

Oświęcim – miasto wielu artystów

Wystawa to artystyczny prezent z okazji Święta Miasta
Oświęcim, na której można
zobaczyć wspaniałe oddziaływanie na siebie i otoczenie różnych środków wyrazu,
m.in. malarstwa, grafiki, rzeźby, ceramiki, fotografii.
– Najczęściej miasto kojarzymy z przestrzenią rzeczywistą w postaci budynków, ulic
i chodników, natomiast myślę, że o mieście, jego znaczeniu i kształcie decydują też artyści i ludzie, którzy
je wzbogacają. Przestrzeń
może być piękna, ale bez ludzi, artystów będzie pusta.
Dzięki nim nasze miasto jest
bardziej interesujące, ciekawe i dynamiczne. Myślę,

Fot. Joanna Sadulska-Puch

Fot. zbiory organizatora

W świąteczny weekend wiele się działo

większa niż dwa lata temu
na pierwszym Salonie Sztuki.
Dla mnie oznacza to, że inicjatywa i jej kontynuacja będzie się utrwalać i ma sens.
Tym bardziej że widziałem na
wernisażu osoby nie tylko takie, które są zazwyczaj i które znam, ale też zupełnie nowych odbiorców – zauważa
Jerzy Pietruczuk.
Prezentowana na wystawie
różnorodność form dokonań
artystów jest jej dużym walorem, dającym obraz współczesnej sztuki – dzięki temu
Oświęcimski Salon Sztuki
przypomina i odwołuje się do
tradycji francuskich salonów,
które odbywały się w Paryżu.
– Różnorodność wzmacnia też dodatkowy fakt – to
dwa pokolenia, mistrzowie
i uczniowie, w kilku przypadkach rodzice i dzieci, które
poszły w tym samym kierunku, ale nieco innymi drogami.
Ich twórczość jest znakiem
nowych czasów, nowych trendów i technik. Dzięki temu na
jednej wystawie prezentowane są dzieła sztuki artystów
o ugruntowanej pozycji, jak
również prace tych, którzy
poszukują swojego stylu, własnego języka, środków formalnych, technik, które najpełniej pozwolą im wyrazić
siebie – podkreśla Magdalena Prochowska, kurator wystawy.
– Udział w Oświęcimskim
Salonie Sztuki to dla mnie
przede wszystkim duże wyróżnienie – już jako studentka mogę stanąć w jednym
rzędzie razem z artystami

i uczestniczyć we wspólnej
wystawie. To jest naprawdę
bardzo ważne dla mnie. Studiuję w Krakowie i tam teraz
mieszkam, ale do Oświęcimia
bardzo często wracam, odwiedzam rodzinę, przyjaciół.
Czuję więź z Oświęcimiem,
identyfikuję się z nim i zawsze
mówię, że stąd pochodzę –
powiedziała Karolina Łukawska, studentka IV roku rzeźby
na Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie.
Na II Oświęcimskim Salonie Sztuki, wystawie organizowanej w ramach tegorocznych obchodów Święta
Miasta Oświęcim, prezentowane są prace: Agaty Agatowskiej, Moniki Dąbrowskiej-Picewicz,
Andrzeja
Domarzewskiego, Remigiusza Dulki, Bożeny Formas-Mądry, Marceliny Gajdy,
Karoliny Gorczyńskiej, Anny
Karoliny Kaczmarczyk, Mariana Kasperczyka, Magdaleny Kobielskiej, Karoliny
Łukawskiej, Moniki Pabian,
Martyny Paluchiewicz-Łabaj,
Elżbiety Pietruczuk, Jerzego
Pietruczuka, Urszuli Pietruczuk, Ady Rudyk, Waldemara
Rudyka, Agaty Skrzelowskiej,
Justyny Skrzelowskiej, Pawła Warchoła, Barbary Wójcik,
Zdzisława Wójcika, Joanny
Zemanek i Anny Katarzyny
Żubrowskiej.
Wystawa objęta jest honorowym patronatem Prezydenta
Miasta Oświęcim. Organizatorami wystawy są Oświęcimskie Centrum Kultury i Urząd
Miasta Oświęcim.
– Marzena Wilk

Ważnym punktem obchodów święta grodu nad Sołą jest uroczysta sesja Rady
Miasta. W tym roku odbyła się ona 31 sierpnia w sali widowiskowej Oświęcimskiego Centrum Kultury.
Święto Miasta obchodzimy
3 września na pamiątkę wydarzeń z 1291 roku, kiedy
książę cieszyński Mieszko I
potwierdził posiadane już
przez Oświęcim prawa miejskie. To okazja do refleksji,
zastanowienia się nad przeszłością, bowiem pamięć o historii buduje tożsamość i stanowi o naszych korzeniach.
– Oświęcim dziś – 726 lat
po potwierdzeniu nadania
praw miejskich ma prawo,
a wręcz obowiązek troszczyć
się i eksponować swoją historię, zabytki, szczególnie w
aspekcie kojarzenia nas tylko
z wydarzeniami sprzed ponad
siedemdziesięciu lat. Z drugiej
strony jest to czas, by cieszyć
się ze współczesnych dokonań
i patrzyć w przyszłość – powiedział w okolicznościowym
przemówieniu Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia.

Podkreślał, że miasto tworzą
mieszkańcy – ich zwykła, codzienna, dobrze wykonywana
praca, działalność charytatywna, społeczna, aktywność i zaangażowanie w różnych dziedzinach życia – przyczynia się
do rozwoju Oświęcimia. Prezydent przypomniał kluczowe inwestycje, m.in. w zakresie gospodarki, budownictwa
mieszkaniowego, dziedzictwa
historycznego, przebudowy
dróg. Wspomniał o największej inwestycji, jaką jest przebudowa krytej pływalni.
Uroczysta sesja to tradycyjnie
okazja do wręczenia oświęcimianom nagród i wyróżnień
za dokonania w różnych dziedzinach.
Medal Miasta Oświęcim
otrzymał artysta plastyk Paweł Warchoł, którego doceniono za wybitne międzynarodowe
osiągnięcia

Paweł Warchoł

Natalia Komorowska

w dziedzinie rysunku, malarstwa, grafiki wydawniczej,
plakatu i fotografiki oraz za
aktywną działalność na rzecz
lokalnego środowiska artystycznego, a także promocję
Oświęcimia w kraju i za granicą.
Wręczona została także nagroda „Oświęcimskie Orły”
przyznawana z inicjatywy
Młodzieżowej Rady Miasta
dla najlepszego absolwenta
szkoły podstawowej i gimnazjum. W tym roku otrzymała ją Natalia Komorowska z Miejskiego Gimnazjum
nr 2.
Podczas sesji doceniono
również sportowców, którzy
w minionym roku osiągnęli
znaczące wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym oraz ich trenerów, bez pracy których nie
byłoby takich sukcesów.

Zespół Muzyki Dawnej „Floripari” z Zamku Królewskiego
na Wawelu
Najliczniejszą grupę wyróżnionych stanowili zawodnicy Oświęcimskiego Klubu
Sportowego Karate i Dalekowschodnich Sportów Walki:
Dominika Chylińska, Oliwia
Greczner, Anna Ferenc, Katarzyna Kotapka, Adam Dzięgiel, Bartosz Fryc, Szymon
Dębski, Dominik Matusz,
Mateusz Ostrowski oraz trenerzy Mariusz Pawlus i Tadeusz Bednarczyk. Uhonorowano także zawodników
Uczniowskiego Klubu Pły-

wackiego „Unia” – Katarzynę Kołodziej, Michała Daszkiewicza i Mikołaja Kozieła
oraz trenerów – Jadwigę Zieleńską-Starzec, Andrzeja Branię i Piotra Woźnickiego. Nagrodzono łyżwiarki – Elżbietę
Gabryszak i Magdalenę Zawadzką z Uczniowskiego Klubu Łyżwiarskiego „MOLO”
Osiek oraz ich trenerkę Iwonę
Mydlarz-Chruścińską.
Wyróżnienie odebrał Szymon Zapała, zawodnik Klubu Sportowego UKS „Kadet”
w Oświęcimiu wraz z trenerem Wojciechem Porębskim.
Zasłużone laury otrzymał
multimedalista, lekkoatleta
Andrzej Haj.
Uroczystość uświetnił Zespół
Muzyki Dawnej „Floripari”
z Zamku Królewskiego na
Wawelu, który zaprezentował
muzykę, pieśni i tańce z czasów Jagiellonów, nawiązując
tym samym do obchodzonego w Oświęcimiu Roku Andrzeja Patrycego Nideckiego.
– ekt

kultura

kultura
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Plastyczny apel o pokój

Trzynasta odsłona Alternatywnej Sceny Międzynarodowego Domu Spotkań
Młodzieży w Oświęcimiu, która odbyła
się 15 września, przeszła do historii.

Wyrazem tego, jak ważną i pożądaną wartością jest pokój na
świecie, jest prezentacja prac nagrodzonych i wyróżnionych
w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Darujmy
światu pokój”.

Wprawdzie organizatorzy zastrzegają, że dla osób powyżej 35 lat wstęp na przedsięwzięcie kulturalne utrzymane
w offowym klimacie jest wyłącznie na własną odpowiedzialność lub pod nadzorem
nieletnich, nikt z przybyłych
nie robi sobie nic z tego przekornego ostrzeżenia.
W ramach „Przystanku Teatr” wystąpił tyski Teatr HoM
w plenerowym spektaklu
„Monsieur Charlie” o Charlie

21 września, w dniu obchodzonym jako Międzynarodowy Dzień Pokoju, w Oświęcimskim Centrum Kultury
zostanie podsumowany XVI
Międzynarodowy Konkurs
Plastyczny „Darujmy światu pokój”, objęty patronatem
Prezydenta Miasta Oświęcim. Podczas wernisażu odbędzie się koncert w wykonaniu uczniów i nauczycieli
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Oświęcimiu.
Konkurs skierowany jest do
dzieci i młodzieży w wieku od
7 do 19 lat. Uczestnicy w pracach plastycznych wypowiadają się na temat otaczającej
ich rzeczywistości w kontekście prawa do życia w świecie
wolnym od wojen.
– Prace, które będzie można
oglądać na pokonkursowej
wystawie są reakcją, przestrogą i protestem przeciwko
złu dziejącemu się na świecie,
przeciwko przemocy. Widać
w nich afirmację życia, miłości i radości, a także idei poszanowania drugiego człowieka niezależnie od koloru

Fot. Krzysztof Janik, MDSM

Alternatywa kulturalna

Chaplinie. Były to cztery etiudy komiczne utrzymane w estetyce niemego kina z muzyką
graną na żywo przez tapera.
„Anty-Salon Poezji” gościł
Miłosza Biedrzyckiego, poetę i tłumacza, laureata wielu
konkursów literackich, autora
ośmiu tomików wierszy wydanych w Polsce, a także publikacji wydanych w Słowenii
i USA.
Buslav zagrał w „Niszowym
Studio Dźwięku”. To multiinstrumentalista, kompozytor i twórca tekstów. Wydany końcem
ubiegłego roku debiutancki album „Buslav” nominowany był
w dwóch kategoriach
do Fryderyków 2017.
Projekt realizowany
jest przy wsparciu finansowym
Miasta
Oświęcim, Starostwa
Oświęcimskiego, Województwa Małopolskiego, firmy Enco, firmy Omag oraz ZUK
Spółka z o. o. w Oświęcimiu.
– In

jego skóry, rasy czy wyznawanej religii – podkreśla Adam
Kuta z Oświęcimskiego Centrum Kultury.
– „Darujmy światu pokój” to
konkurs dla młodych ludzi
zainteresowanych sztukami
plastycznymi, którzy za pomocą dowolnej techniki pragną wypowiedzieć się na temat otaczającej rzeczywistości
i podpowiedzieć nie tylko dorosłym, ale również swoim rówieśnikom, jak postępować,
by uczynić świat piękniejszym
i spokojniejszym, dobrym
i przyjaznym – dodaje.

Do udziału w szesnastej edycji konkursu, organizowanego przez Oświęcimskie
Centrum Kultury, zostały nadesłane tysiąc sto trzydzieści
dwie prace, które oceniła komisja w składzie: Bożena Formas-Mądry – artysta plastyk,
Ewa Natkaniec – artysta plastyk, Martyna Paluchiewicz-Łabaj – artysta plastyk i Paweł Warchoł – artysta plastyk.
Komisja przyznała dwadzieścia trzy równorzędne nagrody w kategorii wiekowej
7–10 lat, dziewiętnaście równorzędnych nagród w kategorii 11–13 lat, dwadzieścia
trzy równorzędne nagrody
w kategorii wiekowej 14–16
lat i siedem równorzędnych
nagród w kategorii 17–19 lat
oraz jedną nagrodę za pracę niespełniającą warunków
regulaminu, ale posiadającą
duże walory artystyczne. Komisja wyróżniła także prace
osiemdziesięciu sześciu młodych autorów udziałem w pokonkursowej prezentacji.
Wystawa XVI Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Darujmy światu po-

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

– Tegoroczny konkurs chyba po raz pierwszy należał
do prozaików. Poeci w wielu
przypadkach zademonstrowali warsztatową biegłość, ale
często niewiele więcej mieli
do zaoferowania czytelniko-

Tradycją „chandrowych” podsumowań jest czytanie fragmentów nagrodzonych utworów

wi. Może dlatego wśród nagrodzonych zestawów dwa
zawierają wątki i odwołania
historyczne lub kreację literacką stylizowaną na historię.
Bo przecież „tylko prawda
jest ciekawa” – podsumowuje
Marcin Hałaś, juror.
– Inaczej tym razem było
z prozą – różnorodną tak pod
względem formy, jak treści.
Chyba pierwszy raz jako juror z zainteresowaniem czytałem te zestawy, w przypadku których miałem wrażenie,
że do nagród raczej pretendować nie będą. A jednak świat
przedstawiony w tych opowiadaniach intrygował, wciągał.
To zresztą świadczy o poziomie konkursu – sporo ciekawych tekstów nie zmieściło się
w puli tych nagrodzonych –
dodaje Hałaś.
Do udziału w tegorocznym
konkursie wpłynęło trzysta
sześćdziesiąt sześć zestawów
prac – sto sześćdziesiąt trzy
w kategorii prozy i dwieście

Wystawa grafiki

24 września, w drugim dniu Jesieni Oświęcimskiej Muzeum Międzynarodowy
Zamek zaprasza na Targowisko Staroci oraz wernisaż.
Dom Spotkań Młodzieży
zaprasza
O godz. 15:00 w wieży zamPodczas targowiska członkokowej odbędzie się wernisaż
wie BBS Bike z Ostrowa Świę- do obejrzenia wywystawy rzeźby Remigiusza
tokrzyskiego
zaprezentują stawy grafiki JeDulki.
warszawską rikszę osobową
Urodzony w 1955 roku
z lat 40. minionego stulecia. rzego Pietruczuka.

kój” prezentowana będzie
do 16 października w galerii „Tyle światów” Oświęcimskiego Centrum Kultury.
Konkurs został zrealizowany
przy wsparciu finansowym
Miasta Oświęcim.
Szczegółowe wyniki można
znaleźć na stronie internetowej Oświęcimskiego Centrum
Kultury www.ock.org.pl/.
– In

w Lidzbarku Warmińskim artysta od 30 lat mieszka i pracuje w Oświęcimiu. Od początku zawodowej działalności
artystycznej tworzy w brązie.
Wykonuje zarówno pomniki,
rzeźby monumentalne, płaskorzeźby, statuetki, medale
oraz rzeźby użytkowe. Rzeźby artysty będą prezentowane
w wieży zamkowej do końca
marca przyszłego roku.
Tego dnia w Muzeum Zamek,
odbędzie się także 4. Targowisko Staroci „Rzeczy z duszą”.
Na dziedzińcu zamkowym
w godzinach 11:00–17:00

Zwycięzcy tegorocznej edycji „Pisania dobrego na chandrę” Aleksandra Mazur z Kleszczowa i Marcin Królikowski
z Warszawy

wiński z Warszawy, a III Edyta Wysocka z Miastka.
Wybrane teksty nagrodzonych autorów opublikowano
w antologii „Pisanie dobre na
chandrę”.
W dotychczasowych edycjach
konkursu (1999–2017) wzięło
udział ponad 2123 autorów,
którzy nadesłali 5362 prace.
Podsumowaniu konkursu towarzyszył w ramach projektu
Kultura 50/50 koncert zespołu Wolna Grupa Bukowina.
Organizatorem
konkursu
„Pisanie dobre na chandrę”
jest Oświęcimskie Centrum
Kultury. Konkurs jest realizowany przy wsparciu finansowym Miasta Oświęcim.
– In

będzie można spotkać wystawców oferujących antyki,
monety, porcelanę, obrazy,
medale, bibeloty, białą broń
oraz stare książki, dokumenty i prasę.

Szyku zada rikszarz w stroju
cyklisty z okresu przedwojennego. Będzie również replika
bicykla z drugiej połowy XIX
wieku, eleganckie cruisery
w stylistyce klasycznych beach cruiserów z przełomu lat
50. i 60.
Z myślą o najmłodszych przygotowano muzealny namiot
edukacyjny, w którym dzieci
będą tworzyć zielnik, wzorując się na Herbarzu Szymona
Syreniusza z roku 1613. Spróbują także sił w pisaniu gęsim
piórem i kopiowaniu roślin.
Wstęp wolny.

Prace prezentowane będą
w Domu Ciszy MDSM.
Wernisaż zaplanowano na
22 września o godz. 18:00.
Artysta jest absolwentem wydziału grafiki ASP w Krakowie, uzyskał dyplom w pracowni
prof.
Franciszka
Bunscha w 1992 r. Jest wielokrotnym stypendystą miasta Oświęcim, w dorobku
ma wiele wystaw indywidualnych, a także zbiorowych
w Polsce i na świecie. Pracuje jako adiunkt w Instytucie
Sztuki w Cieszynie.

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

KALENDARZ WYDARZEŃ W BIBLIOTECE GALERIA KSIĄŻKI
W OŚWIĘCIMIU NA PAŹDZIERNIK
ROK ANDRZEJA PATRYCEGO
NIDECKEGO. OŚWIĘCIM
2017. WYSTAWA
2–28.10, Galeria Przechodnia

• godz. 9:00–19:00 kiermasz
książek z możliwością zakupu książek w promocyjnych
cenach.

WYSTAWA PRAC
EWELINY OSIŃSKIEJ
16–28.10, II piętro

29 września:
• godz. 11:00 Uroczysta gala
wręczenia 24. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej
im. Kornela Makuszyńskiego: spektakl, prezentacja
książek, wręczenie nagród
• godz. 12:15 Spotkanie autorskie z Katarzyną Nawratek, Biblioteka. Aula. Wstęp
wolny
• godz. 12:15 Spotkanie
autorskie z Marcinem Szczygielskim, Biblioteka VIP.
Wstęp wolny
• godz. 12:15 Spotkanie
autorskie z Andrzejem Markiem Grabowskim, Biblioteka. Klasopracownia. Wstęp
wolny
• godz. 9:00-14:00 kiermasz
książek z możliwością zakupu książek w promocyjnych
cenach.

24. OGÓLNOPOLSKA
NAGRODA LITERACKA
IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

trzy w kategorii poezji (ponad
osiemset wierszy), które oceniło jury w składzie: Marcin
Hałaś – kulturoznawca, poeta
i krytyk literacki, Marian Kisiel – poeta, krytyk literacki
i Adam Ziemianin – poeta.
W kategorii prozy jury przyznało I nagrodę Aleksandrze
Mazur z Kleszczowa, II Karolinie Paprockiej z Cieszyna i cztery równorzędne
III nagrody: Franciszkowi
Czekierdzie z Warszawy, Sylii Marszałek z Krakowa,
Krzysztofowi Martwickiemu
z Płońska i Annie Marii Wybraniec z Katowic. W kategorii poezji I nagrodę otrzymał
Marcin Królikowski z Warszawy, II nagrodę Artur Śli-

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

Jesienne atrakcje na wzgórzu

XVIII Ogólnopolski Konkurs Literacki „Pisanie dobre na chandrę” został uroczyście podsumowany w Oświęcimskim Centrum Kultury, a jego laureaci i uczestnicy kolejny raz dowiedli, że chandra może być natchnieniem dla literatów.
zydenta Miasta Oświęcim.
Od wielu lat daje możliwość
wypowiedzenia się młodzieży i dorosłym na tematy im
bliskie i ważne, podzielenia
się swoimi spostrzeżeniami
o otaczającej rzeczywistości.
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Twórcza chandra

„Pisanie dobre na chandrę”
to cieszący się popularnością
wśród piszących prozę i poezję ogólnopolski konkurs
literacki, który odbywa się
w cyklu dwuletnim. Został
on objęty patronatem Pre-
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27 września:
• godz. 16:00–19:00 Koziołkowa Strefa Literacka.
Informatorium. Wstęp wolny
• godz. 17:00 warsztaty
czerpania papieru „Zaczerpnij Słowa”, miejsce:
Biblioteka, Informatorium
– zapisy Oliwia Brzeźniak
tel. 338479808.
• godz. 9:00–19:00 kiermasz
książek z możliwością zakupu książek w promocyjnych
cenach.
28 września:
• godz. 16:00-19:00 Koziołkowa Strefa Literacka.
Informatorium. Wstęp wolny
• godz. 17:00 zajęcia „Storybird. Wyklikaj książkę”,
miejsce: Biblioteka, Informatorium – zapisy Oliwia
Brzeźniak tel. 338479808.

KONWERSATORIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
Otwarte spotkania konwersatoryjne
2.10; 9.10; 16.10; 23.10
30.10
godz. 16:30 Klasopracownia
I p./CLD

ZAJĘCIA DLA NAJMŁODSZYCH W MIKROŚWIECIE
ZABAWY
Blok muzyczno-ruchowy z elementami języka angielskiego.
Zajęcia dla dzieci w wieku
5–7 lat na zapisy. Liczba
miejsc ograniczona. Liczy się
kolejność zgłoszeń. Zapisy
od 18 września osobiście lub
telefonicznie 338479813
3.10, godz. 17:00, Klasopracownia Ip.
ZAJĘCIA DLA NAJMŁODSZYCH W MIKROŚWIECIE
ZABAWY.
Blok plastyczny
Rodzinne zajęcia plastyczne rozwijające wyobraźnię,
twórcze myślenie i sprawność
manualną u dzieci. Proponowane uczestnikom prace
plastyczne wykorzystują różne
techniki – malarskie, rysunkowe, rękodzielnicze, a także
niekonwencjonalne materiały.
Zajęcia dla dzieci od 2 do
7 lat. Wstęp wolny.
5.10, godz. 17:00, Informatorium
KONSULTACJE MATEMATYCZNE
5.10; 12.10; 19.10 godz.
17:00 CLD, wstęp wolny

SPOTKANIA Z PLANSZÓWKĄ
Wizja Młodego Człowieka
6.10; 13.10; 20.10, 27.10,
godz. 17:00, strefa dla młodzieży – dział obcojęzyczny
II piętro
CZYTANIE UZDRAWIA
Czytanie na oddziale dziecięcym oświęcimskiego szpitala
10.10; 24.10 godz. 13:00
Szpital
ZAJĘCIA DLA NAJMŁODSZYCH W MIKROŚWIECIE
ZABAWY
Blok ruchowy
Zabawy i gry ruchowe dla
dzieci w wieku od 2–7 lat
wprowadzające w radosny
nastrój i dobre samopoczucie
i dające dziecku możliwość
zaspokojenia naturalnej
potrzeby ruchu. Blok ruchowy
jest przygotowaniem dziecka
do społecznego współdziałania
w grupie, kształtuje prawidłowe nawyki, dyscyplinę, a także
pozytywne cechy charakteru.
Wstęp wolny.
11.10, godz. 17:00, Aula/
Informatorium
TO TAK JAK W KINIE
Dyskusje o filmie
12.10, godz. 10:00, Multimedia, wstęp wolny
UNIWERSYTET BIBLIOTECZNYCH ŻAKÓW
Kierunek: Odkrywanie
12.10, godz. 17.00, Informatorium, Magnetyzm i elektrycz-

ność – pociągająca nauka,
grupa zamknięta
Kierunek: Tworzenie
17.10, godz. 17.00, Klasopracownia I piętro, Five o’clock
– na herbatce u Królowej
Elżbiety II, grupa zamknięta
Kierunek: Testowanie
18.10, godz. 17.00, Klasopracownia I piętro, Spotkanie organizacyjne, grupa zamknięta
Kierunek: Tworzenie
23.10, godz. 17.00, Centrum
Literatury Dziecięcej, Iris folding – kartki na różne okazje,
grupa zamknięta
NIERUCHOMOŚĆ LITERACKA
23.10, godz. 17:00, Aula – Podsumowanie projektu
i prezentacja Mikrobibliotek
26.10, godz. 18:00, Aula –
Spotkanie autorskie z Marzeną
Rogalską
BICF. KLUB FILMOWY
Dyskusje o filmie
25.10 godz. 17:00 Multimedia, wstęp wolny
SPOTKANIE AUTORSKIE
Z MARZENĄ ROGALSKĄ
W ramach projektu „Nieruchomość Literacka”
26.10, godz. 18:00, Aula
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
DLA DOROSŁYCH
26.10 godz. 17:30 Sala konferencyjna

ALEJA PISARZY
Odsłonięcie płyty i spotkanie
autorskie z Mariuszem Szczygłem
27.10, godz. 17:00, Aleja
Pisarzy/Aula, wstęp wolny

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W BIBLIOTECE
Porad udziela dr Mieszko
Nowicki w każdy piątek.
Obowiązują zapisy, osobiście
w dziale promocji Biblioteki
lub telefonicznie 338479816
Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI
w Oświęcimiu udostępnia,
również bezpłatnie, w godzinach otwarcia: piłkarzyki, szachy, gry planszowe,
PlayStation 3 i 4, X-Boxa, salki
kinowe, stanowiska komputerowe z dostępem do internetu
i skanerami, językowe kursy
komputerowe obejmujące
pakiet języków: angielskiego,
niemieckiego, francuskiego,
włoskiego i hiszpańskiego.

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

Absurd i groteska
6 października o godzinie 18:00 w Oświęcimskim Centrum
Kultury Kabaret Łowcy.B zaprezentuje swój nowy program
pt. „Czterech jeźdźców Apopaklipsy”.
Spektakl Łowców to nie tylko kabaret. To prawdziwe show, gdzie istotną rolę odgrywa światło, muzyka i emocje. Ich skecze, prócz solidnej
dawki śmiechu, są o czymś. Niektóre zjawiska
wyśmiewają, niektóre podkreślają, a niektóre
ich po prostu bawią. Dążą do tego, żeby każdy
skecz był opowieścią o ludzkich zachowaniach,
o decyzjach, które podejmują w sytuacjach ekstremalnych i skutkach tych decyzji. A całość, jak
na Łowców przystało, będzie mocno abstrakcyjna, więc trzeba przygotować się na przejażdżkę
bez trzymanki...
Zobacz, czym zastąpili sweterki, jakie zespoły
muzyczne ich inspirują, czy udało im się wyjść
z escape roomu, jakie mają pomysły na biznes,
czy wysłanie paczki to prosta sprawa i gdzie król
chodzi piechotą.
Bilety: 50 zł, 40 zł, 30 zł
– adam

Lirycznie, ale z pazurem

Wydarzenia w Oświęcimskim Centrum Kultury
20.09 godz. 9:00 „Wywrócona bajka o Kapturku” –
spektakl w wykonaniu Teatru
Kultureska
21.09 godz. 14:00 XVI
Międzynarodowy Konkurs
Plastyczny „Darujmy światu pokój” – podsumowanie
konkursu, wręczenie nagród,
otwarcie pokonkursowej
wystawy
22–24.09 Jesień Oświęcimska 2017
czytaj s. 20
24.09 godz. 13:00 Niedziela z Muzyką Rozrywkową
w ramach Jesieni Oświęcimskiej 2017 – koncert Miejskiej
Orkiestry z Breisach, „Grającej
Szafy”, „Grohman Orchestry”
i Anny Jurksztowicz (Rynek
Główny)
29.09 godz. 18.00 w ramach
projektu Scena Młodych –
koncert The Camel Trio i Deep
Shadow.
30.09 godz. 18:00 „LIVE?”
– jubileuszowy koncert
Andrzeja Poniedzielskiego

Przed oświęcimską publicznością wystąpi wyjątkowa wokalistka, ceniona za wybitne umiejętności interpretacyjne – Katarzyna Groniec.
Koncertu pt. „ZOO” będzie można posłuchać
22 października o godzinie 18:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury. Artystce będzie towarzyszył zespół muzyczny.
„ZOO” to zarówno tytuł płyty, jak i koncertu – muzycznego spotkania z wyjątkowymi
utworami Agnieszki Osieckiej, które Katarzyna
Groniec konfrontuje z własną wrażliwością artystyczną.
Artystka wykona między innymi utwory: „Wielka woda”, „Deus ex machina”, „Piosenka o życiu
ptasim”, „Ja nie chcę spać” i „ZOO”.
Bilety: 50 zł, 40 zł
– adam

Farben Lehre akustycznie
Zespół Farben Lehre po raz pierwszy w swojej trzydziestoletniej historii gra serię koncertów „unplugged” w kilkudziesięciu wybranych miastach w całym kraju.
Jeden z nich odbędzie się 19 października o godzinie 19:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury
w ramach sceny alternatywnej. Koncert pn. „Trzy
dekady” promuje płytę o tym samym tytule, która ukazała się jesienią ubiegłego roku.
Na program składa się ponad 20 utworów. Na scenie pojawi się minimum siedem osób, a w niektórych miastach zawitają także gościnnie inni muzycy. Zespół z dużą atencją przygotowuje się do
tych występów, zapewniając, że będą wyjątkowo
magiczne. To jedyna okazja, aby zobaczyć Farben
Lehre w akustycznym wydaniu, bowiem płoccy
muzycy zapowiadają, że to ich pierwsza i zarazem
ostatnia trasa w tak niecodziennej odsłonie.
Bilety: 30 zł
– oprac. ekt

Andrzej Poniedzielski to bez
wątpienia artysta nietuzinkowy. Jego teksty, a także jego
osoba i swoisty, urokliwy sposób bycia na scenie pozwalają zatrzymać się w pędzie
prozaicznej codzienności
i przypomnieć sobie o całej
poezji życia, o marzeniach,
tęsknotach i miłości.
W Oświęcimiu wystąpi
w jubileuszowym koncercie
z okazji 40-lecia pracy artystycznej.
Zaprezentuje dużo inteligentnego humoru, satyry
i piosenki. Jak sam mówi –
sing & drink & spring.
Bilety: 50 zł, 40 zł
1–29.10 „V Tygiel Teatralny”
– prezentacje teatralne w wykonaniu zespołów teatralnych
z Oświęcimia, Kęt, Libiąża
i Alwerni
czytaj obok
3.10 „Kot w butach” – spektakl dla dzieci (bilety w placówkach oświatowych)
3.10 „Hobbit” – spektakl dla
młodzieży (bilety w placówkach oświatowych)
6.10 „Król Edyp” – spektakl
dla młodzieży (bilety w placówkach oświatowych)

6.10 godz. 18:00 „Czterech
jeźdźców Apopaklipsy” – program Kabaretu Łowcy. B
czytaj obok
7.10 godz. 9:00 IV Oświęcimskie Spotkania Artystyczne
Seniorów
czytaj obok
10.10 godz. 11:00 Światowy
Dzień Zdrowia Psychicznego – spotkanie przygotowane
przez Stowarzyszenie „Bratnich Serc” dla Ludzi Chorych
w Oświęcimiu
12.10 godz. 12:00 Powiatowy Dzień Edukacji
13.10 godz. 17:00 Miejski
Dzień Edukacji
14.10 godz. 11:00 „Energia
z łyżeczki wody” – wykład
dr. hab. Sławomira Wronki
inaugurujący rok akademicki
2017/2018 Oświęcimskiego
Uniwersytetu Dziecięcego
(Uczelnia Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa, ul. Kolbego 8)
15.10 godz. 18:00 „Pomoc
domowa” – spektakl komediowy z Teatru Bagatela w Krakowie

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/Adriany Kalskiej, Piotra
Szwedesa/Wojciecha Malajkata, 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

Galeria „Tyle światów”

19.10 godz. 19:00 „Trzy
dekady” – koncert zespołu
Farben Lehre w ramach sceny
alternatywnej
czytaj obok
21.10 X Wielki Bal Seniorów
22.10 godz. 18:00 „ZOO” –
koncert Katarzyny Groniec
czytaj obok
24.10 godz. 8:30, 10:15
„Ach ta Pippi” – spektakle dla
dzieci w wykonaniu Narodowego Teatru Edukacji (bilety
w placówkach oświatowych)
24.10 godz. 12:00 „Pan
Kleks” – spektakl dla dzieci
w wykonaniu Narodowego
Teatru Edukacji (bilety w placówkach oświatowych)
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

21.09–16.10 XVI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Darujmy światu pokój” – wystawa
pokonkursowa

Wystawy
22.09–15.10 „Po tamtej stronie drzwi” – wystawa malarstwa Teresy Urbańczyk

Uniwersytet Trzeciego
Wieku
3.10 godz. 16:00 „Kultura
pokoju” – wykład prof. Zofii
Szaroty, inaugurujący rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku
10.10 godz. 15:30 „Wielkie
kolekcje i muzea” – wykład
Janusza Wałka
17.10 godz. 16:00 „Polska
i Ukraina – sąsiedztwo dobre
czy trudne?” – wykład Marcina
Hałasia
24.10 godz. 16:00 „Wędrówki
słodkiego świstaka – Bieszczady, czy kraina jeszcze
dziewicza?” – wykład Leszka
Bartołda
31.10 godz. 16:00 „Profilaktyka raka piersi” – wykład
Katarzyny Olbrych

Kreatywnie dla dzieci Teatralny
W październiku rozpoczynają się zajęcia przegląd

przygotowane przez Oświęcimskie Centrum Kultury z myślą o najmłodszych. W ramach V Tygla
Teatralnego będzie
10 października odbędzie
się pierwsze spotkanie z cymożna zobaczyć
klu „Razem z mamą, razem
dziewięć spektakli.
z tatą” przeznaczone dla dzieci
w wieku 4–7 lat.
– Podczas warsztatów wykonywane będą prace plastyczne
przekraczające nieco możliwości manualne dzieci w tym
wieku, za to łatwe do wykonania z pomocą dorosłego,
dlatego zajęcia przeznaczone
są dla par złożonych z dziecka i opiekuna – mówi Arleta
Uroda, plastyk z Oświęcimskiego Centrum Kultury.
Do dzieci nieco starszych,
w wieku 8–12 lat adresowane są warsztaty „Coś z niczego” rozwijające umiejętności
manualne oraz kreatywność,
pokazujące sposoby wykonania fajnych przedmiotów
z ogólnodostępnych materiałów. Na pierwsze spotkanie
z tego cyklu organizatorzy
zapraszają 17 października.
Warsztaty „Razem z mamą,
razem z tatą” i „Coś z niczego” odbywać się będą raz
w miesiącu o godz. 16:30.
Dzieciaki, które niekoniecznie
chcą kleić i rysować z pew-

nością znajdą coś dla siebie
na zajęciach edukacyjnych
pn. „Mali Giganci Nauki”.
– Celem zajęć jest motywacja
do jeszcze lepszej, efektywnej
nauki, poprawa koncentracji
u dzieci, a także rozwój kreatywnego, logicznego myślenia oraz rozwój umiejętności
społecznych – informuje Kornelia Płoszczyca-Big, instruktor z OCK.
Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 7–12 lat. Odbywać
się będą w każdy czwartek
o godzinie 16:00. Pierwsze zajęcia już 5 października.
Wszystkie zajęcia są bezpłatne,
organizatorzy zapewniają też
niezbędne materiały plastyczne. Zapisy w Informacji OCK –
można zapisać się na cały cykl
lub na wybrane zajęcia.
– ekt

Wydawać by się mogło, że
w czasach internetu teatr interesuje niewiele osób. Jednak ilość grup zajmujących
się tą dziedziną sztuki w naszym mieście i okolicach
temu przeczy. Dla nich właśnie, a także tych, którzy występować na scenie nie chcą,
ale z przyjemnością oglądają
spektakle, powstał Tygiel Teatralny.

program:

7 października artystyczne talenty prezentować będą uczestnicy IV Oświęcimskich Spotkań Artystycznych Seniorów.

25.10 godz. 17:00 „Wyspa”
Grupa teatralna „Minus Jeden”
z Powiatowego Zespołu nr 9
Szkół im. Marii Dąbrowskiej
w Kętach
26.10 godz. 17:00 „Fuga
na temat”
Klasy teatralne z Zespołu Szkół
nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Oświęcimiu
27.10 godz. 11:30 „Sienkiewicz x 4”
Zespoły teatralne LO Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu i Zespołu
Szkół w Libiążu
29.10.2017 godz. 14:00
„Gdy mży mżawka”
Dziecięca grupa „Budzik
Teatralny” z Oświęcimskiego
Centrum Kultury
Na wszystkie prezentacje

– ekt wstęp wolny

„Ptaki śpiewają w Kigali”
PREMIERA (15 l.), prod.
Polska 2017, reż. Krzysztof
Krauze, Joanna Kos-Krauze,
113 minut
29.09–5.10

„Gang wiewióra 2” (b.o.),
prod. Kanada, USA, Korea
Południowa 2017, reż. Cal
Brunker, 91 minut
22.09 godz. 16:15 (2D),
23.09 godz. 16:15 (3D),
25.09 godz. 16:15 (2D),
26.09 godz. 16:15 (3D),
27.09 godz. 16:15 (2D),
28.09 godz. 16:15 (3D)
„Tulipanowa gorączka” (15 l.),
prod. USA, Wielka Brytania
2017, reż. Justin Chadwick,
107 minut
22–24.09 godz. 18:00,
25–28.09 godz. 20:00

„Piękny kraj” PREMIERA
(15 l.), prod. Wielka Brytania 2017, reż. Francis Lee,
104 minuty
22–24.09 godz. 20:00,
25–28.09 godz. 18:00

„Dwie korony” PREMIERA
(12 l.), prod. Polska 2017,
reż. Michał Kondrat, 95 minut
12–31.10

„Biegacze” PREMIERA (13 l.),
prod. Polska 2016, reż. Łukasz
Borowski, 72 minuty
20–26.10
„Marsz pingwinów 2: Przygoda na krańcu świata” (b.o.),
prod. Francja 2017, reż. Luc
Jacquet, 84 minuty
2–5.10
Mała Akademia we współpracy z BBC Earth PREMIERA:
„Dzika Afryka” (b.o.), prod.
Wielka Brytania 2017, reż. Patrick Morris, Neil Nightingale,
Mike Slee, 43 minuty
„Mali giganci” (b.o.), prod.
Wielka Brytania 2017,
reż. Mark Brownlow, 43 minuty (3D)
4.10 godz. 18:00 (3D)
8.10 godz. 15:30 (2D),
17:15 (3D)

11.10 godz. 17:00 „Róbmy
swoje, czyli Wojciech Młynarski obowiązkowo”
Kabaret „Czarna Rękawiczka”
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
z Oświęcimskiego Centrum
Kultury

20.10 godz. 17:00 „Wracaj
Mateuszu...”
Teatru „Na Stronie” z Powiatowego Zespołu nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława
Konarskiego w Oświęcimiu

i wręczenie nagród. Wstęp
na widownię wolny.
Sceniczną rywalizację oceniać będzie jury, które oprócz
nagród w poszczególnych
kategoriach przyzna także
grand prix.
Spotkania są doskonałą okazją do prezentacji dokonań
twórczych, wymiany doświadczeń artystycznych oraz
promocji miasta Oświęcim.
Służą popularyzacji twórczości artystycznej jako atrakcyjnej formy aktywnego stylu życia i integracji twórczych
grup seniorów.
Organizatorem przedsięwzięcia jest Oświęcimskie Centrum Kultury i Uniwersytet
Trzeciego Wieku działający w ramach OCK, a patronat objął Prezydent Miasta
Oświęcim.

„The Square” PREMIERA
(15 l.), prod. Szwecja, Niemcy,
Francja, Dania 2017, reż. Ruben Östlund, 142 minuty
19–21.09 godz. 19:30

9.10 godz. 17:00 „Moje
rzeźby ożyły”
Teatr Tradycja z Alwerni

Artystyczne spotkania

Przedsięwzięcie organizowane przez Uniwersytet Trzeciego Wieku cieszy się coraz
większym zainteresowaniem.
W tym roku będzie można zobaczyć grupy i zespoły
artystyczne działające przy
UTW z dziewiętnastu miejscowości z Małopolski, Śląska, Dolnego Śląska, a nawet
Mazowsza.
Pierwsza część prezentacji
konkursowych odbędzie się
w godz. 9:00–13:30. Wystąpią
w niej grupy zgłoszone w kategorii małe formy teatralne,
zespoły wokalne z wyłączeniem solistów i duetów oraz
chóry. Po przerwie, w godz.
14:30–17:45 druga część konkursowych zmagań, w której będzie można podziwiać
kabarety oraz występy grup
tanecznych. O godz. 18:30
nastąpi ogłoszenie wyników

„Kedi – sekretne życie kotów”
(8 l.), prod. Turcja, USA 2016,
reż. Ceyda Torun, 80 minut
20–21.09 godz. 18:00

1.10 godz. 17:00 „Cesarz”
Grupa teatralna „Ryby”
z Oświęcimia

18.10 godz. 17:00 „Tango”
„Celofan, czyli grupa teatralna użytku jednorazowego”
z Zespołu Szkół Towarzystwa
Salezjańskiego w Oświęcimiu

pod patronatem GZO

Repertuar „Naszego Kina”

„Twój Vincent” PREMIERA
(12 l.), prod. Polska, Wielka
Brytania 2017, reż. Dorota
Kobiela, Hugh Welchman,
95 minut
6–18.10

„Botoks” (15 l.), prod. Polska
2017, reż. Patryk Vega,
135 minut
28–31.10

Wielka sztuka
na ekranie

„Munch” – wystawa na ekranie z Munchmuseet i Nasjonalgalleriet w Oslo, 90 minut
2.10 godz. 18:00
„Rembrandt” – wystawa
na ekranie z The National Gallery w Londynie i Rijksmuseum
w Amsterdamie, 90 minut
16.10 godz. 18:00
„Botticelli. Piekło” – film z cyklu „Art Beats – wielka sztuka
Renesansu i Baroku”, 96 minut
30.10 godz. 18:00

Kino dla Dzieciaka

„Super Spark: Gwiezdna
misja” (b.o.), prod. Kanada,
Korea Południowa 2016,
reż. Aaron Woodley, 96 minut
29.10 godz. 15:00

Tajemnice natury
4 października przypada Światowy Dzień Zwierząt. Miłośników natury ucieszy specjalny pokaz filmowy przygotowany z tej okazji przez Małą Akademię we współpracy
z BBC Earth.
Mała Akademia we współpracy z BBC Earth to cykl filmów
dokumentalnych, których zadaniem jest ukazanie piękna
natury i uwrażliwienie na nie młodego widza. Zrealizowane z wielkim rozmachem obrazy zachwycają i wzruszają.
W ramach projektu zostaną zaprezentowane dwa 43-minutowe filmy. „Mali giganci” przeniosą widzów w niedostępny zwykłemu obserwatorowi świat miniaturowych
zwierząt. Pokażą, jak wielką odwagą muszą się one wykazać w walce o przetrwanie. Natomiast „Dzika Afryka” zabierze małych kinomanów w niesamowitą podróż przez
stepy, jeziora wulkaniczne i pustynne wydmy. Pozwoli odkryć kilka fascynujących sekretów „Czarnego lądu”,
m.in. dlaczego tysiące flamingów zmienia swój kolor na
czerwony, jaszczurki tańczą, a na równiku pada śnieg?
„Dziką Afrykę” i „Małych gigantów” będzie można zobaczyć w Naszym Kinie 4 października o godz. 18:00 (3D)
i 8 października godz. 15:30 (2D) i 17:15 (3D).
– ekt

rozmaitości

kultura
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ŁUKASZ SZYMAŃSKI

Rodzinne spacery
po Starówce
Fotografie pochodzą z albumu rodzinnego Piotra Knapika i przedstawiają członków jego rodziny podczas spacerów po Starym Mieście.

Widok z ulicy Dąbrowskiego
na kościół parafialny

Skrzyżowanie ulic
Dąbrowskiego i Górnickiego

pejzaż za mgłą

Mieć zręczne ręce

P

oczynając od końca
XVIII stulecia poprzez
cały wiek XIX istniał
obyczaj – często przywoływany w ówczesnych podręcznikach pedagogicznych – aby dzieci i młodzież szkolić w rozmaitych
manualnych umiejętnościach. Także i wówczas, gdy ich pozycja społeczna i przyszły materialny status
wykluczały konieczność tego rodzaju zajęć w dorosłym wieku. „Ręczne
robótki” – dla dziewcząt i „podstawy rzemiosła” dla chłopców figurowały w programach zarówno szkół
żeńskich – od powszechnych poczynając, na wytwornych instytutach
dla panien kończąc, czy elitarnych
męskich gimnazjach. Podstawy rzemiosła opanowywali nawet wychowankowie korpusów oficerskich,
gdzie każdy wstępujący musiał wykazać się długim szlacheckim rodowodem.
W ślady Ludwika XVI
Opowieści z życia na dworze
ostatniego przed Wielką Rewolucją
Francuską władcy głosiły, że Ludwik
szukał spokoju i wytchnienia od
pełnego gwaru i zamętu atmosfery
Wersalu w swym warsztacie stolarskim. Wyrabiał tam skrzynki i szkatułki z drewna, toczył kule i ozdobne
elementy mebli – a co bardziej udane
wytwory swej pracy rozdawał dworzanom. Anegdotę tę powtarzali kolejnym pokoleniom uczniów Theresianum – najbardziej elitarnej szkoły
w monarchii austriackiej, prowadzący zajęcia w pracowni rzemieślniczej. Niektórzy paniczykowie – jak
późniejszy dyplomata Karol Załuski
z Iwonicza radzili sobie całkiem dobrze z heblem i dłutem, a wykonana
wówczas szachownica towarzyszyła
mu przez długie lata urzędniczej kariery. Muzykalne siostry Karola cieszyły się tekami na nuty, które brat
przysłał im z Wiednia.
Bywali jednak chłopcy, którzy,
by otrzymać zadowalającą ocenę

nagłaśniamy

musieli w sekrecie przed mistrzem
przekupywać uczniów z stolarskich
pracowni, aby ci wykonali za nich
robotę. „Niekoniecznie zbyt starannie gdyż nasz mistrz nigdy nie uwierzyłby, że ja tak niezręczny w tym
fachu mógłbym stworzyć udatne
dzieło” – pisał wspominając edukację w Theresianum namiestnik Galicji Agenor Gołuchowski.
Zdarzali się jednak nawet w arystokratycznych sferach rodzice,
którzy kategorycznie wymagali od
potomków umiejętności praktycznych. Taką matką była hrabina Róża
z Potockich Branicka z Białej Cerkwi, późniejsza teściowa „trzeciego wieszcza” Zygmunta Krasińskiego. Pani ta żądała od swoich synów,
aby potrafili zreperować samodzielnie uprząż koni ciągnących karetę,
jak i rzędy i siodła wierzchowców.
Dworski rymarz uczył więc nastoletnich hrabiczów posługiwać się
dratwą i wielką igłą. Starszy z synów
Ksawery – później znany w Europie
finansista, tak zasmakował w tym
zajęciu, że mieszkając w Paryżu sam
dbał o rzędy i uzdy swojego wierzchowca, twierdząc, że pomysły najlepszych transakcji przychodzą mu
gdy weźmie rymarską igłę do ręki…
Panna z igłą i robótką
Nauczanie praktycznych umiejętności było oczywistą i ważną
dziedziną edukacji młodej panny –
mieszczki, szlachcianki czy nawet
arystokratki. Już kilkuletnie dziewczynki uczono prostych ściegów,
wykonywania mereżek czy krzyżykowych wzorów.
Matki bywały w tej kwestii bardzo wymagające. Anna z Działyńskich Potocka, późniejsza założycielka szkoły rzemiosł artystycznych
w Rymanowie, pisała w pamiętnikach, że jako dziecko nie przykładała się do igły. Zirytowana matka
Celestyna z Zamojskich Działyńska powtarzała wciąż najmłodszej
córce „Wolałabym abyś raczej czy-

tać nie umiała niż haftować…”. Rzeczywiście zakres manualnych zajęć
XIX-wiecznych panien był wielce
szeroki. Haftowały, wyszywały, robiły makatki, a najzdolniejsze i najbardziej cierpliwe potrafiły wiązać
koronki, a nawet tkać na krosnach.
Robótki zabierano z sobą na mniej
formalne wizyty, na letnie koncerty
w parkach, wyjeżdżając na letnisko.
Przyszłe teściowe wyżej oceniały
panny, które nie mówiły zbyt wiele,
za to miały zajęte ręce…
Ukoronowaniem pilnego zajmowania się robótkami przez całe
dzieciństwo i młodość były misterne dzieła zręcznych rąk, które wychodząca za mąż panna rozdawała
przed ślubem przyjaciółkom – koronkowe kołnierzyki, saszetki wyszywane paciorkami, „malowane
igłą” pejzaże, jakie można było oprawić w ramki i zawiesić na ścianie.
Pamiętano też o potrzebach parafii.
Ówczesne akcesoria służące liturgii
– ornaty, stuły, obrusy przykrywające ołtarze, taśmy dzwonków, były
wielce ozdobne i zmieniane w zależności od kolejnych świąt i okresów
Kościelnego roku. Ofiarodawczynie
mogły być pewne, że ich dar będzie
potrzebny i doceniony.
Czy zawsze były to wytwory własnych rąk? Zapewne mniej
uzdolnione albo niekoniecznie wytrwałe osoby korzystały z dyskretnej
pomocy innej niewiasty z rodziny
czy profesjonalnej hafciarki. Po ślubie wiele kobiet zarzucało ozdobne
robótki na rzecz bardziej praktycznych zajęć w rodzaju dbania, by mężowskie koszule miały przyszyte guziki, a przy dziecięcych ubiorach nie
brakło tasiemek i haftek… A o panieńskich umiejętnościach przypominały monogramy na wyprawnych
serwetkach – jako że tzw. znaczenia otrzymanej w wianie stołowej
bielizny nawet majętne narzeczone
wykonywały samodzielnie wierząc,
że zapewni to trwały dostatek w domowym gospodarstwie.

kamila drabek

K

to lubi policjantów z Lipowa, ten z pewnością
czekał na siódmy tom
serii, pt. „Dom czwarty”.
Katarzyna Puzyńska rozwija dotąd
znane wątki, szczególnie wchodząc
w historię charakterystycznej bohaterki, Klementyny Kopp.
W „Domu czwartym” Klementyna
Kopp znika w tajemniczych okolicznościach. Wyrusza do domu rodzinnego, w którym nie była przez
kilkadziesiąt lat. Jedzie tam na prośbę matki, aby wyjaśnić zagadkę
pewnego zabójstwa. Trzeba dodać,
że w tym tomie Klementyna już nie
jest policjantką, ale o tym czytelnicy
dowiedzą się z wcześniejszych książek. Śladem zaginionej koleżanki
podąża aspirant Daniel Podgórski

w towarzystwie matki swojego syna,
policjantki Emilii Strzałkowskiej
oraz byłej partnerki, Weroniki Nowakowskiej. Przyjeżdżają do Droz-

dów, podupadłego hotelu, siedziby
rodziny Koppów. Poszukując Klementyny, poznają karła Kaja – rezydenta Drozdów, Walerię – autorkę
poczytnych romansów i wchodzą do
labiryntu zagadek, do którego kluczem jest dom nazywany czwartym.
Jak w kryminałach bywa, okazuje
się, że geneza zdarzeń leży w dalekiej
przeszłości. Jej ślady widać w hasłach graffiti oraz martwych kosach,
ptasich truchłach znajdowanych
przez bohaterów powieści.
Czy aspirantowi Podgórskiemu
uda się znaleźć Klementynę? Jakie
zagadki kryją cztery domy, w tym
jeden nieistniejący? Seria o policjantach z Lipowa zyskała kolejną
interesującą część. Warto wyruszyć
śladem Klementyny Kopp.

W poprzednim numerze „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” ogłoszony został konkurs.
Należało wymienić trzy instrumenty, na których grają muzycy zespołu Megitza
Trio, który wystąpił podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Oświęcimiu.
Poprawne odpowiedzi to: kontrabas, akordeon, gitara, wavedrum,
skrzypce, beat machine.
Wśród osób, które poprawnie wypełniły kupon i dostarczyły go do 13 września
2017 r. do redakcji „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” lub przesłały odpowiedź pocztą
elektroniczną rozlosowane zostały nagrody – TRZY PŁYTY CD Megitza Trio
„Happy Metal” przekazane przez zespół.

W cyklu „Przedwojenny Oświęcim” prezentujemy opowieści o autentycznych wydarzeniach, o których pisano
ówczesnie.

W

poprzednim numerze
pisałam o lotnikach
Chałupnikach,
którzy startowali w lotach
im. kpt. pil. Franciszka Żwirki. Loty te
były organizowane ku pamięci wspaniałego polskiego pilota, który zginął
11 września 1932 r. w katastrofie lotniczej.
W protokole rady Oświęcimia
z 14 września 1932 r. zostało odnotowane, iż burmistrz Roman Mayzel
poświęcił wspomnienie pośmiertne
lotnikowi Franciszkowi Żwirce, który „lotem srebrnego ptaka przebijając
przestworza zdobył i wsławił Imię Narodu, stworzył szacunek świata nawet u
wrogów dla Jego wytrwałej pracy i poczynań, dał przykład skromności w triumfie,
a nie bacząc na przebyłe trudy i znoje, w poczuciu obowiązku bohaterską śmiercią lotnika przypieczętował swój żywot na prastarej
polskiej ziemicy śląskiej, pozostawiając w spuściźnie zbratanie się dwóch sąsiadujących narodów słowiańskich” (katastrofa miała miejsce
nad Czechami w okolicach Cieszyna).
Wspomnienia pośmiertne poświęcił burmistrz również Michalinie Mościckiej, zmarłej w sierpniu żonie prezydenta Ignacego
Mościckiego, a także Aleksandrowi Orłow-
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wyniki Konkursu

Oświęcimski wrzesień 1932 r.

Tajemnice domu czwartego

Na placu Kościuszki

Fragment ulicy Solskiego

Przedwojenny oświęcim

BOGNA WERNICHOWSKA
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skiemu, członkowi rady miasta,
kompozytorowi, zasłużonemu
oświęcimianinowi. Aleksander
Orłowski „dobru
miasta i tej ziemi, w której zamieszkiwał, całą
duszą oddany, zapatrzony w wizję
Niepodległej Ojczyzny, wszystek
wolny od zajęć
zawodowych czas
poświęcił ukochanym Swoim
ideałom, w służbie publicznej, obywatelskiej,
nie szczędząc trudu, nie bacząc na czas życia
swojego.
Rada Gminna Królewskiego Miasta
Oświęcimia wysłuchała przemówień burmistrza Romana Mayzla na stojąco. Teraz my
wspomnijmy – 85 lat później, we wrześniu –
miesiącu pamięci narodowej.
– Kamila Drabek

Otrzymują je: Bogusław Chowaniec, Urszula Durka i Beata Kmiecik.
Gratulujemy i prosimy o kontakt z redakcją GZO.

KOLEJNE WYDANIE „Głosu Ziemi Oświęcimskiej”
we wtorek 17 października 2017 R.
„gzo” W FORMIE ELEKTRONICZNEJ dostępny NA WWW.OCK.ORG.PL

Aby zamieścić reklamę lub ogłoszenie drobne
należy skontaktować się z redakcją „GZO”.
Koszt ogłoszenia drobnego 60 groszy za słowo.

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

Źródło:
E. Skalińska-Dindorf, „Kronika Oświęcimia”

KRZYŻÓWKA 9/2017
Litery uporządkowane od 1 do 23 utworzą rozwiązanie: przysłowie polskie, które wraz z kuponem nr 9 naklejonym na kartę pocztową należy dostarczyć
do 11 października 2017 r. do redakcji GZO, Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24 w Oświęcimiu. Na zwycięzcę losowania czeka nagroda
książkowa. Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 8/2017 brzmi: „Ambicja to bogactwo biednych”. Nagrodę książkową otrzymuje p. Maria Kramarczyk
z Oświęcimia. Gratulujemy i prosimy o kontakt z redakcją.

Miesięcznik powołany
w 1991 roku
przez Radę Miasta Oświęcim

Poziomo:
1) Ptak, symbol pokoju; * Gniew ponad rozum;
2) Buntownik;
3) Posocznica; * Harcerska mobilizacja;
4) Wyrabia odzież zimową;
5) Pokaz mody; * Pani dla Zagłoby;
7) Samica konia; * Choroba płuc;
9) Pędziwiatr z bajki; * Talia, stan;
11) Burzowy pod ulicą; * Sportowy żaglowiec;
13) Kierunek w sztuce; * Niepożądany na giełdzie;
14) Zapobiega przeciekom;
15) Mark, autor „Przygód Tomka Sawyera”; * Powróz;
16) Ogół wyborców;
17) Warstwa skał z wapnia i łupków; * Lasso;
Pionowo:
A) Cierpi na żołądek lub jelita; * Cewnik;
B) Kraj z inwokacji „Pana Tadeusza”;
C) Korupcyjna danina; * Brak, szczęścia;
D) Pachołek w dawnym wojsku;
E) Poluje na buble; * Towar na statku;
G) Przechowywane w spichrzu; * Od wschodu do
zachodu słońca;
I) Materiał na przytulanki; * Wojskowy patrol;
K) Tatrzański wiatr; * Świetlna raca;
Ł) Chilijska pustynia; * Matka Antygony;
M) Utwór instrumentalny;
N) Wytworny mężczyzna; * Z dziobkiem do gotowania;
O) Ubrany w habit;
P) Grubsza od żyły; * Stolica dzisiejszej Persji.

GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ

Redakcja
Oświęcimskie Centrum Kultury,
ul. Śniadeckiego 24,
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KUPON
krzyżówka 9/2017

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

sport

sport

WRZESIEŃ 2017

18

Unia bez inauguracyjnych punktów w Jastrzębiu

Pierwsze koty za płoty...
Sezon 2017/18 nie rozpoczął
się po myśli kibiców i hokeistów Unii.
Biało-niebiescy przegrali
w Jastrzębiu na „Jastorze”
z JKH GKS 4:2. To o tyle bolesna porażka, że jastrzębianie dysponują podobnym
potencjałem personalnym
i są bezpośrednim rywalem

Unii w walce o miejsce w fazie play-off.
Mecz w Jastrzębiu rozpoczął się najgorzej jak mógł
dla unitów. W 4. minucie
w odstępie zaledwie 26 sekund krążek dwukrotnie znalazł się w bramce strzeżonej
przez Michala Fikrta. Nadzieję w oświęcimskie serca wlał

Unia rozpoczęła sezon 2017/18 od porażki w wyjazdowym spotkaniu z JKH GKS Jastrzębie
Fot. mac

Wojciech Wojtarowicz, który zdobył pierwszego ligowego gola dla Unii w sezonie
2017/18. Kiedy na ławce kar
odpoczywał Peter Tabacek,
jastrzębianie ponownie objęli
dwubramkowe prowadzenie.
Unia nie rezygnowała i szukała kontaktowego trafienia.
Udało się dopiero w 58. minucie, gdy goście grali w liczebnej przewadze. To jednak
hokeiści JKH GKS za sprawą
Radosława Nalewajki zadali
rozstrzygający cios.
– Szybko straciliśmy dwa gole
i cały misternie szykowany
plan na to spotkanie runął –
mówi Josef Dobosz, szkoleniowiec oświęcimskiej Unii.
– Nie byliśmy zespołem słabszym od Jastrzębia, ale liczy
się to, co wyląduje w siatce.
Szwankowała
skuteczność
i gra w przewagach – podsumował Josef Dobosz.
– mac

Piłkarze Unii rozgromili w prestiżowej potyczce andrychowski Beskid

Komplet wyjazdowych punktów
Dziewięć punktów w trzech
wyjazdowych meczach wywalczyli piłkarze Unii! Biało-niebiescy ograli kolejno Orła
Piaski Wielkie, Clepardię
Kraków i Beskid Andrychów.
Te zwycięstwa wywindowały
podopiecznych Jacka Dobrowolskiego na szóste miejsce
w czwartoligowej tabeli.
Najpierw oświęcimianie pokonali na wyjeździe Orła Piaski Wielkie 2:1, po golach
Macieja Iwańskiego z rzutu
karnego i Bartosza Praciaka. Później przyszła wygrana
nad Clepardią w Krakowie
3:1, chociaż to krakowianie
już w pierwszej minucie objęli prowadzenie. Tuż przed
końcem pierwszych 45 minut
do remisu doprowadził Marcin Pluta, który zamienił na
gola dośrodkowanie z rzutu
wolnego Macieja Iwańskiego.
Drużyna z Oświęcimia objęła

prowadzenie po akcji Iwańskego, który dograł do Bartosza Praciaka, a wszystko finalizował Przemysław Dudzic.
Ten ostatni ustalił w Krakowie końcowy wynik na 1:3.
Pojedynek w Andrychowie
między Beskidem i Unią zapowiadał się wyjątkowo ciekawie. Spodziewano się wyrównanej potyczki, w której
walka będzie trwała na całej
długości i szerokości boiska.
Tymczasem kibice oglądali jednostronny pojedynek.
Biało-niebiescy wręcz zdeklasowali Beskid na ich terenie,
wygrywając aż 6:1!
Oświęcimianie potrzebowali
zaledwie 5 minut, aby objąć
prowadzenie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego najwięćej sprytu w polu karnym
wykazał Szymon Grzywa.
Na 0:2 podwyższył Patryk
Lichota, skutecznie popra-

Rozgrywki Pucharu Polski na szczeblu oświęcimskiego podokręgu wkroczyły w półfinałową fazę

Derby w finale?
Team Sport Hejnał Kęty
z Sołą Oświęcim i LKS Rajsko z Unią. Taki jest skład
półfinalistów Pucharu Polski
w oświęcimskim podokręgu.
W tym układzie łatwo o wskazanie faworytów. Czy zatem w
finale doczekamy się derbów
nadsolańskiego grodu? Odpowiedź na to pytanie poznamy
już w najbliższą środę.
W drugiej rundzie pucharowych zmagań rozegrano
cztery pojedynki, bo osieczanie nie zdołali skompletować składu i nie dotarli do
Brzeszcz. Najwięcej emocji
było w Kętach, gdzie miejscowy Team Sport Hejnał podejmował Jawiszowice. Po regulaminowym czasie gry
odnotowano remis 3:3. Gracze Hejnału zachowali więcej zimnej krwi podczas serii
„jedenastek”. Wykonywali je
bezbłędnie, zaś jawiszowianie
dwukrotnie się pomylili. Kęczanie zwyciężyli 4:2.
Na etapie ćwierćfinałów dołączyły już najwyżej sklasyfikowane kluby w powiecie,

czyli Soła i Unia. Rozegrano
jednak tylko dwa spotkania,
bo walkę o półfinał „odpuszczono” w Brzezince i Zatorze. Bez gry do najlepszej
„czwórki” awansował zatem
Team Sport Hejnał i LKS Rajsko. Pozostałych półfinalistów wyłoniły pojedynki w
Brzeszczach i Chełmku. Mecz
Chełmka z dwie klasy wyżej
notowaną Sołą był dla biało-zielonych bolesnym monologiem. Podopieczni Sebastiana
Stemplewskiego bez najmniejszych problemów zwyciężyli
aż 7:0. Gdyby oświęcimianie
mieli lepiej nastawione celowniki, to kibice byliby świadkami „dwucyfrówki”. Aż czterokrotnie na listę strzelców
wpisał się Arkadiusz Czapla.
Do siatki trafił jeszcze Kamil
Szewczyk, Dawid Wadas oraz
Wojciech Bała.
Z awansem do półfinału nie
miał problemów też inny zespół z Oświęcimia. Grająca
w mocno rezerwowym składzie Unia pewnie pokonała
brzeszczańskiego Górnika.

wiając uderzenie byłego reprezentanta Polski – Macieja
Iwańskiego. W 15. minucie
Beskid „przyjął” kolejny cios.
Trzeciego gola strzelił Bartosz Praciak i andrychowianie w tym momencie zostali
po prostu „rzuceni na kolana”.
Ten sam zawodnik jeszcze
przed przerwą zmienił wynik
na 1:4, bo wcześniej gospodarze za sprawą Grzegorza Talagi odczarowali biało-niebieską bramkę.
Po zmianie stron Unia „doSolarze są głównym faworytem do zdobycia Pucharu Polski na szczeblu oświęcimskiego
biła” rywala. Najpierw Ar- podokręgu
kadiusz Ryś ładnie przymie- Fot. mac
rzył po ziemi, a na 20 minut
przed końcem w polu kar- Juniorzy starsi Soły Oświęcim w samym środku stawki małonym faulowany przez Kamila polskiej ligi
Młynarczyka był Przemysław
Dudzic. Popularny „Bolo”
nie miał problemów z wykorzystaniem „jedenastki” i pogrom stał się faktem.
– mac Dwa zwycięstwa i dwie po- zespołu prowadzonego przez cha z karnego, Mikołaja Kurażki – tak wystartowali ju- Łukasza Jaska zdobył Maciej kiełki) i wydawało się, że
niorzy starsi Soły w rozgryw- Byrski.
nic złego już im stać się nie
kach małopolskiej ligi, czyli Później przyszła wysoka wy- może. Tymczasem w 65. mipopularnej „emki”.
grana nad tarnowską Unią nucie goście z Limanowej odW starciu z Limanovią na 4:0, po celnych trafieniach czarowali bramkę strzeżoną
własne życzenie zafundowali Radosława Babiucha z rzu- przez Kacpra Pawelę, by na
sobie prawdziwy horror, ale tu karnego, Bogdana Wajdy 10 minut przed końcem zdoostatecznie wszystko skoń- i Patryka Formasa. Pierwsza być kontaktowego gola. Jeszczyło się happy endem. W ta- bramka padła po samobój- cze bardziej nerwowo zrobiło
beli z kompletem zwycięstw czym trafieniu gracza „Jaskó- się w samej końcówce, kiedy
prowadzi Akademia Piłkar- łek”. W trzeciej serii solarze za kopnięcie rywala bez piłska Profi Zielonki.
pechowo ulegli na wyjeździe ki czerwoną kartką ukarany
Na jesienną inaugurację ju- nowohuckiemu Hutnikowi został Eryk Zontek. Oświęciniorzy starsi solarzy przegra- 2:1, by w kolejnej grze poko- mianie zdołali jednak szczęli na Ludwinowie z Garbarnią nać Limanovię 3:2. Po pierw- śliwie dowieźć zwycięstwo do
3:1, chociaż po pierwszej po- szej połowie solarze prowa- końca.
łowie to oświęcimianie pro- dzili pewnie 3:0 (gole Eryka
– mac
Unia złapała właściwy rytm i regularnie odprawia czwartoligowych rywali
wadzili. Jedynego gola dla Zontka, Radosława BabiuFot. mac

Horror na własne życzenie

19

Solarze szybko przebijają się w górę trzecioligowej tabe- Niespodziewane ruchy kadrowe w zespole oświęcimskiej Unii
li i tracą już tylko punkt do wicelidera
tuż przed inauguracją rozgrywek hokejowej ekstraligi

Zwycięska seria
W półfinałach mamy zatem
dwóch przedstawicieli klasy A, trzecioligowca i czwartoligowca.
Unia otworzyła wynik pojedynku w Brzeszczach już po
kwadransie gry. Po dograniu Bartosza Ryszki piłkę do
siatki posłał Krzysztof Skrzypiec. Na 2:0 w 70. minucie
podwyższył Dawid Rzeszutko, który po ograniu bramkarza strzelał do pustej bramki. Kiedy sędzia spoglądał już
na zegarek, końcowy rezultat
ustalił Tomasz Kaleta.
Pucharu Polski na szczeblu
podokręgu bronią piłkarze
Unii. W poprzednim sezonie biało-niebiescy dotarli
do wojewódzkiego półfinału. W walce o finał przegrali
niestety na wyjeździe z Rabą
Dobczyce. Rozgrywki Pucharu Polski w Małopolsce
wygrało Podhale Nowy Targ,
które na szczeblu krajowym
przegrało z Siarką Tarnobrzeg 0:1.
– mac
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Komplet punktów w trzech
ostatnich meczach wywalczyli oświęcimscy solarze. Podopieczni Sebastiana Stemplewskiego pokonali kolejno
w Świdniku miejscową Avię
2:1, u siebie KSZO 1929
Ostrowiec Świętokrzyski 3:1
i pod Tatrami nowotarskie
Podhale 3:0. Seria zwycięstw
wywindowała Sołę na piąte
miejsce w tabeli.
W piątej kolejce drużyna
z plant pokonała na wyjeździe Avię Świdnik. Gospodarze prowadzili po pierwszych
45. minutach, ale po zmianie stron dwa zabójcze ciosy
zadali oświęcimianie. Krótko po przerwie do remisu
doprowadził Dawid Wadas,
a losy spotkania na korzyść
Soły przesądził Paweł Cygnar.
Później do Oświęcimia zawitał zespół z Ostrowca Świętokrzyskiego. W poprzednim
sezonie solarze dwukrotnie pokonali KSZO, a teraz
wygrali po raz trzeci z rzędu. Można więc śmiało mówić o swoistym patencie Soły
na KSZO.
Gra Soły mogła się podobać.
Zanim wynik otworzył Wojciech Jamróz, w słupek trafił Paweł Cygnar. Na pierwszego gola kibice czekali do
35. minuty. Wówczas kapitalnie w „okienko” z dystansu przymierzył wspomniany
wcześniej Jamróz. Gol palce lizać! Na 2:0 podwyższył

Przemysław Knapik, który
wykorzystał błąd obrońcy
przyjezdnych. W 65. minucie
sędzia pokazał na „wapno”,
a rzut karny na gola zamienił
niezawodny Dawid Dynarek.
KSZO odpowiedziało tylko
honorowym trafieniem, które
niczego już nie mogło
zmienić.
– Jestem bardzo zadowolony
zarówno z gry swojego zespołu, jak i wyniku – mówi trener solarzy, Sebastian Stemplewski.
– Wygraliśmy przekonująco
i zasłużenie – powiedział Sebastian Stemplewski.
Zwycięską serię Soła kontynuowała w Nowym Targu, gdzie
pokonała miejscowe Podhale
aż 3:0. Wynik otworzył Paweł

Cygnar, który pokonał bramkarza górali uderzeniem z dystansu. Kwadrans po przerwie
w podbramkowym zamieszaniu najwięcej sprytu wykazał
Przemysław Knapik i zrobiło się już 0:2. Po klasycznej
kontrze finalizowanej przez
Mateusza Glenia oświęcimianie definitywnie pogrążyli
górali.
– Nie tylko cieszy kolejna wygrana, ale i styl – ocenia Sebastian Stemplewski.
– Rozegraliśmy dobre spotkanie i co najważniejsze do tego
dołożyliśmy skuteczność. Jesteśmy na dobrej drodze i oby
w kolejnych spotkaniach było
podobnie.
– mac

Na krótko przed pierwszym
meczem o ligowe punkty
w hokejowym zespole Unii
doszło do niespodziewanych
przetasowań personalnych.
Już po przepracowaniu całego okresu przygotowawczego
do sezonu, pociąg do wiedzy
poczuli nagle bracia Kasperlikowie...
Ondrej i Martin postanowili skoncentrować się na
studiach. Podobno na naukę nigdy nie jest za późno,
ale akurat w tym przypadku, to wszystko brzmi mocno groteskowo. Mało tego.
Przymierzany do zespołu
przez okres przygotowawczy
obrońca – Adam Krok opuścił Unię. Są też pozytywne informacje wypływające
z klubu przy ulicy Chemików.
Do drużyny dołączył doświadczony obrońca. Mowa
o 33-letnim wychowanku
Unii – Adrianie Kowalówce,
który był ostatnio zawodnikiem Tauronu GKS Katowice.
– Nie ukrywam, że decyzja
braci Kasperlików bardzo

Czy Unia zagra w turnieju o Puchar Polski? To zadanie
szalenie trudne do wykonania, ale nie jest nierealne
Fot. mac

nas zaskoczyła – mówi Paweł
Kram, prezes spółki Oświęcimski Sport.
– To spory problem dla trenera Dobosza, bo praktycznie jedna formacja przestała istnieć. Nie ma jednak co
załamywać rąk. Mamy cichy cel, którym jest pierwsza „czwórka” po dwóch
rundach. To wiązałoby się
z udziałem w finałowym tur-

nieju o Puchar Polski. Naszą
siłą ma być kolektyw, czyli mieszanka obcokrajowców
z naszymi młodymi wychowankami. Podstawą jest jednak pełne zaangażowanie
i zostawienie serca na lodzie
w każdym meczu – powiedział Paweł Kram.
– mac

Rezerwy Soły już na pierwszym miejscu pojedynku z Sygnałem Włow rozgrywkach oświęcimskiej klasy B sienica.
Solarze złapali właściwy rytm i zgodnie odprawiają kolejnych rywali w trzecioligowych rozgrywkach
Fot. mac

Znakomity występ utalentowanego kolarza z Oświęcimia podczas finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
w Pruszkowie

Podwójne złoto
Robert Rzepka z Oświęcimia,
reprezentujący UKKS Imielin Team, został podwójnym
mistrzem Polski na kolarskim torze. 16-latek z miasta
nad Sołą zwyciężył w sprincie klasycznym i w keirinie.
Finały Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży rozegrano
w Pruszkowie.
Oświęcimianin prowadzony
przez trenera Piotra Szafarczyka był znakomicie dysponowany. Wygrał w sprinterskich eliminacjach na
200 metrów ze startu lotnego i dlatego do ćwierćfinału
awansował bez bezpośredniej walki na torze. Od tego
etapu rywalizacja toczyła się
systemem do dwóch zwycięstw. Zarówno w ćwierćfinale, jak i półfinale Robert
Rzepka wygrał 2:0. W pierwszym przypadku pokonał za-

Niekontrolowane
przemeblowanie

wodnika
reprezentującego
Copernicusa Toruń (kolarska akademia Michała Kwiatkowskiego), a w walce o finał
okazał się lepszy od kolarza
Baszty Golczewo. Finałowym rywalem cyklisty UKKS
Imielin Team był inny zawodnik Copernicusa. Pierwszy
wyścig oświęcimianin przegrał, ale w dwóch kolejnych
okazał się lepszy i złoto stało się faktem.
Na tym jednak nie koniec.
Później Robert Rzepka startował w keirinie, gdzie walczy
się „szóstkami”. Aby nabrać
właściwej prędkości, przez
trzy pierwsze okrążenia kolarze gonią pilota jadącego
na motocyklu. Dopiero później następuje właściwa walka
na torze.
Po pierwszym wyścigu Rzepka awansował do drugiego

etapu z pierwszego miejsca.
W kolejnym był drugi, zaś
w wielkim finale nie miał już
konkurencji. Drugi na mecie
zameldował się Krzysztof Patora (UKS Swójka Stryków),
a po brąz sięgnął Bartłomiej
Frątczak (UKS Copernicus-SMS Toruń). Oświęcimianin po raz drugi stanął zatem
na najwyższym stopniu podium.
– Plan został wykonany w 100
procentach – mówi Robert
Rzepka.
– Startowałem w dwóch konkurencjach i dwukrotnie
sięgnąłem po mistrzostwo
Polski. Jestem bardzo zadowolony. Za rok chciałbym wystartować na mistrzostwach
Europy i świata, a w przyszłości celem numer jeden będą
igrzyska olimpijskie.
– mac

Powrót z przytupem
Od mocnego uderzenia sezon
2017–18 rozpoczęła reaktywowana drużyna rezerw Soły.
Oświęcimianie powrócili na
futbolową mapę i ich celem
jest mistrzostwo klasy B,
które byłoby równoznaczne
z awansem do klasy A. Póki
co, zachowują miano niepokonanych.

Na inaugurację zespół Łukasza Jaska rozgromił Koronę Harmęże 6:1. W tym pojedynku po dwa gole zdobyli
Daniel Wandas i Oskar Majdanik, zaś po jednym dorzucili Paweł Karpiel oraz Grzegorz Stańczyk.
Później przyszedł bezbramkowy remis w wyjazdowym

Patryk Cienkosz (przy piłce) był przed rozwiązaniem rezerw Soły jednym z liderów tej ekipy. Teraz stanął po przeciwnej stronie barykady
Fot. (mac)

W trzeciej kolejce rezerwy solarze w roli gospodarzy zagrali z Iskrą w Brzezince. Wygrali
1:0, ale zwycięstwo nie przyszło łatwo. Dopiero na niespełna 10 minut przed końcem gola na wagę kompletu
punktów strzelił Daniel Wandas, a asystę przy rozstrzygającym trafieniu zapisał na
swoim koncie Gąsiorek.
– Cieszy zwycięstwo, ale jest
nad czym pracować – twierdzi trener Soły II Oświęcim,
Łukasz Jasek.
– W Brzezince mieliśmy problemy z zamykaniem swoich
akcji. Brakowało ostatniego
podania w polu karnym –
ocenił Łukasz Jasek.
– Nie musieliśmy tego meczu przegrać – mówi Patryk
Cienkosz trener Iskry Brzezinka, który przed rozwiązaniem drugiej drużyny Soły
był jej ważnym ogniwem.
– Drogo przyszło nam zapłacić za naszą nieskuteczność
– podsumował Patryk Cienkosz.
Zupełnie inaczej wyglądało to
w kolejnym pojedynku, kiedy
rywalem solarzy był spadkowicz z Gorzowa. Oświęcimianie rozstrzelali LKS Gorzów
aż 6:0 i zluzowali ten zespół
na pozycji lidera klasy B. Dla
gorzowian to pierwsza porażka w tym sezonie.
– mac
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