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Miejska komunikacja ma już 60 lat
Ulicami Oświęcimia najpierw jeździły autobusy marki Star-52 popularnie zwane „stonkami”, były też tzw. „ogórki” – autobusy marki Jelcz 272, a także przegubowce ikarusy 280, autosany H9-35 i jelcze PR-110. Teraz oświęcimianie jeżdżą dabami i solarisami, a tabor wkrótce zyska nowe pojazdy. Miejski Zakład Komunikacji w Oświęcimiu liczy już 60 lat.

Wszystko zaczęło się 1 października 1957 roku, kiedy
wczesnym rankiem wyjechał
pierwszy w historii autobus
na linii nr 1, pokonując trasę,
którą znają wszyscy oświęcimianie – od dworca PKP do
Zakładów Chemicznych.
– Na początku tabor składał
się z dziesięciu autobusów

produkowanych przez Sanocką Fabrykę Wagonów.
W latach 60. liczba wzrosła
o kolejne dwadzieścia siedem. Wówczas autobusy były
otwierane ręcznie przez kierowców bądź konduktorów za
pomocą specjalnej dźwigni,
a funkcję odmrażacza szyb
pełnił woreczek z solą – mówi

Reklama
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Bożena Fraś, prezes zarządu
Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu.
Z biegiem lat charakterystyczne czerwone autobusy stały
się częścią oświęcimskiego
pejzażu, pasażerowie chętnie korzystali z komunikacji
miejskiej, tabor powiększył
się i powstawały nowe linie.

wiatu oświęcimskiego, a po
czternastu latach na terenie
Oświęcimia i okolic kursowało już czterdzieści dziewięć
autobusów. O sile ówczesnego
zakładu stanowiło zatrudnienie ponad stu kierowców, tyle
samo konduktorów i około
sześćdziesięciu
pracowników zaplecza technicznego.
Nie ma się co dziwić, że Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne zaliczane było do
jednych z najlepszych w kraju
– zaznacza Bożena Fraś.
Początek lat 90. ubiegłego wieku przyniósł zmiany w MPK.
W 1990 roku został powoła– W 1970 roku autobusy prze- ny na stanowisko dyrektora
wiozły 19,5 mln pasażerów, Kazimierz Tobiczyk, który
obsługiwały dwanaście linii
w Oświęcimiu i okolicznych
miejscowościach oraz cztery
linie w Kętach. Codziennie
przewoziły ponad 60 tys. pasażerów. Rok później komunikacja miejska docierała już
do każdej miejscowości po-

zarządzał zakładem do 2016
roku. 1 czerwca 1991 roku
MPK zostało przekształcone
w zakład budżetowy i przyjęło
nazwę obowiązującą do dzisiaj
– Miejski Zakład Komunikacji w Oświęcimiu. Powodem
tej decyzji były względy ekonomiczne – brak możliwości
pozyskiwania środków inwestycyjnych był powodem starzenia się infrastruktury zakładu i zaniechania inwestycji.
– Pracując w zakładzie przez
prawie czterdzieści lat, spotykały mnie chwile radości
i chwile troski o dalsze losy
zakładu. Głównie wiązało się
dokończenie na s. 2
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kwotę prawie 18 mln zł. Całość inwestycji wyniesie ok.
21 mln zł. Pierwsze pięć nowych autobusów pojawi się
na oświęcimskich drogach
już w kwietniu 2018 roku,
reszta ma się pojawić do końca I kwartału 2019 roku.
Spółka ma też w planach
kompleksowe dostosowanie
rozkładów jazdy do nowej topografii Oświęcimia, potrzeb
mieszkańców i tzw. potoków
pasażerskich, instalację w autobusach lub na przystankach
biletomatów, chce także stworzyć dynamiczną informację
pasażerską.
Nowe autobusy będą wyposażone w silniki spełniające
najwyższe obecnie obowiązujące normy czystości spalin
Euro 6, będą niskopodłogowe, przystosowane dla osób
niepełnosprawnych, wyposażone w monitoring, WiFi,
porty USB, klimatyzację całopojazdową, będą posiadały
czytelne tablice kierunkowe
współpracujące z systemem
głosowej i wizualnej zapowiedzi przystanków, a także moduły GPS rejestrujące jazdę
autobusów zgodnie z rozkładem jazdy.
– Zakup nowych autobusów
sprowadza się też do tego,
żeby coś zrobić z placem zajezdni. Plac ten był budowany w latach 70., w związku
z czym nawierzchnia jest już
bardzo zniszczona, a nowe autobusy będą wymagały równiejszej nawierzchni, aby nie
burzyć czasu ich eksploatacji.
Kolejne zadania inwestycyjne
to poprawa infrastruktury informatycznej, ponieważ funkcjonujące dzisiaj wyposażenie
pracy dyspozytorów jest na
bardzo wysokim poziomie,
a nam tego bardzo brakuje.
Dysponujemy starymi oprogramowaniami, które nie pozwalają nam na to, aby właściwie zanalizować rozkłady
jazdy i zoptymalizować je –
wylicza Bożena Fraś.
Oświęcimskiemu MZK zależy obecnie na tym, by móc
skrócić dystans do nowoczesności i by budować wizerunek przyjaznej dla pasażerów
firmy. Spółka przede wszystkim dąży do tego, aby pasażerom jeździło się bezpiecznie,
a komfort i jakość jazdy była
coraz wyższa.
– Marzena Wilk

Ważny dar – zdrowie psychiczne
Stowarzyszenie „Bratnich Serc” dla Ludzi Chorych w Oświęcimiu od wielu lat przygotowuje obchody Światowego Dnia
Zdrowia Psychicznego, które przypadają 10 października.
Przedsięwzięcie o nazwie
„W rytmie zdrowia” każdego
roku odbywa się pod innym
hasłem, tym razem brzmiało
ono „Iluzja”. Głównym punktem obchodów, które miały miejsce w Oświęcimskim
Centrum Kultury, było spotkanie o charakterze edukacyjno-kulturalno-integracyjnym dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, ich bliskich,
opiekunów, uczestników środowiskowych domów z Małopolski i ze Śląska, specjalistów i pracowników instytucji
pomocy społecznej, przedstawicieli samorządu lokalnego
i ponadlokalnego oraz młodzieży.
Podczas spotkania zaprezentowano film pt. „Iluzja”, który
został zrealizowany wspólnie
z podopiecznymi Stowarzyszenia „Bratnich Serc” dla
Ludzi Chorych w Oświęcimiu
oraz aktywność twórczą osób
niepełnosprawnych i wolontariuszy stowarzyszenia.
W tym roku przypada 25. rocznica ustanowienia Światowego
Dnia Zdrowia Psychicznego.
– Celebrowanie tego święta
w ponad stu krajach świadczy

Uczestnicy obchodów z nadzieją wypuścili w niebo kolorowe balony, symbolizujące dobre życzenia

o tym, jak ważne jest zdrowie
psychiczne. Średnio co drugi człowiek na globie potrzebuje pomocy terapeutycznej
chociaż raz w swoim życiu.
Dlatego „Bratnie Serca” podejmują corocznie wyzwanie,
zapraszając do wspólnego
świętowania „W rytmie zdrowia”. W tym roku motywem
przewodnim jest „Iluzja”.
Często realia przeplatają się
z iluzją. Wchodzenie w świat
iluzji, odróżnianie takich,

które przeszkadzają cieszyć
się życiem i konfrontowanie
ich z realiami to nasza codzienność i ciągłe niezwykle
trudne wyzwania, dotykające
wnętrza człowieka, czyli duszy – mówi Sabina Studzińska, prezes Stowarzyszenia
„Bratnich Serc” dla Ludzi
Chorych w Oświęcimiu.
– Kiedy motywacją do działania jest pomoc drugiemu
człowiekowi, ważne jest bycie z nim i jego bliskimi, dia-

log, motywowanie do otwartości i wiary w siebie. Dla
osób z problemami zdrowia
psychicznego i terapeutów
przyjazne relacje są podstawą zdrowienia. Chylę głowę
przed tymi, którzy mają siłę,
umysłu, by wychodzić z kryzysów psychicznych, mają siłę,
by mówić stop niepożądanym
iluzjom, jak również mają siłę
by sami z siebie uczyć przekazywać swe doświadczenia innym. Chylę też głowę przed
terapeutami, którzy wpływają na te niezwykłe, cudowne
przeobrażenia. Realizujemy
wspólnie coś ważnego, wierzymy, że przychodzi czas, że
następują zmiany i budzimy
nowy dzień, otwierając się na
świat i patrząc na niego przyjaźnie. Tego też oczekujemy
od świata – przyjaznego spojrzenia i zrozumienia – podkreśla Sabina Studzińska.
Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie „Bratnich Serc” dla Ludzi Chorych
w Oświęcimiu we współpracy
z Województwem Małopolskim, Środowiskowym Domem Samopomocy dla Osób
z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu, Oświęcimskim Centrum Kultury,
Urzędem Miasta Oświęcim
i Starostwem Powiatowym
w Oświęcimiu.
– In

Nowa siedziba na 25-lecie
W tym roku Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych
„Promyk” obchodzi 25-lecie działalności. Z tej okazji zorganizowało piknik, na który obok podopiecznych i ich rodzin
zaprosiło też okolicznych mieszkańców.
Fot. zbiory organizatora

to z brakiem środków inwestycyjnych, a przede wszystkim nagłym spadkiem ilości
przewożonych
pasażerów,
który rozpoczął się w latach
90. i praktycznie trwa do dzisiaj. Największa ilość autobusów, jaką mieliśmy w zakładzie to sto pięćdziesiąt sześć,
w tym czterdzieści przegubowych. Teraz jest niewiele
ponad czterdzieści autobusów i dużo mniej pasażerów
– wspomina Kazimierz Tobiczyk, były dyrektor i prezes
Miejskiego Zakładu Komunikacji w Oświęcimiu.
Obecnie w taborze MZK jest
czterdzieści pięć autobusów,
w tym czternaście niskopodłogowych. Obsługują dziesięć
linii miejskich i siedemnaście
podmiejskich. Długość tras
wynosi 144 km, a długość linii
komunikacyjnych to 423 km.
– Łącznie rocznie autobusy
MZK pokonują 2,5 mln km
na terenie miasta Oświęcim,
gmin Oświęcim, Brzeszcze,
Chełmek i Libiąż – tym samym mogłyby okrążyć ziemię prawie sześćdziesiąt razy!
Przewożą ok. 3 mln pasażerów – informuje prezes MZK.
– Przed spółką stoją nowe
ambitne zadania. Naszym
celem jest gruntowne unowocześnienie komunikacji
publicznej i przybliżenie jej
– dzięki środkom unijnym,
a także wsparciu miasta
Oświęcim i stronom Porozumienia Międzygminnego –
do standardów europejskich.
MZK zmienia się – w tym
roku uruchomiono aplikację mobilną „Kiedy przyjadę” adresowaną głównie do
pasażerów. Pozwala ona na
odczytanie online aktualnego rozkładu jazdy i ustalenie
rzeczywistego czasu przyjazdu danej linii w konkretne
miejsce. Przebudowano też
stronę internetową, która stała się bardziej czytelna i przyjazna dla użytkowników –
kontynuuje Bożena Fraś.
Przed Miejskim Zakładem
Komunikacji w Oświęcimiu stoją kolejne wyzwania. W planach spółka ma
zakup dwudziestu nowych
autobusów – dziewiętnastu
dużych i jednego małego,
który będzie wyjeżdżał na linie podmiejskie. MZK otrzymało na ich zakup 85 proc.
dofinansowania ze środków
Unii Europejskiej, stanowi to

Fot. mzk.oswiecim.pl

dokończenie ze s. 2

Były występy artystyczne,
tańce, mnóstwo dobrego ciasta oraz smacznej grochówki
i kiełbasy z grilla. Wszyscy
wspaniale się bawili. A było
co świętować, bowiem stowarzyszenie niedawno przeprowadziło się do nowego budynku przy ulicy Zwycięstwa
75, który podczas pikniku został im oficjalnie przekazany.
– Trudno o lepszy prezent
z okazji tak pięknego jubile-

uszu – zauważa Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia.
– Na rzecz stowarzyszenia
przekazujemy dawny budynek szkoły w Dworach, który
wcześniej był remontowany,
aby dostosować go do obowiązujących standardów –
dodaje.
– Zarządowi oraz rodzicom
należą się ogromne podziękowania za to, że przez ćwierć
wieku działają, służą dzieciom

niepełnosprawnym i tworzą
im warunki do rehabilitacji,
przystosowują do normalnego
funkcjonowania – mówił podczas ceremonii przekazania
obiektu prezydent.
O lepsze warunki dla podopiecznych rodzice i zarząd
starali się od kilku lat. W wyremontowanym, dwupiętrowym budynku dawnej szkoły podstawowej w Dworach
mają teraz 600 m kw. po-

wierzchni, podczas gdy w starej siedzibie przy ul. Słowackiego mieli tylko 270 m kw.
Większe, przestronne pomieszczenia zdecydowanie
poprawiły standard funkcjonowania stowarzyszenia,
a przede wszystkim warunki rehabilitacji. Podopieczni mogą korzystać z dwóch
dużych sal do rehabilitacji
ruchowej, jest odpowiednie
miejsce do terapii zajęciowej
i sala gimnastyczna. Do tego
jest przestronna jadalnia,
zaplecze socjalne oraz sala
dla rodziców oczekujących
na dzieci. Przemieszczanie
się między piętrami ułatwia
winda.
– Zawdzięczamy to w dużej mierze rodzicom, którzy
nie odpuszczali i od kilku lat
starali się o nowe lokum. Teraz spełniły się nasze marzenia i naszych dzieci. Mamy
duże pomieszczenia, będziemy więc mogli zakupić nowy
sprzęt do rehabilitacji, aby
udzielić naszym dzieciom
jeszcze większego wsparcia –
mówi, nie kryjąc wzruszenia
Beata Kmiecik, prezes Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych „ Promyk”.
–k
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Szkoła muzyczna prawie jak
plac budowy
Budynek Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Oświęcimiu przechodzi długo oczekiwany gruntowny remont. Na terenie
szkoły trwają dwa duże zadania inwestycyjne – termomodernizacja budynku
i modernizacja sali koncertowej.
Zakres robót obejmuje wymianę instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznej,
wentylacji, wymianę okien,
a także ocieplenie budynku,
wymianę elewacji i dachu.
– Są to najważniejsze rzeczy, które sprawią, że zarówno uczniom, jak i nauczycielom będzie się wreszcie
lepiej funkcjonowało. Sala
koncertowa nie spełniała już
od pewnego czasu żadnych
wymagań, szkoła była niedogrzana i źle doświetlona,
co było naszymi największymi bolączkami. Dlatego bardzo się cieszymy, że kiedy już
przetrwamy ten trudny okres
modernizacji, będziemy pracować, a dzieci będą się uczyły w normalnych, dobrych
warunkach – mówi Celestyna
Czarnynoga, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Oświęcimiu.
Prace rozpoczęły się we wrześniu, dlatego konieczne było
zabezpieczenie uczniom dobrych warunków do nauki
w innym miejscu. Obecnie
dla dzieci z klas od I do III
wszystkie zajęcia, i ogólnorozwojowe, i ogólnomuzyczne,

kamila drabek

Rowerzyści i zawalidrogi

M

amy w Oświęcimiu sporo ścieżek rowerowych,
utworzonych z myślą o mieszkańcach przemierzających miasto na dwóch kółkach. Okazuje się, że niektórzy jednak wciąż nie potrafią
korzystać ze specjalnie przygotowanych dla nich dróg.
Ulica Olszewskiego jest dość ruchliwa, a co kilkaset
metrów przecinają ją ronda. Wzdłuż niej przebiega droga
rowerowa, którą można dojechać do ulubionych sklepów przy ulicy Zaborskiej. I wielu rowerzystów tam lub
z powrotem podąża… Szkoda tylko, że nie wykorzystuje
w tym celu specjalnie przygotowanej dla nich drogi, tylko
pedałuje jakby nigdy nic ulicą, korkując ją dodatkowo:
jest zbyt wąsko, aby cyklistę minąć, samochody podążają więc za rowerzystą. A jak już takowy miłośnik ulicy
wjeżdża na rondo i chwiejnie próbuje utrzymać równowagę, nie sygnalizując przy tym, w którą stronę zmierza,
to zaczyna się robić niebezpiecznie. W takim momencie
o wypadek nietrudno.
Oby rowerzyści zauważyli, iż można przemierzyć osiedle
rowerowymi ścieżkami. Jeżdżę głównie autem, ale w cieplejsze dni chętnie wsiadam na rower. I znacznie bezpieczniej czuję się na wytyczonej ścieżce niż na ruchliwej
ulicy. Polecam Państwu wybrać bezpieczne rozwiązanie.

nie tylko z miasta
Andrzej winogrodzki
Trwa remont sali koncertowej

odbywają się w Szkole Podstawowej nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu.
Od połowy października będą
tam też odbywały się lekcje
dla uczniów klas od IV do VI.
Wyjątek stanowią zajęcia indywidualne, których nie da
się przenieść do innego miejsca, stąd konieczność przyprowadzania przez rodziców
lub nauczycieli dzieci do budynku szkoły muzycznej.
Prace remontowe toczą się
w dobrym tempie, dlatego
najprawdopodobniej w listopadzie uczniowie będą mo-

gli wrócić do budynku szkoły muzycznej. Jednak nie
oznacza to zakończenia robót, które przewidywane jest
na 14 kwietnia 2018 roku.
Pomimo tego, że obiekt zyska nową elewację, zachowa
swój pierwotny wygląd, który
współgra z otoczeniem. Budynek szkoły muzycznej nie
przechodził tak gruntownej
modernizacji od momentu
oddania go do użytku w 1973
roku.
Koszt inwestycji wynosi ok.
8 mln zł, które pochodzą ze
środków Unii Europejskiej

Dąbrowskiego w przebudowie
Trwa przebudowa jednej z głównych dróg wiodących przez
Oświęcim – odcinek ul. Dąbrowskiego wkrótce zyska nową
nawierzchnię.

Remont dotyczy ulicy Dąbrowskiego na odcinku od ul.
Chopina do ul. Norwida.
Na pierwszym fragmencie
drogi od ul. Chopina do ul.
Słowackiego roboty polegają
na przebudowie nawierzchni
jezdni, czyli zmianie warstw
bitumicznych i podbudo-

felieton

wy, remoncie uszkodzonych
elementów drogi, tj. krawężników i ścieku przykrawężnikowego oraz zatok autobusowych, a także wykonaniu
oznakowania.
Na drugim odcinku od ul.
Słowackiego do ul. Norwida
wykonawca inwestycji sku-

pi się na budowie zatoki autobusowej, ścieżki rowerowej, utwardzonego pobocza,
sieci kanalizacji deszczowej,
powstanie też sieć sygnalizacji świetlnej dla skrzyżowania ulic Dąbrowskiego, Krasińskiego i Słowackiego. Na
remontowanym
fragmen-

oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Centrum Edukacji
Artystycznej. Zadania inwestycyjne są częścią projektu ministerialnego termomodernizacji państwowych
placówek szkolnictwa artystycznego, który obejmuje
sto pięćdziesiąt sześć jednostek z całego kraju, w tym: sto
trzydzieści sześć szkół muzycznych, szesnaście szkół
plastycznych, dwie szkoły baletowe i dwa studia pomaturalne.
– In
cie zostanie przebudowana jezdnia, chodniki, zjazdy,
ścieżki rowerowe, elementy sieci oświetlenia ulicznego oraz miejsca postojowe.
Wyremontowana
zostanie
także ścianka czołowa przepustu w ciągu Potoku Klucznikowskiego oraz umocnienie skarp i dna rowu.
– Roboty na odcinku od ul.
Chopina do ul. Słowackiego
wykonawca planuje zakończyć w całości do końca października. Pozostały zakres
robót będzie realizowany do
końca terminu umownego,
czyli do 25 listopada bieżącego roku – informuje Katarzyna Węgrzyn-Madeja, naczelnik Wydziału Inwestycji,
Rozwoju i Dróg Starostwa
Powiatowego w Oświęcimiu.
Koszt zadania prowadzonego
przez Starostwo Powiatowe
w Oświęcimiu szacowany jest
na 5 mln zł, z czego dofinansowanie z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego wynosi 2,176 mln zł.
Inwestycja jest dofinansowana
przez miasto Oświęcim kwotą
blisko 700 tys. zł.
– In

O jesieni

P

oeci i wierszokleci – felietoniści, prozaicy
i grafomani – też opisywali jesień – od mgły
po wiatr, od złotych liści po czarne chmury,
od przeziębień i chandry po katar i kaszel, od
anginy po grypę! Od dżdżu po babie lato! Niektórym coś
z jesieni przypadło do gustu, innym – zupełnie nic! Ale
wszyscy używali słów, aby dołożyć jesieni lub się nią
zachwycić,
bo bez słów nie ma nic – nawet odrobiny jesiennego wierszyka czy kawałeczka prozy! Są też opisywacze jesieni farbą i pędzlem – artyści malarze! Jesień myśli, że nie minie,
bo dobrze jej z nami, ale w końcu odchodzi z gorączką
mrozów i przymrozków! Po niej powinna nadejść zima,
ale często – przy obecnych turbulencjach pogodowych –
dojść nie może! 					
Płatne

Podziękowanie
Serdecznie dziękuję Personelowi
na czele z p. kierowniczką Lidią
z PSS Społem przy ul. Słowackiego
za odnalezienie i dostarczenie do domu
zagubionego portfela z dokumentami i pieniędzmi.
Starsza Pani
Reklama
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Studencki Oświęcim

Wyjątkowa noc

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 7
Uniwersytety nie są zarezerwowane wyłącznie dla młodzieim. Zofii Kossak w Oświęcimiu radośnie
ży – w Oświęcimiu dzieci, a nawet seniorzy mogą stać się
i z przytupem powitała jesień.
studentami.
Fot. zbiory organizatora

„Noc w szkole” to druga część
spotkania, w której oprócz
najmłodszych wzięli też udział
siódmoklasiści i gimnazjaliści.
Były pokazy doświadczeń fizycznych, obserwacja gwiazd,
podchody i zajęcia z robotyki.
Gdy młodsi uczniowie udali
się do swoich klas, starsi mieli
dyskotekę.
– O 24:00 już nieco zmęczeni starsi uczniowie ulokowali
się w swoich śpiworach w sali
gimnastycznej. Błędem byłoby jednak mniemać, że oddali się w objęcia Morfeusza!
Większość oglądała filmy i gawędziła do białego rana. Szalona szkolna noc zakończyła
się pobudką o 6:00. Maluchy
zostały odebrane przez szczęśliwych rodziców, a starsi
uczniowie – prawie wyspani
– dziarskim krokiem podążyli
do swoich domów – opowiada
Marcin Stanik.
Zadowoleni uczniowie „Siódemki” po udanej wyjątkowej
imprezie już oczekują kolejnej, która odbędzie się murach
szkoły.
– In

Sprawni ochotnicy
14 października odbyły się zawody
„Wieżowiec 2017” pod patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim i Komendanta PSP w Oświęcimiu.
To już kolejna edycja zawodów
sprawdzających
sprawność
i siłę strażaków ochotników.
Zadaniem uczestników jest
wbiegnięcie na 11. piętro biurowca w pełnym osprzęcie
bojowym. Zwyciężyła para
z OSP Broszkowice, która
uzyskała czas 1 min 16 sek,
i tym samym obroniła tytuł
z ubiegłego roku.
W zawodach uczestniczyło 20 ekip z całego powiatu
oświęcimskiego. Organizatorem zawodów była jednostka
OSP z Oświęcimia.
– ekt

Podczas inauguracyjnego wykładu Uniwersytetu Trzeciego
Wieku działającego w Oświęcimskim Centrum Kultury

proponuje wykłady z różnych
dziedzin, m.in. historii sztuki,
profilaktyki zdrowia, filozofii,
literatury, naukę języka angielskiego, ćwiczenia pamięci
oraz zajęcia ruchowe – nordic walking, pilates, gimnastyka, taniec, tai-chi. Seniorzy
działają w grupie kabaretowej
„Czarna Rękawiczka”, zespole
wokalnym „Ballada” i tanecznym „Pretty Woman” oraz
sekcji tkactwa artystycznego
„Osnowa”.
Oświęcimskie Centrum Kultury ma w swojej ofercie także zajęcia dla najmłodszych
mieszkańców miasta i okolic.
W ramach Oświęcimskiego
Uniwersytetu Dziecięcego raz
w miesiącu odbywają się spotkania dla starszej grupy wiekowej od 10 do 12 lat i młodszej
od 6 do 9 lat. 14 października
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rotmistrza
Witolda Pileckiego w Oświęcimiu wykładem dr. hab. Sławomira Wronki pt. „Energia
z łyżeczki wody” został zainaugurowany kolejny rok akademicki. Zajęcia są prowadzone,
jak na prawdziwych studiach,
zgodnie z harmonogramem.
W tym roku szkolnym młodsza grupa liczy już 49 dzieci,
a starsza 31 – do każdej z nich
można jeszcze dołączyć. Na-

przemiennie w salach Oświęcimskiego Centrum Kultury
i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu
mali studenci będą rozwijali

Fot. zbiory PWSZ w Oświęcimiu

Nauczyciele i uczniowie „Siódemki”, a także rodzice wzięli udział w spotkaniu integracyjnym, które odbyło się pod
hasłem „Powitanie jesieni”.
Uczestniczyło w nim ponad
stu uczniów i około siedemdziesięciu rodziców.
– Każdy lubiący ruch „wyginał śmiało ciało” w rytm muzyki, naśladując instruktorkę
fitness. Na nic jednak zdało
się zrzucanie zbędnych kalorii, gdyż w holu pachniały domowe wypieki, sałatki i kiełbaski z rożna, którym nie sposób
było się oprzeć! Nasi najmłodsi uczniowie – pierwszaczki
i czwartoklasiści z dużym zaangażowaniem uczestniczyli
w różnorodnych konkursach,
m.in.: układali puzzle, tworzyli figurki z kasztanów, malowali
drzewa, by później z dumą odebrać nagrody wręczane przez
panią dyrektor Iwonę Kolasę.
O 20:00 rodzice pozostawili
swoje pociechy pod opieką nauczycieli – relacjonuje Marcin
Stanik, przewodniczący Rady
Rodziców Szkoły Podstawowej
nr 7 w Oświęcimiu.

W naszym mieście wraz z nadejściem października rozpoczęły się zajęcia m.in.
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.
Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego najważniejszym punktem był
akt immatrykulacji, w którym udział wzięli przedstawiciele z każdego kierunku
studiów wybrani spośród sześciuset osiemdziesięciu trzech
nowo przyjętych studentów.
Po złożeniu ślubowania rektor prof. dr hab. Witold Stankowski wraz z prorektorem
ds. studentów dr n. o zdrowiu Sonią Grychtoł i wiceministrem nauki i szkolnictwa
wyższego Piotrem Dardzińskim wręczył żakom indeksy.
PWSZ w Oświęcimiu kształci
na kierunkach: pedagogika,
bezpieczeństwo wewnętrzne,
filologia angielska i germańska, finanse i rachunkowość,
informatyka, pielęgniarstwo,
politologia, praca socjalna,
wychowanie fizyczne, zarządzanie, a także zarządzanie
i inżynieria produkcji.
Jednak nie tylko PWSZ skupia
żaków. Do braci studenckiej
Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego w Oświęcimskim Centrum Kultury należy
ponad trzystu oświęcimskich
seniorów w wieku od 55 do
88 lat. 3 października uniwersytet uroczyście zainaugurował dwudziesty pierwszy rok
wykładem prof. Zofii Szaroty pt. „Kultura pokoju”, nie
mogło też zabraknąć hymnu
Gaudeamus igitur w wykonaniu zespołu wokalnego „Ballada”. Uniwersytet Trzeciego Wieku jest coraz bardziej
popularną formą edukacji
oraz zachowania i zwiększenia sprawności intelektualnej,
psychicznej i fizycznej osób
starszych. Oświęcimski UTW

mniej 80 proc. spotkań. Organizatorami Oświęcimskiego Uniwersytetu Dziecięcego
jest Oświęcimskie Centrum
Kultury i Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu, a patronat honorowy nad
nim sprawuje Prezydent Miasta Oświęcim.
Zajęcia dla dzieci oferuje też
Miejska Biblioteka Publiczna Galeria Książki w Oświęcimiu. Uniwersytet Bibliotecznych Żaków w tym roku
otworzył kilka kierunków: doskonalenie – konsultacje tematyczne, testowanie – multimedia i nowe technologie,
odkrywanie – eksperymenty
i doświadczenia, tworzenie –
kultura i sztuka oraz poznawanie – język i obyczaje różnych
krajów. Dzieci z kierunku odkrywanie są już po pierwszych
zajęciach, na których poznały
zjawiska magnetyzmu i elektryczności. Uniwersytet Bibliotecznych Żaków chce pokazać, że nauka to fascynująca
przygoda i świetna zabawa.
Oferuje zapisanym wcześniej
dzieciom w wieku 8–12 lat

Uroczyste ślubowanie składają studenci Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego
w Oświęcimiu

i wzbogacali zainteresowania,
wiedzę i umiejętności z różnych ciekawych dziedzin. Uniwersytet Dziecięcy rozbudza
umiejętności poznawcze i inspiruje najmłodszych do odkrywania nowych obszarów
zainteresowań, a także kształtuje intelekt oraz osobowość
małych żaków. Dzieci otrzymują własny indeks, a na koniec roku uzyskują dyplom –
oczywiście pod warunkiem,
że uczęszczały na co naj-

Żacy z Oświęcimskiego Uniwersytetu Dziecięcego uroczyście odebrali indeksy

(w zależności od kierunku)
wartościową formę spędzenia
wolnego czasu, stwarza okazję
do dalszego rozwoju, pozwala
nawiązać nowe przyjaźnie, ale
także pobudza potrzebę czytania. Istotnym elementem zajęć
Uniwersytetu Bibliotecznych
Żaków jest zwrócenie uwagi na książkę, która nadal odgrywa ważną rolę w procesie
uczenia się i rozwoju osobistego dziecka.
– In
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Pasja w codziennej pracy
Co roku nauczyciele przedszkoli i szkół miejskich w Oświęcimiu uroczyście obchodzą Dzień Edukacji Narodowej przypadający 14 października.
W przedszkolach miejskich
w Oświęcimiu pracuje w tym
roku szkolnym 60 nauczycieli,
którzy mają pod opieką 631
dzieci. W oświęcimskich podstawówkach 438 nauczycieli
będzie w tym roku kształciło 3059 uczniów. Reforma
systemu oświaty sprawiła, że
gimnazja miejskie zamieniły się w szkoły podstawowe,
w których nauka będzie trwała, jak przed laty, osiem lat.
W Oświęcimiu udało się przeprowadzić zmiany w taki sposób, by nie ucierpiały na tym
dzieci, a także nauczyciele.
– Zwolniony został jeden
nauczyciel, który nie przyjął
zmiany warunków pracy –
przesunięcia na inne stanowisko nauczycielskie – i odszedł na emeryturę. Oprócz
tego z dwoma nauczycielami,
którzy zmienili miejsce zamieszkania zostały rozwiązane umowy, mają zatrudnienie
w nowym miejscu zamieszkania – informuje Barbara
Rokowska, dyrektor Zarządu
Szkół i Przedszkoli Miejskich
w Oświęcimiu.
W szkołach podstawowych
nr 5 i 11 ubyło oddziałów. Pomimo tego, że liczebność niektórych oddziałów w oświęcimskich podstawówkach nie
jest niestety duża (wynosi 15,
a nawet 12 uczniów), to ogólnie we wszystkich szkołach
przybyło ich 8.
Uroczystość z okazji Dnia
Edukacji Narodowej, która

odbyła się w Oświęcimskim
Centrum Kultury była okazją
do podziękowania nauczycielom i pracownikom szkół
i przedszkoli miejskich za
zaangażowanie i pasję w codziennej pracy.
W 2017 roku Prezydent Miasta Oświęcim Janusz Chwierut
przyznał nagrody następującym nauczycielom: Jadwidze
Jaśkiewicz (SP 1), Anicie Bury
i Wojciechowi Porębskiemu (SP 2), Joannie Babiuch
(SP 3), Jolancie Maciborek
i Katarzynie Ziarkowskiej
(SP 4), Bożenie Kózce i Mireli
Szymonek (SP 5), Mirosławie
Kapturkiewicz (SP 7), Annie
Chodackiej, Grażynie Kasprzyk i Ewelinie Kowalskiej
(SP 8), Barbarze Sandorskiej
i Piotrowi Kazanowskiemu
(SP 9), Aleksandrze Krawczyk
i Robertowi Piesze (SP 11),
Beacie Bieli (MP 16) oraz dyrektorom – Annie Wiśniewskiej (SP 1), Iwonie Kolasie

pod patronatem GZO

(SP 7) i dyrektorom, którzy
funkcje pełnili do 31 sierpnia
br. – Renacie Dziubek (MP 7)
i Jadwidze Hylaszek (MP 16).
Podczas uroczystości wręczono też Nagrody Dyrektora. Z Miejskiego Przedszkola nr 7 otrzymały je: Edyta
Smętek, Izabela Mąsior-Kiełb,
Sylwia Dzięcioł, Izabela Bliźniak i Stanisława Figura.
Z Miejskiego Przedszkola nr
14: Renata Cinal, Iwona Ordecka, Danuta Żmuda, Dorota Herisz, Ewa Sendera i Teresa Kawczak. Z Miejskiego
Przedszkola nr 15: Danuta Talik, Sabina Grzybek, Magdalena Szewczuk, Izabela Jęczała,
Aleksandra Opyrchał i Anna
Kanicka. Z Miejskiego Przedszkola nr 16: Marta Bień,
Barbara Augustyniak, Jolanta
Kubas, Małgorzata Napieraj,
Maria Szyszka i Anna Michalak. Z Miejskiego Przedszkola
nr 17: Aleksandra Bigaj, Anna
Szeląg, Maria Stanisz i Iwona

Wanat. Z Miejskiego Przedszkola nr 18: Wioleta Markowska, Renata Bielowicz-Pośpiech i Janina Adamczyk.
Ze Szkoły Podstawowej nr 1
Nagrodę Dyrektora otrzymali:
Dorota Ficek, Konrad Drzyżdżyk, Elżbieta Noworyta,
Barbara Skalińska-Zientara,
Joanna Żabińska-Koster, Elżbieta Piotrowska, Małgorzata
Korycińska, Barbara Knapik,
Izabela Bober, Marta Kowalik,
Halina Łazik i Katarzyna Sopala. Ze Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Sportowymi
nr 2: Wiesława Dziedzic, Krystyna Karaś, Danuta Nieckarz,
Ewa Majkut, Urszula Morawska, Magdalena Musiał-Zielińska, Inez Noworyta, Joanna
Piecha, Katarzyna Strycharska, Iwona Szerląg, Bogusława
Cisowska, Anna Chowaniec,
Marta Kuszaj i Czesława Stawowczyk. Ze Szkoły Podstawowej nr 3: Edyta Bukowska,
Agnieszka Grucel, Marta Karolczuk, Daniel Kornaś, Joanna Widuch, Danuta Mazańska
i Urszula Zielińska. Ze Szkoły
Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 4: Marzena
Bartula, Joanna Dobczyńska,
Iwona Gołdynia, Urszula Hanuszkiewicz, Mariusz Jakubik,
Monika Kita, Urszula Małek,
Małgorzata Mikosz, Helena

5 proc. Polaków rusza się regularnie, a 54 proc. nie rusza
się wcale. To prosta droga do
chorób serca, udarów mózgu,
cukrzycy i otyłości.
mają nadzieję,
Piękne słońce, rozmowy o zdrowiu, smakowite przekąski Organizatorzy
że akcje łączące ruch z mei uśmiechy zadowolenia towarzyszyły mieszkańcom, którzy dycyną zyskają popularność
mieszkańców Oświęuczestniczyli w akcji „Spacer po zdrowie – zaproś swojego wśród
cimia. Koordynatorem sportowym akcji był Andrzej Haj,
lekarza!”.
który – pomimo przeszczepu
Prawie sto pięćdziesiąt osób listów. Była też degustacja i bezpiecznej formie, jaką jest wątroby – jest zapalonym
pokonało trzydziestominuto- zdrowych przekąsek i ener- spacer. Według badań Euro- sportowcem.
wą trasę, by poprawić nie tyl- getycznej wody imbirowej, barometru z 2014 r. jedynie
– Karo
ko swoją kondycję, ale przede warsztaty sportowe i pokazy
ćwiczeń rehabilitacyjnych.
wszystkim stan zdrowia.
– To wspaniały pomysł. Czło- Eksperci alarmują, że brak
wiek od razu lepiej się czuje aktywności fizycznej jest
i ma ochotę na więcej – mó- jedną z wiodących przyczyn
wiła po spacerze zadowolona zgonów na świecie. „Spacer
pani Ania. Chwilę później po zdrowie – zaproś swojego
razem z mężem wsiedli na ro- lekarza!” to element Narowery i pojechali na wycieczkę dowego Programu Zdrowia,
wzdłuż Soły.
który w tym roku był realiWielu spacerowiczów konty- zowany w sześciu miastach
nuowało rekreację na bulwa- Polski, by przypomnieć sporach, trenując techniki nordic łeczeństwu o konieczności
walking oraz korzystając ze uprawiania sportu, choćby
zdrowotnych porad specja- w tak prostej, naturalnej

Miasteczko zdrowia

Różycka, Blanka Skrobisz, Urszula Szarek-Wiertel, Barbara
Szymczyk, Agnieszka Tarabuła, Adam Sutkowski, Urszula Wieczorek, Dorota Głębocka, Barbara Nydra, Anna
Smolarek i Jacek Szymeczko.
Ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5:
Adrianna Białek, Halina Darowska, Katarzyna Fornagiel,
Natalia Gąsior, Małgorzata
Mitoraj, Katarzyna Ptaszyńska, Renata Romańska, Elżbieta Szkudlarek, Marzena Szumyło, Jolanta Zawora-Gajc,
Barbara Żydek, Kazimiera
Białożyt, Barbara Kąkol, Halina Kotyla, Krystyna Marchelewicz, Alicja Momot, Monika
Olejarz, Anna Skawińska i
Iwona Szostek. Ze Szkoły Podstawowej nr 7: Mariola Grzybek, Joanna Jachnicka-Kamieniarz, Monika Kotfis, Andrzej
Matras, Marzena Mrzygłód,
Anna Pawlica-Nakonieczny,
Monika Rabe, Maria Szewczyk, Magdalena Copija, Ewa
Górna i Małgorzata Wilczak.
Ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 8:
Dorota Dudek-Szpara, Anna
Jedlińska, Elżbieta Wasiela,
Jolanta Knapik, Anetta Maciborek, Małgorzata Naglik, Beata Ścierska, Celina Miernik,
Lidia Rzeszutko, Jan Marek

Strzała, Katarzyna Flaka –
s. Anita, Monika Gibała, Kinga Głozak-Zeman, Ewa Musiał, Barbara Król, Marta Gil,
Danuta Antos, Marzena Lasatowicz, Lucyna Pastuszek,
Irena Gworek, Danuta Mańka, Bogusława Lekacz i Sylwia
Białoń. Ze Szkoły Podstawowej nr 9: Agata Błachut, Jacek
Cholewiński, Bożena Główczyk, Alina Kwarciak, Ilona
Rutka, Renata Rachmajda, Joanna Sułkowska, Renata Wilk,
Grzegorz Zajas, Dorota Przystał, Barbara Solek i Maria Żurek. Ze Szkoły Podstawowej nr
11: Beata Baran, Danuta Golonka, Magdalena Huber, Joanna Kotlarczyk, Izabela Krzanak, Elżbieta Kurzak, Grażyna
Marchalewicz, Marta Mazgaj,
Beata Masny, Agnieszka Pomietlak, Dorota Radomska,
Anna Wajda, Marek Wasztyl,
Mariola Woktorska-Sobczyk,
Patrycja Więcek, Jolanta Pabian, Kinga Piwczyk, Regina
Wajda, Małgorzata Wandzel
i Adam Bojdys. W trakcie obchodów wręczono też nauczycielom stopnie awansu.
W części artystycznej pt.
„Szkoła moim życiem” wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 9.
– In

Zmiany na drogach
W związku z dniem Wszystkich Świętych zmieni się organizacja ruchu przy
oświęcimskich nekropoliach.
W rejonie cmentarza parafialnego będzie zakaz skrętu
w lewo z ul. Dąbrowskiego
w ul. Piłsudskiego oraz skrętu w lewo i w prawo z ul. Dąbrowskiego w ul. Chopina, do
której dojazd poprowadzony
będzie objazdem określonym
na tablicach informacyjnych.
Dodatkowo na wyjeździe
z drogi przy cmentarzu parafialnym na ul. Dąbrowskiego
nakazany będzie skręt w prawo. Ta organizacja ruchu będzie obowiązywać od 31 października do 2 listopada.
Z kolei w rejonie cmentarza
komunalnego zakłada się ruch
jednokierunkowy. Będą dwa
wjazdy w kierunku nekropolii – jeden z ulicy Żeromskie-

go pierwszym odcinkiem ulicy Norwida oraz drugi z ul.
Dąbrowskiego drugim odcinkiem ulicy Norwida, a następnie w jednym kierunku ulicą
Norwida do ulicy Wiklinowej.
Ruch jednokierunkowy ulicą Wiklinową do ulicy Wysokie Brzegi oraz ulicą Wysokie
Brzegi poprowadzony zostanie
do ul. Szpitalnej. Czasowo zostanie zamknięty wjazd z ul.
Dąbrowskiego w drogę wewnętrzną łączącą się z ul. Norwida. Czasowa organizacja ruchu obowiązywać będzie od 28
października do 2 listopada.
1 listopada na placu targowym będzie można bezpłatnie parkować samochody.
–k
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wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu

Zmiana
w MOPS-ie

Miasto pozyskało duże pieniądze na Park and Ride

Hotel „Glob” i zaniedbany teren wokół to widok, który już niedługo przejdzie do
Beata Baka od 29 historii. Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego miasto Oświęcim pozywrześnia jest no- skało 14,3 mln zł na budowę w rejonie dworca PKP wielopoziomowego parkingu
wym dyrektorem typu Park and Ride.
Miejskiego Ośrod- Dofinansowanie unijne stacji linii kolejowej w kierunku
Krakowa i Czechowic-Dzieka Pomocy Społecz- nowi 85 proc. kosztów. Inwedzic – kończy.
stycja planowana jest w latach
nej w Oświęcimiu. 2018–2019. Będzie wiązała
Na parkingu będzie obowiązy-

Zastąpiła na tym stanowisku Halinę Waligórę, która
28 września przeszła na emeryturę. Beata Baka z oświęcimskim ośrodkiem związana
jest od 22 lat. W pomocy społecznej ma 25-letni staż pracy.
Ostatnio kierowała Działem
Pomocy Środowiskowej.

się nie tylko z wyburzeniem
byłego hotelu „Glob”, ale też
przebudową ul. Powstańców Śląskich. Park and Ride
pełnić będzie funkcję węzła
przesiadkowego w kierunku
Krakowa, Katowic czy Czechowic-Dziedzic, ułatwiającego mieszkańcom Oświęcimia
oraz okolicznych miejscowości korzystanie z transportu
kolejowego.
– Zmieniamy wiele miejsc
w naszym mieście. Tym razem będą to tereny pokolejowe i hotel „Glob”. To zaniedbana, od lat nierewitalizowana
część miasta, a z racji znajdującego się tu dworca kolejowego jest często odwiedzana
nie tylko przez mieszkańców,
ale też turystów – zauważa
Janusz Chwierut, prezydent
Oświęcimia.
– To jest bardzo dobra wiadomość dla naszego miasta i spore pieniądze na budowę nowoczesnego parkingu. Do tego

projektu przygotowywaliśmy
się od czterech lat, załatwiając najpierw sprawy własnościowe, później przygotowując dokumentacje projektowe
i wnioski o pieniądze unijne.
Przed nami jeszcze formalności związane z podpisaniem
umowy z Małopolskim Urzędem Marszałkowskim i ogłoszeniem przetargu – wyjaśnia.
– Nowoczesny i funkcjonalny parking będzie posiadał
4 kondygnacje z ciekawą elewacją, gdzie powstaną stanowiska postojowe dla 300 samochodów, miejsca dla
rowerów, skuterów i motocykli – przybliża prezydent.

Miasto zaprosiło dzieci
na spektakl

– Nasz projekt wiąże się z planami PKP dotyczącymi przebudowy dworca kolejowego
w Oświęcimiu i moderniza-

wała komunikacja w układzie
„split levels”, z jednokierunkowym ruchem pojazdów i systemem dwóch podwójnych
pochylni, do jazdy w górę
i w dół. Na parterze zaprojektowano miejsca na samochody osób niepełnosprawnych,
miejsca ładowania samochodów elektrycznych oraz miejsca na rowery. Ponadto znajdować się tam będą toalety
dla klientów, pomieszczenia

obsługi parkingu wraz z częścią socjalną i sanitarną oraz
pomieszczenia
techniczne.
W obrębie pochylni wyjazdowych i zjazdowych usytuowane zostaną klatki schodowe
i windy, dostępne z każdego
poziomu. Wjazd na parking
będzie od ul. Powstańców Śląskich poprzez dwa nowe zjazdy. Dodatkowo zmieniona
zostanie organizacja ruchu.
Wydzielone zostaną 3 pasy ruchu, w tym pas do lewoskrętu na parking Park and Ride
i PKP oraz wybudowane zostaną wysepki. Przebudowy
wymagać będzie również zjazd
na teren parkingu dworca kolejowego. Wyjazd z parkingu
Park and Ride i PKP stanowić będzie jedynie prawoskręt,
a pobliskie rondo umożliwiać
będzie powrót.

Seniorzy w akcji

Słoneczny, październikowy dzień należał do seniorów, któW Oświęcimskim Centrum Kultury dzieci z przedszkoli rzy na bulwarach chętnie korzystali z różnych aktywności,
i młodszych klas szkół podstawowych obejrzały spektakl by nie dać się jesiennej chandrze.
ekologiczny pt. „Wywrócona bajka o Kapturku”.
W ramach projektu „Senior
Przedstawienie w wykonaniu
Teatru Kultureska w Krakowie było interaktywne, oparte
na wspólnej, wesołej zabawie
aktorów z dziecięcą publicznością. W ten sposób najmłodsi oświęcimianie zapoznają się
z tematyką ekologiczną i uczą
się dbać o środowisko naturalne. Poszerzają też swoją wiedzę
na temat segregacji odpadów,
zapobiegania powstawania odpadów oraz o możliwościach
ponownego wykorzystania odpadów. Spektakle są organizowane cykliczne przez miasto
Oświęcim w ramach Wydziału
Gospodarki Miejskiej.

w ruchu” kilkadziesiąt osób
jeździło na rowerze, spacerowało z kijkami i ćwiczyło
aerobik. Były też rozmowy
o zdrowiu i profilaktyce, testy przesiewowe oraz zdrowe przekąski i napoje.
W trakcie uczestnicy projektu wspólnie z prezydentem Oświęcimia Januszem
Chwierutem zawiesili na
kładce pamiątkową kłódkę
z napisem „Senior w ruchu”.
Organizatorami
projektu
byli: Dzienny Dom Pomocy oraz Stowarzyszenie „Pokolenia”.
Przedsięwzięcie
wsparło Miasto Oświęcim.
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Na Kamieńcu powstaną nowe Wojewoda chce zmiany
ścieżki i miejsca spotkań
Wojewoda Małopolski chce zmiany naWśród projektów, które wpłyną na rozwój turystyki w Małopolsce znalazł się Park Pojednania Narodów, powstający
w ramach Oświęcimskiej Przestrzeni Spotkań. Miasto pozyskało ze środków unijnych na zagospodarowanie tej części
miasta 2,25 mln zł.
Całość inwestycji to koszt rzędu ponad 4 mln zł. Przetarg
został już ogłoszony. Do końca 2018 roku zagospodarowany zostanie teren pomiędzy ul.
Kamieniec i ścieżką pieszo-rowerową po zachodniej granicy lasu łęgowego oraz ścieżką pieszo-rowerową nad Sołą
i ścieżką pieszo-rowerową od
strony południowej w rejonie
domów jednorodzinnych.
– Park ma być kolejnym miejscem do wypoczynku. Na powierzchni 14 hektarów, znajdujących się w bezpośrednim
sąsiedztwie Soły, powstaną nowe ścieżki spacerowe
i miejsca spotkań mieszkańców oraz turystów – mówi
Janusz Chwierut, prezydent
Oświęcimia.
– W tym miejscu możliwa
będzie organizacja wydarzeń
o różnym charakterze, np. festiwale ze sceną umiejscowioną w rejonie ul. Kamieniec –
wyjaśnia prezydent.

Ścieżki poprowadzone będą
w ten sposób, aby dostosować ich przebieg do ukształtowania terenu i istniejących
już tras pieszo-rowerowych
wokół parku. Wykonane zostaną w części o nawierzchni mineralnej, a w części
trawiastej. Na obrzeżach inwestycji znajdować się będą
3 place spotkań, w tym plac
wejściowy. Przy placu wejściowym od ul. Kamieniec
wyznaczono miejsce pod lokalizację większej sceny bądź
camping. Ponadto w rejonie

ul. Kamieniec nawierzchnia
trawiasta zostanie wzmocniona z uwagi na skomplikowaną
budowę podłoża i możliwość
osiadania. W tym miejscu zlokalizowane będą także toalety publiczne. Przy ul. Łęgowej zostanie wyremontowany
istniejący parking. W ramach
projektu zostanie przebudowana napowietrzna linia 15 kV,
powstanie nowe oświetlenie terenu oraz niezbędne przyłącza
wodno-kanalizacyjne dla sanitariatów. Przewidziano również nasadzenia zieleni.

Uwaga! Od 1 stycznia bez biletów
w strefie płatnego postoju
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.
Stracą również ważność zakupione wcześniej bilety.
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.

Zaproszenie dla wystawców
Urząd Miasta Oświęcim organizuje Jarmark Świąteczny na rynku w Oświęcimiu w terminie 16–17
grudnia 2017 r. Zaprasza więc do udziału potencjalnych wystawców, którym zapewni odpłatne
stoiska w domkach handlowych. Zadba również o promocję wydarzenia oraz atrakcyjny program
artystyczny na scenie, koncerty i animacje.
Zainteresowani wystawcy mogą przesyłać swoje oferty do 15 listopada 2017 r. na adres e-mailowy:
monika.swietek-smrek@um.oswiecim.pl/. Ilość stoisk w domkach handlowych jest ograniczona.
Decyduje więc kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do doboru wystawców pod
względem oferowanego asortymentu.

zwy ulicy Ignacego Fika.

W ocenie Instytutu Pamięci
Narodowej, na którą się powołuje, Ignacy Fik jest symbolem stalinizmu.
Zgodnie z ustawą dekomunizacyjną do 2 września samorządy miały czas, by usunąć
nazwy upamiętniające osoby,
organizacje, wydarzenia i daty
symbolizujące
komunizm.
Według IPN-u do takich należy Ignacy Fik. Dlatego wojewoda nakazuje władzom
miasta zmianę nazwy ulicy.
Sprawa trafiła do konsultacji
do Rady Osiedla Stare Miasto,
która uważa, że patron ulicy
nie zasługuje na takie traktowanie. Przypomina, że był on
zamordowany przez niemieckich oprawców w 1942 roku.
W czasie okupacji prowadził
tajne nauczanie i podziemną działalność kulturalną.
Wcześniej jako ochotnik brał
udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1971 roku, kiedy Rada Miasta podjęła decyzję o nadaniu ulicy w Starym
Mieście imienia Ignacego Fika argumentowała, że
był on mieszkańcem ziemi oświęcimskiej, pracował
w Prywatnym Gimnazjum
Realnym Koedukacyjnym im.
ks. Stanisława Konarskiego
w Oświęcimiu, a za działalność w ruchu oporu został
aresztowany i rozstrzelany
przez gestapo w 1942 roku.
Ignacy Fik przez kilka lat był
więziony z powodu działalności w organizacjach lewicowych. W czasie II wojny światowej działał w podziemiu
komunistycznym. Prezydent

Janusz Chwierut nie przewiduje zmiany nazwy ulicy. Zgodnie z ustawą może zrobić to
wojewoda.
Jak podaje
Wikipedia
Ignacy Fik
był autorem
wielu wierszy, m.in.
Kłamstwa
lustra (1931),
Plakaty na
murze (1936). Opublikował
syntezy historyczno-literackie Rodowód społeczny literatury (1938) i Dwadzieścia
lat literatury polskiej (1939).
Pisał również utwory publicystyczne o tematyce społecznej.
W 1940 wydał konspiracyjny tom wierszy Przymierze.
Jako krytyk akcentował społeczne, ideowe i klasowe
uwarunkowania literatury.
Postulował estetykę realizmu,
chociaż akceptował częściowo nowe trendy literackie.
Brał m.in. udział w sporze
o Ferdydurke Witolda Gombrowicza i twórczość Michała
Choromańskiego. Współpracował głównie z czasopismami
o orientacji lewicowej: „Nasz
Wyraz”, „Sygnały”. Publikował
także w pismach „Gazeta Literacka”, „Pion”, „Życie Literackie”. Podczas okupacji m.in.
wraz z żoną H. Moskwianką
założył komunistyczną grupę
„R” (Rewolucja). Redagował
w Krakowie konspiracyjne
pismo „Polska Ludowa”, a następnie był współredaktorem
„Trybuny Ludowej”.

OPŁATy ZA ODBIÓR ODPADÓW
Przypominamy mieszkańcom
miasta o obowiązku opłat za
odbiór odpadów komunalnych.
Termin za trzeci kwartał upłynął 15 października. Za czwar-

ty kwartał należy zapłacić do
15 grudnia 2017 r. Prosimy
o przestrzeganie terminów
opłat za odbiór odpadów
komunalnych.

Przypomnienie o obowiązku
deratyzacji
Wydział Gospodarki Miejskiej
Urzędu Miasta przypomina,
że zgodnie z Regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Oświęcim – rozdział 8
Uchwały nr XXIV/466/16 Rady
Miasta Oświęcim z 31 sierpnia 2016 r. obowiązkowej
deratyzacji na terenie miasta
Oświęcim podlegają: nieruchomości zabudowane w zakresie korytarzy piwnicznych,
miejsca gromadzenia odpadów
komunalnych oraz pomieszczenia gospodarcze.

Obowiązkowa deratyzacja
powinna być przeprowadzana
w każdym roku w terminach:
1) od 15 do 30 kwietnia,
2) od 15 do 31 października.
Dodatkowo w przypadku
pojawienia się gryzoni np.
podczas prowadzenia prac
naprawczych w istniejącej
infrastrukturze oraz na polecenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Oświęcimiu.
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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
8.11 w godz. 13:00–15:00
Ireneusz Góralczyk
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta,
Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
15.11 w godz. 13:00–15:00
Tadeusz Hoła
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta,
Komisja Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej
22.11 w godz. 13:00–15:00
Stanisław Biernat
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta
Komisja Rewizyjna

SESJA RADY MIASTA
27 września 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
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/.

www.um.oswiecim.pl
Oficjalne strony
miasta Oświęcim znajdują się
na portalach społecznościowych Facebook i Instagram.

wieści z oświęcimskiego ratusza przygotowała
katarzyna kwiecień

kultura
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pod patronatem GZO

W duchu wesołego koziołka
24. Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyńskiego została rozstrzygnięta, a laureatów poznaliśmy podczas uroczystej gali,
która odbyła się 29 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Ł. Górnickiego Galeria Książki w Oświęcimiu.
Nagrodę i statuetkę Koziołka Matołka otrzymała Kasia
Nawratek za książkę „Bartek,
Kresek i całkiem zwyczajny
początek” opublikowaną przez
wydawnictwo Ezop, a wyróżnienia otrzymali Andrzej
Marek Grabowski za książkę
„Dziewczynka ze srebrnym
zębem”, wyd. Media Rodzina
i Marcin Szczygielski za „Teatr
niewidzialnych dzieci”, Instytut Wydawniczy Latarnik.
Książka Kasi Nawratek została nagrodzona, bowiem jury
jednogłośnie uznało, że jest
to publikacja odznaczająca
się doskonałym warsztatem
literackim, wartką akcją okraszoną szczyptą humoru, który
sprawia, że ważne problemy są

przedstawione w sposób przystępny dla małego czytelnika.
W ocenie jurorów poruszane
przez autorkę problemy są bliskie współczesnym dzieciom,
a należą do nich m.in. strach
przed odrzuceniem, lęk przed
akceptacją inności, nielojalność, problemy w klasie, przyjaźń, bezrobocie czy problem
rozbitej rodziny.
– Nagroda ta jest dla mnie
szczególnie ważna, dlatego że
w zasadzie jestem „papierową” debiutantką, bo „Bartek,
Kresek i całkiem zwyczajny
początek” jest pierwszą moją
książką wydaną na papierze.
Wcześniej miałam na koncie
audiobooka. Dziękuję bardzo
wszystkim, jestem wzruszona

– powiedziała Kasia Nawratek, odbierając statuetkę Koziołka Matołka.
Książkę Marcina Szczygielskiego pt. „Teatr niewidzialnych dzieci” jury wyróżniło za
wagę podjętego tematu, jakim
jest opisanie rzeczywistości
w domach dziecka w okresie
PRL-u, umiejętność i szczególny pietyzm odtwarzania
szczegółów topograficznych
oraz ukazanie jednostkowych,
niełatwych historii dzieci na
tle dramatu stanu wojennego. „Dziewczynka ze srebrnym zębem” Andrzeja Marka
Grabowskiego ujęła jurorów
wartką akcją mocno osadzoną
w realiach szpitala dziecięcego
lat 60. i 70. XX wieku, dresz-

czykiem emocji, wątkiem kryminalno-przygodowym oraz
wyraźnym motywem przyjaźni i lojalności.
– Bardzo nam zależy na tym,
aby do młodego czytelnika
trafiały książki mądre, takie,
które uwrażliwiają i nie tylko uczą, ale też bawią dzieci – mówi Mariola Talewicz,
zastępca dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Oświęcimiu.
Z tego powodu organizatorzy działania związane z 24.
Ogólnopolską Nagrodą Literacką opatrzyli hasłem „Słowo-obraz-gest, czyli o intersemiotycznej naturze tekstów
dziecięcych”, zaczerpniętym
z tytułu pracy Jerzego Cieślikowskiego, wybitnego badacza literatury dla dzieci i młodzieży. Poprzez wybór takiego
hasła oświęcimscy bibliotekarze chcieli pokazać, że najlepsza polska literatura dla dzieci
to literatura, która przekracza granice słowa i wchodzi
w relacje z obrazem i gestem,
a tym samym jeszcze pełniej
i głębiej dociera do serc i umysłów młodych odbiorców.
W ramach tegorocznej Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej odbyło się wiele różno-

rodnych działań dla dzieci
i młodzieży, m.in. spotkań
autorskich z pisarzami i ilustratorami, warsztatów historycznych, teatralnych i plastycznych, audycji o literaturze
dla dzieci w internetowym
Radiu Oświęcim, webinariów,
czyli wykładów internetowych
z badaczami i znawcami literatury dla dzieci czy mobilna
gra terenowa. Finałem było
trzydniowe Święto Książki
Dziecięcej, zakończone galą
wręczenia nagrody.
W tym roku po raz drugi przyznano też Nagrodę Czytelników, którą otrzymał Marcin
Szczygielski. Wpływ na ostateczny wynik Nagrody Czytelników miały głosy oddane
przez uczniów szkół podstawowych noszących imię Kornela Makuszyńskiego z całej Polski oraz trzech szkół
z Oświęcimia, a także głosy
oddane w głosowaniu internetowym oraz głosowaniu na
specjalnie do tego przygotowanej tablicy w oświęcimskiej
bibliotece.
– W ramach współpracy do
szkół przesłaliśmy sto pięćdziesiąt egzemplarzy nominowanych pozycji. Książki
przeczytało i swój głos oddało

O szacunku dla młodego czytelnika mówi Marcin Szczygielski – laureat Nagrody Czytelników oraz wyróżnienia przyznanego przez jury
w 24. Ogólnopolskiej Nagrodzie Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego Oświęcim 2017 za książkę „Teatr niewidzialnych dzieci”.
Pisanie książek dla młodych czytelników jest chyba
najtrudniejszym rodzajem
pisania – gusta dorosłych
możemy przewidywać, ponieważ sami jesteśmy dorośli. A dzieci? Czy ma Pan
jakiś sposób na śledzenie
dziecięcych gustów i trafianie w nie?
We mnie chyba jednak więcej jest z dzieciaka niż z dorosłego, bo pisanie powieści
dla młodych czytelników
dostarcza mi zarówno więcej
przyjemności, jak i łatwiej mi
przychodzi. Uważam jednak,
że ten rodzaj twórczości wymaga większej odpowiedzialności. Choć zawsze myślałem
o pisaniu książek dla wczesnych nastolatków, długo się
do tego przygotowywałem
i zbierałem się na odwagę
– jako pisarz dziecięco-młodzieżowy zadebiutowałem dopiero po wydaniu mojej piątej
powieści dla dorosłych. A czy

śledzę młodzieżowe gusty?
Raczej nie – zawsze wydawało mi się, że naprawdę ważna
jest tylko taka literatura, która próbuje gusty czytelników
kształtować, a nie im schlebia. Ale oczywiście staram się
poznawać realia życia moich
czytelników, żeby nie popełniać błędów w opisywaniu ich
świata.
Gdyby rozłożyć książkę „Teatr niewidzialnych dzieci”
na poszczególne elementy
mielibyśmy: szare czasy PRL,
trudny los dzieci w domach
dziecka, traumę po stracie
bliskiej osoby i stan wojenny.
Czyli zbiór bardzo trudnych
tematów, o których nie będą
chciały czytać dzieci i młodzież. A Pana książka cieszy
się dużym powodzeniem.
Właśnie otrzymała wyróżnienie w 24. Ogólnopolskiej
Nagrodzie Literackiej im.
Kornela
Makuszyńskiego

i Nagrodę Czytelników, czy
ma Pan swój przepis na sukces, jak napisać książkę, którą młodzi czytelnicy chcą
czytać?
W przypadku „Teatru niewidzialnych dzieci” najważniejsza dla mnie była historia,
którą chciałem przedstawić
– zarówno historia naszego
kraju, jak i historia jednego
chłopca, dla którego los był
wyjątkowo mało przychylny. Chciałem też przy okazji
opowiedzieć o swoim dzieciństwie, bo choć nie dorastałem
jak Michał w domu dziecka,
to urodziłem się zaledwie rok
po nim i wychowywałem się
w tych samych peerelowskich
realiach. Ale, mówiąc szczerze, nie spodziewałem się
wielkiego entuzjazmu ze strony młodych czytelników, bo ta
opowieść – choć starałem się
tchnąć w nią sporo humoru
– jest jednak dość mroczna.
Liczyłem, że może zdobędzie

serca niedużej grupy dzieci,
które interesują się czymś
poza przygodą i magią. To,
że tylu młodych ludzi polubiło „Teatr niewidzialnych
dzieci” jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem i bardzo
mnie porusza. Nie mam
żadnej recepty na to, jak
pisać książki dla młodzieży.
Każda kolejna, którą wydaję,
to dla mnie debiut, wielka trema i niepewność. Chyba jedyne, czym się kieruję przy pracy, to własne odczucia – piszę
książki, które sam chciałbym
przeczytać, gdy miałem dziesięć czy dwanaście lat. Bardzo
dużo wtedy czytałem i bezustannie poszukiwałem ciekawych powieści.
Mimo powagi i trudności tematu książka kończy się dobrze, jest w niej pewne ciepło
i jasne światło dające nadzieję, że losy głównego bohatera
potoczyły się dobrze. Ma Pan

w planach kontynuację tej
opowieści?
Nie myślałem o tym dotąd, ale
kto wie? Dalsze losy Michała
na razie pozostają zagadką dla
mnie samego. I sam jestem ich
ciekaw.
Czym osobiście dla Pana
jako pisarza jest Nagroda
Czytelników za „Teatr niewidzialnych dzieci”?
O statuetce Koziołka Matołka i Nagrodzie im. Kornela
Makuszyńskiego słyszałem
wiele, bo w naszym literackim
świecie autorów piszących
dla młodych cieszy się ona
sporą renomą. Oczywiście

prawie tysiąc młodych czytelników – zaznacza Mariola
Talewicz.
Do 24. edycji nagrody zgłoszono siedemdziesiąt dziewięć
książek, z których jury w składzie: Grażyna Lewandowicz-Nosal, Aneta Satława, Jerzy
Kumiega, Małgorzata Chrobak, Anna Maria Krajewska,
Stanisława Niedziela i Ewa
Świerżewska
nominowało
dziesięć.
Na widowni, podczas uroczystości wręczenia nagrody, zasiadały dzieci, dlatego z myślą
o nich Europejskie Centrum
Bajki z Pacanowa wystawiło
spektakl „Krawiec Niteczka”,
odbył się zabawny literacki
konkurs z nagrodami, wspólne śpiewanie, a po gali mali
czytelnicy wzięli udział w spotkaniach autorskich z nagrodzonymi: Kasią Nawratek,
Marcinem
Szczygielskim
i Andrzejem Markiem Grabowskim.
Organizatorem nagrody jest
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Ł. Górnickiego Galeria
Książki w Oświęcimiu. Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
– Marzena Wilk
miałem cień nadziei, że znajdę się może kiedyś w gronie
nominowanych do tego wyróżnienia, ale nigdy nie spodziewałem się i nie marzyłem
nawet, że tę statuetkę wręczą
mi czytelnicy! Chyba nie ma
istotniejszej nagrody, a już
szczególnie w takim przypadku jak ten – gdy dotyczy
dość trudnej, mało komercyjnej książki. Podczas gali, gdy
odbierałem Koziołka Matołka z rąk młodych delegatów
autentycznie się wzruszyłem.
Coś takiego przydarzyło mi
się po raz pierwszy w życiu. Poza ogromną satysfakcją i dumą, które poczułem,
to wyróżnienie utwierdziło
mnie też w przekonaniu, że
nie doceniamy dziecięcego
czytelnika. Nie tylko zasługuje on na taki sam szacunek jak dorosły, ale też tego
szacunku oczekuje. Pisząc
„Teatr niewidzialnych dzieci”
traktowałem moich młodych
czytelników z powagą – opowiedziałem im o trudnych
sprawach bez lukrowania faktów i bardzo emocjonalnie.
A oni to docenili.
– rozmawiała
Mariola Talewicz

kultura
pod patronatem GZO

Seniorzy na scenie

Przez to z niektórymi osobami już się znamy, jeśli nie
osobiście, to „z widzenia”
– mówi Gizela Ogrodnik
z Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Piekarach Śląskich.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni z udziału w dzisiejszym
spotkaniu. Zależało nam na
jak najlepszym zaprezentowaniu się tutaj, ale przecież
nie chodzi tylko o rywalizację, dla mnie jest to zabawa. Udział w OSAS daje
nam poczucie, że jeszcze na
coś się przydajemy w życiu.
Podoba mi się to przedsięwzięcie i myślę, że ma ono
głęboki sens – dodaje Gizela
Ogrodnik.
Celem Oświęcimskich Spotkań Artystycznych Seniorów
jest między innymi popularyzacja twórczości artystycz-

nej jako atrakcyjnej formy
aktywnego stylu życia, prezentacja dokonań twórczych,
wymiana doświadczeń artystycznych, integracja twórczych grup seniorów oraz
promocja miasta Oświęcim.
Prezentacje konkursowe, które odbywały się w pięciu kategoriach: małe formy teatralne, zespoły wokalne, chóry,
kabaret, taniec oceniało jury
w składzie: Włodzimierz Jasiński – aktor, pedagog, Janusz
Toczek – poeta, teatrolog, pedagog, Joanna Kasperek-Szymonik – wokalistka, pedagog
wokalny, Bernadetta Stawowczyk-Zemanek – muzyk, pedagog, dyrygent, Sławomir
Kurzak – instruktor tańca
i Jacek Kremer – instruktor
tańca.
W kategorii małe formy teatralne zwyciężyła grupa
teatralna „Agrafka” z Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Wojkowicach, w kategorii chóry najlepszy okazał się
chór „Canto Grazioso” z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pszczynie, zespół „Senior Singers” z Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Chrzanowie wyśpiewał zwycięstwo
w kategorii zespoły wokalne, najlepszy wśród kabaretów okazał się Kabaret „Bella
Mafia” z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jeleniej Górze, a w kategorii taniec zwyciężył zespół Pretty Woman
z oświęcimskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Grand
Prix – Nagrodę Prezydenta
Miasta Oświęcim otrzymał

a także przedstawienie kabaretowe pt. „Róbmy swoje, czyli Wojciech Młynarski
obowiązkowo” w wykonaniu
kabaretu „Czarna Rękawiczka” Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Oświęcimskiego
Centrum Kultury.

Przed publicznością na deskach OCK wystąpią jeszcze:
18 października o godz. 17:00
„Celofan, czyli grupa teatralna użytku jednorazowego”
z Zespołu Szkół Towarzystwa
Salezjańskiego w Oświęcimiu,
która wystąpi w przedstawieniu „Tango”, 20 października
o godz. 17:00 Teatr „Na Stronie” z Powiatowego Zespołu
nr 1 Szkół Ogólnokształcą-

Dla seniorów działających w uniwersytetach trzeciego wieku nie tylko w regionie, ale i w całym kraju w Oświęcimskim Centrum Kultury 7 października odbył się przegląd ich artystycznych dokonań.
Podczas IV Oświęcimskich
Spotkań Artystycznych Seniorów, objętych patronatem
Prezydenta Miasta Oświęcim, organizowanych przez
Oświęcimskie Centrum Kultury i Uniwersytet Trzeciego Wieku działający w OCK
zaprezentowały się grupy
i zespoły taneczne, wokalne,
kabaretowe i teatralne, które
działają w strukturach uniwersytetów trzeciego wieku.
W tegorocznym wydarzeniu wzięło udział trzydzieści
sześć zespołów (ponad czterystu uczestników): z Bytomia, Chełmka, Chrzanowa,
Jaworzna, Jeleniej Góry, Kęt,
Łaz, Oświęcimia, Miechowa,
Piekar Śląskich, Pszczyny,

Rabki-Zdroju, Radomska,
Tarnowskich Gór, Tczewa,
Wodzisławia Śląskiego, Wojkowic, Żor. W przebiegu
imprezy pomagali wolontariusze z Państwowej Szkoły
Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu,
którzy chętnie integrowali się
z „nieco starszą” bracią studencką.
Choć był to przegląd konkursowy, uczestnikom nie
chodziło tylko o rywalizację
i wygraną, ale przede wszystkim o wspólną dobrą zabawę, zawarcie nowych znajomości i aktywne, przyjemne
spędzenie czasu.
– Jest mi bardzo miło występować w Oświęcimiu przed

Kabaret „Bella Mafia” z Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Jeleniej Górze

liczną publicznością z różnych miejscowości. Nie jest
to mój pierwszy występ, bo
jeździmy też do Warszawy na
takie seniorskie przeglądy.

Zespół taneczny Pretty Woman z oświęcimskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Przegląd teatralny
„Tygiel Teatralny” to przegląd szeroko pojętych działań teatralnych tworzonych amatorsko w Oświęcimiu i okolicy.
Już po raz piąty w Oświęcimskim Centrum Kultury odbywają się prezentacje teatralne
w ramach „Tygla Teatralnego”.
W tym roku od 1 do 29 października przed miłośnikami
teatru, rodziną i przyjaciółmi zaprezentuje się dziewięć
grup teatralnych z Oświęcimia, Kęt, Libiąża i Alwerni.
Ważne w projekcie jest zebranie wszystkich wydarzeń
w określone, bliskie ramy
czasowe. Głównym założeniem organizatorów przedsięwzięcia jest promowanie
i popularyzowanie lokalnych
działań teatralnych, zarówno
z Oświęcimskiego Centrum
Kultury, jak i z innych instytucji, a także ze szkół. Dokonania takich grup często
znane są jedynie wąskiemu
gronu sympatyków, a „Tygiel”

został stworzony po to, by
tę sytuację zmieniać. Osoby
zainteresowane, dzięki prezentacjom mają możliwość
zobaczenia wielu teatrów
amatorskich z naszego miasta i okolic. „Tygiel teatralny”
od pięciu już lat sprzyja także
integracji osób o podobnych
zainteresowaniach i stwarza
płaszczyznę do wymiany doświadczeń scenicznych nie
tylko dla występujących, ale
też dla twórców spektakli.
Za nami spektakl pt. „Cesarz” w wykonaniu grupy teatralnej „Ryby” z Oświęcimia
(na fot.) otwierający projekt.
Była to podróż w czasie, która pozwoliła widzom poznać
kulisy wydarzeń, rozgrywających się na sali sądowej
i w Oświęcimiu, z drugiej połowy XIX wieku. Miłośnicy

teatru mogli też zobaczyć Teatr Tradycja z Alwerni, który
zaprezentował przedstawienie pt. „Moje rzeźby ożyły”,
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Kabaret UTW z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chrzanowie.
Fundatorami nagród byli:
Urząd Miasta Oświęcim – nagroda finansowa Grand Prix,
Oświęcimskie Centrum Kultury – cztery nagrody finansowe
i nagrody rzeczowe – albumy
fotograficzne dla zespołów
nagrodzonych i wyróżnionych i słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku – jedna
nagroda finansowa.
Projekt został realizowany
przy wsparciu finansowym
Miasta Oświęcim. Sponsorami IV Oświęcimskich
Spotkań Artystycznych Seniorów były Apteki Pełne
Zdrowia, SŁUCHMED –
aparaty słuchowe, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu,
sponsorami wspierającymi
byli: Zakład Usług Komunalnych w Oświęcimiu, Maspex
Sp. z o. o. w Wadowicach,
Skawa S A Zakłady Przemysłu Cukierniczego, restauracja Meksykańska w Oświęcimiu, restauracja Europa
w Oświęcimiu.
– In
Projekt
był realizowany
przy wsparciu
finansowym
Miasta
Oświęcim
Sponsorzy:

cych im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu ze spektaklem „Wracaj Mateuszu...”,
25 października o godz. 17:00
grupa teatralna „Minus Jeden” z Powiatowego Zespołu
nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach zaprezentuje „Wyspę”, a dzień później
o tej samej godzinie zobaczyć
można przedstawienie pt.
„Fuga na temat” w wykonaniu klas teatralnych z Zespołu
Szkół nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oświęcimiu.
Spektakl „Sienkiewicz x 4”
to propozycja dla oświęcimskiej publiczności zespołów
teatralnych LO Katolickiego
Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu i Zespołu Szkół
w Libiążu, którą zaprezentują 27 października o godz.
11:30. Na zakończenie „Tygla
Teatralnego” 29 października
godz. 14:00 wystąpią najmłodsi aktorzy – dziecięca grupa
„Budzik Teatralny” z Oświęcimskiego Centrum Kultury, która przedstawi program
„Gdy mży mżawka”.
– In

kultura
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PREZENTUJE

pejzaż za mgłą

ŁUKASZ SZYMAŃSKI

Oświęcimski basen
w 1972 roku

BOGNA WERNICHOWSKA

Galicjanie śpiewają

Ś

piew towarzyszył ludziom tamtych czasów
znacznie częściej niż
nam. Śpiewano przy
pracy, umilając godziny rozmaitych zajęć, unikając poczucia
monotonii przy powtarzających
się czynnościach. Nucono niemowlętom i małym dzieciom do
snu, a nieco starszym malcom –
przy zabawie, ucząc ich prostych
melodii i słów. Podczas sprawdzania poziomu umiejętności
dzieci przyjmowanych do szkół
powszechnych znajomość paru
popularnych piosenek była pożądaną.
W wielu rodzinach – tak w mieście, jak i na wsi, wspólnie śpiewano w niedzielne popołudnia
czy wieczory – i to nie tylko
w okresie świąt Bożego Narodzenia. Wszelkie rodzinne uroczystości fetowano śpiewem – dzieci
i młodzież w sekrecie przed solenizantami czy jubilatami uczyły
się pieśni, by zaprezentować je tegoż dnia przed rodziną i gośćmi.
Ładny głos i dobry słuch były zaletami wysoko wówczas cenionymi – i według pamiętnikarzy
– otwierającymi nieraz drogę do
wyższych sfer towarzyskich. Talent wokalny panny uchodził za
rodzaj miłego dodatku do posagu, a zdarzało się, że rekompensował nawet jego brak… Ponoć
w pannach obdarzonych pięknym głosem kawalerowie zakochiwali się szybko i równie rychło deklarowali o rękę…
Już w XX wieku pisząca o latach
swej młodości satyryczka Magdalena Samozwaniec zauważyła
złośliwie, że „widać panowie mieli nadzieję, że we wspólnym życiu salonowa śpiewaczka będzie

nagłaśniamy

śpiewać tylko dla nich co wieczór
u wezgłowia”.
Młodsi chłopcy chętnie wstępowali do szkolnych chórów,
a bardziej muzykalni uczyli się
solowego śpiewu. W każdym galicyjskim gimnazjum istniał chór,
który, szczególnie w mniejszych
miastach, śpiewał przy okazji
państwowych i religijnych uroczystości. Wyróżniających się
wokalnie i pilnie uczestniczących
w próbach uczniów nagradzano
zarówno dyplomami i ozdobnie
oprawnymi książkami na koniec
roku szkolnego, a często i obniżoną sumą czesnego…
Pięknie śpiewający młodzieńcy nieraz zapraszani byli na salony, gdzie – gdyby nie dźwięczny tenor czy baryton – raczej nie
otworzono by przed nim drzwi.
Pamiętnikarka Maria Estreicherówna pisała, że w księgarni Józefa Czecha pracował jako sprzedawca „młodzieniec z prowincji
rodem z Kęt czy Oświęcimia”
mający jednakże piękny tenor,
na który zwrócił uwagę organista prowadzący chór w kościele
w rodzinnej miejscowości. Wacław Liśkiewicz, bo tak nazywał
się muzykalny prowincjusz, żyjąc
w Krakowie bardzo skromnie odkładał każdy grosz na lekcje śpiewu w znanej w Galicji szkole muzycznej Franciszka Mireckiego.
W gronie uczennic była też bratanica jego pryncypała Józefina
Czechówna. Muzykalna panna,
podziwiając głos Liśkiewicza, poprosiła stryja – księgarza, by na
wieczory muzyczne, jakie urządzał w swoim salonie, zapraszał
również Wacława – jako tenora
towarzyszącego jej w duetach…
Stryj po pewnym wahaniu wyra-

ził zgodę i odtąd aż do ślubu Józefiny – Liśkiewicz śpiewał z nią
operowe duety. A sławny w Galicji księgarz i wydawca powierzył mu wyższe stanowisko w filii
we Lwowie…
A jakie utwory były szczególnie często śpiewane przez XIX-wiecznych mieszkańców Galicji?
I tu można by ułożyć – zmieniającą się przez dziesięciolecia swoistego rodzaju listę przebojów…
Niesłabnącą popularnością cieszyły się patriotyczne, żołnierskie
piosenki z czasów narodowych
powstań. Śpiewano więc chórem
o ułanach, żołnierzach czwartego
pułku z epoki listopadowego powstania. Często sięgano do utworów ze słowami krakowskiego
poety Edmunda Wasylewskiego
– tyleż patriotyczne, co sławiące
podwawelski gród piosenki nazywane po prostu „krakowiakami” każdy znał od dziecka. A odkąd Stanisław Moniuszko zaczął
komponować i zdobywać sławę
swymi pieśniami zebranymi później w „Śpiewniku domowym”,
żaden publiczny koncert, jak
i wspólne śpiewanie w rodzinnym bądź towarzyskim gronie
nie mogło się odbyć bez utworów
tego kompozytora. Wykonywano też często austriackie walce,
popularne włoskie pieśni z polskim tekstem. Czasem sięgano do
wierszy rodzimych poetów – dobierając melodie ułożone niegdyś
anonimowo.
Wspólny śpiew łączył, wzruszał,
rozweselał, czasem – skłaniał do
zadumy. Chwile spędzone w taki
właśnie sposób pozostawały
w pamięci, podobnie jak ludzie,
których głosy łączyły się w melodii.			

kamila drabek

Urzekające sałatki

Zdjęcie makiety oświęcimskiej pływalni

W

mieście mnożą się fast
foody, kebaby, burgery, a ja dziś napiszę
o sałatkach. O książce urzekającej prostotą a zarazem
pomysłowością. O „Sałatlove”,
której autor, David Bez, jest blogerem, twórcą bloga SaladPride
– Pride Kitchen (saladpride.blogspot.com).
Jak napisał autor w prezentacji
bloga, stworzył go, aby uczynić
sexi sałatki i warzywa. Jego potrawy poznałam na zdjęciach
i w krótkich opisach zawartych w książce „Sałatlove”. One
przyciągnęły mnie do angielskojęzycznego bloga. Początek
książki to ćwiczenia z kompo- na grupy: baza, warzywa i owozycji. Proste składniki, dostępne ce, białka, posypki, świeże ziow sklepach, podzielone zostały ła, sosy. To dobry punkt wyjścia

do konstrukcji sałatki. Później
David przemierza pory roku,
wyciągając z nich to, co najlepsze i eksponując na apetycznych
zdjęciach, którym towarzyszą
przepisy. Dodatkowo każda sałatka opatrzona jest kwalifikatorem, czy nadaje się dla wegetarian, wegan, peskatarian,
witarian albo mięsożerców.
Książka zawiera znane rozwiązania, ale też zupełnie zaskakujące smaki uzyskane z połączenia
składników, których na co dzień
nie zestawiamy. „Sałatlove” zaspokoi różnorodne gusty i pozwoli przygotować ciekawą zawartość lunchboxa, z którym
podążamy do pracy w dobie diet
pudełkowych. 		
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11 listopada 2017 r.
godz. 9:00 – złożenie kwiatów
pod Ścianą Śmierci w KL
Auschwitz
godz. 9:30 – „Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych”
– przedsięwzięcie realizowane
z udziałem młodzieży oświęcimskich szkół w sanktuarium
Matki Bożej Wspomożenia
Wiernych Księży Salezjanów
godz. 10:00 – msza święta
za Ojczyznę od mieszkańców
miasta Oświęcim w sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych Księży
Salezjanów.
godz. 11:11 – uformowanie parady patriotycznej
z udziałem mieszkańców,
orkiestry, pocztów sztandarowych. Urząd Miasta zaprasza
chętnych do niesienia wraz
z harcerzami 20-metrowej
flagi Polski. Zbiórka o godz.
11:00 na rynku.

Parada przejdzie ulicami
Starego Miasta w kierunku
pl. Kościuszki. W trakcie przejścia nastąpi złożenie kwiatów
pod obeliskiem Niepodległości
przy ul. Dąbrowskiego.
ok. godz. 11:30 – uroczystość
główna na placu Tadeusza
Kościuszki przed Grobem
Nieznanego Żołnierza
ok. godz. 12:30 – złożenie
kwiatów pod pomnikiem
mogiłą Żołnierzy Polskich poległych w latach 1914–1918,
1918–1921, 1939–1945
oraz pod pomnikiem Żołnierzy
poległych w obronie Oświęcimia we wrześniu 1939 r.
w godz. 9:00–12:00 STREFA
BIAŁO-CZERWONA
na Rynku Głównym zostanie
uruchomione miejskie stoisko,
na którym będzie można:
pomalować twarz w barwy narodowe, otrzymać papierową
chorągiewkę i okolicznościową
naklejkę.

AKCJA
WYWIEŚ FLAGĘ!
Jak co roku zachęcamy mieszkańców miasta do zawieszenia
flagi narodowej na balkonie,
w oknie mieszkania lub domu.

IMPREZY
TOWARZYSZĄCE
10.11 godz. 12:00
„Wspólne śpiewanie”– przedsięwzięcie realizowane
z udziałem młodzieży z oświęcimskich szkół, wstęp wolny
(Oświęcimskie Centrum Kultury, sala widowiskowa).

Organizator: Oświęcimskie
Centrum Kultury, Miasto
Oświęcim.
10.11 godz. 13:00
„Niepodległościowe spotkanie
patriotyczne” dla przedstawicieli Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych – Koło Miejskie
Oświęcim, Związku Sybiraków
– Koło Oświęcim, Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego
i innych służb mundurowych
oraz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
– Oddział Rejonowy w Oświęcimiu.
Wstęp za zaproszeniami
(Oświęcimskie Centrum Kultury, sala konferencyjna).
Organizator: Miasto Oświęcim.
10.11 godz. 16:00
„Spotkanie patriotyczne przy
Mauzoleum rodziny Hallerów
w Dworach” – spotkanie dla
mieszkańców.
Wstęp wolny (Oświęcim –
Dwory, ul. Zwycięstwa przy
Mauzoleum rodziny Hallerów).
Organizator: Miasto Oświęcim
i Koło Gospodyń w Dworach.

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

Trasa dla bobasa
Od października w Muzeum
Zamek w Oświęcimiu dostępny jest bezpłatny przewodnik,
który pomoże oprowadzić
rodzinę z dziećmi po ekspozycji muzealnej.
Wyposażenie muzeów w przewodnik dostosowany do dzieci
ułatwi przekazanie najmłodszym historii w zabawny,
ciekawy i prosty sposób. Ma zachęcić rodziców do zwiedzania
obiektów muzealnych wspólnie
ze swoimi pociechami.

11 listopada Muzeum Zamek
będzie czynne dla zwiedzających w godz. 11:00–15:00.
Osoby z biało-czerwonym
elementem mogą w tym dniu
zwiedzić Muzeum bezpłatnie.
Dodatkowo na gości z akcentem narodowym czeka słodka
niespodzianka.
Najmłodsi oświęcimianie wraz
z opiekunami będą mogli
wziąć udział w warsztatach
plastycznych „Biało-czerwoni
na zamku”, podczas których
wykonywać będą kokardę
narodową – kotylion.
O godz. 15:00 odbędzie się
promocja nowej publikacji
wydanej przez Muzeum Zamek – czwartej części Kronik
Zamkowych „Osviecimensis”.
Podczas promocji i prezentacji kronik wystąpi profesor
Uniwersytetu Jagiellońskiego,
wybitny historyk epoki nowożytnej i współautor monografii
– Marek Ferenc, który przygotował do druku pierwszy tom
nowej serii kronik dotyczący
inwentarza zamku i starostwa
oświęcimskiego z 1549 roku.
Wstęp wolny.

Przewodnik powstał w ramach
projektu Fundacji „Trasa dla
Bobasa” organizowanego przez
Narodowe Centrum Kultury.
Oferują go także: Muzeum
Okręgowe w Tarnowie, Muzeum Okręgowe w Nowym
Sączu, Muzeum Narodowe
Ziemi Przemyskiej, Muzeum
Ziemi Bieckiej, Muzeum Górali
i Zbójników w Rabce-Zdroju,
Muzeum Fonografii w Niepołomicach oraz Muzeum Zagłębia
w Będzinie.

Projektowi towarzyszy konkurs
z nagrodami. By wziąć w nim
udział należy odwiedzić jedno
z wymienionych muzeów i rozwiązać minimum pięć zagadek
z rodzinnego przewodnika.
Odpowiedzi można przesyłać
drogą elektroniczną na adres
konkurs.trasadlabobasa@gmail.com lub poprzez formularz
konkursowy na stronie internetowej www.trasadlabobasa.pl/.

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
27 października o godzinie
17:00 płytę w Alei Pisarzy
odsłoni Mariusz Szczygieł.

11.11 godz. 13:30 „VII Bieg
Niepodległościowy Jedenastka
na 11 listopada” – 11-kilometrowy bieg po oświęcimskich
bulwarach. Start i meta na
Rynku Głównym w Oświęcimiu. Organizator: Oświęcimski
Klub Biegacza „Zadyszka”,
Zespół Szkół Towarzystwa
Salezjańskiego w Oświęcimiu.
Współorganizator: Miasto
Oświęcim. Bliższe informacje:
www.zadyszka.org.pl/.

ŚWIĘTO
NIEPODlEGŁOŚCI
W ZAMKU

Fot. zbiory organizatora

Obchody 99. rocznicy
odzyskania
przez Polskę niepodległości

KONSULTACJE MATEMATYCZNE
2.11; 9.11; 16.11; 23.11;
30.11, godz. 17:00 CLD,
wstęp wolny
KONWERSATORIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
Otwarte spotkania konwersatoryjne
6.11; 13.11; 20.11; 27.11
godz. 16:30 Klasopracownia
I p./CLD

Po uroczystości odbędzie
się spotkanie autorskie
z pisarzem w bibliotecznej
auli. Wstęp na spotkanie jest
wolny.
Mariusz Szczygieł to pisarz,
dziennikarz, reportażysta,
laureat m.in. Europejskiej
Nagrody Książkowej.
Zadebiutował w czasopiśmie „Na Przełaj”. Wykładał reportaż w Instytucie
Dziennikarstwa Uniwersytetu
Warszawskiego. Jest założycielem Fundacji Instytut
Reportażu, Polskiej Szkoły
Reportażu, księgarni z literaturą faktu Wrzenie Świata
i wydawnictwa Dowody
Na Istnienie.
Aleja Pisarzy jest projektem
cyklicznym realizowanym od
2012 r. Ma na celu upamiętniać wybitnych, żyjących
pisarzy, którzy osobiście
biorą udział w uroczystości
odsłonięcia dedykowanej im
pamiątkowej płyty, ozdobionej autografem i wybranym
cytatem z ich twórczości.
HORYZONTY MARZEŃ „POLSKIE GÓRY”.
FOTOGRAFICZNA WYSTAWA
POKONKURSOWA
2–30.11 Galeria Przechodnia

CZYTANIE UZDRAWIA
Czytanie na oddziale dziecięcym oświęcimskiego szpitala
7.11; 21.11, godz. 13:00,
Szpital
SPOTKANIE AUTORSKIE
Z ANDRZEJEM MARKIEM
GRABOWSKIM
Twórcą takich postaci bajkowych jak Kulfon czy Zając Poziomka. Zapraszamy rodziców
z dziećmi

8.11, godz. 10:00, Aula,
wstęp wolny
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.
9.11, godz. 17:00, Informatorium

SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM JAKUBEM RYBICKIM
Po Bajkale. Rowerem przez
Syberię.

SPOTKANIA Z PLANSZÓWKĄ
Wizja Młodego Człowieka
10.11; 17.11; 24.11, godz.
17:00, strefa dla młodzieży –
dział obcojęzyczny II piętro
WARSZTATY SŁOWA
Wizja Młodego Człowieka
Prowadzi Fundacja Wisławy
Szymborskiej
13.11, godz. 17:00, strefa dla
młodzieży – dział obcojęzyczny
II piętro
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.
22.11, godz. 17:00, Aula /
Informatorium
BICF. KLUB FILMOWY
Dyskusje o filmie
22.11 godz. 17:00 Multimedia, wstęp wolny
TO TAK JAK W KINIE
Dyskusje o filmie
23.11, godz. 10:00, Multimedia, wstęp wolny

27.11, godz. 18:00 Aula,
wstęp wolny
AKADEMIA RODZICA
Jak i kiedy uczyć dzieci języka
angielskiego?
Prowadzi Anna Kwiatkowska
Warsztaty dla rodziców
z dziećmi 5–7 lat,
Zajęcia na zapisy. Ilość miejsc
ograniczona
28.11, godz. 17:30, Aula
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
DLA DOROSŁYCH
30.11 godz. 17:30, Sala
konferencyjna
e-MOCNI. Cyfrowe umiejętności, realne korzyści
Biblioteka zaprasza do udziału
w bezpłatnych kursach komputerowych dla osób dorosłych.
Zapisy w dziale promocji Biblioteki, tel. 338479816
BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W BIBLIOTECE
Porad udziela dr Mieszko
Nowicki w każdy piątek.
Obowiązują zapisy, osobiście
w dziale promocji Biblioteki
lub telefonicznie 338479816
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Oświęcimskie Centrum Kultury
ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim
tel./faks: 338422575
www.ock.org.pl, ock@ock.org.pl

Zatrzymani w czasie

Wydarzenia w Oświęcimskim Centrum Kultury
1–29.10 V Tygiel Teatralny – prezentacje teatralne
w wykonaniu zespołów
teatralnych z Oświęcimia,
Kęt, Libiąża i Alwerni

2 listopada o godz. 18:00 odbędzie się koncert pt. „Łatwopalni.
Zaduszki z Jackiem Cyganem”.

program:

Na scenie Oświęcimskiego Centrum Kultury pojawi się Kamila Klimczak, związana m.in. z „Piwnicą pod Baranami”. Muzyczną jakość zapewni
„Kameleon Quintet” pod kierownictwem Radosława Labakhuy. Wieczór poświęcony będzie ludziom niepowszednim, którzy już od nas odeszli.
Wielu z nich „zatrzymał w czasie” dzięki swoim
wierszom i piosenkom Jacek Cygan, który będzie
gospodarzem zaduszkowego koncertu. Przypomni: Tadeusza Różewicza, Agnieszkę Osiecką,
Gabrielę Kownacką, Krzysztofa Kolbergera, Andrzeja Zauchę, Igora Mitoraja, Jana Lebensteina, Wojciecha Młynarskiego, Fabrizio de Andre
i Zbigniewa Wodeckiego.
– oprac. ekt

18.10 godz. 17:00 „Tango”
„Celofan, czyli grupa teatralna użytku jednorazowego”
z Zespołu Szkół Towarzystwa
Salezjańskiego w Oświęcimiu
20.10 godz. 17:00 „Wracaj
Mateuszu...”
Teatru „Na Stronie” z Powiatowego Zespołu nr 1
Szkół Ogólnokształcących
im. Stanisława Konarskiego
w Oświęcimiu

Historia zawiedzionej miłości
Artyści Opery Śląskiej w Bytomiu zaprezentują oświęcimskiej publiczności operę pt. „Madama Butterfly” z muzyką
Giacomo Pucciniego.
3-aktowe dzieło w inscenizacji
i reżyserii Henryka Konwińskiego, z librettem Giuseppe
Giacosa i Luigi Illica, będzie
można zobaczyć 5 listopada
o godzinie 18:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury.
Akcja rozgrywa się w Nagasaki w 1900 roku i opowiada
o związku gejszy zwanej Butterfly, czyli motyl z porucznikiem amerykańskiej marynarki. Długie oczekiwanie na
powrót ukochanego, rozbudzone nadzieje w zderzeniu
z okrutną prawdą kończą się
dla bohaterki tragicznie.
– oprac. ekt

Muzyczne perły
10 listopada odbędzie się koncert pt. „Perły muzyki polskiej”
w wykoniu kwartetu smyczkowego Acoustic Quartet oraz
pianisty Wojciecha Waleczka.
Muzycy zaprezentują utwory
Grażyny Bacewicz, Fryderyka Chopina, Wojciecha Kilara, Stanisława Moniuszki,
Michała Ogińskiego, Ignacego Paderewskiego, Karola
Szymanowskiego, Henryka
Wieniawskiego.
Koncertu bedzie można posłuchać 10 listopada o godz.
18:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury w ramach projektu Dom otwarty z cyklu:
Muzyka – źródło skojarzeń.
– oprac. ekt

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 Skłodowskiej-Curie 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 godz. 14:00 „Gdy
mży mżawka”
Dziecięca grupa „Budzik
Teatralny” z Oświęcimskiego
Centrum Kultury
Na wszystkie prezentacje
wstęp wolny
17.10 godz. 16:30 „Coś
z niczego” – warsztaty twórczej
aktywności dla dzieci w wieku
szkolnym
19.10 godz. 19:00 „Trzy
dekady” – koncert zespołu
Farben Lehre w ramach sceny
alternatywnej
20.10 godz. 18:00 „Między
architekturą a pejzażem” –
otwarcie wystawy akwareli
Janusza Maciążka
21.10 X Wielki Bal Seniorów
22.10 godz. 18:00 „ZOO” –
koncert Katarzyny Groniec

24.10 godz. 18:00 „The Last
Frontier. Wyprawa życia na
Alaskę” – spotkanie z podróżnikiem Sebastianem R. Bielakiem z cyklu „Spotkania przy
globusie”
czytaj obok

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
czytaj obok
5.11 godz. 18:00 „Madama
Butterfly” – opera Giacomo
Pucciniego z Opery Śląskiej
w Bytomiu
czytaj obok
7.11 godz. 16:30 „Razem
z mamą, razem z tatą” –
warsztaty twórczej aktywności
dla dzieci z rodzicami
10.11 godz. 12:00 „Wspólne
śpiewanie” w 99. rocznicę
odzyskania niepodległości
przez Polskę
czytaj s. 11

1.12 godz. 18:00 „Pomoc domowa” – spektakl komediowy
z Teatru Bagatela w Krakowie
3.12 godz. 19:00 „Jeszcze
Polska Muzyka” – koncert finałowy VIII edycji cyklu w wykonaniu Orkiestry Akademii
Beethovenowskiej w Krakowie
w ramach projektu Kultura
50/50
5.12 godz. 16:30 „Razem
z mamą, razem z tatą” –
warsztaty twórczej aktywności
dla dzieci z rodzicami
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

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
czytaj obok
12.11 godz. 17:00 „Gdy
powiesz: TAK” – program
Kabaretu Hrabi
17.11 godz. 18:00 Koncert
Piotra Bukartyka
czytaj obok
18.11 „Świat okiem kamery,
czyli jak powstaje film” – wykład Łukasza Głąba w ramach
Oświęcimskiego Uniwersytetu
Dziecięcego, Oświęcimskie
Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24
•godz. 10:00 – grupa wiekowa 10–12 lat
•godz. 11:30 – grupa wiekowa 6–9 lat)
21.11 godz. 16:30 „Coś
z niczego” – warsztaty twórczej
aktywności dla dzieci w wieku
szkolnym
26.11 godz. 18:00 „Selfie.
com.pl” – spektakl komediowy
w wykonaniu: Julii Kamińskiej, Doroty Pomykały, Filipa
Bobka i Mirosława Baki/Roberta Gonery

16.12 godz. 17:00 „Ostatnie
takie trio” – program Kabaretu
Ani Mru-Mru

Galeria „Tyle światów”
20.10–13.11 Wystawa akwareli Janusza Maciążka

Wystawy
17.10–6.11 Wystawa grafiki
Barbary Żydek

Uniwersytet Trzeciego
Wieku
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
7.11 godz. 14:00 „Jelita –
klucz do zdrowia” – wykład
dr Danieli Kurczabińskiej-Luboń
14.11 godz. 16:00 „»Pokot«
Agnieszki Holland i »Prowadź
swój pług przez kości umarłych« Olgi Tokarczuk – ekranizacja i powieść” – wykład prof.
Jarosława Fazana
21.11 godz. 14:00 „Wielkie
kolekcje i muzea” cz. 2 – wykład Janusza Wałka

głośnik kulturalny
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Redakcja „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w planach przedsięwzięć wprowadzone przez organizatorów

spotkania przy globusie

Repertuar „Naszego Kina”

Wyprawa życia
24 października o godzinie 18:00 w Oświęcimskim Centrum
Kultury odbędzie się autorska prelekcja multimedialna Sebastiana R. Bielaka poświęcona wyprawie na Alaskę pt.
„The Last Frontier. Wyprawa życia na Alaskę”.
Podczas spotkania Sebastian
R. Bielak zaprezentuje położony na południu Alaski
Półwysep Kenai, jego górskie
i polodowcowe krajobrazy
oraz tamtejszą florę i faunę,
miasteczka, problemy ekologiczne, z jakimi borykają się
Alaskańczycy, a także wolontariat i funkcjonowanie parku Kenai. Druga część spotkania poświęcona będzie
Dolinie Jukonu położonej
w głębi kontynentalnej Alaski – krajobrazom i ekosystemom charakterystycznym

dla rozległej doliny największej rzeki Alaski, gorączce złota z Klondike i codziennemu
życiu ludzi zamieszkujących
obrzeża Dalekiej Północy –
białym przybyszom i rdzennym Indianom Atabaskom,
którzy zamieszkują niewielkie
Fot. Sebastian R. Bielak

wioski ukryte w głębi niedostępnej tajgi rozciągającej się
wokół północnego Koła Podbiegunowego.
Sebastian R. Bielak jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
oraz Politechniki Krakowskiej – z wykształcenia inżynier, z zawodu nauczyciel
akademicki, z zamiłowania
przyrodnik i podróżnik zafascynowany dziką przyrodą
Alaski – jest doktorem nauk
technicznych, wykładowcą,
fotografem, autorem książek,
filmów, wystaw fotograficznych oraz ponad 130 artykułów i reportaży o tematyce
przyrodniczej lub podróżniczej. Prowadzi stronę internetową poświęconą podróżom przyrodniczym po
świecie www.sebastianbielak.
pl oraz kanał YouTube „Podróże bliskie Naturze”.
To pierwsze z cyklu podróżniczych „Spotkań przy globusie”
zorganizowanych
przez Oświęcimskie Centrum Kultury. Wstęp wolny.
– adam

O tym, co w środku
17 listopada o godzinie 18:00 w Oświęcimskim Centrum
Kultury wystąpi artysta poruszający się na pograniczu wielu gatunków muzycznych – Piotr Bukartyk.
Piotr Bukartyk miesza rocka, bluesa, folk oraz reggae
z kabaretem i piosenkę literacką. Szerokiej publiczności znany od jest lat m.in. z piątkowych audycji
„Urywki z Rozrywki” w radiowej Trójce.
To nie tylko wokalista, ale przede wszystkim autor
tekstów i kompozytor. Napisał ponad 400 piosenek.
Niektóre z nich zostały okrzyknięte hitami, jak np.
„Kobiety jak te kwiaty”, „Niestety trzeba mieć ambicję”, „Sznurek” czy „Małgocha”.
W kwietniu tego roku wydał nową płytą „O zgubnym wpływie wyższych uczuć”, o której mówi: „Mówiąc najprościej to, co wokół nas żenuje mnie ostatnio i zniesmacza, dlatego zdecydowałem się na płytę
o tym, co w środku. Piosenki są tu na ogół dość długie, bo nigdzie mi się nie spieszy, bo co nagle, to po
diable, bo to rozmowa przy kawie, a nie wiec wyborczy. O polityce zresztą napomykam tu tylko raz, by
dać wyraz właśnie zniesmaczeniu. A pomyśleć, że
gdy byłem mały salutowałem samolotom, kochałem
defilady i chętnie machałem chorągiewką czy balonikiem. Może to naturalne, że z czasem zamykamy się
w sobie? Naprawdę sporo się tam dzieje i warto się
temu poprzyglądać, na przykład słuchając tej płyty.”
– adam

„Twój Vincent” PREMIERA
(12 l.), prod. Polska, Wielka
Brytania 2017, reż. Dorota
Kobiela, Hugh Welchman,
95 minut
17–18.10 godz. 20:00
„Dwie korony” PREMIERA
(12 l.), prod. Polska 2017,
reż. Michał Kondrat, 95 minut

Mała Akademia
we współpracy
z BBC Earth
„Dzika Afryka” (b.o.), prod.
Wielka Brytania 2017, 43
minuty (3D)
14.11 godz. 16:30

Wielka sztuka
na ekranie
„Botticelli. Piekło” – film
z cyklu „Art Beats – wielka
sztuka Renesansu i Baroku”,
96 minut
30.10 godz. 18:00

„Mali giganci” (b.o.), prod.
Wielka Brytania 2017, 43
minuty (3D)
15.11 godz. 16:30
„Spacer z dinozaurami.
Prehistoryczna planeta” (b.o.),
prod. Wielka Brytania 2017,
43 minuty (3D)
16.11 godz. 16:30

David Lynch
W listopadowej ofercie Naszego Kina znalazły się cztery filmy w reżyserii Davida Lyncha.
17.10 godz. 16:30, 18:15,
19.10 godz. 11:00,
20.10 godz. 18:15,
23–24.10 godz. 17:15,
25–26.10 godz. 18:15,
28–29.10 godz. 17:15,
30–31.10 godz. 16:15
„Biegacze” PREMIERA
(12 l.), prod. Polska 2016,
reż. Łukasz Borowski, 72 minuty
20.10 godz. 20:00,
23–24.10 godz. 19:00,
25–26.10 godz. 20:00
„Botoks” (15 l.), prod. Polska
2017, reż. Patryk Vega,
135 minut
28–29.10 godz. 19:00,
30–31.10 godz. 19:45
„Lego® Ninjago. Film” (b.o.),
prod. USA, Dania 2017, reż.
Charlie Bean, 100 minut
3–8.11

David Lynch to jeden z najbardziej oryginalnych amerykańskich twórców filmowych
– reżyser, scenarzysta, malarz,
współczesny amerykański
awangardzista, postmodernista, kontestator sztuki. Jego
debiutem pełnometrażowym
była finansowana przez American Film Institute „Głowa do
wycierania” (1977), będąca
kontynuacją eksperymentów
z poprzedniej dekady. Sukces
umożliwił mu realizację m.in.
kolejnego filmu pt. „Człowiek
słoń” (1980), który otrzymał 8 nominacji do Oscara,
4 nominacje do Złotego
Globu i 7 nominacji do BAFTA,
w tym za scenariusz i reżyserię
oraz Césara dla Najlepszego
Filmu Zagranicznego.
„Głowa do wycierania” (15 l.),
prod. USA 1977, 89 minut
13.11 godz. 19:45

„Młynarski. Piosenka finałowa” PREMIERA (12 l.),
prod. Polska 2017, reż. Alicja
Albrecht
3–11.11

„Fatima. Ostatnia tajemnica”
(12 l.), prod. Hiszpania 2017,
reż. Andrés Garrigó, 80 minut
11.11 godz. 16:30

„Potworna rodzinka” (b.o.),
prod. Niemcy 2017, reż. Holger Tappe, 96 minut (2D/3D)
18–23.11

„Vincent van Gogh. Nowy sposób widzenia” – wystawa na
ekranie z Van Gogh Museum
w Amsterdamie, 90 minut
27.11 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
„Potworna rodzinka” (b.o.),
prod. Niemcy 2017, reż.
Holger Tappe, 96 minut
19.11 godz. 15:00

NA Halloween
„Co robimy w ukryciu” (13 l.),
prod. Nowa Zelandia 2014,
reż. Taika Waititi, Jemaine
Clement, 86 minut
31.10 godz. 18:00

„Po tamtej stronie” PREMIERA (15 l.), prod. Niemcy,
Finlandia 2017, reż. Aki
Kaurismäki, 100 minut
3–9.11

„Pokolenia” (12 l.), prod. Polska 2017, reż. Janusz Zaorski,
105 minut
11–16.11

„Michał Anioł. Miłość
i śmierć” – wystawa na
ekranie z The National Gallery
w Londynie, 90 minut
13.11 godz. 18:00

„Człowiek słoń” (15 l.), prod.
USA 1980, 125 minut
14.11 godz. 19:30
„Twin Peaks. Ogniu krocz ze
mną” (15 l.), prod. Francja,
USA 1992, 135 minut
15.11 godz. 19:30
„Zagubiona autostrada”
(15 l.), prod. Francja, USA
1997, 135 minut
16.11 godz. 19:30

Film twórców „Boya” i „Flight
of the Conchords” to wybuchowa mieszanka horroru i czarnej
komedii zrealizowana w modnej konwencji mockumentu.
Grupa filmowców towarzyszy
gównym bohaterom, których życie rozpoczyna się po
zmroku. Wtedy to opuszczają
trumny i legowiska, by stawić
czoła codzienności, która
również dla wampirów bywa
niełatwa. Nieśmiertelność
i pragnienie świeżej ludzkiej
krwi już dawno przestały być
ich głównym zmartwieniem,
bo współczesność stawia przed
nimi nowe wyzwania.
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KRZYŻÓWKA 10/2017

Husaria na siódmej pozycji w pierwszym turnieju Pucharu
Polski Rugby 7

Pierwsze śliwki robaczywki

Za nami pierwszy w tym sezonie turniej w wykonananiu oświęcimskich rugbystów.
Husaria wzięła udział w zawodach Pucharu Polski Rugby 7
i została sklasyfikowana na
siódmym, czyli przedostatnim
miejscu. W ostatniej grze drużyna z miasta nad Sołą pokonała Kalisz 29:5.

„Głos Ziemi
Oświęcimskiej”

– Przyznam szczerze, że nasze oczekiwania były nieco
większe – mówi Marcin Stanik, prezes i zarazem zawodnik Klubu Rugby Husaria
Oświęcim.
– Liczyliśmy na lepszy występ, jednak boisko szybko
zweryfikowało nasze oczekiwania. W fazie grupowej

KUPON
krzyżówka 10/2017

Litery uporządkowane
od 1 do 20 utworzą rozwiązanie: przysłowie
polskie, które wraz z kuponem nr 10 naklejonym
na kartę pocztową należy
dostarczyć do 8 listopada
2017 r. do redakcji GZO,
Oświęcimskie Centrum
Kultury, ul. Śniadeckiego 24 w Oświęcimiu.
Na zwycięzcę losowania
czeka nagroda książkowa. Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki
nr 9/2017 brzmi: „Co tobie miło życz drugiemu”.
Nagrodę książkową
otrzymuje p. Zofia Godek z Oświęcimia.
Gratulujemy i prosimy
o kontakt z redakcją.

Poziomo:
1) Indiańskie trofeum;
* Porcja czosnku;
2) Badacz ryb;
3) Córka Tantala;
* Mebel w sypialni;
4) Imperium rzymskie;
5) Geronimo lub Winnetou;
* Instrumentalny utwór;
7) Piękności szkodzi;
* Christie, autorka kryminałów;
9) Konar;
* Wiatr od morza;
11) Z prądem i korytem;
* Nadzienie;
13) Restauracyjna lada;
* Rządy junty;
14) Ochota, zapał;
15) Cesarz z „Quo vadis”;
* Sezamkowa w telewizji;
16) Niebiański Gabriel;
17) Najmniejsza porcja energii;
* Meksykański sukulent;

Pionowo:
A) Smaczna, drapieżna ryba;
* Grabież;
B) Kłamca, blagier;
C) Składnik guacamole;
* Stan zachwytu;
D) Wrocławski klub piłkarski;
E) Stempel;
* Założyciel rodu;
G) Stolica Tybetu;
* Etatowy kolejkowicz;
I) Kolec tarniny;
* Trasa dla turysty;
K) Ogół statków;
* Wewnętrzny dziedziniec;
Ł) Sylaba;
* Wzór, prawidło;
M) Bokserska zasłona;
N) Przestarzale o synagodze;
* Wynik odejmowania;
O) Sakwa, mieszek;
P) Miasto solą słynące;
* Siekierki na kijek.

Aby zamieścić reklamę lub ogłoszenie drobne
należy skontaktować się z redakcją „GZO”.
Koszt ogłoszenia drobnego to 60 groszy za słowo
KOLEJNE WYDANIE „Głosu Ziemi Oświęcimskiej”
we wtorek 14 listopada 2017 R.
„gzo” W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
dostępny NA WWW.OCK.ORG.PL
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Oświęcimscy rugbyści zostali sklasyfikowani w Bełchatowie na siódmej pozycji
Fot. nadesłane

turnieju w Bełchatowie trafiliśmy na drużynę mistrzów
Polski, Posnanię Poznań oraz
na gospodarza Rugby Bełchatów. Oba mecze niestety
przegraliśmy – dodaje Marcin Stanik.
Rugby Klub Husaria Oświęcim reprezentowali: Sławomir
Andrukiewicz, Łukasz Pastuszka, Mateusz Sikora, Marcin Stanik, Paweł Wajdzik,
Dawid Winkler, Jarosław
Słomski, Przemysław Zając,
Michał Dudzic.
Wyniki fazy finałowej turnieju:
O siódme miejsce: Oświęcim
– Kalisz 29:5
O piate miejsce: Bełchatów –
Werewolves 26:5
O trzecie miejsce: AZS AWFiS – GRC 54:0
Finał: Posnania – Tytan 38:12
Klasyfikacja końcowa:
1. Posnania Poznań, 15 pkt
2. Tytan Gniezno, 13 pkt
3. AZS AWFiS Gdańsk, 11 pkt
4. Gentlemens RC Łódź, 9 pkt
5. Rugby Bełchatów, 7 pkt
6. Werewolves Wąbrzeźno,
5 pkt
7. Husaria Oświęcim, 3 pkt
8. Husaria Kalisz, 1 pkt
– mac

Solarze gromią lubelski Motor i wygrywają na wyjeździe
z Karpatami Krosno

W wygodnym fotelu lidera
Znakomitą serię notują ostatnio trzecioligowi solarze. Po
rozgromieniu na swoim terenie takiej firmy jak Motor
Lublin podopieczni Sebastiana Stemplewskiego wygrali w Krośnie z Karpatami.
W efekcie Soła rozsiadła się
w wygodnym fotelu lidera
trzeciej ligi, a takiej sytuacji
bardzo dawno nie było. Duże
brawa dla zespołu z plant!
W tym sezonie Motor Lublin
ma walczyć o drugoligowy
awans. Tymczasem został dosłownie rozbity w pył na stadionie im. Braci Kisielińskich
w Oświęcimiu. Solarzom
w tym pojedynku wychodziło dosłownie wszystko. Już
po pierwszych 45. minutach
prowadzili 4:0. Na listę strzelców wpisywali się kolejno:
Paweł Cygnar, Krzysztof Hałgas, Marcin Drzymont i Mateusz Gleń. Po zmianie stron
końcowy wynik ustalili Kamil
Szewczyk oraz Paweł Cygnar.
– Spokojnie robimy swoje
– mówił podczas konferencji prasowej Sebastian Stemplewski, trener solarzy.
– Wynik rzeczywiście robi
wrażenie, ale my musimy

mocno stąpać po ziemi. Zagraliśmy bardzo dobre spotkanie. Przez pełne 90 minut
graliśmy mądrze i konsekwentnie. Wypunktowaliśmy
rywala. Byliśmy skuteczni,
co bardzo cieszy – dodaje Sebastian Stemplewski.
Kolejne trzy punkty oświęcimianie zdobyli w Krośnie.
Wygrali z Karpatami 2:1,
po trafieniach Przemysława
Knapika i Arkadiusza Czapli.
Wynik otworzył popularny

„Knapol”, który po dokładnym dograniu Mateusza Glenia wykorzystał sytuację jeden na jeden z bramkarzem.
Kwadrans po zmianie stron
krośnianie doprowadzili do
remisu, ale ostatnie słowo
należało do Soły. Dośrodkowanie z rzutu rożnego Pawła
Cygnara na gola zamienił Arkadiusz Czapla, który głową
posłał piłkę do siatki.
– mac

Solarze objęli przodownictwo w tabeli rozgrywek trzeciej
ligi
Fot. mac
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Unia „postawiła się” wicemistrzom Polski z Tychów i wywalczyła arcyważne Reprezentanci Oświęcimskiego Klubu
punkty w spotkaniu z Polonią
Karate zainaugurowali sezon zawodami w Nowej Sarzynie

Niespodzianka była blisko

Szóste miejsce po ośmiu seriach gier zajmują hokeiści
oświęcimskiej Unii. Podopieczni Josefa Dobosza byli
o krok od sprawienia olbrzymiej niespodzianki na lodowisku GKS Tychy. Ostatecznie przegrali z wicemistrzami
kraju, ale dopiero po serii
rzutów karnych. Później zdobyli ważne trzy punkty w pojedynku z Polonią Bytom.
W Tychach oświęcimianie
„postawili się” trójkolorowym”. Objęli prowadzenie
po golu Damiana Piotrowicza w podwójnej przewadze.
Dopiero na początku trzeciej
tercji do remisu doprowadził
Bartłomiej Pociecha. W karnych skuteczniejsi byli jednak
gospodarze, ale punkt wywalczony przez Unię jest wyjątkowo cenną zdobyczą.

– Bardzo cieszy zaangażowanie całego zespołu – mówił
po meczu w Tychach trener
Unii, Josef Dobosz.

– Zostawiliśmy sporo serca
na lodzie i nagrodą jest jeden punkt. To bardzo trudny teren i mnie osobiście ta

W ostanim spotkaniu przed własną publicznością oświęcimianie pokonali bytomską Polonię
Fot. mac

Rewelacyjna Roksana
skromna zdobycz szczególnie
cieszy – stwierdził trener Dobosz.
Później przyszedł mecz z sąsiadującą w tabeli Polonią Bytom. Oświęcimianie zwyciężyli na własnym lodzie 4:2,
a najlepszy na tafli był Sebastian Kowalówka. Napastnik
Unii zdobył dwa gole i zaliczył asystę przy trafieniu Jana
Danecka.
– Jestem zadowolony z postawy naszej drużyny przede
wszystkim w dwóch pierwszych tercjach. Odskoczyliśmy na odległość trzech trafień i później mogliśmy już
grać spokojniej. Można przyczepić się do gry w ostatnich
20. minutach, gdzie prezentowaliśmy się zbyt nonszalancko – powiedział Josef Dobosz.
– mac

Nowy sezon startowy rozpoczęli reprezentanci Oświęcimskiego Klubu Karate. Zawodniczki i zawodnicy z miasta
nad Sołą startowali w międzynarodowych zawodach Polish
Karate Tournament – „Tataria
Cup” w Nowej Sarzynie.
Na starcie pojawili się karatecy z Ukrainy, Łotwy i Białorusi i oczywiście Polski. Zawody rozegrane były według
przepisów kyokushin WKB,
w których zawodnicy mogą
używać wszystkich technik
z pełną siłą.
– Jak na pierwszy start wyglądało to całkiem nieźle – ocenia sensei Mariusz Pawlus.
– Jako trener chcę pochwalić
wszystkich, a w szczególności
debiutującą w walkach kontaktowych zaledwie 9-letnią
Roksanę Greczner. Nasza za-

wodniczka startowała w kategorii do 35 kg, ważąc zaledwie 27 kg i uległa jedynie
dużo cięższej zawodniczce
z Łotwy Katarinie Priżevoite
– powiedział Mariusz Pawlus.
Wyniki zawodników Oświęcimskiego Klubu Karate
w Nowej Sarzynie:
Dominika Chylińska, I miejsce do 50 kg,
Dominik Matusz, I miejsce
do 55 kg,
Adam Dzięgiel, I miejsce do
70 kg,
Roksana Greczner, II miejsce
do 35 kg,
Katarzyna Kotapka, II miejsce do 55 kg,
Szymin Dębski, II miejsce do
60 kg,
Oliwia Graczner i Natalia
Matusz odpadły w 1/4.
– mac

Międzynarodowe zawody 11-letnich adeptów hokeja w oświęcimskiej hali lodowej

Unia tuż „za pudłem”
Oświęcimskie lodowisko gościło uczestników turnieju
najmłodszych adeptów hokeja o „Puchar Miasta U-11”.
Podczas trzydniowych rozgrywek każda z drużyn rozegrała pięć spotkań systemem
każdy z każdym. Na lodzie
walczyli mikrusi, czyli zawodnicy z roczników 2007
i 2008.
– Tercje punktowane były
osobno, tak aby młodzi zawodnicy z każdym sygnałem
rozpoczynającym
kolejną
część gry z równym zapałem
walczyli o punkty – wyjaśnia Katarzyna Kot, prezeska
UKH Unia Oświęcim.
– Rozgrywaliśmy także konkurencje indywidualne. Nagrody zawodnikom Unii
wręczała ich wychowawczy-

ni. Mam na myśli Małgorzatę Piechę, nauczycielkę ze
Szkoły Podstawowej nr 11, do
której uczęszczają najmłodsi
oświęcimscy hokeiści – dodaje Katarzyna Kot.
W konkursie rzutów karnych
najlepszym strzelcem okazał
się Mateusz Staniecko z UKH
Unia. Najlepszym bramkarzem wybrano Maxima Gabrukevicha z HC Grodno.
W konkursie na najszybsze okrążenie bezapelacyjnie
zwyciężył zawodnik z Oświęcimia Adrian Ziobro. Z kolei
w teście szybkości 36 metrów
najlepszy okazał się Arkhid
Sadovskiy (HC Grodno).
Na specjalnym urządzeniu
mierzącym prędkość lecącego krążka wyłoniono także
zwycięzców w kategorii „siła

strzału”. Wygrał Daniel Radkevich z Grodna. Drugi był
Ronalds Mikelson z Liepaji,
natomiast trzecie miejsce zajął Daniel Zagornik z Zagłębia Sosnowiec.
– Dzieci, rodzice oraz trenerzy z sześciu zaproszonych miast uczestniczyli we
wspólnej integracyjnej kolacji przygotowanej przez
rodziców z Oświęcimia.
Zawodnicy i ich rodzice z
Białorusi oraz Łotwy zwiedzili Oświęcim. Młodsi Stare Miasto, natomiast starsi
obóz koncentracyjny KL Auschwitz-Birkenau. Dziękujemy Urzędowi Miasta Oświęcim za ufundowanie nagród
indywidualnych, medali oraz
pucharów – powiedziała Katarzyna Kot.

Klasyfikacja końcowa:
1. HC Grodno
2. JKH GKS Jastrzębie
3. Liepajas SSS
4. UKH UNIA OŚWIĘCIM
5. Zagłębie Sosnowiec
6. Legia Warszawa
Skład UKH Unia Oświęcim:
Jan Kusak, Kacper Rydzoń,
Nataniel Bik, Paweł Płatacz,
Piotr Płatacz, Aleksander Wanat, Adrian Ziobro, Oliwier
Rał, Oliwier Paul, Antoni Noworyta, Mateusz Wiśniowski,
Radosław Kot, Mateusz Staniecko, Franciszek Kożuch,
Przemysław Ćwiek, Fabian
Mrozik, Maciej Michalak,
Piotr Kusak. Trenerzy: Robert
Piecha, Małgorzata Gałuszka.
Kierownik drużyny: Łukasz
Ziober.
– mac

Młodzi oświęcimianie zajęli czwarte miejsce w międzynarodowym turnieju o „Puchar Miasta”
Fot. nadesłane

Oświęcimscy karatecy udanie rozpoczęli nowy sezon
Fot. nadesłane

Oświęcimscy kickboxerzy wyjeżdżają
na mistrzostwa świata do Hagen

Ostatni sprawdzian
Udanie dla oświęcimian wypadł ostatni sprawdzian formy
przed mistrzostwami w kickboxingu WFMC. W zawodach
Śląskiej Ligi Kickboxingu na
najwyższym stopniu podium
stanęła Dominika Chylińska
i Mateusz Słota. Ich klubowi
koledzy – Bartosz Fryc oraz
Łukasz Nycz zostali sklasyfikowani na drugich pozycjach.
– Jestem zadowolony z wyników uzyskanych podczas Śląskiej Ligi Kickboxingu w Katowicach – podkreśla prezes
Oświęcimskiego Klubu Karate i zarazem trener kickboxerów, Mariusz Pawlus.
– Nie zawiodła Dominika,
wygrywając przed czasem.
Dla niej był to start kontrolny
przed mistrzostwami świata w Hagen na które jedziemy wraz z Mateuszem Słotą
i Bartoszem Frycem – dodaje
Mariusz Pawlus.
Właśnie Mateusz Słota i Bartosz Fryc musieli w Katowicach stoczyć „bratobójczy”
pojedynek, z którego zwy-

cięsko wyszedł Mateusz Słota
(niejednogłośnie 2:1). W niemieckim Hagen będą walczyć
w innych kategoriach wagowych. Obaj pokazali we wcześniejszych walkach, że będą
się liczyli w Hagen.
Dla trenera Pawlusa wynik medalowy z Katowic był
drugorzędny. Na mistrzostwa świata zakwalifikowali
się również nieobecni na zawodach ligowych – Kacper
Urbańczyk i Cyprian Brzeźniak. Obaj są w trakcie badań lekarskich. Wyjazd zawodników Oświęcimskiego
Klubu Karate na mistrzostwa świat był możliwy dzięki zwycięstwom w zawodach
mistrzostw Polski i Pucharu
Polski.
Wyniki oświęcimian w Katowicach:
Dominika Chylińska, I miejsce kadet
Mateusz Słota, I miejsce senior
Bartosz Fryc, II miejsce senior
Łukasz Nycz, II miejsce senior
– mac
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Rozrywkowy początek jesieni
Chociaż pogoda podczas tegorocznej Jesieni Oświęcimskiej nie rozpieszczała i bardziej przypominała listopadową pluchę niż wrześniową złotą polską jesień, to oświęcimianie licznie wzięli udział w zaplanowanych
przedsięwzięciach.

Z

Fot. dla UM J. Fiedor

T

egoroczna edycja Jesieni Oświęcimskiej
rozpoczęła się muzycznie, a niebo okazało się łaskawe, nie roniąc ani
kropli deszczu na publiczność,
która przyszła 22 września na
koncerty odbywające się na Rynku Głównym. Gwiazdą wieczoru
był zespół Zakopower, który pięknymi tekstami i muzyką z nutką
góralszczyzny wprawił w dobry
nastrój i zainaugurował jesienne
wydarzenia. Przed Zakopower
wystąpiła grupa Holly Blue grająca muzykę z nurtu intelligent pop.

uwagi na kapryśną aurę sobotnie i niedzielne przedsięwzięcia zostały przeniesione z rynku
do Oświęcimskiego Centrum
Kultury. 23 września odbył się IV Międzynarodowy Piknik Organizacji Pozarządowych, podczas którego spotkały się organizacje pozarządowe z całego powiatu
oświęcimskiego. Prawie czterdzieści organizacji pozarządowych działających m.in.
na rzecz dzieci i młodzieży oraz seniorów,
w zakresie sportu, kultury czy bezpieczeństwa zaprezentowało swoją ofertę i odnoszone sukcesy. Podczas imprezy przeprowadzono także konkurs na najciekawsze stoisko, w którym decyzją komisji składającej się
z przedstawicieli organizacji pozarządowych nagrodzonych w roku ubiegłym, Pełnomocnika
Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz
przedstawiciela Komitetu Doradczego ds. Współpracy ze Starostwa Powiatowego wyłoniono
zwycięzców. Pierwsze miejsce zdobyło Stowarzyszenie Przyjaciół Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim „Hajduki”, otrzymując nagrodę o wartości 1 tys. zł, drugie
miejsce ex aequo i narody o wartości 600 zł każda przypadło Hufcowi Oświęcim Związku Harcerstwa Polskiego oraz Stowarzyszeniu Rodzina Kolpinga w Oświęcimiu. W tym roku piknik
zyskał charakter międzynarodowy dzięki gościom z Breisach, którzy przybyli świętować 10 lat
współpracy międzynarodowej z oświęcimskimi stowarzyszeniami.

W

Muzeum Zamek w Oświęcimiu w ramach 4. Targowiska Staroci „Rzeczy z duszą” wystawcy rozstawili swoje zbiory na
dziedzińcu zamkowym i w sali reprezentacyjnej muzeum. Nie zabrakło pięknych serwisów
i figurek porcelanowych, zegarów, obrazów, srebra,
mebli, płyt winylowych, biżuterii czy banknotów
i monet. Atrakcją była też replika rikszy z lat 40.,
którą można było się przejechać, a fantastycznie prezentujące się cruisery w stylistyce klasycznych beach
cruiserów z lat 50. i 60. wzbudzały zainteresowanie
miłośników rowerów. Najmłodsi mogli wziąć udział
w warsztatach plastycznych, próbując swych sił w pisaniu gęsim piórem i tworząc zielnik na wzór herbarza Szymona Syreniusza. Jednym z punktów wydarzenia było otwarcie wystawy rzeźby Remigiusza
Dulki, a wernisaż odbył się, pierwszy raz w historii
muzeum, na szczycie wieży zamkowej.

N

iedziela 24 września
upłynęła
w Oświęcimskim
Centrum Kultury pod znakiem muzyki rozrywkowej. Miejska orkiestra
z niemieckiego miasta partnerskiego Breisach, która
wystąpiła przed OCK zachęcała do pozostania na dłużej
i wspólnej zabawy.
Zespół Grająca Szafa jak muzyczny wehikuł czasu zabrał
publiczność w podróż do lat
60., 70. i 80. Żywiołowe i kolorowe show przypomniało
dyskotekowy klimat z dawnych lat. Usłyszeliśmy wielkie hity, m.in.: „I will survive”, „Wake me up before you
go-go oraz „Dwudziestolatki”, „Autostop”, „Trzynastego”
i inne.
Grohman Orchestra w koncercie pt. „Klasyka polskiej
rozrywki” wykonała przebojowe utwory minionych czterdziestu lat. Stare, dobre utwory
zabrzmiały w nowych aranżacjach i były połączeniem
klasyki z najpopularniejszymi polskimi piosenkami, a do
tego nawiązały do twórczości
wielkiego Johanna Straussa.
Zespół Grohman Orchestra
tworzą muzycy Filharmonii
Łódzkiej, liderzy poszczególnych grup i koncertmistrz jako
skrzypek-dyrygent.
Anna Jurksztowicz zaśpiewała podczas koncertu „Perły
bez kolczyka. Najpiękniejsze
piosenki” swoje przeboje, tematy filmowe, ulubione standardy jazzowe, czym ujęła
widownię w Oświęcimskim
Centrum Kultury. Znakomita wokalistka znana z takich
przebojów jak „Diamentowy
kolczyk”, „Hej Man”, „Stan pogody”, „Zmysły”, a także wielu
filmowych i serialowych piosenek „Kingsajz”, „To tylko
sny”, „Matki żony i kochanki”,
„Na dobre i na złe”, wzbogaciła swój repertuar o piosenki
z najnowszej płyty „Poza czasem. Muzyka duszy”.
Dzieci wspólnymi siłami
stworzyły piękny, kolorowy
malarski pejzaż Oświęcimia,
mogły też skorzystać z malowania twarzy, plecenia warkoczyków oraz kolorowanek.
Podczas niedzielnego popołudnia oświęcimianie odwiedzali też stoisko promocyjne
przygotowane przez Breisach,
poznali historię wymian między szkołami z Polski i Niemiec, a także degustowali
wino oraz podpłomyki w wersji na słodko i słono, z czego
słynie miasto partnerskie.

