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Pierwszy most na Wiśle
Na ukończeniu są prace związane z budową północnej obwodnicy Oświęcimia. Inwestycja znacząco
zmieni układ komunikacyjny w naszym mieście. Jednak zanim użytkownicy dróg będą mogli z niej
korzystać, obwodnica musi przejść jeszcze procedury odbioru. Zdaniem wykonawcy realny termin,
kiedy nią pojedziemy to luty przyszłego roku.

Północna obwodnica Oświęcimia stanowi połączenie
między drogą wojewódzką
nr 933 a drogą krajową nr 44.
Zakres robót był bardzo duży,
obejmował powstanie pięciokilometrowej drogi, chodników i ścieżki rowerowej
o długości ok. trzech kilometrów, budowę mostu na Wiśle
wraz z wiaduktem kolejowym
oraz pięciu rond. Inwestycja
Województwa Małopolskiego
jest współfinansowana przez
Miasto Oświęcim, Gminę
Chełmek i Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu. Jej koszt
to ponad 120 mln zł. 85 procent tej kwoty pokryją środki z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014–
2020.
– Powoli zbliżamy się do finału, jakim jest budowa północnej obwodnicy Oświęcimia, która łączy nasze miasto
z gminą Chełmek. To inwestycja historyczna dla Oświęcimia, gdyż jest to pierwszy
most na Wiśle – zaznacza
Janusz Chwierut, prezydent
Oświęcimia.
– Myślę, że to ogromny sukces
zarówno samorządu Oświęcimia, jak i samorządu Chełm-

Oświęcim

ka. Ogromne podziękowania należą się marszałkom
województwa małopolskiego
– zarówno byłemu marszałkowi Markowi Sowie, który
przyczynił się do powstania
tej inwestycji, jak i obecnemu
marszałkowi Jackowi Krupie.
Bez ich determinacji i zaangażowania inwestycja pewnie
by nie powstała – dodaje prezydent.
Dzięki obwodnicy północnej
nasze miasto ma szansę na
dalszy rozwój gospodarczy,
jednocześnie zmniejszą się
uciążliwe korki i łatwiej będzie
przejechać przez Oświęcim.
– Most na Wiśle w Oświęcimiu sprawi, że będziemy
mogli znacznie szybciej dojechać zarówno do Krakowa,
jak i na Śląsk. Myślę, że ruch
tranzytowy przeniesie się na
obwodnicę. Dzięki inwestycji
zyska też na pewno rozwój gospodarczy Oświęcimia, gdyż
strefa gospodarcza w rejonie
firmy Synthos stanie się atrakcyjniejsza – wylicza zalety Janusz Chwierut.
– Jednak przede wszystkim
skorzystamy my, mieszkańcy Oświęcimia, ponieważ
będziemy mieli nowe połączenie, nową drogę. Mam

nadzieję, że węzeł na Niwie
zdecydowanie się odciąży.
Zyskamy też w Oświęcimiu
na częstszych wizytach sąsiadów z Bobrka, Gromca,
Chełmka, Gorzowa, którzy
pewnie będą przyjeżdżać na
pływalnię czy też na zakupy.
Oświęcim staje się dzięki temu
ważniejszym ośrodkiem subregionalnym i ma to dla nas
ogromne znaczenie – kontynuuje prezydent.
Wykonawca robót, firma
Banimex, zapewnia, że do
końca grudnia prace zostaną
zakończone, wówczas będzie
można rozpocząć procedury
odbioru inwestycji.
– Na trzystumetrowym odcinku ze zjazdu z mostu od
strony Oświęcimia trwają
jeszcze prace zasadnicze. Jest
to ostatni odcinek, na którym
nie mamy ułożonych warstw
bitumicznych nawierzchni.
W pozostałej części obwodnicy skupiliśmy się już na
montażu wyposażenia i elementach wykończeniowych.
Jako wykonawca zakończymy
roboty w bieżącym roku, natomiast z uwagi na procedurę
dopuszczenia do użytkowania całej inwestycji, realny
termin, kiedy mieszkańcy

Oświęcimia i okolic będą
mogli użytkować nową drogę
to luty 2018 roku – informuje
Grzegorz Biernacki, dyrektor
kontraktu firmy Banimex.
– Wykonaliśmy pięciokilometrowy odcinek drogi,
rozpoczynając od ronda
w Bobrku, a kończąc na DK
44 w Oświęcimiu. Największym i zasadniczym elementem obwodnicy jest estakada
o długości jednego kilometra. Do przebudowania w ramach tej inwestycji była bardzo duża ilość kolidującej
infrastruktury, dotyczy to
w szczególności ul. Chemików w Oświęcimiu oraz ronda
na ul. Koszykowej. Zrealizowaliśmy ciąg pieszo-rowerowy, który rozpoczyna się na
rondzie przy ul. Nadwiślańskiej w Bobrku, wiedzie przez
most na Wiśle i dalej wzdłuż
ul. Chemików w Oświęcimiu.
W ramach inwestycji powstało też pięć rond – dodaje
Grzegorz Biernacki.
Zadowolenia nie kryje również burmistrz Chełmka, Andrzej Saternus.
– To jest wielki sukces całego
samorządu powiatu oświęcimskiego.
Przejechałem
właśnie przez cały odcinek

obwodnicy, będący po stronie
gminy Chełmek: trzy ronda,
wiadukt i piękny most robią wrażenie. Inwestycja jest
ogromną szansą dla rozwoju
całego powiatu oświęcimskiego – rozwiązujemy problemy
komunikacyjne oraz dajemy
możliwości rozwoju nie tylko Oświęcimia, ale również
ościennych gmin. W przypadku gminy Chełmek dzięki obwodnicy otwierają się
potężne tereny inwestycyjne
w Bobrku, które mają szansę na rozwój i przyciągnięcie
dużego biznesu na teren naszego powiatu – mówi burmistrz Chełmka.
– Inwestycja ta jest również
przykładem dobrej współpra-

15

cy pomiędzy samorządami.
Zaledwie pięć lat temu rozpoczęliśmy poważne rozmowy
na ten temat. Trzy lata temu
znaleźliśmy źródło finansowania, a firma wykonawcza
weszła na plac budowy w 2016
roku. Dziś można powiedzieć,
że finiszujemy, ponad 90 proc.
zadania jest zrealizowane. Pamiętajmy też, że obwodnica
północna Oświęcimia jest
pierwszym etapem budowy
Drogi Współpracy Regionalnej. Jeżeli nie przystąpimy do
dalszych działań, czyli planów na kolejną edycję rozdania środków unijnych po
2023 roku, to nie rozwiążemy
poważnego problemu, jakim
jest dostęp do autostrady A4
– zaznacza Andrzej Saternus.
Inwestycja budowy północnej
obwodnicy Oświęcimia wraz
z mostem na rzece Wiśle rozpoczęła się w maju 2016 roku.
Inwestorem jest Małopolski
Urząd Marszałkowski, a prowadzona jest przez Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
– Marzena Wilk
Reklama
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Boże Narodzenie 2017

ŚWIĄTECZNY CZAS

III Jarmark Świąteczny
Urząd Miasta Oświęcim zaprasza na III Jarmark Świąteczny,
który odbędzie się w przedświąteczny weekend, 16–17
grudnia.
Na Rynku Głównym w godz.
10:00–19:00 będzie można zaopatrzyć się w ręcznie
wykonane ozdoby świąteczne,
biżuterię, zabawki, odzież i wyroby ceramiczne. Wystawcy
oferować będą także artykuły
spożywcze, m.in. sery, miody,
tradycyjne wędliny, wypieki czy
belgijską czekoladę.
Dodatkowe atrakcje przygotowane w ramach Jarmarku
sprawią, że wizyta na rynku
stać się może nie tylko okazją
do zakupów, ale także miło
spędzonym czasem w świątecznej atmosferze.
O godz. 11:00, 14:00,
a w sobotę również o 17:30
zaplanowano pokaz rzeźbienia
w blokach lodowych połączony
z warsztatami dla dzieci.
Z myślą o najmłodszych przygotowane zostały także anima-

cje w wykonaniu bajkowych
postaci, w które wcielą się aktorzy z Teatru Gry i Ludzie oraz
warsztaty tworzenia ozdób
świątecznych. Można z nich
skorzystać w sobotę w godz.
15:00 do 19:00, a w niedzielę
od 12:00 do 16:00.
W sobotnie popołudnie o godz.
16:30 odbędzie się wspólne
gotowanie potrawy świątecznej i degustacja, a po nim
rozstrzygnięty zostanie konkurs
dla dzieci na najpiękniejszy
świąteczny strój.
O muzyczną oprawę sobotniego popołudnia zadbają
uczniowie studia muzycznego
Voicesing – o 16:00 będzie
można posłuchać koncertu
pastorałek w ich wykonaniu.
Wieczór zakończy o godz.
18:00 występ zespołu Giflof.
Tradycyjnie w niedzielne popołudnie o godz. 16:30 odbędzie
się Wigilia Oświęcimska zorganizowana przez grupę Oświęcimianie Oświęcimianom.
– ekt

(Ludwik Jerzy Kern)

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Oświęcimia
Boże Narodzenie to szczególny czas, który niesie ze sobą wiele dobrych myśli,
pokój, radość i miłość. Życzymy Państwu zdrowych i obfitych świąt
Bożego Narodzenia. Niech ten czas będzie okazją do refleksji i sposobnością
do wytchnienia w codziennym zabieganiu. A świąteczne dni upłyną
w rodzinnej atmosferze miłości i dobroci.
Życzymy, by w 2018 roku każdy z Państwa zrealizował wszystkie plany
oraz spełnił marzenia. Niech 2018 rok będzie pomyślny dla Oświęcimia
i jego mieszkańców.
Piotr Hertig
Przewodniczący
Rady Miasta Oświęcim

Janusz Chwierut
Prezydent
Miasta Oświęcim

Białe opłatki, białe stoły,
Świeżych choinek las...
Doprawdy mogą dziś anioły
Zagościć pośród nas.

„Kolęda Razem”
Kolędowanie to element
polskiej tradycji świątecznej.
Wszystkich, którym ten piękny
obyczaj jest bliski, Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza
5 stycznia 2018 r. do wspólnego śpiewania.
O godzinie 17:00 w sali
widowiskowej zabrzmią
najpiękniejsze polskie kolędy
w wykonaniu chóru złożonego
z młodzieży oświęcimskich
szkół, Reprezentacyjnego
Zespołu Pieśni i Tańca Miasta
Oświęcim „Hajduki” oraz
mieszkańców miasta.
– ekt
Płatne

W małym Świętym Dziecku
Bóg daje nam Zbawienie.
Niech Gwiazda Betlejemska
zwiastuje nam w sercu
na nowo tę Dobrą Nowinę,
niech się rozraduje serce
i uwierzy Jezusowi,
niech się umocni nadzieją
na cały Nowy 2018 rok!
życzy
wszystkim Mieszkańcom Oświęcimia
Jakub Przewoźnik
Radny Miasta Oświęcim

www.jakubprzewoznik.pl

Kiedy choinka, leśna dama,
Włoży już swoje stroje,
A w kuchni ciasto piecze mama,
Aż pachnie na pokoje,
Wszystkich ogarnia podniecenie,
Nas i sąsiadów z bloku…
Szkoda, że Boże Narodzenie
Jest tylko raz do roku.

Tylko ta gwiazda niech zaświeci
Nad ciszą białych dróg
I zawiadomi wszystkich ludzi,
Że się narodził Bóg.

(Bronisława Ostrowska)

Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności w 2018 roku życzą
Dyrektor i Pracownicy
Oświęcimskiego Centrum Kultury
oraz Redakcja „Głosu Ziemi Oświęcimskiej”

Zagra dla noworodków
„Dla wyrównania szans w leczeniu noworodków” 14 stycznia 2018 roku zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Neonatologia była celem Finałów WOŚP już siedmiokrotnie
– na oddziały noworodkowe
w Polsce trafiły 3844 urządzenia medyczne za łączną sumę
121.909.333,39 zł. Tym razem Fundacja planuje zakupić
m.in. stanowiska do resuscytacji noworodków, nowoczesne inkubatory, aparaty do
nieinwazyjnego wspomagania
oddychania, pompy infuzyjne
i sprzęt diagnostyczny.
W dniu Finału na ulicach
naszego miasta kwestować
będzie 180 wolontariuszy.
Oświęcimski sztab – o nume-

rze 146 – został zorganizowany, jak co roku, przez Oświęcimskie Centrum Kultury.
Od godziny 10:00 w budynku OCK będzie działał sklepik oraz kawiarenka oferu-

jąca domowe ciasto, ciepłe
napoje i piernikowe serca.
O godzinie 16:00 rozpocznie
się część muzyczna przedsięwzięcia, podczas której wystąpią: zespół Walk z Oświę-

cimia (rock), Marcin Boiński
i Weronika Boińska oraz krakowianie z Natty Dead (reggae/ska). Pełen emocji dzień
zakończy, tradycyjnie o godz.
20:00, „Światełko do nieba”.
Więcej szczegółów niebawem
na stronie www.ock.org.pl/.
Pieniądze zebrane ze wszystkich działań oświęcimskiego
sztabu będą przekazane w całości na rzecz Fundacji WOŚP.
Zbiórkę można już teraz wesprzeć w Internecie. Z początkiem grudnia ruszyły platformy: aukcje.wosp.org.pl
i rzeczyodserca.pl/. Całość
wylicytowanych kwot przekazywana jest na rzecz WOŚP.
Działa także Wirtualna Puszka w aplikacji mobilnej, przez
którą można przekazać datek w wysokości 5, 10, 15, 50
i 100 zł.
– ekt
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Jakość powietrza będzie
monitorowana
Osiedle Chemików, Stare Miasto i osiedle Zasole w Oświęcimiu – to lokalizacje, w których zainstalowane będą czujniki
pomiaru zanieczyszczenia powietrza.
Czujniki, które zaczną działać już od 15 grudnia zakupiło oświęcimskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Ich
lokalizację dobrano tak, aby
pomiary prezentowały różne typy zabudowy i zanieczyszczeń spalinami. Czujniki
mierzą stężenie pyłów PM10,
PM2,5 i PM1. Pomiary pozwolą na rzeczywistą ocenę
stanu jakości powietrza w poszczególnych częściach naszego miasta, a ich wyniki będą
dostępne na stronie internetowej www.looko2.com oraz na
stronie PEC i Urzędu Miasta.
– Nie mamy w Oświęcimiu
stacji monitoringu, a chcemy
wiedzieć, jakim powietrzem
oddychamy. Stąd zrodził się
pomysł zakupu czujników
pomiaru jakości powietrza
przez naszą spółkę miejską –
mówi Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia.
– Staramy się w różny sposób ograniczać niską emisję
poprzez dotacje na wymianę pieców, termomodernizację budynków miejskich czy
inwestycje Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej. Również
strażnicy miejscy kontrolują,
czym palimy w domowych
piecach. Ważne jest też, abyśmy podnosili świadomość
nas wszystkich, mieszkańców Oświęcimia, czym oddychamy i jaki ma to wpływ na
nasze zdrowie i jakość życia –
dodaje prezydent.

W naszym mieście może być
jeszcze czwarty czujnik, za
sprawą inicjatywy podjętej
przez kawiarnię w Centrum
Żydowskim Cafe Bergson
i przyjaciół, którzy zgłosili
swoją lokalizację do konkursu Avivy „Wiem, czym oddycham”. W ramach akcji zainstalowanych zostanie sto
pięćdziesiąt czujników w całej Polsce, z czego sto będzie
w miejscach, które zdobędą największą liczbę głosów
w konkursie, a o pięćdziesięciu lokalizacjach zdecyduje
komisja konkursowa. Zachęcamy mieszkańców do oddania głosu na czujnik pomiaru
jakości powietrza w Oświęcimiu przy placu Jana Skarbka 2 na stronie internetowej
www.wiemczymoddycham.
pl/#glosuj/. Głosować można
do 22 grudnia 2017 roku.
Niska emisja to produkty
spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych do atmosfery, które są źródłem wielu

zawieszonych, trwałych zanieczyszczeń organicznych
oraz przyczyną wielu chorób,
a nawet śmierci. Niska emisja
błędnie kojarzy się z niedużą
ilością uwalnianych substancji do powietrza, a tak naprawdę ma związek z wysokością kominów. Przyjęto, że
niska emisja to wprowadzanie do atmosfery zanieczyszczeń z kominów o wysokości
do 40 m. Rozróżnia się emisję
komunikacyjną, produkcyjną z produkcji ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
oraz emisję przemysłową. Ich
źródłem są piece i kotły węglowe, które ogrzewają domy
i budynki, a także transport
samochodowy. Należy wiedzieć, że niska emisja powstaje m.in. na skutek spalania
w piecach węgla złej jakości
(zasiarczonego i zapopielonego), mokrego drewna i śmieci (butelek plastikowych,
kubeczków po jogurtach, ko-

lorowych czasopism, worków
foliowych, fragmentów mebli
itp.). Pamiętajmy, że zły stan
techniczny urządzeń grzewczych oraz dawno nieczyszczone kominy również przyczyniają się do występowania
niskiej emisji. Produktami
spalania, które wpływają na
występowanie niskiej emisji są: dwutlenek węgla CO2,
tlenek węgla CO, dwutlenek
siarki SO2, tlenki azotu NOX,
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, np. benzo(a)piren oraz dioksyny, a także metale ciężkie (ołów, arsen,
nikiel, kadm) i pyły zawieszone PM10, PM2,5. Widocznym efektem niskiej emisji
w określonych warunkach
atmosferycznych jest smog.
Zanieczyszczenia wydobywające się z kominów rozprzestrzeniają się w najbliższej okolicy, szybko opadają
na ziemię i są wdychane przez
ludzi. Niska emisja przyczynia się m.in. do rozwoju chorób układu oddechowego
i krążenia, uszkodzenia wątroby, alergii, nowotworów
płuc, gardła i krtani.
W przyszłym roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Krakowie planuje w Oświęcimiu zainstalować mobilną stację pomiarową wyposażoną w czujnik
pobierający pył zawieszony
PM10. Urządzenie pozwoli na całoroczne manualne
pomiary stężenia pyłu i zawartego w nim benzo(a)pirenu. Stacja stanie w styczniu
2018 roku na terenie Zakładu
Usług Komunalnych przy ul.
Bema. Cykl pomiarowy zakończy się w grudniu 2018
roku. Wyniki będą prezentowane na stronie internetowej
WIOŚ: monitoring.krakow.
pios.gov.pl/.
– In

Dycha dla zwierzęcych sierotek
Zima jest najtrudniejszą porą roku dla bezdomnych zwierząt
i schronisk, działających na ich rzecz, dlatego warto wspierać organizacje je prowadzące.
Oświęcimski oddział Ogólnopolskiego
Towarzystwa
Ochrony Zwierząt Animals,
który prowadzi schronisko
dla bezdomnych zwierząt na
Kamieńcu potrzebuje wsparcia, by łatwiej było sprostać
zimowym wyzwaniom. Inspektorzy zachęcają do wzięcia udziału w zorganizowanej
przez nich akcji pn. „Ledwo
dycha – akcja taka, dajesz dychę na zwierzaka!”.
– Zima, koniec roku to najcięższy okres w schronisku,
środki się kończą, za to problemów wciąż przybywa, np.
zepsuty służbowy samochód.
Jego naprawa to duży i nieprzewidziany wydatek, a do

tego sezon grzewczy w pełni. Lekko nie jest. Dlatego
mamy ogromną prośbę, abyście państwo dołączyli do akcji „Ledwo dycha” i wsparli
nasze działania – apeluje inspektor Katarzyna Kuczyń-

ska, prezes OTOZ Animals
w Oświęcimiu.
– Gdyby każdy wpłacił na nasze konto 10 zł, czyli nawet
mniej niż kosztuje bilet do
kina, naszym zwierzętom dałoby to bardzo wiele! Przede
wszystkim ciepełko, czyli pokrycie faktur za prąd, bo tylko
w taki sposób możemy ogrzewać stare, nieszczelne i nieocieplone budynki naszego
schroniska. Już teraz wiadomo, że faktury za ogrzewanie
będą wysokie, nawet bardzo
– szacujemy, że w tysiącach
złotych. Ponadto za wpłacone pieniążki będziemy mogli przyrządzać ciepłe posiłki i kupić dobrej jakości

energetyczną karmę dla tych
piesków, które zostają w boksach na zewnątrz, co pozwoli im przetrwać zimowy czas.
Będziemy mogli też kupić
karmę dla kotków wolno żyjących – dla nich nadchodzi
teraz najtrudniejszy okres.
Potrzeba też środków na
opiekę weterynaryjną, przecież co rusz trafia do nas kolejna bieda, którą trzeba postawić na cztery łapy. A może
dzięki hojności mieszkańców
Oświęcimia i okolic uda się
zdziałać jeszcze o wiele, wiele więcej – liczą oświęcimscy
inspektorzy ze schroniska na
Kamieńcu.
Pieniądze na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt w Oświęcimiu można
wpłacać na konto PKO BP
73 1020 2384 0000 9502 0091
8698.
– In

felieton

kamila drabek

Refleksja pod choinkę

G

rudzień to dobry czas na podsumowania
i przemyślenia, na spojrzenie wstecz i domknięcie drzwi, za którymi znajduje się to,
co już minęło i nie wróci. Warto zastanowić
się, co rozwijać, a czemu pozwolić odejść.
Życie obfituje w lata przemijające bez zapisania się
w szczególny sposób w pamięci. Są jednak takie,
których nie da się lub nie chce się zapomnieć. Mijający
rok będzie dla mnie takim, jakiego się nie da zapomnieć. Jednak nie potrafię jeszcze powiedzieć, czy
nie chce się go zapomnieć. Dobrze się żyje w stabilizacji, ale człowiek jest chyba tak skonstruowany, że
potrzebuje zmian. I któregoś dnia robi coś, co wywołuje
efekt domina, a potem nie ma już powrotu do sytuacji
wyjściowej. Trzeba więc budować nowy status quo,
a to związane jest z wątpliwościami, czy dobrze się
postąpiło, czy dokonało się właściwego wyboru. Jak
mówi koleżanka psycholożka – zmiana boli. Okupiona
jest stresem, bo poruszamy się nowymi, nieznanymi
drogami, napotykamy na nieprzewidziane przeszkody.
Bywamy rozczarowani a nawet źli na siebie. I ten ciągły
niedoczas…
Pocieszający jest jednak fakt, że nieznane ścieżki
stopniowo układają się w mapę, że do nowych sytuacji
umysł tworzy procedury postępowania, że pewnego
dnia znowu będzie można działać na autopilocie.
Aż do… kolejnej zmiany.				

nie tylko z miasta
Andrzej winogrodzki

O grudniu
W grudniu są Święta –
i o tym każdy wie i pamięta!
W grudniu jest sylwester rynkowy –
zwyczaj dosyć nowy!
W grudniu są wigilijne pierogi
dla bezdomnych i ubogich!
W grudniu jest opłatek biały
w dobrych życzeniach cały!
W grudniu wędrują krajem
sklepowi Mikołaje,
zwani inaczej –
sklepowi naciągacze!
Ma grudzień innych parę
dobrych zwyczajów i zalet!
W grudniu – to dla nich czas niewesoły –
karpie ze stawów trafiają na stoły,
zawsze na ten czas przypada
świąteczna karpio-zagłada!
Grudniową zaletą
jest też ten wierszowany felieton!
Kiedyś w grudniu bywała zima –
teraz nie przychodzi i nie trzyma,
bo zimę w śniegi bogatą
zabrała nam zmiana klimatu!
Tak ogólnie grudzień jest w porządku
w naszej tradycji i obrządku!
				
Ogłoszenie wydawcy

„Głos Ziemi Oświęcimskiej”
poszukuje osoby fizycznej lub firmy
do pozyskiwania reklam w roku 2018.
Szczegółowych informacji
udziela redakcja GZO,
Oświęcimskie Centrum Kultury,
ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim,
tel. 33 842 25 75, 33 842 44 63.
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Pomoc od serca

Prawie dwadzieścia tysięcy złotych udało się zebrać
dla chorej Antosi Matusiak
w trakcie Wielkiego Charytatywnego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Przez całą
niedzielę w Oświęcimskim
Centrum Kultury dzieci dekorowały pachnące pierniczki,
starsi kupowali piękne poisencje oraz idealne na świąteczny
prezent rękodzieło. Wszyscy
podziwiali ponad 700 bożonarodzeniowych
bombek,
które zostały wykonane na
dobroczynny konkurs, mali
aktorzy z Miejskiego Przedszkola nr 15 zaprezentowali „Bajkę o Mikołaju i w bajkowej krainie zamieszaniu”,
a puszki zapełniały się datkami na leczenie i rehabilitację
sześcioletniej dziewczynki.
Podopieczna Fundacji Mała
Orkiestra Wielkiej Pomocy choruje na spastyczność
kończyn dolnych, zaburzenia
neurorozwojowe, opóźnienie
rozwoju mowy oraz podejrzenie zespołu genetycznego.
Święty Mikołaj zwykle przybywa na saniach, ale gdy brak

duje się, że ma białaczkę. Dla
wielu z nich jedyną szansą na
uratowanie życia jest przeszczep szpiku kostnego lub
komórek macierzystych od
niespokrewnionego dawcy
– nieznajomego, który może
podarować komuś najcenniejszy dar – życie.
Oświęcimianie pamiętali także o swoich sąsiadach, którym pomoc potrzebna jest

Fot. zbiory organizatora

Święta to czas radości i prezentów. Czas, kiedy spełniają się marzenia. Maskotka, nowe ubranie, rehabilitacja, jedzenie, życie… Prezentem może być wszystko,
a Świętym Mikołajem ma szansę zostać każdy, kto otworzy serce.

oświęcimska „Galeria Książki” przeprowadziła rejestrację potencjalnych dawców
szpiku kostnego i komórek
macierzystych. Dzięki akcji
do bazy dawców zapisało się
51 nowych osób. Jak podaje
Fundacja DKMS, co godzinę
w Polsce jedna osoba dowia-

Jarmark w OCK – pomagania uczymy od małego

śniegu, to jego pomocnicy
chętnie korzystają z motocykli. Moto-Mikołaje, czyli
motocykliści z pasją pomagania, odwiedzili m.in. Dom
Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego w Oświęcimiu
oraz Szpital Powiatowy im.
św. Maksymiliana w Oświęcimiu. Dzięki ofiarności dobrych ludzi mikołajowy zaprzęg Grupy Motocyklowej

Zmiany w strefie
płatnego postoju

FREE Oświęcim dostarczył
przebywającym tam dzieciom
górę słodyczy, pluszaków i zabawek. By wywołać uśmiech
na buzi, wystarczy niewiele.
Bo nie liczy się to, co mamy,
tylko to, czym potrafimy się
dzielić z innymi.
Prezenty dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych z Oświęcimia, Rajska i Kęt czekały

Świąteczne zabawy w oświęcimskiej uczelni

także w oświęcimskiej uczelni. Studenci PWSZ zaprosili
też małych gości na warsztaty taneczne, wspólne zdobienie pierniczków i malowanie
ozdób świątecznych z masy
solnej. Młodzież pochłonęły
gry planszowe i komputerowe.
Podarować innemu można
również… cząstkę siebie. Pod
hasłem „Podaruj komuś życie na święta” po raz czwarty

Bezdomni nie muszą marznąć

Późna jesień i zima to czas, w którym przypominamy so1 stycznia miasto wycofuje możliwość bie o ludziach bezdomnych śpiących w piwnicach, altanach
zakupu biletów w kioskach lub innych ogródkowych czy na klatkach schodowych.
punktach sprzedaży. Stracą również
Strażnicy miejscy w tym Straż miejska już po raz pią- trafią. Jesteśmy też przyważność bilety zakupione wcześniej.
okresie, zwracają szczególną ty organizuje zbiórkę zimo- gotowani na uruchomieOd 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.
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 kwotę 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.
–k

uwagę na miejsca, gdzie takie
osoby mogą przebywać. Często przekonują je do skorzystania z noclegu w specjalnych
placówkach czy przewożą na
Szpitalny Oddział Ratunkowy.
Bardzo pomocni w dotarciu
do takich osób są mieszkańcy,
którzy reagują od razu, i widząc leżących, słabych i wyziębionych ludzi, potrzebujących
wsparcia, zgłaszają ten fakt
straży miejskiej.
– Patrole sprawdzają pustostany, ławki, przystanki. Pomagają nam mieszkańcy,
informując o spotkanej bezdomnej osobie – mówi Joanna Brania, komendant Straży
Miejskiej w Oświęcimiu.
– Docieramy też do tych ludzi, którzy mieszkają w pustostanach i nie chcą korzystać z ogrzewalni. Wiedząc
o tym, kontaktujemy się
z nimi codziennie, aby zareagować, gdy sytuacja będzie
tego wymagała – podkreśla
Joanna Brania.

wej odzieży. Kurtki, ciepłe
spodnie, koce, śpiwory można przynosić na dyżurkę straży. Zebrane rzeczy zostaną
przekazane osobom potrzebującym.
Również Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Oświęcimiu wspiera osoby bezdomne, oferując im miejsca
w schronisku czy ogrzewalni
miejskiej.
– Przygotowaliśmy 40 miejsc
w schronisku, w tym 38 jest
już zajętych. Mamy jeszcze
dwa miejsca dla osób m.in.
z eksmisji, jeśli takie do nas

nie 5 miejsc dodatkowych.
Schronisko jest czynne 24 godziny na dobę. Osoby będące
pod wpływem alkoholu korzystają z ogrzewalni od 17 do
8 rano, a dodatkowo, w okresie zimowym, od godziny 12
do 13 bezdomni mogą przyjść
do ogrzewalni, aby ogrzać się,
zjeść lub napić się czegoś ciepłego. Dysponujemy też łaźnią miejską, gdzie można się
umyć, wyprać odzież – wymienia Ewa Ocylok, starszy
specjalista pracy socjalnej –
koordynator Sekcji Pomocy
Instytucjonalnej w MOPS.

każdego dnia. W ramach
akcji „Szlachetna Paczka”
wolontariusze
odwiedzili z prezentami 16 domów.
Wsparcie dotarło zarówno
do rodzin, jak i ludzi samotnych. Dzięki darczyńcom –
osobom prywatnym, firmom
i instytucjom – potrzebujący otrzymali żywność, środki
czystości, do dzieci trafiły słodycze i bilety do kina. Znalazł się też opał na zimę, nowe
okna i… okulary.
Czas spełniania świątecznych marzeń wciąż trwa. Do
20 stycznia można jeszcze
przygotować paczkę dla polskich kombatantów na Kresach. Zazwyczaj żyją bardzo
skromnie, a ich wspomnienia to przecież żywe lekcje historii. Co roku dzięki
wrażliwości
mieszkańców
udaje się zebrać blisko pół
tony żywności, które stowarzyszenie transportuje do
Polaków żyjących na Ukrainie, Litwie, Białorusi, Łotwie, a także w Mołdawii. To
już VII oświęcimska zbiórka żywności długoterminowej w ramach akcji Rodacy
– Bohaterom wrocławskiego
Stowarzyszenia Odra Niemen. Koordynatorem akcji w Oświęcimiu jest Edyta
Mitoraj. Szczegóły na stronie
internetowej http://www.rodacybohaterom.pl/.
– Karo

W tym okresie na pomoc pracowników socjalnych mogą
liczyć osoby pozostające
w trudnej sytuacji materialnej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu
ma różnorodne formy wsparcia skierowane do osób, które
samodzielnie nie są w stanie
poradzić sobie z trudną sytuacją, w jakiej się znalazły.
Okres jesienno-zimowy wiąże się z większymi wydatkami
na pokrycie kosztów ogrzewania, zakupu węgla, leków,
odzieży i obuwia zimowego.
– Od października pomocą
na częściowe pokrycie kosztów zakupu węgla lub ogrzewania objęto ponad 170 środowisk. Wnioski o wsparcie
na ten cel realizowane są nadal. Pracownicy socjalni docierają też do osób starszych,
schorowanych, samotnych,
które w obecnych warunkach pogodowych mają ograniczone możliwości wyjścia
z EEdomu. Przedstawiają im
ofertę pomocy, która usprawni codzienne funkcjonowanie.
Działania takie mają na celu
nie tylko zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych,
ale również mają sprzyjać integracji środowiskowej, ograniczyć zjawisko izolacji społecznej, poczucia osamotnienia
– wyjaśnia Beata Baka, dyrektor MOPS w Oświęcimiu.
–k
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Atrakcje w tunelach

Nagroda od seniorów

Tunele pod wzgórzem zamkowym w Oświęcimiu kry- Do 15 stycznia 2018 roku można zgłaszać kandydatury do
ją nieznany fragment historii miasta, który wkrótce zosta- nagrody przyznawanej za wyjątkowe działania na rzecz
nie odkryty zarówno dla oświęcimian, jak i turystów. Mia- osób starszych w mijającym roku.
sto Oświęcim rozpoczęło realizację projektu zakładającego
Kandydatów mogą zgłaszać cim, ul. Zaborska 2, 32-600 łę o przyznaniu nagrody
wzmocnienie wzgórza i zagospodarowanie tuneli.
organizacje działające na Oświęcim lub przesłać dro- do końca marca 2018 roku,

Fot. zbiory Muzeum Zamek w Oświęcimiu

Władze miasta pozyskały na
ten cel 1,3 mln zł z pieniędzy unijnych. Koszt całości
prac szacowany jest na ponad
4 mln zł. Inwestycję podzielono na dwa etapy.
– Pierwszy zakłada wzmocnienie wzgórza zamkowego,
a drugi przygotowanie tuneli pod zwiedzanie. Przetarg
na pierwszy etap, obejmujący prace w tych obszarach
zbocza, które wykazują największe uszkodzenia i zagrażają bezpieczeństwu oraz
osuwaniu się zabytku, został
już rozstrzygnięty. Nastąpi
wzmocnienie wzgórza poprzez zastosowanie m.in.
kotew gruntowych i siatki
romboidalnej. Ten etap prac
kosztuje 2,2 mln zł – informuje Andrzej Bojarski, zastępca prezydenta Oświęcimia.
– Kolejnym etapem będzie
udostępnienie tuneli. Przetarg zostanie ogłoszony
w przyszłym roku, wtedy też
rozpoczną się prace. Ich zakończenie przewidziane jest
w drugiej połowie 2019 roku.
Prace w tunelach polegać
będą na odtworzeniu otworów wejściowych i skomunikowaniu ich z istniejącym
wokół wzgórza układem
dróg publicznych. Przebudowane zostanie również
przyłącze ciepłownicze wraz
z budową niezbędnych instalacji. Wykonane zostaną
także aranżacje tuneli. Muzeum Zamek planuje przygotować w tunelach trasę
historyczną z okresu I wojny światowej. Tunele są bardzo atrakcyjne, a mieszkańcy
i turyści odwiedzający nasze
miasto będą mogli poznać
nie tylko nasze zabytki na po-

wierzchni, ale także zejść do
podziemi – dodaje zastępca
prezydenta.
W Oświęcimiu długo uważano, że część najstarsza tuneli – austriacka, powstała na
początku XX wieku, jednak
kwerendy ukazały inne fakty.
– Podczas badań źródłowych
w archiwum wiedeńskim
odkryto plany z 1792 roku,
na których został wykreślony tunel pod oświęcimskim
wzgórzem zamkowym, stąd
możemy datować jego powstanie na przełom XVIII
i XIX wieku. Jest to tzw. tunel
„długi” lub „austriacki”. Został zbudowany z cegły, ma
gruszkowaty przekrój. W tunelu tym znajduje się studnia,
która pierwotnie dostępna
była z dziedzińca zamkowego – wyjaśnia Wioletta Oleś,
dyrektor Muzeum Zamek
w Oświęcimiu.
– W latach 1940–1944 Niemcy rozbudowali tunel pod
wzgórzem zamkowym. Wydrążyli tunel o kierunku północ–południe, który został
obudowany
betonowymi
krążynami i jest nazywany
„poprzecznym”. Obydwa tunele w czasie okupacji niemieckiej służyły jako schrony
przeciwlotnicze, a wejście do
nich było z dziedzińca zamkowego. W latach 80. XX
wieku przeprowadzono prace zabezpieczające konstrukcje tuneli i zrekonstruowano
niektóre fragmenty. Obecnie
tunele ze względów bezpieczeństwa nie są udostępniane dla zwiedzających, dlatego
powstał projekt, który ma na
celu upowszechnienie i udostępnienie tej części dziedzictwa naszego miasta – kontynuuje Wioletta Oleś.

Dzięki inwestycji oferta turystyczna Oświęcimia niewątpliwie stanie się bardziej
atrakcyjna. Projekt koncepcyjny interaktywnej trasy historycznej w podziemiach
wzgórza zamkowego, który
powstał w Muzeum Zamek
w Oświęcimiu zapowiada się
niezwykle interesująco.
– Interaktywna trasa to unikalny projekt nie tylko ze
względu na zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, ale
przede wszystkim na nowatorskie podejście do przekazywania wiedzy na temat
I wojny światowej. Wykorzystanie tuneli powstałych pod
wzgórzem zamkowym jako
przestrzeni ekspozycji potęguje przekaz oraz pozwala na
uzyskanie iluzji przeniesienia w czasie i miejscu. Dzięki kreatywnym zabiegom
scenograficznym, dźwiękowym, oświetleniowym i projekcyjnym tunele mogą się
zamienić we wnętrze fortyfikacji, okopu czy nawet pociągu pancernego. Poruszane
zagadnienia odnoszą się do
ogólnej historii XX wieku, ale
ich eksploracja pozwala na
odkrycie epizodów także lokalnej historii. Podczas przejścia podziemną trasą zwiedzający będą zapraszani do
aktywnego udziału w odtworzeniu historii I wojny światowej z perspektywy mieszkańców ziemi oświęcimskiej.
Legiony oraz ich obecność
w tutejszej okolicy pozostawiły żywą pamięć i stanowią
sentyment wart przypomnienia – uchyla rąbka tajemnicy o przyszłej ekspozycji
dyrektor Muzeum Zamek
w Oświęcimiu.
– Marzena Wilk

rzecz seniorów w Oświęcimiu, a także członkowie
Oświęcimskiej Rady Seniorów i władze samorządowe
miasta.
Wnioski wraz ze szczegółowym uzasadnieniem należy dostarczyć na adres:
Oświęcimska Rada Seniorów Urząd Miasta Oświę-

gą e-mailową na adres rada.
seniorow@um.oswiecim.pl.
W kapitule nagrody zasiadają: przewodniczący, zastępca
przewodniczącego
i sekretarz Oświęcimskiej
Rady Seniorów oraz laureaci nagrody z poprzednich
lat. Oświęcimska Rada Seniorów podejmie uchwa-

a nagrody zostaną wręczone
na uroczystym spotkaniu organizowanym dla seniorów.
Dodatkowych informacji
o nagrodzie udziela Bożena Sterczewska z Wydziału
Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Oświęcim pod nr.
tel. 338429310.
– In

Funkcjonalnie i nowocześnie
pochylni dla rowerów, wybudowanie podjazdów dla
osób
niepełnosprawnych
oraz remont kanalizacji
opadowej i sanitarnej. Od
północnej strony powstał
gów komunikacyjnych po- taras widokowy, który bęmiędzy nimi, chodników dzie służył widzom podczas
wokół budynku, remont wydarzeń plenerowych organizowanych przez Oświęcimskie Centrum Kultury. Wyremontowany teren
znajdujący się obok budynku jest wykorzystywany
jako zaplecze przedsięwzięć
odbywających się w instytucji. Gdy takich potrzeb
nie ma, wówczas udostępniany jest jako parking.
Inwestycja jest ważna ze
względów funkcjonalnych
instytucji. Wpisze się także w wyremontowaną już
estetykę bliskiego otoczenia budynku i pl. Pokoju.
Jej koszt wyniósł ok. 1 mln
130 tys. zł.
– In

Zakończył się remont terenu wokół
budynku Oświęcimskiego Centrum
Kultury.
Zakres robót obejmował
przebudowę
istniejących
schodów terenowych, cią-

Dworcowa przebudowa
Budynek dworca kolejowego w Oświęcimiu zmieni swoje
oblicze. Polskie Koleje Państwowe SA zapowiadają rozpoczęcie przebudowy na początek 2018 roku.
– Przetarg na przebudowę dworca w Oświęcimiu
planujemy ogłosić jeszcze
w tym roku, a prace budowlane, zgodnie z harmonogramem, chcemy rozpocząć na początku 2018 roku.
Obecnie trwa procedura przygotowania przetargu – informuje Katarzyna
Grzduk z Wydziału Prasowego Polskich Kolei Państwowych SA.
Inwestycja zakłada wyburzenie obecnego budynku
dworca i budowę mniejszego, jednokondygnacyjnego
i bardziej dostosowanego do

potrzeb podróżnych, obiektu. W części pasażerskiej
będzie m.in. poczekalnia,
toalety oraz miejsce na biletomaty i automaty vendingowe. W ramach prac planowany jest również demontaż,
zabezpieczenie i renowacja mozaiki znajdującej się
w obecnym budynku, która
stanowić będzie fragment
elewacji nowego dworca.
W pobliżu budynku zlokalizowane zostaną miejsca parkingowe. Inwestycja będzie
finansowana ze środków
budżetu państwa i środków
własnych PKP SA.

Pomimo tego, że zapowiadana od dawna przebudowa dworca jeszcze się nie
rozpoczęła, to Oświęcim
doświadczył już kolejowych zmian.
Nasze miasto zyskało połączenie kolejowe ze stolicą, bowiem pociąg relacji
Warszawa–Wiedeń zatrzymuje się na stacji w Oświęcimiu. Podróżujący mogą
się też wybrać pociągiem
z Oświęcimia do Pragi
i Budapesztu.
– In
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wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu

Warto zaufać ludziom
Z prezydentem Oświęcimia Januszem Chwierutem rozmawiamy
o tempie rozwoju miasta, sile organizacji pozarządowych oraz kreatywności i aktywności oświęcimian.
Oświęcim się rozwija. Zmienia się wygląd wielu miejsc
w mieście.
Mam nadzieję, że ten proces
zauważają również mieszkańcy Oświęcimia. Bo przecież
osiągnęliśmy to wspólnie. To
zasługa reformy samorządu
lokalnego z 1990 roku. Idea
samorządności to wielki sukces Polski lokalnej. Sami decydujemy o tym, co należy
zrobić. Tego często nie widać
z pozycji Warszawy czy Krakowa. Mieszkańcy przez wybór prezydenta, radnych mają
bezpośredni wpływ na to, co
należy zrobić w mieście. To
jest bardzo ważne, i myślę, że
jest to duży atut samorządów.
Te 27 lat samorządności lokalnej pokazało, jak wiele miast
się zmienia, nie tylko Oświęcim. Jak wszystkie się rozwijają. Ostatnie zmiany w naszym
mieście są dynamiczne, i wierzę, że mieszkańcy nie tylko
to widzą, ale też czują satysfakcję z tego, że tu mieszkają. Przykładem jest pływalnia,
dotąd największa inwestycja
w mieście, która kosztowała
53 mln zł. Dzisiaj po kilku miesiącach funkcjonowania widać,
że warto było ją przeprowadzić. Oferta pływalni jest bardzo atrakcyjna nie tylko pod
względem sportu wyczynowego, ale też rekreacji. Korzystają z niej tysiące mieszkańców.
Ponad 6 tysięcy osób ma już
Oświęcimską Kartę Mieszkańca, która daje określone korzyści nie tylko na pływalni, ale
też w Naszym Kinie w Oświęcimskim Centrum Kultury

Hala sportowa będzie gotowa w przyszłym roku

czy Muzeum Zamek. Seniorzy
mają też swoją kartę gwarantującą korzystne ulgi. Pomyśleliśmy też o maluchach, które
pluskają się na basenie za złotówkę bez ograniczeń czasowych. To jest konkretny, wymierny efekt pracy lokalnego
samorządu, który działa tak,
aby mieszkańcy mieli coraz
lepsze warunki do życia. I dobrze czuli się w swoim mieście.
Nowoczesna kryta pływalnia to nie jedyna inwestycja
w ostatnim czasie.
Rozmach inwestycyjny jest
w różnych obszarach. Szczególny nacisk stawiamy na poprawę układu komunikacyjnego. Wspólnie z samorządem
województwa małopolskiego,
Chełmkiem i powiatem realizujemy budowę północnej obwodnicy miasta, która połączy
ulicę Chemików z drogą 933
w Bobrku poprzez most na
Wiśle. Z powiatem oświęcimskim przebudowujemy ulicę
Dąbrowskiego. Sami realizuje-

Prawie 53 mln zł kosztowała kryta pływalnia

my także wiele innych drogowych inwestycji. Budujemy też
halę sportową, która obecnie
jest naszym kolejnym, wielkim
wyzwaniem, i mam nadzieję,
że już w przyszłym roku będzie
można z niej korzystać. Myślę,
że to tempo inwestycyjne jest
odczuwalne. W tej kadencji samorządu wydamy na inwestycje 150 mln zł. Dla porównania
w poprzedniej kadencji było
to 100 mln zł. Choćby po tych
kwotach widać, jak wiele dzieje
się w naszym mieście. Nie jest
to wyłącznie zasługa urzędu,
ale też mieszkańców i działających tu firm.
Niemały w tym udział mają
środki unijne. Ile pieniędzy
Oświęcim już zdobył, a o jakie kwoty zamierza jeszcze
powalczyć?
Jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że złożyliśmy 7 wniosków
na dofinansowanie unijne i na
wszystkie otrzymaliśmy pieniądze. To jest kwota prawie
43 mln zł. Dla porównania po-

dam, że na
tegoroczne
inwestycje
wydamy 45 mln zł. Tak więc
pieniądze, które pozyskaliśmy
to prawie roczny budżet inwestycyjny. Najbardziej cieszy
wymiana taboru autobusowego. Miejski Zakład Komunikacji otrzymał 18 mln zł dotacji na zakup 20 nowoczesnych
autobusów. Pięć z nich będzie
można sprawdzić pod kątem
funkcjonalności już wiosną
przyszłego roku. 14,3 mln zł
pozyskaliśmy na budowę węzła przesiadkowego typu Park
and Ride w pobliżu dworca
PKP. Projekt zakłada wyburzenie hotelu Glob i budowę
czterokondygnacyjnego parkingu na 300 samochodów.
Jest on powiązany z planami

ki, Środowiskowego Domu Samopomocy. Mamy na to przeszło 3 mln zł. Dofinansowanie
unijne obejmie też zabezpieczenie wzgórza zamkowego
oraz przygotowanie tuneli pod
zamkiem do zwiedzania. Będzie to na pewno jedna z większych atrakcji turystycznych
Oświęcimia. Z pozyskanych
funduszy zagospodarujemy teren na Kamieńcu pod kątem
wypoczynku. Wprowadzimy
wiele ułatwień dla mieszkańców w urzędzie w ramach projektu rozwoju cyfrowych usług
publicznych. Rozbudujemy też
Dzienny Dom Pomocy, by więcej osób mogło skorzystać ze
wsparcia placówki. Pozyskujemy także pieniądze zewnętrzne
z innych źródeł. Przypomnę, że
w 2014 roku dostaliśmy 22 mln
zł dofinansowania na przebudowę pływalni. Te pieniądze
dynamizują rozwój miasta.
Dzięki nim Oświęcim wzmacnia swój potencjał gospodarczy
i społeczny.
Jak przygotowuje się takie
wnioski?
To ogrom pracy ludzi, którzy te
wnioski przygotowują. To nie

Tak będzie wyglądał parking czterokondygnacyjny, który
powstanie w rejonie dworca PKP

PKP, które zakładają przebudowę dworca i remont torów
na trasie Oświęcim–Trzebinia.
Są też pieniądze na termomodernizację dwóch przychodni
zdrowia, przedszkoli, harców-

jest tak, że jest pula na miasta,
i samorządy te pieniądze dostają, na co chcą. Przygotowania do pozyskania pieniędzy
unijnych zaczynają się kilka
lat wcześniej. Najpierw trzeba

opracować projekty, które powinny wpisywać się w zakres
ogłoszonych naborów. Potem
dobrze napisać wnioski. Startujemy w konkursach, przechodząc żmudne procedury.
Efektem końcowym jest decyzja o przyznaniu pieniędzy. Tym bardziej więc cieszę
się, że pozyskaliśmy tak duże
pieniądze. To zasługa kompetentnego, doświadczonego zespołu pracowników, nie tylko
urzędu, ale też przecież MZK
czy innych jednostek miejskich. Tworzymy dobrą drużynę i ważne jest, aby właśnie
te osoby mogły te projekty dalej realizować. Bo ich wiedza
i umiejętności są bezcenne.
Miasto nie tylko inwestuje
w mieszkania, drogi, parki,
ale też wspiera organizacje
pozarządowe, stowarzyszenia, które działają na rzecz
mieszkańców.
Dla mnie jest to priorytet, sam
wywodzę się ze stowarzyszenia, które prowadzi działania w obszarze sportu. Mam
świadomość, jak odpowiedzialna jest to praca, ile niesie
wyzwań. Ale też ile siły, pasji
i zaangażowania jest w tych
ludziach, którzy działają na
rzecz innych. Dlatego należy
ich wspierać. Z tą myślą powstało Centrum Aktywności
Społecznej, które ma siedzibę
w kamienicy przy ul. Dąbrowskiego 15. Organizacje, stowarzyszenie, ludzie z ciekawymi pomysłami mogą się tam
spotykać. Wiele z nich ma tam
swoją siedzibę. Zapewniamy
im także finansowanie w formie dotacji, bo te organizacje
potrafią doskonale pomnażać
pieniądze poprzez wolontariat, swoją aktywność, pozyskiwanie innych środków zewnętrznych. Robią doskonałe
rzeczy, pomagają innym. Dobrym przykładem jest tu Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk”, które

W nowej części Dziennego Domu Pomocy opiekę znajdą osoby m.in. z alzheimerem
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prowadzi rehabilitację dzieci. Nasze współdziałanie doprowadziło do przygotowania
nowej siedziby stowarzyszenia
w dawnej szkole podstawowej
w Dworach. Zdecydowanie
poprawił się standard funkcjonowania „Promyka”, a przede
wszystkim prowadzonej tam
rehabilitacji. Dzisiaj niepełnosprawne dzieci mogą cieszyć się
z nowych, funkcjonalnych pomieszczeń i udogodnień. Modernizacja kosztowała 700 tys.
zł. Ludziom działającym w takich czy innych organizacjach
należy się uznanie. Trzeba ich
też docenić, bowiem to oni
tworzą ducha, siłę i charakter
naszego miasta.

ne poszerzymy opiekę dla seniorów w Dziennym Domu
Pomocy, która obejmie osoby
z chorobami wieku starszego,
w tym z alzheimerem. Dzisiaj
jest to coraz większy problem,
a rodziny potrzebują wsparcia
w codziennym radzeniu sobie
z chorymi.
To wszystko co dzieje się
w mieście wymaga wielu
przygotowań, a później konkretnej realizacji. To na pewno wynik pracy mieszkańców, Pana, urzędu, ale też
i Rady Miasta. Jak ocenia Pan
współpracę z radnymi?
Współpraca z Radą Miasta
Oświęcim to ważny aspekt

Kolorowe elewacje budynków upiększają nasze miasto

Oświęcimscy seniorzy też nie
mogą narzekać. Miasto jest
otwarte na ich potrzeby. Wiele projektów organizuje się
właśnie z myślą o nich.
Seniorzy to bardzo aktywna
grupa mieszkańców naszego miasta. Należy z nich brać
przykład. Nasi seniorzy mają
wiele pomysłów, a my pomagamy im w ich realizacji. Reprezentuje ich Oświęcimska Rada
Seniorów, która działa w naszym mieście od pięciu lat. Seniorzy prężnie działają w Uniwersytecie Trzeciego Wieku
przy Oświęcimskim Centrum
Kultury. Uczestniczą między
innymi w kursach tańca, wykładach, zajęciach nordic walking, działają w kabarecie. Ciekawe i atrakcyjne propozycje
ma dla nich Dzienny Dom Pobytu oraz Stowarzyszenie „Pokolenia”. Co roku organizują dla
nich Bal Seniora i Bal Karnawałowy. Osoby, które ukończyły 60. rok życia korzystają bezpłatnie z zajęć rekreacyjnych,
wyjazdów do teatru czy opery,
wyjść do kina. Mogą też spotykać się na kawie za symboliczną „złotówkę” czy skorzystać
również za 1 zł z atrakcji krytej
pływalni.
Dla mnie bardzo ważne są
nie tylko szeroko rozumiane
inwestycje, ale też sfera społeczna dotycząca ludzi. Często
tych dotkniętych chorobami,
problemami życiowymi, ale
także tych, którzy są aktywni
i chętnie swoją siłą i energią
dzielą się z innymi. Dlatego
staramy się stworzyć atrakcyjne oferty spędzania czasu.
Nie zapominamy też o osobach, które potrzebują opieki.
Za pozyskane pieniądze unij-

funkcjonowania samorządu.
Wszyscy powinniśmy działać dla dobra naszego miasta
i jego mieszkańców. Po to zostaliśmy wybrani. Trudno bowiem sobie wyobrazić, że prezydent, radni będą na dwóch,

rzy często nie wspierają istotnych działań na rzecz miasta.
Tak było przy strategicznych
decyzjach o budowie krytej
pływalni, hali sportowej czy
wielu innych projektach. Rozumiem, że mogą mieć inne
priorytety, ale na pewno nie
powinni sobie przypisywać
sukcesów obecnego samorządu, skoro nie wspierają
tych zadań. Jako samorządowcy ponosimy pełną odpowiedzialność za ten czas
dany nam przez wyborców.
Powinniśmy go dobrze wykorzystać dla rozwoju naszego Oświęcimia. Mieszkańcy
w najbliższych wyborach wystawią nam za to ocenę.

Zakończył się konkurs na design nowych autobusów, które zakupi Miejski
Zakład Komunikacji w Oświęcimiu.

Internautom najbardziej po- ła 275 głosów. Pierwsze z pardobała się wersja żółto-czer- tii 20 nowych solarisów wywonych autobusów z przenika- jadą na ulice Oświęcimia już
niem koloru żółtego na szybie. wiosną przyszłego roku. KomNa tę propozycję zagłosowało pletowanie taboru zakończy
689 osób. W zabawie oddano się rok później.
1795 głosów. Najmniej po- Prezes MZK Bożena Fraś przydobała się kolorystyka żółto- pomina, że czerwone autobu-czerwona z czerwonym przo- sy jeździły po oświęcimskich
dem, na ten projekt oddano drogach 33 lata, natomiast żół213 głosów. Propozycja poma- te 26 lat.
lowania autobusów na kolor – Od przyszłego roku koloryMówiliśmy już o stowarzy- żółto-czerwony zebrała 618 styka będzie łączyła tradycję
szeniach i organizacjach, głosów, a wersja kolorystyczna sprzed 1991 r. z obecną – podktóre są ważnym partnerem żółto-czerwono-szara uzyska- kreśla.		
miasta. A jak zwykli mieszkańcy wpływają na rozwój
miasta?
Miasto tworzą przede wszystkim ludzie i ich aktywność.
Warto im zaufać. Ich pomysłowość, inwencja, chęć działania dają dobre efekty nie
tylko w zakresie kultury, sportu, turystyki, ale też w innych
sferach społecznych. Uzupełniają zarówno aktywność biznesu, który nie może działać
we wszystkich obszarach, jak
również przedsięwzięcia instytucji publicznych. Z kolei rady
osiedli są wspaniałym gospodarzami na swoich osiedlach. Oświęcim znalazł się na 12. miejscu na
Również mieszkańcy indywi- 179 ocenianych gmin w Rankingu Gmin
dualnie zmieniają wizerunek
Oświęcimia. Dbając o swoje Małopolski 2017.

Oświęcim liderem

Ekomajówka podoba się oświęcimianom

skrajnych biegunach. A projekty prezydenta będą blokowane przez radnych. W naszym mieście, przeszło 10 lat
temu, była już taka sytuacja,
gdy prezydent był skonfliktowany z radą. Wszyscy pamiętamy, jakie były tego efekty
dla miasta. W tym kontekście
warto mieć świadomość i wagę
tej decyzji, kto będzie prezydentem i kto będzie z tym
prezydentem współpracował.
To jest duża odpowiedzialność
mieszkańców, którzy
idą do wyborów i decydują
o kształcie lokalnego samorządu. Mam to szczęście, że radni, zwłaszcza wywodzący się
z Platformy Obywatelskiej, ze
mną współpracują. Nie mogę
jednak tego powiedzieć o drugiej stronie, czyli radnych
z Prawa i Sprawiedliwości, któ-

Internauci wybrali

budynki w ramach wspólnot
mieszkaniowych,
odnawiając elewacje, wymieniając dachy, okna, remontując swoje
domy czy utrzymując porządek otoczenia wokół. Dlatego
nasze miasto się zmienia. Nie
jest to tylko zasługa prezydenta, urzędu. Ale również mieszkańców i firm działających
w naszym mieście. Cieszę się,
że mamy wspólny kierunek,
jakim jest pomyślność naszego Oświęcimia. Za to wszystkim serdecznie dziękuję. Choć
przed nami jeszcze wiele celów
i wyzwań, to wspólnie możemy je osiągnąć, korzystając
z ogromnej inwencji i potencjału, który tkwi w naszych
mieszkańcach.
Dziękuję za rozmowę.

– KK

Zyskał tym samym tytuł Lidera Powiatu Oświęcimskiego
i wiodącego miasta w Małopolsce zachodniej.
Jury wyłoniło 20 najlepszych
miast w całym województwie
małopolskim. Ideą Rankingu Gmin Małopolski, organizowanego przez Małopolski
Instytut Samorządu Terytorialnego w Krakowie i Fundację Rozwoju Demokracji
Lokalnej, jest promowanie
gmin wyróżniających się pod
względem rozwoju społeczno-gospodarczego w Małopolsce. Wyniki oparte są o dane
statystyki publicznej zebrane przez Urząd Statystyczny w Krakowie. Ocenie poddawane są wszystkie gminy
województwa małopolskiego
z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. Pod
uwagę brane są średnioroczne dochody własne budżetów
gmin na 1 mieszkańca (od
2014 r.), wydatki majątkowe
inwestycyjne budżetów gmin

na 1 mieszkańca (od 2014 r.),
środki z Unii Europejskiej
i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie
programów i projektów unijnych, stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca
(od 2014 r.), a także wskaźnik
zadłużenia gmin (od 2014 r.),
wydatki bieżące gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca, liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych
w REGON na 1000 mieszkańców, wyniki egzaminu gimnazjalnego – średni wynik
w procentach, odsetek dzieci
objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3–6 lat,
saldo migracji na 1000 osób,
wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego
(z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na
1 mieszkańca i udział środków
przekazanych organizacjom
pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego
w wydatkach ogółem gminy.

W połowie grudnia mija termin
płatności za śmieci
Przypominamy mieszkańcom miasta o obowiązku opłat
za odbiór odpadów komunalnych.
Ostatnia płatność za IV kwartał upływa 15 grudnia 2017 r.
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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
3.01.2018 r.
w godz. 13:00–15:00
Łukasz Nowak
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta,
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji
10.01.2018 r.
w godz. 13:00–15:00
Jakub Przewoźnik
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta,
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji
17.01.2018 r.
w godz. 13:00–15:00
Renata Stoch
Komisja Rewizyjna,
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji
24.01.2018 r.
w godz. 13:00–15:00
Paweł Warchoł
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta,
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji

SESJA RADY MIASTA

29 listopada 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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Amatorskie filmy

Zapamiętani

Fot. www.facebook.com/MDSM

Prosty w formie, ale bardzo znaczący w wymowie monu- Międzynarodowy Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych „Koment Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego „To B chać człowieka” to wyjątkowe wydarzenie, które co dwa lata
remembered” („Być zapamiętanym”) stanął na parkingu organizowane jest przez Oświęcimskie Centrum Kultury.
przy Centrum Obsługi Turystów w Brzezince.

„To B remembered” to rzeźba przedstawiająca odwróconą literę B z napisu „Arbeit
macht frei” nad bramą obozu
Auschwitz – symbol odwagi
i oporu więźniów. Znaczenie podkreśla umieszczona
na monumencie inskrypcja
w języku angielskim, zawierająca ich przesłanie dla

przyszłych pokoleń: „Pamiętajcie: kiedy dzieje się niesprawiedliwość, kiedy ludzie
są dyskryminowani i prześladowani – nie pozostawajcie
obojętni. Obojętność zabija”.
– To jest nawiązanie do słów
Romana Kenta, polskiego
Żyda, który mieszka obecnie
w Nowym Jorku. Kent chciał-

by rozszerzyć dziesięć przykazań o jedenaste. W jego
przekonaniu powinno nim
być „Nie bądź obojętny” –
mówi Christoph Heubner,
członek Międzynarodowej
Rady Oświęcimskiej.
Rzeźba została wykonana
wg projektu francuskiej artystki Michèle Déodat przez
uczniów szkół zawodowych
koncernu Volkswagen AG.
Do tej pory prezentowana
była m.in. w Berlinie, Paryżu,
Brukseli. Do Brzezinki przyjechała z Kassel, gdzie była
eksponowana podczas największej na świecie wystawy
sztuki documenta.
Ważący ponad 5 ton monument „To B remembered”
będzie przed budynkiem
Centrum Obsługi Turystów
w Brzezince przez najbliższe
pół roku. Później będzie pokazywany w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie
MOCAK.
– In

W styczniu 2018 roku festiwal odbędzie się osiemnasty
raz, ale dotychczas na międzynarodowe edycje nigdy
nie wpłynęło tak wiele filmów
z zagranicy jak na tę najbliższą. Dlatego tym bardziej zachęcamy do obejrzenia konkursowych projekcji – udział
w nich jest bezpłatny.
– W tym roku na festiwal
wpłynęło sto osiemdziesiąt
pięć filmów, w tym 75 z Polski. To ponad trzydzieści pięć
godzin projekcji. Myślę, że
komisja kwalifikacyjna, która
będzie wybierała filmy, spełniające warunki do pokazów
na festiwalu, będzie miała
„twardy orzech do zgryzienia” – mówi Bartosz Gajda
z Amatorskiego Klubu Filmowego „Chemik” z Oświęcimskiego Centrum Kultury.
– Warto zobaczyć filmy z odległych rejonów świata, bo to
niecodzienna okazja – są właściwie wyświetlane głównie
na festiwalach, a dają przegląd tego, co dzieje się na
świecie, pokazują aktualne

problemy i obrazy życia
codziennego różnych
kultur – dodaje filmowiec amator.
Na oświęcimskie wydarzenie nadesłano filmy
m.in. z Hondurasu, Burkina
Faso, Tajwanu, Rosji, Kanady, USA, Szwajcarii, Wielkiej
Brytanii, Iranu, Hiszpanii,
Niemiec, Francji. Są to przede
wszystkim dokumenty, ale też
animacje i fabuły.
Celem konkursu organizowanego przez Oświęcimskie
Centrum Kultury jest m.in.
kształtowanie postaw miłości i szacunku wobec człowieka, a także prezentacja
w filmowym zapisie tematyki związanej ze wszystkimi
aspektami życia człowieka
oraz przegląd, mieszczącej
się w festiwalowej formule,
filmowej twórczości amatorskiej, promocja twórczo
utalentowanych realizatorów
filmowych i nagradzanie filmów o szczególnych walorach artystycznych i poznawczych.

Dyskusje nad romską historią

W ramach projektu „Wspólna
przyszłość. Jedno społeczeństwo, różne grupy” w siedzibie stowarzyszenia znajdującej
się w Oświęcimiu odbyły się
spotkania dyskusyjne, podczas których prelegenci: prof.
dr hab. Marian Grzegorz Gerlich, prof. dr hab. Krzysztof
Zajas, prezes Stowarzyszenia Romów w Polsce Roman
Kwiatkowski, mec. Stanisław
Rydzoń, religioznawca Władysław Kwiatkowski i przedstawiciel Starszyzny romskiej
Bolesław Rumanowski oraz
przybyli na spotkanie mieszkańcy Oświęcimia i okolic
dzielili się wiedzą, spostrzeżeniami i wyrażali własne
poglądy odnoszące się do zagadnień związanych z historią
i kulturą romską.
Było już spotkanie o rozruchach antyromskich odnotowanych 21–22 października 1981 roku w Oświęcimiu,
które rozpoczęło się projekcją
fragmentów filmu „Ostatni
Cygan w Oświęcimiu”. Głównym bohaterem jest Roman
Kwiatkowski, opowiadający,

Fot. zbiory organizatora

Rozruchy antyromskie, próby osiedleń i ewidencji ludności romskiej w Polsce,
czy kontekst Romów w Unii Europejskiej to tematy dyskusji podejmowanych
podczas spotkań organizowanych przez Stowarzyszenie Romów w Polsce.

jak pamięta dni, w których
przed trzydziestoma sześcioma laty doszło do rozruchów
antyromskich w naszym mieście. Projekcja dała początek
dyskusji i szerszemu przyjrzeniu się problemowi, przywołano też przykład rozruchów,
które odbyły się w Koninie
i Mławie.
Podczas następnego spotkania uczestnicy zastanawiali
się nad tym, gdzie się podziały tabory. Organizatorzy spotkania przypomnieli fakt, że
do lat siedemdziesiątych XX

wieku tabory były wpisane
w krajobraz polskich bezdroży, wsi i miasteczek. Tak było
do 1952 roku, kiedy premier
Józef Cyrankiewicz podpisał uchwałę prezydium rządu
w sprawie pomocy ludności
cygańskiej przy przechodzeniu na osiadły tryb życia.
Rozpoczęła się wówczas akcja ewidencji ludności romskiej, nadawano przypadkowe nazwiska tym, którzy
używali tylko imion lub bali
się zdradzić swą prawdziwą
tożsamość. Podjęto też pró-

bę objęcia wszystkich Romów obowiązkiem szkolnym
i służbą wojskową.
– Akcja „produktywizacyjna”
przyniosła jednak mizerne
rezultaty. Większość Romów
wciąż wyruszała w tradycyjną wędrówkę. Niewielka skuteczność tych działań spowodowała, że w roku 1964
po raz kolejny spróbowano
zmusić Romów do osiedlenia.
O świcie 23 marca 1964 roku
do Romów szykujących się do
wyruszenia z zimowisk w tradycyjną wędrówkę zapukali

milicjanci i urzędnicy. Rozpoczęła się wielka akcja ewidencji, mająca na celu skłonienie nomadów polskich
dróg do przejścia na „tory
produktywnego życia osiadłego”. Tego dnia spisano około
dziesięciu tysięcy osób narodowości romskiej. Romowie
zostali pouczeni o zakazie
wędrowania oraz o karach
grożących za złamanie tego
zakazu. Władze drobiazgowo
egzekwowały istniejące przepisy: meldunkowe, szkolne,
przeciwpożarowe etc. Wprowadzono przyspieszony tryb
karno-administracyjny. Romowie zapamiętali rok 1964
jako ten, w którym dotknęło ich prawo zakazujące wędrowania – opowiada Roman
Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Romów w Polsce.
Zainteresowani mają jeszcze
szansę wziąć udział w ostatnim spotkaniu w tym roku,
które odbędzie się 15 grudnia o godz. 17:00 w siedzibie
stowarzyszenia przy ul. Berka
Joselewicza 5 w Oświęcimiu.
Temat dyskusji brzmi „Romowie a Unia Europejska”. Romowie podkreślają, że wraz
z włączeniem krajów postkomunistycznych do Unii Europejskiej (2004 i 2007) stali się
największą mniejszością na-

Festiwal został zarejestrowany na
ogólnodostępnej
platformie internetowej promującej niezależną
twórczość filmową z całego
świata Click for festivals, co
z pewnością przyczyniło się
do jeszcze szerszego zasięgu
promowania wydarzenia.
Patronat nad Międzynarodowym Festiwalem Filmów
Nieprofesjonalnych „Kochać
człowieka” objęła UNICA
– Światowa Unia Kina Niezależnego afiliowana przy
UNESCO oraz Prezydent
Miasta Oświęcim.
18. edycja festiwalu odbywać się będzie od 25 do 27
stycznia 2018 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury.
Wstęp na wszystkie projekcje
konkursowe jest bezpłatny.
Szczegółowy program wydarzenia wkrótce będzie dostępny na stronie internetowej organizatora www.ock.org.pl/.
– In

rodową nieterytorialną Starego Kontynentu. Obecnie
liczą około 12–15 mln, a według Rady Unii Europejskiej
6.213,031 osób.
– Od tego momentu rozpoczął się nowy etap pomocy
nie tylko finansowej dla Romów. Jednak duże środki nie
przynoszą oczekiwanych pozytywnych skutków. Dlaczego? Bo istnieje różnica interesów między strukturami Unii
a Romami. Dla tych pierwszych paradygmatem jest rozwój i dążenie do spójności,
a dla Romów paradygmatem
pozostaje ich tożsamość i potrzeba zachowania romskości
– tłumaczy Władysław Kwiatkowski ze Stowarzyszenia Romów w Polsce.
Spotkanie zakończy się kameralnym koncertem muzyki
romskiej.
– Mamy nadzieję, że w przyszłym roku zadanie będzie
kontynuowane. Zależy nam
na wypełnieniu niszy kulturalnej poprzez prezentowanie
kultury i historii Romów, promocję naszej wystawy stałej
oraz zwiększenie obecności
kultury romskiej w życiu społecznym Oświęcimia – zaznacza Władysław Kwiatkowski.
Projekt „Wspólna przyszłość.
Jedno społeczeństwo, różne
grupy” realizowany jest dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
– Marzena Wilk

kultura
pierwszy dyrygent Orkiestry
Akademii Beethovenowskiej
maestro Jacek Kaspszyk.
Koncerty z cyklu „Jeszcze polska muzyka” organizowane są
od ośmiu lat na terenie całego
kraju, również w miejscowościach, w których na co dzień
dostęp do granej na żywo na
najwyższym poziomie muzyki klasycznej jest utrudniony.
Celem przedsięwzięcia jest
propagowanie polskiej klasyki jako elementu tożsamości
narodowej. Podczas tych muzycznych wydarzeń można
usłyszeć utwory niesłusznie
zapomniane, które dzięki kon-

certowym wykonaniom otrzymują „nowe życie”. Muzycy
zawsze polską muzykę symfoniczną prezentują w kontekście arcydzieł muzyki europejskiej. Z jednej strony pozwala
to docenić jej wysoki poziom,
z drugiej zaś uchwycić oryginalność i wyjątkowość.
Orkiestrę Akademii Beethovenowskiej tworzą najwybitniejsi studenci i absolwenci
europejskich wyższych szkół
muzycznych. Zespół rozpoczął działalność w 2003
roku, tuż po sukcesach na
53. festiwalu Jünger Künstler
Bayreuth. Przełomowy oka-

zał się jednak rok 2005, gdy
Orkiestra Akademii Beethovenowskiej zadebiutowała,
na zaproszenie Elżbiety Pendereckiej, podczas IX Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga
van Beethovena w Warszawie. Bardzo wysoko oceniony przez krytykę i widzów
występ zaowocował licznymi zaproszeniami do udziału
w prestiżowych festiwalach
w kraju i za granicą. Orkiestra współpracuje z najwybitniejszymi dyrygentami, kompozytorami i solistami. W jej
repertuarze można znaleźć
nie tylko klasykę, którą regularnie nagrywa dla renomowanej oficyny wydawniczej EMI London KPM. Sięga
też z sukcesem po przeboje muzyki rozrywkowej czy
filmowej. Nagrywała ścieżki dźwiękowe do filmów wytwórni Warner Bros i Monolith. Muzycy z powodzeniem
realizują też projekty edukacyjne, które są adresowane do
najmłodszych melomanów.
Koncert w Oświęcimskim
Centrum Kultury odbył się
w ramach projektu Kultura
50/50. Organizatorami koncertu byli: Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena w Krakowie, Orkiestra Akademii
Beethovenowskiej i Oświęcimskie Centrum Kultury. Cykl
„Jeszcze polska muzyka” realizowany jest pod patronatem
Województwa Małopolskiego oraz Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
– In

W Międzynarodowym Domu Spotkań
Młodzieży w Oświęcimiu odbył się
3 grudnia 66. Krakowski Salon Poezji.
Fot. K. Janik, MDSM

„Jeszcze polska muzyka” to
autorskie
przedsięwzięcie
jednego z czołowych polskich
zespołów
symfonicznych
młodego pokolenia – Orkiestry Akademii Beethovenowskiej z Krakowa. Podczas
koncertu finałowego 8. edycji projektu, który odbył się
3 grudnia w Oświęcimiu zabrzmiały Uwertura Es-dur
Ignacego Jana Paderewskiego
oraz IV Symfonia G-dur Gustawa Mahlera, a w partiach
solowych publiczność podziwiała znakomitą słoweńską
sopranistkę Urškę Arlič Gololičič. Zespół poprowadził
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Wolność w salonie

Symfoniczne arcydzieła
Koncertem w Oświęcimskim Centrum Kultury zakończyło się tegoroczne tournée Orkiestry Akademii Beethovenowskiej, prezentujące ósmą edycję cyklu „Jeszcze polska
muzyka”.

GRUDZIEŃ 2017

Spotkanie miłośników poezji nosiło tytuł „Naród, który nie czyta poezji, staje się
łatwym łupem dla demagogów i tyranów” i poświęcone było tematyce wolności.
W trakcie wieczoru wiersze
m.in.: Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, Bronisława Maja, Cypriana Kamila Norwida, Juliana Tuwima,
Josifa Brodskiego czytali aktorzy Narodowego Starego
Teatru im. H. Modrzejewskiej w Krakowie Paulina Puślednik i Adam Nawojczyk
oraz gość specjalny wieczoru,
Bronisław Maj, poeta, eseista,
scenarzysta, krytyk literacki,
tłumacz, który za swą twórczość otrzymał wiele prestiżowych nagród, w tym Nagrody Fundacji Kościelskich.
Artyści i organizatorzy zadedykowali miniony salon poezji prof. Władysławowi Bartoszewskiemu, a Bronisław
Maj przeczytał swój wiersz,

napisany z okazji 80. urodzin
profesora.
Projekt realizowany jest przy
wsparciu finansowym Miasta
Oświęcim, Starostwa Oświęcimskiego, firm: Enco, Omag,
Ipsen Logistics, Meta, Vitamina oraz Joachima S. Russka.
Zainteresowanie
Krakowskim Salonem Poezji sprawiło, że stał się jednym
z najbardziej znaczących
i trwałych wydarzeń artystycznych ostatnich lat. Zainicjowane w 2002 roku przez
Annę Dymną i jej przyjaciół
cotygodniowe spotkania, na
których przy dźwiękach kameralnej muzyki aktorzy czytają wiersze w foyer Teatru
im. J. Słowackiego w Krakowie, od samego początku
przyciągały tłumy. Przedsięwzięcie rozrosło się, i z niesłabnącym powodzeniem odbywa się w wielu miastach,
m.in. w Oświęcimiu.
– In

Kolorowe nieruchomości literackie

Mikrobiblioteki to po prostu
kolorowe drewniane skrzynki. Mają różne kształty – każda jest inna, niepowtarzalna. Można je spotkać prawie
w całym mieście: na jednym
ze skwerów tuż przed Galerią
Książki, na placu Pokoju niedaleko mostka, przy placach
zabaw na osiedlach Stare Stawy i Błonie, w parku Zasole,
a także przy głównej ścieżce
spacerowej na bulwarach.
Każda mikrobiblioteka mieści około 20–30 książek, które zapewniła Galeria Książki.
Korzystanie z nich jest proste
– pozycję, która nas zaciekawi należy wziąć, przeczytać
i oddać. Można także dołożyć
własne książki. Ich tematyka
powinna być możliwie szeroka, by zainteresować zarówno

najmłodszych, jak i starszych
czytelników.
Wygląd skrzynek od początku do końca jest dziełem
oświęcimskiej młodzieży.
– Pomysł wydawał się absolutnym szaleństwem, ale bardzo zależało mi na tym, aby
nie wstawiać gotowych mikrobibliotek, ale nadać temu
projektowi wymiar społeczny i angażujący mieszkańców.
Pomyślałam o młodzieży –
mówi Katarzyna Heród, koordynatorka projektu.
– Pracując z lokalną architektką Dorotą Zwolak i majsterkowiczem
Michałem
Gawlikiem nad koncepcją
zajęć, długo zastanawialiśmy się, jak podejść do tematu. Naoglądałam się pięknych realizacji z różnych

części świata i nie ukrywam,
że miałam swoją wizję. Ale
postanowiliśmy oddać to
w ręce młodzieży. Na początku nawet nie pokazaliśmy im
przykładów – żeby nie ograniczać ich wyobraźni. Wiedzieli tylko, jakim materiałem i budżetem dysponują
oraz w jakiej lokalizacji staną
mikrobiblioteki – dodaje Katarzyna Heród.
Prace były intensywne, grupa spotykała się co środę, od
kwietnia do października,
z przerwą wakacyjną. Młodzieży tak bardzo spodobała
się wspólna praca, że zamiast
zaplanowanych
czterech
skrzynek – powstało ich aż
sześć. Mikrobiblioteki stworzyli: Aleksandra Meduna,
Małgorzata Dziewa, Tomasz

Ziajka, Julia Nowrocka, Natalia Uroda, Karolina Gaj,
Arkadiusz Herma, Makary Tarasek, Miłosz Faleński,
Paulina Jarnot, Gabriela Kościelnik, Katarzyna Leśniak,
Katarzyna Sokal, Szymon
Protaś, Magdalena Krieger,
Dominik Heluszka, Dawid
Pastuszek, Mateusz Stankiewicz, Ola Saternus i Krzysztof Kusak.
Projektowaniu i wykonywaniu mikrobibliotek towarzyszyły inne działania związane
tematycznie, których celem
było zapoznanie oświęcimian
z ideą projektu.
Zostały przeprowadzone wybory literackie, w których
wzięło udział 1,5 tys. czytelników. Bohaterowie, którzy
zwyciężyli – Mały Książę, Mi-

Fot. zbiory MBP

5 grudnia na terenie naszego miasta pojawiły się mikrobiblioteki, które powstały
w ramach projektu „Nieruchomość Literacka” realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną Galeria Książki w Oświęcimiu.

kołajek, Harry Potter, Koziołek Matołek, Kubuś Puchatek i Trzy Świnki – zostali
umieszczeni na mikrobibliotekach. Odbyły się również
spotkania autorskie i cykl

warsztatów literackich dla
dzieci. Powstała także gra
miejska „Oświęcimski szlak
mikrobibliotek”, która ułatwi zwiedzanie miasta właśnie szlakiem mikrobibliotek
i która przybliża ideę projektu. Gra jest też dostępna
w bezpłatnej aplikacji Action
Track, która działa podobnie
do znanej Pokemon Go.
– Efekt końcowy w postaci sześciu mikrobibliotek to
jedno. Ale proces, który zadział się między uczestnikami to zupełnie inna historia.
Nowe przyjaźnie, wiara w siebie, duma z tego, co stworzyli, większe zaangażowanie
w działania społeczne – to
jest prawdziwa wartość tego
projektu – podsumowuje Katarzyna Heród.
Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
– ekt
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Czego nie widać

Wydarzenia w Oświęcimskim Centrum Kultury

21 stycznia 2018 roku o godzinie 17:00 aktorzy Teatru Bagatela w Krakowie zaprezentują spektakl komediowy Michaela
Frayna pt. „Czego nie widać” w reżyserii Macieja Wojtyszki.
na Broadwayu w 1983 roku
i od tego czasu niezmiennie
bawi publiczność. Oprócz
licznych realizacji w Wielkiej
Brytanii i USA ta wirtuozerska sztuka z powodzeniem

Fot. Piotr Kubic

„Czego nie widać” to farsa
wszech czasów – najpopularniejsza komedia brytyjskiego dramatopisarza Michaela Frayna, który napisał ją
w 1982 roku. Premierę miała

14.12 godz. 18:00 „Jasełkowisko” – przedstawienie w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół
Katolickiego Stowarzyszenia
Wychowawców w Libiążu
15.12 godz. 19:00 „W oku
cyklonu” – otwarcie wystawy
prac Studenckiego Koła Litografii Kurant Instytutu
Sztuki w Cieszynie
16.12 godz. 17:00 „Ostatnie
takie trio” – program Kabaretu
Ani Mru-Mru
19.12 godz. 9:30 Artystyczne
Spotkania Przedszkolaków
„Zimowe Nutki”
19.12 godz. 16:30 „Coś
z niczego” – warsztaty twórczej
aktywności dla dzieci w wieku
szkolnym

wystawiana jest niemal we
wszystkich zakątkach świata.
Autor wykorzystał znany od
czasów Szekspira zabieg „teatru w teatrze”, gdy rzeczywistość i fikcja tworzą splot
nieporozumień. Dwa światy
– sceniczny i zakulisowy, fikcyjny i rzeczywisty – dla każdego z bohaterów splatają się,
doprowadzając akcję do groteskowych i absurdalnych sytuacji.
31.12 Sylwestrowy pokaz
Aktorzy objazdowego teatru sztucznych ogni
przygotowują spektakl pt.
„Co widać” i zastajemy ich
na próbie generalnej. Kiedy zobaczymy, czego nie widać – aktorzy niepamiętający
kwestii mogą okazać się najmniejszym z problemów...
Premiera sztuki miała miejsce we wrześniu tego roku.
Bilety: 75 zł, 65 zł, 55 zł.
– adam

Mistrzowskie trio
Jan Peszek, Mikołaj Grabowski i Andrzej Grabowski w spektaklu „Scenariusz dla trzech aktorów” przenoszą widzów
w niepowtarzalną przestrzeń zwariowanej teatralnej próby
na pograniczu absurdu i rzeczywistości.

5.01 godz. 17:00 „Kolęda
Razem” – wspólne kolędowanie
czytaj s. 2

Fot. Michał Gabruk, Eskander,
scenariuszdlatrzechaktorow.pl

6.01 godz. 19:00 „Koncert
Wiedeński – Gala Johanna
Straussa” – koncert w wykonaniu Orkiestry Filharmonii
groteskowej wizji ograniczeń Lwowskiej INSO, solistów – Jotwórczości scenicznej i sądu hanna Kruka, Alyony Kystenionad współczesną kulturą. To vej, Ruslana Zinevycha, Ivany
także nieco złośliwy, ale celny Komarevich oraz baletu

Spektakl Bogusława Schaeffera w reżyserii Mikołaja Grabowskiego będzie można zobaczyć 10 lutego 2018 roku
o godzinie 18:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury.
„Scenariusz dla trzech aktorów” wypełniony jest improwizacjami aktorów, którzy
prowadzą błyskotliwą, a czasem wręcz zajadłą dyskusję o świecie sztuki i swoim
w nim miejscu. To „aktorzy
instrumentalni” – wyzwoleni

z przymusu pełnienia roli odtwórców cudzych życiorysów,
do której zmuszał przez wieki
dominujący rodzaj teatru.
Spektakl zbudowany jest na
doskonałym tekście Bogusława Schaeffera oraz dowcipnej
grze prowadzonej przez wybitnych aktorów. Ich prywatne spory i dyskusje artystyczne, intymne pragnienia, pozy
i „miny” teatralne, a także
kłótnie o zawodowe pryncypia stały się pretekstem dla

portret artystów.
Ten wciąż aktualny sceniczny fenomen był wielokrotnie
nagradzany i obrósł wręcz
teatralną legendą. W ciągu
lat zdobył grono wiernej publiczności, która wspomina
go jako wyjątkowe przeżycie
teatralne, wyróżniające się
swoim szybkim tempem, wybornym dowcipem, błyskotliwymi akrobacjami skojarzeniowymi, a przede wszystkim
bezterminową
świeżością.
Zderzenie
równorzędnych
osobowości aktorskich – niezrównanych w swoich popisach – oraz zabawa formą
i żartem, to gwarancja doskonałej rozrywki z nerwem prowokującej do oczyszczającego
śmiechu.
Od premiery spektaklu na
deskach krakowskiego Teatru
Scena STU minęło... trzydzieści lat.
Bilety: 70 zł, 60 zł, 50 zł.
– adam

14.01 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
czytaj s. 2

lajkata i Mateusza Banasiuka/
Marcina Hycnara

20.01 godz. 18:00 „Gwiazdo
świeć, kolędo leć” – koncert
kolęd i pastorałek w wykonaniu Alicji Majewskiej, Olgi
Bończyk, Łukasza Zagrobelnego, Włodzimierza Korcza
i Warsaw Opera Quartet
czytaj obok
21.01 godz. 17:00 „Czego nie widać” – spektakl
komediowy z Teatru Bagatela
w Krakowie
czytaj obok
25–27.01 18. Międzynarodowy Festiwal Filmów
Nieprofesjonalnych „Kochać
człowieka”
czytaj s. 8
3.03 II Karnawałowy Bal
Seniorów
4.02 godz. 18:00 Koncert
Teresy Werner
czytaj obok
11.02 godz. 18:00 „Scenariusz dla trzech aktorów”
– spektakl w wykonaniu Andrzeja Grabowskiego, Mikołaja
Grabowskiego i Jana Peszka
czytaj obok
17.02 godz. 18:00 „7” – koncert zespołu „Voo Voo”
20.02 godz. 19:00 „Grupa
MoCarta” w programie „XX-lecie. Dzieła wybrane”

14.04 godz. 18:00 „Najdroższy” – spektakl komediowy
z Teatru Bagatela w Krakowie
21.04 godz. 18:00 „Śmiechokalipsa” – program Kabaretu
Nowaki
12.05 godz. 18:00 „Święta
polskie” – program Kabaretu
Jurki
18.05 godz. 19:00 „Mój
ulubiony Młynarski” – koncert
Piotra Machalicy

Galeria „Tyle światów”
15.12–4.01 „W oku cyklonu”
– wystawa prac Studenckiego
Koła Litografii Kurant Instytutu
Sztuki w Cieszynie
5–28.01 „Co siódmy” –
wystawa fotografii Krzysztofa
Gołucha

Wystawy
8–20.12 „Pory roku” – wystawa prac Grupy Tkackiej
„Osnowa”
3–21.01 „Fotografia” – wystawa prac Krzysztofa Pileckiego
9–28.01 „7 miliardów innych”
– wystawa fotografii ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chrzanowie
23.01–11.02 X Ogólnopolskie
Biennale Fotografii „Kochać
człowieka” 2017 – wystawa
nagrodzonych prac

11.01 godz. 9:00 XIII Konkurs Kolęd Polskich i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda”

Uniwersytet Trzeciego
Wieku

13.01 godz. 11:00 „Przepis
na dinozaura” (grupa wiekowa
6–9 lat i 10–12 lat) – wykład
dr. Andrzeja Boczarowskiego
w ramach Oświęcimskiego
Uniwersytetu Dziecięcego
(Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24)

7.03 godz. 18:00 „Babski
Kabaret. Old Spice Girls” –
Barbara Wrzesińska, Lidia Stanisławska i Emilia Krakowska
11.03 godz. 17:00 „Koncert
Wiedeński” – koncert w wykonaniu Kameralnego Zespołu
Straussowskiego w składzie
– Emilia Zawisza, Klaudyna
Wąsiewicz i Andrzej Tulik
i solistów – Katarzyny Staroń
i Jędrzeja Tomczyka
17.03 godz. 18:00 „To się nadaje do Kabaretu!” – program
Kabaretu Smile
18.03 godz. 18:00 „Imię” –
spektakl komediowy w wykonaniu Małgorzaty Foremniak,
Doroty Krempy, Szymona
Bobrowskiego, Wojciecha Ma-

12.12 godz. 14:00 „Kurator
sądowy a system probacji” –
wykład dr. Andrzeja Świerczka
19.12 godz. 16:00 „Przy
wigilijnym stole” – spotkanie
świąteczne słuchaczy UTW
9.01 godz. 14:00 „Profilaktyka raka” – wykład Katarzyny
Olbrych
16.01 godz. 14:00 „Wielkie
kolekcje i muzea” cz. IV – wykład Janusza Wałka
23.01 godz. 17:00 „Poezja
łączy” – wieczór poetycki
30.01 godz. 14:00 „Fenomen
wojennego uchodźctwa na
Węgrzech” oraz pokaz filmu
„Życie na krawędzi” o Henryku
Sławiku i Józefie Antallu – prowadzi Grzegorz Łubczyk
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Najpiękniejsze
polskie kolędy
Bilet na koncert najpiękniejszych kolęd
i pastorałek „Gwiazdo świeć, kolędo
leć” może być doskonałym prezentem
dla Babci i Dziadka z okazji ich święta.

Koncert odbędzie się 20 stycznia 2018 roku o godzinie
18:00. Na scenie Oświęcimskiego Centrum Kultury wystąpią: Alicja Majewska, Olga
Bończyk i Łukasz Zagrobelny.
Artystom towarzyszyć będzie
przy fortepianie Włodzimierz
Korcz oraz Warsaw Opera
Quartet.

„Gwiazdo
świeć,
kolędo leć” to muzyczna podróż do
krainy
najpiękniejszych polskich
kolęd i pastorałek. Poza znanymi
wszystkim utworami, takimi jak „Bracia patrzcie jeno”
czy „Pójdźmy wszyscy do stajenki” będzie można także
usłyszeć autorskie
kompozycje Włodzimierza Korcza
z tekstami Wojciecha Młynarskiego,
Magdy Czapińskiej,
Wojciecha Kejne
oraz Ernesta Brylla.
Wykonawcy to artyści obdarzeni ogromną wrażliwością i zdolnością rozbudzania
najpiękniejszych uczuć w ten
niezwykły, świąteczny czas.
Niech świąteczna magia pozostanie w nas jak najdłużej.
Bilety: 70 zł, 60 zł, 50 zł.
– adam

Koncert Teresy Werner

Repertuar „Naszego Kina”
„Listy do M. 3” (13 l.), prod.
Polska 2017, reż. Tomasz
Konecki, 108 minut
12.12 godz. 17:00, 19:00,
13.12 godz. 20:00

18.12 godz. 18:00,
19.12 godz. 16:00,
20:00, 20.12 godz. 17:00

„Na karuzeli życia” (15 l.),
prod. USA 2017, reż. Woody
Allen, 101 minut
15.12 godz. 17:00,
16.12 godz. 20:00,
17.12 godz. 18:00,
18.12 godz. 16:00, 20:00,
19.12 godz. 18:00,
20.12 godz. 19:00

„Jeszcze nie koniec” PRZEDPREMIERA (15 l.), prod.
Francja 2017, reż. Xavier
Legrand, 93 minuty
27.12 godz. 20:00,
28.12 godz. 13:00,
29.12 godz. 20:00
„Bracia Lumière!” (12 l.),
prod. Francja 2016, reż. Thierry Frémaux, 90 minut

miała miejsce w 2012 roku
uzyskał status Złotej Płyty.
Obecnie Teresa Werner promuje swój najnowszy album
pt. „Miłość to nie zabawa”.
Bilety: 50 zł, 40 zł.
– adam

„Kumple z dżungli” (b.o.),
prod. Francja 2017, reż. David
Alaux, 97 minut
8–10.01
„Gwiezdne wojny. Ostatni
Jedi” (10 l.), prod. USA 2017,
reż. Rian Johnson, 150 minut
(2D NAP/3D DUB)
12–18.01

Kino dla Dzieciaka
„Między nami wampirami”
(b.o.), prod. Dania, Holandia, Niemcy, Wielka Brytania
2017, reż. Richard Claus,
Karsten Kiilerich, 83 minuty
17.12 godz. 14:30

„Sprawa Chrystusa” (13 l.),
prod. USA 2017, reż. Jon
Gunn, 112 minut
17.12 godz. 16:00
„Coco” (b.o.), prod. USA
2017, reż. Lee Unkrich,
127 minut
27–29.12 godz. 15:45,
1–4.01
„Cicha noc” (13 l.), prod. Polska 2017, reż. Piotr Domalewski, 100 minut
15.12 godz. 19:00,
17.12 godz. 20:00,

„Na skrzydłach orłów” (12 l.),
prod. USA, Hong Kong, Chiny
2017, reż. Stephen Shin,
104 minuty
27.12 godz. 18:00,
28.12 godz. 19:45,
29.12 godz. 13:00, 18:00

Wydarzenia
specjalne
28.12 godz. 18:00 – specjalna projekcja z okazji 122.
rocznicy pierwszej projekcji
kinowej
„I tak cię kocham” (15 l.),
prod. USA 2017, reż. Michael
Showalter, 120 minut
1–11.01

Orientalny romans

nerii balet „Korsarz” przedstawia romantyczną historię
miłości pirata Konrada i niewolnicy Medory. To prawdziwa uczta dla oka oraz gratka
dla wielbicieli XIX-wiecznego grand ballet, z efektownymi scenami zbiorowymi.
W przedstawieniu bierze
udział 120 tancerzy.
Balet prezentowany w Teatrze Bolszoj bazuje na wersji
z 1899 roku, uzupełnionej pomysłami autorstwa Aleksieja Ratmańskiego i Jurija Burłaki. Zgodnie z XIX-wieczną
konwencją podczas tworzenia widowiska choreografowie
często dodawali do partytury
tańce pochodzące spod pióra
innego kompozytora. W tym
przypadku, oprócz muzyki
Adolphe Adama, pojawiają
się także fragmenty autorstwa
Léo Delibesa, Cesare Pugniego, Piotra von Oldenburga,
Riccarda Drigo, Alberta Za-

Fot. Damir Yusupov

30 grudnia 2017 roku o godzinie 17:00 w Naszym Kinie
Oświęcimskiego Centrum Kultury odbędzie się retransmisja
4 lutego o godz. 18:00 w Oświęcimskim baletu z Teatru Bolszoj w Moskwie pt. „Korsarz”.
Centrum Kultury wystąpi znana i luOsadzony w orientalnej scebiana wokalistka – Teresa Werner.
Teresa Werner pochodzi
z Nakła Śląskiego. W wieku
16 lat zdała egzamin do Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
w Koszęcinie. Od tamtej
pory muzyka stała się dla niej
prawdziwą pasją.
Koncertuje w Polsce i na
świecie. Występowała na scenach największych teatrów
świata, m.in. w Carnegie Hall
i na Broadwayu. W 1991 roku
reprezentowała zespół „Śląsk”
na Festiwalu Piosenki Ludowej w Republice Południowej
Afryki, gdzie zajęła pierwsze
miejsce.
Teresa Werner zaistniała dzięki takim przebojom jak „Miłość jest piękna”, „Dałabym ci
dała”, „Kocham swoje morze”.
Ma na swoim koncie cztery płyty CD oraz trzy krążki
DVD z dotychczasowymi wideoklipami. Album „Spełnić
marzenia”, którego premiera

„Party” (15 l.), prod. Wielka
Brytania 2017, reż. Sally
Potter, 71 minut
1–11.01

bela oraz Juliusa Gerbera.
Ratmański i Burłaka wznawiając balet, wykonali ogromną pracę, studiując materiały
przechowywane w muzeach
i bibliotekach Moskwy, Petersburga i Paryża. Odczytali
również notację oryginalnej
choreografii Mariusa Petipy,
znajdującą się w The Harvard
Theatre Collection.

Czas trwania: 210 minut, bilety: 30 zł (normalny), 26 zł
(ulgowy), 22 zł (przy zakupie biletów na na 4 lub 5 baletów: grudzień/lipiec), 22 zł
(z Oświęcimską Kartą Rodziny i Seniora).
Widzowie na całym świecie
wiedzą, że Bolszoj oznacza
najwyższą jakość, mistrzostwo techniczne i niespoty-

„Korsarz” – retransmisja baletu z Teatru Bolszoj w Moskwie,
210 minut
30.12 godz. 17:00
„Impresjoniści i człowiek,
który ich stworzył” – wystawa na ekranie z Musée du
Luxembourg w Paryżu, The
National Gallery w Londynie
i Philadelphia Museum of Art,
90 minut
15.01 godz. 18:00

kane piękno baletu i opery.
Zespół pod kierownictwem
Jurija Grigorowicza, choreografa i przez ponad 30 lat
dyrektora artystycznego baletu, wypracował niepowtarzalny, wręcz akrobatyczny
styl. Obecnie zespołowi baletowemu Teatru Bolszoj szefuje Machar Wazijew, wcześniej dyrektor zespołów
baletowych Teatru Maryjskiego w Sankt Petersburgu
i mediolańskiej La Scali.
Teatr rzadko występuje poza
siedzibą, dlatego coroczny
cykl transmisji i retransmisji najpiękniejszych przedstawień baletowych z Moskwy
stał się prawdziwą gratką dla
widowni całego świata.
W Naszym Kinie w 2018 roku
zaprezentowane zostaną retransmisje baletów: 18 lutego „Romeo i Julia” w zupełnie nowej inscenizacji,
8 kwietnia „Płomień Paryża”
– XX-wieczny barwny balet
umiejscowiony w czasach Rewolucji Francuskiej, 6 maja
klasyczna „Giselle”, a 1 lipca
„Coppélia” – wesoła baśń baletowa o miłości do automatycznej lalki.
– adam
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
w Oświęcimiu
ul. Legionów 11
tel. 338432107, 338431211
www.mdsm.pl

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

Jazzowy początek roku Energetyczny kwartet
1 stycznia w Międzynarodowym Domu 11 grudnia ruszyła sprzedaż biletów na noworoczny koncert w wykonaniu żeńSpotkań Młodzieży w Oświęcimiu skiego kwartetu smyczkowego Chilla Quartet, zorganizowany przez Muzeum
wystąpi legendarny pianista Adam Zamek w Oświęcimiu.
Makowicz.

Fot. zbiory organizatora

– Występem wirtuoza fortepianu, legendarnego pianisty
od lat mieszkającego w Nowym Jorku Adama Makowicza, chcemy zainaugurować
nowy projekt, który – mamy
nadzieję, stanie się dobrą
tradycją w naszym mieście
– mówi dyrektor MDSM Leszek Szuster.
– Jest naszą intencją, by jazz
zaistniał w przestrzeni kulturalnej miasta na stałe, a no-

Zaśpiewa James Harries
23 stycznia o godz. 19:00 oświęcimskiej
publiczności zaprezentuje się James
Harries.

Fot. zbiory organizatora

danka walców (nieco inne niż
Straussa), ogniste tanga, a także przeboje muzyki filmowej
(m.in. Copacabana, Sunrise,
Sunset, Zapach kobiety, James Bond) oraz rozrywkowej
(m.in. Michael Jackson, Stevie
Wonder, Adele).
Chilla Quartet postawił sobie za cel zarażać dobrą energią. Czy im się to uda, można
sprawdzić osobiście podczas
koncertu w Oświęcimiu –
14 stycznia 2018 r. o godzinie
18:00. Bilety w cenie 40 zł do
nabycia w kasie muzeum.
– ekt

woroczny koncert dołączył
do kalendarza naszych proMiejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego, Galeria Książki
pozycji, obok Krakowskiego
ul. Nojego 2B, Oświęcim
Salonu Poezji, Alternatywnej
tel. 338479800, 338430165
Sceny MDSM czy Międzywww.mbp-oswiecim.pl
narodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego –
STYCZNIOWY KALENDARZ WYDARZEŃ
dodaje dyrektor.
W
BIBLIOTECE
GALERIA KSIĄŻKI W OŚWIĘCIMIU
Koncert odbędzie się 1 stycznia 2018 r. o godz. 18:00. Biwprowadzające w radosny
TO TAK JAK W KINIE
Z OŚWIĘCIMIA I TYCHÓW
lety w cenie 25 zł można na- NIE TYLKO AUSCHWITZ.
nastrój i dobre samopoczucie
Dyskusje o filmie
PRZEZ PAPROCANY NA
być od 15 grudnia w recepcji WYSTAWA FOTOGRAFII
18.01, godz. 10:00, Multime- i dające dziecku możliwość zaJACKA BALONA
OCEANY
MDSM.

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu
pl. ks. J. Skarbka 5
tel. 338447002;
e-mail: info@ajcf.pl, www.ajcf.pl

James Harries ma na koncie sześć albumów, świetne
recenzje w branżowej prasie i koncerty na całym świecie, także w Polsce. Krytycy
porównują jego twórczość
do takich artystów jak Ryan
Adams, Damien Rice i Jeff
Buckley. Jego muzyka to wypadkowa folku, alt country
i bluesa. Utwory Jamesa gościły w szesnastu między-

Fot. zbiory Muzeum Zamek w Oświęcimiu

Chilla Quartet tworzą cztery młode i żywiołowe kobiety. Wykorzystując klasyczne
instrumentarium, zaskakują
słuchaczy nietypowymi aranżacjami, dzięki którym można odkryć na nowo ulubione
utwory. Artystki okazują się
być wszechstronnie uzdolnione – kwartet na scenie przeobraża się w trio smyczkowe,
które tworzy tło dla głębokiego głosu altowiolistki Pauliny
Lulek-Zielińskiej.
W repertuarze kwartetu pojawią się utwory, takie jak:
Can-Can Offenbacha, skła-

1–31.12
Galeria Przechodnia

KONWERSATORIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
Otwarte spotkania konwersatoryjne
8.01; 15.01; 22.01; 29.01
godz. 16:30
Klasopracownia I p. i CLD

PTTK Oddział Oświęcim i Klub
Żeglarski „Ziemowit”
Zapraszają na spotkanie Obieżyświatów
12.01, godz. 17:30, Aula,
wstęp wolny

KONSULTACJE MATEMATYCZNE
11.01; 18.01; 25.01
godz. 17:00
CLD, 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.
11.01, godz. 17:00,
Informatorium

CZYTANIE UZDRAWIA
Czytanie na oddziale dziecięcym oświęcimskiego szpitala
16.01; 30.01, godz. 13:00,
Szpital

dia, wstęp wolny

SKANDYNAWIA – GÓRY
I NIE TYLKO
Spotkanie organizowane przez
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Koło w Oświęcimiu
Prowadzi Szymon Baron –
przewodnik beskidzki, prezes
oddziału PTT w Bielsku-Białej
18.01, godz. 18:00,
Aula, wstęp wolny

spokojenia naturalnej potrzeby
ruchu.
Blok ruchowy jest przygotowaniem dziecka do społecznego
współdziałania w grupie,
kształtuje prawidłowe nawyki,
dyscyplinę, a także pozytywne
cechy charakteru.
24.01, godz. 17:00,
Aula i Informatorium, wstęp
wolny
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
DLA DOROSŁYCH
25.01 godz. 17:30 Sala konferencyjna
KURSY KOMPUTEROWE
W ramach projektu e-Mocni
Zapisy w Dziale Promocji
Biblioteki osobiście lub telefonicznie 338479816
Poziomy: podstawowy i średnio zaawansowany
Kursy są bezpłatne

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W BIBLIOTECE
Porad udziela dr Mieszko
Nowicki w każdy piątek.
Obowiązują zapisy, osobiście
w dziale promocji Biblioteki
lub telefonicznie 338479816

narodowych filmach, główBICF. KLUB FILMOWY
ZAJĘCIA DLA NAJMŁODnie w produkcjach o miłości.
Dyskusje o filmie
SZYCH W MIKROŚWIECIE
Podczas polskiej trasy kon17.01 godz. 17:00 MultimeZABAWY
certowej promować będzie
dia, wstęp wolny
Blok ruchowy
nowy album „Live in BratiZabawy i gry ruchowe dla
slava”.
dzieci w wieku od 2–7 lat
Bilety w cenie 25 zł do nabycia w Café Bergson, plac ks. Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu udostępnia również bezpłatnie, w godzinach otwarcia: piłkarzyki, szachy,
Jana Skarbka 2 w Oświęcigry planszowe, PlayStation 3 i 4, X-Boxa, salki kinowe, stanowiska komputerowe z dostępem do internetu i skanerami, jęmiu. Rezerwacji można dokonywać na stronie cafe@ajcf. zykowe kursy komputerowe obejmujące pakiet języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego.
Zapraszamy do korzystania!
pl/. Ilość miejsc ograniczona.

kultura
Przedwojenny oświęcim

pejzaż za mgłą

M

Ostatni w tym roku artykuł dotyczący
publikacji w przedwojennych mediach
poświęcamy oświęcimskiej perle polskiego przemysłu motoryzacyjnego*.

N

bryk Maszyn i Samochodów
„OŚWIĘCIM” SA.
Na Komturze (tak w skrócie nazywano wystawę) prezentowano znane marki samochodowe,
europejskie
i amerykańskie. Wśród naj-
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BOGNA WERNICHOWSKA

Dobre uczynki

Światowe sukcesy
oświęcimskich
samochodów

a
Międzynarodowej
Wystawie Komunikacji i Turystyki
w Poznaniu w 1930 r. uwagę
zwiedzających
przyciągało
stoisko Zjednoczonych Fa-
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nowszych modeli aut świetnie
prezentowały się samochody
produkowane w najmłodszej
wówczas w kraju oświęcimskiej fabryce – od „najmniejszego typu ludowego Piccolo”1
z 4-cylindrowym silnikiem
o mocy 18 KM do luksusowych Grandów. Podziw budziła różnorodność oświęcimskiej produkcji, ponieważ
prócz popularnych karoserii limuzynowych i torpedo
prezentowano „nadzwyczaj
gustownie i luksusowo wykonane wozy z karoserjami
sportowemi i business coupé”.
Chwalono oświęcimską fabrykę za rozwój w iście amerykańskim tempie, biorąc
pod uwagę, że powstała ona
zaledwie rok wcześniej. Wróżono pomyślną przyszłość
i umacnianie pozycji na rynku, biorąc pod uwagę solidną konstrukcję i sprawność
aut. Trafność rozwiązań technicznych potwierdzały liczne
wcześniejsze sukcesy na imprezach sportowych, takich
jak: wyścig pod Ojcowem,
rajd pętlicowy krakowski,
wyścig płaski katowicki, wyścig alpejski, jazda niezawodności w Koszycach.
W 1930 r. spółka akcyjna
„Oświęcim” prezentowała się
również na Targach Wschodnich we Lwowie, budząc powszechne uznanie i zainteresowanie
zwiedzających
samochodami produkowanymi w naszym mieście.
– Kamila Drabek
*Artykuły z przedwojennej prasy udostępnia Łukasz Szymański.
1
Cytaty i informacje pochodzą
z Księgi pamiątkowej Związku Zrzeszeń Pracowników Publicznych Woj. Krakowskiego ku
uczczeniu pierwszego dziesięciolecia odrodzonej ojczyzny, Kraków 1931.

oraliści
przypominali o spełnianiu ich przez cały
rok, tak samo duchowni w kazaniach, pedagodzy w szkołach, a felietoniści
na łamach prasy… Dbałość
o dobro bliźnich, pomoc
w potrzebie, dzielenie się tym,
co się posiadało – podobne
tematy były zawsze aktualne. A szczególnie w adwencie i Wielkim Poście, kiedy
bliskość największych w roku
liturgicznym świąt nakazywała zatroszczyć się o innych
– przede wszystkim o osoby
uboższe, mniej edukowane,
pozbawione możliwości zaspokojenia rozmaitych potrzeb – także i duchowej natury.
W okresie adwentu wielu lepiej sytuowanych, a także dobrze wykształconych
i należących do wyższych sfer
mieszkańców Galicji podejmowało rozmaite filantropijne działania na rzecz innych
– kultywowane później nie
tylko przez najbliższe miesiące, ale i lata.
Dbałość, by w czasie świąt
Bożego Narodzenia ubożsi
i osamotnieni mieli ciepło w
swych izbach i lepsze jadło
na stole – istniała od zawsze.
Dobre uczynki mające na celu
dopuszczenie tych, których
nie stać było, by uczestniczyć
w korzystaniu z oświaty i kultury – zaczęto spełniać około
połowy XIX stulecia. I należy wspomnieć, że nie od razu
były akceptowane przez środowiska udzielające się filantropijnie.
Kiedy w latach 60. prasa
doniosła, że profesor Uniwersytetu w Krakowie ukrywający się pod inicjałami R. K.
ofiarował Towarzystwu Dobroczynności „15 książek ilustrowanych w języku polskim
traktujących o przyrodzie
i geografii świata”, pragnąc,
by „trafiły do ubogich rodzin
mających podrastające dzieci”, niektórzy uważali ten gest
za „fanaberię, jako że potomstwu biedaków bardziej przydadzą się ciepłe ubrania niż
oglądanie obrazków przedstawiających egzotyczną faunę

i mieszkańców innych kontynentów”… Ale pomysł spodobał się hrabinie Katarzynie
Potockiej, która na Gwiazdkę
1869 roku wyposażyła dwie
ochronki będące pod opieką
Towarzystwa Dobroczynności w biblioteczki składające
się z kilkudziesięciu książek
„dla dzieci młodszych i starszych – w tym atlasy fauny
i zbiór map geograficznych
oraz słowniki ortograficzne i wzory kaligrafii”. (Nazwa „ochronka” odnosiła się
w tamtych czasach nie tylko
do miejsc opieki nad dziećmi niechodzącymi jeszcze
do szkoły, ale i do świetlic,
gdzie ubodzy uczniowie mogli otrzymać obiad i znaleźć
spokojne miejsce, by odrobić
lekcje).
W adwencie 1875 roku
narodziła się też inicjatywa,
aby studenci uniwersytetu,
a także dobrze wyedukowane
panie z krakowskiego towarzystwa udzielali korepetycji
obcych języków – niemieckiego i francuskiego niezamożnym uczniom szkół
średnich, a także młodym subiektom z firm handlowych
i pragnącym zdobyć podstawy obcej mowy czeladnikom.
Pomysłodawcy zdawali sobie
sprawę, że dla takich właśnie
młodych ludzi znajomość języków jest trudno dostępna,
a wielce potrzebna. Niemiecki otwierał drogę do praktyk
w Wiedniu czy pracy w innych krajach monarchii.
Zainteresowanie
było
duże, wytrwałość w zgłębianiu języków niestety mniejsza, ale ci, którzy wytrwali,
byli – i po latach – wdzięczni za pomoc. W dzienniku
„Czas” ukazywały się dziękczynne listy szacownych kupców i rzemieślników cenionych w Wiedniu, Pradze,
Budapeszcie i innych miastach cesarstwa – że dzięki
bezinteresownej pomocy korepetytorów – woluntariuszy
opanowali na tyle język obcy,
że mogli pracować, a także
wzbogacić się poza granicami
Galicji.
Boże Narodzenie – czas
radości i beztroski – otwie-

rał przed lepiej sytuowanymi możliwości korzystania
z rozmaitych form rozrywki. A pod koniec XIX stulecia pojawiły się dobroczynne
inicjatywy pozwalające i ludziom o bardzo skromnych
dochodach odwiedzać teatry.
Co roku – w adwencie pojawiały się informacje o zakupieniu przez dobroczynne organizacje biletów teatralnych
na wybrane spektakle popołudniowe wystawiane pomiędzy świętami Bożego Narodzenia a dniem Trzech Króli.
Z reguły grano wówczas sztukę „Kościuszko pod Racławicami” – Ludwika Anczyca, znanego krakowskiego
dziennikarza i dramaturga,
albo „Krakowiaków i Górali”
Bogusławskiego. Treść była
zrozumiała nawet dla mało
wyrobionej widowni, nie
pozbawiona elementów patriotycznych. Aktorzy ubrani byli w barwne narodowe
i ludowe stroje, sukmany, żupany, kontusze. Orkiestra teatralna grała znane wszystkim melodie, a zachwycona
publiczność długo biła brawo.
Jak dalece te chwile zapadły w pamięć ludzi przeżywających pierwsze w życiu teatralne wzruszenia świadczyć
może fakt, że i po wielu latach
w pamiętnikach pisanych już
w wolnej Polsce wspominano
„Kościuszkę pod Racławicami” jako niezapomniany epizod sprzed lat.
Uczniowie
gimnazjów
i panny uczęszczające na
żeńskie pensje też przygotowywali świąteczne przedstawienia. Często tzw. „żywe
obrazy” o treści patriotycznej przeplatały się deklamacjami wierszy sławnych
polskich poetów i śpiewem
kolęd. Organizatorzy przekazywali część zaproszeń filantropkom opiekującym się
dobroczynnymi instytucjami,
aby podopieczni mogli bodaj
przez jeden świąteczny wieczór wejść w nieco inny świat.
W przerwie tych właśnie widzów częstowano świątecznym ciastem i herbatą, który
to poczęstunek był dodatkową atrakcją.

ROZSTRZYGNIĘCIE Konkursu!!!
W listopadowym wydaniu „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” ogłoszony został konkurs zorganizowany z okazji trwającego w naszym mieście Roku Andrzeja Patrycego Nideckiego. Można było wygrać nagrody rzeczowe – dwa dyski zewnętrzne i dwa ciśnieniomierze elektroniczne – ufundowane przez Wydawcę GZO – Oświęcimskie Centrum Kultury.
Prawidłowe odpowiedzi: 1. Andrzej Patrycy Nidecki był znawcą i komentatorem dzieł Cycerona, 2. A. P. Nidecki został pochowany
w Wenden, 3. Tablicę pamiątkową poświęconą A. P. Nideckiemu odsłonięto w 1984 roku przy ulicy Plebańskiej w Oświęcimiu.
Spośród dostarczonych do redakcji odpowiedzi wylosowani zostali zwycięzcy. Są to: Izabela Wołodźko, Aneta Pawłowska, Danuta
Piskorz i Maria Kramarczyk. Gratulujemy i prosimy o kontakt z redakcją.

sport

GRUDZIEŃ 2017

14

KRZYŻÓWKA 12/2017

Grand Prix Beskidów Karate Kyokushin z udziałem oświęcimian

Coraz bardziej rozpoznawalni!

„Głos Ziemi
Oświęcimskiej”

KUPON
krzyżówka 12/2017

Litery uporządkowane
1 do 29 utworzą rozwiązanie – myśl Salomona,
które wraz z kuponem
nr 12 naklejonym na
kartę pocztową należy
dostarczyć do 10 stycznia
2018 r. do redakcji GZO,
Oświęcimskie Centrum
Kultury, ul. Śniadeckiego 24 w Oświęcimiu.
Na zwycięzcę losowania czeka nagroda
książkowa. Prawidłowe
rozwiązanie krzyżówki nr 11/2017 brzmi:
„Ból oczyszcza duszę”.
Nagrodę książkową
otrzymuje p. Janina Kosowska z Oświęcimia.
Gratulujemy i prosimy
o kontakt z redakcją.

Poziomo:
1) Centralny punkt brzucha;
* Imię Cygana;
2) Część oka jak gra zespołowa;
3) Ciało w stanie płynnym;
* Angielskie w kuchni;
4) Przenośnik w kopalni;
5) Szeroki futrzany szal;
* Uczeń seminarium;
7) Wieczko jak taniec;
* Katarakta;
9) Nagła zmiana kierunku;
* Może być na cztery koła;
11) Naczynie z uchem;
* Powała;
13) Powieść z Babiniczem;
* Na trasie Malbork–Gdańsk;
14) Domena Andrzeja Wajdy;
15) Strzał z wielu dział;
* Wada, przywara;
16) Angielska część Wielkiego
Szlema;
17) Uczta pierwszych chrześcijan;
* Król okrągłego stołu;

OGŁOSZENIA DROBNE
Zatrudnię panią z zamieszkaniem i wyżywieniem do pomocy
w pensjonacie w Zakopanem. Telefon 608 444 554

Aby zamieścić reklamę lub ogłoszenie
drobne należy skontaktować się
z redakcją „GZO”.
GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ

Pionowo:
A) Klient lekarza;
* Telegram;
B) Jar, parów;
C) Wigilijna potrawa;
* Decydująca bitwa;
D) Gromada psów;
E) Wygląd, zarys;
* Reperacja;
G) Porcja w dłoni;
* Powieść Camusa;
I) Bok czaszki;
* Uroczysta pieśń religijna;
K) Pasożyt w jelitach;
* Ten zarost mędrcem nie czyni;
Ł) Mały kuzyn okonia;
* Strój księdza;
M) Filmowy kochanek;
N) Piekielna głębia;
* Rozłąka;
O) Nie dla wegetarianina;
P) W ręce murarza;
* Pracownik browaru.

KOLEJNE WYDANIE
„Głosu Ziemi
Oświęcimskiej”
we wtorek
16 stycznia 2018 R.
„gzo” W FORMIE
ELEKTRONICZNEJ
dostępny
NA WWW.OCK.ORG.PL
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Oświęcimskie Centrum Kultury,
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szych zawodników – ocenia
sensei Mariusz Pawlus, trener w Oświęcimskim Klubie
Karate.
– Doświadczenie nabyte podczas zawodów na tak wysokim poziomie i rywalizacja
z rywalami zagranicznymi
z różnych organizacji karate z pewnością zaprocentuje w najbliższej przyszłości.
Jeszcze raz duże brawa dla
całej naszej kadry, która jest
już bardzo poważnie rozpoznawalna i potwierdza dobry
kierunek szkolenia w naszym
klubie – zakończył sensei Mariusz Pawlus.

Wyniki oświęcimian:
Złoto – Elżbieta Ferenc
Złoto – Szymon Dębski
Złoto – Oliwia Greczner
Złoto – Roksana Greczner
Srebro – Katarzyna Kotapka
Srebro – Natalia Matusz
Srebro – Dominik Matusz
Srebro – Adam Dzięgiel
Srebro – Mateusz Ostrowski
Brąz – Dominika Chylińska
Odpadł w 1/4 finału – Mateusz Dębski
Odpadła w 1/4 finału – Oliwia Madej
Odpadła w 1/4 finału – Anna
Ferenc
– mac

Fot. zbiory klubu

220 zawodników z 25 klubów
różnych organizacji karate wystartowało w trzeciej już edycji Grand Prix Beskidów Karate Kyokushin. W zawodach
rozegranych w Bielsku-Białej wzięli udział reprezentanci
Łotwy, Ukrainy i oczywiście
Polski. Kolejny udany występ
zaliczyli zawodnicy Oświęcimskiego Klubu Karate.
Na najwyższym stopniu podium stanęła Elżbieta Ferenc, Szymon Dębski, Oliwia Greczner oraz Roksana
Greczner.
– Jestem zadowolony z wyników uzyskanych przez na-

Dobra pozycja wyjściowa Unii przed rundą rewanżową

Finisz „na piątkę”
O udanej rundzie jesiennej
mogą mówić piłkarze czwartoligowej Unii. Na półmetku rozgrywek biało-niebiescy zajmują wysokie, czwarte
miejsce z niewielką stratą do
lidera. Prowadzi krakowski
Hutnik wraz z Wiślanką Grabie. Ten duet o trzy punkty
wyprzedza Górnika Wieliczkę i ma pięć „oczek” przewagi
nad zespołem z Oświęcimia.
W ostatnim przed zimową
przerwą pojedynku o punkty unici walczyli na wyjeździe
z Olkuszem. Podopieczni Jacka Dobrowolskiego zagrali
wręcz koncertowo i zwyciężyli 5:1 (2:0). Głównym dyrygentem oświęcimskiej orkiesty był Bartosz Praciak,
który aż czterokrotnie zmusił
olkuskiego golkipera do kapitulacji. Jednego gola dorzucił
Przemysław Dudzic. Było to
już piąte zwycięstwo z rzędu!
W Olkuszu biało-niebiescy
po raz pierwszy „ukłuli” po
kwadransie gry. Dokładne
dośrodkowanie Jakuba Joń-

czyka na gola głową zamienił
Bartosz Praciak. Jeszcze przed
przerwą ten sam zawodnik
przymierzył z wolnego i było
już 0:2. W drugiej odsłonie na
boisku zameldował się Przemysław Dudzic, który już po
niespełna minucie wpisał się
na listę strzelców. Przy kolejnym golu Praciaka popularny
„Bolo” zaliczył asystę. Z kolei
przy ostatnim trafieniu asystował Ryś, a Praciak wykorzystał sytuację jeden na jeden z bramkarzem. Minionej
jesieni unici bardzo dobrze
radzili sobie na wyjazdach.
Wygrali aż siedem z ośmiu
spotkań! Tylko jedno zakończyło się remisem.
– Mamy za sobą bardzo udaną rundę – podkreśla Jacek
Dobrowolski, trener Unii.
– Latem mieliśmy sporo
zmian kadrowych, ale to już
za nami. Z czasem drużyna
nabrała właściwego rytmu.
Młodzi chłopcy wiele się nauczyli, mając obok siebie tak
rutynowanych i doświadczo-

nych zawodników jak Maciej
Iwański, Bartosz Praciak czy
Marcin Pluta. Naszą siłą był
kolektyw i chciałbym, aby tak
samo było na wiosnę – podsumował Jacek Dobrowolski.
Tak się złożyło, że w ostatniej
kolejce trzy punkty stracił prowadzący Hutnik. Ekipa z Nowej Huty uległa niespodziewanie na swoim stadionie Orłowi
Ryczów 1:2. Ten wynik niewątpliwie jeszcze bardziej uatrakcyjnia perspektywę wiosennych spotkań o mistrzostwo
i awans do trzeciej ligi.
KS Olkusz – Unia Oświęcim
1:5 (0:2)
Bramki: 0:1 Praciak 15, 0:2
Praciak 30, 0:3 Dudzic 55, 0:4
Praciak 57, 0:5 Praciak 60, 1:5
Żmudka 90.
Unia: Stępień (80. Bajdziak) –
Rzeszutko, Balon, Pluta, Pietraszko (46. Grzywa) – Ryś,
Jończyk (75. Pacyga), Kaleta
(75. Kabara), Skrzypiec (54.
Dudzic) – Praciak, Ryszka.
Trener: Jacek Dobrowolski.
– mac
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Zweryfikowany wynik półfinału Pucharu Polski zachod- Młodzi hokeiści z Oświęcimia złożyli wizytę w partnerskim
Dachau oraz Monachium
niej Małopolski

Solarze grają dalej

Niemcy przyjadą z rewizytą

Soła Oświęcim zagra w finale rozgrywek Pucharu Polski zachodniej Małopolski.
Ich rywalem będzie inny
trzecioligowiec – MKS Trzebinia-Siersza, która miała
wolny los. To spotkanie rozegrane zostanie już na wiosnę
(3 marca w Trzebini). W półfinale podopieczni Sebastiana
Stemplewskiego ograli klasę
niżej notowanego Orła Ryczów, a mecz miał swoją dogrywkę długo po jego zakończeniu.
Półfinał w Ryczowie dostarczył sporo emocji. Już pierwsza akcja gospodarzy przyniosła im prowadzenie. Po
uderzeniu Piotra Gołdowskiego golkiper solarzy zdołał sparować piłkę, ale był już
bezradny wobec poprawiającego Piotra Włosiaka. Na
wyrównującego gola przyszło
czekać do 40. minuty. Wówczas Jakub Snadny „na raty”
pokonał Konrada Kawalera w sytuacji jeden na jeden.
Druga odsłona należała do
oświęcimian, jednak solarze
zawodzili pod bramką rywali. Po dokładnym dograniu
Przemysława Knapika pomylił się Jakub Snadny, a piłkę
po strzale Kamila Szewczy-

UKH Unia Oświęcim pokonał ESV Dachau 7:2 w prestiżowej potyczce towarzyskiej.
Do rewanżu dojdzie w grodzie nad Sołą. Młodzi hokeiści z Uczniowskiego Klubu
Hokejowego Unii uczestniczyli w pierwszym w historii
wyjeździe w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży. W ubiegłym roku gośćmi unitów byli zawodnicy
z klubu ESV Woodpeckers
Dachau. W tym roku biało-niebiescy wyjechali na tydzień do Niemiec.
– Program przygotowany
przez organizatorów był bardzo bogaty – mówi prezeska
UKH Unii Oświęcim, Katarzyna Kot.
– Zwiedziliśmy wspólnie
miasto i Miejsce Pamięci Da-

Solarze zagrają w finale zachodniej Małopolski z MKS-em Trzebinia
Fot. mac

ka obronił bramkarz Orła.
O pechu mógł też mówić Arkadiusz Czapla, który ostemplował słupek. Wydawało się,
że o wszystkim rozstrzygnie
seria „jedenastek”. Jednak już
w doliczonym czasie mierzonym uderzeniem przy „długim słupku” popisał się Mateusz Gleń. Asystę przy tym
trafieniu zanotował Przemysław Knapik.
Soła wygrała zatem 2:1, ale
ostatecznie wynik zweryfikowano jako 3:0 dla oświęcimian. Wszystko za sprawą
gry nieuprawnionego zawodnika w ekipie Orła Ryczów.
Jakub Smagło powinien bowiem pauzować za nadmiar

chau, lotnisko w Monachium
oraz piękny monachijski rynek, czyli Plac Mariacki.
Dużą atrakcją był wyjazd
na wycieczkę do pięknych
bawarskich zamków Neuschwanstein oraz Hohenschwangau. Jednak najbardziej w pamięci, zwłaszcza
chłopcom, zapadła wizyta w
Muzeum BMW oraz Centrum Olimpijskim i spotkanie z zawodnikiem hokejowej drużyny Rad Bull
Monachium – dodaje Katarzyna Kot.
W czasie pobytu w Niemczech oświęcimianie uczestniczyli we wspólnych zawodach sportowych, treningach
i meczach hokejowych. Ich
zwieńczeniem był mecz przyjaźni ESV Dachau z UKH

Unią Oświęcim, który obserwowali z trybun burmistrz
Dachau – Florian Hartmann
oraz prezydent Oświęcimia –
Janusz Chwierut.
Spotkanie zakończyło się
zwycięstwem unitów 7:2.
– Mamy nadzieję, że za rok
spotkamy się w meczu rewanżowym na Chemików
4 i damy szansę wyrównania bilansu młodym Bawarczykom – kończy Katarzyna
Kot.
Międzynarodowa
wymiana młodzieży była możliwa
dzięki współpracy z Urzędem Miasta Oświęcim oraz
fundacją Polsko-Niemiecka
Współpraca Młodzieży.
– mac

kartek. Ta decyzja ma oczywiście tylko proceduralne
znaczenie.
ORZEŁ Ryczów – SOŁA
Oświęcim 1:2 (1:1)
Bramki: Włosiak 1 – Snadny 40, Gleń 90+1. Sędziował:
Jonasz Kita z Libiąża. Żółte
kartki: Drobniak – Bała, CyCztery porażki oświęcimskich solarzy na zakończenie rungnar. Widzów: 200.
SOŁA: Mioduszewski – Wa- dy jesiennej w trzeciej lidze
das, Wawoczny, Hałgas,
Drzymont – Gaudyn (60. Kasolik), Bała (63. Szewczyk),
Szymczak (69. Knapik), Stankiewicz (46. Gleń) – Cygnar
(86. Czapla), Snadny. Trener: O tym, że Soła przed kilkoma
tygodniami otwierała trzeSebastian Stemplewski.
– mac cioligową tabelę nikt już niestety nie pamięta. Upiorna
seria czterech ostatnich porażek spowodowała spadek
aż na ósme miejsce. To efekt
Ruszył halowy sezon amatorskich rozgrywek piłkarskich kolejnych przegranych ze
Spartakusem Daleszyce (1:3
w Oświęcimiu
u siebie), MKS-em Trzebinia (2:0 na wyjeździe), Stalą
(3:0 w Rzeszowie) i Wiślanami Jaśkowice (1:2 w Oświęcimiu).
W wyjazdowym starciu przeSolarze zanotowali fatalną końcówkę rundy jesiennej
ciwko Stali solarze nie zasłutrzeciej lidze
Futbolowi amatorzy w mie- jednak USB wygrał trzy kolej- Klasyfikacja najskuteczniej- żyli na aż tak dotkliwą po- w
Fot. mac
ście nad Sołą nie mają cza- ne mecze (9:4 z Kamikaze, 5:3 szych piłkarzy: Walus (Zaborze rażkę. Oświęcimianie często
su na nudę. Jeszcze do koń- z Jt_Cleaning i 11:5 z Porow- Zdrój) – siedem goli, Steizer gościli w polu karnym go- tkania! Pokonała kolejno dyktować „jedenastkę” dla
ca nie opadł pył po sezonie skim Consulting). Współlide- (Antidotum), Wróbel (Sharks), spodarzy, ale brakowało wy- JKS 1909 Jarosław 4:2 u sie- gospodarzy. Podopieczni Seletnim, a już ruszyła kolejna rem jest Jt_Cleaning. Ta dru- Karaśkiewicz (Wilcza Hor- kończenia. To, co było ich bie, Spartakusa Daleszyce 4:1 bastiana Stemplewskiego doedycja „halówki”. Do zimo- żyna oprócz porażki z USB, da Team), Hyla (Kamikaze) atutem, chociażby w pa- na wyjeździe i wreszcie MKS magali się karnego, bo ich
wych rozgrywek zgłosiło się pokonała 7:5 Kamikaze, 3:2 – wszyscy po sześć, Węglarz miętnym starciu z Motorem Trzebinię 2:1 na swoim sta- zdaniem po uderzeniu Jakuba
dwanaście drużyn, które są Porowskiego Consulting oraz (Antidotum), Barciak (Porow- Lublin w Oświęcimiu (6:0), dionie. Zwyciężyła także Sołę. Snadnego piłka trafiła w rękę
już blisko półmetka pierw- 6:5 Zaborze Zdrój). Jedynym ski Consulting), Włodarczyk tym razem okazało się naj- W tym sezonie Wiślanie wy- Nikodema Morawskiego. Sęszej rundy. W lecie najlepszy zespołem, który do tej pory (Zaborze Zdrój) – wszyscy po większą bolączką. Za brak stępują w roli beniaminka dzia miał jednak odmienne
był DS Bruk. Kto zgarnie zi- nie stracił jeszcze punktów jest pięć, Płaczek (Jt_Cleaning), Ci- skuteczności Sole przyszło i radzą sobie bardzo dobrze. zdanie i czwarta z rzędu pomową koronę? Ligę organi- Antidotum, ale rozegrali oni nal (USB), Wąsik (DS Bruk- bardzo drogo zapłacić. Dru- W rundzie jesiennej zgroma- rażka oświęcimskiej drużyny
zuje Oświęcimskie Stowarzy- o jeden mecz mniej. Mają „na -Sports Bar), Wykręt (Team żyna z plant fatalnie „weszła dzili o trzy „oczka” więcej od stała się faktem.
w mecz”. Już po niespełna 20. solarzy. Przyjezdni potrzebo- SOŁA Oświęcim – WIŚLAszenie Sportu Amatorskiego rozkładzie” Team Błonie (7:3), Błonie) – wszyscy po cztery.
„OSSA” przy sporym współ- Kwiaciarnię Nietylko (8:2)
– mac minutach przegrywała róż- wali niespełna pięciu minut, NIE Jaśkowice 1:2 (0:1)
nicą dwóch trafień. Później aby objąć prowadzenie. Soła Bramki: Snadny 80 – Labut
udziale miasta Oświęcim.
i DS Bruk-Sports Bar (4:3).
Soła za wszelką cenę szuka- próbowała doprowadzić do 5, Czarnecki 49. Sędziował
W tej edycji sezonu haloweła kontaktowego gola, ale za- wyrównania, ale wynik przed Łukasz Szczółko z Lublina.
go wystartowały ekipy: USB,
wodziła pod bramką rywa- przerwą nie uległ zmianie. Żółte kartki: Dynarek, WaAntidotum, Jt_Cleaning, DS
la. Na krótko przed końcem Krótko po zmianie stron Bar- woczny, Cygnar – Morawski.
Bruk-Sports Bar, Sharks, Pospotkania rzeszowianie trafi- tosz Czarnecki wykorzystał Widzów: 150.
rowski Consulting, FC Reli po raz trzeci i było w zasa- sytuację sam na sam z bram- SOŁA: Gargasz – Jamróz, Kakonstrukcja, Wilcza Horda
karzem i Wiślanie prowadzili solik, Drzymont, Szewczyk –
dzie „po herbacie”.
Team, Zaborze Zdrój, KamiPunktów nie przyniósł tak- już 0:2. Nadzieję w oświęcim- Snadny, Gleń, Dynarek (74.
kaze, Team Błonie i Kwiaciarże kończący futbolową jesień skie serca wlał Jakub Snad- Stankiewicz), Szymczak (46.
nia Nietylko. Po pierwszych
mecz z Wiślanami Jaśkowice ny, który na 10 minut przed Wawoczny) – Czapla (59.
meczach na czele usadowił się
na stadionie im. Braci Kisie- końcem zdobył kontaktowe- Hałgas), Cygnar. Trener: Sezespół USB. Lider zanotował
bastian Stemplewski.
lińskich. W przeciwieństwie go gola.
klasyczny falstart, przegry– mac
do Soły drużyna z Jaśkowic Już podczas doliczonego
wając na inaugurację z Rewygrała cztery ostatnie spo- czasu gry sędzia mógł pokonstrukcją aż 1:10. Później

Dwanaście ekip walczy
o mistrza

Seria jak z koszmarnego snu
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Najmłodsi adepci jujitsu z powodzeniem startowali w za- Do narodowych reprezentacji młodzieżowych trafili howodach w Bukownie
keiści UKH UniA

Fot. zbiory klubu

Medale we wszystkich
kolorach

Hala sportowa w Bukownie
gościła uczestników zawodów
jujitsu dla dzieci. Na starcie
nie zabrakło najmłodszych
adeptów tej dyscypliny sportu z Oświęcimia. Prowadzeni
przez shihana Przemysława
Wiśniewskiego zawodniczki
i zawodnicy spisali się znakomicie. Każdy do domu wrócił
z medalem...
Cztery brązowe, jeden srebrny i złoty medal – takim dorobkiem mogą się pochwalić młodzi oświęcimianie.
Na starcie turnieju w Bu-

kownie stanęło ponad sto
zawodniczek i zawodników
z różnych sekcji. Oświęcim
reprezentowało sześcioro zawodników w wieku od 5 do
8 lat z sekcji jujitsu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wszyscy ze startujących
oświęcimian zdobyli medale
w swoich kategoriach wiekowo-wagowych. Najlepiej spisał się Kacper Stanik, który
sięgnął po złoto. Na drugim
stopniu podium stanął Damian Zając. Kolekcję uzupełniły krążki Oliwii Szysz-

ki, Dominiki Wójcickiej,
Mateusza Saternusa i Jana
Saratowicza. Do zawodów
w Bukownie oświęcimian
przygotował instruktor sekcji shihan Przemysław Wiśniewski.
Medale zawodników z Oświęcimia w Bukownie:
Złoto – Kacper Stanik
Srebro – Damian Zając
Brąz – Oliwia Szyszka
Brąz – Dominika Wójcicka
Brąz – Mateusz Saternus
Brąz – Jan Saratowicz
– mac

Oświęcimskie powołania

Filip Płonka, Piotr Kot, Miłosz Noworyta, Kamil Klocek, Adrian Prusak, Michał
Magiera oraz Sebastian Lipiński znaleźli się w gronie
wybrańców trenerów prowadzących młodzieżowe reprezentacje Polski w różnych kategoriach wiekowych.
– Czekamy na kolejne powołania. Zwłaszcza te na grudniowe mistrzostwa świata do
lat 20 dywizji 1B na Słowenii –
mówi Katarzyna Kot, prezeska
UKH Unia Oświęcim.
Do kadry do lat 20 przygotowującej się do mistrzostw
świata zakwalifikowali się
dwaj obrońcy – Miłosz Noworyta i Kamil Klocek. Z kolei na liście rezerwowych znalazł się Adrian Prusak. Polacy
przegrali dwa towarzyskie mecze z klubowymi drużynami
z Czech. Najpierw ulegli Sparcie Praga 5:6 po dogrywce,
a dzień później przegrali z HC
Hradec Kralove 0:4.
Reprezentacja Polski do lat
18, w której występuje dwóch
zawodników Unii – Michał
Magiera oraz Sebastian Lipiński uczestniczyła w Warszawie w spotkaniach z drużyną Junost U-19 z Mińska.
Mecze kontrolne zakończyły
się jedną porażką i jednym
zwycięstwem.
Z kolei w hokejowej reprezentacji Polski do lat 16 w ostat-

nich towarzyskich meczach
z udziałem biało-czerwonych
wystąpił bramkarz – Filip
Płonka oraz obrońca – Piotr
Kot. Prowadzeni przez Wojciecha Milana młodzi Polacy
przebywali na zgrupowaniu
w Cieszynie, gdzie przygotowywali się do kontrolnych
gier w czeskiej Ostravie. Tam
rywalami naszej najmłodszej reprezentacji był HC
Havirzów, Poruba i Vitkovice. Najpierw Polacy z Fili-

pem Płonką i Piotrem Kotem
w składzie wygrali po rzutach
karnych z Havirzovem 3:2
(0:0, 1:1, 1:1). Czesi dwukrotnie obejmowali prowadzenie,
ale tyle samo razy skutecznie
odpowiadali biało-czerwoni.
Decydującego karnego wykorzystał Jakub Wenker z toruńskich Sokołów. W drugim
spotkaniu Polska U-16 zwyciężyła Porubę 4:3, a na koniec uległa Vitkovicom 0:3.
– mac

Młodzi hokeiści UKH Unia wystąpili w towarzyskich meczach reprezentacji Polski do lat 16
Fot. mac

me miejsce w ligowej tabe- cji chciałoby się szybko za-

Oświęcimska Unia wygrywa po rzutach karnych pod Tatrami i pokonuje na wła- li. Pierwsza tercja pojedynku pomnieć. Przyspieszyliśmy
snym lodzie opolskiego Orlika
w Oświęcimiu nie przyniosła w kolejnych 20 minutach,

Skok na siódme miejsce
Arcyważne pięć punktów padło łupem hokeistów oświęcimskiej Unii w dwóch
ostatnich meczach. Po zwycięstwie w Nowym Targu za
dwa punkty nad „Szarotkami’, podopieczni Jirziego Sejby pokonali we własnej hali
sąsiadującego w tabeli Orlika z Opola. To dobrze wróży na najbliższą przyszłość.
Celem zespołu z ulicy Chemików jest szóste miejsce na
zakończenie sezonu zasadniczego. Póki co, unici plasują
się „oczko” niżej.
Ostatni klasyk między Unią
i Podhalem został rozegrany
w Nowym Targu. Wydawało
się, że komplet punktów zgarną górale. Trener Jirzi Sejba postanowił zaryzykować
i stosunkowo szybko zdecydował się na manewr z wycofaniem bramkarza. Opłaciło
się, bo Wojciech Wojtarowicz
na 83 sekundy przed końcem
doprowadził do dogrywki.
Właśnie Wojciech Wojtaro-

wicz był bohaterem pojedynku pod Tatrami. To on otworzył wynik, a trafienie mocno
obciąża konto reprezentacyjnego golkipera – Przemysława Odrobnego.
Gospodarze jeszcze przed
pierwszą przerwą zdołali doprowadzić do remisu,
ale w 25. minucie zrobiło się

1:2. Martin Kasperlik uderzył
w słupek, a krążek po odbiciu się od obrońcy wylądował
w siatce. Szybko wyrównał
Oskar Jaśkiewicz, który popisał się potężnym uderzeniem
z „niebieskiej”. W 37. minucie w sytuacji jeden na jeden
z Michalem Fikrtem faulowany był Siergiej Ogorodnikow

Po wygranych nad Podhalem i Orlikiem oświęcimianie
awansowali na siódme miejsce w tabeli hokejowej ekstraligi
Fot. mac

i sam poszkodowany wymierzył sprawiedliwość. Wyrównał podczas gry bez bramkarza Wojciech Wojtarowicz.
Co ciekawe, oświęcimianie
zmarnowali w regulaminowym czasie dwa karne (Jan
Danecek, Martin Kasperlik),
ale w dodatkowych najazdach
zachowali więcej zimnej krwi.
– Zdecydowanie najbardziej
udana w naszym wykonaniu była pierwsza odsłona –
mówi Jirzi Sejba, trener hokeistów Unii.
– To bezsprzecznie najlepsze 20 minut, odkąd jestem
w Oświęcimiu. W drugiej tercji do głosu doszło Podhale,
ale na końcu szczęście było po
naszej stronie. Brawa za walkę
należą się całemu zespołowi –
stwierdził Jirzi Sejba.
Po wygranej w Nowym Targu, unici odprawili opolskiego Orlika. Biało-niebiescy odnieśli niezwykle cenne
zwycięstwo, bo dzięki tej wygranej awansowali na siód-

goli. Dopiero w 34. minucie
wynik otworzył niezawodny
ostatnio Wojciech Wojtarowicz. Ten doświadczony napastnik dokładnie przymierzył przy „krótkim” słupku.
Znakomicie dla Unii rozpoczęła się trzecia tercja. Już
w 19. sekundzie tej części na
2:0 podwyższył Sebastian Kowalówka. Kiedy lot krążka po
strzale Damiana Piotrowicza umiejętnie zmienił Wojtarowicz, wydawało się, że
wszystko jest już jasne.
Gospodarze prowadzili 3:0,
ale Orlik nie zamierzał wywieszać „białej flagi”. Opolanie dwukrotnie zdołali wykorzystać okres gry w liczebnej
przewadze. Nagle zrobiło się
już tylko 3:2. Goście postawili wszystko na jedną kartę
i za wszelką ceną szukali wyrównania. Trener Jacek Szopiński poprosił o czas i wycofał bramkarza. Manewr się
nie powiódł. Sebastian Kowalówka uderzeniem do pustej bramki ustalił końcowy
rezultat.
– Długo się budziliśmy w tym
meczu, bo o pierwszej ter-

a później niejako na własne
życzenie zafundowaliśmy sobie nerwową końcówkę. Ważne, że wszystko skończyło się
po naszej myśli – komentował Jirzi Sejba.
TatrySki Podhale Nowy Targ
– Unia Oświęcim 3:4 po rzutach karnych (1:1, 2:1, 0:1, 0:0
dogrywka, 2:3 karne)
Bramki: 0:1 Wojtarowicz
(Wanat) 05.45, 1:1 Zapała
(Gruszka) 10.43, 1:2 M. Kasperlik (Tabacek, Gębczyk)
24.52, 2:2 Jaśkiewicz (Zapała,
Kolusz) 27.10, 3:2 Ogorodnikow – karny 37.18, 3:3 Wojtarowicz (S. Kowalówka, Danecek) 58.37, 3:4 Wojtarowicz
– decydujący karny.
Unia Oświęcim – PGE Orlik
Opole 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)
Bramki: 1:0 Wojtarowicz
(Piotrowicz) 33.53, 2:0 S. Kowalówka (O. Kasperlik, Jan
Danecek) 40.19, 3:0 Wojtarowicz (Piotrowicz, S. Kowalówka) 50.25, 3:1 Przygodzki
(Zatko, Bychawski) 50.58, 3:2
Kisielewski (Zatko, Baranyk)
52.40, 4:2 S. Kowalówka (Danecek, Tabacek) 59.32.
– mac

