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Zapowiada się inwestycyjny rok
Rada Miasta Oświęcim na sesji w grudniu 2017 przyjęła najważniejszy dokument
określający finanse miasta. Dochody w 2018 roku wyniosą ponad 198 mln zł,
a wydatki ponad 214 mln zł.

Już niedługo z hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 będą korzystali nie tylko uczniowie, ale też stowarzyszenia
i kluby sportowe

Najwięcej środków z budżetu
miasta na 2018 rok przeznaczone jest na oświatę – prawie
49 mln zł. Transport i łączność pochłonie ponad 38 mln
zł, gospodarka mieszkaniowa
ponad 11,4 mln zł. Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska jest zapisane
w budżecie 16,4 mln zł, a na
pomoc społeczną 14,6 mln
zł. Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego jest ponad 15,7 mln zł, a na kulturę
fizyczną 18,5 mln zł.
Miasto Oświęcim stawia na
inwestycje, w tegorocznym
budżecie przeznaczyło na
nie ponad 48 mln zł, w tym
16 mln zł pozyskano z pieniędzy zewnętrznych. Co spośród wielu planów jest dla
włodarzy najważniejsze?
– Wśród strategicznych decyzji, które będziemy realizować w 2018 roku znajduje
się między innymi budowa
wielopoziomowego parkingu
Park and Ride na terenie byłego hotelu Glob. Dzisiaj budynek odstrasza wielu ludzi
i nie buduje nam pozytywnej
opinii na zewnątrz. Często
osoby odwiedzające Państwowe Muzeum Auschwitz-

Oświęcim

-Birkenau przejeżdżają obok
tego budynku i widząc go,
nie mają najlepszego obrazu
miasta. Ale to się zmieni. Już
w lutym rozpoczną się prace związane z wyburzeniem
tego obiektu, a w następnych
miesiącach rozpocznie się
budowa parkingu. Realizacja inwestycji potrwa przeszło dwa lata, a efekt będzie
w 2020 roku. Parking będzie
miał prawie trzysta miejsc
dla samochodów osobowych.
Inwestycja jest też połączona
z planami PKP związanymi
z modernizacją linii kolejowej pomiędzy Oświęcimiem
a Trzebinią i przebudową
budynku dworca kolejowego
– informuje Janusz Chwierut,
prezydent Oświęcimia.
Miasto na ten projekt pozyskało 14,3 mln zł pieniędzy
unijnych, które stanowią
85 proc. kosztów przedsięwzięcia. Oświęcimski Park
and Ride będzie pełnić funkcję węzła przesiadkowego
w kierunku Krakowa, Katowic czy Czechowic-Dziedzic,
ułatwiającego mieszkańcom
Oświęcimia oraz okolicznych miejscowości korzystanie z transportu kolejowego.

Inwestycja będzie wiązała
się nie tylko z wyburzeniem
byłego hotelu Glob, ale też
przebudową ul. Powstańców
Śląskich. Nowoczesny i funkcjonalny parking będzie posiadał cztery kondygnacje
z ciekawą elewacją, gdzie powstaną stanowiska postojowe dla trzystu samochodów,
a także miejsca dla rowerów,
skuterów i motocykli.
– Ogólnie w budżecie ilość
środków zewnętrznych, które pozyskaliśmy jest bardzo
wysoka – wynosi 16 mln zł,
co oznacza, że jedna trzecia
wydatków inwestycyjnych jest
pokryta ze środków zewnętrznych – mówi prezydent.
– W ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu
Rządowego będą dokończone
zadania związane z remontem
ulicy Jagiełły oraz innych ulic
w Starym Mieście i na Starych
Stawach. W 2018 roku rozpoczynamy dwuletnie zadanie
polegające na modernizacji
ulicy Wysokie Brzegi. To bardzo istotne w nawiązaniu do
obwodnicy północnej, która
zostanie oddana do użytku
w lutym, a wtedy de facto
pierwsze rondo w Oświęci-

miu będzie u zbiegu ulicy
Koszykowej i Wysokie Brzegi.
Stan ulicy jest fatalny, nie ma
też chodników. Dzięki realizacji tego zadania chcemy
zapewnić
bezpieczeństwo
przede wszystkim mieszkańcom tejże ulicy, ale też innym
użytkownikom drogi wiodącej w kierunku osiedla Chemików czy Starego Miasta –
zaznacza Janusz Chwierut.
Kolejnym bardzo ważnym zadaniem inwestycyjnym, którego finisz miasto zapowiada w 2018 roku jest budowa
hali sportowej, największej
w powiecie oświęcimskim,
która powstaje przy Szkole
Podstawowej nr 8 u zbiegu
ulic Wróblewskiego i Słowackiego. Znajdą się tam
pełnowymiarowe boiska do
gier halowych i widownia
na czterysta miejsc. Obiekt
będzie miał parking podziemny i miejsca postojowe
na zewnątrz. Powstanie przy
nim boisko, bieżnia i plac zabaw. Teren wokół hali będzie
oświetlony i monitorowany.
Inwestycja kosztuje ponad
11,9 mln zł. Z tego 2,5 mln zł
miasto pozyskało na budowę
z Funduszu Rozwoju Kul-

tury Fizycznej Ministerstwa
Sportu i Turystyki w ramach
Programu Rozwoju Szkolnej
Infrastruktury Sportowej –
edycja 2016.
– Ta hala będzie służyć nie
tylko młodzieży z tutejszej
szkoły, ale również z innych
szkół. Korzystać z niej będą
mieszkańcy, stowarzyszenia
i kluby sportowe. Będzie nie
tylko miejscem prowadzenia
lekcji wychowania fizycznego, treningów i rywalizacji
sportowej. Tu również będą
odbywały się rozgrywki sportowe z udziałem publiczności.
Takiego obiektu brakowało
w Oświęcimiu. W 2018 roku
zakończy się budowa domu
kultury na Zasolu, który był
oczekiwany przez mieszkańców tego osiedla – wylicza
prezydent Oświęcimia.
Miasto rozpocznie rozbudowę
Dziennego Domu Pomocy.
Realizacja trzyletniego projektu „Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy
dla osób starszych poprzez
rozwój działań oraz adaptację
i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy
w Oświęcimiu”, którego celem
jest lepsza dostępność i wyższy standard usług opiekuńczych dla seniorów rozpoczęła
się w lipcu ubiegłego roku.
W 2018 roku rozpocznie się
rozbudowa nowego skrzydła integralnie połączonego z obecnym budynkiem
Dziennego Domu Pomocy.
Utworzonych zostanie trzydzieści nowych miejsc pobytu, w tym wyspecjalizowany
oddział dla osób ze szczególnymi potrzebami opiekuńczymi, między innymi
otępieniem, w tym chorobą
Alzheimera.
Władze miasta nie zapominają też o ochronie dziedzictwa
i lokalnej historii. W okresie
wakacyjnym zostanie oddany
do użytku kolejny obiekt historyczny – przedwojenny ratusz znajdujący się na Rynku
Głównym. Jest tam tworzony oddział Muzeum Zamek
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w Oświęcimiu. Ilość zadań
inwestycyjnych jest bardzo
duża. Miasto zaplanowało też
w obszarze sportu, oprócz zakończenia budowy hali przy
SP nr 1, między innymi budowę nowego węzła cieplnego i modernizację oświetlenia
w hali lodowej.
– Zabezpieczamy wszystkie
zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem miasta i staramy się realizować
te wyzwania, które postawiliśmy sobie w tej kadencji.
W większości udało się je
wykonać. Stawiamy sobie
nowe cele i przygotowujemy nowe projekty. Myślimy
między innymi o żłobku na
terenie Starych Stawów, bo
wiemy, że jest bardzo duże zainteresowanie i oczekiwanie
mieszkańców. Ale to w dalszej przyszłości. Budżet na
2018 rok, który został przyjęty zdecydowaną większością
głosów pokazuje, że możemy
znaleźć dobre rozwiązania,
które przyczyniają się do rozwoju naszego miasta i służą
oświęcimianom – podsumowuje Janusz Chwierut.
– Marzena Wilk
Reklama
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SZOPKA NOWOROCZNA
ROK ZA ROKIEM SZYBKO LECI ZNÓW SZOPKOWY KABARECIK
SUWEREN PROWADZĄCY
Są postaci z różnych stron,
stamtąd oraz także stąd!
Szopkę w świątecznym klimacie
na tym miejscu wszyscy znacie!
Pojawia się w miejskim mroku
w czas zimowy, raz do roku,
by nad miastem się pochylić,
ciut zabawić, czas umilić!
Lecz nie tylko – też w tym celu,
by doglądnąć rzeczy wielu!
To nie noworoczna gwiazda,
ale bilans mały miasta!
Oglądniemy sobie z bliska
różne sprawy i zjawiska,
a tych w mieście bywa tyle,
że pomyśleć trzeba chwilę,
aby coś z tej miejskiej sceny
wybrać tutaj do oceny,
w mieście małym i wspaniałym,
nie za dużym, nie za małym,
które w ciągłym trwa rozkwicie
i się miewa znakomicie!
To podają do wierzenia
i od lat się to nie zmienia!
A jak jest? Różnie z tym bywa,
nowa hala, droga krzywa...
wszystko płynie i jest super,
tu i tam masz brudu kupę!
Szopka znów na tym parkiecie
powie o tym, o czym wiecie!
Więc do rzeczy i do dzieła,
aby sprawa rozpęd wzięła!
Piękna sprawa oraz temat,
to o mieście jest poemat!
SUWEREN HISTORYCZNY

A na Zamku splendor wielki,
są rycerze i rycerki,
w pracach których jeden wątek:
by na Zamku był porządek
i przyjazna wszystkim pora
w bogatych zamkowych zbiorach!
Tak być musi i należy –
i w podziemiach, i na wieży!
SUWEREN TURYSTA

Przeróżności mamy wiele –
nawet pod Zamkiem tunele!
Na razie są w marnym stanie,
lecz wnet będzie ich zwiedzanie!
W tych tunelach – na to liczę –
będą różne tajemnice!
Każdy tunel, na dobrą sprawę,
musi ducha mieć lub zjawę,
a bez tego cały tunel do niczego!
SUWEREN RYNKOWY

Na Rynku przeróżne sprawy,
jest estrada, są stoiska,
a latem dla ochłodzenia radosna
fontanna tryska!
Bywa też na Rynku w lecie
rzeźbiarska ciekawa gratka –
rzeźby całkiem znakomite...
lecz źle siedzi się na ławkach...
Kiedy rynkowe podziemia z historyczną zawartością
wszystkim chętnym się ukażą –

mieszkańcom, jak również gościom!
Oby nikt przestrzeń rynkową,
nie traktował pomnikowo!
Jeśli już – tylko dlatego,
by wznieść pomnik Makowskiego
Tadeusza, co tu bywał jako dziecię,
a potem się wsławił w świecie!
SUWEREN KONESER

Niedaleko stały dwie
rzeźby rynkowe,
były na nich stopy,
mieliśmy też głowę!
Bardzo nam się widzi
tak złożone ciało
i cenimy wielce tę sprawę wspaniałą!
Każdy to zobaczy i pewnie doceni –
niechaj sztuka kwitnie
i się wokół pleni!
Lecz też były inne
słowa w ich ocenie,
że to żart ponury
oraz udziwnienie!
SUWEREN SPORTOWIEC

Basen pierwszej klasy
przypomina dobre czasy,
kiedy sponsor zakładowy
sport popierać był gotowy!
Wszyscy bardzo się starali,
więc mistrzowie wyrastali!
Wszystkim chętnym będzie dana
ścieżka Kneippa Sebastiana,
bowiem on pięknie potrafił
sprostać wodnej hydroterapii!
I ta historyczna postać
nowym czasom może sprostać!
Ksiądz Sebastian jest na fali
basenowej – to się chwali!
SUWEREN HANDLOWIEC

Handel ma osiągnięć wiele,
handluje w każdą niedzielę,
ale także ma ochotę
handlować w każdą sobotę!
Lecz niebawem to się zmieni
ten kto zechce to doceni!
SUWEREN OD KULTURY

Dom Kultury na Zasolu
nie stanie gdzieś w szczerym polu,
lecz przytuli się bez krzyku
do budynku wymienników!
Coś się doda, dobuduje –
i wszystko zafunkcjonuje!
Dla dorosłych i młodzieży
zasolańskiej splendor świeży!
Może jednak w tej potrzebie
lepszym byłby sam dla siebie!
SUWEREN PASAŻER

Nasze autobusy nowe
będą bardzo kolorowe!
Z tym problemem się uporał
pasażerski elektorat,
gdy w ankiecie się wypowie,

jakie ma kolory w głowie!
Może w kropki, w ciapki, w koła,
by jazda była wesoła!
Moje zdanie w tym przedmiocie:
autobusy całe w złocie!
Również byłyby wspaniałe,
gdyby były całe białe!
Jeżdżąc po mieście wesołym
jako niebieskie anioły!
Jakie będą – dziś już wiemy,
takich widać właśnie chcemy!
SUWEREN HISTORYK

Nowy hotel Hilltonowy
prawie całkiem jest gotowy!
Wiatr historii – nie ma rady
giną Haberfelda ślady!
SUWEREN SPORTOWIEC

Sport to dzisiaj ważna sprawa,
rekreacja i zabawa!
Wciąż to mówię i powtarzam:
wnet już miliard za piłkarza
w walucie (daj spokój nerwom)
walutą tą będzie euro!
Wielu laureatów Nobla
zasłużonych dla ludzkości
nie ma tej, co kopacz znany
ceny i wartości!
W tym jest honor oraz męstwo,
nasze musi być zwycięstwo!

SUWEREN ZMOTORYZOWANY
Na parkingu, tuż przy stacji,
będzie kilka kondygnacji!
Tam gdzie dziś „Glob” albo pole
auta na górze i na dole,
auta piękne i porządne
na paliwo i pod prądem!
Dzisiaj bez automobili
nie ma ani jednej chwili!
SUWEREN LUSTRATOR

Niechaj stąd natychmiast znika
ulica Ignaca Fika!
Kiedyś stał po stronie zła
więc ulicy już nie ma!
Fiku-miku – i po Fiku!
SUWEREN WYBORCA

Czas wyborów oczywisty
trzeba już szykować listy,
aby wygrać znów powtórnie
i mieć większość w szklanej urnie!
Ten wygrywa, tamten goni,
w urnie wszystko jak na dłoni,
kto karteczkę wrzuca jaką,
ile na niej zrobił znaków!
Wszystko będzie jak łza czyste
i jak urna przeźroczyste!
Urna kłania się w podzięce
jak aniołek przy stajence!
Gdy wybory wejdą w teren
to wypowie się Suweren,
czego chce i z jakiej racji,
według jakiej ordynacji!

SUWEREN DOPISUJĄCY
Mogę nawet, będąc przy głosie
dopisać, że kocham Zosię!
W myśl przepisów urzędniczych
mój głos z Zofią też się liczy!
Można pisać różne zdania
na karcie do głosowania!
A literat może zmieścić
na karcie część swej powieści,
to wybory nam wzbogaci
gdy przemówią literaci!
SUWEREN NIEDOPISUJĄCY
Zapisywać nic nie będę,
by się nie wykazać błędem!
Nie każdy przecież potrafi
sprostać trudnej ortografii!
SUWEREN DOPISUJĄCY
Ktoś wspominał Zosię,
co jest zwykłą Zośką,
ja wolę Beatkę
z przecudowną broszką!

SUWEREN OSTRZEGAJĄCY
Dość tej kpiny, żartów głupich,
tych pomysłów nikt nie kupi!
Głosowanie ważna sprawa,
a nie humor i zabawa!
Tylko człowiek całkiem durny
nie udaje się do urny!
Idź i głosuj – w lewo, w prawo,
bo to jest poważną sprawą!
SUWEREN SOLIDARNY

Płyną łodzie i łódki
i pontony i tratwy,
a odcinek ich drogi
nie jest prosty i łatwy!
Tak upływa im podróż,
co nie mija, lecz trwa,
nieraz brzegu dosięga
lub dopływa do dna!
Często burza się zerwie
i uderzy grom krwawy,
a ich tabor pływaczy
nędzny jest i dziurawy!
Ale jest też inaczej
między dwoma brzegami:
są łowiący ich z fali,
aby mogli być z nami!

rozmawiamy narodowo!
W narodzie człowiek się liczy,
a nie ten, kto „naród” krzyczy!
SUWEREN EUROPEJSKI

Nasz kierunek, nasza droga,
po jakim podążać tropie,
czy na prawo, czy na lewo,
być czy nie być w Europie!
Ten kto pyta o wektory
jest na głowę ciężko chory:
byliśmy i wciąż będziemy,
tam gdzie być od zawsze chcemy!
SUWEREN SCEPTYK

Europy ciężki spadek,
to pogaństwo i upadek!
Cóż, że mają Citroena,
skoro wiary u nich nie ma!
Cóż, że mają Mercedesa,
gdy im diabeł w głowach miesza!
Cóż, że mają nawet Fiata,
jeśli zło ich w krąg oplata!
A te auta, rzec to trzeba,
nie dowiozą ich do nieba!
Nasze auto było maluchem,
lecz byliśmy wielcy duchem!
My idziemy drogą prawą,
więc bijemy sobie brawo!
Patrząc tak w motoryzację
oczywiście mamy rację!
SUWEREN OSTRZEGAJĄCY

U nas milion za milionem
jest corocznie już przez lata,
nie by pięknem się zachwycać,
lecz by poznać grozę świata!
I by nie wróciła zbrodnia
dziś wśród lęku i obawy,
która kiedyś naszą ziemię
naznaczyła śladem krwawym!
Kompetentni, chętni, skorzy
zawsze są edukatorzy!
SUWEREN HISTORYK

W jesieni, jak wszyscy wiecie,
będziemy mieli stulecie –
zbratani takim obrazem
choć przez chwilę bądźmy razem!
SUWEREN PROWADZĄCY

Napisali szopek parę
Słonimski, Lechoń z Hemarem
i z Tuwimem dla humoru,
„Z nami” – to wymiar tylko metafory, co był także wśród autorów!
bo u nas, jak wiemy,
A tę szopkę, co tu leci
do dzisiejszej pory...
napisali też poeci
dużej miary, całkiem nowi
i cokolwiek powiatowi!
SUWEREN PATRIOTA
SUWEREN WĄTPIĄCY

Ja, narodu swego dziecię,
kocham naród, o czym wiecie!
Ale często tak wypada,
że bardzo kocham sąsiada,
z którym chętnie, słowo w słowo,
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Oświęcimianie o wielkich sercach
26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przeszedł
już do historii. Na ulicach Oświęcimia kwestowało stu sześćdziesięciu pięciu wolontariuszy, którym nie straszny był panujący tego dnia mróz.
Oświęcimianie i mieszkańcy
okolic po raz kolejny pokazali,
że mają wielkie i hojne serca.
Sztab nr 146, działający tradycyjnie w Oświęcimskim Cen-

trum Kultury, zebrał podczas
26. Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy około
120 tys zł (kwota jest w trakcie przeliczania). Wszystko wskazuje zatem na to, że
wspólnie pobiliśmy kolejny
rekord zebranych środków,
bowiem w 2017 roku było to
116.047,35 zł. Hasłem tegorocznej akcji było – „Dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”.
14 stycznia 2018 roku stu sześćdziesięciu pięciu wolontariuszy
kwestowało z puszkami na ulicach miasta i gminy Oświęcim:
w Harmężach, Włosienicy, Porębie Wielkiej, Grojcu, Rajsku.
Byli to uczniowie szkół podstawowych nr 2, 3, 7, 8 w Oświęcimiu, szkół podstawowych
w Porębie Wielkiej, Rajsku
i Grojcu, powiatowych zespołów szkół nr 1, 2, i 4 w Oświęcimiu, Centrum Kształcenia
Ustawicznego i Branżowego
w Oświęcimiu oraz wolontariusze indywidualni. Orkiestrę
wsparła również Szkoła Podstawowa nr 4 w Oświęcimiu,

Przedszkole w Rajsku oraz słuchacze oświęcimskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Grupa młodych wolontariuszek, rozliczając w sztabie ze-

brane pieniądze, opowiadała
o miłych gestach przypadkowych ludzi, którzy nie tylko zasilali puszkę kwestarską, ale też przynosili im

lu wartościowych nagród. Losowanie zwycięzców, którego
popularność z roku na rok nie
maleje, odbyło się tradycyjnie
przed „Światełkiem do nieba”.
W sztabie otwarto również kawiarenkę, w której można było
kupić okolicznościowe piernikowe serca, napić się kawy,
herbaty czy soku oraz zjeść
słodkie domowe wypieki przygotowane przez Dzienny Dom
Pomocy, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pracowników
Oświęcimskiego
Centrum Kultury i ich przyjaciół oraz cukiernie Kołaczek,
Malik i Ptyś. Cukiernie oraz
piekarnie Piskorek i Tyran
zadbały również o wolontariuszy, przekazując dla nich
drożdżówki. Oświęcimianie
chętnie dokonywali słodkich

na rozgrzanie gorącą herbatę
i przekąski.
W holu Oświęcimskiego Centrum Kultury od godzin porannych wiele się działo. Czynny był sklepik WOŚP, w którym
można było nabyć wiele przeróżnych przedmiotów i bibelotów dla dzieci, młodzieży
i dorosłych ofiarowanych przez
darczyńców oraz losy, które
wzięły udział w losowaniu wie-

zakupów także na wynos, by
podzielić się pysznymi ciastami z rodziną czy znajomymi.
Dzieci i dorośli mogli spróbować swojego szczęścia w kole
fortuny oraz fantazyjnie pomalować twarz.
Podczas finału w Oświęcimskim Centrum Kultury odbywały się akcje animacyjne:
„Mierzymy wysoko!” i „Latawiec z sercem”.

W sztabie nie mogło zabraknąć członków Oświęcimskiego Klubu Modelarzy Kolejowych „Piętrusek”, którzy
zachęcali do samodzielnego prowadzenia pociągu... na
pięknej, dużej makiecie.
Orkiestrze towarzyszyli: Fotobudka Abi zapewniająca niepowtarzalne zabawne finałowe zdjęcia i Fitness Club 24
proponujący, by finał wesprzeć
aktywnym treningiem. W holu
dla orkiestry grali na akordeonach młodzi muzycy: Ania
Strózik i Artur Strózik. W orkiestrową niedzielę ulicami naszego miasta kursował na linii
nr 1 specjalny, oklejony sercami WOŚP autobus Miejskiego
Zakładu Komunikacji.
Podczas finałowego koncertu
na sali widowiskowej zagrali:
Walk, Weronika Boińska Trio,
Deep Shadow i Natty Dead,
a w przerwach odbywała się licytacja wyjątkowych gadżetów,
w tym książki z autografem
Jurka Owsiaka, książki o zespole Farben Lehre z autografami i grafiki oświęcimskiego
artysty Pawła Warchoła.
O godzinie 20:00, jak w całej
Polsce, zaświeciło „Światełko do nieba”. Sztuczne ognie
przygotowane przez firmę Surex z Bielska-Białej były pięknym tradycyjnym akcentem
kończącym oświęcimski finał.
Nad bezpieczeństwem wolontariuszy czuwali policjanci Komendy Powiatowej
Policji w Oświęcimiu i strażnicy miejscy Komendy Straży Miejskiej w Oświęcimiu,
a koncert ochraniała Agencja
Ochrony Fox Security. Maszynę do liczenia bilonu użyczył
dla sztabu Bank Spółdzielczy
w Zatorze.
Pieniądze zebrane w dniu finału ze wszystkich działań
oświęcimskiego sztabu będą
przekazane w całości na rzecz
Fundacji WOŚP.
– In

Finał wsparli:
Sponsorzy finału:
Firma Poligraficzna A3, Fitness Club 24, Oświęcimski Klub Modelarzy Kolejowych Piętrusek, Miejski
Zakład Komunikacji, Agencja Ochrony Fox Security, Surex, Studio dekoracji i organizacji imprez „Abi”
Fotobudka
Darczyńcy finału:
Restauracja Meksykańska, Restauracja Skorpion, Restauracja La Rossa, Tawerna Villa Toscana, Rapsodia
Cafe Pizzeria, Poziomka, Salon Kosmetyczny Kraina Piękności Joanna, Salon Kosmetyczno-Fryzjerski
Harmonia Piękna, Studio Urody Równiccy, Gabinet Rehabilitacji Medycznej Vitamed, Hotel Galicja Wellness & SPA, Cukiernia Kołaczek, Cukiernia Malik, Cukiernia Ptyś, Piekarnia Piskorek, Piekarnia-Cukiernia Robert Tyran, Mięsa i wędliny Hat-Pol Grzegorz Hatłas, Agena, Sklep Grażyna, Sklep Lotos, Sklepy
Plusik, Sklep El-Ka, Hurtownia PZGS, Hurtownia Feliks, Księgarnia Menuet, Księgarnia Logos, Stacja
Kontroli Pojazdów Jan Sieranc, Sklep Motoryzacyjny AutoNomia, Dzienny Dom Pomocy, Paweł Warchoł
– artysta plastyk, Miasto Oświęcim, Muzeum Zamek w Oświęcimiu

felieton

kamila drabek

2018

W

starej prasie czytam o pociągu odchodzącym
z Oświęcimia do Lwowa. Nasuwa mi się refleksja o zmianach. O tym, że niebawem oblicze
zmieni dworzec kolejowy i jego otoczenie.
O tym, że może więcej pociągów będzie kursować przez
Oświęcim, jak niegdyś było. O tym, że to ekologiczne i wygodne, bo można uniknąć stania w korkach. Oby jeszcze te
pociągi były czyste i wygodne. Oby szybciej jeździły…
Myślę o tym, że niedługo pojedziemy przez pierwszy
u nas most na Wiśle. Wreszcie… w XXI wieku. Skróci
się trasa na Śląsk i do Krakowa z osiedla. Może zmaleją
korki, choć w to nie wierzę, bo zapowiadają się kolejne
budowy i remonty dróg. Potrzebne, więc przetrwamy
utrudnienia w ruchu.
Czego sobie życzą oświęcimianie na nowy rok 2018?
Jakie mają postanowienia i marzenia. Czy myślą o pozostaniu na miejscu, czy zamierzają stąd wyjechać? Cokolwiek Państwo planują, o czymkolwiek marzą – niech się
spełni! Do siego roku!				

nie tylko z miasta
Andrzej winogrodzki

O nowym roku

O

roku, który się właśnie rozpoczął wiemy
wszystko: ile będzie liczył miesięcy, tygodni, dni, godzin, a nawet sekund: wszystko
obliczają „mądre” komputery, to wszystko jest
możliwe i do przewidzenia. Nie potrafimy przewidzieć
– może poza sugestiami intuicji i u niektórych darem
proroczym – czym owe parametry czasowo-przestrzenne
będą wypełnione: kontynuacją dawnych planów, spraw
i dróg, czy otwarciem nowych i nieznanych. Może za
dużo chcielibyśmy wiedzieć, a czasem lepiej jest nie
wiedzieć, niż wiedzieć! Więc pozostańmy przy umiarkowanej i prawdopodobnej wiedzy co do trwania i przebiegu nadchodzącego i już będącego tutaj roku, a o pełnej
i kompletnej wiedzy o tym, co się wydarzyło z pewnością
przekonamy się w odpowiednim czasie: z końcem tego,
co dzisiaj ma początek, to jest za rok o tej porze! Wystarczy trochę cierpliwości!				

Kolędnicy u progu
Kolędowanie w polskiej tradycji jest
ważnym, choć zanikającym elementem
świętowania Bożego Narodzenia.

Najczęściej orszak kolędników można było spotkać na
wsiach od Wigilii do święta
Trzech Króli, ale nie tylko...
Podobnie, jak w poprzednich
latach, w święto Trzech Króli członkowie Stowarzyszenia
Salezjańskich Współpracowników w Oświęcimiu odwiedzili kilka rodzin i osób samotnych w naszym mieście,
a także siostry Karmelitanki.
Zespół kolędniczy z Zasola w samodzielnie przygotowanych barwnych strojach
wcielił się w Świętą Rodzinę

i Trzech Króli. Ich odwiedziny
były serdecznie przyjmowane
przez domowników, nie zabrakło też wspólnego śpiewania kolęd w domowym gronie.
– Dla osób starszych i samotnych, a czasem obłożnie chorych była to wyjątkowa, jeśli
nie jedyna okazja do spotkania z kolędnikami. Niektórzy
ze wzruszeniem opowiadali,
że przypominają się im młode lata – relacjonuje Janina
Rochowiak, jedna z uczestniczek kolędniczego zespołu.
– In
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Rocznicowe
obchody

Aktywni mieszkańcy

27 stycznia przypada
73. rocznica oswobodzenia
KL Auschwitz-Birkenau i miasta Oświęcim spod okupacji
hitlerowskich Niemiec.

Dzięki głosom mieszkańców Małopolski Zachodniej trzy projekty zaproponowane przez oświęcimskie organizacje otrzymały fundusze w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.
Budżet obywatelski daje możliwość mieszkańcom województwa decydować o tym,
na co przeznaczyć pieniądze.
Dzięki niemu można wybierać zadania, które według
nas mają być zrealizowane,
a także proponować własne
projekty. Budżet obywatelski
województwa pozwala Małopolanom kształtować ich
najbliższe otoczenie, umożliwia określenie potrzeb, daje
możliwość wskazania, co jest
dla nich szczególnie ważne.
Dzięki niemu mieszkańcy
określają priorytety dla rozwoju powiatów, subregionów
i całej Małopolski. W II edycji budżetu kwota do realizacji obywatelskich projektów
wynosiła 8 mln zł. Zadania
będą realizowane w okresie
2018–2019. O tym, kto ma
otrzymać potrzebne środki zadecydowali mieszkańcy
poszczególnych subregionów,
którzy wzięli udział w głosowaniu. A głosować można
było przez Internet, wrzucenie karty do urny znajdującej się w piętnastu miejscach
w Małopolsce albo listownie.
Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego Unia Oświę-

cim otrzymał 99,8 tys. zł
na zadanie dofinansowania
szkolenia dzieci i młodzieży
oraz propagowanie zdrowego
stylu życia.
– W ramach projektu będziemy organizować zajęcia uzupełniające dla zawodników
oraz przyszłych adeptów łyżwiarstwa, takie jak taniec,
balet, akrobatyka, zajęcia
sportowe ogólnorozwojowe,
umożliwiać dzieciom i młodzieży współpracę ze specjalistami w określonych dziedzinach sportowych, a także
propagować zdrowy styl życia i rozpowszechniać łyżwiarstwo figurowe jako
sport wyczynowy i amator-

ski. W ramach współpracy
z przedszkolami i szkołami
z powiatu oświęcimskiego
planujemy zajęcia zachęcające do uczestnictwa w klubie
młodsze dzieci, podczas których zapewnimy im fachową
opiekę – mówi Ewa Lofek,
trenerka i wiceprezes UKŁF
Unia Oświęcim.
Środki w wysokości 86,2 tys.
zł zostały przeznaczone na
zadanie Edukacja bardzo
kulturalna z Liceum Ogólnokształcącego im. ks. S. Konarskiego w Oświęcimiu,
które będzie obejmować cykl
warsztatów i wyjazdów grup
młodych mieszkańców powiatu oświęcimskiego do
Fot. facebook.com/UKLFUnia

Uroczystość przygotowana
w ramach miejskich obchodów rocznicy odbędzie się
o godz. 12:00 przed Grobem
Nieznanego Żołnierza na placu
T. Kościuszki. O godz. 10:00
w sanktuarium Matki Bożej
Wspomożenia Wiernych Księży
Salezjanów (sala teatralna
– nowy kościół) odbędzie
się koncert „Muzyka nie zna
granic” w wykonaniu orkiestry
i chóru z Gymnasium Essen-Werden oraz orkiestry i grupy
muzycznej z Zespołu Szkół
Zawodowych Towarzystwa
Salezjańskiego w Oświęcimiu.
Szczegóły na stronie organizatora www.um.oswiecim.pl/.
Państwowe obchody rocznicy
wyzwolenia odbędą się na
terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu
koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Honorowy
patronat nad tym wydarzeniem
objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.
Obchody główne rozpoczną
się o godz. 18:30 w budynku
tzw. „Sauny”. O godz. 20:00
przy Pomniku Ofiar na terenie
byłego obozu Auschwitz II-Birkenau odbędzie się ceremonia
upamiętniająca ofiary.
Więcej informacji na stronie
organizatora www.auschwitz.
org/.

Historyczne zmagania

Krakowa na różne wydarzenia artystyczne i kulturalne.
Celem zadania jest zapoznanie jego uczestników z różnymi formami i funkcjami
sztuki, tak aby stali się świadomymi i wrażliwymi jej odbiorcami. Realizacja zadania
przyczyni się do ułatwienia
dostępności młodym mieszkańcom ziemi oświęcimskiej
do kultury wysokiej, utrudnionej przez lokalizację powiatu i możliwości finansowe młodzieży.
Oświęcimska Fundacja Miasto Pracownia otrzymała 75,6 tys. zł na realizację
projektu pn. Warsztat Miejski – Zmień swoje otoczenie! Dzięki temu w naszym
mieście powstanie specjalnie przygotowana i wyposażona pracownia, z której będzie mógł skorzystać każdy
oświęcimianin, bez względu
na swoje umiejętności i wiek.
Dzięki otwartym prowadzącym, chętnym do współpracy i pomocy w Warsztacie
Miejskim będzie można wykonać własne, niepowtarzalne elementy wyposażenia,
które upiększą osobistą przestrzeń uczestników i spra-

wią, że będzie ona bardziej
funkcjonalna.
– Projekt da też możliwość
współtworzenia Mapy Dobrych Miejsc, czyli lokalizacji znaczących dla mieszkańców powiatu, które są
zaniedbane, a przy wspólnym zaangażowaniu mogą
stać się atrakcyjne i piękne.
Zapraszamy do wspólnego
działania! – zachęca Katarzyna Heród, prezes Fundacji
Miasto Pracownia.
Każdy mieszkaniec naszego
województwa, który skończył 16 lat mógł zgłosić do
Budżetu Obywatelskiego Województwa
Małopolskiego
zadanie kulturalne, prospołeczne, edukacyjne, sportowe, turystyczne, ekologiczne
lub inne zgodne z kompetencjami województwa małopolskiego. Po formalnej weryfikacji przeprowadzonej przez
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego odbywało się trwające kilkanaście dni głosowanie, które
wskazało zdaniem Małopolan
priorytetowe i potrzebne zadania.
Budżet obywatelski jest też
narzędziem edukacji o samorządności jako wspólnoty władz i mieszkańców danej jednostki terytorialnej,
współdziałających na rzecz
jej rozwoju.
– In

Furgony dla Policji

mieli do rozwiązania test składający się z piętnastu pytań
o różnym stopniu trudności.
Największą wiedzą wykazała się Natalia Łazik, uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi
w Oświęcimiu, a drugie miejsce zajął Kacper Śreniawski,
uczeń klasy VII Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 2 w Oświęcimiu.
Nagrody książkowe i rzeczowe ufundowane przez Radę
Osiedla Stare Miasto i Klub

„Oświęcimska Starówka” wręczyli zwycięzcom przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto Bogusław Sobala i Tadeusz
Firczyk z Klubu „Oświęcimska Starówka”.
Organizatorzy
zapowiadają, że to nie koniec niepodległościowej tematyki. W 2018
roku planują kolejny konkurs
historyczny związany z 100.
rocznicą odzyskania niepodległości.
– In

Zakup jednego z wozów został po połowie sfinansowany
przez Starostwo Powiatowe
w Oświęcimiu i ze środków
budżetowych Policji. Drugi,
przekazany przez Komendę
Wojewódzką Policji w Krakowie, został zakupiony z budżetu Policji w ramach Programu Modernizacji Służb
Mundurowych na lata 2017–
2020.
– Nowe radiowozy będą wykorzystywane przez funkcjonariuszy ogniwa patrolowo-inter wencyjnego
w codziennej służbie patrolowej, a także do przewożenia
osób zatrzymanych – informuje asp. sztab. Małgorzata Jurecka, rzecznik prasowy
Komendanta Powiatowego
Policji w Oświęcimiu.
Podczas przekazania furgonów Komendant Powiatowy
Policji w Oświęcimiu insp.
Robert Chowaniec zaznaczył, że sfinansowanie zakupu dużego, wartego blisko

170 tys. zł, oznakowanego radiowozu było możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy z samorządem lokalnym,
który czuje się współodpowiedzialny za utrzymanie
wysokiego poziomu bezpieczeństwa w naszym powiecie.
Komendant przytoczył, że
policjanci na terenie powiatu oświęcimskiego codziennie podejmują kilkadziesiąt
interwencji i podkreślił, że

w każdej chwili są gotowi,
aby nieść pomoc mieszkańcom, a nowoczesny sprzęt
transportowy w znacznej
mierze usprawni ich służbę,
co bezpośrednio przełoży się
na sposób i jakość realizowanych zadań na rzecz bezpieczeństwa.
Wartość obu nowych radiowozów to blisko 340 tysięcy
złotych.
– In

Fot. KPP w Oświęcimiu

Tuż przed świętami Bożego
Narodzenia odbyło się podsumowanie konkursu historycznego „Oświęcimianie w walce
o niepodległość 1914–1918”,
który zorganizowała Szkoła
Podstawowa nr 1 pod patronatem Klubu „Oświęcimska
Starówka”.
– Przedsięwzięcie miało na
celu popularyzację wiedzy na
temat udziału mieszkańców
ziemi oświęcimskiej w walce
o odzyskanie niepodległości
w latach 1914–1918, poznanie
oświęcimian szczególnie zasłużonych w działaniach niepodległościowych, a także wskazywanie wzorców osobowych,
rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania młodzieży swoim
miastem i jego przeszłością –
mówi Anna Wiśniewska, dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 1 w Oświęcimiu.
W konkursie wzięło udział
dwunastu uczniów z dwóch
szkół – SP nr 1 i SP nr 2, którzy

Fot. zbiory organizatora

Wiedzą na temat udziału oświęcimian w walce o niepodle- Oświęcimscy policjanci mają dwa nowe oznakowane radiogłość wykazali się uczniowie oświęcimskich podstawówek wozy marki Volkswagen Transporter, tak zwane furgony,
w konkursie, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 1 które będą wykorzystywane w ich codziennej pracy.
w Oświęcimiu.

wiadomości 5
STYCZEŃ 2018

Szaman gitary na Life Festival
Oświęcim 2018
Carlos Santana zawładnie sceną tegorocznej edycji Tauron Life Festival Oświęcim 2018. Dziewiąta edycja festiwalu o wyjątkowym pokojowym przesłaniu odbędzie się
w dniach od 14 do 16 czerwca.

sce w Rock and Roll Hall
of Fame. Wydał przeszło
30 albumów studyjnych, podpisanych własnym nazwiskiem lub nazwą kierowanego
przez siebie zespołu Santana,
a do tego kilkadziesiąt kompilacji i płyt koncertowych.

Fot. lifefestival.pl

W piątek 15 czerwca na stadionie Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu zagra Santana, szaman
gitary.
„Muzyka może być spoiwem
łączącym ludzi. Tak brzmi
wielkie przesłanie, które słyszę, odkąd byłem nastolatkiem i w które wciąż wierzę”
– napisał pochodzący z Meksyku artysta w swej autobiografii pt. „Uniwersalny Ton.
Historia mojego życia”. Słowa te doskonale wpisują się
w ideę festiwalu będącego
wielkim świętem pokoju, tolerancji i budowania relacji
ponad podziałami. W czerwcu ze sceny w Oświęcimiu
z pewnością popłyną dźwięki hitów „Smooth”, „Samba
Pa Ti”, „Maria Maria”, „Corazon Espinado” i innych

utworów jednego z najważniejszych artystów w historii
rocka. Koncert Carlosa Santany w naszym mieście będzie jedynym polskim przystankiem na zaplanowanej na
2018 r. światowej trasie Divination Tour i zarazem kolejnym kamieniem milowym
w historii Tauron Life Festival Oświęcim.
Santana znalazł się w elitarnym gronie najlepszych gitarzystów wszech czasów
według magazynu „Rolling Stone”. Ma w dorobku
10 nagród Grammy i miej-

4 stycznia w Urzędzie Miasta pomysłodawca festiwalu
i dyrektor artystyczny TLFO
Darek Maciborek oraz prezydent Oświęcimia Janusz
Chwierut podpisali umowę
na promocję miasta podczas
tego wydarzenia, która opiewa na kwotę 850 tys. zł. Nowością w tym roku będzie
10-proc. zniżka przy zakupie
biletów na wydarzenia festiwalowe dla tych mieszkańców, którzy posiadają Oświęcimską Kartę Mieszkańca.
– Mocno utożsamiamy się
z festiwalem. Osiem edycji

pokazało znaczenie festiwalu
i marki, która została wypracowana dzięki Darkowi Maciborkowi i Fundacji Peace
Festival – podkreśla Janusz
Chwierut, prezydent Oświęcimia.
– Jako fundacja non profit
za każdym razem staramy
się dopiąć budżet festiwalu,
który w ostatnich latach zamknął się między 6 a 7 mln zł.
Wkład miasta Oświęcimia,
który stanowi 10 proc. kosztów całości przedsięwzięcia
jest nie do przecenienia – zaznacza Darek Maciborek, pomysłodawca i dyrektor artystyczny TLFO.
– Każdy partner, który chce
być ambasadorem naszego
przesłania wykonuje pracę
i dla siebie, i dla przyszłości.
Wykonuje pracę w tych bardzo niespokojnych czasach,
które ciągle nam zagrażają
w Europie. Dlatego wołanie
o pokój z Oświęcimia jest naszym obowiązkiem – mówi
Maciborek.
Tegoroczny TLFO będzie po
raz ostatni organizowany na
stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, bowiem przyszłoroczny, jubileuszowy 10. festiwal, zgodnie
z zapowiedzią prezydenta
miasta, odbędzie się w Parku

Pojednania Narodów na Kamieńcu.
– Wspólnie z Fundacją Peace
Festival szukaliśmy miejsca,
które umożliwi zgromadzenie 30–40 tys. publiczności.
Dobrym rozwiązaniem jest
teren Kamieńca, złożyliśmy
więc wniosek na dofinansowanie projektu Parku Pojednania Narodów. Po otrzymaniu 2,2 mln zł przystąpiliśmy
już do prac, które zakończą
się w listopadzie tego roku
i umożliwią organizację festiwalu – informuje Janusz
Chwierut.
– Do załatwienia jest jeszcze wiele kwestii logistycznych i komunikacyjnych, ale
wierzę, że 10. edycja w Parku Pojednania będzie jeszcze większym wydarzeniem
niż wcześniejsze, z uwagi na
większą liczbę publiczności,
którą to miejsce może pomieścić – dodaje prezydent.
Darek Maciborek zapowiedział, że TLFO 2018 będzie
miał szczególny wydźwięk,
ponieważ zawierać będzie
propozycje odnoszące się do
obchodzonego w tym roku
100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości.
Tauron Life Festival Oświęcim to nie tylko niezapomniane koncerty gwiazd
polskiej i światowej sceny
muzycznej. To także sztuki teatralne, koncert muzyki
klasycznej, efektowne murale projektowane przez światowej sławy artystów grafików, kino wolnościowe oraz
działania edukacyjne prowadzone wraz z UNICEF czy
Polską Akcją Humanitarną.
Ważnym punktem w festiwalowym programie są też
wydarzenia sportowe, m.in.
biegi uliczne z udziałem znanych osób ze świata sportu,
kultury i sztuki.
Bilety na festiwalowe koncerty są w sprzedaży od poniedziałku 15 stycznia na
stronach www.lifefestival.pl
i www.eventim.pl oraz w kasie Oświęcimskiego Centrum
Kultury.
– In

Ogłoszenie

Rada Nadzorcza Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Budowlanka” w Oświęcimiu ogłasza konkurs na stanowisko

Członka Zarządu

I Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać
następujące warunki:
1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne.
2. Co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym.
3. Umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami
ludzkimi.
4. Komunikatywność, rzetelność, umiejętność podejmowania
decyzji.
5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
6. Niekaralność za umyślne przestępstwa, w tym przestępstwa
skarbowe.
7. Dyspozycyjność (nieprowadzenie własnej działalności
gospodarczej).
8. Posiadanie prawa jazdy oraz dysponowanie własnym
samochodem osobowym.
9. Znajomość zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych,
prawa spółdzielczego i ustawy o gospodarce nieruchomościami.
II Wymagane dokumenty przy składaniu ofert:
1. CV z informacją o sposobie komunikowania się z kandydatem
(adres, telefon kontaktowy, adres pocztowy e-mail) wraz
z udokumentowaną historią zatrudnienia.
2. List motywacyjny.
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
4. Zaświadczenie lekarskie o zdolności do pełnienia funkcji
kierowniczych.
5. Listy referencyjne lub opinia z ostatniego miejsca pracy
wydana przez dział personalny.
6. Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych.
7. Oświadczenie o nieprowadzeniu przeciw kandydatowi
postępowania prokuratorskiego, sądowego lub karnoskar-bowego związanego z jego dotychczasową działalnością.
8. Oświadczenie o nieprowadzeniu własnej działalności
gospodarczej oraz konkurencyjnej wobec spółdzielni i o braku
pozostawania z Członkami Rady Nadzorczej i Zarządu
w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej i do drugiego stopnia linii
bocznej.
9. Pisemna zgoda o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie
przez Radę Nadzorczą Spółdzielni moich danych osobowych
zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb postępowania
kwalifikacyjnego zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.
III Dokumenty należy składać w terminie do 30 stycznia 2018 r.
do godz. 15.00.
IV Miejsce składania dokumentów:
Ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty należy
składać w zaklejonej kopercie na adres: Międzyzakładowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlanka”, ul. Bałandy 1, 32-600
Oświęcim lub bezpośrednio w Biurze MSM „Budowlanka”
w Oświęcimiu, ul. Bałandy 1, z dopiskiem/tytułem: „Oferta
konkursowa na stanowisko członka Zarządu MSM „Budowlanka”
w Oświęcimiu, NIE OTWIERAĆ”.
Na kopercie nie umieszcza się danych osobowych Kandydata,
ani jakichkolwiek innych danych lub znaków identyfikujących
kandydata.
Statut Spółdzielni oraz Regulamin Zarządu znajdują się na stronie
internetowej Spółdzielni.
Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu
jedynie z wybranymi osobami.
Reklama

Taxi 24 h

tel. 33 8 111 111 Oświęcim
Ogłoszenie wydawcy

Reklama

w PEŁNI
Pierwsza nowoczesna
szkoła rodzenia w oświęcimiu,
stworzona od mam dla mam

Spotkania poprowadzą:
– doświadczona położna
– psycholog
– dyplomowany instruktor jogi

Zapisy/kontakt: tel. 662 254 371, 501 470 963
@ mamawpelni@gmail.com
fb: Mama w Pełni
instagram:mamawpelni

Centrum Choy Lee Fut Chen Family Kraków

LUOHAN QIGONG

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA DOROSŁYCH i SENIORÓW

Qigong to chińska metoda zachowania zdrowia. Dodaje energii i radości,
sprawia, że jesteśmy szczęśliwsi i zdrowsi.
W programie: ćwiczenia rozluźniające, rozciągające i wzmacniające,
techniki oddechowe, nauka form Louhan Qigong, techniki automasażu.

ZAJĘCIA
PIERWSRZEATIS
G

GDZIE? Oświęcimskie Centrum Kultury
KIEDY? Od lutego 2018 r.
w poniedziałki i piątki w godz. 18:30–19:30
0
godz. 18:3
o
.
KONTAKT tel. 664 168 691,
r
8
1
0
29.01.2 gimnastycznej
e-mail: anakorzen@gmail.com
w sali Oświęcimiu
www.clf-polska.pl

SP nr 4 w

„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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wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu
Stawki podatków
i opłat lokalnych
W 2018 roku obowiązują
nowe stawki podatków lokalnych. Uchwałę w tej sprawie
radni podjęli w listopadzie
ubiegłego roku.
Od nowego roku stawki podatków wzrosły o 2 grosze za
m kw. w przypadku budynków mieszkalnych. Grunty
pozostałe o 1 grosz za m kw.,
grunty z działalnością gospodarczą o 2 grosze, a budynki
z działalnością gospodarczą
o 44 grosze za m kw.
Stawki podatku od gruntów
(od 1 m kw. powierzchni):
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
– 0,84 zł,
2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
powierzchniowymi płynącymi
jezior i zbiorników sztucznych
4,63 (od 1 ha),
3. pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku
publicznego – 0,25 zł.
Stawki podatku od budynków
lub ich części (od 1 m kw.
powierzchni użytkowej):
1. mieszkalnych – 0,54 zł,
2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
– 21,95 zł,
3. zajętych na prowadzenie
działalności w zakresie obrotu

kwalifikowanym materiałem
siewnym – 10,45 zł,
4. związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych –
2,81 zł,
5. pozostałych, w tym:
a) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego – 5,37 zł,
b) zajętych na pomieszczenia
gospodarcze lub chów drobnego inwentarza – 4,72 zł,
c) rekreacyjnych, zlokalizowanych na terenie ogródków
działkowych – 5,78 zł,
d) garaży – 5,16 zł,
e) pozostałych – 7,02 zł
f) od budowli – 2 proc. od
wartości.
Stawki opłaty targowej
w styczniu i lutym obniżone
są o 50 proc. i kształtują się
następująco:
– w dni targowe czyli wtorki,
czwartki, soboty i niedziele –
6,40 za 1 m kw. (w styczniu
i lutym 3,20 zł od każdego
pełnego lub rozpoczętego metra kw. zajętej powierzchni),
– w pozostałe dni – 4,60 zł
(2,30 zł),
– przy sprzedaży odręcznej –
3 zł (1,50 zł).
Stawka opłaty od posiadania
psów wynosi 30 zł rocznie
od jednego psa. 		

Wkrótce ruszy budowa centrum
przesiadkowego Park and Ride
Już w lutym ma rozpocząć się rozbiórka byłego hotelu „Glob” w rejonie dworca
PKP. Przetarg jest w toku. W tym miejscu wybudowany zostanie wielopoziomowy parking typu Park and Ride.
Na inwestycję miasto Oświęcim pozyskało 14,3 mln zł
pieniędzy unijnych. Umowa
na dofinansowanie, które stanowi 85 proc. kosztów przedsięwzięcia została podpisana
w grudniu ubiegłego roku.
Budowa czterokondygnacyjnego parkingu rozpocznie się
w połowie roku. Prace mają
zakończyć się w połowie 2020
roku.
Park and Ride pełnić będzie
funkcję węzła przesiadkowego w kierunku Krakowa, Katowic czy Czechowic-Dziedzic,
ułatwiającego mieszkańcom
Oświęcimia oraz okolicznych miejscowości korzystanie z transportu kolejowego.
Inwestycja będzie wiązała
się nie tylko z wyburzeniem
byłego hotelu „Glob”, ale też
przebudową ul. Powstańców
Śląskich.
Nowoczesny i funkcjonalny parking będzie posiadał

cztery kondygnacje z ciekawą elewacją, gdzie powstaną stanowiska postojowe dla
300 samochodów, miejsca dla
rowerów, skuterów i motocy-

kli. Jak podkreśla prezydent
Oświęcimia Janusz Chwierut przedsięwzięcie wpisuje się w plany PKP związane
z przebudową dworca kole-

jowego w Oświęcimiu i modernizacjami linii kolejowej
w kierunku Krakowa i Czechowic-Dziedzic. Na parkingu będzie obowiązywała komunikacja w układzie „split
levels”, z jednokierunkowym
ruchem pojazdów i systemem
dwóch podwójnych pochylni, do jazdy w górę i do jazdy w dół. Na parterze będą
miejsca na samochody osób
niepełnosprawnych, rowery,
a także do ładowania samochodów elektrycznych. Przewidziano toalety, pomieszczenia obsługi parkingu wraz
z częścią socjalną i sanitarną
oraz pomieszczenia techniczne. Wjazd na parking będzie
od ul. Powstańców Śląskich,
poprzez dwa nowe zjazdy.

odwiedzają
Miasto wspiera oświęcimską drużynę hokejową chętnie
facebooka miasta
Oświęcimianie

Drużyna hokeja na lodzie Unia Oświęcim otrzymała dofinansowanie z budżetu
miasta. Podpisanie umowy na promocję Oświęcimia w trwających rozgrywkach
ligowych odbyło się w Urzędzie Miasta.
Dokument podpisali: prezydent Oświęcimia Janusz
Chwierut i prezes Spółki
Oświęcimski Sport Paweł
Kram w obecności prezesa
TH Unia Oświęcim Bożeny
Fraś i skarbnika miasta Beaty Chachuły.
Dotacja do końca obecnych rozgrywek wynosi
550 tys. zł. Rolą spółki będzie kreowanie pozytywnego wizerunku Oświęcimia w mediach jako miasta
stwarzającego warunki do
rozwoju i upowszechniania
sportu. Hokeiści promują Oświęcim podczas meczów rozgrywek ekstraligowych, a herb miasta będzie
między innymi na koszulkach zawodników, banerach

reklamowych i materiałach
promocyjnych oraz stronie
internetowej i portalach społecznościowych.
– Decyzja podjęta przed
przeszło dwoma laty o utwo-

rzeniu wspólnie przez miasto
i stowarzyszenie sportowej
spółki uratowała oświęcimski hokej. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić Oświęcim bez
hokeja, który jest marką na-

szego miasta – zaznaczył Janusz Chwierut, prezydent
Oświęcimia.
Awans do play-off to plan
biało-niebieskich na najbliższe miesiące. Unia Oświęcim w ostatnim czasie odniosła znaczące zwycięstwa
pokonując: MH Automatykę
Gdańsk 3:2, w Derbach Małopolski Comarch Cracovię
3:2 , JKH GKS Jastrzębie 5:4,
GKS Tychy 3:2 i TMH Polonię Bytom 13:3.
– Naszym celem jest wejście
do pierwszej szóstki po fazie
zasadniczej sezonu, co premiuje do występu w play-off
bez gry w barażach – zdradza
plany drużyny Paweł Kram,
prezes Spółki Oświęcimski
Sport.

– Jest to możliwe zwłaszcza
po ostatnich wygranych drużyny. Do zakończenia rundy jest kilka spotkań, więc
wszystko jeszcze przed nami
– dodaje.
Drużyna hokeja na lodzie została utworzona w 1958 roku.
Na początku mecze rozgrywała na naturalnym lodowisku. W 1964 roku podjęto decyzję o budowie sztucznego
lodowiska, dzięki temu hokeiści zaczęli odnosić pierwsze sukcesy. W 1972 roku po
raz pierwszy uzyskali awans
do pierwszej ligi, a następnie
przez kolejne lata balansowali między pierwszą a drugą ligą. Drużyna tytuł mistrza Polski zdobyła w latach:
1992, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004. Wicemistrzem była w latach: 1991,
1993,1994,1995,1996,1997,
2005. A brązowe medale
zdobyli w 2011 i 2012 roku.
			

Oficjalny funpage miasta
Oświęcim na Facebooku
ma ponad 10 tys. polubień.
Użytkownicy bardzo wysoko
oceniają też miasto, które
otrzymało 4,5 p. w 5-stopniowej skali.
To bardzo dobry wynik w porównaniu z innymi samorządami w powiecie czy regionie:
gmina Oświęcim – ok. 750
użytkowników, Kęty – ok.
3 tys., powiat oświęcimski –
ok. 2,5 tys., Chrzanów – ok.
3 tys., Andrychów – 4,5 tys.,
Wadowice – ok. 3,2 tys.,Nowy
Sącz – 5,5 tys. Adres funpagu:
https://www.facebook.com/
MiastoOswiecim
Ponadto miasto Oświęcim jest
też obecne na innych najpopularniejszych portalach społecznościowych:
Instagram: https://www.
instagram.com/oswiecim_pl
#Oświęcim
Twitter: https://twitter.com/
MiastoOswiecim
Youtube: https://www.youtube.
com/user/OswiecimMiastoPokoju
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Wymiana pieców z wysokim
dofinansowaniem

Most Niepodległości
na nowej obwodnicy

Miasto Oświęcim podwyższy kwotę dotacji na wymianę Władze Oświęcimia i Chełmka wystąpiogrzewania na bardziej przyjazne środowisku. Proponowa- ły z propozycją nazwania nowego mone zmiany dadzą mieszkańcom możliwość otrzymania 7 tys. stu na Wiśle – mostem Niepodległości.
dofinansowania na instalację ogrzewania gazowego.
W określonych warunkach
można też będzie otrzymać
dotację po raz drugi.
Wysokie stężenie groźnych
dla zdrowia pyłów to problem w całej Polsce, również
odczuwalny w Oświęcimiu.
Władze miasta chcą to zmienić. Oferują więc od kilku
lat mieszkańcom dotacje na
wymianę pieców na bardziej
ekologiczne lub proponując
podłączenie do sieci miejskiej
centralnego ogrzewania.
– Jest to jeden z elementów
prowadzonej od lat przez
miasto polityki antysmogowej – mówi Andrzej Bojarski, zastępca prezydenta
Oświęcimia.
– Przygotowujemy propozycje dla tych właścicieli domów, którzy chcą je ogrzewać
gazem. Dotacja w tym przypadku wzrośnie do 70 proc.

kosztów, co daje 7 tys. zł –
wyjaśnia. Nowością jest możliwość skorzystania przez
właścicieli domów z dotacji
po raz drugi.
– Ci, którzy mają kotły węglowe, a chcą je zamienić na
kocioł gazowy, ogrzewanie
energią elektryczną lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej będą mogli drugi
raz skorzystać z takiej możliwości i otrzymać dofinansowanie – zachęca.
Od tego roku program został też rozszerzony o budynki wielorodzinne. Wnioski
mogą składać zarówno właściciele nieruchomości, jak
również wspólnoty. Dotacją
będzie objęta wymiana pieców na ogrzewanie gazowe
lub podłączenie do sieci ciepłowniczej. W tym przypadku obok dotacji na wymianę

wewnętrznej instalacji można
otrzymać też 9 tys. zł na budowę węzła cieplnego, gdy zachodzi taka konieczność.
– Zachęcamy właścicieli mieszkań w budownictwie
wielorodzinnym, którzy mają
piece węglowe do skorzystania z dotacji na ich wymianę.
Mamy również przygotowane
pieniądze dla tej grupy mieszkańców – kontynuuje Andrzej Bojarski, zastępca prezydenta Oświęcimia.
Mieszkańcy
zainteresowani wymianą pieca z dofinansowaniem muszą złożyć
wniosek do 31 lipca 2018 r.
Program jest wieloletni.
Mieszkańcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie także w kolejnych latach. Więcej
informacji można uzyskać
w Referacie Ochrony Środowiska tel. 33 842-91-29.

Hala zgodnie z harmonogramem
Młodzi oświęcimscy sportowcy, a także mieszkańcy już latem będą mogli korzystać z nowoczesnej hali. Obiekt powstaje przy Szkole Podstawowej nr 8, u zbiegu ulic Słowackiego i Wróblewskiego.
Prace są mocno zaawansowane. Trzykondygnacyjny budynek jest w stanie surowym zamkniętym. Obecnie zgodnie
z harmonogramem prowadzone są roboty wykończeniowe i instalacyjne. Inwestycja zakończy się w połowie
roku. Hala będzie miała wymiary 53 na 41 metrów. Miłośnicy sportu, stowarzyszenia i grupy sportowe będą
mieć do dyspozycji pełnowymiarowe boiska do treningów siatkówki, koszykówki,
tenisa stołowego czy halowej
piłki nożnej. W obiekcie będzie można organizować turnieje, mecze ligowe i imprezy
sportowe. Wewnątrz prze-

widziano bowiem trybuny
na 400 osób.
– To druga, obok krytej pływalni, duża inwestycja w in-

frastrukturę sportową, która będzie służyła uczniom,
sportowcom i mieszkańcom
miasta – podkreśla prezydent Oświęcimia Janusz
Chwierut.
– Będzie to największa hala
w powiecie oświęcimskim
wraz z parkingiem podziemnym oraz miejscami postojowymi na zewnątrz. Obok powstanie boisko, bieżnia i plac
zabaw – dodaje.
Hala będzie oświetlona i monitorowana. Inwestycja kosztuje 12,7 mln zł, z czego
2,5 mln zł miasto pozyskało
z Ministerstwa Sportu.
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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
7.02 w godz. 13:00–15:00
Sylwia Żak-Biesik
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta,
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji

Samorządowcy chcą w ten
sposób nawiązać do obchodzonej w tym roku rocznicy
100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości, uznając, że będzie to znaczący
wkład obu miast w tak ważne
i doniosłe wydarzenie.
– Rocznica odzyskania niepodległości to święto wszystkich Polaków, niezależnie od
poglądów,
przynależności
czy pochodzenia. Również
w Oświęcimiu i Chełmku będziemy w sposób szczególny
obchodzić to święto. Dlatego wspólnie z burmistrzem
Chełmka wystąpiliśmy do
naszych radnych o nazwanie nowego mostu na Wiśle
– mostem Niepodległości.
Będzie to pierwszy i znaczący
element naszych uroczystości
– mówi Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia.
– Istotny wkład w jego powstanie mają samorządy miasta Oświęcim, gminy Chełmek, powiatu oświęcimskiego
i województwa małopolskiego. To największa inwestycja samorządowa realizowana na ziemi oświęcimskiej.
Ten most Niepodległości jest
sukcesem naszych małych
ojczyzn i symbolem naszego
patriotyzmu – wyjaśnia.
– Czasy przynoszą zawsze na
myśl najlepsze nazwy. Tak
było w przypadku pierwszego mostu na Wiśle w Chełmku, modernizowanego na
wizytę papieża Benedykta
XVI, który później otrzymał
jego imię. Ta nazwa była zaakceptowana i powszechnie przyjęta. Dzisiaj jesteśmy
w przededniu 100. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości, tak naprawdę
ta droga do niepodległości
rozpoczęła się w tym czasie.
8 stycznia prezydent Stanów
Zjednoczonych, przemawiając do Kongresu przedstawił
plan dla nowej Europy, dla
nowego porządku w świecie.
I w tych 14 punktach ujął też

kwestie Polski. Nazwa nasunęła się więc sama i możemy
taki prezent dać mieszkańcom
naszych małych ojczyzn – argumentuje Andrzej Saternus,
burmistrz Chełmka. Podkreśla też znaczenie tej inwestycji
dla rozwoju ziemi oświęcimskiej.
– Ten most łączy nasze gminy i daje podstawy do kreowania mocnego lidera Małopolski Zachodniej, jakim
jest Oświęcim, a jednocześnie
daje szanse na rozwój całej ziemi oświęcimskiej. Powstaną
nowe miejsca, w które można
inwestować. W przypadku naszej gminy jest to pond 100 ha,
które mogą być zabudowane
i mogą powstać tam duże inwestycje – zaznacza.
Projekt uchwały został skierowany pod obrady Rady Miasta Oświęcim i Rady Miejskiej w Chełmku.
Pierwszy most na Wiśle
w Oświęcimiu powstał w ramach budowanego odcinka
drogi 933. Połączył ze sobą
miasto Oświęcim i gminę
Chełmek. Obwodnica północna Oświęcimia znacznie ułatwi dojazd do firmy
Synthos i strefy gospodarczej, która przez to stanie się
atrakcyjniejsza. Ruch tranzytowy pojedzie przez obwodnicę, będzie łatwiej jeździć
w Oświęcimiu. Szybciej dojedziemy do Krakowa czy na
Śląsk. Tak duża inwestycja
wymagała wielu wcześniejszych prac przygotowawczych,
uzgodnień i pozyskania blisko 120 mln zł na jej realizację, z tego znaczna część pieniędzy pochodzi z funduszy
unijnych. Inwestycja jest na
ukończeniu, a według zapewnień wykonawcy nową drogą
i przeprawą mostową pojedziemy w lutym.
Inwestorem budowy obwodnicy wraz z mostem na Wiśle
jest Małopolski Zarząd Dróg
Wojewódzkich.		

14.02 w godz. 13:00–15:00
Janina Barcik
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta,
Komisja Rewizyjna
21.02 w godz. 13:00–15:00
Stanisław Biernat
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta,
Komisja Rewizyjna

SESJA RADY MIASTA
21 grudnia 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
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pejzaż za mgłą

BOGNA WERNICHOWSKA

Noworoczne postanowienia

N

wizyt w domach okolicznych ziemian pożyczała czasopisma i książki
(ojciec jej niestety skąpił
grosza na podobne fanaberie). Wyniesioną z lekcji na pensji podstawową
znajomość języka francuskiego doskonaliła, ucząc
się „dziesięciu nowych
słów co wieczór z starego francuskiego dykcjonarza”, nawet gdy „zmęczenie zamykało oczy”…
Podobnie wykorzystywała każdy pobyt w Krakowie, gdzie lepiej sytuowana i lepiej od rodziców
rozumiejąca ambicje Heleny „ciotka Kwaskowa”
chętnie zabierała ją na
publiczne odczyty i wystawy, przy różnych okazjach obdarowywała ją
też książkami…
Po zawarciu szybko wyswatanego (ale jak miało
okazać się w przyszłości)
– udanego małżeństwa
z Bolesławem Kunachowiczem, Helena nie pisała swego dziennika ani
nie podejmowała noworocznych
postanowień. Wychowywała jednak cztery córki i syna
w „szacunku dla nauki
i przykładaniu się do rozszerzania wiedzy”.
Młody prawnik Karol
Estreicher – późniejszy
słynny bibliograf i profesor Jagiellońskiego Uniwersytetu – też przelewał
swoje noworoczne pragnienia na papier. Pragnął – przede wszystkim
– doskonalić pewne cechy charakteru: z pilnością i wytrwałością na
czele. Może zdumiewać
fakt, że człowiek, który już wówczas pracując

nagłaśniamy

jako urzędnik we Lwowie zbierał materiały do
swojej monumentalnej
pracy naukowej, czemu
poświęcał wolny od zawodowych zajęć czas –
oprócz niedzielnych popołudni, kiedy szedł na
spotkanie z przyjaciółmi i do teatru – zarzucał
sobie tego rodzaju wady.
Widać oceniał się zbyt
surowo.
Bardziej urozmaiconego
i pełnego wrażeń intelektualnej natury trybu
życia pragnął natomiast
najbardziej
wytrwały
z galicyjskich pamiętnikarzy – Kazimierz Girtler. Pisząc od lat chłopięcych do późnej starości
(zmarł w 87. roku życia)
zawsze dzielił się oczekiwaniami wobec najbliższych dwunastu miesięcy, mając nadzieję, że uda
mu się zobaczyć sławnych w Europie aktorów,
posłuchać
wirtuozów
o europejskim rozgłosie,
których koncertowe trasy uwzględniały też Galicję albo „mieć okazję do
interesujących rozmów z
mądrymi ludźmi”. Girtler, absolwent krakowskiego uniwersytetu, za
namową ojca został ziemianinem i gospodarował w podkrakowskich
majątkach ze zmiennym
szczęściem i raczej bez
zamiłowania.
Tęsknił
więc za światem, gdzie
„urodzaje, pogoda i ceny
zbóż” nie byłyby najważniejszym zainteresowaniem i głównym przedmiotem konwersacji…
Udało mu się wreszcie
wejść w bardziej odpowiednie
intelektualne

kręgi, gdy trójka dzieci
dorosła, córki wyszły za
mąż, a syn został urzędnikiem. Wtedy pan Kazimierz z ulgą pozbył się
ziemi, zamieszkał z żoną
w Krakowie i mógł prowadzić życie, o jakim
marzył…
Ciekawe, że w noworocznych postanowieniach
autorów XIX-wiecznych
dzienników zupełnie brak
życzeń wyrażanych niemal powszechnie przez
współczesnych. Nawet
młode panny nie wyrażały pragnień wiążących się
z figurą, wagą bądź czymkolwiek, co wiązałoby się
z wyglądem.
Marzenia sentymentalnej natury też nie znajdowały się raczej na liście
noworocznych spełnień.
Chyba że dotyczyły małżeńskiego finału istniejącego już narzeczeństwa,
odwlekanego w czasie z racji nieuzyskania
jeszcze przez młodego
człowieka odpowiedniej
posady… Wtedy panny (a czasem i kawalerowie) dawali wyraz swym
oczekiwaniom.
Raczej rzadko pisano
o planowanych podróżach – może dla niektórych nadzieje zobaczenia
Wiednia, Rzymu czy Paryża były nierealne, a dla
mogących sobie na wojaże pozwolić czymś tak
oczywistym, że nie było
o czym pisać… Czym innym było przekonanie,
że można kształtować
dobre cechy charakteru,
pogłębiać wiedzę i zainteresowania – do czego
wielu konsekwentnie dążyło.		

3 stycznia w Międzynarodowym Domu Spotkań
Młodzieży w Oświęcimiu miało miejsce niecodzienne wydarzenie.
Przyjaciele instytucji, artyści i wielbiciele sztuki
spotkali się, by podziwiać sztukę, posłuchać
muzyki i wziąć udział
w aukcji charytatywnej
na rzecz Haliny Kozioł.
Tego dnia odbył się wernisaż wystawy malarstwa Elżbiety Kuraj oraz
rysunku i malarstwa Janusza
Karbowniczka
„Harmonia/Dysonans
na bis”, podczas którego widzów oprowadzali
muzycznie członkowie
zespołu Acoustic Acrobats: Jacek Hołubowski,
Piotr Skupniewicz i Mateusz Pliniewicz. Wernisaż zorganizowano „na
bis”, ponieważ było to
już drugie otwarcie tej
wystawy w MDSM. Po
raz pierwszy malarsko-muzyczny performance
został zaprezentowany
w kwietniu 2016 roku.
– Sukces tamtej wystawy
połączonej z unikatowym
koncertem miał kontynuację w Krakowie, Norymberdze i Arnstadt – mówi
Leszek Szuster, dyrektor Międzynarodowego
Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.
– Ostatnie wydarzenie
stworzyło
możliwość
nagrania płyty audio
i DVD, które dołączo-

Fot. MDSM

ie są niczym nowym ani charakterystycznym dla
współczesnych
obyczajów.
Wystarczy
zajrzeć do starych pamiętników i znaleźć zapiski odnoszące się do
pierwszych dni nowego
roku. Autorzy bez względu na wiek i płeć, tudzież
społeczną kondycję obiecywali sobie, że wraz
z rozpoczynającym się
rokiem urzeczywistniać
zaczną (albo bodaj przybliżać) rozmaite plany
opierające się często nie
tylko na realnych przesłankach.
Pisząca w latach 50. XIX
wieku o swoim pracowitym, ale monotonnym
życiu córki galicyjskiego
dzierżawcy, panna Helena Kadłubowska, z nadzieją stawiała nową
roczną datę w pamiętniku, obiecując sobie,
że będzie bardziej pilną,
przykładającą się do obowiązków, ale także zadba
„o umysłowe ukształcenie”. Mająca za sobą ledwie parę klas klasztornej
pensji młoda dziewczyna bardzo chciała „więcej
orientować się w świecie”, przeczytać „znaczące literackie dzieła w polskim języku napisane”,
a przy okazji wyjazdów
do Krakowa odwiedzić
„wystawę dzieł sztuki
albo bodaj księgarnię”.
Interesujące, że pomimo
wielu zajęć kobiecych
i wyręczaniu prawie niewidomego ojca w zarządzie majątkiem panna
Helena konsekwentnie
trzymała się swoich postanowień. Przy okazji

Dobroczynna Sztuka

ne będą do katalogu towarzyszącego
wystawie. Projekt zostanie też
przedstawiony w 2018
roku w Erfurcie w ramach Dni Europejskich
oraz w Berlinie w Przedstawicielstwie Turyngii –
dodaje.
Po wernisażu odbyła
się aukcja charytatywna
dzieł artystów zaprzyjaźnionych z Domem
Spotkań: Agaty Agatowskiej, Kaliny Dulko, Remigiusza Dulko, Anny
Karoliny Kaczmarczyk,
Janusza Karbowniczka,
Elżbiety Kuraj, Elżbiety
Pietruczuk, Jerzego Pietruczuka,
Waldemara
Rudyka i Pawła Warchoła, a także obrazów przekazanych przez MDSM,
autorstwa Ewy Jędryk-Czarnoty, Ewy Guziak
oraz Haliny Kozioł.
Całkowity dochód z aukcji został przekaza-

ny na wsparcie zmagającej się z poważną
chorobą, stwardnieniem
zanikowym bocznym,
Haliny Kozioł, Przyjaciółki Domu, założycielki galerii „Pro Arte”
w Oświęcimiu, znanej
oświęcimianom malarki
i instruktorki zajęć tai-chi chuan i qigong.
Ze względu na charakter
aukcji, organizatorzy zdecydowali o ustaleniu ceny
minimalnej dla każdego
z dzieł w wys. 300 zł.
– W trakcie licytacji
sprzedane zostały wszystkie przekazane obiekty,
co pozwoliło zgromadzić
kwotę 16 550 zł. Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom wernisażu
i aukcji, artystom oraz
przyjaciołom Haliny Kozioł – podkreśla Leszek
Szuster.
– In

Piękny zwyczaj
Śpiewanie kolęd to piękny polski zwyczaj lubiany
przez wiele osób.

kamila drabek

Ukształtuj przyszłość

W

styczniu zwykle myślimy
o tym, aby
coś zmienić
w swoim życiu. Robimy
postanowienia
noworoczne, zapisujemy się
na kursy, siłownię, aerobik. Niektórzy wytrwają
w tych postanowieniach,
inni nie.
Jak można zmienić
coś na stałe? W jaki sposób przekształcić nawyki
i sposób zachowania, aby
poczuć realną poprawę
w życiu osobistym? Na te
pytania
odpowiadają
różne poradniki. W dzi-

siejszej recenzji skupię
się na jednym z nich.
Jest to „NLP w praktyce, czyli sztuka kształtowania przyszłości” autorstwa S. Bavistera i A.
Vickers. NLP, czyli neurolingwistyczne programowanie, jest to złożone pojęcie, pod którym
można rozumieć pewien
system, technikę, zbiór
procedur, proces, naukę,
ale przede wszystkim narzędzie służące do rozwoju osobistego i zawodowego. W Polsce NLP
nie ma zbyt dobrej opinii
jako wykorzystywane do

manipulacji, np. w technikach sprzedaży i reklamie.
Twórcami neurolingwistycznego programowania byli: matematyk
Richard Bandler i lingwista John Grinder. Korzystali oni z różnych badań
i obserwacji naukowych,
dochodząc do wniosku,
że subiektywny sposób
doświadczania świata ma
swoją strukturę, a nasz
sposób myślenia o czymś
wpływa na to, jak tego
doświadczamy.
Innymi słowy – zmiana sposobu myślenia wpłynie

na zmianę sposobu doświadczania i postrzegania świata. Jak to zrobić?
Można pójść na szkolenie, można też przeczytać
poradnik i samodzielnie
popracować nad swoim
postrzeganiem świata.
Książka
Bavistera
i Vickers napisana jest
w sposób przystępny,
objaśnia metodę i oferuje wiele ćwiczeń. Na
początek nowego roku
i nowego etapu rozwoju osobistego propozycja
certyfikowanych trenerów NLP jest godna polecenia.

„Kolęda razem” to przedsięwzięcie
utrzymane
w świątecznej atmosferze, podczas którego
wspólne śpiewanie z występującym dziecięco-młodzieżowym chórem
jest bardzo mile widziane. Odbyło się w Oświęcimskim Centrum Kultury 5 stycznia 2018
roku. W sali widowisko-

wej zabrzmiały najpiękniejsze polskie kolędy,
między innymi: Lulajże
Jezuniu, Wśród nocnej
ciszy, Gdy śliczna Panna, Dzisiaj w Betlejem,
Gdy się Chrystus rodzi.
Wykonał je chór dzieci i młodzieży z oświęcimskich szkół podstawowych nr 1, 2, 4, 8 i 9
oraz członków Repre-

zentacyjnego Zespołu
Pieśni i Tańca Miasta
Oświęcim „Hajduki”. Do
wspólnego śpiewu dołączyła także liczna publiczność. A wszystko
po to, aby obyczaj kolędowania nie zaginął i był
spotkaniem pokoleń dla
zachowania pięknej polskiej tradycji.
– In
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Artystyczne przedszkolaki

Utalentowani kolędnicy

Dzieci i młodzież, które przybyły do Oświęcimskiego Centrum Kul- Piosenki o urokach zimy były tematem pierwszego
tury, by wziąć udział w tegorocznej edycji Konkursu Kolęd Polskich spotkania z cyklu Artystycznych Spotkań Przedi Pastorałek „Hej kolęda, kolęda” zaprezentowały swoje wokalne szkolaków pn. „Zimowe nutki”.
talenty.
XIII Konkurs Kolęd Polskich i Pastorałek „Hej
kolęda, kolęda” pod patronatem
Prezydenta
Miasta Oświęcim odbył
się 11 stycznia. Został
rozegrany w kategorii
solistów oraz zespołów
w trzech grupach wiekowych: 7–9 lat, 10–12
lat i 13–16 lat. Młodzi
uczestnicy oceniani byli
w oparciu o ustalone,
powszechnie stosowane kryteria artystyczne
(m.in. dobór repertuaru,
interpretacja, warsztat,

ogólne wrażenie artystyczne, kompozycja).
Ocenie podlegała także
zgodność formy kolędowania z tradycją, pomysłowość i oryginalność
uczestników
wyrażająca się w przygotowanych przez nich strojach
Antonina Nagi z SP
kolędniczych oraz rekwizytach wykorzysta- nr 7 w Oświęcimiu wynych podczas występu. różniona w kategorii
soliści, grupa wiekowa
W OCK wystąpiło sześć- 13–16 lat
dziesiąt podmiotów wykonawczych.
Młodzi ale też m.in. z Wrocławokaliści byli nie tylko wia, Częstochowy, Łodzi,
z Oświęcimia i okolic, Tarnowa, Nowego Sącza

Zespół Rozśpiewane nutki z SP nr 9 w Oświęcimiu, zdobywca II nagrody
w kategorii zespoły wokalne, grupa wiekowa 10–12 lat

czy Kielc. Oceniało ich
powołane przez organizatora jury w składzie:
Izabela Mytnik – muzyk,
wokalistka, pedagog wokalny, Joanna Kasperek-Szymonik – wokalistka,
pedagog wokalny, Bartosz Jaśkowski – wokalista, kompozytor i Jacek
Furtak – muzyk.
Grand Prix – Nagrodę Prezydenta Miasta
Oświęcim w wysokości
1 tys. zł otrzymała Wiktoria Zwolińska z Krakowa. Jury przyznało też
w poszczególnych kategoriach nagrody i wyróżnienia. Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe
statuetki i dyplomy ufundowane przez Oświęcimskie Centrum Kultury. Szczegółowe wyniki
można znaleźć na stronie
internetowej organizatora www.ock.org.pl/.
– In

Dziecięce grupy z ośmiu
przedszkoli przybyły 19
grudnia do Oświęcimskiego Centrum Kultury,
by w ramach spotkania
„Zimowe nutki” zaprezentować swoje umiejętności wokalne oraz
posłuchać i obejrzeć występy swoich rówieśników. Radosnym występom na scenie pięknie
przebranych dzieci towarzyszyły gromkie brawa
publiczności.
– Celem Artystycznych
Spotkań Przedszkolaków
jest prezentacja i promocja twórczości arty-

stycznej dzieci w wieku
przedszkolnym, rozbudzanie u nich aktywności
artystycznej, a także integracja środowisk przedszkolnych oraz promocja
pracy i dokonań nauczycieli – informuje Kornelia
Płoszczyca-Big z Oświęcimskiego Centrum Kultury.
Projekt skierowany jest
do przedszkoli z terenu
miasta i gminy Oświęcim. W pierwszym spotkaniu udział wzięły:
oświęcimskie miejskie
przedszkola nr 7 i 16, niepubliczne
przedszkola

– „Promyczek” i „Przygoda” z Oświęcimia, Niepubliczne
Przedszkole „Smyk” w Babicach,
Przedszkole Samorządowe
w Grojcu, Przedszkole
Samorządowe we Włosienicy i Przedszkole Samorządowe w Porębie
Wielkiej.
Następne spotkania odbędą się w marcu i kwietniu (dzieci zaprezentują
przygotowane wcześniej
krótkie przedstawienia),
maju (śpiew) i czerwcu (niespodzianka dla
przedszkoli).
– In

Różne brzmienia noworocznych koncertów
Bardzo duże zainteresowanie publiczności propozycjami noworocznych koncertów,
które odbyły się w oświęcimskich instytucjach kultury świadczy o chęci podtrzymania
wśród mieszkańców naszego miasta tradycji rozpoczynania nowego roku muzycznie.
który przekazał MDSM
będący w znakomitym
stanie, prawie stuletni,
fortepian marki Feurich.
Podczas recitalu publiczność usłyszała własne
kompozycje artysty oraz
utwory m.in. Duke’a Ellingtona, Errolla Garnera,
Cole’a Portera. Pianista
zachwycał tego wieczoru nie tylko błyskotliwą
techniką, ale też niezwykłą interpretacją utworów. Dochód ze sprzedanych biletów zasili
prowadzony przez Fundację na rzecz MDSM

Fundusz im. Marii i Stanisława
Neumannów,
który od dziewiętnastu lat wspiera młodzież
z oświęcimskich szkół na
starcie edukacji studenckiej. Intencją organizatorów jest, by noworoczne
spotkania jazzowe weszły
na stałe do oferty MDSM,
a projekt „JazzOś” stanowił otwarcie na ten gatunek muzyki w naszym
mieście.
6 stycznia Oświęcimskie Centrum Kultury
zaprosiło na „Koncert
Wiedeński – Gala Jo-

hanna Straussa” w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Lwowskiej INSO,
solistów: Johanna Kruka
– skrzypce solo, Alyony
Kysteniovej – sopran, Ruslana Zinevycha – tenor
i Ivany Komarevich – sopran oraz par tanecznych
Teatru Opery i Baletu we
Lwowie.
Oświęcimskie Centrum
Kultury nawiązuje tym
samym do tradycji słynnych Koncertów Noworocznych Filharmoników
Wiedeńskich, które odbywają się od 1939 roku

w Złotej Sali Musikverein
w Wiedniu oraz są oglądane przez wielomilionową publiczność, dzięki
transmisji do około dziewięćdziesięciu krajów na
całym świecie. „Koncert
Wiedeński – Gala Johanna Straussa” zabrał
publiczność OCK w podróż do romantycznego,
roztańczonego
Wiednia, magicznego świata operetki, w którym
rozbrzmiewają radosne
walce Johanna Straussa,
wspaniałe duety miłosne
z najpiękniejszych opere-

mowej, m.in.: Copacabana, Sunrise, Sunset, Zapach kobiety, James Bond
i muzyki rozrywkowej:
Michaela Jacksona, Stevie
Wondera czy Adele. Usłyszeli nie tylko nietypowe wykonanie utworów,
bowiem Chilla Quartet
potrafi swoją publiczność zaskoczyć – kwartet
przeobraża się na scenie
w trio smyczkowe, które
tworzy tło dla głębokiego
głosu Pauliny Lulek-Zielińskiej.
Zadowolona oświęcimska publiczność już teraz
z niecierpliwością oczekuje na różne odsłony
muzyczne przyszłorocznych koncertów noworocznych.
– In

Fot. zbiory organizatora

Fot. D. Smolarek

W Międzynarodowym
Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu 1 stycznia 2018 roku odbyła się
pierwsza edycja nowego projektu, adresowanego do mieszkańców
Oświęcimia i regionu,
pod hasłem przewodnim
„JazzOś”. Podczas Noworocznego Koncertu Jazzowego wystąpił Adam
Makowicz – pianista, legenda polskiej i światowej
improwizacji jazzowej.
Wydarzenie było możliwe
dzięki darowi prof. Heinza Sünkera z Wuppertalu,

tek, gdzie niepodzielnie
króluje muzyka, taniec
i śpiew.
Wkraczając w 2018 rok,
Muzeum Zamek w Oświęcimiu zaprosiło 14 stycznia na Koncert Noworoczny w nieco innej
odsłonie niż „klasyczny
wiedeński”, a to za sprawą żeńskiego kwartetu
smyczkowego Chilla Quartet – czterech młodych,
żywiołowych i pełnych
energii kobiet. Widzowie tego wieczoru już od
pierwszych nut poczuli karnawałowy nastrój.
Wysłuchali bardzo udanych aranżacji utworów,
takich jak: Can-Can Offenbacha, składanki walców, ognistego tanga oraz
przebojów muzyki fil-
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Zaczną od „Soboty”

Wydarzenia w Oświęcimskim Centrum Kultury

Voo Voo niedawno obchodziło 30-lecie, jednak w ich
przypadku nie ma mowy
o odcinaniu kuponów. Każdy
album to otwarcie kolejnego
etapu.
– Postanowiliśmy jeszcze raz
zrobić płytę, której nikt nie

będzie chciał kupić... – żartuje Wojciech Waglewski.
Tym razem kluczem do nowej
płyty jest czas i jego nieustanny upływ. Na nowym albumie
Voo Voo znalazło się zaledwie
siedem – za to długich utworów – a każdy z nich zatytu-

łowany jest od kolejnych dni
tygodnia. To wpływa również
na koncerty promujące nową
płytę.
– Każdy koncert będzie miał
inną dramaturgię, bo będziemy zaczynać w poniedziałek
od „Poniedziałku”, we wtorki
od „Wtorku”, itd. Lubię takie
wyzwania, choć nie wiem, co
z tego wyniknie – dodaje Waglewski.
W Oświęcimiu zespół zacznie
więc od... „Soboty”.
Wojciech Waglewski jest
kompozytorem i autorem
wszystkich utworów na nowym albumie zespołu, który
współtworzą: Michał Bryndal
– perkusista, Karim Martusewicz – basista oraz Mateusz
Pospieszalski – saksofonista
i wokalista.
Bilety: 60 zł, 50 zł.

Jubileusz Grupy MoCarta
Grupa MoCarta istnieje już 20 lat, zatem przyszedł czas na wspomnienia
i refleksje.
Najnowszy program właśnie
temu służy. Wielu widzów
może nie pamiętać skeczy
sprzed 10 czy 20 lat. Nadarza
się więc okazja, by je poznać,
przypomnieć sobie, a może
po raz kolejny posłuchać...
dla przyjemności. Pomimo
tak zacnego jubileuszu Grupa MoCarta nadal tworzy, ma

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.
21.01 godz. 15:00 „Świat
według Van Dyke’a” – finisaż
wystawy fotografii analogowej
Krzysztofa Pileckiego
21.01 godz. 17:00 „Cze-

czy duet wszech czasów „Usta
milczą dusza śpiewa”.
Solistom operowym Katarzynie Staroń i Jędrzejowi Tomczykowi będzie towarzyszył
Kameralny Zespół Straussowski, złożony z muzyków młodego pokolenia, laureatów
międzynarodowych konkursów muzycznych, w składzie:
Emilia Zawisza, Klaudyna
Wąsiewicz i Andrzej Tulik.
Bilety: 75 zł, 65 zł.

Fot. Piotr Kubic

Wiedeńskie klimaty

Koncert odbędzie się 11 marca o godz. 17:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury.
Zaprezentowane zostaną najpiękniejsze arie i duety ze znanych operetek „Zemsta nietoperza”, „Baron cygański”,
„Wesoła wdówka”, „Kraina
uśmiechu” oraz „Księżniczka czardasza”. Będzie można
usłyszeć walca „Nad pięknym
modrym Dunajem”, arię Barinkaya „Wielka sława to żart”

28.01 14:00 „Najpiękniejsza
Wigilia” – spektakl w wykonaniu dziecięcej grupy „Budzik
Teatralny” z Oświęcimskiego
Centrum Kultury
2.02 godz. 18:30 „Nieobojętni”-– przedpremierowy pokaz
filmu wyprodukowanego przez
Narodowe Centrum Kultury
i Stowarzyszenie Auschwitz
Memento, w reżyserii Mirosława Krzyszkowskiego i Bogdana Wasztyla
czytaj obok

wiele nowych, zaskakujących go nie widać” – spektakl
pomysłów i skeczy, dużo kon- komediowy z Teatru Bagatela
certuje i po raz kolejny z chę- w Krakowie
cią przyjeżdża do Oświęcimia.
Grupa MoCarta w programie
pt. „XX-lecie. Dzieła wybrane” wystąpi 20 lutego o godz.
19:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury.
Bilety: 60 zł, 50 zł, 40 zł.

Podczas „Koncertu Wiedeńskiego” zabrzmią m.in. przeboje
króla walca – Johanna Straussa oraz popisowe arie z najsłynniejszych operetek.

25–27.01.2018 18. Międzynarodowy Festiwal Filmów
Nieprofesjonalnych „Kochać
człowieka”
czytaj obok

„Czego nie widać” to farsa
wszech czasów – od premiery
na Broadway’u w 1983 roku
niezmiennie bawi publiczność. Autor wykorzystał
znany od czasów Szekspira
zabieg „teatru w teatrze”, gdy
rzeczywistość i fikcja tworzą
splot nieporozumień. Aktorzy
objazdowego teatru 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.

3.02 II Karnawałowy Bal
Seniorów
4.02 godz. 18:00 Koncert
Teresy Werner
11.02 godz. 18:00 „Scenariusz dla trzech aktorów”
– spektakl w wykonaniu Andrzeja Grabowskiego, Mikołaja
Grabowskiego i Jana Peszka

Fot. Michał Gabruk, Eskander,
scenariuszdlatrzechaktorow.pl

17 lutego o godzinie 18:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury zespół Voo Voo zagra koncert promujący ich najnowszą
płytę pt. „7”.

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

„Scenariusz dla trzech
aktorów” wypełniony jest
improwizacjami aktorów,
którzy prowadzą błyskotliwą,
a czasem wręcz zajadłą dyskusję o świecie sztuki i swoim
w nim miejscu. 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.
12–23.02 Ferie zimowe
z Oświęcimskim Centrum
Kultury
17.02 godz. 18:00 „7” – koncert zespołu Voo Voo
czytaj obok

11.03 godz. 17:00 „Koncert
Wiedeński” – koncert w wykonaniu Kameralnego Zespołu
Straussowskiego w składzie
– Emilia Zawisza, Klaudyna
Wąsiewicz i Andrzej Tulik
oraz solistów – Katarzyny
Staroń i Jędrzeja Tomczyka
czytaj obok
16.03 godz. 19:00 „Irlandia” – koncert w wykonaniu
„Macalla Trio”
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/Mileny Turek,
Szymona Bobrowskiego,
Wojciecha Malajkata i Marcina
Hycnara/Mateusza Banasiuka
14.04 godz. 18:00 „Najdroższy” – spektakl komediowy
z Teatru Bagatela w Krakowie
21.04 godz. 17:00 „Śmiechokalipsa” – program Kabaretu
Nowaki
23.04 godz. 18:00 „Bezpieczna kryjówka/Hiding Place”
– spektakl baletowy w wykonaniu Ballet Magnificat! z USA
27.04 godz. 19:00 Koncert
Maciej Maleńczuk Solo
12.05 godz. 18:00 „Święta
polskie” – program Kabaretu
Jurki
18.05 godz. 19:00 „Mój
ulubiony Młynarski” – koncert
Piotra Machalicy

Galeria „Tyle światów”

do 28.01 „Co siódmy” –
wystawa fotografii Krzysztofa
Gołucha
1.02–4.03 „Glamour portret”
– wystawa malarstwa Tadeusza Chlodka

Wystawy

do 5–21.01 „Świat według
Van Dyke’a” – wystawa fotografii analogowej Krzysztofa
Pileckiego
do 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
30.01–14.02 „Malarstwo” –
wystawa prac Moniki Koniecznej
16.02–4.03 „Człowiek Pająk
a sprawa polska. Wydawnictwo Marvel w latach 90.” –
III część wystawy poświęconej
komiksowemu wydawnictwu
Marvel

20.02 godz. 19:00 Grupa
Uniwersytet Trzeciego
MoCarta w programie „XX-lecie. Dzieła wybrane”
Wieku
czytaj obok 23.01 godz. 17:00 „Poezja
łączy” – wieczór poetycki
30.01 godz. 14:00 „Fenomen
22.02 godz. 18:00 „Dobre
wojennego uchodźstwa na
Rockowania” #14 – koncert
Węgrzech” oraz pokaz filmu
7.03 godz. 18:00 „Babski
„Życie na krawędzi” o Henryku
Kabaret. Old Spice Girls” –
Barbara Wrzesińska, Lidia Sta- Sławiku i Józefie Antallu – prowadzi Grzegorz Łubczyk
nisławska i Emilia Krakowska

głośnik kulturalny
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Dla miłośników kina

Program:
czwartek 25.01

Po raz osiemnasty w Oświęcimskim Centrum Kultury spotkają się miłośnicy kina biorący udział w Międzynarodowym
Festiwalu Filmów Nieprofesjonalnych „Kochać człowieka”.
Międzynarodowy Festiwal
Filmów Nieprofesjonalnych
„Kochać człowieka” organizowany jest przez Oświęcimskie Centrum Kultury,
pod patronatem Światowej
Unii Kina Nieprofesjonalnego UNICA i Prezydenta Miasta Oświęcim. Jest
przedsięwzięciem kulturalnym o zasięgu międzynarodowym. To spotkanie filmowców, którym bliskie są
sprawy człowieka – kochającego, radosnego, twórczego,
zwycięskiego, ale także czło-

wieka walczącego, cierpiącego, przegrywającego.
Do udziału w tegorocznej
edycji przedsięwzięcia zostało nadesłanych 185 filmów
z 22 krajów (Belgia, Brazylia,
Burkina Faso, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Honduras, Iran, Kanada,
Meksyk, Niemcy, Polska, Rosja, Szwajcaria, Tajlandia, Turcja, USA, Wielka Brytania,
Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie), z których do
konkursu zakwalifikowano 54
filmy z 17 krajów.
Festiwalowe filmy oceni jury
w składzie: Maria Malatyńska
(filmoznawca, krytyk filmowy), Lidia Duda (reżyser, dokumentalista), Jacek Link-Lenczowski (reżyser), Aleksander
Dyl (operator filmowy), Witold Kon (przewodniczący Federacji Niezależnych Twórców
Filmowych w Polsce).
Festiwal zostanie zainaugurowany 25 stycznia o godzinie
18:00 koncertem pt. „Klasyka polskiej rozrywki” w wykonaniu Grohman Orchestra,
a towarzyszyły mu będą projekcje: filmu dokumentalnego „Idea jest najważniejsza”
w reżyserii Jacka Link-Lenczowskiego, filmu dokumentalnego pt. „Komunia” w reżyserii Anny Zameckiej

(26.01), filmu fabularnego pt.
„Bikini Blue” w reżyserii Jarosława Marszewskiego (27.01)
i filmu fabularnego pt. „Anioł

•godz. 11:00–14:00 projekcje konkursowe, cz. 1
•godz. 15:00–17:30 projekcje konkursowe, cz. 2
•godz. 18:00 inauguracja
festiwalu – koncert „Klasyka
polskiej rozrywki” w wykonaniu Grohman Orchestra
(wstęp za zaproszeniami,
zaproszenia do odbioru
od 17 stycznia w Informacji
OCK)

piątek 26.01
•godz. 9:00–14:00 projekcje konkursowe, cz. 3
•godz. 15:30–18:00 projekcje konkursowe, cz. 4
•godz. 18:15 projekcja filmu
dokumentalnego „Idea jest
najważniejsza” i spotkanie
z reżyserem Jackiem Linkiem-Lenczowskim
•godz. 20:00 projekcja filmu
dokumentalnego „Komunia”
w reżyserii Anny Zameckiej

Śmierci” w reżyserii Lucí Puenzo (27.01).
Ponadto w „Naszym Kinie” –
bezpośrednio przed i w trakcie festiwalu – prezentowane będą filmy nawiązujące
do jego idei: „Syn Królowej
Śniegu” w reżyserii Roberta
Wichrowskiego, „Na mlecznej drodze” w reżyserii Emira Kusturicy, „Dusza i ciało” w reżyserii Ildikó Enyedi
i „Księżyc Jowisza” w reżyserii Kornéla Mundruczó.
Festiwal jest realizowany przy
wsparciu finansowym Miasta
Oświęcim.
– adam

sobota 27.01

Fot. Z. Klima

Film wyprodukowany przez
Narodowe Centrum Kultury
i Stowarzyszenie Auschwitz
Memento będzie można zobaczyć w Oświęcimskim Centrum Kultury o godz.18:30.

„Nieobojętni” to fabularyzowany dokument opowiadający nieznaną historię działań Armii Krajowej – przede
wszystkim oddziału „Sosienki” i „Garbnik” – i zwykłych

mieszkańców
Oświęcimia
i okolic niosących ofiarną
pomoc więźniom KL Auschwitz. Współorganizowanie
ucieczek z obozu, ofiarne dostarczanie żywności i lekarstw

„Gwiezdne wojny. Ostatni
Jedi” (10 l.), prod. USA 2017,
reż. Rian Johnson, 150 minut
16–18.01.2018 godz. 17:00
(3D DUB), godz. 19:45 (2D
NAP)

Na projekcje konkursowe
i pozakonkursowe
wstęp wolny.

z narażeniem życia swoich rodzin, niezwykłe partyzanckie
akcje – to fakty, które do tej
pory nie przedarły się do szerokiej świadomości historycznej Polaków. Poprzez meandry
tych tragicznych wydarzeń
oprowadzi widza Marek Zając – historyk i publicysta telewizyjny i prasowy, a oprócz
aktorów zawodowych w filmie
występują potomkowie tych,
których dotknęła opowiadana historia. Atrakcyjne zdjęcia
lotnicze oraz dramatyczne sceny fabularyzowane z czasów
okupacyjnej rzeczywistości
zestawione z malowniczymi
obrazami ziemi oświęcimskiej
oraz emocjonalna muzyka
pozwalają spojrzeć widzowi
w każdym wieku na opowiadaną historię z pełnym zaangażowaniem i pobudzają do
refleksji.
Wstęp wolny.
– adam

Niemcy 2017, reż. Michael
Haneke, 107 minut
9–15.02

„Syn Królowej Śniegu” PREMIERA (15 l.), prod. Polska
2016, reż. Robert Wichrowski,
85 minut
19.01 godz. 18:15,
22–23.01 godz. 18:15,
24–25.01 godz. 20:30,
26–27.01 godz. 13:30,
30.01 godz. 16:15,
1.02 godz. 18:15
„Na mlecznej drodze” (15 l.),
prod. Meksyk, USA, Wielka
Brytania, Serbia 2016, reż.
Emir Kusturica, 122 minuty
19.01 godz. 20:00,
22–23.01 godz. 20:00,
24.01 godz. 18:15,
25.01 godz. 11:30
„Dusza i ciało” PREMIERA
(15 l.), prod. Węgry 2017,
reż. Ildikó Enyedi, 116 minut

•godz. 11:30–13:30 zajęcia
warsztatowe dla uczestników festiwalu
•godz. 12:00 projekcja
filmu fabularnego „Bikini
Blue” w reżyserii Jarosława
Marszewskiego
•godz. 15:00 gala festiwalowa – ogłoszenie wyników
i wręczenie nagród
•godz. 16:00 projekcja filmu
fabularnego „Anioł Śmierci”
w reżyserii Lucí Puenzo

„Nieobojętni”
2 lutego odbędzie się przedpremierowy pokaz filmu pt.
„Nieobojętni” w reżyserii Mirosława Krzyszkowskiego
i Bogdana Wasztyla.

Repertuar „Naszego Kina”

„Jeszcze nie koniec” PREMIERA (15 l.), prod. Francja
2017, reż. Xavier Legrand,
93 minuty
16–22.02
„The Florida Project” (15 l.),
prod. USA 2017, reż. Sean
Baker, 115 minut
16–22.02
„Podatek od miłości” (15 l.),
prod. Polska 2018, reż. Bartłomiej Ignaciuk, 113 minut
23.02–1.03
„The Place” PREMIERA
(15 l.), prod. Włochy 2017,
reż. Paolo Genovese, 105
minut
23.02–1.03

Kino dla Dzieciaka

26.01 godz. 16:00,
27.01 godz. 20:00,
28.01 godz. 12:45,
29.01 godz. 20:00,
30–31.01 godz. 17:45,
1.02 godz. 20:00
„Księżyc Jowisza” PREMIERA
(15 l.), prod. Węgry, Niemcy
2017, reż. Kornél Mundruczó,
123 minuty
26.01 godz. 11:15,
27.01 godz. 17:45,
28.01 godz. 19:30,
29.01 godz. 17:45,
30–31.01 godz. 20:00,
1.02 godz. 16:00
„Ignacy Loyola” (15 l.), prod.
Hiszpania, Filipiny 2016, reż.
Paolo Dy, 118 minut
2–8.02
„Atak paniki” (15 l.), prod.
Polska 2017, reż. Paweł Maślona, 100 minut
2–8.02
„Blask” PREMIERA (15 l.),
prod. Japonia, Francja 2017,
reż. Naomi Kawase, 101 minut
9–15.02
„Happy End” PREMIERA
(15 l.), prod. Francja, Austria,

„Kumple z dżungli” (b.o.),
prod. Francja 2017, reż. David
Alaux, 97 minut
28.01 godz. 15:00

OPERA NA EKRANIE
„Poławiacze pereł” – opera
na ekranie z The Metropolitan Opera w Nowym Jorku,
135 minut
28.01 godz. 17:00
„Makbet”, 150 minut
25.02 godz. 17:00

SZTUKA NA EKRANIE
„Matisse. Wycinanki” – wystawa na ekranie z Tate Modern
w Londynie i MoMA w Nowym
Jorku, 90 minut
5.02 godz. 18:00

BALET NA EKRANIE

z Teatru Bolszoj w Moskwie

„Romeo i Julia”, 150 minut
18.02 godz. 17:00

Filmowe
ferie zimowe
czytaj s. 16
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głośnik kulturalny

Redakcja „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w planach przedsięwzięć wprowadzone przez organizatorów
Centrum Żydowskie w Oświęcimiu
pl. ks. J. Skarbka 5
tel. 338447002;
e-mail: info@ajcf.pl, www.ajcf.pl

W nowatorskiej formule o Janie Karskim
Film „Karski i władcy ludzkości” w reżyserii Sławomira
Grünberga będzie można zobaczyć 8 lutego o godz. 18:00
w Cafe Bergson.
„Karski i władcy ludzkości” to
polsko-amerykańska produkcja z 2015 r. Opowiada historię Jana Karskiego – bohatera
Polskiego Państwa Podziemnego, którego amerykański
„Newsweek” uznał za jedną
z najwybitniejszych postaci
XX wieku.
Film został zrealizowany
w nowatorskiej formule. Łączy unikalne archiwalne materiały filmowe i fotograficzne
z animowanymi rekonstruk-

cjami wielu scen z życia Karskiego, takich jak aresztowanie przez gestapo, dwukrotne
wejście do warszawskiego getta czy obozu przejściowego
w Izbicy.
Widzowie będą mieli okazję zapoznać się z wypowiedziami osób, które dobrze
znały bohatera, w tym m.in.
słynnego
amerykańskiego
politologa prof. Zbigniewa
Brzezińskiego,
oficjalnego
biografa Winstona Churchil-

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

LUTOWY KALENDARZ WYDARZEŃ
W BIBLIOTECE GALERIA KSIĄŻKI
TATRY W OBIEKTYWIE.
WYSTAWA FOTOGRAFII
PIOTRA DEJKO
5–28.02 Galeria Przechodnia
KONSULTACJE MATEMATYCZNE
1.02; 8.02; 15.02; 22.02
godz. 17:00
CLD, wstęp wolny
KONWERSATORIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
Otwarte spotkania konwersatoryjne
5.02; 12.02; 19.02; 26.02
godz. 16:30
Klasopracownia I p./CLD
BICF. KLUB FILMOWY
Dyskusje o filmie
14.02 godz. 17:00
Multimedia, wstęp wolny
TO TAK JAK W KINIE
Dyskusje o filmie
15.02, godz. 10:00
Multimedia, wstęp wolny

TURNIEJ NA PLAYSTATION 4
O PUCHAR NHL 17
Termin rozgrywek: 19–
22.02.2018
Zapisy do 14.02.2018
w Dziale Multimedia osobiście
lub tel. 338479805
Wiek graczy: 5–17 lat
Losowanie grup: 15–
16.02.2018
ZAJĘCIA DLA NAJMŁODSZYCH W MIKROŚWIECIE
ZABAWY
Blok ruchowy
Zabawy i gry ruchowe dla
dzieci w wieku 2–7 lat wprowadzające w radosny nastrój
i dobre samopoczucie i dające
dziecku możliwość zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu.
Blok ruchowy jest przygotowaniem dziecka do społecznego
współdziałania w grupie,
kształtuje prawidłowe nawyki,
dyscyplinę, a także pozytywne
cechy charakteru
21.02, godz. 17:00
Aula/Informatorium, wstęp
wolny
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
DLA DOROSŁYCH
22.02 godz. 17:30
Sala konferencyjna
CZYTANIE UZDRAWIA
Czytanie na oddziale dziecięcym oświęcimskiego szpitala
27.02 godz. 13:00
Szpital
GÓRY TO NASZE SPIĘTRZONE MARZENIA
Spotkanie organizowane przez
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Koło w Oświęcimiu

Do 6 lutego trwają pokazy pofestiwalowe 13. Międzynarodowego Festiwalu
Filmowego „Żydowskie Motywy”.
Pokazy filmowe w Cafe Bergson przy placu ks. Jana Skarbka 2 w Oświęcimiu organizowane są dzięki uprzejmości
organizatora festiwalu – Stowarzyszenia Żydowskie Motywy (www.jewishmotifs.org.pl).
Filmy posiadają napisy w języku polskim. Początek projekcji
o godz. 18:00, wstęp wolny.
16 stycznia zaprezentowana
zostanie „Wytrwałość” w reż.
Małgorzaty Imielskiej (Polska 2015, 70‘) oraz „Na ringu

życia” w reż. Uriego Borredy
(2016 Izrael, 60‘).
30 stycznia będzie można
zobaczyć „W cieniu drzew”,
w reż. Valentiny Areny (2017
Dania, Islandia, Polska, 89‘).
Natomiast 6 lutego – laureata Warszawskiego Feniksa za
najlepszy film dokumentalny – „Nad brzegami Jarkonu”
w reż. Aviego Belkina (Izrael
2015, 60‘) oraz „Echa ze strychu” w reż. Debbie Goodstein
(2015 Polska, USA, 36‘).

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

Nie tylko wykłady
Muzeum Zamek w Oświęcimiu zaprasza na cykl wykładów w ramach projektu „Niepodległa 2018”.

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
Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI
w Oświęcimiu udostępnia również bezpłatnie w godzinach
otwarcia: piłkarzyki, szachy,
gry planszowe, PlayStation 3
i 4, X-Boxa, salki kinowe, stanowiska komputerowe z dostępem do internetu i skanerami,
językowe kursy komputerowe
obejmujące pakiet języków:
angielskiego, niemieckiego,
francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego.

Wykłady zostały przygotowane w związku z przypadającą setną rocznicą odzyskania
przez Polskę niepodległości oraz z ogłoszeniem przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej roku szkolnego
2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”. Projekt skierowany jest do uczestników
indywidualnych lub grup klasowych.
Jak informują organizatorzy,
na spotkaniach zostaną zaprezentowane wybrane zagadnienia związane z okresem

walk Polaków o niepodległość podczas I wojny światowej, poszerzone o lokalną
historię Oświęcimia. Prelekcje wzbogacone będą dodatkowymi wydarzeniami artystycznymi i warsztatowymi.
Na pierwszy wykład Muzeum Zamek zaprasza 11 lutego o godz. 15:00. Zostanie
na nim poruszona tematyka
pobytu legionistów w Kętach,
ze szczególnym uwzględnieniem uroczystej wizyty brygadiera Józefa Piłsudskiego
i jego żołnierzy w Oświęci-

miu w lutym 1915 r. Prelekcja
zostanie wzbogacona etiudą
teatralną obrazującą to wydarzenie w wykonaniu aktorów
Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. Będzie można także
zwiedzić rekonstrukcję okopu i półziemianki z czasów
I wojny światowej, a chętnym
zostanie wydana „karta werbunkowa”.
Kolejne spotkania w ramach projektu planowane są
w kwietniu, czerwcu oraz listopadzie.

O fortyfikacjach
25 stycznia o godz. 17:00 w Muzeum Zamek odbędzie się
wernisaż wystawy „Twierdzą nam będzie każdy próg. Linie
obronne II Rzeczypospolitej”.
Autorem ekspozycji jest Jarosław Ptaszkowski – oświęcimski pasjonat umocnień
i fortyfikacji obronnych.
Otwarciu towarzyszyć będzie
prelekcja autora.
Na wystawie będzie można zobaczyć mapy fortyfikacji obronnych, schematy
poszczególnych
schronów,
fotografie archiwalne i współcześnie zachowanych obiektów bojowych.

Fot. zbiory organizatora

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
15.02, godz. 17:00
Informatorium, wstęp wolny

Filmowa relacja z wycieczek
Koła w 2017 roku
27.02, godz. 18:00
Aula, wstęp wolny

la Sir. Martina Gilberta oraz
byłego ministra spraw zagranicznych prof. Władysława
Bartoszewskiego.
Po projekcji filmowej zaplanowano spotkanie z autorem. Sławomir Grünberg to
nie tylko reżyser, ale także
operator, producent filmowy
i telewizyjny oraz wykładowca uniwersytecki. Po ukończeniu studiów reżyserskich
w Polsce wyjechał na stałe do
Stanów Zjednoczonych, gdzie
nieprzerwanie realizuje filmy.
Do chwili obecnej zrealizował i wyprodukował ich ponad 45.
Wstęp na projekcję i spotkanie wolny.

Przegląd filmów

kultura
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Tak pisano o Oświęcimiu...

Powstanie z ruin
„Tak pisano o Oświęcimiu...” to cykl artykułów na temat
historii naszego miasta, które powstają na bazie dawnych
czasopism.

W

1899 r. tak opisywano Oświęcim: „Przebywszy most na Sole,
znajdujemy się u stóp stromego wzgórza, na którem sterczą ruiny zamku. Położenie
podobne w minjaturze do
Wawelu”*. Niedaleko drugie
ruiny – klasztoru i kościoła dominikańskiego wraz ze
szczątkami kaplicy św. Jacka.
Ruiny te niebawem zmienią
oblicze za sprawą oo. salezjanów z Turynu, którzy osiedlili się w mieście. Przy kościele
zamierzają utworzyć zakład
wychowawczy dla 800 opuszczonych dzieci.
Kościół
dominikański
stanowił szczególny zabytek wzniesiony w miejscu,
w którym pierwszy drewniany kościół powstał za panowania księcia Mieszka I.
W 1417 r. Kazimierz II, książę oświęcimski, zbudował na
jego miejscu kościół w stylu gotyckim, którego pozostałości obserwuje przyjezdny, patrząc z mostu na Sole
w 1899 r. Konserwator krajowy – Sławomir Odrzywolski – potwierdził, iż kościół
dominikański reprezentuje
styl wczesnego gotyku, którego ślady są bardzo rzadkie na
polskich ziemiach. W oo. salezjanach pokłada się nadzieję przywrócenia świetności
tego obiektu, a także wsparcia
galicyjskiego miasta: „Zgromadzenie bowiem salezjanów
szerzy oświatę i moralność
oraz kształci podupadłe dzieci do praktycznych zawodów
we własnych warsztatach.
W Oświęcimiu ma powstać
pierwsza siedziba oo. salezjanów na ziemiach polskich.
Autor artykułu z XIX-wiecznej gazety nadmie-

nia, iż w drodze do Krakowa specjalnie zatrzymał się
w Oświęcimiu, aby zasięgnąć
języka. Był właśnie dzień targowy i „Obszerny rynek roił
się ludźmi: w środku włościaństwo z wozami, bydłem,
kurami, jajami, masłem i serem, pstrokate a ruchliwe
[…]”. Autor podążył do tymczasowej siedziby oo. salezjanów, gdzie zastał ks. delegata Franciszka Trawińskiego,
z pochodzenia warszawianina, człowieka młodego, aczkolwiek obytego w świecie,
władającego biegle kilkoma
językami. Ksiądz został skierowany z Turynu do Galicji
w celu odbudowy kościoła

i utworzenia zakładu wychowawczego. Autor obserwuje
ks. Trawińskiego przy pracy a następnie przeprowadza
z nim wywiad na temat bieżących działań i planów na
przyszłość. Zakonnik przybliża również metodę ks. Jana

KUPON
krzyżówka 1/2018
Nagrodę
– podwójne zaproszenie
do „Naszego Kina”
ufundowało

Bosko, która jest stosowana
w codziennej nauce i pracy z wychowankami. Ksiądz
nadmienia, że w pierwszym
rzędzie nastąpi odbudowa
ruin, a budowa zakładu wychowawczego się opóźni ze
względu na negocjacje w sprawie pozyskania sąsiedniego budynku. Jeśli nie będzie
możliwe kupienie obiektu, to
zakład zostanie zbudowany
na tyłach kościoła.
Rozmowę przerywa nadejście telegramu. Ksiądz Trawiński przeprasza, ale musi
się pilnie udać do Lwowa. Pociąg odchodzi za pół godziny… Autor artykułu opuszcza
miasto z refleksją, że piękny
gotycki kościół zostanie odrestaurowany. Zadaje sobie pytanie: „Czyżby jeden prastary
zamek Piastów miał być skazany na zagładę?
Dziś już znamy odpowiedź
na to pytanie…
– Kamila Drabek
* Wszystkie cytaty pochodzą
z gazety „Kraj” z 14 maja 1899 r.,
wydawanej w Petersburgu.

Litery uporządkowane
1 do 15 utworzą rozwiązanie – przysłowie ludowe,
które wraz z kuponem nr 1
naklejonym na kartę pocztową należy dostarczyć
do 6 lutego 2018 r. do redakcji GZO, Oświęcimskie
Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24 w Oświęcimiu.
Na zwycięzcę losowania
czeka nagroda – podwójne zaproszenie do „Naszego Kina” ufundowane
przez Oświęcimskie Centrum Kultury. Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki
nr 12/2017 brzmi: „Kto sieje zło zbiera nieszczęście”.
Nagrodę książkową
otrzymuje p. Grażyna
Matla z Oświęcimia.
Gratulujemy i prosimy
o kontakt z redakcją.

Poziomo:
1) Niezbity w śledztwie;
* Przezrocze;
2) Dodatek do podania;
3) Z mankietem;
* Stolica Szampanii;
4) Niezbędny w serwisie sprzątającym;
5) Żółty, podłużny owoc;
* Włókno z Torunia;
7) Urzędnik portowy;
* Z kapitana na majora;
9) Talia;
* Skóra na rękawiczki;
11) Turecka niewola;
* Pracuje w stoczni;
13) Ceniona ryba morska;
* Nierozstrzygnięty wynik;
14) Medykament;
15) Sidła;
* Szton, liczman;
16) Pozycja Lewandowskiego;
17) Kolczasta jaszczurka;
* Kupowany w Desie;

OGŁOSZENIA DROBNE

Materiały archiwalne z własnych
zbiorów udostępnia Łukasz Szy- Szukam kawalerki lub 2 pokoi do wynajęcia.
mański.
Telefon 880 373 279

JESTEŚ KOBIETĄ? BRAKUJE CI LAT PRACY
DO EMERYTURY? FIRMA Z OŚWIĘCIMIA PROPONUJE
STAŁE ZATRUDNIENIE (MOŻLIWOŚĆ STAŻU)
TEL. 33 471 15 45, 516 913 603

GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ

Pionowo:
A) Majątek całego życia;
* Młoda krowa;
B) Elza z afrykańskiego buszu;
C) Spis spraw sądowych;
* Sześciowersowa zwrotka;
D) Pozostałości po zamku;
E) Oznajmia początek lekcji;
* Element flory;
G) Podmokła łąka;
* Kuzynka żyrafy;
I) Żółta farba z glinki;
* Specjalność Michała Anioła;
K) Umowa o pracę z aktorem;
* Miasto z Akropolem;
Ł) Narząd oddechowy lina;
* Zaczarowana u Gałczyńskiego;
M) Posag;
N) Otworzył baśniowy sezam;
* Rodzicielski w szkole;
O) Do transportu rannych;
P) 100 metrów dla sprintera;
* Ilustracja.

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

Redakcja
Oświęcimskie Centrum Kultury,
ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim
tel. 33 842 25 75, 33 842 44 63
e-mail: gzo@ock.org.pl

Miesięcznik powołany w 1991 roku przez Radę Miasta Oświęcim

KOLEJNE WYDANIE „Głosu Ziemi Oświęcimskiej”
we wtorek 13 LUTEGO 2018 R.
„gzo” W FORMIE ELEKTRONICZNEJ dostępny
NA WWW.OCK.ORG.PL

Wydawca: Oświęcimskie Centrum Kultury Dyrektor: Apolonia Maj
Redaktor naczelna: Ewelina Kostaś, sekretarz redakcji: red. Marzena Wilk, korekta: Jadwiga Ząbroń,
projekt graficzny: Paweł Adamus. Stale współpracują: Marzena Kiryjczuk, Bogna Wernichowska, Adam Kuta,
Andrzej Rzycki, Krzysztof Szostak, Łukasz Szymański, Andrzej Winogrodzki.
Wieści z Oświęcimskiego Ratusza redaguje Katarzyna Kwiecień.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania dostarczonych tekstów,
nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.
Druk: POLSKAPRESSE sp. z o.o. Sosnowiec-Milowice, ul. Baczyńskiego 25 a
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Mistrzostwa Oświęcimia w narciar- Biało-niebieska maszyna hokejowa pod wodzą Jirziego Sejby rozkręciła się
stwie alpejskim w ośrodku „Kompleks nie na żarty
Beskid” w Spytkowicach

O medale na stoku
O miejsca na podium w mistrzostwach nadsolańskiego
grodu „alpejczyków” walczono wśród młodzieży szkół
podstawowych (dziewczęta
starsze, młodsze, chłopcy
starsi, młodsi) i w ramach licealiady (dziewczęta, chłopcy). Organizatorem Otwartych Mistrzostw Oświęcimia
w narciarstwie alpejskim był
Uczniowski Klub Sportowy „OświęcimSKI” z siedzibą przy Szkole Podstawowej
nr 9.
Zawody objęte honorowym patronatem prezydenta Janusza Chwieruta odbyły się w ośrodku „Kompleks
Beskid” w Spytkowicach.
W różnych kategoriach wiekowych rywalizowało 137.
zawodniczek i zawodników.
Na najwyższym stopniu podium stawali: Natalia Sikora
(SP nr 9 Oświęcim), Alicja
Spiechowicz (SP nr 4 Oświęcim), Beniamin Duc (SP nr 8
Oświęcim), Stanisław Ptaszyński (SP nr 8 Oświęcim),
Anna Kajor (SP nr 2 Oświęcim), Filip Starzyński (SP
nr 2 Oświęcim), Florentyna
Matejko (PZ nr 1 Oświęcim)
i Oskar Jędrzejewski (ZSZTS
Oświęcim).
Medaliści mistrzostw Oświęcimia w narciarstwie alpejskim:
Dziewczęta młodsze: 1. Natalia Sikora (SP nr 9 Oświęcim), 2. Malwina Kajder-Maciejasz (SP nr 8 w Oświęcim),

3. Emilia Zimna (SP nr 11
Oświęcim),
Dziewczęta starsze: 1. Alicja
Spiechowicz (SP nr 4 Oświęcim), 2. Katarzyna Piskorz
(SP nr 9 Oświęcim), 3. Maria
Nycz (SP nr 9 Oświęcim),
Chłopcy młodsi: 1. Beniamin Duc (SP nr 8 Oświęcim),
2. Wojciech Bućko (SP Brzezinka), 3. Benedykt Paluch
(SP nr 8 Oświęcim),
Chłopcy starsi: 1. Stanisław
Ptaszyński (SP nr 8 Oświęcim), 2. Piotr Pelc (SP nr 9
Oświęcim), 3. Mikołaj Paluch
(SP nr 8 Oświęcim),
Igrzyska Młodzieży Szkolnej,
dziewczęta: 1. Anna Kajor (SP
nr 2 Oświęcim), 2. Maja Pióro
(SP nr 2 Oświęcim), 3. Martyna Bartecka (SP nr 2 Oświęcim),
Igrzyska Młodzieży Szkolnej,
chłopcy: 1. Filip Starzyński
(SP nr 2 Oświęcim), 2. Stanisław Dąbrowski (SP nr 2
Oświęcim)), 3. Pascal Pióro
(SP nr 2 Oświęcim)
Finały licealiady, dziewczęta: 1. Florentyna Matejko (PZ
nr 1 Oświęcim), 2. Julia Bartecka (PZ nr 1 Oświęcim),
3. Sabina Żurawska PZ nr 1
Oświęcim),
Finały licealiady, chłopcy:
1. Oskar Jędrzejewski (ZSZTS
Oświęcim), 2. Mateusz Kajor
(PZ nr 1 Oświęcim), 3. Mateusz Bazan (ZSZTS Oświęcim).
– mac

Seria zwycięstw i Unia już piąta!
To jest bardzo dobry czas hokeistów oświęcimskiej Unii.
Gołym okiem widać efekty
pracy nowego szkoleniowca. Pod wodzą Jirziego Sejby biało-niebiescy odprawiają zgodnie kolejnych, wyżej
notowanych rywali. Po zwycięstwie nad Tauronem Katowice, gdańską Automatyką
i broniącą mistrzowskiego tytułu Cracovią, unici zwyciężyli na wyjeździe JKH GKS
Jastrzębie.
Przy takiej serii o przypadku
nie może być mowy. Ewidentnie zdaje egzamin „nowa miotła” w postaci czeskiego szkoleniowca. Wyniki Unii muszą
robić wrażenie. W Polskę został wysłany jasny sygnał, że
z tym zespołem trzeba się będzie liczyć w kontekście najważniejszej fazy, czyli play-off.
Oświęcimianie
wyjątkowo
udanie zamknęli 2017 rok,
pokonując na własnym lodzie
mających medalowe aspiracje katowiczan i to aż 4:0.
Gospodarze grali niezwykle
konsekwentnie w defensywie
i szukali swoich szans w kontrach. Świetnie w bramce biało-niebieskich spisywał się
Michal Fikrt. Później przyszła wygrana w gdańskiej hali
„Olivii”. Co ciekawe, w tym
meczu sędziowie odgwizdali tylko jedną karę mniejszą.
Ten właśnie okres okazał się
rozstrzygający. Na początku
ostatniej odsłony na ławkę

Po znakomitej serii czterech kolejnych zwycięstw oświęcimianie awansowali na piąte miejsce w ligowej tabeli
Fot. mac

kar odesłany został Yannick
Mund. Odsiadkę niemieckiego obrońcy wykorzystali przyjezdni. Z pierwszego
krążka przymierzył Peter Tabacek, zapewniając gościom
komplet punktów.
Do prawdziwej sensacji doszło
w starciu z Comarch Cracovią. Obrońcy tytułu wyjechali z Oświęcimia „na tarczy”.
W pierwszej tercji gospodarzom, w przeciwieństwie do
„Pasów”, wychodziło niemal
wszystko. Trafiali z zadziwiającą skutecznością i po otwierających 20 minutach prowadzili 3:0! W drugiej odsłonie do
ataku ruszyła Cracovia. Kiedy na ławce kar odpoczywał
Peter Tabacek, krakowianie
zdobyli pierwszego gola. Sposób na „Fikiego” znalazł Lukas Zib. Na 92 sekundy przed
końcem drugiej partii zrobiło

się już tylko 3:2. To zapowiadało wielkie emocje w ostatniej tercji. Tak też było, więc
kibice bynajmniej się nie nudzili. Goście z Krakowa mieli
swoje okazje, ale znowu kapitalnie interweniował Michał
Fikrt. Ostatecznie wynik 3:2
nie uległ zmianie i sensacja
stała się faktem.
– Naszym celem jest miejsce
w pierwszej „szóstce” i konsekwentnie do tego zmierzamy. Robimy swoje. Przy
mądrze realizowanych założeniach taktycznych można wygrać nawet z mistrzem
Polski. Udowodniliśmy to
w spotkaniu przeciwko Cracovii – stwierdził trener Unii,
Jirzi Sejba.
Unici poszli za ciosem i ograli na „Jastorze” innego uczestnika finałów Pucharu Polski,
czyli JKH GKS Jastrzębie.

Unia z meczu na mecz pokazuje, że jest mocna psychicznie i charakterna. Odrobienie
dwóch goli na terenie wyżej
notowanego rywala nie stanowi dla niej problemu! Tak
było właśnie w Jastrzębiu.
Najpierw Ondrej Kasperlik
poprawił uderzenie Wojciecha Wojtarowicza w sytuacji
jeden na jeden, a później do
remisu podczas gry w liczebnej przewadze doprowadził
brat Ondreja – Martin Kasperlik. Z wyniku 3:1 dla JKH
zrobiło się 3:3. W 33. minucie
za sprawą Łukasza Nalewajki
jastrzębianie ponownie wyszli na prowadzenie, ale Unia
zamierzała grać o pełną pulę
i dopięła swego. Wyrównał Jan
Danecek, kiedy na ławce kar
odpoczywał Tomasz Kulas.
Wydawało się, że potrzebna
będzie dogrywka. Nic z tego.
Na 49 sekund przed końcową syreną biało-niebiescy zadali decydujący cios. Krążek
do siatki miejscowych posłał
Radim Haas. Dzięki czwartej
wygranej z rzędu oświęcimianie awansowali na piąte miejsce w tabeli PHL!
– Z każdym meczem udowadniamy swoją jakość. Potrafimy otrząsnąć się, kiedy
spotkanie nie układa się po
naszej myśli. W Jastrzębiu
zgarnęliśmy pełną pulę, choć
rywal prowadził już 3:1 – powiedział Jirzi Sejba.
– mac

Piłkarze oświęcimskiej Unii rozpoczęli przygotowania do Młodzi hokeiści z Oświęcimia zajęli trzecie miejsce w mięrundy rewanżowej
dzynarodowym turnieju o „Kryształowy Dzban imienia
Krzysztofa Kiklicy”

Zaatakować zza pleców

Runda jesienna w wykonaniu piłkarzy Unii wyjątkowo
rozbudziła apetyty biało-niebieskich fanów na powalczenie o coś więcej niż tylko
miejsce w ścisłym czubie tabeli IV ligi. Czy podopieczni
Jacka Dobrowolskiego włączą
się do walki o trzecioligowy
awans? Jedno jest pewne. Piłkarska wiosna w Oświęcimiu
zapowiada się bardzo atrakcyjnie.
Jesienią unici odnieśli jedenaście zwycięstw. Tylko jeden
mecz zremisowali i trzykrotnie musieli uznać wyższość
rywali. W efekcie biało-niebiescy zajmują czwarte miejsce z niewielką stratą do lidera. Prowadzi Hutnik Kraków
wraz z Wiślanką Grabie. Ten
duet o trzy punkty wyprzedza
Górnika Wieliczka. Unia traci
zaledwie pięć „oczek”. To różnica, którą można zniwelować już po dwóch kolejkach!

Unia ma bardzo dobrą
pozycję wyjściową przed
czwartoligowymi rewanżami
Fot. mac

W pierwszej rundzie unici
bardzo dobrze radzili sobie
na wyjazdach. Wygrali aż siedem z ośmiu spotkań! Tylko
jedno zakończyło się remisem. To bardzo dobrze wró-

ży przed szalenie ważną inauguracją rewanżów. 17 marca
Unia zagra na Suchych Stawach z liderem! W Oświęcimiu było 2:5 dla Hutnika.
Kibice biało-niebieskich liczą
zatem na rewanż.
Drużyna z Oświęcimia rozpoczęła przygotowania do rewanżów 10 stycznia. Piłkarze
trenują trzy razy w tygodniu.
W środy i czwartki w hali
sportowej popularnego „Chemika”, zaś w poniedziałki na
„Orliku” na osiedlu Zasole.
Pierwszym
sprawdzianem
w tym roku będą derby z lokalnym rywalem zza miedzy
28 stycznia. Przez kolejnych
sześć tygodni oświęcimianie
będą rozgrywali spotkania
kontrolne. Trener Dobrowolski chce możliwie szybko zamknąć kadrę, którą będzie
dysponował w rundzie rewanżowej.
– mac

Zwycięskie najazdy w „małym
finale”
Osiem hokejowych drużyn
rywalizowało w uzdrowiskowej Krynicy o „Kryształowy Dzban”. Była to już trzecia
edycja zawodów przeznaczonych dla żaków młodszych.
Nie zabrakło oświęcimian,
którzy pozostawili po sobie
bardzo dobre wrażenie.
Oprócz drużyny Ośrodka
Szkolenia Hokeja na Lodzie
z Oświęcimia wystąpiły cztery inne polskie ekipy z Nowego Targu, Krynicy, Torunia
i Janowa. Z kolei Słowację reprezentowały MSKM Trebisov, HK Mladzez Michalovice
i MHC 46 Bardejov. Dwudniowy turniej zorganizował KTH
Klub Młodzieżowy Krynica.
Emocji nie brakowało, a z wygranej ostatecznie cieszyli się
górale z Nowego Targu.

W wielkim finale reprezentacja nowotarskiego OSHL
pokonała MSKM Trebisov
3:1. Jeszcze bardziej zacięty był pojedynek o trzecie
miejsce. Oświęcimianie walczyli z HK Mladez Michalovce, a wszystko rozstrzygało
się dopiero w serii rzutów
karnych. Więcej zimnej
krwi zachowali młodzi hokeiści z grodu nad Sołą i to
oni zajęli ostatnią pozycję
„na pudle”. Królem strzelców turnieju w Krynicy został Krzysztof Stabryła z Nowego Targu.

OSHL Oświęcim – OSHL Toruń 11:1
O trzecie miejsce: OSHL
Oświęcim – HK Mladez Michalovce 6:5 po rzutach karnych
Ostateczna kolejność:
1. OSHL Nowy Targ,
2. MSKM Trebisov, 3. OSHL
Oświęcim, 4. HK Mladzez
Michalovice, 5. MHC 46 Bardejov, 6. OSHL Toruń, 7. KTH
KM Krynica, 8. OSHL Janów.
Skład OSHL Oświęcim: Fabian Mrozik, Przemysław
Ćwiek, Adrian Ziober, Mateusz Staniecko, Jan Kusak,
Mateusz Olejnik, Piotr ZaWyniki oświęcimian:
bawski, Filip Witek, Kamil
OSHL Oświęcim – KTH KM Buczak, Bartosz Ludwinek.
Krynica 5:2
– mac
OSHL Oświęcim – MSKM
Trebisov 2:7
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Zimowe mistrzostwa Polski seniorów i młodzieżowców Polska Liga MMA, Karate i Kickboxingu organizowana przez
w pływaniu
Oświęcimski Klub Karate

Z medalami i rekordami

Na kilku frontach

Bardzo dobre wieści napłynęły do Oświęcimia z Łodzi.
W „Mieście Włókniarzy” odbyły się zimowe mistrzostwa
Polski seniorów i młodzieżowców w pływaniu na basenie 25-metrowym. Ze znakomitej strony pokazali się
uczniowie Szkoły Mistrzostwa
Sportowego w Oświęcimiu.
Powody do zadowolenia ma
trener Andrzej Brania. Jego
podopieczni (Michał Daszkiewicz, Marcin Malarz, Dawid Dankiewicz, Jan Więzik) zdobyli złoto w wyścigu
sztafetowym cztery razy 200
metrów dowolnym i o aż blisko sześć sekund poprawili rekord Polski 14-latków.
Oświęcimianie
ukończyli finał z wynikiem 7.52,25.

W Brzeszczach rozegrano zawody Polskiej Ligi MMA, Karate i Kickboxingu zorganizowanej przez Oświęcimski
Klub Karate i Firmę Mamut.
pro z Jawiszowic przy współudziale Ośrodka Kultury
w Brzeszczach. W zawodach
uczestniczyło 240 zawodników z ośmiu organizacji karate i kickboxingu. Walki odbywały się w konkurencjach
kickboxing low-kick i kick-light, karate w semi-knockdown i lekki kontakt.
Z bardzo dobrej strony pokazali się oświęcimianie prowadzeni przez sensei Mariusza
Pawlusa. W sumie wywalczyli
25 medali, w tym aż 16 w złotym kolorze!

Z kolei Michał Daszkiewicz
ustanowił nowy rekord kraju
indywidualnie na 200 metrów
stylem dowolnym (1.52,39).
W finale na 200 metrów stylem klasycznym na ósmej
pozycji został sklasyfikowany Maciej Krulikowski, który
poprawił swój rekord życiowy aż o 2,5 sekundy. O pechu
może mówić z kolei Katarzyna Kołodziej. Tej utalentowanej pływaczce zabrakło zaledwie 9 setnych sekundy do
miejsca na podium w finale
na „setkę motylkiem” (piąte
miejsce). Ta sama zawodniczka ustanowiła nową „życiówkę” na dystansie o połowę
dłuższym, co dało jej ostatecznie czwartą pozycję. Tuż
za podium (czwarte miejsce)

Z bardzo dobrej strony podczas zimowej edycji mistrzostw
Polski w pływaniu pokazali się reprezentanci Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Oświęcimiu
Fot. mac

znalazła się kobieca sztafeta
na cztery razy 200 dowolnym
– Marta Klimek, Katarzyna
Kołodziej, Natalia Lewandowska i Justyna Pisarek.
Nowy rekord życiowy ustanowił także Sebastian Ciastoń. Oświęcimianin był piąty
w finale na 400 metrów stylem zmiennym. Kolejne miejsce przypadło w udziale jego
szkolnemu koledze z Oświęcimia – Mateuszowi Dubasowi. Ten również popłynął
lepiej od dotychczasowego
rekordu życiowego.
Bez kompleksów wśród seniorek radziła sobie Marta
Klimek, która na 200 metrów
dowolnym była dziewiąta
(2.01,94, nowy rekord życiowy). Do finału na 200 metrów
stylem motylkowym awansowała Dominika Adamiec.
Została ostatecznie sklasyfikowana na dziewiątej pozycji. Podobnie jak Patryk
Blachura, który walczył na
tym samym dystansie. Bardzo dobre wyniki okraszone rekordami życiowymi to
efekt pracy sztabu szkoleniowego – Jadwigi Zieleńskiej-Starzec, Piotra Woźnickiego,
Andrzeja Brani, Przemysława
Ptaszyńskiego i trenera koordynatora – Marka Dorywalskiego.
– mac

Oświęcimskie derby otworzą futbolowy rok w nadsolańskim grodzie

Tradycja, rzecz święta...
Tradycyjne spotkanie derbowe między Sołą i Unią otworzy 2018 rok w Oświęcimiu.
Derby rozgrywane z okazji
rocznicy wyzwolenia miasta i obozu zagłady KL Auschwitz-Birkenau mają piękną i bogatą tradycję. Stawką
styczniowego pojedynku jest
„Puchar Prezydenta”. „Świętą
wojnę” w zdecydowanie pozytywnym tego słowa znaczeniu
zaplanowano na 28 stycznia.
Derby zawsze miały swoją
specyfikę, bo stawką w tych
meczach jest nie tylko konkretne trofeum. W tym przypadku „Puchar Prezydenta
Oświęcimia”, czy w innym
ligowe punkty. Tu gra idzie
o coś jeszcze cenniejszego, czyli honor i prestiż. Kto
przez najbliższe dwanaście
miesięcy w Oświęcimiu będzie mógł chodzić z podniesioną głową?
W 2014 roku D&R Unia
przegrała na swoim stadionie w styczniowych derbach
z Sołą 1:4 (0:3). Dwa gole dla
gości strzelił wówczas Łu-

kasz Ząbek, a po jednym Paweł Cygnar i Jakub Snadny
z rzutu karnego. Honorowe
trafienie dla biało-niebieskich
było autorstwa Sebastiana
Chojnowskiego. Rok później
odnotowano 3:1 dla Soły po
dwóch golach Jakuba Snadnego i jednym Grzegorza Talagi z rzutu karnego. Jedyną
bramkę dla biało-niebieskich
strzelił z „jedenastki” Dawid
Adamczyk.
Styczniowy pojedynek w 2016
roku zakończył się zwycięstwem Unii. Biało-niebiescy
odzyskali prymat w mieście

Piłkarskie derby Oświęcimia otworzą 2018 rok w naszym regionie
Fot. mac

po wygranej w rzutach karnych 4:3. W regulaminowym
czasie padł rezultat remisowy 1:1 (gola dla Soły strzelił Jakub Snadny, a wyrównał
Przemysław Dudzic). Ostatnie
derby rozgrywano na bocznym boisku solarzy. Gospodarze zwyciężyli 2:0, po celnych
trafieniach Dawida Dynarka
i Przemysława Knapika.
Faworyta najbliższego starcia trudno wskazać. Klasę
wyżej notowana jest drużyna z plant, ale w zdecydowanie lepszych humorach są
biało-niebiescy. Unia ma za
sobą bardzo dobrą rundę jesienną i na wiosnę może się
z powodzeniem włączyć do
walki o trzecioligowy awans.
Tymczasem dla Soły nadchodzi trudny czas. Przed bożonarodzeniowymi świętami
na klub z ulicy Przecznej jak
grom z jasnego nieba gruchnęła wiadomość o wycofaniu
się ze sponsorowania pierwszej drużyny strategicznego
sponsora.
– mac

– Jestem bardzo zadowolony
z wyniku medalowego, który robi ogromne wrażenie –
mówi sensei Mariusz Pawlus
z Oświęcimskiego Klubu Karate.
– Po raz pierwszy w zawodach uczestniczyli moi zawodnicy zarówno z sekcji karate, jak i kickboxingu. Nie
zawiodła Dominika Chylińska. Walczyła w dwóch formułach i w obu zwyciężyła. Podobnie Natalia Matusz
wygrała konkurencję karate i
w swoim kickboxerskim debiucie pokonała dwie rywalki
z Jaworzna – powiedział Mariusz Pawlus.
Wyniki zawodników Oświęcimskiego Klubu Karate:

Kick-light: złoto – Marcel
Brzeźniak, Dorian Pawlus,
Natalia Matusz, Łukasz Nowak, Dominika Chylińska,
srebro – Jakub Brańka, Jakub
Kulka.
Low-kick: złoto – Tomasz
Cwynar, Bartosz Fryc, Witold
Rybarz, Cyprian Brzeźniak,
Mateusz Słota, srebro – Przemysław Majkut, Rafał Chrostek, Dominik Matusz.
Karate: złoto – Mateusz Dębski, Elżbieta Ferenc, Dominika Chylińska, Mateusz
Ostrowski, Oliwia Greczner,
Natalia Matusz, srebro – Roksana Greczner, Katarzyna Kotapka, Szymon Dębski, Adam
Dzięgiel.
– mac

Strategiczny sponsor Soły wycofał się z dalszego finansowania pierwszej drużyny

Za rok stulecie, a klub
na zakręcie
W przyszłym roku oświęcimska Soła będzie obchodziła okrągłą rocznicę 100-lecia powstania. Tymczasem
futbolowi kibice nie tylko
w Oświęcimiu zastanawiają się, jakie będą najbliższe
losy trzecioligowych piłkarzy
oświęcimskiej Soły. Sytuacja
w klubie z ulicy Przecznej
stała się arcytrudna po decyzji strategicznego sponsora,
czyli „Kredytów Chwilówek”.
Ta firma zdecydowała o braku dalszego sponsorowania
drużyny z plant.
Wszyscy zadają sobie pytanie, czy zespół zostanie wycofany z rozgrywek trzeciej ligi.
A przecież minionej jesieni
otwierał nawet tabelę. Przypomnijmy, iż w prestiżowej potyczce Soła rozbiła na swoim
stadionie Motor Lublin aż 6:0.
– Nie dopuszczamy do siebie najczarniejszego ze scenariuszy, że Soła nie zagrałaby w trzeciej lidze na wiosnę.
Ten klub długo pracował na
miejsce, w którym się znalazł.
Oczywiście zdajemy sobie
sprawę, że część zawodników
może nas opuścić. Zostaną ci,
którzy będą chcieli grać dla
Soły. Trzecia liga to przecież
świetna forma promocji. Na
takim poziomie nie ma piłkarskiego klubu w naszym
powiecie – mówi Krzysztof
Pękala.
O ile na decyzji „Kredytów
Chwilówek” ucierpi seniorska drużyna, to w grupach
młodzieżowych Soły Oświęcim ma być zachowany status
quo.

Kibice zastanawiają się, czy solarze wystartują w rundzie
rewanżowej rozgrywek trzeciej ligi?
Fot. mac

– Nie ma zagrożenia dla dalszego funkcjonowania naszych młodzieżowych zespołów – podkreśla Krzysztof
Pękala.
Solarze, którzy po pierwszej
rundzie zajmują ósme miejsce, w trzeciej lidze planowali rozegranie wielu ciekawych sparingów w okresie
przygotowawczym. Z pięciu
styczniowych gier kontrolnych z udziałem Soły odwołane zostały aż cztery. Chodzi o sparingi z Hutnikiem
Kraków (13 stycznia), BKS-em Bielsko (20 stycznia),
juniorami GKS-u Katowice
(27 stycznia) i Kuźnią Ustroń
(31 stycznia). Wiadomo za to,
że odbędą się tradycyjne derby Oświęcimia. Jeżeli pierwsza drużyna Soły składająca
się z „armii zaciężnej” przestanie istnieć, to solarze do
boju z Unią poślą swoją utalentowaną młodzież.
Najważniejsze, aby Soła przystąpiła do rundy rewanżowej
trzecioligowych rozgrywek.
Jeżeli tak się stanie, to zespół

grać będzie na amatorskich
zasadach, czyli bez pobierania pieniędzy. Wiadomo, że
trenerem nie będzie już Sebastian Stemplewski, który zdecydował się na pracę
w Sarmacji Będzin. Ten szkoleniowiec rodem z Sosnowca
prowadził oświęcimski zespół
przez aż osiem ostatnich sezonów! Z solarzami awansował z A klasy do trzeciej ligi.
Póki co, z Sołą rozstał się Marcin Szymczak. Ten zawodnik
będący jeszcze w wieku młodzieżowca trafił do Oświęcimia z Cracovii. Był wypożyczony z „Pasów”. Najbliższą
wiosnę spędzi w JKS 1909
Jarosław. Tymczasem na testach w Puszczy Niepołomice przebywa Dawid Gargasz
(bramkarz) i Konrad Kasolik
(obrońca). Pozostali piłkarze
dostali wolną rękę w poszukiwaniu nowych pracodawców.
Wiele wyjaśnią najbliższe tygodnie...
– mac

STYCZEŃ 2018

16 ferie 2018
Ferie zimowe w Oświęcimiu
12 lutego rozpoczynają się w Małopolsce zimowe ferie. Jak co roku na młodych mieszkańców naszego
miasta czeka wiele atrakcji przygotowanych przez oświęcimskie placówki. Będzie można skorzystać z zajęć plastycznych, sportowych, warsztatów o różnorodnej tematyce i projekcji kinowych.

Ferie zimowe
w Oświęcimskim Centrum
Kultury
Zajęcia i warsztaty
Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza dzieci w wieku 6–13 lat na warsztaty
teatralne zakończone spektaklem i warsztaty filmowe
zakończone realizacją filmu
oraz na warsztaty plastyczne, zajęcia kreatywne
i sportowe.

Podczas spotkań będzie
możliwość korzystania
z klubowych zasobów gier,
pojawią się także akcenty
związane z różną tematyką
fantastyczną – grami „bez
prądu”, mangą i anime,
literaturą i filmem

„Heroes & Villains #3”
18.02 godz. 14:00–20:00
minikonwent poświęcony
Zajęcia feryjne, z wyjątkiem amerykańskiemu komiksowi, w programie m.in.:
warsztatów filmowych,
konkurs wiedzowy, preleksą bezpłatne. Zapisy w Incja, turniej konsolowy w grę
formacji OCK od 5 lutego.
„Injustice”
Liczba miejsc ograniczona
– decyduje kolejność zgłoszeń. Informacji o zajęciach „eRPeG-owy Maraton”
VII edycja
udziela Katarzyna Kraw24.02 godz. 10:00–20:00
czyk
Dzień poświęcony poputel./faks 33 842 25 75,
laryzacji gier fabularnych,
842 44 61, 842 44 63,
sesje w różnych systemach
842 57 82, e-mail: pladla każdego, konkursy wiestyczki@ock.org.pl
dzowe, prelekcje i dyskusje

Filmowe Ferie Zimowe
w „Naszym Kinie”

Seanse dla dzieci i młodzieży
szkolnej po obniżonej
cenie – 12 zł

„Magiczna zima Muminków” (b.o.), prod. Finlandia, Polska 2017, reż. Ira
Carpelan, Jakub Wroński,
83 minut
9–15.02
„Pierwsza gwiazdka”
(b.o.), prod. USA 2017,
reż. Timothy Reckhart,
86 minut
9–15.02
„Tedi i mapa skarbów”
(b.o.), prod. Hiszpania
2017, reż. David Alonso,
Enrique Gato, 86 minut
16–22.02

Ferie z Fantastyką

„Człowiek Pająk a sprawa
polska. Wydawnictwo
Marvel w latach 90.”
spotkania dla młodzieży
13+ i dorosłych (wstęp wolny) 16.02–4.03
III część wystawy poTematyczne spotkania
święconej komiksowemu
z Klubem Fantastyki
wydawnictwu Marvel
14–16.02, 21.02, 23.02
godz. 16:00–20:00
VIII edycja

Szczegóły na stronie www.ock.org.pl oraz
w Oświęcimskim Centrum Kultury.

„Gnomy rozrabiają” (b.o.),
prod. Kanada 2017, reż.
Peter Lepeniotis, Shelly
Shenoy, 89 minut
23.02–1.03

Ślizgawki „pod chmurką”
Wprawdzie śniegu jeszcze
nie ma, a minusowe temperatury pojawią się sporadycznie, ale dla miłośników
jazdy na lodzie mamy do-

brą wiadomość. Można się
ślizgać na Białym Orliku
przy Szkole Podstawowej
nr 5 na osiedlu Zasole. Jedyne w mieście lodowisko

pod „chmurką” otwarte jest
7 dni w tygodniu do połowy
marca. Wstęp jest bezpłatny.
W okresie szkolnym, w tygodniu, lodowisko jest czynne od 15 do 21. Do 19 są
ogólnodostępne ślizgawki,
a od 19 do 21 zajęcia dla
zorganizowanych grup hokejowych. W weekendy
i w okresie ferii zimowych
można się ślizgać od 10 do
13 i od 15 do 19. Od 19 do
21 prowadzone są zajęcia
dla grup zorganizowanych.

Inne atrakcje
Ofertę zajęć feryjnych przygotowały także kluby i stowarzyszenia działające w Oświęcimiu. Szczegóły będzie można znaleźć wkrótce na stronie internetowej www.um.
oswiecim.pl/.

Warsztaty edukacyjne w Muzeum Zamek
Muzeum Zamek zaprasza
dzieci w wieku 6–13 lat
do udziału w warsztatach
edukacyjnych Ferie na
Zamku pt. „Serce w plecaku. Żołnierze i zwierzęta
w armii”.
Zajęcia odbywać się
będą od 12 do 16 lutego
2018 r., w godzinach
10:00–12:00.
Podczas zajęć uczestnicy
dowiedzą się, co żołnierz
musiał ze sobą zabrać,
wyruszając na wojnę
w 1 poł. XX wieku, jak
wyglądał jego mundur.
Poznają zwierzęta, które
służyły w armiach i były
towarzyszami broni żołnierzy. Niezwykłą atrakcją
dla dzieci będzie również
możliwość przebywania
w prawdziwym okopie
i ziemiance żołnierskiej zrekonstruowanej w Muzeum
Zamek. W czasie warsztatów uczestnicy będą mogli
zobaczyć wojenne pamiątki
znajdujące się w zbiorach
Muzeum.
Warsztaty składać się będą
z dwóch części: merytorycznej, której towarzyszyć
będzie prezentacja multimedialna przybliżająca
poruszane zagadnienie oraz

warsztatowej opartej na
pracy twórczej uczestników
warsztatów.
Koszt warsztatów: 7 zł od
dziecka za dzień. Zapisy przyjmuje sekretariat
Muzeum od 22 stycznia
2018 r. pod numerem
tel. 33 842 44 27. Liczba
uczestników ograniczona.
Liczy się kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega
sobie prawo do zmian
w programie warsztatów.

Program warsztatów:
Poniedziałek 12.02
Serce w plecaku – uczestnicy dowiedzą się, co żołnierz
zabierał ze sobą wyruszając na wojnę w 1 poł. XX
wieku, zobaczą żołnierskie
pamiątki znajdujące się
w zbiorach Muzeum oraz
wykonają własny plecak
w wojskowym stylu.
Wtorek 13.02
Za mundurem panny sznurem… – dzieci zapoznają
się z umundurowaniem
wojskowym oraz dowiedzą
się, czy dawniej w armii
służyły też kobiety. W części warsztatowej wykonają
elementy umundurowania

– koszulkę oraz czapkę –
furażerkę.
Środa 14.02
Czworonożni towarzysze
broni – dzieci poznają
niedźwiedzia Wojtka,
małpkę Kasię, lwa Roscoe
i wiele innych zwierząt,
które służyły w armiach,
będąc często równocześnie
maskotkami oddziałów.
W części warsztatowej
wykonają własnego „towarzysza broni” – maskotkę-zwierzaka.
Czwartek 15.02
W okopie – uczestnicy
poznają codzienne życie
żołnierzy przebywających
w okopach, zwiedzą rekonstrukcję ziemianki i okopu.
Dodatkową atrakcją będzie
spotkanie z oddziałem
Związku Strzeleckiego
„Strzelec”.
Piątek 16.02
Żołnierz drogą maszerował… – gra podsumowująca zajęcia warsztatowe.
W części warsztatowej
dzieci wykonają tytułowe
serce, które będzie można
schować do plecaka.

Ferie w Bibliotece Galeria Książki
w Oświęcimiu
Turniej Tenisa Stołowego
wiek uczestników 8–12 lat
zajęcia na zapisy w Bibliotece Młodych osobiście lub
tel. 33 847 98 01
12.02 godz. 12:30
Biblioteka Młodych

Z Pippi Pończoszanką
na Południowym Pacyfiku
– gry i zabawy literacko-ruchowe
15.02 godz. 11:00
Aula/Informatorium

W zaczarowanym świecie
Pippi – zajęcia literacko-plastyczne
13.02 godz. 11:00
Aula/Informatorium

Turniej Tenisa Stołowego
wiek uczestników 13–17
lat. Zajęcia na zapisy w Bibliotece Młodych osobiście
lub tel. 33 847 98 01
19.02 godz. 12:30

Turniej gier sportowych
na X-Box
wiek uczestników 8–12 lat
zajęcia na zapisy w Bibliotece Młodych osobiście lub
tel. 33 847 98 01
14.02 godz. 11:00

Herbatka u szalonego kapelusznika – zajęcia literacko-plastyczne na podstawie
książki „Alicja w Krainie
Czarów”
20.02 godz.11:00
Aula/Informatorium

Po drugiej stronie lustra
Alicji z Krainy Czarów – gry
i zabawy literacko-ruchowe
22.02 godz.11:00
Aula/Informatorium
Oświęcimski Festiwal Gier
– edycja zimowa
23.02 godz. 16:00
Aula/Informatorium

