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kultura

z symboli miasta, kojarząc się
im z otwarciem na świat i nowoczesnością. Wszak miał on
status trzygwiazdkowego hotelu. Glob, który zlokalizowany był w odległości kilometra
od Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau, nieopodal tras wiodących do Krakowa, Katowic i Bielska-Białej,
oferował do dyspozycji gościom sto dwadzieścia osiem
miejsc noclegowych w pokojach jedno-, dwu- i trzyosobowych, każdy z nich
wyposażony w telefon oraz
łazienkę z prysznicem i wc,
całodobową obsługę recepcji,
restaurację z klimatyzowaną salą, drink-bar, sale konferencyjne, kantor wymiany walut, bilard, bankomat,
kiosk wielobranżowy i strzeżony całodobowo parking. W
hotelu mieściła się też agencja ubezpieczeniowa i biuro
podróży. Jednak z upływem
lat czas jego prosperity mijał, pogrążając hotel i narażając na niełaskę turystów. Jego
zalety malały w odczuciu gości, którzy zamiast spokojnie
wypoczywać słyszeli donio-

sport
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Były hotel Glob w Oświęcimiu i zaniedbany teren wokół to widok, który już niedługo przejdzie do historii. W krajobrazie naszego miasta na jego miejscu stanie
nowoczesny wielopoziomowy parking typu Park and Ride.

dowisko i Innowacje, która
zarządza największym w Polsce składowiskiem odpadów
niebezpiecznych, zawierających azbest, dokonuje demontażu płyt zawierających
go i utylizacji. Przewidujemy
tutaj przede wszystkim pracę
koparki wyposażonej w wyspecjalizowane narzędzia, które dokonają rozbiórki całej
części górnej budynku, ale
także zatrudnienie dźwigu do
zdejmowania cięższych elementów konstrukcji. Zgodnie z założeniami i przyjętym
harmonogramem, prace powinniśmy zakończyć do końca kwietnia – wyjaśnia Piotr
Cwojdziński, kierownik prac
wyburzeniowych z firmy
SFW Warwas.
Sześciokondygnacyjna bryła
hotelu powstała w latach 80.
XX w. tuż przy stacji kolejowej w Oświęcimiu. Początkowo budynek miał być hotelem kolejowym, ostatecznie
miejsca noclegowe oferował
turystom i przyjezdnym. Dla
wielu oświęcimian i mieszkańców okolicznych miejscowości stał się wówczas jednym

Chwała
pokonanym

Muzyczna
różnorodność

Widok byłego Globu
przechodzi do historii

– Zmieniamy wiele miejsc
w naszym mieście. Tym razem
będą to tereny pokolejowe
i hotel Glob. To zaniedbana,
od lat nierewitalizowana część
miasta, a z racji znajdującego
się tu dworca kolejowego jest
często odwiedzana nie tylko
przez mieszkańców, ale też turystów – mówi Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia.
Budynek byłego hotelu Glob
zostanie wyburzony do końca kwietnia. Pracownicy specjalistycznej firmy rozbiórkowej SFW Warwas z Żor weszli
na plac budowy, który Urząd
Miasta przekazał im 13 lutego. Teren wokół pustostanu
jest ogrodzony, a robotnicy
prowadzą intensywne prace
związane nie tylko z rozbiórką, ale też utylizacją elementów azbestowych budynku.
– Rozbiórkę byłego hotelu rozpoczęliśmy od usunięcia elewacji, która składa
się z płyt warstwowych z zawartością azbestu oraz blach
osłonowych. Blachy te zdejmujemy mechanicznie. Natomiast współpracująca z nami
wyspecjalizowana firma Śro-

Oświęcim

sły turkot, wtedy jeszcze licznie odjeżdżających pociągów,
które trzęsły posadą budynku, aż w końcu nastał kres
działalności oświęcimskiego
hotelu Glob. Od wielu lat budynek stał nieczynny, szpecąc
okolicę. Zdecydowanie nie
był wizytówką miasta.
Wkrótce jednak to się zmieni. W tym miejscu powstanie wielopoziomowy parking
typu Park and Ride, który
będzie pełnić funkcję węzła
przesiadkowego w kierunku
Krakowa, Katowic czy Czechowic-Dziedzic, ułatwiającego mieszkańcom Oświęcimia
oraz okolicznych miejscowości korzystanie z transportu
kolejowego.
Przetarg na jego budowę został już ogłoszony. Jeszcze
w tym roku rozpoczną się
prace. Inwestycja, która otrzymała dofinansowanie unijne
w wysokości 14,3 mln zł zakończy się w 2020 roku.
– Do tego projektu przygotowywaliśmy się od czterech
lat, załatwiając najpierw sprawy własnościowe, później
dokumentacje
projektowe
i wnioski o pieniądze unijne
– wyjaśnia prezydent Janusz
Chwierut.
– Projekt wiąże się także z planami Polskich Kolei
Państwowych, dotyczącymi
przebudowy budynku dworca kolejowego w Oświęcimiu
i modernizacji linii kolejowej
w kierunku Krakowa i Czechowic-Dziedzic – dodaje.
Nowoczesny i funkcjonalny
parking Park and Ride będzie
posiadał cztery nadziemne
kondygnacje z ciekawą elewacją, gdzie powstaną stanowiska postojowe dla trzystu
samochodów, miejsca dla rowerów, skuterów i motocykli.

Na parkingu będzie obowiązywała komunikacja w układzie
„split levels”, z jednokierunkowym ruchem pojazdów i systemem dwóch podwójnych
pochylni – do jazdy w górę
i w dół. Na parterze zaprojektowano miejsca na samochody osób niepełnosprawnych,
miejsca ładowania samochodów elektrycznych oraz pięćdziesiąt dziewięć miejsc postojowych na rowery, skutery
i motocykle. Ponadto znajdować się tam będą toalety,
pomieszczenia obsługi parkingu wraz z częścią socjalną i sanitarną oraz pomieszczenia techniczne. W obrębie
pochylni wyjazdowych i zjazdowych usytuowane zostaną
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klatki schodowe i windy, dostępne z każdego poziomu.
Wjazd na parking będzie od
ul. Powstańców Śląskich, poprzez dwa nowe zjazdy. Dodatkowo zmieniona zostanie
organizacja ruchu. Wydzielone zostaną trzy pasy ruchu,
w tym pas do lewoskrętu na
parking Park and Ride i PKP
oraz wybudowane zostaną
wysepki. Przebudowy wymagać będzie również zjazd na
teren parkingu dworca kolejowego. Wyjazd z parkingu
Park and Ride i PKP stanowić
będzie jedynie prawoskręt,
a pobliskie rondo umożliwiać
będzie zawrócenie.
– Marzena Wilk
Reklama
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felieton

kamila drabek

Światełko w tunelu

W

kalendarzu prawie wiosna, za oknem jesień albo
zima. W sklepach zmieniły się dekoracje, dominują jasne kolory, ale pogoda nie chce brać z nich
przykładu. Sprawdza się przysłowie „W marcu jak

w garncu”.
Kilka dni temu otwarto północną obwodnicę Oświęcimia.
Zmienił się przebieg trasy nr 933. Myślałam, że ten nowy trakt
odciąży zakorkowane zwykle drogi w mieście. Złudna jednak
nadzieja. Wydawało mi się, że ciężarówki nie będą wjeżdżać
w głąb osiedla Chemików. Złudna nadzieja… Mury drżą za każdym razem, gdy ulicą przejeżdża cięższe auto. Pękają. Z sąsiadami zastanawiamy się, kiedy runie kolejna piwnica w naszym
bloku. Podjęliśmy działania w celu ustawienia zakazu wjazdu
ciężkich samochodów na teren osiedla.
Prognozy mówią, iż w przyszłym tygodniu zmienia się pogoda.
Ma być coraz cieplej i słoneczniej. Może i w kwestii drogowej
pojawi się światełko w tunelu.			

nie tylko z miasta
Andrzej winogrodzki

O świętowaniu

W

okresie kilku dekad (sic!) wykonałem na papierze i zamieściłem na łamach kilku czasopism,
około stu – różnej długości i jakości – felietonów,
wierszy i wierszyków ósmomarcowych, dytyrambów i podniosłych panegiryków, okolicznościowych laurek
z okazji Święta Dnia Kobiet! Kiedyś było to prawie państwowe
megaświęto, pełne słów uwielbienia i wdzięczności w stosunku do damskiego świata oraz prezentów dla pań: na ogół
rachitycznego goździka, rajstop czy – przy braku tego towaru
na rynku – szczypty czarnej kawy w bibułkowym zawiniątku,
wręczanych kobietom przez firmy i zakłady pracy! Nie miałoby
więc sensu kolejne powielanie w nowych okolicznościach
tego tematu, tym bardziej że obecnie ów Świąteczny Dzień
to ledwie pół czy ćwierć niby-święta, więc w tej sprawie już
ani słowa poza tymi dwoma: Vivat Panie!
A na inne tematy, ile i jakich słów? Multum! Oto pobieżny
ich spis: my w świecie i świat wokół nas! Kim jesteśmy i być
chcemy, kim nie jesteśmy i być nie chcemy, lecz jesteśmy!
Ciężar czy lekkość bytu, radość czy przygnębienie i depresja?
Wiele pytań, lecz mało lub brak odpowiedzi! Wszyscy wokół
nas – na to wygląda – są bardziej ograniczeni i niepojętni,
by nie powiedzieć – głupi! Niczego nie rozumieją, wciąż musimy im tłumaczyć i wyjaśniać nasze dobre i piękne zamiary
i intencje – na ogół bez powodzenia! A więc kiedyś było lepiej,
gdy ósmomarcowe wierszyki i laurki wypełniały łamy prasowe
i społeczno-świąteczną przestrzeń! Nie wiadomo! Pewność czy
wątpliwość, pragmatyzm czy marzycielstwo, zapał czy apatia... Mnóstwo pytań, a odpowiedzi żadnych lub zdawkowe!
I tylko to jedno na teraz i na wciąż ma urok, wartość i sens:
Vivat Panie! I przy tym pozostańmy!
/Tekst zawiera lokowanie autora/			

Płatne

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary
w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.
Życzę, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni pokojem i wiarą, niech da siłę
w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością
patrzeć w przyszłość.
życzy wszystkim
Mieszkańcom Oświęcimia
Jakub Przewoźnik
Radny Miasta Oświęcim

www.jakubprzewoznik.pl

Wielkanoc 2018

Szanowni Mieszkańcy Oświęcimia!
Wielkanoc to Święto
Zmartwychwstania Pańskiego.
Symbol zwycięstwa dobra nad złem,
życia nad śmiercią.
Nadzieja, która tkwi
w tajemnicy Wielkiej Nocy
niech da nam siłę do dalszego działania.
Z okazji świąt Wielkiej Nocy
życzymy Państwu zdrowia, spokoju
i dużo radości.
Wesołych Świąt! Alleluja!

„Oto jest dzień,
który dał nam Pan,
weselmy się
i radujmy się w Nim”

Prezydent
Miasta Oświęcim
Janusz Chwierut

Radości Wielkanocnego Poranka
i Błogosławionych Świąt

Przewodniczący
Rady Miasta
Piotr Hertig

życzą
Dyrektor i Pracownicy
Oświęcimskiego Centrum Kultury
oraz Redakcja
„Głosu Ziemi Oświęcimskiej”

Partnerstwo w nauce i pracy
Współdziałanie w zakresie dydaktycznym, wspólne konferencje, przedsięwzięcia badawcze i projekty z tematyki ubezpieczeń społecznych oraz płatne praktyki
studenckie to główne elementy porozumienia podpisanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z oświęcimską uczelnią wyższą.
Celem umowy jest poszerzanie świadomości młodych ludzi w zakresie finansów i administracji publicznej oraz
systemu ubezpieczeń społecznych, a tym samym rozwój
kompetencji studentów. ZUS
obiecuje też wsparcie merytoryczne dla piszących prace
dyplomowe z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym
udostępnienie
materiałów
zgodnych z tematyką prac.
Wiedzę praktyczną chętni
będą zdobywać w trakcie półrocznych, odpłatnych praktyk
zawodowych. Ma to zwiększać elastyczność uczelni
w zakresie tworzenia programów kształcenia oraz współpracę między pracodawcami.
Porozumienie 7 marca podpisali prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prof.
Gertruda Uścińska i rektor
Państwowej Wyższej Szkoły

Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, prof. zw.
dr hab. Witold Stankowski.
– Zważywszy na fakt, że
dziś administracja publiczna przechodzi ciągły proces
profesjonalizacji i elektronizacji swoich usług, praca tu
jest dużym wyzwaniem. Liczę, że duże grono studentów, którzy podejmą u nas
praktyki, w przyszłości zechce podjąć pełnoetatowe
zatrudnienie – podsumowała prof. Gertruda Uścińska.
Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych ZUS organizuje olimpiadę „Warto
wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Trzem finalistom oświęcimska uczelnia przyzna indeksy na studia
licencjackie na jednym z oferowanych kierunków.
Na praktyki zawodowe
w ZUS-ie mogą też liczyć

uczniowie oświęcimskiego
„Ekonomika”, którzy kształcą się w zawodzie technika ekonomisty. Zapewnia
im to umowa zawarta przez
oddział ZUS-u w Chrzanowie z Powiatowym Zespołem nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
w Oświęcimiu. Ekonomiści będą uczestniczyć także

w warsztatach i spotkaniach
tematycznych z pracownikami ZUS-u. Na co dzień
uczniowie kształcą się w ramach innowacji pedagogicznej „Młody Przedsiębiorca”,
która pozwala na pogłębienie praktycznej wiedzy ekonomicznej także poza murami placówki.
– Karo
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Północna obwodnica otwarta

Dla seniorów

Po dwóch latach od symbolicznego wbicia łopaty północna obwodnica Oświęcimia wraz z pierwszym w naszym mieście mostem na Wiśle jest przejezdna.
W piątek 9 marca kierowcy po raz pierwszy mogli przejechać całą długością nowej trasy.

W niedzielę 15 kwietnia w Oświęcimskim Centrum Kultury w godz. 9:00–
15:00 odbędą się Oświęcimskie Targi
Seniora.

Inwestycja ma długość blisko
5 km, zaczyna się od ronda na
skrzyżowaniu ul. Chemików
z ul. Fabryczną w Oświęcimiu i prowadzi do drogi wojewódzkiej nr 933 w Bobrku.
–
Północna
obwodnica
Oświęcimia to kolejna z kluczowych tras, jaka powstała
w Małopolsce w ciągu ostatnich kilku lat. Konsekwentnie realizujemy największy
w historii naszego regionu
plan budowy dróg. Tylko do
końca 2023 roku uda się nam
dokończyć 14 obejść małopolskich miast. Oprócz
Oświęcimia, będą to m.in.
obwodnice Wolbromia, Gdowa, Babic, Miechowa czy Zatora – podkreśla Jacek Krupa,

marszałek Województwa Małopolskiego.
Prezydent Oświęcimia dodaje, że inwestycja jest ogromną
szansą na rozwój miasta.
– To historyczna i największa
inwestycja drogowa w mieście, obejmująca również budowę mostu na Wiśle. Obwodnica ułatwi dojazd do
strefy gospodarczej, co sprzyjać będzie rozwojowi naszego
miasta. Jednak przede wszystkim droga będzie służyć
mieszkańcom
Oświęcimia
i ziemi oświęcimskiej. Oświęcim staje się dzięki temu coraz ważniejszym ośrodkiem
w Małopolsce – zaznacza Janusz Chwierut, prezydent
Oświęcimia.

Budowa północnej obwodnicy trwała od listopada 2015
roku. Kosztowała ponad 104
mln zł – ponad 87 mln zł pochodziło z Unii Europejskiej,
resztę dołożyło Województwo
Małopolskie i lokalne samorządy, w tym: miasto Oświęcim, gmina Chełmek i powiat
oświęcimski.
Nowa trasa, która zmienia
dotychczasowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 933, ma
długość blisko 5 km. Jadący
nią kierowcy będą przejeżdżać m.in. przez pięć rond
czy estakadę na Wiśle i nad
torami kolejowymi. W większości obwodnica jest jednojezdniowa, wyjątkiem jest tylko odcinek na ul. Chemików

w Oświęcimiu, gdzie wytyczono dwie jezdnie.
Budując drogę, zwrócono uwagę na wszystkie aspekty bezpieczeństwa. Trasa jest więc
w pełni oświetlona, odwodniona i wyposażona w specjalne
„zielone tunele” dla zwierząt.
W miejscach, w których jest
duży ruch pieszy i rowerowy,
powstały chodniki oraz ścieżki dla rowerów (od ul. Nadwiślańskiej w Bobrku do drogi
krajowej 44 w Oświęcimiu).
Nowa droga ułatwi dojazd do
firmy Synthos i strefy gospodarczej, która przez to stanie się atrakcyjniejsza. Ruch
tranzytowy pojedzie przez
obwodnicę, a kierowcom będzie łatwiej jeździć w Oświęcimiu. Skróci się też droga
do Krakowa i na Śląsk. Droga bezpośrednio połączyła
Oświęcim z Bobrkiem.
Powstały most na Wiśle decyzją Rady Miasta Oświęcim
i Rady Miejskiej w Chełmku
został nazwany mostem Niepodległości. W naszym mieście jest to trzeci most. Pierwszy z nich – Piastowski został
oddany do użytku w 1924 r.,
a drugi – Jagielloński w 1988.
– Marzena Wilk

Na rzecz czystego powietrza

Adresatem przedsięwzięcia są
seniorzy, a także osoby niepełnosprawne i ich rodziny.
Targi to otwarta impreza wystawiennicza o charakterze
edukacyjno-informacyjnym.
Będą w nich uczestniczyć instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, a także
przedsiębiorcy, którzy oferują
towary i usługi dla osób starszych i ich rodzin.
– Podczas imprezy chcemy
także kompleksowo przybliżyć mieszkańcom „co, gdzie,
kiedy”, czyli w jakich instytucjach załatwia się poszczególne sprawy związane z pomocą, opieką i aktywizacją
osób starszych oraz jakie organizacje społeczne działają na rzecz tej grupy – informuje Agata Lorek, dyrektor
Dziennego Domu Pomocy
w Oświęcimiu, który wraz
ze Stowarzyszeniem „Pokolenia” przy DDP jest organizatorem targów.
Chociaż impreza przygotowana jest z myślą o senio-

rach, jednak z bogatej oferty
skorzystać mogą wszyscy zainteresowani tematem zdrowia i profilaktyki, zdrowej
żywności i suplementacji czy
piękna i urody.
Dla odwiedzających przygotowano wiele atrakcji. Będzie
można wykonać bezpłatnie
rozmaite badania i pomiary,
sprawdzić pamięć i wykonać
testy przesiewowe w ramach
profilaktyki zaburzeń poznawczych, skorzystać z poradnictwa onkologicznego,
diabetologicznego, dietetycznego czy psychologicznego.
– Wystawcy przygotowują
specjalne oferty, bony, vouchery i gadżety. Będzie można
wykonać makijaż i manicure
oraz degustować miody i soki
prozdrowotne. W trakcie targów czynna będzie także seniorska kawiarenka, a na
scenie planujemy mnóstwo
atrakcji informacyjnych i kulturalnych – dodaje Agata Lorek.
– ekt

Wiosenna pomoc

Zapraszamy na Wielki Charytatywny
Pomimo tego, że tzw. okres grzewczy wkrótce się zakończy, co wiąże się z czaso- Wiosenny Kiermasz Rękodzieła Artywym polepszeniem jakości powietrza, Oświęcim nie ustaje w walce ze smogiem. stycznego, czyli święto radości, pyszności i dobroci.
Trzyletni program antysmogowy przygotowany przez
Urząd Miasta Oświęcim,
który zakłada znaczne ograniczenie niskiej emisji w naszym mieście, był szeroko
konsultowany z lokalnymi
podmiotami, organizacjami
ekologicznymi, m.in. z Towarzystwem na rzecz Ziemi
czy Oświęcimskim Alarmem
Smogowym, a także z radami osiedli. Program ma być
podjęty na marcowej sesji
rady miasta.
Przypominamy, że do końca
lipca można składać wnioski
do Urzędu Miasta o dopłaty do wymiany pieców. Od
tego roku dotyczy to nie tylko właścicieli domów jednorodzinnych, program został
rozszerzony o budynki wielorodzinne. Wnioski mogą
składać zarówno właściciele
nieruchomości, jak również
wspólnoty, po przyjęciu stosownej uchwały. Dotacją będzie objęta wymiana pieców

na ogrzewanie gazowe lub
podłączenie do sieci ciepłowniczej. Nowością jest możliwość uzyskania kolejnej dotacji w przypadku wymiany
pieców węglowych na kocioł
gazowy, olejowy, elektryczny
lub podłączenie do miejskiej
sieci ciepłowniczej. Dofinansowanie dla domów jednorodzinnych w przypadku instalacji gazowej wynosi nawet
7 tys. zł.
Więcej informacji można
znaleźć na stronie internetowej miasta www.um.oswiecim.pl/, klikając w baner „nasze powietrze” oraz uzyskać
w Wydziale Gospodarki Miejskiej w pokoju 29 (II piętro)
lub pod nr. tel. 338429129.
Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2.
Od stycznia trwa monitoring jakości powietrza dzięki mobilnej stacji kontrolno-pomiarowej, zainstalowanej
przy ul. Bema na terenie Za-

kładu Usług Komunalnych, na wniosek mieszkańców i władz miasta,
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie (WIOŚ).
Stanowisko
pomiarowe
zostało włączone do Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Małopolskiego
na lata 2016–2020, a wyniki pomiarów są dostępne na stronie internetowej
inspektoratu pod adresem:
www.monitoring.
krakow.pios.gov.pl i na
portalu o jakości powietrza www.powietrze.gios.
gov.pl/. Wyposażenie stacji pozwala na całoroczne
manualne pomiary stężeń
pyłu PM10 i benzo(a)pirenu w pyle PM10.
– In

Fragment materiałów
informacyjnych przygotowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego

Dochód z imprezy trafi do
chorej Natalii, która potrzebuje wiosennego optymizmu
i wsparcia leczenia. Wielkanocny kiermasz rozpocznie się 25 marca o godz. 9:30
w Oświęcimskim Centrum
Kultury. Będą słodkie wypieki i niezwykłe rękodzieło. Dla najmłodszych zaplanowano warsztaty zdobienia
pierniczków i jaj, spektakl
„Calineczka” w wykonaniu
grupy teatralnej Miejskiego
Przedszkola nr 15 oraz rozstrzygnięcie konkursu na
„Dobroczynną Pisankę Wielkanocną”. Tradycyjnie już
dzieci będą mogły przebrać
się w stroje postaci bajkowych
i skorzystać z wielu atrakcji.
Po kiermaszu w restauracji
„Meksykańska” odbędzie się
koncert niemieckich wielodzietnych grup rodzinnych
„Hope alive”. Grają muzykę
pop, rock oraz folk.

Dochód zebrany podczas
imprezy zostanie przekazany na leczenie i rehabilitację
17-letniej Natalii Drozdowskiej, która od maja ubiegłego roku leczona jest na nowotwór (chłoniak Hodgkina)
w Uniwersyteckim Szpitalu
Dziecięcym w Prokocimiu.
Do tej pory przyjęła 6 cykli
chemioterapii i 16 radioterapii. Skutkiem ubocznym jest
neuropatia, która spowodowała zniesienie czucia w obu
stopach – od kilku miesięcy
dziewczyna nie chodzi. Wymaga systematycznej rehabilitacji. Potrzebuje dodatkowo specjalistycznego leczenia
neurologicznego i dermatologicznego. Niezbędne są też
leki przeciwpadaczkowe.
Kiermasz organizuje jak zawsze fundacja „Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy” wraz
z OCK.
– Karo
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Patriotyzm na dzisiaj
Po raz drugi odbył się nad Sołą Bieg Tropem Wilczym. Impreza ma propagować
sport i zdrowy tryb życia, a przede wszystkim – w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – przypominać losy żołnierzy z antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.
Bieg rozpoczął się wspólną rozgrzewką na Rynku
Głównym. Wystartowało 220
uczestników, którzy na mecie odebrali pamiątkowe medale (zaprojektowane i wykonane przez Instytut Pamięci
Narodowej) oraz nagrody dla
najlepszych biegaczy. Tegorocznej edycji patronowali żołnierze zamordowani w więzieniu mokotowskim: Hieronim
Dekutowski, Łukasz Ciepliński, Zbigniew Przybyszewski,
Roman Groński, Szczepan Ścibior, Dionizy Sosnowski, Cze-

sław Gałązka i Witold Pilecki.
Ich podobizny umieszczono
na koszulkach biegaczy.
Inicjatorem akcji jest Fundacja Wolność i Demokracja z Warszawy, a lokalnym
partnerem było stowarzyszenie „Szansa” w Oświęcimiu. Biegi zorganizowano w
333 miastach Polski, a także
w Wielkiej Brytanii, Stanach
Zjednoczonych, Niemczech,
Austrii, Australii oraz na Litwie. Do zmagań dołączyli też
żołnierze na zagranicznych
misjach wojskowych.

Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych obchodzony jest 1 marca – jest to
data symboliczna, nawiązująca do wydarzeń z 1951 roku,
kiedy to w mokotowskim
więzieniu wykonano wyrok
śmierci na członkach zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.
Mieszkańcy ziemi oświęcimskiej uczcili ten dzień ceremonią na placu Tadeusza Kościuszki, gdzie złożone zostały
kwiaty i zapalono znicze na
Grobie Nieznanego Żołnierza. Wieńce przyniesiono też

na os. Zasole pod tablicę upamiętniającą rotmistrza Witolda Pileckiego.
Hołd „wyklętym”, którzy przelewali krew w obronie ojczyzny, oddali również policjanci
w ramach ogólnopolskiej akcji „spoKREWnieni służbą”,
przeprowadzonej w Oddziale Terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Oświęcimiu. Pod fachową opieką pielęgniarek mundurowi oddali
krew na rzecz chorych i ofiar
wypadków drogowych. Ak-

cja trwa do 31 marca, można
więc dołączyć do krwiodawców i zgłosić się do punktu przy ul. Wysokie Brzegi 4
w godz. od 7 do 12, bo krew
to życie…
Refleksją do rozmowy o patriotyzmie, tożsamości narodowej i szacunku do poległych w walce o niepodległość
było spotkanie zorganizowane w oświęcimskiej Galerii
Książki. Marcin Dziubek wygłosił wykład „Niezłomni zie-

mi oświęcimskiej 1945–1947”
na temat działalności „żołnierzy wyklętych”, w tym oddziału Armii Krajowej działającej
w rejonie KL Auschwitz.
Upowszechnienie
wiedzy
o bohaterach Polski Podziemnej i powojennego podziemia niepodległościowego, ale
również zainteresowanie młodych ludzi najnowszą historią
Polski to główny cel Małopolskiego Konkursu „Śladami
żołnierzy wyklętych”. V edycja odbyła się pod nazwą Śladami niezłomnych. Witold
Pilecki i August Emil Fieldorf
„Nil”. Konkurs upamiętniający bohaterską walkę Polaków
w czasie II wojny światowej
i po jej zakończeniu zorganizowało Kuratorium Oświaty
w Krakowie wraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową
im. rtm. Witolda Pileckiego
w Oświęcimiu.
– Karo

Ku chwale niepodległościowym walkom
W tym roku minie sto lat od odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji
uchwałą Rady Miasta Oświęcim 2018 rok będzie obchodzony w naszym mieście
jako Rok 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Fot. Muzeum Zamek w Oświęcimiu

Działania miejskie w 2018
roku ukierunkowane będą na
przybliżenie pięknej, ale zarazem trudnej historii Polski.
Celem będzie przypomnienie
i poszerzenie wiedzy oświęcimian o wybitnych postaciach, takich jak Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy
Paderewski, Wincenty Witos,
Wojciech Korfanty czy Ignacy
Daszyński, którzy byli Ojcami
Niepodległości, a odbiorcami
działań będą zarówno ludzie
młodzi, jak i dorośli.
Po rozbiorach i stu dwudziestu
trzech latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po trudnych
walkach Polska odzyskała prawo do samostanowienia. Powstała II Rzeczpospolita. Datą
rocznicy odzyskania przez
nasz kraj niepodległości po
I wojnie światowej jest dzień
11 listopada. Jest ona źródłem
siły oraz nadziei potrzebnych
w trudnych chwilach narodu polskiego. Ta wyjątkowa
rocznica jest okazją do oddania wyrazu pamięci i szacunku dla wysiłków poprzednich pokoleń Polaków. Jest to
czas, w którym należy złożyć
hołd obrońcom Konstytucji
3 maja, żołnierzom insurekcji
kościuszkowskiej i kolejnych
powstań narodowych, legionistom polskim i wszystkim
walczącym w I wojnie światowej oraz w latach 1918–1921:
obrońcom Lwowa, żołnierzom powstania wielkopolskiego i powstań śląskich oraz
bohaterom wojny polsko-bolszewickiej.
W odzyskaniu niepodległości mają swój udział rów-

nież mieszkańcy Oświęcimia
i ziemi oświęcimskiej. 7 lutego 1915 roku w Oświęcimiu gościł z odczytem Józef Piłsudski. Dzisiaj jest on
postacią-symbolem tamtych
skutecznych walk naszych rodaków o odzyskanie wolności.
11 lutego uroczyście zainaugurowano Rok Niepodległości w Oświęcimiu. Na Rynku
Głównym, przy honorowej
warcie żołnierzy Jednostki
Strzeleckiej 2004 Oświęcim
im. s. por. Eligii Leopoldyny
Staweckiej, prezydent miasta Janusz Chwierut i Wioletta Oleś, dyrektor Muzeum
Zamek w Oświęcimiu złożyli
kwiaty przy tablicy upamiętniającej wizytę komendanta
Józefa Piłsudskiego w naszym
mieście 7 lutego 1915 roku.
W Muzeum Zamek odbyło się
pierwsze spotkanie w ramach
projektu Niepodległa 2018,
któremu przyświecało hasło
Legioniści w Oświęcimiu i nawiązywało do dnia 7 lutego
1915 roku, kiedy do naszego
miasta przybył brygadier Józef Piłsudski. Podczas spotka-

nia w zamku aktorzy z Teatru
Polskiego w Bielsku-Białej zaprezentowali gościom etiudę teatralną zatytułowaną
„Legioniści w Oświęcimiu”,
a dr Andrzej Małysa wygłosił wykład „Pobyt I Brygady
Legionów Polskich w Kętach
i okolicy w 1915 roku”.
Uczestnicy spotkania zwiedzili rekonstrukcję okopu i półziemianki z czasów I wojny
światowej, a dodatkową atrakcją była okolicznościowa karta werbunkowa z pamiątkową
pieczęcią. Tego rodzaju karty
będą towarzyszyły każdemu
ze spotkań odbywających się
w ramach muzealnego projektu Niepodległa 2018.
– Na spotkaniach z tego cyklu
zostaną zaprezentowane wybrane zagadnienia związane
z okresem walk Polaków o niepodległość w trakcie I wojny
światowej, poszerzone o historię Oświęcimia. Celem naszego projektu Niepodległa 2018
jest przybliżenie dziedzictwa
kulturowego,
uświadomienie i zrozumienie roli wartości narodowo-patriotycznych

w życiu człowieka, a także poszerzenie wiedzy o miejscową
historię. Poznanie i przedstawienie jej na tle ogólnoeuropejskich i ogólnopolskich wydarzeń pozwoli lepiej zrozumieć,
że lokalna tożsamość, otwarty patriotyzm i współpraca są
wartościami, które wzbogacają każdą społeczność, zachęcają wszystkich mieszkańców do
zaangażowania na rzecz wspólnego dobra lokalnego oraz potrafią osiągnąć ponadlokalny
wydźwięk – podkreśla Wioletta Oleś, dyrektor Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
Już niedługo, 22 kwietnia,
w Muzeum Zamek odbędzie
się kolejne spotkanie projektu Niepodległa 2018, którego tematem będzie fotografia
z frontu, czyli postęp w dziedzinie fotografii w czasie I wojny światowej i jej wpływ na
dokumentowanie wydarzeń
historycznych.
Wydarzenie
rozpocznie się o godz. 15:00.
Na początek goście wysłuchają
wykładu Andrzeja Rybickiego
z Muzeum Historii Fotografii w Krakowie pt. „Fotografia frontowa. Legiony Polskie
w obiektywie reporterów wojennych”, następnie odbędzie
się pokaz wykonywania fotografii w technice kolodionowej
prowadzony przez Mirosława Miranowicza i prezentacja
Wiesława Pidły kolekcji starych aparatów fotograficznych.
O
innych
wydarzeniach
i atrakcjach w Oświęcimiu
związanych z obchodami
Roku Niepodległości będziemy informować na bieżąco.
– Marzena Wilk

Z kart oświęcimskiej historii
Już w okresie poprzedzającym
wybuch I wojny światowej
niepodległościowe dążenia na
ziemi oświęcimsko-zatorskiej
były bardzo silne. W Oświęcimiu i okolicach działały różne
organizacje społeczno-patriotyczne, m.in. Towarzystwo
Gimnastyczne „Sokół”, Związek Strzelecki, a od sierpnia
1914 roku Powiatowy Komitet
Narodowy, podległy Naczelnemu Komitetowi Narodowemu.
Niedługo po wybuchu I wojny
światowej w bój wyruszyły Legiony Polskie. W ich składzie
walczyło około 700 żołnierzy
z Oświęcimia i okolic.
Oświęcimianie, pamiętając
o rodakach, często wspierali
Legiony Polskie. W 1914
roku udzielono pomocy trzem
legionistom. Była ona efektem
wystosowanej 22 października
przez Departament Wojskowy
Powiatowego Komitetu Narodowego w Oświęcimiu do rady
gminnej prośby o udzielenie
opieki dla legionistów rekonwalescentów do momentu ich
wyzdrowienia. PKN zwrócił się
także 10 grudnia o datki na
gwiazdkę na wieczór wigilijny
dla legionistów znajdujących
się na placu boju. Burmistrz
Oświęcimia Roman Mayzel
w odpowiedzi zgłosił wniosek
o podjęcie uchwały przyjęcia
do gminy trzech legionistów
na czas rekonwalescencji,
zapewniając im opiekę,
mieszkanie i utrzymanie na
koszt miasta oraz o udzielenie
z miejskiej kasy jednorazowego
datku w wysokości 250 koron
na wieczór wigilijny.
7 lutego 1915 roku w miejscowej sali teatralnej Powiatowy
Komitet Narodowy w Oświęcimiu zorganizował koncert
z okazji rocznicy powstania
styczniowego, a także na cześć

zaproszonego brygadiera Józefa Piłsudskiego, który w tym
czasie przebywał w Kętach.
Przybyłego z grupą oficerów
Piłsudskiego przywitano serdecznie, wręczono kwiaty, były
toasty i przemówienia, a chór
męski z kółka śpiewackiego
prowadzonego przez Aleksandra Orłowskiego wykonał,
skomponowaną przez niego
specjalnie na tę uroczystość,
pieśń do słów M. Smolarskiego
„Pod broń”. Na koniec spotkania Józef Piłsudski wzniósł
toast za pomyślność ziemi
oświęcimskiej.
Na wzór ufundowanej w Krakowie Kolumny Legionów
Polskich, która miała przynieść
fundusze dla legionistów, na
mocy uchwały oświęcimskiej
rady gminnej w 1915 roku
przygotowano Tarczę Legionów
Polskich i przyznano kwotę
100 koron na rzecz walczących. 12 grudnia odbyło się
uroczyste wbijanie gwoździ
do ufundowanej pamiątkowej
tarczy. Rada przyznała także
w ramach zbiórki na „Gwiazdkę dla żołnierzy pod bronią”
po 50 koron dla żołnierzy
z 56 pułku piechoty, w którym
walczyli mieszkańcy Oświęcimia i okolic.
26 lipca 1916 roku na posiedzeniu rady burmistrz Roman
Mayzel przedłożył otrzymaną
kartkę pocztową z 11 lipca
1916 roku podpisaną przez legionistów z Oświęcimia, którzy
wysyłali do swego rodzinnego
miasta serdeczne pozdrowienia
po pięciodniowej bitwie pod
Kołodziejami.
(oprac. na podstawie „Kroniki
Oświęcimia. Dzieje Oświęcimia
1772–2003” Elżbiety Skalińskiej-Dindorf, wyd. Oświęcimskie Centrum Kultury 2006)
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Nowa energia dla Oświęcimia
Wraca temat budowy spalarni, bowiem Grupa Synthos drugi raz podjęła działania zmierzające do powstania w Oświęcimiu Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO), czyli potocznej spalarni.
Fot. Synthos SA

Nowa Energia dla Oświęcimia to projekt budowy na
terenie kompleksu Grupy
Synthos spalarni pełniącej
funkcje nowoczesnej elektrociepłowni. Instalacja, zamiast
węglem, będzie zasilana odpadami, z których w większości odzyskane zostaną wcześniej wszystkie wartościowe
surowce, m.in. szkło, papier,
metal. Została ona wpisana
przez radnych sejmiku do
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Małopolskiego.
Obecnie projekt znajduje się
na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę.
Złożona w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu dokumentacja zakłada zmiany
w stosunku do projektu uchylonego w sierpniu ubiegłego roku przez Wojewódzki
Sąd Administracyjny w Krakowie. Najważniejsza z nich
dotyczy podejścia inwestora do konsultacji społecznych. Są one przeprowadzane
przez Starostwo Powiatowe
w Oświęcimiu i choć dobie-

gają końca, wszyscy zainteresowani tematem budowy spalarni będą mogli wziąć udział
w tzw. rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa. O terminie i miejscu
rozprawy starosta oświęcimski będzie informował odrębnie. Z dokumentacją sprawy
można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, a uwagi
i wnioski w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko można składać w formie

pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą korespondencji e-mail: budownictwo@powiat.oswiecim.pl.
Korzyści z planowanej spalarni śmieci przede wszystkim będą dotyczyć środowiska naturalnego. Potencjalne
nowe źródło wyemituje 4 razy
mniej tlenku azotu, 18 razy
mniej pyłu i aż 35 razy mniej
tlenku siarki niż obecnie pracujący przestarzały kocioł.
Zdaniem wielu ekologów
spalarnia, mimo wspomnianych korzyści, nie jest opty-

malnym rozwiązaniem, a najlepszym byłby pełny odzysk
produkowanych przez człowieka śmieci.
– Recykling to najlepsza forma zagospodarowania śmieci, jesteśmy całkowicie zgodni
z przedstawicielami organizacji ekologicznych. Problem
w tym, że obecnie, ale i najprawdopodobniej w kolejnych latach, nadal pozostanie
duża część odpadów, z których odzysk będzie niemożliwy z powodów ekonomicznych. Do naszego obiektu
trafiać będą przede wszystkim właśnie te pozostałości –
informuje Zbigniew Warmuz,
prezes zarządu Synthos SA.
– W Oświęcimiu konieczna jest budowa nowego źródła energii, ponieważ jeden
z kotłów węglowych, zgodnie z dyrektywami unijnymi, musi zostać wyłączony
do 31 grudnia 2023 roku. Instalacja, której paliwem będą
śmieci, zaspokoi jedną piątą dotychczasowych potrzeb
i jest zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem zarów-

no dla Synthosa, jak i miasta. Nam pozwoli zaoferować
swoje produkty po niższej
cenie, a dla oświęcimian będzie szansą na tańsze ciepło,
ponieważ jego duża cześć
trafi do lokalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.
Oprócz tego ZTPO pośrednio
zapewni dodatkowe przychody do budżetu miasta z tytułu
podatków od nieruchomości
oraz udziału w przychodach
z podatków PIT i CIT – dodaje prezes.
Według szacunków inwestora uruchomienie zakładu
w Oświęcimiu zwiększy ruch
samochodowy o 0,5 proc.
Pojazdy będą jeździć trzema drogami: nową północną
obwodnicą Oświęcimia, ul.
Nadwiślańską i drogą krajową nr 44. W sumie do zakładu jednego dnia przyjeżdżać
będzie od 60 do 85 samochodów, tylko w dni robocze i z bezwzględnym wyłączeniem godzin wieczornych
i nocnych. Oznacza to, że
średnio na oświęcimskich
drogach w ciągu jednej godziny pojawi się w sumie dodatkowo do 8 samochodów.
W Polsce funkcjonuje już
7 takich obiektów: w Warszawie (oddana do użytku
jako pierwsza – w 2000 roku),
Bydgoszczy, Koninie, Białymstoku, Krakowie, Poznaniu
i Szczecinie. Kolejne zakłady mają zostać uruchomione

w Gdańsku, Olsztynie i Rzeszowie. Rozważana jest także
budowa drugiej takiej instalacji w Warszawie. W Europie podobnych zakładów jest
450.
W potocznym odbiorze spalarnie (ZTPO) często są kojarzone jako miejsca, w których
po prostu „pali się śmieci”
w sposób bardziej bezpieczny niż w domowych kotłach.
To mylne twierdzenie. Technologia stosowana w spalarniach jest nieporównywalna do domowych palenisk,
a normy jakości i składu spalin bardzo rygorystycznie
ustalone i kontrolowane. Zakład będzie spełniać wszystkie normy dotyczące emisji
spalin. Aby ograniczyć oddziaływanie instalacji na środowisko naturalne spalarnia w Synthos SA zostanie
wyposażona w system odazotowania SCR i tzw. skruber końcowy (mokry system
oczyszczania). Dzięki zastosowanym technologiom
przewidywane stężenie pyłu
będzie wynosić 5 miligramów na metr sześcienny wychodzących z komina spalin,
czyli jedynie 50 proc. dopuszczalnej normy.
Więcej informacji o planowanej inwestycji znaleźć można
na stronie internetowej www.
energiaoswiecim.pl/.
– Marzena Wilk

Powrót do komendy

Nie pozwól się krzywdzić!

Pracownicy oświęcimskiego MOPS-u wyjaśniają, że
przemoc w rodzinie jest to
zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie lub
zaprzestanie działania, skierowane przeciw członkom
rodziny, które narusza ich
prawa i dobra osobiste, powodując cierpienia i szkody.
– Termin ten określa wszystkie formy złego traktowania
tych członków rodziny, którzy nie są w stanie skutecznie
się bronić. To jednorazowe
lub powtarzające się umyślne działanie na szkodę bliskiej osoby lub też zaniechanie działań niezbędnych do
ochrony zdrowia i życia najbliższych – tłumaczy Lucyna Butryn, starszy pracownik
socjalny, pracująca w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie
w MOPS-ie w Oświęcimiu.
– Przemoc nie jest dziełem
przypadku. To intencjonalne zachowanie, które ma na
celu uzyskanie czegoś od in-

nej osoby wbrew jej woli lub
skrzywdzenie. Należy pamiętać, że jeśli raz doszło
do przemocy, czyli gdy ktoś
przekroczył granicę w kontaktach z bliską osobą, to istnieje duże prawdopodobieństwo, iż powtórzy to po raz
kolejny. Przemoc przybiera
charakterystyczny schemat.
Zjawisko to zostało nazwane cyklem przemocy, w którym występują trzy fazy: faza
narastającego napięcia, faza
ostrej przemocy i faza „miodowego miesiąca” – dodaje
Lucyna Butryn.
Każda przemoc wymaga zdecydowanego przeciwstawienia się jej, ponieważ jeśli się
tego nie dokona, przemoc
będzie się ciągle rozwijała
i wzmacniała. Ofiary nie muszą tego znosić i samodzielnie radzić sobie z tym problemem. Pracownicy MOPS-u
zachęcają do przerwania milczenia i zwrócenia się do nich
po pomoc. Zaznaczają też, że
droga do życia bez przemocy nie jest drogą łatwą i bę-

dzie wymagać konsekwencji,
cierpliwości i zaangażowania.
Niezatrzymana w porę przemoc z czasem narasta i eskaluje, z każdym kolejnym cyklem poziom agresji sprawcy
narasta.
– Rodzina funkcjonuje prawidłowo, gdy wszyscy jej
członkowie respektują wzajemnie swoje podstawowe
prawa, okazują sobie miłość i szacunek oraz stwarzają możliwość do rozwoju.
Sprawca przemocy to często
osoba z najbliższej rodziny,
np. mąż, żona, dorosłe dziecko lub wnuk, a ofiara nie chce
uwierzyć, że intencją sprawcy
było skrzywdzenie jej. Pojawiają się usprawiedliwienia,
które powstrzymują od skorzystania z pomocy innych –
mówi Lucyna Butryn.
Dlatego tak ważna jest świadomość, że prawo jest po
stronie ofiary, a przemoc nie
skończy się sama. Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie izolacji
i milczenia. Dlatego jeśli twój

współpartner lub inny członek rodziny nie przestrzega
przysługujących ci praw, jeśli w twojej rodzinie dochodzi do przemocy, nie można
pozostawać biernym. Zawsze
można zwrócić się o pomoc
do specjalistów.
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu
przy ul. Jana III Sobieskiego 15 b działa Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla
Osób Dotkniętych Przemocą
w Rodzinie, który jest czynny w każdy wtorek miesiąca od godz. 17:00 do 19:00.
Można też skorzystać z telefonu zaufania – 795 935 070,
czynnego w godzinach pracy
MOPS-u oraz punktu.
Oferuje specjalistyczne poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym bezpłatne
wsparcie prawne oraz udział
w spotkaniach samopomocowej Grupy Wsparcia dla Osób
Doświadczających Przemocy
w Rodzinie.
– Marzena Wilk

Fot. KPP w Oświęcimiu

Przemoc w rodzinie łamie podstawowe prawa, a każdy jej przejaw wymaga zde- Komenda Powiatowa Policji w Oświęcicydowanego przeciwstawienia się. To trudne, dlatego w Miejskim Ośrodku Po- miu ma nowego zastępcę komendanta.
mocy Społecznej w Oświęcimiu działa specjalny punkt, w którym można się doPo dwóch latach służby, z poliwiedzieć, jak się przeciwstawić temu zjawisku.
cjantami i pracownikami jednostki pożegnał się młodszy
inspektor Marek Nowak, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu.
Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinspektor
Pożegnanie komendanta
dr Krzysztof Pobuta powierzył
mu obowiązki I Zastępcy Ko- Marka Nowaka
mendanta Powiatowego Poli- ciwdziałania przestępczości
cji w Wieliczce.
kryminalnej zdobyte wczeKomendant Powiatowy Po- śniej na stanowisku Naczellicji w Oświęcimiu insp. Ro- nika Wydziału Dochodzeniobert Chowaniec, w słowach wo-Śledczego KWP Kraków.
podziękowania
podkreślił Obowiązki I Zastępcy Koogromne zaangażowanie we mendanta Powiatowego Poliwszystkie działania, jakie mł. cji w Oświęcimiu objął podinsp. Marek Nowak podejmo- inspektor Arkadiusz Śniadek,
wał w czasie swojej służby na który najpierw pracował
rzecz poprawy bezpieczeń- w oświęcimskiej komendzie,
stwa społeczeństwa powiatu a następnie na stanowisku
oświęcimskiego oraz jak nie- Komendanta
Komisariatu
zwykle cenne było jego do- Policji w Andrychowie.
świadczenie w zakresie prze– In

Reklama

Taxi 24 h

tel. 33 8 111 111 Oświęcim
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wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu
Ogłoszenie
Prezydent Miasta Oświęcim zawiadamia o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej, oznaczonego literą A, wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko.
Z dokumentem można się
zapoznać od 16 marca
2018 r. do 16 kwietnia
2018 r. w siedzibie Urzędu
Miasta Oświęcim, Wydział
Architektury i Urbanistyki,
ul. Jagiełły 23, pokój nr 22,
I piętro w godzinach pracy
urzędu. Projekt zmiany planu
jest również na stronie
internetowej: www.um.
oswiecim.pl/.
Dyskusja publiczna
nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
odbędzie się 10 kwietnia
2018 r. w siedzibie Urzędu
Miasta, ul. Zaborska 2,
32-600 Oświęcim, w sali
nr 15 o godzinie 15:00.
Uwagi należy składać
na piśmie do Prezydenta
Miasta Oświęcim, 32-600
Oświęcim, ul. Zaborska 2
lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej
na adres: um@um.oswiecim.
pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości,

której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 30 kwietnia 2018 r.
Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko należy składać
do Prezydenta Miasta Oświęcim, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 30 kwietnia
2018 r. Stosownie do przepisu art. 40 ustawy z dnia
3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1405 ze zm.).
Uwagi i wnioski mogą być
składane w formie pisemnej,
ustnie do protokołu oraz
za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej
bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem elektronicznym,
o którym mowa w ustawie
z dnia 18 września 2001r.
o podpisie elektronicznym
na adres e-mail: um@um.
oswiecim.pl/. 		

Sadzimy 1000 drzew
To nowa inicjatywa Urzędu Miasta w Oświęcimiu, która jest uzupełnieniem prowadzonej już od kilku lat akcji sadzenia drzew. Tylko w ubiegłym roku w mieście
posadzono ich około 400.

– Rozwój miasta wiąże się z ingerencją w drzewostan. Chociaż jest on zawsze uzupełniany, w myśl zasady drzewo
za drzewo, jednak są to zwykle gatunki dostosowane do
warunków danej lokalizacji.
Teraz chcemy uzupełnić nasz
drzewostan o rodzime gatunki, w tym tzw. „ miododajne”,
które naturalnie rosną na te-

renie Polski i z jej flory się wywodzą. Na pewno będą też dodatkowym sprzymierzeńcem
w walce z niską emisją – wyjaśnia Andrzej Bojarski, zastępca
prezydenta Oświęcimia.
Dodaje też, że sadzenie rodzimych gatunków drzew rozpocznie się już w kwietniu
i łącznie w przeciągu dwóch
lat będzie ich około 1000.

Miasto stawia na lipy, buki,
brzozy, jarząby, graby, klony,
dęby, sosny, cisy, świerki i jodły. W najbliższych latach te
gatunki drzew będzie można
spotkać na skwerach, placach,
parkach, zieleńcach wewnątrz
osiedli, przy ulicach.
– Będziemy sadzić drzewa
w takich miejscach, w których dotąd ich brakowało.

Zagospodarujemy więc nieużytki, miejsca, które zgodnie z planem miejscowym
są przeznaczone na ten cel.
Nowe okazy pojawią się na
przykład na rondzie „Solidarności” , przy ul. Szpitalnej
i w Starym Mieście.
– Nasz plan to kilkaset rodzimych drzew każdego roku,
co będzie warunkowane naszymi możliwościami lokalizacyjnymi i finansowymi
– podkreśla wiceprezydent
Bojarski.
Miasto ma zabezpieczone
pieniądze w budżecie, skieruje również wniosek do Rady
Miasta o ich zwiększenie.
Organizatorzy liczą, że do
akcji chętnie przyłączą się
mieszkańcy, szkoły, przedszkola czy inne organizacje.
Z myślą o nich przygotowano
specjalne konkursy podczas
np. Ekomajówki czy Święta
Miasta, a nagrodą będą sadzonki drzew.
			

Wnętrze kaplicy zobaczymy 17 sierpnia
Kaplica św. Jacka to jeden z najstarszych i cennych oświęcimskich zabytków. Niedawno był poddawany renowacji. Odrestaurowano m.in. ściany zewnętrzne oraz dach. Wszystko po to, aby XIV-wieczna kaplica nawiązała do oryginalnego wyglądu sprzed wieków.
Obecnie konserwatorzy zajmują się odnowieniem wnętrza kaplicy.
Na prace budowlano-konserwatorskie Zakład Salezjański otrzymał dotację
z Urzędu Miasta w wysokości 60 tys. zł na m.in. odtworzenie dekoracji malarskiej
boniowania fragmentu ściany zachodniej, konserwację
marmurowego
epitafium,
kamieniarki
wsporników
i schodów, posadzki i elementów metalowych. Umowę podpisali: ks. Dariusz
Bartocha, dyrektor Zakładu
Salezjańskiego w Oświęcimiu i prezydent Oświęcimia
Janusz Chwierut.
– Na początku kaplica miała
malowidła z początku XVII
wieku, które zostały zachowane w części nad jednym

oknem i XIX-wieczne polichromie, które zdaniem
konserwatorów były ciekawsze, bogatsze, i to one zostały odnowione. Przygotowaliśmy też renowację witraży,
pozostały jeszcze prace przy

odnowieniu epitafium i całej
podłogi – wymienia ks. dyrektor Dariusz Bartocha.
Podkreśla też, że prace konserwatorskie
są
bardzo
żmudne, a odkrywanie tego,
w jaki sposób były malowa-

ne ściany, przygotowanie całego programu odnowy oraz
rekonstrukcja zabiera wiele
czasu, pracy oraz pieniędzy.
– Stąd posiłkowaliśmy się
różnymi funduszami, czy to
pochodzącymi z ministerstwa, Urzędu Marszałkowskiego, czy miasta. I te środki Urzędu Miasta, patrząc już
na zewnętrzną część kaplicy,
były w największej części
wykorzystane przy jej odnowieniu – podkreśla dyrektor
Bartocha.
Kaplica będzie udostępniona
mieszkańcom już 17 sierpnia, w święto św. Jacka, patrona kaplicy.
Kaplica św. Jacka jest jedynym zachowanym budynkiem z zespołu klasztornego
Dominikanów w Oświęcimiu. Wzniesiona z fundacji

książęcej w pierwszej połowie XIV w. pełniła pierwotnie funkcję kapitularza,
czyli miejsca narad zakonników. W 1594 r. kapitularz został przemianowany
na kaplicę pod wezwaniem
św. Jacka Odrowąża – kanonizowanego wówczas dominikanina z Polski, nowego patrona zgromadzenia.
W XIX w. opuszczone przez
dominikanów zrujnowane
budynki używane były jako
magazyny. W kaplicy św. Jacka urządzono wtedy skład
kości i szmat. W 1894 r. komitet obywatelski, utworzony przez ks. Andrzeja Knycza, wykupił kaplicę i teren
z rąk kupców żydowskich.
Dzięki komitetowi kaplicę
także odrestaurowano pod
nadzorem
konserwator-

skim prof. Odrzywolskiego.
19 sierpnia 1894 r. odbyła się
uroczystość poświęcenia budowli. W tym czasie kaplica
została jedynie nieznacznie
przebudowana.
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W zabytkowym ratuszu prezentowana będzie
historia Oświęcimia
Miesiące dzielą nas od otwarcia wystawy w budynku przy Rynku Głównym 2. Zabytkowy XIX-wieczny obiekt dawnego ratusza, w którym urzędował burmistrz Roman Mayzel został niedawno odnowiony i przygotowany pod przyszłe funkcje wystawiennicze.
Muzeum Zamek zaprezentuje w nim historię od najdawniejszych czasów aż do
współczesności. Obok ciekawej prezentacji historycznej
będzie tu również Punkt Informacji Turystycznej.
– Przedwojenny ratusz to bardzo ważne miejsce z punktu
widzenia historii Oświęcimia.
Budynek nierozerwalnie łączy się z odzyskaniem przez
Polskę niepodległości, jak
i burmistrzem Romanem
Mayzlem, który urzędował
w tym miejscu przeszło 26 lat
– mówi Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia.
– Wystawa poruszy wiele
ważnych wątków związanych
z tym budynkiem, jak również historią naszego miasta.
Jej interaktywna i atrakcyjna
forma zachęci do zwiedzania
zarówno mieszkańców, jak
i turystów – dodaje.
Zagospodarowaniem
pomieszczeń i przygotowaniem
prezentacji multimedialnych

Sprawca ujęty
dzięki informacji
od mieszkańca
7 marca około godziny 11
na dyżurkę Straży Miejskiej
w Oświęcimiu zadzwonił
mieszkaniec i poinformował,
że przy ul. Staszica trzej młodzi mężczyźni pomalowali sprayem drzwi wejściowe
do klatki. Dyżurny wysłał na
miejsce patrol, który potwierdził zaistniały fakt. Strażnicy po krótkim rekonesansie
w pobliżu bloku napotkali
trzy osoby, które pasowały do
opisu ze zgłoszenia. Podczas
legitymowania jedna z osób
przyznała się do zniszczenia
drzwi. Na miejsce został wezwany patrol policji, który
przejął dalsze czynności.
– Ponieważ w tego typu sytuacjach bardzo ważna jest
współpraca
mieszkańców
ze służbami porządkowymi,
chcieliśmy bardzo podziękować osobie, która wykazała się czujnością i szybko
powiadomiła straż miejską.
Taka postawa pozwoliła ująć
sprawcę, a co za tym idzie,
odpowie on teraz za swoje
czyny – mówi Joanna Brania,
komendant Straży Miejskiej
w Oświęcimiu. 		

zajmuje się specjalistyczna
firma.
– Budynek nie jest zbyt duży.
Dlatego chcemy dobrze wykorzystać każdą jego część, by
w jak najbardziej interesujący sposób, w skrócie, przedstawić dzieje naszego miasta.
Oświęcim należy przecież do
jednych z najstarszych miast
w Polsce, bo już w XIII wieku otrzymał prawa miejskie
– wyjaśnia Wioletta Oleś,
dyrektor Muzeum Zamek
w Oświęcimiu.

– Myślę, że naszych gości zachęcimy również do poszerzenia tej wiedzy i zobaczenia
innych zabytkowych miejsc,
których w mieście nie brakuje
– podkreśla.
– Prezentacja będzie rozpoczynać się w części piwnicznej, tu planujemy przedstawić historię miasta od
czasów najdawniejszych do
XVI wieku. Poznamy więc
pierwszą parę książęcą księstwa oświęcimskiego, czyli
księżną Eufrozynę i księcia

Władysława – wymienia dyrektor Oleś.
Na każdym piętrze będą czekać na zwiedzających ciekawe
prezentacje i atrakcje.
– Będziemy też przechodzić przez trudne okresy
naszej historii m.in. potop
szwedzki, zabory austriackie, niepodległą Polskę, trudny okres II wojny światowej
i czas powojenny. Zwiedzanie
zakończy się na współczesnej
historii Oświęcimia. Dodatkową atrakcją będzie histo-

ria klubu hokejowego „Unia
Oświęcim” – kontynuuje.
Jak podkreśla, największą
niespodzianką będzie przedwojenny samochód, montowany w oświęcimskiej fabryce „Oświęcim-Praga” model
Baby, którym wirtualnie zwiedzimy przedwojenne miasto.
Obiekt jest filią Muzeum
Zamek w Oświęcimiu, gdzie
będą również odbywać się
warsztaty i zajęcia edukacyjne. 			
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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
14.04 w godz. 13:00–15:00
Ryszard Gajek
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji,
Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
11.04 w godz. 13:00–15:00
Bożena Godawa
Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta
18.04 w godz. 13:00–15:00
Adam Góralczyk
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji,
Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

SESJA RADY MIASTA

Pieniądze unijne dynamizują rozwój
miasta
Miasto Oświęcim pozyskało blisko 5 mln zł kolejnych pieniędzy unijnych. Ponad
3, 2 mln zł jest na budowę domu osiedlowego na Zasolu, a 1,7 mln zł na rozbudowę Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, prowadzonych
przez Zakład Usług Komunalnych.
– W ostatnim czasie ściągnęliśmy do miasta 48 mln zł,
które wydamy w przeciągu trzech najbliższych lat.
To ogromne pieniądze, większe niż tegoroczny budżet
inwestycyjny miasta, który wynosi prawie 45 mln zł.
Dodatkowe pieniądze unijne
dynamizują i przyśpieszają
rozwój miasta – zaznacza prezydent Janusz Chwierut.
Dom osiedlowy na Zasolu będzie gotowy w październiku.
Prace w miejscu dawnej wymiennikowni Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej rozpoczęły
się w połowie ubiegłego roku.
Inwestycja obejmuje wyremontowanie istniejącego budynku,
dobudowanie do niego nowego skrzydła. Powstaną też nowe
miejsca postojowe i oświetlenie. Prace kosztują około
5,8 mln zł, z czego 3,2 mln zł to
pieniądze unijne.

Na nowe autobusy MZK
pozyskał 18 mln zł dofinansowania unijnego

– W Oświęcimiu mamy już
dziewięć projektów z dofinansowaniem unijnym – wyjaśnia prezydent.
To obok domu osiedlowego
i inwestycji ZUK zakup nowoczesnych autobusów, budowa węzła przesiadkowego
Park and Ride oraz termomodernizacja dwóch przychodni
zdrowia, przedszkoli, harcówki i Środowiskowego Domu
Samopomocy. Dofinansowanie unijne obejmuje też za-

bezpieczenie wzgórza zamkowego wraz z przygotowaniem
tuneli pod zwiedzanie, cyfrowy rozwój usług publicznych,
rozbudowę Dziennego Domu
Pomocy oraz Park Pojednania Narodów na Kamieńcu.
Miasto ma gotowe projekty
kolejnych przedsięwzięć, które mogą otrzymać finansowanie unijne. Jednym z nich jest
drugi etap zagospodarowania
Parku Pojednania Narodów,
zakładający budowę mostu
pieszego na Sole, autorstwa
Jarosława Kozakiewicza. Szacunkowy koszt inwestycji to
23 mln zł brutto. Przedsięwzięcie będzie realizowane,
jeśli miasto otrzyma dofinansowanie zewnętrzne.
– Złożyliśmy już wniosek
o pozyskanie funduszy unijnych w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego
2014–2020. Analizujemy też
możliwość aplikacji o fundusze zewnętrzne w ramach
Norweskiego Mechanizmu
Finansowego i Europejskiego
Obszaru Gospodarczego na
lata 2014–2021, które mają
być ogłoszone w tym roku –
informuje Magdalena Stapurewicz-Cierkosz, naczelnik
Biura Rozwoju Miasta.
Kolejny to I etap zagospodarowania terenu zielonego na
osiedlu Chemików pomiędzy al. Słowackiego, ul. Chemików, ul. Dąbrowskiego i ul.
Tysiąclecia. Wniosek obejmujący m.in. urządzenie strefy
zabaw w Miasteczku Komunikacyjnym został już złożony w Małopolskim Urzędzie
Marszałkowskim.

28 lutego 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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kultura

pejzaż za mgłą

BOGNA WERNICHOWSKA

70 lat MBP

W pogoni za „dobrą partią” 7 dekad Biblioteki.

W

starych pamiętnikach opisano wiele takich historii – młodzi, ale
i dojrzali wiekiem mężczyźni
pragną poprawy materialnego statusu, rzadziej – społecznej pozycji – dzięki zawarciu
odpowiedniego małżeństwa.
Z panną albo wdową, która do wspólnego życia wniesie majątek ziemski, kamienicę w mieście czy posagową
sumę na tyle wysoką, aby stanowiła podstawę przyszłej
egzystencji. Zdobycie towarzyszki życia reprezentującej
podobne walory wymagało
długotrwałych starań, aranżowania rozmaitych towarzyskich sytuacji, a także – finansowych nakładów. Eleganckie
męskie stroje, częste wizyty
u fryzjera (w epoce, gdy brody i wąsy dodawać miały uroku panom był to wydatek
konieczny), bywanie na zabawach tanecznych, w teatrze
i na większych spotkaniach
towarzyskich – miało swoją cenę. Pragnący zwrócić na
siebie uwagę majętnej panny
mężczyzna musiał sprawiać
wrażenie przystojnego, a także szarmanckiego człowieka.
A wobec rodziców bądź opiekunów kandydatki na narzeczoną – wykazać się życiową
energią i perspektywami na
przyszłość…
Kim byli panowie nazywani ongiś epuserami czy
bardziej trywialnie „łowcami posagów”? Pamiętnikarze
płci obojga uwiecznili wiele sylwetek mężczyzn i młodzieńców szukających nie
tylko matrymonialnego i materialnego spełnienia.
Wielu wywodziło się ze środowiska podupadłych ziemian –
majątki kurczyły się wskutek
rozmaitych niepomyślnych
okoliczności, kolejne pokolenia miały w perspektywie
coraz mniejsze dobra do podziału. Stąd młodsi synowie
musieli szukać panny z posagiem. Niekiedy włości istniały
już tylko w pamięci rodziny,
ale pozostało dobre nazwisko i stary herb – często sięgający piastowskich czasów.
To też miało swoją wartość na
rynku matrymonialnym. Bogate mieszczańskie rodziny,
a także z reguły majętne familie neofitów, nie miały nic
przeciwko podobnym koligacjom. Zięć z szacownym rodowodem dodawał splendoru
– a że teściowie musieli sporo
wydać na odnowienie dworu i przywrócenie folwarkom
gospodarczych możliwości
– było koniecznością, z jaką
rodzina się godziła. Później

niestety bywało różnie… Jak
w przypadku rodziców Anny
Skarbek-Sokołowskiej, autorki ciekawych wspomnień.
Matka Anny była jedynaczką niezmiernie bogatego adwokata Witwickiego, która
z woli ojca poślubiła znacznie
starszego hrabiego Mieczysława Skarbka. Wywodzącego
się ze świetnej, ongiś magnackiej rodziny Skarbków o rodowodzie sięgającym pierwszych Piastów. Mieczysław
był społecznikiem i patriotą, cieszącym się powszechnym szacunkiem w całej Galicji. Niestety znaczne ongiś
rodzinne majętności zanim
trafiły w jego ręce – nieomal
stopniały i tylko odpowiedni ożenek przywrócić mógł
familii splendor. Może zdumiewać, że mecenas Witwicki, człowiek pracowity
i oszczędny, a z racji profesji
dobrze znający zawikłane interesy wielkich panów z radością zgodził się powierzyć
milionowy posag jedynaczki
i kilka posiadłości ziemskich
w ręce hrabiego Skarbka. Zięć
gospodarował rozrzutnie i fatalnie, wydając też znaczne
sumy na społeczne cele – za
co go wielce chwaliły ówczesne gazety. Teść wielce martwił się postępowaniem arystokratycznego zięcia – ale
cóż mógł zrobić… Miał szczęście, że nie doczekał zupełnej ruiny majątkowej Skarbków… Czwórka potomków
z tego małżeństwa żyła przez
krótki czas, wraz z rodzicami,
w krytym strzechą dworku
– aż śmierć majętnej babki,
hrabiny Skarbkowej, uczyniła wnuczkę kobietą zamożną. Hrabina, nie chcąc oddawać odziedziczonego spadku
w ręce marnotrawnego męża
wystąpiła o separację i wyjechała z trójką dzieci do Krakowa. Najstarszy syn Ignacy
mieszkał z ojcem we Lwowie,
alimentowany przez matkę. Wyrósł na przystojnego
i inteligentnego młodzieńca,
ukończył studia prawnicze.
Tak on, jak i rodzina, zdawali sobie sprawę, że koniecznie
znaleźć musi majętną żonę,
która, jak wówczas mówiono, „przywróciłaby należny blask nazwisku”. Pannę
ze stosownym posagiem postanowili znaleźć Ignacemu
krewni Skarbkowie. Zabiegi
matrymonialne trwały prawie dwa lata. Urodziwy Ignacy – oprócz majątku – oczekiwał, że przyszła hrabina nie
będzie pozbawiona wdzięku,
jak również intelektualnego
szlifu. Stąd pierwsza przedstawiona mu panna, pomimo

300 tysięcy reńskich posagu
i wychwalanych prze ciotkę Skarbkową talentów gospodarskich – wydała mu się
nudna i niewarta zachodu.
Kolejna – nie przypadła mu
do gustu – jako „niska, koścista, o nierównych zębach…”.
Wreszcie – u wód w Truskawcu – poznał młodą Wielkopolankę – ładną i miłą „zasobną,
ale nie bogatą”. Panna z wzajemnością przypadła mu do
serca i tak nim pokierowała,
że – po ślubie – zrobił karierę urzędniczą. „Żyli szczęśliwie – chociaż bez zbytków”
– kończyła opowieść o małżeństwie brata Anna Skarbek.
Wręcz humorystycznie
opisaną postać łowcy posagów Floriana Szybalskiego przedstawiła w swym panieńskim pamiętniku z lat
50. XIX wieku Helena z Kadłubowskich
Kunachowiczowa. Przystojny trzydziestoparoletni kawaler wręcz
publicznie w kręgach podkrakowskich ziemian informował się co do wysokości
posagu bywających w towarzystwie panien. Adorował
hrabiankę Bobrowską, słysząc
że ma 100 tysięcy reńskich
posagu. Za pożyczone pieniądze wyremontował rodzinny dwór, kupił nową karetę
i meble i uderzył w konkury.
Doprowadził do zaręczyn,
a wówczas dostał anonim…
„Życzliwy” informował go, że
panna nie dostanie więcej niż
10 tysięcy, a o stanie majątkowym ojca może dowiedzieć
się, przekupując urzędnika
sądowego w Chrzanowie…
Szybalski sprawdził tę wiadomość, dowiedział się o długach ciążących na majątku
przyszłego teścia i zwrócił
pannie pierścionek…
Panna Helena zapisała
też, że była to ponoć „piętnasta nieudana próba matrymonialna Floriana Szybalskiego”.
Warto wspomnieć, że w dalszej części pamiętnika panna Helena pisze – z niejakim
zdumieniem – że i ten niezbyt
szczęśliwy łowca posagów –
znalazł w końcu żonę… I to
„młodą, ładniutką, do tego
zakochaną” – z majętnej austriackiej rodziny osiadłej
w Galicji. Małżeństwo z racji uporu panny, której konkurent bardzo się spodobał,
szybko doszło do skutku,
chociaż na wypłatę posagu
Florian Szybalski musiał poczekać ponad dwa lata i przekonać do siebie niechętnego
teścia, który chciał sprawdzić,
jakim gospodarzem jest zięć.
			

7 lat Galerii Książki

– Otwarta, przestronna
i funkcjonalna... to na pewno
biblioteka? Tak. Nasza GALERIA KSIĄŻKI to o wiele
więcej niż biblioteka, to przestrzeń spotkań wszystkich
ludzi, miejsce, gdzie każdy
znajdzie coś dla siebie i w fajnej atmosferze spędzi czas.
Wyglądem przypomina galerię handlową. Nie bez powodu właśnie taką przestrzeń
w 2009 roku zaprojektowali
architekci, uznając, że w centrum handlowym przeciętny
Kowalski lubi spędzać wolny czas – zakupy, obiad, kino
i inne atrakcje. Dokładnie tak
samo jest w Galerii Książki,
no może z wyjątkiem obiadu.

blioteki była siódma, a zarazem pierwsza dekada nowego
obiektu – Biblioteki GALERIA
KSIĄŻKI. 31 grudnia 2008 r.
„na Kopernika” wystrzeliły szampany, bynajmniej nie
z powodu sylwestra! Dotarła
do nas wiadomość, że Miasto otrzymało unijną dotację
na budowę nowej siedziby Biblioteki. Galeria Książki „wyrosła” w ciągu 2 lat. 4 lipca
2011 r. otwarta została nowa
siedziba, stanowiąca przestrzeń spotkań mieszkańców
naszego miasta. Przy Bibliotece powstała pierwsza w Polsce Aleja Pisarzy, w której
swoje przesłania – słowa odlane w brązie – zostawiło już

U nas klient zamiast kupować
może wypożyczyć książkę,
skorzystać bezpłatnie z salek
kinowych, oddać się pracy
naukowej, twórczej, przeczytać gazetę, zagrać na XBOX-ie
czy PlayStation lub po prostu,
zwyczajnie obejrzeć film lub
wystawę, pozostawiając dziecko w bawialni... tak jak w Ikei
– opowiada o Bibliotece dyrektor Leszek Palus.

13 wybitnych mistrzów pióra.
Oświęcimska
Książnica
z obiektem i działaniami idealnie wpisuje się w charakter
nowoczesnej biblioteki XXI
wieku, uwzględniając istotną rolę w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego

7 dekad temu...
70 lat temu, we wrześniu 1948
roku pierwsi czytelnicy wypożyczyli książkę z oświęcimskiej biblioteki. Księgozbiór tworzyły wtedy dary
obywateli i komplety książkowe przesłane przez Ministerstwo Oświaty. W kwietniu 1949 r. Biblioteka liczyła
795 książek i około 500 czytelników. W roku 1974 mieszkańcy nowego osiedla Błonie
wypożyczyli po raz pierwszy książki w Filii nr 2 sąsiadującej z klubem „Relax”. Za
4 lata, na ówczesnej Kolonii
Lenina (Zasole) otwarta została Filia nr 3. Do 2010 roku,
prawie 12 tysięcy użytkowników korzystało z 7 oddziałów
biblioteki miejskiej o łącznej
powierzchni 715 m2.

w procesie umacniania tożsamości społecznej, rozwoju
ekonomicznego, kształcenia
ustawicznego oraz zróżnicowania kulturowego. Jest miejscem, gdzie w ciekawym otoczeniu literatury można fajnie
spędzić czas, gdzie odbywają
się spotkania z autorami i ilustratorami, zajęcia plastyczne oraz zajęcia łączące zabawę z literaturą i nowoczesne
technologie. To miejsce
otwarte o charakterze rodzinnym, kulturalnym, sprzyjają7 lat temu...
ce spotkaniom towarzyskim.
Przełomowa dla funkcjo- „Uśmiech na twarzy pani Zonowania oświęcimskiej bi- fii po obejrzeniu komedii czy

radość pana Mariana z wysłanego maila – bezcenna!”.
To przykład na pozytywne
zmiany zachodzące w bibliotecznych przestrzeniach.
Ponad 14 tysięcy użytkowników Galerii Książki ma
do dyspozycji 4200 m2 powierzchni i zbiory liczące blisko 160 tysięcy egzemplarzy.
Dbamy o to, aby wszyscy czuli się dobrze w naszej bibliotece, obiekt spełnia wymogi
bezpieczeństwa dla użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Są tutaj udogodnienia dla osób poruszających
się na wózkach (podjazdy,
windy, przestrzenie komunikacyjne).
Myślenie o przyszłości bibliotek jest ważne dla całej społeczności, szczególnie w obecnych czasach szybkich zmian
kulturowych,
społecznych,
ekonomicznych i technologicznych. Przemiany kulturowe, silnie związane z rozwojem technologicznym, coraz
silniej oddziałują na biblioteki i ich otoczenie. Zmienia się
rola bibliotek na rzecz miejsca
– przestrzeni spotkań ludzi,
zmienia się rola książki (od
tradycyjnej do elektronicznej),
zmieniają się wzory czytelnictwa, wprowadzane są nowe
formy dystrybucji treści poprzez sieć.
Bez względu jednak na te
uwarunkowania oraz świadomość zmian – wartością pozostaje możliwość dostępu do

uporządkowanej informacji
i wiedzy, budowanie wspólnego dziedzictwa, przeżyć oraz
emocji zawartych w dziełach
kultury.
Pytanie konkursowe: Ile regałów zajmują zbiory w Wypożyczalni dla dorosłych w Bibliotece GALERIA KSIĄŻKI.
Odpowiedzi należy przesyłać na adres mail: marketing@
mbp-oswiecim.pl. Czekamy do
31 marca. Pierwsze trzy zgłoszenia zostaną nagrodzone.
– Monika Sobota
Miejska Biblioteka Publiczna
w Oświęcimiu

kultura
Nieograniczona przestrzeń
artyzmu
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Festiwal łączy pokolenia

Już po raz ósmy firma Palabras i Miejska Biblioteka PubliczMalarstwo sztalugowe i pastelowe, rysunek i grafika pro- na w Oświęcimiu zaprosiły mieszkańców naszego miasta
jektowa – tym zajmuje się Joanna Warchoł, artystka, której i okolicy na największą lokalną imprezę, poświęconą w caprace będzie można obejrzeć niebawem w galerii „Tyle świa- łości grom planszowym.
tów” Oświęcimskiego Centrum Kultury.

Wystawa nosząca tajemniczy
tytuł „Przestrzeń (nie)ograniczona i Stoliki dla artystów...”
prezentowana będzie od 6 do
30 kwietnia, a jej finisaż odbędzie się w sobotę 28 kwietnia o godz. 18:00.
Z katalogu do jednej z wystaw
dowiadujemy się, że kontakt
z naturą działa na Joannę Warchoł niezwykle inspirująco,
podobnie zresztą jak cisza i samotność, które ułatwiają odizolowanie się od wszechobecnej wrzawy świata i pomagają
artystce usłyszeć własne myśli.
Według Joanny Warchoł samotność jest matką artystycznej kreacji, bez niej nie ma
możliwości skupienia na twórczym tworzywie. W zakresie
bliskich jej tematów znajdują się takie, które związane są
z sekretami ludzkiej psychiki,
jej zawiłościami, wpływem na
ludzkie funkcjonowanie i wybory, a poprzez to na życie.
Joanna Warchoł w latach
1981–1985 studiowała na
Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Jana

Szancenbacha (malarstwo),
prof. Adama Wsiołkowskiego (rysunek) i prof. Ryszarda
Kwietnia (tkanina artystyczna). Dyplom z malarstwa uzyskała z wyróżnieniem w 1985
roku. Była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki. W latach 1987–1997 zajmowała
się edukacją artystyczną. Artystka pracowała przy realizacjach scenografii teatralnych
i muzealnych, elementów scenograficznych nagrań studyjnych programów i koncertów,
wystrojach wnętrz, wielkofor-

matowej reklamie zewnętrznej. Od 1989 roku należy do
Związku Polskich Artystów
Plastyków, od 2002 roku jest
członkiem zarządu Okręgu
Krakowskiego Związku Polskich Artystów Plastyków,
a od 2014 roku pełni funkcję prezesa. Jest odznaczona
Złotą Odznaką ZPAP. Joanna
Warchoł brała udział w dwudziestu wystawach indywidualnych i ponad stu zbiorowych
w kraju i za granicą. Mieszka
i pracuje w Krakowie.
– In

Wspomnienie 1, dyptyk, rysunek na papierze, 2016

Dzięki licznym sponsorom,
partnerom i pomocnym wolontariuszom kolejna edycja,
która odbyła się w Galerii
Książki 23 lutego, ponownie
przyciągnęła liczne grono.
Turnieje gier zaplanowano tak, by uczestnicy w różnym wieku znaleźli dla siebie coś miłego. Najmłodsi
mogli sprawdzić się w rozgrywkach w „Ciasteczkowe
potworki” i „Jedzie pociąg
z daleka”, a starsi „W gorączkę
podziemnej mocy” i popularne „Kakao”. W tym roku przy
planszach do gier spotkało się
zatem kilka pokoleń.
– W turniejach o tytuł mistrza wystartowało wiele
osób. Bardzo miłym aspektem zmagań był udział pań
w kategorii senior. Mamy
nadzieję, że właśnie te osoby
przetarły szlak i na kolejnych
edycjach będziemy spotykać
więcej seniorów konkurujących z młodszymi – zauważył
Dawid Bebak ze sklepu Palabras, pomysłodawca imprezy.
Dzieci mogły w ten dzień
spędzić czas w przygotowanej
specjalnie dla nich strefie pla-

Muzyczna różnorodność
Znani są artyści, którzy wystąpią w piątkowym koncercie Tauron Life Festival
2018. Gratka czeka też fanów polskiego rocka, bowiem w sobotę zapowiada się
wyjątkowy koncert na TLFO – Punk Alive.
Alvaro Soler, wokalista kochany przez polską publiczność, a także rodzimy zespół
Blue Cafe i węgierska grupa, która podbija europejską
scenę alternatywną – Vera
Jonas Experiment to artyści,
którzy dołączyli do wykonawców koncertu 15 czerwca. Punktem kulminacyjnym
tego wieczoru będzie występ
Carlosa Santany. Tego dnia na
scenie zaprezentuje się też artysta wyłoniony w trwającym
konkursie Life on Stage.
Hiszpański wokalista Alvaro
Soler podbił serca Polaków
w 2014 roku, a jego singiel
„El Mismo Sol” był najczęściej granym przez polskie
stacje radiowe utworem. Piosenki z wydanej rok później
płyty „Eterno Agosto” przez
długie tygodnie utrzymywały
się na najwyższych miejscach
list przebojów. Popularna stała się też piosenka „Libre”, nagrana dwa lata temu w duecie

Alvaro
Fot. lfo.pl

z polską wokalistką Moniką
Lewczuk. Przed publicznością w Oświęcimiu wystąpi
też obchodzący w tym roku
20-lecie istnienia zespół Blue
Cafe. Grupie będą towarzyszyć specjalnie zaproszeni
goście, a ze sceny popłyną
zarówno największe hity, jak
i utwory z nowej płyty, która
ukaże się wiosną.
Grupę Vera Jonas Experiment założyła młoda węgierska piosenkarka, gitarzystka
i autorka tekstów, Vera Jo-

nas. Zespół wciąż zdobywa
nowych fanów, grając w różnych krajach Europy i świata
– mają na koncie występy na
Węgrzech, w Rumunii, Austrii, Niemczech. Dwukrotnie
zagrali na festiwalu Eurosonic
w Holandii, a jedna z ich płyt
ukazała się w Japonii.
16 czerwca na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu w ramach TLFO 2018 odbędzie
się koncert Punk Alive, podczas którego usłyszeć będzie
można klasyki polskiego rocka, takie jak „Arahja” i „Polska” Kultu, „Kto cię obroni
Polsko” KSU czy też „Niezwyciężony” Armii, a oprócz tego
utwory Włochatego, Moskwy
i piosenki zagranicznych artystów, takich jak Patti Smith
i Chumbawamba. Do tego organizatorzy TLFO zapowiadają towarzystwo imponującej sekcji dętej i rytmicznej
oraz świetnej oprawy wizu-

alnej. Podczas tego wyjątkowego wydarzenia w historii polskiej muzyki na jednej
scenie pojawią się ikony polskiej sceny punkowej: Kazik,
Siczka, Darek Malejonek, Tomasz Budzyński, Kefir, Smalec, Jeż i Raga oraz zaproszeni
goście, m.in. Ania Rusowicz.
Na oświęcimskim stadionie
MOSiR-u tego dnia zagości
punkrockowe miasteczko ze
stanowiskami odsłuchowymi, sprzętem z epoki oraz
setkami winyli i kaset. Fani

Vera Jonas Experiment
Fot. lfo.pl

stycznej i zaprojektować pudełko gry planszowej, a także
– dzięki firmie Klocki Blocki
– stworzyć niezwykłe klockowe budowle. Bogaty wybór
gier w wypożyczalni zachęcał do rodzinnych rozgrywek
przy stoliku. Tłumaczący zasady wolontariusze nie mieli chwili wytchnienia, ale nie
narzekali z tego powodu.
– Niezwykle mi miło, gdy widzę wkoło tylu ludzi, cieszących się wspólnie spędzanym
czasem przy różnych festiwalowych atrakcjach. Ja i inni
wolontariusze mamy przy sędziowaniu ręce pełne roboty,

ale to zdecydowanie praca,
której można pozazdrościć
– cieszył się Krzysztof Czerwiński z Akademickiego Koła
Gier Strategicznych „Gościniec”, które wsparło imprezę.
Ci, którzy spróbowali swych
sił w przynajmniej czterech
grach, mogli wziąć udział
w losowaniu sympatycznych
upominków od sponsorów.
A że część z nich to familijne
gry, to zapewne emocji towarzyszących rywalizacji przy
planszy nie zabraknie też
w oświęcimskich domach.
– P. Lach

będą mogli przybić tam piątki ze swoimi ulubionymi artystami. Koncert Punk Alive
to wielka gratka dla fanów
polskiego niezależnego rocka, tym bardziej że do tysiąca
pierwszych biletów organizatorzy bezpłatnie dołączają
winyl z limitowanej edycji,
stworzony specjalnie na to
wydarzenie.
– Koncert Punk Alive w ramach 9. edycji TLFO nieprzypadkowo zbiega się w czasie
z obchodzoną w tym roku
setną rocznicą odzyskania
niepodległości przez Polskę.
Artyści punkowi, otwarcie
sprzeciwiając się w latach 80.
systemowi komunistycznemu, dawali ludziom nadzieję,
podnosili na duchu, pozwalali czuć się wolnym mimo
życia w zniewolonym kraju
i w pewnym stopniu przyczy-

nili się do odzyskania wolności w 1989 roku. Trudno dla
tego typu wydarzenia znaleźć
miejsce lepsze niż Tauron Life
Festival Oświęcim, któremu
idea wolności przyświeca od
samego początku – mówi Darek Maciborek, dyrektor artystyczny Tauron Life Festival
Oświęcim.
Od 2010 roku na scenie LFO
pojawiło się wiele polskich
gwiazd i artystów światowego formatu, m.in. Elton John,
Sting, Peter Gabriel, Queen
i Adam Lambert, Scorpions
czy Soundgarden. Ale festiwal to nie tylko koncerty, to
także wyjątkowa inicjatywa,
która ma na celu budowanie
pokojowych relacji ponad
wszelkimi granicami. Promuje pokój i tolerancję na
różne sposoby: poprzez muzykę, teatr, kino wolnościowe, grafikę, działania edukacyjne, a także sport.
9. edycja Tauron Life Festival Oświęcim odbędzie się
w dniach 14–16 czerwca
2018 roku. Bilety do kupienia
na stronie eventim.pl i lifefestival.pl oraz w kasie Oświęcimskiego Centrum Kultury.
Więcej informacji na stronie
festiwalu www.lifefestival.pl
i na Facebooku.
– In
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Taniec z przesłaniem
Ballet Magnificat! z Jackson w stanie Missisipi w USA zaprezentuje w Oświęcimskim Centrum Kultury spektakl baletowy pt. „Bezpieczna kryjówka/ Hiding Place”.
„Bezpieczna kryjówka” oparta jest na prawdziwej historii
Corrie ten Boom i jej rodziny, którzy podczas działań
wojennych, w holenderskim
mieście Haarlem w 1944 r.,
ukrywali w komórce wybudowanej przy swoim domu
prześladowanych
Żydów.
W ten sposób udało im się
uratować wielu z nich. 28 lutego 1944 roku ktoś doniósł
nazistowskiej policji o działalności rodziny, która wraz
z ukrywanymi Żydami została aresztowana i wywieziona
do obozu koncentracyjnego
w Ravensbrück. Tylko Coorie z obozu, odpowiedzialną za
cudem przeżyła. Kilka lat po śmierć jej siostry... Spektakl
wojnie spotkała dozorczynię prezentuje niezwykłą histo-

rię przebaczenia, zwycięstwa
i wolności.
Ballet Magnificat! został założony w 1986 roku. Łączy
balet tradycyjny z nowoczesnym, wykorzystując elementy tańca żydowskiego, celtyckiego i jave tworzy niezwykłą
mozaikę tańca. Jego spektakle
łączą wirtuozerię tańca z głębokim, poruszającym przesłaniem. Od 10 lat ma grono
zagorzałych wielbicieli w Polsce, doceniających taneczny perfekcjonizm artystów.
Spektakl w wykonaniu zespołu będzie można zobaczyć
23 kwietnia o godzinie 18:00.
Bilety: 30 zł, 25 zł.
– adam

Koncert muzyki polskiej
Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza na recital fortepianowy Wojciecha Waleczka pt. „A to Polska właśnie”.

20.03 godz. 16:30 „Razem
z mamą, razem z tatą” –
warsztaty twórczej aktywności
dla dzieci z rodzicami
21.03 godz. 10:00 63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe
i koncert laureatów
22.03 godz. 17:00 „Jednego nikt mi nie odbierze. Ja
jestem Ja!” – koncert finałowy
VI Szkolnego Konkursu Piosenek Jacka Kaczmarskiego
23.03 godz. 17:00 „Stopień
do marzeń” – spotkanie przy
wystawie malarstwa Józefa
Watychowicza
23.03 godz. 18:00 „Piosenki
na dobry wieczór” – koncert
Studia Wokalnego Voicesing

16.04 godz. 16:00 „Złote
Gody” – jubileusz par małżeńskich
17.04 godz. 16:30 „Razem
z mamą, razem z tatą” –
warsztaty twórczej aktywności
dla dzieci z rodzicami

25.03 godz. 9:30–17:00
Wielki Charytatywny Kiermasz
Wiosenny Małej Orkiestry
Wielkiej Pomocy
czytaj s. 3
5.04 godz. 16:00 „Złote Gody”
– jubileusz par małżeńskich
9.04 godz. 16:00 „Złote Gody”
– jubileusz par małżeńskich
10.04 godz. 18:00 „Malarstwo” – spotkanie przy
wystawie malarstwa Jerzego
Demskiego
11.04 X Przegląd Artystyczny
Osób Niepełnosprawnych
„Arlekiny”
14.04 „Zabawy z powietrzem”
– wykłady dr. Krzysztofa Ćwikiela w ramach Oświęcimskiego Uniwersytetu Dziecięcego
(Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24)
•godz. 10:00 grupa wiekowa
10–12 lat
•godz. 11:30 grupa wiekowa
6–9 lat

fortepianowe, koncerty symfoniczne i kameralne.
W Oświęcimiu oprócz utworów Chopina, Paderewskiego
i Lutosławskiego będzie można
usłyszeć znane motywy filmowe – temat z serialu „Rodzina Połanieckich”, walc z filmu
„Ziemia Obiecana” oraz polo14.04 godz. 18:00 „Najdrożnez z „Pana Tadeusza”.
Koncert odbędzie się 29 kwiet- szy” – spektakl komediowy
nia o godzinie 18:00. Wstęp za z Teatru Bagatela w Krakowie
zaproszeniami, które będą do
odbioru w Informacji OCK od
10 kwietnia.
– ekt

Jurki o świętach
12 maja o godzinie 18:00 w najnowszym programie pt. „Święta
polskie” wystąpi Kabaret Jurki.
Jurki to czworo scenicznych indywidualności. Dynamiczni, śmieszni, z treścią i dużą dawką improwizacji, świetnie nawiązują kontakt z publicznością.
W Oświęcimiu Agnieszka Marylka Litwin, Wojtek
Kamiński, Przemysław Sasza Żejmo i Marek Litwin
zaprezentują najnowszy program „Święta polskie”.
Święta mają to do siebie, że zawsze się kończą. A czasem kończy je jakaś głębsza refleksja albo wymiana
zdań, czynów, pieniędzy, a nawet i żon. Jak zrobić
orła w śmietanie? O czym rozmawiać nad grobem?
I co robi ninja w jasełkach? Przy kabaretowym stole
każdy znajdzie dla siebie dodatkowe nakrycie...
Bilety: 60 zł, 50 zł i 40 zł.
– adam

Podróżnik opowie o najwyższych afrykańskich górach
i o ich różnorodności.
Dzięki zdjęciom z jego wypraw
zobaczymy pokryte lodowcami Kilimandżaro i Mount
Kenya. Odbędziemy spacer po
niezwykle kolorowych Górach
Księżycowych w Ugandzie.
W towarzystwie uzbrojonych
żołnierzy wejdziemy na najwyższy szczyt Rwandy. Dowiemy się, czy trudno zdobywać
góry w Burundi. Odwiedzimy
goryle górskie z Rwandy
i szympansy w Ugandzie.
Będziemy podziwiać afrykańskie parki narodowe, pełne
słoni, lwów, zebr, hipopotamów i przepięknych, kolorowych ptaków. Zawitamy do
masajskiej wioski w Tanzanii
i Tamburyniarzy z Burundi.

27.04 godz. 19:00 Koncert
Maciej Maleńczuk Solo

28.04 godz. 18:00 „Przestrzeń (nie)ograniczona i Stoliki
dla artystów...” – finisaż wystawy prac Joanny Warchoł
29.04 godz. 18:00 „A to Polska właśnie” – recital fortepianowy w wykonaniu Wojciecha
Waleczka
czytaj obok
12.05 godz. 18:00 „Święta
polskie” – program Kabaretu
Jurki
czytaj obok
18.05 godz. 19:00 „Mój
ulubiony Młynarski” – koncert
Piotra Machalicy
czytaj obok

Galeria „Tyle światów”

Po spotkaniu będzie można
nabyć album fotograficzny
poświęcony Afryce autorstwa
Roberta Gondka, prace fotograficzne, oryginalne koszulki
oraz widokówki ze zdjęciami
autora.
19.04 godz. 17:00 Gala Kultury Starostwa Powiatowego
w Oświęcimiu
21.04 godz. 17:00 „Śmiechokalipsa” – program Kabaretu
Nowaki

Arcymistrz francuskiej lekkiej
komedii znów wplątuje
swojego ulubionego bohatera
– niezaradnego życiowo pechowca – w kłopoty. Do czego
doprowadzi seria nieoczekiwanych spotkań i zaskakujących
zwrotów akcji?
15.04 godz. 9:00–15:00
„Oświęcimskie Targi Seniora”
organizowane przez Dzienny
Dom Pomocy w Oświęcimiu
i Stowarzyszenie Pokolenia
przy Dziennym Domu Pomocy
w Oświęcimiu
16.04 godz. 9:30 „Scena
Przedszkolaka” – Artystyczne
Spotkania Przedszkolaków –
spotkanie II

24.04 godz. 16:00 „Złote Gody” – jubileusz par małżeńskich
25.04 godz. 16:00 VI Dziecięcy Konkurs Tańca Ludowego
„O Puchar Małego Hajduka”

17.04 godz. 18:00 „W drodze
na najwyższe szczyty Afryki
– Tanzania, Kenia, Uganda,
Rwanda, Burundi” – „Spotkanie przy globusie” z podróżnikiem Robertem Gondkiem

Fot. P. Kubic

Wojciech Waleczek to znany
z bezkompromisowego podejścia do sztuki wykonawczej polski pianista, a także
pedagog i adiunkt w Instytucie Muzyki w Cieszynie na
Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Piastuje również
funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Signum w Gliwicach do spraw promocji
muzyki klasycznej. Od dwudziestu lat prowadzi szeroko
zakrojoną działalność koncertową, wykonując recitale

Wydarzenia w OCK

do 5.04 „Ikony” – wystawa
prac Grzegorza Giermka
6–30.04 „Przestrzeń (nie)
ograniczona i Stoliki dla
artystów...” – wystawa prac
Joanny Warchoł

Wystawy
do 27.03 „Środowisko wykreowane” – wystawa fotografii
Martyny Łysoń
do 3.04 „Stopień do marzeń”
– wystawa malarstwa Józefa
Watychowicza
30.03–15.04 „Malarstwo”
– wystawa malarstwa Jerzego
Demskiego
6–29.04 „Tkanina” – wystawa
prac Zofii Czosnek-Szczepanik

Uniwersytet Trzeciego
Wieku

23.04 godz. 18:00 „Bezpieczna kryjówka/Hiding
Place” – spektakl baletowy
w wykonaniu Ballet Magnificat! z USA
czytaj obok

20.03 godz. 14:00 „Cywilizacyjne rozbieżności – Indie
a Europa” – wykład Włodzimierza Musiała
27.03 godz. 14:00 „Wielkie
kolekcje i muzea”, cz. VII –
wykład Janusza Wałka
10.04 godz. 16:00 „Cypr –
wstrząśnięty, nie zmieszany” –
wykład Andrzeja Pasławskiego
17.04 godz. 16:00 „Stosunki
polsko-ukraińskie” – wykład
Wacława Moski
24.04 godz. 16:00 „Od Stalina do Putina – kremlowskie
elity” – wykład Elwiry Watały
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Ulubiony Młynarski

Plastyczne wypowiedzi na różne tematy

Do 20 kwietnia przyjmowane są zgło- Oświęcimskie Centrum Kultury zapraszenia do udziału w XXVI Ogólnopol- sza dzieci i młodzież do wzięcia udziaskich Spotkaniach Recytatorów i Śpie- łu w konkursach plastycznych.
wających Poezję „Amor sprawił...”.
Do 27 kwietnia przyjmowane znanie baśni, legend i mitów,
„Amor sprawił...” jest konkursem adresowanym do młodzieży i dorosłych pragnących w maju mówić i śpiewać
o miłości. Tegoroczne spotkania odbędą się w dniach
18–19 maja w Oświęcimskim
Centrum Kultury pod patronatem Prezydenta Miasta
Oświęcim.
Tradycją amorowych spotkań jest koncert w wykonaniu jednego ze znamienitych
jurorów. W tym roku wystąpi
Piotr Machalica. Jego koncertu pt. „Mój ulubiony Młynarski” będzie można posłuchać
18 maja o godzinie 19:00.
„Mój ulubiony Młynarski”
to hołd składany Mistrzowi

przez Piotra Machalicę, który jego piosenki śpiewa od
zawsze. Tym razem na program koncertu przeplatanego
opowieścią i poezją składają się wyłącznie utwory, które wyszły spod pióra Wojciecha Młynarskiego: „Jeszcze
w zielone gramy”, „Nie ma
jak u mamy”, „Moje ulubione
drzewo”, „Najpiękniejszy list
miłosny”, „Idź swoją drogą”
czy „Blue Tango”.
Artyście będzie towarzyszył
zespół muzyczny w składzie:
Michał Walczak, Krzysztof
Niedźwiecki i Paweł Surman.
Bilety w cenie 50 zł i 40 zł do
nabycia w OCK.
– ekt

będą prace w konkursach organizowanych w ramach obchodów Dnia Dziecka.
W XXII Konkursie Plastycznym „Moje marzenia” uczestnicy w wieku 5–13 lat mogą
za pomocą dowolnej techniki
plastycznej przedstawić swoje
marzenia.
VIII Konkurs Plastyczny „Lubię smoki” adresowany jest
dla uczestników w wieku
10–16 lat. Jego celem jest zachęcenie do poszukiwań opisów fantastycznych stworów
w literaturze światowej, po-

Fot. Kasia Chmura

Dla wokalnie uzdolnionych
Utalentowani wokalnie młodzi mieszkańcy naszego powiatu mogą spróbować swoich sił w konkursie „Talenty
Małopolski 2018”.
Eliminacje powiatowe wyłącznie dla form muzycznych odbędą się 6 kwietnia
w Oświęcimskim Centrum
Kultury. Najlepsi wykonawcy wyłonieni w Oświęcimiu
przez jury, które dokona oceny według ustalonych, powszechnie stosowanych kryteriów artystycznych, zostaną
zaproszeni do udziału w finale
wojewódzkim w Dobczycach.
Zgłoszenia do udziału w eliminacjach powiatowych dla
form muzycznych przyjmowane będą do 26 marca br.
w OCK. Szczegółowych informacji udziela Paweł Lach.
Zgłoszenia można przekazywać osobiście, pocztą lub e-mailem: internet@ock.org.pl/.
– adam

a także rozwijanie twórczej
wyobraźni dzieci i młodzieży.
Konkursy mają charakter indywidualny. Każdy
z uczestników może złożyć
maksymalnie 2 prace. Podsumowanie odbędzie się
1 czerwca w OCK.
Natomiast 21 września,
w Międzynarodowym Dniu
Pokoju zostanie rozstrzygnięty XVII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Darujmy światu pokój”, objęty
patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim.

W konkursie mogą wziąć
udział dzieci i młodzież
w wieku 7–19 lat, którzy przy
użyciu plastycznych technik
chcą wypowiedzieć się na te-

mat otaczającej ich rzeczywistości i podpowiedzieć nie
tylko dorosłym, ale również
swoim rówieśnikom, jak postępować, by uczynić świat
piękniejszym i spokojniejszym, dobrym i przyjaznym.
Prace powinny być reakcją,
przestrogą i protestem przeciwko złu dziejącemu się na
świecie, przeciwko przemocy
i wojnom, a także afirmacją
życia, miłości i radości, idei
poszanowania drugiego człowieka niezależnie od koloru
jego skóry, rasy czy wyznawanej religii.
Prace konkursowe przyjmowane będą do 29 czerwca br.
Konkurs jest realizowany
przy wsparciu finansowym
Miasta Oświęcim.
– ekt

Repertuar „Naszego Kina”
„Pomiędzy słowami” (15 l.),
prod. Holandia, Niemcy,
Polska 2017, reż. Urszula
Antoniak, 85 minut
20.03 godz. 20:00,
21.03 godz. 16:15,
22.03 godz. 18:30
„Kobiety mafii” (15 l.), prod.
Polska 2018, reż. Patryk Vega,
135 minut
20.03.2018 godz. 17:30,
21.03 godz. 19:45,
22.03 godz. 20:05

XXXI Małopolski Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski 2018” organizowany jest
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach pod merytoryczną
opieką Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej
w Krakowie. Współorganizatorem festiwalu – organizatorem eliminacji powiatowych
dla form muzycznych jest
Oświęcimskie Centrum Kultury. Patronat honorowy objęła „Piwnica pod Baranami”
w Krakowie.
Konkurs rozgrywany jest
w trzech kategoriach wiekowych: 6–9 lat, 10–15 lat, 16–
21 lat, dla form muzycznych
i tanecznych.
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„Ziemia. Niezwykły dzień
z życia planety” (b.o.), prod.
Wielka Brytania 2017,
reż. Richard Dale, Lixin Fan,
95 minut
21.03 godz. 18:00
„Jaskiniowiec” (7 l.), prod.
Francja, Wielka Brytania
2018, reż. Nick Park, 89 minut
23–24.03 godz. 16:15,
26–29.03 godz. 16:00
„Do zakochania jeden krok”
PREMIERA (15 l.), prod.
Wielka Brytania 2017, reż.
Richard Loncraine, 111 minut
23–25.03 godz. 18:00,
26–29.03 godz. 20:00

„Kształt wody” (15 l.), prod.
USA 2017, reż. Guillermo
del Toro, 119 minut
23–25.03 godz. 20:00,
26–29.03 godz. 17:45

„Twarz” PREMIERA (15l.),
prod. Polska 2017, reż. Małgorzata Szumowska, 91 minut
6–19.04

„Cudowny chłopak” (7 l.),
prod. Hongkong, USA 2017,
reż. Stephen Chbosky, 113
minut
3–5.04

„Gnomeo i Julia. Tajemnica
zaginionych krasnali” (b.o.),
prod. USA, Wielka Brytania
2018, reż. John Stevenson,
85 minut
6–12.04
„Pitbull. Ostatni pies” (15 l.),
prod. Polska 2018, reż. Władysław Pasikowski, 124 minuty
6–12.04

„Gnomeo i Julia. Tajemnica
zaginionych krasnali” (b.o.),
prod. USA, Wielka Brytania
2018, reż. John Stevenson,
85 minut
8.04 godz. 15:00

BALET NA EKRANIE
„Płomień Paryża” – retransmisja baletu z Teatru Bolszoj
w Moskwie, 135 minut
8.04 godz. 17:00

„Twój Vincent” (12 l.), prod.
Polska, Wielka Brytania 2017,
reż. Dorota Kobiela, Hugh
Welchman, 95 minut
3–5.04
„Fantastyczna kobieta” (15 l.),
prod. Chile, USA, Niemcy,
Hiszpania 2017, reż. Sebastián Lelio, 104 minuty
3–5.04

Kino dla Dzieciaka

SZTUKA NA EKRANIE

„Manet. Portrecista życia”
– wystawa na ekranie z The
Royal Academy of Arts w Londynie, 100 minut
16.04 godz. 18:00
„Wieża. Jasny dzień” (15 l.),
prod. Polska 2017, reż. Jagoda Szelc, 106 minut
13–18.04
„Nigdy cię tu nie było” PREMIERA (15 l.), prod. Wielka
Brytania, Francja, USA 2017,
reż. Lynne Ramsay, 90 minut
13–19.04
„Tam, gdzie mieszka Bóg”
PREMIERA (7l.), prod. Argentyna 2017, reż. Graciela Rodriguez Gilio, Charlie Mainardi,
90 minut
20.04–3.05
„Player One” (13 l.), prod.
USA 2018, reż. Steven Spielberg, 140 minut (3D DUB)
20–26.04
„Luis i obcy” (b.o.), prod.
Niemcy 2017, reż. Wolfgang
Lauenstein, Christoph Lauenstein, 80 minut
30.04–6.05

OPERA NA EKRANIE
„Nabucco” – retransmisja opery z The Metropolitan Opera
w Nowym Jorku, 150 minut
22.04 godz. 17:00

Maraton Śmiechu –
wieczór
francuskich
komedii
28.04 godz. 18:00
„Wszystko zostanie w rodzinie” (15 l.), prod. Francja
2015, reż. Nicolas Benamou,
Philippe Lacheau, 93 minuty
„Alibi.com” (15 l.), prod.
Francja 2017, reż. Philippe
Lacheau, 90 minut
„Mąż, czy nie mąż?” (15 l.),
prod. Francja 2017, reż. Tarek
Boudali, 92 minuty
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głośnik kulturalny

Redakcja „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w planach przedsięwzięć wprowadzone przez organizatorów
Muzeum Zamek w Oświęcimiu
ul. Zamkowa 1, Oświęcim
tel. 338424427
www.muzeum-zamek.pl

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

Z przytupem

POROZMAWIAJĄ O KSIĘDZU SKARBKU
W czwartek, 22 marca o godz. 18:00 odbędzie się spotkanie
z ks. Tomaszem Chrzanem – autorem książki „Ks. Jan Skarbek –
oświęcimski duszpasterz i społecznik”.
Ks. Tomasz Chrzan jest oświęcimianinem, teologiem, a także historykiem z zamiłowania i wykształcenia. Pełni posługę kapłańską w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej,
pracuje jako katecheta i wizytator katechetyczny.
Spotkanie odbędzie się w Café Bergson (pl. ks. Jana Skarbka 2),
poprowadzi je dr Artur Szyndler. Wstęp wolny.

Do 3 kwietnia przyjmowane są zgłoszenia do udziału w konkursie tanecznym „Z przytupem – polskie tańce
narodowe”.

Konkurs jest częścią IX Jarmarku
Miejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego, Galeria Książki
Kasztelańskiego
ul. Nojego 2B, Oświęcim
organizowanego
tel. 338479800, 338430165
przez Muzeum
www.mbp-oswiecim.pl
Zamek w dniach
5–6 maja.
KALENDARZ WYDARZEŃ W BIBLIOTECE GALERIA KSIĄŻKI
Taneczne zmagania przezna9.04; 23.04, godz. 17:00,
16.04, godz. 18:00,
FOTOGRAFICZNI SENIORZY
czone są dla przedszkolaków
Aula
Aula
3–28.04 Galeria Przechodnia
i uczniów szkół podstawowych, którzy mogą wystąpić
BICF. KLUB FILMOWY
AKADEMIA MAŁEGO SMYKA 1001 SPOTKAŃ Z KSIĄŻKĄ
w zespołach liczących miniOtwarte zajęcia edukacyjnoDyskusje o filmie
Warsztaty rozwijające wymum 6 osób.
25.04 godz. 17:00 Multimeobraźnię dziecka, jego twórczą -plastyczne dla dzieci i młoPodczas przesłuchań, które
dzieży w wieku 8–14 lat
dia, wstęp wolny
aktywność, kształtujące
odbędą się 9 kwietnia, dzieci
10.04, godz. 17.00,
umiejętność skupienia uwagi,
zaprezentują krótkie układy
Klasopracownia I piętro
BRYKAJĄCE TYGRYSKI
słuchania tekstu czytanego,
choreograficzne wybranego
Otwarte zajęcia dla najmłodkształtujące motorykę i rozwijatańca narodowego. OceniaZALOGUJ SIĘ DO CZYTANIA
szych w Mikroświecie Zabawy.
jące inteligencję emocjonalną.
ne będzie opracowanie ukłaZabawy i gry ruchowe dla
Warsztaty dla rodziców z dzieć- Dyskusyjny Klub Książki dla
du choreograficznego, dobór
dzieci w wieku od 2–7 lat
mi do 3 lat, na zapisy w Mikro- dzieci z wykorzystaniem noi estetyka kostiumów i rekwiwych technologii.
wprowadzające w radosny
świecie Zabawy osobiście lub
zytów, technika wykonania
nastrój i dobre samopoczucie
telefonicznie tel. 338479813. Otwarte zajęcia dla dzieci
oraz ogólny wyraz estetyczw wieku 7–10 lat
i dające dziecku możliwość zaLiczba miejsc ograniczona,
11.04, godz. 17:00,
spokojenia naturalnej potrzeby no-artystyczny. Prezentacje
decyduje kolejność zgłoszeń.
3.04; 17.04, godz. 13:00,
Aula

KONWERSATORIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
Otwarte spotkania konwersatoryjne dla dorosłych
3.04; 10.04; 17.04; 24.04,
godz. 16:30, Centrum Literatury Dziecięcej
KONSULTACJE MATEMATYCZNE
5.04; 12.04; 19.04; 26.04
godz. 17:00 CLD, wstęp wolny
NOC Z ANDERSENEM
POD HASŁEM „W AKADEMII
PANA KLEKSA”
6/7.04. godz. 20:00, Aula
Impreza dla dzieci w wieku
8–12 lat na zapisy (19–
24.03.2018). Liczba miejsc
ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo
zapisu mają dzieci, które nie
uczestniczyły jeszcze w żadnej
nocce. Zapisu może dokonać
rodzic, opiekun dziecka osobiście w Bibliotece Młodych.
GOŚĆ SPECJALNY: Fabryka
Kreatywności z Kęt
Z KSIĄŻKĄ DOOKOŁA ŚWIATA
Zajęcia kształtujące umiejętność pracy w grupie,
doskonalące umiejętność
wypowiadania się i porozumiewania z innymi, doskonalące umiejętności plastyczne,
ruchowe i poznawcze. Zajęcia
dla dzieci w wieku 4–7 lat, na
zapisy w Mikroświecie Zabawy
osobiście lub telefonicznie tel.
338479813. Liczba miejsc
ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Klasopracownia I piętro

TO TAK JAK W KINIE
Dyskusje o filmie
12.04, godz. 10:00,
Multimedia, wstęp wolny
KRAINA WYOBRAŹNI
Otwarte zajęcia plastyczne
w Mikroświecie Zabawy.
Rodzinne zajęcia plastyczne rozwijające wyobraźnię,
twórcze myślenie i sprawność
manualną u dzieci. Proponowane uczestnikom prace
plastyczne wykorzystują różne
techniki – malarskie, rysunkowe, rękodzielnicze, a także
niekonwencjonalne materiały.
Zajęcia dla dzieci od 2 do 7
lat. Wstęp wolny.
12.04; 19.04, godz. 17:00,
Informatorium
SYBERYJSKI TRANS
Spotkanie autorskie z podróżnikiem Stanisławem Kaliszem.
Organizowane z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim Koło
w Oświęcimiu.

ruchu.
Blok ruchowy jest przygotowaniem dziecka do społecznego
współdziałania w grupie,
kształtuje prawidłowe nawyki,
dyscyplinę, a także pozytywne cechy charakteru. Wstęp
wolny.
25.04, godz. 17:00,
Aula i Informatorium
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
DLA DOROSŁYCH
26.04 godz. 17:30
Sala konferencyjna

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. Zapraszamy
do korzystania.

Muzeum Zamek w Oświęcimiu zaprasza wytwórców
rękodzieła artystycznego,
twórców wyrobów o charakterze ekologicznym,
regionalnym, historycznym
oraz wojskowym (repliki
umundurowania i wyposażenia wojskowego) oraz
artykułów spożywczych
i gastronomicznych (m.in.
drobne przekąski, potrawy i wyroby regionalne)
do udziału w IX Jarmarku
Kasztelańskim „…i będzie
wolna Polska”. Jarmark ma
charakter historyczny, w tym
roku będzie przybliżał długą
drogę Polaków do odzyskania wolnej ojczyzny.
Odbędzie się 6 maja
2018 r. na Rynku Głównym
w Oświęcimiu, w godz.
10:00–18:00.
Więcej informacji, w tym
regulamin i karta zgłoszenia
na stronie www.muzeum-zamek.pl/. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 kwietnia.

Cztery wieki obserwacji nieba
12 kwietnia o godz. 17:00 w Muzeum Zamek w Oświęcimiu
zostanie otwarta wystawa czasowa pt. „Od lunety Galileusza do teleskopów kosmicznych”.
Otwarciu ekspozycji przygotowanej przez Muzeum
Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie towarzyszyć bę-

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

laureatów konkursu odbędą się na Rynku Głównym
6 maja 2018 r. o godz. 10:00
podczas trwania IX Jarmarku Kasztelańskiego.
Tytuł tegorocznego Jarmarku „… i będzie wolna Polska”
nawiązuje do obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez nasz kraj.
Prezentacja jednego z tańców narodowych ma na celu
rozwijać w młodych ludziach
świadomość i wrażliwość historyczną oraz zainteresowanie ojczystą tradycją i obyczajami.

OGŁOSZENIE

dzie wykład oraz kuratorskie
oprowadzanie przez autorów.
Wystawa prezentować będzie
historię ewolucji przyrządów
pozwalających na obserwację i pomiar zjawisk na
niebie. Oprócz historycznych lunet i teleskopów
będzie można także zobaczyć obrazy, grafiki oraz
druki ilustrujące zmiany wyglądu oraz metod
prowadzenia obserwacji
astronomicznych w ciągu

minionych czterystu lat. Wystawę wzbogacą instalacje interaktywne, które przybliżą
zasady działania oraz sposobu
użycia teleskopów.
Organizatorzy
zaplanowali także warsztaty edukacyjne przeznaczone dla uczniów
szkół podstawowych, które
odbędą się w drugiej połowie
kwietnia.
Wystawę będzie można zwiedzać w Muzeum Zamek do
24 czerwca.

Wpływ fotografii
22 kwietnia o godz. 15:00 w Muzeum Zamek w Oświęcimiu
odbędzie się drugie spotkanie z cyklu Niepodległa 2018.
Spotkanie poświęcone będzie postępowi w dziedzinie
fotografii podczas I wojny
światowej i jej wpływowi na
dokumentowanie wydarzeń
historycznych.
W programie wykład „Fotografia frontowa. Legiony Polskie w obiektywie reporterów
wojennych”, który wygłosi
Andrzej Rybicki z Muzeum
Historii Fotografii z Krakowa. Odbędzie się także po-

kaz wykonywania fotografii w technice kolodionowej
przygotowany przez Mirosława Miranowicza oraz prezentacja kolekcji starych aparatów fotograficznych Wiesława
Pidły.
Projekt Niepodległa 2018
Muzeum Zamek w Oświęcimiu przygotowało w związku
z przypadającą setną rocznicą
odzyskania przez Polskę niepodległości.

kultura

MARZEC 2018

13

KRZYŻÓWKA 3/2018

Tak pisano o Oświęcimiu...

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

15

lipca 1916 r. „Nowości Illustrowane” publikują obszerny materiał
na temat poświęcenia nowo
wybudowanej kaplicy znajdującej się w kompleksie baraków
dla emigrantów w tzw. osadzie
barakowej w Oświęcimiu.
Uroczystość
zaszczycili
znamienici goście: Jego Eksc.
książę biskup krakowski Sapieha w towarzystwie sekretarza Niemczyńskiego, wiceprezes namiestnictwa dr Stanisław
Ustyanowski, radca dworu Sopuch, radca namiestnictwa
Wenc, referent ds. emigracyjnych, inspektor sanitarny

dr Krzyżanowski, inżynier
namiestnictwa Riess, kierownik starostwa Doschott,
komisarz powiatowy Attenstaedt, kierownik stacyi emigracyjnej – inżynier namiestnictwa – Tyrała, prowincyał
OO. Salezyanów z kilkoma
księżmi, przedsiębiorca budowy – Hipolit Śliwiński –
z licznem gronem inżynierów oraz wiele innych osób.
Po poświęceniu kaplicy przez
księcia biskupa Sapiehę mszę
św. odprawia ksiądz Tirone.
Następnie goście zwiedzają
osadę, która, jak zauważają,
różni się znacznie od innych
ośrodków
emigracyjnych

położonych na terenie monarchii austro-węgierskiej.
Wybudowano ją na rozległej
równinie rozciągającej się pomiędzy rzeką Sołą a torami
kolejowymi prowadzącymi
do Wiednia. Pośród gotowych
90 baraków mieści się szkoła, szpitale, kantyny, kuchnie, budynki administracyjne, pralnie, łazienki i zakłady
dezynfenfekcyjne, przez które
ma przechodzić każdy nowo
przybyły emigrant. Baraki
pobudowano zgodnie z najnowszymi zasadami higieny
i nadaniem pewnej symetryi
i ozdób, aby mieszkało się tu
przyjemniej. Środkiem głównej ulicy w osadzie barakowej
biegnie tor kolejowy doprowadzony do stacyi kolejowej.
Realizowane są plany rozbudowy osiedla. Powstaje 30 baraków murowanych
przeznaczonych na kościół,
magazyn prowiantowy i obszerne zabudowania gospodarcze. Nadzór nad barakowym osiedlem leży w rękach
komisarza Attenstaedta, któremu do pomocy oddano policję i straż wojskową.
– Kamila Drabek
*Wszystkie cytaty pochodzą z „Nowości Illustrowanych”
z 15 lipca 1916 r., wydawanych
na terenie Austro-Węgier oraz
Księstwa Poznańskiego.
Materiały archiwalne z własnych zbiorów udostępnia Łukasz Szymański.

nagłaśniamy

kamila drabek

W drodze do piękna

W

jaki sposób zmienić swoje życie?
Najlepiej zrobić to
już, zaczynając od
dziś. Co jest inspiracją? Wydawnictwo ZNAK Literanova
wydała poradnik zawierający
wskazówki na 365 dni w roku,
pt. „Eat Pretty Every Day. Rób
codziennie jedną rzecz, która
doda ci blasku”.
Autorka książki, Jolene Hart, jest przekonana, iż
chwila codziennej inspiracji
potrafi odmienić myślenie,
nawyki oraz wygląd i samopoczucie. Część pomysłów
jest czytelnikom na pewno
już znana, warto się jednak
zapoznać z innymi, aby dodać sobie blasku, wprowadzić
harmonię do życia i czerpać
radość ze zwykłych czynności. Zmiana wewnętrzna po-

Jolene Hart, Eat Pretty
Every Day, „Rób codziennie jedną rzecz, która doda
ci blasku”, Wydawnictwo
ZNAK Literanova 2017

ciąga za sobą zewnętrzną
przemianę, troska o siebie
owocuje wzmocnieniem poczucia własnej wartości i powoduje, że jesteśmy w stanie

więcej ofiarować innym ludziom. Poradnik oferowany
przez Wydawnictwo ZNAK
jest drugą po „Eat Pretty pozycją, która pozwala wypracować piękny styl życia. Tym
razem Jolene Hart zaproponowała podzielony na pory
roku zestaw codziennych porad, wskazówek, inspiracji –
konkretnych i łatwych do zrealizowania.
Podstawowa dewiza Eat
Pretty, czyli pięknej diety,
brzmi: jedzenie jest twoim
sprzymierzeńcem. Kształtuje
ono fizyczne piękno. Książkę „Eat Pretty Every Day”
można nazwać planem roku
piękna, kursem samoświadomości i uważności, dzięki
któremu zmienimy swoje życie na lepsze. Podoba mi się
ten plan. 		

KUPON
krzyżówka 3/2018
Nagrodę
– podwójne zaproszenie
do „Naszego Kina”
ufundowało

Litery uporządkowane
1 do 20 utworzą rozwiązanie – przysłowie ludowe,
które wraz z kuponem
nr 3 naklejonym na kartę
pocztową należy dostarczyć do 11 kwietnia 2018 r.
do redakcji GZO, Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24
w Oświęcimiu. Na zwycięzcę losowania czeka
nagroda – podwójny bilet
do „Naszego Kina” ufundowany przez Oświęcimskie Centrum Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 2/2018
brzmi: „Najcenniejsza
biżuteria – złote ręce”.
Nagrodę otrzymuje
p. Maria Rygiel
z Oświęcimia.
Gratulujemy i prosimy
o kontakt z redakcją.

Poziomo:
1) Władca Koryntu kojarzony
z głazem;
* Istota sprawy;
2) Artysta z dłutem;
3) Trąd;
* Puls;
4) Kawalerzysta Napoleona;
5) Masa serowa na bryndzę;
* 1/16 funta;
7) Afrykańska antylopa;
* Granit lub wapień;
9) Cerkiewny obraz;
* Czeskie auto;
11) Słup z banderą;
* Hiszpański wójt;
13) Odnoga rzeki;
* Oblicze;
14) Idol;
15) Góralskie ognisko;
* Nacisk, parcie;
16) Huta do wytopu Zn;
17) Urzędowe polecenie;
* Zawsze coś w niej piszczy;

Pionowo:
A) Opuszczany przed przejazdem
kolejowym;
* Kuzyn delfina w Bałtyku;
B) Drobina ognia;
C) Haftka;
* Hutniczy przenośnik rolkowy;
D) Samosąd;
E) Żartobliwy wierszyk;
* Hejnalista;
G) Animusz, zapał;
* Tkanina na wranglery;
I) Krwotoczna gorączka;
* Uparte zwierzę;
K) Muzułmanin po pielgrzymce
do Mekki;
* Nota, stopień;
Ł) Prążkowany materiał na spodnie;
* Założyciel rodu;
M) Pospolity chwast zbożowy;
N) Dofinansowanie;
* Przytulny lokalik gastronomiczny;
O) Napędzana wiosłami;
P) Niska kanapa, sofa;
* Gospodarz domu.
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Rejonowe
mistrzostwa
młodzieży Unia odpadła na etapie ćwierćfinału play-off, tracąc roz- W odstępie minuty dwukrotnie wykorzystali grę w liczebszkolnej w koszykówce chłopców
strzygającego gola na pół sekundy przed końcem dogrywki! nej przewadze i zrobiło się

„Dwójka”
bezkonkurencyjna
pod koszem
Mistrzowie czterech powiatów zachodniej części Małopolski przystąpili do finałów
rejonowych igrzysk młodzieży szkolnej w koszykówce chłopców. O tym, że w tej
dyscyplinie sportu znakomicie czują się oświęcimianie
przekonał turniej finałowy.
Po mistrzowski tytuł sięgnęła reprezentacja chłopców
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 2
w Oświęcimiu. Brawa dla zawodników i trenera – Wojciecha Porębskiego!
Na parkiecie zameldowały
się ekipy ZSP nr 1 Wolbrom
(mistrz powiatu olkuskiego),
SP nr 1 Chrzanów (mistrz
powiatu chrzanowskiego),
ZSP 1 Wieprz (mistrz powiatu wadowickiego) oraz

SP nr 2 Oświęcim (mistrz
powiatu
oświęcimskiego).
Ten ostatni zespół był oparty na uczniach, którzy jednocześnie są zawodnikami
Uczniowskiego Klubu Sportowego Kadet. W finałowym
turnieju grano systemem
pucharowym. W pierwszym
meczu oświęcimianie wysoko pokonali drużynę z powiatu olkuskiego – ZSP nr 1
Wolbrom 60:16. Dzięki temu
trafili do wielkiego finału.
Tam po zaciętym pojedynku okazali się lepsi od SP
nr 1 Chrzanów. Ostatecznie
„dwójka” z Oświęcimia zwyciężyła 23:18. Na najniższym
stopniu podium stanęli wolbromianie. Czwarta pozycja
przypadła ZSP 1 Wieprz.
– mac

Miejska Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu areną zmagań szachistów

Już po raz szósty
Z roku na rok szachowy turniej w Oświęcimiu o „Puchar
Starosty” zyskuje na swojej
marce. W tym roku rozegrano już szóstą edycję zawodów w królewskiej grze.
Na starcie stanęło blisko
120 zawodników rywalizujących w dwóch kategoriach. O trofea i pieniężne
nagrody walczyli szachiści
z Małopolski i Śląska. Organizatorami zawodów było
Oświęcimskie Stowarzyszenie Sportu Amatorskiego
„OSSA”, Młodzieżowy Dom
Kultury w Oświęcimiu oraz
Miejska Biblioteka Publiczna
w Oświęcimiu. Nie obyło się
bez pomocy i zaangażowania
propagatorów gry w szachy –
Tomasza Kantyki i Martina
Surmana.
Rywalizowano w grupie
open, w której dodatkowo
wydzielono klasyfikację do
lat 16 i 13 oraz w grupie B (do
lat 8 i 11). W turnieju wzięli
udział szachiści z renomowanych klubów szachowych
z różnych stron Polski, a także zawodnicy-amatorzy bez
przynależności
klubowej.
Liczną, bo ponad czterdziestoosobową grupę stanowili
mieszkańcy powiatu oświęcimskiego, z czego znaczna
część to podopieczni oraz
absolwenci Młodzieżowego
Domu Kultury w Oświęcimiu.

Zawody otworzył prezes
OSSA – Stanisław Biernat
oraz dyrektor MDK – Bogumiła Goryczka. Rozegrano
siedem rund z czasem 15 minut dla gracza. Zawody stały
na wysokim poziomie i obfitowały w zaskakujące partie.
Były łzy po poniesionej porażce i chwile spontanicznej
radości z odniesionego zwycięstwa. W kategorii open
zwyciężył Piotr Mulet z Pawłowic, zdobywając nagrodę
pieniężną i „Puchar Starosty
Oświęcimskiego”.
Najlepszy zawodnik z Oświęcimia – Tomasz Musiał zajął
wysokie, siódme miejsce.
Nasz „świeżo upieczony”
kandydat na mistrza krajowego był najlepszy w kategorii do lat 16. Najlepszą
zawodniczką i zarazem zwyciężczynią w kategorii do
lat 13 została Weronika Zabrzańska z UKS Hetman Koronny Trzebinia.
W kategorii B wśród 11-latków zwyciężył Wojciech Sowiński z MDK Chorzów,
a najlepszym zawodnikiem
z Oświęcimia został Benedykt Paluch. Dodatkową
klasyfikację do lat 8 wygrał
– podobnie jak w roku ubiegłym – Sebastian Baliś z UKS
8 Chrzanów, a najlepszym
oświęcimianinem w tej kategorii okazał się Igor Sagan.
– mac

Chwała pokonanym

W sporcie nie tylko ważna
jest wygrana. Może nawet
ważniejszy jest charakter, nieustępliwość, ambicja i pozostawione serce na placu gry.
Tak właśnie zaprezentowali
się biało-niebiescy w ćwierćfinałowej konfrontacji hokejowego play-off z broniącą
mistrzowskiego tytułu Comarch Cracovią. Ostatecznie
odpadli z dalszej rywalizacji,
ale napędzili sporo strachu faworyzowanym „Pasom”.
W decydujących pojedynkach podopieczni Jirziego
Sejby toczyli heroiczny bój.
Pech chciał, że w newralgicznym momencie ze składu
wypadli Jerzy Gabryś i Mateusz Gębczyk. Powstała nagle „wyrwa” w składzie, którą
trudno było załatać. Trenerowi Jirziemu Sejbie to się jednak prawie udało. Mając do
dyspozycji zaledwie czterech
obrońców i przesuniętego do
defensywy w potrzebie chwili Kamila Paszka, unici toczyli
z krakowianami bój jak równy z równym. Jak na ironię
losu stracili rozstrzygającego gola w ostatniej sekundzie
dogrywki!
Dwa pierwsze mecze pod
Wawelem Unia przegrała
(9:2, 5:2), chociaż w obu obejmowała prowadzenie. Szczególnie w tym drugim pojedynku długo zanosiło się na
sensację. Mistrzowie Polski

Oświęcimianom nie udało się awansować do półfinału,
ale po ostatnim meczu kibice żegnali ich owacją na stojąco
Fot. mac

wyrównali dopiero na początku trzeciej tercji, by później przypieczętować sukces.
Następnie rywalizacja przeniosła się do Oświęcimia. Ekipa Jirzego Sejby zaimponowała charakterem. Na początku
trzeciego starcia Unia wyprowadziła dwa zabójcze ciosy. Gospodarze potrzebowali
niespełna 3 minut, aby objąć
dwubramkowe prowadzenie.
Najpierw Jan Danecek, a zaledwie 11 sekund później Jakub Saur pokonali Michaela
Łubę. Wynik 2:0 utrzymał
się już do końca tej odsłony.
Po bezbramkowych drugich
20 minutach „Pasy” ruszyły
do ataków na początku ostatniej tercji. Szybko za sprawą Krystiana Dziubińskiego
złapali kontakt. Po zagraniu
Petera Sinagla zza bramki

„Fikiego” pokonał wychowanek Podhala. To było jednak
wszystko na co tego dnia stać
było mistrzów Polski. W końcówce Unia posłała rywala
„na deski”.
– Zagraliśmy mądry i zdyscyplinowany hokej. Graliśmy konsekwentnie. Drużyna miała wsparcie w świetnie
dysponowanym „Fikim” –
stwierdził trener Unii, Jirzi
Sejba.
W pierwszej tercji czwartego
meczu było jak w słynnych
filmach Hitchcocka. Zaczęło się od prawdziwego trzęsienia ziemi. Biało-niebiescy
aż trzykrotnie posłali krążek
do bramki strzeżonej przez
Rafała Radziszewskiego. Podobnie jak podczas wcześniejszego pojedynku, „Pasy”
ruszyły do odrabiania strat.

już tylko 3:2. Do końca było
bardzo nerwowo, szczególnie
pod oświęcimską bramką, ale
znowu kapitalnie interweniował Michal Fikrt.
W piątym spotkaniu w Krakowie górą była Cracovia
(4:1) i po raz kolejny oświęcimsko-krakowska rywalizacja przeniosła się do grodu
nad Sołą. Znowu mieliśmy
olbrzymie emocje, a poważnie osłabiona personalnie
Unia „postawiła się” mającemu mocarstwowe aspiracje
rywalowi. Po regulaminowych 60 minutach mieliśmy
remis. Wszystko rozstrzygało się zatem w dodatkowym
czasie. Rzutem na taśmę wygrali ostatecznie faworyci.
Kiedy wszyscy oczekiwali już
rzutów karnych, gola na wagę
półfinału zdobył Nikita Kolesnikovs. Do końca brakowało raptem pół sekundy...
Ogromna szkoda, ale czapki z głów przed biało-niebieskim zespołem.
– Takie porażki w play-off
bardzo i wyjątkowo bolą –
mówił po ostatnim spotkaniu
napastnik oświęcimian, Wojciech Wojtarowicz.
– Byliśmy dosłownie o pół sekundy od doprowadzenia do
rzutów karnych i w przypadku wygranej przeniesienia rywalizacji ponownie do Krakowa. Brakowało trochę sił,
bo kontuzje w naszym zespole mocno skomplikowały sytuację kadrową – powiedział
doświadczony gracz Unii.
– mac

Dobra pozycja wyjściowa piłkarzy oświęcimskiej Unii na po- czym. Przy lepszej skuteczności można się było nawet
czątku rundy wiosennej w czwartej lidze

Zaatakują zza pleców?

To będzie wyjątkowo ciekawa wiosna dla wszystkich fanów biało-niebieskich. Piłkarze Unii mają za sobą udaną
jesień i dzięki swojemu punktowemu dorobkowi mogą poważnie namieszać w ścisłym
czubie czwartoligowej tabe-

li. Czy podopiecznych Jacka
Dobrowolskiego będzie stać
na skuteczne włączenie się do
walki o awans? Na odpowiedź
jest jeszcze zdecydowanie za
wcześnie. Niemniej pozycja
wyjściowa unitów może napawać optymizmem.

Na półmetku rozgrywek czwartej ligi piłkarze Unii
Oświęcim zajmują czwarte miejsce z pięciopunktową stratą
do Hutnika Nowa Huta i Wiślanki Grabie
Fot. mac

Na półmetku sezonu tabelę IV ligi otwiera Hutnik, ale
tyle samo punktów zgromadziła Wiślanka Grabie. Trzy
„oczka” mniej ma Górnik
Wieliczka, zaś Unia traci do
prowadzącego duetu tylko
pięć punktów. Drużyna z ulicy Legionów z dobrej strony pokazała się w ostatnich
meczach kontrolnych. Pokonała m.in. Piasta z Nowego
Bierunia 4:1. Dwukrotnie do
siatki trafił Przemysław Dudzic. Na listę strzelców wpisał się także Praciak i Kaleta.
Później na sztucznym boisku
w Chełmku rozbiła wicelidera
okręgówki z Gromca.
Nadwiślanin stanowił tło dla
biało-niebieskich. Unia zwyciężyła wysoko, bo aż 7:1. Już
do przerwy oświęcimianie
gromili rywali 6:1. Po dwa
gole zdobyli Lichota i Praciak. Piłkę do siatki posłał
też Dudzic i Kaleta, a jeden
padł po trafieniu samobój-

pokusić o „ustrzelenie” dwucyfrówki...
Później formę unitów sprawdzała Limanovia, która jest
liderem wschodniej grupy
małopolskiej czwartej ligi.
Po pierwszej połowie przyjezdni prowadzili 1:0, ale po
zmianie stron dwukrotnie
„ukłuła” Unia. Dwa gole Limanovii w samej końcówce
zadecydowały o ich ostatecznym zwycięstwie 3:2. Po stronie biało-niebieskich trafił
Praciak, a drugi gol był efektem klasycznego „swojaka”.
W ostatnim test-meczu drużyna Jacka Dobrowolskiego
uległa swojej imienniczce ze
Strzemieszyc-Dąbrowy Górniczej 0:2. Końcowy wynik
ustalony został jeszcze przed
przerwą.
W ostatnim sparingu oświęcimianie wystąpili w składzie:
Stępień (Bajdziak) – Balon,
Pluta, Grzywa, Skrzypiec –
Jończyk, Ryszka, A. Ryś, Lichota – Dudzic, Kaleta oraz
Wilczak, B. Ryś, Pacyga. Trener: Jacek Dobrowolski.
– mac
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Finały Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w łyżwiarstwie Halowe finały mistrzostw Małopolski w kategorii młodzików
figurowym

Jest złoto! Kuba
na najwyższym podium!
Reprezentant UKŁF Unia
Oświęcim – Jakub Lofek sięgnął po złoty medal finałów
Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży w rywalizacji solistów. Zawody rozegrano
w Sanoku. W tej podkarpackiej miejscowości na najwyższym stopniu podium stanęła także łyżwiarka OUKŁ
Molo Osiek – Magdalena Zawadzka.
Jakub i Magda bardzo poważnie zapracowali na końcowy triumf Małopolski
w kategorii województw.
Drugie miejsce zajęło województwo łódzkie, a trzecie mazowieckie. W sumie
Małopolskę
reprezentowało 13 zawodniczek i zawodników z trzech klubów
– krakowskiego Lajkonika,
oświęcimskiej UKŁF Unia

oraz OUKŁ Molo Osiek.
W tej klasyfikacji nie mieli sobie równych. Z kolei
w punktacji klubowej triumfował ŁTŁF Łódź, przed
MKS-em Axel Toruń oraz
UKŁF Ochota Warszawa.
Wśród solistek zwyciężyła Magdalena Zawadzka z osieckiego Molo, która
startowała w grupie juniorek
młodszych B. Ta łyżwiarka
prowadziła po programie
krótkim, a w dowolnym postawiła przysłowiową „kropkę nad i”. Jej wynik to 88,36.
Blisko podium w tej rywalizacji była Amelia Konik
z UKŁF Unia. Zajęła ostatecznie czwartą pozycję z rezultatem końcowym 83,90
pkt.
Ze złotym krążkiem z Sanoka wrócił także utalentowany

Unia w brązowym kolorze

Hala sportowa w Libiążu gościła uczestników finałów mistrzostw Małopolski w kategorii młodzików. Do decydującej
rozgrywki awansowały cztery
najlepsze zespoły wyłonione
drogą eliminacji regionalnych
i powiatowych. Nie zabrakło
oświęcimskiej Unii, która okazała się najlepsza w zachodniej
części Małopolski.
Oprócz
biało-niebieskich
promocję do ścisłego finału uzyskał mistrz z Tarnowa
– Okocimski Brzesko, najlepsza ekipa z eliminacji krakowskich – Krakus Nowa Huta
oraz triumfator rozgrywek nowosądeckich – Sandecja Nowy

Sącz. Na boisku ze sztuczną trawą przykrytym balonem przy Szkole Podstawowej
nr 4 w Libiążu oświęcimianie
w pierwszym spotkaniu prowadzili z Krakusem już 3:0, by
ostatecznie tylko zremisować
3:3. Gole dla Unii w tym meczu strzelali: Górkiewicz, Fryc
i Lachendro. Później pokonali
Okocimskiego Brzesko 1:0 po
golu Pawła Zinkowa. Na koniec finałów podopieczni trenera Michała Barciaka ulegli
niestety nowosądeckiej Sandecji 0:2 i zamiast mistrzostwa, zajęli ostatecznie trzecie
miejsce. To i tak jest wielkim
sukcesem. Pierwsze miejsce

przypadło
Okocimskiemu
Brzesko, a drugie Sandecji
Nowy Sącz.
Rozdano także nagrody indywidualne. Najlepszym piłkarzem w zespole Unia Oświęcim zgodnie wybrano Jakuba
Lachendro. Wyróżniono także Kacpra Rojkowicza (Okocimski), Dawida Filipowicza
(Sandecja) i Michała Gocala
(Krakus).
Młodzicy wystąpili w składzie:
Marszałek, Stachura, Gąsiorek, Pawłowicz, Górkiewicz,
Gagracz, Dziedzic, Makuch,
Chowaniec, Lachendro, Zinkow. Trener: Michał Barciak.
– mac

solista UKŁF Unia – Jakub
Lofek. Startował on w grupie juniorów młodszych B.
Oświęcimianin (107,68 pkt)
wyraźnie wyprzedził swoich rywali. Drugi był Egor
Khlopkov (MUKS Euro 6
Warszawa), a trzeci Szymon
Derechowski (UKŁ Spin Katowice).
W konkurencji juniorów
młodszych A Michał Woźniak (Molo Osiek) był czwarty z wynikiem 118,41 pkt.
Piąte miejsce zajęła Nicola Adamczyk (UKŁF Unia) Siedemnasta edycja hokejowych mistrzostw Polski amatow juniorkach młodszych A. rów w oświęcimskiej hali lodowej
Jej dwie klubowe koleżanki
także znalazły się w pierwszej „dziesiątce”. Na dziewiątej pozycji sklasyfikowano
Karolinę Zielke, a dziesiąta Broniąca mistrzowskiego ty- czy AKH Unia Oświęcim, niej zaplanowano wielki finał.
była Zuzanna Mędela.
tułu – AKH Unia, Wojowni- Zagłębie Sosnowiec II, Pod- Kto sięgnie po mistrzowski
– mac cy oraz Vikings. Te zespoły hale Nowy Targ, Cracovia tytuł? W gronie faworytów
będą reprezentowały Oświę- Amatorzy (grupa A), Wo- są drużyny gospodarzy, któSolarze zdobyli Puchar Polski na szczeblu zachodniej Ma- cim w mistrzostwach Polski jownicy Oświęcim, Pionier re bardzo liczą na wsparcie
amatorów w hokeju na lodzie. Tychy, Wolves Tychy, Góra- z trybun.
łopolski
Turniej z udziałem szesnastu le Nowy Targ (grupa B), Vi- Pierwszym mistrzem został
zespołów zostanie rozegrany kings Oświęcim, Husaria Bia- zespół - BPT-H Bogucice. Rok
na oświęcimskim lodowisku łystok, Zagłębie Sosnowiec, później najlepszy był sosnood 19 do 22 kwietnia.
Goldwell Gdańsk (grupa C), wiecki Sielec, a w 2004 roku
To już siedemnasta edycja GKH Gdynia, Tychy Kinghts, triumfowały Krynickie DiaTrzecioligowi solarze koń- kawicę i w pierwszym w tym prawił uderzenie Kacpra tych zawodów. W poprzed- Mad Dogs Sopot i Polonia bły. Oświęcim po raz pierwcem rundy jesiennej stra- roku meczu o konkretną Sołtysa i gracze MKS-u cie- nim roku AKH Unia Oświę- Bytom (grupa D). Cztery naj- szy cieszył się z mistrzostwa
cili strategicznego sponso- stawkę pokazali, że nie wol- szyli się z prowadzenia. Taki cim wygrała w finale z tyskim lepsze drużyny zagrają o me- w 2013 roku. Wówczas na
ra i klub, który w przyszłym no ich skreślać. Podopieczni wynik nie zmienił się już do Pionierem. Brązowe medale dale, a dwie najsłabsze zosta- najwyższym stopniu podium
roku będzie obchodził setne Tomasza Świderskiego po- końca pierwszej odsłony, odebrali hokeiści amatorzy ną zdegradowane z dywizji stanęli Wojownicy. Przed rourodziny znalazł się w zupeł- konali w finale Pucharu Pol- choć oświęcimianie mogli innej drużyny z nadsolań- pierwszej.
kiem w Białymstoku turniej
nie innej rzeczywistości. W ski zachodniej Małopolski doprowadzić do remisu za skiego grodu, czyli Vikings.
22
kwietnia
(niedziela) finałowy wygrała AKH Unia
tej sytuacji Sołę opuściła cała MKS Trzebinię 2:1. Spotka- sprawą Piotra Fortuny. Jego W tegorocznych mistrzo- o godz. 10 rozpocznie się Oświęcim, która awansowała
armia zaciężna. Pojawiły się nie zostało rozegrane na bo- strzał instynktownie sparo- stwach szesnaście zespo- mecz, którego stawką będzie do dywizji pierwszej zaledwie
pytania, czy oświęcimianie isku ze sztuczną nawierzch- wał jednak golkiper rywali. łów zostało podzielonych na brązowy medal. Tego samego sezon wcześniej.
przystąpią do rundy rewan- nią w Chełmku.
10 minut po zmianie stron cztery grupy. O tytuł powal- dnia, ale dwie godziny póź– mac
żowej?
Solarze
zaimponowali. Soła doprowadziła do wyPowołano nowy zarząd i za- Przede wszystkim pokazali równania, by następnie
częło się budowanie senior- charakter. Nie było dla nich pójść za wyprowadzonym Halowe mistrzostwa futbolowych arbitrów o Puchar Preskiej drużyny od nowa...
straconych piłek. Dali z sie- ciosem. Najpierw Tomasza zesa Małopolskiego Związku Piłki Nożnej
Soła przystąpi do rundy bie maksimum i taką właśnie Wróbla pokonał Piotr Forwiosennej, gdzie będzie wal- Sołę kibice chcieliby oglądać tuna, a niespełna 5 minut
czyła o utrzymanie. To naj- w meczach o trzecioligowe później Mateusz Pańkowski
ważniejsza informacja dla punkty. Tego również ocze- dopadł futbolówkę po strzakibiców tego zespołu. Czy kuje nowy szkoleniowiec le Mateusza Dudy i wypro- Tuż za podium sklasyfiko- Oświęcimia był KS Kraków II W walce o finał oświęcimiazbudowanym, w ekstremal- drużyny z oświęcimskich wadził solarzy na prowadze- wano piłkarskich rozjemców z ekstraklasowym Tomaszem nie zostali niestety klasycznie
nym trybie, młodym zespo- plant – Tomasz Świderski.
nie. W końcówce pojedynku z oświęcimskiego kolegium Musiałem w składzie. Oświę- wypunktowani po kontrach
łem uda się obronić trzecią Rozpoczęło się jednak po oświęcimianie
szanowali w mistrzostwach sędziów cimianie okazali się minimal- przez nowotarżan i przegrali
ligę? Zobaczymy. Oświęci- myśli trzebinian. W 20. mi- wynik i mądrze się bronili. o Puchar Prezesa Małopol- nie lepsi i wygrali 1:0. Gola 0:3, a w „małym finale” mumianie podjęli rzuconą rę- nucie Michał Kowalik po- W efekcie niespodziewanie skiego Związku Piłki Nożnej. na wagę zwycięstwa zdobył sieli uznać wyższość Krakosięgnęli po Puchar Polski Arbitrzy reprezentujący Kole- Maksymilian Nowak, który wa I (0:2). Zajęli ostatecznie
zachodniej Małopolski i te- gium Sędziów w Oświęcimiu skutecznie poprawił własne czwarte miejsce. Zwyciężył
raz zagrają na etapie woje- zajęli czwarte miejsce. Była to uderzenie. W takich samych Kraków II, przed Nowym
wódzkim.
już piąta edycja tych zawodów, rozmiarach KS Oświęcim po- Targiem i Krakowem I.
MKS Trzebinia – SOŁA które zostały rozegrane w hali konał Wieliczkę (gol Łuka- Oświęcimscy sędziowie wyOświęcim 1:2 (1:0)
Com-Com Zone w Krakowie. sza Łabaja), by później ulec stąpili w składzie: Emilian JuBramki: Kowalik 20 – Fortu- Czwarte miejsce ma swoją 0:1 Gorlicom. Przed ostatnim rzak, Wojciech Włodarczyk,
na 55, Pańkowski 60.
wartość, ale pozostaje lekki meczem grupowym sytuacja Grzegorz Hendzlik, Łukasz
SOŁA: Mioduszewski – Ptak, niedosyt. Wszak KS Oświę- była na tyle skomplikowana, Łabaj, Maksymilian Nowak,
Szcząber, Chlebowski, Pań- cim bronił wywalczonego że tylko zwycięstwo nad No- Krzysztof Jakubik, Bogdan
kowski – Rogala, Fortuna, przed rokiem mistrzowskie- wym Sączem dawało awans Wanat. Prezes Kolegium SęTracz, Gaudyn (88 Wandas) go tytułu. W finałach rywali- do półfinału. Cel został zre- dziów w Oświęcimiu: Zbi– Stankiewicz (30 Ceglarz), zowało jedenaście ekip, któ- alizowany, bo KS Oświęcim gniew Walus, trener: Ryszard
Duda (90 Ochman).
re w pierwszej fazie turnieju rozbił rywali 3:0, po dwóch Drzyżdżyk, kierownik drużyTrener: Tomasz Świderski.
zostały podzielone na po- trafieniach
Maksymiliana ny: Lucjan Wesołowski.
Oświęcimscy solarze rozpoczęli 2018 rok od wywalczenia
– mac szczególne grupy. W inau- Nowaka i jednym Wojciecha
– mac
Pucharu Polski na szczeblu zachodniej Małopolski
guracyjnym meczu rywalem Włodarczyka.
Fot. mac

Tercet z miasta nad Sołą

Na przekór losowi

Sędziowie w nowej roli
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