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Dbałość o bezpieczeństwo
Oświęcim jest przez wielu postrzegany jako ładne, czyste i zielone miasto, w którym dzieje się dużo
przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i społecznych. Sprawiają one, że nasze miasto staje się coraz
bardziej atrakcyjne. A jak jest z aspektem bezpieczeństwa w prawie 38-tysięcznym Oświęcimiu?

Fot. KPP w Oświęcimiu

Co roku Policja podsumowuje swoją działalność, zarówno
prewencyjną, jak i tę, związaną z reagowaniem na przestępczość i wykroczenia. Powstają też kolejne statystyki
i analizy, które służą do jeszcze
lepszego zapewnienia spokoju
i bezpieczeństwa oświęcimian
oraz mieszkańców naszego
powiatu, a także wyznaczają
ważne działania policjantów.
Podobnie jak w minionych
latach, priorytetowym zadaniem dla oświęcimskiej Policji
było ograniczanie przestępczości, szybka i skuteczna reakcja
na przestępstwa i wykroczenia,
a także realizacja zadań w ramach programów: „Krajowa
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, „Dzielnicowy Bliżej Nas”
i „Moja Komenda” oraz programu powiatowego, mającego
wpływ na podnoszenie bezpieczeństwa pieszych.
– Z przeprowadzonej analizy
stanu bezpieczeństwa wynika, że założenia zostały zrealizowane dzięki bardzo dobrej pracy policjantów oraz
pracowników Policji, przy
jednoczesnym wsparciu samorządów lokalnych i samego społeczeństwa, które coraz
częściej reaguje na przejawy
łamania prawa – mówi inspektor Robert Chowaniec,
komendant powiatowy Policji
w Oświęcimiu.
Wyniki oświęcimskich policjantów osiągnięte w ubiegłym
roku w zakresie zwalczania
przestępczości kryminalnej
wykazują, że liczba wszczętych postępowań nieznacznie
wzrosła z 1996 w 2016 roku na
2068 w 2017 roku.
– Duże znaczenie odegrał tu
fakt, iż to praca operacyjna
samych policjantów, głównie
w przestępczości narkotykowej i gospodarczej, doprowadziła do wzrostu ujawnianych

Oświęcim

przestępstw – zaznacza asp.
sztab. Małgorzata Jurecka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu.
Mniejszą liczbę czynów odnotowano przede wszystkim
w kategoriach przestępstw
najbardziej dokuczliwych społecznie – kradzieżach z włamaniem, których w 2016 roku
odnotowano 177, a w ubiegłym roku liczba spadła do
143. W 2016 roku odnotowano 18 rozbojów, a rok temu
było ich 10. Spadła liczba bójek i pobić z 24 w roku 2016 do
20 w 2017 roku, a w kategorii
uszkodzenie mienia w 2016
doszło do 172 przypadków,
natomiast w 2017 ta liczba
spadła do 122. O 6 proc. wzrosła wykrywalność sprawców
przestępstw, w 2017 roku osiągnęła 87 proc., co oznacza, że
średnio w 9 na 10 przestępstw
policjanci wykryli sprawcę.
– W minionym roku na terenie Oświęcimia doszło do 8
bójek i 8 rozbojów. Do rozbojów dochodziło w różnych
miejscach Oświęcimia, natomiast bójki najczęściej zdarzały się w rejonie nocnych lokali rozrywkowych. Policjanci
podejmują wiele działań, aby

zatrzymać sprawców przestępstw, a następnie doprowadzić ich przed wymiar sprawiedliwości. Świadczy o tym
wysoki poziom wykrywalności – informuje Małgorzata Jurecka.
Z roku na rok oświęcimscy
policjanci wykazują się coraz
większą skutecznością w zwalczaniu przestępstw narkotykowych. Eliminując dealerów
narkotykowych, zabezpieczają środki odurzające, które nie
trafią już do obrotu. W 2017
roku zabezpieczyli ponad
28 kg narkotyków, w tym gównie marihuanę i amfetaminę.
Ponadto zlikwidowali 13 plantacji konopi indyjskich znajdujących się na terenie powiatu oświęcimskiego.
Stróże prawa wykazali się
również dobrą skutecznością
w zakresie odzyskiwania mienia. W trakcie prowadzonych
postępowań odzyskali rzeczy pochodzące z przestępstw
o wartości blisko 1 mln złotych. Dodatkowo, dążąc do
zabezpieczenia późniejszych
roszczeń osób poszkodowanych, policjanci współpracując z prokuraturą, zabezpieczyli majątek podejrzanych

wart blisko 1,7 mln zł. Efektywna praca policjantów w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej, w tym
przede wszystkim skierowanej
na zwalczanie przestępczości
akcyzowej, hazardowej oraz
internetowej spowodowała, że
wykrywalność w tej kategorii
wyniosła 95,3 proc.
– Dobre wyniki nie zwalniają jednak z kontynuowania
wytężonej pracy, dlatego policjanci podejmują kolejne
działania mające na celu zwalczanie przestępczości, a przez
to utrzymanie bezpieczeństwa
na wysokim poziomie – podkreśla Jurecka.
– Podczas służby w 2017 roku
policjanci prewencji ujawnili blisko 12,5 tys. wykroczeń, przeprowadzili ponad
11,6 tys. różnego rodzaju interwencji, gdzie średni czas
jej podjęcia wynosił 10 minut.
Zatrzymali ponad 500 sprawców na „gorącym uczynku”,
zatrzymali 200 osób poszukiwanych. Dbali o bezpieczeństwo na terenie miast i wsi powiatu oświęcimskiego podczas
trwania 40 imprez masowych.
Przeprowadzili blisko 300
prelekcji w szkołach i przedszkolach, a także uczestniczyli
w 248 spotkaniach z nauczycielami i rodzicami. Ponadto,
aby uzyskać informacje dotyczące poczucia bezpieczeństwa
oraz zdiagnozować lokalne
problemy mieszkańców, zorganizowali 6 debat społecznych
– informuje asp. szt. Tomasz
Balon, naczelnik Wydziału
Prewencji KPP Oświęcim.
– Ogólnie ujmując, Oświęcim
jest postrzegany jako miasto
bezpieczne, jeśli chodzi o zdarzenia kryminalne. Więcej
uwagi należy poświęcić zagrożeniom w ruchu drogowym.
W tym przypadku policjanci, pilnując bezpieczeństwa

na drogach, zarówno podczas służby, jak i podejmując
działania w ramach różnego
rodzaju akcji prewencyjnych,
starają się wpłynąć na ograniczenie liczby zdarzeń drogowych – zwraca uwagę oficer
prasowa.
W 2017 r. na terenie Oświęcimia doszło do 23 wypadków drogowych, w których
rannych zostało 28 osób i na
szczęście nikt nie zginął.
Oprócz tego policjanci wykonywali czynności przy 531 kolizjach drogowych.
– Aby jednak skutecznie ograniczyć liczbę zdarzeń drogowych niezwykle ważna jest
świadomość i odpowiedzialność wszystkich uczestników
ruchu drogowego. Bez rozwagi kierujących, pieszych,
rowerzystów czy motocyklistów nawet najlepiej zaplanowane działania nie przyniosą
pożądanego efektu. Dlatego
każdy użytkownik powinien
zawsze pamiętać, że chwila
roztargnienia na drodze może
zakończyć się poważnym
w skutki zdarzeniem – apeluje
Małgorzata Jurecka.
– Ulice, na których najczęściej
dochodzi do zdarzeń drogowych to: Dąbrowskiego, Tysiąclecia, Zatorska i Jagiełły,
czyli te, na których występuje
duże natężenie ruchu drogo-

18

wego, co wpływa na większą
niż gdzie indziej liczbę zdarzeń drogowych – dodaje.
W powiecie wzrosła liczba kolizji drogowych z 1499
w roku 2016 do 1522 w roku
2017. Najczęstszą ich przyczyną było: niezachowanie
bezpiecznej odległości między pojazdami, nieustąpienie
pierwszeństwa przejazdu, niedostosowanie prędkości do
warunków ruchu oraz nieprawidłowe cofanie.
Policjanci zwracają też uwagę na ważny aspekt, którym
są interwencje podejmowane
wobec osób nadużywających
alkoholu, tj. sprawców awantur domowych, awanturujących się w miejscach publicznych, jak również upojonych
alkoholem, śpiących pod „gołym niebem”. W tym ostatnim
przypadku niejednokrotnie,
gdyby nie reakcja patrolujących ulice i osiedla policjantów albo zgłoszenie osób postronnych, spożycie alkoholu
połączone z bezmyślnością
mogłoby mieć tragiczny finał.
Komendant oświęcimskiej Policji podkreśla, że osiągnięcie dobrych efektów wskazuje
również na dobrą współpracę
ze społeczeństwem, które nie
godząc się na różne negatywne zachowania, współpracuje z Policją, przyczyniając się
do zatrzymania sprawców. Zapewnia również, że policjanci
nadal będą konsekwentnie realizować działania operacyjne, prewencyjne, kontrolne
i profilaktyczne, mające realny wpływ na wzrost poczucia
bezpieczeństwa
wszystkich
mieszkańców powiatu oświęcimskiego.
– Marzena Wilk
Reklama
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Połączyła ich miłość
Jubileusze sześćdziesięciolecia i pięćdziesięciolecia zawarcia związku małżeńskiego są w polskiej tradycji obchodzone
wyjątkowo uroczyście. Okolicznościowe spotkania w Oświęcimskim Centrum Kultury podkreśliły doniosłość i znaczenie
ważnej rocznicy w życiu małżonków.
W tym roku aż trzydzieści par spotkało się
na uroczystości diamentowych godów,
a dziewięćdziesiąt siedem na złotych godach. Jubilaci świętujący 50-lecie zawarcia
związku otrzymali odznaczenia przyznane
przez Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie, a od prezydenta Oświęcimia
Janusza Chwieruta nagrody finansowe. Odznaczenia i nagrody przyznawane są parom,
które jubileusz obchodziły w ubiegłym 2017
roku, małżonkowie mogli więc podczas spotkań w OCK przeżyć ponownie rocznicowe
emocje.
Uroczystości poprzedziła msza św. odprawiona w kościele pw. św. Maksymiliana Marii
Kolbego. Podczas spotkań przed szacownymi
jubilatami wystąpiła młodzież i dzieci z grup
teatralnych Butterfly i Mega oraz Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim „Hajduki” i „Małe Hajduki” z Oświęcimskiego Centrum Kultury, a także młodzi
wokaliści ze Studia Wokalnego Voicesing
z Oświęcimia.
W tym wydaniu „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” prezentujemy pary obchodzące diamentowe gody oraz pary z pierwszego
spotkania złotych godów. W przyszłym, majowym numerze ukaże się relacja z drugiego
i trzeciego spotkania par obchodzących złote
gody.
– In

O dobry sposób na przeżycie w małżeństwie wielu lat zapytaliśmy dostojnych jubilatów:
Zofia i Kazimierz Mentelscy
Miłość i tolerancja to są dla mnie dwa warunki konieczne,
które trzeba spełnić. Nie można w życiu wyłącznie stawiać
na swoim i nie przepuszczać. Z mężem mamy wspólne pasje, ale to nie jest konieczne, aby mieć udane małżeństwo.
Z tym tylko, że jak są wspólne zainteresowania, to jedno do
drugiego ma bliżej, ale uważam, że to wcale nie musi być.
Przeżyliśmy razem 60 lat, ale wiadomo, że nie było przez
cały ten czas tak cudownie, z uśmiechem i cukierkowo. Było
też czasem kwaśno i gorzko. Ale przez to, że jesteśmy tolerancyjni, to potrafimy sobie przebaczać.
I dlatego przeżyliśmy wspólnie tyle lat – i mogłoby się jeszcze trochę pożyć, bo jest bardzo fajnie!
Nie minęło to jak jeden dzień, zresztą dobrze, bo ma się z tych lat dużo swoich wrażeń, które się pamięta i pielęgnuje. Właśnie w tej chwili człowiek się cieszy, bo nie ma żadnych obciążeń, spokojnie
patrzy, jak rosną wnuki, prawnuki.
Lidia i Stanisław Foryciarzowie
Poznaliśmy się w 1964 roku, kiedy tutaj, w dawnym Zakładowym Domu Kultury działał już klub filmowy, którego
członkiem był mój mąż, a padła sekcja fotograficzna, ponieważ instruktor wyjechał. Ja wtedy zdałam maturę w swojej
szkole fotograficznej i między innymi mąż, ale także inni
członkowie klubu optowali, żebym tę sekcję fotograficzną
przejęła i ją prowadziła. Tak się stało i trwało przez kilkanaście lat. Tak poznaliśmy się. Mieliśmy okazję sprawdzić się
w różnych działaniach, zanim podjęliśmy decyzję o ślubie. I w zasadzie nasze małżeństwo upłynęło
w cieniu filmu i fotografii.

Jubilaci obchodzący
diamentowe gody:

Teresa i Jan Banikowie,
Helena i Józef Bartulowie,
Halina i Tadeusz Buczkowie,
Wacława i Wincenty Chudzi,
Stefania i Zdzisław Ćwikliccy,
Marianna i Władysław Drożdżowie,
Rozalia i Teodor Gowinowie,
Jagwiga i Janusz Grobelni,
Emilia i Gustaw Jaroszowie,
Helena i Jan Jarzynowie,
Halina i Marian Jarzyńscy,
Stanisława i Michał Kajdasowie,
Maria i Stanisław Kozakowie,
Władysława i Zbigniew Krawczyńscy,
Józefa Malicka,
Józefa i Ryszard Matusiakowie,
Zofia i Kazimierz Mentelscy,
Władysława i Piotr Miklerowie,
Zofia i Józef Molendowie,
Krystyna i Ludwik Musiałowie,
Irena i Stanisław Nadratowscy,
Teresa i Kazimierz Papierzowie,
Helena i Władysław Radziętowie,
Anna i Franciszek Rosiekowie,
Anna i Józef Stasiccy,
Emilia i Czesław Wacławikowie,
Stanisława i Stanisław Wierzbicowie,
Monika i Piotr Wojtasowie,
Józefa i Karol Zającowie,
Cecylia Zakrzewska.

Jubilaci obchodzący
złote gody (9.04.2018):

Krystyna i Jerzy Janikowie,
Maria i Mieczysław Klękowie,
Janina i Józef Kowalówkowie,
Danuta i Marian Płoszczycowie,
Michalina Kotarska,
Danuta i Tadeusz Babrajowie,
Krystyna i Jan Baczyńscy,
Genowefa i Jan Barowie,
Janina i Czesław Barcikowie,
Henryka i Stanisław Bartosikowie,
Kazimiera i Kazimierz Bączyńscy,
Anna i Stanisław Berszakiewiczowie,
Zofia i Bronisław Biskupkowie,
Maria i Bolesław Brzozowscy,
Czesława i Zdzisław Cinalscy,
Kazimiera i Juliusz Cyganowie,
Janina i Janusz Czernkowie,
Anna i Karol Drabczykowie,
Lidia i Stanisław Foryciarzowie,
Krystyna i Wacław Gałatowie,
Anna i Edward Gerowie,
Maria i Bogdan Głogowscy,
Anna i Marian Golińscy,
Janina i Józef Gonciarczykowie,
Irena i Bronisław Góralczykowie,
Janina i Marian Grubkowie,
Zofia i Andrzej Grzybkowie,
Domicela i Jerzy Gworkowie,
Janina i Bogusław Hatłasowie,
Janina i Ireneusz Jamrozowie,
Aleksandra i Stanisław Jarcowie,
Teresa i Jan Jarnotowie,
Barbara i Jerzy Jarominowie.
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W Szpitalu Powiatowym im. św. Maksymiliana w Oświęcimiu trwają zmiany
związane z remontami kilku oddziałów. Swoje oblicze zmieniły już oddziały chorób wewnętrznych – pierwszy i trzeci, które od kwietnia przyjmują pacjentów.

P

Każdy z nich dysponuje trzydziestoma dwoma łóżkami.
Modernizacja trwała ponad
4 miesiące. W tym czasie odnowiono wszystkie sale, każda z nich posiada łazienkę, na
oddziałach powstały separatki. W każdym pomieszczeniu
wykonano instalację przyzywową. Na obu oddziałach została całkowicie wymieniona
także instalacja elektryczna.
W drugiej połowie kwietnia
rozpoczną się prace budowlane związane z modernizacją
oddziałów ginekologiczno-położniczego i noworodkowego, które zakończyć się mają
pod koniec października.
W efekcie oddziały mają mieć
wyższy standard i zapewniać
kobietom większą intymność.
Przyszłe mamy mają mieć do
dyspozycji m.in. pokoje z łazienkami.
– Remont odbędzie się
w dwóch etapach i został tak
zaplanowany, by w niewielkim stopniu ograniczyć realizację świadczeń zdrowotnych

– zaznacza Sabina Bigos-Jaworowska, dyrektor Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.
Na czas remontu zostaną zaadaptowane sale w ramach
innych oddziałów szpitalnych, tak by pacjentki, które
zgłoszą się do szpitala do porodu i w sytuacji nagłej choroby zostały przyjęte do szpitala.
– Pierwszy etap prac na oddziale ginekologicznym potrwa około 10 tygodni. Blok
porodowy ma zostać wyremontowany do końca lipca
br. Na tym etapie oddział noworodkowy i położniczy będzie realizował świadczenia
bez zmian – informuje Nikolina Magiera, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego
w Oświęcimiu.
– 1 lipca rozpocznie się remont oddziału położniczego i noworodkowego, który
zakończy się 31 października. Po zakończeniu I etapu
remontu oddziały te zostaną

GORE!!!

przeniesione do wyremontowanej części ginekologicznej i tam będą realizowane
świadczenia. Natomiast praca oddziału ginekologicznego będzie realizowana według
schematu I etapu remontu –
dodaje rzecznik.
Całkowity koszt zadania pn.
„Modernizacja oddziałów:
ginekologiczno-położniczego, noworodkowego oraz
psychiatrycznego służące poprawie jakości i dostępności

udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców
powiatu i okolic” wyniesie
ok. 14,1 mln złotych, w tym
Powiat Oświęcimski przekazał blisko 4 mln zł, a Zespół
Opieki Zdrowotnej otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 20142020 w wysokości ponad
10 mln zł.
– In

Symboliczny marsz
Ponad 12 tysięcy osób, głównie młodych Żydów i około 2 tysięcy Polaków, przeszło 12 kwietnia spod bramy „Arbeit macht frei” w byłym obozie Auschwitz I na
teren byłego obozu Auschwitz II-Birkenau w 27. Marszu Żywych.
naród także brutalnie prześladowany przez hitlerowską
III Rzeszę – aby razem złożyć hołd ofiarom Holokaustu.
Spotykamy się, bo pamiętamy
i chcemy przekazywać prawdę o tym, co tutaj się stało,
przekazać ją następnym pokoleniom – mówił prezydent
Polski Andrzej Duda.
Prezydent Izraela w swoim
przemówieniu podkreślił, że
naród Polski ledwo dał radę
przeżyć II wojnę światową,
w 1939 roku Polska stała się
największym polem śmierci, morderstwa i zniszczenia
w całej Europie. Zaznaczył,

Fot. Bartosz Bartyzel, auschwitz.org

Na czele marszu szli prezydenci Polski i Izraela – Andrzej
Duda oraz Reuven Rivlin.
Wcześniej, przed oficjalnym
rozpoczęciem
wydarzenia,
prezydenci odwiedzili salę
z Księgą Imion na wystawie
„Szoa” w bloku 27, w której
znajduje się ponad 4,2 miliona
nazwisk Żydów zamordowanych w czasie Holokaustu. Następnie upamiętnili oni ofiary
niemieckiego nazistowskiego
obozu, składając znicze pod
Ścianą Śmierci na dziedzińcu
bloku 11, gdzie esesmani rozstrzelali ok. 5,5 tysiąca ludzi,
przede wszystkim Polaków.
Po przekroczeniu bramy
„Arbeit macht frei” uczestnicy marszu przeszli z terenu
byłego obozu Auschwitz I do
Auschwtz II-Birkenau. Tam,
przy pomniku upamiętniającym ofiary obozu położonym w pobliżu ruin komór
gazowych i krematoriów II
i III, odbyła się główna ceremonia. Sześć zniczy, które
zapłonęły na pomniku symbolizowało sześć milionów
ofiar Holokaustu.
– Spotykamy się tutaj – Żydzi, naród ocalonych i Polacy,

kamila drabek

że był to obszar pod okupacją nazistów, gdzie Polacy
byli narodem uciśnionym,
żyjącym w strachu. Przypomniał, że z grona Polaków
pochodzi wielu Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata – mężczyzn i kobiet, którzy
ryzykowali własnym życiem,
życiem swoich najbliższych,
którzy ryzykowali, pomagając
innym.
– Oni również są zapamiętani i będą pamiętani i czczeni.
Każdy z nich z osobna – podkreślł izraelski prezydent.
– Nazistowska machina
śmierci nie byłaby w stanie

osiągnąć okrutnej misji, gdyby nie otrzymywała pomocy. To Niemcy, nie Polacy...
nie Polacy! zbudowali obozy
śmierci. Ale nasi ludzie ginęli nie tylko w obozach. Byli
zdradzani we Francji, Holandii i Belgii. Byli mordowani
przez Ukraińców, Litwinów
i – tak – również przez Polaków – dodał prezydent Izraela Reuven Rivlin.
Podczas głównej części marszu w imieniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego
dyrektor muzeum Piotr Cywiński wręczył Aharonowi
Tamirowi, dyrektorowi Marszu Żywych, nominację do
Rady Muzeum Państwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau. Na zakończenie ceremonii wspólnie odmówiono kadisz – żydowską modlitwę za
zmarłych.
Marsze Żywych organizowane są już od 30 lat. Pierwszy
odbył się w 1988 roku. Tegoroczny marsz odbył się
w 75 lat po wybuchu powstania w getcie warszawskim.
– In

iękne popołudnie, słonko zmierza ku zachodowi, ale prawie go nie widać, bo niebo zasnute
kłębami czarnego dymu. Jedziemy koło OCK,
dym wzbija się wysoko ponad horyzont.

Co się pali?
Lokalizacja wskazuje, że płonie coś za Sołą. Zastanawiam się, czy na pewno tam jechać, choć przecież jest coś
do załatwienia. Na ulicach wciąż widać wielu policjantów,
którzy patrolowali miasto podczas Marszu Żywych. Jeszcze
nie wszyscy uczestnicy wyjechali. Ludzie spoglądają z ciekawością w górę, a ja zaglądam do internetu, bo na pewno
jest już jakaś wiadomość. Czyżby to atak terrorystyczny?
Internauci są niezawodni – już ktoś wysłał wiadomości
i zdjęcia na gorącą linię jednej z największych rozgłośni
radiowych. Pali się skład plastikowych materiałów przy
ul. Kolbego.
Parę dni wcześniej paliły się resztki hotelu Glob, paliło
się w okolicznych Łękach. Strażacy mają pełne ręce roboty.
Oby na tym się skończyło. Zatem – ostrożnie z ogniem!
					

nie tylko z miasta
Andrzej winogrodzki

O wiośnie

N

iedawno składaliśmy sobie życzenia bożonarodzeniowo-noworoczne, a już „po chwili”
nadszedł czas na życzenia wielkanocne!
Czas bardzo przyśpieszył, a jednocześnie
skurczył się: wszystko dzieje się blisko siebie i na siebie
nakłada. Już niedługo, z końcem maja znów nadejdzie
kolejna świąteczna kilkudniówka! W supermarketach choinka i mikołaj niemal „na zakładkę” spotykają się i stykają
z zajączkiem i barankiem!
Oglądałem przed laty konstrukcję „Globu”, obecnie
oglądam jego dekonstrukcję. Nie był udanym i urodziwym
budynkiem, a jego lokalizacja nie była najlepsza z punktu
widzenia i słyszenia hotelowych gości. Niewypałów architektoniczno-lokalizacyjnych bywa wiele, bo tak się sprawy
dzieją i mają.
Dom kultury na Zasolu! Do czasu oddania go do użytku jesienią mieszkańcom nie tylko tego osiedla jeszcze
daleko, a „ruch budowlany” w tym miejscu ma różnorodne nasilenie i różnie przebiega, co obserwuję z bliska przez okienną szybę. Ale w zasadzie w tej sprawie
można powiedzieć: spokojna głowa! Ale wciąż „męczy
mnie” w tej kwestii komasacja dwóch „budowlanych ciał
w jednym”, a nie oddzielna domokulturalna inwestycja,
np. na zielonej łączce, jak kiedyś miało to wyglądać!
Ale bez zbędnych grymasów i marudzeń – przecież mamy
wiosnę – w sprawie „Globu”, domu kultury i we wszystkich innych sprawach!
W związku z nastaniem wiosny postanowiłem przyznać nagrodę... samemu sobie – i uczynię to natychmiast
po uzyskaniu na ten cel niezbędnych funduszy!
Nagroda będzie raczej wysoka, gdyż wysoko sobie cenię własne prace i dokonania za biurkiem i obok biurka,
czego przykłady i dowody są bogate i liczne!
Vide – ten felieton! 			
Reklama

Taxi 24 h

tel. 33 8 111 111 Oświęcim
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96 zniczy

Majowe rocznice

Rowerowa niedziela

10 kwietnia oświęcimianie uczcili pa- Już wkrótce będziemy obchodzić Oświęcim po raz drugi będzie gościł
mięć ofiar katastrofy lotniczej pod 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji kolarzy biorących udział w Karpackim
Smoleńskiem.
3 maja.
Wyścigu Kurierów.

10 kwietnia na placu Tadeusza Kościuszki odbyły się
uroczystości upamiętniające
tragedię sprzed ośmiu lat.
Kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza złożyli
przedstawiciele władz Oświęcimia, starostwa powiatowego, instytucji, a także radni,
prezesi spółek miejskich, dyrektorzy szkół oraz młodzież.
Na płycie ustawiono 96 zniczy symbolizujących ofiary katastrofy polskiego samolotu rządowego, wśród
których byli: prezydent RP

Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent RP na
uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie
Sejmu i Senatu, parlamentarzyści, dowódcy wszystkich
rodzajów Sił Zbrojnych RP,
pracownicy Kancelarii Prezydenta, szefowie instytucji państwowych, duchowni,
przedstawiciele ministerstw,
organizacji kombatanckich
i społecznych oraz osoby towarzyszące, a także załoga
samolotu.
– ekt

Z tej okazji w sanktuarium
Matki Bożej Wspomożenia Wiernych o godz. 10:00
zostanie odprawiona msza
święta w intencji Ojczyzny
od mieszkańców Oświęcimia. Pół godziny wcześniej
chór Auxillium poprowadzi
wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.
Po mszy uczestnicy uroczystości wraz z orkiestrą, pocztami sztandarowymi, mażoretkami, rycerzami oraz
dziećmi i młodzieżą niosącymi dwudziestometrową flagę
Polski przejdą na plac Tadeusza Kościuszki. Po okolicznościowym wystąpieniu prezydenta miasta i uroczystym
składaniu kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza wystąpią mażoretki
„Queen Step” z Gminnego
Centrum Kultury w Polance
Wielkiej.
Tego dnia na Rynku Głównym w godz. 9:00–12:00

działać będzie stoisko patriotyczne oferujące malowanie
twarzy w barwy narodowe
oraz papierowe biało-czerwone chorągiewki. Organizatorem obchodów jest Urząd
Miasta Oświęcim.
To nie jedyna rocznica,
z okazji której wspominać
będziemy wydarzenia z przeszłości.
1 maja przypada Międzynarodowe Święto Pracy, obchodzone nie tylko w Polsce,
ale i na świecie, wprowadzone dla upamiętnienia protestów robotniczych w Chicago w 1889 roku.
Natomiast 2 maja to Dzień
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, świętowany w naszym
kraju od 2004 roku.
Na początku maja warto pamiętać o wywieszeniu flagi w oknie mieszkania czy
domu.
– ekt

Wielka przygoda
Czternastu uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego
w Oświęcimiu tworzących dwie drużyny wzięło udział w ogólnopolskim finale
międzynarodowego konkursu Odyseja Umysłu, który odbył się w Gdańsku.
Udział w finale odbywającym
się w dniach 24–25 marca
był możliwy dzięki zdobytej
3 marca kwalifikacji podczas
eliminacji regionalnych w Katowicach. Czym jest Odyseja
Umysłu? To program edukacyjny realizowany w formie
międzynarodowego konkursu, w którym co roku bierze
udział kilkadziesiąt tysięcy
uczniów i studentów z całego
świata, m.in. z Argentyny, Australii, Białorusi, Chin, Czech,
Holandii, Hongkongu, Indii,
Kanady, Kazachstanu, Korei
Południowej, Mołdawii, Niemiec, Rosji, Singapuru, Słowacji, Szwajcarii, Wybrzeża Kości
Słoniowej i z większości stanów USA. Patronat nad polską edycją sprawuje Minister
Edukacji Narodowej. Konkurs
krajowy obejmuje dwa etapy
– eliminacje regionalne i finał
ogólnopolski, którego laureaci
mogą reprezentować Polskę
na finałach światowych w Stanach Zjednoczonych.
W tym roku szkolnym
w konkursie wzięło udział
3091 młodych Polaków skupionych w 460 drużynach
z 228 szkół i innych placówek oświatowych z całego
kraju. Jego celem jest rozwój

zdolności twórczych, jakie
posiada każdy młody człowiek. Uczy dzieci i młodzież
kreatywnego i krytycznego
myślenia, angażując grupy
uczestników w proces twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych, czyli
takich, które rozwiązać można na wiele sposobów. Odyseja Umysłu jest konkursem
twórczego
rozwiązywania
problemów i polega na pracy
w drużynach, reprezentujących szkoły lub inne placówki
edukacyjne, liczących od 5 do
7 osób. Opiekę nad każdym
zespołem sprawuje trener,
który integruje grupę oraz or-

ganizuje i moderuje jej pracę,
ale nie sugeruje ani nie narzuca dzieciom własnych pomysłów. Jesienią publikowanych
jest pięć Problemów Długoterminowych. Drużyna wybiera jeden i przez kilka miesięcy samodzielnie projektuje,
przygotowuje i udoskonala
jego rozwiązanie, by stworzyć
8-minutową prezentację, którą na wiosnę przedstawia sędziom i publiczności. W trakcie eliminacji zespół musi się
także zmierzyć z Problemem
Spontanicznym, którego treści nie zna do ostatniej chwili,
a rozwiązanie musi stworzyć
w kilka minut.

– Odnoszę wrażenie, że Odyseja ma swoje drugie dno.
Praca nad projektem to jedno, oficjalne. Drugie to relacja
trenera z Odyseuszem, czyli
uczestnikiem, tworząca zaufanie. Daje to genialny łańcuszek: wychowanie – kształtowanie odpowiednich wartości
– wzmacnianie poczucia
wartości ucznia – rozmowa
o jego problemach – zaufanie
– stwierdza Joanna Fijał, konkursowa trenerka, nauczycielka wychowania fizycznego.
Salezjańskie drużyny przygotowywali trzej trenerzy: Róża
Grzywacz, Joanna Fijał i kleryk Michał Cebulski.

29 kwietnia na Rynku Głównym przewidziany jest finisz
pierwszego etapu wyścigu.
Zawodnicy, którzy przyjadą
do nas z Jabłonki, powinni
pojawić się na mecie około
godz. 18:30. Uroczystą dekorację zwycięzców zaplanowano godzinę później.
Tego dnia na oświęcimskim
rynku stanie miasteczko rowerowe oferujące wiele sportowych atrakcji.
Będzie symulator jazdy na
rowerze do przeprowadzenia
wirtualnych wyścigów, a także energorower produkujący
prąd do zasilania głośników.
Ciekawie zapowiada się stoisko, na którym prezentowane będą „szalone rowery”,
w tym m.in. rower przeciwskrętny, tandem, bicykl,
minirower oraz zwariowana hulajnoga. Znajomością
przepisów drogowych, niezbędną podczas przemierzania ulic na dwóch kółkach,

będzie można wykazać się
na skrzyżowaniach mobilnego miasteczka komunikacyjnego, wyposażonego w znaki drogowe i sygnalizację
świetlną.
Pokazy udzielania pierwszej pomocy przygotował
WOPR. Stoiska promocyjne zapowiedziały lokalne siłownie Fitness Club 24 oraz
GymForYou, które zaprezentują sprzęt do ćwiczeń oraz
poprowadzą zajęcia i zabawy
sportowe, a także konkursy.
Z atrakcji można będzie skorzystać w godz. 13:00–20:00.
Złożony z sześciu etapów
Karpacki Wyścig Kurierów
(U-23) UCI Europe Tour
rozegrany zostanie w terminie 28.04–3.05. Przeznaczony jest dla zawodników
do 23 roku życia. Kolarze
wystartują z węgierskiego
Veszprem, a zakończą wyścig w Tarnowie.
– ekt

– Największym wyzwaniem
było stworzenie ośmiominutowego
przedstawienia,
w którym będą zawarte konieczne elementy, w tym pojazd. Sedno sprawy polegało
na tym, żeby kreatywnie zinterpretować zasady problemu, dlatego nasz pojazd stał
się statkiem kosmicznym,
który miał przygody, lądując awaryjnie na przeżywającej kryzys planecie curlingu.
Drugim wyzwaniem były zadania spontaniczne: słowne,
manualne lub słowno-manualne, które też ćwiczyliśmy,
pomimo tego że nie wiedzieliśmy, na co trafią uczestnicy
podczas konkursu – mówi
kleryk Michał Cebulski.
– Najbardziej podobała mi
się atmosfera na samych zawodach, gdzie ludzie gonią
w czapkach ze słomek, sukienkach z reklamówek i tym
podobnych przedmiotów i na
dodatek ani trochę się tego
nie wstydzą. Nauczyłam się,
że warto wychodzić poza postawione nam schematy oraz
że nigdy nie ma sytuacji bez
wyjścia – mówi uczennica
Maria Bul.
Uczniowie, dzięki uczestnictwu w konkursie, wiele zyskują.
–
Rozwój
kreatywności
i umiejętności współpracy, nauka niestandardowego
podchodzenia do problemów,
wychodzenia poza schematy myślenia. Jednak przede
wszystkim ogromne dowartościowanie, które młodym
dzisiaj jest bardzo potrzeb-

ne. Zyskują poczucie własnej
wartości i wiarę we własne
możliwości – szczególnie kiedy po spektaklu zaciekawieni
sędziowie wypytują uczestników o rekwizyty, stroje, fabułę, a główni bohaterowie
mają okazję sami opowiedzieć, co i jak zrobili – podkreśla Cebulski.
– Zdecydowałam się na
udział w konkursie z chęci
spróbowania nowych rzeczy
i zdobywania doświadczeń.
Rozwinęłam swoją kreatywność przez prace w zespole
i wychodzenie poza schematy. Nauczyłam się, że co nie
jest zabronione, jest dozwolone i warto myśleć niestandardowo – stwierdziła Aleksandra Miziołek, uczestniczka
Odysei.
– Zobaczyłam, że można wychodzić poza schematy, sposoby motywowania ludzi,
szukania odpowiednich argumentów, aby uzasadnić
swoje zdanie. Nauczyłam się
tego, że w drużynie nie wystarczy dobry lider, a praca
całej grupy, że nie można odkładać wszystkiego na ostatnią chwilę, planowania przy
podziale prac, czyli jeśli ty
nie wywiążesz się ze swoich
obowiązków, cała drużyna na
tym ucierpi – dodaje Katarzyna Wójcik.
Wyjazd na Odyseję Umysłów do Gdańska był możliwy
dzięki wsparciu finansowemu
firmy Coveris Rigid Polska
Sp. z o.o.
– In
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Dialog w dobie kryzysu
W obliczu ostatnio trwających kontrowersji i panującego zamieszania w relacjach
polsko-żydowskich w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu odbyła się konferencja pn. „Oświęcim/Oszpicin/Auschwitz. Jak i o czym
rozmawiać? Dialog w dobie kryzysu”.
Konferencja zorganizowana
była we współpracy z Międzynarodowym Komitetem
Oświęcimskim i odbywała się
od 16 do 18 marca.
– W ostatnich tygodniach
ludzie na całym świecie śledzą debaty, konflikty i kontrowersje, dotyczące znaczenia Auschwitz i nowej ustawy
o Instytucie Pamięci Narodowej. Debaty te wprowadzają
zamieszanie nie tylko w relacje między żydowskimi i polskimi Ocalałymi z Auschwitz,
ale także w relacje między
Polską, Izraelem i USA. Również stosunki polsko-niemieckie w tym kontekście
są bardziej niż nadwyrężone. Można się domyślić, jak
bardzo zajmuje nas i obciąża
ten stan rzeczy tu, w Międzynarodowym Domu Spotkań
Młodzieży – mówi Leszek
Szuster, dyrektor Międzynarodowego Domu Spotkań
Młodzieży w Oświęcimiu.

– Dlatego też bardzo nam zależało na tym, aby wspólnie
z uczestnikami konferencji
dać wyraźny znak, że dialog
między Polakami i Niemcami w społeczeństwie obywatelskim jest nadal kontynuowany. Podczas rozmów
i dyskusji ważny głos oddaliśmy oczywiście Ocalałym
z Auschwitz oraz młodym
ludziom z Polski i Niemiec –
dodaje dyrektor.
Podczas panelu pt. „Do kogo
należy Auschwitz?” wiceprezydent wykonawczy Międzynarodowego
Komitetu
Oświęcimskiego Christoph
Heubner przeprowadził rozmowę z byłym więźniem
m.in. KL Auschwitz Marianem Turskim i przedstawicielami drugiej generacji po
Auschwitz – Krystyną Oleksy,
wieloletnią wicedyrektorką
ds. Edukacji w Państwowym
Muzeum Auschwitz-Birkenau, prezes Fundacji Pamię-

pod patronatem GZO

Rodzinna zabawa

Krystyna Oleksy, Marian Turski, Christoph Heubner
i Piotr Wiślicki podczas debaty w MDSM
Fot. Dominik Smolarek, mdsm.pl

ci Ofiar Auschwitz-Birkenau oraz Piotrem Wiślickim,
przewodniczącym Zarządu
Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.
– Nikomu z osób zaangażowanych w dialog polsko-izraelski do głowy nie przychodzi, żeby podejrzewać się
nawzajem o nieszczerość intencji. Czy ten rozwój instytucji kultury, życia żydowskiego w Polsce, ten ogromny

wzrost
zainteresowania
wśród Polaków kulturą żydowską był udawany? Na
pewno nie był – stwierdziła
Krystyna Oleksy.
– Nie obawiam się o stosunki państwowe Polska-Izrael,
bo oba państwa siebie potrzebują. Wcześniej czy później uregulują sprawy, bo się
potrzebują. Ale spustoszenie
w mentalności… To, co mnie
przeraża, to fakt, że nastąpi-

Ekopopołudnie

ło przyzwolenie na mówienie
rzeczy, których przyzwoity
człowiek przedtem nie mówił
przez wiele lat – komentował
Marian Turski.
W opinii Piotra Wiślickiego
dialog polsko-żydowski rozwijał się.
– Nie można powiedzieć, że
był to dialog bezproblemowy, ale wszyscy rozumieli,
że dokonano wielkiego wysiłku. Że była wielka nauka
w tym, żeby pokazać Polakom, co znaczy dla Żydów
Auschwitz, jak również dla
wszystkich młodych Żydów,
żeby pokazać, co znaczy Auschwitz dla Polaków – mówił.
W panelu „Auschwitz – historia, współczesność, przyszłość. Cienie pamięci”, który moderowała Krystyna
Oleksy, wzięli udział: niemiecka dziennikarka Sabine
Adler, dyrektorka American
Jewish Committee w Berlinie Deidre Berger, prezes
Fundacji Edukacyjnej Jana
Karskiego z Warszawy Ewa
Junczyk-Ziomecka i Michał
Sobelman, historyk, publicysta, tłumacz i scenarzysta.
Ks. dr Manfred Deselaers
z Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, dziennikarz Deutsche Welle Jacek
Lepiarz i dyrektorka American Jewish Committee

w Warszawie Agnieszka Markiewicz byli rozmówcami
podczas panelu „Gdy pamięć
dzieli. Dialog w dobie kryzysu” moderowanego przez
dr Alicję Bartuś.
Podczas ostatniego panelu konferencji pt. „Pamięć
i edukacja. Kontrowersje,
konflikty, cele”, którego moderatorem był Leszek Szuster, rozmówcy: Karol Becker – izraelski pedagog,
historyk, dziennikarz i filozof, Ines Doberanzke-Milnikel – przedstawicielka Volkswagen Coaching, od wielu
lat odpowiedzialna za projekty podróży studyjnych
do Auschwitz dla młodzieży przyuczającej się do zawodu, Judith Hoehne-Krawczyk – edukatorka w MDSM
i przedstawicielka Akcji Znaku Pokuty, Andrzej Kacorzyk
– wicedyrektor Państwowego
Muzeum Auschwitz Birkenau
i dyrektor Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście oraz
Robert Szuchta – nauczyciel
historii, pracownik Muzeum
Historii Żydów Polskich POLIN, współautor m.in. programu nauczania o Holokauście zastanawiali się nad tym,
jak uczyć trudnej historii.
– In

Studentów czas

Ekomajówka na stałe weszła do ka- Będzie rockowo, czyli głośno i klimalendarza plenerowych przedsięwzięć tycznie, bo nadciąga czas, kiedy władzę
Wkrótce teren Zakładu Salezjańskiego
w naszym mieście.
w mieście przejmą studenci. 25 maja
wypełni radosna zabawa za sprawą korozpoczną się bowiem Juwenalia
Na
wiosenne
popołu- oferować będą producenci
lejnej edycji pikniku rodzinnego.
dnie pod znakiem ekolo- i sprzedawcy ekożywności, Oświęcimskie.
Podczas IX Salezjańskiego Pikniku Rodzinnego pod
hasłem „Rodzina największą wartością”, który odbędzie się 19 maja, będzie można potańczyć, pobawić się,
zjeść coś smacznego i skorzystać z wielu atrakcji przygotowanych specjalnie na tę
okazję. Impreza rozpocznie
się o godz. 14:00 tradycyjnie
występem orkiestry salezjańskiej pod batutą dyrektora ks.
Zenona Latawca oraz wspólnym tańcem belgijskim i będzie trwała do godz. 22:00.
– Celem pikniku jest promowanie jednej z największych
wartości w życiu człowieka,
jaką jest rodzina. Spotkanie to
jest wspaniałą okazją do spędzenia sobotniego popołudnia właśnie w gronie rodziny i przyjaciół – mówi Żaneta
Skamaj, współorganizatorka
IX Salezjańskiego Pikniku
Rodzinnego w Oświęcimiu.
W trakcie imprezy można liczyć na wiele atrakcji,
m.in. występy Zespołu Pieśni i Tańca Małe Hajduki
z Oświęcimskiego Centrum
Kultury, cheerleaderek i ma-

żoretek z Polanki Wielkiej,
wokalistów ze studia wokalnego Voicesing z Oświęcimia, a także zespołów The
Camel i Deep Shadow. Ciekawym punktem programu będzie też pokaz straży pożarnej czy pokaz samoobrony
przygotowany przez Stowarzyszenie Japońskich Sztuk
Walki z Oświęcimia.
– Przybyli goście będą mogli
korzystać z cateringu przygotowanego przez organizatorów, czekać na nich będą domowe wypieki, kawa, herbata
oraz ciepłe dania – kiełbaski, bigos, karczek, prażone.
Wszystkie pieniądze zebrane podczas pikniku zostaną
przekazane na pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej – informuje Żaneta Skamaj.
Piknik odbędzie się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim
i Wójta Gminy Oświęcim.
Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Urzędu
Miasta Oświęcim oraz Urzędu Gminy Oświęcim.
– In

gii organizatorzy zapraszają
13 maja. Stoiska i atrakcje
przygotowane z myślą o całych rodzinach będą dostępne na placu Pokoju w godz.
16:00–20:00.
Oświęcimianom zaprezentują się hodowcy kwiatów
i krzewów, pszczelarze, twórcy biżuterii czy producenci technologii. Przewidziano
stoiska oferujące porady na
temat zdrowego stylu życia
i żywienia oraz stoiska spółek
miejskich: SOK, ZUK, PWiK,
PEC i OTBS. Swoje wyroby

a zdrowe posiłki zaserwują
food tracki.
Na najmłodszych czekać
będą ekologiczne animacje,
pokazy, a także cieszące się
nieustającą popularnością –
malowanie twarzy i bezpłatne „dmuchańce”.
Nowością będą warsztaty
szczudlarskie oraz możliwość
pomalowania specjalnie podstawionego na tę okazję autobusu MZK.
Popołudnie uatrakcyjnią sceniczne popisy – przedstawienia o tematyce ekologicznej,
pokazy tańca oraz konkursy,
w których będzie można wygrać ciekawe nagrody.
Podczas Ekomajówki nie może
zabraknąć akcji „Kwiaty za
elektrograty”. W tym roku,
w nawiązaniu do obchodzonego w naszym mieście Roku
Stulecia Niepodległości, sadzonki rozdawane w zamian
za zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny będą biało-czerwone.
Organizatorem
przedsięwzięcia jest Urząd Miasta
Oświęcim.
– ekt

Muzyczna zabawa na oświęcimskim rynku wystartuje o godz. 16:30. Wystąpią:
energetyczny Farben Lehre,
klasyczny hard rockowy Silver Samurai, oldschoolowe 4 szmery i z lokalnego
podwórka zespół WALK.
Na wspólne świętowanie
z żakami zapraszają Samorząd Studencki oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu.
Gwiazda imprezy, Farben
Lehre, zagości nad Sołą nie
po raz pierwszy, ale wciąż
z tym samym punckowym,
głośnym graniem, idealnym
na przykład do… skakania
pod sceną.
– Samuraje zagrają stary, dobry hard rock, przyprawiony
glam rockiem prosto z bujnych lat 80. Silver Samurai
przylepi uśmiech do Waszych twarzy – obiecują organizatorzy.
4 Szmery pochodzą z Bochni, na rynku muzycznym
grupa obecna jest od lat 90.
Znane covery AC/DC, niezwykła charyzma oraz ma-

niera wokalna wokalisty
tworzą niepowtarzalny spektakl na każdym ich koncercie. Oświęcimski WALK
powstał w 2014 roku. Jest
finalistą Kęckich Nocy Rockowych, laureatem Konkursu Piosenek Jacka Kaczmarskiego oraz Konkursu Pieśni
Patriotycznych. Każdy z ich
utworów niesie sobą przesłanie, jest czymś więcej niż
zlepkiem nut i słów.
Będzie z pewnością radośnie i muzycznie, a niedawno było też kinowo. W uczelni oraz Centrum Żydowskim
w Oświęcimiu po raz kolejny gościł „16. Objazdowy
Festiwal Filmowy WATCH
DOCS. Prawa Człowieka
w Filmie”.
W ponad 30 miastach partnerzy Helsińskiej Fundacji
Praw Człowieka prezentowali światowej klasy filmy
dokumentalne, w których
zaangażowanie na rzecz
praw jednostki łączy się
ze sztuką filmową.
– Karo
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wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu
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

W przyszłym roku GDDKiA wyłoni wykonawcę S1
wraz z obwodnicą Oświęcimia
Wszystko wskazuje na to, że nie ma już żadnych przeszkód w realizacji brakującego odcinka drogi ekspresowej S1 Bielsko-Biała Suchy Potok–Mysłowice Kosztowy II wraz z obwodnicą Oświęcimia i nowym mostem na Sole.

Katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad ma decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochro2.05 w godz. 13:00–15:00
ny Środowiska na inwestycję,
Ireneusz Góralczyk
a w Programie Budowy Dróg
Komisja Budżetu i Rozwoju
Krajowych na lata 2014–2023
Miasta,
jest zapewnione finansowanie.
Komisja Prawa, Bezpieczeń– Byliśmy na każdym etapie
stwa i Porządku Publicznego
przygotowań, inicjowaliśmy
spotkania z samorządami,
9.05 w godz. 13:00–15:00
parlamentarzystami, bo jest
Tadeusz Hoła
Komisja Ochrony Zdrowia, Śro- to kluczowa inwestycja dla
dowiska i Pomocy Społecznej, rozwoju miasta i ziemi oświęKomisja Budżetu i Rozwoju
cimskiej – mówi prezydent
Miasta
Oświęcimia Janusz Chwierut.
– Dzięki obwodnicy zyskamy
16.05 w godz. 13:00–15:00 połączenie z drogą S1, a tym
Michał Homa
samym dostęp do sieci dróg
Komisja Rewizyjna,
ekspresowych i autostrad –
Komisja Budżetu i Rozwoju
dodaje.
Miasta
Przypomina też, że inwestybyła wpisana do PrograSESJA RADY MIASTA cja
mu Budowy Dróg Krajowych
na lata 2014–2020 przez pre28 marca odbyła się sesja
Rady Miasta. Treść uchwał do- mier Ewę Kopacz, a później
stępna na stronie internetowej premier Beata Szydło potwierdziła jej finansowanie.
www.um.oswiecim.pl
w zakładce Samorząd/Rada
Obecnie firma zewnętrza
Miasta. Również w tej zakład- opracowuje koncepcję proce 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.

gramową, obejmującą projekty rozwiązań technicznych,
jak liczba potrzebnych obiektów drogowych, takich jak
wiadukty, węzły i mosty. Dokument, który będzie również
zawierał analizę bezpieczeństwa ruchu i koszty inwestycji będzie gotowy pod koniec
tego roku. Stanie się on pod-

stawą do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane,
co może nastąpić w I kwartale 2019 roku.
Inwestor zakłada, że droga
będzie budowana w systemie
„Projektuj i buduj”. Jeśli nic
nie stanie na przeszkodzie,
zgodnie z przyjętym przez
Generalną Dyrekcję Dróg

Krajowych i Autostrad harmonogramem, brakujący odcinek S1 powinien być realizowany w latach 2020–2023.
Obecny projekt przebiegu
trasy tzw. hybrydowy jest wariantem, który godzi interesy
społecznych partnerów. Wraz
z budową brakującego odcinka drogi ekspresowej z My-

słowic do Bielska-Białej konieczna będzie budowa 9 km
obwodnicy Oświęcimia wraz
z mostem na Sole.
Planowana obwodnica Oświęcimia ma zaczynać się na wysokości Bojszowów. Przebiegać będzie mostem na
Wiśle przez Pławy, następnie
ul. Ostatni Etap. Na granicy
Oświęcimia i Rajska przetnie
ulicę Legionów, dalej przejdzie mostem przez Sołę na
wysokości ogródków na Kamieńcu i przez ul. Jagiełły,
później granicą stawu, obok
ogródków na Zaborzu i za
Castoramą włączy się do drogi krajowej 44. Na przebiegu obwodnicy Oświęcimia
są planowane węzły: przy ul.
Legionów łączący się z drogą
w kierunku Brzeszcz, przy ul.
Jagiełły z drogą na Kęty i przy
ul. Zatorskiej za Castoramą,
ułatwiający zjazd w kierunku
północnej obwodnicy miasta
i Zatora.
Blisko 40-km odcinek S1
z Mysłowic do Bielska-Białej
jest planowany jako dwujezdniowa trasa o parametrach
drogi ekspresowej. Szacuje się, że budowa drogi wraz
z obwodnicą Oświęcimia ma
kosztować 3,8 mld zł.

Nagrody dla hokejowych mistrzów Polski juniorów
Hokeiści Uczniowskiego Klubu Hokejowego Unia Oświęcim zostali mistrzem Polski juniorów starszych. Zawodnicy i kadra Uczniowskiego Klubu Hokejowego Unia Oświęcim spotkali się w Muzeum
Zamek z prezydentem Oświęcimia Januszem Chwierutem.

Obok gratulacji za zdobycie
tytułu Mistrza Polski Juniorów Starszych w hokeju na
lodzie w sezonie 2017/2018
młodzi hokeiści otrzymali
od włodarza miasta nagrody.
W podziękowaniu przekazali

koszulkę z własnymi podpisami.
Zwycięską drużynę tworzą: Sebastian Lipiński, Paweł Bizub,
Miłosz Noworyta, Piotr Sołtys, Michał Magiera, Szymon
Flasz, Adrian Prusak, Kacper

Kamieniecki, Adam Kot, Jakub Worwa, Łukasz Kamiński, Tadeusz Huzior, Władysław Jaworski, Kamil Klocek,
Dawid Krynicki, Sebastian
Brynkus, Bartosz Olchawski, Dominik Rudek, Szymon

Wojtarowicz, Kacper Rabęda,
Szymon Jarnot, Przemysław
Szymeczko i Kamil Wątor.
Trenerem jest Witold Magiera. Zawodników wspiera również Marek Paw, kierownik
drużyny, Tomasz Mydlarz, fi-

zjoterapeuta oraz Bartłomiej
Łakomy, II kierownik drużyny.
Prezesem Uczniowskiego Klubu Hokejowego Unia Oświęcim jest Katarzyna Kot.
W wielkim finale hokeiści pokonali gospodarzy turnieju finałowego JKH GKS Jastrzębie. Do turnieju finałowego
Mistrzostw Polski Juniorów
Starszych awansowało 6 drużyn: JKH GKS Jastrzębie,
TMH Polonia Bytom, UKS
Zagłębie Sosnowiec, MOSM
Tychy, Sokoły Toruń i UKH
Unia Oświęcim. Po fazie grupowej oświęcimianie zajmowali drugie miejsce, jednak
w półfinale i finale okazali się
najlepsi.			
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Inwestycje w ograniczenie niskiej emisji
Dotacje do wymiany pieców, uciepłownienie pozostałych mieszkań administrowanych przez Zarząd
Budynków Mieszkalnych, rozbudowa i budowa nowych przyłączy centralnego ogrzewania czy program osłonowy dla najuboższych to najważniejsze przedsięwzięcia najbliższych trzech lat, które mają
ograniczyć niską emisję w mieście.
Dokument o działaniach antysmogowych został przyjęty
przez Radę Miasta na marcowej sesji. Wcześniej był konsultowany m.in. z Oświęcimskim Alarmem Smogowym,
Towarzystwem na rzecz Ziemi i radami osiedli. Przeszło
80 proc. zanieczyszczeń powodujących smog pochodzi
z niskiej emisji, głównie z palenisk węglowych. Pozostałe
czynniki to przemysł i transport. Dlatego tak ważne jest,
aby zmieniać stare węglowe
piece na ogrzewanie gazowe,
elektryczne, olejowe czy przyłączanie się do sieci centralnego ogrzewania. Problem
zanieczyszczonego powietrza
dotyka nie tylko Oświęcimia,
występuje praktycznie w całym kraju, a szczególnie duży
smog odnotowuje się na Śląsku i w Małopolsce.
– To ważny społecznie problem nie tylko w naszym mieście. Staramy się w różny sposób ograniczać niską emisję
poprzez dotacje na wymianę
pieców, podłączenia mieszkań będących w zasobach Zarządu Budynków Mieszkalnych do sieci ciepłowniczej,
termomodernizację budynków miejskich czy inwestycje
Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej. Teraz zintensyfikujemy te działania, by w przeciągu trzech najbliższych lat

zrobić jeszcze więcej na rzecz
poprawy powietrza w mieście. Bardzo ważne jest podnoszenie świadomości nas
wszystkich,
mieszkańców
Oświęcimia, czym oddychamy i jaki ma to wpływ na
nasze zdrowie i jakość życia. Wspólne działanie daje
dobre efekty – uważa Janusz
Chwierut, który był inicjatorem przyjęcia uchwały antysmogowej.
Prezydent powołał już specjalny zespół, który będzie
monitorował i nadzorował
prowadzone działania ograniczające niską emisję. Podkreśla też, że w walce o czyste
powietrze ważne jest podejście systemowe.
– Z jednej strony przez działania rządu, który powinien
ograniczyć sprzedaż węgla
złej jakości, a także podejmować działania w celu obniżenia cen gazu dla gospodarstw
domowych. Z drugiej przez
aktywność samorządu, w tym
zachęcanie mieszkańców do
działań proekologicznych –
wyjaśnia prezydent.
Jednym z podstawowych
działań samorządu są dotacje na wymianę źródeł
ciepła
Dofinansowanie w przypadku instalacji gazowej wynosi
nawet 7 tys. zł. Od tego roku

Konkurs na stanowiska
dyrektorów
Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza konkurs na stanowiska
dyrektorów: Szkoły Podstawowej nr 7 im. Zofii Kossak,
Miejskiego Przedszkola nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi
i Oddziałem Specjalnym oraz Miejskiego Przedszkola nr 17.
Oferty należy składać do 7 maja do godziny 12 w Zarządzie
Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu, ul. Królowej
Jadwigi 12 a. Wymagania stawiane kandydatom znajdują się
na stronie www.zsipm.eduoswiecim.pl

Ze smutkiem przyjąłem informację o śmierci

Pani Alicji Stachowicz,
Przewodniczącej Rady Osiedla Wschód.
Rodzinie i bliskim śp. Alicji Stachowicz
składam wyrazy współczucia
oraz kieruję słowa wsparcia i otuchy.
Janusz Chwierut
Prezydent Miasta Oświęcim

czonych również 45 mieszkań, a w 2020 pozostałych 47.

program został rozszerzony o budynki wielorodzinne.
Wnioski mogą składać zarówno właściciele nieruchomości, jak również wspólnoty, po
przyjęciu stosownej uchwały.
Dotacją jest objęta wymiana
pieców na ogrzewanie gazowe lub podłączenie do sieci
ciepłowniczej. Od przyszłego
roku dofinansowanie z budżetu miasta będzie można
otrzymać na zakup i montaż
pomp ciepła oraz instalacji
fotowoltaicznych z nimi zintegrowanych lub stanowiących integralną część ogrzewania elektrycznego.
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej opracuje lokalny
program osłonowy dla najuboższych mieszkańców miasta, który zagwarantuje im
dofinansowania do zwiększonych kosztów ogrzewania
w przypadku trwałej zmiany
źródła ciepła w mieszkaniach.
W walkę o czyste powietrze
włącza się też Zarząd Budynków Mieszkalnych.

Zapowiada zintensyfikowanie działań w zakresie podłączenia pozostałych mieszkań
do centralnego ogrzewania.
Na 1426 mieszkań administrowanych przez ZBM, prawie 1300 jest podłączonych
do centralnego ogrzewania.
Przyłączenie pozostałych to
koszt rzędu 1,1 mln zł.
– Jeszcze w tym roku
w 45 mieszkaniach wymienimy źródło ciepła – zapowiada
prezydent.
Dyrektor ZBM Janusz Odrobina podkreśla, że prace rozpoczną się po zakończeniu
sezonu grzewczego. Uciepłownienie w tym roku obejmie mieszkania w budynkach na Starym Mieście oraz
w pojedynczych lokalach
zarządzanych przez ZBM,
znajdujących się budynkach
wspólnot przy ulicy Olszewskiego, ul. Smoluchowskiego i ul. Pileckiego. Koszt tych
robót to 330 tys. zł. W przyszłym roku do centralnego
ogrzewania zostanie podłą-

nych. Spełniają one wymagania najbardziej restrykcyjnej
normy emisji spalin EURO 6.
Zastąpią one wysłużone
i przestarzałe technologicznie
pojazdy.
Oświęcimski samorząd docieplił już 10 szkół miejskich
Koszt tego przedsięwzięcia
to ponad 6, 7 mln zł. Znaczą
część pieniędzy miasto pozyskało wtedy z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Termomodernizacja w najbliższych dwóch latach obejmie również przedszkola,
ośrodki zdrowia, harcówkę
i Środowiskowy Dom Samopomocy. Łączny koszt inwestycji to ponad 5 mln zł,
z czego ponad 3 mln zł to pieniądze unijne.

Kolejne inwestycje planuje
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
W harmonogramie inwestycyjnym spółki jest budowa i rozbudowa sieci ciepłowniczej oraz zewnętrznej
instalacji odbiorczej wraz
z przyłączami w rejonie ulicy
Kolbego, ul. Zagrodowej, ul.
Unii Europejskiej, ul. Więź- Od dwóch lat straż miejska
niów Oświęcimia i placu Sło- prowadzi kontrole, czym
necznego.
mieszkańcy palą w piecach
Osoby niestosujące się do
Edukacja ekologiczna
przepisów, spalające w doWażne miejsce w przyjętym mowych kotłowniach śmiedokumencie zajmuje eduka- ci, są karane wysokimi mancja o zagrożeniach, wynika- datami. Akcja ma też wymiar
jących z niskiej emisji i in- edukacyjny. Ma uświadamiać
formowanie o sposobach ich nam, że spalanie śmieci jest
likwidacji. Przewidziane są nie tylko nieekonomiczne, ale
konkursy dla najmłodszych przede wszystkim szkodliwe
oraz spotkania i wykłady dla naszego zdrowia.
o wpływie smogu na organizm człowieka. W planie Więcej informacji o dotajest również rozbudowa sie- cjach na wymianę pieców
ci czujników pomiaru zanie- w domach jednorodzinnych
czyszczenia powietrza i zakup i zabudowie wielorodzinnej
oczyszczaczy powietrza dla można uzyskać w Referacie
miejskich przedszkoli.
Ochrony Środowiska Wydziału Gospodarki Miejskiej
Na jakość powietrza wpływa Urzędu Miasta, ul. Zaborteż transport
ska 2 (pokój nr 29, II piętro)
Na ulice Oświęcimia wyje- tel. 338429129 lub na strodzie 20 nowych autobusów, nie internetowej www.um.
dofinansowanych w kwocie oswiecim.pl zakładka Czyste
18 mln zł ze środków unij- powietrze. 		

Nowe solarisy wyjadą na miasto już
w maju
Oświęcimski przewoźnik wymienia tabor. Stare i zniszczone autobusy zastąpi nowymi. Miejski Zakład Komunikacji,
wspólnie z miastem, pozyskał blisko 18 mln zł dotacji unijnej, która przy ponad 3-mln udziale spółki pozwoli na zakup 20 autobusów, w tym 19 marki Solaris.
Niedawno prezes Miejskiego
Zakładu Komunikacji Bożena
Fraś oraz prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut mieli
okazję zobaczyć, jak przebiega produkcja nowych autobusów, których pierwsza partia
już w maju wyjedzie na ulice
miasta. W fabryce Solaris Bus
& Couch k. Poznania produkowanych jest dziewiętnaście
nowoczesnych autobusów dla
Oświęcimia. Siedem będzie dzy MZK a firmą Solaris zoz napędem hybrydowym. stała podpisana w grudniu
Umowa na ich zakup pomię- ubiegłego roku.

7

– Widzieliśmy produkcję
trzech pierwszych sztuk autobusów. To solarisy midi euro
trzeciej generacji o długości 8,95 m oraz solarisy maxi
euro 6 czwartej generacji
o długości 10,5 m – mówi Bożena Fraś, prezes Miejskiego
Zakładu Komunikacyjnego
Sp. z o. o. w Oświęcimiu.
– Obecnie trwa wyposażanie
wnętrz w układy napędowe,
a cały cykl produkcji powinien
zakończyć się około 25 kwietnia – dodaje Bożena Fraś.

Budki lęgowe
dla ptaków
20 ptasich domków pojawiło
się na bulwarach. Zostały
zawieszone przez pracowników
Zakładu Usług Komunalnych.
Budki są na drzewach w spokojniejszej części parku od
strony ul. Parkowej, w miejscu,
które ptaki sobie szczególnie
upodobały. Budki lęgowe
przeznaczone są dla małych
gatunków, zamieszkujących
park, jak sikorki czy kowaliki.

wieści z oświęcimskiego ratusza przygotowała katarzyna kwiecień
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okiem seniora
Strony Oświęcimskiej Rady Seniorów

Zbliża się sezon wakacyjny. Co może zrobić
senior, aby dobrze wyglądać na plaży?
Wciągnąć brzuch i wypuszczać powietrze przez
usta (Staszek, l. 76)
Opalać się wcześniej
w solarium, żeby na plaży
mieć piękną karnację; wyprasować żelazkiem skórę
żeby usunąć fałdy (Janusz,
l. 74)
Systematycznie dbać
o ciało cały rok, szczególnie o części przykryte
w zimie. Stosować dobre
kremy, balsamy i pilingi
(Izabela, l. 67)
Już od marca wystawiać
twarz do słońca na balkonie, na plaży odpowiednio
do lat się ubierać, nie zalecane bikini, ale kapelusz
na głowę (Zuzanna, l. 79)

Zawinąć się w pareo
i osłonić się parasolem,
paradować po plaży
i zamoczyć nogi w zimnej
wodzie (Urszula, l. 65)
Trzeba być schludnym,
zadbanym – uczesany,
ogolony. Mieć okulary i kapelusz przeciwsłoneczny
(Kazimierz, l. 81)
Założyć strój odpowiedni
do swojego wieku i figury.
Można wydepilować nogi
i zadbać o swoje stopy
(Zofia, l. 74)
Dobry kapelusz dla
ochrony głowy i jak facet
spodenki, ale dłuższe.
Na plaży bym nie leżał,
tylko spacerował i dużo
pływał (Józef, l. 75)

– Porady zebrały Anna Gryzowska i Krystyna Kądziołka

Działają z myślą o seniorach
Oświęcimska Rada Seniorów reprezentuje interesy i potrzeby osób starszych
w naszym mieście. Jest zespołem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym przy Prezydencie Miasta.
Zadaniem rady jest doradztwo w sprawach dotyczących
seniorów, w szczególności
z zakresu zabezpieczenia
społecznego, opieki zdrowotnej, pomocy socjalnej czy
usług opiekuńczych. Funkcje doradcze dają możliwość
zgłaszania uwag i sugestii,
co – jeśli zostaną uznane za
zasadne – może oznaczać
wprowadzenie ich w życie.
Rada seniorów może opiniować lokalne rozwiązania
prawne dotyczące sytuacji
osób starszych – strategie,
programy rozwoju, projekty
uchwał czy inwestycje. Może
także inicjować przedsięwzięcia sprzyjające integracji społecznej osób starszych,

zwłaszcza w obrębie kultury, sportu i edukacji. Rada
może zgłaszać własne pomysły na działania dla osób
starszych, poszerzając w ten
sposób perspektywę władz
miasta o potrzeby grupy 60+.
Obecnie w skład Oświęcimskiej Rady Seniorów wchodzą: Marian Grubka, Anna
Gryzowska, Krystyna Kądziołka, Teresa Knapik, Krystyna Król, Agata Lorek, Teresa Lorek, Włodzimierz
Paluch, Ewa Pierko, Teresa
Przybylska, Janina Rochowiak i Józef Wiśniowski.
Do istotnych zadań zespołu
należy także monitorowanie
potrzeb oświęcimskich seniorów. Dlatego członkowie

ORS serdecznie zapraszają
do dzielenia się swoimi problemami, przemyśleniami,
a także pomysłami dotyczącymi poprawy funkcjonowania osób starszych w naszym mieście. Członkowie
rady dyżurują w każdą drugą
środę miesiąca w godzinach
11:00–12:00 w budynku przy
ul. Solskiego 2, pokój nr 14.
Kontaktować się też można
z Wydziałem Spraw Obywatelskich, tel. 338429310 lub
pisząc na adres poczty elektronicznej: rada.seniorow@
um.oswiecim.pl/.
Zadaniem rady jest nie tylko
doradzanie i inicjowanie, ale
także informowanie o działaniach podejmowanych przez

instytucje miejskie i partnerów pozarządowych na rzecz
seniorów. By dotrzeć do jak
najszerszej grupy odbiorców
seniorzy współpracują m.in.
z internetowym Radiem
Oświęcim (www.radiooswiecim.pl).W każdą trzecią środę miesiąca o godz. 16:00
emitowana jest audycja pt.
„Radio Seniora”.
Potrzeba przekazania ważnych i użytecznych informacji wszystkim zainteresowanym
towarzyszyła
również idei powstania dodatku „Okiem Seniora”, który będzie cyklicznie gościł
na łamach „Głosu Ziemi
Oświęcimskiej”.
– ekt

ściej wśród seniorów przez
osoby podające się za hydraulików, elektryków, pracowników gazociągów czy
innych fachowców bądź
pracowników instytucji są
nadal często odnotowywane. Złodzieje podszywają
się pod przedstawicieli różnych instytucji, by wejść do
mieszkania i wykorzystując
nieuwagę, przeszukać pomieszczenia i ukraść drobne cenne rzeczy i pieniądze.
Jak to się nie uda, to żądają zapłaty za „usługę”, którą
udawali, że wykonali. Zdarza się też, że wyłudzają pieniądze, podając się za osobę pokrzywdzoną przez los
lub przedstawiciela fundacji
charytatywnej.
Seniorze, pamiętaj! Wizyty
hydraulików, pracowników

elektrowni, gazowni, kominiarzy itp. są zawsze zapowiadane. Dla bezpieczeństwa możesz poprosić bliską
osobę o towarzystwo na ten
czas. Nie otwieraj drzwi bez
sprawdzenia, kto się za nimi
znajduje. Nie wpuszczaj osób
obcych bez wcześniejszego
upewnienia się, kim są. Masz
prawo do wylegitymowania takiej osoby (zażądania
legitymacji, identyfikatora
pracowniczego) i sprawdzenia jej (danych osobowych
i firmy, którą reprezentuje).
W razie wątpliwości możesz zadzwonić do zarządcy wspólnoty mieszkaniowej bądź spółdzielni, by
upewnić się, czy takie usługi i pracownik są uprawnieni do działań. Warto mieć
pod ręką sporządzoną listę
teleadresową
najważniejszych instytucji, np. zarządcy wspólnoty mieszkaniowej
czy spółdzielni, gazowni, zakładu energetycznego, operatora telewizyjnego, telefonicznego itp., by móc szybko
zareagować w razie konieczności. Oszuści wykorzystują
ufność, dobre serce i gościnność seniorów. Nie pozostawiaj fachowca samego
podczas pracy, obserwuj go.
Gdy masz podejrzenia próby
oszustwa powiadom policję.
– In

Seniorze, bądź ostrożny!
Nieuwaga, brak wyobraźni, łatwowierność to częste przyczyny problemów,
w które wplątują się ludzie. Osoby starsze, niejednokrotnie samotne czy schorowane są narażone na wiele niebezpieczeństw związanych z oszustwami
i kradzieżami.
Aby nie stać się ich ofiarami
należy zawsze przestrzegać
kilku podstawowych zasad.
Ważne jest też, aby nie bać
się alarmować policji, straży miejskiej, straży pożarnej
i pogotowia o zagrożeniach.
Seniorze, pamiętaj! Podstawowe zasady bezpieczeństwa.
– Nie ufaj obcym, nie wpuszczaj ich do klatki schodowej.
Nie wpuszczaj nieznajomych
do mieszkania i domu.
– Wychodząc z domu czy
mieszkania, zawsze zamykaj wszystkie okna. Pamiętaj,
aby zamknąć drzwi wejściowe na klucz, wyjąć go z zamka i schować „przy sobie”.
– Po każdym wejściu do
domu czy mieszkania dokładnie zamknij za sobą
drzwi wejściowe. Nawet gdy
jesteś w domu możesz nie
usłyszeć, że ktoś wszedł.
– Nie przechowuj w domu
czy mieszkaniu dużej ilości
pieniędzy i kosztowności.

– Nie udzielaj żadnych informacji osobom nieznajomym
i przypadkowym na swój temat, na temat bliskich i sąsiadów. Mogą to być oszuści, zbierający informacje
o Twoim lub sąsiadów trybie
życia i majętności. Zachowaj czujność i rozwagę także podczas przypadkowych
rozmów telefonicznych.
– W miejscach zatłoczonych,
np. w autobusach, tramwajach, marketach, na placu
targowym miej zawsze torbę
zamkniętą i przed sobą.
– Nawet na chwilę nie zostawiaj bez nadzoru toreb lub
siatek z portfelem i dokumentami.
– Naucz się na pamięć swojego numeru PIN do karty
bankomatowej. Nigdy nie zapisuj go na kartce, którą będziesz przechowywać w pobliżu karty czy w portfelu.
– Bądź podejrzliwy, gdy
ktoś Cię ponagla do podjęcia szybkich decyzji finansowych.

Kradzież metodą
„na wnuczka”
Oszuści i złodzieje wciąż wymyślają nowe sposoby, aby
wyłudzić oszczędności seniora. Typują zawsze osoby starsze, bardzo często
samotne. Dzwoniąc do potencjalnej ofiary i podając
się za rzekomego wnuczka
czy też dziecko, odwracają
uwagę i zdobywają zaufanie
rozmówcy, mówiąc o wymyślonej awaryjnej sytuacji lub
niepowtarzalnej okazji (okazyjny zakup), prosząc o pilne pożyczenie pieniędzy, po
które zgłosi się inna wskazana osoba. Po przekazaniu

pieniędzy albo kosztowności
kontakt się urywa, a oszukani są w przeświadczeniu, że
udzielili pomocy bliskim.
Seniorze, pamiętaj! Bądź
ostrożny w kontakcie z nieznajomymi. Nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom,
których nie znasz. Nie ufaj
osobom, które telefonicznie podają się za krewnych
lub ich przyjaciół. Potwierdź
„prośbę o pomoc”, kontaktując się osobiście z osobą,
która jej potrzebuje – wykonaj telefon lub skontaktuj się
z nią bezpośrednio. Gdy ktoś
dzwoni w takiej lub podobnej sprawie i masz podejrzenie, że to może być oszustwo,
koniecznie powiadom policję – nr tel. 997 lub 112.
Kradzież metodą
„na hydraulika”
Nie wpuszczajmy nieznanych osób do mieszkania i domu bez upewnienia
się, kim są. Kradzieże, które dokonywane są najczę-
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ciekawy człowiek

Aktywny
Przedstawiamy instytucje działające na terenie naszego miasta, do których mogą i na czasie
zwrócić się osoby potrzebujące pomocy w zakresie usług opiekuńczych, rehabiliWłodzimierz Paluch to
tacyjnych i pielęgniarskich.
oświęcimski działacz spoDzienny Dom Pomocy
w Oświęcimiu
Miasto Oświęcim oferuje
swoim mieszkańcom wsparcie w postaci usług opiekuńczych realizowanych przez
Dzienny Dom Pomocy
w Oświęcimiu. Usługi świadczone są w ośrodku oraz
w miejscu zamieszkania. Od
2017 roku miasto realizuje
projekt współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej,
w ramach którego zwiększono formy wsparcia osób starszych, a w okresie do 2020
roku oferta usług zyska lepszą jakość i dodatkowo się
rozszerzy po rozbudowie
ośrodka.
Obecnie Dzienny Dom Pomocy oferuje następujące
formy usług:
1.
Usługi
opiekuńcze
w ośrodku wsparcia obejmują
dzienny pobyt (w godz. 6:30–
16:00) z zapewnieniem opieki, wyżywieniem (śniadanie
i obiad), rehabilitacją ruchową, atrakcyjnymi zajęciami
muzycznymi, plastycznymi,
komputerowymi, kulinarnymi, a także treningi pamięci,
wycieczki i organizację imprez okolicznościowych.
2. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przysługują osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym
wymagającym pomocy innych osób. Obejmują opiekę higieniczną i pielęgnację
oraz pomoc w zaspokajaniu
codziennych potrzeb życio-

Dzienny Dom Pomocy oferuje rehabilitację ruchową,
a także ciekawe zajęcia kreatywne, kulinarne, komputerowe oraz treningi pamięci
Fot. zbiory DDP w Oświęcimiu

wych (m.in. wykupienie leków, dostarczenie i podanie posiłku, zakupy). Usługi
świadczone są od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00–15:00 oraz,
w ramach projektu współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej, w godzinach popołudniowych i dni
wolne od pracy.
3. Usługi rehabilitacyjne w miejscu zamieszkania przysługują osobie
chorej, mającej trudności
w poruszaniu się i wymagającej rehabilitacji. Obejmują rehabilitację fizyczną
i usprawnianie organizmu
zgodnie z zaleceniami (masaże, gimnastyka, ćwiczenia
ogólnousprawniające). Niezbędne jest zlecenie lekarskie na wykonywanie określonych zabiegów – druk
dostępny w DDP.
4. Grupa wsparcia oraz szkolenia dla opiekunów osób zależnych przysługują osobom,

niezawodowo opiekującymi się mieszkańcami miasta
w wieku powyżej 60. roku
życia. Celem jest wzmocnienie kompetencji opiekuńczych oraz wsparcie psychologiczne opiekunów.
O pomoc w formie usług
świadczonych przez DDP
należy się zwrócić osobiście
lub telefonicznie w ośrodku, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00–15:00, ul.
Czecha 8; tel. 338411781,
667608868 (usługi w miejscu
zamieszkania) i 781322162
(usługi w ośrodku). Usługi
są odpłatne, a wysokość odpłatności uzależniona jest
od dochodu osoby korzystającej.
Stacja Opieki Caritas
Mieszkańcy
Oświęcimia
mogą również skorzystać
z usług pielęgniarskich i rehabilitacyjnych w miejscu

Zniżki dla posiadaczy karty
Mieszkańcy naszego miasta, którzy ukończyli 60. rok życia
mogą starać się o przyznanie Oświęcimskiej Karty Seniora.
Dokument upoważnia do
otrzymania zniżek podczas
korzystania z oferty oświęcimskich instytucji.
Jego posiadacze mogą liczyć na ulgi w cenach biletów wstępu do Muzeum Zamek oraz 50-proc. bonifikatę
na bilet do Naszego Kina
działającego w Oświęcimskim Centrum Kultury.
Seniorzy posiadający kartę mogą również za symboliczną złotówkę korzystać z pływalni Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Oferta obowiązuje

przez 70 minut raz dziennie,
od poniedziałku do piątku
do godziny 15:00.
Atrakcyjne propozycje przygotowali również lokalni
przedsiębiorcy. Karta uprawnia m.in. do zniżek na usługi
rehabilitacyjne i kosmetycz-

ne w wybranych gabinetach.
Posiadaczy zwierząt zainteresuje fakt, że rabat można
wykorzystać na strzyżenie
i kąpiel czworonoga w spa
dla psa. Karta upoważnia
także do skorzystania z promocyjnej oferty wybranych

zamieszkania realizowanych
przez Stację Opieki Caritas. Usługi obejmują zabiegi
pielęgnacyjne (m.in. zmiana
opatrunków, pomiary cukru,
ciśnienia, wykonywanie zastrzyków, kroplówki) oraz
rehabilitację (masaże, ćwiczenia ogólnousprawniające). Wymagane są zlecenia
lekarskie na wykonanie zabiegów.
O pomoc w formie usług
wykonywanych przez Stację Opieki Caritas należy
się zgłosić do siedziby stacji: Parafia Wniebowzięcia
NMP ul. Dąbrowskiego 5a,
w godz. 9:30–11:00 lub telefonicznie 338434516 (informację można pozostawić
na automatycznej sekretarce). Usługi wykonywane są
od poniedziałku do piątku
w godzinach dopołudniowych, świadczone są nieodpłatnie.
Pielęgniarki środowiskowe
Usługi pielęgniarskie w miejscu zamieszkania świadczą
także pielęgniarki środowiskowe. Usługi te obejmują
zakładanie i zmianę opatrunków, pomiary, zastrzyki, pobór próbek do badań. Wymagane jest zlecenie lekarskie na
wykonanie określonych zabiegów lub czynności.
O pomoc w tej formie należy się zgłosić do swojej przychodni lekarskiej. Usługi te
są świadczone nieodpłatnie.
– Agata Lorek
sanatoriów i hoteli w Ustroniu, Wiśle czy Ciechocinku.
Wykaz aktualnych partnerów programu oraz oferowanych przez nich ulg i zwolnień jest dostępny na stronie
internetowej Urzędu Miasta
Oświęcim www.um.oswiecim.pl w zakładce programu
Oświęcimska Karta Seniora.
Wnioski o przyznanie dokumentu można składać w Wydziale Spraw Obywatelskich
przy ul. Solskiego 2 w Oświęcimiu. Druki są też dostępne
w Dziennym Domu Pomocy
przy ul. Czecha 8 w Oświęcimiu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta
Oświęcim.
Karta jest bezpłatna i ważna bezterminowo od daty
jej wydania.
– ekt

łeczny, którego zna większość seniorów z naszego
miasta i okolic. I choć
pewne powiedzenie radzi,
żeby nie trzymać kilku srok
za ogon, bo żadnej się nie
chwyci, to w jego przypadku jest ono całkowicie
chybione, ponieważ z powodzeniem angażuje się
w działania wielu organizacji i instytucji.
Włodzimierz Paluch jest
przewodniczącym Oświęcimskiej Rady Seniorów,
prezesem Klubu „Samborzan” Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów
Południowo-Wschodnich
w Oświęcimiu, przewodniczącym Stowarzyszenia
Współpracy z Zagranicą
przy Miejskim Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu,
przewodniczącym Koła
Stowarzyszenia „Pokolenia”
w Oświęcimiu, przewodniczącym komisji rewizyjnej
Fundacji „Hospicjum –
Pomnik Miastu Oświęcim”,
współprzewodniczącym
komisji rewizyjnej Fundacji na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań
Młodzieży w Oświęcimiu
i członkiem Rady Osiedla
Wschód w Oświęcimiu.
Mam wrażenie, że od
zawsze Pan się „udzielał”
społecznie – dlaczego,
co Panu to daje?
Faktycznie działam „od
zawsze”, począwszy od
drużyny Związku Harcerstwa Polskiego w 1949 roku, funkcji prezesa zarządu
Ochotniczej Straży Pożarnej w wieku osiemnastu
lat, działania w organach
samorządu i organizacjach
społecznych. Podejmo-

wanie zadań społecznych
i ich wykonywanie, mimo
przebytych chorób, utrzymuje mnie w aktywności
życiowej.
Nie wypominając wieku,
imponuje mi Pan biegłością w obsłudze komputera, internetu, facebooka
czy smartfona. Myślę, że
ułatwia to Panu działalność społeczną, ale proszę
powiedzieć, dlaczego
warto, aby seniorzy zaprzyjaźniali się z nowymi
technologiami.
Rzeczywiście, przy zaangażowaniu w różnych
organizacjach, w tym i prowadzących współpracę
z zagranicą (Francja, Ukraina) trudno byłoby działać,
zdając się na obsługę
przez innych. Dlatego
obsługa nowych technologii w zakresie komunikacji
jest mi niezbędna. Choć,
co prawda, czasem trzeba
skorzystać z umiejętności młodszego pokolenia
w rodzinie. W mojej pracy
niezbędne jest też korzystanie z samochodu.
Ze względu na to, że niektórzy seniorzy mają dużo
wolnego czasu, zachęcałbym ich do skorzystania
z dostępnych ofert darmowych szkoleń i kursów w
zakresie obsługi i korzystania z komputera i innych
urządzeń, odbywających
się na terenie Oświęcimia.
Dziękuję za rozmowę.
– Marzena Wilk

Projekt „ławeczka”
Oświęcimska Rada Seniorów zwraca się z apelem do
mieszkańców Oświęcimia,
by wskazali miejsca, w których – ich zdaniem – powinny zostać dostawione ławki.
Dodatkowe miejsca do
siedzenia zamontowane
na terenie naszego miasta
mają umożliwić osobom
starszym odpoczynek podczas przemieszczania się na
dłuższych trasach. Pomysły
można zgłaszać osobiście na
dyżurach rady w każdą drugą
środę miesiąca w godzinach
11:00–12:00 w budynku
przy ul. Solskiego 2, pokój

nr 14, telefonicznie pod
nr. 338429310 – Wydział
Spraw Obywatelskich lub
pisząc na adres poczty elektronicznej rada.seniorow@
um.oswiecim.pl/.
– ekt
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Trylogia w ilustracjach
Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Oświęcimskim
Centrum Kultury prezentowana będzie wystawa ilustracji Artura Gołębiowskiego „Ku pokrzepieniu serc”.
Wystawa składa się z ilustracji, stworzonych przez Artura
Gołębiowskiego, do trylogii
Henryka Sienkiewicza. Artur Gołębiowski to wybitny
polski artysta, jeden z kontynuatorów znanej w świecie „polskiej szkoły ilustracji”. W 1987 roku ukończył
studia na Wydziale Grafiki
Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie, uzyskując dyplomy w pracowni książki
i ilustracji prof. Janusza Stannego i w pracowni malarstwa
prof. Teresy Pągowskiej.
Autor ma na swoim koncie
ilustracje do około stu książek dla dzieci i młodzieży.

Ilustrował bajki, książki popularno-naukowe, fantastykę, klasykę literatury polskiej
i światowej. Współpracował też z pismami dla dzieci
i młodzieży: „Miś”, „Świerszczyk”, „Płomyczek”, „Pentliczek” i „Ciuchcia” oraz czasopismami:
„Zwierciadło”,
„Pani domu” i „National
Geographic”.
Artur Gołębiowski jest artystą tworzącym nie tylko „obrazki” do książek, zajmuje się
również malarstwem i współpracuje z warszawskimi agencjami reklamowymi. Brał
udział w licznych wystawach
w Polsce i za granicą.

Jest laureatem wielu nagród
i wyróżnień, m.in. za pracę dyplomową – ilustracje do
„Ogniem i mieczem” Henryka
Sienkiewicza w 1988 był nominowany do nagrody młodych twórców im. Stanisława
Wyspiańskiego, a w 1994 roku
otrzymał Nagrodę Główną
w ogólnopolskim konkursie
malarskim „50 lat Powstania
Warszawskiego”.
Zdaniem Dariusza Płechy ilustracja jest specyficzną dziedziną sztuki graficznej, stanowiącą komentarz do dzieła
literackiego.
– Będąc nierozerwalnie związana z tekstem, narzuca arty-

ście określone rygory i ograniczenia. Dobrą ilustrację
cechować powinna swoboda interpretacyjna i umiejętne budowanie nastroju, pobudzające fantazję dziecka
i rozwijające jego wrażliwość
na sztukę. W tym sensie stanowi ona wstępny etap wychowania plastycznego i formuje przyszłych odbiorców
szeroko rozumianej kultury –
mówi Dariusz Płecha, artysta
malarz.
– Artur Gołębiowski niewątpliwie należy do grona najciekawszych i najbardziej
cenionych polskich ilustratorów. To artysta o zjawi-

skowej wręcz wrażliwości
i nieograniczonej wyobraźni surrealisty. Z jednej strony potrafi zachować duszę
i ciekawość dziecka, z drugiej jest on bardzo uważnym
i wnikliwym obserwatorem
rzeczywistości, którą komentuje przy pomocy wielu metafor i symboli. Bliski jest mu
język syntezy, lecz nie unika
czasem niemal barokowego
nagromadzenia szczegółów.

Artysta zaprasza odbiorcę
do kreowanego przez siebie
świata pełnego rozmaitych
emocji i uczuć. Prowadzi grę,
w której skłania nas do refleksji i zadumy nad moralnymi i etycznymi normami
życia. Stawia pytania o jego
sens i rządzące nami prawa.
Siłą jego ilustracji jest naturalna chęć prowadzenia dialogu i konieczność dzielenia
się z widzem ogromną radością istnienia i tworzenia –
mówi o ilustratorze Dariusz
Płecha.
Wystawa ilustracji Artura Gołębiowskiego do Trylogii Henryka Sienkiewicza
pt. „Ku pokrzepieniu serc”
będzie prezentowana w galerii „Tyle światów” Oświęcimskiego Centrum Kultury
w ramach projektu A to Polska właśnie od 3 do 27 maja
2018 roku. Na wernisaż zapraszamy 3 maja o godzinie
17:00.
– In

Jesień w Oświęcimskim Centrum Kultury
7 maja ruszają rezerwacje i sprzedaż biletów na jesienne wydarzenia artystyczne
– spektakle, koncerty, programy kabaretowe, przygotowane przez Oświęcimskie
Centrum Kultury.
Prezentujemy wybrane imprezy zaplanowane od września do grudnia 2018 roku.
Informacje o innych przedsięwzięciach będą pojawiały się sukcesywnie na naszej
stronie internetowej.

WRZESIEŃ
28 września odbędzie się
koncert bluesowy w wykonaniu czołowych polskich
bluesmanów – Guitar Mark
i Buskin’ Jack. Artyści sięgają do bluesa w czystej postaci – bez naleciałości innych
gatunków muzycznych, nawiązują w swojej twórczości
do tradycyjnego bluesa – delta blues, chicago blues, piedmont blues.
30 września aktorka Narodowego Starego Teatru Beata Malczewska wystąpi
w żartobliwym, momentami groteskowym i żywiołowym monodramie z Teatru
Loch Camelot w Krakowie pt.
„6 sekund”. Będzie to – wzbogacona o elementy tańca,
śpiewu i pantomimy – opowieść o współczesnej aktorce,
która po latach pracy postanawia całkowicie odmienić
swoje życie i wizerunek zawodowy... i wygrać pewien
casting.

PAŹDZIERNIK
5 października z Filharmonią Dowcipu pojawi się wirtuoz i showman Waldemar

Malicki z instrumentalistami
i solistami, którzy zawadiacko
wywrócą klasykę i największe
hity muzyki poważnej. W nowoczesnej aranżacji zostaną
pozbawione klasycznej patyny i zaskoczą swoim brzmieniem, niczym przeboje napisane współcześnie.
12 października przyłapany na zdradzie mąż wzniesie
się na wyżyny kreatywności,
czego niezbitym dowodem
będzie sztuka Jeana Poireta
„Alibi od zaraz” z Teatru Capitol w Warszawie. W zmiennej obsadzie występują w niej:
Wojciech Wysocki/Andrzej
Deskur, Anna Korcz/Katarzyna Skrzynecka, Aleksandra
Szwed/Aleksandra Grzelak,
Sławomira
Łozińska/Małgorzata Potocka, Stanisław
Banasiuk/Marcin
Troński,
Mateusz
Banasiuk/Marcel
Borowiec/Dawid Czupryński,
Małgorzata Ostrowska-Królikowska/Barbara Kurzaj.
13 października w pełen entuzjazmu, lekkości i niepohamowanej radości sposób
świat stanie do góry nogami
za sprawą Kabaretu Skeczów
Męczących, który, z okazji
15-lecia zespołu, pojawi się
z niepowtarzalnymi bohaterami swoich skeczów, z całą
masą
charakterystycznych
powiedzeń i żartów.
24 października na scenie
zagości „Dużo kobiet, bo aż
trzy” w spektaklu muzyczno-kabaretowym,
którego
gospodarzem będzie Artur

Andrus. Człowiekowi-orkiestrze – dziennikarzowi, piosenkarzowi, poecie, artyście
kabaretowemu towarzyszyć
będą trzy cudowne artystki. Pierwsza z nich – Joanna
Kołaczkowska to niekoronowana królowa polskiej sceny kabaretowej, uwielbiana
przez publiczność, obdarzona wielkim poczuciem humoru i energią. Hanna Śleszyńska to jedna z najbardziej
wszechstronnych i lubianych
aktorek, podziwiana z równym entuzjazmem w teatrze,
telewizji, filmie czy kabarecie. Magdy Umer nikomu nie
trzeba przedstawiać – piosenkarka kultowa, artystka
o rzadko spotykanej charyzmie, autorka niezapomnianych spektakli i programów
telewizyjnych, poświęconych
legendom polskiej piosenki.

retem Hrabi z najnowszym
programem pt. „Wady i waszki”. Hrabi to esencja wzięta
z kilku największych polskich
kabaretów „młodego pokolenia”. Jeden z najlepszych i najbardziej cenionych zespołów
kabaretowych, który, oprócz
tego, że bawi, to potrafi także
skłonić do refleksji i wykrzesać z widza emocje, jakich na
pewno się nie spodziewa.
29 października Teatr Mumerus w Krakowie zaprosi do
świata... najstarszych zabytków języka polskiego, czyli
do zabawy językiem i historią
w spektaklu pt. „Stół z powyłamywanymi nogami. Na stole i pod stołem”, w którym
stojący na scenie stół odpowiada toczącym się przy nim,
nad nim i pod nim tańcom,
zabawom i rozmowom świeżo... wykopanych zombie.

LISTOPAD
4 listopada artyści Opery
Śląskiej w Bytomiu zaprezentują najpopularniejszą polską operę „Halkę” Stanisława
Moniuszki. Jej akcja toczy się
pod koniec XVIII wieku i jest
opowieścią o młodej góralce zakochanej w szlachcicu,
który zamierza poślubić córkę bogatego Stolnika, choć
nie wygasło w nim uczucie do
wiejskiej dziewczyny.
12 listopada z koncertem pt.
26 października ponownie „W hołdzie wolności” wystąpojawi się Joanna Kołacz- pi Andrzej Jagodziński Trio
kowska, tym razem z Kaba- z zaproszonymi gośćmi.

17 listopada odbędzie się
koncert Parada Gwiazd Telewizji TVS, w której wezmą
udział: Metrum, Brygida
i Robert Łukowski, Sonitus,
Wesoły Masorz, Teresa Walerjańska, Kola i Jula.
23 listopada rozbawi nas artysta multimedialny – dziennikarz, poeta, piosenkarz,
konferansjer, satyryk, prezenter telewizyjny i radiowy –
Piotr Bałtroczyk w autorskim
programie kabaretowym.
25 listopada odbędzie się
koncert w wykonaniu Orkiestry Akademii Beethovenowskiej w Krakowie.

GRUDZIEŃ
4 grudnia Stanisława Celińska i Lucyna Malec wystąpią
we wzruszającym spektaklu
dotykającym trudnych tematów przemijania, ale jednocześnie niosącym nadzieję
pt. „Grace i Gloria”. To przejmująca opowieść o dwóch
dojrzałych kobietach, o krańcowo różnych temperamentach, charakterach i skrajnie
odmiennych
doświadczeniach życiowych.
15 grudnia będzie zabawnie za sprawą aktorów Teatru Bagatela w Krakowie,
którzy powrócą ze zwariowanym spektaklem pt.
„Szalone nożyczki”– niezwykłą komedią kryminalną „z niespodzianką”.
Zapraszamy do śledzenia
oferty Oświęcimskiego Centrum Kultury w Głosie Ziemi
Oświęcimskiej oraz na stronie www.ock.org.pl/.
– adam
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Jubileuszowe Arlekiny

Regionalne talenty

Podczas X Przeglądu Artystycznego Osób Niepełnosprawnych Arlekiny 2018 swoje zdolności zaprezentowali uczestnicy okolicznych warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez Fundację im. Brata Alberta.

Utalentowani muzycznie młodzi wykonawcy zaprezentowali się w Oświęcimskim Centrum Kultury w ramach eliminacji powiatowych Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski 2018”.

W tym roku, podczas przeglądu, który tradycyjnie odbył się w sali widowiskowej
Oświęcimskiego
Centrum
Kultury zaprezentowało się
jedenaście zespołów teatralnych oraz dziesięć podmiotów muzycznych – solistów
i grup. Łącznie na scenie wystąpiło stu trzydziestu dzie-

Festiwal, organizowany już
31. raz, od lat cieszy się uznaniem wśród młodych ludzi,
a także ich rodziców, nauczycieli, instruktorów i opiekunów artystycznych. Jego celem jest propagowanie wśród
dzieci i młodzieży muzyki
i tańca jako form artystycznego wyrazu, wspieranie rozwoju artystycznego młodych,
uzdolnionych ludzi i wyłanianie tytułowych „Talentów
Małopolski” – najlepszych
w dziedzinie muzyki i tańca
solistów, duetów, zespołów
dziecięcych i młodzieżowych.
6 kwietnia w Oświęcimskim
Centrum Kultury odbyły się
eliminacje powiatowe dla
form muzycznych. „Talenty
Małopolski” są organizowane
przez Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej
w Krakowie i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Dobczycach, a organizatorem eliminacji powiatowych
dla form muzycznych było
Oświęcimskie Centrum Kultury. Patronat honorowy nad
festiwalem objęła „Piwnica
pod Baranami” w Krakowie.
Po wysłuchaniu i obejrzeniu
trzydziestu jeden podmiotów wykonawczych – to jest
czterdziestu dwóch uczestni-

więciu artystów z terenu województwa małopolskiego.
– Dziesięć lat temu zrodził
się pomysł w naszych warsztatach terapii zajęciowej, aby
zaplanować i zorganizować
przegląd artystyczny dla osób
niepełnosprawnych,
który
będzie promować ich sztukę,
pokazywać ich umiejętności

i otwartość na innych ludzi.
Organizacja tego przedsięwzięcia dała możliwość pokazania wyjątkowych zdolności artystycznych aktorów,
jak również uhonorować ich
całoroczną pracę artystyczną,
a także pokazać ich potencjał
– mówi Beata Ciura, kierownik WTZ Chełmek Fundacji
im. Brata Alberta, organizatora Arlekinów.
Honorowy patronat X Przeglądu Artystycznego Osób
Niepełnosprawnych Arlekiny
2018 objęli Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa i Starosta Powiatu Oświęcimskiego Zbigniew
Starzec.
Organizatorem przeglądu jest
Fundacja im. Brata Alberta, warsztat terapii zajęciowej i świetlica terapeutyczna
w Chełmku, a współorganizatorem Oświęcimskie Centrum Kultury.
– In

Przygoda ze słowem
W Światowym Dniu Poezji, 21 marca, w Oświęcimskim
Centrum Kultury przeprowadzono eliminacje powiatowe
63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Marta Moś

skim, jak i zaczerpniętym
z literatury powszechnej. Organizatorom Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
zależy na tym, aby przeglądy
wszystkich stopni były miejscem nie tylko prezentacji,
ale też rozmów i spotkań poszerzających i pogłębiających
znajomość literatury, przestrzenią doskonalenia warsztatu twórczego, budowania
wspólnoty ludzi złączonych
pasją pracy nad doskonaleniem ojczystego języka.
Uczestników eliminacji powiatowych w Oświęcimskim
Centrum Kultury oceniało
jury w składzie: Lidia Bogaczówna (aktorka), Agniesz-

ka Berny (aktorka, instruktor
teatralny) i Krzysztof Bochenek (aktor, reżyser), które po
wysłuchaniu prezentacji konkursowych (w dwóch turniejach) przyznało nagrody i wyróżnienia.
W turnieju recytatorskim
I nagrodę dla Marty Moś
z Kęt oraz wyróżnienia dla
Sandry Jaszczyk z Brzeszcz
i Krzysztofa Rysia z Zatora. W turnieju „wywiedzione ze słowa” I nagrodę dla
Joanny Chodackiej z Powiatowego Zespołu nr 1 Szkół
Ogólnokształcących
im.
S. Konarskiego w Oświęcimiu
i II nagrodę dla Filipa Komajdy z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jocker” przy
Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 8
w Oświęcimiu.
Do udziału w eliminacjach
rejonowych jury wytypowało:
Martę Moś, Joannę Chodacką
i Filipa Komajdę.
Organizatorem
eliminacji
powiatowych 63. OKR było
Oświęcimskie Centrum Kultury.
– In

ków, jury w składzie: Paulina
Karp, Adrian Kulik i Karolina Leszko nominowało do
finału wojewódzkiego w Dobczycach wykonawców: Miłosza Sadkowskiego ze Szkoły
Podstawowej nr 4 w Oświęcimiu, Martynę Kobylańską ze Szkoły Podstawowej
w Zaborzu, Kingę Zabawską
z Powiatowego Zespołu nr 2
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Oświęcimiu,
Krzysztofa Koczura z Powiatowego Zespołu nr 9 w Kętach
i zespół Walk z Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu. Wyróżnienia otrzymały:
Monika Stachura ze Szkoły
Podstawowej we Włosienicy, Nikola Janiczek z Samorządowego Zespołu Szkół
w Bobrku i Gabriela Stachura

z Powiatowego Zespołu nr 1
Szkół
Ogólnokształcących
w Oświęcimiu. Ponadto jury
nominowało do finału wojewódzkiego w Dobczycach
zespół wokalny Ósme Niebo
z Gminnego Ośrodka Kultury w Wieprzu.
Finał Wojewódzki odbędzie
się w Dobczycach (powiat
myślenicki) dla form muzycznych 18 maja, a dzień później
dla form tanecznych. Koncert
Laureatów form muzycznych,
który odbędzie się w „Piwnicy
pod Baranami” w Krakowie
planowany jest na czerwiec
br., a 2 czerwca w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach
odbędzie się Koncert Laureatów form tanecznych.
– In

Nieboskłon widziany z Zamku
„Od lunety Galileusza do teleskopów kosmicznych” to tytuł nowej wystawy czasowej w Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
Ekspozycja
przygotowana
przez Muzeum Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie
prezentuje 400 lat ewolucji
lunety i teleskopu – od narzędzia pozwalającego na obserwację nowych zjawisk na
niebie do precyzyjnego przyrządu pomiarowego. Znajdują się na niej historyczne lunety i teleskopy, a także obrazy,
grafiki oraz druki ilustrujące
zmiany wyglądu i metod prowadzenia obserwacji astronomicznych w ciągu minionych
czterech wieków. Wystawa
jest wzbogacona interaktywnymi instalacjami pozwalającymi na lepsze zrozumienie
zasad działania oraz sposobu
użycia teleskopów.
Podczas otwarcia wystawy,
które odbyło się 12 kwietnia, wykład pt. „Obserwacje

nieba i ich wpływ na poglądy
człowieka dotyczące budowy
wszechświata” wygłosił Marcin Banaś, który oprowadzał
po wystawie przybyłych gości.
Muzeum Zamek zaplanowało szereg działań związanych z prezentowaną wystawą
m.in. warsztaty „Od Lunety
do Rakiety” dla dzieci ze szkół
podstawowych, które odbę-

dą się w przestrzeni wystawy
w dniach od 14 do18 maja.
Podczas Nocy Muzeów,
19 maja muzeum zaprasza
na profesjonalną obserwację
nieba na dziedzińcu zamkowym. Wtedy też, dzięki specjalistycznym
teleskopom,
z wieży zamkowej będzie
można obserwować panoramę naszego miasta.
Wystawę „Od lunety Galileusza do teleskopów kosmicznych” będzie można zwiedzać w Muzeum Zamek do
24 czerwca br.
– In

Fot. zbiory organizatora

Konkurs jest przedsięwzięciem otwartym dla uczniów
szkół ponadpodstawowych
oraz osób dorosłych. Prowadzony jest w drodze wielostopniowych eliminacji w formie
czterech odrębnych turniejów:
recytatorskiego, „wywiedzione
ze słowa”, teatrów jednego aktora i poezji śpiewanej.
Organizowany przez Towarzystwo Kultury Teatralnej
63. Ogólnopolski Konkurs
Recytatorski objęty jest honorowym patronatem Ministra
Edukacji Narodowej. Odbywa się też pod patronatem
i przy finansowym wsparciu
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Organizatorzy mają nadzieję, że dzięki udziałowi w konkursie uczestnicy przeżyją
swoje artystyczne przygody
i najpiękniejsze cechy tworzenia: pracę nad zrozumieniem
i wydobyciem prawdy, poszukiwanie własnej interpretacji
i własnego głosu w wypowiedziach opartych na mądrze
wybranym literackim dziele – zarówno współczesnym,
jak i klasycznym, a także pol-

Miłosz Sadkowski

kultura
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W Galerii Książki nie tylko książki.
O zbiorach Biblioteki słów kilka...
Księgozbiór w naszej oświęcimskiej bibliotece ma charakter uniwersalny. Musi
obejmować wszystkie ważne
dziedziny wiedzy, stąd większą
część księgozbioru – zwłaszcza Wypożyczalni – zajmuje
literatura piękna polska i obca,
powieści fanstyczno-naukowe, fantasy, kryminał, sensacja
i lektury. W naszej książnicy
dostępne są także zbiory obcojęzyczne: głównie jest to klasyka beletrystyki m.in. w języku
niemieckim, angielskim, francuskim, ale także podręczniki
do nauki tych języków obcych.
– Wszystko płynie i nic nie
pozostaje takie samo (Heraklit) – zmieniają się potrzeby,
zainteresowania, pasje i oczekiwania naszych czytelników,
dlatego zmieniamy i dopasowujemy nasz księgozbiór,
gromadząc sporo nowości
z zakresu ekonomii, informatyki, marketingu, prawa czy
historii najnowszej – informuje Kierownik Działu Udostępniania Zbiorów Halina
Kozieł.
Wyjątkową część naszych
zasobów, które znajdują się
w Dziale Multimedia i Czytelni stanowią tzw. zbiory
specjalne. Są to płyty analogowe, audiobooki, gry kom-

Kreatywnie
„U Kolpinga”
Świetlica „U Kolpinga” zaprasza dzieci i młodzież w wieku
6–15 lat z terenu miasta
Oświęcim na dwa warsztaty
kreatywne.

puterowe, filmy. Koneserzy
analogów mogą posłuchać
płyt z gramofonu, zachwycając się ich wyjątkowym
brzmieniem. Zaś miłośnicy
filmu obejrzą je w specjalnie zaaranżowanych salkach
audiowizualnych. Dopełnieniem tych zbiorów jest ponad
5 tysięcy audiobooków – nagrań literatury polskiej i obcej
oraz lektur szkolnych. Ciekawe zbiory polecamy ponadto Państwa uwadze w Bibliotecznym Ośrodku Informacji.
– Na bazie zgromadzonych
tu materiałów i dokumentów życia społecznego można
dotrzeć do ciekawej historii
regionu, ale także i współczesnych problemów spo-

dziemy oryginalne książki
z różnych krajów, dla dzieci. Są to kolekcje m.in.: z Japonii, Portugalii, Norwegii,
Rosji czy niemieckie. Gromadzimy najlepsze polskie
książki dla młodych czytelników, które wyłaniane są
w ramach Ogólnopolskiej
Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego (i innych nagród literackich dla
dzieci). Są też opracowania
krytyczno-literackie dotyczące literatury dla dzieci i o
dzieciach. CLD to miejsce
edukacji, spotkań i współpracy nauczycieli, krytyków,
badaczy literatury, czyli tych,
którzy służą dzieciom – informuje Oliwia Brzeźniak,
pracownik działu.

Codzienna „świeża” prasa
oraz czasopisma: społeczno-polityczne,
kulturalne,
sportowe, geograficzno-podróżnicze,
motoryzacyjne,
wnętrzarskie (także obcojęzyczne) – dostępne są w Kawiarni Prasowej i Saloniku
Czasopism, na parterze.
– Największą popularnością
cieszą się magazyny tzw. kobiece (urządzanie mieszkań,
ogrodów, porady dla pań)
i oczywiście tygodniki społeczno-polityczne. Warto jednak zapoznać się z całą ofertą prenumeraty czasopism.
Z pewnością każdy znajdzie
coś dla siebie – zachęca Bo– Biblioteka to nie tylko – Wyjątkowe zbiory udostęp- gusława Głąb – pracownik
książki i ich wypożyczanie. niane są w Centrum Litera- Czytelni Naukowej i Saloniku
U nas możecie Państwo rów- tury Dziecięcej. Tutaj znaj- Czasopism.
łecznych, politycznych, kulturalnych naszego miasta
– zachęca Mirosława Kosek,
pracownik działu.
– Na bieżąco uzupełniamy nasze zbiory. W ciągu
7 lat funkcjonowania nowego obiektu kupiliśmy 27 156
książek – podsumowuje Kierownik Działu Gromadzenia
i Opracowania Zbiorów, Dorota Sala. Spora ich część to
dary właśnie od Państwa –naszych Czytelników, za które
serdecznie dziękujemy – dodaje Beata Grzesiak, pracownik działu.

pejzaż za mgłą

nież skorzystać z gier planszowych, które wypożyczamy w Bibliotece Młodych.
Mamy już blisko 100 różnych gier dla małych, dużych
i tych dorosłych. Zauważyliśmy także, że przy okazji zabawy z planszówkami rośnie
zainteresowanie słowem pisanym. Możemy więc powiedzieć, że gry stają się często
„przynętą” dla samego odwiedzenia Biblioteki, a w rezultacie do sięgnięcia po
książkę – opowiada Monika
Giermek, pracownik Biblioteki Młodych.

BOGNA WERNICHOWSKA

Te dawno minione wiosny

W

edług obserwacji
prowadzonych od
końca XVIII stulecia przez Obserwatorium Astronomiczne
Podczas pierwszego spotkania, Uniwersytetu Jagiellońskiektóre odbędzie się 16 maja
go wiosna w zachodniej Gaw godz. 18:00–19:00 uczestlicji pojawiała się dość wczenicy będą projektować i wykośnie – w Krakowie, okolicach
nywać prosty, a jednocześnie
efektowny przybornik na biurko Tarnowa, Oświęcimia, początek kwietnia przynosił ciepłe
z materiałów dostępnych
dni, południowy wiatr osuw każdym domu. Drugie zajęszał ziemię, a pierwsze kwiaty
cia, zaplanowane na 23 maja
cieszyły oczy w ogrodach i na
w tych samych godzinach,
poświęcone będą technice
łąkach.
decupage’u.
Na łamach „Czasu” nieWarsztaty są bezpłatne,
mal codziennie zamieszczaa organizatorzy zapewniają
no wiadomości, doniesienia
wszelkie potrzebne materiały
i rozmaitego rodzaju porapapiernicze. Odbywać się
dy związane z nową, bardziej
będą w świetlicy na Starych
przyjazną zarówno ludziom,
Stawach przy ul. Zagrodojak i naturze porą roku.
wej 1. Zapisy przyjmowane
Z mnogości artykułów tej tresą pod numerem telefonu
ści zamieszczanych nie tylko
502066426, liczba miejsc
w najpopularniejszym w Gaograniczona.
Z zajęć oferowanych przez
licji organie prasowym, ale
świetlicę „U Kolpinga” korzyi przeznaczonym dla kobiet
stać można przez cały
„Bluszczu” czy „Tygodniku
rok, w dni robocze w godz.
Ilustrowanym” można by są12:00–17:00, a w dni wolne
dzić, że nasi przodkowie wielod nauki szkolnej od 9:00–
ce interesowali się wszystkim,
14:00.
– ekt co wiązać się może z wejściem
w okres coraz dłuższych i cie-

plejszych dni. Moda w nowym sezonie, rozmaite zalecenia kosmetyczne mające na
celu rozjaśnienie cery i uchronienie jej przed coraz cieplejszymi promieniami słońca, porady zdrowotne – jak
przeciwdziałać zmęczeniu,
ile czasu można bez szkody
dla zdrowia spacerować lub
bodaj przebywać na świeżym
powietrzu… Reklamy nowych modeli bicykli, welocypedów, zestawów do krykieta, wolanta (gra podobna do
znanej nam kometki), wrotek, nawet przeznaczonych
dla dzieci obojga płci drewnianych kół toczonych przy
pomocy pałeczki… „Bluszcz”
dołączał do kwietniowych
numerów dodatki kulinarne
zachęcające panie domu, by
„nie obawiały się podawać
domownikom, nie wyłączając
dzieci, młodej sałaty, rzodkiewek, a także pokrojonej naci
pietruszki, szczypiorku i listków ogrodowej mięty”. Aż do
początku XX stulecia wiele gospodyń dość sceptycznie traktowało te zalecenia,
szczególnie wobec najmłod-

szych. Wiedza o witaminach
długo jeszcze nie trafiała do
przekonania nawet lekarzom,
a ci, którzy głosili dobroczynne działanie spożywania surowych warzyw uchodzili za
niebezpiecznych ekscentryków…
W kwietniu ogłaszano też
w czasopismach terminy publicznych festynów połączonych ze zbiórką funduszy
na rozmaite społeczne cele.
W każdą majową i czerwcową niedzielę tak w dużych,
jak i mniejszych miastach –
na Rynkach czy w parkach
grały orkiestry, sprzedawano domowe wypieki i słodkie przysmaki oraz losy na
loterie. Dzieci i co młodszych
uczestników przyciągała tzw.
wędka szczęścia. Za ustawionym na tle zieleni kolorowym
parawanem ktoś z organizatorów zabawy wybierał z kosza
ładne i przydatne przedmioty – kolorowe notesy, bibeloty, ozdoby z imitacji kamieni,
woreczki pełne cukierków czy
bakalii. Każdy fant miał pętlę ze wstążki, tak aby trafić
mógł na haczyk wędki… Po-

noć szafarze prezentów przez
szparę w parawanie obserwowali osoby zarzucające wędkę
i wybierali stosowne do płci
i wieku nagrody.
Poczynając od roku 1875, kiedy to hrabina Katarzyna Potocka zainicjowała w zachodniej Galicji publiczną zbiórkę
funduszy na kolonie letnie
dla miejskich dzieci „wątłych
i zagrożonych blednicą” (tak
nazywano wówczas anemię),
w drugą niedzielę maja przed
południem po ulicach Krakowa i mniejszych miast zachodniej Galicji krążyły ładne, młode, ubrane w jasne
suknie kwestarki. Towarzyszyły im wózeczki wypełnione małymi bukiecikami żywych – bądź gdy natura nie
dopisała – sztucznych kwiatów. Niekiedy – ku uciesze
dzieci – do wózeczków zaprzęgano kucyki, bądź raczej
rzadkie w Galicji osiołki.
W Krakowie w 1881 roku
i w latach następnych pewną
sensację budziła para dogów
arlekinów ciągnących ukwiecony wehikuł. Dwie ładne
idące obok panny były cór-

U nas wszystkie zbiory opracowane są elektronicznie,
dzięki temu możecie Państwo
wyszukiwać je online, a więc
możemy sprawdzić cały katalog dostępny na stronie internetowej mbp-oswiecim.
pl/katalog-zbiorow/ lub na
stanowiskach w Bibliotece.
W Katalogu można wyszukiwać poprzez kilka zakładek: najbardziej popularne
to oczywiście autor, tytuł, ale
do dyspozycji mamy też inne
opcje: hasło przedmiotowe, wydawca, tytuł serii, numer ISBN, sygnatura. Książki
można zdalnie rezerwować,
jeśli posiadamy konto elektroniczne. Tych z Państwa,
którzy nie posiadają u nas
konta zapraszamy do jego założenia.
– Można to zrobić podczas
najbliższej wizyty w Bibliotece. Trzeba zabrać ze sobą
kartę biblioteczną i poprosić
bibliotekarkę o aktywację internetowego konta bibliotecznego. Podczas aktywacji konta czytelnik otrzyma hasło
startowe, które zmieni przy
pierwszym logowaniu. Szczegóły znajdują się na naszej
stronie mbp-oswiecim.pl/katalog-zbiorow/ – informuje
administrator systemu bibliotecznego, Danuta Borowska-Górka.
Nieustannie zapraszamy donaszej Biblioteki.
– Mariola Talewicz
Biblioteka
GALERIA KSIĄŻKI
kami znanego w Krakowie
prawnika Gosławskiego i to
one wpadły na pomysł, by domowi ulubieńcy pomagali
w kweście. Podobno co bardziej hojnym ofiarodawcom
Ajaks i Hektor podawały
uprzejmie łapę. „Czas” pisząc
o tym stwierdzał, że „trudno się dziwić, że w takiej asyście panny Gosławskie zebrały najwięcej z grona uroczych
pomocnic hrabiny Potockiej”.
Kiedy ciepłych dni było coraz więcej, otwierały się parasole letnich kawiarni i restauracyjek – w Krakowie i co
większych galicyjskich miastach. W wielu można było
posłuchać muzyki w wykonaniu kilku instrumentalistów – skrzypiec, wiolonczeli,
klarnetu czy trąbki. W repertuarze – jak to w cieszącej
się narodowymi swobodami
Galicji – można było posłuchać patriotycznych utworów – z „Witaj majowa jutrzenko” czy wiązanką pieśni
z powstań narodowych na
czele. Muzyka nieodmiennie
wzruszała słuchaczy, szczególnie jeśli byli to przybysze
z innych zaborów. Ci ostatni – o czym można przeczytać i dziś w pamiętnikach
czy listach z epoki – mieli łzy
wzruszenia w oczach…

kultura
W ostatnim czasie odbywało się wiele turniejów tanecznych, podczas których oświęcimscy tancerze z sukcesami
prezentowali swoje umiejętności.
Formacje tańca towarzyskiego z Oświęcimskiego Centrum Kultury zaliczyły udane
występy podczas VII Międzynarodowego Turnieju Formacji Tanecznych o Puchar
Prezydenta Miasta Radomia
„Radom Open 2018”.
Wszystkie trzy zespoły uplasowały się na drugich miejscach w swoich kategoriach.
Elita New Team w kategorii
tańców latynoamerykańskich
powyżej 15 lat, Elita Lejdis
w kategorii formacji dziewczęcych powyżej 15 lat, a Elita Kids w kategorii formacji
dziewczęcych 11–13 lat.

W zawodach, które odbyły się 24 marca brało udział
dwadzieścia siedem zespołów, które rywalizowały w kategoriach tańca latynoamerykańskiego, standardowego
i formacji dziewczęcych z podziałem na kategorie wiekowe. To około czterystu tancerzy, którzy zjechali do
Radomia z kraju i z Węgier
– największa ilość w historii
turnieju.
Dla dziewcząt z Elita Kids,
formacji, która powstała
w październiku 2016 roku,
był to pierwszy tak duży i prestiżowy występ.

Fot. zbiory formacji

Formacja Elita Kids z Oświęcimskiego Centrum Kultury

– Formacja pracowała ciężko przez cały sezon, by zaprezentować się jak najlepiej
na radomskim parkiecie. Podobnie zresztą jak Elita Lejdis i New Team. Dla młodych
tancerek z Elity Kids udział
w Radom Open był bardzo
dużym przeżyciem, były zachwycone występami innych
formacji z Polski i Węgier –
relacjonuje Paweł Kaźnica,
trener i choreograf formacji
tańca towarzyskiego z Oświęcimskiego Centrum Kultury.
Radomski turniej nie był nowością dla Elity New Team,
która występowała tam już
po raz trzeci, zawsze osiągając ten sam rezultat – drugie
miejsce. W tym roku tancerze
rywalizowali w swojej kategorii z formacjami z Wodzisławia Śląskiego, Radomia
i Savarii na Węgrzech i są zadowoleni z utrzymania dobrego poziomu występów.
Z formacjami pracują trenerzy Paweł Kaźnica i Karolina
Wojewodzic-Niedziela,
a z Elitą New Team dodatkowo Dorota Kapusta.

Nie tylko muzyka
Wciąż rozrasta się program tegorocznej edycji Tauron Life
Festival Oświęcim i dołączają do niego kolejni artyści.
w Oświęcimiu gośćmi L.U.C-a
będą: Marek Piekarczyk, raperzy Vienio i Bisz oraz Sarsa.
W szeregach orkiestry Rebel
Babel wystąpią też gościnnie muzycy Bigband Dachau
z Niemiec. Podczas tego wieczoru na scenie zagra też The
Stranglers, legendarna grupa
z ponad 40-letnim stażem.
– To kolejne wyjątkowe spotkanie z klasykami muzyki alternatywnej, którzy zachwycali też wielbicieli popularnej
nowej fali. Po ich spektakularnym koncercie, w ramach
pamiętnej Inwazji Mocy
RMF FM, legendarny lider
The Stranglers mówił, że to
nie oni inspirowali się punk

rockiem – to przyszłe punki
przychodziły na ich koncerty.
Czekałem na ten dzień, aby
z tą samą mocą prezentowane przez zespół od czterech
dekad kultowe kompozycje:
„Golden Brown”, „Strange
Little Girl”, „Always The Sun”,
„Midnight Summer Dream”
pojawiły się na festiwalu –
mówi Darek Maciborek, dyrektor TLFO.
Przed formacją na scenie pojawi się izraelska artystka
Totemo, wykonująca muzykę elektroniczną oraz indie,
w której twórczości znajdziemy wciągające, futurystyczne
melodie, którym towarzyszą
niebanalne teksty.
Fot. lifefestival.pl

Szwedzka legenda rocka – zepół Europe, międzynarodowy
big-band pod wodzą innowacyjnego polskiego rapera
L.U.C., legendarni brytyjscy
The Stranglers oraz izraelska
gwiazda sceny niezależnej
Totemo dołączyli do plejady
gwiazd Tauron Life Festival
Oświęcim 2018, która pojawi
się na scenie stadionu MOSiR
w sobotę, 16 czerwca.
Europe to jeden ze skandynawskich zespołów, którym
udało się zachwycić słuchaczy
z całego świata. Hitem Szwedów jest oczywiście „The Final Countdown”, ale wielkie
sukcesy na listach przebojów odnosiły też takie utwory, jak „Carrie” czy „Rock the
Night”. W sobotę wystąpi też
wrocławski raper i performer
L.U.C. razem ze swoją nieograniczoną,
międzynarodową orkiestrą, łączącą hip-hop, folk, funk i orkiestry
dęte. Skład big-bandu nie jest
stały – Rebel Babel to projekt
łączący muzyków z różnych
zakątków Europy, który pokazuje, że dla muzyki nie istnieją granice. Podczas występu

Od kilku lat koncertową część
festiwalu uzupełniają pozamuzyczne wydarzenia, m.in.
spektakle teatralne. Nie inaczej będzie w tym roku. Piotr
Gąsowski, Hanna Śleszyńska,
Anna Dereszowska i Anna
Modrzejewska to aktorzy, którzy wystąpią w sztuce „Bożyszcze kobiet” Neila Simona,
którą będzie można zobaczyć
14 czerwca na scenie Oświęcimskiego Centrum Kultury. Barwna, pełna błyskotliwych dialogów i żartów sztuka
w znakomitej obsadzie przedstawia obraz dzisiejszej klasy
średniej. Neil Simon, współczesny dramaturg amerykański, doskonale zobrazował
portret psychologiczny głównego bohatera. To oznacza,
że będzie wnikliwie i zabawnie. Sam autor uważany jest za
„króla komedii”, ma na swoim
koncie m.in. legendarny hit
Broadway’u „Dziwna para”.
Spektakl z Teatru Capitol w Warszawie „Bożyszcze
kobiet” w reżyserii Cezarego Morawskiego odbędzie
się 14 czerwca o godz. 19:30
w Oświęcimskim Centrum
Kultury. Bilety w cenie 55
i 45 zł można kupić przez stronę eventim.pl. Są też dostępne
w kasie Oświęcimskiego Centrum Kultury przez system
sprzedaży eventim, jednak rezerwacje nie są przyjmowane.
– In

13
Fot. facebook.com/ChrzanowskaLokomotywa

Szczęśliwy parkiet

Miniony weekend przyniósł
powody do radości formacjom z oświęcimskiej szkoły
tańca Grawitacja Dance Academy, ze Szkoły Tańca Astra,
Szkoły Tańca Prestiż i Oświęcimskiego Centrum Kultury. Podczas festiwalu tańca
„Rytmy ulicy” odbywającego
się 14 kwietnia w Brzeszczach
z Grawitacja Dance Academy
duet Wiktoria Bulik i Wiktoria Gembala zajął II miejsce
w kategorii dance show duety open, I miejsce w kategorii dance show zespoły open
zajęła formacja GRW Jazz Senior, w kategorii hip-hop solo
open I miejsce zajęła Weronika Osińska, a III Aleksandra
Witos, w kategorii hip-hop
duety open Maja Wierzbicka
i Milena Andrzejewska zajęły
I miejsce, a Kamila Korczyk
i Maja Łukowicz II miejsce,
w hiphopowych zespołach do
lat 15 GRW Kids zajął I miejsce, a II GRW Teens, formacja
GRW Team zajęła I miejsce
w kategorii hip-hop zespoły open. W kategorii cheerleaders zespoły open I miejsce zajęła formacja Contra
z Oświęcimskiego Centrum
Kultury. Całe podium zajęli
oświęcimscy tancerze w kategorii taniec towarzyski do
lat 15 – zwyciężyła formacja
Błysk ze Szkoły Tańca Astra,
II miejsce zdobyła formacja
Focus ze Szkoły Tańca Prestiż, a III Elita Kids z Oświę-
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Formacja Efekt ze Stowarzyszenia Klubu Tańca Sportowego Efekt Oświęcim

cimskiego Centrum Kultury.
W kategorii inne propozycje taneczne Elita New Team
z OCK zajęła I miejsce, za
nimi uplasowała się formacja
Akcent ze Szkoły Tańca Astra,
a III miejsce zajęła Elita Lejdis
z OCK.
W niedzielę 15 kwietnia podczas XIII Ogólnopolskiego Integracyjnego Festiwalu
Tańca i Piosenki „Chrzanowska Lokomotywa Artystyczna” tancerze formacji Efekt ze
Stowarzyszenia Klubu Tańca Sportowego Efekt Oświęcim otrzymali nagrodę Grand
Prix. W kategorii taniec towarzyski 7–12 lat I miejsce zajęła formacja Błysk ze Szkoły
Tańca Astra, a II Cyniminic
ze Szkoły Tańca Prestiż, zespół Magic Starts zajął I miejsce, II zespół Energy, oba ze
szkoły Prestiż, a III miejsce
Super Girls ze szkoły Astra.
W kategorii wiekowej 13–20

lat formacje Efekt ze Stowarzyszenia Klubu Tańca Sportowego Efekt Oświęcim zajął I miejsce, a II Elita New
Team z OCK. I miejsce wśród
zespołów zajęła Elita Lejdis
z OCK, II Akcent ze szkoły
Astra, a III Elita Kids z OCK.
W kategorii cheerleaders 13–
20 lat II miejsce zajęła formacja Contra z OCK.
Dzień wcześniej, podczas
„Chrzanowskiej Lokomotywy Artystycznej” w kategorii
taniec współczesny 15–20 lat
GRW Jazz One z Grawitacja
Dance Academy zajęła I miejsce, formacja GRW Skills w kategorii street dance 7–10 lat
zajęła II miejsce i w kategorii
15–20 lat GRW Crew również
II miejsce. Tego dnia przyznano trzy nagrody Grand Prix,
jedną z nich otrzymał zespół
GRW Jazz One z Grawitacja
Dance Academy.
– In

Konkurs!
Na Czytelników „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” czeka osiem pojedynczych BILETÓW na koncerty
organizowane w ramach Tauron Life Festival Oświęcim 2018.
Aby wziąć udział w losowaniu, należy poprawnie wypełnić zamieszczony poniżej kupon, nakleić na kartę pocztową i dostarczyć do 16 maja 2018 r. do redakcji „Głosu Ziemi Oświęcimskiej”,
OCK, ul. Śniadeckiego 24. Odpowiedź na pytanie konkursowe
można także przesłać pocztą elektroniczną na adres gzo@ock.
org.pl, podając imię i nazwisko oraz numer telefonu.
Nazwiska osób, które zwyciężą w losowaniu zostaną podane
w majowym wydaniu GZO.
Konkurs przeznaczony dla osób pełnoletnich. Dostarczenie kuponu bądź przesłanie odpowiedzi e-mailem jest równoznaczne
z zaakceptowaniem regulaminu konkursu, który dostępny jest
w redakcji oraz na stronie ock.org.pl/.
Fundatorem nagród jest organizator TLFO – Fundacja Peace
Festival.

Kupon konkursowy
Pytanie: Podaj nazwę polskiego zespołu, który wystąpi 15 czerwca w ramach koncertów TLFO 2018.
Odpowiedź: ..................................................
Imię i nazwisko: ...........................................
.....................................................................
Numer telefonu: ...........................................
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
w Oświęcimiu
ul. Legionów 11
tel. 338432107, 338431211
www.mdsm.pl

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

Piosenki w Salonie

Himalajska przygoda

22 kwietnia o godzinie 19:30 w Międzynarodowym
Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu odbędzie się
67. Krakowski Salon Poezji pt. „Dobry moment”.

Podczas kolejnego spotkania z cyklu
„Spotkań przy globusie” Joanna Lipowczan i Bartosz Malinowski opowiedzą o trekkingu przez Himalaje.

Organizatorzy zapraszają na wieczór piosenek
z muzyką Andrzeja Zaryckiego, które zaśpiewa
Beata Paluch, aktorka Narodowego Starego Teatru
im. H. Modrzejewskiej
w Krakowie. O oprawę

muzyczną zadba Walentyn Dubrowskij.
Projekt realizowany jest
przy wsparciu Miasta
Oświęcim, firm EnCo,
Omag, Ipsen, Meta oraz
Joachima S. Russka.

Wydarzenia
w Oświęcimskim Centrum Kultury

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

Muzyczny maj
Majowe weekendy w Café
Bergson przy placu ks. Jana
Skarbka 2 zapowiadają się
bardzo ciekawie.

Od spotkania w Patagonii
w 2008 r. Joanna Lipowczan
i Bartosz Malinowski podróżują razem. Mają na kon5 maja o godz. 19:00 wystąpi
cie wyprawy w Himalaje,
niezwykły duet – grecki muzyk,
a także wędrówki po Laosie
autor tekstów i aktor Jef
i Wietnamie. PrzemierzyMaarawi oraz urodzona na
li pustynię Thar w Radżastapółnocnym zachodzie Islandii
Soffía Björg.
nie i malezyjską dżunglę. Na
On tworzy utwory przepełnioprzełomie 2015 i 2016 roku
ne melancholią, smutkiem,
przeszli Wielki Szlak Himabólem, ale także i lekkim cynilajski w górach Nepalu, a rok
zmem, realizmem i ironią ukrypóźniej przetrawersowali Hitymi w autorskich tekstach.
malaje od Kaszmiru na zaInspiruje go twórczość takich
artystów jak m.in. Father John Natomiast w niedzielę, 27 ma- chodzie po Nepalską granicę
Misty czy Elliott Smith, a także ja o godz. 19:00 w synagodze na wschodzie.
kultura muzyczna Brazylii,
Chewra Lomdej Misznajot przy Przejście tą trasą było ich
autorskim projektem. Wygdzie się urodził.
pl. ks. Jana Skarbka 5 zagra
Ona ukończyła islandzką
akademię sztuk pięknych.
Studiowała także śpiew, jazz
i blues. Jej muzyka nasycona
jest niezwykłym liryzmem,
ale pokazuje też ogromną
wszechstronność i pomysłowość autorki.
Wstęp: 25 zł.

Rezerwacji na wydarzenia
można dokonywać, pisząc na
adres cafe@ajcf.pl/. Odbiór
bezpłatnych wejściówek oraz
zakup biletów w Café Bergson, plac ks. Jana Skarbka 2,
Oświęcim.

Mistrzowskie piosenki
Piotr Machalica w przeplatanym opowieścią i poezją koncercie „Mój ulubiony Młynarski” oddaje hołd mistrzowi
piosenki.
Piotr Machalica utwory Wojciecha Młynarskiego śpiewa od zawsze. Tym razem na
program koncertu składają
się wyłącznie piosenki, które
wyszły spod pióra Wojciecha
Młynarskiego. Będzie można usłyszeć m.in. „Jeszcze
w zielone gramy”, „Nie ma
jak u mamy”, „Moje ulubione
drzewo”, „Najpiękniejszy list
miłosny” czy „Blue Tango”.
Artysta wystąpi 18 maja
o godz. 19:00 w towarzystwie zespołu muzycznego
w składzie: Michał Walczak,
Krzysztof Niedźwiecki i Paweł Surman.
Koncert towarzyszy Ogólnopolskim Spotkaniom Recytatorów i Śpiewających Poezję „Amor sprawił...”. To już
26 odsłona konkursu adresowanego do młodzieży i dorosłych, którzy chcą w maju
mówić i śpiewać o miłości.

Fot. Kasia Chmura

Tydzień później, 12 maja
o godz. 20:00 wystąpi Briga
czyli Brigitte Dajczer.
To skrzypaczka, wokalistka,
multiinstrumentalistka i producentka o polsko-kanadyjskich
korzeniach. Jej muzyka nawiązuje do wschodnioeuropejskiego oraz rumuńskiego folku
i muzyki bałkańskiej.
Na koncert zapraszają miasto
Oświęcim, miasto Dachau oraz
Café Bergson. Wstęp wolny,
ilość miejsc ograniczona.

zespół Sholem.
Trio wykonuje tradycyjną,
klezmerską muzykę żydowską
we własnej aranżacji. W repertuarze znajdują się utwory
instrumentalne oraz wokalne –
pieśni w języku Jidysz.
W kręgu zainteresowań poszczególnych członków zespołu
znajduje się również muzyka
klasyczna, jazz i folk, co ma
ogromny wpływ na niezwykle bogaty i niepowtarzalny
styl wykonywanej wspólnie
muzyki.
Wstęp: 10 zł.

brali na trekking miejsca
pozbawione szlaków oraz
turystycznej infrastruktury,
gdzie nie tylko nie spotyka
się turystów, ale i miejscowej
ludności.
O tropieniu szlaków karawan, schodzeniu w dół rzek,
nad którymi znajdowały się
osady i innych przygodach,
z jakimi wiązało się podróżowanie w tym trudnym terenie bez łączności ze światem
opowiedzą podczas spotkania
w Oświęcimskim Centrum
Kultury 24 maja o godzinie
18:00. Wstęp wolny.
– ekt

Tegoroczne spotkania odbędą się w Oświęcimskim
Centrum Kultury pod patronatem Prezydenta Miasta
Oświęcim.
Na prezentacje konkursowe
wstęp wolny, szczegółowy
program dostępny na stronie
organizatora. Bilety na koncert w cenie 50 zł i 40 zł do
nabycia w OCK.
– ekt

17.04 godz. 16:30 „Razem
z mamą, razem z tatą” –
warsztaty twórczej aktywności
dla dzieci z rodzicami
17.04 godz. 18:00 „W drodze
na najwyższe szczyty Afryki
– Tanzania, Kenia, Uganda,
Rwanda, Burundi” – „Spotkanie przy globusie” z podróżnikiem Robertem Gondkiem
19.04 godz. 17:00 Gala Kultury Starostwa Powiatowego
w Oświęcimiu
21.04 godz. 10:00 „Kobieta
z okładki” – warsztaty kreatywne dla pań
21.04 godz. 17:00 „Śmiechokalipsa” – program Kabaretu
Nowaki
23.04 godz. 18:00 „Bezpieczna kryjówka/Hiding Place”
– spektakl baletowy w wykonaniu Ballet Magnificat!
z USA
24.04 godz. 16:00 „Złote
Gody” – jubileusz par małżeńskich

12.05 godz. 18:00 „Święta
polskie” – program Kabaretu
Jurki

24.05 godz. 18:00 „Wielki
Szlak Himalajski” – „Spotkanie przy globusie” z podróżnikami Joanną Lipowczan
i Bartoszem Malinowskim
czytaj obok

22.05 godz. 16:30 „Razem
z mamą, razem z tatą” –
warsztaty twórczej aktywności
dla dzieci z rodzicami

25.04 godz. 16:00 VI Dziecięcy Konkurs Tańca Ludowego
„O Puchar Małego Hajduka”
26.04 godz. 12:00 „Kreatywni” – podsumowanie konkursu
Młodzieżowego Domu Kultury
w Oświęcimiu
27.04 godz. 18:00 „Miejsca
dla samotnych artystów” –
finisaż wystawy Joanny
Warchoł
27.04 godz. 19:00 Koncert
Maciej Maleńczuk Solo

18–19.05 XXVI Ogólnopolskie Spotkania Recytatorów
i Śpiewających Poezję „Amor
sprawił...”
18.05 godz. 19:00 „Mój
ulubiony Młynarski” – koncert
Piotra Machalicy
czytaj obok

25.05 godz. 17:00 „Tobie
Mamo” – koncert z okazji
Dnia Matki
W przeddzień święta wszystkich mam zaprezentują się
zespoły artystyczne Oświęcimskiego Centrum Kultury, wokaliści ze Studia Wokalnego
Voicesing oraz tancerze ze Studia Baletowego Classica.
Wstęp wolny
26.05 VI Ogólnopolski Festiwal Tańca „Taki Taniec”

3.05 godz. 17:00 „Ku
pokrzepieniu serc” – otwarcie wystawy ilustracji Artura
Gołębiowskiego prezentującej
Trylogię Henryka Sienkiewicza w ramach projektu A to
Polska właśnie
czytaj s. 10
12.05 wykład dr Agaty Jurkowskiej w ramach
Oświęcimskiego Uniwersytetu
Dziecięcego
(Uczelnia Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa, ul. Kolbego 8)
•godz. 10:00 „Czy kontynenty
się poruszają?” (grupa wiekowa 10–12 lat)
•godz. 11:30 „Najdziwniejsze
potwory na Ziemi” (grupa
wiekowa 6–9 lat)

To już szósta edycja festiwalu
popularyzującego taniec jako
atrakcyjną formę aktywnego
stylu życia i spędzania czasu
wolnego. Taneczne zmagania
przeznaczone są dla uczestników w wieku 6–25 lat – dla
formacji i zespołów – dla
różnych kategorii tanecznych.
Wstęp wolny.
Konkurs odbywa się pod
patronatem Prezydenta Miasta
Oświęcim, przy wsparciu
finansowym Miasta Oświęcim.

Z przykrością informujemy,
że koncert muzyki polskiej – recital fortepianowy
Wojciecha Waleczka pt. „A to Polska właśnie”
zaplanowany na 29 kwietnia 2018 r. o godzinie 18:00
ZOSTAŁ ODWOŁANY Z PRZYCZYN LOSOWYCH
NIEZALEŻNYCH OD ORGANIZATORA.
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Repertuar
„Naszego Kina”
1.06 Dzień Dziecka z Oświęcimskim Centrum Kultury
1–3.06 IV Spotkania Folklorystyczne „Sami Swoi”
23.06 godz. 21:23 XIV
Oświęcimski Kinowy Ogródek
Plenerowy – nocne kino plenerowe – „Porady na zdrady”
i „Zabójczy Jaques” (parking
obok OCK)

Galeria „Tyle światów”
do 29.04 „Miejsca dla samotnych artystów” – wystawa prac
Joanny Warchoł
3–27.05 „Ku pokrzepieniu
serc” – Trylogia Henryka Sienkiewicza w ilustracjach Artura
Gołębiowskiego
29.05–24.06 Wystawa malarstwa Joanny Partyki

Wystawy
do 29.04 „Gobeliny i hafty”
– wystawa prac Zofii Czosnek-Szczepanik
18.04–6.05 „Mój świat” –
wystawa prac uczniów ze
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu

„Mój świat” to coroczna wystawa twórczości plastycznej
uczniów Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
w Oświęcimiu. Są na niej
prezentowane prace wykonane
w bieżącym roku szkolnym.
W każdej kolejnej edycji
wystawy prace są różne –
tak jak różny i bardzo indywidualny jest świat uczniów
Ośrodka.

„Twarz” PREMIERA (15 l.),
prod. Polska 2017, reż. Małgorzata Szumowska, 91 minut
17–18.04 godz. 20:00,
19.04 godz. 11:00

Maraton Śmiechu – wieczór
francuskich komedii (15 l.)
28.04 godz. 18:00

Festiwal Filmowy Wiosna
Filmów w Polsce 2018
30.04–6.05 godz. 19:30
czytaj poniżej

„Nigdy cię tu nie było” PREMIERA (15 l.), prod. Wielka
Brytania, Francja, USA 2017,
reż. Lynne Ramsay, 90 minut
17–18.04 godz. 16:15,
19.04 godz. 20:00

„Maria Magdalena” (10 l.),
prod. Wielka Brytania 2018,
reż. Garth Davis, 120 minut
4–5.05 godz. 17:15,
6.05 godz. 13:00,
7–8.05 godz. 19:30,
9–10.05 godz. 17:45

„Wieża. Jasny dzień” (15 l.),
prod. Polska 2017, reż. Jagoda Szelc, 106 minut
17–18.04 godz. 18:00
„Tam, gdzie mieszka Bóg”
PREMIERA (7 l.), prod. Argentyna 2017, reż. Graciela Rodriguez Gilio, Charlie Mainardi,
90 minut
20.04 godz. 18:20,
21.04 godz. 11:00,
22.04 godz. 12:55, 19:45,
24–25.04 godz. 17:50,
26.04 godz. 16:20,
27.04 godz. 11:00,
28.04 godz. 16:20,
30.04–3.05 godz. 17:50
„Player One 3D” (13 l.), prod.
USA 2018, reż. Steven Spielberg, 140 minut (3D DUB)
20–21.04 godz. 20:00,
22.04 godz. 14:30,
24–25.04 godz. 19:30,
26.04 godz. 18:00

„Luis i obcy” (b.o.), prod.
Dania, Luksemburg, Niemcy
2017, reż. Wolfgang Lauenstein, Christoph Lauenstein,
85 minut
30.04–3.05 godz. 16:15,
4–5.05 godz. 15:40

„Nasze Kino” zaprasza na projekcję trzech filmów, których
twórcy gwarantują świetną
zabawę. „Francuska spółka komediowa” w składzie Philippe
Lacheau, Tarek Boudali, Julien
Arruti ma swój niepowtarzalny
pełen humoru styl.
Maraton rozpocznie film pt.
„Wszystko zostanie w rodzinie”. Następnie o godz. 19:40
będzie można zobaczyć „Alibi.
com” – opowieść o firmie,
która zapewnia wymówkę na
każdą okazję. Na zakończenie
o godz. 21:15 „Mąż, czy nie
mąż?” opowiadający o perypetiach młodzieńca, dla którego
jedynym ratunkiem przed zakończeniem studiów we Francji
i deportacją jest ślub.

„Niewidzialne” (15l.), prod.
Polska 2017, reż. Paweł Sala,
97 minut
7–8.05 godz. 17:45,
9–10.05 godz. 20:00
„Piotruś Królik” (b.o.), prod.
Australia, USA, Wielka Brytania 2018, reż. Will Gluck,
93 minuty
11–17.05
„Wyspa psów” (13l.), prod.
Niemcy, USA 2018, reż. Wes
Anderson, 101 minut
11–17.05
„Prawdziwa historia” PREMIERA (15 l.), prod. Belgia,
Francja 2017, reż. Roman
Polański, 100 minut
11–24.05

„Paweł, apostoł Chrystusa”
(13 l.), prod. USA 2018, reż.
Andrew Hyatt, 106 minut
25–31.05

Kino dla Dzieciaka
„Luis i obcy” (b.o.), prod.
Niemcy 2017, reż. Wolfgang
Lauenstein, Christoph Lauenstein, 85 minut
6.05 godz. 15:15

BALET NA EKRANIE

retransmisje baletów
z Teatru Bolszoj w Moskwie

OPERA NA EKRANIE
retransmisje oper
z The Metropolitan Opera
w Nowym Jorku

„Nabucco”, 150 minut
22.04 godz. 17:00
„Carmen”, 180 minut
20.05 godz. 17:00
„Ziemia. Niezwykły dzień z życia planety” (b.o.), prod. Wielka Brytania 2017, reż. Richard
Dale, Lixin Fan, 95 minut
7–10.05 godz. 16:00

SZTUKA NA EKRANIE
„120 uderzeń serca” PREMIERA (15l.), prod. Francja
2017, reż. Robin Campillo,
143 minut
19–24.05

Od 30 kwietnia do 6 maja w Naszym Kinie w ramach Festiwalu Filmowego Wiosna Filmów w Polsce 2018 odbędą się przedpremierowe projekcje filmów nagradzanych i prezentowanych na światowych festiwalach.
dzieł z całego świata oraz
uznanych polskich obrazów
ostatniego sezonu.
Główna edycja festiwalu odbywa się w stolicy, natomiast
wybrane filmy prezentowane są później w całej Polsce.
Jednym z kin, w których – już
po raz kolejny – zagości „objazdowa” Wiosna Filmów jest
„Nasze Kino” w Oświęcimskim Centrum Kultury.
Drugim filmem, z którym
będzie mogła się zapoznać
oświęcimska publiczność jest
niepokojący, mroczny thriller okultystyczny Ferzana
Özpetka „Neapol spowity tajemnicą”, opowiadający o niekontrolowanym pożądaniu
i brutalnej zbrodni.
Będzie można również zobaczyć przejmujący film Erica Barbiera o miłości matki
do syna i syna do matki, na
podstawie autobiograficznej
powieści Romaina Gary’ego
„Obietnica poranka”.

„Tully” (13l.), prod. USA
2018, reż. Jason Reitman,
96 minut
25–31.05

„Giselle”, 140 minut
6.05 godz. 17:00
„Coppélia” 165 minut
1.07 godz. 17:00

Filmy z całego świata

Jako pierwsza zaprezentowana zostanie poruszająca
historia przyjaźni silniejszej
niż śmierć „Do zobaczenia
9–27.05 Wystawa malarstwa
w zaświatach” Alberta DuMoniki Koniecznej
pontela. Jest to ekranizacja bestsellerowej powieści
Uniwersytet Trzeciego
Pierre’a Lemaitre’a uhonoWieku
rowanej Grand Prix Nagrody Goncourtów i określanej
17.04 godz. 16:00 „Stosunki
mianem „małego Nobla”.
polsko-ukraińskie” – wykład
Film został nagrodzony aż
Wacława Moski
pięcioma Cezarami i był no24.04 godz. 16:00 „Od
Stalina do Putina. Kremlowskie minowany do francuskich
Kryształowych
Globów,
elity” – wykład Elwiry Watały
8.05 godz. 15:30 „Wielkie ko- a także Nagród Lumière. Był
lekcje i muzea” cz. 9 – wykład też filmem otwarcia tegoJanusza Wałka
rocznej edycji Wiosny Fil15.05 godz. 15:30 „Kondymów w Warszawie.
cja polskiego filmu” – wykład
Podczas 24. Festiwalu FilmoMarii Malatyńskiej
wego Wiosna Filmów, który
22.05 godz. 16:00 „Nieodbywa się w dniach 15–22
skończoność” – wykład Jana
kwietnia widzom zaprezenRyszarda Kurylczyka
towano 65 filmów, z których
29.05 godz. 16:00 „Rozwijaj
20 to polskie premiery lub
się, póki sił i czasu” – wykład
przedpremiery. Osiem festiJolanty Szwalbe
walowych dni daje możliwość zobaczenia najlepszych
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Natomiast Mahamat-Saleh
Haroumza w swoim filmie
„Jesień we Francji” opowiada
poruszającą historię romansu
i walki z bezduszną machiną
biurokracji.
Dramatycznie zapowiada się
wyróżniona Nagrodą Jury
Ekumenicznego na festiwalu Berlinale „Utoya, 22 lipca” Erika Poppe, traktująca
o wstrząsających wydarzeniach na norweskiej wyspie.

Zaprezentowany zostanie także przejmujący, ale i zaskakujący portret rodziny oraz
kraju w permanentnym stanie wojny – „Fokstrot” Samuela Maoza. Film nagrodzono
Srebrnym Lwem w Wenecji,
ośmioma nagrodami Izraelskiej Akademii Filmowej i nominowano do Oscarów 2018.
Na zakończenie pokazany
w sekcji Kino Kulinarne na
Festiwalu w Berlinie – „Ramen. Smak wspomnień” najsłynniejszego singapurskiego
reżysera Erica Khoo opowiadający o poszukiwaniu historii rodzinnej i idealnego przepisu.
Warto zobaczyć chociaż kilka tytułów docenionych na
najważniejszych festiwalach
świata, w tym wskazane przez
Europejską Akademię Filmową (Europejskie Nagrody Filmowe) i Amerykańską Akademię Filmową (Oscary).
– ekt

„W ogrodzie artysty malarza.
Amerykański impresjonizm” –
wystawa na ekranie z Florence
Griswold Museum w Old
Lyme, 90 minut
28.05 godz. 18:00
30.04 godz. 19:30
„Do zobaczenia w zaświatach” (15 l.), prod. Francja,
Kanada 2017, reż. Albert Dupontel, 117 minut
1.05 godz. 19:30
„Neapol spowity tajemnicą”
(15 l.), prod. Włochy 2017,
reż. Ferzan Özpetek, 113 minut
2.05 godz. 19:30
„Obietnica poranka” (15 l.),
prod. Francja 2017, reż. Eric
Barbier, 131 minut
3.05 godz. 19:30
„Jesień we Francji” (15 l.),
prod. Francja 2017, reż.
Mahamat-Saleh
Haroum,
100 minut
4.05 godz. 19:30
„Utoya, 22 lipca”, (15 l.),
prod. Norwegia 2017, reż.
Erik Poppe, 90 minut
5.05 godz. 19:30
„Fokstrot” (15 l.), prod. Izrael, Szwajcaria, Niemcy, Francja 2017, reż. Samuel Maoz,
108 minut
6.05 godz. 19:30
„Ramen. Smak wspomnień”
(15 l.), prod. Singapur, Japonia, Francja 2018, reż. Eric
Khoo, 89 minut
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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

pod patronatem GZO

Niepodległościowy Jarmark
Tegoroczny Jarmark Kasztelański odbędzie się pod hasłem
„...i będzie wolna Polska” i przeniesie nas w czasy walk Polaków o odzyskanie niepodległości.
Dziewiąta edycja dwudniowego wydarzenia, którego
organizatorem jest Muzeum
Zamek w Oświęcimiu, związana będzie z obchodami
setnej rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę. Dzięki przygotowanym
atrakcjom
oświęcimianie,
a także turyści będą mogli
odbyć symboliczną podróż
na przestrzeni wieków od
XVIII do XX i poznać etapy
walk Polaków o odzyskanie
wolnej i niepodległej ojczyzny.
Jarmark rozpocznie się w sobotę 5 maja o godz. 18:00 na
bulwarach nad Sołą. Zastaniemy tam obozowiska rekonstruktorów, w których
odbędzie się wieczornica przy
ognisku, wspólnym śpiewie
pieśni patriotycznych i atrakcjach dla najmłodszych na
placu szeregowca.

W niedzielę 6 maja historyczna impreza odbywać się
będzie w trzech miejscach
Starego Miasta: na Rynku Głównym, na bulwarach
i w murach Muzeum Zamek.
Na rynku będą stoiska twórców wyrobów artystycznych,
ekologicznych,
historycznych, wojskowych i gastronomicznych. Na scenie zobaczymy m.in. prezentacje grup
rekonstrukcyjnych, występ
młodych tancerzy – laureatów konkursu przygotowanego przez Muzeum Zamek
pt. „Z przytupem, polskie
tańce narodowe”, pokazy tańca dawnego, a także na telebimie pokaz filmu niemego
„Pan Tadeusz” z muzyką na
żywo w wykonaniu zespołu
Czerwie.
– Wśród stanowisk jarmarcznych napotkamy drukarnię
polową, gdzie będzie moż-

na wydrukować historyczną
odezwę z 1919 roku, u mincerza wybijemy okolicznościową monetę, odbędą się
też warsztaty projektowania
monet dla najmłodszych. Liczymy na to, że dużo radości
sprawią odwiedzającym im-

prezę przejazdy rikszami oraz
prezentacja bicykli i cruiserów – zapowiada Monika Sitek z działu upowszechniania
i promocji Muzeum Zamek
w Oświęcimiu.
– Jednak największą atrakcją na rynku Starego Miasta
będzie prezentacja odrestaurowanego samochodu ciężarowego „Ford T” z okresu
I wojny światowej. To jedyny
tego typu pojazd w Polsce!
Można będzie się nim prze-

jechać wokół rynku, ale też
przysiąść na pace czy w szoferce i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie – dodaje Monika
Sitek.
Jednym z ważniejszych punktów programu na Rynku
Głównym będzie inscenizacja akcji rozbrajania zaborców i moment odzyskania
niepodległości przez Polskę
(godz. 15:00).
Na bulwarach nad Sołą powstanie historyczne miasteczko wojskowe, które każdy będzie mógł zwiedzić.
– Będzie to okazja do poznania rekonstruktorów, pasjonatów i miłośników odtwarzających, którzy wcielą się
w różne wojska. Będzie imperialna armia rosyjska z carską
kuchnią polową, samowarami węglowymi, szpital polowy z salą operacyjną i ciężki
sprzęt wojskowy. Zobaczymy
też armię austro-węgierską
ze swoim stanowiskiem sztabu, artylerią polową z armatą
górską i moździerzami okopowymi oraz armię pruską
z punktem sanitarnym i szpitalnym z sanitariuszkami,
a także prezentacją ciężkich
karabinów
maszynowych
na wózku transportowym.
Nie zabraknie oczywiście Legionów Polskich w pełnym

umundurowaniu i uzbrojeniu, gdzie w obozowisku
czekać będzie specjalny gość
– potomek rodziny Józefa Piłsudskiego. Zobaczymy także
barwną Legię Nadwiślańską
z epoki napoleońskiej – mówi
Monika Sitek.
Główną atrakcją na bulwarach będzie inscenizacja bitwy z I wojny światowej – widowisko plenerowe
z udziałem rekonstruktorów,
użyciem broni filmowej, pirotechniki i komentarzem
historycznym (godz.13:30),
a także pokaz artyleryjski
(godz. 16:00).
Na bulwarach dla najmłodszych czekać będzie wiele atrakcji zręcznościowych,
sprawnościowych na placu
szeregowca.
Warto w tym dniu wybrać
się także do oświęcimskiego
Muzeum Zamek, by zwiedzić ekspozycję stałą, wystawy czasowe i średniowieczną wieżę zamkową (o godz.
10:30 i 14:00 odbędzie się
oprowadzanie z przewodnikiem).
Szczegółowy program znajduje się na stronie internetowej organizatora muzeum-zamek.pl, profilu Facebooka
i plakatach.
– In

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

KALENDARZ WYDARZEŃ W BIBLIOTECE GALERIA KSIĄŻKI NA MAJ
WOLNOŚĆ SŁOWA / WOLNOŚĆ KŁAMSTWA
Wystawa z okazji V Międzynarodowej Konferencji „Europa
wobec wyzwań XXI wieku”
7.05–30.05,
Galeria Przechodnia

1001 SPOTKAŃ Z KSIĄŻKĄ
Otwarte zajęcia edukacyjno-plastyczne dla dzieci i młodzieży w wieku 8–14 lat
8.05, godz. 17.00,
Klasopracownia I piętro,
wstęp wolny

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.
7.05; 21.05, godz. 17:00,
Aula

WIELKI KANION KOLORADO
OCZAMI POLSKICH KAJAKARZY
Prowadzi Tomasz Jakubiec
Tomanek
Organizator PTTK oddział
Oświęcim
9.05, godz. 18:00,
Aula, wstęp wolny

KONWERSATORIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
Otwarte spotkania konwersatoryjne dla dorosłych
8.05; 15.05; 22.05; 29.05,
godz. 16:30,
Centrum Literatury Dziecięcej

TO TAK JAK W KINIE
Dyskusje o filmie
10.05, godz. 10:00,
Multimedia, wstęp wolny
KONSULTACJE MATEMATYCZNE
10.05; 17.05; 24.05,
godz. 17:00,
CLD, wstęp wolny
AKADEMIA MAŁEGO SMYKA
Warsztaty rozwijające wyobraźnię dziecka, jego twórczą
aktywność, kształtujące
umiejętność skupienia uwagi,
słuchania tekstu czytanego, kształtujące motorykę
i rozwijające inteligencję
emocjonalną. Warsztaty dla
rodziców z dziećmi do 3 lat, na
zapisy w Mikroświecie Zabawy
osobiście lub telefonicznie tel.
338479813. Liczba miejsc
ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
15.05; 29.05, godz. 13:00,
Aula

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.
17.05; 24.05, godz. 17:00,
Informatorium
SPOTKANIE AUTORSKIE
Z URSZULĄ KOZIOŁ
I ODSŁONIĘCIE DEDYKOWANEJ POETCE PŁYTY
W OŚWIĘCIMSKIEJ
ALEI PISARZY
18.05, godz. 18:00,
Aleja Pisarzy / Aula

MOZAIKA ARTYSTYCZNA
Manualne zajęcia plastyczne
w ramach Uniwersytetu Bibliotecznych Żaków dla dzieci
SPOTKANIE AUTORSKIE
w wieku 8–12 lat
Z GWATEMALSKIM PISARZEM – DAWIDEM UNGEREM 21.05, godz. 17:00,
Klasopracownia I piętro,
17.05, godz. 10:00,
wstęp wolny
Aula, wstęp wolny

ZALOGUJ SIĘ DO CZYTANIA
Dyskusyjny Klub Książki dla
dzieci z wykorzystaniem nowych technologii
Otwarte zajęcia dla dzieci
w wieku 7–10 lat
23.05, godz. 17:00,
Klasopracownia I piętro,
wstęp wolny
BICF. KLUB FILMOWY
Dyskusje o filmie
23.05, godz. 17:00,
Multimedia, wstęp wolny
SPOTKANIE AUTORSKIE
Z WOJCIECHEM TOCHMANEM
23.05, godz. 18:00, Aula,
wstęp wolny
GENETYKA – TAJEMNICE
KODU DNA
Otwarte zajęcia w ramach
Uniwersytetu Bibliotecznych
Żaków dla dzieci w wieku
8–12 lat
24.05, godz. 17:00,
Aula, wstęp wolny
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
DLA DOROSŁYCH
24.05, godz. 17:30,
Sala konferencyjna

BRYKAJĄCE TYGRYSKI
Otwarte zajęcia dla najmłodszych w Mikroświecie Zabawy.
Zabawy i gry ruchowe dla dzieci w wieku od 2–7 lat
wprowadzające w radosny
nastrój i dobre samopoczucie
i dające dziecku możliwość zaspokojenia naturalnej potrzeby
ruchu.
Blok ruchowy jest przygotowaniem dziecka do społecznego
współdziałania w grupie,
kształtuje prawidłowe nawyki,
dyscyplinę, a także pozytywne cechy charakteru. Wstęp
wolny.
30.05, godz. 17:00,
Aula / Informatorium
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

kultura
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Tak pisano o Oświęcimiu...

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

W

„Nowinach Illustrowanych”
z 23 marca
1907 r., wydawanych w Krakowie, czytamy
o dzielnym żandarmie i policjancie z Oświęcimia, którzy schwytali zabójców policjanta w Białej. We wrześniu
1906 r. zbrodniarze zastrzelili
z rewolweru funkcjonariusza
chcącego ich wylegitymować.
Po kilku dniach zostali złapani w Oświęcimiu przez policjanta Franciszka Zygmunta i żandarma Maksymiliana
Hupałowskiego.
Mordercy zostali ukarani – jednego z nich skazano
na śmierć, a drugiego na 7 lat
więzienia. Natomiast policjant Zygmunt i żandarm Hupałowski otrzymali srebrne
krzyże zasługi. W niedzielę

KUPON
krzyżówka 4/2018
Nagrodę
– podwójne zaproszenie
do „Naszego Kina”
ufundowało

17 marca 1907 r. odbyła się
uroczysta msza święta, po
której na dziedzińcu kościelnym odznaczono odważnych
funkcjonariuszy. Uroczystość
zaszczycili znamienici goście:
delegat starostwa – komisarz

Uczestnicy uroczystości udekorowania żandarma Hupałowskiego
Fot. W. Lis z Krakowa

nagłaśniamy

kamila drabek

Cwojdziński, naczelnik sądu
– radca Bibro, delegat rady
powiatowej – Antoni Śmieszek, przedstawiciele władz
policji, rady miejskiej, weteranów wojskowych i obywatele Oświęcimia.
Uroczystość
została
uświetniona defiladą żandarmerii w marszu frontowym,
a „gratulacye naczelników
władz i obywateli oświęcimskich zakończyły tę piękną
chwilę”. Sprawiedliwości stało
się zadość.
– Kamila Drabek
*Wszystkie cytaty pochodzą z „Nowin Illustrowanych”
z 23 marca 1907 r.
Materiały
archiwalne
z własnych zbiorów udostępnia Łukasz Szymański.

Historia oświęcimskiego
duszpasterza

łalności oświęcimskiego kaznodziei. Książkę należy zaliczyć do pozycji naukowych,
jednak czyta się ją dobrze,
narracja jest prowadzona
w taki sposób, aby zachęcić
czytelnika do poznania po-

Poziomo:
1) Miłosny w książce;
* Lodowy osad;
2) Projektuje budynki;
3) Eminem lub Liroy;
* Uczta pierwszych chrześcijan;
4) Epitet sprzeczny np. żywy trup;
5) Pancernik na morzu;
* Ostra przyprawa;
7) Z opatem na czele;
* Meksykański sukulent;
9) Pisklę cyranki;
* Wiatr od morza;
11) Zygmunta na Wawelu;
* Płomyk w ogródku;
13) Rajski to Eden;
* Okrągłe skrzyżowanie;
14) Biznesowy kartonik;
15) Bywa bezdętkowa;
* „Niewysokie” miasto nad Sanem;
16) Małe naczynie do picia;
17) Katarakta;
* Sarmackie zaloty;

OGŁOSZENIA DROBNE
Odstąpię dwupoziomowe
mieszkanie OTBS, 72 m2,
w pełni umeblowane.
Kontakt: 691025272

„K

s. Jan Skarbek
–
oświęcimski duszpasterz
i społecznik” to
książka o człowieku, który
pięknie zapisał się w historii
ziemi oświęcimskiej. Ksiądz
Tomasz Chrzan napisał biografię proboszcza parafii pw.
Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w latach 1926–
1951. Książka została wydana
przez Wydawnictwo Księży
Sercanów w Krakowie.
Biograf ks. Jana Skarbka posłużył się metodą analizy historycznej. Skorzystał
z różnych archiwów, kronik,
materiałów IPN, sprawozdań,
teczek parafialnych i wielu
innych materiałów źródłowych. Dzięki temu powstała
rzetelna relacja o życiu i dzia-

Litery uporządkowane
od 1 do 20 utworzą rozwiązanie – myśl Konfucjusza, które wraz z kuponem
nr 4 naklejonym na kartę
pocztową należy dostarczyć
do 16 maja 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 3/2018 brzmi:
„Łzy obcych to tylko woda”.
Nagrodę otrzymuje
p. Teresa Krawiec
z Zaborza.
Gratulujemy i prosimy
o kontakt z redakcją.

Tworzymy nowe miejsca
pracy dla Pań z Oświęcimia
i okolic. Gwarantujemy
przyuczenie do zawodu.
Tel. 334711545, 516913603,
500507366, 512875366

staci ks. Skarbka. W wielu
książkach, opracowaniach,
tekstach źródłowych dotyczących naszego miasta, jak Sprzedam mieszkanie 44 m2,
również w kronice Oświę- ul. Budowlanych.
cimia zawarte są wzmianki Tel. 694201971
dotyczące proboszcza i jego
działań. Czytając biografię,
Redakcja
wgłębiamy się również w hiOświęcimskie Centrum Kultury,
GŁOS ZIEMI
storię miasta okresu II Rzeczul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim
OŚWIĘCIMSKIEJ
tel. 33 842 25 75, 33 842 44 63
pospolitej, następnie woje-mail: gzo@ock.org.pl
ny, okupacji i martyrologii,
a później kształtowania ko- Miesięcznik powołany w 1991 roku przez Radę Miasta Oświęcim
munistycznej rzeczywistości.
Polecam książkę o ks. Ja- Wydawca: Oświęcimskie Centrum Kultury Dyrektor: Apolonia Maj
naczelna: Ewelina Kostaś, sekretarz redakcji: red. Marzena Wilk,
nie Skarbku wszystkim oświę- Redaktor
korekta: Jadwiga Ząbroń, projekt graficzny: Paweł Adamus.
cimianom. Warto znać i przy- Stale współpracują: Marzena Kiryjczuk, Bogna Wernichowska, Adam Kuta,
pominać postacie ważne dla Andrzej Rzycki, Krzysztof Szostak, Łukasz Szymański, Andrzej Winogrodzki.
naszej małej ojczyzny. Dzięki Wieści z Oświęcimskiego Ratusza redaguje Katarzyna Kwiecień.
biografii możemy też wgłębić Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo resię w historię miasta, w któ- dagowania dostarczonych tekstów, nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.
rym mieszkamy. 		
Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o. Sosnowiec-Milowice, ul. Baczyńskiego 25 a

Pionowo:
A) Ogon komety;
* Leszek, znany polski bokser;
B) Likier kminkowy;
C) Strażacka siekierka;
* Cena towaru;
D) Kamień w pierścionku;
E) Marchwiowy barwnik;
* Zbędne kilogramy;
G) Tłok, ciżba;
* Żałobny kolor;
I) Zakład, przedsiębiorstwo;
* Pędziwiatr z bajki;
K) Łukowata kość;
* Pocztowe zawiadomienie;
Ł) Kwatera dla ucznia;
* Zawieszona na karniszu;
M) Największa małpa;
N) Badanie chemiczne;
* Góralskie to watra;
O) Pojazd malucha;
P) Część oka;
* Adam z programu „Zrób to sam”.

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

KOLEJNE WYDANIE
„Głosu Ziemi
Oświęcimskiej”
we wtorek,
22 MAJA 2018 R.
„gzo” W FORMIE
ELEKTRONICZNEJ
dostępny
NA WWW.OCK.ORG.PL
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Mistrzostwa Polski i zawody Pucharu Polski w kick-boxingu Oświęcimscy karatecy startowali w Bielsku-Białej i Rzeszowie

Rozpoznawalna marka

Dominika w blasku złota

Oświęcimscy kick-boxerzy
niemal każdymi zawodami
potwierdzają silną pozycję
na krajowej scenie. Ich marka
jest coraz bardziej rozpoznawalna. Tak było w mistrzostwach Polski rozegranych
w Warszawie i świdnickim
Pucharze Polski połączonym
z Otwartymi Mistrzostwami
Polski WKA WFMC.
Stolica gościła uczestników
mistrzostw kraju w kick-boxingu formuły K-1 Rules.
Oświęcimianie zdobyli dwa
wicemistrzowskie tytuły.
Srebro było udziałem Dominiki Chylińskiej oraz Mateusza Słoty.
– Podwójne wicemistrzostwo
Polski to spory sukces. Na
starcie stanęli sami doświadczeni kick-boxerzy i trzeba
umieć docenić już sam udział
w tak prestiżowych zawodach.
Formuła K-1 jest najbardziej
twardą i zarazem najbardziej
popularną wśród konkurencji
kick-boxingu – podkreśla sensei Mariusz Pawlus.
Oświęcimski Klub Karate
z sekcją kick-boxingu reprezentował tercet zawodników.
Dominika Chylińska rywalizowała w grupie juniorek
młodszych do 52 kg. Najlep-

Dominika
Chylińska
z Oświęcimskiego Klubu Karate została podwójną mistrzynią Polski. Nie miała
sobie równych w rywalizacji
juniorek kata (walka z cieniem) i kobudo (formy z bronią). Krajowy championat rozegrano w Rzeszowie.
Oświęcimianie z powodzeniem startowali także w Bielsku-Białej, gdzie odbyły się
Otwarte Mistrzostwa Śląska
w karate kyokushin.
XXIV Mistrzostwa Polski Oyama Polskiej Federacji Karate
w kata odbyły się w Rzeszowie. Na starcie stanęło ponad
230 zawodniczek i zawodników z 30 klubów Oyama Polskiej Federacji Karate. Organizatorem imprezy był Klub
Sportowy Oyama Rzeszów na
czele z sensei Patrycjuszem
Mostkiem 4 dan.
– Sukces Dominiki w konkurencji form potwierdza jej
wszechstronność i świetną
technikę – komentuje sensei
Mariusz Pawlus z Oświęcimskiego Klubu Karate.
– Pewnie zwyciężyła w grupie
juniorek w kata i kobudo. Duże
brawa dla sensei Tadeusza
Bednarczyka, eksperta kata za
przygotowania naszych zawod-

sza obecnie oświęcimska zawodniczka w finale musiała
uznać wyższość swojej starszej
koleżanki – Wiktorii Kolczyk,
która ma na swoim koncie mistrzostwo Polski Europy. Dominika przegrała na punkty.
Cyprian Brzeźniak startował w grupie seniorów do 67
kg i odpadł na etapie 1/16
turnieju. Przegrał na punkty z Aleksandrem Kalickim,
wielokrotnym mistrzem Polski w kick-boxingu oraz wicemistrzem świata muaythai.
Świetnie w Warszawie spisał
się Mateusz Słota (seniorzy
do 75 kg), który zgodnie odprawiał rywali w eliminacyjnych bojach. W ćwierćfinale
wygrał z Dominikiem Kaletą, ubiegłorocznym mistrzem
Polski, medalistą mistrzostw
świata i Europy. Niestety trudy
tej walki dały o sobie znać w finale i w walce o złoto Mateusz
Słota ostatecznie uległ Michałowi Burdanowi z Chełmna.
Z kolei ze Świdnicy, gdzie
rozegrano zawody Pucharu
Polski i Otwarte Mistrzostwa
Polski WKA WFMC w kick-boxingu reprezentanci OKK
przywieźli siedem medali. Na
najwyższym stopniu podium
w seniorskiej rywalizacji sta-

nęli Bartosz Fryc (K-1, kategoria do 75 kg) i Sebastian
Głownia (K-1, kategoria do
81 kg). Po złoto w juniorskiej
grupie sięgnął także Dominik Matusz (K-1, kategoria do
60 kg) oraz kadetka – Natalia
Matusz (light-contact, kategoria do 50 kg). Ta sama zawodniczka była druga w kick-light kadetek do 50 kg.
Na tym nie koniec medalowego dorobku oświęcimian.
Wśród seniorów trzecie miejsce zajął Cyprian Brzeźniak
(K-1, kategoria do 69 kg),
a Marcel Brzeźniak zdobył
brąz w grupie kadetów młodszych (light-contact, kategoria do 40 kg). Z kolei Łukasz
Nowak odpadł na etapie 1/8
finału.
– Słowa uznania należą się
przede wszystkim najmłodszym uczestnikom zawodów
karate i kick-boxingu. Udział
w walkach wymaga dużej odwagi i zaangażowania na treningach. Większość z nich
trenuje aż pięć dni w tygodniu, co jest sporym wyzwaniem w połączeniu ze szkołą
– powiedział sensei Mariusz
Pawlus, trener oświęcimskich
kick-boxerów.
– mac

Stoją od lewej: Katarzyna
Kotapka, Dominika Chylińska i sensei Tadeusz Bednarczyk

ników. Słowa uznania należą
się także Kasi Kotapce, która
przegrała o wejście do półfinału. Decyzja sędziów w jej przypadku nie była jednogłośna.
Wcześniej Kasia w efektownym
stylu przeszła przez fazę eliminacyjną – dodaje.
Tymczasem Bielsko-Biała gościło uczestników Otwartych
Mistrzostw Śląska. Oświęcimski klub reprezentowało
czworo karateków. Znakomi-

cie spisał się Szymon Dębski. Oświęcimianin stanął na
najwyższym stopniu podium
i wywalczył tytuł mistrza Śląska. W sumie w zawodach
wystartowało 136 karateków
z 25 klubów, którzy rywalizowali w kata i kumite. Organizatorem był Bielski Klub
Karate Kyokushin z sensei
Sławomirem Dubielem na
czele.
Oprócz złota Szymona Dębskiego zawodnicy Oświęcimskiego Klubu Karate wywalczyli jeszcze dwa medale.
Na drugim stopniu podium
stanęła Katarzyna Kotapka,
a brąz do miasta nad Sołą
przywiózł Adam Dzięgiel.
Poza strefą medalową znalazła się tylko Natalia Matusz,
która odpadła na etapie 1/8
bielskich zawodów. Wynik
karateków z Oświęcimia pozytywnie ocenia prezes klubu,
sensei Mariusz Pawlus.
– Pokazali, że idą we właściwym kierunku. Trafili na wymagających rywali, a poziom
walk był bardzo wysoki. Pamiętajmy, że kategorie wiekowe, w jakich startowali wymagają już sporych umiejętności
– powiedział Mariusz Pawlus.
– mac

Tylko punkt wywalczyli piłkarze Unii w trzech pierwszych Solarze zapowiadają walkę o trzecioligowe utrzymanie
meczach rundy rewanżowej
w każdym kolejnym meczu

„Biała Gwiazda” klubem
partnerskim

Zacisnęli zęby i nie wywieszają
„białej flagi”

O wiosennym falstarcie śmiało możemy mówić, jeśli chodzi o czwartoligowy zespół
z ulicy Legionów. W trzech
pierwszych meczach z Hutnikiem Nowa Huta, Dalinem
Myślenice i Orłem Piaski
Wielkie podopieczni Jacka
Dobrowolskiego wywalczyli
zaledwie punkt.
Zdecydowanie lepsze wiadomości niż z boisk napłynęły
z klubowych gabinetów. Unia
podpisała partnerską umowę
z krakowską Wisłą!
To niewątpliwie wielkie wyróżnienie dla oświęcimskiego
klubu. Radości z podpisania
umowy nie kryje prezes Unii
– Jerzy Jarosz.
Biało-niebiescy znaleźli się
w elitarnym gronie pięciu małopolskich klubów, z którymi
współpracuje „Biała Gwiazda”. Wcześniej Wisła związała
się z Piastem Skawina, Juventą
Starachowice, Futbolem Brzączowice i Akademią Piłkarską
Czarny Dunajec.
Na wiosenną inaugurację
Unia udała się na Suche Stawy. Tam już w pierwszej ko-

Wszyscy futbolowi kibice
w naszym regionie doskonale
wiedzą, w jak trudnej sytuacji
przed startem rundy rewanżowej w trzeciej lidze znaleźli się oświęcimscy solarze.
Klub, który w przyszłym roku
będzie obchodził setną rocznicę powstania, stracił strategicznego sponsora. W efekcie
seniorska drużyna przestała
praktycznie istnieć. Wszystko
runęło, niczym domek z kart.
Zastanawiano się, czy Soła wystartuje w rundzie rewanżowej i podejmie walkę o utrzymanie. Zbudowano zupełnie
nowy, młodziutki zespół, który prowadzi Tomasz Świderski. Piłkarskie braki są niwelowane przez szaloną ambicję
i serce do gry. Tak właśnie ma
prezentować się Soła w rundzie wiosennej. Nagrodą za
taką postawę był punkt zdobyty na wyjeździe w starciu
z Orlętami z Radzynia Podlaskiego. Oświęcimianie stracili
gola tuż przed końcem pierwszej połowy. Po zmianie stron
ruszyli do odrabiania strat,
ale brakowało skuteczności.

lejce doszło do pojedynku
na szczycie, czyli konfrontacji z miejscowym Hutnikiem,
który otwiera tabelę IV ligi.
Wspomagani przez liczną
grupę fanów oświęcimianie
przegrali niestety 4:2. Po meczu goście kierowali mnóstwo
uwag do arbitrów, którzy ich
zdaniem skrzywdzili unitów.
Wystosowali nawet oficjalne
pismo, w którym domagają
się wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych wobec
sędziów, którzy prowadzili pojedynek Hutnika z Unią
oraz nieobsadzania ich do ko-

lejnych meczów z udziałem
klubu z Oświęcimia.
Później drużyna z ulicy Legionów pauzowała, gdyż
z uwagi na fatalny stan boiska
ich pojedynek z Górnikiem
Wieliczka został przełożony
na inny termin. W dwóch kolejnych grach uzbierała tylko
punkt. Po wyjazdowej porażce z Dalinem Myślenice
2:0, Unia zremisowała u siebie z Orłem Piaski Wielkie
1:1. Oby w kolejnych spotkaniach było już zdecydowanie
lepiej...
– mac

Nie o takim starcie futbolowej wiosny marzyli wszyscy
kibice oświęcimskiej Unii
Fot. mac

Piłkarze oświęcimskiej Soły pierwszy wiosenny punkt wywalczyli na stadionie Orląt w Radzyniu Podlaskim
Fot. mac

Tak było aż do 83. minuty.
Wówczas wprowadzony zaledwie minutę wcześniej Radosław Syguła głową pokonał
golkipera Orląt i niespodziewanie zapewnił solarzom
cenny punkt.
– Wzmocniona w przerwie
zimowej drużyna z Radzynia
Podlaskiego była szczególnie wymagającym rywalem –
mówi Tomasz Świderski, trener Soły.
– Gospodarze górowali nad
nami przede wszystkim warunkami fizycznymi. Duże
brawa dla naszego zespołu,
który wyszarpał ten punkt.

Nie popadamy jednak w euforię, tylko twardo stąpamy
po ziemi – ocenił.
Później do Oświęcimia zawitała Avia Świdnik, która pokonała Sołę 3:0. Mecz bardzo pechowo rozpoczął się
dla gospodarzy, którzy już
po 10 minutach stracili gola
po samobójczym trafieniu
Arkadiusza Chlebowskiego.
Wszystko rozstrzygnęło się
w końcowych fragmentach.
Bramki zdobyte przez Dominika Malugę i Sebastiana
Orzędowskiego przypieczętowały zwycięstwo świdniczan.
– mac

sport
Puchar Polski Kobudo i Kenjutsu w Nowej Słupi z udziałem oświęcimian

IMAF (International Martial
Arts Federation) Polska był
głównym organizatorem Pucharu Polski Kobudo i Kenjutsu. Zawody odbyły się
w województwie świętokrzyskim, a konkretnie w Nowej
Słupi. Na starcie nie zabrakło
licznej delegacji z Oświęcimia, którą do występu przygotowywał instruktor shihan
Przemysław Wiśniewski.
W zawodach zaprezentowało się 110 zawodniczek i zawodników z całej Polski. Stowarzyszenie Japońskich Sztuk
Walki z Oświęcimia oddelegowało 18-osobową reprezentację. Wywalczyli oni
dokładnie taką samą ilość medali (osiemnaście!), zdobywając tym samym wyróżnienie
dla oświęcimskiego klubu
w postaci okazałego pucharu
za największą ilość miejsc na
podium.
Podopieczni shihana Przemysława
Wiśniewskiego
w różnych kategoriach aż
ośmiokrotnie sięgali po złoto. Pięciokrotnie zdobywa-

Fot. zbiory klubu

Silna reprezentacja grodu nad Sołą

li srebrne i brązowe medale.
Na najwyższym stopniu podium stanęli: Emila Osiecka
(kobudo dziewczęta, 10–12
lat), Zuzanna Michałek (kobudo dziewczęta, 13–15 lat),
Kacper Cienkosz (kobudo
chłopcy, 13–15 lat), Grzegorz
Wójcicki (kobudo, 16–18 lat),
Patrycja Pszczelińska (kobudo, kobiety 19+), Paweł Bongilaj (formy własne z bronią
19+) i dwukrotnie Krzysztof

Sewiołło (kobudo kategoria
mistrzowska oraz sport kenjustu senior).
Srebrne krążki były udziałem
Małgorzaty Łabaj (kobudo,
16–18 lat), Kamila Woszczyny (kobudo, mężczyźni 19+),
Dominiki Chwedczuk (kobudo, kobiety 19+), Pawła
Bongilaja (kobudo kategoria
mistrzowska), Rafała Wójcickiego (kata kenjutsu kategoria
mistrzowska).

Oświęcimską kolekcję uzupełniły medale w kolorze
brązowym – Igi Grabeckiej
(kobudo, dziewczęta 13–15
lat), Bartosza Tepera (kobudo, chłopcy 13–15 lat), Dominiki Siatki (kobudo, 16–18
lat), Remigiusza Stachowiaka,
(kata kenjutsu do 19 lat) oraz
Wiktorii Ładochy, Małgorzaty Łabaj i Dominiki Siatki
(kata kobudo drużynowe).
– mac

Juniorzy Unii Oświęcim po raz piąty w klubowej historii się- Witolda Magiery znakomicie
„weszła w mecz”. Na początku
gnęli po mistrzostwo Polski w hokeju na lodzie
drugiej tercji prowadziła 4:0,

Z bratnią pomocą górali...

Biało-niebiescy w złotym kolorze! Hokeiści UKH Unia po
raz piąty w historii zdobyli tytuł mistrzów Polski juniorów.
Na złoty medal czekali przez
ostatnich, długich dziesięć lat.
Po ostatnim spotkaniu, zgodnie z tradycją, spłonął kapelusz trenera Witolda Magiery.
Do końcowego triumfu poważnie przyczynili się hokeiści rodem z Nowego Targu,
którzy wzmocnili oświęcimski zespół w kwestii kadrowej.
Finały mistrzostw Polski juniorów rozegrano na jastrzębskim „Jastorze”. O medale
walczyło sześć zespołów wyłonionych drogą eliminacji.
Grupowymi rywalami unitów
były ekipy JKH GKS Jastrzębie i MOSM Tychy. W grupie
B los skojarzył ze sobą sosnowieckie Zagłębie, Polonię Bytom i Sokoły Toruń.
W pierwszym meczu biało-niebiescy ulegli gospodarzom z Jastrzębia 1:2, tracąc rozstrzygającego gola na
niespełna trzy minuty przed
końcową syreną. Jako pierwsi
„ukłuli” jastrzębianie. Krążek
za plecami Sebastiana Lipińskiego znalazł się na krótko
przed końcem pierwszej odsłony. W najmniej spodziewanym momencie goście
doprowadzili do wyrównania. Grając w osłabieniu (na
ławce kar Miłosz Noworyta),

gola zdobył Sebastian Brynkus. Wszystko rozpoczynało
się zatem od początku. Decydujący cios zadali niestety
jastrzębianie. W końcówce
spotkania losy pojedynku na
korzyść JKH GKS rozstrzygnął Jakub Blanik. Trener Witold Magiera zdecydował się
jeszcze na manewr z wycofaniem bramkarza, ale wynik
nie uległ już zmianie. Później UKH Unia ograła MOSM
Tychy 9:5. Wynik otworzyli
oświęcimianie, kiedy tyszanie
grali w... liczebnej przewadze.
Do tyskiej bramki trafił Łukasz
Kamiński, a karę mniejszą odsiadywał Bartosz Olchawski.
Później „worek z bramkami”
rozwiązał się na dobre. Druga odsłona zdecydowanie należała do unitów, którzy czterokrotnie pokonali bramkarza
rywali. Po 40. minutach prowadzili już 5:0 i sprawa awansu do półfinału była praktycznie rozstrzygnięta.
W ostatniej tercji obie drużyny zaprezentowały tzw. „radosny hokej”. Klasą błysnął
znany z występów w seniorskiej ekstralidze – Bartłomiej
Jeziorski. Tyski napastnik
zdobył aż cztery z pięciu goli.
Nagle z wysokiego prowadzenia 5:0, w 53. minucie zrobiło się tylko 6:5. Sytuacja na
tafli stała się nerwowa. Unia
ponownie odskoczyła na od-

ległość dwóch trafień dzięki Łukaszowi Kamińskiemu,
a w końcówce trener tyszan
wycofał bramkarza. Wówczas
do siatki dokładnie przymierzył Michał Magiera, pieczętując awans unitów do półfinału. „Kropkę nad i” postawił
jeszcze Sebastian Brynkus.
Unia pokonała ostatecznie
MOSM Tychy 9:5.
Nieprawdopodobny przebieg
miał mecz półfinałowy. Po
pierwszej tercji Unia prowadziła z Polonią 3:0 i wydawało
się, że jest już jedną nogą w finale. Tymczasem bytomianie
zdobyli sześć (!) kolejnych
goli, przedzielonych tylko
trafieniem Szymona Flasza.
Aż cztery razy „ukłuli” w wygranej 4:0 drugiej tercji i dwa
kolejne dorzucili w trzeciej.
W efekcie biało-niebiescy
znaleźli się w dramatycznej
sytuacji. Na 15 minut przed
końcem przegrywali 4:6.
Wtedy nastąpił kolejny nieprawdopodobny zwrot akcji.
Oświęcimianie wrócili do gry
za sprawą Bartosza Olchawskiego, który dwukrotnie pokonał bytomskiego bramkarza i doprowadził do remisu.
Decydujący cios na 40 sekund
przed końcową syreną zadał
Sebastian Brynkus. To był
niesamowity pojedynek...
Finałowym rywalem Unii był
JKH GKS Jastrzębie. Drużyna

a później 5:1. Jastrzębianie
nie zamierzali jednak wywieszać białej flagi. Na 5 minut
przed końcem zniwelowali straty do zaledwie jednego
gola, ale unici utrzymali jednobramkowe prowadzenie do
końca i mogli otworzyć szampany. W meczu o brąz Zagłębie Sosnowiec pokonało Polonię Bytom 4:3.
– To mój piąty rok pracy
z tym zespołem. Trzeci finał
i wreszcie wygrany. Bardzo
się z tego cieszę. W zdecydowanej większości znałem
tych chłopaków, kiedy byli
jeszcze dziećmi. Widziałem,
jak się rozwijają i podnoszą
swoje umiejętności, dlatego
radość jest szczególna. Byliśmy wzmocnieni chłopakami
z Nowego Targu, bo Podhale
nie miało zespołu w tej kategorii wiekowej. My z kolei też
nie mieliśmy pełnego składu.
Współpraca okazała się wzorcowa i wyszło nam złoto –
mówi Witold Magiera, trener
juniorów UKH Unii.
Finał: JKH GKS Jastrzębie –
UKH UNIA Oświęcim 4:5
(0:3, 2:2, 2:0)
Bramki: 0:1 Brynkus (Olchawski, M. Magiera) 08.22, 0:2 Huzior (Kamieniecki) 12.46, 0:3
M. Magiera (Brynkus) 13.13,
0:4 Prusak (Flasz) 22.34, 1:4
Pacoń (Jarosz, Blanik) 23.50,
1:5 Brynkus 27.07, 2:5 Misterkiewicz (Pelaczyk, Sołtys)
31.43, 3:5 Jarosz (Paś) 46.38,
4:5 Pelaczyk (Jarosz) 55.05.
– mac
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Czwarta edycja ogólnopolskiego turnieju minihokeja na lodzie „Czerkawski
cup”

Na „Narodowym”

Najmłodsi,
oświęcimscy
adepci hokeja na lodzie zajęli trzecie miejsce w czwartej
edycji ogólnopolskiego turnieju minihokeja na lodzie
„Czerkawski Cup”. Zawody od czterech lat organizuje
fundacja „Sport 7” Mariusza
Czerkawskiego. Finały odbyły
się w Warszawie na PGE Narodowym w ramach Projektu
„Zimowy Narodowy”.
– Było mnóstwo wzruszeń
i radości, zwrotów akcji oraz
zmian wyników – mówi Katarzyna Kot, prezeska UKH
Unia Oświęcim.
– Zawodnikom towarzyszyli rodzice, opiekunowie i publiczność, która licznie dopisała. Przez kilka godzin
wejście na lodowisko było
otwarte dla gości z zewnątrz,
którzy mogli zobaczyć zarówno mecze kwalifikacyjne,
jak i rundę finałową. Prestiżowi turnieju dodała wizyta ministra sportu i turystyki
Witolda Bańki oraz prezesa
Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzeja Kraśnickiego
– dodaje Katarzyna Kot.
Eliminacje rozgrywano w trzech
miastach. Na starcie stanęło 25 drużyn z całej Polski,
wśród których wyłoniono
dziewięciu finalistów. W tym
gronie nie zabrakło oświęcimian, którzy okazali się najlepsi w turnieju w Dębicy.
UKH Unia reprezentowa-

li uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 11 z rocznika 2008
i młodsi.
Oświęcimianie
poprawili swój ubiegłoroczny wynik. Przypomnijmy, iż w poprzedniej edycji „Czerkawski
Cup” zajęli czwarte miejsce.
W tym roku przegrali dopiero po rzutach karnych mecz
o wielki finał. Z kolei w spotkaniu o trzecie miejsce pokonali Tyskie Lwy 4:2. Najlepszym zawodnikiem UKH
Unia Oświęcim został wybrany Antoni Noworyta.
– W tym roku eliminacje do
piątej edycji turnieju „Czerkawski Cup” odbędą się także
na oświęcimskim lodowisku.
Będziemy gościli Mariusza
Czerkawskiego i Wojciecha
Tkacza, którzy poprowadzą
dla naszych zawodników pokazowy trening – kończy prezeska UKH Unia Oświęcim.
UKH Unia wystąpiła w składzie: Nataniel Bik, Kacper
Rydzoń, Aleksander Wanat,
Radosław Kot, Jakub Olejarz, Antoni Noworyta, Piotr
Płatacz, Paweł Płatacz, Piotr
Kusak, Mateusz Wiśniowski,
Oliwier Rał, Igor Malinowski, Franciszek Kościelniak,
Jan Połącarz, Dominik Szewczyk. Trenerzy: Robert Piecha
i Małgorzata Gałuszka.
– mac

Dwa zwycięstwa i dwie porażki oświęcimian
w stolicy Górnego Śląska

Ligowe i zawodowe
walki
W Katowicach walczono
w ramach Polskiej Ligi Kick-boxingu. Po lidze odbyły się
też walki zawodowe Silesian
Professional
Kick-boxing.
Zaprezentowało się czterech
zawodników z Oświęcimia,
a ich występ pozytywnie ocenił sensei Mariusz Pawlus.
Zawody ligowe odbyły się
pod patronatem Polskiego Związku Kick-boxingu.
Oświęcimski Klub Karate reprezentował Dawid Pawlus
oraz Sebastian Głownia. Ten
pierwszy wygrał w K-1 do
81 kg, a wyższość swojego rywala musiał uznać Sebastian
Głownia (do 81 kg).
W Silesian Professional Kick-boxing zaprezentował się
Bartosz Fryc (K-1, do 77 kg)
i Mateusz Słota (K-1, do
81 kg). Fryc pokonał Krzysztofa Mariańczyka z Paco

Team, zaś Słota uległ Damianowi Pająkowi z Jenel FC.
– To był udany występ – ocenia Mariusz Pawlus.
– Walki ligowe stały na dobrym poziomie, o czym najlepiej świadczy przegrana Sebastiana Głowni, aktualnego
mistrza Polski WKA/WFMC.
Duże brawa dla Dawida,
który po dłuższej przerwie
wygrał z mocnym zawodnikiem gospodarzy. Udział
w walkach zawodowych potwierdził ich wysoki poziom.
Mateusz przegrał przez wskazanie, ale zaprezentował się
z bardzo dobrej strony na tle
dużo cięższego przeciwnika.
Z kolei Bartosz nie dał najmniejszych szans rywalowi
i pewnie wygrał na punkty –
zakończył sensei Pawlus.
– mac
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