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Kajakiem przez Oświęcim
Jak wygląda Oświęcim z perspektywy lustra rzeki Soły? Przez wiele lat tylko nieliczni mogli się przekonać o urokach oświęcimskich brzegów, teraz jednak to się zmieniło. Stworzono bowiem możliwość
spływów kajakiem. Każdy, kto ma ochotę, może z nich skorzystać i popłynąć wyznaczonym odcinkiem rzeki.
Fot. UM Oświęcim, M. Kapustian

Słoneczna i ciepła niedziela
13 maja skłaniała do aktywnego wypoczynku, dlatego nie
brakowało osób, które zdecydowały się na przejażdżkę
kajakiem po Sole. Tego dnia
wystartowała nowa rekreacyjno-turystyczna oferta Oświęcimia – wypożyczalnia kajaków, której organizatorem jest
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu. Współpracują z nim Towarzystwo
Krzewienia Kultury Fizycznej „MOTOR” Andrychów
oraz Miejskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
w Oświęcimiu, które są odpowiedzialne za zapewnienie
sprzętu oraz bezpieczeństwo
uczestników spływu.
– Jesteśmy zadowoleni z inauguracji projektu. Oferta
spotkała się z dużym zainteresowaniem i entuzjazmem,
skorzystało z niej około stu
osób. A do tego jeszcze dopisała przepiękna pogoda –
mówi Agata Gworek, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Oświęcimiu.
Zainteresowani mają do przepłynięcia blisko 2,5-km odcinek Soły od tzw. „plaży” na
bulwarach aż do progu wodnego Broszkowice. To niezwykle malowniczy fragment
rzeki, który teraz można podziwiać od nieznanej do tej
pory strony.
Spływy kajakowe organizowane będą w co drugą niedzielę do 16 września, najbliższy odbędzie się już 27 maja.
Wypożyczalnia będzie czynna od godziny 12:00 do 17:00.
Będą z niej mogły korzystać
wszystkie osoby pragnące
spędzić aktywnie czas wolny,
których stan zdrowia pozwala na pływanie kajakiem po
rzece, bez względu na umiejętność pływania. Kajak może

wypożyczyć wyłącznie osoba
dorosła, a dzieci i młodzież
do ukończenia 18. roku życia
mogą korzystać z oferty wyłącznie pod opieką rodziców
bądź opiekunów prawnych,
biorących na siebie całkowitą
odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oferuje
piętnaście dwuosobowych kajaków. Bilet za miejsce kosztuje 10 zł, są też bilety ulgowe,
których koszt to 6 zł. Z powrotem do centrum Oświęcimia kajakarzy zabiera bus.
– Wszyscy organizatorzy, na
starcie i na mecie, są w stałym kontakcie telefonicznym.
W momencie wypożyczenia
i wyruszenia kajaków pracownik z punktu startowego
przekazuje informacje pracownikom na mecie o ilości wypływającego sprzętu
i osób. Wszystko organizacyjnie działa bardzo płynnie,
pracownicy mają przez cały
czas stałą, bieżącą informację
o sytuacji. Kajaki z mety na
start zabiera specjalna przy-

czepa. Oprócz tego jest bus
osobowy przewożący kajakarzy z powrotem na miejsce startu, jeśli mają taką potrzebę i ochotę. Część ludzi
nie korzysta z tej możliwości
i wraca piechotą – informuje
Agata Gworek.
Nowa forma rekreacji jest dobrą okazją do aktywnego spędzenia wolnego czasu przez
oświęcimian, a także turystów.
– Co roku w sezonie letnim
staramy się przygotowywać
coś nowego dla mieszkańców
– atrakcje w obrębie Starego Miasta. W ubiegłym roku
była to Strefa Wypoczynku
na bulwarach, którą oczywiście będziemy kontynuować
także w tym roku. W czerwcu
zostanie ona uruchomiona na
weekendy, a w okresie wakacyjnym będzie funkcjonować
codziennie. Ale mamy też
nową atrakcję, wypożyczalnię
kajaków na Sole, na którą zapraszamy zarówno mieszkańców Oświęcimia, jak i gości
i turystów – podkreśla Janusz

Chwierut, prezydent Oświęcimia.
–
Ponaddwukilometrowy
odcinek spływu trwa około godziny i jest w bardzo
urokliwym miejscu. Sam już
z niego skorzystałem i powiem, że odkrywa się dzięki niemu inny Oświęcim –
taki, którego nie widzi się
na co dzień. Zachęcam każdego. Myślę, że to atrakcyjna oferta także dla rodzin
z dziećmi, ponieważ odcinek rzeki ma spokojny nurt
i można przepłynąć go wol-

no, podziwiając brzegi rzeki
Soły. Jeżeli projekt będzie się
cieszył popularnością, to nie
wykluczam, że w przyszłym
roku będziemy mogli wypożyczyć kajak co niedzielę –
dodaje prezydent Chwierut.
Spływ kajakiem niewątpliwie gwarantuje niecodzienne
i niezapomniane emocje.
– Jest to nowa alternatywa spędzenia wolnego czasu
w naszym mieście. Daje możliwość poznania części rzeki,
której oświęcimianie raczej
nie znali, ponieważ nie da się
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tam spacerować wzdłuż brzegu Soły. Zaletami są przede
wszystkim możliwość kontaktu z naturą i wspólne spędzanie czasu wolnego z rodziną czy znajomymi – zaznacza
dyrektor MOSiR-u.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania rejsu z uwagi na nieodpowiednie warunki atmosferyczne
lub wysoki stan wody na rzece. Szczegółowy regulamin
korzystania z kajaków znajduje się na stronie internetowej organizatora – mosir.
oswiecim.pl/.
Wypożyczalnia
kajaków
u brzegu Soły w Oświęcimiu
pięknie nawiązuje do przedwojennych tradycji kajakarstwa w naszym mieście. Warto sięgnąć pamięcią do 1933
roku, kiedy to Harcerska
Drużyna Żeglarska im. Maurycego Beniowskiego, która
działała w oświęcimskim hufcu harcerskim wybudowała
na lewym brzegu rzeki Soły,
nieopodal zamku, przystań
żeglarską. Stała się ona podstawową bazą działalności
drużyny, zwanej też Pierwszą
Drużyną Żeglarską. Dzięki jej
działaniom i pracy instruktorów, przede wszystkim Juliana
Wilkosza, Feliksa Klai i Mariana Klai wyraźnie wzrosła ilość pływających sportowo na kajakach oświęcimian.
Przedwojenny Oświęcim był
wtedy gospodarzem licznych
imprez żeglarskich: spływów,
wyścigów kajakowych na
krótkich i długich dystansach
– w tym o międzynarodowej
obsadzie, a także parad i sztafet kajakowych.
– Marzena Wilk
Reklama

WKRÓTCE WAKACJE

REHABILITACJA
MASAŻE
ZABIEGI
DOJAZD LUB GABINET

Rejestracja telefoniczna

793 083 999

PROMOCJA! NAJTANIEJ!
70 zł za 1 godz.

Z NASZĄ POMOCĄ

SPĘDZISZ JE TAM, GDZIE CHCESZ

ZADZWOŃ

606 349 737
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Marsz afirmujący życie

Spalarnia – ostatnie
konsultacje

Już siódmy raz ulicami Oświęcimia przejdą uczestnicy
Marszu dla Życia i Rodziny, wydarzenia, które odbywa się Publiczna dyskusja zakończy szerokie konsultacje społeczne
w wielu miejscowościach w Polsce.
dotyczące projektu powstania Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów w Oświęcimiu.
Tegoroczny Marsz dla Życia Marii Panny w Oświęcimiu, Dodatkowo, w ramach marpo której wyruszymy radosnym pochodem. Jak co
roku zapraszamy do udziału oświęcimskie rodziny
i wszystkich uznających życie, rodzinę i Ojczyznę za
wartości, o które trzeba dbać
szczególnie i w każdym czasie – dodaje.
Marsz wyruszy o godz. 13:30
spod kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny i będzie wiódł ulicami:
Kościelną,
Dąbrowskiego,
przez pl. Tadeusza Kościuszki, Sienkiewicza, Zaborską,
Pilata, Olszewskiego, Śniadeckiego, Tysiąclecia i Budowlanych na teren przy
Szkole Podstawowej nr 9
w Oświęcimiu. Tam odbędzie
się piknik rodzinny urozmaicony zabawami, występami uczniów z oświęcimskich
szkół, prezentacjami, konkursami, a na koniec pikniku wystąpi zespół Włóczykije
(godz. 18:00).

szu, organizatorzy przewidzieli sesję pt. „Rodzina kolebką miłości Boga i Ojczyzny
– ku Niepodległej”, która odbędzie się 8 czerwca w Oświęcimskim Centrum Kultury.
W jej programie znalazł się
występ muzyczny, wykład
historyczny i projekcja filmu
„Zerwany kłos”, a tematyka
sesji będzie nawiązywać do
losów i roli rodziny w czasie
walki o niepodległość i odbudowę państwa polskiego.
Organizatorami marszu są
środowiska działające przy
parafii Świętego Maksymiliana Męczennika w Oświęcimiu: Akcja Katolicka, Bractwo Trzeźwości, Domowy
Kościół Ruch Światło–Życie
i Stowarzyszenie „Abstynencja”. Marsz odbędzie się pod
honorowym patronatem Ordynariusza Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Starosty Powiatu
Oświęcimskiego i Prezydenta
Miasta Oświęcim.

POD PATRONATEM GZO

To już dwudziesty raz
27-kilometrowa trasa XX Rodzinnego Rajdu Rowerowego powiedzie uczestników z Oświęcimia do Libiąża i z powrotem.
Jubileuszowy rajd wyruszy
23 czerwca br. o godz. 10:00.
Zarówno start, jak i meta
będą zlokalizowane na oświęcimskich bulwarach. Półmetek przewidziano na terenie
ośrodka rekreacyjnego „Megalopark Szyjki”.
Bilety uprawniające do udziału w rajdzie w cenie 12 zł będą
niebawem dostępne w siedzibie organizatora – Miejskiego

Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Oświęcimiu przy ul. Legionów 15. Pakiet startowy obejmuje koszulkę, wodę do picia,
przekąskę na półmetku, posiłek na mecie, a także ubezpieczenie. Bilety można będzie
zakupić także w dniu rajdu,
płacąc 2 złote więcej.
Na mecie – około godz. 14:00
– na uczestników czekać będzie wiele atrakcji. Organiza-

torzy przygotowali konkursy
sprawnościowe, łamigłówki
i zabawy dla najmłodszych.
Szczegóły już wkrótce na
stronie internetowej www.
mosir.oswiecim.pl oraz na
Facebooku.
Sponsorem głównym przedsięwzięcia jest Operator Gazociągów
Przesyłowych
GAZ-SYSTEM SA.
– ekt

Kolorowy Oświęcim
Młodzieżowa Rada Miasta oraz Urząd Miasta Oświęcim zapraszają na plenerową imprezę pn. „Kolorowy Oświęcim”.
Przedsięwzięcie odbędzie się
3 czerwca br. na parkingu
przy oświęcimskich bulwarach. Początek o godz. 16:00.
W programie koncert, występ
iluzjonisty, pokazy sztuk walki oraz udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej.
Oczywiście nie zabraknie
wzbudzających rokrocznie
entuzjazm rzutów proszkiem Holi (godz. 17:00, 18:00
i 18:45).

Organizatorzy
zapraszają
także do skorzystania z bezpłatnych dmuchańców dla
młodzieży i malowania twarzy. Przewidziano również
konkursy z nagrodami, malowanie kredą i stoisko gastronomiczne. Zakończenie
imprezy ok. godz. 19:00.
Kolorowy Oświęcim odbywa
się pod patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim.
– ekt

Po wielu publikacjach w lokalnych i regionalnych mediach oraz rozległym kolportażu bezpłatnej gazety
informacyjnej „Nowa Energia dla Oświęcimia” przyszedł
czas na bezpośrednie spotkanie z oświęcimianami.
29 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się
publiczna dyskusja w sprawie
projektu Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów
(ZTPO), zwanego też spalarnią.
Dyskusja jest elementem
konsultacji społecznych organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu. Spotkanie jest otwarte
dla mieszkańców, uczestniczyć w nim może każdy, a jego
celem jest zebranie w jednym
miejscu wszystkich stron postępowania, uczestników na
tzw. prawach strony oraz innych przedstawicieli społeczeństwa, którzy chcą złożyć
dodatkowe wnioski i uwagi.
– Spotkanie w takiej formie
da nam możliwość prezentacji naszego projektu szerszemu gronu mieszkańców,
z możliwością natychmiastowej odpowiedzi na ewentualne wątpliwości – mówi Agata
Kościelnik, kierownik Komunikacji Korporacyjnej Synthos.
– Łącznie na temat ZTPO
ukazało się ponad pięćdziesiąt różnych materiałów
w mediach, stworzyliśmy
stronę internetową z formularzem kontaktowym, a także zorganizowaliśmy jedną
z większych w historii Oświę-

Fot. Synthos SA

i Rodziny odbędzie się w naszym mieście w niedzielę
10 czerwca.
– W tym roku, manifestując publicznie afirmację życia i rodziny, pragniemy nawiązać do setnej rocznicy
odzyskania niepodległości
Polski i przypomnieć o tym,
że ostoję polskości stanowiły rodziny. One kształtowały
patriotyczne postawy w całym okresie dążenia do niepodległości, wychowywały
dzieci w duchu wiary i miłości Ojczyzny. W tegorocznym marszu pójdziemy więc
pod hasłem „Rodzina kolebką miłości Boga i Ojczyzny” – mówi Dorota Kinalczyk z Akcji Katolickiej przy
parafii św. Maksymiliana,
współorganizatorka oświęcimskiego Marszu dla Życia
i Rodziny.
– Rozpoczniemy mszą świętą o godzinie 12:00 w parafii
Wniebowzięcia Najświętszej

cimia akcję kolportażu wydawnictwa informacyjnego,
które trafiło do wielu skrzynek pocztowych mieszkańców – informuje Agata Kościelnik.
– Jeśli jednak do kogoś nie
dotarły materiały przygotowane przez nas w ramach
kampanii
informacyjnej
„Nowa energia dla Oświęcimia”, to spotkanie 29 maja
będzie doskonałą okazją do
poznania szczegółów projektu spalarni – dodaje.
Zebranie odbędzie się 29 maja
2018 r. o godz. 17:30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej
Galeria Książki w Oświęcimiu przy ul. Nojego 2B (aula
św. Wawrzyńca). Będzie to finał konsultacji, które oprócz
niezbędnych działań wynikających z prawa wsparł także
inwestor ZTPO. Szczegółowe
informacje na temat inwestycji znajdują się na stronie internetowej energiaoswiecim.
pl, można też zadać pytania
drogą e-mailową na adres
kontakt@energiaoswiecim.pl

lub korzystając z formularza
kontaktowego na stronie.
Planowany Zakład Termicznego Przetwarzania Odpadów (ZTPO), inaczej zwany
spalarnią, w założeniu ma
pełnić funkcję nowoczesnej
elektrociepłowni. Instalacja
zamiast węglem będzie zasilana odpadami, z których
w większości odzyskane zostaną wcześniej wszystkie
wartościowe surowce, m.in.
szkło, papier, metal. Powstający z ZTPO prąd będzie zasilał urządzenia Synthos, a ciepło trafi również do miejskiej
sieci ogrzewającej budynki na
terenie Oświęcimia.
Instalacja ZTPO została wpisana przez radnych sejmiku do Wojewódzkiego Planu
Gospodarki Odpadami dla
Województwa Małopolskiego. Obecnie projekt znajduje
się na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Inwestorem nowego projektu jest
Grupa Synthos SA.
– Marzena Wilk

Fundusz dla najzdolniejszych
Ogłoszona została kolejna, dziewiętnasta już, edycja konkursu „Stypendium dla najzdolniejszych”.
Stypendia przyznawane są
z Funduszu im. Stanisława
i Marii Neumannów, działającego pod patronatem Fundacji na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży
w Oświęcimiu. Celem funduszu jest wspieranie edukacji uzdolnionej młodzieży z terenu miasta i gminy
Oświęcim. Korzystać z niego
mogą uczniowie szkół średnich, kończący naukę i zamierzający podjąć studia na
wyższych uczelniach, których

sytuacja materialna jest ciężka. O przyznaniu stypendium
decydują: ponadprzeciętne
uzdolnienia
potwierdzone
wynikami (świadectwo, osiągnięcia artystyczne, naukowe
itp.), trudna sytuacja finansowa (potwierdzony średni zarobek netto na jednego
członka rodziny), a także dodatkowe rekomendacje (np.
szkoły, instytucji, stowarzyszeń, parafii, nauczycieli).
Wnioski kandydatów zawierające list motywacyjny

i załączniki odpowiadające
przyjętym kryteriom należy składać do 25 czerwca br.
w sekretariacie Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Fundusz
im. Stanisława i Marii Neumannów” lub przesłać pocztą
na adres MDSM-u.
Warunkiem uruchomienia
przyznanego stypendium jest
przedłożenie zaświadczenia
o przyjęciu na studia.
– In
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Obywatelskie inicjatywy
3. edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego rozpoczęła się. Dzięki temu mieszkańcy Małopolski
mogą zgłaszać swoje pomysły, które przyjmowane są od
7 maja do 6 czerwca.
Budżet obywatelski to propozycja dla tych, którzy mają
ciekawe pomysły, na co wydać publiczne pieniądze, by
dobrze służyły mieszkańcom regionu. Liczy się przede
wszystkim
kreatywność
i odrobina chęci, a jeśli zgłoszony projekt wygra głosowanie, to Urząd Marszałkowski
zrealizuje to zadanie lub powierzy jego wykonanie organizacji pozarządowej. W tym
roku urząd przeznaczył do

zagospodarowania w ramach
obywatelskiego budżetu aż
8 mln zł. Każdy Małopolanin,
który ukończył 16. rok życia, w ramach swojego miejsca zamieszkania może zgłosić dwa typy zadań – małe
lub duże. Małe to takie, które dotyczy danego powiatu
lub miasta Krakowa, a jego
wartość mieści się w granicach od 50 tys. zł do 100 tys.
zł. Aby zgłosić zadanie małe
wystarczy zebrać 30 podpi-

sów poparcia. Zadanie duże
dotyczy co najmniej 2 powiatów położonych w danym subregionie lub Krakowa, a jego wartość mieści
się w granicach od 100 tys. zł
do 400 tys. zł. Dla zgłoszenia
zadania potrzeba podpisu
sześćdziesięciu osób. Swoje
zadanie można przygotować
przez internet, gdzie dostępny jest formularz, który pomoże uniknąć błędów formalnych – bo.malopolska.pl.

Dworcowe zmiany
Wraz z początkiem wakacji rozpocznie się przebudowa budynku dworca Polskich Kolei Państwowych w Oświęcimiu.
Dotychczas pasażerowie mieli do dyspozycji jedynie uruchomioną małą poczekalnię
i kasę biletową, ponieważ budynek był zamknięty. Obecnie trwa procedura przetargowa wyłonienia wykonawcy
przebudowy oświęcimskiego
dworca.
– Przetarg jest w toku. Planowane rozpoczęcie inwestycji to przełom czerwca i lipca
bieżącego roku – zapowiada
Tomasz Leś z Biura Komunikacji i Promocji Polskich Kolei Państwowych SA.
– W pierwszej kolejności wyznaczony zostanie plac budowy i uruchomiony dworzec
tymczasowy do obsługi po-

Jedna z wizualizacji nowego budynku dworca

dróżnych na czas trwania inwestycji. Następnie wyburzony zostanie istniejący budynek
starego dworca kolejowego.
Po wybudowaniu nowego
obiektu oraz parkingów wokół
niego zostanie uruchomiony
nowy dworzec – dodaje Leś.

Oddali hołd
27 kwietnia to od wielu lat szczególny
dzień dla oświęcimskich nauczycieli.

Fot. oswiecim.znp.edu.pl

Tego dnia członkowie powiatowego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego
spotykają się przy pamiątkowej tablicy umieszczonej na
budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-

go przy ul. Kościelnej. Również i w tym roku wspominali
swoich poprzedników, którzy
oddali życie za wolną Polskę.
Później dołączyli do swoich
koleżanek i kolegów ze Śląska i Małopolski, którzy w ra-

Oświęcimski dworzec PKP
znacznie zmaleje, jednak zyska na funkcjonalności i będzie dostosowany do obecnych potrzeb podróżujących
koleją. PKP SA planuje, że
w miejscu dotychczasowego niefunkcjonalnego i niszmach XXXIII Ogólnopolskich
Nauczycielskich Dni Pamięci
i Pokoju spotkali się w byłym
niemieckim
nazistowskim
obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz. W tradycyjnym Marszu Milczenia przeszli pod Ścianę Śmierci, gdzie
oddali hołd poległym i pomordowanym nauczycielom.
Kwiaty złożyli także w Bloku
XV pod tablicą poświęconą
Marianowi Batce, nauczycielowi, który więziony w KL
Auschwitz dobrowolnie oddał życie za młodego chłopca – Mieczysława Pronobisa.
Spędził w celi śmierci cztery
dni, zmarł 27 kwietnia 1941 r.
W 1986 r. Teresa Bogacz prezes Okręgu ZNP w Bielsku-Białej zainaugurowała Dni
Pamięci i Pokoju, aby uczcić
pamięć nie tylko Mariana
Batki, ale wszystkich pedagogów, którzy stracili życie podczas drugiej wojny światowej.
– ekt

Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego będą analizować
i oceniać zadania pod kątem
formalnym i możliwości ich
realizacji. Lista zadań dopuszczonych do głosowania
ogłoszona zostanie najpóźniej 31 sierpnia br.
Na zadania, które przeszły weryfikację Małopolanie będą mogli głosować od
10 września do 5 października. Wyniki głosowania, a tym
samym zadania, które zostaną zrealizowane w ramach
3. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego poznamy do 30 listopada 2018 r.
Więcej informacji o Budżecie
Obywatelskim Województwa
Małopolskiego można znaleźć na stronie internetowej
bo.malopolska.pl/.
– In
czejącego obiektu powstanie
nowy, który będzie odpowiadał potrzebom wszystkich
grup pasażerów, w tym osób
niepełnosprawnych.
– Planujemy budowę jednokondygnacyjnego i lepiej dostosowanego do potrzeb podróżnych obiektu. W części
pasażerskiej pojawi się między innymi poczekalnia, toalety oraz miejsce na biletomaty i automaty vendingowe,
np. z napojami i żywnością
– mówi Paulina Jankowska,
rzecznik prasowy Polskich
Kolei Państwowych SA.
– W ramach prac planowany jest również demontaż,
zabezpieczenie i renowacja
znajdującej się w oświęcimskim dworcu mozaiki, która
stanowić będzie fragment elewacji nowego dworca. W pobliżu budynku zlokalizowane
zostaną miejsca parkingowe
– informuje rzecznik.
– In

Majowe rocznice
Oświęcimianie radośnie świętowali
227. rocznicę uchwalenia Konstytucji
3 maja.

Obchody rozpoczęło tradycyjne już wspólne śpiewanie
pieśni patriotycznych i msza
święta w intencji Ojczyzny
w sanktuarium Matki Bożej
Wspomożenia Wiernych. Po
niej kolorowa parada patriotyczna przeszła ulicami Starego Miasta na plac Tadeusza
Kościuszki, gdzie odbyła się
główna uroczystość rocznicowa.
Dużą popularnością cieszyło się stoisko patriotyczne na
Rynku Głównym, oferujące malowanie twarzy w barwy narodowe oraz papierowe
chorągiewki.

To nie jedyne majowe uroczystości, podczas których
wspominaliśmy ważne daty
z naszej historii. 8 maja minęła 73. rocznica zakończenia II wojny światowej. Kwiaty upamiętniające obrońców
Ojczyzny złożone zostały na
płycie Grobu Nieznanego Żołnierza, a także na cmentarzu
parafialnym pod pomnikiem
Żołnierzy Polskich poległych
w latach 1914–1918, 1918–
1921, 1939–1945 i pod pomnikiem Żołnierzy Polskich
poległych w obronie Oświęcimia we wrześniu 1939 r.
– ekt
Płatne

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu otrzymał pierwszą transzę
5 autobusów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.
Tytuł projektu:

„Poprawa jakości transportu publicznego w Oświęcimiu
poprzez zakup ekologicznych autobusów”
fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020
działanie: 4.5. NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI
poddziałanie: 4.5.2. NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI – SPR
dziedzina: transport
wartość projektu: 25 953 000.00 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 17 935 000.00 zł

Planowana realizacja projektu została podzielona na 5 transz:
– I transza: 2 autobusy o długości 8,9 m i 3 autobusy o długości 10,5 m
– II transza: 2 autobusy o długości 8,9 m i 3 autobusy o długości 10,5 m
– III transza:1 autobus o długości 10,5 m i 2 autobusy o długości 12 m
(hybrydowe) 						
– „Organizacja i koordynacja rozkładów jazdy”			
– IV transza: 1 autobus o długości 7,36 m, 1 autobus o długości 10,5 m
i 2 autobusy o długości 12 m (hybrydowe)			
– V transza: 3 autobusy o długości 12 m (hybrydowe) 		

– maj 2018 rok,
– sierpień 2018 rok,
– listopad 2018 rok,
– grudzień 2018 rok,
– styczeń 2019 rok,
– maj 2019 r.
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200 lat poczty w Oświęcimiu
– Głównym wydarzeniem
obchodów dwusetnej rocznicy będzie uroczyste otwarcie wystawy eksponatów,
wydawnictw i pamiątek pocztowych 6 września w Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
Wszystkie jubileuszowe walory będzie można zakupić
na przygotowanym stoisku
pocztowym podczas otwarcia, a także w Urzędzie Pocztowym w Oświęcimiu – informuje Józef Gonciarczyk,
oświęcimski klub filateli- prezes Klubu Filatelistów
stów planuje przygotowanie i Numizmatyków im. A. Ori wydanie trzech kart poczto- łowskiego przy OCK.
– In
wych.

W tym roku jesienią przypada dwusetna rocznica Poczty Polskiej w naszym mieście. Klub Filatelistów i Numizmatyków im. A. Orłowskiego działający przy Oświęcimskim Centrum Kultury wraz
z oświęcimską pocztą już teraz przygotowują się do jubileuszu.
W jaki sposób i kiedy w naszym mieście pojawiła się
poczta? Po uzgodnieniach
z rządem pruskim decyzją
Komory Nadwornej w Wiedniu otwarcie stacji pocztowej w Oświęcimiu nastąpiło
1 listopada 1818 roku. Od tej
pory z naszego miasta prowadził trakt pocztowy do
Kęt oraz do Mikołowa przez
Nowy Bieruń. Pierwszym

poczmistrzem był Kajetan
Russocki, urządzając stację
na swoim majątku w dworku, który zdaniem oświęcimskich filatelistów znajdował
się u zbiegu ulicy Zatorskiej
i Głębokiej (obecnie J. Dąbrowskiego i Ł.Górnickiego).
Aby upamiętnić tę rocznicę
Poczta Polska przygotowała
okolicznościową frankaturę
mechaniczną według projek-

tu oświęcimskiego klubu filatelistów, która jest w użyciu
od 15 maja i będzie do końca tego roku, a od 6 czerwca

będzie jubileuszowy stempel. Poczta wyda także na tę
okazję beznominałową kartę pocztową. Oprócz tego

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. Podczas uroczystości jubilaci otrzymali odznaczenia przyznane przez Prezydenta RP za długoletnie pożycie
małżeńskie, a od prezydenta Oświęcimia Janusza Chwieruta nagrody finansowe. Odznaczenia i nagrody przyznawane są
małżeństwom, które jubileusz obchodziły w ubiegłym, 2017 roku.
Uroczystości poprzedziła msza św. odprawiona w kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Podczas spotkań przed
jubilatami wystąpił Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim „Hajduki” i „Małe Hajduki” z Oświęcimskiego Centrum Kultury oraz Jadwiga Florek. W tym wydaniu „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” prezentujemy pary obchodzące złote gody z dwóch ostatnich spotkań.

Jubilaci obchodzący
złote gody (16.04.2018):

Łucja i Stanisław Krystianowie,
Danuta i Sylwester Kubińscy,
Stanisława i Karol Kuczkowie,
Krystyna i Józef Kupczakowie,
Adela i Kazimierz Bigajowie,
Elżbieta i Stanisław Jasieniakowie, Zofia i Julian Lenczowscy,
Halina i Ryszard Łakomi,
Maria i Józef Jaszczurowie,
Magdalena i Władysław Majerowie,
Janina i Bolesław Jęczmykowie,
Maria i Stanisław Majkutowie,
Irena i Józef Jureccy,
Anna i Czesław Malostowie,
Maria i Józef Kajtowie,
Zofia i Walenty Manturowie,
Anna i Jan Kiszczakowie,
Danuta i Bronisław Kołodziejczy- Maria i Bronisław Niciejowie,
Anna i Karol Nowakowie,
kowie,
Janina i Henryk Nowiccy,
Genowefa i Ludwik Korbelowie,
Stefania i Andrzej Olejarzowie,
Rozalia i Józef Kościelniakowie,
Maria i Jan Pałkowie,
Janina i Jan Kościółkowie,
Maria i Marian Panfilowie,
Kazimiera i Jan Koziołowie,
Teresa i Jan Pańczakowie,
Halina i Piotr Krupowie,
Teresa i Władysław Penowie,
Władysława i Józef Pędziwiatrowie.

Jubilaci obchodzący
złote gody (24.04.2018):
Anna i Tadeusz Wyrobowie,
Anna i Henryk Pilarscy,
Janina i Julian Piotrowscy,
Krystyna i Tadeusz Polakowie,
Jadwiga i Andrzej Potaczkowie,
Barbara i Stanisław Ramzowie,
Helena i Tadeusz Rozdolscy,
Lidia i Jan Rusinowie,
Janina i Marek Sekundowie,
Stefania i Jan Stachurowie,
Danuta i Władysław Staniszowie,
Janina i Alojzy Stańczykowie,
Władysława i Andrzej Steizerowie,
Teresa i Jan Stokłosowie,
Anna i Stanisław Surdzielowie,
Emilia i Jan Sutkowscy,
Danuta i Modest Szkudniewscy,
Anna i Józef Szlachcicowie,
Krystyna i Janusz Szpakowie,
Anna i Henryk Świerkowie,
Elżbieta i Stefan Targoszowie,
Irena i Stanisław Tuchowscy,
Lidia i Roman Wanatowie,
Władysława i Bolesław Wądrzykowie,
Kunegunda i Antoni Wegrzynowie,
Maria i Marian Wilczakowie,
Zofia i Antoni Wojtyczkowie,
Zofia i Henryk Wróblowie,
Zofia i Jan Zaborscy,
Helena i Stanisław Zającowie,
Irena i Mirosław Ziarkowscy,
Małgorzata i Józef Żukowie.

– In
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Wspaniała podróż w czasie
„...i będzie wolna Polska” to hasło i temat tegorocznego, IX Jarmarku Kasztelańskiego, który odbywał się w dniach 5–6 maja w Starym Mieście w Oświęcimiu i nawiązywał do obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez
Polskę.
Dzięki licznym atrakcjom
towarzyszącym
historycznej imprezie organizowanej przez Muzeum Zamek
w Oświęcimiu mieszkańcy
naszego miasta i okolic oraz
turyści z łatwością przenieśli
się do dynamicznych czasów
walk Polaków o odzyskanie
niepodległości.
Pierwszego dnia na bulwarach nad Sołą zaczęły się rozbijać namioty w obozowisku
rekonstruktorów i powstało historyczne miasteczko
wojskowe różnych formacji,
które prezentowało się również w niedzielę. Była impe-

rialna armia rosyjska z carską kuchnią polową, szpital
polowy z salą operacyjną,
ciężki sprzęt wojskowy. Armia austro-węgierska ze stanowiskiem sztabu, artylerią
polową i moździerzami okopowymi. Obozowisko armii
pruskiej z punktem sanitarnym i szpitalnym z sanitariuszkami oraz prezentacją
ciężkich karabinów maszynowych. Oczywiście nie mogło
zabraknąć Legionów Polskich
w pełnym umundurowaniu
i uzbrojeniu, a także barwnej
Legii Nadwiślańskiej z okresu
napoleońskiego. Pod koniec
soboty w obozowisku odbyła
się wieczornica przy rozpalonym ognisku, podczas której

rozbrzmiewał wspólny śpiew
patriotycznych pieśni legionowych.
Niedziela to szereg atrakcji,
które miały miejsce nie tylko na bulwarach, ale i w Ryn-

ku Głównym rozłożyły się
kramy twórców wyrobów
artystycznych i rękodzielniczych, ekologicznych, historycznych, wojskowych i gastronomicznych. Możliwość
odbycia przejażdżki wokół
rynku rikszami oraz prezentacja bicykli, cruiserów i odrestaurowanego samochodu
ciężarowego Ford T z okresu
I wojny światowej – jedynego
tego typu pojazdu w Polsce
cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród przybyłych widzów.
Najmłodsi zaś, i nie byli to
wyłącznie chłopcy, chętnie
próbowali swoich sił na placu
ku Głównym oraz możliwość szeregowca, pokonując w pobezpłatnego zwiedzania Mu- cie czoła przygotowany tor
zeum Zamek. Dzień rozpo- przeszkód.
czął się od prezentacji na
scenie laureatów konkursu
tanecznego dla przedszkolaków „Z przytupem, polskie
tańce narodowe” i wręczenia nagród zwycięzcom oraz
tradycyjnym przemarszem
organizatorów, rekonstruktorów i uczestników z placu
Tadeusza Kościuszki na Rynek Główny. W ciągu całego
dnia na scenie można było
zobaczyć prezentacje grup rekonstrukcyjnych, pokazy tańca dawnego, a na zakończenie
jarmarku odbył się pokaz fil- Ciekawym i bardzo widomu niemego „Pan Tadeusz” wiskowym punktem proz muzyką na żywo w wykona- gramu na bulwarach była
niu zespołu Czerwie. Na Ryn- rekonstrukcja bitwy Legionów Polskich w czasie I wojny światowej z użyciem broni filmowej, w tym miotacza
min, wraz z komentarzem historycznym oraz pokaz artyleryjski. Uczestniczył w nich
płk Tomasz Jamróz-Piłsudski
– praprawnuk Adama Piłsudskiego, brata marszałka Józefa Piłsudskiego. Dzięki inscenizacjom widzowie mogli
spojrzeć na wojenne, tragiczne losy z innej niż książkowa
perspektywy.
– Marzena Wilk

felieton

kamila drabek

Za czym kolejka ta stoi?

P

ankracy, Serwacy, Bonifacy – zimni ogrodnicy już
za nami. Zośka zimna też. Po słonecznych początkach
maja przyszło zimno i ulewy. Brr. Na szczęście pogoda
dopisała podczas oświęcimskiej Ekomajówki na placu

Pokoju.
Wiele osób przyszło na spacer, obejrzeć ekspozycje wystawców, spróbować ekologicznego jedzenia i… postać w kolejce. Kolejka była bardzo, bardzo długa i przypominała mi
tę, którą dawnymi czasy można było zobaczyć pod sklepem
papierniczym koło Szkoły Podstawowej nr 2. Sklep nazywał
się, o ile pamiętam, Balbinka. Jeśli się mylę, to proszę Czytelników o sprostowanie i przypomnienie nazwy. W papierniczym można było czasem kupić chińskie wieczne pióro
i papier toaletowy. Gdy przywożono ten ostatni, ustawiała się
pokaźna kolejka. Rolki papieru nanizane były na sznurek jak
korale i stanowiły towar deficytowy. Kolory papieru w niczym
nie przypominały dzisiejszych pięknie tłoczonych i pachnących listków. Były szorstkie, szare lub w dziwnym odcieniu
zieleni. Był to papier z makulatury – ta informacja znajdowała
się na etykiecie. Z dzieciństwa pamiętam również zbieranie
makulatury – można ją było wymienić na papier toaletowy.
Podczas Ekomajówki kolejka ustawiła się jak niegdyś.
Tym razem, aby oddać elektrograty w zamian za kwiaty. Świetny to pomysł i – jak widać – bardzo się podobał
mieszkańcom, którzy odchodzili uśmiechnięci z roślinkami
w rękach.					

nie tylko z miasta
Andrzej winogrodzki

O „kiedyś” i o „dziś”

M

iejsce byłego hotelu „Glob” to dla mnie dodatkowa reminiscencja: mniej więcej właśnie
tam zaraz po wojnie mieściło się kilka urzędów
w prowizorycznych barakach, m.in. PUR, bardzo
ważna wówczas instytucja: Państwowy Urząd Repatriacyjny,
z którym mieli do czynienia wszyscy przybysze z Kresów
Wschodnich. Pamiętam – będąc ledwie pacholęciem – częste
odwiedziny tego miejsca, może w celu niezbędnej rejestracji
lub otrzymania finansowego zasiłku. Trzeba było odbyć długi
spacer z miasta na stację kolejową – żaden dworzec – oczywiście pieszo, bo połączenia komunikacją miejską wówczas
– i długo jeszcze potem – nie istniały. Oto mały epizodzik
z przeszłości miasta!
A teraz jego współczesność! Wybory samorządowe coraz
bliżej, gdzie indziej buszują już różni kandydaci i pretendenci,
rozdają chorągiewki i kiełbaski, a u nas jakoś cicho w „tym
temacie”! Brak sił czy chęci, a może dyskretne wypracowanie taktyk i poszukiwanie koalicji! Cokolwiek by było – pora
na start! 						

Wyniki konkursu
Wśród Czytelników „Głosu Ziemi Oświęcimskiej”,
którzy wzięli udział w ogłoszonym
w ubiegłym numerze konkursie,
rozlosowaliśmy osiem pojedynczych biletów
na koncerty organizowane w ramach
Tauron Life Festival Oświęcim 2018.
Aby wziąć udział w losowaniu, należało poprawnie wypełnić kupon, nakleić na kartę pocztową i dostarczyć do 16 maja 2018 r.
do redakcji „Głosu Ziemi Oświęcimskiej”, OCK, ul. Śniadeckiego 24 lub przesłać odpowiedź pocztą elektroniczną. Pytaliśmy,
który polski zespół wystąpi 15 czerwca w ramach koncertów
TLFO 2018. Prawidłowa odpowiedź to Blue Cafe.

Nagrody otrzymują: Jarosław Kinalski, Robert Kowalczyk,
Zenon Kras, Barbara Milowska, Małgorzata Olszewska,
Kazimierz Skawiński, Konrad Urbańczyk i Żaneta Żmudka.
Gratulujemy i prosimy o kontakt z redakcją.
Fundatorem nagród jest organizator TLFO
– Fundacja Peace Festival.
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Symbol miłości i wspólnoty
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Razem z rodziną

Humory dopisywały, więc
i zabawa była udana. Mali
i duzi wspólnie spędzali popołudnie, obserwując pokazy
i zajadając pyszności z grilla.
Wśród atrakcji były: parada motocyklistów, zabawy z
robotami, popisy mażoretek
i występy zespołów folklorystycznych. Dla chętnych zorganizowano tańce integracyjne, dzieci farbkami upiększyły
stary samochód, czas umilały
światowe przeboje muzyczne
wykonywane przez Salezjańską Orkiestrę Dętą. Mocnych
wrażeń dostarczyły pokazy
strażaków oraz szkoły japońskich sztuk walki. Swoje talenty prezentowały młodzieżowe szkoły taneczne, a także
zespoły muzyczne: Deep Shadow, Pochwalony i The Camel.
Kolejka ustawiała się po losy,

z których każdy wygrywał,
a jedną z głównych nagród
był dziesięciodniowy wyjazd
do Włoch. Tradycyjnie nie zabrakło różnych przysmaków,
w tym słodkich, domowych
wypieków. Organizatorzy postarali się także o szereg atrakcji dla najmłodszych. Były
dmuchane zjeżdżalnie i zajęcia plastyczne.
Piknik Rodzinny to impreza otwarta dla wszystkich
mieszkańców oraz wspaniała okazja do spędzenia chwil
w gronie najbliższych, by
promować wartości rodziny, a także idei współpracy
i wspólnego spędzenia czasu.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Prezydent
Miasta Oświęcim oraz Wójt
Gminy Oświęcim.
– Karo

Lipa jest dla Dachau drzewem szczególnym. Rośnie na
placu Oporu w sercu Starego
Miasta. 28 kwietnia 1945 r.
więźniowie tamtejszego obozu koncentracyjnego i mieszkańcy Dachau wspólnie zajęli
ratusz. Niestety zryw wolnościowy został krwawo stłumiony przez jednostki SS. Dla
upamiętnienia ofiar dawny
plac Przy Lipie Miejskiej został przemianowany na plac
Oporu.
Lipa jest też drzewem typowym dla całej Bawarii. Sadzono je w centrach miejscowości. Pod nimi spotykali się
zakochani, odbywały się zebrania i uroczystości. Symbolizuje więc miłość i wspólnotę.
I właśnie taką symbolikę
drzewa akcentował burmistrz
Dachau Florian Hartman.
– Zasadzenie jej w tym miejscu będzie symbolizować porozumienie między narodami, europejską wspólnotę
i wspólne działania na rzecz
zachowania pamięci – powiedział.

Fot. UM Oświęicim

U zbiegu ulic Więźniów Oświęcimia i Obozowej powstaje
„Rodzina największą wartością” – tym Aleja Drzew Pamięci. 11 kwietnia zasadzone zostało w niej
hasłem oświęcimscy salezjanie zachęca- drugie drzewo – lipa z Dachau.
li do udziału w dziewiątym już pikniku.

W uroczystym zasadzeniu
lipy w Oświęcimiu wzięli
udział: prezydent Oświęcimia
Janusz Chwierut, burmistrz
Dachau Florian Hartman, zastępca konsula generalnego
Republiki Federalnej Niemiec
w Krakowie Regina von Ahn,
zastępca dyrektora Muzeum
Auschwitz-Birkenau Andrzej
Kacorzyk.
W ceremonii uczestniczyli także uczniowie ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Oświęci-

miu oraz ich niemieccy rówieśnicy, którzy wspólnie podlali
zasadzone drzewo i odczytali
swoje pokojowe przesłanie.
Grupa gimnazjalistów z Dachau także była szczególna –
składała się z młodych ludzi
dziesięciu narodowości, których rodziny po opuszczeniu
swoich krajów znalazły drugą
ojczyznę w Niemczech.
Prezydent Oświęcimia Janusz
Chwierut podkreślał, że oba
miasta łączy wspólna historia

– w obu istniały nazistowskie
obozy koncentracyjne. Dlatego obowiązkiem współcześnie żyjących jest pamiętać
o ofiarach tych i wielu innych
miejsc kaźni na świecie.
– Ta tragedia powinna nas
czegoś nauczyć i budować
pozytywne pokojowe przesłanie. Dlatego powstał
ten projekt tworzenia Alei
Drzew Pamięci – powiedział
prezydent.
To już drugie drzewo rosnące
w Alei Drzew Pamięci, która
powstaje obok parku na Zasolu. W ubiegłym roku został zasadzony dąb Wolności przywieziony z Guerniki.
Pędy pochodzące z historycznego dębu Baskowie sadzą
na całym świecie, by przypominały o prawie każdego
człowieka do życia, wolności
i godności. Jeden z nich postanowili zasadzić w pobliżu
miejsca, które, podobnie jak
Guernica – zbombardowana
w 1937 roku – jest dla świata symbolem okrucieństwa
wojny.
Aleja Drzew Pamięci zostanie
obsadzona drzewami z siedemnastu miast i miejsc, które zostały tragicznie naznaczone przez historię.
– ekt

Upamiętnić Wielką Synagogę
Historyczna instalacja i zielone miejsce odpoczynku mogą
stać się elementami upamiętniającymi spaloną Wielką Synagogę. Aby zrealizować ten cel Muzeum Żydowskie w Oświęcimiu uruchomiło akcję zbierania pieniędzy.

Reklama

Taxi 24 h

tel. 33 8 111 111 Oświęcim

Wielka Synagoga – największa przedwojenna bożnica w Oświęcimiu została
doszczętnie spalona przez
Niemców w listopadzie 1939
roku. Obecnie teren po niej,
znajdujący się przy ul. Berka
Joselewicza, nie jest specjalnie zagospodarowany, żeby
stał się miejscem upamiętnienia i jednocześnie wytchnienia, potrzeba ponad 30 tys. zł.
Muzeum Żydowskie zapewnia, że na pustym placu znajdą się m.in. wygodne ławki,
zostaną posadzone drzewa
i rośliny, w cieniu których
będzie można wypocząć po
zwiedzaniu miasta.
– Wielka Synagoga była przez
lata miejscem, wokół którego koncentrowało się życie
oświęcimskiej społeczności
żydowskiej. Stąd pomysł, aby
w końcu upamiętnić je w odpowiedni sposób – mówi
Tomasz Kuncewicz, dyrektor Muzeum Żydowskiego
w Oświęcimiu.
– Chcemy, aby na placu przy
ul. Berka Joselewicza powsta-

ła instalacja z historycznymi zdjęciami synagogi oraz
informacjami na jej temat.
Miejsce to ma stać się też
ciekawą przestrzenią odpoczynku dla mieszkańców
i turystów, którzy coraz chętniej, oprócz Miejsca Pamięci
Auschwitz, odwiedzają także
Oświęcim – dodaje dyrektor.
Zbiórka na realizację tego
celu prowadzona jest za pośrednictwem strony internetowej, a Tomasz Kuncewicz
podkreśla
dotychczasowe
efekty takich działań widoczne w naszym mieście.
– Kilka lat temu podjęliśmy
starania, aby ocalić przed
zupełną ruiną dom ostatniego żydowskiego mieszkańca Oświęcimia, Szymona Klugera. Dzięki wsparciu
wielu osób powstało w nim
Café Bergson, które jest dziś
nie tylko miejscem spotkań
mieszkańców i turystów z całego świata. Można tu dowiedzieć się więcej na temat historii miasta, ale też brać
udział w ciekawych koncer-

tach, bezpłatnych warsztatach dla dzieci czy zajęciach
antydyskryminacyjnych
–
zaznacza.
Od XVI wieku Oświęcim zamieszkiwali nie tylko chrześcijanie, ale też wyznawcy
judaizmu. Kilkuwiekową historię ich pokojowego współistnienia przypomina wystawa w Muzeum Żydowskim,
które od kilkunastu lat działa przy placu Skarbka. Można
w nim zobaczyć m.in. archiwalne fotografie, dokumenty
i wysłuchać wspomnień byłych żydowskich mieszkańców miasta. W zbiorach są
też wyjątkowe judaika pochodzące właśnie ze zniszczonej w 1939 r. przez hitlerowców Wielkiej Synagogi,
a wśród nich przedwojenny
żyrandol, na szczycie którego widoczny jest polski orzeł
w koronie. Zostały one odnalezione przez archeologów
podczas prowadzonych czternaście lat temu wykopalisk.
Żydzi mieszkający w Oświęcimiu czuli się mocno zwią-

zani nie tylko z miastem, ale
też z Polską.
– Brali aktywny udział
w I wojnie światowej, propagowali ideę Legionów
Polskich, a także zbierali
fundusze dla Skarbu Narodowego. Obchodzili też święta państwowe, w tym rocznicę uchwalenia Konstytucji
3 maja. Dlatego warto pamiętać o tym, jak wielki wkład
mieli dla budowy wolnej Polski, zwłaszcza teraz, w roku
stulecia odzyskania przez
Polskę niepodległości – mówi
Maciej Zabierowski, odpowiedzialny w Muzeum Żydowskim m.in. za edukację.
Jeśli zbiórka pieniędzy się
uda, projekt zostanie zrealizowany wiosną przyszłego roku. Więcej informacji
oraz możliwość wpłaty on-line można znaleźć na stronie
youcaring.com/auschwitzjewishcenter-1161924/. Akcję
można też wspomóc, wrzucając pieniądze do puszki w Café Bergson. Zebrane
w ten sposób środki zostaną przekazane na upamiętnienie Wielkiej Synagogi.
Można też skontaktować się
z muzeum telefonicznie –
510 781 199 lub e-mailowo
– info@ajcf.pl.
– In
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Goście z Głubczyc

Walne zebranie

Solarisy, pszczółki
i graty

Oświęcimska Rada Seniorów przyjęła Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO
20 kwietnia w gościnnych murach Muzeum obradowała w Oświęcimiu.
Zamek w Oświęcimiu przedstawicieli Rady W walnym zebraniu stowarzy- mek oraz zwiedzili Muzeum 6,7 tony zużytego sprzętu elektryczneSeniorów z Głubczyc i Prudnika.
szenia, które odbyło się w sali Żydowskie i synagogę. Spa- go i elektronicznego to efekt tegoroczreprezentacyjnej Muzeum Za- cerowali również po Starym nej „Ekomajówki”.
mek uczestniczyli, obok prezydenta Oświęcimia Janusza
Chwieruta, m.in. przedstawiciele Zamościa, Torunia, Krakowa, Lipnicy Murowanej,
Sękowej, Dębna Podhalańskiego i Wrocławia. Uczestnicy podsumowali miniony rok
działalności oraz uzgodnili
plan najbliższych działań.
Spotkanie było okazją do zapoznania się z historią OświęCelem spotkania była przede jechała do naszego miasta cimia i zwiedzenia miasta.
wszystkim wymiana do- także zaprzyjaźniona grupa Goście obejrzeli ekspozycję
świadczeń w zakresie działań Rady Seniorów z Kęt.
pt. „W Królewskim Mieście
na rzecz seniorów, w tym ak- Oświęcimscy seniorzy za- Oświęcim” w Muzeum Zatywizujących, opiekuńczych, pewnili gościom sporo atrakedukacyjnych, terapeutycz- cji, m.in. zwiedzanie Munych, rehabilitacyjnych, a na- zeum Zamek w Oświęcimiu,
wet wydawniczych. Seniorzy wizytę w Miejskiej Biblioterozmawiali też o projektach, ce Publicznej Galeria Książktóre dopiero mają w pla- ki. Nie obyło się też bez sponach, o różnych źródłach tkania w Dziennym Domu
i możliwościach pozyski- Pomocy, gdzie przed oświęwania dofinansowania oraz cimskimi seniorami wystąpił
o współpracy z samorządem chór z Głubczyc.
lokalnym. Na spotkanie przy– In

Mieście. Byli także w Miejscu
Pamięci KL Auschwitz-Birkenau.
Liga Polskich Miast i Miejsc
UNESCO powstała w Zamościu. Jest organizacją zrzeszającą niektóre instytucje
i samorządy w Polsce, związane z miejscami wpisanymi
na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego, która ma służyć
współpracy i promocji obiektów UNESCO. Siedzibą stowarzyszenia jest Toruń.
–k

Powiatowe nagrody
Odbywająca się co roku Powiatowa Gala Kultury i Sportu jest uroczystym wydarzeniem, podczas którego doceniani są wybitni działacze kultury oraz sportowcy, działający na terenie powiatu oświęcimskiego.
Podczas tegorocznej gali, która odbyła się w sali widowiskowej Oświęcimskiego Centrum Kultury 19 kwietnia,
Zarząd Powiatu w Oświęcimiu wręczył cztery nagrody
w dziedzinie sportu i jedną
w dziedzinie kultury.
W dziedzinie sportu nagrodę otrzymał Andrzej Brania,
trener Uczniowskiego Klubu
Pływackiego Unia Oświęcim,
którego zawodnicy w minionym roku zdobyli m.in.: dwa
złote, trzy srebrne i dwa brązowe medale podczas letnich
mistrzostw Polski w Olsztynie oraz złoty, srebrny i dwa

brązowe medale na zimowych
mistrzostwach Polski w Lublinie. Jego uczniowie zdobyli
też dwa drugie miejsca w zawodach krajów Europy Środkowej w Rumunii, a juniorki
i juniorzy 14-letni są rekordzistami Polski w kilkunastu
kategoriach pływackich.
Doceniono także Andrzeja Foksę, prezesa Międzyszkolnego Klubu Sportowego
Tempo Kęty, działacza Małopolskiego Związku Lekkiej
Atletyki, sędziego lekkoatletyki, odznaczonego srebrną
i brązową honorową odznaką Polskiego Związku Lek-

kiej Atletyki oraz brązowym
Krzyżem Zasługi.
Nagrodę podczas gali otrzymał też Grzegorz Kościelnik,
trener strzelectwa sportowego, który w 2014 roku założył klub strzelecki w powiecie
oświęcimskim i doprowadził
do uzyskania licencji klubowej Polskiego Związku
Strzelectwa Sportowego. Od
2016 roku jest trenerem Ligi
Ochrony Kraju w Oświęcimiu. Współpracuje ze szkołami powiatowymi PZ nr 4, 10
i 2. W Mistrzostwach Polski
LOK 2017 zdobył złoty medal w pistolecie pneumatycz-

nym i brązowy w pistolecie
sportowym.
W gronie nagrodzonych znalazł się też Przemysław Wiśniewski, który od 2005 roku
prowadzi zajęcia z dziećmi z samoobrony. Jest założycielem sekcji jujitsu przy
Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu
i Stowarzyszenia Japońskich
Sztuk Walki. W ostatnich
dwóch latach jego zawodnicy
zdobyli 33 złote, 28 srebrnych
i 28 brązowych medali, m.in.
podczas Pucharu Polski Kenjutsu i Kobudo, ogólnopolskiego turnieju kobudo, Mistrzostw Polski w Sztukach
Walki i Mistrzostw Europy
w Sztukach Walki.
Nagrodę Zarządu Powiatu
w Oświęcimiu za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury otrzymało Stowarzyszenie Przyjaciół
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Oświęcimiu.
Uczniowie i nauczyciele z tej
szkoły przygotowali także
koncert muzyczny, zapewniając gościom gali niezapomniane muzyczne wrażenia.
– In

Mieszkańcy z ciekawością
przyglądali się też nowym
modelom miejskich autobusów, a mali mieszkańcy z zapałem upiększali farbami
mocno wysłużony już żółty
egzemplarz z taboru MZK.
Pogoda dopisała, więc na plac
Pokoju – spacerkiem lub korzystając z bezpłatnej linii autobusowej – przybyło wielu
amatorów ekoatrakcji. Czekały na nich degustacje zdrowej żywności, porady na temat zdrowego stylu życia,
konkursy, loterie i występy
promujące ekologiczne zachowania. Można było zrobić
budkę dla owadów, pojeździć
zamiatarką albo pozwiedzać
nowe nabytki Miejskiego Zakładu Komunikacji w Oświęcimiu, czyli dwa typy autobusów marki Solaris Urbino,
które mają zacząć wozić pasażerów pod koniec maja.
Do wiosny przyszłego roku

na lokalnych trasach ma kursować w sumie 19 tego typu
pojazdów. Nowoczesne technologie i ekologiczne rozwiązania prezentowano na stoiskach spółek miejskich: SOK,
ZUK, PWiK, MZK, PEC,
CBMZ, OTBS.
Kto cierpliwie odczekał w długiej kolejce, mógł oddać stary
sprzęt, a w zamian otrzymać
pelargonie. W ramach akcji
„Kwiaty za elektrograty” organizatorzy przygotowali 3250
sadzonek, białych i czerwonych z uwagi na obchodzoną setną rocznicę odzyskania
przez nasz kraj niepodległości. Dzięki zbiórce zużytych
pralek, lodówek, telewizorów,
mikserów itp. pozyskano prawie 1,5 tony więcej ekośmieci
niż rok wcześniej.
Organizatorem przedsięwzięcia był Urząd Miasta Oświęcim.
– Karo
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wieści z ratusza
wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu

Radni protestują przeciwko
niedofinansowaniu oświaty
Na kwietniowej sesji radni podjęli rezolucję, w której wyrażają stanowczy sprzeciw wobec niedostatecznego finansowania oświaty.

zwiększył się stan zatrudnienia nauczycieli o ok. 23 etaty, co skutkuje dodatkowym
wzrostem wydatków o około
1,5 miliona zł, które w żaden
sposób nie zostały zabezpieczone w subwencji oświatowej.
Konieczność zatrudnienia dodatkowych nauczycieli wynikła ze wzrostu ilości oddziałów
oraz zapewnienia realizacji ramowych planów nauczania.
Wyliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ostateczna kwota części
oświatowej subwencji ogólnej nie zapewnia przewidzianych od 1 kwietnia 2018 r.
podwyżek dla nauczycieli,
która to spowoduje w przypadku miasta potrzebę zwiększenia środków na wynagrodzenia dodatkowo o kwotę
ok. 1 mln złotych. Samorząd
musi zabezpieczyć te jakże
oczekiwane i należne nauczycielom podwyżki ze środków
własnych, gdyż wbrew temu,
co twierdzi Ministerstwo Edukacji Narodowej, nie zostały
one zabezpieczone w subwencji oświatowej.
Biorąc pod uwagę przytoczone powyżej okoliczności,

Komentarz prezydenta Oświęcimia
Janusza Chwieruta
Ten protest jest skierowany
przeciwko takim działaniom rządu, który przerzuca
na barki samorządu finansowanie oświaty, a decyzyjność
pozostawia po swojej stronie.
Przeprowadzona w ubiegłym
roku reforma oświaty zmieniła
całą organizację szkół w mieście. Zostały zlikwidowane
gimnazja. W ich miejsce
powstały szkoły podstawowe, co wymusiło dodatkowe
koszty po stronie samorządu.
W Oświęcimiu było to w tamtym roku ok. 1,5 mln zł,
a w tym spodziewamy się,
że będzie ok. 3 mln zł.
Ostatnia decyzja Ministerstwa
Edukacji Narodowej bardzo
nas zaskoczyła. Nie dość,
że wysokość subwencji na ten
rok jest o ponad 400 tys. zł
niższa niż rok wcześniej,
to pani minister podpisała

rozporządzenie o zwiększeniu
wynagrodzeń nauczycielom
od 1 kwietnia, nie zapewniając na to pieniędzy w subwencji oświatowej. Uważam,
że nauczycielom należy
się podwyżka, a pieniądze
powinny być zabezpieczone
w budżecie państwa. Mamy
więc sytuację, że rząd podjął
decyzję o podwyższeniu płac,
ale z pieniędzy lokalnego
samorządu, czyli miasta
Oświęcimia. Musimy więc
w tym roku zabezpieczyć dodatkowo 1 mln zł na podwyżki dla nauczycieli z budżetu
miasta, bo rząd ich nam nie
przekazał. Pomniejszy nam
to wydatki na inne potrzebne
zadania, jak modernizacje dróg. Takie działanie
rządu to dalsza centralizacja
państwa i ograniczanie roli
samorządu.

stanowczo protestujemy przeciwko arbitralnemu traktowaniu jednostek samorządu terytorialnego w realizacji polityki
oświatowej i dowolnemu wyliczaniu kosztów generowanych
przez system edukacji.
Zwiększanie
wydatków
oświaty w wyniku decyzji rzą-

du, przy braku zapewnienia
finansowania, powoduje, że
samorząd zmuszany jest pokrywać te wydatki ze środków
własnych, tym samym ograniczać swoje bieżące nakłady, czy
też zmuszany jest do zwiększania zadłużenia gminy.		
			

Rezolucja w sprawie sprzeciwu wobec niedostatecznego
finansowania przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wydatków oświatowych.
Rada Miasta Oświęcim,
wyraża stanowczy sprzeciw
wobec działań Rządu w zakresie niedostatecznego finansowania oświaty.
Na etapie wdrażania zmian
systemu oświaty Ministerstwo
Edukacji Narodowej publicznie deklarowało, iż jednostki
samorządu terytorialnego nie
poniosą z tego tytułu dodatkowych obciążeń finansowych.
Reforma, która miała być doskonale: „…przemyślana, zaplanowana i policzona…”
w rzeczywistości nie opiera się
na rzetelnym wyliczeniu kosztów jej wprowadzenia.
Do tej pory miasto współfinansowało zadania oświatowe, dopłacając corocznie ze środków własnych ok.
40 proc. ogólnych wydatków

szkół. Subwencja oświatowa
ustalona dla miasta na 2018 r.
w wysokości 22.504.982 zł
nie zabezpiecza nawet środków potrzebnych na wynagrodzenia nauczycieli oświęcimskich szkół podstawowych.
Ponadto jest nawet mniejsza
niż w roku 2017 o 408.949 zł.
Zgodnie z uregulowaniem
art. 30 ust. 8 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta
nauczyciela (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1189 z późn. zm.) środki niezbędne na średnie wynagrodzenia nauczycieli wraz
z pochodnymi od wynagrodzeń zagwarantowane są przez
państwo w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wbrew twierdzeniom
zawartym w piśmie Ministerstwa
Edukacji Narodowej
z dnia 19 lutego 2018 r., znak:
DWST-WSST.356.2815.2018
zapis „zagwarantowane przez
państwo” nie może oznaczać,
że wynagrodzenie nauczycieli

Symbol pokojowego festiwalu

Kryta pływalnia Top Inwestycją minionego roku

Nowa instalacja stoi w sercu
miasta od kilkunastu dni. Gigantyczna dłoń z uniesionymi
palcami w geście zwycięstwa
i solidarności wykonana jest
z blachy aluminiowej pomalowanej na kolor pomarańczowy i grafitowy. Iluminację
nocną zapewniają węże LED-owe. Po obu stronach figury
jest miejsce do siedzenia, gdzie
mieszkańcy i turyści będą mogli przysiąść, by odpocząć lub
zrobić sobie zdjęcia.

W Muzeum Zamek rozdano nagrody i wyróżnienia za prowadzone w minionym roku inwestycje. Przyznała je Kapituła Biznesu działająca przy Prezydencie Oświęcimia.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zdobył tytuł Top Inwestycji 2017 roku za przebudowę krytej pływalni.
Nagrodzono również największe ubiegłoroczne inwestycje. Dyplomy i gratulacje
powędrowały do hotelu Imperiale, pierwszego czterogwiazdkowego hotelu w mieście, Spółki Astra Technology
za przebudowę budynku przy
ul. Olszewskiego i stworzenie obiektu hotelowego Villa
Astra, Spółki Garden Space
za rozbudowę firmy i przygotowanie nowoczesnej, nowej
siedziby i Komabud również
za nową inwestycję, będącą
siedzibą firmy.
– To jest doskonała okazja,
aby podziękować firmom za

ma być finansowane ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego.
Całkowicie nie do przyjęcia są wyliczenia Ministerstwa
Edukacji Narodowej dotyczące obniżenia finansowego
Standardu A, jak i wskaźnika
korygującego Di dla miasta
w świetle konieczności ponoszenia przez miasto kosztów
nowej sieci szkół. Wprowadzona w Oświęcimiu reforma spowodowała konieczność
przekształcenia
dotychczasowych gimnazjów w szkoły podstawowe (Małopolska
Kurator Oświaty nie wyraziła
zgody na włączenie jednego
z gimnazjów w struktury oddalonej o 500 m szkoły podstawowej). Ilość szkół podstawowych wzrosła z 6 do 9,
co spowodowało tworzenie się
w tych szkołach mało licznych
oddziałów (klasy I liczą nawet
poniżej 15 uczniów). Od nowego roku szkolnego 2017/18

ich wkład w rozwój Oświęcimia, a także nagradzać nowe
inwestycje i integrować oświęcimskie środowisko biznesowe – mówił Janusz Chwierut,
prezydent Oświęcimia, który

podczas gali wspólnie z innymi członkami Kapituły Biznesu wręczał wyróżnienia.
Statuetki Laur Biznesu otrzymała firma OMAG, znany
producent maszyn i urządzeń
dla górnictwa, ceniony dostawca i eksporter części dla
potrzeb przemysłu motoryzacyjnego oraz Centrum Żydowskie, którego działalność
jest ważnym impulsem dla
rozwoju branży turystycznej
w mieście, a niebywała kreatywność w działalności edukacyjnej przyczynia się do
budowania pozytywnego wizerunku miasta.
Kapitułę Gali Biznesu tworzą:
Janusz Chwierut, prezydent
Oświęcimia, poseł Marek
Sowa, Agnieszka Kmiecik,
prezes Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej, Janusz
Szostek, prezes Solvent Wistol, Marcin Susuł, współwłaściciel Susuł and Strama Architekci. 			

wieści z ratusza
500 nowych drzew rośnie
w Oświęcimiu
W Miejskim Przedszkolu nr 14 przedszkolaki wspólnie
z prezydentem Oświęcimia zasadziły nowe drzewa. Okazją
był Dzień Ziemi, który obchodzony jest 22 kwietnia.
Dwa dęby i dwie lipy znalazły miejsce w przedszkolnym ogródku, a dzieci obiecały, że będą o nie dbały. Jak
podkreśliła dyrektor przedszkola Elżbieta Alencynowicz
te drzewa będą rosły razem
z dziećmi i jest to bardzo dobra inwestycja na długie lata.
Nowe okazy w przedszkolu

to jedne z 1000 drzew, które
w ciągu najbliższych dwóch
lat pojawią się w Oświęcimiu.
Od początku kwietnia miasto zasadziło już ponad 500
drzew, w tym 96 w ramach inwestycji przy ul. Jagiełły i ul.
Kusocińskiego. Są to głównie
lipy, klony pospolite i polne,
jawory, graby, a także jarząby,

kasztanowce czerwone, grusze drobnoowocowe, brzozy,
platany i świerki. Kolejnych
200 drzew pojawi się w różnych punktach miasta do
końca maja.
– Naszym zamiarem jest
stworzenie zielonych enklaw
w różnych częściach miasta.
Sadzimy drzewa duże, liściaste, typowo polskie – mówi
prezydent Oświęcimia Janusz
Chwierut.
– Oświęcim jest miastem zielonym, i chcemy, aby dalej takim pozostał – dodał.
Nowe drzewa można spotkać
na osiedlu Pileckiego, bulwarach nad Sołą, rondzie Solidarności, w rejonie hotelu
Olimpijskiego i pływalni oraz
cmentarza komunalnego. Są
również przy ulicy Obozowej, Więźniów Oświęcimia,
Wysokiej, Chopina, Polnej,
Wróblewskiego, Bema i Kochanowskiego.
Zasadzono
je także wzdłuż ulicy Chemików, Ceglanej, Batorego,
Zaborskiej, Wysokie Brzegi
i Królowej Jadwigi.

Nowa jakość i standard na ulicy
Jagiełły
Ulica Jagiełły na odcinku od ul. św. Jana Bosko do ul. Przecznej jest już przejezdna. Do końca maja budowlańcy prowadzą jeszcze prace wykończeniowe.
W trakcie robót, które rozpoczęły się w ubiegłym roku
wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni, chodników, zjazdów, przebudowana była kanalizacja sanitarna
i deszczowa. Wzdłuż drogi zasadzono 49 ozdobnych
grusz chanticleer. Całość prac
kosztuje 2,53 mln zł i jest dofinansowana z Oświęcimskiego Strategicznego Programu
Rządowego.
Trwają jeszcze roboty na ul.
Piastowskiej, Małym Rynku i Klasztornej. Zakres prac
jest jeszcze duży. Firma musi
dokończyć chodniki, przygotować murki z betonu architektonicznego, zamontować
ławki oraz zasadzić nową zieleń. U zbiegu ul. Piastowskiej
z ul. Klasztorną stanie nowy
parkomat. W kolejnym etapie

budowlańcy rozpoczną roboty na ul. Solskiego, Stolarskiej
i Mickiewicza. Inwestycja zakłada wymianę nawierzchni
ulic, chodników, placów, zjazdów, miejsc postojowych, odnowienie oświetlenia. Będą

też nowe kosze na śmieci, stojaki na rowery. Przebudowa
kosztuje 1,36 mln zł, z czego 1 mln zł miasto pozyskało
z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.
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HARMONOGRAM
Wyprawka dla nowo narodzonych
DYŻURÓW
RADNYCH
mieszkańców Oświęcimia
BIURO RADY MIASTA oświęcim,
UL. JAGIEŁŁY 25,

Od 1 czerwca rusza nowy projekt Urzędu Miasta pod nazwą Oświęcim dla malucha.
Nowo narodzeni mieszkańcy
w prezencie od prezydenta
miasta otrzymają podstawowe akcesoria jak: czapeczkę,
body, śpiochy, gryzak.
Jak podkreśla Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia jest
to element budowania więzi
malucha z miastem od przysłowiowej „kołyski”. Z kolei pomysłodawczyni projektu radna Sylwia Żak uważa,
że będzie to miłe powitanie
w Oświęcimiu najmłodszych
mieszkańców miasta.

tel. 338429433
– Upominkami chcemy podkreślić ten ważny moment,
Przewodniczący
jakim są narodziny. Chcemy
Rady Miasta
w ten sposób zacieśnić więzy
Piotr Hertig
pomiędzy maluchami a mia- wtorek w godz. 16:00–17:00
stem. Dzieci są naszą przyszłością, nadzieją i nową enerWiceprzewodnicząca
gią – wyjaśnia Sylwia Żak.
Rady Miasta
Elżbieta Kos
Wyprawka będzie przysługiponiedziałek
wać dzieciom, które urodziły
w godz. 14:30–15:30
się 1 czerwca 2018 roku i po
tej dacie oraz są zameldowane w Oświęcimiu. Obec- 6.06 w godz. 13:00–15:00
Andrzej Jakubowski
nie jest opracowywany reKomisja Rewizyjna,
gulamin. Szczegóły będą Komisja Ochrony Zdrowia, Środostępne na stronie www.um. dowiska i Pomocy Społecznej
oswiecim.pl od 1 czerwca.

13.06 w godz. 13:00–15:00
Piotr Kućka
Komisja Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej,
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji
20.06 w godz. 13:00–15:00
Waldemar Łoziński
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji,
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta

Oświęcim walczy ze smogiem
i dopłaca do wymiany pieców
Do końca lipca można składać wnioski do Urzędu Miasta o dopłaty do wymiany
pieców w ramach tegorocznej puli pieniędzy. Od tego
roku dotyczy to nie tylko
właścicieli domów jednorodzinnych. Program został
rozszerzony o budynki wielorodzinne. Wnioski mogą
składać zarówno właściciele
nieruchomości, jak również
wspólnoty, po przyjęciu stosownej uchwały. Dotacją będzie objęta wymiana pieców
na ogrzewanie gazowe lub
podłączenie do sieci ciepłowniczej. Nowością jest możliwość uzyskania kolejnej dotacji w przypadku wymiany
pieców węglowych na kocioł
gazowy, olejowy, elektryczny
lub podłączenie do miejskiej
sieci ciepłowniczej. Dofinansowanie dla domów jednorodzinnych w przypadku instalacji gazowej wynosi nawet
7 tys. zł.
Więcej informacji można
uzyskać w Wydziale Gospodarki Miejskiej w pokoju 29
(II piętro) lub pod nr. tel.
338429129. Wnioski należy
składać w siedzibie Urzędu
Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2.
Przypominamy też, że w 2017
roku Sejmik Województwa
Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia
na obszarze województwa
małopolskiego
ograniczeń

SESJA RADY MIASTA
25 kwietnia odbyła się sesja
Rady Miasta. Treść uchwał dostępna na stronie internetowej
www.um.oswiecim.pl
w zakładce Samorząd/Rada
Miasta. Również w tej zakładce znajdują się nagrania wideo
z sesji Rady Miasta.

i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw.
Uchwała ogranicza powstawanie nowych źródeł emisji:
1. instalowanie tylko kotłów
spełniających normy wyzna- Wieści w lokalnej TV
czone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekopro- Program informacyjny „Wieści
z Ratusza” można oglądać
jektu (emisja pyłu do 40mg/
w każdy piątek o godzinie
m3)
2. do końca 2022 roku – wy- 18:00. Wiadomości są powtamiana kotłów na węgiel lub rzane przez cały weekend, co
drewno, które nie spełniają trzy godziny. Możecie się więc
Państwo dowiedzieć o nowych
żadnych norm
inwestycjach, o tym, co cie3. do końca 2026 roku – wykawego słychać w kulturze,
miana kotłów, które spełniają oświęcimskim sporcie, a także,
podstawowe wymagania emi- a może nawet przede wszystsyjne (klasa 3 lub 4)
kim o aktywności samych
oświęcimian.
4. istniejące kotły klasy 5
mogą być eksploatowane bez- Wiadomości można oglądać
na portalu internetowym
terminowo
www.faktyoswiecim.pl,
Uchwała wprowadza wymawww.oswiecimskie24.pl
gania dla jakości paliw:
i www.oswiecimonline.pl/.
1. zakaz stosowania mułów
„Wieści z Ratusza” są też
i flotów węglowych
dostępne w Internecie
2. zakaz spalania drewna
na stronie www.ostv.pl
o wilgotności powyżej 20
oraz www.um.oswiecim.pl/.
proc. (suszenie przynajmniej
2 sezony)
www.um.oswiecim.pl
Wprowadza też obowiązki dla
właścicieli kominków:
Oficjalne strony
1. nowo instalowane komin- miasta Oświęcim znajdują się
ki muszą spełniać wymagania
na portalach społecznościoekoprojektu
wych Facebook i Instagram.
2. od 2023 roku – istniejące
kominki o sprawności cieplnej poniżej 80 proc. muszą
zostać wyposażone w urządzenia redukujące emisję
pyłu do poziomu ekoprojektu
(np. elektrofiltr). 		

wieści z oświęcimskiego ratusza przygotowała katarzyna kwiecień
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kultura

czytelnicy prezentują

pejzaż za mgłą

Zanim powstał kościół

Profesorowie nowej ery

18 maja 1958 r. odbyło się poświęcenie placu budowy i postawienie krzyża w miejscu, gdzie miała powstać świątynia znana nam obecnie jako kościół pw. św. Maksymiliana M. Kolbego.

Procesja z krzyżem przeszła z kościoła parafialnego na miejsce planowanej lokalizacji nowej świątyni. Uczestniczyli
w niej licznie mieszkańcy osiedla Chemików i innych części
Oświęcimia.

Uroczystościom przewodniczył ks. prał. Stanisław Czartoryski z Krakowa, który poświęcił plac budowy, krzyż, a także
przewodniczył pierwszej mszy św. odprawionej na osiedlu.

K

iedy wiek XIX
przekroczył swą
połowę, a wynalazki z dziedziny techniki zmieniały z roku
na rok świat, prasa tak codzienna, jak i ukazująca się
raz w miesiącu wiele miejsca
poświęcała nieznanym dotąd zawodom. Ludzie, przede
wszystkim młodzi, wkraczający w życie, powinni zastanowić się nad zdobywaniem
wykształcenia w dziedzinach
wcześniej nieistniejących. Obsługiwać niedawno wynalezione maszyny, urządzenia,
o jakich przed dekadą nikt
jeszcze nie słyszał, sprostać
wszelkim wymaganiom nowoczesności.
Kolej żelazna docierająca
do coraz bardziej odległych
zakątków Galicji wymagała zatrudniania coraz większej liczby ludzi – nie tylko
maszynistów czy techników
pracujących w warsztatach,
ale telegrafistów, urzędników
i konduktorów. Ci ostatni podzieleni byli na trzy kategorie
(tyle klas miały bowiem ówczesne pociągi) i według regulaminu służbowego z 1871
roku mieli być „zdrowi, rośli, usłużni”, a także „mieć
dobrą wymowę”. Obsługujący pierwszą i drugą klasę pociągów pospiesznych
i ekspresów łączących Lwów
z Wiedniem musieli biegle
posługiwać się językiem niemieckim, a także znać język
francuski w stopniu wystar-

BOGNA WERNICHOWSKA

czającym, by cudzoziemcom
objaśnić rozkład jazdy i porozumieć się w kwestiach związanych z podróżą. Cesarsko-królewskie koleje zachęcały
do włożenia eleganckich konduktorskich uniformów I czy
II klasy młodzieńców z świadectwami z progimnazjum
(takie wykształcenie oznaczało ukończenie pięciu z ośmiu
klas ówczesnego gimnazjum),
obiecując stałe zatrudnienie,
niezłe zarobki i podwyżki
co dwa lata.
Kiedy w II połowie XIX
stulecia w Galicji zaczęły wyrastać szyby naftowe, młodzi, pragnący wzbogacić się
na wydobyciu i przetwarzaniu ropy naftowej mężczyźni śmiało wyruszali na roponośne pola. Większość z nich
miała już pewne wykształcenie techniczne uzyskane
w dość licznych w tamtych
czasach warsztatach, istniejących przy dużych fabrykach,
jakich wiele było w Wiedniu,
Lwowie, Krakowie czy uprzemysłowionych miastach monarchii. Niektórzy zgadzali
się pracować przy poszukiwaniu ropy za symboliczne
wynagrodzenie i jeden ciepły
posiłek dziennie – w zamian
za udział w zyskach, jeśli szyb
okaże się roponośny… Był to
rodzaj profesjonalnego hazardu, jaki częściej przynosił
rozczarowanie niż uśmiech
fortuny, ale śmiałków wierzących w powodzenie nie brakowało.

W miarę udoskonalania aparatów fotograficznych
i sposobów wywoływania
zdjęć, wzrastało zainteresowanie tym zawodem – także wśród kobiet. Już nie tylko żony czy córki fotografów
pracowały u boku mistrzów –
retuszowały podobizny klientów, czyniąc ich spojrzenia
i rysy bardziej wyrazistymi.
Do atelier zgłaszały się panny z dyplomem pensji, niekiedy młode wdowy, zmuszone podjąć zarobkową pracę.
Wielu fotografów doceniało
kobiecą rękę przy komponowaniu tła czy ustawianiu postaci do zdjęć.
Druga połowa XIX stulecia wraz z postępem technicznym otwierała też drogę
do nowych profesji kobietom. Miesięcznik „Bluszcz”
wspierający niewieścią samodzielność zachęcał młode kobiety, by kształciły się
w obsłudze telegrafów, prowadzeniu
nowoczesnych
ksiąg handlowych – tzw. buchalterii czy daktylografii.
Pod tym zapomnianym dziś
określeniem kryły się kursy
pisania na maszynie. Uważano zresztą, że umiejętność tę
szybciej opanowują niewiasty, których „palce od pokoleń zaprawiane do ręcznych
robótek łatwiej radzą sobie
z klawiaturą” – pisał felietonista „Czasu”.
Tak nowocześnie wyszkolone niewiasty powinny nie
mieć większych trudności ze

70 lat mbp

Siedem dekad czytania cz. 1
Co czytaliśmy kiedyś, a co
czytamy dzisiaj? Czy książki
wydawane w okresie PRL-u,
kiedy tworzył się księgozbiór
nowo powstałej Biblioteki
w Oświęcimiu, cieszą się dalej
zainteresowaniem wśród czytelników? W kilka miesięcy
od powstania (1948 r.) Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu
jej księgozbiór liczył 795 książek, w styczniu 1951 r. liczba
zbiorów wzrosła do 1844 egzemplarzy. Po pięciu latach
działania Biblioteka wypożyczała 5736 książek. Obecnie zbiory Biblioteki Galeria
Książki liczą blisko 160 tysięcy pozycji.

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Zofii i Tadeusza Cynarskich

Większość produkcji wydawniczej w tamtych latach
stanowiła literatura społeczno-polityczna, oraz beletrystyka krajów bloku wschodniego. Polski czytelnik chciał
również czytać literaturę zza
żelaznej kurtyny, o której

głośno było na świecie. Starsi czytelnicy z pewnością pamiętają czasy, kiedy to pewne
tytuły literatury zachodniej
kupowało się „spod lady”
w zaprzyjaźnionej księgarni.
Z półek znikały „Grona gniewu” J. Steinbecka, „Działa
Navarony” A. Macleana czy
„Łuk triumfalny” E. M. Remarque’a. Na uwagę zasługiwali także polscy pisarze.
Sporą popularnością wśród
czytelników cieszyli się „Kolumbowie” R. Bratnego czy
„Kamienne tablice” W. Żukrowskiego. Hitem okazały się również: „Dzienniki
gwiazdowe” Lema, „Pierwszy krok w chmurach” Hłaski
i „Pasażerka” Zofii Posmysz.
Wśród młodych czytelników
do najbardziej poczytnych
książek należały przygody
Tosi i Tomka z powieści Hanny Ożogowskiej „Dziewczyna i chłopak, czyli heca na 14
fajerek”. Równie popularne

znalezieniem odpowiedniej
pracy. Niestety nie było to
proste. Szczególnie w przypadku objęcia rządowej posady. Bardzo nielicznym absolwentkom
zawodowych
kursów udawało się znaleźć
stałą pracę. Umowy podpisywane przez niewiasty
opatrzone były klauzulą zachowania stanu wolnego.
O posiadaniu przez pracownicę potomstwa nawet nie
wspominano, gdyż – zgodnie
z konserwatywnymi poglądami – samotne niewiasty dzieci mieć nie mogły…
„Czas” z roku 1889, pisząc
o niechęci instytucji państwowych do zatrudniania
kobiet, zauważył, że chlubny
wyjątek stanowią firmy będące własnością zasymilowanych Żydów. Neofici chętnie
przyjmowali do pracy biegłe
w obsłudze nowoczesnych
urządzeń niewiasty.
A wynagrodzenie? Tu istniały znaczące różnice w poborach osób różnej płci – na
tych samych stanowiskach.
Kobiety zarabiały zaledwie
połowę… Dlaczego – pytał
„Bluszcz”. „Ponieważ samotna niewiasta ma oparcie w rodzinie, z której wyszła, a mężczyzna musi być wsparciem
dla bliskich…” – odpowiadał
autor artykułu w „Kurierze
Codziennym”. Nie dodając
jednakże, że panów na żadnym stanowisku nie obowiązywała klauzula bezżenności.
			
chrzestny” M. Puzo. Rekordy popularności biła „Sztuka
kochania” Wisłockiej, a losy
Scarlett O’Harry z „Przeminęło z wiatrem” M. Mitchell,
znał chyba każdy czytelnik.
Bestsellery lat 70. i 80. do
dziś uwodzą wielu czytelników, ot chociażby „Władca
Pierścieni” Tolkiena, „Imię
róży” U. Eco, „Lot nad kukułczym gniazdem” Keseya,
„Love Story” E. Segala czy
„Całe zdanie nieboszczyka”
J. Chmielewskiej. Na marginesie warto dodać, że wszystkie z wyjątkiem „Stu lat...” zostały zekranizowane. Z kolei
młodzi czytelnicy zawsze cenili dobrą przygodę. Chłopcy zaczytywali się w przygodach Winnetou czy Old
Shatterhanda, a dziewczynki
marzyły o tym, by przeżyć
szalone przygody Ani z Zielonego Wzgórza i zakochać
się w Gilbercie Blythe.

były książki Edmunda Niziurskiego jak ta o przygodach Marka Piegusa. Z kolei
psychologizm „Tego obcego”
Jurgielewiczowej do dzisiaj
robi silne wrażenie na czytelnikach, którym trudno
przejść obojętnie obok historii, przeżyć i emocji bohaterów.
„Aby Polska rosła w siłę a ludzie żyli dostatniej”. Oto zawołanie Edwarda Gierka.
Wprawdzie gierkowski raj
lat 70. trwał krótko, to wielu z nas z rozrzewnieniem
wspomina dekadę towarzysza Edwarda. To wtedy powstał Pewex, z taśmy zjechał
pierwszy polski fiat 126, a do
kraju przyjechała coca-cola. A co z literaturą? Czytelnicy oświęcimskiej Biblioteki chłonęli hity wydawane Ciąg dalszy w następnym nuna rynku, wśród wielu: „Po- merze.
– Halina Kozieł
goda dla bogaczy” I. Shawa,
Biblioteka
„Sto lat samotności” GarGaleria Książki
cii Marqueza czy „Ojciec

kultura
Ścieżki Amora...
Miłość spełniona, szczęśliwa i pełna uniesień, ale też tragiczna i dojmująco smutna jest tematem corocznych majowych spotkań recytatorów i wokalistów prezentujących się podczas ogólnopolskiego konkursu „Amor sprawił”.
W tym roku, w dniach 18–19
maja, odbyły się XXVI Ogólnopolskie Spotkania Recytatorów i Śpiewających Poezję
„Amor sprawił...”, które organizowane są w Oświęcimskim
Centrum Kultury.
Jest to konkurs adresowany do
młodzieży i dorosłych pragnących zaprezentować wokalnie
i recytatorsko utwory o tematyce miłosnej. Uczestników
konkursu podczas każdej edycji słucha i ocenia zacne grono specjalistów. W pracach
jury brali udział m.in.: Magda
Umer, Beata Rybotycka, Katarzyna Groniec, Ana Nowicka,
Michał Bajor, Jacek Wójcicki,
Marcin Czarnik, Maciej Kozłowski, Jan Peszek, Andrzej
Sikorowski, Pior Cyrwus,
Anna Treter, Mirosław Baka.
– Jurorzy słuchają, oceniają, bardzo chętnie rozmawiają z uczestnikami. Dzielą się
swoimi
doświadczeniami,

Zespół DeCamel z Kęt, który zwyciężył w kategorii poezji
śpiewanej

spostrzeżeniami, uwagami.
Nie szczędzą pochwał, ale
i nie unikają słów krytycznych, gdy wymagają tego okoliczności. Nawet gdy uczestnik nie znajdzie się w gronie
laureatów, a wysłucha cennych wskazówek jury, zyska
kolejne nowe doświadczenie,

przydatne w dalszej pracy artystycznej – zaznacza Adam
Kuta z Oświęcimskiego Centrum Kultury.
W pracach jury tegorocznego „Amora” wzięli udział:
w kategorii poezji śpiewanej
(18 maja) – Danuta Sendecka (muzyk, wokalistka, peda-

gog), Joanna Kasperek-Szymonik (wokalistka, pedagog)
i Piotr Machalica (aktor),
a w kategorii recytacji (19
maja) – Ana Nowicka (aktorka, reżyser), Piotr Machalica
i Andrzej Popiel (aktor).
– Niezależnie od werdyktu
wszystkim należą się nagrody. Podczas konkursowych
prezentacji i się wzruszyłem,
i zachwyciłem i bardzo się
cieszę, że mogłem w tym brać
udział. Zachwyca mnie to, po
jaki materiał sięgają uczestnicy, dlatego że są to klimaty niezwykle mi bliskie. Ale
zachwycające jest też, że są
wykonawcy, którzy sami sobie napisali teksty i muzykę
– podkreśla Piotr Machalica,
przewodniczący jury tegorocznych spotkań.
– Nie wiem, jak nazwać tegorocznego „Amora”. Był on
bardzo zróżnicowany – od
tekstów autorskich po teksty

Tym razem do wybitnych mistrzów słowa dołączyła Urszula Kozioł, poetka, prozaiczka, felietonistka, autorka
form dramatycznych, w tym
inscenizacji dla dzieci oraz
monodramów.
Poetka, szczerze zaskoczona
wywołaniem jej do mikrofonu, podczas uroczystego
odsłonięcia tablicy, literacko
mówiła do oświęcimian.
– Wiele lat temu, na początku lat 60., kiedy czytałam Sofoklesa „Antygonę” nagle sobie uzmysłowiłam, jak bardzo
aktualna jest sytuacja, która
w dalszym ciągu porusza wielu, że jest jakiś Kreon, który
zabrania siostrze pogrzebać
brata. Wtedy po wojnie myśmy też przez długi czas nie
mogli mówić o Katyniu, o powstaniu. Siostra Antygona,
czy mogła pochować brata,
który przemienił się w dym
krematoryjnych pieców? Czy
inna Antygona mogła pochować brata zamienionego w plamę na murze Hiroszimy? Czy dzisiejsza siostra
może pochować brata, który
zamienił się w plusk uchodźców, którzy nie dopłynęli do
brzegu? Także będąc tutaj,
w tym mieście, po raz pierw-

Poetka Urszula Kozioł
przy swojej tablicy

szy przypomniałam sobie to
właśnie... o czym myślałam
pisząc wiersz – pytała retorycznie Urszula Kozioł.
– Dziękuję wam za zaproszenie, bardzo się wzruszyłam
tym, że będę mogła tu przyjechać. Myślę, że sprawa tej

zagłady siostry powtarza się
także w osobistych losach
bardzo wielu ludzi, i o tym
powinniśmy pamiętać. Ponieważ wydaje mi się, że
w wypadku słowa, w wypadku wiersza, w wypadku jakiegoś dzieła jest to prowadzenie
niemilknącej rozmowy od zamierzchłych czasów do dzisiaj – dodała.
Aleja Pisarzy jest projektem
realizowanym od 2012 roku,
który ma upamiętniać wybitnych żyjących pisarzy, którzy
osobiście odsłaniają dedykowaną im pamiątkową płytę,
ozdobioną autografem i wybranym cytatem z ich twórczości. Jest to dobra okazja,
by zaprosić do naszego miasta
wybitne osobistości ze świata
literatury i wspólnie obcować
z mistrzami słowa.
– W Alei Pisarzy doceniamy
mistrzów języka polskiego, literatów, którzy podnoszą nasz
język na najwyższy poziom.
Dzisiaj naszym gościem jest
poetka, która w znakomity
sposób zapisała się w historii
poezji polskiej współczesnej
XX i XXI wieku. Podkreślałem to niejednokrotnie, że
mamy wspaniałych pisarzy,
którzy przez całe swoje ży-
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wrażliwości w komunikacji
werbalnej, literackiej, to dla
mnie coś wspaniałego, co doceniam i podziwiam. Cieszę
się, że jest taki konkurs i są
ludzie, którzy to kultywują
i w nim biorą udział. Z perspektywy widza dziękuję każdemu uczestnikowi za to, że
nie musiałem dzisiaj kupować biletu do teatru na jakąś
sztukę – każdy z was był dla
mnie wielką przygodą, przeżyciem, spotkaniem – zaznaczył Popiel.
W kategorii poezji śpiewanej
zwyciężył zespół DeCamel
z Kęt, a w kategorii recytacji najlepsza okazała się Paula Stępczyńska z Warszawy.
Szczegółowe wyniki konkursu są zamieszczone na stronie
internetowej Oświęcimskiego
Centrum Kultury ock.org.pl/.
XXVI Ogólnopolskie Spotkania Recytatorów i Śpiewających Poezję „Amor sprawił...”
odbywały się pod patronatem
Prezydenta Miasta Oświęcim. Wydarzeniem towarzyszącym był koncert Piotra
Machalicy pt. „Mój ulubiony
Młynarski”. Konkurs został
realizowany przy wsparciu finansowym Miasta Oświęcim.
– Marzena Wilk

Nocne atrakcje

Niemilknąca rozmowa
W Alei Pisarzy, która znajduje się przy Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Oświęcimiu, 18 maja odsłonięto kolejną pamiątkową płytę.

współczesne. Natomiast zauważyliśmy wspólnie z pozostałymi jurorami, że bardzo
dużo uczestników mówiło
prozą. Jedno jest niezmienne – fakt, że przyjeżdżają tutaj z odległych miejscowości,
poświęcają na to swój wolny czas i prezentują siebie, to
jest coś pięknego – mówi Ana
Nowicka.
Możliwość krótkich indywidualnych konsultacji z wybitnymi jurorami jest dla
uczestników bardzo cenną
wartością. Mogą oni podczas
spotkań z jurorami wysłuchać
praktycznych rad i uwag dotyczących własnych prezentacji.
– W tekście, który decydujecie się pokazać trzeba znaleźć
wręcz dziecięcą pasję, żebyście nie mieli momentu załamania przed wyjściem na
scenę. Znakiem, że dobrze
dobraliście sobie tekst do zaprezentowania widzom jest
ogromna chęć tego, żeby już
wyjść na scenę i go powiedzieć, tak ogromna, że wtedy
wszystkie obawy i trema się
nie liczą – mówił uczestnikom Andrzej Popiel.
– To, co robicie, co wydawałoby się w dzisiejszych czasach staromodne, że szukacie
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cie doskonalą warsztat. Nasza dzisiejsza laureatka należy
właśnie do tego grona poetów, którzy wydają znakomite tomiki poezji i nigdy nie
obniżają lotów. Te tomiki są
znakomite – powiedział podczas odsłonięcia prof. Krzysztof Zajas.
– Urszula Kozioł wypracowała sobie własny, niepowtarzalny styl poetycki, odporny na
chwilowe mody i ciekawostki, który pozwala jej skupić
się wyłącznie na tym, co dla
niej najważniejsze. A przecież o to w końcu chodzi
w prawdziwej poezji. Tym
najważniejszym jest dla niej
zestaw podstawowych pytań
egzystencjalnych o czas, sens
życia i przemijania, niepowtarzalność i kruchość indywidualnego ludzkiego losu –
podkreśla Mariola Talewicz,
zastępca dyrektora Miejskiej
Biblioteki Publicznej Galeria
Książki w Oświęcimiu.
Projekt Aleja Pisarzy jest realizowany wspólnie z wybitnymi pisarzami, krytykami literatury i naukowcami.
Po odsłonięciu płyty odbyło
się spotkanie autorskie z poetką. Uroczystość odbyła się
pod honorowym patronatem
Jacka Krupy – Marszałka Województwa
Małopolskiego
i Janusza Chwieruta – Prezydenta Miasta Oświęcim.
– Marzena Wilk

Oświęcim kolejny raz włączył się w Noc
Muzeów – ogólnopolską akcję promującą polską kulturę i sztukę.
na koszulkach to oferta Muzeum Żydowskiego, w Zakładzie Salezjańskim trwał
piknik rodzinny, a u sióstr
serafitek wystawiono spektakl o siostrze por. Eligii Staweckiej pt. „U Pana Boga na
warcie”. Była też II edycja gry
miejskiej „Oświęcim – jedno miasto, wiele historii”.
Na Rynku Głównym przez
cały weekend trwał Festiwal
Food Trucków, a z kulinarnej oferty korzystali nie tylko
miłośnicy nocnego zwiedzania muzeów.
– In
Swoje podwoje otworzyły dla
oświęcimian i turystów: Muzeum Zamek, Muzeum Żydowskie i Synagoga, Stowarzyszenie Romów, Zakład
Salezjański im. ks. Bosko
i Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej Siostry Serafitki. Większość instytucji
oprócz standardowego programu zwiedzania, przygotowała też dodatkowe nocne atrakcje. Muzeum Zamek
proponował teleskopowe obserwacje nieba i panoramy
miasta. Warsztaty dla dzieci inspirowane twórczością
Etgara Kereta i malowanie
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głośnik kulturalny

Redakcja „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w planach przedsięwzięć wprowadzone przez organizatorów
Oświęcimskie Centrum Kultury
ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim
tel./faks: 338422575
www.ock.org.pl, ock@ock.org.pl

Święto wszystkich dzieci
Z okazji Dnia Dziecka Oświęcimskie Centrum Kultury przygotowało moc atrakcji.
1 czerwca w godz. od 15:00 do 19:00 na parkingu obok Oświęcimskiego Centrum Kultury dzieci
będą mogły skorzystać z dmuchańców i animacji.
O godzinie 16:00 w holu OCK odbędzie się podsumowanie konkursów plastycznych, wręczenie
nagród i otwarcie wystaw: XXII Konkursu Plastycznego „Moje marzenia” i VIII Konkursu Plastycznego „Lubię smoki”.
O godzinie 17:00 na parkingu obok Oświęcimskiego Centrum Kultury odbędzie się program interaktywny pt. „W krainie jaskiniowców”.
Jak zabawa, to zabawa – nie może tego dnia nikogo zabraknąć przed Oświęcimskim Centrum
Kultury.
– adam

Dla miłośników folkloru
W dniach 1–3 czerwca odbędą
się IV Spotkania Folklorystyczne „Sami Swoi”.
Jeden z trzech koncertów zorganizowanych w ramach spotkań będzie można zobaczyć w Oświęcimskim Centrum Kultury 2 czerwca o godz.
17:00. Publiczności zaprezentują się zespoły: Hajduki z Oświęcimia, Podlasie z Białej Podlaskiej,
Łukowiacy z Łukowa, Bratkowie z Monowic, Kotlina z Osieka i Kęty z Kęt.
Pozostałe koncerty odbędą się 1 czerwca o godz.
18:00 w Parku Rekreacyjnym w Polance Wielkiej
i 3 czerwca o godz. 17:00 na placu przy Urzędzie
Gminy w Osieku.
Spotkania organizowane są przez Stowarzyszenie Przyjaciół Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni
i Tańca Miasta Oświęcim „Hajduki”. Zadanie jest
współfinansowane z budżetu Miasta Oświęcim.
Wstęp wolny.
– ekt

Zespoły z całego świata
warzyszył – 4 sierpnia o godzinie 18:00 – koncert pt.
„Folkowe klimaty”, w którym
wezmą udział: Kapela Piedonii, Maroka, Meksyku, Ser- czarki, Kapela Hanki Wójciak, zespół folk-rockowy
bii, Turcji, Ukrainy, Włoch.
Tygodniowi Kultury Beskidz- Hoverla.
– adam
kiej w Oświęcimiu będzie to-

Ciekawie zapowiada się program
55. Tygodnia Kultury Beskidzkiej.
Od 28 lipca do 5 sierpnia na
pięciu głównych estradach
– w Wiśle, Szczyrku, Żywcu, Makowie Podhalańskim
i Oświęcimiu – odbędą się
koncerty w ramach 55. Tygodnia Kultury Beskidzkiej.
Prezentacje w naszym mieście będzie można oglądać
na estradzie obok Oświęcimskiego Centrum Kultury.
Podczas tegorocznej imprezy na oświęcimskiej estradzie
wystąpią – tradycyjnie – zespoły z Podbeskidzia i innych
regionów Polski – oraz grupy z: Belgii, Beninu, Bułgarii,
Hiszpanii, Indii, Indonezji,
Japonii, Kazachstanu, Mace-

Hoverla
Fot. materiały prasowe zespołu

Wydarzenia
w Oświęcimskim Centrum Kultury
22.05 godz. 16:30 „Razem
z mamą, razem z tatą” –
warsztaty twórczej aktywności
dla dzieci z rodzicami
22–23.05 godz. 17:00 „Stylowa majówka” – spotkanie
dla pań
24.05 godz. 15:30 „Dzień
Mamy” – impreza Niepublicznego Przedszkola „Bajka”
24.05 godz. 18:00 „Wielki
Szlak Himalajski” – „Spotkanie
przy globusie” z podróżnikami
Joanną Lipowczan i Bartoszem
Malinowskim
25.05 godz. 17:00 „Tobie
Mamo” – koncert z okazji Dnia
Mamy w wykonaniu zespołów
artystycznych Oświęcimskiego
Centrum Kultury, wokalistów
Studia Wokalnego „Voicesing”
i tancerzy Studia Baletowego
„Classica”
26.05 godz. 9:00 VI Ogólnopolski Festiwal Tańca „Taki
Taniec”
28.05 godz. 15:30 „Dzień
Mamy” – impreza
29.05 godz. 18:00 „Radość
tworzenia” – otwarcie wystawy
malarstwa Joanny Partyki
1.06 godz. 15:00–19:00
Dzień Dziecka z Oświęcimskim Centrum Kultury
czytaj obok

23. Letnie Koncerty
Organowe
kościół św. Maksymiliana

25.06 godz. 19:00
– Witold Zalewski/organy,
Hanna Zalewska/organy, Liliana Pociecha – sopran Chór
i Orkiestra Bazyliki oo. Cystersów z Mogiły pod dyrekcją
Stanisława Kowalczyka
2.07 godz. 19:00
– Paweł Wróbel/organy, Marek Pawełek/organy, Dominika
Kapusta/flet
9.07 godz. 19:00
– Ludmiła Gołub/organy
(Rosja), Valeria Anfinogenova/
organy (Rosja)
16.07 godz. 19:00
– Anna Dzioba/organy,
Kwartet żeński Preziosa
w składzie: Olga Ostrowska/
sopran koloraturowy, Anna
Stolarczyk/sopran dramatyczny, Karolina Borodziuk/
mezzosopran, Katarzyna
Kosiek/kontralt oraz Klaudia
Ligas/obój, Joanna Kapusta/
altówka, Aleksandra Lignar/
wiolonczela
23.07 godz. 19:00
– Willy Ippolito/organy (Francja), Ania Śliwa/skrzypce,
Joanna Solecka/klawesyn

1–3.06 IV Spotkania Folklory- 4.08 godz. 18:00 „Folkowe
styczne „Sami Swoi”
klimaty” – Kapela Pieczarki,
czytaj obok Kapela Hanki Wójciak, Zespół
folk-rockowy Hoverla (estrada
4.06 godz. 16:00 „Teraz twój
obok OCK)
ruch” – spektakl w wykonaniu 28.09 godz. 19:00 „Blues
Teatru „Na Stronie” z Powiato- Projekt” – koncert w wykowego Zespołu nr 1 Szkół Ogól- naniu Guitar Marka i Buskin’
nokształcących im. Stanisława Jacka w ramach projektu Dom
Konarskiego w Oświęcimiu
otwarty z cyklu Muzyka – źró6.06 godz. 18:00 Pokaz Studło skojarzeń
dia Baletowego Classica
30.09 godz. 18:00 „6 se11.06 godz. 16:00, 18:30
kund” – spektakl z Teatru Loch
Gale Akademii Tańca & Fitness Camelot w Krakowie w wyko„Millenium”
naniu Beaty Malczewskiej
16.06 godz. 11:00 Wykład
5.10 godz. 19:00 Waldemar
niespodzianka w ramach
Malicki – „Klasyka po bandzie”
Oświęcimskiego Uniwersytetu
12.10 godz. 19:00 „Alibi od
Dziecięcego, zakończenie roku zaraz” – spektakl komediowy
akademickiego, wręczenie
z Teatru Capitol w Warszawie
dyplomów (Oświęcimskie
w wykonaniu (w zmiennej
Centrum Kultury, ul. Śniadecobsadzie): Wojciecha Wysockiego 24)
kiego/Andrzeja Deskura, Anny
17–18.06 Gale Szkoły Tańca
Korcz/Katarzyny Skrzyneckiej,
„Grawitacja”
Aleksandry Szwed/Aleksandry
20–21.06 Gale Szkoły Tańca
Grzelak, Sławomiry Łozińskiej/
„Prestiż”
Małgorzaty Potockiej, Stanisława Banasiuka/Marcina
23.06 godz. 21:23 XIV
Trońskiego, Mateusza BanasiuOświęcimski Kinowy Ogródek ka/Marcela Borowca/Dawida
Plenerowy – nocne kino pleCzupryńskiego, Małgorzaty
nerowe – „Porady na zdrady”
Ostrowskiej-Królikowskiej/Bari „Zabójczy Jaques” (parking
bary Kurzaj
obok OCK)
13.10 godz. 20:00 15-lecie
czytaj obok Kabaretu Skeczów Męczących
26.10 godz. 18:00 „Wady
24.06 godz. 14:00 Spektakl
i waszki” – program Kabaretu
w wykonaniu grupy dziecięcej
Hrabi
„Budzik teatralny”
29.10 godz. 18:00 „Stół
2.07–25.08 Wakacje z Oświę- z powyłamywanymi nogami.
cimskim Centrum Kultury /
Na stole i pod stołem” –
wakacyjne projekcje filmowe
spektakl z Teatru Mumerus
w Naszym Kinie 22.06–30.08 w Krakowie
12.11 godz. 18:00 „W hołdzie
28.07–5.08 godz. 18:00 55. wolności” – koncert w wykoTydzień Kultury Beskidzkiej
naniu Andrzej Jagodziński Trio
czytaj obok w składzie: Andrzej Jagodziń-

ski, Adam Cegielski, Czesław
„Mały” Bartkowski i gości:
Janusza Strobla, Roberta
Majewskiego, Nuli Stankiewicz,
Agnieszki Wilczyńskiej
17.11 godz. 17:00 Koncert
Parada Gwiazd Telewizji TVS
w wykonaniu: Koli & Juli, Bernadety Kowalskiej i zespołów:
Karpowicz Family, Sonitus, Stiff
Capella, Wesoły Masorz, prowadzenie koncertu Nina Nocoń
23.11 godz. 19:00 „Mężczyzna z kijowym peselem” –
kabaret Piotra Bałtroczyka
25.11 godz. 19:00 Koncert
Orkiestry Akademii Beethovenowskiej
1.12 godz. 18:00 „Program
z Kobietą” – program Kabaretu
K2
4.12 godz. 18:00 „Grace
i Gloria” – spektakl w wykonaniu Stanisławy Celińskiej
i Lucyny Malec
11.12 godz. 20:00 „Dużo
kobiet, bo aż trzy” – spektakl
muzyczno-satyryczny w wykonaniu: Artura Andrusa,
Joanny Kołaczkowskiej, Hanny
Śleszyńskiej i Magdy Umer
15.12 godz. 18:00 „Szalone
nożyczki” – spektakl komediowy z Teatru Bagatela w Krakowie

Galeria „Tyle światów”

3–27.05 „Ku pokrzepieniu
serc” – Trylogia Henryka Sienkiewicza w ilustracjach Artura
Gołębiowskiego
29.05–24.06 „Radość tworzenia” – wystawa malarstwa
Joanny Partyki

Wystawy

11–27.05 „Malarstwo” –
wystawa prac Moniki Balcar-Koniecznej i Romualda
Romańczyka

Uniwersytet Trzeciego
Wieku

22.05 godz. 16:00 „Nieskończoność” – wykład Jana
Ryszarda Kurylczyka
29.05 godz. 16:00 „Rozwijaj
się, póki sił i czasu” – wykład
Jolanty Szwalbe
5.06 godz. 16:00 „Filozofia po
żydowsku” – wykład Przemysława Piekarskiego
6.06 Wyjazd do Ogrodzieńca
(godz. 8:30 osiedle Zasole,
8:40 OCK)
12.06 godz. 16:00 „Córka
Stalina Swietłana Alulijewa –
chciała być kochaną” – wykład
Elwiry Watały
15.06 godz. 16:00 Zakończenie roku akademickiego

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

Repertuar „Naszego Kina”
„Prawdziwa historia” PREMIERA (15 l.), prod. Belgia,
Francja 2017, reż. Roman
Polański, 101 minut
22.05 godz. 20:00,
23–24.05 godz. 18:00
„120 uderzeń serca” PREMIERA (15 l.), prod. Francja
2017, reż. Robin Campillo,
143 minuty
22.05 godz. 17:30,
23–24.05 godz. 20:00
„Paweł, apostoł Chrystusa”
(13 l.), prod. USA 2018, reż.
Andrew Hyatt, 108 minut
25.05 godz. 19:00,
27.05 godz. 17:00,
28.05 godz. 19:45,
29.05 godz. 18:00,
30–11.05 godz. 19:45

„Kaczki z gęsiej paczki” (b.o.),
prod. USA, Chiny 2018, reż.
Christopher Jenkins, 91 minut
29–31.05 godz. 16:15,
1.06 godz. 8:30, 10:30,
3.06 godz. 15:00,
7.06 godz. 16:15
„Sobibór” (15 l.), prod. Rosja,
Polska, Niemcy, Litwa 2017,
reż. Konstantin Chabienski,
110 minut
1–2.06 godz. 20:00,
3.06 godz. 17:00,
4–5.06 godz. 19:00,
6.06 godz. 20:00,
7.06 godz. 18:00
„Futrzaki ruszają na ratunek”
(b.o.), prod. Rosja 2018, reż.
Victor Azeev, 75 minut
22–28.06
„Avengers: Wojna bez granic”
(13 l.), prod. USA 2018, reż.
Anthony Russo, Joe Russo,
150 minut (3D)
22–28.06

Wakacyjna strefa
taniego kina
„Paddington 2” (b.o.), prod.
Francja, Wielka Brytania 2017,
reż. Paul King, 103 minuty
27.06 godz. 10:00
„Tully” (15 l.), prod. USA
2018, reż. Jason Reitman,
96 minut
25.05 godz. 21:00,
27.05 godz. 19:00,
29.05 godz. 20:00,
30–31.05 godz. 18:00

Kino dla Dzieciaka
„Kaczki z gęsiej paczki” (b.o.),
prod. USA, Chiny 2018, reż.
Christopher Jenkins, 91 minut
3.06 godz. 15:00

SZTUKA NA EKRANIE
„W ogrodzie artysty malarza.
Amerykański impresjonizm” –
wystawa na ekranie z Florence
Griswold Museum w Old
Lyme, 90 minut
28.05 godz. 18:00

BALET NA EKRANIE
„Coppélia” – retransmisja baletu z Teatru Bolszoj w Moskwie,
165 minut
1.07 godz. 17:00

NOCNE KINO PLENEROWE
23 czerwca o godzinie 21:23 na parkingu obok Oświęcimskiego Centrum Kultury odbędzie się projekcja filmowa w ramach
XIV Oświęcimskiego Kinowego Ogródka Plenerowego.
Na plenerowym ekranie
pojawią się dwa filmy: „Porady na zdrady” i „Zabójczy
Jaques”.
Organizatorzy zapewniają
miejsca do siedzenia, ale
mile widziane również własne
siedziska – krzesełka, leżaki,
materace, koce, karimaty...
Spotkajmy się w kinie pod
gwiazdami, żeby powitać
razem lato i wakacje w... noc
świętojańską. Wstęp wolny.
– adam

Obchody świętojańskie
Muzeum Zamek w Oświęcimiu serdecznie zaprasza na rodzinne warsztaty pt. „W poszukiwaniu kwiatu paproci –
obchody świętojańskie”, które odbędą się w ramach cyklu
Zamkowe Spotkania z Tradycją.
Warsztaty odbędą się tydzień
przed nocą świętojańską, która przypada w czasie letniego przesilenia słońca, czyli
z 23 na 24 czerwca.
– Obchody świętojańskie były
ważnym świętem powitania
lata. W wigilię św. Jana palono
na polanach i wzgórzach wiel-

kie ogniska – sobótki – przy
których gromadzili się zarówno chłopcy, jak i dziewczęta,
a sama noc świętojańska uważana była też za porę zalotów
– mówi Monika Sitek z Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, jak wyglądały

dawniej tradycyjne obchody
świętojańskie oraz wykonają
własne wianki.
Warsztaty odbędą się w niedzielę, 17 czerwca w godzinach: 11:30–13:00 (1 grupa)
i 14:00–15:30 (2 grupa). Przeznaczone są dla dzieci powyżej 3. roku życia. Koszt – 10 zł

od dziecka, opiekun i dzieci
młodsze towarzyszące starszemu rodzeństwu – bezpłatnie. Zgłoszenia przyjmuje
Muzeum od 21 maja pod numerem telefonu 338424427.
Ilość miejsc ograniczona.
– ekt

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 CZERWIEC
DZIECKO – WIZERUNKI
Wystawa fotografii Łukasza
Szymańskiego
1–30.06, Galeria Przechodnia
CAŁA POLSKA
CZYTA DZIECIOM.
XVII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ
CZYTANIA DZIECIOM
„CZYTANIE ŁĄCZY – W KOLORACH TĘCZY”:
4.06 CZYTANIE ŁĄCZY
NA NIEBIESKO
godz. 10:00, Aleja Pisarzy,
Inauguracja. Inscenizacja „Lokomotywy” Juliana Tuwima.
Gość specjalny: Prezydent
Miasta Oświęcim.
godz. 10:15, Kolorowe zabawy muzyczno-ruchowe.
5.06 CZYTANIE ŁĄCZY
NA CZERWONO
godz. 9:00, aula, „Maja
i czerwony balonik” – zajęcia literacko-plastyczne dla
dzieci przedszkolnych. Grupa
zamknięta.
godz. 17:00, aula, „1001
spotkań z książką” – zajęcia
edukacyjno-plastyczne dla
dzieci, młodzieży w wieku
8–14 lat. Zajęcia na zapisy
w Bibliotece Młodych osobiście
lub telefonicznie 338479801
6.06 CZYTANIE ŁĄCZY
NA ŻÓŁTO
godz. 9:00, aula, Złap bakcyla
czytania – „Moja żółta bajeczka”. Zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci przedszkolnych.
Grupa zamknięta.
godz. 17:00, aula, Szlakiem
miodowego smaku – spotkanie
z pszczelarzem. Zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 6–12
lat, podczas których zaproszeni
pszczelarze przybliżą fascy-

nujący świat pszczół. Wstęp
wolny.

SPOTKANIE AUTORSKIE
Z TOMASZEM SEKIELSKIM
W ramach Ogólnopolskiej
Nocy Bibliotek
9.06, godz. 20:00,
Aula, wstęp wolny

7.06 CZYTANIE ŁĄCZY
NA ZIELONO
godz. 17:00, informatorium,
„Zielona kraina wyobraźni”.
Warsztaty plastyczne dla dzieci
w wieku 2–7 lat. 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.
4.06; 18.06, godz. 17:00,
Aula
KONWERSATORIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
Otwarte spotkania konwersatoryjne dla dorosłych
5.06; 12.06; 19.06; 26.06,
godz. 16:30, Centrum Literatury Dziecięcej
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.
7.06; 14.06, godz. 17:00,
Informatorium, wstęp wolny.

ZALOGUJ SIĘ DO CZYTANIA
Dyskusyjny Klub Książki dla
dzieci z wykorzystaniem nowych technologii.
Otwarte zajęcia dla dzieci
w wieku 7–10 lat
20.06, godz. 17:00,
Klasopracownia I piętro, wstęp
wolny
BICF. KLUB FILMOWY
Dyskusje o filmie
20.06, godz. 17:00,
Multimedia, 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.
12.06; 26.06, godz. 13:00,
Aula
TO TAK JAK W KINIE
Dyskusje o filmie
14.06, godz. 10:00,
Multimedia, wstęp wolny
IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA AUSCHWITZ
I HOLOKAUST NA TLE
ZBRODNI LUDOBÓJSTWA
W XX WIEKU
„Sprawcy, wykonawcy, pomocnicy: Jak rodzi się zło?”
15–17.06, Aula

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.
20.06, godz. 17:00,
Aula i Informatorium, wstęp
wolny
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
DLA DOROSŁYCH
28.06, godz. 17:30,
Sala konferencyjna
Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI
w Oświęcimiu udostępnia również bezpłatnie, w godzinach
otwarcia: piłkarzyki, szachy,
gry planszowe, PlayStation 3
i 4, X-Boxa, salki kinowe, stanowiska komputerowe z dostępem do internetu i skanerami,
językowe kursy komputerowe
obejmujące pakiet języków:
angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego
i hiszpańskiego. Zapraszamy
do korzystania.
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sport
KRZYŻÓWKA 5/2018

Karpacki Wyścig Kurierów po raz drugi zawitał do Oświęcimia

Pasjonujący finisz w rynku

KUPON
krzyżówka 5/2018
Nagrodę
– podwójne zaproszenie
do „Naszego Kina”
ufundowało

Litery uporządkowane
od 1 do 24 utworzą rozwiązanie: przysłowie polskie,
które wraz z kuponem
nr 5 naklejonym na kartę
pocztową należy dostarczyć
do 13 czerwca 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 4/2018 brzmi:
„Zaniedbasz to stracisz”.
Nagrodę otrzymuje
p. Urszula Włoszek
z Oświęcimia.
Gratulujemy i prosimy
o kontakt z redakcją.

Poziomo:
1) Przodek słonia;
* Imię włóczkowej piłki;
2) Jest nią licealistka;
3) Rogacz z lasu;
* W folder wzięte;
4) Czarny w filmie;
5) Kamienna u pokerzysty;
* Hetera, jędza;
7) Marka aparatu fotograficznego;
* Dialekt, żargon;
9) Szewski gwóźdź;
* Kurza hodowla;
11) Kuracja antynałogowa;
* Arbuz;
13) Cieszy karierowicza;
* Podawany na kaszel;
14) Sanatoryjny gość;
15) Zespół wędrownych aktorów;
* Z ceną przy towarze;
16) Bliźnięta;
17) Odmiana pszenicy;
* Ewolucja narciarska;

OGŁOSZENIA DROBNE
Tworzymy nowe miejsca pracy dla Pań z Oświęcimia
i okolic. Gwarantujemy przyuczenie do zawodu.
Tel. 33 471-15-45, 516-913-603, 500-507-226, 512-875-366

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

Pionowo:
A) Dobytek, mienie;
* Dobra klasztorne;
B) Wyborczy lub elektryczny;
C) Jedynka i dziewięć zer;
* Most nad ulicą;
D) Europejska stolica;
E) Duża ryba morska;
* Kilkustopniowy wodospad;
G) Kadr w firmie;
* Dziekański na uczelni;
I) Igor z opery Borodina;
* Mięso na kotlety;
K) Czułe miejsce Achillesa;
* Z piorunami;
Ł) Konie + wóz;
* Cenna tkanina;
M) Figura na szachownicy;
N) Podłoże w borze;
* Niejedna w torcie;
O) Rola Sylwestra Stalone;
P) Włókno z Torunia;
* Reperacja.

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

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

Miesięcznik powołany w 1991 roku przez Radę Miasta Oświęcim
Wydawca: Oświęcimskie Centrum Kultury Dyrektor: Apolonia Maj
Redaktor naczelna: Ewelina Kostaś, sekretarz redakcji: red. Marzena Wilk, korekta: Jadwiga Ząbroń, projekt
graficzny: Paweł Adamus. Stale współpracują: Marzena Kiryjczuk, Bogna Wernichowska, Adam Kuta,
Andrzej Rzycki, Krzysztof Szostak, Łukasz Szymański, Andrzej Winogrodzki.
Wieści z Oświęcimskiego Ratusza redaguje Katarzyna Kwiecień.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania dostarczonych tekstów,
nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.
Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o. Sosnowiec-Milowice, ul. Baczyńskiego 25 a

Barwny, międzynarodowy peleton z szybkością huraganu
przemknął oświęcimskimi ulicami. Podobnie jak przed rokiem w naszym mieście gościliśmy uczestników kolarskiego
Karpackiego Wyścigu Kurierów. W tym roku odbyła się
już XXXV edycja tej imprezy.
Jest on rozgrywany w hołdzie
pamięci kurierów tatrzańskich
z czasów drugiej wojny światowej.To jedna z największych
imprez dla kolarzy do lat 23.
Z roku na rok jego prestiż jest
większy.
Karpacki Wyścig Kurierów po
raz drugi odwiedził Oświęcim, który ma przecież wyjątkowo bogate kolarskie tradycje. Przed laty istniała bardzo
mocna sekcja kolarska Unii,
która dochowała się reprezentantów Polski. Mowa o Jerzym
Rzepce, Zbigniewie Sawerze
i Janie Stachurze. Ten ostatni
był pierwszym oświęcimskim
olimpijczykiem (Meksyk 1968)
i wygrał Tour de Pologne.
W tegorocznej edycji Karpackiego Wyścigu Kurierów

Oświęcimskimi ulicami przemknął Karpacki Wyścig Kurierów
Fot. mac

kolarze mieli do pokonania
blisko 950 kilometrów. Trzeci z siedmiu etapów kończył
się w Oświęcimiu. Cykliści
wyruszyli z Jabłonki, a meta
usytuowana została w oświęcimskim rynku.
O tym, że kolarstwo w nadsolańskim grodzie wciąż cieszy
się niesłabnącym zainteresowaniem najlepiej świadczyła
frekwencja w Rynku Głównym, kiedy kończył się etap

z Jabłonki do Oświęcimia.
Zresztą nie tylko, bo przy ulicach dojazdowych do mety
można było spotkać mnóstwo
kibiców i zwykłych mieszkańców. Najważniejsze, że dopisała pogoda. Kolarze ścigali się
przy pięknym, letnim słońcu.
Najszybciej linię mety minął
Sven Burger (Wielerploeg
Groot Amsterdam). Reprezentant Holandii wyprzedził
Christiana Kocha (LKT Team
Brandenburg) i Filipa Maciejuka (reprezentacja Polski).
Ten ostatni jest brązowym
medalistą
ubiegłorocznych
mistrzostw świata. Ci zawodnicy najlepiej finiszowi z grupy
uciekającej. Peleton dojechał
ze sporą stratą, ale nie cały.
Został mocno porwany na
mniejsze grupy.
W oświęcimskim rynku ponownie wyrosło prawdziwe
miasteczko kolarskie. Nie zabrakło atrakcji dla rowerzystów amatorów. Były konkursy
dla mieszkańców, występy arNajważniejsze, że dopisała pogoda i kolarze ścigali się tystyczne i pokazy.
– mac
w pełnym słońcu

Młodzicy UKH UniA Oświęcim ze srebrnymi medalami i nagrodą dla najlepszego bramkarza turnieju

Górale poza zasięgiem

Srebrne medale mistrzostw
Polski wywalczyli młodzicy
oświęcimskiej UKH Unia.
W finałowym turnieju rozgrywanym w Nowym Targu
po tytuł najlepszej drużyny
sięgnęli zawodnicy „Szarotek”.
Najlepszym bramkarzem turnieju zgodnie wybrano Filipa
Płonkę z biało-niebieskiego
zespołu.
O medale walczyło osiem ekip
wyłonionych drogą eliminacji.
W pierwszej fazie rywalizowano w dwóch czterozespołowych grupach. Oświęcimianie do półfinału awansowali
z drugiego miejsca. Po zwycięstwie nad MOSM Tychy 2:1,
ulegli 3:4 toruńskim Sokołom,
a na zakończenie pierwszej
części mistrzostw łatwo ograli łączone siły MKS Cracovia
i KTH KM Krynica 8:2.
Półfinałowym rywalem Unii
była bytomska Polonia. Spo-

tkanie miało niezwykle dramatyczny przebieg i mnóstwo
zwrotów akcji. Ostatecznie
nie przyniosło rozstrzygnięcia
(3:3) i o wszystkim musiały
decydować rzuty karne. Najazdy lepiej wykonywali unici
i dzięki temu awansowali do
wielkiego finału. Tam trafili
na gospodarzy, którzy w drugim półfinale pokonali Sokoły
z Torunia 9:3.
W finale Podhale było nie do
zatrzymania. Po pierwszej tercji młodzi górale prowadzili
z Unią 4:0, a w drugiej dorzucili kolejne cztery trafienia.
Biało-niebieskim na pocieszenie pozostał honorowy gol
w ostatniej odsłonie. Podhale
pokonało Unię w finale 8:1
i zasłużenie zdobyło mistrzowski tytuł. Gratulacje należą się
też unitom, którzy wracają do
Oświęcimia ze srebrnymi medalami.

Po zakończeniu mistrzostw
wybrano najlepszych zawodników turnieju. Miano najlepszego bramkarza przyznano
Filipowi Płonce z UKH Unia
Oświęcim. Wśród napastników
wyróżniono Fabiana Kapicę
(Podhale Nowy Targ), a królem
strzelców został inny zawodnik
nowotarżan – Jakub Michalski.
Młodzicy UKH Unia wystąpili
w składzie: Filip Płonka, Szymon Klaja, Dominik Lichota,
Jan Klekot, Gabriel Płachta,
Kamil Daniliszyn, Aleksander
Noworyta, Piotr Kot, Dariusz
Motyka, Mateusz Filipowicz,
Szymon Zabawski, Mikołaj
Tarłowski, Filip Dworzak, Arkadiusz Guzik, Jakub Kurandy,
Mateusz Klimczyk, Ada Wawrzyk, Patryk Kusak, Michał Kusak. Trenerzy: Witold Magiera,
Ireneusz Jarosz. Kierownik
drużyny: Andrzej Płonka.
– mac
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W Oświęcimiu o medale mistrzostw Polski walczyły amatorskie drużyny hokejowe FC Rekonstrukcja mistrzem oświęcimskiej „halówki”

Zabrakło tylko i aż złota
O tym, że Oświęcim to „hokejowe
miasto”
najlepiej
przekonują wyniki ostatnich
mistrzostw Polski amatorów.
Drużyny z naszego miasta zajęły dwa miejsca na podium.
Pozostał jednak lekki niedosyt, bo zabrakło złota...
Była to już XVII edycja amatorskich mistrzostw Polski
w hokeju. Gospodarzem tegorocznego championatu był
Oświęcim.
Szesnaście zespołów zostało
podzielonych na cztery grupy. O tytuł walczyli: AKH
Unia Oświęcim, Wojownicy
Oświęcim, Vikings Oświęcim,
Mad Dogs Sopot, Polonia Bytom, Goldwell Gdańsk, Górale Nowy Targ, Podhale Nowy
Targ, Cracovia Amatorzy,
Zagłębie Sosnowiec, Zagłębie
Sosnowiec II, GKH Gdynia,
Tychy Kinghts, Pionier Tychy,
Wolves Tychy i Husaria Białystok.
Broniąca mistrzowskiego tytułu AKH Unia okazała się
najlepsza w grupie A. Wygrała
z drugim zespołem Zagłębia
Sosnowiec 3:0, w takich samych rozmiarach pokonała
nowotarskie Podhale i zremisowała z Cracovią Amatorami
1:1. Sześć punktów w grupie B

Oświęcimska hala lodowa gościła uczestników XVII edycji amatorskich mistrzostw Polski w hokeju
Fot. mac

wywalczyli Wojownicy Oświęcim (tyle samo zgromadziła
ekipa Wolves Tychy). Oświęcimianie pokonali Górali z Nowego Targu 6:2, zwyciężyli
tyskiego Pioniera 4:1 i ulegli
Wolves Tychy 0:5.
W grupie C rywalizowała
trzecia drużyna z Oświęcimia,
czyli Vikings. Zajęła trzecie
miejsce w grupie za Goldwell
Gdańsk i Zagłębiem Sosnowiec I. Wikingowie wygrali
z Husarią Białystok 4:1, zremisowali z Zagłębiem 2:2 i przegrali z Goldwell Gdańsk 2:5. W
grupie D najlepszy okazał się

zespół Mad Dogs Sopot, przed
Polonią Bytom.
W ćwierćfinałowej fazie AKH
Unia Oświęcim pokonała Zagłębie Sosnowiec I 4:1, Mad
Dogs Sopot został rozbity
przez Wojowników 1:10, Goldwell Gdańsk przegrał z Cracovią Amatorami 4:8, a Wolves
Tychy uległ po dogrywce Polonii 3:4.
W półfinale doszło do bratobójczego pojedynku, w którym AKH Unia przegrała
z oświęcimskimi Wojownikami 0:3. Z kolei w drugim
półfinale Polonia Bytom poko-

nała Cracovię 7:1. W starciu,
którego stawką był brąz unici
ograli krakowian 3:0. Przysłowiową „kropkę nad i” postawił
Robert Sporysz, a wcześniej na
listę strzelców wpisał się Damian Tyrybon.
Wreszcie doszło do wielkiego
finału. Wojownicy niestety nie
sprostali bytomianom i przegrali 1:4.
Oświęcimianie objęli w finale
prowadzenie (gol Mateusza
Zalewskiego), ale później do
siatki trafiali już tylko poloniści (Janusz Secemski, Mariusz
Tymczyszyn, Dariusz Leś i Michał Kamuda).
Po zakończeniu mistrzostw
wręczono nagrody indywidualne. Najlepszym bramkarzem wybrano Grzegorza
Rzemińskiego
(Wojownicy
Oświęcim). Miano najlepszego obrońcy otrzymał Mirosław Wawrzyczek (AKH Unia
Oświęcim), a najlepszym napastnikiem został Michał Kamuda (Polonia Bytom). Tytuł
króla strzelców przypadł Erykowi Derkowskiemu (Cracovia Amatorzy), a MVP turnieju wybrano Rafała Smreka
(Wojownicy Oświęcim).
– mac

Biało-niebiescy gromią Sosnowiankę i re- Dominika Chylińska najlepszą zawodniczką mistrzostw oyama karate
misują w Pcimiu

Ucieczka Hutnika

długo jednak przyszło czekać
na gole. Wynik w 40. minucie otworzył Bartosz Praciak,
który z dystansu przymierzył
w „okienko” po sprytnym wycofaniu piłki przez Bartosza
Ryszkę. Gospodarze poszli za
ciosem i jeszcze przed przerwą
podwyższyli prowadzenie. Po
dośrodkowaniu z kornera piłkę głową do siatki posłał Dawid Balon. W drugiej połowie
zdecydowanie
dominowali
piłkarze Unii, którzy jeszcze
trzykrotnie (Krzysztof Skrzypiec, Bartosz Ryszka, Przemysław Dudzic) zmieniali wynik.
Ostatecznie zwyciężyli pewnie
i przekonująco 5:0.
Później oświęcimianie pojechali do Pcimia na mecz z miejscową Pcimianką. Spotkanie
zakończyło się sprawiedliwym
remisem 1:1. Do zakończenia
rozgrywek w czwartej lidze
pozostały cztery kolejki gier,
ale przed Unią już tylko trzy
mecze. Za pojedynek z Michałowianką, która wycofała
się z rozgrywek biało-niebiescy dopiszą sobie trzy punkty
walkowerem. Zagrają zatem
jeszcze z Jutrzenką Giebułtów i Olkuszem u siebie oraz
Przed piłkarzami oświę- z Iskrą Klecza Dolna na wycimskiej Unii ostatnie trzy jeździe.
– mac
mecze w tym sezonie
Fot. mac

Za nami halowy sezon Miejskiej Amatorskiej Ligi Piłki
Nożnej w Oświęcimiu. Po
mistrzostwo sięgnęli piłkarze
Rekonstrukcji i nie może być
tu mowy o przypadku. Triumfował całkowicie zasłużenie
rzeczywiście najlepszy zespół.
Rozgrywki prowadziło Oświęcimskie Stowarzyszenie Sportu Amatorskiego „OSSA” przy
wsparciu finansowym miasta
Oświęcim.
FC Rekonstrukcja zapewniła
sobie tytuł w przedostatniej
serii gier. Mistrzowskiemu teamowi długo kroku dotrzymywało Antidotum, ale na finiszu
lepsi okazali się konkurenci do
złota. W ostatniej kolejce Antidotum podzieliło się punktami z Porowskim Consulting.
Dla tych drugich remis okazał
się niezwykle cenny. Pozwolił
bowiem „Porowskiemu” na
zrównanie się punktami z DS
Bruk-Sports Bar i przy lepszym bilansie bezpośrednich
gier zapewnił tej ekipie miejsce na najniższym stopniu podium.

Futboliści Rekonstrukcji byli
najskuteczniejsi w halowym
sezonie. Po ich uderzeniach
piłka lądowała w bramce aż
161 razy. Z kolei najlepszą
defensywą dysponował wicemistrzowski zespół, czyli
Antidotum. Ta drużyna straciła w sumie raptem 81 goli.
Walka o koronę króla strzelców trwała do ostatniej kolejki. Ostatecznie przypadła
ona ex-aequo Januszowi Węglarzowi z Antidotum i Danielowi Płonce z Porowskiego
Consulting. Obaj „halówkę”
zamknęli z 46 trafieniami na
koncie.
Piłkarscy amatorzy w Oświęcimiu nie mają czasu na nudę. Już
ruszyła letnia edycja rozgrywek. W pierwszych czterech
kolejkach komplet punktów
zdobyła FC Rekonstrukcja,
która objęła przodownictwo
w tabeli. Mistrzowie halowego
sezonu wyprzedzają Chemików FC, USB i Zaborze Zdrój.
Te zespoły mają trzy „oczka”
straty do lidera.
– mac

Solarze ambitnie walczą o uniknięcie
trzecioligowej degradacji

Jadą jak po swoje

Czekając na pierwsze
wiosenne zwycięstwo

Oświęcimscy karatecy mają
już w kraju nad Wisłą swoją
wyrobioną markę. Potwierdzają to praktycznie w każdych
zawodach. Tak też było w Padwi Narodowej, gdzie odbyły
się mistrzostwa makroregionu
wschodniego. Najlepszą zawodniczką okrzyknięto Dominikę Chylińską z Oświęcimskiego Klubu Karate. W sumie
klubowy dorobek zamknął się
na dziesięciu medalach.
Głównym organizatorem był
Tarnobrzeski Klub Karate.
W turnieju uczestniczyły
kluby różnych organizacji
– oyama karate, kyokushin
i shinkykoushin.
Oświęcimianie
wywalczyli
aż sześć złotych medali. Na
najwyższym stopniu podium
stanęła Dominika Chylińska,
która bezapelacyjnie triumfo-

Wciąż nie udaje się solarzom
wywalczyć pierwszego kompletu punktów w rundzie rewanżowej. Podopieczni Tomasza Świderskiego zbierają
pochwały, ale dystans do strefy
spadkowej niebezpiecznie się
kurczy. Drużyna z plant blisko szczęścia była w spotkaniu
z outsiderem z Krosna. Karpaty zwyciężyły ostatecznie na
stadionie im. Braci Kisielińskich, zadając rozstrzygające
ciosy w samej końcówce.
Wydawało się, że Karpaty Krosno są w zasięgu młodzieżowej
drużyny Soły. Przed wizytą
w Oświęcimiu byli outsiderem
w trzecioligowej tabeli. Pierwsza połowa należała do przyjezdnych, ale na gole kibice się
nie doczekali. Już 5 minut po
zmianie stron krośnianie objęli prowadzenie. Dawid Cempa
głową pokonał golkipera Soły.
Gospodarze nie zamierzali
jednak wywieszać „białej flagi”. Ambitnie szukali wyrównującego gola i dopięli swego
w 85. minucie. Wówczas Eryk
Ceglarz przelobował bramkarza Karpat, a piłka zanim
wylądowała w siatce odbiła się
od słupka. To trafienie jeszcze
bardziej rozochociło gospodarzy, którzy za wszelką cenę
chcieli zgarnąć pełną pulę. Bliski szczęścia był autor wyrów-

Fot. zbiory klubu

W czwartej lidze stosunkowo
szybko wyjaśniła się kwestia
mistrzostwa i awansu. Nie ma
mocnych na krakowskiego
Hutnika, który zgodnie odprawia kolejnych rywali. Ich
przewaga nad pozostałymi
drużynami jest na tyle duża, że
na Suchych Stawach śmiało już
mogą mrozić szampany. Biało-niebieskim pozostaje walka
o możliwie wysokie miejsce na
mecie rozgrywek.
Podopieczni Jacka Dobrowolskiego mierzą w podium.
Oświęcimianie są na dobrej
drodze do zrealizowania tego
celu, bo efektownie punktują
w ostatnich kolejkach. W spotkaniu z Sosnowianką na swoim boisku urządzili sobie strzeleckie fajerwerki. Kibicom na
stadionie przy ulicy Legionów

Tytuł trafił w godne
ręce

wała w kategorii juniorek do
50 kg. Dodatkowo odebrała
puchar dla najlepszej zawodniczki zawodów. Po złoto sięgnęli także: Oliwia Greczner,
Roksana Greczner, Elżbieta
Ferenc oraz Mateusz Dębski i Adam Dzięgiel. Srebrne
krążki były udziałem Anny
Ferenc i Mateusza Ostrowskiego, a oświęcimską kolekcję uzupełniły brązowe
medale Katarzyny Kotapki
i Szymona Dębskiego.
– Uzyskany wynik napawa
optymizmem i nie jestem nim
zaskoczony. To wszystko efekt
ciężkiej pracy podczas treningów. Pracujemy niejednokrotnie pięć razy w tygodniu,
a jednostka treningowa dochodzi do dwóch godzin – powiedział Mariusz Pawlus.
– mac

nującego gola, ale z jego uderzeniem poradził sobie grający
między słupkami bramki Karpat – Mateusz Krawczyk. Dramat Soły rozegrał się w samej
końcówce. Po zagraniu Dawida Kuligi wzdłuż linii bramkowej do piłki dopadł Marek
Fundakowski i z najbliższej
odległości wpakował futbolówkę do siatki. Po tym ciosie oświęcimianie już się nie
podnieśli. Pieczęć na wygranej
Karpat postawił Marek Fundakowski, który zamienił na gola
rzut karny.
– Z naszej strony zabrakło trochę wyrafinowania i zimnej
krwi. Szkoda, bo absolutnie
nie musieliśmy tego meczu
przegrać. Nie poddajemy się
i będziemy szukali punktów
w kolejnych spotkaniach – powiedział trener Soły, Tomasz
Świderski.
– mac
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