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kultura

Multimedialna opowieść o ośmiu wiekach dziejów Oświęcimia, z wyeksponowanymi oryginalnymi artefaktami historycznymi, przedstawiona w sposób bardzo
przystępny zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych to oblicze Ratusza – nowo
powstałego oddziału Muzeum Zamek w Oświęcimiu.

które naprawdę jest miejscem,
gdzie można pracować, odpoczywać i żyć – dodaje.
Najniższy poziom budynku
przeznaczony jest na prezentację najstarszej części historii Oświęcimia z pierwszymi
wzmiankami o mieście i ziemi
oświęcimskiej. W etap dziejów księstwa oświęcimskiego wprowadzi zwiedzających
pierwsza para książęca – Władysław i Eufrozyna – wirtualni
narratorzy tego okresu. Zaprezentowane zostaną tam dokumenty i pieczęcie, ale pojawią
się też elementy interaktywne, które poprzez zabawę i grę
przybliżą najmłodszym historię. Poziom piwnic zamyka
okres od początku osadnictwa
aż do końca XV wieku.
Na parterze znajdować się będzie sklepik muzealny i kasa
oraz stanowisko niezbędne
do organizacji obsługi ruchu
turystycznego. W głębi tego
poziomu kryje się ciekawie
zaaranżowane atrium, stanowiące swego rodzaju wyjątek w architekturze budynku.
Na parterze przedstawione
zostaną trzy cele więzienne
z różnych okresów historii

miasta – międzywojennego,
II wojny światowej i PRL-u.
Na pierwszym piętrze ekspozycyjna opowieść rozpoczyna się od XVII wieku, od potopu szwedzkiego. Dla miasta
był to czas upadku gospodarczego, powodzi, pożarów oraz
pustoszących miasto epidemii. W 1772 roku, w wyniku
pierwszego rozbioru Polski,
Oświęcim znalazł się w granicach państwa austriackiego. Jednak wiek XIX przyniósł
miastu rozkwit i odrodzenie.
Kolejna część wystawy dotyczy wybuchu I wojny światowej – ilustruje nadzieję i duże
zaangażowanie mieszkańców
Oświęcimia w działania na
rzecz niepodległości i pomoc
legionistom.
W okresie międzywojennym
na ekspozycji zwiedzających
powita ówczesny burmistrz
Roman Mayzel, druga postać
wirtualnego narratora. Opowie on o dziejach Oświęcimia,
budowaniu i rozkwicie miejscowości w tamtym czasie.
Zobaczymy samochód „Praga Oświęcim” model Baby
z 1936 r., pochodzący z firmy
Zjednoczone Fabryki Samo-

Złote
zamknięcie
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Nowoczesny Ratusz

Muzealny oddział mieści się
w odrestaurowanym XIX-wiecznym budynku Ratusza
przy Rynku Głównym 2. Wystawa, która w nim powstała zatytułowana jest „W przestrzeniach historii. Dzieje
miasta Oświęcimia”. Ze względu na niewielkie miejsce ekspozycyjne muzealnicy postanowili historię naszego miasta
zaprezentować „w pigułce”, tym
samym zachęcając zwiedzających do szerszego zapoznania się z dziejami miasta, które
przedstawione są już w Muzeum Zamek, Muzeum Żydowskim, Muzeum Romskim,
klasztorze ss. Serafitek oraz
sanktuarium ks. Salezjanów.
– Chciałam, żeby Ratusz pełnił rolę swego rodzaju drogowskazu dla zwiedzających.
W Oświęcimiu jest wiele instytucji promujących historie
losów naszego miasta, które warto poznać i zobaczyć,
dlatego zależało nam również
na wskazaniu innych miejsc,
w których zainteresowani znajdą szersze informacje
o wybranych zagadnieniach
– mówi Wioletta Oleś, dyrektor Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
– Uważam, że wiedzą o tym
oświęcimianie, bo oni znają swoje miasto. Ale przyjeżdżający tutaj turyści, których
podstawowym celem jest
zwiedzenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau są
nieco zagubieni, słysząc dodatkowo o średniowiecznym
Oświęcimiu. Dlatego bardzo
nam zależało na stworzeniu
miejsca w sercu miasta, w którym dostaną oni pierwszą
„dawkę” historii i zapoznają się z miastem od jego najstarszych dziejów do współczesności. Żeby już na wstępie
zobaczyli piękny, kolorowy,
kwitnący Oświęcim. Miasto,

Oświęcim

chodów (na fot.). Wirtualna
podróż ulicami dawnego miasta za kierownicą eksponatu
będzie zapewne dużą atrakcją.
Po okresie dobrobytu nastał
czas II wojny światowej, która zmieniła oblicze i wizerunek miasta, na jego obrzeżach
powstał KL Auschwitz-Birkenau. Na wystawie zaprezentowane zostaną wątki związane
z wrześniem 1939 r., wysiedleniem oświęcimian oraz udzielaną pomocą więźniom obozu
wzbogacone wspomnieniami
świadków historii.
Obliczem współczesnego miasta, pełnego wydarzeń kul-

turalnych, sportowych oraz
inicjatyw pokojowych, zakończy się opowieść o dziejach
Oświęcimia, w której nie zabrakło też akcentu związanego
z działającym od lat 40. XX w.
Klubem Sportowym Unia
Oświęcim, który ośmiokrotnie wywalczył tytuł mistrza
Polski w hokeju na lodzie.
Do każdego okresu historycznego widzów multimedialnie
wprowadza ogólny narrator,
który opowiada o podstawowym kontekście dziejów.
W tę rolę wcielił się pochodzący z naszego miasta Grzegorz Łukawski, aktor Teatru
im. J. Słowackiego w Krakowie. Rozszerzeniem tych
treści są fakty pokazane na
planszach, kolejne zawarte są
w multimediach, dodatkowo
dla zwiedzających są przygotowane interaktywne zabawy
i gry z historią, a także zagadki. Nowoczesne technologie nie są jedynym środkiem
przekazu historii – na ekspozycji znajdziemy też eksponaty tradycyjne.
– Bardzo sobie cenię, kiedy na
różnych wystawach prezentowane są oryginały eksponatów. Wiem, że obecnie można
zrobić całe ekspozycje, pokazując tylko kopie. Jednak dla
mnie, historyka, świadomość
tego, że oryginał przetrwał, że
jest na przykład dokumentem,
który dotykali, podpisywali, robili pieczęcie autentyczni ludzie, jest bardzo ważna
i nie chciałam, żeby w Ratuszu
tego elementu zabrakło. Pięknym i wartym uwagi oryginalnym eksponatem jest między
innymi para pistoletów skałkowych z XVIII wieku, które
można zobaczyć na ekspozy-
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cji mówiącej o okresie potopu szwedzkiego – podkreśla
Wioletta Oleś.
Pracownicy Muzeum Zamek
mówią, że najtrudniejszym
wyzwaniem było dla nich
w okresie przygotowań do
uruchomienia oddziału dokonanie wyboru tego, co na ekspozycji się znajdzie. Dla historyków bowiem ważny jest
każdy fakt, dokument, źródło,
każdy najdrobniejszy rozdział
dziejowy, dlatego „cięcie” historii było dla nich tak trudne.
Jednak zważali na to, że nie
mogą odbiorców przytłoczyć
wiedzą, i że wystawa musi
być zrozumiała i ciekawa dla
wszystkich.
Już niebawem sami przekonamy się o walorach ekspozycji. 20 lipca o godz. 18:00 zaplanowano otwarcie, podczas
którego nie tylko będzie można bezpłatnie zwiedzić oddział muzeum, ale też wziąć
udział w szeregu propozycji
przygotowanych z tej okazji. Od godz. 16:00 na Rynku Głównym czekać będą:
animacje dla dzieci, zabawni
szczudlarze z Teatru Gry i Ludzie, fotobudka. Zagra Big
Band Dobczyce, a na ekranie
telebimu wyświetlony zostanie film o przebiegu remontu i powstawaniu Muzeum
Ratusz. Historyczny dzień
zakończy się o godz. 22:00
pokazem laserowym na budynku Ratusza.
Wychodząc naprzeciw wszystkim miłośnikom historii, Muzeum Zamek zaprasza do bezpłatnego zwiedzania Ratusza
21 i 22 lipca od godz. 10:00 do
20:00 (ostatnie wejście zwiedzających o godz. 19:00).
– Marzena Wilk
Reklama
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Upowszechniają piękną tradycję
Wydawać by się mogło, że działalność kół gospodyń to już przeżytek, zwłaszcza w dzielnicach miast,
a jednak tak nie jest. Koło Gospodyń Wiejskich Dwory I obchodzi w tym roku jubileusz 60-lecia
istnienia.
Fot. zbiory KGW Dwory I

W Dworach I – dzielnicy Oświęcimia działa Koło
Gospodyń Wiejskich, które zostało założone w maju
1958 roku. Wówczas liczyło około sześćdziesięciu
osób. Obecnie, chociaż nie
jest liczne – skupia bowiem
szesnaście osób, działa bardzo prężnie, a jego członkowie uczestniczą w wielu wydarzeniach miejskich
i gminnych. Od momentu
powstania koła czasy bardzo się zmieniły, co też widać w strukturach i charakterze działania grupy.
– Dawniej kobiety z naszego koła spotykały się rzadko, zazwyczaj z kilku okazji
w roku, m.in. na tzw. opłatku, na Dniu Kobiet, podczas
spotkań sprawozdawczych.
Teraz nie ma miesiąca, żeby
coś się nie działo! Praktycznie przez cały rok nie mamy
żadnej przerwy czy urlopu.
Spotykamy się w każdą środę od godziny 16:30 do 18:30
w siedzibie Rady Osiedla
Dwory-Kruki – mówi Bronisława Ryś, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich
Dwory I w Oświęcimiu.
– Przed laty kobiety nie pracowały zawodowo, ale wyko-

nywały ciężką pracę w polu,
pewnie dlatego nie miały czasu i potrzeby, aby spotykać
się często, jak my dzisiaj. Do
koła należały kobiety w młodym wieku, a jego charakter
był całkiem inny niż jest w tej
chwili. Przede wszystkim kobiety uczyły się gotować, piec,
szyć, wśród nich były osoby,
które rozprowadzały pisklęta kurczaków, indyków, gęsi.
Obecnie nasza działalność
jest raczej kulturalna – podkreśla Bronisława Ryś.

„Nie” dla komarów

W ramach koła działa zespół
śpiewaczy Dworzanie, do
którego, wbrew założeniom
zgodnym z nazewnictwem,
należy też trzech mężczyzn.
Członkowie biorą udział
w różnych uroczystościach,
uświetniając je nie tylko
swoim śpiewem, ale też np.
efektami talentów kulinarnych czy dekoracyjnych.
Wieloletnią tradycją grupy,
zwłaszcza zespołu Dworzanie, jest udział w obchodach Święta Niepodległości

organizowanych przy kaplicy Hallerów w Dworach,
podczas których wspólnie
z mieszkańcami śpiewane są pieśni patriotyczne.
Koło Gospodyń Dwory I
jest co roku obecne podczas
prezentacji stołów wielkanocnych i wigilijnych,
przygotowując tradycyjne
dania i wypieki oraz biorąc udział z sukcesami w
konkursach
organizowanych przy tych okazjach:
na najlepszą palmę wiel-

kanocną czy najpiękniejszą pisankę. Na tym jednak
nie poprzestaje, organizuje koncerty kolęd i pastorałek m.in. w kaplicy Serca
Jezusowego w Oświęcimiu,
tzw. spotkania opłatkowe
dla mieszkańców dzielnicy
Dwory-Kruki, bierze udział
w regionalnych konkursach
i przeglądach kolęd i pastorałek, pieśni patriotycznych oraz w oświęcimskim
przeglądzie kół śpiewaczych „Wspólne śpiewanie
na Rynku”.
Tradycją koła z Dworów jest
wykonywanie wieńców dożynkowych i prezentowanie ich z dużymi sukcesami
w regionalnych konkursach.
Od wielu lat wieńce dożynkowe są domeną Bronisławy Ryś, która przewodniczy
kołu już od trzydziestu lat.
Uroczyste obchody 60-lecia Koła Gospodyń Wiejskich Dwory I odbyły się
9 czerwca. Zaproszeni goście wspólnie zjedli obiad
oraz przygotowane przez
panie z koła wypieki i jubileuszowy tort, następnie
przy dźwiękach Orkiestry
Dętej Oświęcimskiego Centrum Kultury w pochodzie

uczestnicy przeszli do kaplicy Hallerów. Tam ks. Edward
Mazgaj, proboszcz parafii
Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny, odprawił mszę
św. Później był czas na artystyczne prezentacje i zabawę. Nie mogło się obyć bez
występu zespołu śpiewaczego Dworzanie, który przygotował m.in. specjalne dedykacje dla gości, na scenie
zatańczyły: Reprezentacyjny
Zespół Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim Hajduki, Małe
Hajduki oraz Formacja Tańca Towarzyskiego Elita Kids,
działające w OCK.
Jubileusz był też okazją do
uhonorowania najbardziej
zasłużonych i zaangażowanych członkiń koła. Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
w Bielsku-Białej odznaczył
Orderem Serca Matkom
Wsi Stefanię Dziwak, Marię
Garncarz, Annę Kiszczak,
Helenę Kokoszkę i Annę Piłat oraz wyróżnił pamiątkowym dyplomem świadczącym o wpisie do bielskiej
Księgi Zasłużonych Działaczy – Zofię Stanulę, Marię
Jarnot, Teresę Jaśkiewicz,
Helenę Kokoszkę i Annę
Kiszczak.
Jubileuszowe obchody zostały połączone z zabawą z
okazji Dnia Dziecka, a ich
organizatorem było Koło
Gospodyń Wiejskich Dwory I we współpracy z Radą
Osiedla Dwory-Kruki.
– Marzena Wilk

Plenerowe świętowanie

W Oświęcimiu przeprowadzono już Stowarzyszenie „Bratnich Serc” dla Ludzi Chorych w Oświęcimiu postanowiło
trzecią serię oprysków terenów zielo- uroczyście zaakcentować swoją osiemnastoletnią działalność w ramach sobótkonych preparatami owadobójczymi.
wego festynu integracyjnego.
nych. Zastosowanie obu metod gwarantuje maksymalną
skuteczność zabiegu. Bardzo
pomocne w walce z komarami i meszkami jest również
właściwe utrzymanie terenów zielonych, które są doskonałym miejscem ich wylęgu. Cykl rozwojowy owadów
oraz ich łatwość przemieszczania się sprawia, że zabiegi
wykonywane są systematycznie aż do października.
–k

30 czerwca odbyły się zawody sportowe, turniej piłki
nożnej i festyn pn. „Sobótka
ze Stowarzyszeniem Bratnich
Serc”. Przedsięwzięcie miało
na celu promocję zdrowego
i aktywnego stylu życia oraz
integrację osób niepełnosprawnych z tytułu zdrowia
psychicznego z mieszkańcami Oświęcimia.
– Spotkanie było okazją do
poprawy wizerunku osób
z zaburzeniami psychicznymi, dzięki zaangażowaniu
ich w działania na rzecz szerszej społeczności, jak również
poprzez promocję aktywności twórczej osób po kryzysach psychicznych i niepełnosprawnych intelektualnie
– mówi Sabina Studzińska,
prezes Stowarzyszenia „Bratnich Serc” dla Ludzi Chorych
w Oświęcimiu.
W trakcie „Sobótki” zostały
pokazane prace plastyczne,

Fot. zbiory organizatora

Miasto walczy z komarami od kilku lat. W tym roku
akcja zaczęła się pod koniec
kwietnia, bowiem pozwalały
na to warunki atmosferyczne.
Prowadzona jest na obszarze
31 hektarów. Miasto zamierza
wydać na nią 28 tys. zł.
Specjalistyczna firma obok
oprysków terenów zielonych używa również preparatu larwicydowego, który
wlewany jest do wód stojących, rozlewisk i cieków wod-

ceramiczne i metaloplastyczne, które powstały podczas
codziennej terapii zajęciowej.
Festyn był też świetną okazją do zaprezentowania przez
osoby niepełnosprawne swoich umiejętności literackich
i muzycznych.
„Sobótkę”
zorganizowano przy współpracy Urzędu
Miasta Oświęcim i Środowiskowego Domu Samopomocy w Oświęcimiu.

Stowarzyszenie
„Bratnich
Serc” dla Ludzi Chorych
w Oświęcimiu powstało
30 czerwca 2000 roku. Skupia
osoby po kryzysach psychicznych, ich rodziny, bliskich
i znajomych. Członkami są
specjaliści, którzy wykorzystują swoje umiejętności i kwalifikacje w pracy na
rzecz innych. Powołując Stowarzyszenie, chciano przede
wszystkim stworzyć miejsce

spotkań dla osób potrzebujących pomocy, ich rodzin
i bliskich oraz udzielać szeroko pojmowanej pomocy wraz
ze zbudowaniem sieci oparcia
społecznego.
Siedziba organizacji mieści
się w Środowiskowym Domu
Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi
w Oświęcimiu przy ulicy Słowackiego 1a.
– In
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Lepsze warunki dla pacjentów

felieton

Modernizacja Oddziału Psychosomatyki i Psychiatrii oraz Dziennego Oddziału
Psychiatrycznego w Szpitalu Powiatowym im. św. Maksymiliana w Oświęcimiu
została zakończona.

ato. Pogoda zmienna, niekiedy szczególnie
niesprzyjająca, co objawia się w liczbie karetek pogotowia przejeżdżających przez osiedle
i parkujących w pobliżu. Serduszka nie dają rady.
Roślinom ciężko podobnie jak ludziom. Z braku deszczu niektóre rejony Polski zamieniają się w pustynie. Zmiana klimatu
czy susza, która co jakiś czas występuje?
W telewizji też susza i pustynia. Lecą powtórki, nawet
Rambo się przydarzył. I „Cztery wesela i pogrzeb”. A w sklepach sezonowe obniżki cen i polowanie na wyprzedażowe
okazje. W bocianim gnieździe, które codziennie obserwuję,
jadąc do pracy, dorastają trzy młode boćki. Niedługo wyćwiczą
się w lataniu i wyruszą w swoją pierwszą daleką podróż, co
będzie sygnałem, że lato się kończy. I tak trwa ta niekończąca
się powtarzalność. I będzie trwać.
Latem lubię sprzątać, dzień jest dłuższy, mam więcej energii. Regularnie pozbywam się wielu rzeczy, które się pochowały w kątach szaf i na półkach. A potem w jakiś dziwny sposób
pojawiają się kolejne. Powtarzalność… Lubimy ją, czy jej
potrzebujemy?					

Dzięki trwającej pół roku
przebudowie polepszą się
warunki pobytu dla pacjentów, a dla personelu warunki pracy.
Na oddziale powstały nowoczesne jedno-, dwu- i trzyosobowe sale z łazienkami
oraz część terapeutyczna. Oddział Psychosomatyki i Psychiatrii będzie mógł teraz
przyjąć czterdziestu pacjentów. W dziennym oddziale psychiatrycznym znajdują się: gabinet lekarski, pokój
przygotowawczo-zabiegowy,
sale terapii zajęciowej i psychoterapii, pokój psychologa,
a także sala zajęć kulinarnych,
jadalnia i kuchenka oddzia-

łowa oraz pomieszczenia socjalne i sanitariaty.
Zmieniło się też otoczenie
przed oddziałowym budynkiem. Powstała tam część rekreacyjna – ogród z ławka-

mi i altaną, w której pacjenci
będą mogli się zrelaksować
na świeżym powietrzu.
Inwestycja kosztowała blisko 5,3 mln złotych, 75 proc.
kwoty stanowiły środki unij-

ne, a pozostałą część pokryło Starostwo Powiatowe
w Oświęcimiu.
W tym roku w Szpitalu Powiatowym w Oświęcimiu wyremontowane zostały dwa oddziały wewnętrzne, obecnie
trwa modernizacja oddziału
ginekologiczno-położniczego
i noworodkowego, a w planach jest też gruntowna przebudowa oddziału ratunkowego. Powiat Oświęcimski
planuje w tym roku przeznaczyć na poprawę świadczonych usług w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
ponad 20 milionów złotych.
– In

Małopolska naprzeciw cyklistom
Dzięki zamontowanym licznikom Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego prowadzi statystyki ruchu na wiodącej przez Oświęcim trasie rowerowej Velo Małopolska.
Od połowy kwietnia są testowane rowerowe „liczydła” w sześciu lokalizacjach:
Oświęcimiu, Jankowicach,
Nowym Sączu, Ostrowie,
Uściu Solnym i Szczucinie.
Przyrządy to zatopione w asfalcie pętle, które „zliczają”
każdego rowerzystę przejeżdżającego przez nie. Te niewielkie urządzenia są podłączone do internetu, dzięki
czemu raz na dobę przesyłają dane na temat rowerowego
ruchu na Velo.
W ciągu dwóch miesięcy (od
1 maja do 1 lipca br.) po wojewódzkich trasach przejechało prawie 70 tys. cyklistów. Rekordowy wynik padł
w Ostrowie. Tamtejszy odcinek Velo Dunajec pokonało według „liczydła” 27 432
rowerzystów. Oświęcim też
może czuć się dumny ze sta-

tystyki – w tym samym czasie
przez tamtejszy odcinek trasy
przejechało 16 368 cyklistów,
co daje drugie miejsce.
Dla porównania, Wiślana
Trasa Rowerowa zanotowała wyniki: 11 892 w Jankowicach, 5 354 w Szczucinie,
5 258 w Uściu Solnym, a 3 173
rowerzystów w Nowym Sączu. Okazuje się tym samym,
że dziennie przez Ostrów
przejeżdża średnio 442 miłośników dwóch kołek, przez
Nowy Sącz – 264, Oświęcim
– 264, Jankowice – 192, Uście
Solne – 85, Szczucin – 86.
Najtłoczniej na małopolskich
odcinkach było w niedziele
i w wolne, tzw. długie weekendy.
– Pierwsze wyniki, jakie do
nas docierają, są bardzo pozytywne – przez trasy Velo
przejeżdża średnio 35 tysię-

cy rowerzystów miesięcznie!
Z każdym kolejnym miesiącem liczba ta będzie rosła, ponieważ w planach mamy do
oddania kolejne odcinki tras.
Już teraz zachęcam jednak
do jazdy, bo nie ma lepszego
sposobu na wolny weekend
czy urlop niż poznawanie
Małopolski z perspektywy
dwóch kółek – zachęca Jacek Krupa, marszałek województwa małopolskiego.
Specjalną ofertę dla cyklistów
na czas wakacji przygotowała spółka Przewozy Regionalne i Województwo Małopolskie. W soboty, niedziele
i w dni świąteczne przewóz
roweru wybranymi pociągami na trasie Kraków Główny
– Oświęcim będzie kosztować złotówkę (niezależnie od
odległości). Miłośnicy rowerów, którzy chcą zabrać swo-

je bicykle w kolejową podróż
z Krakowa do Oświęcimia
lub z powrotem, by cieszyć
się jazdą po urokliwej Małopolsce, nie muszą martwić
się o to, że w pociągu braknie miejsca. Pilotażowa akcja obowiązywać będzie do
26 sierpnia w wybranych pojazdach REGIO. Pociągi odjeżdżać będą w następujących
godzinach: Kraków Główny (odjazd 9:11) – Oświęcim (przyjazd 10:58), Oświęcim (odjazd 11:05) – Kraków
Główny (przyjazd 12:51),
Kraków Główny (odjazd
13:12) – Oświęcim (przyjazd 14:58) i Oświęcim (odjazd 17:16) – Kraków Główny (przyjazd 19:24). Kursy
obsłuży specjalnie przygotowany tabor z powiększoną przestrzenią przeznaczoną na przewóz rowerów. Ze
specjalnych pociągów można
skorzystać w każdy weekend
wakacji oraz w dni świąteczne, wyłączając 18 sierpnia.
Bilety na kursy dostępne są
w punktach odprawy, w pociągach oraz za pośrednictwem systemu Małopolska
Karta Aglomeracyjna (MKA)
i aplikacji mobilnej iMKA.
Oferta jest jednym z elementów kampanii promocyjnej
województwa małopolskiego „Małopolska na rowery
– 100% emocji” zachęcającej
do jazdy na rowerze po regionie.
– In

kamila drabek

Powtórka

L

nie tylko z miasta
Andrzej winogrodzki

O rozwijaniu i zwijaniu

N

a szczęście nie ma już dylematu i tragedii narodowej z powodu tego, co jest ważniejsze: chory bark
piłkarza, czy chore kolano polityka, co bardziej
i groźniej odbija się na psychiczno-emocjonalnej
tkance narodu. Dylemat sam się rozwiązał – piłkarski balonik
nadmuchany do niemożliwości wyzionął ducha, a stan chorego kolana – co widać naocznie – ulega pozytywnej stabilizacji!
A więc nastąpiło ogólne uspokojenie i sielska błogość, chociaż
miejscami wciąż trwa wielka piłkarska rozpacz! Indiańsko-piłkarskie barwy i kostiumy wojenne na razie odłożone do
lamusa, a w polityce, szczególnie przedwyborczej, nieustający
i rutynowy rozgardiasz i chaos!
A co w naszym miasteczku? Jedni są zdania, opartego
na faktach, że się nasz teren i okolica pięknie i permanentnie
rozwija, a inni zwijanie się naszego terenu i okolicy uważają za
trwające od lat! I bądź tu mądry! Można nim być, wychodząc
na ulicę i patrząc na to, co jest wokół: czego jest więcej –
zwijania się, czy rozwijania naszych spraw! Wszystko wydaje
się jasne, ale... każdy ma inne oko i kąt patrzenia na świat
– tu i tam astygmatyzm, tu i ówdzie zaćma! A tak ogólnie:
technologia i dialektyka rozwijania się i zwijania może być
komplementarna i naprzemiennie korzystna!
A my – jak zachęcał pieśniarz – róbmy swoje, a zrobimy
to, co trzeba! 					

Uczcili pamięć
W Oświęcimiu uczczono pamięć pomordowanych na Kresach Wschodnich
II RP przez nacjonalistów ukraińskich
spod znaku OUN i UPA.
Obchody 75. rocznicy rzezi
wołyńskiej rozpoczęła msza
św. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Oświęcimiu. Następnie na cmentarzu parafialnym przy tablicy
poświęconej ofiarom ludobójstwa na Polakach złożono kwiaty i zapalono znicze.
Zebrani wysłuchali także
hymnu narodowego, hymnu
wołyńskiego i innych pieśni
w wykonaniu A. Szczepańskiego z Duetu Lwowskiego
„Ewan”, a także okolicznościowych wierszy autorstwa
Andrzeja Winogrodzkiego.
– Spotkanie kontynuowaliśmy w hotelu „Kamieniec”,
gdzie słuchaliśmy pieśni

i rozmawialiśmy o życiu na
Kresach Wschodnich podczas II wojny światowej – informuje Włodzimierz Paluch
z Klubu „Samborzan” Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Oświęcimiu,
które było organizatorem
uroczystości.
11 lipca jest obchodzony jako
Narodowy Dzień Pamięci
Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach
II Rzeczypospolitej Polskiej.
Święto zostało ustanowione uchwałą Sejmu z 22 lipca
2016 roku.
– ekt
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W Wakacyjnym skrócie

POD PATRONATEM GZO

XX Rodzinny Rajd Rowerowy

Fot. M. Wilk

Chociaż pogoda nie rozpieszczała, trasę tegorocznego rajdu
pokonało ok. 1,2 tys. miłośników jazdy na dwóch kółkach.

Fot. P. Lach

Minispektaklem zostały podsumowane dwutygodniowe
warsztaty teatralne „Letni ogród małego aktora” przeznaczone dla dzieci w wieku 6–12 lat, zorganizowane w ramach zajęć
wakacyjnych przez Oświęcimskie Centrum Kultury.

Uczestnicy przemierzyli ponad 26-kilometrową trasę
prowadzącą z Oświęcimia,
przez Babice, Bobrek, Gromiec do Libiąża, gdzie zloka-

lizowany był półmetek. Na terenie ośrodka rekreacyjnego
„Megalopark Szyjki” uczestnicy mogli odpocząć, posilić
się, a czas umilił pokaz tańca

Fot. zbiory organizatora

14 lipca odbyła się ósma edycja „eRPeG-owego Maratonu” zorganizowanego w ramach wakacyjnych spotkań przez
Oświęcimski Klub Fantastyki działający w Oświęcimskim
Centrum Kultury. Można było zagrać w gry fabularne, posłuchać prelekcji i wziąć udział w dyskusjach na temat gier RPG.
Wakacyjne spotkania z fantastyką odbywają się w każdy wtorek i czwartek lipca w godzinach 16:00–19:00. OKF zaprasza
do wspólnej zabawy przy grach karcianych, bitewnych, fabularnych (RPG) i planszowych. Spotkania adresowane są do
doświadczonych graczy, jak i początkujących.

Sponsorem głównym przedsięwzięcia
był Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM SA

Najlepsi czytelnicy wśród uczniów
Oświęcimska Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
w Krakowie rozstrzygnęła konkurs na najlepszego młodego
czytelnika w minionym roku szkolnym.
dwigi nr 1 w Oświęcimiu,
która w zakończonym roku
szkolnym przeczytała sto pięć
książek. Najlepsza w kategorii szkół podstawowych klasy
IV–VII okazała się Weronika
Borowczyk z klasy IV Szkoły Podstawowej im. Artura
Grottgera w Porębie Wielkiej,
która ma na swoim „czytelniczym koncie” sto dziewięćdziesiąt jeden książek. W kategorii szkół gimnazjalnych
zwyciężyły ex aequo uczennice klas III – Izabela Szymańska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Brzeszczach
(czterdzieści dziewięć książek) i Julia Odrobina ze Szkoły
Podstawowej im. Zofii Kossak
nr 7 w Oświęcimiu (czterdzieści siedem książek). W kategorii szkół ponadpodstawowych
najlepszym Czytaczem okazał

Fot. zbiory organizatora

Wakacyjną ofertę dla dzieci i młodzieży przygotowała też
Miejska Biblioteka Publiczna Galeria Książki w Oświęcimiu.
Odbyły się już warsztaty papiernicze oraz drukarskie i warsztaty lego. W ramach etnograficznych „podróży” po Polsce uczestnicy zapoznali się z tradycjami górniczymi Śląska
i folklorem regionu Kurpiów. W Mikroświecie Zabawy rodzi- Siódma edycja konkursu
ce z małymi dziećmi mogli wziąć udział w zajęciach plastycz- – Ranking na najlepszego
Czytacza w roku szkolnym
nych i literackich.
2017/2018 została uroczyście
podsumowana 20 czerwca
w Filii w Oświęcimiu. Bibliotekarki z szesnastu szkół z terenu powiatu oświęcimskiego
zgłosiły do rankingu trzydziestu dwóch uczniów, którzy przeczytali łącznie prawie
2 tysiące książek.
Tytuł „Czytacza XXL” otrzymała, już po raz trzeci z rzędu, Emilia Ścierska z klasy IV Szkoły Podstawowej
z Oddziałami IntegracyjnyW pierwszym tygodniu lipca Muzeum Zamek zaprosiło dzie- mi nr 4 w Oświęcimiu, któci do udziału w warsztatach edukacyjnych pt. „W świecie mi- ra przeczytała dwieście szesniatur”. Uczestnicy dowiedzieli się, czym zajmował się minia- naście książek. W kategorii
turzysta i stworzyli własny „świat” w miniaturze – twierdzę szkół podstawowych klasy
rycerską albo domek, ogród zamknięty w szkle oraz tajem- I–III zwyciężyła Emilia Nony sekretnik. Wyniki swoich prac zaprezentowali rodzicom wak z klasy III Szkoły Podstawowej im. Królowej Jai opiekunom podczas miniwystawy na zakończenie zajęć.

Fot. zbiory organizatora

w wykonaniu Zespołu Tańca
Nowoczesnego Puls z Libiąskiego Centrum Kultury oraz
walki karate.
Nie zabrakło także atrakcji na mecie rajdu, zorganizowanej po raz kolejny na
oświęcimskich
bulwarach.
Na najmłodszych czekało
malowanie twarzy, dmuchańce i wesoła zabawa z klaunem.
Nieco starsi mogli obejrzeć
pokaz zumby prowadzony
przez Mariolę Korycińską
i wziąć udział w konkursach
sprawnościowych przygotowanych przez wolontariuszy
z Oświęcimskiego Klubu Rowerowego Passionbike.
Rozstrzygnięto także tradycyjne rajdowe konkursy: na
najstarszą uczestniczkę i najstarszego uczestnika, najmłodszego uczestnika, który
przejechał trasę samodzielnie. Nagrodzone zostały też
najliczniejsze rodziny z tym
samym nazwiskiem oraz
mieszkające pod tym samym
adresem.
Dodatkową atrakcją był Holi
Festival – Święto Kolorów,
podczas którego mali i duzi
obrzucali się kolorowymi
proszkami holi.
Organizatorem przedsięwzięcia był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu.
– ekt

się Maciej Mlostek z klasy I
Technikum Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu, który przeczytał dziewięćdziesiąt
sześć książek.
– Celem naszego konkursu
Ranking na najlepszego Czytacza jest rozbudzenie zainteresowania literaturą i książką,
propagowanie czytelnictwa
wśród uczniów, promowanie
czytania jako wartości, a także promocja książki, utrwalanie nawyku obcowania z nią
oraz podnoszenie kultury
czytelniczej. Co roku w konkursie bierze udział kilkanaście szkół z całego powiatu
– informuje Małgorzata Bzibziak, kierownik Filii w Oświęcimiu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie.
Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Oświęcimskiego,
który ufundował też nagrody
książkowe dla laureatów.
–In
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Przeciwko stereotypom
Przedstawiciele Turcji, Niemiec, Chin, Indii, Izraela oraz
Ameryki zagościli na cztery dni w murach oświęcimskiej
uczelni, by uczestniczyć w III Międzynarodowym Kongresie
Współczesnej Edukacji.
Fot. zbiory organizatora

Prelekcje nawiązywały do nowatorskich kierunków w procesie nauczania w kontekście
szeroko rozumianych praw
człowieka.
– Spotkania prowadzą do
tego, że stereotypy i uprzedzenia, które istnieją między
narodami, zostają usunięte. W takim miejscu jak Auschwitz wszyscy wiemy, do
jakich przerażających rezultatów prowadzą stereotypy –
przypomina Mathias Gleitze,
prof. honorowy Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej
im. rtm. Witolda Pileckiego
w Oświęcimiu.
124 wykłady i odczyty odbywały się w językach: angielskim, niemieckim, tureckim, rosyjskim oraz polskim.
Głównym punktem rozważań były bezpieczeństwo oraz
sposoby rozwiązywania konfliktów bez stosowania przemocy.

– We współczesnym świecie
dochodzi jeszcze do naruszeń
praw człowieka, ciągle mamy
wojny w Birmie czy Palestynie. Chcemy uczestników
naszej konferencji uczulić na
kwestie przestrzegania tych
praw – zaznacza prof. Nevide
Akpinar Dellal z tureckiego
Uniwersytetu w Mugli.
Multikulturowe i wielobarwne spotkania to efekt współ-

pracy Stowarzyszenia na
rzecz Współczesnej Edukacji
w Turcji oraz władz PWSZ.
– W XXI wieku szczególnego znaczenia nabiera wymiar, praktyka i instrumentarium współczesnej edukacji.
W świecie rozwijających się
nowoczesnych
technologii
edukacja, nauczanie jest niezwykle ważne w kontekście
społecznym. Nie można po-

Pozostaną na kolejne 5 lat

Wzięły w nim udział trzy osoby, dotychczas zarządzające
placówkami.
Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 7 im. Zofii Kossak
na pięcioletnią kadencję ponownie została Iwona Kolasa. Dyrektorem Miejskiego
Przedszkola nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym pozostaje
Elżbieta Alencynowicz, a Ur-

Skorzystaj z fachowego wsparcia
Wciąż nie możesz znaleźć zatrudnienia? Potrzebujesz kompleksowego, indywidualnego wsparcia w poszukiwaniu pracy?
Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w Oświęcimiu oferuje pomoc osobom bezrobotnym w jej efektywnym
znalezieniu. Centrum Wsparcia „Kolping” w Oświęcimiu
rozpoczęło realizację dwóch
projektów – „Po 50-tce aktywnie na rynku pracy” i „Aktywni i samodzielni 30+”. Pierwszy z nich jest skierowany do
osób, które ukończyły 50 lat,
pozostających bez pracy (bezrobotnych lub biernych za-

wodowo) i zamieszkujących
powiat oświęcimski lub chrzanowski, a drugi przeznaczony
jest dla osób, znajdujących się
w takiej samej sytuacji, które
ukończyły 30 lat. Co ważne,
udział w nich jest bezpłatny.
W ramach projektów centrum
„Kolping” oferuje uczestnikom: indywidualne wsparcie zawodowe (pośrednictwo
pracy), pomoc doradcy zawodowego, psychologa i coacha, szkolenia i bony szkole-

niowe ze stypendium, płatne
staże zawodowe, zatrudnienie
subsydiowane na 6 miesięcy,
wsparcie trenera zatrudnienia,
opiekę nad osobami zależnymi, doradztwo informatyczne
i zwrot kosztów dojazdu.
Uczestnicy mają szansę wiele
zyskać, m.in. pomoc w znalezieniu zatrudnienia, nowe
kwalifikacje i kompetencje, praktyczne doświadczenie zawodowe i kompleksowe
wsparcie specjalistyczne.

W Wakacyjnym skrócie

Sobótkową zabawę zorganizowali mieszkańcy osiedla Pod
Borem. W programie nie zabrakło elementów kojarzących
się z nocą świętojańską, jak wicie wianków czy poszukiwanie
kwiatu paproci. Uczestnicy mogli wziąć udział w sportowych
rozgrywkach, posłuchać występu zespołów śpiewaczych,
a także orkiestry grającej na dudach szkockich i zobaczyć pokaz tancerzy ognia.

Na Rynku Głównym w Oświęcimiu 24 czerwca spotkali się
mali i duzi miłośnicy baniek mydlanych.

szula Jakubowska dalej będzie dyrektorem Miejskiego
Przedszkola nr 17. Danucie
Skrzypeckiej, obecnej dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11
im. Mikołaja Kopernika – na
mocy obowiązujących przepisów – prezydent przedłużył
o rok sprawowanie funkcji.
Konkurs odbył się w maju,
a przeprowadziła go komisja w składzie: trzech przed- 6 lipca Oświęcim gościł artystów występujących w ramach
stawicieli miasta i trzech ku- 31. ULICA. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych
ratorium oświaty, po dwóch – Wiatr od wschodu.
przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców oraz
przedstawiciele związków zawodowych. Wyniki konkursu zostały zatwierdzone przez
prezydenta miasta.
–k

Fot. zbiory organizatora

Prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut wręczył nominacje
dwóm dyrektorom oświęcimskich przedszkoli i szkoły, wyłonionym w drodze konkursu ogłoszonego w kwietniu.

minąć przeszłości, zwłaszcza
wydarzeń z XX wieku, drugiej wojny światowej, której symbolem jest tragedia
Auschwitz. W kontekście tej
przeszłości znaczenia nabiera
edukacja o bezpieczeństwie
i prawach człowieka – przypomina prof. Witold Stankowski, rektor oświęcimskiej
uczelni.
Prelekcjom towarzyszyła wystawa „Rzeczpospolita Ubezpieczonych. Ubezpieczenia
społeczne w Polsce 1918–
2018”, przygotowana przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Znalazły się na niej materiały z czasów powstawania
systemu ubezpieczeń społecznych, z okresu, gdy odradzające się państwo samodzielnie
tworzyło jeden z najnowocześniejszych w ówczesnej Europie tego typu systemów. Nie
zabrakło też dokumentów
świadczących o bohaterstwie
pracowników ZUS. Kilka tablic poświęconych zostało
okresowi powojennemu i różnorodnym przekształceniom,
którym poddawano system
ubezpieczeń
społecznych,
by ostatecznie powrócić do
sprawdzonego i funkcjonalnego modelu sprzed wojny.
–Karo

Choć projekt rozpoczął się
1 lipca, przystąpić można do
niego w dowolnym momencie jego trwania. Zakończy się
30 czerwca 2020 roku.
Więcej informacji można
uzyskać w Centrum Wsparcia „Kolping” w Oświęcimiu,
ul. Zagrodowa 1, pod nr. tel.
512718056, e-mailem as.
oswiecim@kolping.pl. Biuro
czynne od poniedziałku do
piątku w godz. 8:00–16:00.
Projekty są współfinansowane przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
8. Osi Priorytetowej Rynek
Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.
– In

Podczas kolejnej edycji Wspólnego Śpiewania na Rynku
15 lipca wokalnymi talentami pochwalili się: Zrzeszenie Ludzi
z Gór, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bratkowie” z Monowic, Zespół Folklorystyczny „Stawowianki” ze Starych Stawów, Dolina Soły, a także zespoły śpiewacze: Grojczanie, Bobrowianki, Rajskowianki, Broszkowianki, Brzezinianki (na
fot.), Babiczanki, Dworzanki, Włosianeczki. Na zakończenie
zagrał zespół Rendez-vous z ŚDS w Oświęcimiu.
– ekt
Reklama

Taxi 24 h

tel. 33 8 111 111 Oświęcim
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wieści z ratusza
wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu

Jest absolutorium
Prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut otrzymał absolutorium za rok 2017.
Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe za ubiegły rok została przyjęta
na czerwcowej sesji Rady Miasta.
Dochody miasta w 2017 roku
osiągnęły ponad 195 mln zł,
a wydatki ponad 206 mln zł.
Deficyt budżetu wynosił ponad 11 mln zł. Wypracowano
kwotę wolnych środków jako
nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek
z lat ubiegłych w wysokości
ponad 6 mln złotych. W ubiegłym roku wykonano w mieście wiele inwestycji na kwotę
blisko 45 mln złotych.
Pozytywną opinię o ubiegłorocznym budżecie przedstawiła Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja
Rewizyjna Rady Miasta.
– Z roku na rok mamy większe dochody, ale też i wydatki.
Oświęcim ma stabilne finanse, możemy więc przeznaczać
znaczne pieniądze nie tylko
na bieżące utrzymanie całej

miejskiej infrastruktury, ale
przede wszystkim na prowadzenie inwestycji istotnych
dla dalszego rozwoju miasta i służących na co dzień
mieszkańcom – ocenia prezydent Janusz Chwierut, dodając, że w minionym roku
właśnie na inwestycje wydano rekordową kwotę.
Podkreśla, że dobra kondycja miasta to efekt pracy

urzędników oraz współpracy
z Radą Miasta.
– Podziękowania należą się
wszystkim dyrektorom i kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych, naczelnikom wydziałów Urzędu
Miasta za ich pracę i jednoczesne przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.
Radnym Rady Miasta Oświęcim dziękuję za współpra-

Oświęcim walczy ze smogiem
i dopłaca do wymiany pieców

cę i wspieranie moich działań podejmowanych na rzecz
mieszkańców i naszego miasta – mówi prezydent.
W 2017 roku wykonano wiele inwestycji. Do najważniejszych należały: rozbudowa
krytej pływalni, budowa hali
sportowej, osiedlowego domu
kultury na Zasolu, zagospodarowanie terenu wraz z wejściem do budynku Oświęcimskiego Centrum Kultury.
Rozpoczęto też przebudowę
ul. Jagiełły, od ulicy św. Jana
Bosko do ul. Przecznej, ulicę Kusocińskiego oraz ulice
w Starym Mieście: Piastowską, Mały Rynek, Klasztorną,
Mickiewicza, Stolarską i Solskiego.
Zmodernizowano
również ul. Zajazdową.
Ponadto miasto współfinansowało przebudowę dróg powiatowych: ul. Słowackiego
i ul. Dąbrowskiego.

Najważniejsze wydatki budżetu: • Na utrzymanie w mieście
• W 2017 roku na transport kanalizacji opadowej, czyi łączność wydano ponad stości i zieleni oraz na oświe17 mln zł, tj. ok. 8 proc. wy- tlenie ulic, placów i dróg
datków, jako rekompensa- wydano ponad 13 mln zł,
tę do lokalnego transportu tj. około 7 proc. wydatków.
zbiorowego na dotacje dla W tym uwzględniono rówStarostwa Powiatowego na nież funkcjonowanie syswspółfinansowanie inwesty- temu gospodarowania odcji na drogach powiatowych padami komunalnymi na
oraz remonty i moderniza- kwotę ponad 6,8 mln zł.
cje placów, dróg gminnych • Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym doi wewnętrznych.
• Ponad 14 mln zł, tj. ponad tacje dla instytucji kultury,
6 proc. wydatków przezna- pochłonęła blisko 11 mln zł,
czono na zadania z zakresu tj. około 4 proc. wydatków,
gospodarki gruntami, nie- a na sport, w tym utrzymaruchomościami oraz zaso- nie obiektów sportowych,
przeznaczono ponad 36 mln
bami mieszkaniowymi.
• Ponad 15 mln zł, tj. około zł, tj. ponad 17 proc wydat7 proc. wydatków to kosz- ków.
ty wiązane z utrzymaniem • Największą pozycję wśród
Urzędu Miasta, Rady Mia- wydatków od lat stanowi
sta, rad osiedli oraz na pro- oświata. W ubiegłym roku
było to około 49 mln zł, tj.
mocję miasta.
• Na pomoc społeczną wyda- około 24 proc. wydatków.
no ponad 14 mln zł, tj. po- Obok finansowania dzianad 7 proc. wydatków. Na łalności bieżącej wykonano
dodatki mieszkaniowe prze- również szereg prac remonznaczono ponad 1, 7 mln zł. towych w miejskich szkołach
Wydatki w ramach Progra- i przedszkolach. W 2017
mu Rodzina 500+, świad- roku subwencja oświatowa
czenia rodzinne, wydawanie wyniosła 23,2 mln zł i tylko
Karty Dużej Rodziny wyno- w 47 proc. pokryła wydatki
siły ponad 28 mln zł, tj. oko- poniesione na utrzymanie
oświaty w mieście.
ło 14 proc. wydatków.

Będzie nie tylko taniej, ale też
ładniej

Tylko do końca lipca można składać wnioski do Urzędu Ponad 5 mln złotych i spory zakres prac
Miasta o dopłaty do wymiany pieców w ramach tegorocznej zmieni wygląd kolejnych miejskich
budynków.
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 pię-

tro) lub telefonicznie 33 84 29
129. 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 i
zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw.
Uchwała ogranicza powstawanie nowych źródeł emisji:
1. instalowanie tylko kotłów
spełniających normy wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu
(emisja pyłu do 40 mg/m3)
2. do końca 2022 roku – wymiana kotłów na węgiel lub
drewno, które nie spełniają
żadnych norm
3. do końca 2026 roku – wymiana kotłów, które spełniają

podstawowe wymagania emisyjne (klasa 3 lub 4)
4. istniejące kotły klasy 5
mogą być eksploatowane bezterminowo
Uchwała wprowadza wymagania dla jakości paliw:
1. zakaz stosowania mułów
i flotów węglowych
2. zakaz spalania drewna
o wilgotności powyżej 20
proc. (suszenie przynajmniej
2 sezony)
Wprowadza też obowiązki dla
właścicieli kominków:
1. nowo instalowane kominki muszą spełniać wymagania
ekoprojektu
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). 		

Nowe elewacje i ocieplone
ściany ma już Przychodnia
nr 1 i Środowiskowy Dom
Samopomocy. Prace termomodernizacyjne są jeszcze
prowadzone w Przychodni Zdrowia nr 3, harcówce
i Miejskim Przedszkolu nr 14.
Z kolei w 2019 roku termomodernizacja obejmie przed-

szkole nr 15 i nr 7. Zakres robót, obok ocieplenia i nowej
elewacji, obejmuje również
wymianę okien, dachu, remont kominów. Wymienione są źródła ciepła i instalacji
c.o., co pozwoli osiągnąć efekt
ekologiczny oraz zmniejszyć
koszty ogrzewania i eksploatacji tych budynków.

– Dbamy o wygląd budynków
miejskich. Obiekty stają się
coraz ładniejsze i dobrze pasują do otoczenia, zwłaszcza
odnowionych przez wspólnoty czy Spółdzielnię „Budowlanka” budynków wielorodzinnych – uważa prezydent
Janusz Chwierut.
Podkreśla, że istotna jest również kwestia ochrony środowiska.
– Na pewno niesie to za sobą
poprawę warunków ekologicznych i jest elementem
walki ze smogiem, bo takie
działania powodują zmniejszenie zużycia węgla w kontekście ogrzewania całego
miasta – wyjaśnia.
Na termomodernizację budynków miejskich miasto
pozyskało blisko 3 mln zł
ze środków unijnych. Całość inwestycji prowadzonej
w latach 2017–2019 wyniesie ponad 5 mln zł. Kilka lat
wcześniej miasto odnowiło
10 obiektów szkolnych.

wieści z ratusza
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Otwarcie z niespodzianką

Ankieterzy zapytają o piece

Już można odliczać dni do otwarcia nowej hali sportowej, która powstała przy
Szkole Podstawowej nr 8 u zbiegu ulic Słowackiego i Wróblewskiego. Firma budowlana prowadzi ostatnie prace wykończeniowe w obiekcie.
Inwestycja zakończy się pod
koniec lipca, a cały sierpień
przeznaczony jest na końcowe odbiory i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
Uczniowie będą mogli korzystać z hali z początkiem roku
szkolnego, a oświęcimianie
efekty prac zobaczą parę dni
później. Otwarcie hali zaplanowano na 7 września. Uroczystość przyciągnie z pewnością wiele osób, w tym
fanów koszykówki.
– To będzie mocne otwarcie –
zapowiada Janusz Chwierut,
prezydent Oświęcimia.
– Hala sportowa jest drugą, po krytej pływalni, inwestycją sportową realizowaną
przez miasto. To największy
nowoczesny obiekt nie tylko
w Oświęcimiu, ale również
w powiecie, stąd uroczystość
otwarcia
uświetni
występ drużyn koszykarskich.
W tym dniu mistrz Polski

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

Anwil Włocławek zagra mecz
sparingowy z MKS Dąbrowa
Górnicza – zdradza szczegóły
prezydent.
Hala ma doskonałe warunki
do organizacji takich imprez.
Dla kibiców są trybuny na
około 400 miejsc, a pośrodku kabina dla komentatorów
sportowych.
Budowa hali rozpoczęła się we
wrześniu 2016 roku. Obiekt
o powierzchni ponad 2000 m
kw. z pełnowymiarowymi boiskami do siatkówki, koszykówki, tenisa ziemnego czy
halowej piłki nożnej będzie do
dyspozycji uczniów szkoły, ale
też miłośników sportu, stowarzyszeń i grup sportowych.
– Naszym zamiarem jest, aby
obiekt był otwarty do godziny
22 – mówi prezydent Janusz
Chwierut, dodając, że ma nadzieję na rozwój dyscyplin
halowych, które korzystają
z takich obiektów.

oswiecim.pl
Oficjalne strony
miasta Oświęcim znajdują się
na portalach społecznościowych Facebook i Instagram.

Urząd Miasta informuje Mieszkańców, że od 9 lipca do 31
października 2018 r. prowadzona będzie w Oświęcimiu
inwentaryzacja źródeł grzewczych w domach jednorodzinnych. Wykonają ją pracownicy
Zakładu Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z Ustronia.
Ankieterzy będą posiadać
stosowne upoważnienia Prezydenta Miasta Oświęcim i dowód osobisty. Inwentaryzacja
będzie polegała na wypełnieniu ankiety opracowanej na
potrzeby Programu ochrony
powietrza dla województwa
małopolskiego – „Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Pytania dotyczą sposobu
ogrzewania (rodzaj kotła oraz
stosowanego paliwa), wieku
i stopnia ocieplania budynków
i zajmują ok. 10 minut. W ten
sposób pozyskane zostaną
dane o strukturze ogrzewania
budynków w Oświęcimiu.
W razie pytań i wątpliwości
lub potwierdzenia tożsamości
ankietera prosimy o kontakt
z Referatem Ochrony Środowiska Wydziału Gospodarki
Miejskiej 33 842 91 29.
Uprzejmie prosimy Mieszkańców Oświęcimia o przyjęcie
ankieterów i poświęcenie na
potrzeby inwentaryzacji kilku
minut. 			

Konsultacje projektu strategii
turystyki
W hali wygospodarowano
miejsce na małą siłownię, są też
szatnie dla zawodników, pokoje dla trenerów, gabinet medyczny oraz toalety i prysznice.
Osobom mającym problemy
z poruszaniem przejście z jednego poziomu na drugi ułatwi
winda. Przestronne i jasne patio łączy nowy obiekt ze szkołą.

Obok hali, która jest oświetlona i monitorowana, jest
boisko, bieżnia i plac zabaw.
W podziemiach znajduje się
parking, kilkanaście miejsc
postojowych przygotowano
również na zewnątrz. Inwestycja kosztowała 12,7 mln zł,
a 2,5 mln zł miasto pozyskało
z Ministerstwa Sportu.

Jedne drogi skończone,
inne są jeszcze w przebudowie

Zakończyła się dwuletnia przebudowa ulicy Kusocińskiego na osiedlu
Wieści w lokalnej TV Chemików.
Program informacyjny „Wieści
z Ratusza” można oglądać
w każdy piątek o godzinie
18:00. Wiadomości są powtarzane przez cały weekend, co
trzy godziny. Możecie się więc
Państwo dowiedzieć o nowych
inwestycjach, o tym, co ciekawego słychać w kulturze,
oświęcimskim sporcie, a także,
a może nawet przede wszystkim o aktywności samych
oświęcimian.
Wiadomości można oglądać
na portalu internetowym
www.faktyoswiecim.pl,
www.oswiecimskie24.pl
i www.oswiecimonline.pl/.
„Wieści z Ratusza” są też
dostępne w Internecie
na stronie www.ostv.pl
oraz oswiecim.pl/.
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Mocno zaniedbana droga
została gruntownie przebudowana, zyskując na funkcjonalności. Obok nowej
nawierzchni są miejsca parkingowe, przejście do ulicy
Słowackiego, nowe chodniki
i oświetlenie. Przebudowany
był również gazociąg, a wykonawca wykonał też kanalizację deszczową. Są też
nowe wiaty śmietnikowe.
Zadbano również o plac zabaw i zasadzono 130 nowych
drzew. Na wiosnę planowane
są nowe nasadzenia zieleni.
Inwestycja, która rozpoczęła
się w połowie zeszłego roku
kosztowała ponad 2,7 mln
zł. Drogowcy prowadzą jeszcze roboty na osiedlu Stare
Stawy. Przebudowa ul. św.
Barbary, ul. 11 Listopada
i odcinka ul. Zagrodowej,
od skrzyżowania z ul. 11 Listopada do skrzyżowania
z ul. Willową, zakończy się
pod koniec sierpnia. Nieco
wcześniej będzie można bez
przeszkód jeździć po Starym
Mieście. Prace przy przebudowie ul. Solskiego, ul.
Mickiewicza i ul. Stolarskiej
są już na finiszu, a ich zakończenie przewidziane jest
w połowie sierpnia.

2 lipca rozpoczęły się konsultacje projektu „Strategii Rozwoju
Turystyki dla Miasta Oświęcim
na lata 2018–2030”. Wnioski,
uwagi i opinie mieszkańców są
przyjmowane do 31 lipca.
Z projektem dokumentu
można zapoznać się na stronie
internetowej Urzędu Miasta
Oświęcim oswiecim.pl/. Projekt

jest również na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Oświęcim.
Uwagi powinny być składane
na specjalnym formularzu
dostępnym na stronie internetowej oswiecim.pl/ lub
w Urzędzie Miasta Oświęcim,
ul. Zaborska 2, Wydział Promocji Miasta pokój nr 47.

Miłe powitanie najmłodszych oświęcimian
Przypominamy rodzicom dzieci, które
urodziły się po 1 czerwca 2018 roku, że
miasto przygotowało pakiet powitalny
dla malucha.
Nowo narodzeni mieszkańcy otrzymują w prezencie
body, półśpiochy, czapeczkę,
gryzak, czerwoną kokardkę wraz z kartką okolicznościową i naklejką, metryczkę,
czyli kartonik z miejscem na
wpisanie daty urodzin dziecka. Upominki przysługują
dzieciom, które urodziły się
1 czerwca 2018 roku i po tej
dacie oraz są zameldowane w Oświęcimiu. Po zamel-

dowaniu nowo narodzonego dziecka w oświęcimskim
Urzędzie Stanu Cywilnego
lub w przypadku dziecka urodzonego poza Oświęcimiem
w Wydziale Spraw Obywatelskich i wypełnieniu formularza zgłoszeniowego pakiet
powitalny malucha zostanie
przesłany na podany przez
rodziców adres. Szczegóły są
dostępne w regulaminie na
stronie oswiecim.pl/.

wieści z oświęcimskiego ratusza przygotowała katarzyna kwiecień
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kultura

Z jazzowym brzmieniem

Metaforyczne rzeźby

Alternatywna Scena MDSM to projekt, który ma trzy mocne Dzieła Ewy Janus, artystki, która zajmuje się tworzeniem mapunkty programu – teatr, poezję i muzykę. A łączy je wspól- łych form rzeźbiarskich, medalierstwem i rysunkiem można
ny mianownik – alternatywny wydźwięk kultury.
obejrzeć w Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
skiego, w której Andrzej Róg
skupia się na tematach dotyczących jego pokolenia oraz
młodych ludzi, którzy żyją
„tu i teraz”. Andrzej Róg to
twórca wielu spektakli, aktor
Teatru STU, artysta kabaretu
Loch Camelot i Piwnicy św.
Norberta. Znany jest też jako
wykonawca
tradycyjnych
pieśni żydowskich z Leopoldem Kozłowskim.

Spektakl „Kamień na kamieniu” w wykonaniu Andrzeja
Roga i Jacka Hołubowskiego
Fot. K. Janik, MDSM

Gościem „Anty-Salonu Poezji” był poeta i pedagog Paweł Lekszycki. W „Niszowym
Studio Dźwięku” przed oświęcimską publicznością wystąpił zespól Madame JeanPierre
w składzie: Joanna Markowska – śpiew, Maciej Muszyński – gitara, Jędrzej Łaciak
– bas akustyczny, Bartek Staromiejski – perkusja. Grupa
określa swoją twórczość mianem warm jazzu, jako pełnych
ciepła i emocji kompozycji
opartych na melodiach rozwijających się w żywiołowe improwizacje opatrzonych ważnym tekstem.
W ramach projektu zaprezentowano też wystawę Aleksandry Kuźmickiej, na którą złożyły się prace z cyklu „Awers
i Rewers” i „Śląskie twarze
wielorakie”.
Projekt realizowany jest przy
wsparciu finansowym Miasta Oświęcim, Województwa
Małopolskiego, firmy Enco,
firmy Omag i ZUK Spółka
z o. o. w Oświęcimiu.
– In

– W reliefach, plakietach,
medalach artystka nawiązuje
między innymi do tematów
historycznych,
odwołując
się do ikonografii portretu
dworskiego z XVII wieku.
Jednak temat nie jest podejmowany ilustracyjnie, jest
raczej próbą stworzenia portretów metaforycznych. Jej
prace powstają z materiałów,
takich jak cyna, brąz, aluminium – mówi Monika Sitek
z Działu Upowszechniania
i Promocji Muzeum Zamek
w Oświęcimiu.
– Artystka jest absolwentką
Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu, a jedna z jej
prac gościła w Muzeum Zamek przy okazji grupowej wystawy absolwentów wiśnickiego plastyka Interferencje 2017
– dodaje Monika Sitek.
Autorka wystawy tworzy
rzeźby proste w formie, ale
odwołujące się w delikatnej,
lirycznej symbolice do skojarzeń odbiorcy.
Ewa Janus w 1991 roku ukończyła Wydział Rzeźby Akade-

Fot. zbiory organizatora

22 czerwca w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu odbyła
się XVI edycja Alternatywnej
Sceny.
W ramach „Przystanku Teatr” widzowie zobaczyli
spektakl „Kamień na kamieniu” w wykonaniu Andrzeja
Roga i Jacka Hołubowskiego. To teatralna adaptacja
powieści Wiesława Myśliw-

Towarzyszące wernisażowi artystyczne dyskusje
dwóch rzeźbiarek – Ewy
Janus (z prawej) i oświęcimianki Agaty Agatowskiej

mii Sztuk Pięknych w Krakowie. W latach 1994–1995 była
stypendystką rządu włoskiego i odbyła staż w Akademii
Sztuk Pięknych w Rzymie. Jest
pracownikiem naukowo-dydaktycznym w macierzystej
uczelni i prowadzi dyplomującą Pracownię Rzeźby. Jest

Plastyczna wrażliwość
Wystawa barwnych prac dzieci z sekcji plastycznej Oświęcimskiego Centrum Kultury stanowi doskonały przegląd ich twórczej pasji tworzenia. Uroczyste otwarcie wystawy, którą można oglądać do
20 lipca w holu głównym Oświęcimskiego Centrum Kultury, było okazją do podsumowania zakończonego sezonu artystycznego.
Do sekcji plastycznej prowadzonej przez instruktor Władysławę Kapcińską
uczęszczało siedemdziesięciu
uczestników w wieku od 6 do
16 lat, dlatego sekcja podzielona była na pięć grup wiekowych. Podczas zajęć dzieci
głównie malują i rysują, jednak czasem zdarza się też, że
niektóre wykonują prace przestrzenne. Pod instruktorskim
okiem powstają prace będące
plastyczną interpretacją różnych tematów. Były one także promocją twórczości plastycznej młodych uczestników
sekcji w jedenastu konkursach
i wystawach pokonkursowych,
w tym trzech ogólnopolskich
i pięciu międzynarodowych.
Największe sukcesy w tym sezonie uzyskało kilka uczestniczek.
Beata
Paprzyca
otrzymała nagrodę główną
IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Inspirowanego Twórczością Bolesława
Leśmiana w Iłży, nagrodę za
zestaw prac w Międzynarodowym Konkursie Plastycz-

nym „Ludzie ludziom zgotowali ten los” w Tychach, jest
też finalistką międzynarodowego konkursu w Tychach
„Tęczowy kalendarz”, ogólnopolskiego tyskiego konkursu „Witaj gwiazdko złota”
i wojewódzkiego konkursu
„Boże Narodzenie – tradycja

i współczesność” w Trzebini.
Paulina Kała otrzymała nagrodę za zestaw prac w międzynarodowym
konkursie
odbywającym się w Oświęcimskim Centrum Kultury
„Darujmy światu pokój”, wyróżnienie w konkursie „Ludzie ludziom zgotowali ten

los” w Tychach i jest finalistką „Tęczowego kalendarza”.
Zdaniem instruktorki na wyróżnienie zasługuje też Lena
Owcarz, finalistka międzynarodowego konkursu „Wielcy znani i nieznani. Wiliam
Turner – Słońce we mgle”
w Rybniku, konkursu „Tę-

czowy kalendarz” w Tychach
i „Boże Narodzenie – tradycja i współczesność” w Trzebini oraz XV Ogólnopolskiej
Wiosny Młodych Talentów
„Wszystkie kolory wiosny”
w Hajnówce, Wiktoria Kaim
– finalistka „Tęczowego kalendarza” i konkursu „Ludzie

dziekanem Wydziału Rzeźby
krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych. Artystka współpracuje przy realizacji krajowych
i międzynarodowych projektów artystycznych, takich jak
np. Projekt Transgranicznej
Sieci – Cross Border Network
of History and Arts, w ramach
którego od wielu lat prowadzi
międzynarodowe warsztaty
projektowo-artystyczne. Jest
redaktorem monografii i tekstów o sztuce. W latach 2008–
2014 była członkiem Rady
Programowej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Jest
współzałożycielką i członkinią Stowarzyszenia Twórców
Nauki i Kultury „Episteme”
oraz „Disputationes Academicae”. To autorka ośmiu
krajowych wystaw indywidualnych i licznych wystaw
zbiorowych.
Wystawa rzeźby pt. „Ephemeris” Ewy Janus czynna jest
do 29 lipca br. w Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
– In

ludziom zgotowali ten los”,
Wiktoria Gomułka – finalistka konkursu „Ludzie ludziom
zgotowali ten los” i nagrodzona w „Boże Narodzenie – tradycja i współczesność” oraz
Julia Konopka – nagrodzona
w konkursach „Tęczowy kalendarz” i „Boże Narodzenie – tradycja i współczesność”, finalistka „Witaj gwiazdko złota”.
Podczas otwarcia wystawy
przekazano informację o wynikach 48. Międzynarodowego Konkursu Plastycznego
w Tokio, wśród laureatów znalazły się uczestniczki OCK-owej sekcji – Hanna Wojciechowska otrzymała brązowy
medal, a Michalina Langner
nagrodę.
Celem zajęć jest sprawienie
radości i poczucia satysfakcji
dzieciom z tego, co wykonują,
z procesu tworzenia, a także
rozwój zainteresowań i umiejętności młodych ludzi oraz
pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego.
– Od lat interesuje mnie dziecięca twórczość plastyczna. Staram się ją promować
w różny sposób i w różnej formie, głównie na konkursach.
Jest to też promocja placówki. Podczas prowadzenia zajęć plastycznych zależy mi na
rozwijaniu wrażliwości estetycznej i pasji dzieci i młodzieży – podsumowuje instruktor
Władysława Kapcińska.
– In

kultura
Folklor okiem fotografa
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Letnie organowe
brzmienia

Bogactwo folkloru rodzimego i zagranicznego, uwiecznione na fotografiach Ryszarda Kozłowskiego, będzie można zobaczyć na wystawie towarzyszącej tegoWybitni muzycy organowi i poruszająrocznej edycji Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Oświęcimiu.
ce recitale dzieł sławnych kompozytoOd 26 lipca do 20 sierpnia – Tydzień Kultury Beskidzza sprawą pozostawionego
w Oświęcimskim Centrum kiej ma wiele twarzy. Wieprzez Ryszarda Kozłowskie- rów co roku rozbrzmiewają w OświęKultury prezentowana będzie dział o tym doskonale Rygo bogactwa materiałów focimiu dzięki „Letnim Koncertom
wystawa Ryszarda Kozłow- szard Kozłowski, który od
tograficznych dokumentująskiego, znanego oświęcim- 1992 roku, pierwszej edycji
cych wydarzenie.
Organowym”.

Tubil z Ankary
Fot. R. Kozłowski, 2015 r.

Tygodnia Kultury Beskidzkiej
w Oświęcimiu, do 2016 roku,
dwudziestej piątej edycji imprezy, dokumentował prezentacje artystyczne na rodzimej
estradzie. Ceniony oświęcimski artysta fotografik niestrudzenie utrwalał w kadrze bogactwo, różnorodność, pasje
i emocje towarzyszące tan- szych, często egzotycznych
cerzom i muzykom nie tylko zakątków świata. Swoimi foz Polski, ale i z najodleglej- tografiami przybliżał kulturę,
tańce, obrzędy, obyczaje, regionalne stroje i instrumenty
z różnych regionów – mówi
Adam Kuta z Oświęcimskiego Centrum Kultury.
Zdjęcia Ryszarda Kozłowskiego są barwną kroniką prezentującą to niezwykłe święto
muzyki i tańca w Oświęcimiu. Pokłosiem jego corocznych spotkań z folklorem były wystawy fotografii
w Oświęcimskim Centrum
Kultury towarzyszące niektórym edycjom Tygodnia Kultury Beskidzkiej.
Tegoroczna wystawa prezentuje TKB w Oświęcimiu
przekrojowo, co jest możliwe
Fot. zbiory prywatne

skiego fotografika, zmarłego w 2017 roku, pt. „Tydzień
Kultury Beskidzkiej w Oświęcimiu”.
Wystawa prezentować będzie
przekrój fotografii wykonywanych niestrudzenie przez
Ryszarda Kozłowskiego przez
dwadzieścia pięć lat podczas
koncertów na oświęcimskiej
estradzie folklorystycznego
festiwalu.

Ryszard Kozłowski był miłośnikiem narciarstwa, do późnych lat swojego życia czynnie uprawiał ten sport. Był
członkiem i wieloletnim prezesem Oddziału PTTK Ziemi Oświęcimskiej, a także
członkiem Okręgu Górskiego
Związku Polskich Artystów
Fotografików.
Prawie sześćdziesiąt lat spoglądał na świat poprzez obiektyw
aparatu fotograficznego, najpierw analogowego, a później
cyfrowego. Od 1960 roku zajmował się fotografią artystyczną. Na zdjęciach uwieczniał
zarówno krajobrazy, architekturę, jak i ludzi. W swoich zbiorach posiadał ponad
50 tysięcy negatywów oraz kilkanaście tysięcy zdjęć cyfrowych. Znaczna część jego archiwum dotyczy Oświęcimia
i jego okolic oraz powiatu
oświęcimskiego. Jest autorem
licznych wystaw indywidualnych, które prezentowane
były w kraju i za granicą.
– In

Plenerowe granie... pod dachem
30 czerwca Firma Palabras wraz z Oratorium św. Jana Bosko
zaprosiła mieszkańców okolicy na kolejną, letnią odsłonę
Oświęcimskiego Festiwalu Gier.
Rozgrywki planowano zorganizować „pod chmurką”,
ale ponieważ pogoda nie rozpieszczała tego dnia, bez problemów udało się przenieść
imprezę pod dach.
– Choć zrobiło się zimno, nie
poddaliśmy się. Rano ogłosiliśmy z pomocą Facebooka,
że festiwal przenosimy do
środka szkoły salezjańskiej
na hol główny – mówi jeden
z organizatorów ze sklepu Palabras. A o tym, że miejsce
okazało się przyjazne dla graczy, niech świadczy frekwencja na turniejach i przy stołach z grami.
– Ogrom osób odwiedzających festiwal można było
zobaczyć podczas losowania
nagród dla uczestników Festiwalu, a było co losować.
Nasi niezastąpieni sponsorzy
byli bardzo hojni. Do tego
stopnia, że osoba losująca zadała pytanie, czy nie możemy
zrobić przerwy, bo już ją ręka

boli – dodają organizatorzy
z uśmiechem.
Tradycyjnie każdy, kto zagrał
tego dnia przynajmniej w trzy
różne gry, mógł wziąć udział
w losowaniu upominków.
Okazji zaś do spróbowania
nowych planszowych tytułów
nie brakowało. Na najmłodszych czekały gry familijne
i wielkoformatowe, młodzież
mogła spróbować swych sił
w turnieju Star Realms – prowadzonym osobiście przez

gościa Festiwalu, wydawcę
gry, firmę Games Factory –
a eliminacje Mistrzostw Polski w popularne planszówki
„Carcassonne” czy „Wsiąść
do pociągu” pogodziły różne
pokolenia. Choć zasady turniejowych gier z pozoru były
dość proste, to jednak każda
potyczka wymagała strategicznych umiejętności, planowania i przewidywania.
– Atmosfera całej imprezy
była pozytywnie nakręcają-

ca. Jeżeli byłeś na nim pierwszy raz, na pewno odczułeś,
że nie zostałeś pominięty, że
ktoś zaraz do Ciebie podszedł
i wytłumaczył Ci, z „czym to
się je”. Mnie także udało się
zarysować ogół zasad i przebiegu rozgrywki podczas bitwy we Władcę pierścieni
– relacjonuje Tomasz z działającego w OCK Oświęcimskiego klubu Fantastyki, który wraz z kolegami promował
figurkowe gry bitewne.
Niezwykle pomocni we wprowadzaniu do świata „gier bez
prądu” byli też wolontariusze z Akademickiego Koła
Gier Strategicznych „Gościniec” z oświęcimskiej PWSZ
– dlatego każdy, nawet ten,
kto dopiero rozpoczynał swoją przygodą z tym hobby, mógł
poczuć przyjazną atmosferę. A było z czego wybierać:
w zorganizowanej przez sklep
Palabras wypożyczalni znalazło się kilkaset tytułów. Zagrać
we wszystkie? Niemożliwe!
Ale z pewnością podczas kolejnej, zimowej edycji będzie
można nadrobić zaległości.
– P. Lach

Tegoroczna edycja muzycznego przedsięwzięcia rozpoczęła się 25 czerwca i obejmuje pięć koncertów, które
odbywają się w poniedziałkowe wieczory. Ostatni będzie 23 lipca. Artystów można posłuchać niezmiennie
w kościele św. Maksymiliana
w Oświęcimiu.
Koncerty organizowane przez
Oświęcimskie Centrum Kultury przyciągają wielu miłośników muzyki, którzy
dzięki nim mają możliwość
posłuchania muzyki organowej skomponowanej przez
wielkich mistrzów gatunku
oraz utworów kompozytorów
współczesnych.
– Letnie Koncerty Organowe zajmują szczególne miejsce w wakacyjnej ofercie artystycznej Oświęcimskiego
Centrum Kultury. Ich program jest budowany tak,
by w kolejnych koncertach
prezentowana była muzyka organowa oraz utwory
wykonywane na innych instrumentach, a także utwory wokalne – mówi Apolonia
Maj, dyrektor Oświęcimskiego Centrum Kultury.
– Podczas koncertów można
wysłuchać muzyki różnych
kompozytorów z różnych
okresów historycznych, prezentującej różnorodne style
w sztuce. Muzyka ta nie zawsze jest łatwa w odbiorze,
często skłania do refleksji
i budzi emocje. To się sprawdza, o czym świadczy fakt, iż
koncerty cieszą się zainteresowaniem i gromadzą liczną,
bardzo wrażliwą i znakomicie reagującą na muzykę publiczność. Podkreślają to wykonawcy – muzycy, którzy
chętnie wracają z koncertami
do Oświęcimia – dodaje Apolonia Maj.
Przez lata w naszym mieście
za sprawą „Letnich Koncertów Organowych” gościło
wielu znakomitych muzyków
nie tylko z Polski, ale też
z Japonii, Urugwaju, Brazylii, USA, Hiszpanii, Austrii, Szwecji, Słowacji, Rosji.
Wiele koncertów jest urozmaiconych wykonywaniem
wspólnych utworów z towarzyszeniem innych instrumentów, w tym skrzypiec,
wiolonczeli, harfy, trąbki, fletu, instrumentów perkusyjnych, akordeonu, fletni pana,

jak również utworów wokalnych wraz z solistami i chórami.
Różnorodny repertuar wykonywany przez uznanych wirtuozów organów pozwala też

Liliana Pociecha – sopran
wraz z Chórem i Orkiestrą Bazyliki oo. Cystersów
w Mogile pod dyrekcją Stanisława Kowalczyka

Marek Pawełek i Dominika Kapusta

publiczności usłyszeć szerokie spektrum możliwości instrumentu znajdującego się
w oświęcimskim kościele św.
Maksymiliana, bowiem codzienne granie na organach
nie jest w stanie wydobyć
wszystkich możliwości instrumentu.
Tegoroczna edycja „Letnich
Koncertów Organowych” zakończy się 23 lipca koncertem
w wykonaniu Francuza Willy
Ippolito – organy oraz Anny
Śliwy – skrzypce i Joanny Soleckiej – klawesyn.
– In
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głośnik kulturalny
Redakcja „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w planach przedsięwzięć wprowadzone przez organizatorów
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Łukasza Górnickiego, Galeria Książki
ul. Nojego 2B, Oświęcim
tel. 338479800, 338430165
www.mbp-oswiecim.pl

CZYTANE PALCAMI –
WARSZTATY TWORZENIA
KSIĄŻKI DOTYKOWEJ
Warsztaty tworzenia książki
dotykowej dla dzieci do 14 lat
7.08, godz. 11:00, Klasopracownia I p.
Zapisy w Bibliotece Młodych
osobiście lub telefonicznie
338479801
CUDA, WIANKI, WYCINANKI
– O FOLKLORZE ŁOWICKIM
Warsztaty literacko-plastyczne
dla dzieci 8–13 lat
9.08, godz. 11:00, Aula,
wstęp wolny

BIŻUTERII
Dla dzieci 8–13 lat
21.08, godz. 11:00, Informatorium, wstęp wolny
PAPIEROWA WYCINANKA
Warsztaty scrapbookingu dla
dzieci 8–13 lat
23.08, godz. 11:00, Informatorium, wstęp wolny
RODZINA JEDNA DRUŻYNA
– NOCNE PODCHODY Z MAMĄ I TATĄ W BIBLIOTECE
Dla rodziców i opiekunów
z dziećmi
24.08, godz. 18:00, Biblioteka
Zapisy w Bibliotece Młodych
osobiście lub telefonicznie
338479801

Z PYZĄ NA POLSKICH
DRÓŻKACH – O FOLKLORZE
KUJAWSKIM
Warsztaty literacko-plastyczne
dla dzieci 8–13 lat
28.08, godz. 11:00, Aula,
wstęp wolny
OŚWIĘCIM Z LOTU PTAKA
Pokaz filmu o Oświęcimiu
kręconego z drona autorstwa
Arkadiusza Zajasa
31.08, godz. 18:00, Aula,
wstęp wolny

Święto Miasta 2018
Święto Miasta Oświęcim to święto grodu i jego mieszkańców. Okazja do przypomnienia bogatej historii i tradycji
miasta, jak również do wspólnej wspaniałej zabawy.
Z okazji święta Oświęcimia
31 sierpnia o godz. 17:00
w Oświęcimskim Centrum
Kultury odbędzie się uroczysta sesja Rady Miasta. Uświetni ją recital fortepianowy
Wojciecha Waleczka pt. „A to
Polska właśnie”.

Wojciech Waleczek to polski
pianista, kameralista, pedagog, adiunkt w Instytucie Muzyki w Cieszynie na Wydziale
Artystycznym Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach, wi-

ceprezes Stowarzyszenia Signum w Gliwicach do spraw
promocji muzyki klasycznej. Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną
im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach w klasie fortepianu prof. Zbigniewa Raubo w roku 2003. Naukę kontynuował podczas studiów
podyplomowych w Vancouver Academy of Music, pod
kierunkiem prof. Lee Kum-Sing’a. W latach 2014 i 2017
otrzymał stopnie doktora i doktora habilitowanego
sztuk muzycznych w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
Od dwudziestu lat prowadzi
szeroko zakrojoną działalność koncertową, wykonując
recitale fortepianowe, a także
koncerty symfoniczne i kameralne.
Wstęp za zaproszeniami, które będą do odbioru w Infor-

macji OCK od 20 sierpnia –
liczba zaproszeń ograniczona.
Kolejne dni przyniosą jeszcze
więcej muzycznych atrakcji.
Fot. materiały prasowe organizatora

AKADEMIA RODZINNA –
O KARANIU I NAGRADZANIU
DZIECI
Warsztaty dla rodziców i opiekunów o karach i nagrodach
– czyli jak utrzymać dyscyplinę
w domu prowadzi psycholog, psychoterapeuta Marcin
Mościński
14.08, godz. 16:30, Aula
Zapisy w Mikroświecie Zabawy
osobiście lub telefonicznie
338479813

nych odbywających się pod
patronatem CIOFF – Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych,
Festiwali i Sztuki Ludowej.
Shivam Nrutya Cultural
Koncerty w ramach TKB odbywają się na pięciu głów- Academy z Vapi to międzyKIERPCE, WIANKI, OBWAnych estradach – w Wiśle, narodowa akademia tańców
RZANKI, CZYLI WĘDRÓWKI
indyjskich. Zespół prezenSzczyrku, Żywcu, Makowie tuje mieniące się koloraPO KRAKOWIE
Podhalańskim i Oświęcimiu. mi i tętniące muzyką tańce
Warsztaty literacko-plastyczne
Tradycyjnie towarzyszą im z różnych części kraju
dla dzieci 8–13 lat o wędrówcykliczne imprezy w innych
kach po Krakowie
miejscowościach.
Tygodniowi Kultury Beskidz16.08, godz. 11:00, Aula,
kiej w Oświęcimiu będzie towstęp wolny
warzyszyła wystawa fotografii Ryszarda Kozłowskiego pt.
SZMATKI Z TĘCZOWEJ
„Tydzień Kultury Beskidzkiej
SZUFLADKI – WARSZTATY
w Oświęcimiu”.
PLASTYCZNE DLA DZIECI
W związku z koncertami
Z RODZICAMI
w ramach TKB – w dniach
Plastyczno-teatralne warsztaod 28 lipca do 5 sierpnia –
ty dla rodziców i opiekunów
codziennie w godzinach od
z dziećmi do 7 lat, prowadzi
17:00 do 23:00 wyłączony
plastyczka Martyna Paluchiewicz-Łabaj ASP Katowice
z ruchu będzie odcinek Alei
16.08, godz. 16:00, InformaTysiąclecia od ulicy Śniatorium
deckiego do wjazdu na ulicę
Zapisy w Mikroświecie Zabawy
Chrobrego. Na czas wyłączeosobiście lub telefonicznie
nia odcinka drogi z ruchu zo338479813
staną wyznaczone objazdy.
Klub bębniarzy Taiko z Takatsuki w Japonii. Stało się o nich głośno, gdy pierwsza dama
USA Michelle Obama zagrała z członkami klubu podczas wizyty w Japonii w 2015 r. Re- Szczegółowy program konKOKARDA NARODOWA –
pertuar zespołu stanowią utwory z różnych zakątków Kraju Kwitnącej Wiśni wykonywane certów na s. 16.
WARSZTATY TWORZENIA
wyłącznie na bębnach
– adam

Fot. materiały prasowe organizatora

CUDZE CHWALICIE, SWEGO
NIE ZNACIE – O FOLKLORZE
KRAKOWSKIM
Warsztaty literacko-plastyczne
dla dzieci 8–13 lat
14.08, godz. 11:00, Aula,
wstęp wolny

4 sierpnia będzie można posłuchać folkloru w nieco innym wydaniu – na ten dzień
zaplanowano koncert „Folkowe klimaty”, w którym wezmą
udział: Kapela Pieczarki, Kapela Hanki Wójciak i Hoverla. Tydzień Kultury Beskidzkiej to najstarsza, największa
i najdłużej trwająca w Europie impreza folklorystyczna
wpisana w kalendarz światowych spotkań folklorystycz-

między innymi: Urszula, Video, D-Bomb, Extazy i Łobuzy (1 września) oraz Anna
Wyszkoni, Łukasz Zagrobelny, Agata Sobocińska i Nett
Dead (2 września).
Fot. Z. Zija i J. Pióro

BAJKI SAMOGRAJKI
I WIERSZYKI TRZESZCZYKI
– WARSZTATY DLA DZIECI
Z RODZICAMI
Muzyczno-literacko-plastyczne
warsztaty dla rodziców z dziećmi do 7 lat prowadzi plastyczka Martyna Paluchiewicz-Łabaj
ASP Katowice
9.08, godz. 11:00, Informatorium
Zapisy w Mikroświecie Zabawy
osobiście lub telefonicznie
338479813

Na estradzie obok Oświęcimskiego Centrum Kultury wystąpią zespoły z Podbeskidzia
i innych części Polski oraz
grupy z: Bułgarii, Hiszpanii,
Indii, Indonezji, Japonii, Kazachstanu, Macedonii, Meksyku, Serbii, Turcji, Ukrainy
i Włoch.
Przedsięwzięcie
rozpocznie się 28 lipca i potrwa do
5 sierpnia. Początek koncertów codziennie o godz. 18:00.

Fot. materiały prasowe organizatora

FOLKTORBA. MODA NA PATRIOTYZM – WARSZTATY
ARTYSTYCZNE
Warsztaty ozdabiania toreb
materiałowych dla dzieci
w wieku 8–13 lat
2.08, godz. 11:00, Informatorium
Zapisy w Bibliotece Młodych
osobiście lub telefonicznie
338479801

Podczas 55. Tygodnia Kultury Beskidzkiej na oświęcimskiej
scenie zaprezentują się zespoły folklorystyczne z różnych
regionów Polski oraz grupy z odległych zakątków świata.

Fot. materiały prasowe organizatora

Folklor bliski i daleki

WYDARZEnia
W MBP
GALERIA KSIĄŻKI
na sierpień
OŚWIĘCIM Z LOTU PTAKA
Wystawa zdjęć Oświęcimia
z drona autorstwa Arkadiusza
Zajasa
1–31.08, Galeria Przechodnia,
wstęp wolny

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

Organizatorami imprez w ramach Święta Miasta Oświęcim 2018 są: Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji (1 września) i Oświęcimskie Centrum Kultury (2 września).
Natomiast 6 września Muzeum Zamek w Oświęcimiu
zaprasza na Święto Miasta hiPodczas koncertów na sta- storycznie.
– adam
dionie Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji wystąpią
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Wydarzenia
w Oświęcimskim Centrum Kultury
20.07 godz. 17:00–19:00
„Szalone laboratorium mydła”
– wakacyjne warsztaty plenerowe dla dzieci w wykonaniu
Teatru Aplauz
czytaj obok
21.07 godz. 12:00 „Kopciuszek. Tajemnicze lustro” –
premiera filmu zrealizowanego
podczas wakacyjnych warsztatów filmowych pn. „Baśniowa
kamera”
23.07 godz. 19:00 23. Letnie
Koncerty Organowe – Willy
Ippolito/organy (Francja),
Anna Śliwa/skrzypce, Joanna
Solecka/klawesyn (kościół św.
Maksymiliana)
28.07–5.08 godz. 18:00
55. Tydzień Kultury Beskidzkiej (estrada obok OCK)
4.08 godz. 18:00 „Folkowe
klimaty” – Kapela Pieczarki,
Kapela Hanki Wójciak, Hoverla (estrada obok OCK)
czytaj obok
25.08 godz. 15:00–19:00
„Nie pozwól na nudę w wakacje” – zakończenie wakacji
– dmuchańce, program artystyczny pt. „Mamo–Tato, co wy
na to” w wykonaniu The Clown
Circus Show Ruphert and Rico
31.08–2.09.2018 Święto
Miasta
czytaj obok
21.09 godz. 14:00 XVII
Międzynarodowy Konkurs
Plastyczny „Darujmy światu pokój” – podsumowanie
konkursu, wręczenie nagród,
otwarcie pokonkursowej
wystawy
21–23.09 Jesień Oświęcimska
(Rynek Główny)
27.09 godz. 18:00 „Album
z podróży. Z czego słynie
Meksyk?” – „Spotkanie przy
globusie” z Iwoną Żelazowską
28.09 godz. 19:00 „Blues
Projekt” – koncert w wykonaniu Guitar Marka i Buskin’
Jacka w ramach projektu Dom

otwarty z cyklu Muzyka – źródło skojarzeń
30.09 godz. 18:00 „6 sekund” – spektakl z Teatru Loch
Camelot w Krakowie w wykonaniu Beaty Malczewskiej
5.10 godz. 19:00 Waldemar
Malicki – „Klasyka po bandzie”
12.10 godz. 19:00 „Alibi od
zaraz” – spektakl komediowy
z Teatru Capitol w Warszawie
w wykonaniu (w zmiennej
obsadzie): Wojciecha Wysockiego/Andrzeja Deskura, Anny
Korcz/Katarzyny Skrzyneckiej,
Aleksandry Szwed/Aleksandry
Grzelak, Sławomiry Łozińskiej/
Małgorzaty Potockiej, Stanisława Banasiuka/Marcina
Trońskiego, Mateusza Banasiuka/Marcela Borowca/Dawida
Czupryńskiego, Małgorzaty
Ostrowskiej-Królikowskiej/Barbary Kurzaj
13.10 godz. 20:00 15-lecie
Kabaretu Skeczów Męczących
26.10 godz. 18:00 „Wady
i waszki” – program Kabaretu
Hrabi
29.10 godz. 18:00 „Stół
z powyłamywanymi nogami.
Na stole i pod stołem” –
spektakl z Teatru Mumerus
w Krakowie
12.11 godz. 18:00 „W hołdzie
wolności” – koncert w wykonaniu Andrzej Jagodziński Trio
w składzie: Andrzej Jagodziński, 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

Wystawy
do 22.07 „Grand Canyon
Colorado oczami polskich kajakarzy” – wystawa fotografii
podróżniczej Tomasza Jakubca
i Stefana Danielskiego

Repertuar
„Naszego Kina”
„Kuba Guzik” (7 l.), prod.
Niemcy 2018, reż. Dennis
Gansel, 105 minut
17–19.07 godz. 16:00

„Iniemamocni 2” (b.o.), prod.
USA 2018, reż. Brad Bird,
127 minut (3D)
10–16.08

„Pozycja obowiązkowa”
(15 l.), prod. USA 2018, reż.
Bill Holderman, 103 minuty
17–18.07 godz. 19:45,
19.07 godz. 18:00

„Republika. Narodziny
legendy” (13 l.), prod. Polska
2017, reż. Ryszard Kruk,
51 minut
24–30.08
„Dywizjon 303” PREMIERA
(12 l.), prod. Polska, Wielka
Brytania 2018, reż. Denis
Delić, Wiesław Saniewski,
115 minut
31.08–13.09

„W cieniu drzewa” (15 l.),
prod. Islandia, Polska, Dania
2018, reż. Hafsteinn Gunnar
Sigur?sson, 89 minut
17–18.07 godz. 18:00,
19.07 godz. 20:00
„Uprowadzona księżniczka”
(b.o.), prod. Ukraina 2018,
reż. Oleg Malamuzh, 85 minut
20–21.07 godz. 16:15,
23–25.07 godz. 16:30,
26.07 godz. 16:15

„Co w trawie piszczy” (b.o.),
prod. Francja, Luksemburg
2018, reż. Antoon Krings,
Arnaud Bouron, 88 minut
24–30.08

Kino dla Dzieciaka
„Uprowadzona księżniczka”
(b.o.), prod. Ukraina 2018,
reż. Oleg Malamuzh, 85 minut
22.07 godz. 16:15
„Zimna wojna” (15 l.), prod.
Polska, Francja, Wielka Brytania 2018, reż. Paweł Pawlikowski, 88 minut
10–16.08

„Co w trawie piszczy” (b.o.),
prod. Francja, Luksemburg
2018, reż. Antoon Krings,
Arnaud Bouron, 88 minut
26.08

„Człowiek, który zabił Don
Kichota” PREMIERA (15 l.),
prod. Hiszpania, Belgia, Portugalia, Wielka Brytania 2018,
reż. Terry Gilliam, 132 minuty
10–16.08

Wakacyjna strefa
taniego kina

Uczestnikami wyprawy byli
wytrawni kajakarze z krakowskiego klubu Bystrze AGH
mający na swoim koncie
eksploracje dziewiczych rzek
w Ameryce Południowej, Himalajach, Afryce czy Australii.
Na pozwolenie spłynięcia Wielkim Kanionem rzeki Kolorado
czekali 19 lat. Jako pierwsza
polska wyprawa kajakowa mogli zobaczyć każdy metr tego
niezwykłego cudu natury.
do 25.07 Wystawa prac dzieci
z sekcji plastycznej Oświęcimskiego Centrum Kultury
prowadzonej przez Władysławę Kapcińską
26.07–20.08 Tydzień Kultury
Beskidzkiej w fotografii Ryszarda Kozłowskiego
czytaj s. 9

„Jurassic World: Upadłe królestwo” (13 l.), prod. Hiszpania,
USA 2018, reż. J.A. Bayona,
124 minuty (3D DUB)
20–22.07 godz. 17:50,
23–25.07 godz. 20:00,
26.07 godz. 17:50

„Niesamowita historia wielkiej
Gruszki” PREMIERA (b.o.),
prod. Dania 2017, reż. Amalie
Nasby Fick, Jorgen Lerdam,
Philip Einstein Lipski, 82 minuty
17–23.08

24.08–13.09 „Wolność
i poeci” – wystawa w ramach
projektu A to Polska właśnie

Szalone laboratorium
20 lipca na parkingu obok OCK
w godz. 17:00–19:00 odbędą się wakacyjne warsztaty plenerowe dla dzieci.

„McQueen” PREMIERA
(15 l.), prod. Wielka Brytania
2018, reż. Ian Bonhôte, Peter
Ettedgui, 111 minut
20–22.07 godz. 20:00,
23–25.07 godz. 18:00,
26.07 godz. 20:00

„Mała Wielka Stopa” (b.o.),
prod. Belgia, Francja 2017,
reż. Ben Stassen, 91 minut
18.07 godz. 10:00
„Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska” (b.o.), prod.
Australia, Niemcy 2018, reż.
Noel Cleary, Sergio Delfino,
83 minuty
25.07 godz. 10:00

„Do zobaczenia w zaświatach”
PREMIERA (15 l.), prod.
Francja, Kanada 2017, reż.
Albert Dupontel, 117 minut
17–23.08

„Potworna rodzinka” (b.o.),
prod. Niemcy 2017, reż.
Holger Tappe, 96 minut
22.08 godz. 10:00

„Obietnica poranka” (15 l.),
prod. Francja 2017, reż. Eric
Barbier, 131 minut
18–23.08

„Jaskiniowiec” (b.o.), prod.
Francja, Wielka Brytania
2018, reż. Nick Park, 89 minut
29.08 godz. 10:00

„Samson” PREMIERA (13 l.),
Podczas zajęć pn. „Szalone laboratorium mydła” przygotoprod. USA 2018, reż. Bruce
wanych przez Teatr Aplauz uczestnicy będą wykonywać właMacDonald, 110 minut
sne niepowtarzalne i pachnące płyny do kąpieli. Będą także
18–19.08,
tworzyć tajemniczą miksturę do puszczania baniek mydla24.08–4.09
nych wraz z obręczą. Organizatorzy nie zapomnieli również o najmłodszych, na których czekać będzie dekorowanie
drewnianych magnesów.
Projekcje w Naszym Kinie w ramach wakacyjnej strefy taniego kina
Organizatorem przedsięwzięcia jest Oświęcimskie Centrum
za biletami w cenie 5 zł. Pozostałe wybrane seanse dla dzieci i młodzieży szkolnej
Kultury. Wstęp wolny.
po obniżonej cenie –12 zł (2D), 14 zł (3D).
– ekt
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Urząd Miasta Oświęcim
ul. Zaborska 2
tel.338429148
oswiecim.pl
e-mail: um@um.oswiecim.pl

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

Rodzinne spotkania z tradycją
12 sierpnia odbędzie się kolejna edycja rodzinnych warsztatów z cyklu Zamkowe Spotkania z Tradycją pt. „Zioła,
kwiaty i jabłko – tradycyjny bukiet zielny”.
Warsztaty nawiązują w swojej tematyce do święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny, które jest obchodzone
w Polsce 15 sierpnia.
– W naszej tradycji ludowej
Matka Boska uważana jest
za patronkę ziemi, kwiatów,
ziół, owoców oraz zbóż, dlatego też bywa nazywana Matką Boską Zielną. Jej święto
obchodzone jest bardzo uroczyście i składa się wówczas
w ofierze płody rolne – mówi

Monika Sitek z Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
– Podczas zajęć uczestnicy wykonają własne bukiety
na wzór tradycyjnych, które
składały się m.in. z różnych
ziół, kłosów zbóż, lnu, makówek, konopi oraz warzyw
i owoców – marchewki, nabitego na patyk jabłka czy
ziemniaka, gałązki wiśni czy
leszczyny z orzechami. które będzie można później poświęcić w kościele – dodaje.

W zbiorach Muzeum Zamek
znajduje się wydany w 1613
roku ilustrowany Zielnik
autorstwa oświęcimianina
Szymona Syreńskiego (Syreniusza). Ten znany renesansowy botanik i badacz
leczniczych właściwości ziół
opisał w swoim dziele 765
roślin – ich działanie lecznicze oraz sposoby wykorzystania w gospodarstwie
domowym, rzemiośle, weterynarii. Podczas warszta-

Pejzaże i martwa natura
Na wystawie „Markowe malowanie” w Muzeum Zamek będzie można zobaczyć około 40 prac utalentowanego oświęcimianina Marka Zaremby.

Fot. materiały prasowe organizatora

Marek Zaremba tworzy pej- i portrety. Najczęściej wybie- Lubi nakładać gruzaże, maluje lokalną przy- ra olej na płótnie, rzadziej be warstwy farby,
rodę, a także martwą naturę akwarele czy szkice węglem. mieszając je bezpośrednio
na płótnie.
– Marek Zaremba posiada wyższe wykształcenie
techniczne, a malarstwo zawsze stanowiło jego hobby.
Warsztat zdobywał stopniowo, malując, kierował się
głównie intuicją. Od 12 lat
rozwija swój talent w Regionalnym Stowarzyszeniu
Twórców Kultury w Oświęcimiu, uczestniczy w warsztatach, wystawach i plenerach malarskich. Pod okiem

Emanacje 2018
W ramach 6. edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
EMANACJE w oświęcimskim zamku wystąpi Airis String
Quartet.
Fot. materiały prasowe organizatora

– II skrzypce, Monika Młynarczyk – altówka i Julia Kotarba – wiolonczela.
Zespół chętnie sięga po bardzo szeroki i różnorodny
repertuar, jednakże specjalizuje się w wykonawstwie
muzyki XX i XXI wieku.
Kompozytorzy młodego pokolenia często powierzają
mu prawykonania swoich
dzieł. Kwartet współpracował z Krzysztofem Pendereckim, Rafałem Augustynem,
Miłoszem
Bembinowem,
Pawłem Łukaszewskim czy
Airis String Quartet został zycznej w Krakowie. Two- Michałem Dobrzyńskim.
założony w 2008 r. przez ab- rzą go: Aleksandra Czajor ASQ nie ogranicza swosolwentki Akademii Mu- – I skrzypce, Grażyna Zubik jej działalności jedynie do

Weekend na rynku
tów uczestnicy będą mogli
zobaczyć dzieło Syreniusza Bluesowe rytmy i stare pojazdy zagoszoraz wykonają własną kartę
czą wkrótce na oświęcimskim rynku.
z zielnika.
Warsztaty odbędą się w niedzielę 12 sierpnia w godziKoncert rozpocznie grupa
nach: 11:30–13:00 – 1 grupa,
Garaż. Pół godziny później
14:00–15:30 – 2 grupa. Ilość
wystąpi zespół Soul. O 19:15
miejsc ograniczona. Zgłona plenerowej scenie pojaszenia przyjmowane będą od
wi się Dziki Squad, a po nim
24 lipca pod numerem teleZdrowa Woda. Wstęp wolny.
fonu 338424427.
Koncert odbywa się w ramach
Koszt to 10 zł od dziecka,
Festiwalu Kultur na Starówopiekun bezpłatnie. Zajęcia
ce – cyklu letnich wydarzeń
przeznaczone są dla dzieci
plenerowych przybliżających
powyżej 3. roku życia. Dzieci
różnorodną kulturę i historię
młodsze mogą towarzyszyć
Oświęcimia. Organizatorem
starszemu rodzeństwu bezprzedsięwzięcia jest Urząd
płatnie.
Miasta Oświęcim.
– ekt 21 lipca o godz. 18:00 na Natomiast dzień później odoświęcimskim rynku obędzie będzie się Oświęcimski Zlot
Pojazdów Zabytkowych.
się II edycja Soły Blues.
Impreza zorganizowana zosta- Automobile z ubiegłego stuła po raz pierwszy w ubiegłym lecia przejadą ulicami DąSłowackiego,
roku z inicjatywy prezyden- browskiego,
bardziej
doświad- ta miasta Janusza Chwieruta Tysiąclecia, Nojego, Dąbrowczonych
kolegów oraz Wiesława „Dzikiego” Ka- skiego na Rynek Główny,
zdobywał wiedzę o niowskiego, znanego oświę- gdzie można je będzie ponowych technikach cimskiego bluesmana. Zosta- dziwiać w godz. 11:30–16:00.
malowania – infor- ła dobrze przyjęta, dlatego już Na wydarzenie zaprasza stomuje Monika Sitek niedługo miłośnicy tego ga- warzyszenie Europejska Asoz Muzeum Zamek tunku muzyki mogą liczyć na cjacja Automobilerów i UM
w Oświęcimiu.
kolejną odsłonę bluesowych Oświęcim.
Prace prezentowane na wy- rytmów.
– ekt
stawie będą podzielone na
dwie grupy. Pierwszą stanowią pejzaże z ziemi oświęnagłaśniamy
kamila drabek
cimskiej ze stawami, groblami, starorzeczami Wisły
i Soły. Drugą grupę reprezentują obrazy z martwą naturą, kwiatami i owocami.
Wernisaż
odbędzie
się
2 sierpnia o godz. 17:00
w Muzeum Zamek. Wstęp
utorka bestsellewolny. Wystawę będzie możrowej „Historii
na oglądać do 19 sierpnia
pszczół” – Maja
2018.
Lunde – wydała drugą powieść. Tym razem bohaterką książki jest…
kwartetu, poszukując in- woda. Kiedy wymrą pszczoły,
spirujących
doświadczeń ludzkości zostanie podobno
współpracuje np. z triem ok. 4 lat istnienia. A kiedy zaperkusyjnym Amadrums, braknie wody?
tworząc nowatorski septet
W 2017 roku w Norwegii
instrumentalny „Ignition” 70-letnia Signe wraca w roz elektroniką i wizualiza- dzinne strony. Wspomina
cjami 3D grafika Grzegorza niespełnioną miłość i utraSkórczewskiego do muzyki cone dziecko. Nie znajduŁukasza Pieprzyka.
je w otoczeniu znajomych
Airis String Quartet oświę- wzgórz i wodospadów. Nacimskiej publiczności zapre- tura została zdominowana
zentuje się 5 sierpnia o godz. i podporządkowana czło- zatrzymują się, aby zaczekać
18:00. Bezpłatne zaproszenia wiekowi. Jedynie jeszcze lo- na śmierć lub cud. W ogrobędzie można odbierać w ka- dowiec istnieje, ale ludzie dzie znajdują żaglówkę…
sie Muzeum od 24 lipca.
wyrąbują lód i sprzedają go
Dwa wątki równolegle
Festiwal Emanacje rozpo- jako ekskluzywny dodatek rozwijają się i splatają w „Błęczął się 7 lipca uroczystym do drinków. Signe ma jacht kicie” – powieści dotyczącej
koncertem na scenie Euro- o nazwie Błękit, podarowany problemu degradacji środopejskiego Centrum Muzy- przez ojca na 18. urodziny.
wiska przez człowieka i draki Krzysztofa Pendereckiego
W 2041 roku susza wy- matycznych skutków tego
w Lusławicach. Potrwa do niszcza Europę i wywołu- procesu. Oby nie był to głos
9 września, a dziesięć festi- je wojny. Ludzie zmagają się wołającego na puszczy. Warto
walowych tygodni wypełni z pożarami. We Francji Da- sięgnąć w lecie po obie książ40 zróżnicowanych koncer- vid i jego 11-letnia córka Lou ki Mai Lunde. A potem szerotów na terenie Małopolski przemierzają wyludnione te- ko otworzyć oczy i rozejrzeć
i Podkarpacia.
reny. W opuszczonym domu się wokół siebie…		

Gdy zabraknie
wody

A

kultura
pejzaż za mgłą

BOGNA WERNICHOWSKA

P

tycznymi poglądami, czemu
dawał wyraz zarówno podczas oficjalnych wystąpień,
jak i w prywatnych rozmowach. Żona Stanisława Tarnowskiego Maria Róża zwana
Imcią od początku zawartego w Paryżu małżeństwa
(ta linia Branickich mieszkała we Francji) uwielbiała
swego męża i ze wszystkim
się z nim zgadzała. Nie miała pretensji, że zaprzątnięty
naukowymi i politycznymi
dysputami mąż sprowadza
na Szlak szerokie grono niezapowiedzianych gości, i to
w obiadowej porze. Kazała służbie podawać półmiski
grzanek zapiekanych z serem
– a chłopców kredensowych
posyłała na pobliski targ Stary Kleparz po cielęce udźce
lub (jeśli dzień był postny)
cebrzyki karpi, by możliwie
szybko przyrządzić w kuchni ciepłe dania. Nie żałowała też gościom dobrego wina
z francuskich zasobów Branickich, a że profesor był interesującym mówcą i gawędziarzem goście w dobrym
humorze siadali do spóźnionego obiadu.
Stanisław i Imcia doczekali się trójki dzieci – dwóch
ładnych córek i znacznie od
nich młodszego syna. Profesor zadbał, aby panny otrzymały wykształcenie lepsze niż
mogłyby zapewnić im guwernantki, stąd podrastającym

córkom literaturę, historię,
filozofię i przyrodę wykładali doktorzy z uniwersytetu
przychodzący do pałacyku na
Szlaku.
Pod koniec XIX wieku
Elżbieta i Jadwiga Tarnowskie osiągnęły stosowny wiek,
by zacząć bywać w świecie.
W karnawale 1898 roku pałacyk na Szlaku jaśniał rzęsiście
oświetlonymi oknami i rozbrzmiewał taneczną muzyką.
Obie panny Tarnowskie miały dużo uroku (Elżbieta uchodziła za najładniejszą pannę
w wyższych sferach towarzyskich Krakowa), były inteligentne i dowcipne. Świetne
koligacje, nie pomijając też
dużych posagów sprawiały,
że cieszyły się wielkim zainteresowaniem młodzieńców z ziemiańskich rodzin.
Kraków w tamtej epoce był
miastem, gdzie stacjonowało
wielu wojskowych. W korpusie oficerskim służyli młodzi
ludzie – nie tylko Polacy, ale
również Austriacy, Węgrzy –
a nawet Włosi z należącej do
monarchii części Piemontu. Niejeden był potomkiem
szlacheckiej czy nawet arystokratycznej rodziny – wszyscy
dobrze tańczyli i mieli właściwe maniery. Stąd też chętnie zapraszano oficerów na
bale. Paradne mundury ożywiały czerń galowych fraków,
a przy tym wojskowi byli niezmordowani w tańcach…

13

Na jednej z zabaw na Szlaku pojawił się – w gronie
kilku oficerów – przystojny
porucznik w mundurze węgierskich huzarów – w całej
austriackiej armii nie było
bardziej malowniczych uniformów niż noszone przez
oddziały węgierskiej konnicy.
Kiedy wodzirej przedstawiał
towarzystwu danserów w salonie Tarnowskich rozległ się
szmer – huzar nosił nazwisko
Janos Esterhazy i należał do
najwyższej węgierskiej arystokracji. Skończył elitarne
liceum Theresianum w Wiedniu, studiował agronomię, by
właściwie zarządzać dobrami.
Teraz odbywał służbę wojskową i właśnie na rok przeniesiono go z Temeszwaru do
Krakowa.
Na drugi dzień po balu,
na tacy z biletami wizytowymi w hallu pałacyku na Szlaku widniała ozdobna wizytówka z herbem Esterhazych
– porucznik, jak i inni goście
dziękował za udział w balu.
Hrabina Tarnowska zaprosiła go na zwyczajową herbatkę
– już wówczas zauważono, że
przystojny huzar nie odstępuje Elżbiety – ona też wydawała się ucieszona z jego adoracji… Karnawał trwał i okazji
do spotkań towarzyskich było
wiele. Hrabina Tarnowska
zwróciła córce uwagę, że nie
wypada aby Esterhazy rezerwował dla siebie niemal

wszystkie tańce w karnecie
starszej córki. Ta odpowiedziała z wyjątkową szczerością, że Janos Esterhazy podoba jej się jak nikt inny, ma jego
wzajemność i wkrótce poprosi o jej rękę. Zdumiona hrabina Imcia, wiedząc, że mąż
wielokrotnie powtarzał, że
byłby przeciwny małżeństwu
którejkolwiek z córek z cudzoziemcem, wolała na razie
zachować wiadomość dla siebie. Tymczasem z Budapesztu
nadszedł list z herbami Esterhazych – głowa rodu Arpad
Esterhazy, cesarski minister
i poseł oświadczał się – zgodnie ze zwyczajem – o rękę
panny Tarnowskiej w imieniu
młodego krewnego… A wtedy Stanisław Tarnowski stanowczo odmówił – cudzoziemiec, nawet z wielkiego rodu
i majętny, nigdy nie zostanie
jego zięciem. Rozmawiał też
z córką, tłumacząc, że uczucia patriotyczne powinny
mieć pierwszeństwo przed
osobistymi
pragnieniami.
Elżbieta wpadła w rozpacz,
zamknięta w swoim pokoju odmawiała schodzenia na
posiłki i opuszczania domu,
nawet wyjścia na niedzielną
mszę. Janos Esterhazy poprosił o przeniesienie do innego
pułku.
Pani Imcia postanowiła
pojechać z córkami na kilka
miesięcy do Branickich we
Francji, a potem do Włoch…
Podróż nic nie zmieniła
w uczuciach Elżbiety, nikła
w oczach, przestała odzywać
się do rodziny, odmawiała wstawania z łóżka. Znany
wiedeński lekarz, do które-

go zawieźli córkę Tarnowscy
stwierdził, że jeśli taki stan
będzie utrzymywał się dłużej – 20-letnia zaledwie panna umrze z wycieńczenia.
Dopiero wówczas profesor
skapitulował – pojechał do
Wiednia i spotkał się z Arpadem Esterhazym, przeprosił go za odmowę sprzed
dwóch lat i zezwolił na ślub
córki z Janosem. Młody Esterhazy już nie służył w wojsku, gospodarował w dobrach
na Węgrzech, ale „żył jak odludek i o innej partii nie myślał”. Zaraz też pojawił się
z oficjalnymi oświadczynami
w Krakowie, odbyły się zaręczyny, a w trzy miesiące później ślub. Złośliwi komentowali, że trzeba było odżywić
narzeczoną, by nie przypominała „suchotnicy czy umartwiającej się mniszki”.
Parze tej było dane wielce szczęśliwe, chociaż niestety krótkie, wspólne życie.
W osiem lat po ślubie 32-letni
Janos Esterhazy zmarł nagle
na atak serca. Elżbieta została 28-letnią wdową z trójką
małych dzieci. Nie zdecydowała się na powtórne małżeństwo – dobrze gospodarowała
w rozległych dobrach i wzorowo wychowała dwóch synów i córkę.
Profesor Tarnowski miał
wyrzuty sumienia, że przez
swój upór skrócił i tak niedługie lata małżeńskiego szczęścia Elżbiety – niedługo przed
swą śmiercią napisał do córki
list dołączony do testamentu – przepraszał ją za dawną
nieustępliwość i prosił o wybaczenie.		

botami mBot i programują
w środowisku mBlock. Na zajęciach kursanci poznają
m.in. instrukcje warunkowe,
pętle, zmienne i wiele innych
zagadnień
programistycznych. Zajęcia prowadzone
są w oparciu o przygotowane przez pracowników scenariusze. Założeniem zajęć
jest wdrażanie do logicznego myślenia przyczynowo-skutkowego i umiejętności
szukania optymalnych roz-

wiązań problemów, uczenie
samodzielności, zaradności,
a także pobudzenie kreatywności. Niezmienny zachwyt
zarówno wśród młodszych,
jak i starszych programistów wzbudza zestaw MaKey
MaKey, który pozwala tworzyć muzykę praktycznie ze
wszystkiego: bananów, wody,
sztućców, z kolegów z zajęć,
i tutaj możliwości można wymieniać bez końca, a wszystko zależy od wyobraźni tworzącego.
Enter z klasą to zajęcia dla
zorganizowanych grup ze
szkół podstawowych. Dzięki warsztatom dzieci rozwijają swoją wyobraźnię i kreatywność poprzez tworzenie
nowych dokumentów czy
animacji i uczą się, że komputer nie służy tylko do grania i przeglądania portali
społecznościowych. Warsztaty mają zachęcić uczniów do
wprowadzenia w swoje życie
możliwości, jakie daje nam
współczesny dostęp do In-

ternetu i korzystanie z różnorodnych aplikacji ułatwiających życie. Celem zajęć
jest przybliżenie możliwości
aplikacji, programów, odkrycie tajników tworzenia gier,
animacji i grafiki. Uczestnicy zapoznają się z takimi narzędziami jak m.in.: Fotojet,
Scratch, Tuxpi, Acapela, Voki,
Padlet.
W Uniwersytecie Bibliotecznych Żaków na zajęciach
w bloku TESTOWANIE,
dzieci uczą się wykorzystywania nowych aplikacji i programów do tworzenia grafik,
tekstów, komiksów itp. Pracują z takimi narzędziami jak
np.: Canva, Storybird, Dvolver Moviemaker, Kizoa, Padlet. Prowadzone są również
zajęcia przez specjalistów
z KreaTech Kraków z wykorzystaniem klocków lego
Mindstorms.

Hrabianka i węgierski huzar
od koniec XIX
stulecia nie było
w zachodniej Galicji bardziej szacownego i popularnego zarówno wśród arystokracji
i intelektualistów miejsca towarzyskich zebrań – jak krakowski salon hrabiego Stanisława Tarnowskiego i jego
żony Marii Róży z Branickich. Mieszkali w pałacyku
przy ulicy Szlak otoczonym
rozległym i starannie utrzymanym parkiem. Pięknym
miejscem, by w ciepłej porze
roku urządzać pikniki, koncerty wśród zieleni, a nawet
by w oświetlonym lampionami i pochodniami ogrodzie
tańczyć do wczesnego letniego świtu.
W kręgu galicyjskiej, a nawet europejskiej arystokracji
Stanisław Tarnowski był postacią zdecydowanie wyróżniającą się. Miał ukończone
wyższe studia w dziedzinie
filozofii i literatury, po czym
poświęcił się pracy naukowej,
zdobywając kolejne stopnie
uniwersyteckie – aż do stanowiska profesora. Wykładał
na Uniwersytecie Jagiellońskim, wybrano go dwukrotnie na stanowisko rektora.
Przewodził galicyjskim konserwatystom, a także Polskiej
Akademii Umiejętności, był
członkiem wiedeńskiej Izby
Panów i cesarskim radcą. Odznaczał się też wielce patrio-
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Roboty w bibliotece
Biblioteka to nie tylko miejsce, gdzie można wypożyczać
książki czy poczytać czasopisma. To również miejsce edukacyjne, gdzie dorośli i dzieci
mogą podnosić swoje kompetencje w obszarze nowych
technologii. Działamy według
zasady, że rozwijając umiejętności cyfrowe, podnosimy jakość nie tylko naszego życia,
ale również innych ludzi.
Biblioteka stawia na permanentne zwiększanie umiejętności osób dorosłych,
które chcą się nauczyć obsługi komputera i Internetu. Kursanci uczą się obsługi komputera, podstaw
pracy z edytorem tekstu, korzystania z przeglądarek internetowych, nawigowania
po Internecie, wyszukiwania
informacji, zapisywania tych
wiadomości na komputerze,
zakładania i obsługi skrzynki
mailowej, obsługi komunikatorów internetowych, planowania spraw za pomocą In-

ternetu, robienia zakupów
internetowych, korzystania
z blogów, telewizji internetowej, pamięci zewnętrznych,
odtwarzania multimediów,
nagrywania płyt, obsługi aparatów fotograficznych, tabletów, skypa, bankowości
elektronicznej, planowania
podróży przez Internet, wykorzystywania aplikacji googlowskich itd. Kursy są dla
uczestników sposobem na
miłe spędzenie czasu w grupie, gdzie w miarę ćwiczeń
nabierają pewności i odwagi
w wirtualnym życiu. Biblioteka, od poniedziałku do soboty, bezpłatnie udostępnia dla
swoich Użytkowników 58 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu i ze skanerami, a ponadto dzięki wi-fi
można korzystać z sieci na
swoich urządzeniach.
W oświęcimskiej bibliotece
prowadzone są również zajęcia z podstaw programowania dla dzieci młodszych

i starszych, gdzie nacisk położony jest nie tylko na uczenie umiejętności programowania, ale również nauczania
tego, jak działają urządzenia,
z których korzystamy. Dzieci
młodsze pracują w środowisku Scratch, które umożliwia
tworzenie prostych gier, quizów, animacji oraz prezentacji multimedialnych, programują roboty Dash i Dot,
a także pracują z tabletami.
Dzieci starsze pracują z ro-

– Biblioteka GALERIA
KSIĄŻKI w Oświęcimiu

sport
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KRZYŻÓWKA 7/2018

Sokół Sieniawa pierwszym rywalem sola- Pierwszym ligowym rywalem
Soły będzie beniaminek – Sorzy w rozgrywkach trzeciej ligi
kół Sieniawa. Inauguracyjną

Z nowym trenerem

KUPON
krzyżówka 7/2018
Nagrodę
– podwójne zaproszenie
do „Naszego Kina”
ufundowało

Litery uporządkowane
od 1 do 15 utworzą rozwiązanie: afrykańskie przysłowie, które wraz z kuponem
nr 7 naklejonym na kartę
pocztową należy dostarczyć do 14 sierpnia 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 6/2018 brzmi: „Dzieci
– najpiękniejsze kwiaty”.
Nagrodę otrzymuje
p. Justyna Nocula
z Oświęcimia.
Gratulujemy i prosimy
o kontakt z redakcją.

Poziomo:
1) Wczasy z namiotem;
* Zamek błyskawiczny;
2) Rozbieżność, antagonizm;
3) Młode capa;
* Wodze, cugle;
4) Podziemny wstrząs;
5) Stan upadku;
* Cygan lub Wszoła;
7) Od czoła do brody;
* Harcerski alarm;
9) Serce reaktora atomowego;
* Bogaty chłop;
11) Wydatek, cena;
* Marszałkowska w Sejmie;
13) Niejedna w regale;
* Ciastko z kremem;
14) Wykrywacz kłamstw;
15) Płynie przez Genewę;
* Festiwalowe miasto nad Odrą;
16) Kategoryczny nakaz;
17) Załatwia załadunek statku;
* Ukochana żona Mahometa;

OGŁOSZENIA DROBNE
Akademia Językowa Oświęcim, Stare Stawy. Zacznij z nami
naukę języka obcego już dziś! 696-281-073. Szukaj nas na FB
www.facebook.pl/AkademiaJezykowaOswiecim

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) Hazardowa gra w karty;
* Zielony do zupy;
B) Upiór, zjawa;
C) Fiakier;
* Opłata członkowska;
D) Przedmiot materialny;
E) Matacz, szachraj;
* Gazon;
G) Cicha mowa;
* Powszechna choroba wirusowa;
I) Budowlana maszyna;
* Jadowity okularnik;
K) Część akordeonu;
* Liryczna muza;
Ł) Płyta z fornirów;
* Potocznie o przełożonej;
M) Granica, pułap;
N) „...smoka” film z Brucem Lee;
* Śledziowy rulon;
O) Roślinny symbol zdrowia;
P) Żydowski cmentarz;
* Pomarszczony jedwab.

KOLEJNE WYDANIE
„Głosu Ziemi
Oświęcimskiej”
we wtorek,
21 sierpnia 2018 R.
„gzo” W FORMIE
ELEKTRONICZNEJ
dostępny
NA WWW.OCK.ORG.PL
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Tomasz Świderski nie jest
już trenerem oświęcimskiej
Soły. Pracował z zespołem
tylko jedną rundę, ale dokonał niemożliwego. Zbudowany w potrzebie chwili młody
zespół pod jego wodzą utrzymał się w trzeciej lidze. Solarze obronili się przed degradacją, co też doceniono
w oświęcimskim ratuszu.
Władze miasta na czele z prezydentem Januszem Chwierutem uhonorowały piłkarzy nagrodami finansowymi.
Zespół otrzymał do podziału 40 tys. zł. Ostatnio solarze
otrzymali dodatkowe nagrody po awansie do trzeciej ligi.
Teraz uhonorowano ich za
utrzymanie, które, biorąc pod
uwagę okoliczności, w jakich
znalazł się klub, z pewnością
trzeba traktować jako wielki sukces. Podczas spotkania
w ratuszu prezydent Janusz
Chwierut odebrał od drużyny pamiątkową koszulkę i podziękowania za wsparcie.
W przyszłym roku solarze
będą obchodzili okrągłą rocznicę 100 lat istnienia. Druży-

na znowu zapowiada walkę
o utrzymanie statusu trzecioligowca. Czy i tym razem
się uda? Ma tego dokonać
pod wodzą nowego trenera –
Wojciecha Skrzypka. 52-letni szkoleniowiec z sukcesami
pracował wcześniej w Olkuszu. Kojarzony jest też z trzecioligową Janiną Libiąż, która
pod jego wodzą zanotowała spory progres. Wojciech
Skrzypek jest bratem Pawła
Skrzypka, który przed laty był
podstawowym graczem bloku defensywnego warszawskiej Legii.

Oświęcimscy solarze
w nowym sezonie ponownie
będą walczyli o utrzymanie
w gronie trzecioligowców
Fot. mac

serię gier zaplanowano na 11
i 12 sierpnia. W poprzednim
sezonie oświęcimianie rozpoczynali rundę jesienną od
meczu z Wisłą w Sandomierzu i wygrali 1:0. Oby teraz
było podobnie...
15 sierpnia rozegrana zostanie druga kolejka trzeciej ligi.
Formę Soły sprawdzi inny
beniaminek – Stal Kraśnik.
To spotkanie odbędzie się na
stadionie im. Braci Kisielińskich w Oświęcimiu. „Stalówka” wygrała czwartą ligę
lubelską z ogromną, bo aż
20-punktową przewagą nad
Hetmanem Zamość. Odniosła
26 zwycięstw i tylko dwa mecze przegrała (zero remisów).
Później Soła pojedzie do jednego z głównych faworytów,
czyli na stadion Motoru Lublin. W poprzednim sezonie
solarze sensacyjnie rozbili
lublinian na swoim obiekcie
aż 6:0. Z kolei wiosną w Lublinie „nowa Soła” przegrała z Motorem 3:0. Ta ekipa
w rozgrywkach 2017/18 zajęła tylko drugie miejsce za Resovią, co uznano za porażkę.
Teraz ma ponownie walczyć
o awans.
– mac

Polska reprezentacja oparta na oświęcimskich hokeistach
wzięła udział w mistrzostwach świata w hokejballu do lat 16

Hokejball zamiast hokeja
Hokeiści ewidentnie nie lubią
wakacyjnego odpoczynku.
Szukają sposobu, aby zaspokoić hokejowy głód. W letnim
okresie oświęcimianie postanowili popracować nad formą i zdobyć cenne doświadczenie w... hokejballu. UKH
Unia wzmocniona zawodnikami głównie z małopolskich
klubów wzięła udział w mistrzostwach świata juniorów
zorganizowanych w Żlinie
i Prerovie.
– Dzięki takim meczom możemy stale udoskonalać nasze umiejętności gry w hokeja na lodzie, który jest naszą
główną dyscypliną. Różnica
pomiędzy tymi dwoma sportami jest m.in. taka, że w hokeju na lodzie gramy krążkiem, a tu piłeczką. Hokejball
jest bardziej wyczerpującą fizycznie grą, trzeba być w nieustannym ruchu biegając.
Tercje trwają po 15 minut.
Nie można grać ciałem, bo
każdy atak ciałem jest karany
dwuminutowym wykluczeniem z gry – mówi zawodnik
Mateusz Filipowicz.
W pierwszym spotkaniu Polacy przegrali ze Szwajcarami 1:6. Jedynego gola w tym
meczu strzelił Mateusz Filipowicz, zaś asystę na swoim
koncie zapisał Jakub Kuran-

dy. Właśnie Filipowicz został
uznany najlepszym zawodnikiem w polskim zespole.
Później przyszła porażka 1:5
z USA, a Filipa Płonkę uznano najlepszym zawodnikiem
polskiej reprezentacji. Z gospodarzami – Czechami, Polacy przegrali 0:9, zaś z Kanadą 0:11. Jedyne zwycięstwo
biało-czerwoni odnieśli w pojedynku z Wielką Brytanią.
Polska zwyciężyła 5:1.
– Jako bramkarz w tej odmianie hokeja musiałem szybko
przyzwyczaić się, że nie jestem na lodzie i nie jest tak łatwo się przemieszczać. Mówi
się, że hokej na lodzie jest grą
błędów, a w hokejballu te słowa nabierają jeszcze większego znaczenia. Wymagana
jest wysoka technika kontroli nad piłeczką. Trzeba mocno zaplanować każdy ruch
i wytrzymać kondycyjnie całe
spotkanie – ocenił bramkarz
UKH Unii, Filip Płonka.
W dalszym rozwoju hokejballa w Oświęcimiu widzimy możliwość wzbogacenia
i urozmaicenia szkolenia naszych hokeistów w przerwie
pomiędzy sezonami – przekonuje Katarzyna Kot, prezeska oświęcimskiego klubu.
– Od kilku lat nasi trenerzy
prowadzą zajęcia hokejbal-

la dla chętnych zawodników.
W sąsiadujących z Polską krajach hokejball jest doskonale
rozwiniętą dyscypliną sportową uzupełniającą szkolenie
hokeistów i dającą im możliwość kontynuowania swojej
sportowej kariery także w tym
kierunku. Już teraz mamy zaproszenie na kolejne mistrzostwa świata, więc motywacja
do trenowania dla chłopców
z całą pewnością będzie duża
– kończy Katarzyna Kot
Wyniki Polaków na MŚ:
Polska – Kanada 0:11
Polska – Czechy 0:9
Polska – USA 1:5
Polska – Szwajcaria 1:6
Polska – Wielka Brytania 5:1
Skład reprezentacji Polski
w hokejballu: Filip Płonka,
Szymon Klaja, Michał Proczek, Marlon Wróbel, Michał
Jaracz, Karol Biłas, Olaf Surma, Arkadiusz Guzik, Adam
Wytrykus, Mikołaj Hopp,
Bartosz Florczak, Adrian
Frankiewicz, Wiktor Skrzek,
Benedykt Bieniek, Mateusz
Filipowicz, Jakub Kurandy.
Trenerzy: Szymon Urbańczyk, Włodzimierz Urbańczyk. Kierownik drużyny:
Zdzisław Marchewka, Andrzej Płonka. Asystent techniczny: Patryk Babiuch.
– mac
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Osiem medali kick boxerów z Oświęcimia podczas mistrzostw Piłkarscy amatorzy w Oświęcimiu walczą Team Gastro, Antidotum, Bałagan i Team Błonie.
Starego Kontynentu
o mistrzostwo letniej edycji

Złote zamknięcie sezonu

Dla kogo tytuł?

Na nich zawsze można liczyć
jak na Zawiszę! Na palcach
jednej ręki trzeba policzyć zawody w kick boxingu z których oświęcimianie wracaliby
z pustymi rękami. Nie inaczej
było podczas mistrzostw Europy, które odbyły się w Świdnicy.
Podopieczni sensei Mariusza Pawlusa wywalczyli sześć
złotych, jeden srebrny i jeden
brązowy medal. Te niezwykle prestiżowe zawody zamykały sezon startowy 2017/18.
Oświęcimianie udali się zatem na wakacje w znakomitych nastrojach.
Mistrzostwa Europy WKA
odbyły się w Świdnicy.
To było wyjątkowo mocne
podsumowanie sezonu przez
zawodników Oświęcimskiego
Klubu Karate z sekcji kick boxingu. Dawid Pawlus w trzeciej turniejowej walce był już
nieco poobijany, ale i tak nie
dał szans swojemu przeciwnikowi, zdobywając pas mistrza
Europy.
Podobnie Cyprian Brzeźniak
w finale walczył z wymagającym zawodnikiem z Ukrainy
i dopiero dogrywka zadecydowała o wyższości zawodnika z Oświęcimia. Wielkie
brawa należą się kadetom.
Natalia Matusz zwycięży-

FC Rekonstrukcja otwiera
tabelę letniej edycji rozgrywek Miejskiej Amatorskiej
Ligi Piłki Nożnej w Oświęcimiu. Ta ekipa okazała się
najlepsza w ostatnim sezonie „halówki”. Teraz chce powtórzyć sukces na zielonych
boiskach. Rozgrywki prowadzi Oświęcimskie Stowarzyszenie Sportu Amatorskiego
„OSSA”, przy wsparciu finansowym miasta Oświęcim.
Do letniej edycji MALPN
przystąpiło czternaście zespołów. Właśnie jesteśmy blisko półmetka sezonu i można pokusić się o pierwsze
prognozy. Faworytem do mistrzostwa wydaje się być FC

Oświęcimscy kick boxerzy zamknęli sezon znakomitym
występem w mistrzostwach Starego Kontynentu
Fot. mac

ła w wielkim finale, stosując
szeroki wachlarz kopnięć.
Z kolei Marcel Brzeźniak determinacją i wolą walki wygrał swoją kategorię wagową.
W finale pokonał reprezentanta Ukrainy.
– Jestem niezwykle zadowolony z formy zaprezentowanej
przez wszystkich startujących
zawodników. Realizują oni
plan treningowy i to przynosi zamierzony efekt – podsumował sensei Mariusz Pawlus, trener oświęcimskich
kick boxerów.
Wyniki oświęcimian w mistrzostwach Europy:

Złoto – Dawid Pawlus (K-1,
seniorzy do 81 kg)
Złoto – Łukasz Nowak (K-1,
seniorzy do 71 kg)
Złoto – Cyprian Brzeźniak
(K-1, seniorzy do 67 kg)
Złoto – Sebastian Głownia
(kick-light, seniorzy do 84 kg)
Złoto – Marcel Brzeźniak
(kick-light, kadeci do 42 kg)
Złoto – Natalia Matusz (kick-light, kadeci starsi do 50 kg)
Srebro – Dominik Matusz (K1, juniorzy do 57 kg)
Brąz – Rafał Chrostek (kick-light, seniorzy do 57 kg)
– mac

14 września wystartują rozgrywki hokejowej ekstraligi
w sezonie 2018/19

Oświęcimianie kończą urlopy

Hokeiści oświęcimskiej Unii
po przygotowaniach „na sucho” przebywają obecnie
na urlopach. Biało-niebiescy wrócą do zajęć 23 lipca.
W sierpniu rozegrają siedem
sparingów.
Pierwszym sprawdzianem
będzie mecz na własnym lodzie z krakowskimi „Pasami”. To spotkanie zaplanowano na 2 sierpnia. Rewanż
odbędzie się trzy tygodnie
później. Wcześniej oświęci-

mianie rozegrają dwumecz
z GKS-em Tychy i pojadą do
Opavy na międzynarodowy
turniej. Tam zmierzą się z zespołami z Czech i Słowacji.
Rozgrywki hokejowej ekstraligi w sezonie 2018/19
rozpoczną się 14 września.
Taką decyzję podjął zarząd
Polskiego Związku Hokeja
na Lodzie. Szczegółowy terminarz nie jest jeszcze znany. Ma to bowiem związek
z procesem licencyjnym.

Hokeiści oświęcimskiej Unii wrócą do zajęć na lodzie
23 lipca
Fot. mac

Póki co, na stosowne uprawnienie czeka jeszcze klub
z Torunia, który jest beniaminkiem PHL.
Tymczasem trenerzy reprezentacji do lat 20 – Piotr
Sarnik i Krzysztof Majkowski powołali szeroką kadrę
na pierwsze w tym sezonie
zgrupowanie. Po badaniach
w Warszawie nasza młodzieżówka ma trenować w Katowicach. Na zakończenie
zgrupowania hokeiści udadzą się do Słowenii, gdzie rozegrają mecze kontrolne. Polacy zaprezentują się przed
kibicami w Jesenicach.
W gronie powołanych są
młodzi hokeiści z Oświęcimia. Z biało-czerwonymi
do nowego sezonu będzie
się przygotowywał bramkarz – Sebastian Lipiński
oraz obrońcy – Kamil Klocek
i Miłosz Noworyta. Na liście
rezerwowych jest bramkostrzelny napastnik UKH Unia
Oświęcim – Michał Magiera.
– mac

Rekonstrukcja. Lider w ostatniej kolejce rozbił zespół Chemików FC 6:0. Rekonstrukcja
o trzy punkty wyprzedza Wilczą Hordę Team.
Wiceliderzy urządzili sobie strzelecki trening w starciu z Porowskim Consulting.
Rozstrzelali
przeciwników
w dwucyfrowych rozmiarach 11:1. Na trzeciej pozycji ze stratą sześciu „oczek”
do Rekonstrukcji znajduje się
Jt_Cleaning. Ten zespół rozegrał jednak o jeden mecz więcej. Pozostałe miejsca zajmują
odpowiednio: USB, Zaborze
Zdrój, Sharks, Porowski Consulting, Chemików FC, DS
Bruk-Sports Bar, Marsal,

W klasyfikacji najskuteczniejszych snajperów prowadzi
Łukasz Pest (DS Bruk-Sports
Bar). Ten zawodnik zdobył
już siedemnaście goli. Grupa
pościgowa jest jednak bardzo
blisko. Tylko o jedno trafienie mniej ma na swoim koncie
Michał Płaczek (Jt_Cleaning),
Marek Rymek (FC Rekonstrukcja), Łukasz Olejarz (DS
Bruk-Sports Bar) oraz Mateusz Mędrysa (FC Rekonstrukcja). Na pozostałych miejscach:
Janusz Węglarz (Antidotum)
15 goli, Krzysztof Wesecki
(Wilcza Horda Team) – 14 goli,
Adrian Potasiak (USB) – 13
goli, Damian Bernaś (Sharks)
– 13 goli, Łukasz Płonka (Porowski Consulting), Kamil
Wróbel (Sharks) i Paweł Semik (Zaborze Zdrój) – wszyscy po 12 goli.
– mac

Karatecy z Oświęcimia przywieźli sześć Karate Tataria Cup Nowa Sarzyna 2018” był prowadzący
medali z zawodów w Nowej Sarzynie
Leżajski Klub Kyokushin Ka-

Kolejne trofea
Aż cztery złote, jeden srebrny i jeden brązowy medal – to
dorobek oświęcimskich karateków, którzy zamknęli sezon
startowy zawodami w Nowej
Sarzynie. Z postawy swoich
podopiecznych bardzo zadowoleni byli trenerzy – sensei
Tadeusz Bednarczyk i sensei
Mariusz Pawlus.
Nowa Sarzyna gościła uczestników zawodów „Polish Karate Tournament 6th Tataria Cup”. Był to turniej,
który oficjalnie kończył se-

zon 2017/18. Z bardzo dobrej
strony pokazali się młodzi
oświęcimianie, którzy sześciokrotnie stawali na stopniach podium. Wywalczyli
aż cztery złote krążki, do których dorzucili srebro i brąz.
Po złoto sięgnęła Anna Ferenc, Elżbieta Ferenc, Roksana Greczner i Szymon Dębski. Drugie miejsce zajęła
Oliwia Greczner, a trzeci był
Mateusz Dębski. Głównym
organizatorem międzynarodowego turnieju „Kyokushin

rate – Dariusz Burda.
– Naszym reprezentantom należą się duże brawa. Spisali się
naprawdę dobrze. Realizowali
plan z zajęć treningowych, co
przyniosło oczekiwany efekt.
Dość pechowo swoją finałową walkę przegrała Oliwia
Greczner [mistrzyni Polski
i Europy – przyp. aut.]. Na
początku starcia została mocno sfaulowana, co spowodowało jej sporą niedyspozycję.
Choć ambitnie walczyła do
końca, to ostatecznie przegrała na punkty – powiedział
Mariusz Pawlus z Oświęcimskiego Klubu Karate.
– mac

Po długich, trzynastu latach Jakub Snadny znowu będzie
strzelał gole dla biało-niebieskiej drużyny

Inauguracja w Oświęcimiu
Jakub Snadny to pierwszy zawodnik, który trafił do Unii
w letnim okienku transferowym. Ten 28-letni napastnik
wraca do swojego macierzystego klubu po trzynastu latach. Są też personalne straty
w zespole z ulicy Legionów.
Do osieckiej Brzeziny przeszedł Przemysław Dudzic,
barwy Chełmka będzie reprezentował Tomasz Kaleta, a na
pracę szkoleniową postawił
Szymon Grzywa.
Jakub Snadny jeszcze w juniorskim wieku z Unii przeniósł się do Cracovii. Tam
występował głównie w rozgrywkach ówczesnej Młodej
Ekstraklasy. Zaliczył też siedem oficjalnych występów
w barwach pierwszego zespołu. Później reprezentował barwy sosnowieckiego Zagłębia
i libiąskiej Janiny. Libiążanie
walczyli wówczas na trzecioligowych boiskach. W sezonie

2012/13 trafił do Soły Oświęcim i dla klubu z plant grał w
sumie przez pięć i pół sezonu. Po odejściu strategicznego
sponsora drużyna się rozsypała, a piłkarze poszukali dla siebie nowych miejsc pracy.
Nowy sezon w IV lidze wystartuje 11 i 12 sierpnia.
Na inaugurację biało-niebiescy zagrają u siebie. Pod-

Jakub Snadny (na pierwszym planie) wraca do
oświęcimskiej Unii i powinien być bardzo poważnym
wzmocnieniem składu
Fot. mac

opieczni Jacka Dobrowolskiego będą podejmowali
Wiślankę Grabie. Wiślanka to
zespół doskonale znany piłkarzom Unii. W poprzednich
rozgrywkach należał do ścisłej czwartoligowej czołówki.
Ostatecznie uplasował się na
czwartym miejscu ze stratą
czterech punktów do oświęcimian. Biało-niebiescy pokonali jesienią Wiślankę na
swoim stadionie 3:1, a w meczu wyjazdowym zanotowano rezultat remisowy 1:1.
Na pierwszy wyjazd unici
udadzą się do Ryczowa. Dla
Orła będzie to drugi sezon
spędzony na boiskach czwartej ligi. Jesienią Unia zremisowała w Ryczowie 1:1, a na wiosnę w Oświęcimiu goli nie było.
W czwartej serii ekipę Jacka
Dobrowolskiego czeka wyjazd
do Andrychowa na prestiżową
potyczkę z Beskidem.
– mac

