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Otwarcie z mistrzami
Już niebawem nowo powstała hala sportowa przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi
nr 8 w Oświęcimiu zacznie tętnić życiem. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego pojawią się w niej
uczniowie i miłośnicy sportu, którzy będą mieli nowoczesne warunki do treningów.

Ostatnie prace wykończeniowe w obiekcie firma budowlana wykonywała w pierwszym wakacyjnym miesiącu.
Inwestycja zakończyła się
pod koniec lipca, a cały sierpień przeznaczono na końcowe odbiory i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
Uczniowie będą mogli korzystać z hali sportowej, która powstała przy popularnej
„Ósemce” u zbiegu ulic Słowackiego i Wróblewskiego,
już z początkiem roku szkolnego, a oświęcimianie efekty
inwestycji zobaczą parę dni
później. Otwarcie hali zaplanowano na 7 września. Uroczystość ucieszy z pewnością
wiele osób, w tym kibiców
koszykówki.
– Przed nami wielkie sportowe święto, na które zapraszam
wszystkich mieszkańców. Będziemy mieli okazję do przeżycia sportowych emocji, bo
na otwarciu zobaczymy mecz
sparingowy mistrza Polski
w koszykówce Anwil Włocławek z inną, ekstraklaso-

wą drużyną MKS Dąbrowa
Górnicza. Do tej pory nie
mieliśmy warunków, aby gościć najlepsze drużyny, teraz
nowa hala sportowa otwiera takie możliwości – uważa
Janusz Chwierut, prezydent
Oświęcimia.
– Nowoczesna i funkcjonalna
hala sportowa to nasza druga, po krytej pływalni, kluczowa inwestycja sportowa.
Dotrzymujemy obietnic, które złożyliśmy na początku tej
kadencji, dotyczących przebudowy czy budowy tych
ważnych dla mieszkańców
obiektów – dodaje.
Hala ma doskonałe warunki
nie tylko do przeprowadzania
lekcji wychowania fizycznego i różnych form treningów,
ale też do organizacji dużych
sportowych imprez. W obiekcie znajdują się trybuny na
około czterysta miejsc, a pośrodku jest kabina dla komentatorów sportowych.
Nowoczesny obiekt będzie
służyć nie tylko uczniom
Szkoły Podstawowej nr 8.

Ma być także miejscem rozgrywek
międzyszkolnych
oraz stanowić ofertę dla stowarzyszeń i grup sportowych, zajmujących się takimi
dyscyplinami, jak: siatkówka,
koszykówka, tenis stołowy
czy piłka nożna.
– Naszym zamiarem jest, aby
obiekt był otwarty od rana do
godziny 22:00 – mówi prezydent Janusz Chwierut, dodając, że ma nadzieję na rozwój
dyscyplin halowych, które
korzystają z takich obiektów.
Budowa hali przy „Ósemce” rozpoczęła się we wrześniu 2016 roku. Obiekt o powierzchni ponad 2 tys. m kw.
posiada
pełnowymiarowe
boiska do siatkówki, koszykówki, tenisa ziemnego, piłki ręcznej czy halowej piłki
nożnej.
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 z budynkiem
szkoły.
Obok hali, która jest oświetlona i monitorowana jest
boisko, bieżnia do rozgrywania konkurencji skoku w dal
i plac zabaw. W podziemiach
znajduje się parking, a kilkanaście miejsc postojowych
przygotowano również na zewnątrz.
Podstawówce, zwanej popularnie „Ósemką”, jak żadnej
innej miejskiej szkole była
potrzebna nowoczesna hala.
To właśnie w tej szkole swoje pierwsze sportowe szlify
zdobywali późniejsi mistrzowie Polski i medaliści międzynarodowych zawodów.
W Oświęcimiu to największa
szkoła sportowa.
– Powstała hala da możliwość odbywania się równocześnie zajęć dla kilku grup
uczniów, ponieważ jest dzielona kurtynami na trzy równoległe boiska. Oczywiście

ledwie dwie szatnie, a infrastruktura sanitarna przy nich
odstawała od obecnych standardów – tłumaczy dyrektor.
O budowę nowoczesnej hali
sportowej starała się nie tylko
szkolna społeczność, ale też
środowisko sportowe. W naszym mieście, które ma bogate tradycje sportowe dotąd
nie było tego rodzaju obiektu.
Inwestycja kosztowała ponad
13 mln zł, a 2,5 mln zł miasto pozyskało z Ministerstwa
Sportu.
Uroczystość otwarcia hali
sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Oświęcimiu odbędzie się 7 września
o godz. 18:00. W tym dniu
mistrz Polski Anwil Włocławek zagra mecz sparingowy
z MKS Dąbrowa Górnicza.
Oprócz tego kibice mogą też
liczyć na koszykarskie pokazy freestylowe i wsadów do
kosza, a także pokaz tańca
towarzyskiego w wykonaniu
utytułowanej formacji Elita
New Team z Oświęcimskiego Centrum Kultury. Wcześniej, w godzinach od 9:00
do 15:00, rozegrany zostanie
Młodzieżowy Turniej Koszykówki o Puchar Prezydenta Miasta Oświęcim z udziałem drużyny UKS Kadet.
Informacje o bezpłatnych
zaproszeniach na uroczyste
otwarcie hali pojawią się pod
koniec sierpnia na stronie internetowej Urzędu Miasta
Oświęcim.
– Marzena Wilk

nasza dotychczasowa sala
gimnastyczna też będzie
użytkowana. Infrastruktura
towarzysząca, taka jak pokój
trenerów, szatnie, sanitariaty, widownia, siłownia, sprawia, że hala jest na najwyższym poziomie. Zyskaliśmy
też dodatkową przestrzeń,
ponieważ zmieniło się miejsce wejścia do szkoły – podkreśla Elżbieta Majer, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8
z Oddziałami Sportowymi
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oświęcimiu.
– Sala gimnastyczna, którą
Reklama
posiadaliśmy została oddana
do użytku końcem grudnia
1958 roku. Była to infrastruktura dobra na tamte czasy, ale
teraz nie spełniała już wymagań, które powinna spełniać
współczesna sala sportowa.
Była planowana na czasy, kiedy godzin zajęć sportowych
DOJAZD LUB GABINET
było mniej. Trzeba też pamięRejestracja telefoniczna
tać, że wówczas szkoła nie
793 083 999
była zaplanowana jako szkoła
PROMOCJA!
NAJTANIEJ!
sportowa. W sali gimnastycz70 zł za 1 godz.
nej nie było trybun, były za-
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W podzięce za plony

W Wakacyjnym skrócie

Tradycyjny pochód z pięknymi wieńcami, konkurencje
sprawnościowe, występy artystyczne i zabawa taneczna to
elementy obchodów oświęcimskiego Święta Plonów.

22 lipca odbył się Oświęcimski Zlot Pojazdów Zabytkowych zorganizowany przez
Europejską Asocjację Automobilerów i Urząd Mia-

Podczas Weekendu z Funduszami można było skorzystać
z konsultacji ze specjalistami od środków europejskich.
11–12 sierpnia na Rynku
Głównym eksperci bezpłatnie
odpowiadali na pytania o to,
jak uzyskać unijne wsparcie
na wymianę pieca, kurs prawa jazdy czy założenie firmy.
W niedzielę na małych i dużych oświęcimian czekały
quizy, konkursy i inne atrakcje, a wśród nich urządzenia
z Ogrodu Doświadczeń im.

sta Oświęcim. Samochody
z ubiegłego stulecia przejechały ulicami miasta na Rynek Główny, gdzie chętnie
podziwiali je oświęcimianie.

Stanisława Lema, na których
można było wykonywać doświadczenia i poznawać prawa fizyki. Wyróżnienie publiczności za najciekawsze
stanowisko wystawiennicze
zdobył Miejski Zakład Komunikacji w Oświęcimiu.
Wieczór zakończył plenerowy pokaz filmu „Nietykalni”.
Organizatorem Weekendów
z Funduszami jest Województwo Małopolskie. Partnerem wydarzenia w Oświęcimiu było Miasto Oświęcim.

Spacerem po zdrowie
29 września w samo południe odbędzie
się w naszym mieście kolejna edycja akcji „Spacer po zdrowie”.
30-minutowy spacer po bulwarach nad Sołą poprzedzony zostanie ćwiczeniami
i wspólną rozgrzewką.
Aby wziąć udział w imprezie należy dokonać rejestracji na stronie internetowej
www.perlasport.pl/spacer-po-zdrowie/. Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma
pakiet startowy.

Celem spacerów, odbywających w dziesięciu miastach
w całym kraju, jest promocja zdrowia i ruchu na świeżym powietrzu. Impreza ma
zachęcać wszystkich, szczególnie starszych i chorych
do aktywności. Organizatorem wydarzenia jest Miasto
Oświęcim.
– ekt
Reklama

Taxi 24 h

tel. 33 8 111 111 Oświęcim

Miejskie dożynki, podczas
których mieszkańcy czterech
oświęcimskich osiedli wspólnie dziękowali za tegoroczne
zbiory, odbyły się przy Domu
Ludowym w Monowicach.
Uroczystości rozpoczęły się
barwnym pochodem dożynkowym z wieńcami, który
poprzedził mszę św. odprawioną przez ks. Jana Dewerę,
proboszcza parafii św. Michała Archanioła we Włosienicy.
Po niej był czas na ceremonię
wręczenia wieńca i chlebów,
upieczonych z mąki ze zboża
z tegorocznych żniw. Przedstawiciele rad osiedli wręczyli je prezydentowi Oświęcimia Januszowi Chwierutowi,
a z jego rąk dożynkowy chleb
otrzymał m.in. starosta Powiatu Oświęcimskiego Zbigniew Starzec oraz osoby wyróżniające się w minionym
roku w swoich osiedlowych
społecznościach. Z Rady
Osiedla Monowice byli to:

Andrzej Szymonik, Edward
Baścik, Jan Midur i Stanisław
Płoszczyca. Z Rady Osiedla
Dwory Kruki: Józef Kulka,
Józef Mituś, Józef Palka i Mariusz Baścik. A z Rady Osiedla
Pod Borem: Ewelina Gwizdoń, Stanisław Pawlica, Alojzy Spyrka i Adam Kokoszka.
Prezydent uhonorował również osoby szczególnie wyróżniające się w swoim osiedlu aktywnością społeczną
i zaangażowane w życie społeczności lokalnej: Andrzeja
Nowotnika z Monowic, Jana
Ryszkę z osiedla Dwory-Kruki i Monikę Sobotę z osiedla
Pod Borem.
W drugiej części był czas na
występy zespołów artystycznych i współzawodnictwo
sprawnościowe o Puchar Prezydenta Miasta Oświęcim
przedstawicieli osiedli Monowice, Dwory-Kruki i Pod
Borem. Musieli się oni wykazać w czterech konkuren-

Otaczają opieką
Miejsce Pamięci

cjach, które wzbudziły niemało emocji. Było zbieranie
ziemniaków do kosza, wyścig
z taczką, przenoszenie wody
drewnianą łyżką i przeciąga-

Pierwszy raz w historii
dożynkowych zawodów trzy
drużyny zdobyły pierwsze
miejsce

nie liny, która pod naporem
siły zawodników nie wytrzymała do zakończenia i pękła.
Rywalizacja zakończyła się
zwycięstwem trzech drużyn,
bowiem w końcowej klasyfikacji uzyskały one taką samą
liczbę punktów. To pierwszy
raz w historii dożynkowych
zawodów!
Na scenie zaprezentował się
zespół regionalny Bratkowie
z Monowic, zespół śpiewaczy
Stawowianki z Koła Gospodyń Wiejskich Stare Stawy,
zespół śpiewaczy Dworzanie z Dworów i zespół folklorystyczny Zrzeszenie Ludzi
z Gór reprezentujący osiedle
Pod Borem.
Podczas Święta Plonów nie
nudziły się również dzieci, dla
których były przygotowane
bezpłatne atrakcje: urządzenia zabawowe, animacje i malowanie twarzy, jazda konna.
Piękne wianki można było
uwić na stoisku przygotowanym przez Stowarzyszenie
Monolit z Monowic, a zabawa
taneczna trwała do przysłowiowego „bladego świtu”.
Organizatorem Święta Plonów był Urząd Miasta Oświęcim wraz z radami osiedli:
Monowice,
Dwory-Kruki
i Pod Borem.
– In

Ważne rocznice

Pamięć o historycznych wydarzeniach
Kilkunastu członków Towarzystwa jest wyrazem hołdu dla ludzi, którzy
Opieki nad Oświęcimiem z Warsza- zginęli w obronie ojczyzny.
wy przyjechało do naszego miasta,
aby pomóc w pracach w byłym obozie
Auschwitz-Birkenau.
W lipcu TOnO zorganizowało tygodniowy Obóz Pamięci na terenie Państwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau, w którym uczestniczyli
członkowie z Warszawy, pracując na terenie byłego obozu w Brzezince i zapoznając
się z jego historią. Jest to jeden z przykładów realizacji
celów powołanej trzydzieści
pięć lat temu organizacji.
Towarzystwo Opieki nad
Oświęcimiem powstało 25 stycznia 1983 roku z inicjatywy
byłych więźniów KL Auschwitz, którzy postanowili podjąć różnorodne działania, aby zachować pamięć
o tragicznych wydarzeniach
z czasów istnienia niemieckiego, nazistowskiego obozu
zagłady w Oświęcimiu. Celem TOnO jest szeroko pojęta opieka nad byłym hitlerowskim obozem zagłady
Auschwitz-Birkenau, działalność oświatowa i popularyzatorska, mająca za zadanie zachowanie i utrwalanie
w szerokich kręgach społe-

czeństwa, przede wszystkim
wśród młodzieży, pamięci
o obozie koncentracyjnym
i zagłady Auschwitz-Birkenau oraz innych miejscach
pamięci narodowej. Towarzystwo otacza również opieką byłych więźniów KL Auschwitz-Birkenau i innych
hitlerowskich obozów koncentracyjnych.
W 2014 roku prezesem został Jerzy Sawicki, przedstawiciel oddziału warszawskiego TOnO, którego ojciec był
więźniem KL Neuengamme
i wojny nie przeżył. Wtedy też
przeniesiono siedzibę organizacji z Oświęcimia do Warszawy.
Honorowym prezesem jest
Kazimierz Albin (nr obozowy
118), ostatni żyjący więzień
pierwszego transportu siedmiuset dwudziestu ośmiu Polaków, przywiezionych z więzienia w Tarnowie do KL
Auschwitz 14 czerwca 1940
roku.
– In

1 sierpnia o godz. 17:00
dźwięk syren przypomniał, że
właśnie mija 74. rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Hołd bohaterom tamtych dni oddali mieszkańcy
oraz delegacje władz miasta,
powiatu i jednostek miejskich. Kwiaty złożono przed
obeliskiem Niepodległości,
gdzie wartę honorową pełnili
członkowie Związku Strzeleckiego z Oświęcimia. Następnie uczestnicy uroczystości
udali się do Miejsca Pamięci KL Auschwitz-Birkenau,
by pod Ścianą Śmierci oddać
hołd więźniom pomordowanym w obozie.
W sierpniu przypada także Święto Wojska Polskiego
wprowadzone przez Sejm RP

w 1992 r. Obchodzone jest
15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej
stoczonej podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r.
98. rocznicę bitwy i święto
sił zbrojnych uczcili kombatanci, przedstawiciele władz
miasta, powiatu i służb mundurowych. Wiązanki kwiatów złożyli na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza na
placu T. Kościuszki, a także
na cmentarzu parafialnym,
pod pomnikami Żołnierzy Polskich poległych w latach 1914–1918, 1918–1921,
1939–1945 i Żołnierzy Polskich, którzy zginęli w obronie Oświęcimia we wrześniu
1939 r.
– ekt
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Ostatnie dni dworca

14 sierpnia odbyły się uroczystości ku czci św. Maksymiliana Marii Kolbego, pre- Długi proces wyboru wykonawcy
zbitera i męczennika, patrona diecezji bielsko-żywieckiej i ziemi oświęcimskiej. na przebudowę dworca kolejowego
PKP w Oświęcimiu został zakończony.
pisami prawa, przychyliła się
77 lat temu w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz
został zabity franciszkanin,
o. Maksymilian Maria Kolbe.
W rocznicę tego wydarzenia
przy bloku 11, w którym mieściło się obozowe więzienie
i w którym zamordowano zakonnika, odprawiono uroczystą mszę świętą.
Przewodniczyli jej: metropolita krakowski abp Marek
Jędraszewski, biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel,
biskupi seniorzy Tadeusz Rakoczy i Kazimierz Górny oraz
abp Ludwik Schick z Niemiec. Gośćmi honorowymi
była rodzina Maksymiliana
Kolbe oraz byli więźniowie
KL Auschwitz. Udział w niej
wzięli też m.in. wiceprezes
Rady Ministrów Beata Szydło, biskupi, księża i zakonnicy, a także przedstawiciele
władz wojewódzkich i samorządów lokalnych.
W homilii abp Jędraszewski
wspomniał moment, w którym o. Kolbe zgłosił się na
śmierć głodową za nieznanego mu współwięźnia.
– Ten czas obozowy był dla
o. Maksymiliana i zapewne
dla wielu innych więźniów
czasem szczególnej refleksji
nad swoim losem, nad przeznaczeniem, nad najbardziej

głębokim sensem ludzkich
cierpień. Z tej to refleksji wydobywa się stwierdzenie, którym o. Maksymilian podzielił
się ze współwięźniem Józefem Stemlerem kilka tygodni
przed śmiercią: „Nienawiść
nie jest siłą twórczą, siłą twórczą jest miłość”. Miał na pewno na względzie, w jaki sposób
trzeba tutaj odpowiadać na tak
przerażające zło doświadczane
niemal każdej godziny – podkreślił abp Jędraszewski, metropolita krakowski.
Podczas obchodów rocznicy odczytano dekret prefekta
Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
kard. Roberta Saraha ogłaszający św. Maksymiliana patronem ziemi oświęcimskiej.
– Duchowieństwo i wierni ziemi oświęcimskiej darzą szczególną czcią św. Maksymiliana Marię Kolbego, prezbitera

i męczennika, który ustanawiając przykład największej
miłości, nie zawahał się wspaniałomyślnie poświęcić swojego życia za bliźniego. Dlatego
też biskup bielsko-żywiecki
Roman Pindel, mając na uwadze liczne prośby oraz przychylność władzy świeckiej,
pragnie zaaprobować wybór
św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika
na patrona ziemi oświęcimskiej. On też w piśmie z dnia
12 kwietnia 2018 r. zwrócił się
z prośbą, aby ten wybór i decyzja zostały zaakceptowane
w świetle przepisów o ustanawianiu patronów. Kongregacja
ds. Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów na mocy praw
nadanych jej przez Ojca Świętego Franciszka i po rozważeniu przedstawianej sprawy
uznała, że wybór ten i decyzja
dokonały się zgodnie z prze-

do powyższej prośby i potwierdza, że Maksymilian
Maria Kolbe, prezbiter i męczennik, jest patronem ziemi
oświęcimskiej – przeczytał
podczas mszy o. Piotr Cuber z Centrum św. Maksymiliana w Harmężach, inicjator
wniosku.
Tego dnia kwiaty złożono pod
Ścianą Śmierci na dziedzińcu
bloku 11 i na obozowym placu apelowym, gdzie 29 lipca
1941 r. o. Maksymilian Kolbe
ofiarował życie za współwięźnia Franciszka Gajowniczka.
Hierarchowie i franciszkanie
modlili się też w celi nr 18
w podziemiach bloku 11.
Obchody 77. rocznicy śmierci o. Maksymiliana zainaugurowało poranne nabożeństwo
„Transitus św. Maksymiliana”
we franciszkańskim Centrum
św. Maksymiliana w Harmężach, po którym do byłego
obozu przeszła franciszkańska pielgrzymka z relikwiami św. Maksymiliana. Pątnicy
z diecezji bielsko-żywieckiej
wyruszyli z oświęcimskiego
kościoła św. Maksymiliana.
Obie pielgrzymki spotkały się
przy bramie „Arbeit macht
frei” i przeszły wspólnie przed
blok 11, gdzie odprawiono
mszę świętą.
– In

Nominacje i wyróżnienia
Uroczystą akademią policjanci i pracownicy Policji uczcili swoje święto. 24 lipca
spotkali się w sali widowiskowej OCK, by w 99. rocznicę powstania polskiej Policji odebrać wyróżnienia i nominacje na wyższe stopnie.
W tym roku na wyższe stopnie policyjne mianowanych
zostało 68 policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu oraz komisariatów w Brzeszczach,
Chełmku, Kętach i Zatorze.
Komendant powiatowy Policji w Oświęcimiu za wzorowe wykonywanie obowiązków
służbowych wyróżnił: nadkom. Jacka Pękalę z Wydziału
Kryminalnego, asp. szt. Artura Kasperka, dyżurnego Komisariatu Policji w Kętach,
sierż. szt. Macieja Cygana
z Wydziału Ruchu Drogowego
oraz sierż. szt. Mateusza Wójcika z Wydziału Prewencji.
Docenił także pracowników cywilnych: Annę Mosler i Sylwię Żółty z KPP
w Oświęcimiu oraz podziękował za wspólnie przepracowane lata Annie Jasińskiej
i Danucie Wiśniewskiej, któ-

re niebawem przejdą na emeryturę.
– Prawie sto lat temu Sejm
II RP powołał Policję Państwową, która miała chronić
obywateli i zwalczać przestępczość, pomagać słabszym i być
bezwzględna dla osób łamiących prawo. Do chwili obecnej te zadania nie zmieniły się
– powiedział komendant powiatowy Policji w Oświęcimiu
inspektor Robert Chowaniec.
Komendant dziękował pracownikom Policji za pracę
na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa. Podkreślił również, że pomimo wdrożenia
nowych narzędzi pracy – niezmiennie najważniejszą częścią Policji jest policjant.
Słowa podziękowania za duże
wsparcie i owocną współpracę skierował także do przedstawicieli samorządów i instytucji.

Gratulacje i podziękowania za
trud wkładany w codzienną
służbę złożyli przedstawiciele
parlamentarzystów, lokalnych
samorządów oraz zastępca
komendanta wojewódzkiego
Policji w Krakowie mł. insp.
Bogdan Litra, który zwrócił
się także do rodzin policjantów, doceniając ich cierpliwość i wyrozumiałość.

Asp. szt. Tomasz Balon, naczelnik Wydziału Prewencji
oraz kom. Artur Pala z Wydziału Kryminalnego zostali uhonorowani przez
Prezydenta RP Srebrnymi
Medalami za Długoletnią
Służbę. Odebrali je podczas
wojewódzkich
obchodów
Święta Policji w Zakopanem.
– ekt

7 sierpnia br. w drugim postępowaniu przetargowym Spółka Polskie Koleje Państwowe wybrała najkorzystniejszą
ofertę w przetargu nieograniczonym na „Budowę dworca
kolejowego (IDS) w Oświęcimiu”. Jak zapowiada Krzysztof Mamiński, prezes Zarządu PKP, planowe rozpoczęcie
przebudowy dworca rozpocznie się we wrześniu.
Przedmiotem zamówienia jest
budowa dworca kolejowego
w Oświęcimiu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
wyburzenie istniejącego budynku i przebudowa peronu
nr 1 na stacji Oświęcim.

Zdaniem PKP SA dotychczasowy budynek jest zbyt duży
względem obecnych potrzeb
pasażerów, dlatego postanowiono go wyburzyć i przebudować. Na elewacji nowego
obiektu znaleźć się ma zabezpieczona i przeniesiona mozaika z I połowy lat 60. XX w.,
wykonana przez Kazimierza
Gąsiorowskiego, która zdobiła hol starego dworca.
Będzie to kolejna inwestycja
związana z infrastrukturą kolejową. Miasto Oświęcim ruszyło z budową parkingu wielopoziomowego Park&Ride
na terenie byłego hotelu Glob.
– In

Porady specjalistów
Bezpłatne poradnictwo prawne, socjalne oraz wsparcie psychologiczne
są dostępne dla mieszkańców powiatu
oświęcimskiego.
W ramach projektu Lokalny
Animator Aktywności, realizowanego przez oświęcimskie Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych Razem
udzielane są fachowe porady,
związane z najczęściej spotykanymi problemami m.in. rodzin, osób starszych, niepełnosprawnych.
Projekt będzie trwał do
31 maja 2019 roku. Potrzebujący mogą liczyć na uzyskanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu
prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów, dochodzenia roszczeń
z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, a także z zakresu
orzekania o niepełnosprawności, ustalania uprawnień
do renty, emerytury, systemów
alimentacyjnych,
ochrony praw konsumenta,
spirali zadłużenia – parabanki i „chwilówki” itp. oraz
przygotowania pism procesowych, ustalania pełnomocnictw czy opieki prawnej.
Dyżury psychologa obejmują poradnictwo w zakresie
motywowania do aktywnego trybu życia, podnoszenia
własnej samooceny, radzenia
sobie ze stresem, analizowania procesu międzypokoleniowej transmisji wartości,
zasad i postaw w celu zdiagnozowania i wykluczenia
więzi tworzonych niewłaściwie czy też prowadzenie mediacji i budowanie dialogu

między pokoleniami, umiejętne motywowanie osób do
zmiany jakości życia. W zakresie porad znajduje się
rozpoznawanie problemów
związanych z przemocą wobec osób niepełnosprawnych,
diagnostyka zaburzeń natury
psychologicznej, prowadzenie
interwencji psychologicznej
w rodzinach niepotrafiących
zaakceptować
niepełnosprawności, a także współpraca z innymi specjalistami
projektu w celu kompleksowej pomocy beneficjentom.
Poradnictwo socjalne polega
na szeroko rozumianej pomocy w uzyskaniu świadczeń
wynikających z różnych przepisów, m.in. ustawy o pomocy społecznej, świadczeniach
rodzinnych, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej, zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych oraz
stworzeniu
indywidualnego programu wsparcia osoby
niepełnosprawnej w zależności od potrzeb.
Aby skorzystać z takiej formy wsparcia należy zapisać
się wcześniej w siedzibie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Razem przy ul.
Dąbrowskiego 125 lub telefonicznie 609 799 528.
Projekt Lokalny Animator
Aktywności dofinansowany
jest ze środków Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
– In
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Działania na rzecz pamięci
2 sierpnia przedstawiciele romskich organizacji spotkali
się na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau,
by upamiętnić zagładę Romów i Sinti.
Fot. M. Lach, auschwitz.org

Od 2011 roku w Polsce
2 sierpnia obchodzony jest
jako Dzień Pamięci o Zagładzie Sinti i Romów. 74 lata
temu, w nocy z 2 na 3 sierpnia 1944 r. Niemcy zlikwidowali w obozie Auschwitz II-Birkenau tzw. obóz rodzinny
dla Cyganów – Zigeunerfamilienlager. Wtedy w komorach gazowych zamordowano około 4,3 tysiąca dzieci,
kobiet i mężczyzn, ostatnich
romskich więźniów obozu.
Główne uroczystości upamiętniające odbyły się na terenie byłego niemieckiego
nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz II-Birkenau.
Tegoroczne obchody rozpoczęły się 1 sierpnia ceremonią przy ruinach komory gazowej i krematorium V
w byłym obozie Auschwitz
II-Birkenau. Dzień później
kilkaset osób spotkało się
przy pomniku upamiętniającym zagładę Romów i Sinti, tam złożono wieńce i oddano hołd ofiarom. Wśród
uczestników byli m.in. ocaleni z zagłady i przedstawiciele
organizacji romskich, wiceprezes Rady Ministrów Beata
Szydło, przedstawiciele polskiego parlamentu, instytucji europejskich, korpusu dyplomatycznego, społeczności
żydowskiej, przedstawiciele
władz regionalnych i lokalnych oraz dyrekcja i pracownicy Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau.
Podczas
upamiętniającego
spotkania o swojej historii
opowiedziała ocalała z zagłady Rita Prigmore, nawiązując
też do obecnych czasów.

– Niektórzy ludzie mówią
mi: „Nie chcemy już słuchać
tych starych historii z czasów
nazistowskich, mamy tego
dość!”. Niestety twierdzą tak
też niektórzy politycy. Bardzo
mi z tego powodu przykro.
Jestem bowiem przekonana,
że trzeba koniecznie mówić
o historii naszego narodu,
Sinti i Romów. Narodu, który
nieopisanie cierpiał pod panowaniem nazistów i niestety po dziś dzień doświadcza
dyskryminacji, rasizmu i wykluczenia – zauważyła Rita
Prigmore.
– Żyjemy w czasach, w których politycy budują mury,
by pozyskać głosy wyborców.
Zarzucają ludziom, którzy
przybywają do nas w skrajnej
nędzy, że wykorzystują nasze systemy opieki społecznej
i uprawiają „turystykę azylową”. Ale tak nie jest: turyści
wypoczywają, cieszą się życiem. Człowiek, który prosi
o azyl, ucieka przed przemocą, wojną i biedą. Wmawiają
nam, że będziemy żyć bezpieczniej, gdy odgrodzimy się od innych i odeślemy
uchodźców z powrotem, aby

chronić nasze szczęście i majątek. Uważam, że to bzdura. Musimy zachowywać się
jak ludzie i budować Europę
o ludzkim sercu! – zaapelowała Prigmore.
W trakcie uroczystych obchodów honorowa ambasador UNESCO Beate Klarsfeld
podkreślała:
– Po doświadczeniu Holokaustu, wskutek żmudnego procesu pojednania i integracji
narody Europy stworzyły wizję demokracji i praworządności, która do dziś stanowi
podstawę europejskiej wspólnoty wartości. Przede wszystkim jednak jesteśmy dziś
świadkami, jak osiągnięcia
naszego otwartego i demokratycznego społeczeństwa
europejskiego, które długo
uznawaliśmy za oczywiste, są
coraz częściej kwestionowane, a ruchy nacjonalistyczne
i populistyczne wprowadzają
podziały w Europie i w społecznościach, w których żyjemy. W wielu krajach grozi
nam polaryzacja społeczeństwa i szerzenie się skrajnych
poglądów. W Niemczech coraz większy wpływ zdoby-

wają nacjonaliści i populiści
szerzący poglądy ekstremistyczne i pełne wzgardy dla
drugiego człowieka. Drodzy
państwo, Europa ma przed
sobą przyszłość tylko wówczas, jeśli nie zdradzi swoich
pierwotnych ideałów, swego
oświecenia i humanizmu. Nie
możemy oddać w ręce populistów tego, na co żmudnie
pracowaliśmy przez dziesiątki lat – mówiła.
– Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau nie tylko
przypomina nam o naszym
obowiązku pamięci, lecz wywołuje w nas potrzebę aktywnego działania na jej rzecz.
Sprawia, że pragniemy pomóc
obecnym i przyszłym pokoleniom wyzbyć się uprzedzeń
i nienawiści, które doprowadziły do Holokaustu i sprowadziły cierpienie na tylu naszych bliźnich tylko dlatego,
że byli oni Żydami, Romami lub po prostu nie było dla
nich miejsca w bestialskich
planach reżimu nazistowskiego – zaznaczyła Dunja Mijatović, Komisarz Praw Człowieka Rady Europy.
Szacuje się, że w obozie Auschwitz Niemcy uwięzili łącznie ok. 23 tys. Romów
– mężczyzn, kobiet i dzieci.
W obozie zmarło lub zostało
zamordowanych ok. 20 tys.
Romów. W Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau,
w bloku 13, urządzono wystawę upamiętniającą zagładę Romów i ukazującą szczególny wymiar nazistowskiego
ludobójstwa popełnionego
na Romach w okupowanej
Europie. Historię romskich
ofiar obozu przedstawia lekcja internetowa „Romowie
w Auschwitz” oraz 7. tom serii edukacyjnej „Głosy Pamięci”. Na stronach Google Cultural Institute dostępna jest
przygotowana przez muzeum
wystawa „Romowie w Auschwitz”.
– In

felieton

kamila drabek

Rekordowa kanikuła

P

isał w połowie XVII w. Jan Andrzej Morsztyn
„Do Kanikuły”:
Potężny piesku, co władasz gorącem
I ogień lejesz gardłem swym pieniącem;
Którego ogniem krynice słabieją,
A śniegi wieczne z gór się rzeką leją…

Najjaśniejsza i jedna z najbliższych gwiazd południowego nieba, położona w gwiazdozbiorze Wielkiego Psa,
to Syriusz. Nazwa pochodzi z języka starogreckiego i oznacza: gorący, prażący, skwarny, ognisty. W mitologii greckiej
Syriusz był psem Oriona, dlatego gwiazdę nazywano
psem. Rzymianie nazwali ją Canicula (łac. pies, piesek).
Kanikuła to dziś rzadko występujące słowo, ale warto
pamiętać, iż przed wiekami tak nazywano upalne lato.
Zastanawiam się, jak sobie nasi przodkowie radzili
z upałem. Z pewnością lepiej dostosowywali rytm pracy
do rytmu przyrody, a upał przesypiali w cieniu drzew lub
zaciszu zamkowych komnat. Być może chłodzili się w
strumieniach i rzekach. My nie dostosowujemy rytmu życia do przyrody – wymyśliliśmy wentylatory i klimatyzację.
Stawiamy w miastach kurtyny wodne. Tylko żar leje się
z nieba takoż dziś, jak i wieki temu. I rekordy temperatur
padają dzień po dniu. 			

nie tylko z miasta
Andrzej winogrodzki

O kanikule

O

pytonie nie będę się rozpisywał i nad fenomenem pytonowej sprawy nie będę się zastanawiał, bo to coroczne sezonowe zjawisko
o różnej formie i postaci – dosłownie – ale
o tej samej kanikułowej istocie.
Pyton krajowy – nie! Nasze lokalne pytonowe wydanie
– tak! Wiem z konfidencjonalnego słyszenia, że coś takiego, jak nasz pyton czy pytonik istnieje lub przez moment
istniało na naszym lokalnym rynku w sensie dosłownym
– na Rynku Głównym i na Małym Rynku! Jakiś zwierzęciopodobny potworek wędrujący tamtędy oraz – co gorsza –
obok siedziby Urzędu Miasta! Siedzibą ową jest 111-letni
budynek o bogatych dziejach, więc może mieć w swej
historii i legendzie tego typu zjawy i zjawiska! Z lat dzieciństwa pamiętam własną przygodę korytarzowo-poręczową
związaną z tą kamienicą o dosyć tajemniczym i niepokojącym przebiegu. Budynek był wówczas... piekarnią i szkołą!
Z ostatniej chwili: okazało się, że naszym „miejskim
pytonem” był mały piesek bardzo rzadkiej rasy! I stąd
wzięły się przeróżne skojarzenia!
Cieszmy się latem i upałem, bo już wnet będziemy
narzekać na... nadmiar chłodu!		

Fot. A. Rudiak, Centrum Żydowskie w Oświęcimiu

Budować świat bez uprzedzeń
Wizyta w Oświęcimiu Żydów i muzułmańskich uchodźców
z Niemiec niosła pokojowy i pełen tolerancji przekaz.
Pięciodniowa wizyta grupy
trwała od 6 do 10 sierpnia.
W tym czasie goście odwiedzili m.in. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau,
Muzeum Żydowskie i synagogę Chewra Lomdej Misznajot i Centrum Dialogu
i Modlitwy. W grupie znaleźli się zarówno mieszkający w Niemczech Żydzi, jak
i uchodźcy, którzy przyjechali do Europy ze względu na
wojnę w Syrii i Iraku. Pobyt
w naszym mieście wyjątkowej
grupy stał się podróżą przez
wielokulturowe dzieje Oświę-

cimia i historię Holokaustu.
Syryjscy i iraccy uchodźcy
oraz niemieccy Żydzi odwiedzili miasto, aby w przyszłości przekazywać ważne przesłanie o budowaniu świata
bez uprzedzeń.
– Podczas wizyty w Oświęcimiu wyjątkowa grupa młodzieży zwiedziła były obóz
Auschwitz-Birkenau, a także odwiedziła Muzeum Żydowskie i synagogę na placu
Skarbka, gdzie dowiedzieli się
więcej na temat czterech wieków pokojowego współistnienia chrześcijan i żydów w na-

szym mieście – mówi Tomasz
Kuncewicz, dyrektor Muzeum
Żydowskiego w Oświęcimiu.
– Nie była to jednak tylko
ważna lekcja historii. Była to
też świetna okazja do dyskusji
na temat tego, dlaczego w naszym wspólnym interesie jest
budowanie pokojowego świata i jak powinniśmy walczyć
z uprzedzeniami – zaznacza
Kuncewicz.
Muzeum Żydowskie w Oświęcimiu organizuje przez cały
rok liczne wydarzenia, dzięki
którym młodzi ludzie z Polski i z całego świata mogą le-

piej poznać historię naszego
miasta. Podczas warsztatów
i spotkań uczestnicy mają
szansę lepiej zrozumieć znaczenie postaw, które doprowadziły do Holokaustu oraz
zmotywować się do własnej

pracy na rzecz dialogu i zrozumienia.
Podróż studyjna 35-osobowej
grupy młodzieży z Niemiec
to wspólny projekt dwóch
niemieckich organizacji: Unii
Progresywnych Żydów i Cen-

tralnej Rady Muzułmanów.
W wyjeździe wzięli udział też
niemieccy politycy, m.in. premier Turyngii Bodo Ramelow
i Szlezwiku-Holsztyna Daniel
Guenther.
–In
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wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu
Harmonogram
dyżurów radnych
Rady Miasta Oświęcim
Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig
wtorek 16:00–17:00
Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta
Elżbieta Kos
poniedziałek 14:30–15:30
5.09 w godz. 13:00–15:00
Paweł Warchoł
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta

Wielopoziomowy parking powstaje
przy dworcu kolejowym
Obok dworca PKP, w miejscu po wyburzonym hotelu „Glob”, powstaje wielopoziomowy parking
typu Park and Ride. Będzie pełnić funkcję węzła przesiadkowego w kierunku Krakowa, Katowic czy
Czechowic-Dziedzic, ułatwiającego mieszkańcom Oświęcimia oraz okolicznych miejscowości korzystanie z transportu kolejowego.

12.09 w godz. 13:00–15:00
Sylwia Żak-Biesik
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji
19.09 w godz. 13:00–15:00
Janina Barcik
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta
Komisja Rewizyjna

Przebudowana będzie też
9 sierpnia odbyła się nadzwy- częściowo ulica Powstańców
Śląskich. W połowie miesiączajna sesja Rady Miasta.
Treść uchwał dostępna na stro- ca firma weszła na plac budonie internetowej oswiecim.pl
wy. Inwestycja, która otrzyw zakładce Samorząd/Rada
mała dofinansowanie unijne
Miasta. Również w tej zakład- w wysokości 14,3 mln zł zace znajdują się nagrania wideo kończy się w 2020 roku. Całe
z sesji Rady Miasta.
przedsięwzięcie, które obok
budowy parkingu obejmo-

SESJA RADY MIASTA

Wieści w lokalnej TV
Program informacyjny „Wieści
z Ratusza” można oglądać
w każdy piątek o godzinie
18:00. Wiadomości są powtarzane przez cały weekend, co
trzy godziny. Możecie się więc
Państwo dowiedzieć o nowych
inwestycjach, o tym, co ciekawego słychać w kulturze,
oświęcimskim sporcie, a także,
a może nawet przede wszystkim o aktywności samych
oświęcimian.
Wiadomości można oglądać
na portalu internetowym
www.faktyoswiecim.pl,
www.oswiecimskie24.pl
i www.oswiecimonline.pl/.
„Wieści z Ratusza” są też
dostępne w Internecie
na stronie www.ostv.pl
oraz oswiecim.pl/.

oswiecim.pl

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

wało również wyburzenie
dawnego hotelu „Glob”, kosztuje blisko 20 mln zł.
– Przejęliśmy grunty od PKP
kilka lat temu, uznając, że to
miejsce powinno być zagospodarowane pod węzeł przesiadkowy pomiędzy Małopolską a Śląskiem – wyjaśnia
prezydent Janusz Chwierut.

– Nasz projekt wiąże się także
z planami Spółki PKP, która
przystępuje do przebudowy
dworca kolejowego w Oświęcimiu oraz modernizuje linie
kolejowe w kierunku Krakowa i Czechowic-Dziedzic –
podkreśla.
– Dzisiaj największym problemem dla podróżujących kole-

jami jest zbyt długi czas przejazdu na trasie do Krakowa
czy Katowic, i dobrze się stało,
że PKP zaczyna to zmieniać –
kontynuuje prezydent.
– Kolej za kilka lat stanie się
podstawowym
środkiem
transportu – dodaje.
Nowoczesny i funkcjonalny parking będzie posiadał
4 kondygnacje z ciekawą elewacją, gdzie powstaną stanowiska postojowe dla 300
samochodów, miejsca dla
rowerów, skuterów i motocykli. Zadbano o toalety,
pomieszczenia obsługi parkingu oraz pomieszczenia
techniczne. W obrębie pochylni wyjazdowych i zjazdowych usytuowane zostaną
klatki schodowe i windy, dostępne z każdego poziomu.
Na parkingu będzie obowiązywała komunikacja w układzie „split levels”, z jed-

Ulice Garbarska i Wysokie Brzegi
w przebudowie do 2019 roku
W tegorocznej edycji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego miasto pozyskało blisko 3 mln zł na inwestycje drogowe.
Jedną z nich jest przebudowa
ulicy Garbarskiej i Krętej na
osiedlu Zasole. Kolejną ulica
Wysokie Brzegi.
– W 2015 roku z ówczesną
premier Ewą Kopacz podpisaliśmy kolejny, piąty już etap
Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego,
który zakłada realizację wielu inwestycji, głównie drogowych, przy udziale finansowym państwa – przypomina
Janusz Chwierut, prezydent
Oświęcimia.
– Dlatego niedawno po podpisaniu umowy z wojewodą na ten rok rozpoczęliśmy
przebudowę ulicy Garbarskiej i Krętej. O jej wyremon-

towanie wnioskowali mieszkańcy i rada osiedla – dodaje
prezydent.
Przebudowa ul. Garbarskiej
i części ulicy Krętej nastąpi po
istniejącym śladzie z budową ciągu pieszo-rowerowego

między budynkiem ośrodka
zdrowia a sklepem Biedronka. Obejmuje też przebudowę
parkingu w rejonie skrzyżowania ul. Krętej i ul. Szarych
Szeregów z wyznaczeniem
zatoki autobusowej, budową

dodatkowych miejsc postojowych, połączeń manewrowych.
Ponadto przebudowane będzie oświetlenie uliczne, kanalizacja, sieć teletechniczna.
Zabezpieczona zostanie sieć
ciepłownicza. Ulica zyska też
nową nawierzchnię i chodniki. Inwestycja jest dwuletnia,
kosztuje 3,4 mln zł. Zakończy
się w lipcu 2019 roku.
Niedawno firma budowlana
rozpoczęła prace przy przebudowie ul. Wysokie Brzegi.
– Zmodernizowany zostanie
ważny odcinek drogi pomiędzy nową obwodnicą a ulicą
Szpitalną. Poprawi się wizerunek i funkcjonalność kolejnych miejsc w mieście –
podkreśla prezydent Janusz
Chwierut.
W ramach inwestycji, która zakończy się pod koniec
sierpnia przyszłego roku za-

nokierunkowym
ruchem
pojazdów i systemem dwóch
podwójnych pochylni, do
jazdy w górę i w dół. Wjazd
na parking będzie od ul. Powstańców Śląskich dwoma
nowymi zjazdami. Dodatkowo zmieniona zostanie organizacja ruchu. Wydzielone
zostaną 3 pasy ruchu, w tym
pas do lewoskrętu na parking
Park and Ride i PKP. Wybudowane zostaną też wysepki. Przebudowany zostanie zjazd na teren parkingu
dworca kolejowego. Wyjazd
z parkingu Park and Ride
i PKP stanowić będzie jedynie prawoskręt, a pobliskie
rondo umożliwiać będzie zawrócenie.
Dawny budynek hotelu
„Glob”, nazywany potocznie
„szkieletorem”, zniknął z krajobrazu Oświęcimiu wiosną
tego roku. 		
planowano całkowitą przebudowę ul. Wysokie Brzegi
wraz z poszerzeniem jezdni
do 5,5 m, przebudowę zjazdów i poboczy oraz budowę
chodników, utwardzonych
poboczy, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej
wraz z przebudową i zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu: teletechnicznej,
elektroenergetycznej i gazowej. Przebudowany będzie też
wodociąg wraz z przyłączami. Jezdnia na odcinku ulicy
w kierunku przejazdu kolejowego zostanie wyremontowana. Całość robót będzie
kosztować blisko 3 mln zł.
Na ukończeniu są też inne inwestycje w ramach OSPR na
Starym Mieście, które obejmują przebudowę ulicy Solskiego, ul. Mickiewicza i Stolarskiej.
Strategiczny Program Rządowy powstał w 1996 roku, aby
uporządkować tereny wokół byłego obozu, a także by
wesprzeć miasto w rozwiązaniu problemów, dotyczących
m.in. infrastruktury.

wieści z ratusza
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Oświęcim nie zgadza się
na zmianę nazwy ulicy

Dotacje na renowację obiektów
zabytkowych

czenie w tej sprawie, popierające decyzję Wojewody
Małopolskiego i sugerujące
prezydentowi bezczynność.
W odpowiedzi prezydent zarzucił radnym Klubu Prawo
i Sprawiedliwość brak odwagi
przed bezpośrednim spotkaniem z mieszkańcami, niewsłuchiwanie się w ich głos
i całkowite pomijanie ich stanowiska.
Sprawa zmiany nazwy ulicy Fika budzi już od kilku miesięcy wiele kontro-

Przetarg na sprzedaż terenu inwestycyjnego w Miejskiej
Strefie Gospodarczej w Oświęcimiu
Teren o powierzchni
0,8063 ha znajduje się
we wschodniej części Oświęcimia, w dynamicznie rozwijającej się Miejskiej Strefie
Gospodarczej. W przestrzeni
tej powstały nowe firmy, jak
i są prowadzone kolejne nowe
inwestycje gospodarcze. Nieruchomość składa się z 3 działek: 1730/3 o pow. 0,6756
ha, 3127 o pow. 0,0348 ha
i 1739/16 o pow. 0,0959 ha,
obręb Dwory I, dla których prowadzone są następujące księgi
wieczyste: KR1E/00028712/0
i KR1E/00052022/3. Teren
położony jest przy ul. Gospodarczej, równoległej do ul. Fabrycznej (droga krajowa nr 44)
i tworzy regularny kompleks
niezabudowanych działek
sąsiadujących ze sobą, posiadających bezpośredni dostęp

do drogi publicznej. Media:
woda, energia elektryczna
i kanalizacja dostępne są z zainwestowanych nieruchomości
w sąsiedztwie.
Działki objęte są miejscowym
planem zagospodarowania
przestrzennego dla terenu
położonego w Oświęcimiu przy
ul. Fabrycznej, oznaczonego
literą A i znajdują się w jedno-

stce strukturalnej 1P/U – teren
obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 800.000,00 zł
netto. Sprzedaż nieruchomości
podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów

wersji wśród mieszkańców
miasta. W październiku
ubiegłego roku Wojewoda
Małopolski po raz pierwszy
wniósł o zmianę nazwy tej
ulicy. Prezydent Oświęcimia
po analizie sprawy i zasięgnięciu opinii mieszkańców
ulicy oraz Rady Osiedla Stare Miasto negatywnie odniósł
się do tego wniosku. Wojewoda Małopolski, wykorzystując zapisy ustawy, wydał
jednak zarządzenie zastępcze o zmianie nazwy ulicy na
ul. Tomasza Arciszewskiego.
Swoją decyzję uzasadnia realizacją ustawy z 1 kwietnia
2016 r. „o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez
nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej oraz pomników”,
powołując się także na opinię
Instytutu Pamięci Narodowej.
Wojewoda w uzasadnieniu
zarządzenia zacytował opinię
IPN, który wskazał, że dotychczasowy patron ulicy był
działaczem komunistycznym.
Spór rozstrzygnie Wojewódzki Sąd Administracyjny. Dla
mieszkańców zmiana nazwy
ulicy niesie problemy związane ze zmianą dokumentów,
a także koniecznością uaktualnienia informacji o nowym
adresie w wielu instytucjach
i firmach.
i usług. Przetarg odbędzie się
w dniu 4 września 2018 r.
o godz. 10.00 w siedzibie
Urzędu Miasta Oświęcim,
ul. Zaborska 2 pokój nr 15.
Aby wziąć w nim udział należy
wpłacić wadium w wysokości
150.000,00 zł, przelewem
do dnia 29 sierpnia 2018 r.
na rachunek bankowy Urzędu
Miasta Oświęcim nr 47 8136
0000 0031 0008 2000
0080 (za potwierdzenie wpłaty
przyjmuje się datę wpływu
wadium na podany rachunek
bankowy).
Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna jest na stronie
internetowej Urzędu Miasta
Oświęcim. Dodatkowych informacji w sprawie nieruchomości można zasięgnąć w Biurze
Rozwoju Miasta, ul. Zaborska
2 pok. 28, tel. 33 842 91 28,
e-mail: brm@um.oswiecim.pl.
Zapraszamy do kontaktu.

Dodatkowych
informacji
udzielają pracownicy Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, tel. 338429272.

Remonty w hali lodowej
Miasto Oświęcim przeznaczyło blisko 2 mln zł na tegoroczne prace modernizacyjne na lodowisku. W ostatnim
czasie wymieniono węzeł
cieplny wraz z instalacją centralnego ogrzewania. Jest też
nowe oświetlenie i nagłośnienie tafli lodowej. Wkrótce będzie też nowa tablica
do wyświetlania wyników
meczów hokejowych czy zawodów łyżwiarskich. Na razie trwa procedura wyłonienia firmy, która dostarczy
nowe urządzenie. Hala lodo-

Fot. MOSiR

miała charakter lokalny. Ignacy Fik służył w wojsku polskim w wojnie polsko-bolszewickiej. W trakcie II wojny
światowej brał czynny udział
w ruchu oporu przeciwko
niemieckiemu okupantowi,
za co został uwięziony i rozstrzelany w 1942 r. przez gestapo w więzieniu Montelupich w Krakowie. Jego żona
za działalność w ruchu oporu
zginęła w obozie Auschwitz.
Dlatego działania wojewody uznają za niezrozumiałe
i krzywdzące.
Obecni na sesji mieszkańcy ulicy Ignacego Fika złożyli pismo ze 126 podpisami
sprzeciwiającymi się decyzji
wojewody. Zabrakło na niej
radnych klubu Prawo i Sprawiedliwość, którzy wcześniej
przekazali tylko na ręce przewodniczącego Rady oświad-

Do 15 września można składać wnioski o dotacje na
prace konserwatorskie przy
zabytkach na 2019 rok. Od
kilku lat właściciele obiektów zabytkowych w Oświęcimiu, którzy planują ich remont lub renowację mogą
skorzystać ze wsparcia, jakie
oferuje Urząd Miasta. O dotację z miasta mogą ubiegać
się prywatni właściciele, wieczyści użytkownicy lub osoby
posiadające inny tytuł prawny do zabytków, wpisanych
do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Fot. Facebook Kaplica św. Jacka

Wojewoda Małopolski w ramach zarządzenia zastępczego zmienił nazwę ulicy
Ignacego Fika na ulicę Tomasza Arciszewskiego. Nie zgadzają się z tą decyzją
mieszkańcy, prezydent Oświęcimia oraz Rada Miasta Oświęcim.
Na specjalnie zwołanej sesji
radni zdecydowali o wniesieniu skargi do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego na
działania Wojewody Małopolskiego.
Zdaniem prezydenta Janusza Chwieruta, Rady Miasta,
Rady Osiedla Stare Miasto
oraz mieszkańców ulicy postać Ignacego Fika, mieszkańca ziemi oświęcimskiej,
nauczyciela przedwojennego
oświęcimskiego gimnazjum
nie symbolizuje komunizmu
ani systemu totalitarnego,
w szczególności w związku
z charakterem działalności
Ignacego Fika w Oświęcimiu w okresie przed II wojną światową i w trakcie jej
trwania oraz datą i okolicznościami jego śmierci. Podkreślają, że jego aktywność
w okresie międzywojennym
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wa została oddana do użytku w 1964 roku. Administratorem obiektu jest Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Dojazd do cmentarza nową drogą
Zakończyły się prace przy
przebudowie ul. Norwida.
Inwestycją był objęty ponad
200-metrowy odcinek drogi
od skrzyżowania z ul. Wiklinową w rejonie cmentarza
komunalnego do skrzyżowania w rejonie dawnej stołówki
Centralna. Roboty budowlane rozpoczęły się w kwietniu
i zakończyły w lipcu. Przebudowa kosztowała 663 tys. zł.
Na odcinku dojazdowym do
cmentarza budowlańcy przebudowali i poszerzyli jezdnię
do 5,5 m. Położyli też nową
nawierzchnię.
Inwestycja
obejmowała również przebu-

dowę zjazdów i poboczy oraz
budowę chodników i kanalizacji deszczowej. Powstały
miejsca postojowe.

Z żalem przyjąłem informację o śmierci

Pana Józefa Figury,
społecznika, wieloletniego przewodniczącego
Zarządu Rady Osiedla Stare Miasto.
Rodzinie Zmarłego składam wyrazy
głębokiego współczucia.
Janusz Chwierut
Prezydent Miasta Oświęcim

wieści z oświęcimskiego ratusza przygotowała katarzyna kwiecień
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W wakacyjnym skrócie

POD PATRONATEM GZO

Świętowanie z salezjanami
Oświęcim obchodził Święto Patrona Miasta św. Jana Bosko
różnorodnie – było coś i dla ciała, i dla ducha.

Podczas II edycji festiwalu Soła
Blues 21 lipca na oświęcimskim rynku zagrał Garaż, Soul,
Dziki Squad i Zdrowa Woda.
Koncert odbył się w ramach
Festiwalu Kultur na Starów-

ce – cyklu letnich wydarzeń
plenerowych przybliżających
różnorodną kulturę i historię
Oświęcimia. Organizatorem
przedsięwzięcia był Urząd
Miasta Oświęcim.

sce przy ul. B. Joselewicza 5,
które wraz z Urzędem Miasta
Oświęcim zorganizowało wydarzenie. Przedsięwzięcie odbyło się w ramach Festiwalu
Kultur na Starówce pod patronatem Prezydenta Miasta
Oświęcim.

Fot. A. Rudiak, Centrum Żydowskie

29 lipca na Rynku Głównym wystąpili romscy artyści ze Słowacji i Węgier.
Tego dnia można było również obejrzeć multimedialną
wystawę „Romowie Historia
i Kultura” w siedzibie Stowarzyszenia Romów w Pol-

ce płyny do kąpieli, miksturę
do puszczania baniek mydlanych i dekorowali drewniane magnesy. Organizatorem
przedsięwzięcia było Oświęcimskie Centrum Kultury.

W niedzielę 19 sierpnia Centrum Żydowskie zaprosiło
mieszkańców naszego miasta na Niedzielę z Oszpicinem. Na dzieci czekały interaktywne warsztaty „Dawno, dawno temu... podróż
w czasie do dawnego Oświęcimia”. Dorośli mogli uczestniczyć w spacerze po mieście
z aplikacją mobilną „Oszpicin” oraz obejrzeć na placu

Skarbka plenerową projekcję
filmu „Dotknięcie Anioła”...,
któremu towarzyszyło spotkanie z reżyserem. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Muzeum Żydowskie
w Oświęcimiu, Cafe Bergson
i Miasto Oświęcim w związku z inauguracją przewodnika „Oszpicin” w formie aplikacji mobilnej na smartfony
i tablety.

Fot. zbiory organizatora

20 lipca odbyły się wakacyjne
warsztaty plenerowe dla dzieci pt. „Szalone laboratorium
mydła”. Podczas zajęć przygotowanych przez Teatr Aplauz
uczestnicy wykonali pachną-

Od 15 do 17 sierpnia odbywał się w naszym mieście
Małopolski Festiwal „Jackowe Granie”, który jest integralną częścią Święta Patrona Miasta Oświęcim. Była to
już XI edycja festiwalu, który tematycznie związany jest
z przypadającym w tym okresie świętem św. Jacka. W tym
roku podczas obchodów zaakcentowano też mijające 120
lat od przybycia salezjanów
do Oświęcimia.
Festiwal rozpoczął się pięciokilometrowym VI Patronalnym Biegiem „Biegać jest Bosko”, w którym wzięło udział
250 zawodników. Bieg zorganizowano przy współpracy
Oświęcimskiego Klubu Biegacza „Zadyszka”. 15 sierpnia
na Rynku Głównym wszyscy

mogli włączyć się w śpiew
pieśni patriotycznych wspólnie z zespołem Fausystem
i posłuchać koncertu Stachura Mirecki Trio. Były też tańce integracyjne i atrakcje dla
najmłodszych przygotowane

przez Oratorium św. Jana Bosko w Oświęcimiu.
W sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
w czwartkowy wieczór wierni wzięli udział w uroczystej
mszy św. z okazji św. Jana Bo-

sko Patrona Miasta ze ślubami wieczystymi salezjanów,
a na scenie w rynku wystąpił
zespół Deus Meus.
Pięknym akcentem na zakończenie festiwalu i obchodów
Święta Patrona Miasta było
uroczyste otwarcie oraz msza
święta w wyremontowanej
kaplicy św. Jacka, która została odprawiona 17 sierpnia.
Tego dnia kaplica była otwarta dla zwiedzających.
Przez trzy festiwalowe dni nie
zabrakło też czasu na indywidualne spotkania wiernych
z salezjanami, zakonnikami
żyjącymi w duchu ks. Bosko.
Organizatorem Małopolskiego Festiwalu „Jackowe Granie” byli Salezjanie Oświęcim.
Partnerem przedsięwzięcia
było Miasto Oświęcim. Festiwal odbywał się pod patronatem honorowym Prezydenta
Miasta Oświęcim.
– In

Muzeum Ratusz otwarte
Bezpłatne zwiedzanie nowoczesnej ekspozycji, koncert muzyki rozrywkowej,
stylizowani na lata 20. XX wieku szczudlarze, fotobudka, animatorzy i pokaz laserów przestrzennych – tak 20 lipca uroczyście zainaugurowano działalność Muzeum Ratusz.
Ratusz stanowi oddział Muzeum Zamek w Oświęcimiu
i mieści się w XIX-wiecznym
budynku przy Rynku Głównym 2. W oddziale prezentowana jest ekspozycja stała
pt. „W przestrzeniach historii.
Dzieje miasta Oświęcimia”,
która przybliża burzliwą historię miasta od czasów średniowiecza aż po współczesność. Pracownicy instytucji
są pewni, że miejsce to umożliwi jeszcze skuteczniejsze realizowanie misji muzeum,
jaką jest popularyzowanie historii Oświęcimia i okolic.
Wychodząc naprzeciw nowoczesnemu muzealnictwu,
wystawa w Muzeum Ratusz
sprawia, że zwiedzający mają
możliwość nie tylko poznać
historię miejsca, ale stać się
też widzem minionych wydarzeń. Prezentowane treści,
które celowo nie wyczerpują poruszonych w Ratuszu
tematów, mają zachęcić gości do odwiedzenia innych
miejsc świadczących o bogatej historii miasta, czyniąc
z oddziału historyczny drogowskaz.
– To ważny moment w historii naszego muzeum. Przebyliśmy drogę od muzeum
w organizacji po muzeum
posiadające oddział. Od momentu, gdy w 2010 roku Mu-

zeum Zamek w Oświęcimiu
wzięło na swe barki opowiedzenie historii miasta,
na którym dosłownie zostało
wyryte piętno II wojny światowej, minęło już dziewięć lat.
W tym czasie działaliśmy na
rzecz popularyzowania wiedzy na temat dziejów miasta
Oświęcim – ale nie jako miejsca kaźni, tylko jako jednego
z najstarszych miast w Polsce,
posiadającego bogatą historię,
w trakcie której następowały
także tragiczne czasy. Na stałej ekspozycji prezentujemy
pamiątki dawnego Oświęcimia, na zmieniających się
wystawach czasowych przy- nych imprez i spotkań przy- ców naszego miasta i przybybliżamy lokalne i narodowe czyniamy się do ciekawego wających coraz liczniej turydziedzictwo, a w trakcie licz- spędzenia czasu mieszkań- stów – powiedziała podczas
otwarcia oddziału Wioletta
Oleś, dyrektor Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
– Mamy nadzieję, że oddział
naszego muzeum – Ratusz
zachęci mieszkańców i turystów do poznania pełnej
burzliwych wydarzeń historii
ośmiu wieków królewskiego
miasta Oświęcimia – dodała
dyrektor.
Muzeum Ratusz jest czynne w każdy dzień tygodnia,
za wyjątkiem poniedziałku.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej ratusz-oswiecim.pl/.
– In

kultura

POD PATRONATEM GZO

Folklor bliski i daleki
Podczas 55. Tygodnia Kultury Beskidzkiej na estradzie w Oświęcimiu wystąpiły
zespoły z Polski oraz grupy z: Bułgarii, Hiszpanii, Indii, Indonezji, Japonii, Kazachstanu, Macedonii, Meksyku, Serbii, Turcji, Ukrainy i Włoch.
Oświęcimskiej publiczności
niestraszny był żar lejący się
z nieba ani burzowe prognozy. Miłośnicy folkloru gromadzili się codziennie i entuzjastycznie oklaskiwali rodzime
i przyjezdne zespoły.
Program tegorocznej edycji
TKB był bardzo różnorodny.
Już pierwszego dnia emocje
wzbudził żywiołowy występ
klubu bębniarskiego z Takatsuki w Japonii, który został nagrodzony owacjami na

stojąco. Publiczność doceniła nie tylko kunszt wykonania, ale i organizację, którą
wykazywał się zespół sprawnie i szybko przestawiający
bębny do kolejnych utworów.
Zespoły bałkańskie zaprezentowały typowe dla tamtych
rejonów tańce korowodowe,
podczas których wykonawcy obejmują się ramionami
lub trzymają za pasy. Precyzja wykonywanych w dużym
tempie kombinacji kroków

i podskoków nie pozwalała
na oderwanie wzroku od kolorowych postaci. Barwnymi
strojami zachwyciły Indonezja i Kazachstan, a Turcja
i Ukraina przybliżyły obrzędy związane z zaślubinami.
Energetyczny program pokazała grupa z Monterrey
w Meksyku złożona ze studentów i pracowników tamtejszego uniwersytetu.
Nie zawiodły także zespoły rodzime. Przez osiem fe-

stiwalowych dni – prezentując stroje, tańce, pieśni
i pokazy regionalnych obrzędów z Podbeskidzia, Śląska,
Podhala czy Kurpiów – udowadniały, jak bogate i zróżnicowane tradycje ma nasz kraj.
Pilsko z Żywca, zamiast spodziewanej wiązanki beskidzkich tańców, zaprezentowało barwną suitę krakowską.
W nietypowych dla naszych
okolic barwnych strojach wystąpiły Wilamowice. Zespół

uraczył zgromadzonych także
próbką języka wilamowskiego – etnolektu o germańskim
rodowodzie.
Nie zabrakło lokalnych akcentów. Na estradzie pojawili się Bratkowie z Monowic
oraz Reprezentacyjny Zespół
Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim „Hajduki” działający
w Oświęcimskim Centrum
Kultury, który z okazji jubileuszu 50-lecia został nagrodzony przez Komitet TKB.
Wyróżnienie zostało uroczyście przekazane po koncercie
na ręce kierownika zespołu.
4 sierpnia oświęcimianie mogli posłuchać folkloru w nieco innym wydaniu. Podczas
„Folkowych klimatów” na
scenie wystąpiła Kapela Pieczarki, Kapela Hanki Wójciak
i Hoverla. To zespoły prezentujące różne style muzyczne,
ale czerpiące z rodzimej kultury ludowej.
Koncertom towarzyszyła wystawa pt. „Tydzień Kultury
Beskidzkiej w Oświęcimiu”
autorstwa Ryszarda Kozłowskiego, zmarłego w ubiegłym
roku oświęcimskiego fotografika.
Tydzień Kultury Beskidzkiej to najstarsza, największa
i najdłużej trwająca w Europie impreza folklorystyczna.

Młodzieżowe odczarowywanie miasta
Jak młodzież postrzega współczesny Oświęcim? Dzięki działaniom warsztatowym młodzi ludzie
spróbują odczarować miasto, kojarzone z piętnem Auschwitz, inspirując się jego bogatą ponadosiemsetletnią historią.
Projekt „Odczarowany Oświęcim” koordynowany przez
trójkę entuzjastów: Barbarę Dejko, Alinę Kwarciak i Bartosza Gajdę właśnie się rozpoczyna. Może
w nim wziąć udział młodzież w wieku od 14 do 19
lat, mieszkająca w powiecie oświęcimskim. Twórcy projektu chcą zachęcić
młodych ludzi do twórczej
i angażującej pracy inspirowanej historią miasta. Zapisy przyjmowane są w Dziale Multimedi@ w Miejskiej
Bibliotece Publicznej Galeria Książki w Oświęcimiu
osobiście lub telefonicznie

338479805 bądź przez formularz on-line http://bit.
ly/2Otg5Ml/ (liczba miejsc
ograniczona).
– Nasze miasto, mimo ponadosiemsetletniej historii z bogatą tradycją, osiągnięciami,
od wieków tętniące życiem,
postrzegane jest często przez
pryzmat wydarzeń, które rozegrały się w nim podczas
II wojny światowej. W „Odczarowanym Oświęcimiu” poszukamy miasta współczesnego niepowiązanego z obozową
historią i narracją – mówi
Barbara Dejko, koordynator projektu „Odczarowany
Oświęcim”.

– Czy oświęcimskiej młodzieży uda się odczarować
historię miasta? Zobaczymy.
Będą oni kręcić filmy, robić
zdjęcia, poszukiwać starych
fotografii, opowiadać i dzielić się spostrzeżeniami na temat miasta, przygotowywać
zaproszenia, tworzyć plakaty, nabędą również umiejętność dokumentowania przebiegu warsztatów w mediach.
Ta różnorodność działań doprowadzi ich do celu, jakim
będzie Odczarowana Gala,
na której zaprezentujemy
wszystkim prace młodzieży
powstałe w przestrzeni miejskiej oraz wystawa fotografii

wykonanych przez uczestników – dodaje.
Warsztaty będą realizowane
w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Ł. Górnickiego
Galeria Książki w Oświęcimiu, Oświęcimskim Centrum
Kultury, Szkole Podstawowej
nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu oraz przestrzeni miasta od 10 września
do 29 października br.
Działania w ramach projektu
ujęte są w trzy bloki warsztatowe: Integrujemy się, Odczarowana historia i Działamy! Pierwszy blok jest po to,
aby wszyscy uczestnicy mogli się poznać, co pozwoli im

na lepszą współpracę podczas
całego projektu, w ramach
tej części przewidziano też
warsztaty teatralne.
Odczarowana Historia to
blok, w którym młodzi ludzie
wezmą udział w spacerach
twórczych po Oświęcimiu,
dzięki którym poznają zabytki, dawne tradycje, sławne osoby związane z naszym
miastem i będą szukać inspiracji do tworzenia własnych
mikroopowieści na temat
miasta.
Trzeci blok pn. Działamy!
obejmuje warsztaty literackie, filmowe, fotograficzne
i z technologii tworzenia pla-
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W tym roku odbywała się od
28 lipca do 5 sierpnia. Organizatorem TKB w naszym
mieście było Oświęcimskie
Centrum Kultury.
– ekt
katów czy zaproszeń. Wybór
ścieżki zajęć będzie zależeć
od zainteresowań młodzieży. Uczestnicy sami wybiorą, w jakich warsztatach
chcą wziąć udział, mogą też
uczestniczyć we wszystkich.
Dwa ostatnie elementy w tym
bloku to Odczarowana Gala
z prezentacją artystycznych
mikrohistorii i wystawa fotografii wykonanych przez
uczestników, która będzie
prezentowana w styczniu
przyszłego roku w Oświęcimskim Centrum Kultury.
Projekt
„Odczarowany
Oświęcim” jest częścią programu SYNAPSY 2018 –
program rozwoju edukacji
kulturowej w Małopolsce, realizowanego przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie w ramach prowadzonego
i dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury
programu Bardzo Młoda Kultura 2016–2018.
– In
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Atrakcje dla najmłodszych
25 sierpnia na zakończenie „Wakacji
z OCK” odbędzie się wesoła i pełna
atrakcji impreza plenerowa.
W godzinach od 15:00 do
19:00 na parkingu obok
Oświęcimskiego
Centrum
Kultury dzieci będą mogły skorzystać z bezpłatnych
dmuchańców i uczestniczyć
w interaktywnym programie
artystycznym pt. „Mamo–

Tato, co wy na to” w wykonaniu The Clown Circus Show
Ruphert and Rico. Para klaunów gwarantuje dobrą zabawę, podczas której nie zabraknie piosenek, confetti
i wielu innych atrakcji.
– ekt

Teatralny przegląd
W ramach VI Tygla Teatralnego w Oświęcimskim Centrum Kultury będzie można zobaczyć różnorodne spektakle w wykonaniu zarówno amatorskich grup teatralnych,
jak i zawodowych aktorów.
Teatralny przegląd zainauguruje 29 września o godz.
18:00 spektakl „Polska dziś
woła nas” w wykonaniu JaNowego Teatru z parafii św.
Macieja w Andrychowie.
Ponad 80-osobowa grupa aktorów przybliży historię żołnierzy wyklętych ze
zgrupowania partyzanckiego
Narodowych Sił Zbrojnych
VII Okręgu Śląskiego pod
dowództwem kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek”. Będzie to opowieść o odwadze
i honorze oraz apel o podstawowe wartości – miłość do
Boga, ojczystej ziemi i rodziny. Wstęp wolny.
30 września o godz. 18:00 Beata Malczewska zaprezentuje
spektakl „6 sekund” z Teatru
Loch Camelot w Krakowie, w
reżyserii Pawła Szumca.
„6 sekund” to żartobliwa opowieść o współczesnej aktor-

ce, która po przekroczeniu
„pięćdziesiątki” postanawia
zerwać ze swoim dotychczasowym ułożonym wizerunkiem narzuconym przez relacje z matką i całkowicie
odmienić swoje życie. Spektakl wzbogacą elementy tańca, śpiewu i pantomimy.

Natomiast 29 października
o godz. 18:00 odbędzie się
spektakl z Teatru Mumerus
w Krakowie pt. „Stół z powyłamywanymi nogami. Na stole i pod stołem” w reżyserii
Wiesława Hołdysa.
Troje arystokratycznych zombie zabierze widzów do świata najstarszych zabytków
języka polskiego – do groteskowej zabawy teatrem, językiem i historią. A wszystko wokół stojącego na scenie
stołu, jak również przy nim,
nad nim i pod nim. Wstęp za
zaproszeniami, które będą do
odbioru w Informacji OCK
w październiku.
Szczegóły dotyczące pozostałych spektakli w ramach
VI Tygla Teatralnego pojawią
się niebawem na stronie interWstęp za zaproszeniami, któ- netowej organizatora – Oświęre można odbierać w Infor- cimskiego Centrum Kultury.
macji OCK od 17 września.
– ekt

Plejada gwiazd szuka alibi
„Alibi od zaraz” to spektakl komediowy z Teatru Capitol w Warszawie w reżyserii Marcina Sławińskiego.
Sztuka Jeana Poireta „Alibi od zaraz” jest niezbitym
dowodem na to, że przyłapany na zdradzie mąż potrafi wznieść się na wyżyny
kreatywności. Michel zaprasza do domu piękną młodą dziewczynę. Gdy powoli
wciela w życie swoje marzenia o romansie, w drzwiach
staje jego żona Sophie. Prze-

rażony wizją rozwodu z dobrze sytuowaną małżonką,
potrzebuje porządnego alibi...
Scenariusza komicznej intrygi nie zna nikt, nawet autor!
Spektakl będzie można zobaczyć w w Oświęcimskim Centrum Kultury 12 października
o godzinie 19:00. Bilety w cenie 80 zł, 70 zł i 60 zł.
– adam

Wydarzenia
w Oświęcimskim Centrum Kultury
22–23.08 godz. 10:00–
11:30 „Tutaj nuda się nie uda”
– zajęcia plastyczno-kreatywno-sportowe dla dzieci 6–12
lat w ramach Wakacji z OCK,
zapisy

29.09 godz. 18:00 „Polska
dziś woła nas” – spektakl
w wykonaniu JaNowego Teatru z Andrychowa w ramach
VI Tygla Teatralnego
czytaj obok

25.08 godz. 15:00–19:00
„Nie pozwól na nudę w wakacje” – wakacyjna impreza
plenerowa w ramach Wakacji
z OCK – dmuchańce, program
artystyczny pt. „Mamo–Tato,
co wy na to” w wykonaniu
The Clown Circus Show Ruphert and Rico (parking obok
OCK)
czytaj obok

30.09 godz. 18:00 „6 sekund” – spektakl z Teatru
Loch Camelot w Krakowie
w wykonaniu Beaty Malczewskiej w ramach VI Tygla
Teatralnego
czytaj obok
5.10 godz. 19:00 Waldemar
Malicki – „Klasyka po bandzie”

25.08 godz. 20:00 „Żywa
Nadzieja” – koncert fortepianowy w wykonaniu koreańskiej
pianistki Aiji Kim
26.08 godz. 14:00 „Neuroshima Hex” – eliminacje
Mistrzostw Polski w grę
planszową w ramach Wakacji
z fantastyką w Oświęcimskim
Centrum Kultury
30.08–6.09 Święto Miasta
Oświęcim 2018
czytaj s. 16
21.09 godz. 14:00 XVII
Międzynarodowy Konkurs
Plastyczny „Darujmy światu pokój” – podsumowanie
konkursu, wręczenie nagród,
otwarcie pokonkursowej
wystawy
czytaj obok
21–23.09 Jesień Oświęcimska (Rynek Główny)
23.09 Niedziela Jesieni
Oświęcimskiej z muzyczną
podróżą w czasie – koncerty: Jack Band, Singin’ Birds
i The Backwards
czytaj s. 12
27.09 godz. 18:00 „Album
z podróży. Z czego słynie
Meksyk?” – „Spotkanie przy
globusie” z Iwoną Żelazowską
czytaj obok
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
czytaj obok
29.09–29.10 VI Tygiel Teatralny – prezentacje teatralne
czytaj obok

6.10 V Oświęcimskie Spotkania Artystyczne Seniorów
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
czytaj obok
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
w ramach VI Tygla Teatralnego
czytaj obok
7.11 godz. 19:00 „Ludzie
inteligentni” – spektakl komediowy w wykonaniu: Renaty
Dancewicz, Pauliny Holtz, Izabeli Kuny, Szymona Bobrowskiego, Rafała Królikowskiego,
Bartłomieja Topy
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
4.12 godz. 18:00 „Grace
i Gloria” – spektakl w wykonaniu Stanisławy Celińskiej
i Lucyny Malec
11.12 godz. 20:00 „Dużo
kobiet, bo aż trzy” – spektakl
muzyczno-satyryczny w wykonaniu: Artura Andrusa,
Joanny Kołaczkowskiej, Hanny
Śleszyńskiej i Magdy Umer
15.12 godz. 18:00 „Szalone
nożyczki” – spektakl komediowy z Teatru Bagatela w Krakowie

Galeria „Tyle światów”
21.09–16.10 XVII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny
„Darujmy światu pokój” –
wystawa pokonkursowa

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

Zapisy do sekcji i zespołów
Oświęcimskiego Centrum Kultury
Od 3 września 2018 r. Oświęcimskie Centrum Kultury
przyjmować będzie zapisy do zespołów artystycznych i sekcji zainteresowań
w sezonie 2018/2019.
Szczegóły na stronie internetowej www.ock.org.pl/.
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Na temat pokoju
Zapraszamy na podsumowanie XVII
Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Darujmy światu pokój”.
Konkurs, objęty patronatem
Prezydenta Miasta Oświęcim, zostanie podsumowany
w Międzynarodowym Dniu
Pokoju – 21 września o godz.
14:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury.
Konkurs adresowany jest do
dzieci i młodzieży w wieku
7–19 lat. Do udziału w sie-

demnastej edycji zostało nadesłanych 910 prac 903 autorów. Wystawę pokonkursową
będzie można oglądać do
16 października.
Konkurs jest realizowany
przy wsparciu finansowym
Miasta Oświęcim.
– ekt

Album z podróży
O tym, z czego słynie Meksyk opowie
dziennikarka i pasjonatka podróży Iwona Żelazowska.
Spotkanie pt. „Album
dróży. Z czego słynie
syk?” odbędzie się 27
śnia o godzinie

z poMekwrze18:00

w Oświęcimskim Centrum
Kultury. Będzie to już ósma
odsłona podróżniczego cyklu
„Spotkania przy globusie”.
Iwona Żelazowska opowie
m.in. o doskonałej kuchni,
o produkcji tequili i mezcalu, a także kulturze spożywania tych typowych meksykańskich trunków.
Gościem specjalnym spotkania będzie Alberto Suazo
Sanchez, który zagra utwory
mariachi – meksykańskich
muzyków. Wstęp wolny.
– ekt

Blues Projekt
Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza na koncert bluesowy w ramach
projektu Dom otwarty z cyklu Muzyka
– źródło skojarzeń.
28 września o godzinie 19:00
w Oświęcimskim Centrum
Kultury odbędzie się koncert bluesowy prezentowany przez Son House Gospel
Blues Society, w wykonaniu
polskich bluesmenów Guitar
Mark i Buskin’ Jack.
Son House Gospel Blues Society promuje bluesa zgodnie
z tradycją gatunku, proponując trzy tradycyjne spojrzenia na bluesa – delta blues, chicago blues i piedmont
blues. Artyści sięgają do bluesa w czystej postaci, bez naleciałości innych gatunków
muzycznych, a ich koncerty
są spotkaniem z ludźmi na
płaszczyźnie bluesa.

Repertuar „Naszego Kina”
„Niesamowita historia wielkiej
Gruszki” PREMIERA (b.o.),
prod. Dania 2017, reż. Amalie
Næsby Fick, Jørgen Lerdam,
Philip Einstein Lipski, 82 minuty
21–23.08 godz. 16:00
„Do zobaczenia w zaświatach”
PREMIERA (15 l.), prod. Francja, Kanada 2017, reż. Albert
Dupontel, 117 minut
21–22.08 godz. 17:45,
23.08 godz. 20:00
„Obietnica poranka” (15 l.),
prod. Francja 2017, reż. Eric
Barbier, 131 minut
21–22.08 godz. 20:00,
23.08 godz. 17:40
„Samson” PREMIERA (13 l.),
prod. USA 2018, reż. Bruce MacDonald, 110 minut:
24.08 godz. 18:00,
26.08 godz. 18:00,
27–29.08 godz. 19:00,
30.08 godz. 18:00,
1–2.09 godz. 20:00,
3.09 godz. 16:00,
4.09 godz. 20:00

31.08 godz. 20:00,
1–2.09 godz. 18:00,
3.09 godz. 19:45,
4.09 godz. 18:00,
5–6.09 godz. 20:00,
7–13.09

W dniach 5–6 września w Naszym Kinie Oświęcimskiego Centrum Kultury odbędą
się projekcje sześciu filmów
– dokumentalnych i fabularnych – zgłoszonych do udziału
„Fokstrot” PREMIERA (15 l.), w 15. Europejskim Festiwalu
prod. Izrael, Szwajcaria, Niem- Filmowym „Integracja Ty i Ja”,
cy, Francja 2017, reż. Samuel odbywającym się w dniach 4–8
Maoz, 112 minut
września w Koszalinie.
7–13.09
Celem festiwalu „Integracja
Ty i Ja” jest promocja idei inte„Biały Kieł” PREMIERA (b.o.),
gracji poprzez sztukę filmową,
prod. Francja, Luksemburg,
poruszającą problematykę nieUSA 2018, reż. Alexandre
pełnosprawności w różnych jej
Espigares, 85 minut
aspektach. Prezentowane obra14–20.09
zy to zarówno fabuły, jak i dokumenty zrealizowane przez
„Odnajdę Cię” (15 l.), prod.
Polska 2018, reż. Beata Dzia- zawodowych twórców oraz
filmy amatorskie zrealizowane
nowicz, 83 minuty
przez osoby niepełnosprawne
14–20.09
lub z ich znaczącym wkładem
„Dogman” PREMIERA (15 l.), twórczym i organizacyjnym.
Festiwal od wielu lat przecieprod. Francja, Włochy 2018,
ra szlaki tematowi niepełnoreż. Matteo Garrone, 102 misprawności w mediach, kulnuty
turze i przestrzeni społecznej.
14–20.09
Laureatami festiwalu były m.in.
„Motyl i skafander”, „Nietykal„Mali bohaterowie” PREMIERA (8 l.), prod. Francja 2016, ni” czy „Chce się żyć”.
Wstęp wolny.
reż. Anne-Dauphine Julliand,

„Mamma Mia! Here We Go
Again” (13l.), prod. USA
2018, reż. Ol Parker, 114 minut
21–27.09

„Republika. Narodziny legendy” (13 l.), prod. Polska 2017,
reż. Ryszard Kruk, 51 minut
24.08 godz. 20:00,
26.08 godz. 20:00,
27–29.08 godz. 18:00,
30.08 godz. 20:00

prod. Francja, Luksemburg
2018, reż. Antoon Krings,
Arnaud Bouron, 88 minut
26.08 godz. 16:15

„Biały Kieł” PREMIERA (b.o.),
prod. Francja, Luksemburg,
USA 2018, reż. Alexandre
Espigares, 85 minut
16.09 godz. 16:15

wakacyjna strefa
taniego kina

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

Sztuka na ekranie

czytaj obok

„Dywizjon 303” PREMIERA
(12 l.), prod. Polska, Wielka
Brytania 2018, reż. Denis
Delić, Wiesław Saniewski,
115 minut

PROGRAM:
5.09 godz. 17:45

„The Unlimited House of
Krip”, prod. Wielka Brytania
2018, reż. Garry Robson, Jane
Farley, 28 minut (dokumentalny)
„Wszechwidzący”/”The All
Seeing Blind”, prod. Turcja
2017, reż. Nuri Cihan Özdogan, 17 minut (fabularny)
„Niebo bez gwiazd”/”Sky
Without Stars”, prod. Polska
2018, reż. Katarzyna Dąbkowska-Kułacz, 52 minuty
(dokumentalny)
„W czyimś łóżku”/”The Beds
Of Others”, prod. Hiszpania
2018, reż. Jonay Garcia,
15 minut (fabularny)

6.09 godz. 17:45

„Janka”, prod. Polska 2018,
reż. Adela Kaczmarek, 52 minuty (dokumentalny)
„Podróż do cudotwórcy”/”Journey To The Miracle Man”,
prod. Dania 2018, reż. Lisa
Vipola, Fabian Wigren, 65 minut (dokumentalny)

Sztuka na ekranie

Wraz z początkiem września do Naszego Kina powraca cykl Art Beats – SztuKino dla Dzieciaka ka na ekranie.
„Co w trawie piszczy” (b.o.),

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

Koncert odbędzie się w sali
kameralnej, liczba miejsc
ograniczona, miejsca nienumerowane. Bilety w cenie
10 zł do nabycia w OCK.
– adam

Nasze Kino zaprasza na dwa dni z Europejskim Festiwalem Filmowym „Integracja Ty i Ja”.

„Jak zostać czarodziejem”
(b.o.), prod. Meksyk, Wielka
Brytania 2018, reż. Andrés
Couturier, 97 minut
7–13.09

79 minut
21–27.09

„Co w trawie piszczy” (b.o.),
prod. Francja, Luksemburg
2018, reż. Antoon Krings,
Arnaud Bouron, 88 minut
24.08 godz. 16:15,
27–30.08 godz. 16:15

Integracja i film

2 dni
z Europejskim
Festiwalem
Filmowym
„Integracja Ty i Ja”

czytaj obok

Już 3 września zaprezentowany zostanie film dokumentalny „Rafael. Bóg sztuki”.
Wędrówkę po życiu artysty
rozpoczniemy od domu rodzinnego w Urbino, a następnie przeniesiemy się do Palazzo Ducale, gdzie po raz
pierwszy nawiązał kontakt
z wielkimi arcydziełami epoki.
Następnie zobaczymy Florencję, gdzie tworzyli w tym samym czasie starsi mistrzowie
– Leonardo da Vinci i Michał
Anioł, a gdzie Rafael malował
swoje słynne Madonny. Opowieść kończy się w Rzymie.
Natomiast 17 września będzie można zobaczyć film dokumentalny o arcydziełach,
które zostały przeklęte przez
III Rzeszę pt. „Hitler kontra
Picasso i reszta”.
Film jest adresowany nie tylko dla miłośników sztuki
i wielbicieli prac Picassa, Matisse’a, Renoira czy Chagalla, ale i pasjonatów historii
i tropicieli sensacyjnych odkryć. To opowieść o obsesji

Sztuka na ekranie
„Rafael. Bóg sztuki”, film z cyklu „Art Beats”, 90 minut
3.09 godz. 18:00
„Hitler kontra Picasso i reszta”, film z cyklu „Art Beats”,
94 minuty
17.09 godz. 18:00

nazistów na punkcie sztuki –
frapująca historia dramatycznych losów światowych arcydzieł w czasach III Rzeszy.

SIERPIEŃ 2018

12

głośnik kulturalny

Redakcja „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w planach przedsięwzięć wprowadzone przez organizatorów

Na początek
jesieni
Jesień Oświęcimska na
stałe zagościła w kalendarzu plenerowych przedsięwzięć w naszym mieście.
Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 21–23
września na Rynku Głównym.
Trzydniowe przedsięwzięcie zainaugurują w piątkowy
wieczór koncerty Krzywej
Alternatywy i Golec uOrkiestry.
W sobotę na oświęcimskim
rynku zaprezentują się stowarzyszenia, kluby i fundacje. W trzynastym już
Pikniku Organizacji Pozarządowych wezmą udział
także goście z miasta partnerskiego Oświęcimia –
Sambora na Ukrainie.
W trzecim dniu Jesieni
Oświęcimskiej będzie muzycznie i rozrywkowo. Do
wyruszenia w muzyczną podróż w czasie zaproszą występujące tego dnia zespoły.
Jako pierwszy zagra wykonujący muzykę standardową
i rozrywkową Jack Band. Po
nim wielokrotnie występujący na festiwalach muzyki
swingowej i jazzu tradycyjnego Singin’ Birds. A na zakończenie zaprezentuje się
The Backwards – czołowy
światowy zespół odtwarzający pełną twórczość grupy The Beatles – od Beatlemanii do rozbudowanych
aranżacji z ostatnich płyt,

których nawet sami Beatlesi
nigdy nie wykonali publicznie.
Radosny nastrój muzycznego popołudnia będzie można utrwalić, robiąc zdjęcia
w fotobudce.
Tego dnia znajdzie się też coś
dla ciała, bowiem w kolejnej
odsłonie projektu „Kuchnie Świata – Smaki Jesieni”
goście z miasta partnerskiego zaprezentują przysmaki
typowe dla swojego regionu. Tym razem spróbujemy
ukraińskich specjałów.
Wstęp na wszystkie wydarzenia Jesieni Oświęcimskiej jest bezpłatny. Organizatorem przedsięwzięcia jest
Urząd Miasta Oświęcim,
a partnerem Oświęcimskie
Centrum Kultury, organizator niedzielnego muzycznego popołudnia. Szczegółowy program wkrótce
na plakatach i stronie internetowej organizatorów.
– ekt

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

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

Wyczekiwana monografia
30 sierpnia odbędzie się prezentacja
monografii pt. „Oświęcim – miasto
pogranicza”.
Gośćmi spotkania będą redaktorzy publikacji: dr hab.
Bożena Czwojdrak, dr hab.
Kazimierz
Miroszewski
z Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach, dr hab. Piotr
Węcowski z Uniwersytetu
Warszawskiego, a także autorzy poszczególnych rozdziałów – zespół 28 osób z różnych ośrodków naukowych,
a także badacze związani

MIASTO OŚWIĘCIM.
WYSTAWA
3–29.09, Galeria Przechodnia,
wstęp wolny

z Oświęcimiem. Spotkanie
odbędzie się w sali reprezentacyjnej Muzeum Zamek
w Oświęcimiu o godzinie
16:00.
Zapowiedź monografii widnieje już na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Wkrótce będzie
można ją nabyć na stronie cimiu podczas oficjalnej prewydawnictwa, jak również zentacji.
w Muzeum Zamek w Oświę– ekt

200 lat oświęcimskiej poczty
6 września Muzeum Zamek w Oświęcimiu zaprasza dzieci
i dorosłych do udziału w atrakcjach przygotowanych w ramach obchodów Święta Miasta.
Muzeum przygotowało dzień
otwarty, podzielony na dwie
części. Pierwsza przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży,
druga – dla dorosłych miłośników historii naszego miasta. Tematem obu jest historia
poczty, bowiem w tym roku
przypada jubileusz 200-lecia poczty w Oświęcimiu
– pierwsza stacja pocztowa
w naszym mieście została
otwarta 1 listopada 1818 r.
Podczas warsztatów edukacyjnych pn. „Pocztylion”,
przeprowadzone zostaną zajęcia plastyczne, zręcznościowe i interaktywne. Oferta skierowana jest do dzieci
w wieku przedszkolnym oraz

uczniów szkół podstawowych, klasy 1–6. Zgłoszenia przyjmuje sekretariat
Muzeum do 4 września, tel.
338424427. Ilość grup ograniczona, liczy się kolejność
zgłoszeń.
Natomiast o godz. 17:00 odbędzie się otwarcie wystawy
czasowej „Ludzie listy piszą…
200 lat poczty w Oświęcimiu”.
– Wystawa poświęcona będzie
historii oświęcimskiej poczty.

Została zorganizowana z inicjatywy Klubu Filatelistów
i Numizmatyków im. A. Orłowskiego mających swoją siedzibę w Oświęcimskim
Centrum Kultury, a szczególnie Józefa Gonciarczyka – informuje Monika Sitek z Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
Zaprezentowane na ekspozycji muzealia udostępniło
Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu oraz
prywatni kolekcjonerzy: Józef Gonciarczyk, Łukasz Szymański i Anna Kamińska.
Wystawę wzbogacą także
eksponaty z Muzeum Zamek
w Oświęcimiu.
– ekt

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
w Oświęcimiu
ul. Legionów 11
tel. 338432107, 338431211
www.mdsm.pl

Sztuka zaangażowana
7 września o godz. 19:30 odbędzie się otwarcie wystawy pokonkursowej VII Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego „Twórczo dla praw człowieka”.
Na wydarzenie zaprasza organizator biennale – Międzynarodowy Dom Spotkań
Młodzieży w Oświęcimiu.
Wernisażowi
towarzyszyć
będzie plenerowy spektakl
Teatru Biuro Podróży pt. „Cisza w Troi”, który zostanie zaprezentowany o godz. 20:45
w ogrodzie MDSM-u.
Teatr gościł już w Oświęcimiu ze spektaklem „Car-

men Funebre” inspirowanym
wojną w Jugosławii. W „Ciszy w Troi” ponownie zmierzy się z trudnymi tematami.
Wykorzystując symboliczną scenografię, przejmującą
muzykę, ogień, szczudła oraz
postaci dzieci, opowie o losach tych, którzy za moment
staną się uchodźcami.
Wstęp wolny.
– ekt

WYDARZEnia W MBP GALERIA KSIĄŻKI
na WRZESIEŃ
z Oświęcimia i Chóru Wrzos
z Głębowic

KOBIECOŚĆ
Wystawa fotografii Anny
Bargiel
3–29.09, Informatorium,
wstęp wolny
KONWERSATORIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
Otwarte spotkania konwersatoryjne dla dorosłych
4.09; 11.09; 18.09; 25.09,
godz. 16:30, Centrum Literatury Dziecięcej, wstęp wolny
O SENSOWNYCH TWORACH
SŁOWNYCH. LITERATURA
INACZEJ
Wykład literacki „Poezja najnowsza – co to za zwierz (i jak
go oswoić)? Czyli, jak czytać
współczesną poezję i jak o niej
rozmawiać”.
Prowadzi dr Tomasz Kunz z UJ

20.09, godz. 18:00, Aula,
wstęp wolny
O SENSOWNYCH TWORACH
SŁOWNYCH. LITERATURA
INACZEJ
Wykład literacki „Literatura
podróżnicza jako esej intymny”
Prowadzą prof. Jarosław Fazan
i prof. Krzysztof Zajas z UJ
21.09, godz. 18:00, Aula,
wstęp wolny
SPOTKANIE AUTORSKIE
Z ANDRZEJEM STASIUKIEM
Prowadzi prof. Ryszard Koziołek z UŚ

5.09, godz. 18:00, Aula,
wstęp wolny
AKADEMIA RODZINNA
„Ruch, słowo, muzyka, logorytmika”
Warsztaty dla rodziców, opiekunów, nauczycieli
Prowadzi logopeda Beata
Bielesza-Piątek
7.09, godz. 18:00, Aula
Zapisy Mikroświat Zabawy
osobiście lub telefonicznie
338479813

26.09, godz. 18:00, Aula,
wstęp wolny
BICF. KLUB FILMOWY
Dyskusje o filmie
26.09 godz. 17:00 Multimedia, wstęp wolny

TO TAK JAK W KINIE
Dyskusje o filmie
13.09, godz. 10:00, Multimedia, wstęp wolny

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
DLA DOROSŁYCH
27.09 godz. 17:30 Sala konferencyjna, wstęp wolny

SPOTKANIE AUTORSKIE
Z CEZARYM HARASIMOWICZEM
Autorem książki „Mirabelka”
14.09, godz. 11:00, Aula,
wstęp wolny
Będzie można zakupić książki.

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

MUZYKOWIERSZOTERAPIA
Wieczór autorski Karola
Ptaszkowskiego. Premiera
z udziałem Chóru Auxilium

kultura
pejzaż za mgłą

BOGNA WERNICHOWSKA

W

nagłaśniamy

restauracją i cukiernią. Tu
gromadziło się towarzystwo
wieczorami, a kiedy pogoda
nie dopisywała – już po południu. Tutaj też najłatwiej
było zawrzeć nowe znajomości – poznać osoby przybyłe
z daleka, szukające nie tylko
towarzystwa, by mile spędzić czas – ale – jeśli trafiła
się stosowna okazja, kogoś,
z kim przeżyć można by letnie zauroczenie bądź nawet
znaleźć odpowiednią partię. Lato w kurorcie było dobrym czasem, aby troszczące
się o przyszłość niezaręczonych córek matki pokazały je
w szerszym gronie, a szukający stosownej partii kawalerowie mogli poznać panny spoza swych stron.
Wielu udawało się to rzeczywiście, co odnotowano
później w licznych zapiskach
i listach z epoki. Kurortem,
gdzie wiele późniejszych par
małżeńskich spotkało się po
raz pierwszy bądź w malowniczej scenerii gór i wijącego się Dunajca zdecydowało
się na wspólne życie – była
Szczawnica.
Tam właśnie młoda, piękna i utalentowana aktorka
Helena Modrzejewska zdecydowała się zaprosić na letni
sezon 1872 arystokratycznego wielbiciela z Wielkopolski
– Rudolfa Chłapowskiego,
bratanka słynnego generała
z epoki napoleońskiej, Dezyderego. Helena grała główne role w zespole teatralnym,
który występował tego lata
w Szczawnicy. Rudolf, widując codziennie Helenę zarówno w blaskach rampy, jak
i podczas porannych przechadzek „u źródeł” zdecydował się oświadczyć aktor-

Jesteśmy w sieci!
ce, pomimo że małżeństwa
między ludźmi z tak różnych
środowisk były tyleż rzadkie,
co niemile widziane… I już
następnej jesieni wzięli ślub
w kościele św. Anny w Krakowie, aby żyć długie lata
we wzajemnej harmonii. Nie
przyniosła Szczawnica upragnionego finału przy ołtarzu
znanemu poecie Adamowi
Asnykowi, który mając lat
28 zakochał się w 17-letniej
ziemiańskiej córce z Królestwa – Anieli Grudzińskiej.
Adorował wytrwale pannę
podczas spacerów (z starszą
panią Grudzińską jako przyzwoitką) i wycieczek Dunajcem, ale gdy oświadczył się
– spotkał się z grzeczną odmową. Rozgoryczony napisał
później jeden z najbardziej
znanych wierszy „Gdybym
był młodszy dziewczyno…”,
a kiedy w jakiś czas dowiedział się, że Aniela zaręczyła
się z młodym ziemianinem –
złośliwy utwór zatytułowany
„Przestroga” – o co zarówno niedoszła narzeczona, jak
i jej matka miały do sławnego
poety pretensje…
Ciekawe, że odrzucony
kawaler spotkać miał przyszłą żonę w dwa lata później, też na wakacjach, tyle
że w Zakopanem. Panna Zofia Kaczorowska była ładną i dość posażną 22-letnią
szlachcianką, która w kilka miesięcy później została
żoną poety… Żyli szczęśliwie
choć niestety krótko – w parę
lat później pani Asnykowa
zmarła, podobno na skutek
wady serca, pozostawiając
męża z małym synkiem.
Na początku XX wieku
ogromną poczytnością cieszyła się powieść Gabrieli Za-

polskiej „Sezonowa miłość”.
Młoda, urocza mężatka Tuśka przebywająca latem w Zakopanem z małą córeczką,
zakochuje się w przystojnym
amancie trupy aktorskiej występującej pod Giewontem.
On też ją adoruje i to namiętnie, ale nie zgodzi się,
by wybranka porzuciła męża
– urzędnika i dzieliła jego
niepewną egzystencję. Tuśka
rozpacza, myśli nawet o samobójstwie, ale w końcu rozsądek bierze górę nad uczuciem i we wrześniu wraca
wraz z córką do małżeńskiego gniazda. Ot jeszcze jedna
„sezonowa miłość”, w której
opisie ówczesne czytelniczki
(a może i czytelnicy) odnaleźć mogli i własną historię.
Pozostawały wspomnienia, czasem przesyłane sobie
nawzajem listy na poste restante i pamiątki. Niekiedy
całkiem cenne, ratujące rodzinne fundusze. Jak złoty
zegarek „antyczny, wysadzany brylantami”, jaki w powojennej biedzie po pierwszej
wojnie światowej znalazła
wśród rzeczy i listów pozostałych po zmarłej matce
pewna krakowska rodzina
(„Czas” opisujący tę historię
pomijał nazwisko). Z listów
które pieczołowicie przewiązane jedwabną wstążką spoczywały obok etui z cennym
czasomierzem rodzina dowiedziała się, że ponad 30 lat
wcześniej matka – zamężna od pewnego czasu, przebywała na kuracji w Krynicy i przeżyła gorący romans
z lwowskim prawnikiem.
Wcale zresztą nie sezonowy,
jako że ostatnie listy były datowane na czas I wojny światowej.			

kamila drabek

Dziwny jest ten świat...

S

zukałam dobrej lektury na
urlop. „Opowiadania bizarne” Olgi Tokarczuk okazały się świetnym wyborem.
„Opowiadanie to taki trochę
fast food albo mała kanapka
do zjedzenia, ale zawsze powinno dawać przyjemność
czytelnikowi. Opowiadanie
ma za zadanie – tak to rozumiem – otworzyć umysł
czytelnika, zadziwić go przez
moment, wprowadzić w inny
stan – powiedziała w audycji „Moje książki” w radiowej
Jedynce Olga Tokarczuk.
Wypowiedź autorki doskonale oddaje to, co czułam,

czytając „Opowiadania bizarne”. Już sam tytuł jest zaskakujący. Przymiotnika bizarny próżno szukać w słowniku
języka polskiego. Bizarre to
po francusku dziwny, dziwaczny. Tytułowe słowo nie
jest jedynym neologizmem
w zbiorze 10 opowiadań,
które wprowadzają czytelnika w światy prawdopodobne,
fantastyczne i futurystyczne, pobudzają do stawiania
pytań o sens postępu cywilizacyjnego, nauki, o ekologię, religię, o starość i samotność. Odnajduję w nich
atmosferę światów przedstawionych „Domu dziennego,
domu nocnego”, „Biegunów”
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Miłość u wód
pamiętnikach
z epoki, w biografiach sławnych
ludzi,
familijnych wspomnieniach
wiele pisano o uczuciach,
jakie rodziły się i rozkwitały latem w uzdrowiskach.
W Krynicy, Szczawnicy, Iwoniczu, nieodległym od Lwowa – Truskawcu czy – w nieco późniejszych czasach
– we wchodzącym w modę
– Zakopanem. Sezon kuracyjny zaczynał się na początku czerwca i trwał do połowy
września. Przyjęty w tamtej epoce pobyt w uzdrowisku połączony z piciem
leczniczych wód, kąpielami
mineralnymi i spacerami dla
zdrowia trwał co najmniej
sześć tygodni, podczas których tylko nieliczni i naprawdę słabowici czy wiekowi zajmowali się przede
wszystkim przepisaną przez
uzdrowiskowych medyków
kuracją. Większość letników
pragnęła bawić się, zawierać
nowe znajomości, uczestniczyć w rozrywkach, jakie oferowały uzdrowiska. Koncerty,
taneczne wieczorki, występy
objazdowych teatrów, odczyty znanych literatów czy podróżników cieszyły się niesłabnącą popularnością.
Miejscem, gdzie – oprócz
porannych spacerów do leczniczych źródeł i przechadzek alejkami zdrojowego
parku, spotykali się wszyscy – był tzw. kursal albo
kasyno (później na początku XX wieku nazywane domem zdrojowym). Był to
najbardziej okazały budynek
z salą taneczną (służącą też
jako teatralna bądź koncertowa), czytelnią czasopism,
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i „Anny In w grobowcach
świata”.
Opowiadanie to gatunek
literacki, który we współczesnej literaturze polskiej
egzystuje na dalszym planie. Warto pamiętać, że jest
to trudna forma dla pisarza
– wymaga dużej dyscypliny
w snuciu opowieści, cyzelowania języka, umiejętności
puentowania. Olga Tokarczuk jest w tym perfekcyjna.
Bardzo się cieszę, że w maju
pisarka odebrała w Londynie
prestiżową międzynarodową nagrodę literacką – Man
Booker International Prize
za powieść „Bieguni”.

mbp-oswiecim.pl
Posiadanie strony internetowej to podstawowa forma prezentacji w Internecie.
To oczywiste. Nasza Biblioteka od lat z powodzeniem
funkcjonuje w wirtualnym
świecie. Stronę internetową odwiedza rocznie ponad 60 tys. użytkowników
przeglądających aktualności,
ofertę, kalendarz wydarzeń
czy korzystających z katalogu zbiorów on-line (katalog
szczegółowo opisywaliśmy
w kwietniowym numerze
Głosu).
– Użytkownicy Biblioteki
chętnie zaglądają do galerii
zdjęć, w której zamieszczamy fotografie z różnych wydarzeń – podkreśla Agnieszka Tracz, pracownik działu
promocji.
– W zakładce Oferta umieszczamy na bieżąco nowości
wydawnicze, pojawiające się
na bibliotecznych półkach,
warto tam zajrzeć przed wizytą w Bibliotece – zachęca
Agnieszka Jakubowska z Wypożyczalni dla dorosłych.
Na stronie Biblioteki w zakładce Oferta znajdą Państwo również informacje
między innymi: o realizowanych aktualnie projektach, książkach polecanych
nie tylko młodym czytelnikom, spis gier planszowych
możliwych do wypożyczenia.
Kciuk w górę! Facebook
i Instagram
Świat ze smartfonem w ręku
i potrzeba szybkiego dostępu do informacji to codzienność wielu osób z „pokolenia
kciuka”. Głównym źródłem
wiadomości, codziennej lektury, kontaktu ze znajomymi,
uczestnictwa w e-kulturze
są media społecznościowe.
Za ich pomocą Biblioteka
także tworzy swój profil-wizytówkę. Facebook (facebook.com/mbp.oswiecim) czy
Instagram (galeriaksiazki)
pomagają w promocji oferty, usług i działalności bibliotecznej. Profil biblioteki jest także dla nas ważnym
miejscem wymiany doświadczeń, dzielenia się różnymi
multimediami oraz kontaktu
z użytkownikiem i źródłem
pozyskiwania potencjalnych
nowych czytelników.
Oświęcimska Biblioteka jest
w czołówce polskich Bibliotek pod względem „fanów”
na Facebooku. Profil śledzi
4402 entuzjastów.
– Bardzo często słyszymy od
uczestników spotkań, że właśnie z facebooka dowiedzieli się o jakimś wydarzeniu,

warsztatach czy spotkaniu –
To narzędzie działa! – informuje Mariola Talewicz, zastępca dyrektora Biblioteki.
Instagram, podobnie jak
cały Internet, jest nieocenionym środkiem komunikacji
z Państwem – naszymi czytelnikami i osobami, które
przychodzą do biblioteki nie
tylko po książki. Od niedawna poczynania Biblioteki Galeria Książki śledzić możemy
również tutaj. Zachęcamy do
polubienia naszych profili
zarówno na Facebooku, jak
i Instagramie.
radiooswiecim.pl
W sieci działa również Radio
Oświęcim. radiooswiecim.
pl jest inicjatywą powstałą
w ramach udziału naszej Biblioteki w projekcie „Strefy Innowacji” realizowanym
przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Oświęcimska Strefa Innowacji skupia się na kwestiach
związanych z wymianą informacji lokalnych oraz idącą za
tym integracją mieszkańców
miasta. Jednym z elementów
strefy, jest Oświęcimska Informacja Lokalna – w skrócie
OIL (oiloswiecim.pl).
– W swych założeniach OIL
jak olej ma stanowić substancję napędową, użyteczną zarówno w indywidualnych,
jak i zespołowych działaniach – podkreśla dyrektor
Biblioteki Leszek Palus.
Ma, używając przenośni –
zaspokoić lokalny głód na
informację oraz eliminować,
charakterystyczny dla epoki społeczeństwa informacyjnego, szum informacyjny. Oświęcimska Informacja
Lokalna to baza danych gromadząca informacje o instytucjach, stowarzyszeniach,
organizacjach i osobach,
ważnych z punktu widzenia mieszkańców Oświęcimia, z kalendarzem istotnych
wydarzeń. Oprócz strony
OIL, w ramach Strefy działa
Oświęcimskie Radio Internetowe, które współtworzone jest z mieszkańcami miasta. Informacje, autorskie
audycje i ciekawostki z życia
miasta to jego podstawowe
składniki.
– Realizując program, korzystamy z muzyki niezależnych
artystów, udostępnionej na
wolnych licencjach. Dzięki
takiemu podejściu, promujemy potrzebę otwartości informacyjnej i twórczej w XXI
wieku – informuje redaktor
Beata Kostarek-Zając.
– Monika Sobota
Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI
w Oświęcimiu
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KRZYŻÓWKA 8/2018

Piłkarski sezon 2018/19 otworzyły mecze pierwszej i drugiej rundy rozgrywek Pucharu Polski

Pucharowe otwarcie

Litery uporządkowane
od 1 do 18 utworzą rozwiązanie: polskie przysłowie, które wraz z kuponem nr 8 naklejonym
na kartę pocztową należy
dostarczyć do 12 września 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 7/2018
brzmi: „Obietnica to dług”.
Nagrodę otrzymuje
p. Urszula Włoszek
z Oświęcimia.
Gratulujemy i prosimy
o kontakt z redakcją.

Strzeleckie fajerwerki urządziły sobie oświęcimskie drużyny w meczach drugiej rundy rozgrywek Pucharu Polski.
Czwartoligowa Unia „ustrzeliła” w Głębowicach dwucyfrówkę, zwyciężając aż 13:1.
KUPON
Klasę wyżej notowana Soła
krzyżówka 8/2018
rozbiła w Malcu miejscową
Zgodę 9:0.
Nagrodę
Właśnie solarze bronią pu– podwójne zaproszenie
charowego trofeum. W wyjazdowym pojedynku ze Zgodo „Naszego Kina”
dą nie mieli najmniejszych
ufundowało
problemów z odniesieniem
przekonującej wygranej. Łupem bramkowym podzielili
się: Eryk Ceglarz (trzy gole),
Michał Chowaniec, Adrian
Wójcik (obaj po dwa gole),
Maksymilian Nowak oraz
Dominik Gaudyn.
W pierwszej rundzie wystąpiły dwie amatorskie drużyny. Mowa o FC Rekonstrukcji i K3. Pierwsza z tych ekip
postarała się o niespodziankę. FC Rekonstrukcja (oldPionowo:
Poziomo:
boye Unii Oświęcim) poA)
Cel
wyprawy
Matołka;
1) Najgrubsza kasza;
konała LKS Bulowice 2:1
* Nauczyciel;
* Indyjska złotówka;
i awansowała dalej. Z kolei
2) Upiór z „Wesela” Wyspiańskiego; B) Autor „Dzikiej kaczki”;
K3 nie sprostało PrzeciszoC) Pani z taboru;
3) Lejce, wodze;
* Indianka z ludu Tupaca Amaru; vii. Do niespodzianki doszło
* Włos na powiece;
w Głębowicach, gdzie miejD) Atrybut słonia;
4) Żniwa na łące;
E) Uniwersytecki księgowy;
5) Zespół dziewięciu muzyków;
scowy LKS pokonał wyżej
* Brzeg, rant;
* Paralizator;
notowany LKS Bobrek. JeG) Narząd głosotwórczy;
7) Biednemu zawsze w oczy;
dynego gola w tym pojedyn* Miejski zieleniec;
* Miasto koło Malborka;
ku zdobył Wojciech Brońka.
9) Dzielnica Wałbrzycha z zamkiem;
* Bielik lub zys;
11) Karcz, karpa;
* Spiekota, żar;
13) Inaczej sklejka;
* Prezentacja mody;
14) Rada, sugestia;
15) Pisklę bernikli;
* Kolega Mai z dobranocki;
16) Szopa do składowania drewna;
17) Wyrównawcza warstwa na
ścianie;
* Zżera debiutanta;

OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam działkę rekreacyjną 400 m kw., centrum Oświęcimia, blisko Soły. Tel. 888-578-488.
JEŻELI LUBISZ POMAGAĆ INNYM I MASZ OCHOTĘ NA NOWE DOŚWIADCZENIA – PRZYJDŹ DO NAS
DO PRACY. PRACA W BIURZE – OŚWIĘCIM. RYNEK
GŁÓWNY 12. TEL. 500-507-366, 512-875-366, 516-913-603
Aby zamieścić reklamę lub ogłoszenie drobne,
należy skontaktować się z redakcją „GZO”.
Koszt ogłoszenia drobnego to 60 groszy za słowo

GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ

I) Domowy saturator;
* Ostał się po złotym rogu;
K) Smaczna ryba;
* Spirala na śrubie;
Ł) Przysmak;
* Siad dla wygimnastykowanej;
M) Zapada wieczorem;
N) Pół tysiąca;
* Letni odpoczynek ucznia;
O) Rzęsisty deszcz;
P) Wyraz utworzony z liter innego wyrazu;
* Dialog.

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

Za nami dwie pierwsze rundy rozgrywek Pucharu Polski
na szczeblu oświęcimskiego podokręgu
Fot. mac

W drugiej rundzie do sporej
sensacji doszło we Włosienicy, gdzie Sygnał wyeliminował po serii rzutów karnych
KS Chełmek.
Wyniki pierwszej rundy rozgrywek Pucharu Polski:
LKS Piotrowice – Team Sport
Hejnał Kęty 2:8
LKS Poręba Wielka – Soła
Łęki 1:4
FC Rekonstrukcja Oświęcim
– LKS Bulowice 2:1
Iskra Brzezinka – Strumień
Polanka Wielka 1:3
K3 – LKS Przeciszovia Przeciszów 0:5
Korona Harmęże – Sygnał
Włosienica 4:6
LKS Głębowice – LKS Bobrek
1:0

Solarze z nowym szkoleniowcem rozpoczęli kolejny trzecioligowy sezon

Na starcie z beniaminkami
Od spotkań z beniaminkami
– Sokołem Sieniawa i Stalą
Kraśnik rozpoczęli oświęcimscy solarze trzecioligowe rozgrywki sezonu 2018/19. Soła
zagrała już pod wodzą nowego trenera. Przypomnijmy, iż
Tomasza Świderskiego, który
został asystentem w łódzkim
Widzewie zastąpił Wojciech
Skrzypek.
W inauguracyjnym starciu na
wyjeździe z Sokołem Sieniawa oświęcimianom przyszło
bardzo drogo zapłacić za proste błędy w defensywie. Soła
– oparta głównie na młodzieżowcach – dzielnie walczyła

z zespołem naszpikowanym
doświadczonymi piłkarzami.
Sokół objął prowadzenie po
zbyt krótkim zagraniu obrońcy (Arkadiusz Chlebowski)
do bramkarza (Kacper Mioduszewski). Z karnego wyrównał Adrian Wójcik. Solarze przejęli inicjatywę na
boisku i wydawało się, że drugie trafienie na wagę wygranej
jest kwestią czasu. Nic z tego.
Na niespełna 10 minut przed
końcem beniaminek zadał
decydujący cios, a gol niestety
obciąża konto golkipera Soły,
któremu piłka prześlizgnęła
się między rękami.

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

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

LKS Gorzów – Zgoda Malec
3:4
Wyniki drugiej rundy rozgrywek Pucharu Polski:
Zgoda Malec – Soła Oświęcim 0:9
LKS Głębowice – Unia
Oświęcim 1:13
LKS Przeciszovia Przeciszów
– Zatorzanka Zator 3:1
Rekonstrukcja Oświęcim –
Brzezina Osiek 0:3
Strumień Polanka Wielka –
Niwa Nowa Wieś 2:3
Sygnał Włosienica – KS Chełmek 1:1, rzuty karne 5:4
Team Sport Hejnał Kęty –
LKS Jawiszowice 1:1, rzuty
karne 5:4
Soła Łęki – LKS Rajsko 1:1,
rzuty karne 4:1
– mac

Solarze po dwóch kolejkach plasują się w środku trzecioligowej stawki
Fot. mac

– Wielka szkoda tego spotkania. Z powodzeniem mogliśmy przynajmniej zremisować. Tymczasem zostajemy
z pustymi rękami. Rywale nie
stworzyli praktycznie zagrożenia pod naszą bramką. My
zrobiliśmy dwa kardynalne
błędy, które zostały niestety
bezlitośnie wykorzystane. Nic
zatem dziwnego, że niedosyt
jest olbrzymi – mówi Wojciech Skrzypek, trener Soły.
W drugiej kolejce Soła pokazała się z bardzo dobrej
strony przed własną publicznością. Oświęcimianie pokonali Stal z Kraśnika 3:0. Gospodarze objęli prowadzenie
w 30. minucie po akcji Adriana Wójcika, którego dokładnym podaniem uruchomił
Kamil Kuczak. Na kwadrans
przed końcem arbiter odgwizdał karnego za zagranie ręką Jakuba Gajewskiego,
a z 11 metrów celnie przymierzył autor pierwszego gola.
Tuż przed końcem pieczęć na
zwycięstwie postawił Mateusz
Szela.
– mac
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Pływackie mistrzostwa Polski młodzieżowców w Oświęcimiu Opolski Orlik będzie pierwszym rywalem Unii w rozgrywkach sezonu 2018/19
i Ostrowcu Świętokrzyskim

As w oświęcimskiej talii
Reprezentujący UKP Unia
– Michał Daszkiewicz był
bohaterem pływackich mistrzostw Polski 15-latków,
które rozegrano na pływalni w Oświęcimiu. Zawodnik
gospodarzy zdobył trzy złote
krążki w wyścigach indywidualnych. Do tego dorzucił
dwa kolejne tytuły mistrza
Polski w sztafetach oraz jeden
srebrny medal.
Podczas mistrzostw Polski 15-latków w Oświęcimiu
młodzi unici czternastokrotnie stawali na stopniach podium. Zdobyli siedem złotych, trzy srebrne i cztery
brązowe medale.
Miano najlepszej pływaczki mistrzostw U-15 przypadło łodziance – Aleksandrze
Knop. Najlepszym zawodnikiem został reprezentant
UKP Unia – Michał Daszkiewicz. Był on klasą dla siebie. Ustanowił nowy rekord
Polski 15-latków na dystansie 400 metrów stylem dowolnym. W sumie Michał
Daszkiewicz zdobył trzy złote
krążki na 200, 400 i 1500 metrów stylem dowolnym. Do
tego dorzucił dwa kolejne tytuły mistrza Polski w sztafetach oraz jeden srebrny medal. Wychowanek trenerki
Agnieszki Goduli jest obecnie
ze świetnymi efektami prowadzony przez Andrzeja Branię.
Wśród dziewcząt z bardzo
dobrej strony pokazała się

reprezentantka gospodarzy
– Marta Klimek, która zwyciężała na 100 i 200 metrów
stylem dowolnym. Na tym
nie koniec jej medalowego
dorobku. Na dystansie 400
metrów dowolnym sięgnęła po srebro, a na 50 metrów
była trzecia. Marta Klimek
była także ważnym ogniwem
sztafet na 4 razy 200 kraulem
(srebro) i 4 razy 100 kraulem
(brąz).
Dwukrotnie na najniższym
stopniu podium stawał Jan
Więzik. Ten zawodnik UKP
Unia sięgnął po brąz w finałach na 400 i 1500 metrów
stylem dowolnym.
Klasyfikację medalową wygrało G-8 Bielany Warszawa.
Druga była UKP Unia Oświęcim, a trzecia stołeczna Polonia. „Czarne Koszule” były za
to najlepsze w punktacji klubowej. Poloniści wyprzedzili
oświęcimską Unię i wrocławski Śląsk.
Tymczasem Ostrowiec Świętokrzyski gościł uczestników
mistrzostw kraju 16-latków.
W klasyfikacji drużynowej zwyciężyli reprezentanci Szkoły Mistrzostwa Sportowego
w
Oświęcimiu.
Podopieczni trenerki Jadwigi Zieleńskiej-Starzec świetnie pływali w wyścigach sztafetowych. Wywalczyli trzy
medale. Srebro było udziałem sztafety dziewcząt (Julia
Blachura, Julia Pawłowska,

Zuzanna Nowak, Martyna
Prochownik) na 4 razy 100
metrów stylem zmiennym.
Po brąz sięgnęły sztafety
chłopców (Maciej Alencynowicz, Tomasz Michałowski,
Bruno Gałuszka, Oskar Blachura) na 4 razy 200 metrów
stylem dowolnym i 4 razy 100
metrów stylem zmiennym.
W tym ostatnim finale Macieja Alencynowicza zastąpił
David Szczygieł.
Na podium nie udało się niestety stanąć uczniom oświęcimskiej SMS po finałach
indywidualnych. W kilku
przypadkach medal był dosłownie na wyciągnięcie ręki.
Nowe rekordy życiowe Martyny Prochownik (200 zmiennym), Zuzanny Nowak (100
motylkiem) i Oskara Blachury (400 zmiennym) pozwoliły
jednak zająć tylko i aż czwartą pozycję.
W indywidualnych finałach
walczyli także inni reprezentanci Szkoły Mistrzostwa
Sportowego w Oświęcimiu –
Maja Kapcińska, Julia Pawłowska, Oliwia Rygiel, Wiktoria Skarwecka, Martyna
Gabor, Julia Blachura, Aleksandra Pałka, Weronika Kusion, Wojciech Moryl, Mikołaj Kozieł, Maciej Płatek,
Maciej Alencynowicz, Tomasz Michałowski, Bruno
Gałuszka, David Szczygieł
i Jarema Stańczyk.
– mac

Sprzyjający kalendarz
Orlik Opole, Polonia Bytom, gdański Stoczniowiec
Gdańsk, Nesta Toruń i Zagłębie Sosnowiec. Z tymi rywalami zagrają odpowiednio
oświęcimianie na początku
hokejowych rozgrywek sezonu 2018/19. Ten zestaw jest
absolutnie w zasięgu podopiecznych Jirziego Sejby
i warto się pokusić o udany start. Komplet punktów
z pewnością znacznie poprawiłby morale i pozwolił drużynie nabrać niezbędnej pewności siebie.
W rozgrywkach nowego sezonu wystartuje dwanaście
zespołów. W tym gronie
jest oczywiście oświęcimska
Unia. Oprócz biało-niebieskich o laury powalczy Polonia Bytom, Tauron KH GKS
Katowice, GKS Tychy, Zagłębie SA Sosnowiec, TatrySki
Podhale Nowy Targ, Nesta
Toruń, Comarch Cracovia,
MH Automatyka Gdańsk,
JKH GKS Jastrzębie, PGE Orlik Opole i kadra PZHL. W fazie zasadniczej hokeiści rozegrają 42 kolejki. Podopieczni
Jirziego Sejby zainaugurują sezon na własnym lodzie.
14 września będą podejmowali Orlika Opole. W pierwszej rundzie oświęcimianie
zagrają kolejno z Orlikiem
Opole (u siebie), Polonią Bytom (na wyjeździe), Automatyką Gdańsk (u siebie), Nestą
Toruń (na wyjeździe), Zagłę-

Oświęcimianie zainaugurują rozgrywki na własnym lodzie, a na początku sezonu szczególnie warto punktować
Fot. mac

biem Sosnowiec (u siebie),
GKS Tychy (na wyjeździe),
Tauronem KH GKS Katowice (na wyjeździe), Podhalem
Nowy Targ (na wyjeździe),
Comarch Cracovią (u siebie)
i JKH GKS-em Jastrzębie (na
wyjeździe).
Przedstawiamy
terminy
pierwszych trzech kolejek.
I kolejka (14 września):
UNIA OŚWIĘCIM – Polonia
Bytom
Tauron KH GKS Katowice –
Zagłębie SA Sosnowiec
TatrySki Podhale Nowy Targ
– Nesta Toruń
Comarch Cracovia – MH Automatyka Gdańsk
JKH GKS Jastrzębie – PGE
Orlik Opole
Pauzuje: GKS Tychy
II kolejka (16 września):

PGE Orlik Opole – UNIA
OŚWIĘCIM
MH Automatyka Gdańsk –
JKH GKS Jastrzębie
Nesta Toruń – Comarch Cracovia
Zagłębie SA Sosnowiec – TatrySki Podhale Nowy Targ
GKS Tychy – Tauron KH
GKS Katowice
Pauzuje: Polonia Bytom
III kolejka (21 września):
UNIA OŚWIĘCIM – MH
Automatyka Gdańsk
TatrySki Podhale Nowy Targ
– GKS Tychy
Comarch Cracovia – Zagłębie
SA Sosnowiec
JKH GKS Jastrzębie – Nesta
Toruń
Polonia Bytom – PGE Orlik
Opole
Pauzuje: Tauron KH GKS Katowice
– mac

Inauguracyjna kanonada biało-niebie- też, że inauguracja to zawsze Wychowanek oświęcimskiego Kadeta zagrał w mistrzopewnego rodzaju niewiado- stwach Europy do lat 18
skich i wpadka w Ryczowie

Orzeł odleciał

Efektowne wejście w rozgrywki 2018/19 odnotowali
piłkarze oświęcimskiej Unii.
Biało-niebiescy rozgromili
na swoim stadionie Wiślankę
Grabie, która przecież w poprzednim sezonie należała
do ścisłej czołówki czwartej
ligi. Podopieczni Jacka Dobrowolskiego zwyciężyli 4:0,
a hat tricka „ustrzelił” Patryk
Lichota. Po drugim meczu

humory unitów nie były już
tak dobre...
– Bardzo cieszy udana inauguracja i przekonująca wygrana – podkreśla trener
Unii Oświęcim, Jacek Dobrowolski. – Wszystko ułożyło
się po naszej myśli. Miałem
pewne obawy przed tym spotkaniem, bo Wiślanka w poprzednim sezonie radziła sobie bardzo dobrze. Wiadomo

W dwóch pierwszych meczach nowego sezonu podopieczni Jacka Dobrowolskiego wywalczyli trzy punkty
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ma. Zagraliśmy dobry mecz
i cały zespół zasłużył na wysokie noty – stwierdził Jacek
Dobrowolski.
Po 25 minutach gry wynik
otworzył Bartosz Praciak. Napastnik Unii skutecznie finalizował głową dośrodkowanie
Patryka Lichoty. Na krótko
przed końcem pierwszej odsłony w polu karnym „cięty”
był Czapla, a Lichota pewnym
uderzeniem zamienił „jedenastkę” na gola. Po zmianie stron Patryk Lichota dorzucił jeszcze dwa trafienia
z dystansu i praktycznie rozstrzygnął o losach tego pojedynku.
Na pierwszy wyjazd biało-niebiescy udali się do Ryczowa.
W poprzednim sezonie oświęcimianie dwukrotnie dzielili się z tym zespołem punktami. Na wyjeździe zremisowali
1:1, a na stadionie przy ulicy
Legionów goli nie było. Teraz
niestety o jedno trafienie lepsi byli rywale. Orzeł odleciał
Unii i wygrał 1:0, po bramce
Macieja Zębali.
– mac

Pod biało-czerwonym koszem
Sympatycy basketu w Oświęcimiu mają prawdziwe powody do dumy. Wychowanek
UKS Kadet wystąpił w rozegranych w Macedonii mistrzostwach Starego Kontynentu do
lat 18. 17-letni Szymon Zapała
stanowił ważne ogniwo w zespole biało-czerwonych, chociaż był o rok młodszy od swoich kolegów.
Tegoroczne mistrzostwa Europy do lat 18 odbywały się
w stolicy Macedonii – Skopje.
Dla podopiecznych Mariusza
Niedbalskiego nie były one
niestety udane. To nie zmienia jednak faktu, że już sam
udział Szymona Zapały w tak
prestiżowej imprezie jest jego
ogromnym sukcesem. Wychowanek Wojciecha Porębskiego
jest obecnie uczniem elitarnej
Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Cetniewie.
Wywalczył miejsce w składzie
reprezentacji U-18 po licznych

turniejach przygotowujących
do najważniejszej imprezy w
sezonie.
Celem polskiej „osiemnastki”
był awans do dywizji pierwszej, ale biało-czerwonym nie
udało się nawet wyjść z grupy.
Podopieczni Mariusza Niedbalskiego rozpoczęli europejski championat od porażki
z Portugalią 62:76. Fatalna była
przede wszystkim druga kwarta, która w głównej mierze zadecydowała o końcowym wyniku. Później Polacy nie mieli
najmniejszych problemów ze
Szwajcarami. Zwyciężyli pewnie 104:68, a Szymon Zapała
rzucił dwa punkty.
W trzecim występie przyszła
druga porażka. Polacy ulegli
Białorusinom 74:82. W tym
przypadku losy spotkania rozstrzygnęły się w ostatniej odsłonie. Większej historii nie
miał pojedynek z Rumunią.
Zwycięstwo 84:71 nie było za-

grożone. Zapała zdobył osiem
punktów.
Na zakończenie zmagań grupowych Polska „osiemnastka”
przegrała z Norwegią 87:92
i definitywnie straciła szanse
na awans do najlepszej „ósemki”. Już przed meczem sytuacja była arcytrudna, bo biało-czerwoni zachowywali tylko
matematyczne szanse. W tym
pojedynku Zapała zapisał na
swoim koncie dwa punkty.
W ramach rywalizacji o miejsca 9–16 Polacy pokonali Austriaków 80:71 (cztery punkty
Zapały), przegrali z Izraelem
87:95 (dwa punkty Zapały)
i pechowo ulegli Bułgarom
83:85 (cztery punkty Zapały).
W efekcie Polska U-18 z Szymonem Zapałą w składzie zajęła dwunaste miejsce w mistrzostwach Europy.
– mac
Fot. Szymona Zapały na s. 1
facebook.com/UKSKadetOswiecim/
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Historycznie
i muzycznie
Obchodzone na początku
września Święto Miasta jest
okazją zarówno do radosnej zabawy, jak i do przypomnienia ponad 800-letnich dziejów Oświęcimia.
Już 30 września o losach
grodu nad Sołą będzie można posłuchać w Muzeum
Zamek podczas prezentacji
monografii pt. „Oświęcim –
miasto pogranicza”.
31 sierpnia w Oświęcimskim Centrum Kultury odbędzie się uroczysta sesja
Rady Miasta. Uświetni ją
recital fortepianowy Wojciecha Waleczka pt. „A to
Polska właśnie”. Wstęp za
zaproszeniami, które są do
odbioru w Informacji OCK
od 20 sierpnia – liczba
miejsc ograniczona.
Kolejne dni Święta Miasta
– tradycyjnie już – wypełnione będą muzycznymi
atrakcjami. Wśród występujących 1 i 2 września na stadionie Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji pojawią
się reprezentanci różnych
gatunków
muzycznych,
więc każdy może znaleźć
coś dla siebie. Nie zabraknie
również propozycji dla najmłodszych oświęcimian.
Organizatorami
przedsięwzięć w ramach Święta Miasta Oświęcim 2018
są: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (1 września)
i Oświęcimskie Centrum
Kultury (2 września).
W związku z imprezami odbywającymi się na stadionie
MOSiR-u wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym
na ulicy Legionów. Odcinek
drogi nr 44 i 933 pomiędzy
rondami im. Kazimierza
Płonki i Solidarności zostanie zamknięty – 1 września w godzinach od 15:00
do 0:30, a także 2 września
w godzinach od 15:00 do
23:00. Na czas wyłączenia
odcinka drogi z ruchu zostaną wyznaczone objazdy.
Na tym nie koniec – 6 września
Muzeum
Zamek
w Oświęcimiu zaprasza na
historyczną odsłonę Święta
Miasta. Przewidziano warsztaty dla dzieci i młodzieży
oraz otwarcie wystawy.
Warto przypomnieć, że
3 września został ustanowiony przez Radę Miasta
Oświęcim Dniem Miasta na
pamiątkę 3 września 1291
roku – jednej z pierwszych
dat związanych z Oświęcimiem jako miastem. Wtedy to książę cieszyński i pan
na Oświęcimiu Mieszko potwierdził posiadane prawa
miejskie nadane przez księcia opolskiego Władysława
w 1272 roku.
– ekt

