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Lektura obowiązkowa
„Oświęcim – miasto pogranicza” to tytuł monografii, którą 30 sierpnia zaprezentowano podczas uroczystego spotkania w Muzeum Zamek w Oświęcimiu. Był to ważny punkt programu tegorocznego
Święta Miasta.
Znajomość historii miasta,
w którym się mieszka jest
ważna dla wielu obywateli. Wiedza o życiu przodków,
którzy tworzyli miejscowości, rozwijali je i kształtowali jest istotnym elementem
świadomości mieszkańców
miast i wsi. Oświęcim należy do jednych z najstarszych
miast w Polsce. Prawa miejskie otrzymał w XIII wieku,
jednak jego dzieje historyczne długo nie były opracowane monograficznie. Dlatego
tak ważna dla wielu oświęcimian była zmiana tego stanu
rzeczy.
W uroczystym spotkaniu
wzięli udział m.in. redaktorzy
opracowania: 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, którzy
stworzyli zespół liczący dwadzieścia osiem osób z różnych ośrodków naukowych:
Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, jak również badacze związani z naszym miastem.
Jak pisze we wstępie dr hab.
Bożena Czwojdrak, Oświęcim nie doczekał się dotąd
pełnego opracowania monograficznego, chociaż potrzebę jego stworzenia sygnalizował już ksiądz Jan
Skarbek w 1935 r., a wydana przez Elżbietę Skalińską-Dindorf trzytomowa „Kronika Oświęcimia” nie oddaje
w pełni barwności dziejów

Dr hab. Bożena Czwojdrak, redaktor naczelna publikacji referuje etapy powstawania monografii

miasta i regionu. Nie miała
zresztą takiego zadania. Jej
ukazanie się stanowiło jednak
podstawę do szerszego zainteresowania się mieszkańców
Oświęcimia dziejami swojej
małej ojczyzny. Już od dłuższego czasu powracano do
dawnego pomysłu opracowania monografii Oświęcimia.
W 2013 roku Muzeum Zamek w Oświęcimiu przejęło
inicjatywę Rady Osiedla Stare Miasto i Klubu Oświęcimska Starówka przygotowania
i wydania monografii o naszym mieście. Powołano wtedy radę do spraw monografii.
Działania dążące do powstania opracowania podejmowało też Stowarzyszenie Miłośników Zabytków i Historii
Ziemi Oświęcimskiej. Prace
nad monografią miasta rozpoczęły się w 2015 roku.
– To było bardzo trudne cztery i pół roku. Pierwsze dwa
lata to kwerendy, zarówno
w archiwach państwowych,
jak i kościelnych w Krakowie,

Warszawie, Gnieźnie, Opawie, Budapeszcie, we Lwowie,
Wiedniu i Pradze, w Katowicach, Oświęcimiu, Bielsku-Białej. Te wszystkie kwerendy spowodowały, że zebrano
ogrom materiału. Było go
tak wiele, że autorzy niejednokrotnie przekraczali limit,
który był wyznaczony na monografię, a redaktorzy musieli
z niektórymi surowo walczyć,
aby ściąć niestety te materiały
do przewidzianej monografii. Inaczej publikacja miałaby
nie dwa, a dwanaście tomów
i pracowalibyśmy nad tym
przynajmniej jeszcze z dekadę – mówiła podczas spotkania dr hab. Bożena Czwojdrak, redaktor naczelna
monografii.
– Aby państwo nie byli stratni, postanowiliśmy wspólnie,
że te materiały będziemy publikować w kolejnych, dodatkowych tomach. Pierwszy
z nich mieliście państwo okazję otrzymać w listopadzie.
Kolejne będą sukcesywnie

ukazywać się każdego roku.
Będą to wszystkie materiały,
jakie udało nam się zebrać –
dodała.
Badania przyniosły szereg
nowych, nieznanych i ciekawych informacji na temat
dziejów miasta i jego mieszkańców od czasów średniowiecznych aż do współczesności.
W 2017 roku teksty autorów
monografii, po zatwierdzeniu przez redaktorów, zostały
poddane recenzji dwóch niezwiązanych z publikacją naukowców. Recenzentami byli:
prof. dr hab. Zdzisław Noga
z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz prof.
zw. dr hab. Ryszard Kaczma-

rek z Uniwersytetu Śląskiego.
Ostatnim elementem pracy
zespołu była kwestia wyboru projektu okładki. Ta, którą wybrano, była aż siódmą
wersją – każdemu zależało na
tym, aby okładka była jak najlepsza.
– Mam pełną świadomość
tego, że w monografii są niewątpliwie
niedociągnięcia.
Przy tak olbrzymim materiale,
z którym mieliśmy do czynienia, nie sposób tego uniknąć.
Policzyłam, że przeczytałam
monografię we fragmentach
lub w całości trzynaście razy,
z czego najtrudniejsze było
sporządzenie indeksu osobowego. Monografia miasta to w
dużej mierze spis mieszczan

oświęcimskich, a zatem indeks osobowy był niezbędny,
aby można było swobodnie z
niej korzystać. Jednocześnie
był też niesamowicie ciężki
do sporządzenia i wyłapania
wszystkich nazwisk. Ale dzięki temu znamienici mieszkańcy Oświęcimia, którzy są
uchwyceni od XV do XX wieku, są już właściwie dla mnie
osobami bardzo bliskimi.
Tak, jak bardzo bliskie stało
się dla mnie miasto Oświęcim
– podkreśliła dr hab. Bożena
Czwojdrak.
Autorzy monografii „Oświęcim – miasto pogranicza” starali się, aby w dwóch tomach
stworzyć spójny obraz miasta i ziemi oświęcimskiej, tak
by publikacja stała się lekturą przyjemną i wartościową
zarówno dla historyków, jak
i miłośników Oświęcimia.
Tom I zawiera prezentację
dziejów ziemi oświęcimskiej
oraz analizę kulturalnych
aspektów
funkcjonowania
miasta. Tom II wydawnictwa
obejmujący dzieje miasta, został podzielony na dwie części – poświęcone zmianom
ustrojowym, rozwojowi przestrzennemu i gospodarczemu
oraz życiu religijnemu.
„Oświęcim – miasto pogranicza” wydało Wydawnictwo
Uniwersytetu Warszawskiego. Książki można zakupić w
kasie Muzeum Zamek i w Ratuszu w cenie 60 zł za każdy
tom.
– Marzena Wilk
Reklama
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Wrześniowe rocznice Mistrzowie na otwarciu hali
Oświęcimianie pamiętali o bohaterach, 7 września otwarto nowoczesną i wielofunkcyjną halę sporktórzy zginęli w obronie ojczyzny pod- tową przy Szkole Podstawowej nr 8 z oddziałami sportowyczas II wojny światowej.
mi w Oświęcimiu.
1 września minęła 79. rocznica wybuchu II wojny światowej, a 17 września również
79. rocznica radzieckiej agresji na nasz kraj.
Poległym w obronie ojczyzny
hołd oddały władze miasta,
powiatu, radni, kombatanci,
służby mundurowe, dyrektorzy szkół, miejskich instytucji
i uczniowie. Wiązanki kwia-

tów delegacje złożyły przy
Grobie Nieznanego Żołnierza
na placu T. Kościuszki oraz
na cmentarzu parafialnym
pod pomnikiem Żołnierzy
Polskich poległych w latach
1914–1918, 1918–1921, 1939–
1945 i Żołnierzy Polskich poległych w obronie Oświęcimia
we wrześniu 1939 r.
– ekt

Renowacja pomnika
Grób Nieznanego Żołnierza na placu
Tadeusza Kościuszki w Oświęcimiu
przeszedł gruntowną renowację.
To pierwsze od dłuższego
czasu prace o tak dużym zakresie – objęły taras, cokół
oraz krzyż. W ciągu kilku tygodni trwających prac konserwatorzy wymienili podłoże pomnika i przeprowadzili
zabiegi wzmacniające w obrębie krzyża. Ubytki w lastryku
i metalu, z którego wykonany
jest grób zostały uzupełnione, przeprowadzono też jego
estetyzację poprzez scalenie
i retusz kolorystyczny. Pomnik był również poddany
zabiegom konserwacyjnym.
Całość prac kosztowała blisko
50 tys. zł i pochodziła z budżetu miasta.
Odnowienie pomnika było
jednym z wielu działań zaplanowanych przez Urząd Miasta w ramach obchodzonego w Oświęcimiu Roku 100.
Rocznicy Odzyskania przez
Polskę Niepodległości.
Przypomnijmy, że akt erekcyjny pod pomnik na placu Tadeusza Kościuszki
w Oświęcimiu wmurowano
22 lipca 1967 roku. Zwieńczeniem tamtego monumen-

tu była płyta z płaskorzeźbą dwóch żołnierzy. W jego
krypcie znalazła się płyta
z 1925 roku, która początkowo była na rynku. W 1992
roku pomnik został częściowo przebudowany, zdemontowano
płaskorzeźbę
przedstawiającą
żołnierzy
z pepeszą i dwie płyty pamiątkowe z brązu umieszczone w 1988 roku.
W ich miejsce na cokole pomnika umieszczono rzeźbę
przedstawiającą Order Virtuti Militari oraz replikę płyty
z brązu z 1925 roku.
11 listopada 1992 roku podczas uroczystej ceremonii do
krypty grobu złożono cztery urny z ziemią z pól bitwy
pod Rajskiem (1939) i pod
Proszowicami (1939) oraz
z cmentarza Orląt Lwowskich
– obrońców Kresów Wschodnich (1918–1921) i miejsca zamordowania oficerów
polskich w Katyniu (1940).
Od 1992 roku obiekt nosi nazwę Grób Nieznanego Żołnierza.
– In
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Podczas uroczystej inauguracji mogliśmy obejrzeć najlepszych koszykarzy w kraju
– rozegrano towarzyski mecz
koszykówki pomiędzy drużyną mistrzów Polski Anwil
Włocławek a ekstraligową
drużyną MKS Dąbrowa Górnicza. Rywalizacja zakończyła
się wynikiem 83:67 dla Anwilu. Oświęcimianie, oglądający mecz w hali i na telebimie
przy popularnej „Ósemce”,
zobaczyli koszykówkę na
najwyższym krajowym poziomie, ponieważ sportowcy
nie szczędzili sił i pokazali się
z najlepszej strony. Niemało
emocji wzbudziły też efektowne pokazy koszykarskie
freestyle’u i wsadów do kosza
oraz występy utytułowanej
formacji tańca towarzyskiego Elita New Team, Elita Lejdis oraz Elita Kids z Oświęcimskiego Centrum Kultury.
Prezydent Oświęcimia Janusz
Chwierut zapowiedział podczas otwarcia, że obiekt będzie służył nie tylko uczniom,

ale też zawodnikom klubów
i organizacji sportowych oraz
mieszkańcom i będzie czynny
od rana do wieczora.
Otwarta hala jest największym tego rodzaju obiektem w powiecie oświęcimskim. Jej budowa rozpoczęła
się we wrześniu 2016 roku.
Obiekt ma powierzchnię ponad 2000 m kw. pełnowymiarowe boiska do siatkówki,

Ulice gotowe

koszykówki, piłki ręcznej, tenisa ziemnego i halowej piłki
nożnej. Trybuny są na około
400 miejsc. Hala posiada pomieszczenie dla komentatorów. Znalazła się też w niej
mała siłownia. Nie zabrakło
szatni dla zawodników, pokoi
dla trenerów, gabinetu medycznego, toalet i pryszniców.
Osobom mającym problemy z poruszaniem przejście

z jednego poziomu na drugi
ułatwia winda, a przestronne
i jasne patio, w którym znajduje się wystawa poświęcona najlepszym oświęcimskim
sportowcom, łączy nowy
obiekt ze szkołą. Obok oświetlonej i monitorowanej hali
jest boisko, bieżnia i plac zabaw. W podziemiach znajduje się parking, a kilkanaście
miejsc postojowych przygotowano również na zewnątrz.
Inwestycja kosztowała ponad
13 mln zł, z czego 2,5 mln zł
miasto pozyskało z Ministerstwa Sportu.
– In

Umowa na remont

Zakończyły się remonty dróg na osie- 27 sierpnia podpisana została umowa
dlu Stare Stawy i w Starym Mieście.
na modernizację linii kolejowej nr 93.

Trwająca od połowy ubiegłego roku przebudowa ulic św.
Barbary, 11 Listopada i fragmentu ul. Zagrodowej na
osiedlu Stare Stawy dobiegła
końca. Inwestycja kosztowała
blisko 3,2 mln zł.
Prace obejmowały wykonanie
nowej nawierzchni na drogach o łącznej długości ponad 1 km, budowę chodników i zjazdów. Przebudowano
kanalizację sanitarną i deszczową, a także wymieniono
oświetlenie uliczne. Zrobiona
została pętla do zawracania
autobusów, zatoki autobusowe i wiaty przystankowe. Przy
ulicy Zagrodowej, od strony
nowych budynków Oświęcimskiego Towarzystwa Bu-

downictwa Społecznego, są
nowe miejsca postojowe na
54 samochody. Przy ulicach
św. Barbary i 11 Listopada powstała też ścieżka rowerowa.
Nasadzono krzewy i drzewa.
– Drogi były w złym stanie,
mieszkańcy zgłaszali swoje
uwagi co do ich jakości, bo
znacznie odstawały od standardu, który jest w naszym
mieście – mówi prezydent Janusz Chwierut.
Zakończyły się też inwestycje na Starym Mieście prowadzone w ramach OSPR,
obejmujące przebudowę ulic:
Solskiego, Mickiewicza, Stolarskiej, Klasztornej, Piastowskiej i Mały Rynek.
– ekt

Umowa obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót
budowlanych na odcinku
Oświęcim–Czechowice-Dziedzice. Jest to 20-kilometrowy fragment linii kolejowej
nr 93 wiodącej z Trzebini do
Zebrzydowic, wykorzystywanej zarówno w ruchu pasażerskim, jak i do transportu towarowego.
Zmodernizowane
zostaną
torowiska i sieć trakcyjna.
Przebudowane zostanie 106
rozjazdów kolejowych, z czego 100 na stacji Oświęcim
i 14 przejazdów kolejowo-drogowych. Prace obejmą
też 46 obiektów inżynieryjnych, w tym sześć wiaduktów, co wyeliminuje ograniczenia prędkości pociągów.

Perony na wszystkich sześciu
stacjach zlokalizowanych na
tym odcinku zostaną przebudowane i dostosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych. Kładka dla pieszych
łącząca miasto z Brzezinką zostanie zburzona. W jej
miejsce powstanie nowa,
dwukrotnie szersza niż obecna. Będzie zadaszona, a przy
zejściach na poszczególne
perony ulokowane zostaną
windy.
Zakończenie prac planowane
jest na lipiec 2021 roku.
Prace realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość umowy opiewa
na kwotę 495 mln zł netto.
– ekt
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Uroczyste świętowanie
Święto Miasta Oświęcim to nie tylko koncerty w wykonaniu gwiazd estrady
i wspólna zabawa. Z tej okazji co roku odbywa się uroczysta sesja Rady Miasta,
podczas której honoruje się wybitnych oświęcimian.

Józef Gonciarczyk i Mieczysław Jakuczek odbierają medale od włodarzy miasta

Tegoroczna sesja odbyła się
31 sierpnia w sali widowiskowej Oświęcimskiego Centrum Kultury. Przybywających już od wejścia w radosny
i świąteczny nastrój wprawiały muzyczne dźwięki w wykonaniu orkiestry dętej działającej w OCK. Obok wystąpienia
prezydenta Oświęcimia był to
też czas docenienia osiągnięć
oświęcimian i wręczenia Medali Miasta Oświęcim, które
otrzymali Józef Gonciarczyk
i Mieczysław Jakuczek. Józef
Gonciarczyk medal miasta
otrzymał w dowód uznania
za wkład w rozwój i promocję
Oświęcimia oraz za wieloletnią pracę społeczną na rzecz
naszego miasta, szczególnie
współpracę z oświęcimskimi
instytucjami kultury i organizacjami społecznymi w zakresie wydawnictw i organizacji wystaw filatelistycznych
o tematyce historycznej. Jest
prezesem Klubu Filatelistów i Numizmatyków dzia-

łającym w OCK, współautorem książki „Historia Poczty
w Oświęcimiu do 1945 roku”,
który posiada fachową wiedzę w kwestii historii poczty
w Oświęcimiu. Mieczysław
Jakuczek otrzymał medal
miasta w dowód uznania za
wkład w rozwój i promocję
Oświęcimia, wieloletnią pracę społeczną na rzecz miasta, szczególnie współpracę
z oświęcimskimi instytucjami kultury i organizacjami
społecznymi w tworzeniu
wystaw o tematyce historycznej oraz za służenie wsparciem i pomocą jako świadek dziejów Oświęcimia.
Pochodzi z rodziny uchodźców ze Śląska Cieszyńskiego. W czasie II wojny światowej, jako nastoletni chłopiec,
pomagał więźniom KL Auschwitz, już przed wojną zaczął działać w harcerstwie
oświęcimskim. Należy do
oświęcimskiego Cechu Rzemiosł Różnych, wielokrotnie

Milena Matyja otrzymała
stypendium „Oświęcimskie
Orły”

był jego prezesem. Plastyk
z wykształcenia, jego prace
znajdują się m.in. w oświęcimskich kościołach: parafialnym, św. Józefa i Matki
Bożej Wspomożenia Wiernych.
Nagrodami i wyróżnieniami za wysokie wyniki we
współzawodnictwie
krajowym i międzynarodowym
uhonorowano sportowców
i działaczy: Kacpra Brączka
(UKP Unia Oświęcim), Dominikę Chylińską (Oświęcimski Klub Sportowy Karate
i Dalekowschodnich Sportów
Walki), Michała Daszkiewicza (UKP Unia Oświęcim),
Elżbietę Gabryszak (OUKŁ
Molo Osiek), Andrzeja Haja
(zawodnik
niezrzeszony),
Martę Klimek (UKP Unia
Oświęcim), Andrzeja Korycińskiego (działacz sportowy), Mateusza Krupę (UKP
Unia Oświęcim), Dominika
Matusza (Oświęcimski Klub

Sportowy Karate i Dalekowschodnich Sportów Walki), Jana Więzika (UKP Unia
Oświęcim) i Sebastiana Zalewskiego (UKP Unia Oświęcim). Podczas sesji wręczono
też jednorazowe stypendium
„Oświęcimskie Orły” przyznawane przez Młodzieżową
Radę Miasta, które otrzymała
Milena Matyja ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Oświęcimiu.
Uroczystą sesję Rady Miasta zakończył recital fortepianowy Wojciecha Waleczka pt. „A to Polska właśnie”,
podczas którego publiczność
usłyszała utwory z repertuaru
Fryderyka Chopina, Ignacego
Jana Paderewskiego, Witolda
Lutosławskiego i Wojciecha
Kilara.
– In

Recital Wojciecha Waleczka uświetnił uroczystą sesję
Rady Miasta Oświęcim

W
sobotnie
popołudnie
1 września pogoda dopisała
i stadion Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zapełnił
się widzami. Nie tylko fani disco polo znaleźli tego dnia coś
dla siebie. Na scenie wystąpili:
Łobuzy, Extazy, D-Bomb, Video, a przysłowiową „wisienką
na torcie” był koncert Urszuli, która w tym roku obchodzi
35-lecie pracy artystycznej.
Urszula ma na swoim koncie niezliczone przeboje, m.in.
„Na Sen”, „Dziś już wiem”, „Dmuchawce, latawce, wiatr”,
„Konik na biegunach” czy „Malinowy król”, przy których wielu fanom łezka kręci się w oku.
Załamanie pogody nie odstraszyło fanów, którzy zjawili się
na stadionie MOSiR-u w niedzielę 2 września. Na początek
przybyłych rozkręcał w rytmie
reggae i ska krakowski zespół
Natty Dead, po nich przyszedł
czas na popowy klimat, który
zapewniła Agata Sobocińska.
Występ Łukasza Zagrobelnego rozgrzał fanów, którzy nie
zniechęcając się, stali w strugach deszczu i wspólnie śpiewali z artystą. Niebo zlitowało
się nad publicznością dopiero w trakcie koncertu Anny Wyszkoni. Artystka nie
oszczędzała sił i dała popis wokalu oraz koncertowego
show, a jej wielbiciele nie zawiedli się, słysząc same przeboje. Pokaz ogni sztucznych zakończył Święto Miasta.

Niemałe zaciekawienie i zainteresowanie wzbudzał ulokowany w niedzielę na stadionowej murawie Park Praw
Natury. Zarówno dzieci, jak i dorośli chętnie korzystali z interaktywnych urządzeń edukacyjnych przybliżających zjawiska występujące w przyrodzie, związane
ze zmysłami, nauką i ekologią.
Fot. Muzeum Zamek w Oświęcimiu

Wybitni sportowcy z naszego miasta otrzymali nagrody i wyróżnienia

Decyzją Prezydenta Miasta Oświęcim i Rady Miasta Oświęcim wydarzenie dofinansowano z budżetu Miasta Oświęcim. W zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego Święta Miasta Oświęcim z organizatorami: Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
(1 września) i Oświęcimskim Centrum Kultury (2 września) współpracowała Ochotnicza Straż Pożarna w Oświęcimiu, a nad
bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwali policjanci Powiatowej Komendy Policji w Oświęcimiu – organizatorzy składają
serdeczne podziękowania.
Sponsor główny

Sponsorzy

Sponsorzy wspomagający

W ramach Święta Miasta 6 września w Muzeum Zamek
w Oświęcimiu otwarto wystawę czasową pt. „Ludzie listy piszą – 200 lat poczty w Oświęcimiu”. A przed południem dzieci i młodzież bawiły się na ścieżce historycznej „Pocztylion”, poznając dzieje poczty.
30 sierpnia Muzeum Zamek w Oświęcimiu przygotował
prezentację monografii miasta pt. „Oświęcim – miasto
pogranicza”. Premiera tej publikacji wzbudziła zainteresowanie, bowiem to pierwsze tego rodzaju opracowanie
o naszym mieście.
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Dziesięć nowych solarisów

Rowerowa niedziela

9 września rowerzyści z naszego miasta, okolic i całej
Małopolski mieli powody do
radości – Małopolska Tour
to było ich święto. Widok
ogromnej ilości rowerów pozostawionych na bulwarach
po rajdowych zmaganiach
dowodzi o dużym zainteresowaniu imprezą. Miłośnicy
„dwóch kółek” uczestniczący w rajdach odjechali z medalami, posileni strawą przyjemną dla ciała i dla ducha.
A było ich niemało, bo aż
1,8 tys. osób! Rajd odbywał
się na trzech trasach o różnej
długości: mini – 16 km, midi
– 31 km lub maxi – 36 km,
które wiodły przez Oświęcim,
Grojec, Łazy, Porębę Wielką,
Włosienicę i Zaborze. Wszyscy uczestnicy otrzymali na
starcie koszulkę i numer startowy, a na mecie posiłek pozwalający na regenerację sił.
Na bulwarach tego dnia można było wsiąść na blender bike’a, czyli specjalny rower
stacjonarny z podłączonym
blenderem. Jak to działało? Wystarczyło przez chwilę
popedałować, by napełniony owocami blender „wykręcił” pyszny i zdrowy koktajl.

Fot. Biuro prasowe UMWM

Finał tegorocznego przedsięwzięcia
Małopolska Tour odbył się na bulwarach w Oświęcimiu.

Dzieci mogły wziąć udział
w szkoleniach z bezpiecznej
jazdy na rowerach prowadzonych przez profesjonalnych instruktorów, była też
przeznaczona dla najmłodszych specjalna strefa zabaw.
Na uczestników czekały konkursy, pokazy i przejażdżki
na zabytkowych rowerach,
przedstawienia pokazujące
historię jazdy „na dwóch kółkach” w pigułce. Dużą atrakcją były pokazy dirt jumpingu, czyli ewolucji na rowerach
MTB i BMX, które odbyły się
na największej w Polsce konstrukcji, umożliwiającej wykonywanie rowerowych sko-

ków na wysokość sześciu
metrów. Wzięli w nich udział
zawodnicy z najwyższej półki, którzy na co dzień startują w zawodach Pucharu Świata. Można było też spróbować
jazdy po mobilnym torze grawitacyjnym – bez konieczności pedałowania. Specjalnie
przygotowana strefa food-trucków była dopełnieniem
atrakcji przygotowanych na
ten dzień. Na zakończenie
rowerowego święta, wieczorem, na scenie wystąpili dla
oświęcimskiej publiczności
Ørganek i zespół Lao Che.
Wszystkie atrakcje podczas
wydarzenia były bezpłatne.
Wcześniej Małopolska Tour
odbył się w Tarnowie, Nowym
Targu i Starym Sączu. Projekt
ma na celu przede wszystkim
promocję zintegrowanej sieci
tras rowerowych Velo Małopolska. Już teraz zostało oddanych do użytku ponad 300
km tras o najwyższym europejskim standardzie, a za kilka lat miłośnicy „dwóch kółek” będą mogli skorzystać z
prawie 1000 kilometrów dobrze oznakowanych ścieżek,
które połączą najciekawsze
turystycznie i przyrodniczo
miejsca w regionie.
Organizatorem Małopolska
Tour był Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
– In

Zdolne i aktywne

Po ulicach Oświęcimia jeździ już dziesięć nowych solarisów
Miejskiego Zakładu Komunikacji w Oświęcimiu. Na tym inwestycje się nie kończą.
W maju, w pierwszej partii
dostawy, zakład wzbogacił się
o pięć nowoczesnych autobusów klasy midi: dwa 9-metrowe i trzy 10-metrowe Solaris
Urbino. W drugiej, sierpniowej transzy do Oświęcimia
dotarło kolejnych pięć takich
autobusów. Następne cztery pojazdy dotrą w kolejnych transzach w listopadzie
i grudniu, a ostatnia dostawa
zaplanowana jest na połowę
2019 roku.
– Sukcesywnie wymieniamy stary i wysłużony tabor,
a dofinansowanie unijne pozwoliło na zakup dwudziestu
autobusów. To prawie połowa naszej floty – podkreśla
Bożena Fraś, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji
w Oświęcimiu.
– Obecnie wymieniany jest
system informatyczny programowania sieci i tworzenia
rozkładów jazdy, na co spółka
ma czas do końca października – dodaje prezes.
Nowe żółto-czerwone autobusy miejskie są klimatyzowane,
wyposażone w Wi-Fi i porty
USB do ładowania urządzeń

mobilnych. To ekologiczne
pojazdy, które przyczynią się
do zmniejszenia problemu
zanieczyszczonego powietrza
w okolicy. Służą one nie tylko
oświęcimianom, ale też mieszkańcom gminy Oświęcim,
Brzeszcze, Chełmek i części
gminy Libiąż. Miejski Zakład Komunikacji w Oświęcimiu przewozi w sumie blisko
100 tys. osób.
Autobusy firmy Solaris są niskopodłogowe, ekologiczne
i napędzane silnikiem spalinowym (o zapłonie samoczynnym) spełniającym normy czystości spalin EURO 6
i z napędem hybrydowym.
Posiadają monitoring, a kamery
rozmieszczone
są

nie tylko wewnątrz, ale też na
zewnątrz. Autobusy mają biletomaty, wysuwaną platformę
na wózki inwalidzkie, a o kolejnych przystankach informują nie tylko komunikaty
głosowe, ale też znajdujące
się w środku monitory LCD
z wyświetlaną trasą jazdy.
Miejski Zakład Komunikacji w Oświęcimiu pozyskał w ubiegłym roku blisko
18 mln zł na zakup dwudziestu nowoczesnych autobusów
z pieniędzy unijnych. Na ulicach pojawią się, obok tych
blisko 9-metrowych i 10-metrowych, także 12-metrowe
hybrydowe autobusy i krótszy
7-metrowy.
– In

Reagujmy na akty wandalizmu

Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.
Fundusz im. Marii i Stanisława Neumannów działa pod
patronatem Fundacji na rzecz
MDSM w Oświęcimiu. Został utworzony w 2000 roku
z woli Marii i Stanisława Neumannów, którzy oszczędności swego życia postanowili
przekazać na pomoc dla ubogiej młodzieży pragnącej podjąć studia wyższe. Korzystać
z niego mogą uczniowie z terenu miasta i gminy Oświęcim

szkół średnich, kończący naukę i zamierzający podjąć studia na wyższych uczelniach,
których sytuacja materialna
jest ciężka. O przyznaniu stypendium decydują: ponadprzeciętne uzdolnienia potwierdzone wynikami, trudna
sytuacja finansowa, a także dodatkowe rekomendacje.
Warunkiem
uruchomienia
przyznanego stypendium jest
przedłożenie zaświadczenia
o przyjęciu na studia.
– In

mia Janusz Chwierut zorganizował spotkanie poświęcone
tej tematyce. Przedstawiciele policji, straży miejskiej,
zarządców i administratorów budynków mieszkalnych
omówili skalę zjawiska, które
najbardziej dotyka mieszkańców osiedla Chemików. Rozmawiano również o sposobach przeciwdziałania aktom
wandalizmu.
Policjanci i strażnicy miejscy zapowiadają zintensyfikowanie działań w stosunku
do osób niszczących elewacje. Niestety walka z pseudografficiarzami jest trudna,
gdyż rzadko wykonują napisy w obecności świadków czy
w miejscach objętych monitoringiem. Skrzętnie omijają także miejsca patrolowane
przez policję czy straż miejską. Dlatego tak ważna jest
współpraca służb mundurowych z mieszkańcami.
– Prosimy o sygnał od mieszkańców, jeśli zaobserwują takie sytuacje. Zatrzymanie

ku jest najbardziej skuteczne – mówi Joanna Brania,
komendant Straży Miejskiej
w Oświęcimiu.
Jak podkreślają zarządcy, którzy starają się zamalowywać
napisy w miarę szybko, koszty przywrócenia elewacji do
poprzedniego stanu są często
bardzo wysokie. Osoby, które zauważą pseudografficiarzy powinny zareagować, by
wysiłek i pieniądze włożone
w odnowienie budynków nie
szły na marne. Zgłoszenia
można dokonać anonimowo

Fot. UM Oświęcim

Tegorocznymi laureatkami
stypendiów Funduszu im. Stanisława i Marii Neumannów
zostały Edyta Buczulińska,
absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. S. Konarskiego w Oświęcimiu i Katarzyna Pyrdoł, absolwentka
Powiatowego Zespołu nr 4
Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu.
– W opinii kapituły funduszu to obiecujące, zdolne
i zmotywowane do działania
osoby. Cechuje je obowiązkowość, pracowitość i samodzielność, co pozwala im
z sukcesami poszerzać swoją
wiedzę i umiejętności oraz
realizować wyznaczone cele.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że potrafią łączyć
naukę w szkole ze społeczną
aktywnością i wolontariackim wspieraniem lokalnych
inicjatyw – informuje Joanna Klęczar, kierownik działu
komunikacja, media i projekty Międzynarodowego Domu

Fot. MDSM w Oświęcimiu

Odnawiane staraniem mieszkańców, wspólnot mieszkanioJuż po raz dziewiętnasty w Międzynarodowym Domu Spo- wych i spółdzielni elewacje budynków są niszczone przez
tkań Młodzieży w Oświęcimiu wręczono stypendia przy- amatorów nielegalnego malowania po ścianach.
znawane w konkursie „Stypendium dla najzdolniejszych”. 7 września prezydent Oświęci- osoby na gorącym uczyn- na bezpłatny numer telefonu
986.
Warto wiedzieć, że ściganie
sprawcy zawsze następuje na
wniosek pokrzywdzonego,
dlatego niezbędne jest złożenie zawiadomienia.
W stosunku do osoby, która niszczy mienie prowadzone jest postępowanie w trybie
przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie. O wysokości kary
grzywny, która jest uzależniona od wartości wyrządzonych
szkód, decyduje sąd.
– ekt
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Żłobek na Starych Stawach

felieton

Plan zagospodarowania przestrzennego pod budowę żłobka na osiedlu Stare
Stawy został uchwalony na ostatniej sesji Rady Miasta Oświęcim. Tym samym
miasto zaczęło przygotowania do budowy żłobka na Starych Stawach w pobliżu
Castoramy.

P

zamieszkania miejsca z dobrą infrastrukturą, chcemy
im więc wyjść naprzeciw budując żłobek – wyjaśnia Janusz Chwierut, prezydent
Oświęcimia.
– Wydaje się, że Stare Stawy
to odpowiednie miejsce na
takie przedsięwzięcie również pod tym względem. Ulica Ceglana, gdzie planujemy
zbudować żłobek jest dzisiaj dobrze skomunikowana, będą mogli więc z niego
skorzystać nie tylko rodzice
dzieci z osiedla Stare Stawy,

ale też z innych rejonów naszego miasta – zaznacza.
W Oświęcimiu jest jeden żłobek publiczny, który prowadzi Dzienny Dom Pomocy.
Aktualnie opiekę znajduje
w nim ponad sześćdziesięcioro maluchów, a w kolejce
czeka prawie drugie tyle.
– Zapotrzebowanie jest duże,
na liście rezerwowej mamy
zapisanych ponad czterdzieścioro dzieci. Część osób zapewne zrezygnowała ze starań o miejsce słysząc, że jest
tak dużo oczekujących dzie-

Fot. UM Oświęcim

Uchwalony plan dał możliwość budowy takiego obiektu w tym rejonie, a procedowanie zmiany planu pod
tę inwestycję rozpoczęło się
w sierpniu ubiegłego roku.
Żłobek będzie pierwszą placówką samorządową tego
typu na Starych Stawach.
Miejscy radni przychylili się
też do wniosku prezydenta
Oświęcimia Janusza Chwieruta o ujęcie 150 tys. zł w budżecie miasta na dokumentację projektową placówki.
Jeszcze w tym roku rozpocznie się projektowanie,
a dokument będzie gotowy
w 2019 roku.
– Stare Stawy są dzisiaj najbardziej rozwijającym się
osiedlem w mieście. Miejscem, gdzie mieszka wiele młodych ludzi w nowych
mieszkaniach budowanych
przez Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego czy domach jednorodzinnych. Widzimy, że
młode rodziny wybierają do

kamila drabek

Między słowami

ci. Nowa placówka jest odpowiedzią na coraz większe
zapotrzebowanie w zakresie
opieki i edukacji najmłodszych – mówi Agata Lorek,
dyrektor Dziennego Domu
Pomocy w Oświęcimiu.
Budynek zostanie zaprojektowany zgodnie z obecnie
obowiązującymi standardami i przepisami dla prowadzenia tego typu placówek.
Będą przestronne sale zabaw,
jadalnia, sypialnia, szatnia,
łazienki dla dzieci dostosowane do wieku oraz kuchnia.
Przy placówce ma być zaplecze rekreacyjne i parking.
Nowy żłobek będzie mógł
przyjąć blisko dziewięćdziesięcioro maluchów. W ramach projektu budowy żłobka przewidziane jest również
przygotowanie kilku oddziałów przedszkolnych, które
będą uzupełnieniem istniejącej już oferty edukacyjnej dla
dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
– In

Rozmowa jak drogowskaz

o otrzymaniu nowego numeru „Głosu Ziemi
Oświęcimskiej” z ciekawością spoglądam na
tekst Kolegi Felietonisty, z którym spotykamy
się co miesiąc w jednej rubryce. I zwykle
uśmiecham się, widząc, że teksty jakoś się wiążą, że mają
punkty wspólne.
Nie wiem, co sprawia, że ludzie, którzy na co dzień
ze sobą nie rozmawiają, nie omawiają planów publicystycznych, nie dyskutują, to jednak piszą paralelnie. Może
tematy, wątki, słowa unoszą się w powietrzu jak babie
lato, a autorzy je przechwytują i splatają z nich teksty?
W sierpniu oboje nawiązaliśmy do kanikuły, ciekawe,
czy i teraz zdarzy się tekstowe podobieństwo.
I tak trwa od lat to swoiste rozumienie się bez słów
ludzi, którzy poruszają się na słów obszarze.

z miasta I OKOLIC
Andrzej winogrodzki

O felietoniku

O

Niniejszy felieton nazwę felietonikiem, bo bardzo lubię zdrobnienia! Szczególnie cieszę
się, gdy słyszę, że ludzie zarabiają i wydają
nie pieniądze, ale pieniążki! Zarabiający
milion nie zarabia góry pieniędzy, ale piramidę pieniążków! Zdrobnienia uszlachetniają, z wielkiego osła robią
sympatycznego osiołka, a z dzikiego zwierza domowego
pieszczoszka!
I stąd niniejszy felietonik! Felietonik nie może być rozległy przestrzennie i tematycznie, musi być zwarty i w skali
mini – i tak też jest! Ani słowa tym razem o najbliższych
wyborach, o tych dalszych – tym bardziej o niczym
istotnym i fundamentalnym, o porządku prawa i prawdy,
o stuletniej historii i doraźnym policzkowaniu w plenerze!
Felietonik musi być błahy, niepozorny i właściwie o niczym! Spełniwszy doskonale ten postulat, obiecuję powrót
do klasycznego felietonu w następnej jego edycji, czyli
rzucie prasowym kolejnych tekstów!

Konsultacje dla NGO

Spotkanie z Jurkiem Owsiakiem zainaugurowało nowy projekt Międzynarodo- Niebawem ruszają konsultacje z orgawego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu i Fundacji Konrada Adenauera nizacjami pozarządowymi w sprawie
pn. „Dom według wartości”.
projektu rocznego programu współpracy na przyszły rok.
Projekt jest kontynuacją działań o charakterze edukacji
obywatelskiej,
zainicjowanych w 2016 roku – w roku
jubileuszu 30-lecia działalności MDSM.
– To nawiązanie do naszego
jubileuszu. Wtedy w kalendarzowym rytmie dwunastu
miesięcy określiliśmy wartości-drogowskazy, które dla
Domu są ważne i są w nim
praktykowane. Jesteśmy głęboko przekonani, że to nie są
tylko figury stylistyczne, ale
że za tymi wartościami stoi
nasza praca i zainteresowanie naszych gości, zwłaszcza
młodych ludzi. Idąc tą ścieżką, chcieliśmy zaprosić do
pogłębionych rozmów o wartościach autorytety, których
wydaje się, że jest coraz mniej
– mówi o projekcie Leszek
Szuster, dyrektor Międzynarodowego Domu Spotkań
Młodzieży w Oświęcimiu.
„Dom według wartości” zainicjowano 14 września spotkaniem z nietuzinkową postacią – Jurkiem Owsiakiem.
Punktem odniesienia w nim

Konsultacje będą przeprowadzane w terminie 20–28
września 2018 r.
Projekt uchwały Rady Miasta
Oświęcim w sprawie rocznego programu współpracy
miasta z organizacjami pozarządowymi działającymi
w sferze pożytku publicznego na rok 2019 zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.um.oswiecim.
pl, w BIP oraz na tablicach
ogłoszeń UM, a także rozesłany drogą elektroniczną.
był jubileuszowy drogowskaz
– przełamywanie barier. Jakie bariery dziś wydają się
najbardziej szkodliwe w polskiej rzeczywistości i jak je
przełamywać – odpowiedzi
na to pytanie próbował wraz
z gościem szukać w rozmowie Leszek Szuster. Choć Jurek Owsiak był z daleka od
mentorstwa i dawania konkretnych rad, to dyskusja,
przebiegająca ze swadą i dygresjami, zapewne dla wielu

gości mogła stanowić inspirację i pobudzić do działania.
– Projekt rozpoczęliśmy rozmową z Jurkiem Owsiakiem
na temat przełamywania barier. Myślę, że wizyta Owsiaka
jest nie tylko wyróżnieniem
dla naszej instytucji, ale też
dla oświęcimian – mówi dyrektor Szuster.
– Cieszę się bardzo, bo ponad
półtora roku musieliśmy zabiegać, żeby do tego spotkania doszło – dodaje.

Celem przedsięwzięcia jest
dyskusja wokół zagadnień
związanych z kondycją uniwersalnych wartości humanistycznych we współczesnym świecie. Organizatorzy
chcą do rozmów zaprosić
przedstawicieli życia publicznego, których dorobek i działalność są tożsame z ideami promowanymi
przez MDSM.
– In

Uwagi zgłoszone przez organizacje powinny zawierać
propozycję nowego zapisu
lub zmiany istniejącego wraz
z uzasadnieniem.
Propozycje zmian należy
składać drogą elektroniczną na adres: aleksandra.soltysik@um.oswiecim.pl lub
osobiście w Wydziale Promocji Miasta Urzędu Miasta
Oświęcim, ul. Zaborska 2,
tel. 338429151.
– ekt
Reklama

Centrum Choy Lee Fut Chen Family Kraków

LUOHAN QIGONG
ZAPISY DO NOWEJ GRUPY

Qigong to chińska metoda zachowania zdrowia. Dodaje energii i radości,
sprawia, że jesteśmy szczęśliwsi i zdrowsi.
W programie: ćwiczenia rozluźniające, rozciągające i wzmacniające,
techniki oddechowe, nauka form Louhan Qigong, techniki automasażu.

ZAJĘCIA
PIERWSRZEATIS
G

GDZIE? Oświęcimskie Centrum Kultury
KIEDY? Od 1 października 2018 r.
w poniedziałki i piątki w godz. 19:45–20:45
0
godz. 20:0
o
.
KONTAKT tel. 664 168 691,
r
8
1
0
28.09.2 gimnastycznej
e-mail: anakorzen@gmail.com
w sali Oświęcimiu
www.clf-polska.pl
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wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu

Miasto zmieniają ludzie
Budujemy
mieszkania
Szanowni Mieszkańcy
Oświęcimia, kończy się
czteroletnia kadencja samorządu. Dlatego chciałbym
zaprezentować Państwu,
co udało się nam wspólnie
zrobić w tym czasie. Kondycja finansowa Oświęcimia jest dobra. Pozwala nie tylko na codzienne
funkcjonowanie miasta, ale
też planowanie i realizację inwestycji. Większość
projektów, które zgodnie
z oczekiwaniami Mieszkańców zaplanowaliśmy
do realizacji, udało się nam
zakończyć. Na ważne inwestycje, rozwijające i zmieniające miasto wraz ze spółkami miejskimi, wydaliśmy
225 mln zł. Z tego Urząd
Miasta przeznaczył na nie
157 mln zł. Jest w tym
niemały udział pieniędzy zewnętrznych, w tym
środków unijnych. Udało
się nam pozyskać ponad
66 mln zł, w tym 44 mln zł
przez miasto. Zrobiliśmy
też wiele mniejszych inwestycji, potrzebnych i zmieniających wygląd naszego
najbliższego otoczenia,
jak przebudowy wielu
miejsc w mieście, ulic, chodników, altan śmietnikowych, doposażenie placów
zabaw. Zmieniło się też
postrzeganie Oświęcimia
przez innych. W mieście
przybyło nowych inwestorów, w tym z branży
turystycznej. Oświęcim jest
miastem zadbanym, zielonym i kolorowym, a kwiatowe kompozycje w różnych częściach naszego
miasta bez wątpienia należą
do najpiękniejszych w Polsce. Atrakcyjne i różnorodne wydarzenia organizowane w naszym mieście
są magnesem przyciągającym mieszkańców,
w tym także z okolicznych
miast oraz turystów.
To wszystko jest na pewno powodem do satysfakcji
dla naszej lokalnej społeczności. Jednak nie byłoby
to możliwe bez udziału
i wsparcia ze strony Naszych Mieszkańców. Przed
nami jest jeszcze wiele do
zrobienia, ale mam poczucie, że wspólnie zmieniamy Oświęcim i za to Państwu serdecznie dziękuję.

Oświęcim to miasto, które w ostatnich latach dynamicznie się rozwija w wielu
sektorach. Jednym z nich jest
budownictwo mieszkaniowe.
Miejska spółka Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego od 2013
roku realizuje budowę mieszkań w ramach tzw. odroczonej własności. To ciekawa
i atrakcyjna oferta, zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy
za ok. 1 tys. zł za m kw. mogą
stać się najemcami mieszkania. A po pięciu latach mogą
myśleć o jego wykupie z bonifikatą. Z tego programu korzystają zarówno mieszkańcy,

Muzyczną przy ul. Wysokie
Brzegi.
Urokliwe, ale nieco zaniedbane kamienice w Starym Mieście odzyskują dawny blask,
a w nowych mieszkaniach
zamieszkują kolejne rodziny. Tak jak przy ul. Klasztornej czy ul. Mickiewicza. Jedna
z kamienic przy placu Słonecznym już w przyszłym roku będzie miała nowych lokatorów.
Teraz stary i zniszczony budynek jest wyburzany, a w jego
miejsce stanie nowy z mieszkaniami na wynajem.
Tworzymy również warunki do rozwoju budownictwa
jednorodzinnego. Przygotowujemy zmiany w planach
miejscowych, aby umożliwić
budowę domów prywatnych.

ści nabrały ulice św. Barbary,
11 Listopada i odcinek ul. Zagrodowej.
Ostatnio wiele też dzieje się
na Zasolu. Obok przebudoSynthos, która oddała w mi- mia, Chełmka i powiat. Dzi- wy ulic: Szarych Szeregów,
nionych latach nowoczesną siaj już widać, że ta inwestycja Polnej, Krzywej, Garbarskiej
instalację kauczuku, a teraz poprawiła w pewnym stopniu i Chodniki powstał też park.
powstaje tam nowa instalacja polistyrenu. W ostatnim
czasie w Oświęcimiu powstało kilka nowych inwestycji
– firm i zakładów produkcyjnych, głównie w rejonie
Miejskiej Strefy Gospodarczej
przy ul. Gospodarczej. Dzisiaj
działa tu Alupol Films, który obok na terenach objętych
Specjalną Strefą Ekonomiczną wybudował zakład produkcyjny, a niedawno rozpoPo otwarciu północnej obwodnicy Oświęcimia popraczął budowę nowej hali. Po
wił się układ komunikacyjny w mieście
drugiej stronie ulicy powstała
firma ADEXBUD, Arco Sys- układ komunikacyjny w mie- Przy wymiennikowni Przedtem, Garden Space. Rozbu- ście. Przebudowaliśmy rów- siębiorstwa Energetyki Ciepldowuje się firma IPB, która nież ulice wewnątrz naszych nej przy ulicy Obozowej pojest dostawcą elementów do osiedli.
wstaje osiedlowy dom kultury.
Fiat Auto Poland. W Oświę- W Starym Mieście są to uli- Przestrzeń w tym miejscu się
cimiu powstają nowe zakłady, ce: Jagiełły, Mały Rynek, Sol- znacznie zmieni, nie tylko pod
hotele, ale nie poprzestajemy skiego, Mickiewicza, Klasz- względem architektonicznym,
na tym. Przygotowujemy ko- torna i Stolarska. Na osiedlu ale też funkcjonalnym, ponielejne programy, zachęcamy Chemików: ul. Skłodowskiej- waż będzie to miejsce spotkań,
nowych przedsiębiorców, aby -Curie i Partyzantów, Ku- wydarzeń i różnorodnych prozainwestowali w naszym mie- socińskiego, Broniewskiego, jektów przygotowanych z myście. Od trzech lat obowiązu- Chrobrego. Na osiedlu Dom- ślą o mieszkańcach tego dużeje uchwała o pomocy regio- ki Szeregowe zrobiliśmy część go osiedla.
nalnej dla przedsiębiorców, ulicy Norwida, by ułatwić doktóra przewiduje zwolnienia jazd do cmentarza komunal- Nowoczesne

centrum
przesiadkowe

Dobra lokalizacja, nowoczesny design, rozwiązania projektowe oraz korzystne formy finansowania zachęcają do
zamieszkania w blokach OTBS na osiedlu Stare Stawy

jak i osoby spoza Oświęcimia,
które chętnie wiążą swoje
losy z naszym miastem. Wybudowaliśmy już 76 mieszkań, realizujemy kolejny blok
dla 26 rodzin. W najbliższych tygodniach rozpoczniemy też budowę następnego z 26 mieszkaniami. Miasto
planuje też w kolejnych latach
budowę budynku z mieszkaniami na wynajem dla 70 rodzin na osiedlu Stare Stawy.
W Oświęcimiu działają prywatni deweloperzy, którzy
w różnych punktach miasta
budują mieszkania na sprzedaż. Przy ul. Chopina niedługo
oddany zostanie apartamentowiec z 52 mieszkaniami. Z kolei na Zasolu przy ul. Więźniów Oświęcimia powstaną
dwa budynki dla 53 rodzin.
Apartamentowiec z 30 mieszkaniami jest również nad Sołą,
a obok mieszkań powstał tam
lokal gastronomiczny. Kolejne 90 mieszkań buduje się
przy ul. Sikorskiego, a 66 powstanie za Państwową Szkołą

Realizujemy inwestycje drogowe, aby tereny budowlane
były nie tylko uzbrojone, ale
też w pełni dostępne. Tak się
dzieje na Starych Stawach czy
w Monowicach. Rozwój budownictwa mieszkaniowego wiąże się też z wieloma
w ostatnich latach inwestycjami w sektorze gospodarczym
czy społecznym, ale także bogatą ofertą kulturalną i sportową przygotowaną przez
miasto. Mamy dobrze rozwiniętą sieć szkół, przedszkoli i żłobek. Budowę drugiego na osiedlu Stare Stawy już
przygotowujemy.

Stawiamy
na gospodarkę
Nasza aktywność skupia się
też na gospodarce, bo o zachodzących w Oświęcimiu
zmianach decydują środki
publiczne i prywatne. Kapitał pozyskiwany przez oświęcimskie firmy pozwala na ich
rozwój. Dzieje się tak w firmie

Nowe firmy i zakłady produkcyjne powstają w strefie gospodarczej

w podatku od nieruchomości od nowych firm. Skorzystało z niej kilka podmiotów,
a wartość inwestycji to ponad
100 mln zł.

Inwestujemy
w drogi
W tej kadencji została zrealizowana największa, jak
do tej pory, inwestycja drogowa, jaką była obwodnica
północna Oświęcimia wraz
z trzecim mostem, a pierwszym na Wiśle. Inwestorem
był Zarząd Dróg Wojewódzkich. Obwodnica kosztowała
ponad 104 mln zł. Inwestycję
wsparły samorządy Oświęci-

nego, a nieopodal przebudowujemy ul. Wysokie Brzegi.
Na Starych Stawach wybudowaliśmy nową drogę – ulicę Ceglaną, przedłużenie ul.
Batorego. Zrobiliśmy też ulicę Willową. Funkcjonalno-

W pobliżu dworca PKP,
w miejscu po wyburzonym
byłym hotelu „Glob” zaczęła się budowa wielopoziomowego parkingu typu
Park and Ride, który będzie
pełnić funkcję węzła przesiadkowego w kierunku
Krakowa, Katowic czy Czechowic-Dziedzic, ułatwiającego mieszkańcom Oświęcimia
oraz okolicznych miejscowości korzystanie z transportu
kolejowego. Pozyskaliśmy na
tę inwestycję, która kosztuje
prawie 20 mln zł, ponad 14,3
mln zł pieniędzy unijnych.
Wcześniej wyburzyliśmy budynek dawnego hotelu „Glob”.

Nowoczesny parking wielopoziomowy w pobliżu dworca
PKP będzie gotowy w 2020 roku
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odbywają się najważniejsze
miejskie uroczystości. Na początku listopada zakończymy
prace związane z modernizacją obelisku Niepodległości.

„Nie” dla smogu
Ważne miejsce w naszych
działaniach zajmuje ochrona środowiska. Realizujemy
program antysmogowy. Dotacje do wymiany pieców,
uciepłownienie pozostałych
mieszkań
administrowanych przez Zarząd Budynków
Mieszkalnych,
rozbudowa
i budowa nowych przyłączy
centralnego ogrzewania czy
program osłonowy dla najuboższych to najważniejsze
przedsięwzięcia najbliższych
trzech lat, które mają ograniczyć niską emisję w naszym
mieście. W tym roku wydamy
na to prawie milion złotych
i zlikwidujemy prawie 120 pieców węglowych w budynkach
prywatnych i administrowanych przez Zarząd Budynków
Mieszkalnych. W te antysmogowe działania wpisuje się
projekt wymiany taboru autobusowego Miejskiego Zakładu Komunikacji. Od czerwca
jeździmy po Oświęcimiu nowoczesnymi i ekologicznymi
autobusami „Solaris”. Na razie
jest ich dziesięć. W sumie do
połowy przyszłego roku będzie ich dwadzieścia. Miejski

Zmieniamy
wizerunek
Oświęcimia

Z oferty krytej pływalni korzysta średnio dziennie ponad
tysiąc osób

Na otwarcie nowej hali sportowej przyjechał mistrz Polski
w koszykówce Anwil Włocławek, który zagrał mecz z drużyną ekstraligi MKS Dąbrowa Górnicza

Kolejną inwestycją jest nowoczesna, funkcjonalna i przestronna hala sportowa przy
Szkole Podstawowej nr 8.

Praw Człowieka, na którym
eksperci, naukowcy i dziennikarze wymieniają poglądy
na temat kluczowych problemów społecznych współczesnego świata.

Dbamy
o dziedzictwo
historyczne

Oświęcim ma wielki potencjał pod względem turystycznym. A działania miasta
i innych podmiotów powodują, że Oświęcim wyrasta na
atrakcyjne miejsce. W mieście przybywa miejsc noclegowych nie tylko w hostelach,
apartamentach, ale także
w hotelach o wysokim standardzie, jak w ostatnim czasie Hampton by Hilton. Coraz większa liczba turystów
generuje rozwój usług gastronomicznych w Starym Mieście, a kolejne lokale powstają w urokliwych miejscach.
Ciekawie wygląda też nasza
oferta spędzenia wolnego

ści z okolicznych miejscowości, w tym także dla turystów.
Od kilku lat największym
i markowym produktem miasta jest Life Festival Oświęcim, którego dziewiątą już
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która upoważnia osoby po
60. roku życia do wielu ulg,
w tym korzystania z pływalni
za 1 zł za 70 minut, od poniedziałku do piątku od godziny 8 do 15. Przygotowaliśmy

Wiele różnorodnych propozycji i atrakcji sprawia, że Ekomajówka każdego roku gromadzi tłumy oświęcimian

edycję zakończyliśmy niedawno. To też Jarmark Kasztelański, Jesień Oświęcimska,
Tydzień Kultury Beskidzkiej.
Rynek w letni czas tętni życiem, staramy się przygotować jak najwięcej ciekawych
projektów, aby osoby trafiają-

też pakiet powitalny dla nowo
narodzonych dzieci.
Wspieramy osoby niepełnosprawne, które mogą korzystać z ulg na pływalni,
w komunikacji miejskiej czy
propozycji rehabilitacji, przygotowanych przez organizacje i stowarzyszenia non profit działające w mieście.

Oświęcim
dla seniora
Seniorzy z naszego miasta
mają gdzie realizować swoje pasje i aktywnie spędzać
wolny czas. Ciekawe i atrakcyjne propozycje ma dla
nich Dzienny Dom Pobytu
czy Stowarzyszenie „Pokolenia”. Osoby, które ukończyły
60. rok życia korzystają bezpłatnie z zajęć rekreacyjnych,
wyjazdów do teatru czy opery, wyjść do kina. Co roku
organizują Bal Seniora i Bal
Karnawałowy. Uniwersytet
Trzeciego Wieku działający
przy Oświęcimskim Centrum
Kultury nie ustaje w pomysłach wykorzystania potencjału swoich „żaków”, organizując kursy tańca, wykłady,
zajęcia nordic walking, a nawet kabaret. Osoby w wieku
senioralnym mogą spotkać
się przy kawie za symboliczną „złotówkę” czy skorzystać z pływalni. Rozpoczęliśmy przebudowę Dziennego
Domu Pobytu, aby zapewnić
opiekę dla osób cierpiących
m.in. na alzheimera. Myślimy również o budowie Domu
Pomocy Społecznej.

Otwarte w tym roku Muzeum
Rejs kajakiem po Sole przypadł do gustu mieszkańcom.
Ratusz w Rynku Głównym 2 Urokliwy fragment rzeki pokonało już ponad tysiąc osób
jest kolejną, ciekawą i interaktywną ofertą dla mieszkań- czasu. Oświęcim staje się faj- ce do serca miasta mogły doców i turystów, coraz liczniej nym miejscem, gdzie zawsze brze spędzić tu czas.
pojawiających się w tej części można coś ciekawego znamiasta. Dla turystów pomoc- leźć. Można aktywnie spędzić Karta korzyści
Klimatyzacja, monitoring, elektroniczne wyświetlacze – ny jest również Punkt Infor- czas na bulwarach, jeżdżąc dla mieszkańców
to już standard w nowych solarisach. Jest też Wi-Fi. Miesz- macji Turystycznej, znajdują- na rolkach, rowerze, biegając
kańcy mogą już sprawdzić te udogodnienia
cy się w muzeum. Podjęliśmy czy płynąc kajakiem po nie- Oświęcimianie mogą bardziej
przewoźnik pozyskał na ich Obiekt umożliwia uprawia- prace zabezpieczające wzgó- zwykle urokliwym odcinku poczuć się mieszkańcami
miasta, tworzącymi kreatywzakup ponad 18 mln zł pie- nie wielu dyscyplin halowych
ną wspólnotę dzięki Oświęniędzy unijnych.
młodym ludziom z naszego
cimskiej Karcie Mieszkańca.
W tym kontekście ważna jest miasta, a także organizację
Dzisiaj ma ją już blisko 8,4 tyteż termomodernizacja bu- turniejów i rozgrywek sporsięcy mieszkańców. Daje ona
dynków miejskich: przychod- towych. W hali są miejsca na
określone korzyści, w tym
ni zdrowia, Środowiskowego widowni dla około 400 osób.
m.in. zniżki przy korzystaniu
Domu Samopomocy, harców- Będzie też nowa siłownia.
z oferty krytej pływalni, zakuki, przedszkoli, obejmująca Obok hali, która jest oświepie biletów w Naszym Kinie
również wymianę centralnego tlona i monitorowana jest
w Oświęcimskim Centrum
ogrzewania. Przywiązujemy boisko, bieżnia i plac zabaw.
Kultury czy biletów wstępu
dużą wagę do edukacji eko- W podziemiach znajduje się
do Muzeum Zamek i Mulogicznej. Przygotowaliśmy parking, kilkanaście miejsc
zeum Ratusz.
też wsparcie dla osób, które postojowych
przygotowaPonad 3 tys. osób posiada
znalazły się w trudnej sytuacji no również na zewnątrz. InWystawa multimedialna w dawnym ratuszu „W przestrzematerialnej w formie dopłaty westycja kosztowała ponad niach historii. Dzieje miasta Oświęcimia” prezentuje osiem Oświęcimską Kartę Seniora,
do kosztów ogrzewania.
13 mln zł, a 2,5 mln zł mia- wieków historii Oświęcimia
sto pozyskało z Ministerstwa rze zamkowe przed osunię- Soły, ale też pospacerować
Sport
Sportu i Turystyki.
ciem, przygotowujemy się do czy odpocząć przy fontanDla miłośników „dwóch kó- udostępnienia do zwiedzania nach na rynku, placu Pokoju
i rekreacja
łek” mamy trasy rowerowe tuneli pod zamkiem. Oświę- czy parku na Zasolu.
Mamy nowoczesną i funkcjo- wzdłuż Soły i Wisły. Przez cim doczekał się też mononalną krytą pływalnię, z któ- Oświęcim przebiega też spory grafii pt. „Oświęcim – miasto Oświęcim
rej chętnie korzystają miesz- odcinek Wiślanej Trasy Ro- pogranicza”, w której prezen- jest miastem
kańcy. Zadbaliśmy o to, aby werowej.
towane są nieodkryte do tej wielu ciekawych
obok sportu wyczynowego
pory karty z historii miasta. wydarzeń
stworzyć dogodne warunki Oświęcim – Miasto Prace renowacyjne przeszedł
do rekreacji, o co wniosko- Pokoju
również pomnik Grób Nie- Organizujemy wiele imprez
wali mieszkańcy. Inwestycja
znanego Żołnierza na placu dla mieszkańców i coraz liczSeniorzy nie narzekają na nudę. Chętnie uczestniczą też
kosztowała 53 mln zł i została W mieście powstał Oświę- Tadeusza Kościuszki, gdzie niej odwiedzających nas go- w zajęciach rekreacyjnych
dofinansowana w wysoko- cimski Instytut Praw Człowieści 22 mln zł z Ministerstwa ka. Od kilku lat organizowane
wieści z oświęcimskiego ratusza przygotowała katarzyna kwiecień
Sportu i Turystyki.
jest też Oświęcimskie Forum

kultura
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Odszedł miłośnik
sztuki
W wieku 77 lat odszedł Janusz Wałek – historyk sztuki,
poeta, kustosz i kierownik
Działu Malarstwa Europejskiego Muzeum Czartoryskich
i wieloletni pracownik Muzeum Narodowego w Krakowie. Przez lata opiekował się
dziełem Leonarda da Vinci
„Dama z gronostajem”, któremu towarzyszył w zagranicznych wystawach.
Z wielkim żalem informację
o śmierci Janusza Wałka
przyjęli również słuchacze
oświęcimskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku działającego
w Oświęcimskim Centrum
Kultury, którym historyk od
lat przybliżał tematy związane
ze sztuką.
– W 1992 roku, gdy działał jeszcze Miejski Ośrodek
Kultury, pojawiły się u mnie
uczennice Liceum S. Konarskiego z prośbą o zorganizowanie cyklu wykładów
z dziedziny sztuki. Ponieważ
nie znałam wtedy nikogo, kto
mógłby spełnić określone wymagania, zaczęłam rozpytywać wśród studentów historii
sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także malarstwa
krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych. Pytałam, na czyje
wykłady chodzą najchętniej.
W odpowiedzi usłyszałam
– pana Wałka – wspomina
Karolina Domider z oświęcimskiego UTW.
– Nie znałam wtedy nawet
jego imienia, wiedziałam
tylko, że pracuje w muzeum
Czartoryskich. Zadzwoniłam
tam. Okazało się, że pan
Janusz w podanym terminie nie może przyjechać do
Oświęcimia, ale zgodził się
pomóc w ułożeniu programu
wykładów dla młodzieży. Dwa
pierwsze spotkania poprowadził w zastępstwie profesor
Żygulski, a potem przyjeżdżał
już regularnie Janusz Wałek.
I to był strzał w dziesiątkę,
to było to. Młodzież słuchała
tych wykładów z ogromnym
zainteresowaniem. Gdy tworzyłam Uniwersytet Trzeciego
Wieku było pewne, że muszę
sięgnąć po takiego wykładowcę – kontynuuje.
Janusz Wałek prowadził
wykłady na temat sztuki
od początku istnienia oświęcimskiego UTW, przez 21 lat.
– Myślę, że dzięki niemu
słuchacze zaczęli kochać
historię sztuki. Był to chyba
najważniejszy przedmiot
na naszym uniwersytecie.
To nie tylko moje odczucia,
ale wynikało tak z wielu rozmów z naszymi słuchaczami,
którzy tłumnie przychodzili,
żeby go posłuchać. Atmosfera
na wykładach była specyficzna – on miał osobowość,
która przyciągała ludzi.
No i wiedza! Miał ogromną
wiedzę, którą posługiwał się
z dużą łatwością. Porównywał twórców z różnych epok,

pamiętał daty, nazwiska,
znał realia czasów, w których
powstawały dzieła. Potrafił
zwrócić uwagę na detale,
których by się nie zauważyło,
nie wiedząc o nich. Czasem
mówił o podobnych problemach, ale nigdy nie mówił
tak samo. Co roku wymyślaliśmy nowy, wiodący temat
wykładów. Zawsze było to coś
innego i zawsze pan Janusz
miał pomysły i wiedzę, żeby
je zrealizować – podkreśla
Karolina Domider.
Janusz Wałek miał opinię
człowieka renesansu, wrażliwego i otwartego. Budził
podziw swoją erudycją, a jednocześnie był bardzo skromnym człowiekiem, niezwykle
serdecznym w stosunku do
ludzi. Każdego szanował, cenił, obojętnie czy była to koronowana głowa, czy zwykły
człowiek z ulicy – z każdym
potrafił rozmawiać.
– W życiu zawodowym był
perfekcjonistą. Jeśli przygotowywał projekt wystawy, to był
on przemyślany dogłębnie,
nic nie było przypadkowe,
a elementy miały harmonizować ze sobą i otoczeniem.
Irytowały go wszelkie przejawy bylejakości, podejścia „coś
się powiesi, jakoś to będzie”
– mówi Karolina Domider.
O tym, że zajmował się sztuką i pisał wiersze powszechnie było wiadomo. Niedawno
zaczął także malować.
– Był bardzo aktywny, pełen
życia. Miał rozległe plany
– rozpoczęte trzy książki,
portret, który planował skończyć po powrocie z Włoch,
do których wracał zawsze
z ogromną radością. Włoski
renesans – sztuka piękna,
należał przecież do jego
ulubionych okresów w sztuce.
Spotkałam się z nim jeszcze
przed wyjazdem, tam, gdzie
zwykle o godzinie 11 lubił
spotykać się z przyjaciółmi
– w małej cukierni niedaleko
bramy Floriańskiej. Były rozmowy i o sztuce, i o życiu…
– kończy Krolina Domider.
Janusz Wałek zmarł we Włoszech. Został pochowany
na cmentarzu Rakowickim
w Krakowie.
– Ewelina Kostaś

Pocztowe święto
Poczta w Oświęcimiu liczy już dwieście lat istnienia. Klub Filatelistów i Numizmatyków im. A. Orłowskiego działający przy Oświęcimskim Centrum Kultury
wraz z Muzeum Zamek w Oświęcimiu przygotował z okazji rocznicy historyczną wystawę.
Listy, paczki, przesyłki priorytetowe – ich drogę śledzimy
na bieżąco dzięki stronie internetowej czy specjalnej aplikacji. Obecnie trudno nam
sobie wyobrazić, że dawniej
było zupełnie inaczej, a korespondencję przewożono na
przykład dzięki dużemu wysiłkowi kurierów za pomocą
konnego zaprzęgu.
Po uzgodnieniach z rządem pruskim decyzją Komory Nadwornej w Wiedniu otwarcie stacji pocztowej
w Oświęcimiu nastąpiło 1 listopada 1818 roku. Od tej
pory z naszego miasta prowadził trakt pocztowy z Kęt
przez Nowy Bieruń do Mikołowa. Pierwszym poczmistrzem został Kajetan Russocki, urządzając stację na swoim
majątku w dworku, który zdaniem oświęcimskich filatelistów znajdował się u zbiegu
ulicy Zatorskiej i Głębokiej
(obecnie J. Dąbrowskiego
i Ł. Górnickiego). Zatrudnił
on pisarza i dwóch parobków
pocztowych. W tych czasach
w naszym mieście funkcjonowała poczta piesza, konna i wozowa. Jednak warto
cofnąć się jeszcze do 18 października 1558 roku. To data
przełomowa w rozwoju Poczty Polskiej, gdyż wówczas król
Zygmunt August zreformował dotychczasowe urządzenia posłańcze. Nowy system
połączeń pocztowych polegał

Fot. Muzeum Zamek w Oświęcimiu
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urząd pocztowy z zamku do
kamienicy na ówczesnej ulicy Kęckiej (od 1910 roku ul.
Władysława Jagiełły), który
funkcjonuje do dzisiaj.
Z okazji jubileuszu Muzeum
Zamek w Oświęcimiu przygotowało wystawę czasową
„Ludzie listy piszą… 200 lat
poczty w Oświęcimiu” poświęconą historii poczty
oświęcimskiej. Została ona
zorganizowana z inicjatywy
oświęcimskiego Klubu Filatelistów i Numizmatyków. Na
na umieszczeniu wzdłuż waż- zwanym ambulansem, co ekspozycji znalazły się munych dróg koni rozstawnych, bardzo usprawniło pracę. zealia udostępnione przez
z których korzystali kurierzy. Ze stacji pocztowej na zam- Muzeum Poczty i TelekomuUrządzenie posłańcze nazwa- ku przesyłki przewożono do nikacji we Wrocławiu oraz
no pocztą na rozstawne ko- stacji kolejowej, z której am- prywatnych kolekcjonerów:
nie. Pierwszy trakt pocztowy bulanse transportowały je do Józefa Gonciarczyka, Łukasza
prowadził z Krakowa przez docelowych stacji. 1 czerwca Szymańskiego, Anny KamińSkawinę, Zator, Oświęcim, 1867 r. stację przemianowa- skiej, a także eksponaty z MuPszczynę, Ostrawę, Frysz- no na Oświęcim Miasto. 9 lat zeum Zamek w Oświęcimiu.
tad, Wiedeń, Graz, Treviso później uruchomiono dru- Wystawa jest czynna do 25 lido Wenecji. Wróćmy jednak gi urząd pocztowy w naszym stopada br.
do Oświęcimia. W 1841 roku mieście – Oświęcim Dwo- Aby upamiętnić 200. roczKajetan Russocki przeniósł rzec. W 1896 r. przeniesiono nicę Poczta Polska przygostację pocztową ze swotowała okolicznościową
jego dworku do oświęfrankaturę mechaniczną
cimskiego zamku i tam
według projektu oświęurząd funkcjonował do
cimskiego klubu fila1896 roku. 15 lat późtelistów, która będzie
niej dzięki powstaniu
w użyciu do końca tego
linii kolejowej łączącej
roku, jubileuszowy stemDziedzice, Oświęcim
pel oraz beznominałową
i Trzebinię uruchokartę pocztową. Oprócz
miono szlak komunitego oświęcimski klub
kacji
Kraków–Wiefilatelistów przygotował
Jedna z trzech kart wydanych przez
deń z funkcjonującym Klub Filatelistów i Numizmatyków i wydał trzy karty poczwówczas jeżdżącym działający w Oświęcimskim Centrum towe.
urzędem pocztowym Kultury
– In

Plastyczna wrażliwość
Pokój – bezcenna wartość jest tematem, z którym co roku mierzą się dzieci,
a efekty ich plastycznych zmagań można oglądać na pokonkursowej wystawie
w Oświęcimskim Centrum Kultury.
XVII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Darujmy
światu pokój”, objęty patronatem Prezydenta Miasta
Oświęcim, zostanie podsumowany 21 września, czyli
podczas Międzynarodowego Dnia Pokoju, w Oświęcimskim Centrum Kultury
o godz. 14:00.
To konkurs skierowany do
dzieci i młodzieży w wieku
od 7 do 19 lat. Prace młodych, wrażliwych ludzi są
ich plastyczną wypowiedzią
na temat otaczającej rzeczywistości w kontekście prawa
do życia w świecie wolnym
od wojen. Prezentują one
twórczość będącą reakcją,

przestrogą i protestem przeciwko złu dziejącemu się na
świecie, przeciwko przemocy
i nierówności. Pokój w dziecięcym postrzeganiu ukazuje
się jako afirmacja życia, miłości i radości, idei poszanowania drugiego człowieka
niezależnie od koloru jego
skóry, rasy czy wyznawanej
religii.
Uczestnicy konkursu, za pomocą dowolnej techniki plastycznej, wypowiadają się na
temat otaczającej rzeczywistości. Dzięki takiemu przekazu chcą też niejednokrotnie podpowiedzieć nie tylko
dorosłym, ale również swoim
rówieśnikom, jak postępo-

wać, by uczynić świat piękniejszym i spokojniejszym,
dobrym i przyjaznym.
Do udziału w siedemnastej
edycji konkursu, organizowanego przez Oświęcimskie Centrum Kultury, zostało nadesłanych 910 prac
903 autorów, które oceniła
komisja w składzie: Bożena
Formas-Mądry – artysta plastyk, Joanna Zemanek – artysta plastyk, Paweł Warchoł
– artysta plastyk i Magdalena
Prochowska – plastyk.
Komisja przyznała nagrodę
specjalną, 22 równorzędne
nagrody w kategorii wiekowej 7–10 lat, 25 równorzędnych nagród w kategorii

wiekowej 11–13 lat, 26 równorzędnych nagród w kategorii wiekowej 14–16 lat i 12
równorzędnych nagród w kategorii wiekowej 17–19 lat.
Udziałem w pokonkursowej
wystawie wyróżniła prace 65
autorów. Listę nagrodzonych
młodych artystów można
znaleźć na stronie internetowej organizatora www.ock.
org.pl/.
Pokonkursowa wystawa „Darujmy światu pokój” prezentowana będzie do 16 października 2018 roku.
Konkurs został zrealizowany
przy wsparciu finansowym
Miasta Oświęcim.
– In
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okiem seniora
Strony Oświęcimskiej Rady Seniorów

Oddajemy do rąk
Czytelników drugi
numer dodatku
„Okiem Seniora”
powstałego z inicjatywy Oświęcimskiej
Rady Seniorów.
W numerze:

Oświęcimska Rada
Seniorów serdecznie
zaprasza na swoje
dyżury. W najbliższych
miesiącach przedstawicieli rady spotkać będzie
można 10 października,
14 listopada i 12 grudnia
w godz. 11:00 – 12:00
przy ul. Solskiego 2,
pokój numer 14.
Uwagi, spostrzeżenia
czy pomysły dotyczące
funkcjonowania osób
starszych w naszym
mieście można też zgłaszać za pośrednictwem
poczty elektronicznej
rada.seniorow@um.
oswiecim.pl lub telefonicznie do Wydziału
Spraw Obywatelskich,
tel. 338429310 w terminie dyżuru rady.

Wiele niedogodności oraz schorzeń wieku senioralnego można pokonać dzięki odpowiedniemu wysiłkowi fizycznemu. Profilaktyka zdrowia i zdrowego ruchu dla osób starszych zdobywa coraz więcej
zwolenników także w naszym mieście, a senior na basenie, ćwiczący w siłowni czy z kijkami do nordic walkingu nikogo już nie dziwi.
Fot. DDP w Oświęcimiu

▪ W zdrowym ciele
zdrowy senior  
		 s. 9
▪Osiem nowych
ławek
		 s. 9
▪ Zapisy na bal
		 s. 9
▪ Za działania
na rzecz seniorów
		 s. 10
▪ Radio seniora
		 s. 10
▪ Zakupy – konsumenckie porady
		 s. 10
▪ Kluczowa jest
aktywność 	
		 s. 10
▪ Orzeczenie o niepełnosprawności
		 s. 11
▪ Kluby seniora
zapraszają
		 s. 11
▪ Elektronika
ułatwia życie
		 s. 11
▪ Wybory tuż-tuż
		 s. 12

W zdrowym ciele zdrowy senior

Aktywność
dla kaŻdego
Współczesna
rehabilitacja i medycyna podkreślają
znaczenie leczenia ruchem
osób w wieku senioralnym.
Ruch uelastycznia mięśnie
i ścięgna, wzmacnia oraz
usprawnia ogólny stan psychofizyczny
organizmu,
a także poprawia postawę.
Seniorzy często narzekają
i uważają, że różne choroby
uniemożliwiają im wysiłek,
co w wielu przypadkach nie
jest prawdą. Właśnie dzięki
regularnym spacerom, jeździe na rowerze czy pływaniu można pokonać wiele
dolegliwości i wspomóc serce. Ważne, by odpowiednio
dobrać aktywność dla siebie.
Przynajmniej 25–30-minutowy codzienny trening poprawia formę i usprawnia
organizm. Aktywny wypoczynek i sport to dla seniora najlepsze lekarstwo na
problemy i bolączki jesieni
życia.

Podczas majowej edycji akcji „Senior w Ruchu” dopisywały humory

Podczas ćwiczeń seniorzy Senior w Ruchu
powinni pamiętać o:
– zindywidualizowaniu treningu, czyli dobraniu do siebie rodzaju, czasu i częstotliwości ćwiczeń (w zależności
od stanu zdrowia i dolegliwości),
– stopniowym wydłużaniu
i urozmaicaniu ćwiczeń,
– rozgrzewce,
– sprawdzaniu samopoczucia ćwiczącego,
– wyborze ćwiczeń możliwie prostych.

W ramach aktywizacji ruchowej oświęcimian Stowarzyszenie
„Pokolenia”
działające przy Dziennym
Domu Pomocy zaprasza
już 20 września na bulwary (obok kładki pieszej) na
kolejną edycję imprezy „Senior w Ruchu”.
O godz. 9:45 rusza rejestracja uczestników. O godz.
10:30 rozpocznie się 20-minutowa rozgrzewka, a po

Osiem nowych ławek

niej wspólne ćwiczenia.
Na zakończenie ok. godz.
11:30 zaplanowano zdrowy
poczęstunek.
Zgłoszenia
przyjmuje
Dzienny Dom Pomocy, ul.
Czecha 8, tel. 338411781.
Dla pierwszych stu zapisanych osób przewidziano
atrakcyjne pakiety z akcesoriami sportowymi.
Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków
Miasta Oświęcim.

Zaproś swojego
Lekarza
To nie koniec jesiennych aktywności, bowiem 29 września odbędzie się drugi już
„Spacer po Zdrowie – Zaproś swojego Lekarza”. Akcja ma wymiar ogólnopolski, spacer odbywać się
będzie tego dnia równocześnie w 10 miastach. Będzie
to też okazja do wyznaczenia rekordu Polski!
Rejestracja
uczestników
oświęcimskiego „Spaceru

po Zdrowie” rozpocznie się
o godz. 10:00 na bulwarach.
O godz. 11:00 zaplanowano
warsztaty nordic walkingu,
warsztaty dla kobiet w ciąży i warsztaty poświęcone
tematyce zdrowego kręgosłupa. O godz. 11:45 – rozgrzewka, a na 30-minutowy
spacer uczestnicy wyruszą
w samo południe. Po nim
będzie czas na relaks i wyciszenie. Przedsięwzięcie zakończy się ok. godz. 13:30.
Na spacer należy się wcześniej zapisać na stronie internetowej www.perlasport.
pl/spacer-po-zdrowie/.
Osoby, które mają problem
z rejestracją elektroniczną
(brak adresu mailowego lub
komputera) mogą skorzystać z pomocy w Dziennym
Domu Pomocy w Oświęcimiu, przy ul. Czecha 8. Dla
zarejestrowanych uczestników przewidziano atrakcyjne pakiety startowe.
Projekt finansowany jest
w ramach Narodowego
Programu Zdrowia na lata
2016–2020.

Zapisy na bal

Oświęcimscy seniorzy zareagowali na apel zamieszczony 10 września ruszyły zapisy na seniorw poprzednim wydaniu dodatku „Okiem Seniora” w spra- skie bale organizowane przez Dzienny
wie zamontowania w naszym mieście dodatkowych ławek. Dom Pomocy w Oświęcimiu.
Oświęcimska Rada Seniorów zwróciła się z apelem
do mieszkańców naszego
miasta o wskazanie miejsc,
w których powinny zostać
zamontowane dodatkowe
ławeczki, które umożliwiłyby szczególnie osobom
starszym odpoczynek podczas przemieszczania się na
dłuższych odcinkach drogi.
Wpłynęło 11 zgłoszeń drogą
telefoniczną oraz mailową.
Wszystkie propozycje zostały dokładnie przeanalizowane przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu

Miasta Oświęcim. Osiem
propozycji uznano za możliwe do zrealizowania.
Dodatkowe miejsca do odpoczynku pojawią się do
końca września w następujących lokalizacjach: 3 ławki przy ul. Cypriana Kamila
Norwida, 3 przy ul. Wiklinowej i 2 ławki przy ul. Fabrycznej.
Uchwałę w sprawie zakupu
i montażu ławek Oświęcimska Rada Seniorów podjęła
na czerwcowym posiedzeniu. Środki finansowe na
realizację projektu pocho-

dzą z puli, którą dysponuje
rada.
Pozostałe pomysły nie mogły zostać uwzględnione,
ponieważ teren pod proponowane lokalizacje nie
jest w zarządzie miasta.
Dotyczy to w szczególności propozycji ustawienia
dodatkowych ławek przy
blokach mieszkalnych –
w takich przypadkach decyzję podejmują wspólnoty mieszkaniowe. Właśnie
tam należy zgłosić potrzebę
montażu nowych miejsc do
siedzenia.

Wprawdzie na najbliższy,
XI Wielki Bal Seniorów zaplanowany na 27 października bilety rozeszły się jak
przysłowiowe ciepłe bułeczki, można się jeszcze
zgłaszać po zaproszenia na
koncert Jerzego Połomskiego, który odbędzie się przed
częścią balową.
Przyjmowane są także zapisy na Karnawałowy Bal Seniorów, który odbędzie się
w lutym przyszłego roku.
W balu mogą uczestniczyć
wyłącznie osoby w wieku
60+ mieszkające na tere-

nie miasta Oświęcim. Jedna
osoba może zarezerwować
maksymalnie cztery bilety,
a jedna organizacja czy zrzeszenie seniorskie – maksymalnie 15 miejsc.
Zaproszenia należy odebrać
osobiście w sekretariacie
DDP do 14 dni od zapisu.
Osoby, które chcą zrezygnować z uczestnictwa w balu,
proszone są o powiadomienie organizatorów osobiście
lub telefonicznie. Na zwolnione miejsce sekretariat
zaprosi osoby z listy oczekujących.
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Za działania
na rzecz
seniorów
Oświęcimska Rada Seniorów zaprasza organizacje lub grupy seniorów
(min. 15 osób) do składania
wniosków o przyznanie nagrody za działania na rzecz
seniorów na terenie miasta
Oświęcim za rok 2018.

Z cyklu SENIORZE, BĄDŹ OSTROŻNY!

Zakupy – konsumenckie porady

Nie można nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że każdy z nas jest konsumentem, czyli osobą, która kupuje od przedsiębiorcy towary i usługi dla prywatnych, własnych celów. Niestety nie zawsze zakup
jest udany, bowiem zdarzają się przedsiębiorcy postępujący w nieuczciwy sposób.

Jak się uchronić przed takimi praktykami, jakie proNagroda (dyplom i statuetka)
blemy najczęściej zdarzaprzyznawana jest osobom
ją się seniorom i co zrobić,
fizycznym lub organizacjom
gdy dotknie nas taka sytui podmiotom działalności
acja? Niestety nawet znajopożytku publicznego za wymość przepisów prawa nie
różniające się i szczególne
działania na rzecz seniorów
daje gwarancji dokonywana terenie naszego miasta.
nia udanych zakupów, ale
Pisemne wnioski o przyznazdecydowanie ułatwia skunie nagrody wraz z uzasadteczne dochodzenie praw
nieniem należy składać
konsumenckich.
do dnia 31 grudnia br.
Jednak istnieje kilka rad
na adres: ORS ul. Solskiei wskazówek, dzięki którym
go 2 pokój 14, 32-600
łatwiej będzie ustrzec się
Oświęcim lub pocztą elekprzed nieuczciwymi przedtroniczną: rada.seniorow@
siębiorcami. Przede wszystum.oswiecim.pl/.
Wręczenie nagrody odbędzie kim przy dokonywaniu jasię podczas uroczystego
kichkolwiek zakupów, czy
spotkania dla seniorów
bezpośrednio, czy też na
w I kwartale 2019 roku,
pokazach lub internetowo
a informacja o przyznanym
należy zawsze być czujnym
wyróżnieniu zostanie przeka- i ostrożnym.
zana do mediów.
W miejscu sprzedaży konsument powinien mieć zapewnione odpowiednie warunki
Radio Seniora
techniczno-organizacyjne,
które umożliwią mu wyPrzypominamy, że w każbór towaru, sprawdzenie
dą trzecią środę miesiąca
jego jakości, kompletności
o godz. 16:00 na antenie
internetowego Radia Oświę- i działania (kupujący może
cim (www.radiooswiecim.pl) np. zażądać włączenia kupowanego urządzenia w skleemitowana jest audycja
pie). Gdy kupiony towar ma
pt. „Radio Seniora”.

wadę mamy prawo złożyć
reklamację, w której możemy określić nasze żądania
dotyczące doprowadzenia
towaru do stanu zgodności z umową. Podstawą
może być rękojmia (ustawowo uregulowany sposób
dochodzenia roszczeń od
sprzedawcy) bądź gwarancja (dobrowolne zobowiązanie sprzedawcy, importera
lub producenta odnoszące
się do jakości produktu) –
pod warunkiem, że została
udzielona. Od konsumenta
zależy wybór podstawy złożenia reklamacji.
Jak to jest z paragonem? Czy
jest on niezbędny do złożenia reklamacji? Nie, ale pamiętajmy, że dzięki niemu
łatwiej jest jej dokonać. Aby
reklamować produkt musimy udowodnić, że kupiliśmy go w danym sklepie i za
konkretną ceną. Możemy
wykazać to np. przedstawiając zeznania świadków lub
wydruk z karty płatniczej.
Jednak to paragon jest niepodważalnym dowodem.
W przypadku zakupów dokonywanych przez telefon

nym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i zachować kopię podpisanego
pisma, dowód nadania listu
i potwierdzenie odbioru.
Pamiętajmy też, że uczestnicząc w prezentacjach towaru (np. garnków, materaca itp.) nie musimy go
kupować. Nie podejmujmy
decyzji o zakupie pod wpływem chwili.

Fot. pixaby.com.pl

10

pamiętajmy, że aby umowa była zawarta skutecznie
sprzedawca musi jej treść
potwierdzić na papierze
lub innym trwałym nośniku (np. wiadomość e-mail,
płyta cd), a my powinniśmy
potwierdzić jej zawarcie
(również na trwałym nośniku). Jeśli po podpisaniu
dokumentów,
najczęściej
przywiezionych przez kuriera, chcemy zrezygnować
z umowy, to w ciągu 14 dni
od jej zawarcia można od
niej odstąpić bez podawania
przyczyny. Odstąpienie od
umowy wywiera też skutek
wobec umów dodatkowych,
np. pożyczki na zakup to-

waru. Gdy odstępujemy od
umowy towar należy zwrócić sprzedawcy na swój
koszt, a ten ma obowiązek
zwrócić nam pieniądze. Nie
musimy dokonywać zwrotu
na własny koszt, tylko wtedy, gdy zawarliśmy umowę
poza lokalem przedsiębiorstwa, np. na pokazie, towar
był dostarczony do miejsca zamieszkania klienta,
a z uwagi na właściwości
rzeczy (wielkość, ciężar)
nie można go w tradycyjny sposób odesłać pocztą.
W przypadku odstąpienia
od umowy należy wysłać
wypełniony druk na adres
sprzedawcy listem poleco-

Mieszkańcy powiatu oświęcimskiego mogą się zwrócić
o bezpłatną pomoc do powiatowego rzecznika konsumentów, który przyjmuje
w Starostwie Powiatowym
w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego pok. 121, pod nr tel.
33 844 97 33, za pośrednictwem poczty elektronicznej
e-mail rzecznik.konsumentow@powiat.oswiecim.pl
O prawach konsumenta
i pomocy dla nich informacje można znaleźć na stronie internetowej www.prawakonsumenta.uokik.gov.
pl/ (akty prawne, schematy reklamacyjne, poradniki,
formularze).
– In

Z cyklu CIEKAWY CZŁOWIEK
Kluczowa jest aktywność
Wanda Smolińska znana jest obecnie przede
wszystkim z bardzo dużego
zaangażowania w życie
Uniwersytetu Trzeciego
Wieku działającego w
Oświęcimskim Centrum
Kultury. Do UTW dołączyła
w 2003 roku. Od 2012
roku jest przewodniczącą
samorządu oświęcimskiego
uniwersytetu. Wcześniej
Wanda Smolińska działała
w miejskim samorządzie.
W latach 1994–2006 była
radną Rady Miasta Oświęcim, a przez dwie kadencje – od 1998 do 2002
i od 2002 do 2006 pełniła
funkcję wiceprzewodniczącej Rady Miasta. Za
działalność i zaangażowanie na rzecz oświęcimskich seniorów otrzymała
w 2016 roku tytuł „Super
Senior”.
Jest Pani aktywną seniorką, działa Pani w samorządzie Uniwersytetu

Trzeciego Wieku – dlaczego, co Pani daje tego
rodzaju aktywność?
Niektórzy przecież twierdzą, że lepiej na emeryturze sobie odpocząć,
wyhamować bieg życia.
W samorządzie Uniwersytetu Trzeciego Wieku działam
sześć lat. Kontakt z UTW
miałam jeszcze w okresie,
gdy byłam radną Rady
Miasta Oświęcim.
Po przejściu na emeryturę
wiedziałam, że nie mogę
zrezygnować z kontaktu
z ludźmi, że muszę być
wśród nich i postanowiłam
być słuchaczem UTW.
W pracy zawodowej
zawsze miałam kontakt
z ludźmi – kierowałam
działem służby pracowniczej, działałam w organizacji związkowej, zarówno
na szczeblu podstawowym,
jak i w federacji.
Wiedziałam, że w UTW
będę mogła się odnaleźć
i realizować.

Początkowo, z uwagi na
pełnioną funkcję społeczną, a następnie obowiązki
rodzinne, uczestniczyłam
tylko w wykładach, które
coraz bardziej mnie interesowały... I tak dałam się
wciągnąć w tryb życia tej
grupy społecznej.
Co mi daje tego typu
aktywność społeczna?
Nie wyobrażam sobie życia
tylko w czterech ścianach.
Każdy powinien cieszyć
się życiem, czyli robić to,
co kocha, realizować swe
pasje, marzenia. Pracując
czy opiekując się wnukami,
nie było na to czasu, dlatego w tak zwanej „jesieni
życia” należy pomyśleć
o sobie i zrobić coś dla
siebie. Warto spróbować.
To może być właśnie UTW,
gdzie można spotkać grupę
przyjaciół, rozwijać pasje,
realizować marzenia, utrzymywać sprawność fizyczną
i umysłową poprzez udział
w różnorodnych zajęciach

innych daje mi zadowolenie. Czuję się spełniona,
usatysfakcjonowana i to mi
wystarcza. Każdy uśmiech
ze strony słuchaczy, miła
rozmowa jest dla mnie
podziękowaniem za to,
co robię.
Muszę jeszcze dodać, że
w działaniach samorządu
bądź też wykorzystać zdowykorzystuję zdobyte dobyte doświadczenie. Każdy
świadczenie z okresu pracy
senior posiada bogate
zawodowej czy też społeczdoświadczenie zawodowe
nej. Uważam, że, jak to
i życiowe.
Pani nazwała, „wyhamowaDziałając w samorządzie
nie biegu życia” to szybsze
mogę robić coś dla słuchaczy uniwersytetu, a zarazem starzenie się, a przecież
poprzez aktywność można
dla siebie. Wraz z samoczuć się długo młodym
rządem, współpracując na
i potrzebnym.
bieżąco z koordynatorem
UTW, organizujemy dla
Co według Pani wpływa na
słuchaczy różnego rodzaju
wykłady, zajęcia dodatkowe, dobre samopoczucie senioimprezy, wyjazdy do teatru, rów? Pytam o to, ponieważ
na koncerty i wycieczki kra- obserwując osoby w „jejoznawcze. Jak dotychczas, sieni życia” zauważam, że
osoby aktywne (i ruchowo,
z urozmaiconymi propozyi umysłowo) lepiej radzą socjami trafialiśmy w oczekibie w różnych sytuacjach,
wania słuchaczy – zawsze
są weselsze, łatwiej im
jest komplet uczestników.
poradzić sobie w różnych
Praca w samorządzie,
sytuacjach kryzysowych
organizowanie czegoś dla

i problemowych, ale nie
tylko. Czy Pani podziela te
opinie?
Tak, ma Pani rację, że
osoby aktywne lepiej sobie
radzą w życiu. Są częściej
uśmiechnięte, zadowolone,
przyjazne, życzliwe. W pełni podzielam te opinie.
Nie mają czasu nudzić się,
nie myślą o chorobach,
o starzeniu się i o śmierci.
Ćwiczenia umysłowe i fizyczne pozwalają im dłużej
zachować sprawność
fizyczną, umysłową oraz
samodzielność. A jeżeli
jeszcze znajdują zrozumienie i mają wsparcie w najbliższych, to z pewnością
są szczęśliwe. Do poprawy
życia seniorów przyczynia się również realizacja
różnorodnych programów
społecznych dla nich
przeznaczonych, likwidacja
barier architektonicznych
i innych.
Dziękuję za rozmowę.
– Marzena Wilk
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Orzeczenie o niepełnosprawności

Kluby seniora
zapraszają

Niepełnosprawność rozumiemy zazwyczaj jako trwałe ograniczenie fizyczne czy kalectwo. Jednak definicja tego pojęcia jest znacznie szersza. Dlatego orzeczenie o niepełnosprawności mogą otrzymać osoby,
którym naruszenie sprawności organizmu utrudnia bądź uniemożliwia codzienną aktywność.
barier w komunikowaniu
się (na przykład zakupu
komputera),
likwidacji
Orzeczenie o niepełnobarier technicznych (na
sprawności może otrzymać
przykład zakupu urząkażdy senior, który ma nadzenia, które umożliwia
ruszoną sprawność organiwjazd wózka inwalidzkiezmu oraz przez swoje ogrago z napędem elektryczniczenia wymaga opieki
nym do samochodu),
lub pomocy od innych, ma
•
skorzystać z usług: soproblemy z codziennymi
cjalnych i opiekuńczych,
czynnościami i potrzebuje
terapeutycznych, rehabiurządzeń, które pomagają
litacyjnych, które są ofew prawidłowym funkcjonorowane przez instytucje
waniu np. protezy, implanpomocy społecznej czy
tu ślimakowego, osobistej
organizacje pozarządowe,
pompy insulinowej.
pocztowych,
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
warto • skorzystać z ulg: podatkowych (na przykład
uzyskać, ponieważ na jego
z odliczenia od dochodu
podstawie można starać się
wydatków na cele rehao różne świadczenia, ulgi
bilitacyjne), na przejazi uprawnienia. Można np.:
dy środkami transportu
• uzyskać świadczenia opiepublicznego, w placówkuńcze, dodatek mieszkakach kulturalnych i sporniowy, kartę parkingową,
towych.
• dostać
dofinansowanie
do: turnusu rehabilitacyjnego, sprzętu rehabilita- Co zrobić,
cyjnego, przedmiotów oraby otrzymać
topedycznych i środków
pomocniczych, likwidacji orzeczenie:
barier architektonicznych
(na przykład montażu po- 1. Przygotuj wniosek o wychylni, usunięcia progów danie orzeczenia o stopniu
w budynku), likwidacji niepełnosprawności i druk

zaświadczenia lekarskiego
(do pobrania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub na stronie http://
www.pcproswiecim.pl).
2. Idź na wizytę do lekarza, u którego się leczysz.
Poproś, żeby wypełnił zaświadczenie o twoim stanie zdrowia (jest ono ważne
30 dni kalendarzowych od
dnia, kiedy lekarz je wypełni!).
3. Wypełnij wniosek.
4. Zbierz pozostałe dokumenty, które potwierdzają
twój stan zdrowia:
• dokumentację medyczną – na przykład karty informacyjne leczenia
szpitalnego, dokumentację z przebiegu leczenia
ambulatoryjnego, wyniki
dodatkowych badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych,
• inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na
ustalenie stopnia niepełnosprawności – jeśli takie
masz. Na przykład opinia
psychologiczno-pedagogiczna.
5. Złóż wniosek i dokumenty w zespole do spraw orze-

kania o niepełnosprawności.
Pamiętaj, że zaświadczenie
lekarskie jest ważne tylko
30 dni od dnia wystawienia.
6. Czekaj na pismo z informacją o terminie posiedzenia składu orzekającego.
7. Idź na posiedzenie w wyznaczonym terminie. Skład
orzekający zbada cię i ustali zakres twoich ograniczeń
oraz stopień niepełnosprawności.
8. Czekaj na orzeczenie. Dostaniesz orzeczenie o:
• lekkim, umiarkowanym
albo znacznym stopniu
niepełnosprawności,
• niezaliczeniu do żadnego
ze stopni niepełnosprawności.
Możesz je dostać na stałe albo na określony czas
(skład orzekający oceni, czy
może się poprawić twoja

zdolność do prawidłowego
funkcjonowania).
9. Jeśli dostaniesz ostateczne orzeczenie — możesz
złożyć wniosek o wydanie
legitymacji osoby niepełnosprawnej. Dzięki takiej legitymacji możesz korzystać
z ulg i uprawnień (dodatkowo należy wypełnić wniosek
o legitymację i dostarczyć
aktualne zdjęcie o wymiarach 35 mm × 45 mm).
Wniosek o wydanie orzeczenia składa się w powiatowym zespole do spraw
orzekania o niepełnosprawności, który mieści się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu,
ul. Bema 4 (internat Technikum Chemicznego) tel.
338425713, e-mail: pcpr.
zo@powiat.oswiecim.pl/.
– Agata Lorek

Fot. pixaby.com.pl

Po co i dla kogo ?

Elektronika ułatwia życie seniorom
W maju Oświęcim przystąpił do projektu Małopolski Tele-Anioł, dzięki któremu
aż 10 tys. osób z naszego województwa może zostać objęte zdalną opieką medyczną i otrzymać opaski bezpieczeństwa.
wyświetlacza, ma trzy przyciski.
Czerwony guzik „SOS” pozwala automatycznie połączyć się z Centrum Teleopieki, w którym przez całą
dobę pracują specjaliści,
m.in. ratownicy medyczni,
którzy po odebraniu zgłoszenia ocenią stopień zagrożenia i udzielą odpowiedniej
pomocy, łącznie z wezwaniem pogotowia lub wsparcia adekwatnego do powodu
wezwania.
Opaska ma własną kartę SIM
i indywidualny numer. Naciskając zielony przycisk, można zadzwonić do Centrum
Teleopieki i uzyskać pomoc
wykwalifikowanej
kadry
specjalistów w sprawach życia codziennego. Można zapytać o przysługujące świad-

Fot. www.malopolska.pl

Tel-Anioł umożliwia zorganizowanie opieki z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii w taki sposób,
by osoby niesamodzielne
mogły jak najdłużej bezpiecznie pozostawać w miejscu zamieszkania. Skierowany jest do osób, które
z powodu złego stanu zdrowia, niepełnosprawności czy
podeszłego wieku powinny
być objęte stałą opieką.
Pacjenci przystępujący do
projektu otrzymują opaski
bezpieczeństwa na nadgarstek. Urządzenie przypomina elektroniczny zegarek,
jest lekkie i łatwe w obsłudze. Ma wbudowany mikrofon i głośnik, można
więc swobodnie przez nie
rozmawiać, nie jest do tego
potrzebny telefon. Zamiast

czenia socjalne, możliwe
formy pomocy społecznej
czy dostępne formy aktywizacji
społeczno-ruchowej
i kulturalnej w najbliższej
okolicy. Centrum oferuje
także wsparcie asystentów
teleopieki i psychologa.
Na opaskę mogą również
zadzwonić pracownicy Centrum Teleopieki czy bliscy
uczestnika projektu.
Opaski wyposażone są także
w dodatkowe funkcje: czuj-

nik upadku, GPS, lokalizator położenia opaski oraz
czujnik tętna. Dodatkowo,
naciskając trzeci, żółty przycisk można odsłuchać komunikat m.in. o aktualnej
godzinie oraz liczbie przebytych kroków.
Małopolski Tele-Anioł to
nie tylko opaska bezpieczeństwa i Centrum Teleopieki. Dodatkowo 3216 osób
zostanie objęte wsparciem
w postaci usług opiekuńczych lub sąsiedzkich usług
opiekuńczych świadczonych
w miejscu zamieszkania.
Osoby, które chcą uczestniczyć w projekcie muszą
spełniać łącznie następujące
kryteria: mieszkać i przebywać na terenie województwa małopolskiego oraz być
osobą niesamodzielną. Na-
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leży przez to rozumieć, że
wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność sprawiają, że osoba wymaga opieki lub wsparcia, ponieważ
nie może samodzielnie wykonywać co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego
(np. samodzielne robienie
zakupów, przygotowywanie i spożywanie posiłków,
sprzątanie, poruszanie się,
wychodzenie z domu, ubieranie i rozbieranie, higiena
osobista, itp.).
Szczegółowe
informacje
o projekcie dostępne są na
stronie internetowej www.
malopolska.pl/teleaniol/.
Dodatkowych informacji
można także szukać w biurze projektu, tel. 126160611.
Formularz
zgłoszeniowy do projektu Małopolski Tele-Anioł można pobrać na stronie internetowej
projektu oraz w Dziennym
Domu Pomocy w Oświęcimiu (DDP) przy ul. Cze-

Na terenie Oświęcimia,
przy radach osiedli działa
siedem klubów seniora.
Kluby te spełniają ważną
rolę integracyjną, szczególnie
w dzielnicach na peryferiach miasta, gdzie osobom
starszym niejednokrotnie
trudno dotrzeć na imprezy
organizowane dla seniorów
w centrum miasta.
W klubach można spotkać
się z rówieśnikami, poczytać
prasę, wypożyczyć książki,
zagrać w karty lub gry planszowe. Członkowie organizują wigilijki, spotkania przy
muzyce, a nawet imprezy
sylwestrowe czy zabawy
karnawałowe. Popularne są
imprezy plenerowe przy grillu
lub ognisku.
Kluby serdecznie zapraszają
do swoich siedzib:
– Klub Seniora „KROKUS” –
os. Zasole, ul. Obozowa 43
– Klub Seniora „WRZOS” –
os.Błonie, ul. Bałandy 4d
– Klub Seniora „STARE
MIASTO” – os. Stare Miasto,
ul. Dąbrowskiego15
–Klub Seniora „DWORY-KRUKI” – os. Dwory,
ul. Zwycięstwa 45
– Klub Seniora „MONOWICE” – os. Monowice, ul. Stara Droga 12
– Klub Seniora „STARE
STAWY” – os. Stare Stawy,
ul. Zagrodowa1
– KOLPINGOWSKI Klub Seniora – os. Chemików, salka
katechetyczna parafii pw. św.
Maksymiliana Kolbe

cha 8, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Oświęcimiu (MOPS) przy
ul. Sobieskiego 15b. Pracownicy tych instytucji oferują pomoc w wypełnieniu
wniosku. Wypełniony formularz zgłoszeniowy można przesłać pocztą na adres
biura projektu, złożyć osobiście w Agendzie Urzędu
Marszałkowskiego w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 21, tel. 338423264 lub za
pomocą MOPS i DDP.
Osoby niesamodzielne, które nie wychodzą z domu
mogą otrzymać formularz
np. podczas wizyty pracownika socjalnego – w tym
celu należy skontaktować się z MOPS-em – tel.
338479000.
Realizatorem projektu Małopolski Tele-Anioł jest
Województwo
Małopolskie wraz z Caritas Diecezji Kieleckiej i Stowarzyszeniem Europejski Instytut
Rozwoju Regionalnego. Jest
on współfinansowany przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Wybory tuż-tuż
Zbliżają się wybory samorządowe, które zostały ustalone na 21 października. Warto sprawdzić, które lokale wyborcze dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz czy możemy zagłosować przez pełnomocnika lub korespondencyjnie.
Jak informuje Komisarz Wyborczy w Krakowie III głosować
korespondencyjnie
mogą wyborcy posiadający
orzeczenie o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z 27.08.1997 r.
o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do
pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do
pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
którym przysługuje zasiłek
pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać
zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Krakowie III najpóźniej do dnia 8 października
2018 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy
najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym
lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z 27.08.1997 r.
o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do
pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do
pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
którym przysługuje zasiłek
pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu
pełnomocnictwa
powinien
zostać złożony do Prezydenta Miasta Oświęcim (Wydział
Spraw Obywatelskich, ul. Solskiego 2, tel. 338429309) najpóźniej do 12 października br.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbędzie się 21 października br. w godz. 7:00–21:00.

Nr
obwodu Granice obwodu głosowania
głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Jaracza, Kiełbasy, Kręta, Legionów (numery parzyste od 12 i numery nieparzyste od 17),
Leszczyńskiej, Maksymiliana Kolbego, Osiedle rtm. W. Pileckiego, Osiedlowa, Ostatni Etap,
Plac im. M. Kołodzieja, Polna, Skośna, Szajny, Szarych Szeregów, Więźniów Oświęcimia
(numery od 6), Żołnierzy Września

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5, ul. Eugeniusza
Kalicińskiego 5, 32-600 Oświęcim
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Bartoszewskiego, Kalicińskiego, Obozowa, Orłowskiego, Powstańców Warszawy (bez numerów 2, 4, 6)

Powiatowy Zespół nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im.
Komisji Edukacji Narodowej, ul. Obozowa 39, 32-600 Oświęcim

3

Garbarska, Krzywa, Powstańców Warszawy (numery 2, 4, 6)

Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”, ul. Powstańców Warszawy 1A,
32-600 Oświęcim

4

Chodniki, Cynkowa, Cyprysowa, Dworcowa, Jana Pawła II, Kilińskiego, Kraszewskiego, ŁukoSzkoła Podstawowa nr 7, ul. Wyzwolenia 3, 32-600 Oświęcim
wa, Młyńska, Orląt Lwowskich, Orzeszkowej, Powstańców Śląskich, Prusa, Wąska, Więźniów
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Oświęcimia (numery do 5), Wyzwolenia

5

Cicha, Jesionowa, Konarskiego, Konopnickiej. Krótka, Legionów (numery nieparzyste od 1
do 15 i numery parzyste od 2 do 10), Nideckiego (bez numerów 18, 20 i 22), Sakranusa,
Sikorskiego, Strzelecka, Syreniusza, Szewczyka, Wałowa, Wilkosza, Zacisze

Powiatowy Zespół nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. S. Konarskiego,
ul. Stanisława Konarskiego 24, 32-600 Oświęcim
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6

Bałandy, Makowskiego, Nideckiego (numery 18, 20 i 22)

Klub MSM BUDOWLANKA, ul. Wiktora Bałandy 4D, 32-600 Oświęcim

7

Andersena, Arciszewskiego (dawna ulica Fika), Brzechwy, Chopina, Dąbrowskiego (numery
nieparzyste od 1 do 33), Górnickiego, Harcerska, Klucznikowska, Korczaka, Kościelna, Kow- Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Ignacego Krasickiego 16, 32-600 Oświęnackiej, Krasickiego, Łączna, Makuszyńskiego, Mała, Piasek, Piłsudskiego, Plebańska, Plac
cim
Rybny, Plac Skarbka, Solna, Spadzista, Szelburg-Zarembiny, Wojska Polskiego, Wysoka, Wy- Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
sokie Brzegi (numery parzyste do 30 i numery nieparzyste do 13) Zamkowa, Żwirki i Wigury

8

Bulwary, Dąbrowskiego (numery parzyste od 2 do 32), Jagiełły (numery nieparzyste do 45
i numery parzyste do 38), Joselewicza, Klasztorna, Knycza, Królowej Jadwigi, Mały Rynek,
Mayzla, Mickiewicza, Mikołajska, Parkowa, Piastowska, Plac Słoneczny, Plac Kościuszki,
Podstawie, Przeczna, Rynek Główny, Sienkiewicza, Solskiego, Stolarska, Św. Jana Bosko,
Wąwóz, Zaborska (numery nieparzyste do 21 i numery parzyste do 36)

9

Ceglana, Głogowa, Jagiełły (numery parzyste od 40 i numery nieparzyste od 47), Kamieniec, Niepubliczne Przedszkole „Jedyneczka”, ul. Kościelecka 1, 32-600
Kościelecka, Łęgowa, Nowe Stawy, Pod Olszyną, Willowa, Zajazdowa
Oświęcim

10

Budowlanych

11

Dąbrowskiego (numery od 34 do 45 i numery nieparzyste od 47 do 59), Plac św. MaksymiPrzedszkole Miejskie nr 15, ul. Budowlanych 43, 32-600 Oświęcim
liana, Śniadeckiego (numery nieparzyste od 41)

12

Szpitalna (numery od 1 do 24 i numery parzyste od 26 do 118)

Przedszkole Miejskie nr 14, ul. Władysława Broniewskiego 12, 32-600
Oświęcim

13

Asnyka, Broniewskiego, Dąbrowskiego (numery nieparzyste od 65), Grottgera, Kasprowicza,
Krasińskiego, Norwida, Plac Pokoju, Staffa, Struga, Śniadeckiego (numery parzyste od 26),
Wiklinowa, Żeromskiego

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4, ul. Jędrzeja
Śniadeckiego 26, 32-600 Oświęcim
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

14

Górzysta, Koszykowa, Lipowa, Nadwiślańska, Okrężna, Pod Krukami, Przysiółek Bajcarki,
Rada Osiedla Dwory-Kruki, ul. Zwycięstwa 45, 32-600 Oświęcim
Przysiółek Mańki, Szpitalna (numery nieparzyste od 25), Techniczna, Wiejska, Wodociągowa,
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Wysokie Brzegi (numery nieparzyste od 15 i numery parzyste od 32), Zwycięstwa

15

Bohaterów Monte Cassino, Łukasiewicza (numery nieparzyste), Marchlewskiego, Obrońców
Westerplatte, Olszewskiego (numery od 1 do 30 i numery parzyste od 32 do 38), Smoluchowskiego, Zawidzkiego (numery parzyste)

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 2, ul. Karola Olszewskiego 2a, 32-600 Oświęcim

16

3 Maja, Matejki, Nojego, Pilata, Zaborska (numery nieparzyste od 23 do 29), Zawidzkiego
(numery nieparzyste)

Miejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu, ul. Józefa Nojego 2B, 32-600 Oświęcim
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

17

Czarnieckiego, Czecha, Łukasiewicza (numery parzyste), Śniadeckiego (numery nieparzyste
od 23 do 39 i numery parzyste od 22 do 24), Tysiąclecia (numery nieparzyste od 23)

Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Jędrzeja Śniadeckiego 24, 32-600
Oświęcim
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

18

Batorego, Gałczyńskiego, Kochanowskiego, Kopernika, Paździory, Porębskiego, Przy Potoku,
Reja, Rydla, Słowackiego (numery nieparzyste od 1 do 23), Sobieskiego, Tuwima, Wyspiańskiego (numery parzyste od 4 do 6 i numery od 7 do 23), Zaborska (numery nieparzyste od
31 i numery parzyste od 38)

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 11, Aleja Juliusza
Słowackiego 2A, 32-600 Oświęcim

19

Chrobrego, Dąbrowskiego (numery parzyste od 46), Lehnerta, Staszica, Skłodowskiej-Curie,
Śniadeckiego (numery od 1 do 21), Tysiąclecia (numery nieparzyste od 1 do 21), Wróblewskiego (numery parzyste od 2 i numery nieparzyste do 7)

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 8, Aleja Juliusza
Słowackiego 41, 32-600 Oświęcim

20

Bema (numery nieparzyste od 1 do 13, numer 2, numery od 14 do 17 i numer 19), Okrzei,
Przedszkole Miejskie nr 7, Aleja Juliusza Słowackiego 8, 32-600
Przedszkolna, Reymonta, Słowackiego (numery parzyste od 2 do 30), Wyspiańskiego (numeOświęcim
ry nieparzyste od 1 do 5)

21

Kusocińskiego, Mendelejewa, Mieszka I, Olszewskiego (numery nieparzyste od 31), Partyzantów, Słowackiego (numery nieparzyste od 25 i numery parzyste od 32), Wróblewskiego
(numery nieparzyste od 9)

22

Bema (numery parzyste od 4 do 12, numery parzyste od 18 i numery nieparzyste od 21),
Chemików (numery nieparzyste od 9 i numery parzyste od 20), Dąbrówki, Fabryczna, Foksa,
Powiatowy Zespół nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa SportoGłowackiego, Gospodarcza, Grabowiecka, Graniczna, Grobelna, Kwiatowa, Niwa Monowicka,
wego i Technicznych, ul. gen. Józefa Bema 8, 32-600 Oświęcim
Nowa, Odnoga (numery parzyste od 48), Ogrodnicza, Olszewskiego (numery parzyste od
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
40 do 56), Pod Borem, Polowiecka, Rolna, Różana, Stara Droga, Stawowa, Szustera, Unii
Europejskiej, Zachodnia, Zielona

23

11 Listopada, Chełmońskiego, Gajowa, Kossaka, Malczewskiego, Nad Młynówką, Sadowa,
Świętej Barbary, Zagrodowa, Zatorska

Dom Osiedlowy Stare Stawy, ul. Zagrodowa 1, 32-600 Oświęcim
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

24

Zespół Opieki Zdrowotnej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, Wysokie Brzegi 4, 32-600
Oświęcim

25

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej (Siostry Serafitki)
Prowincja Oświęcimska w Oświęcimiu

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej (Siostry Serafitki) Prowincja Oświęcimska w Oświęcimiu, plac
Tadeusza Kościuszki 8, 32-600 Oświęcim

Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Królowej Jadwigi 12, 32-600 Oświęcim
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Budowlanych 68, 32-600 Oświęcim

Powiatowy Zespół nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych, gen. Józefa Bema 8, 32-600 Oświęcim
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

„Okiem Seniora” redaguje zespół w składzie: Anna Gryzowska, Krystyna Kądziołka, Ewelina Kostaś, Agata Lorek, Marzena Wilk

kultura
Plakat w trosce o innych
Wystawa VII Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego „Twórczo dla praw człowieka” została
otwarta.

Międzynarodowe
Biennale
Plakatu Społeczno-Politycznego powstało z inicjatywy
Międzynarodowego Domu
Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu oraz oświęcimskiego
artysty Pawła Warchoła. Ideą
projektu było zorganizowanie w Oświęcimiu forum artystycznej wymiany poglądów
na temat największych problemów współczesnego świata.
Społeczno-polityczny
wydźwięk plakatów, które przysyłane są na biennale do
MDSM od 2006 roku jest
coraz bardziej donośny, czego dowodem jest wzrastające

zainteresowanie konkursem
wśród artystów, twórców,
ale i odbiorców oraz rosnący w Polsce prestiż projektu. Prezentowane na wystawie plakaty są artystycznie
przemyślanym odzwierciedleniem czasów i problemów
współczesnego świata, dlatego ich waga jest coraz większa. Obecnie biennale stanowi
jeden z najważniejszych i najbardziej prestiżowych projektów MDSM, a Oświęcim
w ciągu ponad dwunastu lat
funkcjonowania projektu stał
się jednym z rozpoznawalnych polskich centrów sztuki

plakatu. Aktualnie w zbiorach
instytucji znajduje się prawie
3 tysiące plakatów. Wystawy prac z biennale prezentowane były w wielu polskich
miastach, ale też w Brukseli
i Strasburgu (w Parlamentach
Europejskich), miastach niemieckich, w Esch-sur-Alzette
w Luksemburgu i w Rumunii.
Goście wernisażu wysłuchali prelekcji dyrektor Muzeum
Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, dr Marii Anny
Potockiej, która choć z powodu wcześniejszych zobowiązań nie mogła być obecna
tego wieczoru w Oświęcimiu,

przygotowała kilkunastominutowe wystąpienie, odtworzone na ekranie.
– Tego typu sztuka wymaga
szczególnej postawy twórczej i wyrazistej osobowości.
Autor musi być w pełni zaangażowanym obywatelem
świata, który stara się naprawić. Nie może uciekać w wewnętrzną neurozę, ponieważ
w tej grze artystycznej nie jest
ważna jego wrażliwość, tylko
dobro ludzi, wśród których
zaznacza swoją obecność.
To może być miasto, kraj lub
świat. Twórca plakatów to
człowiek, którego wolność zawiera się w trosce o innych.
Ta wolność spełnia się w potwierdzeniach własnej skuteczności, czyli w dyskusjach
publicznych na tematy sygnalizowane przez artystę – mówiła dr Maria Anna Potocka.
– Problemy podejmowane
przez plakat zaangażowany stanowią projekcję tego,
co w danym czasie jest największym zagrożeniem dla
świata. Proporcje się zmieniają, niemniej tematy na razie
pozostają te same. Ich esencję
stanowią prawa człowieka, co
wskazuje na to, że moralność
globalna zaczyna koncentrować się na szczęściu jednostki, a nie na usprawiedliwianiu
politycznych czy ideologicznych posunięć. To bardzo
optymistyczny sygnał. Walka
o prawa człowieka sprowadza się w plakacie zaangażowanym do sprzeciwu wobec
wszystkiego, co je narusza.
Największymi zbrodniami są

Przemawiały budynkami
Dzieje Oświęcimia stały się punktem wyjścia do powstania spektaklu pt. „Zagramy miasto. Młodzi na scenę!”, który można było zobaczyć 14 września w Oświęcimskim Centrum Kultury.
Spektakl jest efektem wakacyjnych warsztatów teatralnych,
na które Miejska Biblioteka
Publiczna Galeria Książki zaprosiła młodych mieszkańców naszego miasta. Swoją
premierę miał 27 lipca w auli
oświęcimskiej książnicy.
To nie było zwykłe przedstawienie, bliżej mu było do czytania performatywnego niż
do spektaklu w tradycyjnej
formie. Młode aktorki wcieliły się w budynki i miejsca
z naszego miasta. Ich ustami
bulwary, jezioro Kruki, zamek, Galeria Książki czy nieistniejący już pawilon handlowy „Tęcza” opowiadały
swoją historię. Publiczności
zaprezentowały się: Aleksandra Gołowieszko, Oliwia Janiga, Gabriela Jarecka, Emilia

Wanat, Anna Żak oraz Maja
Wysoczańska, która jako jedyna zaprezentowała nie budynek czy plac, a napisaną
przez siebie legendę.

Koordynatorką projektu i reżyserem spektaklu była oświęcimianka Anna Kądziołka,
aktorka Teatru Współczesnego w Krakowie.

– Wszystko, co zostało zaprezentowane w „Zagramy
miasto” – od tematyki, przez
pomysły na środki wyrazu
i ruch sceniczny, aż po kostiu-
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na tym polu przemoc w rodzinie, poniżaie mniejszości,
wykluczenia narodowościowe, ograniczenie wolności
słowa, handel ludźmi, pogarda dla kobiet, dyktatura religii, dyktatura polityczna,
przymus służby wojskowej,
ograniczony dostęp do edukacji, megalomania narodowa oraz agresja ideowa – zaznaczyła dr Potocka.
W tym roku w konkursie
wzięło udział 394 artystów
z 38 krajów. Spośród nadesłanych 758 plakatów do wystawy zakwalifikowano 73.
W trakcie przyjmowania i rejestrowania przesyłek zdarzały się momenty wzruszające.
– Jednym z takich była chwila otwarcia korespondencji
od artysty, w której prosi nas
o wydrukowanie plakatu, ponieważ wie, że w jego kraju –
Filipinach jest cenzura, jeśli
wysłałby go tradycyjną pocztą, na pewno by tej przesyłki nie wypuściła z kraju. Był
też list od kobiety, Pakistanki
mieszkającej w Iranie, w którym prosi o wzięcie jej plakatu pod uwagę, choć wydru-

kowała go na zwykłej kartce
A3, wyjaśniając, że nie miała
ani organizacyjnie, ani finansowo możliwości by zrobić to
inaczej – relacjonuje Joanna
Klęczar-Déodat, kierownik
działu komunikacja, media
i projekty w MDSM.
W wyniku dwuetapowej kwalifikacji, międzynarodowe jury
przyznało I nagrodę Jouri Toreev z Białorusi za plakat „Censorship”, II nagrodę Patrycji
Longawie za plakat „Tłum”,
a III nagrodę Justynie Jędrysek
za plakat „Hollywood”. Szczegółowe wyniki konkursu znaleźć można na stronie internetowej www.mdsm.pl/.
Wieczór zakończył się przejmującym spektaklem plenerowym „Cisza w Troi” Teatru
Biuro Podróży podejmującym temat okrucieństwa wojny i uchodźctwa widziany
przez pryzmat dzieci.
Wystawę VII Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego można
oglądać w MDSM do końca
października 2018 r.
– Marzena Wilk

my – zostało wypracowane
podczas wakacyjnych warsztatów. Wraz z uczestniczkami rozmawiałyśmy o naszym
mieście, z czym nam się kojarzy, co jest w nim inspirującego, ciekawego, co w nim
lubimy. W ten sposób zrodził
się ten spektakl – mówi Anna
Kądziołka.
– Opowiadałam dziewczynom o pracy w teatrze, tłumaczyłam, jak zbudować
rolę, na czym polegają sceny,
jaki ma być aktor. Korzystając
z tej wiedzy, młode aktorki
budowały swoje role. Myślę,
że efekty tej pracy są niezłe –
dodaje Anna Kądziołka.
Równolegle z warsztatami teatralnymi odbywały się zajęcia charakteryzatorskie. Ich
uczestniczki mogły do razu
wprowadzić w życie nabyte umiejętności, bo to właśnie one malowały koleżanki z grupy teatralnej do obu
spektakli.
Jak podkreślała wicedyrektor MBP Galeria Książki
w Oświęcimiu Mariola Talewicz spektakl ten stanowi
wkład biblioteki w obchody

rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Młodzież skupiła się
na odkrywaniu swojej małej
ojczyzny, co jest równie ważne jak duże akcje o charakterze narodowym. Poznawanie
lokalnej historii, czerpanie
z niej, docenianie miejsca
swojego zamieszkania i troska o nie stanowi podstawę
pod kształtowanie się dojrzałej postawy patriotycznej
o realnym wymiarze.
„Zagramy miasto. Młodzi na
scenę” był realizowany w ramach szerszego programu
pn. „Patriotyzm jutra”, do
którego przystąpiła oświęcimska biblioteka, finansowanego ze środków Muzeum
Historii Polski. To ogólnopolski program grantowy, który służy odkrywaniu
i upowszechnianiu wiedzy
z zakresu historii Polski oraz
wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego
dziedzictwa i kultury.
– ekt
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Czy znajdą alibi?

Wydarzenia
w Oświęcimskim Centrum Kultury

12 października o godzinie 19:00 w Oświęcimskim Centrum
Kultury odbędzie się spektakl komediowy z Teatru Capitol
w Warszawie pt. „Alibi od zaraz”.
Przyłapany na zdradzie mąż
potrafi wznieść się na wyżyny kreatywności! Sztuka Jeana Poireta „Alibi od zaraz”
jest tego niezbitym dowodem.
Michel zaprasza do domu
piękną młodą dziewczynę.
Gdy powoli wciela w życie

21.09 godz. 14:00 XVII Międzynarodowy Konkurs
Plastyczny „Darujmy światu
pokój” – podsumowanie
konkursu, wręczenie nagród,
otwarcie pokonkursowej
swoje marzenia o romansie, ga niedoszłą kochankę do wystawy
w drzwiach staje jego żona wspólnego odgrywania absoczytaj s. 8

Sophie!
Zdezorientowany
i przerażony wizją rozwodu
z dobrze sytuowaną małżonką, potrzebuje porządnego
alibi. Na poczekaniu wymyśla
niedorzeczną historię i wcią-

lutnie nieprzemyślanej farsy.
Jakie alibi będzie najbardziej
wiarygodne? W co uwierzy
żona? Scenariusza komicznej
intrygi nie zna nikt! Nawet
sam autor!
W spektaklu w reżyserii Marcina Sławińskiego będzie
można zobaczyć plejadę znakomitych aktorów, znanych
z teatralnych desek i srebrnego ekranu. Bilety w cenie
80 zł, 70 zł i 60 zł do nabycia
w OCK.
– adam

21–23.09 Jesień Oświęcimska
(Rynek Główny)
23.09 godz. 13:30 Niedziela Jesieni Oświęcimskiej
z muzyczną podróżą w czasie
– koncerty: Jack Band, Singin’
Birds i The Backwards
czytaj s. 16
27.09 godz. 18:00 „Album
z podróży. Z czego słynie
Meksyk?” – „Spotkanie przy
globusie” z Iwoną Żelazowską

Związki ludzi inteligentnych
Spektakl „Ludzie inteligentni” to przewrotna komedia będącą połączeniem rozważań o relacjach międzyludzkich, inteligentnego humoru i aktorstwa na najwyższym poziomie.
przyjaciele i ich partnerki
mnożą teorie i domysły.
Spektakl komediowy w reżyserii Olafa Lubaszenki odbędzie się 7 listopada o godzinie 19:00 w Oświęcimskim
Centrum Kultury. Na scenie
zobaczymy plejadę gwiazd:
Renatę Dancewicz, Paulinę
Holtz, Izabelę Kunę, Szymona
Bobrowskiego, Rafała Królikowskiego, Bartłomieja Topę.
Bilety w cenie 95 zł, 85 zł
i 75 zł.
– adam

Nie ma nudnych związków.
Są tylko mało kreatywni partnerzy. Na szczęście bohaterowie sztuki Fayeta to ludzie
inteligentni, bo kiedy ich
związek wkracza w nieciekawą fazę dojrzałej harmonii,
potrafią znaleźć sposób na
wyjście z impasu.
Po 15 latach wspólnego życia David podejmuje decyzję
o rozstaniu. Ku jego zdziwieniu jego żona Chloe zgadza
się. W głowie mężczyzny rodzą się podejrzenia, a jego

Muzyczny hołd
Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza na koncert pt.
„W hołdzie wolności” w wykonaniu Andrzej Jagodziński
Trio i gości.
Koncert wzrusza, zaskakuje, edukuje, skłania do historycznej refleksji, łączy pokolenia i jednoczy słuchaczy
bez względu na wiek, płeć,
pochodzenie czy polityczne
poglądy.
Będzie można usłyszeć piosenki patriotyczne i wolnościowe w autorskich, oryginalnych i genialnych aranżacjach
wybitnego polskiego piani-

sty Andrzeja Jagodzińskiego.
Usłyszymy między innymi:
„Wojenko, wojenko”, „Deszcz,
jesienny deszcz”, „Czerwo-

ne maki na Monte Cassino”,
„Biały Krzyż”, „Mury” i „Nie
pytaj o Polskę”.
Koncertu odbywającego się
w ramach projektów A to Polska właśnie i Kultura 50/50
będzie można posłuchać
12 listopada o godzinie 18:00
w Oświęcimskim Centrum
Kultury. Bilety w cenie 30 zł.
– adam

Dziennikarka i pasjonatka
podróży Iwona Żelazowska
opowie m.in. o doskonałej
kuchni, o produkcji tequili
i mezcalu, a także kulturze
spożywania tych typowych
meksykańskich trunków.
Będzie można także posłuchać minirecitalu w wykonaniu gościa specjalnego
spotkania – Alberto Suazo
Sancheza, który zaprezentuje
utwory mariachi – meksykańskich muzyków. Wstęp
wolny.
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

jąc 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.
Koncert odbędzie się w sali
kameralnej, liczba miejsc
ograniczona, miejsca nienumerowane. Bilety w cenie
10 zł do nabycia w OCK.
29.09–30.10 VI Tygiel Teatralny – prezentacje teatralne
czytaj obok
2.10 godz. 16:00 Inauguracja roku akademickiego
2018/2019 Uniwersytetu
Trzeciego Wieku – „Idea niezawisłości sędziowskiej” –
wykład prof. Fryderyka Zolla
5.10 godz. 19:00 Waldemar
Malicki – „Klasyka po bandzie”
6.10 V Oświęcimskie Spotkania Artystyczne Seniorów
10.10 godz. 11:00 Dzień
Zdrowia Psychicznego
11.10 godz. 12:00 Powiatowy
Dzień Edukacji Narodowej
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. 11:00 Inauguracja roku akademickiego
2018/2019 Oświęcimskiego
Uniwersytetu Dziecięcego
13.10 godz. 20:00 15-lecie
Kabaretu Skeczów Męczących
15.10 godz. 17:00 Miejski
Dzień Edukacji Narodowej
20.10 godz. 16:00 50 lat
Reprezentacyjnego Zespołu
Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim – koncert jubileuszowy
czytaj obok
26.10 godz. 18:00 „Wady
i waszki” – program Kabaretu
Hrabi
27.10 XI Wielki Bal Seniorów

Son House Gospel Blues Society promuje bluesa zgodnie
z tradycją gatunku, proponu-

7.11 godz. 19:00 „Ludzie
inteligentni” – spektakl komediowy w wykonaniu: Renaty
Dancewicz, Pauliny Holtz, Izabeli Kuny, Szymona Bobrowskiego, Rafała Królikowskiego,
Bartłomieja Topy
czytaj obok

9.11 godz. 12:00 „Wspólne
śpiewanie” w 100. rocznicę
odzyskania niepodległości
przez Polskę
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
czytaj obok
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
13–30.09 „Mikrokosmos”
– wystawa rysunku Karoliny
Łukawskiej

Uniwersytet Trzeciego
Wieku
2.10 godz. 16:00 „Idea
niezawisłości sędziowskiej” –
wykład prof. Fryderyka Zolla
inaugurujący rok akademicki
6.10 godz. 9:00 Oświęcimskie Spotkania Artystyczne
Seniorów
9.10 godz. 15:30 „Nowe
kino polskie” – wykład Marii
Malatyńskiej
16.10 godz. 16:00 „Strategia
rozwoju Małopolski” – wykład
Janusza Sepioła
18.10 wyjazd do Niepołomic
23.10 godz. 16:00 „Kultura
ocalona, kultura zatracona”,
cz. 1 – wykład Anny Krawczyk
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Jubileusz „Hajduków”

Repertuar „Naszego Kina”

20 października 2018 roku
w Oświęcimskim Centrum Kultury
odbędzie się koncert jubileuszowy z okazji 50-lecia działalności artystycznej
Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim „Hajduki”.
Zapraszamy byłe tancerki, tancerzy i muzyków zespołu zainteresowanych udziałem
w jubileuszowym koncercie i spotkaniu towarzyskim do kontaktu z sekretariatem
Oświęcimskiego Centrum Kultury w terminie do 5 października – telefonicznie 338424461
lub mailowo (ock@ock.org.pl).

VI Tygiel teatralny
Podczas tegorocznej edycji Tygla Teatralnego zaprezentują
się amatorskie grupy teatralne z Oświęcimia i okolic. Będzie
można także zobaczyć profesjonalne spektakle z krakowskich teatrów.
To już szósty przegląd zorganizowany przez Oświęcimskie Centrum Kultury.
Przedsięwzięcie
skierowane jest do miłośników sztuki teatralnej. Pozwala na
zaprezentowanie
efektów
twórczych pasji entuzjastom,
skupionym w okolicznych
grupach teatralnych. Dokonania amatorskich teatrów
działających w szkołach czy
innych instytucjach są zazwyczaj znane wąskiemu gronu
lokalnych sympatyków. Tygiel daje możliwość popisania
się talentami szerszej publiczności. Stwarza również płaszczyznę do wymiany doświadczeń scenicznych i sprzyja
integracji osób o podobnych
zainteresowaniach.
W tegorocznym Tyglu Teatralnym wezmą udział zespoły teatralne z Oświęcimia, Alwerni, Andrychowa,
Chełmka i Kęt.

program:
29.09 godz. 18:00
„Polska dziś woła nas”
JaNowy Teatr z Andrychowa
wstęp za zaproszeniami,
które są do odbioru
w OCK od 17 września

„Dogman” PREMIERA (15 l.),
prod. Francja, Włochy 2018,
reż. Matteo Garrone, 102
minuty
18–19.09 godz. 19:45,
20.09 godz. 18:00

„Mali bohaterowie” PRZEDPREMIERA (8 l.), prod. Francja 2016, reż. Anne-Dauphine
Julliand, 80 minut
21–23.09 godz. 18:00,
24–26.09 godz. 19:30,
27.09 godz. 18:00

23.10 godz. 16:30
„Teraz twój ruch”
Teatr „Na Stronie” z Powiatowego Zespołu nr 1 Szkół
Ogólnokształcących w Oświęcimiu
wstęp wolny

25.10 godz. 17:00
„Z czego się śmiejecie,
sami z siebie się śmiejecie”
Kabaret „Czarna Rękawiczka”
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
z Oświęcimskiego Centrum
Kultury
wstęp wolny
30.09 godz. 18:00
„6 sekund”
Beata Malczewska z Teatru
Loch Camelot w Krakowie
wstęp za zaproszeniami,
które są do odbioru
w OCK od 17 września

28.10 godz. 14:00
„Gdzie jest pantofelek
Kopciuszka?”
Grupa dziecięca „Budzik
Teatralny” z Oświęcimskiego
Centrum Kultury
wstęp wolny

3.10 godz. 18:00
„Urodziny”
Grupa Teatralna Niezależna
z Miejskiego Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji w Chełmku
wstęp wolny

28.10.2018 godz. 17:00
„Rewizor”
Klasy teatralne ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Oświęcimiu
wstęp wolny

17.10 godz. 17:00
„Kipiel”
Grupa teatralna „Minus Jeden”
z Powiatowego Zespołu nr 9
Szkół im. Marii Dąbrowskiej
w Kętach
wstęp wolny
18.10 godz. 17:00
„5 minut”
Klasy teatralne ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Oświęcimiu
wstęp wolny

29.10 godz. 18:00
„Stół z powyłamywanymi
nogami. Na stole i pod
stołem”
Teatr Mumerus w Krakowie
wstęp za zaproszeniami,
które będą do odbioru
w OCK od 15 października
30.10 godz. 18:00
„Pudłaki”
Grupa Teatralna Niezależna
z Miejskiego Ośrodka
Kultury Sportu i Rekreacji
w Chełmku
wstęp wolny

„Mamma Mia! Here We Go
Again” (13 l.), prod. USA
2018, reż. Ol Parker, 114
minut
21–23.09 godz. 19:30,
24–26.09 godz. 17:30,
27.09 godz. 19:30

Kino dla Dzieciaka

„O czym szumi las” (b.o.),
prod. Norwegia 2016, reż. Rasmus A. Sivertsen, 75 minut
14.10

Sztuka na ekranie
„Canaletto i sztuka Wenecji”
– film z cyklu „Wystawa na
ekranie”
1.10 godz. 18:00

„Odnajdę Cię” (15 l.), prod.
Polska 2018, reż. Beata Dzianowicz, 83 minuty
18–19.09 godz. 18:00,
20.09 godz. 20:00

„Mam przyjaciół w Niebie”
PREMIERA (12 l.), prod.
Włochy 2017, reż. Fabrizio
Maria Corteze, 95 minut
28.09–11.10
„Juliusz” (15 l.), prod. Polska
2018, reż. Aleksander Pietrzak, 97 minut
7–11.10

24.10 godz. 17:00
„Jak rozpętałem bigos?”
Klasy teatralne ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Oświęcimiu
wstęp wolny

16.10 godz. 17:00
„Folwark zwierzęcy”
Teatr Tradycja z Alwerni
wstęp wolny

Tradycyjnie program teatralnego przeglądu wzbogacą
spektakle w wykonaniu profesjonalistów. W tym roku
będzie można zobaczyć „6 sekund” w wykonaniu Beaty
Malczewskiej z Teatru Loch
Camelot w Krakowie i „Stół
z powyłamywanymi nogami.
Na stole i pod stołem” z Teatru Mumerus w Krakowie.

„Biały Kieł” PREMIERA (b.o.),
prod. Francja, Luksemburg,
USA 2018, reż. Alexandre
Espigares, 85 minut
18–20.09 godz. 16:15

„Dotknij nieba” (13 l.), prod.
USA 2018, reż. Andrew Erwin, Jon Erwin, 110 minut
14–18.10,
22–25.10
„Serce nie sługa” (15 l.), prod.
Polska 2018, reż. Filip Zylber
2–8.11

„Caravaggio. Dusza i krew” –
film z cyklu „Art Beats”
5.11 godz. 18:00
„Ferrari 312B” – film z cyklu
„Art Beats”
19.11 godz. 18:00

Muzyka na ekranie
„Amore – mój hołd dla miłości” – retransmisja koncertu
André Rieu z Maastricht
7.10 godz. 17:00
czytaj poniżej

Zagra dla miłości
Nasze Kino zaprasza na retransmisję koncertu André Rieu
z Maastricht z 2018 roku pt. „Amore – mój hołd dla miłości”.
„Amore – mój hołd dla miłości” to hołd, który André Rieu
– holenderski skrzypek, kompozytor i dyrygent – składa
swojej miłości do muzyki i do
obu swoich rodzin. A są nimi
żona i dzieci oraz Orkiestra
Johanna Straussa, z którą występuje już od ponad 30 lat.
André Rieu jest niezwykle popularnym wykonawcą
muzyki Straussa, a jego koncerty przyciągają tłumy publiczności. Podczas występów zmienia się z dyrygenta
w solistę i odwrotnie. Koncerty, które odbywają się w Maastricht, skąd pochodzi André, są prawdziwą gratką dla
melomanów. Co roku fani ze
wszystkich zakątków świata
zbierają się, żeby zobaczyć,
jak André występuje w malowniczej scenerii średnio-

wiecznego rynku ze swoją
Orkiestrą Johanna Straussa,
solistami i innymi wyjątkowymi gośćmi. To niezwykłe
przeżycie dla osób w każdym
wieku, pełne wzruszeń, humoru i zabawy.
Koncert „Amore...”, którego retransmisję będzie można zobaczyć 7 października
o godz. 17:00 w Naszym Kinie
to pokłosie albumu, w którym artysta zawarł swoje interpretacje najpiękniejszych
przebojów o miłości, pochodzących zarówno z muzyki
popularnej, jak i klasycznej.
W programie m.in.: „Siedemdziesiąt sześć puzonów”–
piosenka z filmu „The Music Man” Roberta Meredith
Willsona, „Starzy towarzysze” marsz wojskowy Carla Alberta Hermanna Teike,

„Nikt nie śpi...” – aria Kalafa
z opery „Turandot” Giacomo
Pucciniego, „Śnieżny walc”
– kompozycja Thomasa Koschata, fragment z „Requiem” Andrew Lloyd Webbera
czy „Nad pięknym modrym
Dunajem” – walc Johanna
Straussa-syna.
Czas trwania: 170 minut,
w tym jedna przerwa.
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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

W świecie Jagiellonów

WYDARZEnia W MBP GALERIA KSIĄŻKI
na październik

KANON NAPRZÓD.
WYSTAWA
Z okazji 25. Ogólnopolskiej
Nagrody Literackiej
im. Kornela Makuszyńskiego
1–31.10, Galeria Przechodnia,
li dynastii zarówno w Króle- wstęp wolny

Po raz trzeci Muzeum Zamek będzie
gościć uczestników konferencji naukowej „Jagiellonowie i ich świat”.
Tematem tegorocznej konferencji, która odbędzie się
w dniach 18–20 października
jest „Polityka kościelna i praktyki religijne Jagiellonów”.
Spotkanie wzbudza duże zainteresowanie w środowisku
naukowym. Oświęcim będzie gościł niemal czterdziestu badaczy z Uniwersytetów w Gdańsku, Krakowie,
Katowicach, Warszawie, Lublinie, Olsztynie, Białymstoku, Toruniu, Poznaniu. Ponadto w konferencji wezmą
udział naukowcy z zagranicy
– z Opawy, Pragi i Brna.
W swoich referatach naukowcy przybliżą działalność Jagiellonów wobec biskupów,
klasztorów i parafii. Poruszona zostanie polityka członków dynastii wobec różnych
wyznań, a także indywidualna pobożność (religijność)
wszystkich
przedstawicie-

stwie Polskim, na Litwie, jak
i w państwach rządzonych
przez tę dynastię od schyłku
XIV do schyłku XVI wieku.
Organizatorem jest Muzeum
Zamek w Oświęcimiu, Urząd
Miasta Oświęcim, Instytut
Historii Uniwersytetu Śląskiego i Instytut Historyczny
Uniwersytetu Warszawskiego.
Komitet organizacyjny stanowią: dr hab. Bożena Czwojdrak – Instytut Historii Uniwersytet Śląski, Wioletta Oleś
– Dyrektor Muzeum Zamek
w Oświęcimiu, prof. dr hab.
Jerzy Sperka – Instytut Historii Uniwersytet Śląski, dr hab.
Piotr Węcowski – Instytut Historyczny Uniwersytet Warszawski.
Szczegółowy program wraz
z tematami wykładów dostępny na stronie internetowej
Muzeum Zamek.

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

KONWERSATORIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
Otwarte spotkania konwersatoryjne dla dorosłych
2.10, 9.10, 16.10, 23.10,
30.10, godz. 16:30, Centrum
Literatury Dziecięcej, wstęp
wolny
CZYTANIE UZDRAWIA
2.10, 16.10, godz. 13:00,
Szpital
SKACZĄCE KANGURKI
Blok muzyczno-ruchowy, zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci
do 7 roku życia
2.10, 30.10, godz. 17:00,
Aula, wstęp wolny
ODKRYWANIE PRZEZ
CZYTANIE

Jesteśmy Żydami z Breslau
1 października o godz. 18:00,
również w Café Bergson,
odbędzie się projekcja filmu
dokumentalnego „Jesteśmy Żydami z Breslau” oraz spotkanie
z jego autorami – Karin Kaper
i Dirkiem Szusziesem.

8.10, godz. 9:00–19:00,
Biblioteka
ŚWIAT FANTAZJI
Blok plastyczny dla dzieci
do 7 roku życia
9.10, godz. 17.00, Informatorium, wstęp wolny
KURS NA FILM
Zajęcia filmowe dla dorosłych
10.10, godz. 17:00, Salka
Multimedialna, wstęp wolny
25.10, godz. 10:00, Salka
Multimedialna, wstęp wolny
LITERACKI ROLLERCOASTER: „AKCJA MORZE!”
Zajęcia edukacyjno-plastyczne
dla dzieci w wieku 8–12 lat
10.10, godz. 17:00, Klasopracownia I piętro, wstęp wolny
„SZKLANE OBRAZY”.
WARSZTATY WITRAŻU
15.10, godz. 17:00, Informatorium
Zapisy w ramach UBŻ Biblioteka Młodych osobiście lub
telefonicznie 338479801

Jak informują organizatorzy
film opowiada o losach ocalałych świadków historii, którzy
wciąż pamiętają przedwojenne
środowiska żydowskie w Breslau (Wrocław). Ich późniejsze
doświadczenia pokazują imponujący, wielowymiarowy portret tego pokolenia. Niektórzy
z nich biorą nawet na swoje
barki daleką podróż do miasta
swojego urodzenia i udają się
do dzisiejszego Wrocławia,
gdzie spotykają polsko-niemiecką grupę młodzieży.
Ważną rolę w filmie odgrywa
także odbudowa gminy żydowskiej we Wrocławiu, która już
od dawna nie jest niemiecka.
Przedstawienie tego wątku
pokazuje w sposób bolesny
rozmiar tej katastrofy, ale także
zarysowuje subtelną szansę
nowego początku.
Wstęp wolny.

O SENSOWNYCH TWORACH
SŁOWNYCH. LITERATURA
INACZEJ

PRZYSTANEK CZYTANKOWO
Czytanie bajek dla dzieci do
7 roku życia
Codziennie, godz.13:00, Mikroświat Zabawy, wstęp wolny

Poranek teatralny dla dzieci
Centrum Żydowskie w Oświęcimiu zaprasza dzieci na spektakl kukiełkowy pt. „Szewczyk
Dratewka” w wykonaniu Teatru
Kwadryga z Bielska-Białej.
Przedstawienie będzie można
zobaczyć 23 września w samo
południe w Café Bergson przy
placu ks. Jana Skarbka 2.
Rezerwacja bezpłatnych biletów: www.szewczykdratewka.
evenea.pl (ilość miejsc ograniczona).

REGIONALNY
FESTIWAL KODOWANIA
„ŚLĄSK KODUJE
MAŁOPOLSKĘ”

Makuszyńskiego”, Centrum
Literatury Dziecięcej

Zajęcia literacko-plastyczne dla
dzieci w wieku 4–7 lat
3.10, godz. 17:00, Aula,
wstęp wolny
ARTERAPIA
Twórcze warsztaty arterapeutyczne dla osób z dysfunkcjami
wzroku i wszystkich zainteresowanych
3.10, 10.10, 24.10, godz.
10:00, CLD, wstęp wolny

STUDIO CHEMIKA
Poznawanie otaczającego
świata pod kątem przyrodniczo-chemicznym dla dzieci
w wieku 5–7 lat
16.10, godz.17:00, Informatorium
Zapisy i szczegóły Mikroświat
Zabawy osobiście lub telefonicznie 3384798 3

Wykład literacki „Globalne
zwierciadło współczesnej prozy
polskiej”.
Prowadzą prof. Krzysztof Zajas
i prof. Jarosław Fazan z UJ
17.10, godz. 18:00, Aula,
wstęp wolny

25. OGÓLNOPOLSKA
NAGRODA LITERACKA
IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
17 października
• 8:30 Spotkanie autorskie
z Renatą Piątkowską, Aula.
Zapisy*
• 9:00 Koziołkowa Strefa
Zabawy dla przedszkolaków,
Klasopracownia. Zapisy*
• 9:00 Spotkanie z ilustratorką Martą Kurczewską,
Informatorium. Zapisy*
• 10:00 Dalsze przygody
Szatana z siódmej klasy
w e-komiksie. Warsztaty
komputerowe. Klasopracownia. Zapisy*
• 11:00 Spotkanie autorskie
z Renatą Piątkowską, Aula.
Zapisy*
• 12:00 Spotkanie z ilustratorką Martą Kurczewską,
Informatorium. Zapisy*
18 października
• 11:00 Uroczysta gala
wręczenie Statuetki Koziołka
Matołka. Wstęp wolny
• 12:30 Spotkania autorskie
z laureatami, Aula/Informatorium. Zapisy*
• 16:00 Sesja pt. „Przeszłość-teraźniejszość-perspektywy
Ogólnopolskiej Nagrody
Literackiej im. Kornela

19 października
• 9:00 Koziołkowa Strefa
Zabawy dla przedszkolaków,
Klasopracownia. Zapisy*
• 9:00 Spotkanie z ilustratorem Danielem de Latour,
Informatorium. Zapisy*
• 9:30 Spotkanie autorskie
z Katarzyną Ryrych, Aula.
Zapisy*
• 10:00 Dalsze przygody
Szatana z siódmej klasy
w e-komiksie. Warsztaty
komputerowe. Klasopracownia. Zapisy*
• 11:00 Spotkanie z ilustratorem Danielem de Latour ,
Informatorium. Zapisy*
• 11:30 Spotkanie autorskie
z Katarzyną Ryrych, Aula.
Zapisy*
Świętu książki towarzyszy
3-dniowy kiermasz książek
w holu głównym Biblioteki.
* ZAPISY na wybrane spotkania telefonicznie 338479805
SPOTKANIE AUTORSKIE
Z ANNĄ CZERWIŃSKĄ-RYDEL
Dla dzieci, rodziców, opiekunów, nauczycieli
22.10, godz. 8:30, Aula,
wstęp wolny
AKADEMIA MAŁEGO SMYKA
Zajęcia rozwojowe dla dzieci
w wieku 1–3 lat
24.10, godz. 13:30, Aula,
wstęp wolny
SPOTKANIE AUTORSKIE
Z KRZYSZTOFEM ZAJASEM
Promocja najnowszej książki
„Wiatraki”
24.10, godz. 18:00, Aula,
wstęp wolny
UNIWERSYTET BIBLIOTECZNYCH ŻAKÓW
Inauguracja nowego roku
szkolnego
23.10, godz. 17:00 Aula,
wstęp wolny
ZALOGUJ SIĘ DO CZYTANIA
– DKK DLA DZIECI
Zajęcia dla dzieci w wieku
7–10 lat
24.10, godz. 17:00, Klasopracownia I piętro, wstęp wolny
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
DLA DOROSŁYCH
25.10, godz. 17:30, Sala
konferencyjna, wstęp wolny

Zajęcia w ramach Uniwersytetu Bibliotecznych Żaków na kierunkach: Przekazywanie, Tworzenie, Odkrywanie,
Obserwowanie, Poznawanie, Testowanie; warsztaty w ramach Studia Robota: Studio Kodera, Elektronstudio: Buduj!,
Buduj!-Drukuj!, Programuj!; a także warsztaty i działania organizowane w ramach Regionalnego Festiwalu Kodowania
„Śląsk koduje Małopolskę” prowadzone są według oddzielnych harmonogramów.
Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu udostępnia również bezpłatnie, w godzinach otwarcia: piłkarzyki, szachy, gry
planszowe, PlayStation 3 i 4, X-Box, salki kinowe, stanowiska komputerowe z dostępem do internetu i skanerami, językowe kursy
komputerowe obejmujące pakiet języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego.
Zapraszamy do korzystania.

kultura
pejzaż za mgłą

Mężowie i żony

P

o raz pierwszy
zainteresowanie
niejako naukowo-statystyczne
związane z rodzinnym statusem mieszkańców cesarstwa austriackiego zaistniało
w 1891 roku za sprawą wiedeńskich profesorów prawa
cywilnego Gotfrieda Auerbacha i Rudolfa von Tschernin.
Oni to przedstawili w parlamencie projekt, by zbadać i przedstawić w publikacjach pod wspólnym tytułem
„Rocznik familijny” życie prywatne obywateli cesarstwa. Na
początek postanowili objąć
swymi badaniami ludzi mieszkających w miastach i należących do sfery inteligenckiej,
mieszczańskiej – a także rzemieślniczej. Warunkiem było
stałe zamieszkanie, konkretne
źródła utrzymania i stan posiadania w rodzaju własnych
nieruchomości, firm, warsztatów. Poza miastami badania miały uwzględniać rodziny właścicieli ziemskich,
rzemieślników i rolników gospodarujących na własnej ziemi powyżej 20 hektarów.
Nie brano pod uwagę ludzi, jak wówczas określano
„wędrownych”, najemników,
służby domowej zmieniającej miejsca pracy, nawet włościan mających małe gospodarstwa.
Badania trwały lat trzy –
zaangażowano wielu urzęd-

niwszy wyznanie, wnosiły
po przysiędze przed ołtarzem
sumy, jakie pozwalały dobrze
urodzonym mężom podnieść
z długów rodowy majątek.
Ciekawe, że pomimo braku
dzierżawić firmę, nie biorąc aprobaty społecznej pary te
żyły długo we wzajemnym zasobie nowego małżonka.
Klasyczna literatura i pa- dowoleniu i dobrobycie.
miętniki z epoki nieraz wspominają o małżeństwach wiel- Incydentalne rozstania
Kościelne unieważnienia
ce niedobranych wiekiem,
których daty urodzenia dzie- małżeństw zdarzały się nieliło dwadzieścia, trzydzieści zmiernie rzadko, separacje
i więcej lat… Otóż sytuacje, – nieco częściej. Powodem
gdy młoda (a czasem i pięk- tych ostatnich było najczęna) dziewczyna oddawała rękę ściej marnotrawienie majątku
wielce dojrzałemu panu z du- – ze strony męża, niekiedy syżym majątkiem były zdecydo- tuacja określana jako „świadowanie odosobnione. Spośród me, długotrwałe opuszczenie”.
galicyjskich stadeł żyjących Wśród porzucających rodzinw latach 90. XIX stulecia zale- ne gniazdo zdarzały się, acz
dwie 2 proc. miało współmał- znacznie rzadziej, także żony.
żonka starszego ponad 20 lat. Sytuacje takie dotyczyły nieA najbardziej różniące mal wyłącznie – ziemian.
Ankieterzy nie pytali o zasię wiekiem małżeństwo było
związkiem ponad 60-letnie- dowolenie z małżeństwa. Być
go ziemianina, który będąc może poziom dobrych, wzawdowcem ożenił się z 21-letnią jemnych uczuć wśród galiosieroconą córką długoletnie- cyjskich par był dość wysogo przyjaciela… Jedynaczka po ki, gdyż ogół ludzi trwał przy
śmierci podupadłego majątko- swoim boku „dopóki śmierć
wo ojca przyjęła oświadczyny nie rozłączy”, a dzieci rodziniemłodego pana i podobno ły się często. Prawie wszyscy
żyła z nim w zgodzie i wzajem- mieli co najmniej troje–czworo potomstwa, a rodziny, gdzie
nym szacunku.
Mezalianse też zdarza- przyszło na świat ośmioro
ły się bardzo rzadko. Ledwie czy więcej dzieci nie należa1,5 proc. ankietowanych mia- ły do rzadkich przypadków.
ło żonę (męża) z innego spo- Inna sprawa, że nie wszystłecznego stanu. A wśród tej kie pociechy dożywały doroniewielkiej grupy mężczyźni słości, chociaż powszechne
zdecydowanie częściej brali w bardziej zamożnych śrosobie towarzyszkę życia bez dowiskach szczepienie dzieodpowiedniego pochodzenia, ci przeciw ospie zmniejszyło
chociaż niekiedy ze znaczą- zdecydowanie umieralność
cym posagiem. Nieraz były to małych Galicjan.
majętne neofitki, które zmie-

a lekcjach historii poznajemy
głównie historię
tworzoną przez
mężczyzn, którzy rządzą, walczą, wygrywają lub przegrywają. W szkolnych podręcznikach nie znajdziemy barwnych
opisów codziennego życia
w przeszłości, nie zajrzymy do
tajemniczych zamkowych zakamarków i osobistych komnat. W te miejsca zabierze
czytelnika Anna Brzezińska,
autorka książki „Córki Wawelu. Opowieść o jagiellońskich
królewnach”.
Życie renesansowego dworu króla Zygmunta I Starego
i królowej Bony poznajemy
za sprawą Dosi – nieślubnej
córki służącej i rzemieślnika – karlicy urodzonej w tym
samym czasie, co Katarzyna,
córka królewskiej pary.
Dosia została sprzedana
królowej Bonie, jako służka
i maskotka. Przebywała na
dworze z jagiellońskimi królewnami: Jadwigą, Izabelą,
Zofią, Anną i Katarzyną, której była ulubienicą. Później
Dosia opiekowała się również Zygmuntem Augustem.
O młodych Jagiellonach wiedziała więcej niż ktokolwiek
inny.

do dzieci i rodziców, którzy
wspólnie uczestniczą w działaniach animujących czytelnictwo, w cyklu literackich warsztatów twórczych,
rozwijających umiejętności
rodzicielskie,
spotkaniach
autorskich, rodzinnych spotkaniach w bibliotece nocą.
Działania Akademii skupiają
się na zacieśnianiu relacji rodzinnych, integrowaniu działania i kształtowaniu poczucia współodpowiedzialności.
„O sensownych tworach
słownych. Literatura inaczej” to projekt zakładający podniesienie kompetencji pracowników z bibliotek
powiatu oświęcimskiego, nauczycieli i osób lubiących
czytać – poprzez cykl warsztatów ze znawcami literatury,
praktykami z zakresu nowych
technologii, metod pracy
z użytkownikiem i wymiany
doświadczeń podczas wyjazdów studyjnych. W ramach
projektu zapraszamy również

atmosferze, młode pokolenie
wspólnie z dziadkami artystycznie interpretuje pojęcie
szeroko rozumianej niepodległości. Poprzez warsztaty
łączące elementy rękodzieła
i twórczości ludowej z współczesnymi trendami, przywołujemy historię tradycji regionalnych, polskiego folkloru
i obyczajów.
Biblioteka pozyskała również
dotację od Fundacji Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego w projekcie Synergia sieci na organizację warsztatów
podnoszących kompetencje
pracowników oświęcimskich
instytucji, a także grant z Instytutu Książki na organizację
spotkań autorskich w ramach
Dyskusyjnego Klubu Książki.
Warto dodać, że od maja trwa
realizacja projektu „O Finansach w Bibliotece”, dzięki któremu 40 osób po 50. roku
życia zaprzyjaźniło się ze
światem elektronicznych finansów. Poza tym kończymy
realizację projektu „e-Mocni – szkolenia komputerowe dla dorosłych”, w ramach,
którego przeszkoliliśmy 328
mieszkańców miasta. W październiku czeka nas Regio-

ników, archiwistów, przeglądano rejestry parafialne
i urzędowe. Rozmawiano
z osobami określanymi jako
„głowy rodzin”. Niekoniecznie byli to mężczyźni, nieraz
wdowy mieszkające z nieletnimi dziećmi, czasem opiekunowie prawni osieroconych
przez rodziców, pod warunkiem, że sieroty posiadały wymagany przez prawo majątek.
Wyniki tego społecznego
spisu ogłoszone w prasie, także na łamach „Czasu” budziły
ongiś duże zainteresowanie.
Galicyjskie stadła
Życie w usankcjonowanym przez Kościół związku
było najczęstszą formą społecznego bytowania. Ponad
75 proc. mężczyzn i kobiet
pomiędzy 20 a 50 rokiem życia miało współmałżonków,
a jeśli przyszło im przedwcześnie owdowieć (co z racji
krótszego statystycznie życia
nieraz się zdarzało) najdalej
w ciągu 2–3 lat stawali znowu przed ołtarzem. Wdowcy
czynili to częściej niż wdowy, szczególnie jeśli te ostatnie były majętne, a dzieciom
sporo brakowało do pełnoletniości. Badaczy zaskoczyło
nieco pragnienie samodzielności zarówno ziemianek,
jak i spadkobierczyń mężowskich firm czy warsztatów.
Wiele pań wolało przyjąć zarządców, ekonomów albo wy-

70 lat mbp

Biblioteczne projekty
Rok 2018 jest dla nas bibliotekarzy ważny z wielu powodów. Po pierwsze świętujemy
70 lat istnienia Biblioteki, po
drugie jest to czas, kiedy kończy się wykonalność projektu
unijnego, a zatem w najbliższych miesiącach czekają nas
duże zmiany organizacyjne,
po trzecie Biblioteka pozyskała rekordową kwotę dotacji,
ponad 230 tys. na działania
na rzecz promocji czytelnictwa i działalności kulturalnej
w Oświęcimiu.
Od maja do grudnia tego roku
Biblioteka realizuje 14 projektów dla dzieci, młodzieży, rodzin, osób z dysfunkcją
wzroku i bibliotekarzy z powiatu oświęcimskiego. Wybór
działań i oferty jest ogromny i zróżnicowany, i każdy
oświęcimianin znajdzie coś
dla siebie.
W ramach projektu 25. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej wyłoniona zostanie
najlepsza książka dla dzie-

nagłaśniamy

BOGNA WERNICHOWSKA

ci, polskiego autora, wydana
w ubiegłym roku. Już w październiku odbędą się spotkania z pisarzami i ilustratorami, webinaria z badaczami
literatury dla dzieci, a także
uroczysta jubileuszowa gala
wręczenia statuetki Koziołka
Matołka.
Projekt „Na setkę” – aktywizacja czytelnicza osób z dysfunkcją wzroku to działania integracyjne skierowane
przede wszystkim do osób
mających problemy ze wzrokiem, ich opiekunów, a także
zainteresowane osoby. Zakłada on cykl warsztatów literackich i filmowych, spotkań autorskich i zajęć kulturalnych.
Równolegle do zajęć organizowane są szkolenia korzystania z nowych technologii, umożliwiających osobom
niewidomym stuprocentowe
funkcjonowanie w świecie
drukowanym i cyfrowym.
„Akademia Rodzinna” to
z kolei projekt skierowany

na cykl spotkań autorskich,
wykładów literackich i audycji radiowych w Radiu Oświęcim.
W projekcie „Zagramy miasto. Młodzi na scenę! Patriotyzm jutra” – zaprosiliśmy
młodzież do udziału w warsztatach teatralnych w Bibliotece, których efektem jest spektakl prezentujący lokalną
historię. Daliśmy młodzieży
przestrzeń do działania a inspiracją do twórczej aktywności stały się dla niej dzieje
naszej małej Ojczyzny. Tradycja, kultura, historia, obyczaje, tożsamość narodowa
są pewnym gwarantem zachowania człowieczeństwa
we współczesnym świecie.
Międzypokoleniowa edukacja dzieci i młodzieży, wzmacnianie więzi rodzinnych
to główne motywy projektu
„Etnodizajn – robimy kulturę! – Na 100 Niepodległa”.
Podczas kreatywnych zajęć
artystycznych, w rodzinnej
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kamila drabek

Nieznane
życie
królewien

N

Można się zastanawiać,
do jakiego gatunku literackiego zakwalifikować „Córki
Wawelu. Opowieść o jagiellońskich królewnach”. Według mnie jest to powieść popularnonaukowa. Autentyzm
postaci i zdarzeń splata się
z fikcyjnymi. Autorka zadbała o szczegóły, opisując realia
życia kobiet pochodzących
z różnych warstw społecznych. Fabuła przesycona jest
dużą dawką historycznych
informacji. Polecam książkę
na zbliżające się jesienne wieczory.			

nalny Festiwal Kodowania,
święto miłośników robotyki,
programowania i kodowania.
Projekt, który Biblioteka realizuje z Biblioteką w Żorach
i Bojszowach.
Nowością w Galerii Książki
będzie Studio Robota – klub
kreatywności tzw. makerspace, przestrzeń, z ofertą kreatywnych zajęć, wykorzystujących nowe technologie.
Będziemy programować, kodować, ale również szyć, majsterkować, wypożyczać narzędzia i tworzyć fantastyczne
rzeczy. To wszystko już niebawem w Bibliotece.
Zapraszamy do śledzenia na
bieżąco oferty Biblioteki na
jej stronie, na profilu na facebooku i na plakatach. Zachęcamy do zapisywania się
na warsztaty. Wybór działań oraz oferty jest i będzie
ogromny i zróżnicowany, tak
więc – dla każdego coś dobrego. Cieszymy się, że możemy
dla mieszkańców Oświęcimia
i wspólnie z nimi aktywnie
tworzyć kulturę i promować
czytelnictwo.
– Biblioteka
GALERIA KSIĄŻKI
w Oświęcimiu
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KRZYŻÓWKA 9/2018

Biało-niebiescy w środku czwartoligowej stawki po pierwszej fazie rundy jesiennej

Arkadiusz Czapla katem
Beskidu

Trzy zwycięstwa i tyle samo
porażek – tak wystartowali piłkarze Unii Oświęcim
w czwartoligowych rozgrywKUPON
kach sezonu 2018–19. Liderem jest Jutrzenka Giebułtów,
krzyżówka 9/2018
która w pierwszych sześciu
kolejkach nie straciła nawet
Nagrodę
jednego punktu.
– podwójne zaproszenie
Biało-niebiescy rozegrali już
do „Naszego Kina”
cztery spotkania na wyjeździe
ufundowało
i tylko dwa u siebie. W ostatnim meczu na stadionie przy
ulicy Legionów przegrali właśnie z liderem 0:2. Później
przyszło efektowne zwycięstwo w prestiżowym starciu
z Beskidem w Andrychowie
1:4 (aż cztery gole Arkadiusza
Czapli!), niespodziewana porażka na wyjeździe z krakowską Clepardią 2:0 i wreszcie
komplet punktów w Olkuszu,
gdzie podopieczni Jacka Dobrowolskiego zwyciężyli 2:4.
W Olkuszu zaczęło się znakoPionowo:
Litery uporządkowane
Poziomo:
micie dla oświęcimian, którzy
od 1 do 23 utworzą rozwią- 1) Baltazar z dobranocki;
A) Zdezelowany samochód;
już po niespełna 120 sekunzanie: przysłowie ludo* Amerykańska whisky;
* Stado psów;
we, które wraz z kuponem
B) Prezent dla niegrzecznych dach objęli prowadzenie. Ki2) Po bierniku;
nr 9 naklejonym na kartę
dzieci;
3) Rabat, zniżka;
bice nie zdążyli jeszcze dobrze
pocztową należy dostarczyć * Amant z Werony;
C) Rurka do miareczkowania;
usiąść na krzesełkach, a było
do 2 października 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 8/2018 brzmi:
„Płacz jest ulgą serca”.
Nagrodę otrzymuje
p. Iwona Grabowska
z Oświęcimia.
Gratulujemy i prosimy
o kontakt z redakcją.

4) Wyga, wyjadacz;
5) Padlinożerny ssak;
* Włókno z Torunia;
7) Gościniec, szlak;
* Roślinny ornament;
9) Zapasowa do maszyny;
* Przód budynku;
11) Frazes;
* Brat taty;
13) Biesiada;
* Pojazd konny;
14) Parkowy gryzoń;
15) Szlachecki tytuł;
* Największa wyspa Filipin;
16) Środek do konserwacji drewna;
17) Ignorant, laik;
* Kolczasta jaszczurka;

* Otwór nosowy;
D) Dawniej o sianokosach;
E) Teatralna przerwa;
* Okapnik;
G) Pasza z ziarna zbóż;
* Wzrasta na finiszu;
I) Puls;
* Płat ryby bez ości;
K) Litewski książe;
* Ziemia uprawna;
Ł) Narząd oddechowy ryb;
* Kolumna czasopisma;
M) Jubilerska jednostka masy;
N) Wariant * Przeszukanie;
O) Stolica Lotaryngi;
P) Zarozumialec, impertynent;
* Część ulicy.

Aby zamieścić reklamę lub ogłoszenie drobne,
należy skontaktować się z redakcją „GZO”.
Koszt ogłoszenia drobnego to 60 groszy za słowo
KOLEJNE WYDANIE „Głosu Ziemi Oświęcimskiej”
we wtorek, 9 października 2018 R.
„gzo” W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
dostępny NA WWW.OCK.ORG.PL

GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ

Piłkarze Unii rozpoczęli sezon w „kratkę”. Biało-niebiescy wywalczyli dziewięć punktów po sześciu kolejkach
Fot. mac

już 0:1 dla Unii po trafieniu
Dariusza Wilczaka. Po 20 minutach wyrównali olkuszanie,
ale odpowiedź przyjezdnych
była błyskawiczna. Raz jeszcze na listę strzelców wpisał
się Dariusz Wilczak. Po zmianie stron losy pojedynku definitywnie rozstrzygnął niezawodny ostatnio Arkadiusz
Czapla. Najpierw popisał się
celnym uderzeniem głową,
a później dokładnie przy-

Pięć punktów piłkarzy oświęcimskiej Soły w siedmiu pierwszych meczach rundy jesiennej trzeciej ligi

Nad strefą spadkową
Pora na zwycięstwa! Takie hasło obowiązuje teraz w klubie
z plant. Dotychczasowy dorobek Soły to jedna wygrana,
dwa remisy i cztery porażki.
Drużyna Wojciecha Skrzypka
znajduje się ciągle nad strefą
spadkową, ale przewaga niebezpiecznie się kurczy.
W trzech ostatnich kolejkach
Soła zdobyła tylko punkt.
Najpierw przegrała w Rzeszowie na obiekcie miejscowej
Stali. Podopieczni Wojciecha
Skrzypka trzymali się bardzo
dzielnie. Przez godzinę utrzymywał się bezbramkowy remis. Wszystko rozstrzygnęło

się w ostatnich 30 minutach.
Trzecia w tabeli Stal była zdecydowanym faworytem tego
pojedynku. Po pierwszej połowie zapachniało jednak niespodzianką. Przeważali gospodarze (w słupek trafił Dominik
Chromiński), ale na przerwę
drużyny schodziły przy wyniku 0:0. Kluczowe okazało się
pierwsze trafienie, po którym
Stal nabrała rozmachu.
Później przyszedł remis na
swoim stadionie z Chełmianką Chełm. Goście objęli prowadzenie już po niespełna
pięciu minutach gry. Z rzutu
karnego trafił Mateusz Kom-
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mierzył z dystansu. Miejscowi zdołali tylko zmniejszyć
rozmiary porażki na 2:4. Trzy
punkty wywalczone w Olkuszu mają swoją dodatkową wartość, gdyż biało-niebieska defensywa wystąpiła
w mocno eksperymentalnym
zestawieniu. Kontuzje i urazy wyeliminowały z gry Dawida Balona, Bartosza Ryszkę
i Marcina Plutę.
– mac

Podobnie jak w poprzednim sezonie solarze walczą o zapewnienie sobie trzecioligowego bytu. Trzeba zatem już jesienią zdobyć możliwie dużo punktów
Fot. mac

panicki. Krótko po przerwie
do remisu doprowadził Michał Chowaniec.
– Trzeba umieć docenić ten
remis – mówił po meczu trener Soły, Wojciech Skrzypek.
– Chełmianka bardzo dobrze
rozpoczęła sezon. Regularnie
wygrywała i wiedzieliśmy, że
czeka nas bardzo ciężkie zadanie. Chwała chłopakom, że się
nie poddali. Walczyli do końca
i nagrodą jest remis – dodaje.
Wyjątkowo bolesna okazała
się dla solarzy wizyta pod Tatrami. Wyjazdowe spotkanie
z Podhalem zakończyło się
prawdziwą klęską. Soła przegrała aż 7:1, a honorowe trafienie dla przyjezdnych zaliczył Adrian Wójcik.
– Popełniliśmy szkolne błędy
w defensywnej formacji i stąd
taki, a nie inny wynik – komentuje Wojciech Skrzypek.
– Dysponujemy młodym zespołem, a linia obrony jest
chyba najmłodsza na tym
poziomie
rozgrywkowym.
Brakuje nam doświadczenia
i ogrania. Jestem jednak przekonany, że „odpalimy” i szybko zmażemy plamę ze spotkania z Podhalem – podsumował
Wojciech Skrzypek.
– mac
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Zwycięstwo biało-niebieskich nad opolskim Orlikiem na in- czenia. Szwankowała skutecz- Reprezentantka oświęcimskiej Szkoność. Walczyliśmy do końca ły silnym punktem biało-czerwonych
augurację hokejowego sezonu
i ważne, że wszystko skończyło się po naszej myśli – dodał. sztafet

Szczęście przy Unii
Dwa, a nie jak oczekiwano
trzy punkty wywalczyli oświęcimscy hokeiści w pierwszym
meczu nowego sezonu. Biorąc jednak pod uwagę okoliczności, w jakich nastąpiło
rozstrzygnięcie, trzeba tę zdobycz wyjątkowo szanować.
Podopieczni Jirziego Sejby
dosłownie wyszarpali zwycięstwo nad opolskim Orlikiem,
który wysoko zawiesił Unii
poprzeczkę.
W pierwszej odsłonie oświęcimianie posiadali optyczną
przewagę, ale nie mogli znaleźć sposobu na świetnie usposobionego bramkarza Orlika.
Mowa o Finie – Tuomasie Tolonenie, który niemal prosto
z lotniska przyjechał na mecz
do Oświęcimia. Grał jak
w transie i był najlepszym zawodnikiem w swoim zespole.
Wynik otworzył Martin Przygodzki, który wykazał najwięcej sprytu w podbramkowym
zamieszaniu i z bliska pokonał Michala Fikrta. Biało-niebiescy bili głową w mur,
a skuteczność pozostawiała
wiele do życzenia. Wyrównujący gol padł dopiero w 33.
minucie. Do siatki trafił Mateusz Adamus, który ostatni

sezon spędził w Naprzodzie
i teraz zdecydował się na powrót do swojego macierzystego klubu.
Błyskawicznie, bo po zaledwie 46 sekundach odpowiedzieli opolanie. Unia znowu
musiała odrabiać straty, a czas
w trzeciej partii upływał niemiłosiernie szybko. Wreszcie
trener Jirzi Sejba zdecydował
się na manewr va banque i do
boksu zjechał „Fiki”. Okazało się, że był to przysłowiowy
strzał w „dziesiątkę”.
Na 118 sekund przed końcem
trzeciej tercji do wyrówna-

nia doprowadził Jakub Saur.
To był kluczowy moment
tego starcia. Gospodarze poszli za ciosem i już po 49 sekundach dogrywki zamknęli mecz. Autorem trafienia na
wagę dwóch punktów był Jan
Danecek.
– Spodziewaliśmy się trudnego spotkania i taka też była inaguracja na naszym lodowisku
– mówi czeski szkoleniowiec
oświęcimian, Jirzi Sejba.
– Orlik był nastawiony na
destrukcję i bardzo konsekwentnie realizował swój
plan. Nam brakowało wykoń-

UNIA Oświęcim – ORLIK
Opole 3:2 po dogrywce (0:1,
1:1, 1:0, 1:0 dogrywka)
Bramki: 0:1 Przygodzki (Trandin, Skrodziuk) 12.35, 1:1 Adamus (Paszek, Malicki) 32.40,
1:2 Wolkou (Jełakow) 33.26,
2:2 Saur (Haas, S. Kowalówka)
58.03, 3:2 Danecek (Bezuska, S.
Kowalówka) 60.49.
Kary: 6 i 10. Widzów: 1500.
UNIA: Fikrt – Bezuska, Saur,
Wojtarowicz, Danecek, S. Kowalówka – Gabryś, Jachym,
Tabacek, Haas, Themar –
Gębczyk, A. Kowalówka, Malicki, Paszek, Adamus – Wanat, Piotrowicz. Trener: Jirzi
Sejba.
– mac

Niezwykle mile będzie wspominała Szkocję reprezentantka oświęcimskiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego
– Dominika Kossakowska.
Ta utalentowana pływaczka
pokazała się z bardzo dobrej
strony podczas mistrzostw
Europy rozgrywanych na pływalni w Glasgow. To debiut
tej zawodniczki w seniorskim
gronie na tak prestiżowych
zawodach.
Dominika Kossakowska była
silnym punktem biało-czerwonych sztafet. W rywalizacji
cztery razy 200 metrów stylem dowolnym awansowała

do wyścigu finałowego. Popłynęła znakomicie (najszybciej z polskiej reprezentacji),
poprawiając własny rekord
życiowy (2.00,82). Ostatecznie biało-czerwony team kobiecy uplasował się na ósmej
pozycji. Obok Kossakowskiej
płynęła Daniela Georges,
Aleksandra Knop i Aleksandra Polańska.
Dominika Kossakowska kapitalnie walczyła także w sztafecie cztery razy 100 metrów
stylem dowolnym, gdzie Polki
wywalczyły awans do finału.
Czas Dominiki to 00.56,36.
– mac

Andrej Themar podpisał roczny kontrakt z zespołem ośmiokrotnego mistrza Polski

Hit okienka
transferowego
W sezonie 2018–19 Unia Oświęcim będzie celowała w okolice ligowego podium
Fot. mac

Pierwsza edycja turnieju o „Puchar klub z ulicy Przecznej dokonał poważPrezydenta Oświęcimia” w koszykówce nych wzmocnień pierwszego składu

Trofeum dla gospodarzy Szersza kadra solarzy
UKS Kadet wygrał pierwszą
edycję koszykarskiego turnieju chłopców o „Puchar Prezydenta Oświęcimia”. Gospodarze okazali się lepsi od UKS
MOSM Bytom i krakowskiej
Korony.
Na inaugurację zawodów UKS
Kadet zmierzył się z bytomianami. Oświęcimianie pokazali się z bardzo dobrej strony
i po emocjonującym widowisku zwyciężyli 56:47. Najlepszy na parkiecie był kapitan miejscowych Piotr Karaś,
zdobywca 23 punktów. Pozostałe rzucili: Arkadiusz Heród
(17 pkt), Jakub Sieraczyński
(10 pkt), Kornel Mizgała, Dawid Sikora oraz Marcin Mikos
(wszyscy po 2 pkt). W drugiej
grze Korona Kraków wysoko
pokonała UKS MOSM Bytom
59:31 i o wszystkim decydowało starcie oświęcimsko-krakowskie.
Po pierwszej kwarcie zmotywowani i konsekwentnie
grający gospodarze prowadzili 14:11. Jeszcze lepsza
była druga partia. Kadeci dobrze radzili sobie w defensywie i odskoczyli rywalowi
na odległość ośmiu punktów
(29:21). Koroniarze nie za-

Życiówka
na szkockiej ziemi

mierzali się jednak poddawać.
Przejęli inicjatywę, zmuszając
oświęcimian do fauli (aż 15
rzutów wolnych dla Korony w
trzeciej kwarcie). Na ostatnią
część meczu drużyny wyszły
przy prowadzeniu Kadeta
40:36. Szybko jednak był remis 46:46. Od tego momentu
gra toczyła się według zasady
„punkt za punkt”. Decydująca okazała się ostatnia minuta. Kapitalną „trójką” popisał
się Jakub Sieraczyński, a krakowianom zabrakło w samej końcówce skuteczności.
W efekcie UKS Kadet zwycięża ostatecznie 54:50 i „Puchar Prezydenta” trafia w ręce
uczniów Szkoły Podstawowej
nr 2 w Oświęcimiu.
Z kolei najmłodsi adepci tej
dyscypliny sportu rozegrali
sparing, w którym koszykarze z miasta nad Sołą pokonali Regis z Wieliczki 30:21.
Najskuteczniejszy w zespole gospodarzy był Piotr Gurdek, który rzucił 13 punktów.
Trafiali także: Mateusz Zgrajek (7 pkt), Krzysztof Porwit,
Artur Janik, Albert Bratek,
Wiktor Cetnarski, Jan Jarosz
(wszyscy po 2 pkt).
– mac

W ostatnich dniach prawdziwą transferową ofensywę
przeprowadził klub z oświęcimskich plant.
Solarze pozyskali trzech wartościowych piłkarzy, którzy
mają wydatnie pomóc pierwszej drużynie w utrzymaniu
trzecioligowego bytu. Do zespołu z ulicy Przecznej dołączył Michał Szewczyk, Michał
Rutkowski i Kais Al-Ani.
Ten pierwszy jest synem znakomitego przed laty zawodnika – Mieczysława Szewczyka.
To nietuzinkowa postać. Mieczysław Szewczyk przez długi
czas był związany z chorzowskim Ruchem. Z „Niebieskimi” wywalczył tytuł mistrza
Polski. Ma też na swoim koncie jeden mecz w pierwszej
reprezentacji Polski.
W jego ślady idzie teraz syn
– Michał (jego brat Kamil
reprezentował barwy solarzy przez cztery wcześniejsze
sezony). Michał Szewczyk
jak na zawołanie zdobywał
gole dla juniorskiej drużyny
Zatorzanki i został królem
strzelców Małopolskiej Ligi
Juniorów. Stąd trafił do Wisły Kraków, a później Ruchu
Chorzów. Grał też w Oko-

cimskim Brzesko i Bytovii
Bytów.
Innym z nowych zawodników jest Michał Rutkowski.
To 24-letni wychowanek katowickiego Rozwoju.
Reprezentował barwy Ruchu Chorzów, Polonii Łaziska
i Górnika Zabrze. W barwach
solarzy zadebiutował w przegranym na swoim terenie meczu z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 0:3.
Na debiut w Sole czeka z kolei nowy bramkarz – Kais Al-Ani, który ma obywatelstwo
zarówno irackie, jak i polskie. Powinien powalczyć
o miejsce między słupkami z Kacprem Mioduszewskim (jest jeszcze młody Olaf
Przewoźnik, który występuje
w juniorskich rozgrywkach).
Kais Al-Ani pochodzi z Nowego Targu, a swoją przygodę z piłką rozpoczynał w Góralach Nowy Targ. Później
bronił barw nowohuckiego
Krakusa i drugiej drużyny
krakowskiej Wisły. Był też
zawodnikiem Podhala Nowy
Targ oraz Lechii Tomaszów
Mazowiecki.
– mac

To niewątpliwie największy
hit letniego okienka transferowego. 30-letni słowacki
napastnik – Andrej Themar
podpisał roczny kontrakt
z Unią. Zawodnika z takimi „liczbami” w Oświęcimiu
dawno nie było. To bramkostrzelny hokeista, który w
poprzednim sezonie został
królem strzelców Polskiej
Hokej Ligi w barwach HC
GKS Katowice. Siła rażenia
biało-niebieskich zdecydowanie zyska zatem na wartości.
Andrej Themar pierwszego
gola dla Unii strzelił w spotkaniu sparingowym z GKS
Tychy. W przegranym po
rzutach karnych meczu 6:7
nowy nabytek oświęcimian
doprowadził do remisu 6:6.
Themar rozpoczynał swoją
hokejową karierę w Martinie. Reprezentował też barwy Dolnego Kubina, Bańskiej Bystrzycy, Liptovskiego
Mikulasza, Presova i Detvy.
Grał w drugiej lidze francuskiej (Nice) i drugiej lidze
norweskiej (Moss Hockey).
Na Wyspach Brytyjskich trafiał jak na zawołanie. W sezonie 2016–17 dla Hull Pirates zdobył aż 56 goli i miał 48
asyst.
Miniony sezon Andrej Themar spędził w HC GKS Katowice. Sięgnął po wicemistrzowski tytuł i został
królem strzelców. Zdobył 35
bramek, do których dorzucił
19 punktów za asysty. Wystą-

W zespole oświęcimskiej
Unii ponownie zobaczymy
Mateusza Adamusa (z prawej na pierwszym planie)
Fot. mac

pił w 51 meczach, a na ławce kar przesiedział łącznie
49 minut. W „Gieksie” świetnie rozumiał się na lodzie
z Jesse Rohtlą. Fin dokładnie
podawał, zaś Themar skutecznie finalizował jego dogrania.
Do Unii wrócił też Mateusz
Adamus. To klubowy wychowanek, którego biało-niebieskim fanom nie trzeba specjalnie przedstawiać.
Nieustępliwy i zadziorny napastnik powinien być ważnym punktem w układance
Jirzego Sejby. W poprzednim sezonie Adamus reprezentował barwy Naprzodu
Janów. Dla drużyny z dzielnicy z Katowic w ubiegłych
rozgrywkach zdobył 12 goli
i miał 18 asyst.
– mac

