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Folklorystyczna pasja wielu pokoleń
Mija pół wieku historii działalności artystycznej Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim „Hajduki”
z Oświęcimskiego Centrum Kultury. Setki osób, polski folklor, taniec, śpiew, barwna ekspresja i zaangażowanie to cechy,
które przez lata nie zmieniły się w odniesieniu do oświęcimskich „Hajduków”.
Fot. zbiory zespołu

Zespół należy do najstarszych
grup działających w Oświęcimiu. Powstał w 1968 roku
w Zakładowym Domu Kultury Zakładów Chemicznych
„Oświęcim”. W pierwszym
składzie „Hajduków” tańczyła Zofia Mentelska, która od 1969 roku przez ponad 40 lat była instruktorem
i kierownikiem artystycznym
zespołu. To ona dbała o poziom artystyczny i atmosferę panującą wśród pokoleń
tancerek i tancerzy. Później
zadania te przejął Marek Pociennik, który kontynuuje
dobre tradycje zespołu i dba
o jego wysoki poziom artystyczny.
Początki grupy były nietypowe, bowiem „Hajduki” zrodziły się na potrzeby uczestnictwa w Przeglądzie Zespołów
Regionalnych Związków Zawodowych Chemików w Jeleniej Górze. Ten fakt nie
dziwi, ale to, że do konkursu został zgłoszony zespół,
który jeszcze nie istniał – to
jest nietypowe i raczej się nie
zdarza! Wówczas kierownictwo ZDK podjęło decyzję o tym, że trzeba szybko
stworzyć zespół. Trzy miesiące wytężonej pracy sześciu
par, pod kierunkiem Marii
Romowicz z Żywca, przyniosły sukces. „Hajduki” zostały wyróżnione, a publiczność jeleniogórska uznała je
za najlepszy zespół. Po tym
debiutanckim sukcesie przyszły kolejne koncerty.
– Byłam z zespołem od początku. Wcześniej prowadziłam w domu kultury dziecięce
zespoły taneczno-śpiewające,
a „Hajduki” przejęłam od
pani Romowicz, która kierowała nimi przez pierwszy
rok i zrezygnowała – mówi
Zofia Mentelska, wieloletni

kierownik artystyczny i choreograf ZPiT „Hajduki”.
Początkowy okres historii zespołu dobrze pamięta Marian Cisowski.
– Moja „hajdukowa” przygoda zaczęła się bardzo dawno
temu. Był to 1969 rok. Trwała ona do momentu, kiedy
życie zmusiło nas do przerwania jej – moja partnerka
z „Hajduków” stała się też
życiową. Przerwaliśmy, bo
musieliśmy zająć się dziećmi.
Tu się poznaliśmy – okazuje
się, że taniec zbliża czasem
bardziej, niż nam się wydaje. Ale chcę w tym miejscu
zaznaczyć, że nie jesteśmy
jedynym małżeństwem „hajdukowym” – wspomina Marian Cisowski, były wieloletni tancerz zespołu.
Tancerze podkreślają, że
w zespole panuje rodzinna
atmosfera. Chętnie spotykają się poza parkietem na
wspólnych
okazjonalnych
i towarzyskich imprezach,
pomagają sobie w rozwiązywaniu codziennych problemów i lubią wspólnie spędzać wolny czas.

Zespół wystąpił na wielu festiwalach, zarówno w Polsce,
jak i za granicą. Dzięki pozytywnej weryfikacji polskiej
sekcji CIOFF – Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń
Folklorystycznych, Festiwali
i Sztuki Ludowej „Hajduki”
są w gronie zespołów mogących reprezentować Polskę
podczas międzynarodowych
festiwali folklorystycznych
odbywających się pod auspicjami tejże organizacji. Dzięki gronu zapaleńców, znakomitych muzyków i tancerzy,
zespół promuje polski folklor
na wielu estradach i uświetnia swą obecnością okolicznościowe imprezy i ważne
wydarzenia z życia miasta.
ZPiT „Hajduki” oklaskiwany był między innymi: wielokrotnie na estradach Tygodnia Kultury Beskidzkiej,
w Niemczech, Czechosłowacji (1976), Belgii, na Węgrzech, we Francji, Macedonii, na Łotwie, w Rosji,
Chorwacji, Turcji, w Bośni
i Hercegowinie, Słowacji, we
Włoszech, Rumunii, Austrii,
Czechach.

– Tańczę w zespole, bo to lubię, to daje mi energię. To
spełnienie moich marzeń.
Jestem już w „Hajdukach”
14 lat i nadal mi się nie znudziło. Podróże są dla nas nagrodą. Możemy wyjechać do
innych krajów i się zaprezentować, a jeszcze jak publiczność nas docenia, to w ogóle
jest super – stwierdza Wojciech Pająk, tancerz Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim
„Hajduki”.
Obecnie w czterech grupach:
old boys, reprezentacyjnej,
„Małe Hajduki” i „Mini Hajduki” tańczy i śpiewa około
stu osób w wieku od 4 do 65
lat.
Praca z zespołem to niezaprzeczalnie miła i satysfakcjonująca działalność.
– „Hajduki” to dla mnie
ogromna pasja i satysfakcja.
Są to emocje związane zarówno z przygotowaniem,
jak i oczekiwaniem na efekt
końcowy. Nie ma większej
radości dla instruktora, jak
obserwowanie i podziwianie
swoich wychowanków. Pa-

miejsce dla tych, którzy szanują tradycję, mają taneczną pasję i kochają folklor –
podkreśla Marek Pociennik,
który prowadzi ZPiT już od
dziesięciu lat.
W swoim repertuarze zespół posiada polskie tańce
narodowe: polonez z mazurem i kujawiak z oberkiem
oraz pieśni i tańce z regionu
krakowskiego, żywieckiego,
rzeszowskiego, lubelskiego,
opoczyńskiego, kujawskiego,
nowosądeckiego, kurpiowskiego, a ponadto widowisko muzyczne „Piosenki
o Starej Warszawie” i mazura z opery „Halka” Stanisława Moniuszki.
Kierownikiem muzycznym
„Hajduków” jest Jacek Furtak, instruktorami: Anna
Handzlik-Starzyk, Ewa Żak,
Justyna Pociennik, a za przygotowanie wokalne odpowiada Joanna Kasperek-Szymonik.
Uroczyste koncerty z okazji
50-lecia działalności artystycznej zespołu odbędą się
19 października o godz. 18:00
i 20 października o godz.
16:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury. Wstęp za zaproszeniami, ilość miejsc
ograniczona.
– Marzena Wilk

trzenie, jak dojrzewają oni
jako ludzie i tancerze. Jak
pokonują kolejne kroki wtajemniczenia techniki tańca.
Oczywiście największą satysfakcję daje podziw publiczności, takiej autentycznie
zadowolonej i jej entuzjastyczne brawa. Ogromną satysfakcją była też dla mnie
chwila przyznania nam certyfikatu CIOFF na najdłuższy
możliwy okres – pięciu lat,
bo przecież oceniali nas doświadczeni eksperci z dziedziny choreografii i muzyki
– zaznacza Marek Pociennik,
kierownik, choreograf i instruktor Reprezentacyjnego
Reklama
Zespołu Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim „Hajduki”.
Wieloletnia tradycja zespołu nie pozwala zamykać się
na nowych tancerzy.
– Do „Hajduków” warto
przyjść, ponieważ jest to zespół rodzinny, wielopokoleniowy, w którym często
DOJAZD LUB GABINET
tańczą rodzice i ich dzieci,
Rejestracja telefoniczna
dziadkowie z wnukami. Wy793 083 999
konujemy takie tańce, w któPROMOCJA!
NAJTANIEJ!
rych pokolenia spotykają
70 zł za 1 godz.
się na scenie. Nasz zespół to
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Sekcja jak wielka rodzina
Minęło trzydzieści pięć lat działalności Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Oświęcimiu.
Emerytowani
nauczyciele
i renciści spotkali się w zaprzyjaźnionej
restauracji
„Targowa”, by uczcić jubileusz
35-lecia istnienia Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa
Polskiego w Oświęcimiu.
Była to okazja do wzruszających wspomnień, podsumowań i refleksji oraz przywołania w pamięci osób, które
odeszły.
Oświęcimska sekcja powstała
19 września 1983 roku.
– To właśnie wtedy utworzono naszą sekcję. Niewielka garstka emerytowanych
pracowników oświaty, bo zaledwie siedemnaście osób,
wybrała jej pierwszą przewodniczącą, którą została Ja-

dwiga Racka. Mówiła wtedy:
Staramy się od pierwszego
dnia tworzyć atmosferę wzajemnej życzliwości, oparcia
i pomocy koleżeńskiej, tak
charakterystycznej dla naszego zawodu, nie zapominamy o chorych i samotnych

– wspomina Elżbieta Baran,
p.o. przewodniczącej Sekcji
Emerytów i Rencistów ZNP
w Oświęcimiu.
Przez lata członków sekcji przybywało, wstępowali do niej nauczyciele, ale też
pracownicy administracyjni

i obsługi. Obecnie w sekcji
jest zrzeszonych sto trzydzieści osób.
– W centrum naszego zainteresowania zawsze były i są
warunki materialne emerytów oświaty, walka o ich poprawę, działalność socjalna,
kultywowanie tradycji ZNP,
pamięć o nauczycielach tajnego nauczania i tych, którzy
oddali swe życie za wolną Ojczyznę, pamięć o tych, którzy
odeszli z naszych szeregów
oraz działalność kulturalna
i turystyka. Przeciwdziałamy
wykluczeniu społecznemu seniorów i staramy się przyczyniać do poprawy jakości ich
życia – mówi Elżbieta Baran.
Tradycją sekcji stały się różnego rodzaju spotkania okolicznościowe i klubowe, w każdym roku jest ich co najmniej
dziesięć. Niektóre z nich są też
okazją do występów kabare-

tów – w przeszłości „Czerwonego Berecika”, a obecnie „Ad
Hoc”, które są tworzone przez
członków. Sekcja organizuje
wycieczki krajowe i zagraniczne, a także wyjazdy na
spektakle teatralne i koncerty. Posiada trzy komisje:
socjalno-bytową,
tradycji
i ceremoniału związkowego
oraz kulturalno-turystyczną.
Członkowie włączają się do
akcji charytatywnych, m.in.
na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Chorym Dzieciom Liver. Ich działalność opiera
się też na pomocy wszystkim
członkom, których stan zdrowia nie pozwala na uczestnictwo w spotkaniach. Osoby
z komisji socjalnej odwiedzają chorych w domach i szpitalach, niosąc wsparcie, słowa
otuchy i upominki, opiekunowie robią też zakupy, załatwiają sprawy urzędowe.
Chorym, posiadającym dostęp do komputera, wysyłane są pocztą e-mailową karty
z Kroniki Sekcji ZNP. Po jubi-

leuszowej uroczystości przedstawiciele również odwiedzili
chorych w domach, relacjonując przebieg wyjątkowego
spotkania.
Bardzo ważne dla organizacji
są m.in. Nauczycielski Dzień
Pamięci i Pokoju, obchodzony 27 kwietnia przy tablicy
poświęconej nauczycielom
poległym i zamordowanym
w czasie II wojny światowej
i Nauczycielskie Zaduszki,
kiedy członkowie spotykają się przy grobach zmarłych
koleżanek i kolegów, by powspominać i zapalić znicze.
35 lat wspólnych przeżyć,
rozmów, spotkań i działań
sprawiło, że grupie udało się
stworzyć taki klimat, w którym czują się jak liczna rodzina. A z okazji jubileuszu życzą
sobie, aby się to nie zmieniło, a także większego zrozumienia u parlamentarzystów
i poprawy dostępu do opieki
zdrowotnej.
– Marzena Wilk

Dofinansowanie do zwiększonych kosztów ogrzewania
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował lokalny program osłonowy dla najuboższych
mieszkańców miasta, który obejmie możliwość uzyskania dofinansowania do zwiększonych kosztów
ogrzewania, wynikających z trwałej zmiany źródła ciepła w mieszkaniach.
Chodzi o jeden z systemów
ekologicznych, takich jak:
ogrzewanie elektryczne, gazowe, olejowe bądź polegające
na podłączeniu do miejskiej
sieci ciepłowniczej. Program
obowiązuje od 1 października
2018 r. do 31 marca 2023 roku.
Lokalny program osłonowy
został przyjęty uchwałą Rady
Miasta w sierpniu tego roku.
Jest jednym z wielu działań
miasta w zakresie ograniczenia niskiej emisji w Oświęcimiu. Wnioski o pomoc w ramach programu na pierwszy
kwartał w bieżącym okresie
grzewczym (kwartał A) można składać w okresie od 1 października do 31 października,
Ogłoszenie płatne

natomiast na drugi kwartał w
bieżącym okresie grzewczym
(kwartał B) od 2 stycznia do
31 stycznia 2019 r.
– Jest to program wieloletni i będzie obowiązywał do
31 marca 2023 r., a jego celem jest zniwelowanie skali dwóch ważnych problemów. Z jednej strony ma
prowadzić do ograniczenia
ubóstwa, poprzez udzielenie wsparcia najuboższym
mieszkańcom miasta ponoszącym zwiększone koszty
grzewcze lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą
systemu ogrzewania, a z drugiej strony ma zachęcać kolejnych mieszkańców do zmia-

ny dotychczasowego systemu
ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ekologicznych, takich
jak: ogrzewanie elektryczne,
gazowe, olejowe czy podłączenie do C.O., tym samym
przyczyniając się do ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Oświęcim – wyjaśniają pracownicy MOPS-u.
O wsparcie w ramach programu mogą ubiegać się osoby,
które faktycznie zamieszkiwały i zamieszkują w lokalu
mieszkalnym, w którym dokonano trwałej zmiany systemu ogrzewania nie wcześniej
niż 25 lutego 2015 r. Ponadto osoby te muszą ponosić

koszty związane z ogrzewaniem lokalu mieszkalnego,
który zamieszkują oraz spełniać kryterium dochodowe.
– Aby zwiększyć krąg osób
uprawnionych do skorzystania z proponowanego wsparcia, w uchwale wprowadzającej program podwyższono
kryterium dochodowe do
150 proc. aktualnej wysokości kryterium dochodowego,
o którym mowa w art. 8 ust.
1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy
społecznej – podkreślają pracownicy socjalni. Od 1 października 2018 r. kryterium
to kształtuje się na poziomie:
– 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej, podwyż-

szone do 150 proc. wynosi
1051,50 zł,
– 528 zł dla osoby w rodzinie,
podwyższone do 150 proc.
wynosi 792 zł.
W przypadku osób czy rodzin, których dochód nie
przekracza 100 proc. aktualnej wysokości kryterium dochodowego, o którym mowa
w ustawie o pomocy społecznej, maksymalna wysokość
wsparcia w ramach programu
może być udzielona do kwoty 500 zł na kwartał w okresie grzewczym. Natomiast
w przypadku, gdy dochód
jest wyższy niż 100 proc. aktualnej wysokości kryterium
dochodowego, o którym

mowa w ustawie o pomocy
społecznej, ale nie przekracza 150 proc. tego kryterium,
wsparcie może być udzielone
do kwoty 300 zł na kwartał
w okresie grzewczym.
Wnioski o pomoc w ramach programu na pierwszy
kwartał w bieżącym okresie grzewczym (kwartał A)
można składać w okresie od
dnia 1 października do dnia
31 października b.r., natomiast na drugi kwartał w bieżącym okresie grzewczym
(kwartał B) od dnia 2 stycznia
do dnia 31 stycznia 2019 r.
Dodatkowych informacji na
temat programu udzielają
pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu prowadzący postępowanie w sprawie
uzyskania wsparcia w ramach
programu.
–k
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Dziękował za troskę i pamięć
4 października na placu przed Oświęcimskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z mieszkańcami ziemi oświęcimskiej.

W swoim przemówieniu prezydent dziękował za miłe
i gościnne przyjęcie. Podkreślał, że Oświęcim to miasto
o długoletniej historii, która
stanowi o sile tej ziemi i jej
mieszkańców.
– Uśmiecham się, że urodziłem się – patrząc po latach – dokładnie 700 lat po
tym, jak Oświęcim uzyskał
prawa miejskie. Urodziłem
się w 1972 roku, Oświęcim
dostał swoje pierwsze prawa miejskie w 1272 roku,
potwierdzone w roku 1291.
Jest to więc wielka tradycja
praw miejskich, mieszczaństwa, budowy zamożności,
pracy rzemieślników tutaj,
w Małopolsce – powiedział
prezydent.
Mówił m.in. o wolnej Polsce
i o elementach wpływających
na suwerenność kraju. O roli
historii i kultury w kształtowaniu tożsamości narodowej,
przywołał odwagę legioniOgłoszenie płatne

stów, a także żołnierzy niezłomnych.
Dziękował mieszkańcom, że
pielęgnują pamięć o historii
i ludziach, którzy ją tworzyli. Akcentował, że mieszkańcy ziemi oświęcimskiej mieli
odwagę pomagać więzionym
w KL Auschwitz-Birkenau.
Ryzykowali życie, dostarczając żywność czy pomagając
tym, którzy zdołali uciec. To,
że umieli okazać człowieczeństwo nawet w najtrudniejszym
czasie sprawia, że Polska może
być dzisiaj dumna.
Docenił też działania, które
podejmowane są obecnie.
– Dziś miasto – taka prawda – żyje w cieniu obozu zagłady. Ale dziękuję, że miasto
także o obóz dba, że życzliwie
są traktowani ci, którzy przyjeżdżają tutaj, na to straszne
miejsce zagłady, żeby oddać
hołd pomordowanym. To
ważne, by byli witani dobrze
i z godnością, bo to także jest

świadectwo tego, kim jesteśmy. Że umiemy uczcić pamięć, umiemy pochylić głowy
przed wielkim bólem, z którym przyjeżdżają tutaj ludzie,
że ten ból rozumiemy – powiedział Andrzej Duda.
– Ale dziękuję wam za to, że
dziś cały czas także budujecie swoje miasto – to niezwykle ważne. Dlatego właśnie
jestem dzisiaj z wami tu –
w Oświęcimiu mieście, a nie
w muzeum. Nie w miejscu zagłady dotkniętym na zawsze
piętnem śmierci, ale w żywym
mieście, gdzie ludzie żyją, zakładają rodziny, rozwijają się,
gdzie uczy się młodzież, gdzie
jest Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego – dziękuję wam za to.
Bo to są te ważne znaki polskości – kontynuował.
Po zakończonym przemówieniu prezydent witał się z przybyłymi na spotkanie, rozmawiał i pozował do zdjęć.

Nie wszyscy cieszyli się z wizyty głowy państwa – na placu Pokoju członkowie Komitetu Obrony Demokracji
demonstrowali swoją dezaprobatę wobec prezydenta
i kierunku, w którym zmierza
według nich Polska pod wodzą rządzącego ugrupowania.
Przed spotkaniem z mieszkańcami prezydent gościł
w oświęcimskim Starostwie
Powiatowym, gdzie był witany przez m.in. wicepremier
Beatę Szydło, parlamentarzystów, samorządowców, radnych powiatowych, włodarzy
miast i gmin powiatu.
Wizycie towarzyszył przykry
incydent drogowy z udziałem kolumny pojazdów rządowych. Jak podaje rzecznik oświęcimskiej policji, na
skrzyżowanie ulic Wyspiańskiego i Słowackiego nagle wbiegł 9-letni chłopiec.
Uderzył w prawy bok radiowozu wchodzącego w skład
kolumny pojazdów uprzywilejowanych, które poruszały
się z nieznaczną prędkością,
na włączonych sygnałach
dźwiękowych oraz świetlnych. Poszkodowanym zajęli
się ratownicy z karetki wchodzącej w skład kolumny, po
czym został on przewieziony
do szpitala. Po badaniach lekarskich okazało się, że doznał jedynie stłuczenia uda.
Następnie chłopiec pod opieką rodziców trafił do domu,
gdzie po zakończeniu spotkania z mieszkańcami odwiedził go prezydent Andrzej
Duda.
Dokładne okoliczności tego
zdarzenia zostaną ustalone
w trakcie dalszego postępowania.
– ekt

Patriotyczny orzeł
Trwają prace remontowe pomnika
Odzyskania Niepodległości w Oświęcimiu, który znajduje się przy ul.
Dąbrowskiego.
Remont obejmuje pełną konserwację techniczną równolegle prowadzoną z pracami
restauratorskimi. W zakresie robót znalazł się demontaż istniejących elementów
z brązu – orła trzymającego
w szponach mapę II Rzeczpospolitej Polskiej oraz montaż nowych elementów odlanych z brązu. Będzie to orzeł
trzymający w szponach szarfę, napis „Pomnik Niepodległości” i dwie tablice upamiętniające.
O dokonanie rekonstrukcji odlewu pomnikowego
orła wnioskowali w marcu
2017 roku członkowie nieistniejącego już Stowarzyszenia Budowy Obelisku
Niepodległości dla Uczczenia 80. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski
w Oświęcimiu. Ich zdaniem
wizerunek orła wzbudzał od

początku powstania obiektu
liczne kontrowersje, ponieważ nie był jednoznacznie
kojarzony z godłem Polski.
Jednocześnie społeczny autor projektu pomnika Andrzej Domarzewski wyraził
zgodę na ingerencję w rzeźbę. W ubiegłym roku został
przygotowany projekt rekonstrukcji orła autorstwa Remigiusza Dulko, oświęcimskiego artysty rzeźbiarza.
Rekonstrukcja pomnika jest
jednym z kluczowych działań Miasta Oświęcim realizowanych w związku z obchodzonym w roku 2018
w Oświęcimiu Rokiem 100.
Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Efekt prac będzie można zobaczyć już początkiem listopada. Koszt odnowienia pomnika wynosi 116 tys. zł.
– In
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Mezzosopran w pociągu

Innowacyjny dworzec

P

Rusza przebudowa budynku dworca Polskich Kolei Państwowych w Oświęcimiu. Od dawna zapowiadana przez kolej inwestycja właśnie się rozpoczyna. 18 września
PKP SA podpisały umowę z wykonawcą przebudowy.

felieton

kamila drabek

iątek, choć nie trzynastego, okazał się pechowy dla podróżujących koleją na trasie Katowice–Oświęcim. W związku z wykolejeniem
pociągu towarowego przez dłuższy czas tory
z Katowic do Mysłowic były zablokowane. Odwoływano
kolejne kursy. Zorganizowana została komunikacja zastępcza. Nieuniknionym było, że podróż z Katowic do Oświęcimia znacznie się wydłuży.
Podróż przeniosła mnie mentalnie w dawniejsze czasy,
gdy do autobusów ustawiała się kolejka i nie wiadomo
było, czy wszyscy pasażerowie wejdą. Nie dla wszystkich
znalazło się miejsce, ale – o dziwo – nie było awantur.
Przy okazji można było spotkać dawno niewidzianych znajomych. Kierownik pociągu jechał z nami, doprowadził nas
na peron w Mysłowicach i sukcesywnie informował o rozwoju akcji. Czułam się jak na wycieczce – grupa z pilotem,
opiekunem, czekająca na dalsze dyspozycje. Były bowiem
różne opcje, a akcja zmieniała się jak w kalejdoskopie.
Albo przyjedzie po nas pociąg specjalny, albo zabierze nas
ten, który miał nadjechać z Oświęcimia. Ostatecznie jednak okazało się, że przyjechał opóźniony pociąg z Katowic,
bo po kilku godzinach udało się odblokować tory. Jednak
nie pomyślano, że podróżnych będzie znacznie więcej
niż zwykle i nadjechał tylko jeden skład. Zatem w środku
było jak za dawnych lat na kolei – tłoczno. Nowoczesne
wnętrze wypełnione ludźmi, w większości wpatrzonych
w swoje smartfony czy inne urządzenia. I oto jakby się
połączyły pasma przeszłości i przyszłości w jedność.
Za sprawą smartfonów zapewne w pociągach mniej
słychać rozmów niż kiedyś, ale zakłócenia w podróży
powodują, że ludzie zmuszeni są do komunikowania się,
gdyż trzeba zapytać, co i jak, powtórzyć informacje, pomóc
komuś, wyjaśnić, skomentować. Zdarza się żartowanie
z sytuacji, aby rozładować nerwy i zmęczenie. Zdarza się
i rozmowa bez słów, gdy współpasażer mówi do telefonu,
że przyjedzie opóźniony do „tego Auschwitza”. Nie wiem,
co zauważa w moim spojrzeniu, ale po odłożeniu telefonu zaczyna się tłumaczyć, że tak się w świecie mówi.
Grzecznie odpowiadam panu, iż jesteśmy mieszkańcami
miasta, które ma dużo dłuższą historię niż czasy II wojny
światowej i zwracamy uwagę na to, aby używać polskiej
nazwy. Na to odzywa się młoda pani obok, że niebawem
Oświęcim w świecie będzie kojarzony z innymi sytuacjami.
– A czy pani wie, że posiada mezzosopran? – pyta ją pan
i snuje opowieść o swojej przeszłości śpiewaka operowego
i szlacheckich korzeniach rodziny. I tak się plecie akcja,
która zapewne nie miałaby miejsca, gdyby nie wykolejenie
pociągu towarowego. 			

z miasta

Andrzej winogrodzki

O wybieraniu

W

yboru – głosując – powinniśmy dokonywać
głową, choć za pośrednictwem kończyn
górnych, czyli rąk! To oczywista oczywistość!
Głowa głowie nierówna, więc na kartach
wyborczych są oferty dla różnych formatów głów: dużych
i małych, mądrych i mądrych inaczej lub mądrych ponad
miarę i przeciętność!
Wystarczy potrząsnąć wyborczym kalejdoskopem,
a miły dla oka i ducha obrazek sam się ułoży i będzie
gdzie postawić „x”! Ale dosyć już prześmiewczych i groteskowych sugestii i supozycji, metaforyki i symboliki!
Powaga aktu wyborczego nie może być w niczym poddawana wątpliwościom i zbędnej krytyce! Idźmy i głosujmy!
Dobrze jest, jeśli wiemy na kogo przed wejściem do lokalu
wyborczego, a nie dopiero po „rozmyśleniach” w kabinie
wyborczej! To są wymogi minimalne i nieuciążliwe – i należy im sprostać!
Niebawem respons na felieton Wielce Szanownej
Sąsiadki z Góry felietonowego układu o częstej zbieżności
tematycznej naszych felietonowych poczynań. Wstępnie
zasugeruję działanie sił paranormalnych.		
Reklama

Taxi 24 h

tel. 33 8 111 111 Oświęcim

Za jej realizację odpowiadać
będzie konsorcjum trzech
firm: Przedsiębiorstwo Budowlane MAZUR Sp. z o.o.
Sp. k., Firma Budowlana MAZUR Sławomir Mazur i PB
Mazur Sp. z o.o.
Przyszły dworzec powstanie w formule Innowacyjnego Dworca Systemowego.
Będzie składał się z dwóch
niezależnych kubatur połączonych wspólnym dachem.
W zachodniej części znajdzie
się przeszklona poczekalnia,
pomieszczenie na kasy biletowe, toalety, pomieszczenie dla
opiekuna z dzieckiem i posterunek Straży Ochrony Kolei,
a także dodatkowa poczekalnia dla dzieci z kącikiem zabaw. W części wschodniej
nowego obiektu przewidziane są cztery lokale usługowo-handlowe. Na zewnątrz
pod wiatą będą dodatkowe
miejsca oczekiwania na pociąg i zadaszony parking rowerowy. W budynku nie zabraknie miejsca na biletomat,
bankomat, maszyny vendingowe, szafki na bagaż, a na-

wet paczkomat. Dla osób
niewidomych i niedowidzących zaprojektowano system
oznaczeń dotykowych i pasów prowadzących. Wszystkie toalety będą dostosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W ramach inwestycji zagospodarowany zostanie też teren przed dworcem. PKP SA
zapowiada powstanie placu
z przystankiem autobusowym, ławkami, oświetleniem
w nawierzchni oraz ozdobną roślinnością. Obok dworca przewidziano parking
z osiemdziesięcioma ośmioma miejscami postojowymi.
– Dworzec w Oświęcimiu to
jeden z dwudziestu obiektów
na terenie Małopolski, które
objęte są naszym Programem
Inwestycji Dworcowych. Podróżni i mieszkańcy miasta
od lat czekają na realizację
tego zadania. Dziś przechodzimy od obietnic do realizacji. Z nowoczesnego i funkcjonalnego dworca będziemy
mogli skorzystać już pod koniec przyszłego roku – mówi

Krzysztof Mamiński, prezes
PKP SA.
Znajdująca się wewnątrz
oświęcimskiego dworca mozaika z początku lat 60. XX wieku
autorstwa Kazimierza Gąsiorowskiego, która ma 24 m długości i łączną powierzchnię
100 m kw. zostanie zachowana. Historyczna dekoracja pojawi się na elewacji przyszłego
dworca. Zostanie ona przeniesiona wraz ze ścianą w trzech
częściach, ważących ok. 45 ton
każda.
W nowym obiekcie w Oświęcimiu zostaną zastosowane roz-

Remont ulicy Orłowskiego
Ulica Orłowskiego w Oświęcimiu, którą zarządza Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu ma być jeszcze w tym roku
przebudowana.
Inwestycja była planowana
od kilku lat, a w 2015 roku
znalazła się również na liście
projektów dofinansowanych
z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.
Po otwarciu ofert w przetargu
nieograniczonym na przebudowę ul. Orłowskiego okazało się, że zabezpieczone przez
zarząd powiatu środki na ten
cel są niewystarczające, dlatego starostwo wystąpiło do
Urzędu Miasta Oświęcim
o zwiększenie tegorocznej dotacji do tej inwestycji o ponad
435 tys. zł.
– Miastu zależy na tym, aby
mieszkańcy jeździli dobrymi
drogami. Dlatego dofinansowuje, w miarę możliwości
budżetu miasta, przebudowy
ulic należących do powiatu.
Nie jest to nasz żaden obowiązek, tylko dobra wola. Jednak nie można po raz kolejny
stawiać nas pod ścianą i żądać
zwiększenia dotacji o prawie
500 tys. zł pod koniec roku
budżetowego. Powiat chce
kosztem miasta zatuszować
własną nieudolność. Zbyt

późno zrobiono dokumentację i ogłoszono przetarg, wiedząc o inwestycji już od trzech
lat i znając realia rynku budowlanego. Zarząd powiatu
miał możliwość pozyskania
dodatkowych pieniędzy, ponieważ niedawno z tegorocznej dotacji w ramach Oświęcimskiego
Strategicznego
Programu Rządowego zrezygnował Chełmek. Na wspólnym spotkaniu z beneficjentami programu rządowego
władze powiatu postanowiły
przekazać ją w wysokości ponad 1,4 mln zł na ul. Spacerową w gminie wiejskiej Oświęcim, a jedynie 170 tys. zł do

przebudowy ul. Orłowskiego.
Nie rozumiem więc, dlaczego
powiat wyciąga teraz rękę do
miasta – mówi Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia.
Na dofinansowanie przebudowy ulic powiatowych miasto w okresie od 2015 do
2018 roku przekazało ponad
3,5 mln zł. Są to ulice: Królowej Jadwigi, Dąbrowskiego,
Słowackiego, Pilata i Olszewskiego, Szpitalna, ul. Wyzwolenia – nawierzchnia, Orłowskiego, projekt Powstańców
Śląskich, chodnik przy ul.
Śniadeckiego. Na utrzymanie
dróg powiatowych, koszenie,
sprzątanie, odśnieżanie w tym

wiązania ekologiczne. Kolej
zapowiada, że budynek zostanie wyposażony w gruntową
pompę ciepła, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła
i instalację wody szarej zasilanej przez wodę deszczową, wykorzystywanej do spłukiwania
toalet i podlewania zieleni.
Koszt zadania wyniesie ok.
16,5 mln zł i zostanie sfinansowany ze środków budżetu
państwa i środków własnych
PKP SA. Zakończenie prac
planowane jest na IV kwartał
przyszłego roku.
– In
okresie Urząd Miasta Oświęcim przeznaczył dodatkowo
blisko 1,5 mln zł. To łącznie
ponad 5 mln zł wsparcia zadań powiatu przez samorząd
miasta Oświęcim.
Prezydent dodaje też, że tak
późno prowadzona inwestycja rodzić będzie wiele utrudnień i problemów
w tej części osiedla Zasole
oraz podkreśla, że oczekuje od władz powiatu zabezpieczenia brakującej kwoty
ze środków własnych. Tak też
się stało.
Po odmowie miasta dotyczącej pełnego współfinansowania przebudowy ul. Orłowskiego – zadania objętego
Oświęcimskim
Strategicznym Programem Rządowym,
starosta oświęcimski zwołał
w trybie nadzwyczajnym zarząd powiatu, który zdecydował, by o przeznaczeniu
brakującej kwoty 742 tys. zł
decyzję podjęła rada powiatu,
co stało się podczas ostatniej
sesji 26 września br.
Koszty realizacji zadania po
wybraniu
najkorzystniejszej oferty wyniosą niespełna
2,3 mln zł. 1,17 mln zł będzie
pochodzić z OSPR-u. Dofinansowanie miasta wynosi
125 tys. zł, które zostały założone w budżecie miasta na
2018 rok na podstawie planu
finansowego OSPR.
– In
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Samorządowe wybory

Szczęśliwa trzynastka

21 października 2018 roku odbędą się wybory samorządo- Po raz trzynasty oświęcimska Alma Mater rozpoczęła nowy
we. Mieszkańcy Oświęcimia będą mogli wybrać prezydenta, rok akademicki. Studia licencjackie, inżynierskie i magisterradnych Rady Miasta, Powiatu Oświęcimskiego i Sejmiku skie rozpoczęło blisko 800 nowych studentów.
Województwa Małopolskiego. Są oni wybierani na pięciona studiach interdyscypliletnią kadencję.
narnych.
Lokale wyborcze będą czynne niej w dniu wyborów kończą
18 lat. Muszą stale mieszkać
w godz. 7:00–21:00.
na obszarze danej jednostOKRĘGI i OBWODY
ki samorządu terytorialnego,
W Oświęcimiu są trzy okręgi czyli gminy, powiatu lub wowyborcze, w których miesz- jewództwa. Stałe zamieszkakańcy wybiorą odpowiednio nie musi być potwierdzone
6, 8 i 7 radnych. Głosowanie wpisem do stałego rejestru
odbywa się w 23 obwodach wyborców gminy, w której zastałych oraz dwóch odręb- mieszkują.
nych. Jeden z nich znajduje się Prawo głosowania w wybow Zespole Opieki Zdrowotnej rach do rad gmin oraz w wyw Szpitalu Powiatowym przy borach wójtów, burmistrzów
ul. Wysokie Brzegi 4, a dru- lub prezydentów miast mają
gi w Zakładzie Opiekuńczo- również obywatele Unii Euro-Leczniczym Sióstr Serafitek pejskiej, którzy nie są polskimi
przy ul. T. Kościuszki 8.
obywatelami – muszą jednak
Osoby niepełnosprawne będą stale mieszkać na obszarze damogły korzystać z pomocy nej gminy i być wpisani do stamiasta przy dowozie do loka- łego rejestru wyborców.
lu wyborczego.
Prawa do głosowania nie mają
– Powinny taką potrze- osoby: pozbawione praw pubę zgłosić w dniu wyborów blicznych prawomocnym orzew Urzędzie Miasta, a o do- czeniem sądu, pozbawione
wóz zadba Maltańska Służba praw wyborczych prawomocMedyczna – informuje Ma- nym orzeczeniem Trybunału
ria Płachta, sekretarz miasta Stanu i ubezwłasnowolnione
Oświęcim.
częściowo lub całkowicie praW 23 obwodach będzie można womocnym orzeczeniem sądu.
głosować korespondencyjnie. Mieszkańcy
Oświęcimia
– Jest to rozwiązanie dla osób otrzymają cztery karty do głoo znacznym lub umiarkowa- sowania: do rady miasta, do
nym stopniu niepełnospraw- rady powiatu, do sejmiku woności. Zamiar takiego gło- jewództwa oraz na prezydensowania należy zgłosić do ta miasta. Aby oddane głosy
Komisarza Wyborczego nr III były ważne, pamiętajmy, że
w Krakowie do 8 października w wyborach radnych, w któ– wyjaśnia sekretarz miasta.
rych głosujemy na listy kanOsoby niepełnosprawne oraz dydatów należy postawić tylko
osoby, które ukończyły 75 rok jeden znak „x” w kratce przy
życia mogą głosować przez nazwisku tylko jednego kanpełnomocnika. Konieczne jest dydata z tylko jednej listy kanjednak złożenie do Prezyden- dydatów, w innym przypadku,
ta Miasta Oświęcim stosow- np. gdy postawimy znak „x”
nego wniosku w terminie do więcej razy nasz głos będzie
12 października.
nieważny. W wyborach prezySekretarz miasta przypomina denta miasta należy postawić
też, że zlikwidowano obwód tylko jeden znak „x” przy nagłosowania w Powiatowym zwisku tylko jednego kandyZespole nr 5, a mieszkańcy tej data. Znak „x” to co najmniej
części miasta będą głosowali dwie linie, które przecinają się
albo w Powiatowym Zespole w obrębie kratki przy nazwiSzkół nr 4, albo w Szkole Pod- sku kandydatów.
stawowej nr 5.
– Zachęcam więc mieszkań- Wybory na urząd
ców Zasola, aby na stronie in- prezydenta miasta
ternetowej miasta w zakładce Spośród czterech kandydaWybory samorządowe 2018 tów mieszkańcy wybiorą Presprawdzili zasięg obwodów zydenta Miasta Oświęcim. Na
głosowania – mówi.
ten urząd kandydują: Janusz
Warto też wiedzieć, że w wy- Chwierut z Komitetu Wyborach samorządowych moż- borczego Wyborców Janusza
na głosować wyłącznie w gmi- Chwieruta Koalicja Obywatelnie, w której dana osoba jest ska, Ewa Momot z Komitetu
ujęta w rejestrze wyborców i tyl- Wyborczego Wyborców Koko na kandydatów w tej gminie. alicja Obywatelsko-Samorządowa KOS 2018, Zbigniew StaPRAWO
rzec z Komitetu Wyborczego
DO GŁOSOWANIA
Prawo i Sprawiedliwość i Agata
Prawo do głosowania w wy- Wiśniowska z Komitetu Wyborach samorządowych mają borczego Wyborców Miasto
obywatele Polski i najpóź- Oświęcim Praca i Rozwój.

Wybory do Rady
Miasta

W wyborach do Rady Miasta
Oświęcim głosować będziemy spośród sześciu list kandydatów
zarejestrowanych
przez Koalicyjny Komitet
Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
(lista nr 4), Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
(lista nr 10), Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja
Obywatelsko-Samorządowa
KOS 2018 (lista nr 17), Komitet Wyborczy Wyborców
Porozumienie dla Oświęcimia (lista nr 18), Komitet
Wyborczy Wyborców Miasto
Oświęcim Praca i Rozwój (lista nr 19) i Komitet Wyborczy
Wyborców Janusza Chwieruta Koalicja Obywatelska (lista
nr 20).

Wybory do Rady
POWIATU

Kandydatów do Rady Powiatu Oświęcimskiego oświęcimianie będą wybierać z czterech list: KKW Platforma.
Nowoczesna Koalicja Obywatelska (lista nr 4), KW Prawo
i Sprawiedliwość (lista nr 10),
KWW Porozumienie Samorządowe Powiatu (lista nr 15)
i KWW Koalicja Obywatelsko-Samorządowa KOS 2018
(lista nr 16).

Wybory do Sejmiku

W wyborach do Sejmiku Województwa
Małopolskiego
mieszkańcy Oświęcimia wybiorą kandydatów z dwunastu
list: KWW Bezpartyjni Samorządowcy (lista nr 1), KW
Polskie Stronnictwo Ludowe
(lista nr 2), KW Partia Zieloni
(lista nr 3), KKW Platforma.
Nowoczesna Koalicja Obywatelska (lista nr 4), KKW SLD
Lewica Razem (lista nr 5),
KW Partii Razem (lista nr 6),
KWW Kukiz’15 (lista nr 8),
KWW Wolność w Samorządzie (lista nr 9), KW Prawo i
Sprawiedliwość (lista nr 10),
KW Wolni i Solidarni (lista
nr 11), KW „Wspólna Małopolska” (lista nr 12) i KWW
Iskra (lista nr 14).

Więcej informacji

Informacje dotyczące wyborów można znaleźć na stronie internetowej miasta www.
um.oswiecim.pl w zakładce
Wybory samorządowe 2018
oraz www.wybory2018.pkw.
gov.pl/.
– Marzena Wilk

W uroczystej inauguracji
wziął udział Jarosław Gowin,
Wiceprezes Rady Ministrów
oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przekazał władzom uczelni czek na
sumę prawie trzynastu milionów złotych, które w formie
obligacji skarbowych mają pomóc w rozwoju infrastruktury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu.
Finansowy zastrzyk z pewnością przyda się do zakończenia prac w kamienicy, gdzie
ma powstać Dom Studenta.
W planach jest także remont
kolejnego budynku uczelni.

Minister Gowin przypomniał także o nowych zasadach działalności szkolnictwa wyższego, które
wprowadzane są właśnie
w oparciu o tzw. Ustawę 2.0,
określaną mianem Konstytucji dla Nauki. Całościowa
reforma zakłada duże zmiany, m.in. w działaniu uczelni, ich finansowaniu, karierze naukowej pracowników.
Ustawa ma poszerzyć autonomię szkół wyższych, dając
większą władzę wspólnotom
akademickim. Ma m.in. również zostać zwiększona swoboda w wyborze kierunków

Oświęcimska uczelnia stawia na naukowy rozwój, łącząc go z historyczną przeszłością kampusu. Kilka dni
przed rozpoczęciem nowego
roku akademickiego na terenie PWSZ został odsłonięty
pomnik patrona – rotmistrza
Witolda Pileckiego. W uroczystości uczestniczyła córka bohatera, Zofia Pilecka-Optułowicz.
Nowy monument to dar
od społeczności akademickiej, aby uczcić przypadającą w tym roku 100. rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości, 78. rocznicę
przywiezienia Witolda Pileckiego do KL Auschwitz oraz
75. rocznicę ucieczki rotmistrza z nazistowskiego obozu
zagłady. To także sposób, by
ocalić od zapomnienia postać
wielkiego bohatera narodowego, żołnierza niezłomnego,
ofiarę dwóch totalitaryzmów.
– Karo
Ogłoszenie płatne

Szkoła Rysunku Zalubowski
Szkoła z pasją

W październiku 2018 r. w Oświęcimiu
przy ul. Rynek Główny 9 ruszyły zajęcia
Szkoły Rysunku Zalubowski.
Oferta Szkoły skierowana jest
do dzieci, młodzieży i osób dorosłych
zainteresowanych rozwojem
swoich artystycznych uzdolnień.

Uczestnicy zajęć opanują warsztat rysunkowy z zagadnieniami perspektywy linearnej i malarskiej, proporcji, światłocienia
i modelunku przestrzennego oraz zastosowań rozmaitych narzędzi i technik plastycznych. Poznają też elementy wiedzy o sztuce, kulturze historycznej i współczesnej popkulturze, przyrodzie
i wielu innych dziedzinach interesujących dla artystów.

Zajęcia Szkoły Rysunku Zalubowski dla starszych uczestników są sposobem na przygotowanie się do interesujących ich
kierunków studiów lub innych egzaminów plastycznych. Dają
szansę przygotowania się do wykonywania zawodu na rynku wydawniczym i reklamy, w mediach, w dyscyplinach projektowych
zwłaszcza architekturze, projektowaniu graficznym i wzornictwie przemysłowym. To także możliwość samorealizacji w bardzo twórczy i ciekawy sposób.

Dla dzieci nauka rysunku jest kapitalnym wsparciem rozwo-

ju kreatywności, sprawności intelektualnych i charakterologicznych, zdolności obserwacyjnych i poznawczych, ale także sprawności manualnej. Warto jednak dodać, że jest także przygodą
i w sensie symbolicznym podróżą małych odkrywców. Lekcje
rysunku prowadzone są w miłej atmosferze, a twarze, zwłaszcza tych najmłodszych uczniów z reguły wesołe i uśmiechnięte,
bo udane rysunki nie tylko uczą ich wielu rzeczy, ale też dodają
pewności siebie i satysfakcji.

Wszystkich chętnych do zapisu na pierwsze,
bezpłatne zajęcia próbne zapraszamy
na naszą stronę internetową www.oswiecim.zalubowski.pl
oraz do kontaktu mailowego: galeria@galeriazalubowski.pl
lub telefonicznego pod numerem 502 027 408.

Szkoła Rysunku Zalubowski
działa od 2002 r. Obecnie,
wliczając oświęcimską,
posiada filie w siedmiu
miastach. W tym czasie
uczęszczało na jej zajęcia
wielu dzisiaj już absolwentów, studentów i uczniów
szkół średnich oraz uczelni
artystycznych i politechnicznych w całym kraju.
Opiekunami oświęcimskiej
filii będą Wojciech Piechoński – absolwent Wydziału Grafiki ASP w Krakowie oraz Natalia Socha,
studentka Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł
Sztuki na ASP w Krakowie.
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wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu

Harmonogram
dyżurów radnych
Rady Miasta Oświęcim
Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig
wtorek 16:00–17:00
Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta
Elżbieta Kos
poniedziałek 14:30–15:30
7.11 w godz. 13:00–15:00
Krystyna Gabryś
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta
14.11 w godz. 13:00–15:00
Ryszard Gajek
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji
Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

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

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

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

RADA SENIORÓW
Przedstawiciele Oświęcimskiej
Rady Seniorów dyżurują
w każdą drugą środę miesiąca
w godz. 11:00–12:00
przy ul. Solskiego 2.

Powstają kolejne mieszkania
W nowym budynku Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
na osiedlu Stare Stawy już niedługo zamieszkają kolejne rodziny. Korzystna forma pozyskania mieszkania w systemie tzw. odroczonej własności przyciąga wielu
zainteresowanych.
W październiku spółka miejska rozpocznie budowę następnego, piątego z kolei budynku przy ulicy Zagrodowej.
OTBS ma w planach też zagospodarowanie terenu w pobliżu Castoramy. W tym miejscu według planów powstanie
9 bloków z 380 mieszkaniami.
– Na osiedlu Stare Stawy od
2002 oddaliśmy osiem bloków z 277 mieszkaniami.
Z kolei od czterech lat realizujemy program budowy
mieszkań z tzw. odroczoną
własnością. W tym systemie
powstały trzy bloki dla 75 rodzin. Coraz więcej osób
chce tutaj mieszkać, dlatego
wspólnie z miastem przygotowaliśmy propozycję zagospodarowania zielonego terenu w pobliżu Castoramy.
Według planów powstanie
tam 9 budynków, w których
zamieszka 380 rodzin. Przygotowane będą też place zabaw oraz wiele miejsc postojowych – wyjaśnia Tyberiusz

tem rozwoju miasta i dzisiaj
obserwujemy w Oświęcimiu
duży ruch w sektorze budowlanym. Inwestują prywatni
deweloperzy i nasza miejska
spółka – OTBS. Mamy ciekawą i atrakcyjną ofertę, 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,
Kornas, prezes Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
Obok budownictwa wielorodzinnego spółka buduje
też domy jednorodzinne na
sprzedaż. W tej części osiedla
jest ich kilkanaście. Niedawno ruszyła budowa nowych
domów w zabudowie szeregowej przy ulicy Malczewskiego.
– Budownictwo mieszkaniowe jest kluczowym elemen-

jak i osoby spoza Oświęcimia,
które chętnie wiążą swoje
losy z naszym miastem. Zainteresowanie rośnie. Przygotowujemy się więc do kolejnej zabudowy wielorodzinnej
na tym osiedlu – mówi prezydent Oświęcimia Janusz
Chwierut.
Miasto stwarza też warunki
dla budownictwa indywidualnego.
– Przygotowujemy zmiany
w planach miejscowych, aby
umożliwić budowę domów
prywatnych, tworzymy inwestycje drogowe, aby tereny budowlane były nie tylko uzbrojone, ale też w pełni
dostępne – przybliża prezydent.
– Po okresie stagnacji widać
w mieście duży ruch w branży budowlanej. Rośnie też zainteresowanie mieszkaniami
zarówno ze strony kupujących, jak i deweloperów – dodaje.
Przy ul. Chopina niedługo oddany zostanie apartamentowiec z 52 mieszkaniami. Z kolei na Zasolu przy ul. Więźniów
Oświęcimia powstały dwa budynki dla 53 rodzin. Apartamentowiec z 30 mieszkaniami
jest również nad Sołą. Kolejne
90 mieszkań buduje się przy
ul. Sikorskiego, a 66 powstanie
przy ul. Wysokie Brzegi.
			

Strefa zabaw i rekreacji w nowym parku
W nowy park zamieni się blisko 7 ha terenu pomiędzy ulicami Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Tysiąclecia. Będzie nosił nazwę Pokoju w nawiązaniu do
znajdującego się w tej części osiedla placu Pokoju.
Dzisiaj to pas zieleni izolacyjnej dawnych zakładów chemicznych. Miasto, które jest
inwestorem przygotowało już
projekt budowlany zagospodarowania terenu ograniczonego ulicami Dąbrowskiego
i Tysiąclecia pod strefę zabaw
dla dzieci oraz rekreacji. Złożyło też wniosek o dofinansowanie unijne. Na jej urządzenie ma szansę pozyskać
6,5 mln zł, a całość projektu
opiewa na kwotę 8,7 mln zł.
Według planów inwestycja
ma ruszyć w 2019 roku i zakończyć się w 2021 roku.
– W miejscu, gdzie obecnie
znajduje się miasteczko komunikacyjne
zamierzamy
urządzić dwa place zabaw dla
dzieci, tych młodszych i starszych. Sporą atrakcją będzie

statek piracki, który jednocześnie pomieści blisko setkę
dzieci. Znajdująca się obok
górka tzw. wieloryb zostanie
zachowana, a zimą będzie
można z niej zjeżdżać saneczkami – wymienia prezydent
Janusz Chwierut.

– Ten teren jest bardzo atrakcyjny i warto go wykorzystać
pod kątem spędzania wolnego czasu całych rodzin. Dlatego chcemy go tak zagospodarować, aby każdy mógł
znaleźć coś dla siebie. Wystąpiliśmy o pieniądze unijne

w ramach konkursu ogłoszonego przez Małopolski Urząd
Marszałkowski. Mamy szansę uzyskać dofinansowanie
w wysokości 75 proc. kosztów
inwestycji – dodaje.
Prezydent podkreśla, że miasto ma też w planach przygotowanie miasteczka komunikacyjnego. Jednak nie w tym
miejscu.
– Chcemy, by w przyszłości
powstało przy jednej z oświęcimskich szkół, gdzie dzieci
będą mogły poznawać zasady bezpieczeństwa na drodze,
a także uzyskać kartę rowerową – mówi.
Projekt strefy zabaw i rekreacji obejmuje wyburzenie świetlicy i urządzenie
placu zabaw dla maluchów
i starszych. W części space-

rowo-rekreacyjnej nowością
będzie staw z fontanną pływającą. Całość zostanie uzupełniona o nowe ścieżki spacerowe i rowerowe, ławki,
stojaki na rowery, oświetlenie i zieleń parkową. Nowe
atrakcyjne miejsce wypoczynku uzupełni ofertę obiektów sportowych i hotelowych
położonych w sąsiedztwie.
Zagospodarowanie tej części osiedla Chemików łączy
się z kolejnymi inwestycjami
drogowymi.
– Nasz projekt spina się też
z przebudową ul. Tysiąclecia
od skrzyżowania z ul. Słowackiego aż do ul. Chemików, która planowana jest
w 2020 roku. Wzdłuż powstaną miejsca postojowe,
przebudowana będzie ścieżka rowerowa. Wtedy też
ulica Tysiąclecia na całym
przebiegu zyska odpowiedni
standard i wygląd – kończy
prezydent.		
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Osiedlowy dom kultury
wkrótce będzie otwarty

Oświęcim odnotował wysoką pozycję w rankingu wy- Nowoczesny pod względem architektonicznym i funkcjodatków inwestycyjnych samorządów „Liderzy inwesty- nalny osiedlowy dom kultury przy ul. Obozowej na Zasolu
cji”, prowadzonym przez pismo samorządu terytorialnego jest już prawie gotowy.
„Wspólnota”.
Placówka, w której będą groZ 22 miejsca „wskoczył” na
pozycję 11 w kategorii miasta powiatowe, w której sklasyfikowano 267 samorządów.
W tegorocznym zestawieniu
obejmującym lata 2015–2017
średnie wydatki w przeliczeniu na mieszkańca na inwestycje w mieście wyniosły
950,04 zł. Tak wysokie wydatki inwestycyjne były możliwe dzięki pozyskiwaniu pieniędzy zewnętrznych, w tym
unijnych. Miasto stara się
też zwiększyć dochody własne. W Oświęcimiu powstają
nowe firmy, a te istniejące poszerzają działalność. Rozwój
turystyki jest dzisiaj jednym
z ważniejszych elementów
gospodarki miasta.
– Cieszy nas, że tak znacznie wzrosła pozycja Oświęcimia w rankingu. Sukcesywnie z roku na rok zwiększamy
wydatki na inwestycje. Mieszkańcy oczekują, aby miasto
się zmieniało, stawało się bar-

dziej nowoczesne i przyjazne,
miało ciekawą ofertę w zakresie gospodarczym, sportowym, kulturalnym i rekreacyjnym. Bardzo ważne jest
to, aby inwestycje służyły rozwojowi miasta oraz były miejscem ciekawych wydarzeń
i spotkań ludzi – komentuje
prezydent Oświęcimia Janusz
Chwierut.
Jak podkreśla, w okresie objętym rankingiem rozbudowano krytą pływalnię, rozpoczęto budowę hali sportowej
wraz z boiskiem wielofunkcyjnym, która niedawno została oddana do użytku.

– Zagospodarowaliśmy też
zaniedbany teren zielony na
osiedlu Zasole pod park, rozpoczęliśmy budowę osiedlowego domu kultury na tym
osiedlu. Z myślą o osobach starszych przebudowujemy Dzienny Dom Pomocy, aby dostosować go do opieki nad chorymi
między innymi na alzheimera
– wylicza prezydent.
Przypomina też, że miasto buduje parking wielopoziomowy typu Park & Ride, obok
dworca PKP, który będzie
pełnił rolę centrum przesiadkowego dla pasażerów
jadących w kierunku Śląska
czy Krakowa. W tym okresie
zmodernizowano też wiele
dróg w mieście.
W latach 2015–2017 miasto
wspólnie ze spółkami miejskimi przeznaczyło na inwestycje blisko 226 mln zł,
w tym ponad 66 mln to pieniądze z funduszy zewnętrznych.			

madzić się mieszkańcy na
różnorodnych wydarzeniach
i zajęciach, będzie filią Oświęcimskiego Centrum Kultury. Działalność rozpocznie
na początku przyszłego roku.
Do tego czasu pomieszczenia
będą urządzane pod potrzeby
instytucji kultury oraz wyposażane w niezbędny sprzęt.
– Dom osiedlowy zupełnie
zmieni tę część osiedla, która będzie bardziej nowoczesna, otwarta i atrakcyjna dla
mieszkańców. Chcemy stworzyć w nim ciekawą ofertę
dla dzieci i dorosłych, a jego
prowadzenie przez OCK daje
gwarancję, że będzie się tu
wiele działo. Instytucja kultury, która miałaby szeroką
propozycję była od wielu lat
oczekiwana przez mieszkańców – mówi Janusz Chwierut,
prezydent Oświęcimia.
– Zmieniamy kolejne marzenia w rzeczywistość – stwierdza prezydent.
To nie koniec pomysłów włodarza miasta na osiedle Zasole.

– Myślimy już o kolejnym
etapie rozbudowy parku Zasole, który został dobrze
przyjęty i jest dzisiaj miejscem wypoczynku i aktywności mieszkańców. Chcemy
ten potencjał wykorzystać
i na wolnej przestrzeni obok
przygotować park z różnymi gatunkami drzew liściastych i iglastych. Przetnie go
ścieżka prowadząca do przystanku u zbiegu ul. Obozowej
i Więźniów Oświęcimia, tzw.
Aleja Drzew Pamięci, wzdłuż
której będą sadzone drzewa
z miast i miejsc szczególnie

Dzienny Dom Pomocy
rozszerza zakres usług
Na osiedlu Chemików rozpoczęła się budowa nowego
skrzydła Dziennego Domu Pomocy. Znajdzie się w nim wyspecjalizowany oddział dla osób cierpiących na demencję,
w tym chorobę Alzheimera.

W Małopolsce Zachodniej
i powiecie oświęcimskim nie
ma dziennej placówki o takim zakresie usług. Budynek
będzie piętrowy i ma zostać
oddany do użytku we wrześniu 2019 r. Na parterze
znajdą się pracownie fizjoterapeutyczne, sala kulturalno-integracyjna, nowoczesna
sala doświadczania świata
oraz kuchnia terapeutyczna.
Na piętrze powstanie oddział

dla osób z demencją, który
zapewni opiekę 20 pacjentom. Obok sali dziennego
pobytu będą pomieszczenia
do wypoczynku i terapii, gabinet psychologa i pielęgniarki, atelier dla twórców z demencją. Obok powstanie
ogród polisensoryczny oraz
zaplecze do wypoczynku
i aktywności osób starszych.
Rozbudowa jest finansowana z budżetu miasta, który

zarezerwował na tę inwestycję prawie 3,9 mln zł. Po jej
zakończeniu standard usług
oferowanych przez ośrodek znacznie się podniesie,
a z rozszerzonej oferty zajęć będzie mogło korzystać
85 osób. Obecnie Dzienny
Dom Pomocy świadczy usługi dla 65 osób. Miasto na
wyposażenie oraz projekty
skierowane na wsparcie osób
starszych i chorych pozyskało blisko 2 mln zł ze środków
unijnych.
Społeczeństwo coraz bardziej
się starzeje i problem opieki
na osobami w podeszłym wieku będzie narastał. Według
ostatnich danych mieszkańców w wieku powyżej 60 roku
życia było ponad 10860, co
stanowi blisko 28 proc. całej
populacji miasta. 		

naznaczonych przez historię. Na końcu alei znajdzie
się pomnik rtm. Witolda Pileckiego. W parku planowana jest również przestrzeń,
która może być wykorzystana
na różne wydarzenia plenerowe, np. Dzień Dziecka, Dzień
Sąsiada czy na zwykłe leżakowanie – opisuje prezydent.
– Park będzie służył nie tylko
mieszkańcom. Może też zainteresować turystów odwiedzających Miejsce Pamięci –
dodaje.
Budowa osiedlowego domu
kultury, która rozpoczęła się
w ubiegłym roku obejmowała wyremontowanie istniejącego budynku Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej,
a następnie dobudowanie do
niego nowego skrzydła. Obok
są miejsca postojowe. Teren
przed budynkiem jest wybrukowany i oświetlony. Zamontowano też estetyczne ławki.
Dom kultury będzie objęty
monitoringiem. Inwestycja
kosztowała około 4,6 mln zł.
Blisko 3 mln zł miasto pozyskało z pieniędzy unijnych.

Rozmowy o przyszłości LFO
Prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut spotkał się z Dariuszem Maciborkiem, prezesem Fundacji Peace Festival
w sprawie dalszej współpracy miasta i fundacji przy organizacji festiwalu.
Niedawno Dariusz Maciborek
poinformował władze miasta o wyczerpaniu się dotychczasowej formuły finansowej
wydarzenia. Prezydent stwierdził, że miasto może przystąpić
do utworzonej przez fundację
spółki prawa handlowego. Formuła nowego podmiotu byłaby otwarta i dawała możliwość
włączenia się firm, instytucji i
samorządów, w tym oświęcim-

skiego Starostwa Powiatowego.
Ostateczna decyzja o przystąpieniu miasta do spółki będzie
należeć do Rady Miasta Oświęcim. Prezydent wyszedł też
z propozycją ujęcia w budżecie miasta, w trzech kolejnych
latach, pieniędzy na współorganizację LFO oraz uwzględnienia przez organizatora ulg
przy zakupie biletów przez
mieszkańców Oświęcimia.

wieści z oświęcimskiego ratusza przygotowała katarzyna kwiecień
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Oświęcimscy tancerze wrócili z medalami z Mistrzostw Polski Formacji Tanecznych Federacji Tańca Sportowego.
15 września odbyły się w Radomiu Mistrzostwa Polski
Formacji Tanecznych Federacji Tańca Sportowego,
w których startują najlepsze formacje z kraju. Wzięły
w nich udział cztery zespoły z Oświęcimia: Elita New
Team z Oświęcimskiego Centrum Kultury oraz Ventus,
Bingo i Błysk ze Szkoły Tańca
Astra.
W kategorii formacji latynoamerykańskich powyżej
15 lat II miejsce i tytuł Wicemistrza Polski zajęła Formacja Tańca Towarzyskiego
Elita New Team, reprezentu-

jąca Oświęcimskie Centrum
Kultury, III miejsce zajęła
Formacja Ventus ze Szkoły Tańca Astra, a zwyciężyła
Formacja CMG z Radomia,
zdobywając I miejsce i tytuł Mistrza Polski. To jeszcze
nie wszystko, bowiem miejsca na podium premiowane
są dodatkowo nominacjami.
Mistrz i Wicemistrz Polski,
czyli formacje CMG Radom
i Elita New Team z OCK wywalczyły nominację do startu na Mistrzostwach Świata
Formacji Tanecznych, które
będą się odbywały 2 grudnia
2018 roku w Shenzhen w Chi-

POD PATRONATEM GZO

Seniorzy – tak trzymać!
Seniorzy z wielu miejscowości w kraju przyjechali 6 października do Oświęcimia, by zaprezentować swoje różnorodne talenty podczas V Oświęcimskich Spotkań Artystycznych Seniorów.

OSAS to dobra okazja do
spotkań dla osób, które nie
zwalniają tempa, będąc w tak
zwanym okresie jesieni życia.
Wydarzenie odbywające się
pod patronatem Prezydenta
Miasta Oświęcim jest organizowane przez Oświęcimskie
Centrum Kultury i Uniwersytet Trzeciego Wieku działający w Oświęcimskim Centrum
Kultury.
Spotkaniom przyświeca kilka celów, przede wszystkim:
popularyzacja twórczości artystycznej, jako atrakcyjnej
formy aktywnego stylu życia,
prezentacja dokonań twórczych, wymiana doświadczeń artystycznych, integracja
twórczych grup seniorów oraz
promocja miasta Oświęcim.
Pomimo tego, że wydarzeniu
towarzyszy duch rywalizacji,
to liczy się przede wszystkim
dobra zabawa i możliwość
wymiany doświadczeń pomiędzy przybyłymi grupami.

Grupa teatralna z Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku

– Jesteśmy tutaj już po raz
trzeci. Podoba nam się życzliwość i serdeczność, jaka panuje podczas Oświęcimskich
Spotkań Artystycznych Seniorów. Jest to świetnie zorganizowane przedsięwzięcie, które
z pewnością jest wyzwaniem
przy tak dużej ilości osób, które tu występują, chylę głowę
przed organizatorami. Wiemy,

co mówimy, bo sami organizujemy podobny przegląd, tylko na mniejszą skalę – mówi
Magdalena Latacz, prezes Tarnogórskiego Stowarzyszenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Sponsorzy:

Formacje Błysk i Bingo ze Szkoły Tańca Astra

w nowych strojach. To dla nas
wspaniały sukces, który dał
nam świeżą energię na rozpoczęcie nowego sezonu – mówi
Paweł Kaźnica, trener i choreograf Formacji Tańca Towarzyskiego Elita New Team
z Oświęcimskiego Centrum
Kultury.
Fot. Facebook/szkola-tanca-astra

Fot. zbiory formacji

Formacja Elita New Team z OCK

nach. Natomiast Formacja
Ventus otrzymała nominację
do udziału w Mistrzostwach
Europy Formacji Tanecznych,
których data i miejsce nie są
jeszcze znane.
W kategorii wiekowej 12–15
lat Formacja Bingo ze Szkoły Tańca Astra zajęła I miejsce i otrzymała tytuł Mistrza
Polski, na drugim uplasowała się Formacja CMG Junior.
W kategorii do 12 lat najlepsza okazała się Formacja Costa Latina Junior z Warszawy,
ale tuż za nią uplasowała się
Formacja Błysk z Astry, a III
miejsce zdobyła Formacja
CMG Kids z Radomia.
– Podczas mistrzostw w Radomiu mogliśmy podziwiać
piękne prezentacje naszych
formacji, które są efektem
ciężkiej pracy tancerzy na
sali, ale przede wszystkim ich
miłości do tańca. Taniec jest
najpiękniejszy, jeśli płynie
prosto z serca, a to było widać – mówi Wioletta Kowalczyk, trenerka i właścicielka
Szkoły Tańca Astra w Oświęcimiu.
W Mistrzostwach Polski
Formacji Tanecznych FTS

Fot. Facebook/szkola-tanca-astra

Pasmo sukcesów

rywalizowało w sumie trzynaście zespołów w trzech kategoriach wiekowych, w tańcu
standardowym i latynoamerykańskim z Kraśnika, Białegostoku, Żywca, Warszawy,
Wodzisławia Śląskiego, Radomia i Oświęcimia. Gospodarzami wydarzenia była Akademia Tańca CMG Radom.
Tancerze Elity New Team
z Oświęcimskiego Centrum
Kultury otrzymali nominację na mistrzostwa świata,
które odbędą się w Shenzhen
w Chinach. Takie nominacje
przyznawane są wyłącznie
w kategorii wiekowej powyżej
15 lat dwóm najlepszym formacjom w Polsce.
– Występ na mistrzostwach
Polski był dla nas najważniejszym w tym sezonie. Zaprezentowaliśmy odświeżoną
choreografię „The day of the
batlle”, a tancerze wystąpili

Formacja Ventus ze Szkoły Tańca Astra

– Czujemy się tutaj doskonale, a impreza ta jeszcze bardziej nas mobilizuje do tego,
żeby co roku wymyślić coś nowego i z nowym repertuarem
przyjechać do Oświęcimia –
dodaje Henryka Borkowska-Szmatlok, koordynator ds.
artystycznych Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Uczestnikami imprezy były
zespoły artystyczne działające w ramach Uniwersytetów
Trzeciego Wieku. W spotkaniach wzięły udział trzydzieści dwa zespoły (ponad pięciuset uczestników)
z: Alwerni, Będzina, Bytomia, Chrzanowa, Jaworzna,
Kłomnic, Koziegłów, Libiąża, Oświęcimia, Miechowa,
Mielca, Pszczyny, Tarnowskich Gór, Świątnik Górnych,
Wadowic, Wodzisławia Śląskiego i Żor.
Oświęcimskie spotkania dowodzą, że aktywność może
stać się doskonałym paliwem
napędowym dla seniorów
i dawać im wiele satysfakcji.
A nawiązywane w Uniwersytetach Trzeciego Wieku znajomości i przyjaźnie często
dają oparcie i stanowią o sile
osób je tworzących.

– Naszym osiągnięciem jest
między innymi to, że u nas
panuje prawdziwa rodzinna
atmosfera. W naszym wieku
mamy już taki luz życiowy,
który powoduje, że mamy
wielką ochotę na działanie.
Zawiązały się takie przyjaźnie, które wydawało mi się,
że w starszym wieku są niemożliwe – wyznaje Magdalena Latacz.
– Istotne jest też, że mamy
dystans do siebie. Godność
wieku starszego musi być zachowana, to jest też coś, co
nas wyróżnia. Zawsze powtarzam, że mnie, seniorce
nigdy nie było tak dobrze, jak
teraz. Aktywność w UTW
powoduje, że nie mamy czasu na nic innego. Owszem, ja
na przykład pilnuję wnuczkę,
ale widzę, że seniorska działalność nas nakręca, sprawia, że właściwie nic nam
nie dolega. Staramy się występować w różnych miejscach i zmienić wizerunek
seniora. A sukces odnosimy
już wtedy, kiedy uda się nam
pobudzić ludzi do śmiechu,
zobaczyć, że im się podobają
nasze występy. I cieszy, kiedy
młodzi ludzie, w tym nasi instruktorzy, nie patrzą na nas

Przed tancerzami Elity New
Team kolejne wielkie wyzwanie – start w tegorocznych
mistrzostwach świata. Aby
wyjazd do Chin był możliwy, czeka ich ciężka praca
nie tylko na parkiecie, ale
też przy staraniach o środki
finansowe, ponieważ koszt
wyjazdu do Shenzhen jest
bardzo duży i przerasta ich
możliwości.
29 września w Opolu Lubelskim odbyły się Mistrzostwa
Polski Formacji Tanecznych
Polskiego Towarzystwa Tanecznego, w których wzięła udział jedna formacja
z naszego miasta, Elita Kids
z Oświęcimskiego Centrum
Kultury. Tancerki zajęły
I miejsce w kategorii wiekowej do 15 lat, otrzymując tytuł Mistrza Polski.
– In
jak na starych ludzi, tylko na
takich z inwencją, ikrą, emocjami i energią – podkreśla
Magdalena Latacz.
Prezentacje odbywały się
w kategoriach: kabaret, zespoły wokalne, chóry, małe
formy teatralne, taniec. Oceniało je jury w składzie: Lidia Bogaczówna (aktorka),
Janusz Toczek (poeta, teatrolog, pedagog), Joanna Kasperek-Szymonik (wokalistka,
pedagog wokalny), Bernadetta Majcher (nauczyciel
kształcenia słuchu, muzyk),
Kinga Duda (instruktor tańca) i Jacek Kremer (instruktor tańca). Wyniki zmagań
można znaleźć na stronie internetowej www.ock.org.pl/.
Fundatorami nagród byli:
Urząd Miasta Oświęcim,
Oświęcimskie Centrum Kultury, słuchacze Uniwersytetu
Trzeciego Wieku i Oświęcimska Rada Seniorów. Projekt
był realizowany przy wsparciu
finansowym Miasta Oświęcim. Wydarzenie wsparli:
Maspex, Zakłady Przemysłu
Cukierniczego SKAWA SA,
restauracja Meksykańska i restauracja Europa.
– Marzena Wilk

kultura
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Jubileuszowe „Koziołki”

Trzydniową plenerową imprezą muzyczno-rozrywkową
rozpoczęła się jesień w Oświęcimiu.
Po raz 25 statuetkami Koziołka Matołka odlanymi z brązu
zostaną nagrodzeni polscy twórcy książek dla dzieci, wyW
piątkowy
wieczór
21 września Rynek Główny różnieni w Ogólnopolskiej Nagrodzie Literackiej im. Kornewypełnił się publicznością, la Makuszyńskiego.
która przyszła posłuchać
i zobaczyć Golec uOrkiestrę oraz występujący przed
nimi oświęcimski zespół
Krzywa Alternatywa. Fani
dali się ponieść dźwiękom
hitów braci Golec, którzy
w tym roku obchodzą 20-lecie swojej działalności artystycznej.

W sobotę prezentowały się
stowarzyszenia, kluby i fundacje działające na ziemi
oświęcimskiej.
Już po raz piąty Piknik Organizacji
Pozarządowych
miał międzynarodowy charakter. Tym razem gościliśmy delegację z Sambora.
Na scenie wystąpiły zespoły
taneczne i śpiewacze. Można było skosztować ukraińskich specjałów: kapusty marynowanej, zupy grzybowej
czy barszczu ukraińskiego.
Niedziela 23 września minęła pod znakiem muzycznej
podróży w czasie. Na scenie
w Rynku Głównym prezentowały się zespoły z Sambora na Ukrainie – miasta partnerskiego Oświęcimia. Grupa
Jack Band wykonała przeboje
współczesnej muzyki rozrywkowej. Singin’ Birds zapewnił
swingującą atmosferę, mieszając stare brzmienie z nowym,
a słowacki The Backwards –
czołowy zespół odtwarzający
pełną twórczość grupy The
Beatles rozgrzał publiczność
nutami dobrze znanymi nie
tylko dojrzałej publiczności.
Ich koncert dowiódł, że beatllemania w naszym mieście
jest wciąż żywa! Przyjemną
atrakcję stanowiła fotobudka,
a pokazy kulinarne i degustacja przysmaków kuchni ukraińskiej w ramach projektu
Kuchnie Świata – Smaki Jesieni przyciągnęły smakoszy.

Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się 18 października o godzinie 11:00
w Miejskiej Bibliotece Publicznej Galeria Książki
w Oświęcimiu. Po gali przewidziane jest spotkanie z tegorocznymi laureatami.
W tym roku, po raz trzeci
w historii konkursu, uczniowie szkół podstawowych
im. Kornela Makuszyńskiego oraz szkół oświęcimskich
przyznają swoje wyróżnienie
– Nagrodę Czytelników.
Uroczysta gala jest jednym
z elementów trzydniowego Święta Książki Dziecięcej,
które rozpocznie się 17 października w oświęcimskiej
książnicy.
Zaplanowano m.in. spotkania autorskie z Renatą Piątkowską i Katarzyną Ryrych,
warsztaty z ilustratorami:
Martą Kurczewską i Danielem de Latour oraz kiermasz
książek w bibliotecznym
holu. Na część zajęć obowią-

zują zapisy, więcej informacji
na stronie internetowej www.
mbp-oswiecim.pl/.
– Tegoroczna edycja jest wyjątkowa. Po raz pierwszy udało się przekroczyć liczbę 100
książek zgłoszonych do Nagrody (nadesłanych zostało
dokładnie 104 pozycje) oraz
granice kraju – jedna ze szkół
współpracujących z Biblioteką to polska szkoła w Holandii – mówi Oliwia Brzeźniak,
specjalistka ds. czytelnictwa
dzieci i młodzieży w Miejskiej Bibliotece Publicznej
Galeria Książki w Oświęcimiu i członkini jury.
Nagroda „Koziołka” przyznawana jest co rok żyjącemu polskiemu autorowi za
książkę literacką dla dzieci
młodszych, która odznacza
się humorem i silną wiarą
w prymat dobra. Jak powiedziała Joanna Papuzińska,
nagroda ta została ustanowiona, by nazwiska najlepszych współczesnych auto-

rów piszących dla dzieci nie
ginęły w zapomnieniu wśród
stosów kolorowych „disnejek”. Książka musi być opublikowana po raz pierwszy w roku poprzedzającym
kolejną edycję nagrody.
Od 2004 roku rolę organizatora Nagrody przejęła oświęcimska biblioteka.
– Przez lata zmieniali się
członkowie jury, których
było w sumie dziewiętnastu
oraz formuła przyznawania.
Obecnie
siedmioosobowy
skład obraduje pod przewodnictwem prof. Alicji Ungeheuer-Gołąb, wykładowcy
akademickiego z Rzeszowa
i poetki, a projekt Nagrody obejmuje szereg działań,
których adresatami są dzieci
(spotkania autorskie, warsztaty), nauczyciele, bibliotekarze, a także rodzice – pośrednicy lektury (konkursy,
szkolenia oraz webinaria) –
dodaje Oliwia Brzeźniak.
– ekt

Twórcy na 100-lecie
Do 16 października w holu Oświęcimskiego Centrum Kultury oglądać można prace artystów działających w Regionalnym Stowarzyszeniu Twórców Kultury ,,Grupa na Zamku’’.

Jest to już kolejna prezentacja prac malarskich powstałych w ramach projektu
,,Wolna Ukochana Ojczyzna
– 100 lat odzyskania niepodległości’’ realizowanego przez
RSTK z okazji przypadającego w tym roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Obrazy o tematyce historycznej, ale także krajobrazy
przedstawiające ,,Wolną Ukochaną Ojczyznę” powstały
podczas V Ogólnopolskiego
Muzeum Zamek zorganizopleneru malarskiego w Spytwało w niedzielę Targowisko
kowicach. Wzięli w nim
Staroci „Rzeczy z duszą”. Były
udział artyści z RSTK: Urstoiska z antykami, monetaszula Drzyżdżyk-Dziudziel,
mi, banknotami, porcelaną,
Jolanta
Kućka-Noworyta,
bibelotami, obrazami. Nie zaAnna Nosal-Tobiasz, Cecylia
brakło też starych książek,
Szadkowska, Józef Watychodokumentów i mebli. Dzieci
wicz i Marek Zaremba oraz
w specjalnym namiocie mozaprzyjaźnieni twórcy z całej
gły wykonać gołąbka pocztoPolski.
wego i miniaturowego jeżyka
To nie koniec działań przygolistonosza z szyszek, nawiątowanych w ramach projektu
zujące do czasowej wystawy
,,Wolna Ukochana Ojczyzna
o jubileuszu 200-lecia poczty
– 100 lat odzyskania niepodw Oświęcimiu.
ległości’’. 5 listopada o godz.
– In, ekt
Organizatorem Jesieni Oświęcimskiej 2018 był Urząd Miasta Oświęcim, partnerzy przedsięwzięcia: Oświę- 10:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej Galeria Książcimskie Centrum Kultury (23.09), Muzeum Zamek w Oświęcimiu (23.09) i Miasto Partnerskie Sambor.

ki im. Łukasza Górnickiego
w Oświęcimiu odbędzie się
rozstrzygniecie konkursu plastycznego.
– Ziemia oświęcimska nie
czekała na niepodległość
z założonymi rękami. Ponad 700 ochotników wstąpiło w szeregi Legionów Polskich. 7 lutego 1915 r. odbył
się uroczysty koncert z okazji wizyty komendanta Józefa
Piłsudskiego i jego oficerów
w naszym mieście. Te i inne
zdarzenia z historii Oświęcimia zasługują na uwiecznienie, szczególnie w roku

100-lecia odzyskania niepodległości. Dlatego zorganizowaliśmy konkurs przeznaczony dla dzieci z klas 4
oświęcimskich szkół podstawowych – mówi Jerzy Demski, prezes Stowarzyszenia.
Prace (maksymalnie 5 z każdej szkoły) przyjmowane są
jeszcze do 22 października.
Na zakończenie projektu
,,Wolna Ukochana Ojczyzna” zaplanowano jeszcze
wystawę malarstwa w siedzibie Polskiej Grupy Górniczej
SA w Katowicach.
– ekt

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

Alfabet Madagaskaru
dia RDC – Radia dla Ciebie,
twórca bloga www.MiejsceZaMiejscem.pl, na którym
opisuje swoje wrażenia z podróży. To także kompozytor, autor tekstów, wokalista
18:00 w Oświęcimskim Cen- i współzałożyciel poetycko-rockowego zespołu Plateau.
trum Kultury.
Michał Szulim to podróżnik, Podczas spotkania w OCK
dziennikarz Polskiego Ra- opowie o egzotycznym zakątku świata – niedoszłej
polskiej kolonii, wyspie znanej z lemurów i niesamowitej wręcz przyrody. Dowiemy
się także o tym, jak... dawać
łapówki, posłuchamy o najtańszym rumie na świecie, fatalnych drogach i klątwie kameleona.
Po spotkaniu będzie można zakupić książkę Michała
Szulima pt. „Miejsce za miejscem”, czyli podróże małe
i duże”. Wstęp wolny.
– adam

Gościem dziewiątej odsłony podróżniczego cyklu „Spotkań przy globusie” będzie Michał Szulim.
Spotkanie pn. „Alfabet Madagaskaru, czyli rum, łapówki
i klątwa kameleona” odbędzie
się 22 października o godz.

Parada gwiazd
Parada Gwiazd Telewizji TVS
to wyjątkowy koncert z ogromną dawką muzyki i humoru.
Telewizja TVS na swojej antenie od wielu lat promuje wykonawców muzyki szlagierowej. Na scenie pojawią się najpopularniejsi wykonawcy znani i lubiani: Kola & Jula znane jako prowadzące na
co dzień Koncert Życzeń, Bernadeta Kowalska,
Karpowicz Family, Sonitus, Stiff Capella i Wesoły Masorz oraz prowadząca koncert Nina Nocoń.
Koncert odbędzie się 17 listopada 2018 roku
o godzinie 17:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury. Bilety w cenie 70 zł, 60 zł i 50 zł do nabycia
w kasie oraz na stronie internetowej ock.org.pl/.
– adam

Wydarzenia
w Oświęcimskim Centrum Kultury
10.10 godz. 11:00 „Rock’n’Rollowa 18” – spotkanie
„W rytmie zdrowia” z okazji
Światowego Dnia Zdrowia
Psychicznego organizowane
przez Stowarzyszenie „Bratnich Serc” w Oświęcimiu
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: Andrzeja Deskura, Anny Korcz, Aleksandry
Grzelak, Małgorzaty Potockiej,
Stanisława Banasiuka, Mateusza Banasiuka, Małgorzaty
Ostrowskiej-Królikowskiej
13.10 godz. 11:00 „To się
nie mieści w głowie... co się
w głowie może zmieścić, czyli
tajemnice ludzkiego mózgu” –
wykład prof. dr. hab. Mariana
H. Lewandowskiego, inauguracja roku akademickiego
2018/2019 Oświęcimskiego
Uniwersytetu Dziecięcego
(Uczelnia Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa, ul. Kolbego 8)
13.10 godz. 20:00 15-lecie
Kabaretu Skeczów Męczących
15.10 godz. 17:00 Miejski
Dzień Edukacji Narodowej
19.10 godz. 18:00 „Na południu II” – otwarcie wystawy
malarstwa Bożeny Formas-Mądry
19.10 godz. 18:00 50 lat
Reprezentacyjnego Zespołu
Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim – koncert jubileuszowy
20.10 godz. 16:00 50 lat
Reprezentacyjnego Zespołu
Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim – galowy koncert jubileuszowy
czytaj s. 1

Przed mistrzostwami świata
Formacja Tańca Towarzyskiego Elita New Team, działająca
w Oświęcimskim Centrum Kultury, zaprasza na taneczną
galę, która odbędzie się 10 listopada o godz. 16:00.

Fot. zbiory formacji

Podczas gali zaprezentują Kultury. W programie także Wstęp na galę jest biletowany,
się grupy taneczne skupione występ formacji z zaprzyjaź- a środki zebrane z ich sprzew Oświęcimskim Centrum nionych szkół tańca.
daży zostaną przeznaczone
na wyjazd Elity New Team
na mistrzostwa świata, które
odbędą się 2 grudnia w Shenzhen w Chinach. Nominację
do udziału w tym prestiżowym wydarzeniu grupa zdobyła we wrześniu tego roku,
uzyskując tytuł Wicemistrza
Polski podczas Mistrzostw
Polski FTS Formacji Tanecznych w Radomiu.
Bilety w cenie 10 zł do nabycia w OCK.
– ekt

26.10 godz. 18:00 „Wady
i waszki” – program Kabaretu
Hrabi
27.10 XI Wielki Bal Seniorów
3.11 godz. 17:00 „Oświęcimski kartel rybny” – premiera
filmu zrealizowanego przez
Mirosława Ganobisa
5.11 godz. 8:30, 10:15 „Jak
Rumcajs Cypiska uratował”
– spektakle dla dzieci w wykonaniu Narodowego Teatru
Edukacji (bilety w placówkach
oświatowych)
5.11 godz. 12:00 „Ania z Zielonego Wzgórza” – spektakl
dla dzieci w wykonaniu Narodowego Teatru Edukacji (bilety
w placówkach oświatowych)
7.11 godz. 19:00 „Ludzie
inteligentni” – spektakl komediowy w wykonaniu: Renaty
Dancewicz, Pauliny Holtz, Izabeli Kuny, Szymona Bobrowskiego, Rafała Królikowskiego,
Bartłomieja Topy
9.11 godz. 12:00 „Wspólne
śpiewanie” w 100. rocznicę
odzyskania niepodległości
przez Polskę

23.11 godz. 19:00 „Mężczyzna z kijowym peselem” –
kabaret Piotra Bałtroczyka

12.11 godz. 18:00 „W hołdzie wolności” koncert
najpiękniejszych piosenek
patriotycznych i wolnościowych w niezwykłych aranżacjach Andrzeja Jagodzińskiego
w wykonaniu: Andrzeja Jagodzińskiego, Nuli Stankiewicz,
Agnieszki Wilczyńskiej, Janusza Strobla, Roberta Majewskiego, Adama Cegielskiego,
Czesława Bartkowskiego
25.11 godz. 19:00 „Jeszcze
Polska Muzyka” – koncert
finałowy IX edycji cyklu w wykonaniu Orkiestry Akademii
Beethovenowskiej
czytaj obok

Koncert „W hołdzie wolności”
wzrusza, zaskakuje, edukuje,
skłania do historycznej refleksji, łączy pokolenia i jednoczy słuchaczy bez względu
na wiek, płeć, pochodzenie
czy polityczne poglądy.
Będzie można usłyszeć
najpiękniejsze piosenki
patriotyczne i wolnościowe
w autorskich, oryginalnych
i genialnych aranżacjach
wybitnego polskiego pianisty
Andrzeja Jagodzińskiego,
między innymi: „Wojenko,
wojenko...”, „Deszcz, jesienny
deszcz”, „Czerwone maki na
Monte Cassino”, „Biały krzyż”,
„Mury”, „Nie pytaj o Polskę”,
„Piosenka o mojej Warszawie”, „Nim wstanie dzień”.
17.11 godz. 10:00 „Dolina
Biebrzy. Ostatnie dzikie mokradła Europy” (grupa 10-12 lat)
– wykład dr. Sebastiana Bielaka w ramach Oświęcimskiego
Uniwersytetu Dziecięcego
17.11 godz. 11:30 „Dolina
Biebrzy. Ostatnie dzikie mokradła Europy” (grupa 6–9 lat) –
wykład dr. Sebastiana Bielaka
w ramach Oświęcimskiego
Uniwersytetu Dziecięcego
(Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24)
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
czytaj obok
18.11 godz. 17:00 „Oświęcimski kartel rybny” – projekcja filmu zrealizowanego przez
Mirosława Ganobisa

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
19.10–7.11 „Na południu II”
– wystawa malarstwa Bożeny
Formas-Mądry

Wystawy
do 16.10 „Wolna ukochana
ojczyzna” – wystawa malarstwa „Grupy na Zamku”
do 4.11 „Jest cudnie... wciąż
malujemy” – wystawa malarstwa Moniki Balcar-Koniecznej, Anny Stoszek-Szroborz
i Alicji Szymczak z Galerii
„Art/13” w Pszczynie
do 4.11 „Mierząc się z pasją
– poznajemy siebie” – wystawa malarstwa Danuty Berner
i Marii Micińskiej z UTW

Uniwersytet Trzeciego
Wieku
9.10 godz. 15:30 „Nowe
kino polskie” – wykład Marii
Malatyńskiej
16.10 godz. 16:00 „Strategia
rozwoju Małopolski” – wykład
Janusza Sepioła
23.10 godz. 16:00 „Kultura
ocalona, kultura zatracona”,
cz. 1 – wykład Anny Krawczyk
30.10 godz. 15:00 „Odbudowa szkolnictwa polskiego
po latach niewoli” – wykład
prof. Tadeusza Aleksandra
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Koncert finałowy IX edycji
Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza na koncert finałowy IX edycji cyklu „Jeszcze Polska Muzyka” w wykonaniu
Orkiestry Akademii Beethovenowskiej w Krakowie.
„Jeszcze Polska Muzyka” to
doskonale dobrany repertuar
promujący zapomnianą muzykę polską w kontekście najwybitniejszych dzieł światowych. To również promocja
małopolskich artystów oraz
solistów, a także koncertującej
w największych salach Europy
Orkiestry Akademii Beethovenowskiej – najmłodszego zespołu symfonicznego w Polsce.
Tworzą go najwybitniejsi studenci i absolwenci europejskich wyższych szkół muzycznych. Działalność rozpoczęli
w 2003 roku. Dotychczas nagrali szesnaście płyt, sięgając
zarówno po partytury muzyki
wysokiej, jak i po klasykę muzyki rozrywkowej czy filmowej. Wysoką klasę orkiestry

Repertuar
„Naszego Kina”
„Mam przyjaciół w Niebie”
PREMIERA (12 l.), prod.
Włochy 2017, reż. Fabrizio
Maria Corteze, 95 minut
9.10 godz. 20:00,
10–11.10 godz. 17:30
„Juliusz” (15 l.), prod. Polska
2018, reż. Aleksander Pietrzak, 97 minut
9.10 godz. 18:15,
10–11.10 godz. 19:15
„Dotknij nieba” PREMIERA
(13 l.), prod. USA 2018,
reż. Andrew Erwin, Jon Erwin,
110 minut

potwierdza również współpraca z największymi autorytetami sztuki dyrygenckiej,
kompozytorami i solistami.
Koncert odbędzie się 25 listopada o godz. 19:00, w ramach realizowanego przez
OCK projektu Kultura 50/50.

program:

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
23.10 godz. 16:30
„Teraz twój ruch”
Teatr „Na Stronie” z Powiatowego Zespołu nr 1 Szkół
Ogólnokształcących w Oświęcimiu
wstęp wolny
24.10 godz. 17:00
„Jak rozpętałem bigos?”
Klasy teatralne ze Szkoły Podstawowej nr 8 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
28.10 godz. 14:00
„Gdzie jest pantofelek
Kopciuszka?”
Grupa dziecięca „Budzik
Teatralny” z Oświęcimskiego
Centrum Kultury
wstęp wolny
28.10.2018 godz. 17:00
„Rewizor”
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

„Ferrari 312B” – z cyklu „Art
Beats”
19.11 godz. 18:00
„Degas. Umiłowanie perfekcji” – z cyklu „Wystawa na
ekranie”
17.12 godz. 18:00

Kino
dla Dzieciaka

Taniec na ekranie

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

„Nuriejew”, prod. Wielka Brytania 2018, reż. Jacqui Morris,
David Morris, 110 minut
26.11 godz. 18:00
czytaj poniżej

Na wydarzenie zapraszają:
Stowarzyszenie im. Ludwiga
van Beethovena w Krakowie,
Orkiestra Akademii Beethovenowskiej i Oświęcimskie
Centrum Kultury. Bilety
w cenie 50 zł i 40 zł.
– adam

Za nami już trzy z trzynastu spektakli, które można zobaczyć w ramach VI edycji Tygla Teatralnego zorganizowanego przez Oświęcimskie Centrum Kultury.

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

„Serce nie sługa” (13 l.),
prod. Polska 2018, reż. Filip
Zylber, 90 minut
2–8.11

„Caravaggio. Dusza i krew” –
z cyklu „Art Beats”
5.11 godz. 18:00

11.11 – Dzień
Kina Polskiego
„Dywizjon 303. Historia
prawdziwa” (12 l.), prod.
Polska, Wielka Brytania 2018,
reż. Denis Delić, 100 minut
„Kamerdyner” (13 l.), prod.
Polska 2018, reż. Filip Bajon,
147 minut

Dla miłośników teatru

Przed oświęcimską publicznością wystąpili: JaNowy Teatr z Andrychowa w spektaklu „Polska dziś woła nas”,
Beata Malczewska z Teatru
Loch Camelot w Krakowie
w monodramie „6 sekund”
oraz Grupa Teatralna Niezależna z Miejskiego Ośrodka
Kultury Sportu i Rekreacji
w Chełmku, która zaprezentowała „Urodziny”.
Tygiel Teatralny ma charakter przeglądu i pozwala na
zaprezentowanie
efektów
twórczych pasji entuzjastom,
skupionym w okolicznych
grupach teatralnych. Prezentacje amatorów wzbogacą
spektakle w wykonaniu profesjonalistów. Przed nami
jeszcze „Stół z powyłamywanymi nogami. Na stole i pod
stołem” z Teatru Mumerus
w Krakowie.

14.10 godz. 18:00,
15.10 godz. 20:00,
16–18.10 godz. 19:00,
22–23.10 godz. 18:00,
24–25.10 godz. 19:00

Sztuka na ekranie

14.10 godz. 16:30

„Zimna wojna” (15 l.), prod.
Polska, Francja, Wielka Brytania 2018, reż. Paweł Pawlikowski, 88 minut

Nuriejew
26 listopada o godz. 18:00 w Naszym Kinie zostanie zaprezentowany poruszający film „Nuriejew” przedstawiający
niezwykłe życie najsławniejszego tancerza XX wieku.
Ten poruszający dokument
z 2018 roku w reżyserii Jacqui Morris i Davida Morrisa, prezentuje historię Rudolfa Nuriejewa, który dzięki
swej wyjątkowej osobowości
przekroczył granicę między
światem baletu i popkultury.
Film jest opowieścią o biednym dzieciaku urodzonym
w wagonie kolei Transsyberyjskiej, który przebojem
wdarł się na szczyt rosyjskiego baletu, by porzucić
go podczas spektakularnej
ucieczki na Zachód, zwanej
„skokiem w wolność”. Nuriejew dosłownie wyrwał
się agentom KGB pilnującym zespołu baletowego Teatru im. Kirowa na lotnisku
w Paryżu i poprosił o azyl.
Wkrótce dzięki swemu niezwykłemu talentowi, tupetowi i licznym znajomościom
w świecie artystycznym
stał się pierwszej wielkości
gwiazdą zachodnich scen.
Został także partnerem scenicznym największej angiel-

skiej primabaleriny Margot
Fonteyn, przedłużając karierę dużo starszej od niego
tancerki i tworząc z nią jeden z najsłynniejszych duetów w historii baletu.
Rudolf był artystą fascynującym, wzbudzającym zachwyt i kontrowersje, prawdziwą ikoną popkultury,
zjawiskiem
kulturowym.
Przyjaźnił się z największymi gwiazdami filmu, muzyki i estrady, między innymi
z Freddim Mercury, Mickiem Jaggerem, Lizą Minel-

li i Andy Warholem. Został
dyrektorem baletu Opery
Paryskiej, próbował także
dyrygować, w tej roli wystąpił pod koniec życia w Polsce. Nie krył swojego homoseksualizmu, bardzo przeżył
przedwczesną śmierć z powodu AIDS swego ukochanego, też wybitnego tancerza, Ericka Bruhna. Nuriejew
zmarł na AIDS w 1993 r.
Film ukazuje również czasy,
w których żył Nuriejew, gdy
polityczne podziały utrudniały lub uniemożliwiały wymianę myśli twórczej między
Związkiem Radzieckim a Zachodem. W przełamaniu tej
bariery ucieczka słynnego
artysty odegrała sporą rolę.
Dokument zawiera wiele dotąd niepublikowanych lub
mało znanych nagrań archiwalnych i łączy je z tanecznymi obrazami w choreografii
Russella Maliphanta – wybitnego brytyjskiego twórcy
spektakli baletowych.
– adam
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Muzeum Zamek w Oświęcimiu
ul. Zamkowa 1, Oświęcim
tel. 338424427
www.muzeum-zamek.pl

Projekt Niepodległa 2018

Konferencja w Zamku

Muzeum Zamek zaprasza na czwartą odsłonę projektu Niepodległa 2018, przygotowanego z okazji 100.
rocznicy odzyskania niepodległości przez nasz kraj.

W dniach 18–20 października odbędzie
się konferencja naukowa pt. „Polityka kościelna i praktyki religijne Jagiellonów”.

Projekt Niepodległa 2018
to cykl spotkań, na których zaprezentowane są
wybrane zagadnienia związane z okresem walk Polaków o niepodległość podczas I wojny światowej,
poszerzone o lokalną historię Oświęcimia.
– Za nami już trzy spotkania, na które składały się
wykłady, prelekcje, spektakl teatralny czy działania
warsztatowe, a to wszystko w celu przybliżenia dziedzictwa kulturowego, uświadomienie i zrozumienie roli
wartości narodowo-patriotycznych w życiu człowieka,
a także poszerzenie wiedzy
o miejscową historię – mówi
Monika Sitek z Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
Pierwsze spotkanie nosiło
tytuł „Legioniści w Oświęcimiu”, tematem drugiego spotkania w kwietniu był postęp w dziedzinie fotografii

w czasie I wojny światowej
i jej wpływ na dokumentowanie wydarzeń historycznych.
Trzecie, lipcowe spotkanie
dotyczyło lotnictwa i jego
wpływu na niepodległość.
Podczas czwartego spotkania będzie można zwiedzić
ekspozycje muzealne i wieżę zamkową, zobaczyć zabytkową drukarnię polową
i posłuchać wykładów. Wieczór zakończy recital muzyki polskiej w wykonaniu
zespołu Aldo Duo, który

11 listopada –
„POLSKA
NIEPODLEGŁA”

tworzą Aleksander Stachowski – akordeon i Dominik
Domińczak – klarnet.
Podczas każdego spotkania
w ramach projektu uczestnicy mogli zdobyć okolicznościowe karty werbunkowe
z pieczęcią. Osoby, którym uda się zebrać wszystkie cztery karty, będą mogły
wziąć udział w losowaniu
nagrody, którą ufundowało
Muzeum. Losowanie odbędzie się przed wykładami.
– ekt

Już po raz trzeci Muzeum
Zamek będzie gościć uczestników konferencji naukowej
„Jagiellonowie i ich świat”.
Do Oświęcimia zawita nieProgram:
mal czterdziestu badaczy
godz.11:00–15:00 – zwiedzanie ekspozycji muzealnych
z Uniwersytetów w Gdańsku,
i wieży zamkowej (goście
Krakowie, Katowicach, Warz akcentem biało-czerwonym
szawie, Lublinie, Olsztynie,
wstęp wolny),
Białymstoku, Toruniu, Pogodz.11:00–15:00 – zabytkoznaniu. Ponadto w konferenwa drukarnia polowa – Flacji wezmą udział naukowcy
wiusz Pietrzyk,
z zagranicy – z Opawy, Pragi
godz.13:00–14:30 – wykłai Brna. W swoich referatach
dy: Wioletta Oleś (dyrektor
przybliżą działalność JagielloMuzeum Zamek w Oświęcinów wobec biskupów, klasztomiu), dr hab. Andrzej Marzec
(Zakład Nauk Pomocniczych
rów i parafii. Poruszona zostaInstytutu Historii Uniwersytetu nie polityka członków dynastii
Jagiellońskiego w Krakowie),
wobec różnych wyznań, a takgodz.17:00 – koncert muzyki
że indywidualna pobożność
polskiej w wykonaniu zespołu
(religijność) wszystkich przedALDO DUO (bezpłatne zastawicieli dynastii zarówno
proszenia do odbioru w kasie
w Królestwie Polskim, na LiMuzeum od 29 października).
W programie m.in. utwory Wi- twie, jak i w państwach rzątolda Lutosławskiego, Grażyny dzonych przez tę dynastię od
schyłku XIV do schyłku XVI w.
Bacewicz, muzyka filmowa
polskich kompozytorów, takich Otwarcie konferencji nastąjak Wojciech Kilar, Zbigniew
pi 18 października o godz.
Preisner czy Krzysztof Komeda. 10:30. Szczegółowy program

wraz z tematami wykładów
dostępny na stronie internetowej Muzeum Zamek. Wstęp
wolny.
Goszczący w naszym mieście
naukowcy będą mieli okazję
zwiedzić wystawę „W przestrzeniach historii. Dzieje miasta Oświęcimia” w Ratuszu –
nowym oddziale Muzeum.
Organizatorem
przedsięwzięcia jest Muzeum Zamek
w Oświęcimiu, Urząd Miasta
Oświęcim, Instytut Historii
Uniwersytetu Śląskiego i Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego.
W skład komitetu organizacyjnego wchodzą: 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.
– ekt

Zajęcia edukacyjno-plastyczne
dla dzieci, młodzieży w wieku
8–12 lat
7.11, godz. 17:00, Klasopracownia I piętro, wstęp wolny

SPOTKANIE AUTORSKIE
Z WOJCIECHEM JAGIELSKIM
I ODSŁONIĘCIE DEDYKOWANEJ PISARZOWI PŁYTY
W ALEI PISARZY
9.11, godz. 17:00,
Aleja Pisarzy, Aula

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

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

WYDARZEnia W MBP GALERIA KSIĄŻKI
na LISTOPAD
100-LECIE UTWORZENIA
MARYNARKI WOJENNEJ RP.
FOTOGRAFIE – MATEUSZ
PROCIAK
2–30.11, Galeria Przechodnia,
wstęp wolny
PRZYSTANEK CZYTANKOWO
Czytanie bajek dla dzieci do
7. roku życia
Codziennie, godz.13:00, Mikroświat Zabawy, wstęp wolny
ODKRYWANIE PRZEZ CZYTANIE
Zajęcia literacko-plastyczne dla
dzieci w wieku 4–7 lat
5.11, godz. 17:00, Aula,
wstęp wolny
CZYTANIE UZDRAWIA
6.11, 20.11, godz. 13:00,
Szpital
KONWERSATORIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
Otwarte spotkania konwersatoryjne dla dorosłych
6.11, 13.11, 20.11, 27.11,
godz. 16:30, Centrum Literatury Dziecięcej, wstęp wolny

ŚWIAT FANTAZJI
Blok plastyczny dla dzieci do
7. roku życia
6.11, godz. 17:00, Informatorium, wstęp wolny

MĘSKI PUNKT WIDZENIA.
WARSZTATY DLA OJCÓW

ARTERAPIA
Twórcze warsztaty arterapeutyczne dla osób z dysfunkcjami
wzroku i wszystkich zainteresowanych
7.11, 14.11, 24.10, godz.
10:00, Salonik, wstęp wolny

O SENSOWNYCH TWORACH
SŁOWNYCH. LITERATURA
INACZEJ

KURS NA FILM
Zajęcia filmowe dla dorosłych
7.11, godz. 17:00, Salka
Multimedialna, wstęp wolny
22.11, godz.10:00, Salka
Multimedialna, wstęp wolny
SPOTKANIE AUTORSKIE
Z EWĄ MADEYSKĄ
Autorką książek dla dzieci
„Okularki” i „Król”
7.11, godz. 11:00, Aula,
wstęp wolny
LITERACKI ROLLERCOASTER: „Adam Wajrak
i Lolek: Przyjaźń na całe psie
życie!”

SKACZĄCE KANGURKI
Blok muzyczno-ruchowy, zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci
do 7. roku życia
13.11, 27.11, godz. 17:00,
Aula, wstęp wolny

Warsztaty dla tych, którzy
szukają w dziecku partnera
do rozmowy i mają przekonanie, że „być blisko” mogą być
również ojcowie. Warsztaty
prowadzi Tomasz Kondzielnik,
menadżer i założyciel organizacji nowiwojownicy.org
7.11. godz. 18:00, Aula
Zapisy w Mikroświecie Zabawy
osobiście lub telefonicznie
338479813

14.11, godz. 18:00, Aula,
wstęp wolny
WYCZESANY TATA. WARSZTATY DLA OJCÓW
Prowadzi Urszula Bruska.
Centrum Wizerunku. Metamorfoza z potencjałem
Szybka nauka czesania dzieci
15.11, godz. 18:00 Aula
Zapisy w Mikroświecie Zabawy
osobiście lub telefonicznie
338479813
STUDIO CHEMIKA
Poznawanie otaczającego
świata pod kątem przyrodniczo-chemicznym dla dzieci
w wieku 5–7 lat
20.11, godz.17.00, Informatorium
Zapisy i szczegóły Mikroświat
Zabawy osobiście lub telefonicznie 338479813
AKADEMIA MAŁEGO SMYKA
Zajęcia rozwojowe dla dzieci
w wieku 1–3 lat
21.11, godz. 13.30, Aula,
wstęp wolny

Wykład „Literatura fantasy”
poprowadzi dr Tomasz Majkowski z UJ

ZALOGUJ SIĘ DO CZYTANIA
– DKK DLA DZIECI
Zajęcia dla dzieci w wieku 7–10 lat
21.11, godz. 17:00, Klasopracownia I piętro, wstęp wolny

SPOTKANIE AUTORSKIE
Z MARKIEM BIEŃCZYKIEM
23.11, godz. 18:00, Aula,
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!, Elektronstudio: Buduj! Drukuj!,
Elektronstudio: Programuj! prowadzone są według osobnego
harmonogramu.
Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI
w Oświęcimiu udostępnia również bezpłatnie, w godzinach
otwarcia:piłkarzyki, szachy, gry
planszowe, PlayStation 3 i 4,
X-Boxa, salki kinowe, stanowiska komputerowe z dostępem
do internetu i skanerami,
językowe kursy komputerowe
obejmujące pakiet języków:
angielskiego, niemieckiego,
francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego.

kultura
pejzaż za mgłą

Państwowe Muzeum
Auschwitz-Birkenau
ul. Więźniów Oświęcimia 20
32-603 Oświęcim
www.auschwitz.org

Unikatowa kolekcja prac
Davida Olère będzie prezentowana w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Wyjątkowa wystawa „David
Olère. Ten, który ocalał z krematorium III” przedstawia
prace autorstwa byłego więźnia Sonderkommando w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady
Auschwitz. Zostanie otwarta 30 października w Miejscu
Pamięci Auschwitz. To dotychczas największa ekspozycja ukazująca poruszające
malarstwo i rysunki artysty
– można będzie zobaczyć na
niej prawie całość twórczości
związanej z traumatycznymi
przeżyciami artysty w obozie.
Oprócz 19 obrazów ze Zbiorów Muzeum Auschwitz, pokazane zostaną 64 prace wypożyczone z Yad Vashem
i Lohamei haGetaot w Izraelu oraz Mémorial de la Shoah
z Francji.
David Olère urodził się
19 stycznia 1902 r. w Warszawie. Studiował w Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie.
W 1918 r. wyjechał do Berlina,
a następnie do Paryża, gdzie
osiadł na stałe. Należał do tzw.
szkoły paryskiej. Pracował
dla różnych wytwórni filmowych, m.in. Paramount Pictures, Fox, Gaumont, tworzył
scenografie, kostiumy i plakaty reklamowe. 2 marca 1943 r.
deportowano go do niemieckiego nazistowskiego obozu
koncentracyjnego i zagłady
Auschwitz, gdzie pracował w
Sonderkommando. 19 stycznia 1945 r. artysta został ewakuowany z Auschwitz w głąb
III Rzeszy. 6 maja 1945 r. został wyzwolony w Ebensee
przez armię amerykańską.
Niedługo po wojnie powstała seria ok. 70 rysunków, które posłużyły Davidowi Olère
w późniejszych latach do namalowania wstrząsających obrazów olejnych. Są one szczegółowym zapisem etapów
zagłady i scen z życia więźniów
obozu, które mają wyjątkową
wartość dokumentacyjną.
Kuratorami wystawy w Miejscu
Pamięci Auschwitz są: Agnieszka Sieradzka, historyk sztuki pracująca w Zbiorach Muzeum, wnuk artysty Marc Oler
oraz Serge Klarsfeld, wiceprezes
Fondation pour la Mémoire de
la Shoah, który wydał we Francji katalog prac Olère.
Ekspozycja będzie czynna
w bloku 21 na terenie byłego
obozu Auschwitz I od 30 października br. do marca 2019 r.
– In
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Legionistka – komendantka – zakonnica

N

awet w gronie niezwykle odważnych,
silnych duchowo
i nieprzystających
do powszechnych wyobrażeń
o żeńskiej płci niewiast, była
osobą wyjątkową. Wśród prawie dziesięciu tysięcy kobiet
służących w rozmaitych formacjach Ochotniczej Legii
Kobiet biografia Leopoldyny
Olgi Staweckiej wyróżnia się
szczególnie osobliwymi kolejami losu…
W ostatnich latach przed
pierwszą wojną światową
w zaborze austriackim powstawać zaczęły tzw. drużyny
strzeleckie, mające przygotować młodzież gimnazjalną
i studencką do przyszłej walki o narodowe wyzwolenie.
Uczestniczyli w nich przede
wszystkim chłopcy i młodzieńcy, chociaż we Lwowie
i Krakowie, a także w większych miastach Galicji powstawały oddziały żeńskie.
Większość strzelczyń (tak nazywano dziewczęta i młode
kobiety należące do formacji) pochodziła z grona studentek uniwersytetów, słuchaczek wyższych kursów
żeńskich czy wyemancypowanych niewiast pracujących
w rozmaitych inteligenckich
zawodach. Dziewczęta z innych środowisk należały do
wyjątków.
Olga Leopoldyna Stawecka pochodząca z biednej
– jak wspominała – „naznaczonej alkoholizmem ojca”
rodziny górnika z Bochni

wszystko zawdzięczała matce. Ta, łamiąc zakazy męża
sprzeciwiającego się dalszej edukacji córki, posłała
zdolną dziewczynkę do seminarium nauczycielskiego. Starszy brat wprowadził
kończącą średnią szkołę siostrę do strzeleckiej drużyny.
A kiedy wybuchła pierwsza
wojna światowa i bocheńscy
strzelcy wyruszyli na front
– Olga – jak wiele spośród
pierwszych niewiast żołnierzy – w męskim przebraniu
stanęła w szeregach u boku
starszego brata.
Ten etap służby zakończył
się wysłaniem na kurs sanitariuszek i pracą w wojskowych
szpitalach na tyłach frontu.
Najdłużej w Krakowie, gdzie
inteligentna i dobrze radząca
sobie w kontaktach z ludźmi
siostrzyczka weszła w środowisko literatów i artystów.
W szpitalu leczył się z odniesionych ran znany malarz
Stanisław Janowski. Był on
mężem sławnej pisarki Gabrieli Zapolskiej. Para żyła co
prawda w separacji, ale mimo
dawnych małżeńskich niesnasek darzyła się wzajemną
życzliwością. Stąd Gabriela
odwiedzała męża w krakowskim lazarecie, przy okazji
poznając pracującą tam Olgę.
Ekscentryczna literatka
i młoda pielęgniarka przypadły sobie do gustu. Oldze
bardzo imponowała ta znajomość, szczególnie że pani
Gabriela poleciwszy jej opiece rannego małżonka wymie-

70 lat mbp

Idą zmiany!
– Z początkiem września
zakończył się okres wykonalności projektu, tj. budowy biblioteki wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Galerię Książki czekają zatem zmiany, które z pewnością Państwo zauważycie
w najbliższych miesiącach.
Z rozmów z użytkownikami
wynika, że brakuje w Bibliotece kawiarni, dlatego w miarę możliwości postaramy się
te pragnienia o gorącej kawie zrealizować. Została już
ogłoszona oferta na wynajem miejsca, czekamy zatem
na zgłoszenia – informuje
Leszek Palus, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Galeria Książki im. Łukasza
Górnickiego w Oświęcimiu.
– Poza tym zostały już podjęte zmiany w lokalizacji
działów bibliotecznych. Bi-

blioteczny Ośrodek Informacji połączyliśmy z Czytelnią
Naukową – wspólny dział
mieści się obecnie na pierwszym piętrze, natomiast na
parterze drzwi dla zainteresowanych otwiera OIPC –
Oświęcimski Instytut Praw
Człowieka – dodaje Mariola
Talewicz, zastępca dyrektora
biblioteki.
Od października prasa i czasopisma dostępne będą
w jednym miejscu. Miłośników codziennych gazet, tygodników czy miesięczników zapraszamy do Kawiarni
Prasowej na parterze.
Zmiany lokalizacyjne to nie
wszystko!
Nowością w Bibliotece będzie makerspace Studio Robota czyli przestrzeń z ofertą
kreatywnych zajęć, wykorzy-

wsze sprawiedliwa, przy tym
pogodna duchem”, dobrze
oceniana przez przełożonych.
Tylko bliskie jej osoby wiedziały, że porucznik
Stawecka przeżywa trudną,
osobistą sprawę: usilnie stara się w Konsystorzu o unieważnienie zawartego półtora
roku wcześniej małżeństwa
z kapitanem Józefem Popkowskim. Chociaż zawarty
z wolnej i nieprzymuszonej
woli związek, za zezwoleniem
przełożonych (co wymagane było w przypadku ślubów wojskowych) rozpadł się
jeszcze w miodowym miesiącu. Rozczarowana Olga
opuściła ledwie poślubionego męża i wróciła do oddziału. Co było powodem nagłej
rejterady walecznej pani porucznik – niewiasty 26-letniej „przystojnej, zgrabnej
i hożej”? Sporo pisała o tym
w listach do Heleny Mniszek.
Kapitan Popkowski żądał od
młodej żony rezygnacji ze
służby, a przy tym – co Olga
nie ukrywała – pragnął mieć
panią domu w dzień, a miłą
towarzyszkę alkowy nocą.
A porucznik Stawecką ta strona wspólnego życia nie pociągała i chyba rozczarowała…
Tak więc pomimo wszelkich
oficjalnych i prywatnych
starań, jakie podejmował
w listach i przez przyjaciół
kapitan – Olga do męża absolutnie powrócić nie chciała.
Proces w Konsystorzu ciągnął
się długo... (cdn.)
			

niała z nią listy bynajmniej
nie tylko o zdrowiu rekonwalescenta… Przedstawiała swoje poglądy na rozmaite sprawy, udzielała młodej
dziewczynie rad i zachęcała
do rozwoju intelektualnego
i niezależności w życiu.
Kiedy powstała Ochotnicza Legia Kobiet Olga Stawecka zwolniła się z lazaretu i znów włożyła mundur.
Komendantka Legii kapitan
Aleksandra Zagórska widząc, jakim autorytetem cieszy się wśród legionistek Olga
(uznając jej frontową służbę
awansowano ją do stopnia
sierżanta) powierzyła jej dowództwo kompanii wartowniczej. Była to odpowiedzialna i często niebezpieczna
służba – legionistki chroni-

ły obiekty i mienie wojskowe
przed wciąż zdarzającymi się
próbami grabieży. Całonocne
warty, częsta wymiana ognia.
Wojna polsko-bolszewicka nadal trwała – awansowana na podporucznika Olga
Stawecka – latem 1920 roku
znalazła się na froncie litewskim, dowodząc II kompanią Ochotniczej Legii Kobiet. Jej podkomendnymi
były w większości studentki uniwersytetu wileńskiego „dzielne panny z odwagą
idące w największy ostrzał
bolszewicki” – jak pisał korespondent prasy warszawskiej.
Porucznik Stawecka mianowana przez dowództwo
wyższą szarżą zdobyła kilka
pochwał za odwagę w boju
i Krzyż Walecznych. Swoje
doświadczenia z litewskiego
frontu opisywała w listach do
Heleny Mniszek-Tchórznickiej – bardzo sławnej wówczas pisarki, powszechnie
czytywanej autorki romansów z „Trędowatą” na czele. Olga poznała ją dwa lata
wcześniej w Krakowie, gdzie
Helena miała autorskie spotkania.
Po zdobyciu Wilna przez
polskie oddziały porucznik
Stawecka odkomenderowana
została do Warszawy, gdzie
powierzono jej dowództwo
oddziałów kobiecych OLK
stacjonujących w koszarach
na Agrykoli. Wywiązywała
się z tego zadania wzorowo.
Lubiana przez podkomendne,
chociaż „wymagająca, lecz za-

stujących nowe technologie,
wyposażone w maszyny do
szycia, wiertarki, wkrętarki, roboty itp. Dodatkową
propozycją jest wypożyczanie skrzynek z narzędziami czy drabin. Na uruchomienie Studia pozyskaliśmy
grant w wysokości 15 tysięcy
z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Oprócz tradycyjnego wypożyczania książek, audiobooków, gazet, czasopism
użytkownicy Galerii Książki
mogą zagrać na PlayStation,
X-Boksie, w piłkarzyki czy
dowolne gry planszowe. Graczami są zarówno dzieci, jak
i dorośli.
– Nieustannie poszerzamy wachlarz naszych usług,
wsłuchujemy się w głosy
czytelników i upraszczamy
korzystanie z naszych zasobów. Co ważne, biblioteka
od wielu lat nie jest już tylko miejscem, w którym wypożycza się lub czyta książki.
To instytucja kultury, która
do zaoferowania ma o wiele

więcej – podkreśla Mariola maszyny i wynalazki LEGO
Talewicz, zastępca dyrektora oraz nimi sterować!
biblioteki.
– Ważną grupą naszych odbiorców są osoby z dysBiblioteka Galeria Książ- funkcją wzroku. Dla nich
ki stara się być tak zwa- Biblioteka gromadzi filmy
nym trzecim miejscem, czy- z audiodeskrypcją. Zakupioli tym, do którego po pracy ny został sprzęt umożliwiaczy szkole chce się przycho- jący czytanie tzw. multilekdzić i przebywać, oddać się tor. Dzięki czytakom, które
różnym aktywnościom czy są wypożyczane na zewnątrz,
spotkać z przyjaciółmi. Mi- możliwe jest słuchanie aułośnikom muzyki Biblioteka diobooków – informuje Baroferuje gramofon, z którego bara Dejko z działu Multimożna skorzystać w wyci- media.
szonej czytelni albo pianino, Polacy uczą się korzystać
zlokalizowane na parterze na nowo z bibliotek. Daww holu głównym. Z kolei mi- niej były one postrzegane
łośników kina zaprasza do jako miejsca niedostępne
korzystania z salek audio- i nieprzyjazne. Teraz się to
wizualnych. Na wygodnym zmienia. Staramy się, by czyfotelu, w kameralnej atmos- telnik czuł się u nas swobodferze można obejrzeć swój nie. By bez wychodzenia na
ulubiony film.
zewnątrz mógł kupić kawę
Ogromną atrakcją w Bi- czy skorzystać z szybkiego
bliotece są też klocki Lego, skanera, rozwinąć swoje paoprócz tych tradycyjnych, sje i uczestniczyć świadomie
można również pobudować w kulturze.
z Lego Mindstorms, które pozwalają tworzyć zauto- – Biblioteka Galeria Książki
matyzowane istoty, pojazdy,
w Oświęcimiu

Fot. archiwum GZO

Historyczne
świadectwo
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Numer 997 przekierowany
do 112
Od 1 października dzwoniąc pod numer alarmowy 997, połączymy się z numerem 112.
Proces przejmowania obsługi numeru alarmowego 997
przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krakowie
obsługujący obecnie numer
alarmowy 112 rozpoczął się
1 października o godz. 10:00.
Numer 997 nadal będzie
działał, ale zmieni się miejsce
odbioru zgłoszenia. Działania te są wynikiem udanego
pilotażu, jaki został przeprowadzony w województwie
śląskim w 2017 roku. Proces
przełączania numeru alarmowego 997 do Centrów Powiadamiania Ratunkowego
w całym kraju rozpoczął się
w kwietniu i będzie trwał do
grudnia br. Wcześniej obsługę numeru alarmowego 997

rozpoczęły CPR m.in. w województwach: śląskim, opolskim, świętokrzyskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim,
warmińsko-mazurskim, lubelskim, podkarpackim, podlaskim i pomorskim.
Pierwszym miastem województwa małopolskiego, które obsługiwać będą operatorzy numeru alarmowego,
będzie Kraków. W kolejnych
dniach stopniowo dołączone zostaną następne powiaty, aby docelowo objąć całe
województwo. W Małopolsce proces potrwa do 16 października 2018 roku, a w Polsce do grudnia br.
Zgodnie z harmonogramem
przejęcie numeru alarmowe-

KRZYŻÓWKA 10/2018

go KPP w Oświęcimiu odbędzie się 15 października
o godz. 11:00.
Numer 997 nadal będzie
funkcjonował, lecz po jego
wybraniu połączymy się nie
z dyżurnym policji, a z operatorem numerów alarmowych Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Operator
zbierze wszystkie informacje
dotyczące zgłoszenia alarmowego i przekaże je do dyżurnego policji, który na podstawie otrzymanych informacji
podejmie decyzję w zakresie
zadysponowania jednostek
do działań. Odbieranie zgłoszeń bezpośrednio przez operatorów CPR pozwala na jednoczesne i automatyczne (za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego) powiadomienie wszystkich służb właściwych ze względu na rodzaj
zdarzenia.
– In

Odpoczynek na rowerowej
trasie
Rowerzyści korzystający z uroków Wiślanej Trasy Rowerowej mają już do dyspozycji w Oświęcimiu specjalny punkt
– Miejsce Obsługi Rowerzystów (MOR).
Fot. UM Oświęcim

Oświęcimskie MOR znajduje się przy ulicy Ostatni Etap.
Jest to jeden z kilku punktów,
które są miejscem odpoczynku i schronienia dla rowerzystów przejeżdżających Wiślaną Trasą Rowerową (WTR).
Dzięki niemu miłośnicy jednośladów, którzy wybiorą się
na wycieczkę rowerową w tę
okolicę, będą mogli w komfortowych warunkach zjeść,
odpocząć, schronić się przed
wiatrem, deszczem czy słońcem oraz sprawdzić, w którym miejscu trasy obecnie
się znajdują. Punkt ma zadaszoną wiatę z ławeczkami
i stołami oraz wc. Obok zamontowano stojaki rowerowe, stacjonarny grill, a teren
ten został oświetlony. Cykliści z pewnością docenią miejsca, które ułatwiają odpoczynek i nabieranie sił do dalszej
jazdy.
Wzdłuż
84-kilometrowego odcinka Wiślanej Trasy Rowerowej wiodącego
z Brzeszcz do Skawiny będzie
pięć Miejsc Obsługi Rowerzystów: w Oświęcimiu, Brzeszczach, Gromcu, Rozkochowie
i Łączanach. W całej Małopolsce zaplanowano budowę
kilkudziesięciu takich MOR-ów. Inwestorem jest Urząd
Marszałkowski Województwa
Małopolskiego.

KUPON
krzyżówka 10/2018
Nagrodę
– podwójne zaproszenie
do „Naszego Kina”
ufundowało

Litery uporządkowane
od 1 do 25 utworzą rozwiązanie: przysłowie ludowe, które wraz z kuponem
nr 10 naklejonym na kartę
pocztową należy dostarczyć
do 7 listopada 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 9/2018 brzmi:
„Lepszy przykład niźli rada”.
Nagrodę otrzymuje
p. Bogusław Chowaniec
z Oświęcimia.
Gratulujemy i prosimy
o kontakt z redakcją.

Poziomo:
1) Jeden ze zmysłów;
* Skutek zakażenia rany;
2) Pomieszczenie z zapasami;
3) Parów, jar;
* Rekrutacja;
4) Przenośnik w kopalni;
5) Reguła, kanon;
* Eu dla chemika;
7) Najmniejsza porcja energii;
* Część nogi;
9) Lustro wody;
* Droga na przełaj;
11) Hipnotyczny stan;
* Górski strumień;
13) Przyznawana w sporze;
* Antonim piękności;
14) Horyzont;
15) Zespół Marka Grechuty;
* Świńska trawa;
16) Lokal dla pogrążonych w lekturze;
17) Brak pozwolenia;
* Pogardliwie o kimś niezdolnym;

OGŁOSZENIE DROBNE
O tym, że także trasy rowerowe w Małopolsce cieszą się
coraz większą popularnością
świadczą dane z monitoringu
ruchu rowerowego na trasach
VeloMałopolska. W sześciu
miejscach: w Oświęcimiu,
Jankowicach, Nowym Sączu, Ostrowie, Uściu Solnym
i Szczucinie zamontowano
specjalne czujniki zatopione w asfalcie, podłączone do
Internetu i zliczające przejeżdżających amatorów jednośladów. Przez niespełna
pół roku, od 12 kwietnia do
30 września, licznik w Oświęcimiu zliczył na trasie aż
44,640 tys. rowerzystów.
Małopolska realizuje obecnie
największy w Polsce projekt
budowy tras rowerowych –
VeloMałopolska. Połączą one
główne miasta oraz najciekawsze turystycznie i przy-

rodniczo miejsca w regionie. W ciągu najbliższych lat
powstanie ok. 1000 km tras
rowerowych, ale już teraz
mieszkańcy i turyści mają do
dyspozycji część z nich. Mająca liczyć 230 km Wiślana
Trasa Rowerowa jest jednym
z odcinków VeloMałopolska.
Przebiegać będzie po najbardziej atrakcyjnych miejscach
doliny Wisły i jej dopływach
w Małopolsce. Trasa w znacznej mierze będzie wiodła po
wałach
przeciwpowodziowych Wisły, dzięki czemu
rowerzyści unikną miejsc
o natężonym ruchu samochodowym. WTR będzie łączyć się z europejską trasą
rowerową VeloMetropolis od
Jawiszowic w gminie Brzeszcze do Woli Batorskiej w gminie Niepołomice.
– In

PRACA DLA PAŃ. JEŻELI LUBISZ POMAGAĆ INNYM –
PRZYJDŹ DO NAS DO PRACY. PRACA W BIURZE
– OŚWIĘCIM. RYNEK GŁÓWNY 12
TEL.: 500-507-226, 512-875-366, 516-913-603

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

Pionowo:
A) Oznajmia początek lekcji;
* Kangur lub koala;
B) Bryza lub halny;
C) Portowa knajpa;
* Najstarsza era;
D) Tworzywo na pończochy;
E) Zarys przedmiotu;
* Robotnik z palnikiem;
G) Część poematu epickiego;
* Skopiowany rysunek;
I) Krój ubrania;
* Największy dopływ Warty;
K) Kraj świętych krów;
* Tendencja;
Ł) Jedna z funkcji trygonometrycznych;
* Rozrywkowy w TV;
M) Azjatycka stolica;
N) Element kaloryfera
* Miasto nad Adygą;
O) Wieczne w etui;
P) Ochota na coś;
* Trzymiesięczny okres.

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

Redakcja
Oświęcimskie Centrum Kultury,
ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim
tel. 33 842 25 75, 33 842 44 63
e-mail: gzo@ock.org.pl
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Wydawca: Oświęcimskie Centrum Kultury Dyrektor: Apolonia Maj
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Ósma edycja zawodów o „Puchar im. Krystyny Mydlarz”

Inauguracja łyżwiarskiego
sezonu
Za nami inauguracja sezonu 2018/19 w łyżwiarstwie
figurowym. W hali lodowej
w Oświęcimiu odbyła się kolejna, ósma już edycja „Pucharu im Krystyny Mydlarz”
oraz „Ogólnopolskie Zawody
Otwarcia Sezonu”.
Pucharowe zawody im. Krystyny Mydlarz przeprowadzone zostały wśród seniorów i juniorów w kategoriach
solistek, solistów oraz par
tanecznych. Z kolei „Ogólnopolskie Zawody Otwarcia
Sezonu” odbyły się w grupie solistek i solistów w klasach novice advanced, złotej,
srebrnej i brązowej. W juniorskiej grupie solistów na
drugim miejscu sklasyfikowano Jakuba Lofka z UKŁF
Unii, a z wygranej cieszył się
Kornel Witkowski z ŁTŁF
Łódź. Wśród seniorek zaprezentowała się tylko jedna łyżwiarka.
Kibice oklaskiwali oświęcimiankę,
reprezentującą
obecnie OUKŁ Molo Osiek
– Elżbietę Gabryszak. Na
podium wśród solistów advanced znaleźli się dwaj reprezentanci Unii. Drugi był
Krystian Gerega, a trzeci
Andrzej Nakonieczny. Klasę
złotą solistów wygrał Wojciech Greda (UKŁF Unia),
a w klasie brązowej solistek
srebrny medal wywalczyła jego klubowa koleżanka –
Agata Nakonieczny.

130 łyżwiarek i łyżwiarzy, reprezentujących piętnaście
klubów, wystąpiło podczas zawodów otwarcia sezonu im.
Krystyny Mydlarz w Oświęcimiu
Fot. zbiory klubu

Olgierd Febbi (MKS Axel Toruń) 150.16, 3. Eryk Matysiak
(MKŁ Łódź) 110.32,
solistki seniorki – 1. Elżbieta Gabryszak (OUKŁ Molo
Osiek) 124, 25,
soliści juniorzy – 1. Kornel Witkowski (ŁTŁF Łódź)
142,78, 2. Jakub Lofek (UKŁF
Unia Oświęcim) 121,26,
3. Michał Woźniak (UOKŁ
Molo Osiek) 120,01,
solistki juniorzy – 1. Oliwia
Rzepiel (UKŁF Ochota Warszawa) 115,30, 2. Magdalena Zawadzka (UOKŁ Molo
Osiek) 106,04, 3. Agnieszka
Rejment (MKS Axel Toruń)
98.83,
soliści advanced – 1. Łukasz
Żabicki (MUKS Euro 6 Warszawa) 54.37, 2. Krystian Gerega (UKŁF Unia) 53.43, 3.
Andrzej Nakonieczny (UKŁF
Unia) 51.99,
Wyniki zawodów o „Puchar solistki advanced – 1. Eliim. Krystyny Mydlarz”:
zaveta Surova (MKS Axel)
soliści seniorzy – 1. Krzysztof 76,98, 2. Iwona Drelich (PiGala (MKŁ Łódź) 151.03, 2. ruette Opole) 75.35, 3. Wero-

nika Ferlin (Piruette Opole)
74.71,
soliści klasa złota – 1. Wojciech
Greda (UKŁF Unia) 23,80, 2.
Dariusz Siedlarz (Bielmann
Krynica) 18.88, 3. Łukasz Bies
(Molo Osiek) 18.85,
solistki klasa złota – 1. Aleksandra Stańczyk (Spin Katowice) 33.20, 2. Otylia Malinka (Spin) 33,19, 3. Aleksandra
Janikowska (Piruette) 31,17,
soliści klasa srebrna – 1. Ryszard Siudek (Axel) 25.90,
solistki klasa srebrna – 1. Zarianna Zapolska 33,33, 2. Lea
Wodaush 29,15, 3. Amelia Fic
(wszystkie Piruette) 27,92,
soliści klasa brązowa – 1. Nikodem Rawlik (Spin) 14.68,
2. Aleksandr Velikov (Ochota) 13.48, 3. Dominik Bloniarz (Spin) 7,23,
solistki klasa brązowa – 1. Nikola Seredyńska (Bielmann)
20.50, 2. Agata Nakonieczny
(UKŁF Unia) 19.58, 3. Antonina Kleszcz (Spin) 12,79.
– mac

Biało-niebiescy w górnej części tabeli szym trafieniu. W tym jednak
przypadku w roli asystenta
czwartoligowych rozgrywek

Bezkompromisowi
Pięć zwycięstw, cztery porażki i nawet jednego remisu. Gołym okiem widać, że w
tym sezonie biało-niebiescy
nie uznają kompromisowych
rozwiązań. Podopieczni Jacka Dobrowolskiego zajmują
miejsce w górnej części tabeli
IV ligi, ale ich strata do prowadzącej Jutrzenki Giebułtów jest spora. W dotychczasowych meczach lider stracił
zaledwie dwa punkty i ma już
dziesięć „oczek” więcej od zespołu z ulicy Legionów.
Właśnie przy Legionów
w dziewiątej kolejce Unia pokonała beniaminka, czyli Kaszowiankę 2:1. Zanim wynik
spotkania otworzył Dariusz
Wilczak, bramkowe okazje
mieli Jakub Snadny i Bartosz
Praciak. Ten pierwszy próbował lobować golkipera przyjezdnych, a uderzenie Praciaka głową po dośrodkowaniu
z wolnego Grzegorza Janiczaka wybronił bramkarz Kaszowianki. Wreszcie Dariusz
Wilczak umiejętnie sfinalizo-

wał podanie Arkadiusza Czapli i uderzył nie do obrony.
Goście odpowiedzieli krótko po zmianie stron. Na listę
strzelców wpisał się Bartosz
Kiełbus. To jednak Unia zgarnęła pełną pulę, zadając rozstrzygający cios na 10 minut
przed ostatnim gwizdkiem
sędziego. W roli głównej ponownie wystąpił duet, który
„maczał palce” przy pierw-

wystąpił Wilczak, a piłkę do
siatki posłał Czapla.
UNIA Oświęcim – KASZOWIANKA Kaszów 2:1 (1:0)
Bramki: 1:0 Wilczak 39, 1:1
Kiełbus 51 2:1 Czapla 80. Sędziował Szymon Putek z Wadowic. Żółte kartki: Lichota Poniedziałek, Słuszniak.
UNIA: Stępień - Ryś, Rzeszutko, Praciak, Pietraszko
- Janiczak, Jończyk, Wilczak
(85. Mrowiec), Snadny (90.
Nędza) - Czapla, Lichota (50.
Pacyga). Trener: Jacek Dobrowolski.
– mac

Po odpadnięciu z Pucharu Polski piłkarze oświęcimskiej
Unii mogą się skupić wyłącznie na rozgrywkach czwartej ligi
Fot. mac

Znamy finalistów rozgrywek Pucharu
Polski na szczeblu podokręgu

Obronią trofeum?

Trzecioligowa Soła kontra do ostrej strzelaniny. Chwilę
dwie klasy niżej notowana później było już 0:2, a na liNiwa Nowa Wieś. Taki jest stę strzelców wpisał się Eryk
skład finalistów tegorocznych Ceglarz.
rozgrywek Pucharu Polski Gościom wciąż było mało
na szczeblu oświęcimskiego i bombardowali osiecką
podokręgu. Na etapie półfi- bramkę. Przed przerwą dwunału odpadła czwartoligowa krotnie do siatki trafił jeszcze
Unia, która niespodziewanie Mateusz Stankiewicz. Gola
przegrała w Nowej Wsi po se- na swoim koncie zaliczył też
rii rzutów karnych.
Eryk Ceglarz. Po zmianie
W półfinałowym starciu stron wynik na korzyść solaMłodzi piłkarze Soły niespodziewanie przegrali na swoim w Osieku solarze urządzili rzy wyśrubowali Adrian Wójsobie strzelecki trening. Pod- cik (dwa gole) i Michał Szewstadionie z Dalinem
opieczni Wojciecha Skrzyp- czyk. Honorowe trafienie dla
ka „rozstrzelali” miejscową osieczan jeszcze przed przeBrzezinę aż 8:1. Spotkanie rwą było udziałem Kamila
rozpoczęło się od efektow- Szewczyka. Brat zawodnika
nego trafienia Michała Cho- Soły – Michała wykorzystał
Juniorzy młodsi Soły Oświę- i maksymalną koncentracją dy dwójkowa kontra Michała wańca, po którym Soła objęła „jedenastkę”.
cim ulegli na własnym bo- – dodaje Piotr Kaim.
Ziembly i Karola Maciejczyka prowadzenie. Jak się szybko Tymczasem w drugim półfiisku Dalinowi Myślenice 1:3 Początek zdecydowanie nale- przyniosła przyjezdnym trze- miało okazać był to sygnał nale doszło do małej niespow zaległym spotkaniu pierw- żał do oświęcimian i absolut- ciego gola, wszystko w tym poszej jesiennej kolejki. Co cie- nie nie zapowiadał niespodzie- jedynku stało się jasne. Honor
kawe, dwa tygodnie wcze- wanego triumfu myśleniczan. oświęcimian uratował Dawid
śniej bez problemów ograli Bliski szczęścia był Norbert Rzegotka.
Dalin w Myślenicach 4:1.
Murzyn, ale piłka tylko ostem- SOŁA Oświęcim – DALIN
– Zagraliśmy bardzo słaby plowała słupek. Goście przyje- Myślenice 1:3 (0:1)
mecz – mówi Piotr Kaim, chali do Oświęcimia z jednym Bramki: 0:1 Maciejczyk 14,
trener juniorów młodszych zawodnikiem
rezerwowym 0:2 Ziembla 47, 0:3 MaciejSoły.
i nastawieni byli na grę z kontr- czyk 54, 1:3 Rzegotka 62. Sę– Wręcz nie poznawałem ataku. Właśnie klasyczna kon- dziował Michał Matyjaszek
swojego zespołu na boisku. tra przyniosła myśleniczanom z Kęt. Mecz bez kartek.
Dalin przyjechał do Oświęci- prowadzenie. Karol Maciej- SOŁA: Przewoźnik – Paszek,
mia personalnie osłabiony i czyk przymierzył przy „dłu- Walus, Merta (55. Mendrachyba chłopcy dopisali sobie gim słupku” i Olaf Przewoź- la), Ceglarz (48. Ciereszko) –
trzy punkty przed meczem. nik był bez szans. Zaledwie 120 Płonka, Wronka, Warzecha,
Życie po raz kolejny poka- sekund po przerwie zrobiło Dąba – Pniak, Rzegotka. TreTermin pucharowego finału na szczeblu oświęcimskiego
zało, że do każdego rywala się 0:2. Na listę strzelców wpi- ner: Paweł Kaim.
podokręgu nie jest jeszcze znany
należy podchodzić z pokorą sał się Michał Ziembla. Kie– mac Fot. mac

Odrobili zaległości
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dzianki. Niwa Nowa Wieś
wyrzuciła za pucharową
burtę wyżej notowaną Unię
Oświęcim. Zaczęło się po
myśli biało-niebieskich. Unici po kwadransie gry objęli
prowadzenie. Arkadiusz Czapla celnie przymierzył z rzutu karnego. Kwadrans przed
końcem wyrównał Piotr Merta, finalizując akcję Piotra
Klimczyńskiego.
W serii „jedenastek” więcej
zimnej krwi zachowali nowowsianie. Ostatniego karnego w ekipie Unii zmarnował
Arkadiusz Ryś i gospodarze
mogli się cieszyć z awansu
do finału Pucharu Polski na
szczeblu PPN Oświęcim.
Pucharu będą bronili solarze,
którzy jeszcze pod wodzą Tomasza Świderskiego sięgnęli
po to trofeum też na szczeblu zachodniej Małopolski.
Przypomnijmy, iż Soła w minionej edycji pokonała MKS
Trzebinię 2:1. Z kolei Niwa
ma na swoim koncie dwa występy na powiatowym szczeblu. Przed pięciu laty wygrała w Osieku z Brzeziną 2:1,
a dwa lata później (2015) uległa u siebie właśnie solarzom
1:3. Jak będzie teraz?
BRZEZINA Osiek – SOŁA
Oświęcim 1:8 (1:5)
Bramki: K. Szewczyk – Ceglarz,
Stankiewicz, Wójcik (po dwie),
Chowaniec, M. Szewczyk.
NIWA Nowa Wieś – UNIA
Oświęcim 1:1 (0:1), 6:5 w rzutach karnych
Bramki: Merta – Czapla (karny).
– mac
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Wyjazdowa sesja hokeistów oświęcimskiej Unii za jeden punkt

Kuriozalny wynik pod Tatrami!
Tylko punkt z wyjazdowej
sesji w Tychach, Katowicach
i Nowym Targu przywieźli
hokeiści Unii. Trzeba jednak
przyznać, że rywale byli wyjątkowo wymagający.
Na lodowisku broniących mistrzowskiego tytuły tyszan
nie było niespodzianki. Trójkolorowi pewnie zwyciężyli
6:2. Wszystko rozstrzygnęło
się praktycznie w pierwszej
odsłonie, którą gospodarze
wygrali aż 4:1. Zaczęło się od
sensacyjnego prowadzenia
gości. W 15. minucie podczas
gry w przewadze (na ławce Alex Szczechura) krążek
do siatki posłał Radim Haas.
To trafienie najwyraźniej
mocno rozdrażniło mistrzów
Polski. GKS wyrównał zaledwie po 16 sekundach! Rozstrzygające okazały się dwa
gole tyszan zdobyte podczas
liczebnej przewagi... Unii.
Jeszcze przed pierwszą przerwą czwartego gola zdobył Jakub Witecki i sytuacja
Unii w tym momencie stała
się już arcytrudna. W drugiej i trzeciej odsłonie tyszanie mając sporą zaliczkę
bramkową mogli spokojnie

kontrolować
wydarzenia
na lodzie.
Po porażce w Tychach, oświęcimianie pojechali do stolicy
Górnego Śląska na spotkanie
z miejscową „Gieksą”. Katowiczanie objęli prowadzenie już
w 58. sekundzie. Na ławce kar
odpoczywał Sebastian Kowalówka, a Duszan Devecka pokonał Michala Fikrta silnym
uderzeniem z okolic bulika.
Gospodarze wyraźnie przeważali, co udokumentowali
drugim trafieniem autorstwa
byłego zawodnika Unii – Mikołaja Łopuskiego.
Druga tercja nie przyniosła goli, ale za to już po 85
sekundach trzeciej odsłony
„Fikiego” pokonał Tomasz
Malasiński. Wychowanek nowotarskiego Podhala uderzył
nie do obrony z pierwszego
krążka. Unia odpowiedziała
podczas gry w przewadze za
sprawą Jakuba Saura. Na więcej nie było jednak gości stać.
Wynik na krótko przed końcem ustalił autor pierwszego
gola, czyli Duszan Devecka.
Kolejnym rywalem na wyjeździe były „Szarotki”. Pod
Tatrami zapisano iście ku-

Oświęcimianie kończą pierwszą rundę rozgrywek Polskiej Hokej Ligi meczami z głównymi faworytami do medali
Fot. mac

riozalny wynik, bo regulaminowe 60 minut i 5-minutowa dogrywka nie przyniosły
goli! Najlepszymi zawodnikami na lodzie byli bramkarze. Przemysław Odrobny,
który strzegł bramki górali
i jego vis-à-vis – Michal Fikrt. Jeden i drugi skapitulowali dopiero w serii najazdów.
Unia zaczęła agresywnie i na
początku spotkania zepchnę-

ła Podhale do obrony. Zabrakło jednak wykończenia pod
bramką dobrze usposobionego Przemysława Odrobnego.
Bardzo bliski szczęścia był
Andrej Themar, ale szczęście było przy popularnym
„Wiedźminie”. Ciekawie było
także w drugiej odsłonie, jednak wynik nie uległ zmianie.
W trzecich 20 minutach
znowu bardzo groźnie kąsali unici. Najpierw Andrej

i sprytnym strzałem wyprowadził swój zespół na prowadzenie. Na 15 minut przed
końcem drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartką
ukarany został Michał Rutkowski. Od tej pory solarzom
pozostawała rozpaczliwa walka o utrzymanie skromnego
prowadzenia. Długo wydawało się, że misja się powiedzie. Nic z tego. W drugiej
z doliczonych minut Karol
Rycaj zamienił na gola podanie Patryka Szymali.
– Popełniłem w tym meczu
personalny błąd – przyznał

kandydat do Sejmiku Województwa Małopolskiego

z listy PSL nr 2 miejsce 1
Bogusław Mąsior, ur. 6 grudnia 1947 roku,
żona Anna, dwóch dorosłych synów z rodzinami.
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Materiał pochodzi i jest finansowany przez Komitet Wyborczy PSL

Sytuacja oświęcimskiej
Soły w tabeli trzeciej ligi jest
coraz trudniejsza
Fot. mac

GKS Tychy – UNIA Oświęcim 6:2 (4:1, 1:0, 1:1)
Bramki: 0:1 Haas (Themar,
Tabacek) 14.34, 1:1 Michnow
(Komorski, Klimienko) 14.50,
2:1 Kotlorz (Galant, Witecki)
15.42, 3:1 Galant (Witecki)
16.36, 4:1 Witecki (Rzeszutko, Novajovsky) 19.59, 5:1 Sykora (Cichy) 22.10, 5:2 Saur
(Themar, Haas) 45.51, 6:2 Pociecha (Galant) 58.03.
TAURON KH GKS Katowice – UNIA Oświęcim 4:1 (2:0,
0:0, 2:1)
Bramki: 1:0 Devecka (Laakkonen, Pasiut) 0.58, 2:0 Łopuski (Wronka, Sawicki) 15.25,
3:0 Malasiński (Pasiut, Laakkonen) 41.25, 3:1 Saur (Haas,
Themar) 50.34, 4:1 Devecka
(Pasiut, Laakkonen) 57.31.
TatrySki PODHALE Nowy
Targ – UNIA Oświęcim 1:0
po rzutach karnych (0:0, 0:0,
0:0, 0:0 dogrywka, 2:1 karne)
Bramka: 1:0 Tolvanen 65 min
(decydujący rzut karny).
– mac

Bogusław Mąsior

Punkty uciekły w doliczonym
czasie
po spotkaniu trener solarzy,
Wojciech Skrzypek.
– W przerwie ściągnąłem z boiska Pawła Rogalę,
a w jego miejsce wpuściłem
Michała Szewczyka. Liczyłem, że Michał będzie umiejętnie przytrzymywał piłkę
w środku pola. Brak Pawła
był jednak bardzo widoczny.
Szkoda, że nie dowieźliśmy
wygranej do końca. Pozostał
niedosyt – komentował Wojciech Skrzypek.
SOŁA Oświęcim – ORLĘTA
Radzyń Podlaski 2:2 (2:1)
Bramki: 0:1 Ilczuk 10, 1:1
Wójcik 30, 2:1 Ceglarz 33,
2:2 Rycaj 90+2. Sędziował Jan
Pawlikowski z Nowego Targu. Żółte kartki: Rutkowski,
Mioduszewski, Stankiewicz –
Sułek, Kursa, Wojczuk, Rycaj.
Czerwona: Rutkowski (druga
żółta, 75 min).
SOŁA: Mioduszewski –
Duda, Rutkowski, Kowalczyk, Chowaniec – Szymczak, Skrzypniak, Ceglarz,
Szewczyk (65. Stankiewicz),
Wójcik (85. Szela), Rogala
(46. Kuczak). Trener: Wojciech Skrzypek.
– mac

lodzie starciu z gdańską Automatyką 3:6 i otworzył wynik tego pojedynku. To nie
jedyny nowy nabytek. Z klubem związał się także 28-letni Czech – Ales Jezek. Jest
wychowankiem Ceskich Budziejovic. Ostatnie dwa sezony spędził w słowackim Popradzie.

Ogłoszenie płatne

Soła niebezpiecznie zakotwiczyła w strefie spadkowej
trzeciej ligi

Nie wiedzie się ostatnio
w trzecioligowych rozgrywkach drużynie z oświęcimskich plant. Po serii porażek Soła tylko zremisowała
na swoim stadionie z Orlętami z Radzynia Podlaskiego
2:2. Po meczu w szatni gospodarzy panował olbrzymi niedosyt, bo dwa – tak bardzo
potrzebne – punkty uciekły
w doliczonym czasie gry.
Orlęta potrzebowały zaledwie 10 minut, aby na stadionie przy ulicy Przecznej wyjść
na prowadzenie. Strzegący
bramki Soły – Kacper Mioduszewski poradził sobie jeszcze
z uderzeniem Karola Rycaja,
ale był już bezradny wobec
poprawiającego Przemysława Ilczuka. Soła wyrównała
na kwadrans przed końcem
pierwszej połowy. Po strzale
Mateusza Dudy piłka odbiła się od słupka i trafiła pod
nogi Adriana Wójcika, który
skierował futbolówkę do siatki. Chwilę później było już 2:1
dla Soły. Sprinterskimi umiejętnościami popisał się Eryk
Ceglarz. Zawodnik miejscowych wygrał pojedynek szybkościowy z obrońcą Orląt

Themar, a później Wojciech
Wojtarowicz mogli otworzyć
wynik. W końcówce spotkania karą mniejszą ukarany
został Joona Tolvanen (Podhale), a w dogrywce to górale grali w przewadze (na ławce Sebastian Kowalówka).
Obie bramki były jednak jak
zaczarowane i do rozstrzygnięcia potrzebne były rzuty
karne.
Długo utrzymywał się wciąż
bezbramkowy rezultat. Dopiero w czwartej serii trafił Joona Tolvanen (Podhale) i Andrej Themar (Unia).
W decydujących najazdach
Fin jeszcze raz pokonał Michala Fikrta, a Andrej Themar się pomylił. Dwa punkty zostały zatem w Nowym
Targu, a jeden pojechał do
Oświęcimia.
Tymczasem do drużyny Unii
dołączył 29-letni były reprezentant Polski – Dariusz
Gruszka. Wychowanek Podhala podpisał z biało-niebieskimi roczny kontrakt.
Dariusz Gruszka w poprzednim sezonie reprezentował barwy HC GKS
Katowice i TatrySki Podhala Nowy Targ. W sumie
zaliczył 24 punkty do „kanadyjskiej”. Strzelił dziesięć
goli, przy czternastu asystach. W Unii zadebiutował
w przegranym na własnym

Pracę zawodową rozpocząłem
w 1971 roku w PZPS Chełmek.
Kierując wydziałem gumowni współpracowałem z Zakładami Chemicznymi w Oświęcimiu. W latach 1977–1999
byłem dyrektorem, a potem
prezesem zarządu Fabryki
Obuwia Butbędzin SA. Przedsiębiorstwo otrzymało wiele
nagród i wyróżnień, m.in. Nagrodę Prezydenta RP „Teraz
Polska”, Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Następnie byłem
dyrektorem Regionu Południowego Bakoma SA, firma
została zaliczona do Złotej
Gali Firm Małopolski.
Byłem senatorem III i V kadencji Senatu RP. W 1993
roku jako bezpartyjny, przy
poparciu zawodowych związków branżowych, SLD oraz
PSL otrzymałem 271 tys. głosów poparcia. W Senacie byłem wiceprzewodniczącym
Komisji Budżetu i Finansów
Państwa oraz członkiem Komisji Spraw Zagranicznych
i Integracji Europejskiej.
W latach 2006–2014 byłem
radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego. Jedną ka-

dencję jego wiceprzewodniczącym. Zarówno w Senacie
RP, jak i w Sejmiku skutecznie
zabiegałem o środki finansowe
na inwestycje i programy dla
Małopolski, w tym dla powiatu oświęcimskiego: siedzibę
powiatowej straży pożarnej,
Program Oświęcimski, drogi
i inne. Wspierałem utworzenie
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu.
Za ratowanie miejsc pracy,
w tym kopalni Janina, zostałem Człowiekiem Roku w Małopolsce.
W 2015 roku otrzymałem Złoty Krzyż Małopolski oraz medale: Ministra Gospodarki
za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej (2015) oraz Krajowej Izby
Gospodarczej za Wspieranie
Rozwoju Samorządu Gospodarczego i Przedsiębiorczości.

wiedza
doświadczenie
odpowiedzialność
pisanie na nowo historii zamiast patrzenia w przyszłość,
wpłynęły na moją decyzję.
Startuję z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego, ponieważ
ta partia ma bardzo dobry program adresowany zarówno do
młodych, jak i seniorów. Wiem,
że od Radnych wybranych z list
tej partii będzie zależało, czy
Sejmik Województwa Małopolskiego będzie areną walki politycznej pomiędzy PiS a Platformą Obywatelską, czy też zajmie
się sprawami ważnymi dla codziennego życia każdego z nas.
W natłoku powszechnych
obietnic ze strony osób kandydujących do samorządów
obiecuję przede wszystkim, że
rzetelnie, sumiennie i odpowiedzialnie będę sprawował
mandat Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Biorę udział w wyborach do Sejmiku, ponieważ
nie mogę spokojnie patrzeć,
na to co dzieje się dzisiaj w Naszej Ojczyźnie. Dzielenie Społeczeństwa na „lepszych” i „gorszych”, robienie z kłamstwa Z wyrazami szacunku
Bogusław Mąsior
zalety, niszczenie autorytetów,

„Człowiek jest tyle wart, ile innym pomoże”

