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Czyste powietrze zależy od nas wszystkich
Złe samopoczucie i brak koncentracji, choroby układu oddechowego i krążenia to tylko niektóre objawy, które odczuwamy pod wpływem zanieczyszczenia powietrza. Wyniki pomiarów jakości powietrza i aktualnego stężenia zanieczyszczeń są alarmujące. Dbajmy o zdrowie i walczmy z niską emisją
– możemy wziąć sprawy w swoje ręce, by nie truć siebie i najbliższego otoczenia.
Fot. www.polskialarmsmogowy.pl

Trzeba wiedzieć, że Polska
ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii
Europejskiej. Ze względu na
bardzo dużą koncentrację
agresywnych czynników chemicznych smog stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia
ludzi oraz zwierząt. Toksyny
w nim obecne (pyły PM 10,
PM 2,5 i benzo(a)piren) są
tak drobnymi cząstkami, że
z łatwością dostają się z każdym oddechem do oskrzeli i płuc, stamtąd do krwi,
a razem z nią do mózgu.
W dłuższej perspektywie ich
kumulacja skutkować może
zatrzymaniem akcji serca, zawałem, udarem mózgu czy
rakiem płuc – nawet u osób,
które nigdy nie paliły papierosów.
Szacunki wskazują, że z powodu zanieczyszczenia powietrza smogiem każdego
roku przedwcześnie umiera ok. 45 tys. mieszkańców
Polski. Bierzmy pod uwagę,
że liczby te mogą być zaniżone ze względu na trudność
w jednoznacznym określeniu
przyczyn wielu dolegliwości.
Można jednak przyjąć, że dla
częstych chorób (w tym coraz powszechniej występujących nowotworów) układu
oddechowego, krwionośnego, nerwowego czy rozrodczego stan powietrza nie
może być obojętny.
Jest kilka przyczyn występowania smogu w naszym
kraju. Przeszło 80 proc. zanieczyszczeń powodujących
smog pochodzi z niskiej emisji, głównie z palenisk węglowych. Pozostałe czynniki to
przemysł i transport. Dlatego
tak ważne jest, aby zmieniać
stare węglowe piece na ogrzewanie gazowe, elektryczne,

olejowe czy przyłączanie się
do sieci centralnego ogrzewania. Problem zanieczyszczonego powietrza dotyka nie
tylko Oświęcimia, występuje praktycznie w całym kraju, a szczególnie duży smog
odnotowuje się na Śląsku
i w Małopolsce.
Oceny jakości powietrza wykonywane w ramach państwowego monitoringu środowiska przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie wskazują
na zły stan jakości powietrza
w Małopolsce ze względu na
występujące od wielu lat przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10 i pyłu
PM 2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu. Występujące przekroczenia stężeń
pyłów w sezonie grzewczym,
czyli od września do kwietnia jest spowodowane przede
wszystkim właśnie niską emisją pochodzącą z domowych
palenisk.
Zanieczyszczone powietrze
ma negatywny wpływ na nasze zdrowie. Z tego powodu odnotowuje się 7 milionów przedwczesnych zgonów
na świecie w roku. W Polsce
to 45 tys. przedwczesnych
zgonów. W tym 72 proc. to

powikłania ze strony układu krążenia, 14 proc. to obturacyjna choroba płuc i infekcje układu oddechowego
i 14 proc. rak płuc.
Podczas spotkania na temat
niskiej emisji zorganizowanego w listopadzie przez Urząd
Miasta Oświęcim w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Oświęcimiu można się było
dowiedzieć nie tylko o zasadach przyznawania dotacji
na wymianę pieców i innych
działaniach podejmowanych
przez miasto na rzecz ograniczenia niskiej emisji, ale
też o programie Ministerstwa Środowiska „Czyste powietrze” i o wpływie smogu
na nasze zdrowie.
Lista problemów zdrowotnych spowodowanych smogiem jest długa, są to m.in.
problemy z pamięcią i koncentracją, stany depresyjne,
zmiany anatomiczne mózgu, alzheimer, udary mózgu, problemy z oddychaniem, podrażnienia nosa,
oczu i gardła, kaszel, katar,
zapalenie zatok, zawał serca,
nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca, astma, rak
płuc, przewlekła obturacyjna
choroba płuc, częstsze infek-

cje dróg oddechowych, bezpłodność, obumarcie płodu,
przedwczesny poród. Smog
przyczynia się też do migren,
a nawet problemów z cerą,
które są często zauważalne
także u osób, które wiek dojrzewania mają już dawno
za sobą.
Smog jest chyba jednym
z najskuteczniejszych zabójców w naszym kraju. Skutki
oddychania smogiem najbardziej odczuwają dzieci, osoby
cierpiące z powodu chorób
układu krążenia i oddechowego, osoby starsze i kobiety
w ciąży.
Jak
funkcjonować
na
co dzień, gdy za oknem rozprzestrzenia się smog? Specjaliści podkreślają, że aby
uchronić się przed jego szkodliwym działaniem należy
unikać wychodzenia na spacery, nie wietrzyć pomieszczeń, nie uprawiać sportów
na zewnątrz i używać masek
przeciwpyłowych.
Czy jesteśmy skazani na oddychanie zanieczyszczonym
powietrzem? Nie mamy wpływu na niekorzystne położenie
geograficzne, ale mamy za to
wpływ na proces budowania
świadomości o szkodliwości
smogu, a także na ogranicze-

nie niskiej emisji. Nie można
trwać w bezczynności czy poprzestać na zakupie do mieszkania oczyszczacza powietrza.
W 2017 roku Sejmik Województwa
Małopolskiego
podjął uchwałę w sprawie
wprowadzenia na obszarze
naszego województwa ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji,
w których następuje spalanie paliw. Przypominamy, że
w Oświęcimiu funkcjonuje program dotacji do wymiany pieców. W tym roku
miasto podwyższyło kwotę za zmianę ogrzewania na
bardziej przyjazne środowisku i proponuje mieszkańcom nawet 7 tys. zł na instalację ogrzewania gazowego.
Od tego roku program został
rozszerzony o budynki wielorodzinne. Wnioski mogą
składać zarówno właściciele
nieruchomości, jak również
wspólnoty. Dotacje obejmują
wymianę pieców na ogrzewanie gazowe lub podłączenie
do sieci ciepłowniczej. Szczegółowych informacji udziela
Referat Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Oświęcim.
Działający w naszym mieście
Oświęcimski Alarm Smogowy, dzięki przyznanej dotacji
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w wysokości prawie 13 tys. zł
z programu „Nasze powietrze”, planuje w 2019 roku
szeroką kampanię informacyjną.
– Oświęcim i Chełmek to jedne z najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce. Dlatego cieszymy się, że dzięki
otrzymanemu grantowi już
w przyszłym roku zorganizujemy mnóstwo wydarzeń,
za sprawą których mieszkańcy
dowiedzą się więcej na temat
tego, jak walczyć ze smogiem.
Do współpracy zaprosimy
m.in. przedszkola i szkoły podstawowe – nauczycielki i nauczyciele wezmą
udział w specjalnych zajęciach
na temat tego, jak rozmawiać
z uczniami o problemie smogu. Z kolei dzieci będą mogły
wziąć udział w specjalnych
warsztatach, podczas których
trafią do nich maseczki przeciwpyłowe – mówi Tomasz
Kuncewicz z Oświęcimskiego
Alarmu Smogowego.
Walka ze smogiem nie jest
obca również funkcjonariuszom Straży Miejskiej
w Oświęcimiu, którzy od
września 2016 roku przeprowadzają kontrole tego, czym
mieszkańcy palą w piecach.
Sami również możemy zgłosić Straży Miejskiej o podejrzeniu palenia śmieciami
i prosić o przeprowadzenie
kontroli. W tym roku strażnicy wykonali 322 kontrole, podczas których pobrano
20 próbek popiołów, nałożono 17 mandatów karnych
i sporządzono 3 wnioski
o ukaranie do sądu (stan do
7.12.2018).
–
Strażnicy
sprawdzają wszystkie zgłoszenia od
mieszkańców, których było
w tym roku 190 oraz sami dokonują kontroli w losowo wybranych domostwach. Od początku roku przeprowadzono
takich 132. Przypomnę, że
za spalanie śmieci grozi kara
do 5 tys. zł. Strażnicy miejscy, którzy stwierdzą, że spalano odpady, mają prawo wymierzyć grzywnę do 500 zł
– informuje Joanna Brania,
komendat Straży Miejskiej
w Oświęcimiu.
– Marzena Wilk
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Lasery na rynku
W sylwestrową noc na Rynku Głównym odbędzie się pokaz laserów
przestrzennych.

Boże Narodzenie 2018

Każdy tęskni za tym dniem
Gdy znowu tyle serc połączy się
I niech ożyje w nas
Świąteczny blask
Kiedy pada śnieg
Z aniołami w tle kolędować chcesz...

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy!

Oświęcimian, którzy dotychczas żegnali stary, a witali
nowy rok na świeżym powietrzu – na placu przed Oświęcimskim Centrum Kultury,
czeka zmiana. 2019 przywitamy na Rynku Głównym. Nie
tylko miejsce, ale i formuła
imprezy będzie nowa.
– W tym roku podczas tradycyjnego spotkania sylwestrowego będzie trochę nowości. Wzorem innych miast
odchodzimy od sztucznych
ogni na rzecz pokazu laserów przestrzennych – mówi
Janusz Chwierut, prezydent
Oświęcimia.
– Oświęcimianom podobała się taka prezentacja podczas otwarcia Muzeum Ratusz, stąd postanowiliśmy,

że żegnając 2018 rok, zamiast huków i wystrzałów
przygotujemy wizualne widowisko z wykorzystaniem
nowoczesnych
technologii przyjaznych zwierzętom
i środowisku. Na jednej z kamienic wyświetlimy też noworoczny mapping. Zapraszamy mieszkańców i gości
na rynek. Myślę, że taka nowoczesna i atrakcyjna forma sylwestrowego wieczoru
przyciągnie do centrum Starego Miasta sporo osób – dodaje prezydent.
Spotkanie rozpocznie się
o godz. 23:30. Organizatorem
przedsięwzięcia jest Urząd
Miasta Oświęcim i Oświęcimskie Centrum Kultury.
– ekt

Zakolędujmy!
W polskiej tradycji świątecznej kolędowanie zajmuje szczególnie ważne
miejsce.
Wspólne śpiewanie kolęd na
stałe zagościło w kalendarzu styczniowych wydarzeń
i cieszy się zainteresowaniem.

Wszystkich, którym ten piękny obyczaj jest bliski, Oświęcimskie Centrum Kultury
zaprasza 8 stycznia 2019 r.
do wspólnego śpiewania.
O godzinie 17:00 zabrzmią
najpiękniejsze polskie kolędy w wykonaniu chóru złożonego z uczniów
oświęcimskich szkół oraz
mieszkańców miasta zasiadających w sali widowiskowej OCK. Dźwięki znanych
nam od dzieciństwa pieśni
„Lulajże Jezuniu”, „Wśród
nocnej ciszy”, „Gdy śliczna
Panna”, „Dzisiaj w Betlejem”
czy „Gdy się Chrystus rodzi”
pozwolą zatrzymać atmosferę świąt na dłużej.
– ekt

Reklama

Taxi 24 h

tel. 33 8 111 111 Oświęcim

Wigilia i noc Bożego Narodzenia to czas miłości.
Otwieramy wtedy nasze serca na drugiego człowieka.
Jesteśmy pełni radości i ufności.
Życzymy Państwu, aby ten świąteczny czas był pełen serdeczności,
dobrych myśli i rodzinnego ciepła. Życzymy zdrowych i obfitych świąt
oraz świątecznej radości i optymizmu na wszystkie zwykłe dni.
W nowym 2019 roku życzymy Państwu spełnienia planów i zamierzeń.
Niech 2019 rok będzie pomyślny dla Oświęcimia i jego mieszkańców.
Piotr Hertig
Przewodniczący
Rady Miasta Oświęcim

Janusz Chwierut
Prezydent
Miasta Oświęcim

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.
Ten biały kruchy opłatek, pszenna kruszyna chleba,
a symbol wielkich rzeczy, symbol pokoju i nieba.
Na ziemię w noc wtuloną, Bóg schodzi jak przed wiekami.
Braćmi się znowu poczyńmy, przebaczmy krzywdy, gdy trzeba.
Podzielmy się opłatkiem, chlebem pokoju i nieba.
Cyprian Kamil Norwid

Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności w 2019 roku życzą
Dyrektor i Pracownicy
Oświęcimskiego Centrum Kultury
oraz Redakcja „Głosu Ziemi Oświęcimskiej”

27. Finał WOŚP
13 stycznia 2019 roku po raz dwudziesty siódmy zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zebrane środki zostaną
przeznaczone na wyposażenie szpitali dziecięcych.
W tym roku na ulicach naszego miasta będzie kwestowało
180 wolontariuszy – uczniów
oświęcimskich szkół.
Oświęcimski sztab o numerze
146 będzie działał tradycyjnie
w Oświęcimskim Centrum
Kultury.
W budynku OCK od godziny 10:00 czynny będzie sklepik oraz kawiarenka oferująca
między innymi domowe ciasto, drożdżówki i ciepłe napoje. Będzie można zakupić,
cieszące się od lat niezmienną popularnością, piernikowe serca oraz losy na okazały
orkiestrowy tort. Po południu
odbędzie się koncert zespo-

łów muzycznych. Na scenie
zaprezentuje się m.in. Dziki
Squad i Rastafajrant.
O godzinie 20:00 rozbłyśnie
„Światełko do nieba”.
Pieniądze zebrane w dniu finału ze wszystkich działań
oświęcimskiego sztabu będą

przekazane w całości na rzecz
Fundacji WOŚP.
Przyszłoroczny Finał odbywać się będzie pod hasłem
„Gramy dla dzieci małych
i bez focha. Na zakup sprzętu
dla specjalistycznych szpitali
dziecięcych”.

Jak informują organizatorzy
środki zebrane podczas Finału zostaną przeznaczone na
zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. W Polsce działa blisko
50 takich placówek. Zbiórka ma umożliwić podniesienie standardu wyposażenia
zakładów diagnostyki specjalistycznej, zwłaszcza obrazowej, radiologicznej oraz
laboratoryjnej. Do placówek
mają trafić zaawansowane
urządzenia – rezonanse magnetyczne, tomografy komputerowe, aparaty do diagnostyki RTG (w tym aparaty
mobilne), wysokiej klasy ultrasonografy, echokardiografy czy sprzęt endoskopowy
z torem wizyjnym dla gastroenterologii.
Szczegóły o finale w Oświęcimiu wkrótce na stronie internetowej OCK i na plakatach.
– ekt
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Inauguracyjne decyzje
Podczas sesji inaugurującej VIII kadencję Rady Miasta Oświęcim, która odbyła się 19 listopada, nowo wybrani radni i prezydent miasta złożyli ślubowanie.

Oprócz ślubowania odebrali
oni zaświadczenia o wyborze na radnych i prezydenta. Prowadzenie pierwszej
sesji do momentu wyboru
przewodniczącego rady powierzono najstarszemu radnemu, Andrzejowi Jakubowskiemu. Dokonano wyboru
przewodniczącego rady, którym został Piotr Hertig oraz
jego zastępcy, którym został
Ireneusz Góralczyk.
Na pierwszej sesji zdecydowano też o składzie sześciu
komisji stałych i wybrano ich
przewodniczących.
Pracami komisji budżetu i rozwoju
miasta będzie kierował Michał
Homa, komisji rewizyjnej Jacek Stoch, a ochrony zdrowia,
środowiska i opieki społecznej Andrzej Jakubowski. Przewodniczącą komisji prawa,
bezpieczeństwa i porządku
publicznego została Agnieszka Komendera, a komisji kultury, oświaty, sportu i rekreacji
Płatne

Maria Pędrak. Powołano też
nową komisję – skarg, wniosków i petycji, którą kierował
będzie Paweł Warchoł.
Podczas obrad prezydent miasta Oświęcim Janusz Chwierut podziękował za otrzymane od wyborców zaufanie
i złożył gratulacje radnym.
Specjalne
podziękowania
skierował do Marii Pędrak
za siedem lat współpracy na
stanowisku zastępcy prezydenta. W exposé przedstawił
najważniejsze zamierzenia na
pięcioletnią kadencję.
Do nich zaliczył m.in. budownictwo mieszkaniowe –
nie tylko wykonywane przez
Oświęcimskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego,
ale też tworzenie dobrych
warunków do rozwoju budownictwa deweloperskiego
i indywidualnego. Prezydent
zapowiedział dalszy rozwój
sfery gospodarczej i branży
turystycznej oraz wykorzy-

stanie kolei, jako ważnego
środka komunikacji. Zależy
mu też na kontynuowaniu
projektów w ramach Oświęcimskiej Przestrzeni Spotkań
czy realizacji kolejnego etapu
budowy parku na osiedlu Zasole. Podkreślił, że ważne dla
niego jest pozyskiwanie pieniędzy zewnętrznych, które
dynamizują rozwój Oświęcimia, a przy tym zachowanie równowagi pomiędzy
bieżącym funkcjonowaniem
miasta a inwestowaniem.
W związku z zakończeniem
w przyszłym roku edukacji
w klasach gimnazjalnych wyzwaniem będzie konieczność
zmian w miejskiej oświacie. Prezydent zaznaczył, że
w działaniu miasta bardzo
ważne jest, aby podejmować
decyzje wspólnie z mieszkańcami i dla mieszkańców
oraz zadeklarował gotowość
do współpracy ze wszystkimi
radnymi.

W kadencji 2018–2023 mandat do Rady Miasta Oświęcim otrzymali: Ireneusz Góralczyk, Dariusz Grygoruk,
Tadeusz Hoła, Michał Homa,
Zygmunt Osoba, Barbara Pamuła (po rezygnacji Janusza
Chwieruta z mandatu radnego) i Maria Pędrak z KWW
Janusza Chwieruta Koalicja
Obywatelska; Piotr Hertig,
Andrzej Jakubowski, Jacek
Stoch i Paweł Warchoł z KKW
Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska; Stanisław Biernat, Michał Chrzan,
Bożena Godawa, Krzysztof
Kuczek, Waldemar Łoziński, Jakub Przewoźnik i Zbigniew Starzec z KW Prawo
i Sprawiedliwość; Agnieszka
Komendera i Mariola Madej
z KWW KOS 2018 oraz Jan
Adamaszek z KWW Porozumienie dla Oświęcimia. W inauguracyjnej sesji nie wziął
udziału Zbigniew Starzec, ponieważ do 23 listopada pełnił
funkcję starosty oświęcimskiego. Jak się później okazało, nie zostanie on w ogóle
radnym – przyjął akt powołania na stanowisko wicewojewody małopolskiego. W skład
rady miasta za Zbigniewa
Starca wejdzie Krystyna Dąbrowska. To nie jedyne zmiany w składzie. Po pierwszej
sesji z mandatu radnej zrezygnowała z przyczyn osobistych Barbara Pamuła, którą
zastąpi Sylwia Żak-Biesik.
Wszyscy zainteresowani mają
możliwość śledzenia obrad
Rady Miasta Oświęcim na
żywo w Internecie pod adresem www.oswiecim.pl/nagrania-z-sesji/. Tam też archiwizowane są w całości nagrania
sesji, które można obejrzeć
w dowolnym momencie.
– In

felieton

kamila drabek

Laserowo w Nowy Rok!

B

ardzo ucieszyła mnie wiadomość, że Oświęcim przyłącza się do miast, w których nie
organizuje się sylwestrowego bombardowania
sztucznych ogni. Zamiast tego ujrzymy spektakl muzyki i laserowych świateł.
Nie uda się zapewne całkowicie wyeliminować huku
fajerwerków, ponieważ od lat odbywają się prywatne pokazy przy domach. Jednak została zapoczątkowana nowa
tradycja – oby się przyjęła i rozwinęła. Wielu mieszkańców
ma zwierzątka i wie, że huczne i ogniste obchodzenie
sylwestra odbija się na ich zdrowiu. Tym bardziej nie
rozumiem, że ktoś, kto na co dzień troszczy się o swojego
podopiecznego, w sylwestra serwuje mu ogromny stres,
puszczając z dymem i hukiem kupę kasy.
Świętujmy radośnie, pamiętając jednak, że nie
jesteśmy sami na świecie. Laserowo przywitajmy 2019!
Do siego roku! 					

z miasta I ŚWIATA
Andrzej winogrodzki

O świętach

Z

okazji tych zimowych
– choć ostatnio coraz
mniej zimowych –
bożonarodzeniowych
świąt, wypowiedziano już wielokrotnie wszystkie możliwe dobre,
miłe i ciepłe słowa, a więc trudno
w „tym temacie” o oryginalność
i odkrywczość myśli, uczuć
i świątecznych życzeń! A więc
niech tradycji i konwencji stanie
się zadość: radosnych, rodzinnych
świąt pod rozświetloną choinką,
z białym opłatkiem w rękach
i najlepszymi życzeniami na
ustach, w smakowitej atmosferze
i nastroju ducha i ciała! A jeszcze
– co przecież jest z tym czasem
i momentem tożsame – szampańskiego sylwestra i najlepszego
Nowego Roku!		

KOLĘDA
Płynie kolęda
przez świat szeroki,
by przynieść radość,
rozświetlić mroki!
Płynie kolęda
z jasnym pokojem
przez świat okrutnych
nieludzkich wojen!
Płynie kolęda
okręgiem świata,
by świat się umiał
i zechciał zbratać!

Minipark upamiętni
Pusty plac w Starym Mieście stanie się
parkiem kieszonkowym.
Wizualizacja, facebook.com/cafebergson

W miejscu Wielkiej Synagogi, gdzie przed laty koncentrowało się życie społeczności żydowskiej Oświęcimia
– powstanie park kieszonkowy. Największa bożnica
została doszczętnie spalona
w listopadzie 1939 r. przez
Niemców. Pozostał po niej
tylko pusty plac przy ulicy
Berka Joselewicza, który staraniem Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu zostanie
przeobrażony w kieszonkowy
park pamięci. Tam, gdzie niegdyś wznosiła się Wielka Synagoga, powstanie specjalna
pamiątkowa instalacja otoczona zielenią. Park będzie łączył
funkcję upamiętnienia z przestrzenią do refleksji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów zwiedzających miasto.
Jednocześnie stanie się miejscem edukacji o wielokulturowym dziedzictwie Oświęci-

mia dla polskiej i zagranicznej
młodzieży, która coraz liczniej
odwiedza nasze miasto.
18 grudnia o godz. 18:00
w Cafe Bergson odbędzie
się prezentacja projektu kieszonkowego Parku Pamięci oraz spotkanie z autorami – Bartoszem Haduchem
(NArchitekTURA, Kraków)
oraz Magdaleną Poprawską
(Imaginga Studio, Kraków).
Wstęp wolny.
– In
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Kolejna kolejowa inwestycja

Węzeł wodny

Wkrótce w Oświęcimiu w sąsiedztwie dworca kolejowego Wkrótce zwiększy się bezpieczeństwo powodziowe w rejopowstanie nowoczesna hala przeglądowo-naprawcza Ko- nie byłego obozu nazistowskiego Auschwitz-Birkenau.
lei Małopolskich Sp. z o.o.
Umowę o dzierżawie gruntu przy ul. Wyzwolenia, na
którym znajduje się bocznica kolejowa kilka lat temu
skomunalizowana na rzecz
Oświęcimia przez wojewodę małopolskiego, podpisali
prezydent miasta Oświęcim
Janusz Chwierut i przedstawiciele Kolei Małopolskich
– prezes Grzegorz Stawowy
i wiceprezes Ryszard Rębilas.
Na tym terenie Koleje Małopolskie, Spółka Województwa Małopolskiego wykonają
kanały naprawcze o długości
ok. 120 m. Nad nimi znajdzie
się hala namiotowa o długości ok. 140 m, w której będą
prowadzone naprawy i czynności serwisowe. Koszt inwestycji to blisko 5 mln zł.
Małopolska od kilku lat rozwija system połączeń kolejowych, by można było podróżować po regionie coraz
bardziej nowoczesnymi i ekologicznymi pociągami. Chcąc
dbać o bezpieczeństwo podróżnych, potrzebne są regularne przeglądy pociągów
oraz naprawy, a dzięki inwestycji w Oświęcimiu regionalni kolejarze będą mieli do
tego jeszcze lepsze warunki. W znacznym stopniu
usprawni ona obsługę serwisową małopolskiego taboru.
– Dzierżawimy od miasta
pięć torów odstawczych. Na
trzech postawimy halę namiotową, gdzie będą mogły
być serwisowane trzy pociągi jednocześnie. Do ich
przeglądu wybudowany zostanie specjalny kanał. Pocią-

Wizualizacja Koleje Małopolskie

gi będą w Oświęcimiu także
myte i sprzątane. Teren jeszcze przed wakacjami zostanie
zagospodarowany i zapewne
powstaną nowe miejsca pracy – zapowiada Grzegorz Stawowy, prezes Kolei Małopolskich.
– Bez tego zaplecza trudno by
było uruchomić połączenia
do Krakowa, a chcemy skomunikować Oświęcim ze stolicą Małopolski – dodaje.
Na trasie z Oświęcimia do
Krakowa jeździ obecnie dziesięć par pociągów. Do naszego miasta kursują też pociągi Kolei Śląskich z Katowic
i Przewozów Regionalnych
z Krakowa.
– Na początku będziemy się
zamieniać z Przewozami Regionalnymi. Docelowo chcemy, by połączenia z Oświęcimia miały charakter kolei
aglomeracyjnej, przedłużonej
linii z Tarnowa przez Trzebinię. Za kilka lat, gdy skończą
się remonty kolejowe liczymy, że powstanie wahadło,
czyli pociągi z Oświęcimia

lub z Czechowic-Dziedzic
będą dowoziły pasażerów do
Trzebini na połączenia relacji
Kraków-Katowice, które będą
kursowały co pół godziny –
wyjaśnia Grzegorz Stawowy.
Inwestycja jest ważna z punktu widzenia rozwoju infrastruktury kolejowej w Oświęcimiu. Miasto ma stać się
ważnym węzłem komunikacji kolejowej. Do 2020 roku
zakończy się budowa wielopoziomowego parkingu na
trzysta miejsc Park and Ride,
który będzie pełnił funkcję węzła przesiadkowego
w kierunku Krakowa, Katowic czy Czechowic-Dziedzic,
ułatwiającego mieszkańcom
Oświęcimia oraz okolicznych
miejscowości
korzystanie
z transportu kolejowego. Polskie Koleje Państwowe rozpoczęły przebudowę dworca
kolejowego. Remontowane są
także tory pomiędzy Oświęcimiem a Trzebinią i Oświęcimiem a Czechowicami-Dziedzicami.
– In

Płatne

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu otrzymał trzy transze –13 sztuk
autobusów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.
Obecnie wdrażany jest system „Organizacji i koordynacji rozkładów jazdy”.
Tytuł projektu:

„Poprawa jakości transportu publicznego w Oświęcimiu
poprzez zakup ekologicznych autobusów”

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

– maj 2018 rok,
– sierpień 2018 rok,
– listopad 2018 rok,
– styczeń 2019 rok,
– maj 2019 rok.

Da to bezpieczeństwo ponad
11 tys. mieszkańców.
– W tym rejonie zbiegają się
zlewnie dwóch rzek, w związku z czym mieszkańcy narażeni są bardzo często na podtopienia. Woda wielokrotnie
zagrażała również Państwowemu Muzeum Auschwitz-Birkenau. Szczególnie trudna
sytuacja miała miejsce w 2010
roku. Pojawiły się podtopienia bezpośrednio zagrażające instytucji. Wówczas Rada
Muzeum apelowała o pilne dokończenie wzmacniania wałów przeciwpowodziowych. Realizacja tego projektu
wychodzi też naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej – mówi Magdalena Gala,
rzecznik prasowy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Krakowski zarząd ogłosił
w związku z projektem sześć
przetargów.
– Obejmują one między innymi budowę na Małej Wiśle

i na potoku Pławianka pompowni wraz z nowym wałem,
który zamknie zlewnię potoku. Rozbudowane zostaną
istniejące wały. Dzięki tym
inwestycjom powódź nie zagrozi miejscowościom Pławy, Harmęże, Babice i Brzezinka, w tym znajdującemu
się tam Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Rozbudowane
zostaną także wały na rzece Wiśle i Sole, zbiornik retencyjno-wyrównawczy na
potoku Gromieckim oraz
tamtejsza przepompownia –
informuje Magdalena Gala.
Podpisanie umów z wykonawcami robót budowlanych
planowane jest na przełomie
roku 2018/2019. Prace będą
prowadzone pod nadzorem
budowlanym, geotechnicznym, przyrodniczym i archeologicznym. Powinny zakończyć się w 2021 r. Wartość
inwestycji szacowana jest na
80 mln zł.
– In

Dostrzegaj i pomagaj
W Oświęcimiu rozpoczęto zbiórkę odzieży używanej. Przeprowadzana kolejny raz akcja ma pomóc osobom potrzebującym i bezdomnym.
Zbiórka została zorganizowana przez oświęcimskie
instytucje – Straż Miejską
i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Potrzebne
są przede wszystkim ciepłe kurtki, płaszcze, spodnie
i swetry, które przekazywane
będą osobom potrzebującym
oraz bezdomnym. Używaną,
jednak nie zniszczoną odzież
można przynosić na dyżurkę
Straży Miejskiej, ul. Jagiełły
23 (wejście od parkingu).
Strażnicy miejscy proszą
oświęcimian o zwracanie
większej uwagi na osoby starsze czy bezdomne znajdujące
się w naszym otoczeniu.
– Jak wiadomo, jesień i zima
stanowią dla tych osób bardzo trudny okres, w związku z tym bardzo prosimy
o sygnały dotyczące leżących
osób na ławkach czy klatkach
schodowych. W takich sytuacjach patrol Straży Miejskiej
przewiezie osobę do miejsca
zamieszkania lub do ogrzewalni miejskiej, jeśli jest osobą bezdomną – apeluje Joanna Brania, komendant Straży
Miejskiej w Oświęcimiu.
– Zainteresujmy się losem
naszych sąsiadów, którzy
z racji na swój wiek nie mogą

lub wręcz nie powinni w dni,
kiedy jest ślisko opuszczać
swoich mieszkań. Zapytajmy, czy czegoś nie potrzebują. Przecież robiąc zakupy dla
siebie, możemy również kupić coś dla starszego sąsiada
– dodaje Joanna Brania.
Również policjanci z Komendy Powiatowej Policji
w Oświęcimiu są gotowi nieść
pomoc osobom bezdomnym.
O szybką reakcję i informowanie służb ratunkowych
pod numer alarmowy 112
apelują do wszystkich, którzy
dostrzegą osobę bezdomną
lub nietrzeźwą, znajdującą się
w sytuacji zagrażającej zdrowiu bądź życiu.
– Jednym z zadań policjantów w okresie jesiennym

i zimowym jest kontrola miejsc, w których mogą
przebywać osoby bezdomne, m.in. opuszczonych budynków, rejonów ogródków
działkowych oraz innych
ustronnych miejsc. Funkcjonariusze mają przede
wszystkim na celu udzielanie pomocy bezdomnym,
a zarazem przeciwdziałanie
przypadkom śmierci w wyniku wychłodzenia organizmu.
Odnalezionym osobom, nieposiadającym stałego miejsca
zamieszkania, policjanci proponują schronienie w noclegowni lub ogrzewalni –
mówi asp. szt. Małgorzata
Jurecka, oficer prasowy KPP
Oświęcim.
– In
Fot. KPP w Oświęcimiu

fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020
działanie: 4.5. NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI
poddziałanie: 4.5.2. NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI – SPR
dziedzina: transport
wartość projektu: 25 953 000.00 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 17 935 000.00 zł

Państwowe
Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie realizuje inwestycję w tzw.
Węźle Oświęcimskim, która
zwiększy bezpieczeństwo powodziowe i zapewni ochronę przeciwpowodziową terenów powiatu oświęcimskiego
i chrzanowskiego.
Projekt pn. „Zachowanie
i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospodarowania
zasobami
wodnymi oraz zapobieganie i zarządzanie ryzykiem
powodziowym,
poprzez
poprawę
bezpieczeństwa
powodziowego Węzła Oświęcimskiego”, jest dofinansowany z Funduszy Europejskich.
Jego realizacja polega na
stworzeniu systemowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego w rejonie byłego
obozu Auschwitz-Birkenau
oraz terenów powiatu oświęcimskiego i chrzanowskiego.
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Na piątkę z plusem

Paczka i kartka

Piąty Wielki Charytatywny Mecz Hokejowy „Piąty dla pięciu” można ocenić na Do 21 grudnia zbierane są propiątkę z plusem. Z pomocą hojnych kibiców padł rekord – zebrano 62 850 zł na le- dukty spożywcze w ramach akcji
czenie pięciu małych podopiecznych fundacji „Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy”. „Rodacy–Bohaterom”.
Fot. J. Balon, materiały prasowe MOWP

W oświęcimskiej hali lodowej kije skrzyżowała drużyna Hokejowej Reprezentacji
Artystów Polskich, w barwach których grali aktorzy,
kabareciarze, dziennikarze,
z reprezentacją Przyjaciół
Fundacji MOWP. Sześć razy
krążek w bramce przeciwników umieścił HRAP, a lokalna drużyna zdobyła pięć goli.
Największymi
wygranymi
były dzieci: Nikolka Kurpas
(11 lat – dziecięce porażenie
mózgowe), Łukasz Gaweł (15
lat – dystrofia mięśni), Miłosz Jaśko (17 lat – zaburzenia mielinizacji OUN), Kor-

dian Spadek (10 lat – choroba
Crohna) i Wiktorek Pacholarz (2 lata – mnogie wady
układu szkieletowego, stopa
piętowo-koślawa, obustronny niedosłuch, dysmorfia).
Zebrane pieniądze pomogą
sfinansować kosztowną i długotrwałą rehabilitację tych
ciężko chorych mieszkańców
ziemi oświęcimskiej, bo dla
nich to najważniejsza walka
– o zdrowie i życie. W tych
zmaganiach wspierało ich
około 1500 kibiców-darczyńców, którym organizatorzy
zapewnili nie tylko sportowe
emocje, ale i okazję, by przy-

bić piątkę znanym zawodnikom, zrobić zdjęcie swoim
idolom i świetnie się bawić
w niecodziennym towarzystwie radiowca Olbratowskiego, kabareciarza Grzanki, generała Polko i wielu innych
nietuzinkowych postaci.
Kolejna rekordowa suma została zebrana w czasie Wielkiego Charytatywnego Jarmarku
Bożonarodzeniowego w OCK.
27 310 złotych zostanie wykorzystane na leczenie siedmioletniej Amelki Sanak, cierpiącej
na autyzm wczesnodziecięcy.
Zapach lukrowanych pierniczków oraz prezentowane przez

rękodzielników piękne dekoracje, oryginalne zabawki, ceramika i biżuteria wprowadziły
kupujących w świąteczny nastrój. Niebywałą popularnością cieszyły się wyroby z filcu,
drewna i zdobione techniką
decoupage.
Jak co roku rozstrzygnięto konkurs na Dobroczynną
Bombkę Bożonarodzeniową,
atrakcją kiermaszu był też
spektakl teatralny „Ratujmy
święta” w wykonaniu nauczycieli, rodziców i dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 15
w Oświęcimiu.
– Karo

Żywność przeznaczona jest
dla Polaków, w tym Sybiraków
i kombatantów, żyjących na
byłych Kresach II RP. Co roku
dzięki wielkoduszności wielu
ludzi udaje się zebrać blisko
pół tony żywności, która jest
dostarczana do naszych rodaków żyjących na Ukrainie, Litwie, Białorusi, a także do Rumunii i Mołdawii.
Do paczki można włożyć długoterminowe produkty, takie jak: kawa rozpuszczalna i mielona, herbata, kakao,
olej, makaron, cukier, mąka,
ryż, kasza, owoce i warzywa
w puszce, konserwy mięsne
lub rybne, ciastka, bakalie czy
czekolada.
– Akcja Rodacy–Bohaterom
ma już 8. edycję w Polsce i jest
sztandarowym
działaniem
Stowarzyszenia Odra–Niemen, w którym od początku
uczestniczę, w ostatnich latach wraz z wolontariuszami
z Oratorium św. Jana Bosko
i Skautami Europy w Oświęcimiu – mówi Edyta Mitoraj,
koordynatorka akcji.

– Bardzo ważne, by do paczki
dołączyć świąteczną kartkę.
Bo ona także przyczyni się do
tego, że Kresowianie poczują
naszą pamięć! Dla nich zwykła kartka z Polski ma wielkie znaczenie. Jest kontaktem
z ojczyzną przodków – podkreśla Edyta Mitoraj.
Dary można zostawić na portierni Zespołu Szkół Towarzystwa Salezjańskiego przy
ul. Jagiełły 10, a także w Oratorium św. Jana Bosko w godzinach pracy.
– Wszystkim już dziś z serca dziękujemy za okazane wsparcie, za obecność
a przede wszystkim za pamięć
o bohaterach i ich bliskich,
którzy o Polsce nie zapomnieli nigdy. Zazwyczaj żyją bardzo skromnie, a przecież ich
biogramy są żywą lekcją historii – dodaje Edyta Mitoraj.
Paczki zbierane są na terenie
całego kraju. Akcję można też
wesprzeć finansowo. Szczegóły na stronie www.rodacybohaterom.pl/.
– ekt

wieści z ratusza
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wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu

Gość z Parlamentu
Europejskiego

Oświęcimska książnica doceniona

Oświęcimska Galeria Książki zajęła trzecie miejsce w ogólnopolskim Rankingu
Oświęcim odwiedził przewodniczący Bibliotek, organizowanym przez Instytut Książki i dziennik „Rzeczpospolita”.
grupy poselskiej Europejskiej Partii Lu- Uznana została też za najlepszą bibliotekę w województwie małopolskim.
dowej w Parlamencie Europejskim.
tkań. Przewodniczący EPL
spotkał się również z uczestnikami polsko-niemieckiego
seminarium „Moc pamiętania”, które odbywało się
w Domu Spotkań. Wizytę w Oświęcimiu niemiecki europarlamentarzysta,
wraz z kilkuosobową delegacją, rozpoczął od zwiedzania Miejsca Pamięci KL Auschwitz-Birkenau
oraz złożenia kwiatów przy
Ścianie Śmierci i Międzynarodowym Pomniku Ofiar
Obozu.			

Fot. MDSM w Oświęcimiu

Prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut wspólnie
z dyrektorem Międzynarodowego Domu Spotkań
Młodzieży Leszkiem Szusterem spotkał się z Manfredem Weberem, przewodniczącym grupy poselskiej
Europejskiej Partii Ludowej
w Parlamencie Europejskim.
Gość zapoznał się z działalnością Domu, a także z inicjatywami
edukacyjnymi
miasta na rzecz praw człowieka i projektem Oświęcimskiej Przestrzeni Spo-

To sukces oświęcimskiej
książnicy i wyróżnienie dla
bibliotekarzy, zwłaszcza że
w tym roku mija 70 lat działalności tej instytucji kultury.
Uroczysta gala, podczas której wręczono nagrody odbyła się 28 listopada w siedzibie
Biblioteki Narodowej w Pałacu Krasińskich w Warszawie.
Organizatorzy podkreślają,
że biblioteki idą z duchem
czasów. Jeszcze nie tak dawno kojarzyły się wyłącznie
z książkami. Dzisiaj są to instytucje interdyscyplinarne,
gdzie obok bogatego księgozbioru na czytelników czekają komputery, tablety, e-booki. – Wysłaliśmy ponad 2300
ankiet do wszystkich gmin
wiejskich i miejsko-wiejskich
oraz miast (z wykluczeniem
miast na prawach powiatu). Odpowiedzi udzieliło
prawie 750 placówek, które tym samym wzięły udział
w rankingu. Ankieta zawie-

rała 26 pytań. Oceniliśmy
m.in. powierzchnię bibliotek
i filii w przeliczeniu na 1000
mieszkańców oraz średnie
zatrudnienie w placówce.
Wzięliśmy pod uwagę czas
pracy biblioteki, wielkość
księgozbioru w przeliczeniu
na 1000 mieszkańców, wielkość księgozbioru nabytego
w ciągu 10 lat jako procent

całego zbioru oraz zakupione nowe książki. Przyznawaliśmy też punkty m. in.
za dostępne tytuły prasowe, dostęp do nowych mediów, udogodnienia dla osób
niepełnosprawnych. Punkty można było też otrzymać
za działające przy bibliotece
kółka czytelnicze, literackie
czy artystyczne. Obok tych

odpowiedzi
wykorzystaliśmy dane Głównego Urzędu
Statystycznego – mówią organizatorzy. Atutami oświęcimskiej książnicy są bogate
księgozbiory, ciekawe i liczne pomysły na spotkania
z mieszkańcami oraz interesująca strona internetowa.
– Istotne jest baczne obserwowanie zjawisk społecznych i dostosowanie oferty
i usług do zmieniających się
potrzeb. W bibliotece czytamy, spotykamy się, kodujemy, budujemy, drukujemy w 3D, programujemy się
na sukces – wyjaśnia Leszek
Palus, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej.
– Dzisiaj jest to miejsce spotkań ludzi, wymiany doświadczeń, ośrodek kreatywności i rozwoju. Biblioteki są
dla całych rodzin, tam mogą
wspólnie spędzać czas – podkreśla.			

Zbierali deklaracje trzeźwości
Aktualizacja GPR
W związku z przystąpieniem do zmiany „Gminnego
Programu Rewitalizacji Miasta
Oświęcim na lata 2015–
2025”, operator programu
– Miasto Oświęcim informuje,
że do 31 stycznia 2019 roku
przedłużony został nabór
kart projektów przedsięwzięć
rewitalizacyjnych. Zgłoszenia
nowego przedsięwzięcia,
a także zmianę lub usunięcie
zadania znajdującego się w
obowiązującym GPR należy
dokonać dwuetapowo:
Etap I:
Wnioskodawca wypełnia formularz elektroniczny, dostępny
online pod adresem: http://
ankiety.deltapartner.org.pl/
oswiecim/ lub przesyła wypełnioną kartę projektu w wersji
edytowalnej na adres mailowy:
brm@um.oswiecim.pl
Etap II:
Wypełnioną komputerowo
i podpisaną przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną

do reprezentacji kartę projektu
w wersji papierowej należy złożyć na Dzienniku Podawczym
Urzędu Miasta Oświęcim przy
ul. Zaborskiej 2, pokój nr 1.
Regulamin naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych z dnia
31.10.2018 r. jest dostępny
na stronie internetowej Urzędu
Miasta w zakładce Rewitalizacja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Ponadto informacji dotyczących aktualizacji GPR
udzielają pracownicy Biura
Rozwoju Miasta Urzędu Miasta
Oświęcim, ul. Zaborska 2,
pokój nr 28, tel. 33 842 91
28 lub drogą elektroniczną
pod adresem e-mail: brm@
um.oswiecim.pl/.
Wpisanie projektu do GPR
daje możliwość ubiegania się
o korzystanie z dostępnych
instrumentów finansowania
zewnętrznego, w tym pożyczki
z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.		

Uczniowie klas VII z oświęcimskich szkół przeszli ulicami miasta, niosąc transparenty z napisem „No promil – No problem”. W ten sposób wyrazili swój sprzeciw wobec nietrzeźwości za kierownicą.
Happening był jednym z etapów prowadzonej od kilku
miesięcy w Oświęcimiu kampanii profilaktycznej. Uczennice ze Szkoły Podstawowej
nr 1 wspólnie z policjantami
z Wydziału Ruchu Drogowego rozdawały kierowcom
ulotki oraz deklaracje pasażera – świadka”. Podpisujący je kierowca zobowiązał
się nie wsiadać za kółko pod
wpływem promili, a także zawsze reagować, by powstrzymać osoby nietrzeźwe przed
jazdą. Na rynku, gdzie odbyła się główna część wydarzenia, młodych ludzi przywitał
prezydent Janusz Chwierut
oraz zastępca naczelnika Wydziału Prewencji KPP aspirant sztabowy Tomasz Gródek. Na tę okazję Urząd
Miasta przygotował pokaz

psów ratowniczych i specjalne okulary tzw. narkogogle
czy alkogogle, które symulują wiele skutków używania
narkotyków czy alkoholu.
Po ich założeniu uczestnicy
kampanii sami doświadczyli, jak zmienia się świat osoby nietrzeźwej i pod wpływem środków odurzających.
Happening zakończył się
radosną zabawą, którą poprowadzili uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych
Towarzystwa Salezjańskiego. Małopolska Kampania
Społeczna „No Promil –
No Problem” była organizowana przez Stowarzyszenie
Inicjatyw Społecznych „Solny Gwarek” z Wieliczki przy
współudziale miasta Oświęcim. Po raz pierwszy wzięli w niej udział uczniowie

oświęcimskich szkół podstawowych, a także nauczyciele i rodzice. Głównym celem
kampanii jest ograniczenie
na terenie Małopolski liczby

osób pod wpływem środków
psychoaktywnych za kierownicą oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców.

wieści z ratusza
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Chcę utrzymać dynamikę
rozwoju Oświęcimia

Zadbaj o środowisko
i swoje zdrowie. Wymień stary
piec na nowy

O reelekcji, planach na najbliższą kadencję i pierwszych decyzjach personalnych rozmawiamy z Januszem Chwierutem, prezydentem Oświęcimia.

Panie Prezydencie, w ostatnich wyborach samorządowych uzyskał Pan bardzo dobry wynik. Blisko
70 proc. oświęcimian udzieliło Panu poparcia już
w I turze.
To dla mnie zaszczyt, że
mogę dalej pełnić funkcję prezydenta Oświęcimia. I ogromna satysfakcja,
że uzyskałem taki wynik.
Na pewno to efekt wielu lat
pracy mojej, moich współpracowników, całego urzędu. Zrealizowaliśmy wiele
oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji i projektów. Miasto się bardzo zmieniło. Stało się atrakcyjne. Jest
miejscem wielu ciekawych
wydarzeń i licznych inwestycji. Ma wiele do zaoferowania w sferze wypoczynku
i rekreacji. Oświęcim stał się
liderem Małopolski Zachodniej, co zresztą potwierdzają
ostatnio publikowane rankingi. To wszystko dzięki
dobrej pracy urzędu, jednostek i instytucji miejskich
oraz współpracy mieszkańców. Za to wszystkim dziękuję. Chciałbym też szczególnie podziękować mojej
żonie Małgorzacie, która
bardzo mnie wspiera w moich działaniach na rzecz
miasta i mieszkańców.
Porozumiał się już Pan
z większością radnych.
Doświadczenia
ostatnich
lat pokazały, jak ważna
jest współpraca prezydenta z radą. Mój komitet wyborczy wprowadził do Rady
Miasta siedmiu radnych
i ostatecznie utworzył Klub
Radnych Koalicja Obywatelska. Wspólnie z czterema
radnymi reprezentującymi
Klub Radnych Platforma
Obywatelska. Nowoczesna
udało się nam porozumieć
z Koalicją Obywatelsko-Samorządową KOS 2018 i podpisać deklarację współpracy.
Mamy więc w 21-osobo-

wej Radzie Miasta 13-osobową koalicję. Ta większość
daje nadzieję, że będziemy mogli w zgodzie działać
i pracować. Zapraszam do
współpracy radnych Prawa
i Sprawiedliwości oraz radnego niezrzeszonego Jana
Adamaszka. Wszyscy, którzy
chcą pracować dla Oświęcimia są mile widziani. Sprawy miasta są ważniejsze od
dzielących nas różnic politycznych.
Podjął już Pan pierwsze decyzje personalne.
Moja była zastępczyni Maria
Pędrak została radną Rady
Miasta. Na jej miejsce powołałem Krzysztofa Kanię,
który do tej pory był dyrektorem Szkoły Podstawowej
nr 9. Wiceprezydent będzie
odpowiadał za oświatę, kulturę i sprawy społeczne.
A jaka będzie ta kadencja?
Na co położy Pan szczególny nacisk?
Chcemy utrzymać dynamikę rozwoju Oświęcimia, która jest zauważalna od kilku
lat. Dlatego będziemy realizować wiele inwestycji. Kluczowym obszarem będzie
budownictwo mieszkaniowe, w tym mieszkania realizowane przez Oświęcimskie
Towarzystwo Budownictwa
Społecznego, ale też tworzenie dobrych warunków do
rozwoju budownictwa deweloperskiego i indywidualnego. Stawiam również na
poprawę stanu dróg miejskich i budowę nowych,
współpracę ze Starostwem
Powiatowym przy modernizacji dróg powiatowych.
W tym obszarze mieści się
też budowa S1 wraz z obwodnicą i mostem na Sole,
która jest inwestycją Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Liczę,
że nowa obwodnica będzie
gotowa w 2023 roku. Dalej będziemy rozwijać sferę
gospodarczą i branżę turystyczną. Strategia turystyki
przygotowana w minionej
kadencji na pewno będzie
wsparciem dla firm i instytucji, które prowadzą działania w tym obszarze. Mamy
projekty społeczne, skierowane do różnych grup.

Planujemy budowę nowego żłobka na osiedlu Stare
Stawy. Dla osób starszych
z problemami zdrowotnymi rozbudowujemy Dzienny
Dom Pomocy. Nowe miejsce
będzie miało też schronisko
dla zwierząt. Projektujemy
funkcjonalny obiekt przy
ul. Nadwiślańskiej.
Podczas zaprzysiężenia mówił Pan też o kolei jako ważnym środku komunikacji.
Stawiamy na rozwój kolei, licząc na lepszą komunikację
z Katowicami, Krakowem
i Bielskiem. Dworzec kolejowy jest już przebudowywany przez Polskie Koleje Państwowe, a miasto w pobliżu
buduje parking wielopoziomowy na 300 samochodów
typu Park and Ride. Musimy
też myśleć przyszłościowo
i przygotować takie przedsięwzięcia z wykorzystaniem
nowych technologii, które
sprawią, że Oświęcim stanie
się miastem nowoczesnym,
przyjaznym dla mieszkańców, europejskim. Myślę tu
m.in. o rowerze miejskim
czy informacji pasażerskiej
Miejskiego Zakładu Komunikacji. Mamy wiele planów
inwestycyjnych na najbliższe
lata. Musimy jednak zachować równowagę pomiędzy
bieżącym funkcjonowaniem
miasta a inwestowaniem,
biorąc pod uwagę fakt, że
nowe projekty, jak np. kryta pływalnia czy dom kultury na Zasolu generują spore
koszty związane z obsługą
i utrzymaniem.
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namiczny rozwój. Oczywiście można też nie pozyskiwać żadnych pieniędzy, ale
trzeba mieć świadomość, że
wtedy wielu rzeczy nie zrobimy. Dla miasta korzystniejszy jest kolejny krok do
przodu niż stagnacja i wydawanie tylko własnych pieniędzy. W tym roku na inwestycje wydamy 45 mln zł, ale
bez pozyskanych środków
zewnętrznych tak naprawdę
byłoby tylko 8 mln zł. Ile rzeczy można zrobić za 8 mln,
a ile za 45 mln zł? Oświęcimianie oczekują przecież,
by miasto się zmieniało, stawało się bardziej nowoczesne i przyjazne, dysponowało ciekawą ofertą w zakresie
gospodarczym, sportowym,
kulturalnym, rekreacyjnym
czy społecznym.
W ostatnich latach Oświęcim zyskał renomę miasta, gdzie dobrze się mieszka i spędza czas wolny.
Co nowego zaoferuje Pan
mieszkańcom,
turystom
i gościom z okolicznych
miejscowości?
Zyskujemy takie potwierdzenia w różnych rankingach, czy to wydatków inwestycyjnych, czy poziomu
życia. Generalnie Oświęcim
postrzegany jest bardzo pozytywnie. Stworzyliśmy dobrą markę Oświęcimia. Od
deweloperów mamy informację, że coraz więcej osób
z okolicznych miejscowości
chce tu zamieszkać. Miasto
dalej będzie tworzyć ten dobry klimat. Obok ciekawych
wydarzeń kulturalnych na
rynku, bulwarach, w parku
na Zasolu stworzymy kolejne przestrzenie publiczne,
otwarte dla naszych mieszkańców i turystów w ramach
Oświęcimskiej Przestrzeni
Spotkań. Udostępnimy tunele pod zamkiem dla turystów. Chcemy, aby inwestycje służyły rozwojowi
miasta, a Oświęcim był
miejscem ciekawych wydarzeń i spotkań ludzi. Gdzie
będzie się dobrze mieszkało,
a oświęcimianie będą dumni
ze swojego miasta.

Z przeprowadzonej przez
Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z Ustronia
na zlecenie miasta inwentaryzacji źródeł ciepła wynika,
że 1178 domów indywidualnych ogrzewanych jest
piecami węglowymi. Aż 911
to kotły pozaklasowe, które
zgodnie z przyjętą uchwałą
antysmogową województwa
małopolskiego muszą być
wymienione do 2022 roku.
Pozostałe to kotły klasy III i IV.
Tu czas na instalację nowego
ogrzewania jest nieco dłuższy,
bo do 2026 roku. Miasto
zachęca właścicieli domów
jednorodzinnych do sięgnięcia
po dotację na wymianę pieca
w ramach programu ograniczenia niskiej emisji. Tylko
w tym roku skorzystało z niej
67 osób. Najwięcej, bo aż 50
zdecydowało się na ogrzewanie gazowe. Dotacją jest objęta
wymiana pieców na ogrzewanie gazowe, węglowe zgodne
z programem Eko-Projekt,
olejowe, elektryczne lub podłączenie do sieci ciepłowniczej.
Dofinansowanie w przypadku
instalacji gazowej wynosi
nawet 7 tys. zł. Od przyszłego
roku dofinansowanie z budżetu
miasta będzie można otrzymać na zakup i montaż pomp
ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych z nimi zintegrowanych
lub stanowiących integralną
część ogrzewania elektrycznego. To jedno z wielu działań

Harmonogram
dyżurów radnych
Rady Miasta Oświęcim
Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig
wtorek godz. 16:00–17:00
Wiceprzewodniczący
Rady Miasta
Ireneusz Góralczyk
poniedziałek godz. 12:00–13:00
2.01.2019 r. 13:00–15:00
Stanisław Biernat
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta,
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji

Plany ambitne i zapewne kosztowne. Czy wystarczy na wszystko pieniędzy?
9.01.2019 r. 13:00–15:00
W kampanii wyborczej poBożena Godawa
jawiała się przecież inforKomisja Skarg, Wniosków
macja o zadłużeniu miasta.
i Petycji,
Jeżeli chcemy się rozwijać
Komisja Prawa, Bezpieczeńmusimy inwestować. Postwa i Porządku Publicznego
mocne są w tym pieniądze
zewnętrzne, ale trzeba pa16.01.2019 r. 13:00–15:00
miętać, że miasto musi mieć
Dariusz Grygoruk
też wkład własny. Dobrym
Komisja Rewizyjna,
Komisja Ochrony Zdrowia, Śroprzykładem jest pływalnia.
dowiska i Pomocy Społecznej
Na jej przebudowę pozyskaliśmy 22 mln zł, a z budżetu
23.01.2019 r. 13:00–15:00
miasta musieliśmy dołożyć
Tadeusz Hoła
pozostałe 30 mln zł. PieKomisja Budżetu i Rozwoju
niądze zewnętrzne, w tym Dziękuję za rozmowę.
Miasta,
środki unijne wspomagane
– KK Komisja Prawa, Bezpieczeńobligacjami, gwarantują dystwa i Porządku Publicznego

miasta w walce z zanieczyszczonym powietrzem.
– Ograniczamy niską emisję
poprzez dotacje na wymianę
pieców w domach i budynkach
wielorodzinnych, podłączenia
mieszkań będących w zasobach Zarządu Budynków
Mieszkalnych do sieci ciepłowniczej, termomodernizację
budynków miejskich czy inwestycje Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Osobom będącym
w trudnej sytuacji materialnej
przyznajemy dofinansowanie
do zwiększonych kosztów
ogrzewania, wynikających
z trwałej zmiany źródła ciepła
w mieszkaniach – wymienia
Andrzej Bojarski, zastępca
prezydenta Oświęcimia.
Tylko w tym roku miasto przeznaczyło na te działania blisko
milion złotych.
Program dopłat do wymiany
pieców został rozszerzony o budynki wielorodzinne. Wnioski mogą składać
zarówno właściciele nieruchomości, jak również wspólnoty, po przyjęciu stosownej
uchwały.
Więcej informacji o dotacjach
można uzyskać w Referacie
Ochrony Środowiska Wydziału
Gospodarki Miejskiej Urzędu
Miasta, ul. Zaborska 2, pokój
nr 29, tel. 338429129 lub
na stronie internetowej www.
um.oswiecim.pl zakładka
Czyste powietrze.

SESJA RADY MIASTA

28 listopada 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 na stronie www.ostv.pl
oraz oswiecim.pl/.

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

wieści z oświęcimskiego ratusza
przygotowała katarzyna kwiecień

kultura
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Nie tylko dla melomanów

Wiersze o Ojczyźnie

Ostatni w tym roku Salon Poezji w Mię- Koncert Orkiestry Akademii Beethovenowskiej w Oświędzynarodowym Domu Spotkań Mło- cimskim Centrum Kultury zakończył IX edycję cyklu „Jeszdzieży zgromadził liczną publiczność. cze Polska Muzyka”.

Fot. MDSM, D. Smolarek

2 grudnia w MDSM-ie
w Oświęcimiu, w ramach 70.
Krakowskiego Salonu Poezji,
wystąpiła Anna Polony. Towarzyszyła jej dwójka akompaniatorów – Halina Jarczyk
i Jacek Bylica. Podczas salonu

zatytułowanego „Powiedziałam o tym Ojczyźnie” Anna
Polony czytała wiersze Kazimiery Iłłakowiczówny i innych polskich poetów.
Gościem specjalnym 70. Salonu Poezji była także Zofia Posmysz, a publiczność mogła
zobaczyć jej brulion, w którym jako nastolatka własnoręcznie zapisała wiersze Iłłakowiczówny.
Projekt realizowany jest przy
wsparciu Miasta Oświęcim, Powiatu Oświęcimskiego, firm: EnCo, Omag, Ipsen,
Meta oraz Joachima S. Russka.
– In

Ażurowe dzieła
Nie tylko tradycyjne wyroby koronkarskie można zobaczyć na wystawie czasowej pt. „Koronkowa robota. Piękno
splecione z tradycją”.
Fot. zbiory organizatora

rzyki, mankiety czy fartuchy
są niezwykłą ozdobą wielu regionalnych strojów ludowych,
a koronkowe serwety, firany,
wstawki pościelowe były w
każdym domostwie. Obecnie
koronki zdobią odzież, biżuterię, przedmioty dekoracyjne,
ale często jest to wyrób maszynowy.
Na wystawie w Muzeum Zamek zaprezentowane zostaną eksponaty oraz fotografie
udostępnione przez: Muzeum
Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej, Muzeum
Historyczne Miasta Krakowa, Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej, Muzeum
Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Centrum Kultury
i Promocji Gminy Bobowa,
a także Warsztaty Rękodzieła Artystycznego „Czar nici”
z Krakowa. Ekspozycja wzbogacona będzie pracami indywidualnych twórców: Moniki
Przeciszowskiej, Justyny Łodzińskiej z pracowni Ceramik
i artystki tworzącej pod pseudonimem NeSpoon.
– In

dać hołd tym, którzy wolność
i poczucie szczerej polskości
manifestowali swoim twórczym talentem, a których
zdolności przez zawirowania
historii oraz brak zainteresowania znalazły się w lamusach zapomnienia – podkreśla Marcin Klejdysz, dyrektor
generalny Orkiestry Akademii Beethovenowskiej.
Oświęcimska
publiczność,
podczas koncertu finałowego, który odbył się 25 listopada, wysłuchała trzy kompozycje: Aleksandra Zarzyckiego,

Krzysztofa
Pendereckiego
i Ludwiga van Beethovena
wykonane przez Orkiestrę
Akademii Beethovenowskiej
oraz Sebastiana Sojkę – kotły
i pod batutą dyrygenta Massimiliano Caldiego.
Orkiestra Akademii Beethovenowskiej to utytułowany,
tworzony przez pasjonatów
najmłodszy zespół symfoniczny w Polsce. Działalność
zespół rozpoczął w 2003 roku,
a dwa lata później, za sprawą
Elżbiety Pendereckiej, wystąpili podczas IX Wielkanoc-

Sztuka skontrastowana
„Na granicy dwóch światów” to tytuł wystawy prac dwóch
artystów – Pawła Warchoła i Waldemara Rudyka, która nawiązuje do historii i współczesności Oświęcimia.
Wystawę prezentującą rysunki i grafiki Pawła Warchoła oraz obiekty i instalacje
Waldemara Rudyka otwarto
8 listopada w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.
– Celem naszego projektu jest
przybliżenie odbiorcom wystawy skomplikowanej koegzystencji dwóch „światów”
– obszaru związanego z dziedzictwem historycznym byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau oraz
współczesnym prawie 40-tysięcznym miastem Oświęcim
szczycącym się 800-letnią
historią – podkreśla Leszek
Szuster, dyrektor Międzynarodowego Domu Spotkań
Młodzieży w Oświęcimiu.
– Obaj artyści to uznani
twórcy, a ich sztuka zestawiona na zasadzie kontrastu
– historyczne dziedzictwo
Auschwitz ze współczesnym miastem Oświęcim
i jego okolicami to egzemplifikacja zderzenia dwóch
światów i zróżnicowanych

technik twórczych. Z jednej strony wielkoformatowe rysunki tuszem, znak
rozpoznawczy stylu Pawła Warchoła, z drugiej obrazy i instalacje tworzone
z ekologicznych materiałów, takich jak drewno, papier, blacha oraz duże formy
przestrzenne wykonywane z
wikliny i okrawków drewna przez Waldemara Rudyka. Razem dopełniają obraz
miasta, które nie zapomina-

jąc o przeszłości, tworzy jaśniejszą przyszłość – mówi
Joanna Klęczar-Déodat, kierownik działu komunikacja,
media i projekty MDSM.
Podczas wernisażu niekonwencjonalną formę oprowadzania po wystawie zaprezentował zespół M.O.L.O.
w składzie: Jacek Hołubowski, Mateusz Pliniewicz i Piotr
Skupniewicz. Zespół skomponował specjalnie na potrzeby projektu siedem utworów,
Fot. MDSM, D. Smolarek

Wystawa prezentowana będzie od 20 grudnia 2018 roku
do 24 lutego 2019 roku w Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
Wernisaż wraz z prelekcją
odbędzie się 10 stycznia o godzinie 17:00.
– Zagadnienie koronkarstwa
to temat rzeka, a sama koronka towarzyszy człowiekowi
od dawna – zadomowiła się
zarówno w miastach, jak i na
wsiach, jako element ubioru,
ale i wystroju wnętrz. Wciąż
żywa tradycja inspiruje dziś
do wykorzystywania motywu
koronki w zupełnie nowej odsłonie, m.in. przy tworzeniu
biżuterii, wyrobów ceramicznych, a nawet street artu. Na
wystawie zobaczymy, jak tradycja przeplata się ze współczesnością, mieszczański szyk
z kulturą ludową – podobnie
jak nici w samej koronce – informuje Monika Sitek z Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
Koronkarstwo to rodzaj rzemiosła ludowego wykonywanego przez kobiety. Ażurowa
plecionka z różnej grubości
nici stanowiła ozdobę i ważny
element odświętnego stroju
ludowego. W polskim koronkarstwie ludowym rozróżniamy technikę szydełkową, klockową, igiełkową i siatkową.
Wzory i techniki są zróżnicowane w zależności od regionu, w którym są wykonywane. Dużą popularnością cieszą
się koronki szydełkowe, w tym
słynne – koniakowskie. Ażurowe czepce, zapaski, kołnie-

To autorskie przedsięwzięcie
Orkiestry Akademii Beethovenowskiej w Krakowie – jednego z czołowych polskich
zespołów symfonicznych młodego pokolenia, który tworzą
najwybitniejsi studenci i absolwenci europejskich wyższych
szkół muzycznych. Koncerty
z tego cyklu organizowane są
już od dziewięciu lat na terenie całego kraju nie tylko
w największych salach, ale
również w takich miejscach,
w których na co dzień dostęp do granej na żywo na
najwyższym poziomie muzyki klasycznej jest utrudniony. Orkiestrze bardzo zależy na propagowaniu w ten
sposób polskiej klasyki jako
elementu tożsamości narodowej. Polska muzyka symfoniczna prezentowana jest zawsze w kontekście arcydzieł
muzyki europejskiej. Z jednej strony pozwala to docenić
jej wysoki poziom, z drugiej
uchwycić oryginalność i wyjątkowość.
– W roku Niepodległej szczególnie zależy nam, aby od-

nego Festiwalu Ludwiga van
Beethovena w Warszawie,
gromadząc wyśmienite recenzje oraz otrzymując wiele
zaproszeń do udziału w prestiżowych festiwalach w kraju
i za granicą.
Orkiestra nagrała dotychczas
siedemnaście płyt. Z równie wielkim sukcesem jak
po partytury muzyki wysokiej sięga po klasykę muzyki rozrywkowej czy filmowej. Wysoką klasę Orkiestry
Akademii
Beethovenowskiej potwierdza współpraca
z największymi autorytetami
sztuki dyrygenckiej, kompozytorami i solistami, wśród
których znaleźli się m.in.:
Krzysztof Penderecki, Wolfgang Seeliger, Cristiano Vasquez, Małgorzata Walewska, Konstantin Scherbakov.
– In

będących muzyczną ilustracją
twórczości Pawła Warchoła
i Waldemara Rudyka.
Leszek Szuster podkreśla, że projekt wpisuje się
w priorytety realizowanej przez Fundację na rzecz
MDSM koncepcji pedagogicznej „Oświęcim jako
miejsce nauki”, nadając tematyce implikowanej przez
pojęcie Auschwitz uniwersalny wydźwięk i szczególną
rolę w kształtowaniu kultury
pamięci na bazie twórczości
artystycznej.
Po wernisażu w ogrodzie
MDSM-u odbył się performance „Pegaz wolności”,
podczas którego przedstawiono hologram rzeźby autorstwa Waldemara Rudyka.
Wystawę „Na granicy dwóch
światów” można oglądać
w MDSM-ie do końca grudnia 2018 roku.
Realizacja projektu była
możliwa dzięki partnerstwu
Konsulatu Generalnego RFN
w Krakowie, Konsulatu Generalnego Austrii w Krakowie, Miasta Oświęcim, Województwa Małopolskiego,
Amt für Internationale Beziehungen Nürnberg Miasta
Chełmek oraz wsparcia firm:
Enco, Omag, Ipsen Logistics,
Meta, Austrotherm, Re-bau,
Grupa Kęty, Würth, Plantpol.
– In
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okiem seniora
Strony Oświęcimskiej Rady Seniorów

Oddajemy do rąk
Czytelników trzeci
numer dodatku
„Okiem Seniora”
powstałego z inicjatywy Oświęcimskiej
Rady Seniorów.
W numerze:
▪ Drugi dom
		 s. 9
▪ Plany na 2019 r.
– sonda
		 s. 9
▪ Nabór wniosków
trwa do końca
grudnia		
		 s. 9
▪ Działalność Rady
Seniorów w 2018 r.
s. 10 i 11
▪ Uwaga na fałszywych wnuczków!
		 s. 10
▪ Życie w różnych
barwach
		 s. 10
▪ Bezpłatne leki
dla seniorów
w wieku 75+
		 s. 11
▪ Kluby seniora
zapraszają
		 s. 12
▪ Opieka paliatywno-hospicyjna
		 s. 12
▪ Smakować życie
w różnych jego
przejawach
		 s. 12
Oświęcimska Rada
Seniorów serdecznie
zaprasza na swoje
dyżury. W najbliższych
miesiącach przedstawicieli rady spotkać będzie
można w drugą środę
miesiąca w godz. 11:00
– 12:00 przy ul. Solskiego 2, pokój numer 14.
Uwagi, spostrzeżenia
czy pomysły dotyczące
funkcjonowania osób
starszych w naszym
mieście można też zgłaszać za pośrednictwem
poczty elektronicznej
rada.seniorow@um.
oswiecim.pl lub telefonicznie do Wydziału
Spraw Obywatelskich,
tel. 33-842-93-10 w terminie dyżuru rady.

Z cyklu NA RZECZ OŚWIĘCIMSKICH SENIORÓW

SONDA

Drugi dom
Gimnastyka, porady, warsztaty, zabawy taneczne, kącik czytelnika – to przykłady kilku ofert Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Razem”. Jego szefową
jest Małgorzata Foryś-Kryska, która właśnie odebrała nagrodę dla nie-seniora
za działania dla seniorów.
– Lubię to, co robię. Miło
mi, że moja praca została
doceniona. Jestem rehabilitantem, ale wiem, że potrzeby ludzi starszych, samotnych, niepełnosprawnych są
bardzo różne. Staramy się,
by mogli realizować swoje
pasje, rozwijać różne zainteresowania i by dobrze się
tutaj czuli. Największą nagrodą jest usłyszeć, że dla
wielu osób nasze stowarzyszenie to drugi dom – wyjaśnia laureatka.
Tylko w tym roku do organizacji zapisało się 131 nowych chętnych. W sumie
jest ich ponad trzystu, głównie pań, ale i panowie pojawiają się, by na przykład pograć w szachy. Pracowników
wspiera trzydziestu wolontariuszy, którzy pomagają
przede wszystkim podczas
rehabilitacji, opiekują się
niewidomymi i niedowidzącymi, zapewniając im bezpieczny transport na zajęcia.
– Pani Małgorzata to przykład zaangażowania młodej
osoby w działania dla osób
starszych. Chcieliśmy docenić efekty jej pracy na rzecz
mieszkańców miasta – podsumowuje
Włodzimierz
Paluch w imieniu Oświęcimskie Rady Seniorów,
która po raz drugi zadecydowała o przyznaniu takiej
nagrody. W ubiegłym roku
wręczono ją Agacie Lorek,
prezes Stowarzyszenia „Pokolenia”, które działa przy
Dziennym Domu Pomocy
w Oświęcimiu.
„Razem” to nie tylko rehabilitacja czy fizjoterapia,
lecz miejsce, gdzie można
spędzić czas w miłym towarzystwie oraz spotkać ludzi
z podobnymi problemami
zdrowotnymi. Można wziąć
udział w wycieczkach krajoznawczych, wyjść razem do
kina albo zwyczajnie porozmawiać.

Nagrodę za działania na rzecz seniorów Małgorzata
Foryś-Kryska odebrała podczas XI Wielkiego Balu Seniorów
Fot. DDP w Oświęcimiu

– Mamy do dyspozycji wózki, chodziki oraz rowerki przeznaczone dla osób
z dysfunkcją narządu ruchu.
Oferujemy bezpłatne porady prawne i psychologiczne. Proponujemy zajęcia na
siłowni, pilates, nordic walking, warsztaty florystyczne, zielarskie i zdrowego
odżywiania, wyjazdy do filharmonii, muzeum czy gry
stolikowe. Przygotowujemy
się też do turnieju bingo.
Wielkim zainteresowaniem
cieszą się zabawy taneczne
– mówi z uśmiechem Małgorzata Foryś-Kryska. Prezesem została w ubiegłym
roku, ale efekty jej zaangażowania już widać na każdym kroku.
Od niedawna do siedziby
prowadzi nowy, bezpieczny
podjazd dla wózków, odnowiony został także przyległy do budynku plac, gdzie
często płonie ognisko, przy
którym pieczone są kiełbaski. Sukcesem zakończył się
udział trojga członków stowarzyszenia w X Mistrzostwach Europy dla Osób po
Transplantacji i Dializowanych w Cagliari na Sardynii.
Oświęcimska reprezentacja
zdobyła w nich 10 meda-

li. W przyszłym roku sportowcy mają w planie udział
w Światowych Igrzyskach
Osób po Transplantacji, które odbędą się w Newcastle
w Wielkiej Brytanii.
– Fajnie jest wstać rano i iść
do pracy, którą się kocha.
Oczywiście dużo czasu trzeba poświęcić na „siedzenie
w papierach”. Pomocny byłby też dodatkowy rehabilitant, bo potrzeby są naprawdę duże, ale staramy się jak
najlepiej wykorzystywać to,
co mamy – dodaje optymistycznie pani prezes.
Celem stowarzyszenia jest
wyrównywanie szans oraz

integracja osób niepełnosprawnych, w wieku emerytalnym, a także w trudnej
sytuacji życiowej poprzez
spotkania, występy artystyczne, zawody, konkursy, wycieczki, imprezy.
Przystąpić do niego mogą
mieszkańcy powiatu oświęcimskiego. Działalność finansowana jest ze składek
członkowskich, z dotacji
samorządowych, jednego
procentu podatku, ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz
z darowizn. Stowarzyszenie
Osób Niepełnosprawnych
„Razem” należy do Małopolskiej Sieci NGO.
Oświęcimska
organizacja ma siedzibę przy ul.
Dąbrowskiego 125. Zajęcia organizowane są od
poniedziałku do piątku.
Szczegółowe
informacje
udzielane są pod numerem
telefonu 535-350-224, można też znaleźć je na stronie
internetowej www.razem-stowarzyszenie.pl.
Osoby zainteresowane bezpłatną konsultacją z prawnikiem, psychologiem lub
pracownikiem socjalnym
proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem 609799-528.
– Karo

Jakie
plany
mają
oświęcimscy
seniorzy
na zbliżający się nowy,
2019 rok?
Poderwać fajnego faceta
(Jasia, l. 76)
Spłacić długi (Józia, l. 77)
Ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć
(Krysia, l. 68)
Zorganizować dla seniorów śniadanie na bulwarach (Ela, l. 69)
Połowa ankietowanej
12-osobowej grupy
odpowiedziała zgodnie
– schudnąć, schudnąć,
schudnąć!
– zebrała
Anna Gryzowska

Nabór wniosków
trwa do końca
grudnia
Oświęcimska Rada Seniorów zachęca organizacje lub grupy seniorów
(min. 15-osobowe)
do składania wniosków
o przyznanie nagrody
za działania na rzecz
seniorów na terenie
miasta Oświęcim za rok
2018.

Nagroda (dyplom i statuetka) przyznawana jest
osobom fizycznym lub
organizacjom i podmiotom działalności pożytku
publicznego za wyróżniające
się i szczególne działania
na rzecz seniorów na terenie naszego miasta.
Pisemne wnioski o przyznanie nagrody wraz z uzasadnieniem należy składać
do dnia 31 grudnia br.
na adres: ORS ul. Solskiego 2 pokój 14, 32-600
Oświęcim lub pocztą elektroniczną na adres e-mail:
rada.seniorow@um.
oswiecim.pl/.
Wręczenie nagrody odbędzie się podczas uroczystego spotkania dla seniorów
w I kwartale 2019 roku,
Wśród wielu aktywności oferowanych przez Stowa- a informacja o przyznanym
rzyszenie „Razem” jest także gimnastyka
wyróżnieniu zostanie
Fot. www.razem-stowarzyszenie.pl
przekazana do mediów.
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Działalność Rady Seniorów
w 2018 roku

Uwaga na fałszywych wnuczków!

STYCZEŃ
• Spotkanie z przedstawicielami klubów seniora z terenu
miasta Oświęcim
• Udział w audycji Radio Seniora

Wydawać by się mogło, że nie ma już osoby, która nie słyszała o metodzie wyłudzania pieniędzy „na wnuczka”. Jednak – mimo apeli i szerokiej akcji informacyjnej – seniorzy wciąż stają się ofiarami oszustów.
POSZKODOWANA
OŚWIĘCIMIANKA

Pod koniec listopada kolejna oświęcimianka straciła
pieniądze.
Na numer stacjonarny
89-letniej mieszkanki os.
Zasole zadzwoniła kobieta, podając się za wnuczkę
starszej pani. Poinformowała ją, że ma problemy finansowe i natychmiast musi
LUTY
• Przyznanie nagrody za działania na rzecz seniorów na te- wpłacić do banku 100 tyrenie miasta Oświęcim oraz podjecie decyzji o zadaniach sięcy złotych. Seniorka nie
była w posiadaniu aż tak
do sfinansowania w ramach budżetu ORS 2018
dużej kwoty, jednak zgodzi• Udział w audycji Radio Seniora
ła się przekazać jej niewielką część. Niedługo po tym
MARZEC
• Udział w II Ogólnopolskim Kongresie Rad Seniorów, który do mieszkania starszej pani
przyszła nieznana kobieta,
odbył się w Krakowie

która powiedziała, że przekaże pieniądze wnuczce. Nie
podejrzewając oszustwa, seniorka wręczyła gotówkę.
Policjanci prowadzą czynności w celu ustalenia
sprawców kradzieży, bo –
jak nietrudno się domyślić
– kobieta, która zgłosiła się
po pieniądze nie miała nic
wspólnego z wnuczką starszej pani.
Policjanci apelują, by w podobnych sytuacjach kierować się przede wszystkim
rozsądkiem i nigdy nie przekazywać pieniędzy osobie
obcej. Nawet jeśli nalega,
przekonuje i sugeruje, że sytuacja, w której znalazł się

wnuczek lub wnuczka wymaga pośpiesznego działania. Presję czasu wytwarzają oszuści specjalnie, by
osiągnąć swój cel. Osób nieznanych nie należy także
wpuszczać do mieszkania.

CO trzeba ZROBIĆ?

Gdy zatelefonuje do nas
osoba podająca się za krewnego, niekoniecznie wnuczka, i poprosi o pilną pożyczkę, należy się rozłączyć
i sprawdzić, czy rzeczywiście rozmawialiśmy z członkiem rodziny. Można skontaktować się bezpośrednio
z krewnym, który prosił
o pożyczkę, a jeśli to nie-

możliwe – trzeba spróbować potwierdzić informację
u innych członków rodziny.
We wszystkich podejrzanych czy wątpliwych sytuacjach należy niezwłocznie
kontaktować się z Policją,
dzwoniąc po numer alarmowy 997 lub 112.
Im więcej seniorów świadomych, tym mniej poszkodowanych tego typu przestępstwem. Ostrożność i rozwaga
przydadzą się szczególnie teraz – w okołoświątecznym
czasie, gdy cudza niedola wzrusza nas bardziej niż
zwykle – łatwiej otwieramy
wtedy serca i portfele.
– ekt

• Udział w audycji Radio Seniora

Z cyklu Oświęcim mojej młodości

Życie w różnych barwach

Fot. DDP w Oświęcimiu

KWIECIEŃ
• Przyjęcie delegacji seniorów z Głubczyc i Prudnika
w Oświęcimiu, prezentacja seniorskich działań w naszym
mieście

O sielskim dzieciństwie, zabawach nad Sołą i Oświęcimiu,
którego niewiele osób już pamięta opowiada Zofia Mańka.

• I numer Okiem Seniora – dodatku Rady do GZO
• Udział w Oświęcimskich Targach Seniora

• Udział w audycji Radio Seniora
MAJ
• Spotkanie z posłami RP z ziemi oświęcimskiej: omówienie nowelizacji Ustawy o samorządzie gminnym w zakresie przepisów stwarzających sprzyjające warunki do powstania i funkcjonowania rad seniorów; kwestii ustawy
intencyjnej w sprawie działań na rzecz poprawy jakości
powietrza i ograniczenia zjawiska smogu w Polsce; polityki geriatrycznej
• Podjęcie decyzji o postawieniu ławek na uczęszczanych
przez seniorów trasach (od cmentarza komunalnego oraz
wzdłuż ul. Fabrycznej) w ramach akcji „ławeczka”
• Udział w audycji Radio Seniora

Moje dzieciństwo było sielskie i anielskie. Byłam najmłodszym z trojga dzieci.
Mieszkaliśmy na obecnej
ulicy Garbarskiej. Co ciekawe wcześniej były to Klucznikowice. Mama nie pracowała, pochodziła z rodziny
Tyrnów. Dziadek miał 12
dzieci. Był gospodarzem posiadającym duży majątek
ziemski przy obecnej ulicy
Garbarskiej. Były tam wówczas same pola, duże parcele. Wiele z tych gruntów, na
których stoją obecne bloki
na osiedlu Zasole należało
do naszej rodziny. Mój tatuś
był kolejarzem. Był to bardzo wysoki, pogodny mężczyzna, bardzo pracowity
i znał się na wielu rzeczach,
zwłaszcza na pszczołach
i jedwabnikach. Kolejarzy uczono wówczas pozyskiwania różnych dodatkowych zarobków. Nawet
w naszym domu w jednym
z pokoi przez jakiś czas była
hodowla jedwabników.
Jak pomyślę o Oświęcimiu
i moim wczesnym dzieciństwie, to najpierw przychodzi mi na myśl rzeka Soła
i kładka dla przechodniów
nad torami kolejowymi.
Nad rzekę chodziliśmy bardzo często, zwłaszcza z bratem – starszym o 10 lat.

Uwielbiałam te wyprawy
i łowienie ryb. Później, gdy
byłam starsza, często spędzaliśmy czas nad rzeką, kąpiąc się i bawiąc. Nawet do
kościoła do Salezjan przechodziliśmy, gdy była ładna pogoda, na skróty przez
Sołę. W okolicy rzeki były
łąki i duże pastwiska.
Równie często chodziliśmy
na dworzec kolejowy. Najlepszą zabawą było stanie na
kładce i oczekiwanie, aż będzie przejeżdżał pociąg i nas
odymi. A potem mamusia
się denerwowała, jak wracaliśmy umorusani sadzą.
Do przedszkola uczęszczałam na dworzec. Dla kolejarskich dzieci było tam
wszystko. Byliśmy przed
wojną tak wyróżnieni jak
po wojnie górnicy. Były bloki kolejarskie, hotele, biuro podróży. Kolejarze tworzyli tam określoną zżytą
społeczność i razem się organizowali. Były świetlice,
zabawy, bale, występy – taki
był styl życia. Do dziś pamiętam suknie balowe i kapelusze mojej mamy i nasze
piękne stroje, moje i siostry.
W marcu 1941 musieliśmy
opuścić nasz dom i zostawić
dotychczasowe życie. Tato
był zabrany do służby na kolei już wcześniej, wziął ze

sobą brata. Ja i moja mama
mieszkałyśmy w Brzeszczach. Cała ulica Garbarska, w ogóle ogromna część
Oświęcimia, była wówczas
wydzielona. Wieże wartownicze i druty...
Po wyzwoleniu Oświęcimia
wróciliśmy na ulicę Garbarską. Do dziś mam przed
oczami szczęście w oczach
moich rodziców, gdy okazało się, że nasz dom stoi cały.
Wielka radość! W środku
nie było nic, szyby wybite,
ale dom cały.
Życie zaczęło się na nowo.
Poszłam do szkoły podstawowej im. Królowej Jadwigi.
Przez pierwszy rok pisaliśmy
na drukach poniemieckich,
używając jedynie ołówka.
Dobrze sobie radziłam, byłam bystra. W czasie wojny
bardzo szybko nauczyłam
się czytać – z książeczki do
modlenia, to pomogło mi
bardzo w dalszym podjęciu edukacji. Pamiętam, jak
w obecnym budynku sądu
na Rynku Głównym było
starostwo, a ja brałam tam
udział w różnych występach
i inscenizacjach. Pamiętam
udział w wielu pochodach.
Następnie chodziłam do Liceum im. S. Konarskiego.
Maturę pisałam, jak miałam
17 lat. W szkole organizo-

wano wówczas wiele wycieczek i kolonii, zwłaszcza do
Międzybrodzia. Byłam harcerką, zastępową, kolejno
drużynową. Była to bardzo
ważna część mojego młodego życia. Na zamku była
świetlica harcerska i tam toczyło się życie harcerskie.
Zamek w owym czasie był
ważną instytucją. Tam były
także wszelkie urzędy. Byłam w zespole tanecznym,
jeździłyśmy po różnych festynach i zabawach. Bardzo
dobrze wspominam wyjazdy na narty, wszelkie zawody, także organizowane
przez szkołę.
Po ukończeniu szkoły rozpoczęłam pracę na Zakładach Chemicznych, potem
poznałam męża i urodziłam
dziecko. Zamieszkaliśmy na
ulicy Westerplatte. Po kilku latach, po śmierci taty,
znów wróciłam na Garbarską. Cały czas pracowałam,
mama pomagała. Miasto się
zmieniało i rozbudowało,
a życie toczyło się w różnych
barwach...
– wysłuchała
Katarzyna Rał
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Bezpłatne leki dla seniorów
w wieku 75+

bezpłatne leki
Kto nie może
dla pacjentów 75+ wystawić RECEPTy
Wszystkie osoby, które NA bezpłatne leki?

Recepty na bezpłatne leki
mogą wystawiać wyłącznie
uprawnieni lekarze podstawowej opieki zdrowotnej
(POZ), uprawnione pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i lekarze wypisujący recepty dla siebie
i rodziny.

podstawie wypisać receptę
na leki bezpłatne. Specjalista
ma w dalszym ciągu możliwość przepisania leków refundowanych na zasadach
ogólnych.
Recept na bezpłatne leki
nie wystawiają także lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, którzy wystawiają recepty w ramach
nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej. Nie mogą tego
zrobić również lekarze bez
specjalizacji, mimo zatrudnienia w placówce, która
świadczy podstawową opiekę zdrowotną.
Po receptę na bezpłatne
leki senior powinien udać
się więc do swojego lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej, którego wybrał,
składając pisemną deklarację. Jeśli akurat lekarz ten
będzie nieobecny, receptę na
bezpłatne leki może wystawić inny lekarz POZ zatrudniony w tej samej placówce. Lekarze podstawowej
opieki zdrowotnej nie mogą
bowiem wystawiać recept

stwo tłumaczy, że scedowanie uprawnień na lekarzy
POZ ma uchronić pacjenta przed przyjmowaniem
leków w niewłaściwym
połączeniu bądź dawce.
Przyjmowanie kilku leków
równocześnie, np. zaordynowanych przez różnych
specjalistów niewiedzących
o sobie, może doprowadzić
do wystąpienia działań niepożądanych, często groźnych dla zdrowia czy życia.
Tworząc przepisy tej ustawy, przyjęto założenie, że
jeżeli recepty będzie wystawiał jeden lekarz, to ryzyko
wielolekowości u pacjentów zostanie ograniczone.

zasady realizacji
recept
na bezpłatne leki

Jeśli pacjent przedstawi receptę oznaczoną w polu
„kod uprawnień dodatkowych” symbolem S, farmaceuta ma obowiązek wydać przepisane na niej leki
w wariancie finansowym,

który jest najkorzystniejszy
dla pacjenta.
Warto dopilnować i zawsze sprawdzić wychodząc od lekarza, czy nasza
recepta jest prawidłowo
wystawiona. W polu „kod
uprawnień dodatkowych”
koniecznie musi widnieć
litera S. Jeśli okaże się już
w aptece, że owej litery S
brakuje, farmaceuta nie
może jej dopisać.
W
przypadku
zbiegu
uprawnienia S z innym
uprawnieniem dodatkowymi na recepcie muszą znaleźć się oba kody uprawnień. W polu „odpłatność”
wystawiający receptę musi
wpisać poziom odpłatności, z jakim lek byłby ordynowany w przypadku refundacji na zasadach ogólnych
(czyli R lub 30% lub 50%).
Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia znajduje
się wykaz bezpłatnych leków
dla seniorów 75+. Można
go też znaleźć w Dzienniku
Urzędowym Ministra Zdrowia – stanowi część D obwieszczenia refundacyjnego. Natomiast w części A1
obwieszczenia refundacyjnego znajduje się informacja o wskazaniach objętych
refundacją.
W wykazie refundowanych
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych obowiązującym od 1 listopada 2018 r. lista bezpłatnych
leków dla seniorów zawiera 2043 pozycje obejmujące 151 substancji czynnych
w 62 grupach limitowych.
Wykaz obejmuje leki, które na podstawie obowiązującego obwieszczenia refundacyjnego są wydawane
pacjentom za odpłatnością
ryczałtową lub 30%. Na liście
znajdują się leki stosowane w leczeniu chorób wieku
podeszłego, m.in: preparaty
insulinowe, leki stosowane
w leczeniu choroby Parkinsona, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, jaskry, hipercholesterolemii, choroby
niedokrwiennej serca i nadciśnienia tętniczego.
– ekt

CZERWIEC
• Senior w Ruchu – aktywne spotkanie seniorów na oświęcimskich bulwarach, inicjatywa stowarzyszenia „Pokolenia” finansowana ze środków ORS

• Udział w audycji Radio Seniora
LIPIEC
• Wizyta studyjna małopolskich seniorów w Oświęcimiu
w ramach projektu „Małopolska Sieć Rad Seniorów”; prezentacja działań na rzecz seniorów w Oświęcimiu oraz
działalności Rady
• Udział w pikniku dla seniorów z osiedla Monowice oraz
osiedla Pod Borem, realizowanym przez stowarzyszenie
MONOLIT, finansowanym ze środków ORS
• Udział w audycji Radio Seniora
WRZESIEŃ
• Posiedzenie w siedzibie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Razem” – poznanie oferty i problemów organizacji; wizytacja przebudowanego podjazdu dla osób
niepełnosprawnych z inicjatywy Rady
• Udział w audycji Radio Seniora
• II wydanie dodatku „Okiem Seniora” – dodatku Rady
do GZO
• Senior w Ruchu – aktywne spotkanie seniorów na oświęcimskich bulwarach, inicjatywa stowarzyszenia „Pokolenia” finansowana ze środków ORS
Fot. DDP w Oświęcimiu

Kto może
wystawić RECEPTę
NA bezpłatne leki?

Do wystawienia takich recept nie są upoważnieni lekarze pracujący w poradniach specjalistycznych.
Jeżeli lekarz specjalista uważa, że pacjent powinien być
leczony środkami, które
mogą być przepisane jako
bezpłatne przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, to przekazuje lekarzowi POZ pisemną informację
na temat zdiagnozowanej
choroby i zalecanego leczenia. Lekarz POZ może na tej

Fot. pixaby.com

ukończyły 75. rok życia objęte są programem Leki 75+,
prowadzonym przez Ministerstwo Zdrowia. W ramach programu seniorzy
mogą otrzymać recepty na
bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyroby medyczne.
Środki na ten cel pochodzą
z budżetu państwa – Minister Zdrowia przekazuje dotację Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia.
Aby otrzymać receptę na
bezpłatne leki trzeba mieć
ukończony 75. rok życia,
weryfikowany przez numer
PESEL. Recepta może być
wystawiona
najwcześniej
w dniu urodzin.
Na dotychczasowych wzorach recept uprawniony lekarz lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej
wpisują w polu „kod uprawnień dodatkowych” literę S.
Co ważne – leki refundowane są pacjentom, którzy
mają określone schorzenia,
a potrzebny farmaceutyk
musi znajdować się w ministerialnym wykazie bezpłatnych leków.
Nie trzeba starać się o wystawienie oddzielnej recepty na
leki bezpłatne. Na jednej recepcie mogą być przepisane
leki bezpłatne, leki refundowane na zasadach ogólnych,
leki przysługujące na podstawie innych uprawnień
dodatkowych, jak również
leki za pełną odpłatnością.
Wyjątkiem są leki zawierające środki odurzające lub
substancje psychotropowe
oraz leki recepturowe.

na bezpłatne farmaceutyki pacjentom, którzy nie są
przypisani ani do ich listy
aktywnej, ani do listy aktywnej placówki, w której
są zatrudnieni lub wykonują
zawód.
Pojawić się może pytanie, dlaczego ustawodawca
ograniczył możliwość wystawiania recept na bezpłatne leki tylko do lekarzy tzw.
rodzinnych. Pacjent jest
zmuszony udać się do lekarza minimum dwukrotnie – najpierw do specjalisty po diagnozę, a potem do
lekarza POZ po receptę na
darmowy środek. Minister-

Działalność Rady Seniorów
w 2018 roku

Fot. DDP w Oświęcimiu

W sezonie jesienno-zimowym ze zdwojoną siłą powracają pytania i wątpliwości
związane ze służbą zdrowia. W gąszczu przepisów i regulacji dotyczących tej
kwestii nawet młodzi ludzie czują się zagubieni. Przedstawiamy zasady otrzymania recept na bezpłatne leki, które przysługują osobom, które ukończyły 75 lat.
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PAŹDZIERNIK
• Koncert Andrzeja Rybińskiego dla seniorów w ramach
XI Wielkiego Balu Seniorów, finansowany ze środków
Rady
• Udział delegacji ORS w uroczystościach Dnia Seniora
w Kętach
• Udział w zorganizowanym przez ZUS Dniu Seniora
w Oświęcimiu
• Udział w audycji Radio Seniora
• Ufundowanie nagrody w ramach OSAS
LISTOPAD
• Omówienie wspólnie z zaproszonymi gośćmi potrzeb
w zakresie lekarskiej opieki geriatrycznej na terenie miasta Oświęcim oraz zniżek na szczepienia dla seniorów
• Udział w audycji Radio Seniora
GRUDZIEŃ
• III wydanie dodatku Rady do GZO „Okiem Seniora”
– Redakcja
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Kluby seniora
zapraszają
Na terenie Oświęcimia,
przy radach osiedli działa
siedem klubów seniora.

Działające w naszym mieście od 1 lutego 2012 roku hospicjum „Pomnik Miastu
Oświęcim” jest pierwszą placówką paliatywno-hospicyjną na terenie powiatu
oświęcimskiego.
Całodobowo w hospicjum
może przebywać 23 chorych. Oświęcimska placówka posiada umowę
z Narodowym Funduszem
Zdrowia, w ramach której
oferuje bezpłatną specjalistyczną opiekę lekarską
i pielęgnacyjną, wsparcie
psychologiczne i rehabilitację. Zapewnia też chorym
produkty lecznicze, wyroby medyczne i wyżywienie odpowiednie do stanu
zdrowia.
Budynek hospicjum wyposażony jest w najnowocześniejszy sprzęt medyczny, a zatrudniony zespół
jest wyszkolony i posiada
wieloletnie doświadczenie
w opiece paliatywno-hospicyjnej. Pozwala to na świadczenie usług na światowym
poziomie.

CZYM JEST OPIEKA
PALIATYWNA?
Celem opieki paliatywno-hospicyjnej jest poprawa jakości życia chorych
osiągana poprzez łagodzenie cierpienia fizycznego,
duchowego i społeczne-

Fot. materiały hospicjum w Oświęcimiu

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

Opieka paliatywno-hospicyjna

go. Podejmowane są także działania zmierzające
do aktywizacji chorych do
możliwie pełnego życia, pomimo postępu choroby.
Fundamentem opieki paliatywnej jest empatia i życzliwość zarówno dla samego
chorego, jak i dla jego rodziny. Uczynienie godnym
ostatniego okresu życia,
przy poszanowaniu człowieka cierpiącego, niezależnie od reprezentowanych
przez niego poglądów, poziomu wykształcenia, trybu
życia, wyznawanej religii
czy jakichkolwiek innych
czynników.
W oświęcimskim hospicjum świadczona jest

fundacji kosztów leczenia
określa
rozporządzenie
Ministra Zdrowia. Są to:
choroba wywołana przez
ludzki wirus upośledzenia
odporności (HIV), nowotwory, następstwa zapalnych chorób ośrodkowego
układu nerwowego, układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ
nerwowy,
stwardnienie
rozsiane, kardiomiopatia,
niewydolność oddechowa
niesklasyfikowana gdzie
indziej i owrzodzenie odleżynowe.
WARUNKI PRZYJĘCIA Aby zostać przyjętym na
Listę schorzeń, z którymi oddział stacjonarny hospichorzy przyjęci do hospi- cjum należy złożyć stosowcjum mogą korzystać z re- ne dokumenty. Formularze

wszechstronna całościowa
opieka nad pacjentem chorującym na nieuleczalne,
niepoddające się leczeniu
przyczynowemu postępujące choroby, sprawowana zazwyczaj u kresu życia
pacjenta. Opieka ta obejmuje uśmierzanie bólu
i innych objawów, łagodzenie cierpień psychicznych,
duchowych i socjalnych.
Na wsparcie mogą też liczyć rodziny chorych podczas trwania choroby, jak
i po śmierci chorego.

– skierowanie do hospicjum oraz zgoda pacjenta
do objęcia opieką paliatywno-hospicyjną można pobrać ze strony internetowej
www.hospicjum-oswiecim.
pl z zakładki „wnioski do
pobrania”. Można je także otrzymać w administracji Fundacji Pomnik-Hospicjum Miastu Oświęcim
w Oświęcimiu (I piętro), ul.
Wysokie Brzegi 4A, od poniedziałku do piątku, tel.
338422040, +48500617462.
Wniosek wypełnia lekarz
rodzinny lub lekarz prowadzący, jeżeli pacjent przebywa w szpitalu.
Dokładnie i czytelnie wypełnione dokumenty należy
złożyć w sekretariacie hospicjum lub przesłać drogą elektroniczną na adres
hospicjumoswiecim@op.pl/.
O przyjęciu na oddział stacjonarny decyduje lekarz,
a informacja o zakwalifikowaniu pacjenta do hospicjum jest przekazywana telefonicznie.
W dniu przyjęcia chorego
na oddział stacjonarny należy przedstawić następujące dokumenty: oryginał
skierowania do hospicjum,
oryginał zgody pacjenta do
objęcia opieką paliatywno-hospicyjną, dowód osobisty oraz dokumentację
z dotychczasowego przebiegu leczenia.
– oprac. ekt

Z cyklu CIEKAWY CZŁOWIEK
Smakować życie w różnych jego przejawach
Elżbieta Baran, emerytowana nauczycielka i pedagog, która znana jest wielu
pokoleniom oświęcimian.
Obecnie kieruje Sekcją
Emerytów i Rencistów
Związku Nauczycielstwa
Polskiego w Oświęcimiu.
Za godną naśladowania
aktywność życiową, ciągłe
podejmowanie wyzwań
i angażowanie się na wielu
polach działalności społecznej otrzymała w tym
roku tytuł „Super Senior”.
Czy to w życiu zawodowym, czy na emeryturze
– znana jest Pani z aktywności i działania na rzecz
innych. Czy nie chciałaby
Pani sobie odpocząć i nic
nie robić?
Nie, nie czuję się zmęczona swoją „aktywnością”.
Odkąd sięgam pamięcią,
zawsze byłam aktywna – może nie ruchowo
w dosłownym znaczeniu
– w szkole podstawowej,

średniej, na studiach,
w pracy nauczycielskiej
i teraz, na emeryturze. Były
to samorządy, kółka zainteresowań, różne organizacje,
rada miejska. Pewnie gen
aktywności przekazali mnie
i mojemu rodzeństwu nasi
rodzice. Zawsze pojawiały
się jakieś pomysły, projekty.
Z ich realizacją bywało
różnie, było ich za dużo,
a i nie zawsze warunki
pozwalały na doprowadzenie zamierzenia do końca.
Zawsze jednak znaleźli się
ludzie, którzy pomagali.
Bywały chwile, że miałam
dosyć. Chciałam się wtedy
odizolować od świata, najlepiej w dźwiękoszczelnej
kabinie, i zająć się tym,
co lubiłam najbardziej, czyli
czytaniem książek. Były to
jednak tylko chwile, które
ulatywały z następnym pomysłem. Była jeszcze przecież rodzina, dom i dzieci,
które też potrzebowały
mojej opieki i wsparcia.

Teraz, na emeryturze,
spokoju jest więcej, człowiek już tak nie pędzi,
może więcej czasu poświęcić sobie. Ciągle przychodzą
do głowy pomysły, które
realizuję w Sekcji Emerytów i Rencistów Związku
Nauczycielstwa Polskiego.
Sama też korzystam z, jak
to mówi ONZ, dostępu
do edukacyjnych, kulturalnych, duchowych
i rekreacyjnych „zasobów
społeczeństwa”. Dzięki
Uniwersytetowi Trzeciego
Wieku uczestniczę w wykładach, na których ciągle
dowiaduję się o czymś, czego jeszcze nie wiedziałam,
w zajęciach rekreacyjnych
– gimnastyce i na basenie.
Dzięki naszym bibliotekom
– pedagogicznej i miejskiej,
zapoznałam się z komputerem. Jeżeli czas i środki
finansowe, których nigdy
nie było za dużo, pozwalają, odwiedzam teatry, sale
koncertowe, uczestniczę

w wycieczkach krajowych
i zagranicznych.
Jednak najważniejsza jest
dla mnie rodzina, moje
dzieci i wnuki. Mieszkają
w miejscowościach dość
odległych od Oświęcimia,
więc „babcia podróżniczka” wyjeżdża czasami na
dłuższy okres z miasta. Taki
tryb życia bywa czasem
męczący, ale daje radość
i zadowolenie, satysfakcję i rozwój. Nie ma
w nim czasu na nudę.
Co według Pani jest najważniejsze w seniorskim
życiu?
Po pierwsze, senior powinien mieć kogoś obok
siebie. Może to być rodzina,
sąsiadka, kolega czy koleżanka. Po drugie, powinien

czuć, że ktoś się troszczy
o niego. Mogą to być władze, służba zdrowia, różne
organizacje. Po trzecie,
powinien korzystać z tego,
co daje seniorom miasto.
Po czwarte, ruszać się –
wyjść na spacer bliższy czy
dalszy. Po piąte, powinien
dbać o właściwą dietę.
Oczywiście niekoniecznie
w takiej kolejności, ale po
szóste, nasuwają mi się słowa Leonarda da Vinci, żyjącego kilkaset lat temu: „Kto
chce pozostać w dobrym
zdrowiu, powinien unikać
smutnych nastrojów, zachowywać radosny umysł”. Ja
się z nim zgadzam i sama
stosuję tę zasadę, pomimo
tego, że nie zawsze mi się
to udaje.
Chciałam też poprosić
o radę dla seniorów, jak
postępować na co dzień
i jak dbać o siebie, aby być
szczęśliwym.
Każdy ma inną definicję
szczęścia. Jedni są szczęśliwi, gdy rodzina jest
zdrowa. Inni, gdy powiodło
się im życie zawodowe.

Moja definicja na szczęście
seniora to smakować życie
w różnych jego przejawach
– dosłownie i w przenośni.
Wyjść do ludzi, spotykać
się z nimi, rozmawiać,
nie zamykać się w „czterech ścianach”. Korzystać
ze wszystkiego, z czego się
tylko da. I samemu dawać.
Nie chodzi tu oczywiście
o pieniądze. Może to być
uśmiech, który kosztuje
znacznie mniej niż elektryczność, a daje więcej
światła. Może to być dobre
słowo, pomocna dłoń.
Takie gesty dają naprawdę
dużo satysfakcji i dobre
samopoczucie.
Wiek to przecież stan umysłu. Musimy się nauczyć
korzystać z czasu dojrzałości, przekazać innym swoje
doświadczenia. Nie zawsze
stan umysłu idzie w parze
ze stanem fizycznym,
ale to od nas zależy, jak
będziemy wykorzystywać
nasz potencjał.
Dziękuję za rozmowę.
– Marzena Wilk

kultura
Jedni z najlepszych na świecie
Tancerze Formacji Tańca Towarzyskiego Elita New Team
reprezentującej Oświęcimskie Centrum Kultury odnieśli
ogromny sukces podczas mistrzostw świata w Chinach.
tury pn. „Spełniamy marzenia... Elita New Team China
Tour”, z której przychód przeznaczono na dofinansowanie
wyjazdu. I udało się im! Dzięki wspólnym staraniom dotarli do dalekiego Shenzhen
i zadebiutowali na mistrzostwach świata.
– Emocje towarzyszące nam
podczas występu w półfinale
są nie do opisania. Pokonanie mistrzów Polski i możliwość pokazania swoich umiejętności stanowiły ogromną
szansę. Towarzyszył nam
również stres, ale był motywujący. W momencie kiedy
stanęliśmy na parkiecie, wiedzieliśmy, że stres trzeba pokonać i sprawić, żeby nam nie
przeszkodził w tym, co potrafimy najlepiej. Wszystkie kamery skierowane w naszym
kierunku, okrzyki ze strony
trenerów i rodziców potrafią
mobilizować i wspierać każdego z nas. Występ w półfinale mistrzostw świata to
spełnienie naszych marzeń,
każdej z szesnastu osób. Cel
był jeden – by zatańczyć tak,
jak potrafimy najlepiej i po
wszystkim powiedzieć, że bez
względu na ostateczny wynik,
daliśmy z siebie sto procent
możliwości – relacjonuje Karolina Wanat, tancerka Elity
New Team.
Zadowolenia ze startu nie
kryje również trener formacji
z OCK.

– Pomimo dużego zmęczenia przygotowaniami, zmiany klimatu i strefy czasowej,
świadomości, że staniemy
do rywalizacji z najlepszymi
na świecie, będąc w Shenzhen jedną z najmłodszych
stażem formacji, założenia,
z którymi lecieliśmy na mistrzostwa zostały całkowicie
zrealizowane. Wyjazd był dla
nas bardzo udany pod wieloma względami: zdobyliśmy
nowe doświadczenia, formacja jeszcze mocniej się zintegrowała, tancerze poczuli
nową energię pozwalającą na

kład. To było ogromną lekcją. Każdy z nas chciałby być
jak oni, jesteśmy dumni, tańcząc z nimi na jednym konkursie. A to, że znaleźliśmy
się w najlepszej dziesiątce
świata dało nam tak zwanego
„kopa” do dalszego działania
i kolejnych treningów – wyznaje tancerka.
Wyjazd na najważniejszy na
świecie turniej WDSF był
spełnieniem marzenia.
– Nie tylko ze względu na
mistrzostwa świata, ale również ze względu na to, że okazja wyjazdu na drugi koniec
świata może się już nigdy nie
powtórzyć. Chcieliśmy wykorzystać go w pełni, dlatego
zorganizowaliśmy pobyt tak,
aby mimo obowiązków związanych z turniejem zobaczyć
Fot. zbiory formacji

Oświęcimscy tancerze zakwalifikowali się do półfinału i zajęli 10. miejsce w Mistrzostwach Świata Formacji
Tanecznych Latynoamerykańskich, organizowanych
przez World Dance Sport
Federation, które odbyły się
2 grudnia w Shenzhen w Chinach. Nominację do udziału w tych prestiżowych i najważniejszych zawodach Elita
wywalczyła 15 września na
Mistrzostwach Polski Formacji Tanecznych FTS, otrzymując tytuł Wicemistrza
Polski w kategorii powyżej
15 lat. Nasz kraj reprezentowali w Shenzhen również
mistrzowie Polski, Formacja
CMG z Radomia. Tancerze
z Oświęcimia rywalizowali
z czternastoma najlepszymi
zespołami na świecie: dwoma
z Austrii, Mongolii, Niemiec,
Rosji i Chin oraz z Węgier,
Polski, Holandii i Białorusi. Udział w mistrzostwach
świata był marzeniem Elity New Team, jednak w tym
roku zorganizowano je bardzo daleko – aż w Chinach,
co wiązało się z poniesieniem
wysokich kosztów, przewyższających możliwości finansowe formacji. Dlatego od
chwili otrzymania nominacji
tancerze nie ustawali w walce
o spełnienie marzenia – poszukiwali sponsorów, tańczyli
pokazy i zorganizowali galę w
Oświęcimskim Centrum Kul-

jeszcze większy wysiłek i pracę. Udział w Mistrzostwach
Świata Formacji Tanecznych
Latynoamerykańskich był dla
nas niesamowitym zaszczytem, reprezentowaliśmy bowiem nasz kraj i nasze miasto
– podsumowuje Paweł Kaźnica, trener i choreograf Elity
New Team.
Obecność na prestiżowym
wydarzeniu utytułowanych
rywali nie przeraziła oświęcimskiej formacji.
– Przebywanie w otoczeniu tak prestiżowych formacji jak mistrzowie i wicemistrzowie Europy i świata
dało nam motywację. Pomimo tego, że do ich poziomu
jeszcze wiele nam brakuje,
staraliśmy się być profesjonalistami i brać z nich przy-

Życie na szlaku
16 listopada w Oświęcimskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie z mieszkańcem naszego miasta, Włodzimierzem Majcherkiem, który podzielił się swoimi doświadczeniami z wypraw spędzonych na szlaku św. Jakuba.
Fot. J. Majcherek

– W czerwcu 2002 roku po
raz pierwszy wyruszyłem na
Camino de Santiago – historyczną drogę pielgrzymkową do grobu św. Jakuba,
znajdującego się w hiszpańskim mieście Santiago de
Compostela. Był to początek
niezwykłej, trwającej kilkanaście lat przygody. W tym
czasie odbyłem kilkadziesiąt
peregrynacji. Pracowałem
w schroniskach na szlaku,
opiekując się pielgrzymami i związałem się z templariuszami, których komandoria znajduje się w małej
górskiej osadzie Manjarin.
Spotykałem
pielgrzymów ków świata. Znajdowałem niebezpiecznych. Przeżywawszelkiego pokroju, pocho- się w sytuacjach skrajnych, łem chwile wzniosłe i chwile
dzących z odległych zakąt- czasem zabawnych, czasem upadku... – zdradził nam au-

tor książki „Opowieści z Camino de Santiago”.
Włodzimierz
Majcherek
opowiadał z pasją o przygodach, które napotkały go
przez lata z humorem – nie
szczędząc przy tym licznie
zebranej publiczności anegdot – ale i z dużą wiedzą oraz
empatią względem napotykanych na szlaku ludzi, ich
problemów i przemyśleń.
Dzięki gawędziarskiemu darowi podróżnika, a także
licznym zdjęciom, słuchacze
mogli przenieść się na daleki
szlak i zapomnieć o ponurej,
jesiennej aurze.
– Opowieści Włodzimierza
Majcherka z Camino de Santiago mają dla mnie wartość

szczególną, gdyż przybliżają
wszystkim zainteresowanym
fenomen
indywidualnych
pielgrzymek do grobu św. Jakuba bez religijnego patosu
i tak ostatnio modnej maniery podróżniczej. Autentyzm
relacji, celowo podanych
w formie pamiętnikarskiej,
wymuszając na czytelniku
bycie świadkiem, pogłębia
wrażenie wspólnego z autorem wędrowania – podkreśla Magdalena Węgrzynowicz-Plichta z krakowskiego
wydawnictwa Signo, która poprowadziła spotkanie
i zaprezentowała, wraz z Tomaszem Klimczakiem, fragmenty podróżniczej prozy
autora.
Zapytany o źródło podróżniczych zainteresowań Włodzimierz Majcherek wyznał,
że ich początek można znaleźć w chłopięcych lekturach.
– Jako dwunastoletni wyrostek zaczytywałem się namiętnie w powieściach i opowiadaniach Jacka Londona.
Zwłaszcza szkic autobiogra-
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choć trochę miasto i chińską kulturę. Spróbowaliśmy
typowych potraw, zwiedziliśmy miasto Shenzhen, a po
turnieju udaliśmy się do
Hongkongu. Było mnóstwo
przygód i emocji, czyli tego,
co zostanie w naszej pamięci do końca życia. Przeżyliśmy coś, o czym wiele ludzi
może jedynie pomarzyć. Sądzę, że wyjazd sam w sobie
był czymś niesamowitym, ale
najważniejsze w tym wszystkim było to, że mogliśmy go
spędzić razem, jako jedna
wielka taneczna rodzina –
podkreśla Karolina Wanat.
Tytuł mistrzów świata zdobyli Niemcy z formacji
Grün-Gold-Club Bremen,
Rosjanie z Due Team Perm
zostali wicemistrzami świata,
a również rosyjska formacja
Vera Tyumen zajęła trzecie
miejsce na podium. Druga
polska formacja występująca w mistrzostwach świata w
Shenzhen, CMG Radom, zajęła 15. miejsce.
Po powrocie z Chin tancerze
Elity New Team z OCK wrócili od razu na treningowy
parkiet, by wciąż doskonalić
swoje umiejętności, stawiając
sobie coraz wyżej taneczną
„poprzeczkę”.
Wyjazd Elity New Team
na mistrzostwa świata do
Chin był możliwy dzięki
wsparciu m.in.: Oświęcimskiego Centrum Kultury,
Miasta Oświęcim, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Oświęcimiu, Gminy Osiek, Gminy Chełmek,
Powiatu
Oświęcimskiego,
Synthos SA, Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego.
– Marzena Wilk

ficzny „Na szlaku” wywarł
na mnie niezatarte wrażenie i pobudził wyobraźnię.
Bo i nie sposób było dwunastolatkowi oprzeć się urokowi przygody, kiedy jego
ulubiony bohater, na dachu pędzącego pociągu linii
Central Pacific Overland, zimową nocą, podczas zamieci śnieżnej przemierzał góry
Sierra Nevada. Mogę śmiało
powiedzieć, że podróż, przygoda i literatura fascynowały
mnie od dzieciństwa.
W 1996 Włodzimierz Majcherek wyemigrował do
Hiszpanii, ale szlaki Półwyspu Iberyjskiego upomniały
się o niego, a literackie zamiłowania zmusiły do przelania swoich wrażeń na papier.
Osobom, którym nie udało
się zjawić na spotkaniu autorskim, wypada zatem polecić książkę, w której autor
zamknął lata swych podróżniczych doświadczeń.
– P. Lach

głośnik kulturalny
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Kunsztowny komediodramat
„Nasze żony” to popis aktorskiego kunsztu Wojciecha Pszoniaka, Jerzego Radziwiłowicza i Wojciecha Malajkata.
Jest to opowieść o próbie,
przed jaką staje wieloletnia
przyjaźń trzech mężczyzn. Na
rozważaniach o trudnych wyborach między moralnością
a lojalnością się nie skończy.
– „Nasze żony” to sztuka,
w której aktor jest na pierwszym planie, jest podmiotem,
a nie – jak to się dziś często
zdarza – przedmiotem. Lubię
taki teatr. Taki teatr jest mi
bliski. Interesują mnie ludzkie losy, zmaganie się człowieka z życiem. Nie chcę, by

coś przeszkadzało mi w zbliżeniu się do człowieka, w jego
zrozumieniu. Wybrałem tę
sztukę również dlatego, żeby
spotkać się na scenie z moimi wspaniałymi kolegami –
mówi reżyser spektaklu Wojciech Pszoniak.
Spektakl „Nasze żony” z Teatru Syrena w Warszawie
będzie można zobaczyć
12 stycznia 2019 roku o godzinie 18:00 w OCK. Bilety
w cenie 100 zł, 90 zł i 80 zł.
– adam

Koncert
odbędzie
się
19 stycznia 2019 roku, o godzinie 17:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury.
Eleni z muzyką zetknęła się
w dzieciństwie. Już w szkole średniej uczestniczyła aktywnie w życiu kulturalnym
jako solistka zespołu „Ballada”. Po egzaminie maturalnym została zaangażowana
do profesjonalnego zespołu Prometheus, działającego
przy Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART w Sopocie. Jako solistka równolegle
z występami na estradzie dokonywała nagrań radiowych

11.12 godz. 20:00 „Dużo
kobiet, bo aż trzy” – spektakl
muzyczno-satyryczny w wykonaniu: Artura Andrusa,
Joanny Kołaczkowskiej, Hanny
Śleszyńskiej i Magdy Umer
13.12 godz. 18:00 „Jasełkowisko” – przedstawienie w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół
Katolickiego Stowarzyszenia
Wychowawców w Libiążu

Wystąpi legenda polskiej sceny
Bilet na koncert Eleni może być nietuzinkowym prezentem dla Babci i Dziadka z okazji ich święta.

Wydarzenia
w Oświęcimskim Centrum Kultury

15.12 „Podróż do wnętrza
kopalni” – wykłady dr Alicji
Kot-Niewiadomskiej w ramach
Oświęcimskiego Uniwersytetu
Dziecięcego (Uczelnia PWSZ,
ul. Kolbego 8)
•godz. 10:00 grupa 10–12
lat,
•godz. 11:30 grupa 6–9 lat

15.12 godz. 18:00 „Szalone
nożyczki” – spektakl komediowy z Teatru Bagatela w Krai brała udział w licznych kowie

programach telewizyjnych.
Pierwszą płytę długogrającą
„Po słonecznej stronie życia”
nagrała z zespołem Prometheus w 1977 r. W następnych latach ukazały się jej
kolejne płyty. Za większość
z nich otrzymała „Złote Płyty”. Najnowsza płyta artystki
nosi tytuł „Coś z Odysa”.
Eleni posiada w swoim repertuarze wiele standardów
światowych, a ponadto sama
wylansowała i wyprowadziła
na pierwsze miejsca krajowych
list przebojów takie utwory
jak: „Do widzenia mój kochany”, „Bawmy się, śmiejmy się”,
„Chcę kochać”, „Za wszystkie
noce”, „Na miłość nie ma rady”
i „Miłość jak wino”.
Bilety: 60 zł, 50 zł, 40 zł.
– adam

Nowy poziom żartów i absurdu
codziennego życia w bardzo
Oświęcimskie Centrum Kultury zapra- krzywym i śmiesznym zwiersza na program Kabaretu K2 z gościn- ciadle.
Wraz z K2 wystąpi Igor Kwiatnym udziałem Igora Kwiatkowskiego. kowski – niezrównany w swej
wyobraźni i umiejętnościach
parodystycznych kabareciarz,
Obiad, randka, kłótnia, goktóry od lat zaskakuje coraz to
dzenie się i... kabaret –
nowymi kreacjami. Porywająwszystko z kobietą smakuje
ce widowiska współzałożycielepiej! Dlatego też Kabaret K2
la kabaretu Paranienormalni
rozszerza swój skład o kobiewyróżniają się błyskotliwym
tę właśnie, i to nie byle jaką.
humorem, żartami z najwyżDominika Najdek dołącza do
szej półki, aktualnością i nieMichała Zenknera i Bartosza
mal namacalnym kontaktem
Klauzinskiego. Od teraz Kaz publicznością. Kabaret K2
baret K2 to trzyosobowy zei Igora Kwiatkowskiego będzie
spół, który nieźle miesza na
można zobaczyć 25 stycznia
scenie kabaretowej. Są dyna2019 roku, o godzinie 20:00 w
miczni, energiczni i charakterni. Dzięki niezwykłemu surdu. „Program z Kobietą” Oświęcimskim Centrum Kulstylowi K2 odkryjemy zupeł- to zestaw skeczów i scenek tury. Bilety w cenie 60 zł i 50 zł.
– adam
nie nowy poziom żartu i ab- obyczajowych, dotyczących

12.01 godz. 18:00 „Nasze
żony” – spektakl z Teatru
Syrena w Warszawie w wykonaniu Wojciecha Malajkata,
Wojciecha Pszoniaka i Jerzego
Radziwiłowicza
czytaj obok

8.01 godz. 17:00 „Kolęda
Razem” – wspólne kolędowanie w wykonaniu chóru
złożonego z uczniów oświęcimskich szkół podstawowych
i mieszkańców miasta
czytaj s. 2
8.01 godz. 17:00 „Bez komputera też jest fajnie” – zajęcia
edukacyjne dla dzieci w wieku
6–10 lat w ramach projektu
pn. „A ja wiem”

25.01 godz. 20:00 Igor
Kwiatkowski z Kabaretem K2
– wieczór kabaretowy
czytaj obok
1.02 godz. 17:30, 30:30 „To
jest chore!” – program Kabaretu Młodych Panów

29.03 godz. 18:00 „Klimakterium... i już” – muzyczny
spektakl komediowy z Teatru
Capitol w Warszawie
30.03 godz. 18:00 „Klimakterium 2, czyli menopauzy
szał” – muzyczny spektakl
komediowy z Teatru Capitol
w Warszawie
13.04 godz. 17:00 „Koncert
Wiedeński” – przeboje Straussa, arie i duety z operetek
wiedeńskich w wykonaniu
Kameralnego Zespołu Straussowskiego i solistów

Galeria
„Tyle światów”
15.02 godz. 19:00 Koncert
zespołu Stare Dobre Małżeństwo
16.02 godz. 18:00 „Wieczór kawalerski” – spektakl
komediowy z Teatru Bagatela
w Krakowie
23.02 godz. 19:00 „1. Gala
Stand up w Oświęcimiu” – Paweł Chałupka, Olka Szczęśniak, Bartosz Zalewski, Adam
Van Bendler, Jasiek Borkowski
8.03 godz. 19:00 Koncert
„10 Tenorów” w wykonaniu
solistów z Polski i Ukrainy z towarzyszeniem Orkiestry Teatru
Operetki w Kijowie

do 31.12 „Kropla wody”
i „Ażurowy rytm” – wystawa
akwareli Elżbiety Siwek i ceramiki Miry Sabatowicz

Wystawy
do 31.12 „Wszystkie moje
stany” – wystawa prac Justyny
Grubki

Uniwersytet
Trzeciego Wieku
11.12 godz. 14:00 „Przemoc” – wykład dra Mateusza
Warchoła
18.12 godz. 15:00 Spotkanie
opłatkowe
8.01 godz. 14:00 „Kultura
ocalona – kultura zatracona”,
cz. 2 – wykład Anny Krawczyk

11.01 XIV Konkurs Kolęd Polskich i Pastorałek „Hej kolęda,
kolęda”
czytaj obok
12.01 „Tajemniczy świat
zmysłów” – wykład Uniwersytetu Rozwoju w Chorzowie
w ramach Oświęcimskiego
Uniwersytetu Dziecięcego
(OCK, ul. Śniadeckiego 24)
•godz. 10:00 grupa 10–12
lat,
•godz. 11:30 grupa 6–9 lat

23.03 godz. 19:00 „Jedno
jest niebo dla wszystkich” –
koncert Don Vasyl & Gwiazdy
Cygańskiej Pieśni

19.01 godz. 17:00 Koncert
Eleni
czytaj obok

31.12 Sylwestrowy pokaz laserów przestrzennych (Rynek
Główny)
czytaj s. 2

6.01 godz. 17:00 Gala wręczenia Nagrody św. Maksymiliana Marii Kolbego

16.03 godz. 18:00 Koncert
Andrzej Piaseczny akustycznie

13.01 godz. 10:00 27. Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy
czytaj s. 2

18.12 godz. 17:00 „Święta
tu i tam” – zajęcia edukacyjne
dla dzieci w wieku 6–10 lat
w ramach projektu pn. „A ja
wiem”

5.01 godz. 19:00 „Koncert
Wiedeński. Noworoczna Gala”
– największe przeboje operetki
i musicalu w wykonaniu Orkiestry Królewskiej „Odessa”
oraz solistów i tancerzy Teatru
Operetki w Kijowie

15.03 godz. 18:00 „To się nadaje do kabaretu!” – program
Kabaretu Smile

15.01 godz. 14:00 „Kultura
towarzyska – dawniej i dziś”,
cz. 1 – wykład Bogny Wernichowskiej
17.01 Wyjazd na Jasełka

10.03 godz. 18:00 „#Pozytywni” – spektakl komediowy
w wykonaniu Olgi Bołądź,
Grażyny Wolszczak, Janusza
Chabiora, Łukasza Simlata

22.01 godz. 14:00 „Medycyna naturalna” – wykład dra
Krzysztofa Blechy
29.01 godz. 14:00 „Wajda
i aktorzy” – wykład dr Beaty
Guczalskiej
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Konkurs
kolęd
Do 14 grudnia
przyjmowane są
zgłoszenia do XIV
Konkursu Kolęd
Polskich i Pastorałek „Hej kolęda,
kolęda”.

Repertuar „Naszego Kina”
w OŚWIĘCIMSKIM CENTRUM KULTURY
„Dlaczego jesteśmy kreatywni?” (13 l.), prod. Niemcy
2018, reż. Hermann Vaske,
84 minuty
12.12 godz. 18:15
„Climax” (15 l.), prod. Francja
2018, reż. Gaspar Noé, 95 minut
12.12 godz. 20:00
„Czarodziejka Lili ratuje
święta” (5 l.), prod. Niemcy
2017, reż. Wolfgang Groos,
100 minut
16.12 godz. 15:00,
18–21.12 godz. 16:00,
22.12 godz. 15:00
„Chleb z nieba” (13 l.), prod.
Włochy 2018, reż. Giovanni
Bedeschi, 100 minut
16.12 godz. 17:00,
17.12 godz. 16:00,
18.12 godz. 11:15, 20:15,
19.12 godz. 20:15,
20–21.12 godz. 18:00,
22.12 godz. 17:00

Konkurs
odbędzie
się
11 stycznia 2019 roku
w Oświęcimskim Centrum
Kultury pod patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim.
Rozegrany zostanie w kategorii solistów oraz zespołów
w trzech grupach wiekowych:
7–9 lat, 10–12 lat i 13–16 lat.
Zespoły wokalne mogą liczyć
minimum 6 osób. W przypadku składów o dużej rozpiętości wiekowej uczestników o przynależności do
danej grupy wiekowej decydować będzie wiek większej
liczby członków zespołu.
Każdy uczestnik może zaprezentować się tylko w jednej
kategorii.
Powołane przez organizatora
jury oceniać będzie m.in.: dobór repertuaru, interpretację,
warsztat, ogólne wrażenie artystyczne, kompozycję, a także zgodność formy kolędowania z tradycją, pomysłowość
i oryginalność uczestników
wyrażająca się w przygotowanych przez nich strojach kolędniczych oraz rekwizytach
wykorzystanych podczas występu.
Do udziału w konkursie należy przygotować dwa utwory
– kolędy i pastorałki polskie.
Nie dopuszcza się wykonania
w języku obcym.
Jury może przyznać nagrody
i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach oraz nagrodę Grand Prix.
– ekt

„Pech to nie grzech” PREMIERA (13 l.), prod. Polska
2018, reż. Ryszard Zatorski,
100 minut
28.12–10.01

„Dziadek do orzechów” – retransmisja baletu z Teatru Bolszoj w Moskwie, 140 minut
20.01 godz. 17:00

Koncert na ekranie
Koncert karnawałowy – retransmisja koncertu André Rieu
z Sydney, 125 minut
1.01 godz. 18:00,
21.01 godz. 18:00
czytaj obok

Koncerty z Sydney
Nasze Kino zaprasza 1 stycznia 2019
roku o godzinie 18:00 na retransmisję
koncertu karnawałowego André Rieu
z Sydney.

Holenderski skrzypek, kompozytor i dyrygent André
Kino dla Dzieciaka Rieu, założyciel Orkiestry Johanna Straussa, jest niezwykle popularnym wykonawcą
„Królowa Śniegu. Po drugiej
muzyki Straussa, a jego konstronie lustra” PREMIERA
(b.o.), prod. Rosja 2018, reż.
certy przyciągają tłumy puRobert Lence, Aleksiej Tsitsilin, bliczności. W czasie wystę80 minut: 30.12 godz. 15:15 pów André Rieu zmienia się
z dyrygenta w solistę i od„Mała Stopa” (b.o.), prod.
wrotnie.
USA 2018, reż. Karey KirkpaDoborowe towarzystwo wirtrick, Jason Reisig, 96 minut
tuozerskiego skrzypka i jego
20.01 godz. 15:00
„Zabawa zabawa” PREMIERA
ukochanej Orkiestry Johanna
(15 l.), prod. Polska 2018,
Straussa, majestatyczna uroMała Akademia
reż. Kinga Dębska, 88 minut
da Town Hall w Sydney, przewe współpracy
4–17.01
boje muzyki poważnej i poz BBC Earth
pularnej, niezliczone, radosne
„Fuga” (15l.), prod. Polska,
niespodzianki...
„Podniebna podróż” (b.o.),
Czechy, Słowacja 2018,
Druga retransmisja koncertu
prod.
Wielka
Brytania
2017,
reż. Agnieszka Smoczyńska,
odbędzie się 21 stycznia 2019
reż. John Downer, 40 minut
100 minut
roku o godzinie 18:00.
4.02
godz.
16:00
(2D),
godz.
11–17.01
17:00 (3D)

Międzynarodowy
Dzień Pamięci
o Ofiarach
Holokaustu
27.01.2019

„Syn Szawła” (15 l.), prod.
Węgry 2015, reż. László
Nemes, 107 minut
„Miłość jest wszystkim”
(13 l.), prod. Polska 2018, reż.
Michał Kwieciński, 130 minut
16.12 godz. 19:00,
17.12 godz. 19:45,
18.12 godz. 18:00,
19.12 godz. 11:00, 18:00,
20–21.12 godz. 20:00,
22.12 godz. 19:00

„Lista Schindlera” (15 l.),
prod. USA 1993, reż. Steven
Spielberg, 195 minut

Filmowe ferie
zimowe
„Mała Stopa” (b.o.), prod.
USA 2018, reż. Karey
Kirkpatrick, Jason Reisig,
96 minut
14–15.01 godz. 10:00,
16.01 godz. 12:00,
17–18.01 godz. 10:00,
20.01 godz. 15:00

„Królowa Śniegu. Po drugiej
stronie lustra” PREMIERA
(b.o.), prod. Rosja 2018, reż.
Robert Lence, Aleksiej Tsitsilin,
80 minut (2D/3D)
28.12–10.01

Sztuka na ekranie
„Degas. Umiłowanie perfekcji” – film z cyklu „Wystawa na
ekranie”, 90 minut
17.12 godz. 18:00

Balet na ekranie

„Gentleman z rewolwerem”
(15l.), prod. USA 2018, reż.
David Lowery, 93 minuty
28.12–3.01

„Don Kichot” – retransmisja
baletu z Teatru Bolszoj w Moskwie, 170 minut
30.12 godz. 17:00
czytaj obok

„Miśków 2-óch w Nowym
Jorku” (b.o.), prod. Indie,
USA 2018, reż. Tim Maltby,
91 minut
14–18.01 godz. 16:15
„Młodzi Tytani: Akcja! Film”
(b.o.), prod. USA 2018, reż.
Aaron Horvath, Peter Rida
Michail, 84 minuty
21–25.01 godz. 10:00
„Misja Yeti” (b.o.), prod.
Kanada 2017, reż. Pierre
Greco, Nancy Florence Savard, 80 minut
21–22.01 godz. 16:15,
23.01 godz. 12:00,
24.01 godz. 16:15,
25.01 godz. 12:00

Czas trwania: 125 minut, bilety: 30 zł (normalny), 27 zł
(ulgowy), 25 zł (z Oświęcimską Kartą Rodziny i Oświęcimską Kartą Seniora), 25 zł
(1 stycznia).

Najpiękniejsze balety
Na ekranie Naszego Kina ponownie zagoszczą retransmisje baletów z Teatru
Bolszoj w Moskwie.
Już 30 grudnia o godz. 17:00
będzie można zobaczyć „Don
Kichota”. Ten luźno oparty na
wątkach powieści Cervantesa balet aż kipi od tanecznych
popisów, stylizowanych ognistych hiszpańskich tańców
i przezabawnych scen pantomimicznych.
Natomiast 20 stycznia, również o 17:00 retransmisja
jednego z najpiękniejszych
baletów – „Dziadek do orzechów” z fenomenalną muzyką Czajkowskiego.
Historia moskiewskiego baletu sięga czasów carskiej
Rosji (1776). Miłość rodziny
carskiej do baletu zaowocowała niezwykłym rozwojem
tej sztuki na dwóch najważniejszych scenach imperium
– Moskwy i Petersburga.
Tradycje baletowe kontynuowano w XX wieku, gdy Teatr Bolszoj stał się wizytówką całej radzieckiej sztuki
baletowej. Zespół pod kierownictwem Jurija Grigorowicza, choreografa i przez
ponad 30 lat dyrektora artystycznego baletu, wypracował niepowtarzalny, wręcz
akrobatyczny styl. Obecnie zespołowi baletowemu

Teatru Bolszoj szefuje Machar Wazijew, wcześniej dyrektor zespołów baletowych
Teatru Maryjskiego w Sankt
Petersburgu i mediolańskiej
La Scali. Coraz częściej na
scenie Bolszoj można także
oglądać najsłynniejsze choreografie twórców zachodnich,
od Balanchine’a po Kyliána,
oraz niezwykłe rekonstrukcje wielkich XIX-wiecznych
baletów, olśniewające przepychem dawnej carskiej sceny. Również dziś wirtuozeria
zespołu stoi na najwyższym,
czasem aż niewiarygodnym
poziomie.
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Miejska Biblioteka Publiczna
im. Łukasza Górnickiego, Galeria Książki
ul. Nojego 2B, Oświęcim
tel. 338479800, 338430165
www.mbp-oswiecim.pl

70 lat biblioteki

WYDARZEnia W bibliotece GALERIA KSIĄŻKI
na STYCZEŃ
SENSOWNE TWORY SŁOWNE. LITERATURA !NACZEJ
Wystawa fotografii Andrzeja Rudiaka realizowana
we współpracy z Biblioteką
GALERIA KSIĄŻKI
2.01–31.01, Galeria Przechodnia, wstęp wolny
PRZYSTANEK CZYTANKOWO
Czytanie bajek dla dzieci
do 7 roku życia
Codziennie, godz.13:00, Mikroświat Zabawy, wstęp wolny
KURS NA FILM
Dyskusja o filmie
2.01, godz. 17:00, Salka
Multimedialna, wstęp wolny
31.01, godz. 10:00, Salka
Multimedialna, wstęp wolny
KORKI Z MATMY
Korepetycje z matematyki,
przygotowanie do matury
4.01, 11.01, 18.01, 25.01,
godz. 17:00, Klasopracownia
I p., wstęp wolny
CZYTANIE UZDRAWIA
7.01, godz. 13.00, Szpital
KONWERSATORIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
Otwarte spotkania konwersatoryjne dla dorosłych

8.01, 15.01, 22.01, 29.01
godz. 16:30, Centrum Literatury Dziecięcej, wstęp wolny
SKACZĄCE KANGURKI
Blok muzyczno-ruchowy, zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci
do 7 roku życia
8.01, 22.01, godz. 17:00,
Aula, wstęp wolny
CRAFT STUDIO
Warsztaty rękodzielnicze dla
dorosłych
9.01, godz. 17:00, Studio
Robota
Zapisy i szczegóły w Dziale
Promocji do godz. 15:30
osobiście lub telefonicznie
338479816
AKADEMIA MAŁEGO SMYKA
Zajęcia rozwojowe dla dzieci
w wieku 1–3 lat
16.01, godz. 13:30, Aula,
wstęp wolny
ŚWIAT FANTAZJI
Blok plastyczny dla dzieci do
7 roku życia
29.01, godz. 17:00, Informatorium, wstęp wolny
ODKRYWANIE PRZEZ CZYTANIE
Zajęcia literacko-plastyczne dla
dzieci w wieku 4–7 lat
30.01, godz. 17:00, Aula,
wstęp wolny

ZALOGUJ SIĘ DO CZYTANIA
– DKK DLA DZIECI
Zajęcia dla dzieci w wieku
7–10 lat
30.01, godz. 17:00, Klasopracownia I p., wstęp wolny
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
DLA DOROSŁYCH
31.01, godz. 17:30, Sala
konferencyjna, wstęp wolny
Zajęcia w ramach Infogeneracji; Uniwersytetu Bibliotecznych Żaków na kierunkach:
tworzenie, odkrywanie,
obserwowanie, poznawanie,
testowanie; warsztaty w ramach Studia Robota: Elektronstudio: Buduj! prowadzone są
według osobnego harmonogramu.
Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI
w Oświęcimiu udostępnia również bezpłatnie, w godzinach
otwarcia: piłkarzyki, ping-pong, szachy, gry planszowe,
PlayStation 3 i 4, X-Boxa, salki
kinowe, stanowiska komputerowe z dostępem do internetu
i skanerami, językowe kursy
komputerowe obejmujące
pakiet języków: angielskiego,
niemieckiego, francuskiego,
włoskiego i hiszpańskiego.
Zapraszamy do korzystania.

2018 rok jest dla bibliotekarzy oświęcimskiej książnicy ważny z kilku
powodów.
– Po pierwsze świętujemy
70 lat istnienia biblioteki, po
drugie jest to czas, kiedy kończy się wykonalność projektu
unijnego, a zatem w najbliższych miesiącach bibliotekę
czekają duże zmiany organizacyjne, po trzecie pozyskaliśmy rekordową kwotę dotacji,
ponad 250 tys. na działania
na rzecz promocji czytelnictwa i działalności kulturalnej w Oświęcimiu – zaznacza
Mariola Talewicz, zastępca
dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej Galeria Książki
w Oświęcimiu.
Galeria Książki to o wiele więcej niż biblioteka – to

przestrzeń spotkań, miejsce,
w którym każdy znajdzie coś
dla siebie i w miłej atmosferze
spędzi wolny czas.
– Można u nas wypożyczyć
książkę, skorzystać bezpłatnie z salek kinowych, oddać
się pracy naukowej, twórczej,
przeczytać gazetę, zagrać na
xboksie czy playstation lub po
prostu, zwyczajnie obejrzeć
film lub wystawę, pozostawiając dziecko w bawialni –
mówi Leszek Palus, dyrektor
MBP w Oświęcimiu.
Książnica wpisuje się w charakter nowoczesnej biblioteki XXI wieku, uwzględniając
istotną rolę w kształtowaniu

społeczeństwa informacyjnego w procesie umacniania
tożsamości społecznej, rozwoju ekonomicznego, kształcenia ustawicznego oraz zróżnicowania kulturowego.
Aż trudno uwierzyć, że 70 lat
temu księgozbiór tworzyły dary obywateli i komplety książkowe przesłane przez
Ministerstwo Oświaty. Biblioteka powstała we wrześniu
1948 r., a w kwietniu 1949 r.
posiadała 795 książek i ok.
500 czytelników.
Pracownicy Galerii Książki
cieszą się, że mogą dla mieszkańców Oświęcimia i wspólnie z nimi aktywnie tworzyć
kulturę i promować czytelnictwo. Zapraszamy do wspólnego świętowania 15 grudnia
o godzinie 17:00 w Bibliotece
Galeria Książki.
– In

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

Lekcje w Ratuszu

Kameraliści na nowy rok

Koncert w wykonaniu Kwintetu Śląskich Kameralistów
odbędzie się 13 stycznia
2019 r. o godzinie 18:00 w sali
reprezentacyjnej muzeum.
Kwintet Śląskich Kameralistów znany jest oświęcimskiej
publiczności, bowiem gościł
już w murach Muzeum Zamek. W jego skład wchodzą:
Dariusz Zboch – skrzypce,
Jakub Łysik – skrzypce, Jarosław Marzec – altówka, Katarzyna Biedrowska – wiolonczela i Krzysztof Korzeń
– kontrabas.
Podczas występu w Oświęcimiu muzykom towarzyszyć
będzie wybitny młody pianista – Mateusz Kołakowski,
absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie fortepianu klasycznego.

Fot. materiały organizatora

Muzeum Zamek w Oświęcimiu zaprasza na Koncert Nowo- W Ratuszu – nowym oddziale Muzeum Zamek przy ul.
roczny „ba…ROCKOWY KARNAWAŁ” czyli Rock i Pop lat Rynek Główny 2 – prowadzone są lekcje muzealne „Dziś
pora iść pod broń – wątki niepodległościowe na ziemi
60. i 70. XX w. przeplatany muzyką żydowską.
oświęcimskiej”.

Wspólnie z zespołem wykona perełkę muzyki kameralnej – Kwintet fortepianowy
A-dur „Pstrąg” op.114 Franza Schuberta, utwór bardzo
rzadko grywany w Polsce.

Bilety na koncert w cenie 50 zł,
do nabycia w RATUSZU przy
ul. Rynek Główny 2 (od wtorku do piątku oraz w niedzielę
w godz. 10:00–16:00).
– oprac. ekt

Lekcje odbywają się w przestrzeniach wystawy stałej pt.
„W przestrzeniach historii.
Dzieje miasta Oświęcimia”.
Ich celem jest przybliżenie okoliczności odzyskania
przez Polskę niepodległości,
postaci Józefa Piłsudskiego
oraz zachęcenie do poznawania historii miasta Oświęcimia i jego mieszkańców w latach Wielkiej Wojny.
Lekcje są przeznaczone dla
uczniów szkół podstawowych i dostosowane do wieku uczestników. Podczas
spotkań dla klas I–IV omówione zostaną symbole narodowe oraz działania pomocowe mieszkańców miasta
Oświęcimia na rzecz Legionów Polskich. Ponadto lekcję

wzbogacą zdjęcia oraz eksponaty przybliżające uczniom
umundurowanie i życie codzienne legionistów.
Uczniowie klas V–VIII zapoznają się z sylwetkami legionistów z powiatu oświęcimskiego oraz zagadnieniami
związanymi z działalnością
Powiatowego Komitetu Narodowego i Ligi Kobiet w Oświęcimiu. Lekcja opiera się na interaktywnych kartach pracy

oraz eksponatach stanowiących podstawowe wyposażenie polowe żołnierzy.
Jedna lekcja muzealna trwa
tyle, co zwykła lekcja szkolna, czyli ok. 45 minut. Koszt
to 5 zł od ucznia (grupy do
25 osób). Zgłoszenia klas
wraz z nauczycielem przyjmowane są od 27 listopada pod numerem telefonu
787915911.
– oprac. ekt

kultura
pejzaż za mgłą

B

z racji udziału ojców rodzin
w narodowych powstaniach,
ale też nieszczęśliwych sytuacji – przedwczesnej śmierci mężów, rodziców, niesprawiedliwych testamentowych
działów.
Hrabina Zofia zdawała sobie sprawę, jak trudno byłoby
potomkom znaczących familii
stać się oficjalnymi podopiecznymi Towarzystwa Dobroczynności, dyskretnie udzielała więc wsparcia – opłacała
czynsz, szkolne czesne dzieciom, wynajdywała także
kobietom rozmaite zajęcia
u siebie, niekoniecznie potrzebne w domu, gdzie pracowała dobrze wyszkolona
służba, ale dające nieszczęsnym niewiastom poczucie,
że mogą zapracować na potrzeby rodziny. Niejaka pani
Przebendowska, ongiś majętna ziemianka z Kresów,
zrujnowana po styczniowym
powstaniu, była przez lat kilkanaście lektorką hrabiny
Potockiej – miała jej czytać
w wolnych chwilach. A że
Zofia miała dzień wypełniony obowiązkami właścicielki
rozległych włości i gorliwej
filantropki – tych wolnych
chwil prawie nie miała. Pani
Przebendowska przychodziła jednakże do pałacu, by
sama czytać francuskie gazety i modne powieści, a potem
streszczać je podczas spożywanych z hrabiną wspólnych
posiłków – otrzymując za to
sowite wynagrodzenie. Inna
podupadła majątkowo dama
miała przeglądać wyprawne skrzynie Zofii i oddawać
hafciarkom czy szwaczkom
rzeczy wymagające reperacji. Mówiono też o młodzieńcu ze zbiedniałej szlacheckiej
rodziny otwierającym listy
hrabiny, na które odpowiedzi pisała sama bądź ręką sekretarza… A młody człowiek
dostawał tyle, że mógł opłacić uniwersyteckie czesne…
Ludzie udzielający się
w społecznych stowarzyszeniach musieli być nie tylko
sumienni i uczciwi w swych
działaniach, ale i pomysłowi. By skłonić jak najwięcej
osób do wsparcia konkretnego celu sięgali niekiedy do
pomysłów
proponujących
nieznane dotąd galicyjskiej
publiczności formy rozrywki. I tak, jeszcze w latach 30.
urządzono w Ogrodzie Kremerowskim pierwszy publiczny pokaz mody. Przechadzkę dam i panów z majętnych
krakowskich rodzin, którzy
zgodzili się wystąpić w ubiorach o fasonach z wiedeńskich
i paryskich żurnali, spacerując po trawnikach w takt
muzyki granej przez miejską

orkiestrę. Publiczność płaciła za wejście i – jak napisały później gazety – „hojnie
wrzucała korony do ozdobionych kwiatami koszyków
uroczych panien”.
Impreza tak się podobała, że powtórzono ją w kolejne dwie niedziele, a wtedy
„tłumnie zbiegli się krawcy,
modystki i kapelusznicy –
nawet z Kazimierza – podziwiając nowe fasony i ozdoby”.
Żurnale otrzymywali z zagranicy tylko nieliczni zamożni
eleganci, a nowinki z wielkiego świata interesowały wielu.
W kilka dziesiątków lat
później – był rok 1872 – podczas bazaru w adwencie urządzono pokaz „latarni magicznej” – urządzenia, jakie
uznać by można za prototyp
wynalazku braci Lumière.
Na ekranie przesuwały się
sylwetki ludzi i zwierząt,
stwarzając wrażenie ruchu.
Scenkom łączącym się w fabularną opowiastkę towarzyszyła muzyka orkiestry.
Pomysł spodobał się odwiedzającym bazar i – jak pisał
„Czas” – skłonił do hojniejszych datków na dobroczynne cele. Zebrano wówczas
znacznie więcej pieniędzy
niż w minionych latach.
Pod koniec XIX stulecia
do krakowskich szkół średnich, nie tylko na uniwersytet, tłumnie zaczęła napływać młodzież z pozostałych
dwóch zaborów. Niektórzy
młodzi mogli liczyć na wsparcie rodziców, jacy chcieli zapewnić potomstwu edukację
w rodzimym języku, w miejscu, gdzie panowały narodowościowe swobody. Byli jednakże dość liczni przybysze
– szczególnie z Królestwa –
którzy usunięci z rządowych
gimnazjów za czytanie polskich książek czy publiczne
posługiwanie się narodowym
językiem, zapisywali się do
szkół w Galicji. Aby umożliwić egzystencję tym nieraz
przymierającym głodem młodzieńcom, zakładano bursy, apelowano do miejscowych obywateli, aby dawali
im darmowe stancje. A przede
wszystkim zbierano fundusze
na obowiązujące we wszystkich szkołach średnich wpisowe, jakie uczniowie musieli
wpłacać co roku. Wiele różnego rodzaju imprez odbywało się na ten właśnie cel.
Organizatorzy prześcigali się w pomysłowości – odbywały się nie tylko przedstawienia teatralne, koncerty
czy loterie, ale dość osobliwe
popisy w wykonaniu amatorów. W 1906 roku we Lwowie,
a rok później w Krakowie,
przy licznym udziale publicz-
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Z CYKLU TAK PISANO O OŚWIĘCIMIU

BOGNA WERNICHOWSKA

„Tak pisano o Oświęcimiu...” to cykl artykułów na temat
historii naszego miasta, które powstają na bazie dawnych czasopism. Teksty z przedwojennych publikacji
udostępnia Łukasz Szymański.

„Dla wspólnego dobra”
ył to najczęściej
chyba
używany
zwrot w kierowanych do obywateli
Galicji zachętach, by wsparli rozmaite społeczne akcje.
Od wznoszenia pomników
sławnych twórców poczynając, poprzez budowę szkół
ludowych, stypendia dla
uzdolnionej młodzieży, aż do
wpłacania choćby niedużych
sum na rzecz stowarzyszeń
dobroczynnych. Od końca lat
60. XIX stulecia Galicja miała autonomię, a co z tym się
wiązało, we Lwowie działały
urzędy dotujące bodaj niektóre społeczne potrzeby, ale
były to sumy niewystarczające. Resztę starano się zebrać
dzięki ofiarności społecznej.
W środowiskach inteligencji w dużych i mniejszych
miastach, a wśród ziemian
na prowincji istniało wiele
stowarzyszeń skupiających
ludzi dobrej woli. Było to
wdzięczne pole działania dla
kobiet. Pełne energii i zapału
niewiasty mogły wykazać się
zdolnościami organizacyjnymi, zdobywając przy tym popularność w szerszych kręgach. Zaprezentować się jako
osoby skuteczne i ożywione wolą bezinteresownego
działania. Niekiedy wspierały w ten sposób zawodowe
kariery małżonków, pomagały rodzinie wejść w wyższe urzędnicze kręgi. Nieraz
gorliwość w społecznej pracy
owocowała znalezieniem dobrych małżeńskich partii dla
dorosłych dzieci.
Te osobiste korzyści były
jednakże tylko ubocznym
skutkiem wobec rzeczywistych i realnych efektów społecznego zaangażowania.
Na czele krakowskiego Towarzystwa Dobroczynności,
któremu podlegały filantropijne koła w miastach powiatowych w zachodniej Galicji
stały kolejno trzy hrabiny Potockie – Zofia z Branickich,
jej synowa Katarzyna z Branickich i synowa tej ostatniej
– Krystyna z Tyszkiewiczów.
Należące do najwyższej arystokracji i bardzo majętne odznaczały się też – szczególnie
pierwsza z nich, hrabina Zofia – niezwykłą nawet na skalę swego środowiska szczodrością. O Zofii opowiadano,
że niezależnie od oficjalnych
niejako dotacji na społeczne
cele, wydawała duże sumy,
by wspierać prywatne osoby, które prosiły ją o pomoc
w rozmaitych życiowych
brakach. Szczególną kategorię stanowili ludzie, jacy na
skutek życiowych okoliczności z majętnych stali się biedakami. Konfiskata majątku
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ności „pokazy magii i sztuk
osobliwych”. Program zawierał popisy znane większości obecnych z tak lubianych
w tamtych czasach przedstawień cyrkowych, ale wykonywali je amatorzy, którzy
przez kilka miesięcy przygotowywali się do występów.
„Czas” pisząc o tym, chwalił
dwóch młodych prawników
ze Lwowa – Jana Otrębskiego i Zygmunta Kuznowicza,
którzy zaprezentowali iście
cyrkowy zestaw magicznych
sztuk – w ich rękach pojawiały się i znikały róże, girlandy
kolorowych wstążek, na publiczność w pierwszych rzędach spadały kaskady konfetti i drobnych cukierków
owiniętych w złote papierki.
A jako clou programu obaj
młodzi ludzie pokazali, że
potrafią… połykać ogień.
Felietonista „Czasu” wróżył im dużą zawodową karierę, pisząc, że „prawnik biegły nie tylko w paragrafach,
ale i magicznych sztuczkach,
poradzi sobie nawet z najbardziej zawikłaną sprawą…
Bardzo podziwiano też
urodziwą pannę Załęską,
córkę lwowskiego lekarza
i jej dwa mądre, białe szpice. Pieski bezbłędnie wykonywały działania arytmetyczne, oznajmiając wyniki
szczekaniem, układały też
trudne ortograficznie wyrazy z tabliczek z literami, a na
koniec usiadły na taboretach,
unosząc prawe łapy w geście
pozdrowienia. Dochód z tych
magicznych spektakli był
znacznie większy niż z koncertów czy teatralnych popisów amatorów.
W tygodniu poprzedzającym Boże Narodzenie zarządy filantropijnych stowarzyszeń spotykały się
z podopiecznymi, składając
życzenia i przekazując podarki. Osoby samotne zapraszano wówczas na wigilię do zamożnych domów. Która z pań
patronowała sierocińcom czy
domom opieki dla chorych
czy starców, zanim zasiadła
z własną familią do wieczerzy,
najpierw łamała się opłatkiem
z podopiecznymi i kosztowała
potraw dla nich przygotowanych. Stąd rodzinne wigilie
patroness odbywały się w czasie, gdy w innych domach
przegryzano bakalie, czekając
na wyjście na mszę o północy.
W krakowskim pałacu
pod Baranami, siedzibie rodziny Potockich, do wigilii,
jak twierdzili pamiętnikarze,
siadano nieraz i około 10 wieczorem. Wcześniej kolejne
hrabiny Potockie odwiedzały
swych podopiecznych.

Oświęcimianie
Legionom
Zima 1914/1915 była trudna,
ale obfitowała w patriotyczne wydarzenia. Oświęcimianie mobilizowali się do działania i pomocy legionistom.
W „Kronice Oświęcimia”,
E. Skalińskiej-Dindorf, czytamy, iż Rada Miasta ufundowała w grudniu 1914 r. datek
na gwiazdkę dla legionistów.
Szerokim echem odbiły się
obchody rocznicy powstania styczniowego zorganizowane 7 lutego 1915 r. przez
Powiatowy Komitet Narodowy. Gazeta „Nowa Reforma”*
relacjonowała
uroczystość
przeprowadzoną dwukrotnie
ze względu na ogromne zain-

czął burmistrz R. Mayzel. Piłsudski w „serdecznych i po
żołniersku lapidarnych słowach podziękował za zgotowanie przyjęcia”. K. Srokowski wzniósł kielich „na cześć
m. Oświęcimia i starej Piastowskiej ziemi oświęcimskiej”, życząc „aby od tego
ogniska entuzyazmu dla idei
Legionów, które bez przerwy
płonie w Oświęcimiu, zapalały się w całym kraju coraz
liczniejsze ogniska tego zapału”. Weteran powstania styczniowego, p. Sokalski, krzyknął „Kochajmy się!”.
W 1935 r. „Ilustrowany Kuryer Codzienny”** opubliko-

teresowanie. Popołudniową
i wieczorną edycję otwierał
K. Srokowski, członek Naczelnego Komitetu Narodowego, podkreślając związek
powstańczego czynu ojców
i walki synów w Legionach:
„kto czci powstanie styczniowe, ten musi kochać Legiony”.
Wieczorem przybył Józef Piłsudski ze sztabem, co silnie
poruszyło zebranych. Podczas
uroczystości chór wykonał
pieśń „Pod broń”, skomponowaną przez A. Orłowskiego
do wiersza M. Smolarskiego.
Po obchodach goście zostali na kolacji, którą toastem
na cześć Brygadyera rozpo-

wał w dodatku pt. „Kuryer
Literacko-Naukowy” obszerny artykuł poświęcony Legionom i oświęcimskiej aktywności w czasie I wojny
światowej, pt. „Tajemnica polskiej siły”. Nawiązano m.in.
do powyższej uroczystości,
na której J. Piłsudski wypowiedział prorocze słowa: „Rewolucja w Rosji, przewrót
polityczny Niemiec, a potem
– państwo polskie”.
– Kamila Drabek
* „Nowa Reforma”, Kraków, 9 lutego 1915 r.
** „Ilustrowany Kuryer Codzienny”, Kraków, 26 sierpnia 1935 r.

sport
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KRZYŻÓWKA 12/2018

Podczas zawodów w Radomiu oświęcimscy karatecy aż jedenastokrotnie stawali na stopniach podium

Puchar pełen medali

KUPON
krzyżówka 12/2018
Nagrodę
– podwójne zaproszenie
do „Naszego Kina”
ufundowało

Litery uporządkowane
od 1 do 20 utworzą rozwiązanie: przysłowie polskie,
które wraz z kuponem
nr 12 naklejonym na kartę
pocztową należy dostarczyć do 10 stycznia 2019 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 11/2018 brzmi: „Ambicja to bogactwo biednych”.
Nagrodę otrzymuje
p. Renata Mazurkiewicz
z Oświęcimia.
Gratulujemy i prosimy
o kontakt z redakcją.

Poziomo:
1) Materiał na szyby;
* Mniejszy od atomu;
2) Alkohol z Łącka;
3) Wada, przywara;
* Klepią ją ubodzy;
4) Początek epopei;
5) Cienka gałązka, witka;
* Dyscyplina, mores;
7) Brana u krawca;
* Przemowa z kielichem;
9) Talia, stan;
* Surowica krwi;
11) Zabieg regenerujący mięśnie;
* Żaglówka;
13) Orszak na płozach;
* Lokum poczwarki;
14) Zdobywczyni nagrody;
15) Tańcowała z igłą;
* Zimowy pojazd;
16) Buntownik;
17) Likier kminkowy;
* Promocja oficera;

OGŁOSZENIE DROBNE
Układanie paneli, usługi elektryczne, hydrauliczne,
wykończenia wnętrz (malowanie, tapetowanie), składanie
mebli, podłączenia sprzętów RTV-AGD oraz inne drobne usługi zw. z domem i mieszkaniem, Tomasz Zaradzisz
737 692 260
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) Objaw choroby;
* Gatunek jarząba;
B) Wyspa jak model seata;
C) Gospoda, zajazd;
* Azotan potasu;
D) Stan upadku;
E) Dziedzina z kagankiem;
* Uczestnik regat;
G) Pod Grunwaldem w 1410 r.;
* Kubański taniec;
I) Miasto na Podlasiu;
* Jednostka indukcji magnetycznej;
K) Łączy kowala z organistą;
* Jedwabna tkanina;
Ł) Otto lub Koń Polski;
* Matka i żona Edypa;
M) Śpiewany dramat;
N) Uczulenie
* Spokrewniona z kabaczkiem;
O) Jeden ze zmysłów;
P) Idealny czworobok;
* Funkcja trygonometryczna.

KOLEJNE WYDANIE
„Głosu Ziemi
Oświęcimskiej”
we wtorek,
22 stycznia 2019 R.
„gzo” W FORMIE
ELEKTRONICZNEJ
dostępny
NA WWW.OCK.ORG.PL
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Po raz kolejny z bardzo dobrej
strony pokazali się reprezentanci Oświęcimskiego Klubu Karate. W rozgrywanych
w Radomiu zawodach wywalczyli pięć złotych, dwa srebrne
i cztery brązowe medale. Ten
dorobek mówi sam za siebie
i najlepiej świadczy o ciągłym
progresie sportowym karateków z grodu nad Sołą.
W Radomiu rozegrano otwarte zawody Pucharu Europy
Oyama IFK powyżej 14 lat
oraz turniej Pucharu Polski
Oyama PFK do lat 14. Podczas europejskiego championatu złote medale wywalczyły
Dominika Chylińska i Katarzyna Kotapka. Po srebro sięgnęła Anna Ferenc, zaś brąz
był udziałem Natalii Matusz,
Adama Dzięgiela oraz Szymona Dębskiego. Dominika Chylińska dorzuciła brąz
w Pucharze Europy formuły
kata. Z kolei w rywalizacji Pucharu Polski oświęcimianie
zdobyli trzy złote krążki (Oliwia Greczner, Elżbieta Ferenc,

Mateusz Dębski) i jeden srebrny (Roksana Greczner).
Bardzo zadowolony z poziomu sportowego walk i postawy swoich podopiecznych
jest sensei Mariusz Pawlus
z Oświęcimskiego Klubu Karate. Podkreśla on, iż każdy wrócił z medalem przy frekwencji
ponad 300 zawodników z Europy oraz Kanady i USA.
– Duże brawa dla Dominiki Chylińskiej i Katarzyny Kotapki, które startowały
w dwóch konkurencjach –
mówi sensei Mariusz Pawlus.
– Kasia w formule kata niestety odpadła w eliminacjach, ale
za to w kumite nie dała szans
swoim przeciwniczkom, sięgając pewnie po Puchar Europy.
Dominika w kata awansowała do półfinału, gdzie musiała
uznać wyższość Michelle Herold z Niemiec. Później nasza
zawodniczka pewnie zwyciężyła w walce o trzecie miejsce, a w
drugim dniu zawodów triumfowała w konkurencji kumite –
podsumowuje Mariusz Pawlus.

Wyniki zawodników Oświęcimskiego Klubu Karate:
Puchar Europy (semi-knockdown):
Złoto – Dominika Chylińska,
juniorki starsze do 55 kg
Złoto – Katarzyna Kotapka,
juniorki starsze do 60 kg
Srebro – Anna Ferenc, juniorki starsze do 55 kg
Brąz – Natalia Matusz, juniorki do 50 kg
Brąz – Adam Dzięgiel, juniorzy starsi do 75 kg
Brąz – Szymon Dębski, juniorzy do 65 kg
Puchar Europy (kata):
Brąz – Dominika Chylińska,
juniorki starsze
Puchar Polski:
Złoto – Oliwia Greczner, juniorki młodsze do 50 kg
Złoto – Elżbieta Ferenc, juniorki młodsze do 40 kg
Złoto – Mateusz Dębski, młodzicy do 35 kg
Srebro – Roksana Greczner,
młodziczki do 35 kg
– mac

Piłkarze zakończyli rundę jesienną w rozgrywkach trzeciej i czwartej ligi

Soła na dole, a Unia w środku
Na ostatnim miejscu w trzeciej lidze zakotwiczyła Soła.
Z kolei klasę niżej notowana
Unia uplasowała się w środku stawki. To nie była udana runda dla oświęcimskich
drużyn. Oczekiwania były
zdecydowanie większe. Oby
kibice futbolu w grodzie nad
Sołą byli w znacznie lepszych
nastrojach po zakończeniu
rozgrywek.
Biało-niebiescy prowadzeni
przez Jacka Dobrowolskiego
po pierwszej rundzie zajmują dopiero dziewiąte miejsce
w czwartej lidze. Unia wygrywała sześciokrotnie i tyle
samo razy musiała uznać
wyższość rywali. Trzy mecze zakończyły się podziałem
punktów. Straty są tak duże,
że trudno marzyć o nawiązaniu walki o awans. Tabelę
czwartej ligi otwiera Jutrzenka Giebułtów (14 punktów
więcej od Unii). Lider ma trzy
„oczka” przewagi nad Dalinem Myślenice i sześć więcej od trzeciej Węgrzcanki.
Czwarta jest Słomniczanka,
a piąte miejsce zajmuje beniaminek z Jawiszowic.
Tymczasem trzecioligowi solarze kończyli rundę jesienną meczem na swoim stadionie z Hutnikiem. Beniaminek
z Nowej Huty miał rewelacyj-

Po pierwszej rundzie piłkarze oświęcimskiej Unii
zajmują dziewiąte miejsce
w czwartoligowych rozgrywkach
Fot. mac

ną jesień, co niestety potwierdził na stadionie im. Braci
Kisielińskich w Oświęcimiu.
Hutnicy nie pozostawili
oświęcimianom
najmniejszych złudzeń. Goście przekonywująco zwyciężyli przy
ulicy Przecznej 4:1.
Po pechowej porażce z Czarnymi Połaniec sytuacja Soły
w tabeli nie była ciekawa. Teraz jest jeszcze gorsza. Biało-czerwoni spadli na ostatnie
miejsce. Na półmetku sezonu
podopieczni Łukasza Surmy
tracą punkt do Spartakusa
Daleszyce i Podlasia z Białej
Podlaskiej. Wszystkie te trzy
drużyny znajdują się w strefie
spadkowej. Póki co, bezpiecz-

ni są dopiero Czarni z Połańca, do których Soła traci cztery „oczka”.
Hutnik zagrał w Oświęcimiu
bardzo dobre zawody. Wysoka wygrana w konsekwencji wyniosła beniaminka na
pierwsze miejsce w trzecioligowej tabeli. Przyjezdni potrzebowali niespełna 5 minut,
aby objąć prowadzenie. Przed
przerwą piłkarze beniaminka dorzucili dwa kolejne gole
i wszystko w tym pojedynku
było praktycznie jasne. Autorem honorowego trafienia dla
Soły był Adrian Wójcik, który
popisał się idealnym uderzeniem w „okienko”.
SOŁA Oświęcim – HUTNIK
Nowa Huta 1:4 (1:3)
Bramki: 0:1 Świątek 4, 0:2
Świątek 22, 0:3 Gawęcki 26,
1:3 Wójcik 43, 1:4 Pachowicz
67. Sędziował Jakub Pych
z Dębicy. Żółte kartki: Kowalczyk, Stankieiwcz, Skiba –
Antoniak. Widzów: 150.
SOŁA: Mioduszewski – Kowalczyk, Rutkowski, Skrzypniak, Chowaniec – Kuczak,
Ceglarz (80. Gaudyn), Szymczak (65 Szela), Rogala (55.
Skiba) – Stankiewicz,
Wójcik. Trener: Łukasz Surma.
– mac
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UKP Unia była gospodarzem pływackich mistrzostw Mało- Łyżwiarze UKŁF UniA startowali w międzynarodowych
zawodach w czeskiej Pradze
polski na krótkim basenie

Oświęcimianie w głównych Podium Jakuba Lofka
rolach

Reprezentanci UKP Unia nie
mieli sobie równych podczas
rozgrywanych w Oświęcimiu
pływackich mistrzostw Małopolski na krótkim basenie.
Gospodarze zdominowali zawody. Bezapelacyjnie zwyciężyli w klasyfikacji klubowej.
Wywalczyli w sumie 22 złote,
38 srebrnych i 28 brązowych
medali!
Pływacy z nadsolańskiego
grodu wyprzedzili MS Galicję
Kraków (15 złotych, 8 srebrnych, 20 brązowych) i Shark
Rudnę (13 złotych, 13 srebrnych, 7 brązowych).
Wśród kobiet najlepsza była
reprezentantka gospodarzy –
Daria Nita. Pływaczka UKP
Unia wyprzedziła swoje klubowe koleżanki – Natalię Lewandowską, Zuzannę Nowak
i Weronikę Kusion.
Punktację mężczyzn wygrał Kacper Nowak. Drugi
był Kamil Sieradzki, a trzeci
Andrzej Michalczyk (wszyscy UKP Unia Oświęcim).

Na pływalni w Oświęcimiu walczono o medale mistrzostw
Małopolski. Klasą dla siebie byli reprezentanci gospodarzy
Fot. mac

Oświęcimianki zdominowały także rywalizację dziewcząt 14- i 15-letnich. Unitki
odniosły podwójne zwycięstwo. Triumfowała Marta Klimek, przed Martyną Szkurat.
W punktacji 14- i 15-latków
na drugim miejscu sklasyfikowano Maksyma Majewskiego z UKP Unia, a tuż
poza podium uplasował się
inny zawodnik z Oświęcimia
Dawid Danikiewicz (czwarte
miejsce).

W „generalnej” 14- i 15-latków zwyciężyła UKP Unia.
Druga była krakowska Galicja, a trzecia SMS Oświęcim.
Ósemka z Oświęcimia okazała się najlepsza w grupie
13-latków. Na drugiej pozycji sklasyfikowano Śląsk Wrocław, a na trzeciej oświęcimski
SMS. Rywalizację w sztafetach wygrał Shark Rudna,
przed UKP Unia Oświęcim
i SMS-em Oświęcim.
– mac

Nicola Adamczyk, Amelia
Konik i Jakub Lofek z UKŁF
Unia zaprezentowali swoje
umiejętności podczas międzynarodowych
zawodów
łyżwiarskich „Prague Ridell
Ice Cup 2018”. Patronat nad
imprezą sprawowała Międzynarodowa Unia Łyżwiarska „ISU”. Solistki i solista
z Oświęcimia mogą być zadowoleni z tego startu.
Rywalizowano w konkurencjach solistek, solistów i par
sportowych w kategoriach
debs, advanced novice oraz
juniorów.
Oświęcimianie
prowadzeni przez Ewę Lofek

startowali w grupie advanced
nocvice.
W konkurencji solistek (advanced nocvice) na jedenastej
pozycji sklasyfikowano Amelię Konik z UKŁF Unia. Wynik oświęcimianki to 78,84
pkt. Zwyciężyła reprezentantka Francji Lorine Schild z notą
96,56 pkt. Druga była jej rodaczka Lola Ghozali (95,52), a
trzecie miejsce zajęła reprezentantka Kazachstanu – Marija
Grechanaja (91,42 pkt). Trzynaste miejsce przypadło innej
łyżwiarce UKŁF Unia. Nicola
Adamczyk – bo niej mowa –
uzyskała rezultat 75,20 pkt.

Biało-niebieska seria siedmiu zwycięstw To był decydujący moment
tego pojedynku. Przyjezdz rzędu w hokejowej ekstralidze
nych na samym początku

Stop w Toruniu

Mocna pozycja przedstawicieli oświęcimskich sportów
walki na krajowej mapie

Kick boxerzy rozstawiają
rywali po kątach
Oświęcimscy karatecy i kick
boxerzy przywieźli do grodu
nad Sołą nowe trofea. W Wadowicach odbyła się trzecia
już edycja turnieju o „Puchar
Burmistrza Wadowic w Oyama Karate”. Oświęcimianie
czterokrotnie stawali na najwyższym podium.
Złoty medal wywalczyła Roksana Greczner, która okazała się najlepsza w rywalizacji
młodziczek do 35 kg. Równych nie miała sobie także rywalizująca w grupie juniorek
młodszych do 40 kg Elżbieta Ferenc. Kategorię juniorek
starszych do 60 kg wygrała
Katarzyna Kotapka, zaś Szymon Dębski okazał się bezkonkurencyjny w grupie juniorów do 60 kg.
Na tym nie koniec medalowego dorobku oświęcimian.
Trzecie miejsce w kategorii młodzików do 40 kg zajęli Mateusz Dębski oraz Anna
Ferenc, która startowała w juniorskiej grupie do 50 kg.
Z kolei w turnieju „Otwartych
Mistrzostw Polski Południowej” w kick boxingu formuły
kick-light oświęcimianie prowadzeni przez sensei Mariu-

Oświęcimianie z powodzeniem startowali w zawodach
o Puchar Burmistrza Wadowic w Oyama Karate i Otwartych
Mistrzostwach Polski Południowej w kick boxingu formuły
kick-light
Fot. zbiory OKK

sza Pawlusa wywalczyli sześć
medali. Złoto było udziałem Dominiki Chylińskiej
(juniorki do 55 kg), Cypriana Brzeźniaka (seniorzy do
69 kg) i Marcela Brzeźniaka
(kadeci starsi do 42 kg).
Srebrny medal zdobyli Natalia
Matusz (kadetki starsze do 50
kg) oraz Dawid Pawlus (seniorzy do 79 kg) i Dorian Pawlus
(kadeci starsi do 63 kg).
– Jestem szczególnie zadowolony z występu Marcela

Brzeźniaka, który przeszedł
do wyższej kategorii wiekowej i radził sobie bez kompleksów. Zwyciężył w nowej
dla siebie grupie, co zawsze
ma swoją dodatkową wartość.
O pechu może mówić Dawid
Pawlus, który doznał kontuzji
w półfinałowym starciu i był
zmuszony oddać finał walkowerem – ocenił sensei Mariusz Pawlus, trener oświęcimskich kick boxerów.
– mac

Wśród solistów (advanced
nocvice) triumfował Łotysz
– Daniels Kochkers z końcowym rezultatem 92.51 pkt.
Drugi w gronie czterech solistów był Jakub Lofek (89,84
pkt) z UKŁF Unia. Zarówno
w konkurencji solistek, jak
i solistów zwyciężyli zawodnicy wykonujący z powodzeniem w programie dowolnym
cztery skoki potrójne.
Nicola Adamczyk, Amelia
Konik i Jakub Lofek w kategorii advanced nocvice mogą
startować jeszcze przez najbliższe dwa lata.
– mac

Oświęcimianie zajmują siódme miejsce w tabeli PHL,
ale liczą na miejsce w pierwszej „szóstce”
Fot. mac

Imponującą serię siedmiu kolejnych zwycięstw odnotowali hokeiści oświęcimskiej
Unii. To sprawiło, że podopieczni Jirziego Sejby włączyli się do walki o pierwszy
cel w tym sezonie. Wiadomo,
że unici mierzą w pierwszą
„szóstkę” przed fazą play-off.
Są na dobrej drodze do realizacji zadania, bo piąta Comarch Cracovia i szósta Energa Toruń są na przysłowiowe
wyciągnięcie ręki...
Unia została zatrzymana dopiero w grodzie Kopernika.
Torunianie wygrali po pięciu
kolejnych przegranych. Gospodarze otworzyli wynik na
krótko przed końcem pierwszej tercji. Skromne prowadzenie miejscowych utrzymywało się aż do 44 minuty.
Wówczas podczas gry w przewadze (na ławce Damian Piotrowicz) do siatki trafił Rosjanin – Siemion Garszyn.
Błyskawicznie odpowiedzieli
oświęcimianie. Błąd golkipera torunian wykorzystał Juha
Kiilholma i było już tylko
2:1. Goście za wszelką cenę
szukali wyrównującego gola.

To jednak Energa zadała decydujący cios. Na 61 sekund
przed końcową syreną dokładnie pod poprzeczkę przymierzył Danił Oriechin.
Później przyszła planowa wygrana na własnym lodzie nad
sosnowieckim
Zagłębiem.
Oświęcimianie szybko objęli prowadzenie. W 4. minucie czeski obrońca Unii –Ales
Jeżek „na raty” pokonał Rafała Radziszewskiego. Jeszcze przed pierwszą przerwą
wyrównali
sosnowiczanie.
Po wygranym buliku przez
Tomasza Kozłowskiego do
siatki trafił Filip Stoklasa. Rezultat remisowy utrzymywał
się aż do 32. minuty. Wówczas gospodarze wykorzystali
okres gry w przewadze i ponownie objęli prowadzenie za
sprawą Mateusza Adamusa.
Co ważne, poszli za ciosem.
Po kolejnych 120 sekundach
było już 3:1. Przy sygnalizacji
wykluczenia na zawodnika
Zagłębia, oświęcimianie założyli „zamek” i Dariusz Wanat
po raz trzeci „zapalił” czerwone światło nad bramką Rafała Radziszewskiego.

ostatniej partii pogrążył wychowanek
nowotarskiego
Podhala – Dariusz Gruszka.
Przy trafieniu popularnego
„Gruszkina” wzorcowym podaniem popisał się Sebastian
Kowalówka.
Kolejnym rywalem biało-niebieskich byli urzędujący mistrzowie kraju, czyli
tyski GKS. Unia zagrała w Tychach bardzo dobre spotkanie i z powodzeniem mogła
pokusić się o sprawienie niespodzianki. Zabrakło tylko
i aż skuteczności. Za rozregulowane celowniki przyszło
drogo zapłacić, bo komplet
punktów został na Śląsku.
W 37. sekundzie na 0:1 trafił
w Tychach Peter Tabacek, dla
którego był to pierwszy gol
od dłuższego czasu. Zarówno
„Tabo”, jak i kibice liczą, że to
tzw. trafienie na przełamanie.
W drugiej odsłonie gospodarzy na prowadzenie wyprowadzili „tyscy kanadyjczycy”.
Wyrównał Alexandr Szczechura, a później karnego za
faul Alesa Jeżka na Mateuszu
Gościńskim wykorzystał Michael Cichy. W 47. minucie
na 3:1 podwyższył Mateusz
Gościński, ale Unia nie zamierzała się poddawać.
Podczas gry w przewadze i bez bramkarza gola na
3:2 zdobył Andiej Themar.
„Kropkę nad i” postawił Tomas Sykora, który posłał
„gumę” do pustej bramki.
– Nie byliśmy słabszym zespołem od Tychów – ocenił Jirzi
Sejba, trener oświęcimian.
– Brakowało nam zimnej
krwi w podbramkowych sytuacjach. Uważam, że rzut
karny został podyktowany
pochopnie, bo interwencja
naszego zawodnika w mojej
opinii była zgodna z przepisami – dodaje czeski szkoleniowiec.
– mac

Ferie zimowe 2019
Ferie z Oświęcimskim Centrum Kultury
Wszystkie feryjne zajęcia są bezpłatne. Odbywać się będą w OCK przy ul. Śniadeckiego 24.
Obowiązują zapisy, z wyjątkiem zajęć, przy których zaznaczono, że wstęp jest wolny. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy na zajęcia prowadzone będą od 7 stycznia 2019 r. w Informacji Oświęcimskiego Centrum Kultury
przy ul. Śniadeckiego 24 lub pod numerem tel. 338422575. Więcej szczegółów na stronie internetowej www.ock.org.pl

I tydzień ferii – 14–18.01
10:00–11:30 Teatr Małego
Gwiazdora (6–10 lat) –
zajęcia całotygodniowe,
dzieci przygotowują minispektakl (premiera 18.01
o godz.11:00) dla rodziców
wraz ze scenografią i elementami kostiumowymi

17.01 czwartek
10:00–11:30 Mały Geniusz
(6–12 lat) – zajęcia interaktywne, kalambury

filmu 25.01 o godz. 16:30 –
wstęp wolny)

jektują, a następnie pomalują
torbę lub plecak, wykorzystując m.in. szablony, pieczątki
i twórczość własną

21.01 poniedziałek
10:00–11.30 Budujemy igloo
(6–12 lat) – razem zbudujemy spotkania
18.01 PIĄTEK
10:00–11:30 Świat na planszy dom Eskimosa
z fantastyką
(6–12 lat) – dzieci przekonają
dla młodzieży od 13. roku
się, że planszówki też są fajne 22.01 wtorek
życia –15.01 i 22.01 (śro10:00–11:30 Mój wymarzony da) w godz. 16:00–20:00
14.01 poniedziałek
pokój (7–12 lat)– stworzymy oraz 27 stycznia (niedziela)
20.01 niedziela
16:30–18:30 LEGOmania (7– 10:00–20:00 eRPeG-owy ma- trójwymiarowy projekt wyma- w godz. 14:00–20:00 Feryjne
12 lat) – warsztaty kreatywne raton – 9. edycja czyli sesje
spotkania z OKF-em, czyli porzonego pokoju
z klockami lego
południa z fantastyką, grami
gier fabularnych dla każdekarcianymi, bitewnymi,
go. Wstęp wolny, młodzież
23.01 środa
15.01 wtorek
od 13. roku życia
17:30–18:30 Edukacyjny teatr planszowymi, konsolowymi
10:00–11:30 Moja mała, złota
(i nie tylko!)... Wstęp wolny
magii – pokaz iluzji Łukasza
rybka (7–12 lat) – wykonamy II tydzień ferii – 21–24.01 Podymskiego. Wstęp wolny
swoją własną rybkę
FILMOWE FERIE ZIMOWE
godz. 9:00–12:00 „Śpiąca króNasze Kino działające
lewna” (10–14 lat) – zajęcia
24.01 czwartek
16.01 środa
całotygodniowe, podczas
10:00–11:30 Kolorowa maska w Oświęcimskim Centrum
16:30–18:30 Szaaaalony
Kultury zaprasza na feryjne
których dzieci poznają pod(7–12 lat) – dzieci wykonają
karnawał – zabawa karnaprojekcje filmów. Seanse dla
stawy produkcji filmowej,
maski karnawałowe
wałowa przygotowana przez wykonają własną adaptację
dzieci i młodzieży szkolnej
Teatr Aplauz. Wstęp wolny
po obniżonej cenie 12 zł.
dzieła filmowego, samodziel- 25.01 piątek
nie wykonają rekwizyty i sce- godz. 10:00–11:30 Warsztaty Szczegóły na s. 15
nografie do filmu (premiera
malowania ekotoreb lub
ekoplecaków – dzieci zapro-

Ferie z Osiedlowym Domem Kultury na Zasolu
Wszystkie feryjne zajęcia są bezpłatne. Odbywać się będą w ODK przy ul. Obozowej 16.
Obowiązują zapisy, z wyjątkiem zajęć, przy których zaznaczono, że wstęp jest wolny. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy na zajęcia prowadzone będą od 7 stycznia 2019 r. w Informacji Oświęcimskiego Centrum Kultury
przy ul. Śniadeckiego 24 lub pod numerem tel. 338422575. Więcej szczegółów na stronie internetowej www.ock.org.pl

14.01 poniedziałek
10:00–11:30 Tajemnicza
misja piracka (6–12 lat) –
rozwiązujemy wielką zagadkę
poprzez szyfry i łamigłówki
12:30–14:00 Sensoplastyczne warsztaty kreatywne dla
dzieci (6–9 lat)
15:00–17:00 Pracownia
ceramiczna cz. I (8–12 lat) –
warsztaty ceramiczne prowadzone przez oświęcimskiego
artystę Zbigniewa Wójcika

17:00–19:00 Warsztaty modelarskie (8–14 lat) – zabawa
polegająca na odwzorowywaniu rzeczywistych obiektów
w postaci pomniejszonych
modeli kartonowych

lat) – zajęcia całotygodniowe,
dzieci przygotowują minispektakl (premiera 25.01 godz.
11:00) dla rodziców wraz
ze scenografią i elementami
kostiumowymi

17.01 czwartek
10:00–11:30 Każdy pirat ma
swój styl (6–12 lat) – tworzymy stroje pirackie

21.01 poniedziałek
12:30–14:00 Sensoplastyczne warsztaty kreatywne dla
dzieci (6–9 lat)

12:30–14:30 Zróbmy sobie
komiks (8–12 lat) – zajęcia
warsztatowe prowadzone
przez autorkę komiksów Berenikę Kołomycką

15:00–16:00 Warsztaty
taneczne (6–8 lat) – lekcje
pokazowe

15.01 wtorek
10:00–11:30 Piraci na pokład!
(6–12 lat) – budujemy wielki 15:00–17:00 Coś z niczego
(8–12 lat) – tworzymy modną
piracki statek, stawiamy
maszt i wypełniamy skrzynię poduszkę węzeł
skarbów
18.01 piątek
12:30–14:00 Decoupage dla 10:00–11:30 Morska biesiada
dzieci (8–12 lat) – warsztaty
(6–12 lat) – rozgrywki sporplastyczne z wykorzystaniem towe piratów, zabawy przy
technik decoupage'u
muzyce

16:00–17:00 Warsztaty
taneczne (9–12 lat) – lekcje
pokazowe

24.01 czwartek
12:30–14:00 Balonowe szaleństwo (7–12 lat) – warsztaty
modelowania balonów
15:00–16:00 Warsztaty
taneczne (6–8 lat) – lekcje
pokazowe
16:00–17:00 Warsztaty
taneczne (9–12 lat) – lekcje
pokazowe

25.01 piątek
12:30–14:00 Just dance! (6–
12 lat) – zabawa przy muzyce
z popularnym programem
tanecznym

15:00–16:30 Pracownia
ceramiczna cz. II (8–12
22.01 wtorek
lat) – malowanie wyrobów
12:30–14:00 Upcycling dla
ceramicznych wykonanych
dzieci (9–12 lat) – warsztaty
plastyczne polegające na two- na pierwszym spotkaniu
rzeniu przedmiotów użytecznych z rzeczy niepotrzebnych 26.01 Sobota
15:00–20:00 Drużynowe
16:00–17:30 LEGOmania (7– mistrzostwa w układaniu
16:30–18:30 Szaaaalony kar- 12:30–14:00 Wielkie kalam- 12 lat) – warsztaty kreatywne puzzli na czas. Wstęp wolny
nawał – zabawa karnawałowa bury (6–12 lat) – zawody
z klockami lego
przygotowana przez Teatr
drużynowe
spotkania
Aplauz
23.01 środa
z fantastyką
15:00–17:00 Kreatywne
12:30–14:00 Kreatywnie
dla młodzieży od 13. roku
wykorzystanie smartfona
16.01 środa
z komputerem (7–10 lat) –
życia – 17 i 24.01 (czwartek)
(10–14 lat) – tworzymy rekla- warsztaty twórczego wykorzy- 16:00–20:00 Feryjne spo10:00–11:30 Papuga najlepszym przyjacielem pirata mę nowego Ośrodka Kultury stania komputera
tkania z OKF-em, czyli
na Zasolu (uczestnicy
(6–12 lat) – wykonujemy
popołudnia z fantastyką,
muszą posiadać własnego
papugę z bibuły i piórek
15:00–16:00 Edukacyjny teatr grami karcianymi, bitewnymi,
smartfona)
magii – pokaz iluzji Łukasza
planszowymi, konsolowymi
12:30–14:00 Kreatywnie
Podymskiego
(i nie tylko!)... Wstęp wolny
z komputerem (7–10 lat) –
II tydzień ferii – 21–24.01
warsztaty twórczego wykorzy- godz. 10:00–11:30 Teatr
stania komputera
Małego Gwiazdora (6–10

Ferie w Muzeum Zamek
Muzeum Zamek w Oświęcimiu zaprasza na historyczne warsztaty edukacyjno-plastyczne pt. „Ratusz
w przestrzeniach oświęcimskiej historii”, które odbędą
się w drugim tygodniu ferii,
od 21 do 25 stycznia 2019 r.,
w godzinach 10:00–12:00.
Uczestnicy warsztatów wyruszą w historyczną podróż
w przeszłość, aby poznać
ważne wydarzenia oraz postacie z życia miasta prezentowane na wystawie „W przestrzeniach historii. Dzieje
miasta Oświęcimia” w Ratuszu – nowym oddziale Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
Każdy dzień zajęć będzie prowadzony w kolejnej sali no-

wej ekspozycji, gdzie zapoznamy się z historią miasta
od średniowiecza do współczesności, a następnie na
podstawie tych spostrzeżeń
wykonamy pracę plastyczną,
nawiązującą do tematu danej ekspozycji.
Zajęcia skierowane do uczestników indywidualnych (6–13
lat). Zapisy na warsztaty od
2 stycznia 2019 r. przyjmuje
sekretariat muzeum pod numerem tel. 338424427. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Koszt zajęć to 10 zł od dziecka
za dzień.
Szczegółowy program warsztatów wkrótce na stronie
www.muzeum-zamek.pl/.

Ferie w Galerii Książki
Wirtualni maniacy
w kosmicznej gaLAktyce
KOSMICZNE ROBOTY. KONKURS LEGO
Konkurs dla dzieci w wieku
7–10 lat na budowlę z klocków lego na temat: Kosmiczne roboty
14–18.01, godz. 12:00–16:00,
Multimedia (Salka B)
Zapisy w Dziale Multimedia
osobiście lub telefonicznie
338479805
CYFROWE STARCIE
Zajęcia dla dzieci w wieku
8–12 lat z wykorzystaniem
aplikacji komputerowych
15.01, godz. 11.00, Aula/Informatorium
Zapisy w Bibliotece Młodych
osobiście lub telefonicznie
338479801
TURNIEJ X-BOXA „WINTER
SPORTS’’
Turniej sportowy dla dzieci
w wieku 8–12 lat
16.01, godz. 11.00, VIP
Zapisy w Bibliotece Młodych
osobiście lub telefonicznie
338479801
M-BOTY – PODNIEBNI
PIRACI
Warsztaty z programowania
robotów m-Bot dla dzieci
w wieku 8–12 lat
17.01, godz. 11.00, Aula/Informatorium
Zapisy w Bibliotece Młodych
osobiście lub telefonicznie
338479801

Rozgrywki piłkarskie na konsoli PS4 dla fanów gry FIFA ’18
w wieku od 5 do 18 lat
21–25.01, godz. 12:00–16:00,
Multimedia
Zapisy do 16.01 w Dziale
Multimedia osobiście lub
telefonicznie 338479805
MISJA W CZASIE Z KLOCKAMI LEGO
Warsztaty budowania z klocków lego dla dzieci w wieku
8–12 lat
22.01, godz. 11:00, Aula/Informatorium
Zapisy w Bibliotece Młodych
osobiście lub telefonicznie
338479801
LITERACKI ROLLERCOASTER
„ZIMA MUMINKÓW”
Zajęcia edukacyjno-plastyczne dla dzieci i młodzieży
w wieku 8–12 lat
23.01, godz. 11:00, Klasopracownia I piętro
Zapisy w Bibliotece Młodych
osobiście lub telefonicznie
338479801
WARSZTATY CAPOEIRA
Zajęcia ruchowe dla dzieci
i młodzieży
23.01, godz. 17:00, Aula,
wstęp wolny

WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ. ZRÓB TO SAM
Zajęcia plastyczne dla dzieci
i młodzieży w wieku 8–12 lat
24.01, godz. 11:00, Aula/InCYBERPODRÓŻE OZOBOTÓW formatorium
Warsztaty programowania
Zapisy w Bibliotece Młodych
Ozobotów dla dzieci w wieku osobiście lub telefonicznie
10–12 lat
338479801
17.01, godz. 13:00, KlasopraBAL KARNAWAŁOWY
cownia parter
„W KRAINIE LODU”
Zapisy w Dziale Multimedia
Zabawa dla dzieci do 7. roku
osobiście lub telefonicznie
życia
338479805
24.01, godz. 17:00, Aula,
wstęp wolny
TURNIEJ PLAY STATION 4
O PUCHAR FIFA 18 – w zimo- Szczegóły na stronie
wych warunkach
www.mbp-oswiecim.pl

