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Jak mawia przysłowie – zimna woda zdrowia doda!
Trwa zima. To szczyt sezonu dla morsów – ludzi lubiących kąpiele w zimnej
wodzie o temperaturze zwykle oscylującej poniżej 12 st. Celsjusza na otwartej
przestrzeni, czyli w rzekach, jeziorach czy morzu. Morsowanie to forma rekreacji,
która zyskuje coraz większą popularność w całym kraju, również w Oświęcimiu.
Dlaczego morsowanie staje się
popularne i jest w kręgu zainteresowań coraz większej liczby
osób? Ma ono wiele zalet, które
wpływają na dobre samopoczucie i zdrowie człowieka. Choć
efekty jeszcze nie są tak dobrze
poznane naukowo, jak choćby
zabiegi kriosauny i kriokomory,
to morsy doświadczają pozytywnego wpływu zarówno na
ciało, jak i na umysł. Specjaliści medycyny obserwują m.in.
poprawę wydolności fizycznej
organizmu (w tym zakresu ruchomości w stawach), zwiększenie tolerancji na zimno
i hartowanie ciała, wzmocnienie układu odpornościowego (choć nie zaleca się kąpieli
w trakcie trwającej infekcji),
poprawę niektórych parametrów krwi – tj. wzrost stężenia
hemoglobiny, wzmocnienie pracy układu sercowo-naczyniowego, przyspieszenie regeneracji
organizmu, zmniejszenie dolegliwości bólowych czy opóźnienie starzenia się skóry. Kąpiele
w zimnej i lodowatej wodzie (za
taką uznaje się wodę o temperaturze poniżej 4 st. Celsjusza)
dają dawkę pozytywnej energii,
relaks, wpływają na dobry sen,
a także sprzyjają nawiązywaniu
relacji, bowiem zazwyczaj odbywają się w grupie (tak też jest
bezpieczniej).
– Wrażenia z morsowania są
pozytywnym stanem. Po wyjściu z wody następuje eksplozja endorfin i szczęścia, co daje
wspaniałe wartości dla organizmu. Tworzy się tak zwana
„tkanka brunatna”, tracimy
z obwodu ciała zbędne kilogramy, a to już stanowi motywację.
Wchodząc do wody z grupą ludzi, nabywamy odwagi i przezwyciężamy barierę strachu
przed wyziębieniem. Ciało po
wyjściu z wody jest czerwone,
to tak zwana opalenizna morsowa i następuje brak czucia
spowodowany wchłonięciem
naczyń krwionośnych w głąb
ciała, a to zmusza do intensyw-

Podczas drugiej edycji akcji „Pomaganie przez morsowanie” w grudniu ubiegłego roku
zbierane były środki dla oświęcimskiego domu dziecka
Fot. zbiory grupy

nej pracy nasz układ odpornościowy i przez to go ćwiczymy,
przyzwyczajając się do zimna.
Po morsowaniu nasze ciało powraca do naturalnego trybu po
szoku i wtedy następuje eksplozja pozytywnych emocji, endorfin i szczęścia. Czujemy, że
drzemie w nas jakaś wielka moc
i energia do działania, po prostu chce się żyć! Ciało zaczyna się trząść, aby się rozgrzać,
co jest naturalnym odruchem,
który w pewnym stopniu jest
przyjemny. Morsowanie hartuje ciało, likwiduje cellulit, skóra
staje się bardziej jędrna i sprężysta. Łagodzi bóle kręgosłupa,
stawów. Usprawniają się procesy termoregulacji i metabolizmu – mówią z entuzjazmem
Basia i Łukasz Jekiełkowie, jedni z liderów grupy Oświęcimskie Morsy.
W efekcie morsowania w ludzkim organizmie zachodzą dwa
procesy – niedokrwienie i reperfuzja. Niedokrwienie następuje zaraz po wejściu do zimnej wody. Podczas tego etapu
dochodzi do zwężenia naczyń
krwionośnych, stajemy się bladzi ze względu na zmniejszenie
ukrwienia skóry, stopniowo
obniża się temperatura skóry,

mięśni i stawów, dochodzi do
zwiększonego napięcia mięśni
szkieletowych i zmniejszenia
przewodnictwa układu nerwowego, występuje efekt znieczulający i wzrost tolerancji na
ból. Po 3 do 5 minutach od momentu wejścia do zimnej wody
następuje reperfuzja. Wówczas rozszerzają się naczynia
krwionośne, powstaje rumień
w efekcie zwiększenia ukrwienia skóry, dochodzi do stopniowego wzrostu ocieplenia skóry,
a także wzrostu temperatury
schłodzonych tkanek, obniża
się ciśnienie tętnicze i napięcie
ścian naczyń krwionośnych.
Zalet takiej formy rekreacji jest
bardzo dużo, jednak nie można
pominąć faktu, że morsowanie nie jest dobre dla każdego.
Stan wychłodzenia organizmu
może wywołać poważne skutki
zdrowotne. Dlatego najlepiej
przed rozpoczęciem zimowych
kąpieli skonsultować plany ze
swoim lekarzem. Wśród przeciwwskazań jest przede wszystkim niewydolność układu krążenia, nadciśnienie tętnicze,
zatory i zakrzepy w układzie
żylnym, zmiany miażdżycowe,
choroby infekcyjne, epilepsja,
gorączka, borelioza, niedo-

czynność tarczycy, ciąża. Nie
można też morsować po spożyciu alkoholu.
Aby w pełni poczuć pozytywny
wpływ tej aktywności należy się
odpowiednio przygotować, bo
inaczej grozi to zaburzeniami
ze strony układu krążenia, oddechowego i nerwowego. Zbyt
szybkie zanurzenie to ryzyko
szoku termicznego, który silnie obciąża serce i płuca. Może
wtedy wystąpić m.in. hiperwentylacja, wstrzymanie oddechu czy tachykardia.
Członkowie grupy Oświęcimskie Morsy są otwarci i z chęcią wdrożą każdego kandydata.
Wiedzą, że lepiej jest, gdy można skorzystać z doświadczenia
innych.
– Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta i okolic,
którzy chcą spróbować i doznać
tego wspaniałego uczucia, jakie
następuje po wyjściu z zimnej
wody. Wiek nie ma znaczenia,
liczy się tylko dobra zabawa
i oderwanie od szarej, codziennej rzeczywistości. Obiecujemy, że pomożemy i zadbamy
o dobry nastrój, a zimna woda
zrobi resztę (śmiech). Co warto
wziąć do morsowania na początek? Buty do wody, strój kąpie-

lowy, ręcznik, jakąś matę pod
nogi, aby się wygodnie przebrać
i najważniejsze – zabrać ze sobą
uśmiech na twarzy. A później
my, jako grupa, doradzimy i poprowadzimy do wejścia w świat
naszego „wodnego kosmosu
morsowego”. Nowicjuszom radzimy, aby przed wejściem do
wody rozgrzać ciało podczas
5-minutowej rozgrzewki. Następnie powoli z naszą asekuracją wchodzimy do zimnej wody.
Potem obserwujemy nasze ciało
i zostajemy w wodzie tyle, ile
nasz organizm nam pozwoli –
mówi Łukasz Jekiełek.
Oświęcimskie Morsy zaznaczają, że morsowanie nie jest na
wyścigi i nie ma znaczenia, kto
ile wytrzyma w wodzie. Kąpiel
jest na własną odpowiedzialność.
– Sukcesem jest już to, że ktoś
przyjdzie i rozbierze się na
zimnie. Każdy, kto odważy się
wejść i zamoczy się do kostek
otrzymuje głośne brawa za odwagę, nawet będąc w wodzie
parę sekund. My, doświadczeni, jesteśmy przeważnie około
10 minut w bardzo lodowatej
wodzie, czyli mającej 0,5–3
stopni, a jeśli woda ma ok.
6 stopni, to trochę dłużej. Czasem bywa, że tak się zagadamy,
że zapominamy wyjść z wody
i przekraczamy własne możliwości – dodaje Łukasz Jekiełek.
Sezon na morsowanie jest ruchomy i zależny od temperatury wody i aury. Nasze lokalne
morsy, nie mogąc się doczekać,
zazwyczaj zaczynają swą aktywność już w październiku,
a kończą w kwietniu. Można
ich spotkać nad Sołą. Ale jeżdżą też na inne akweny wodne
i rzeki w ramach swojej akcji pn. „Oświęcimskie Morsy
On Tour”, często organizując
przy okazji saunę oraz wspólne ognisko z kiełbaskami. Posiadają fanpage Oświęcimskie
Morsy, jak i grupę prywatną na
Facebooku, na której umawiają
się na spotkania o różnych porach i w różnych miejscach.
Grupa nieformalna Oświęcimskie Morsy istnieje od lutego
2019 r., a jej liczebność jest
zmienna. Po założeniu grupy
prywatnej na Facebooku zaczęło przybywać osób. Wtedy było
ich około dwudziestu. Po wybu-

chu pandemii w 2020 r. przybyło najwięcej osób i regularnie
korzystających z zimowych kąpieli było około sześćdziesięciu pięciu. Zdaniem członków
grupy było to spowodowane
zamknięciem basenów, siłowni
i innych ośrodków rekreacyjnych. Obecnie grupa liczy ok.
czterdziestu aktywnie morsujących osób.
– Oświęcimskie Morsy to
wspaniali ludzie o wielkich
sercach. Atmosfera jest wyśmienita, wszyscy tworzymy
jedną, wspólną drużynę, dbamy
o siebie nawzajem, traktujemy
wszystkich na równi, nie ma
podziału na lepszych i gorszych.
Wśród nas są ludzie o różnych
poglądach na życie, ale wspaniałe jest to, że wszelkie różnice zdań zostawiamy na brzegu
i każdy z nas tworzy piękny
i magiczny moment, wchodząc
często z okrzykiem na ustach,
że życie jest piękne! – podkreśla Łukasz Jekiełek.
Członkowie są też zaangażowani w niesienie pomocy potrzebującym. Każda akcja w celach
charytatywnych, w którą się
włączają, sprawia im wielką
radość, bo mogą łączyć swoje
hobby z pomaganiem. Hasłem
przewodnim tych działań jest
„Pomaganie przez morsowanie”. Dotychczas pomogli Fundacji Mała Orkiestra Wielkiej
Pomocy, Stowarzyszeniu Pozytywni, Wielkiej Orkiestrze
Świątecznej Pomocy, Fundacji
Ludzi z Potencjałem oraz Domowi Dziecka w Oświęcimiu.
– Od jakiegoś czasu dążyliśmy
do sformalizowania naszej
wspaniałej grupy, aby móc legalnie działać, pomagać i promować nasze miasto poprzez
morsowanie. I udało się, od
14 stycznia br. jesteśmy Stowarzyszeniem Oświęcimskie Morsy – informuje lider.
Najbliższą okazją do spotkania
morsów będzie 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 30 stycznia. O godz. 13:00
będą morsować w niecodziennych warunkach – basenach
brezentowych rozłożonych na
bocznym parkingu Oświęcimskiego Centrum Kultury, sztabu
WOŚP.
– Marzena Wilk
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W 77. rocznicę wyzwolenia
Tegoroczne obchody wyzwolenia Oświęcimia spod okupacji Niemiec hitlerowskich
i oswobodzenia niemieckiego
nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz
będą miały symboliczny wymiar i odbędą się z zachowaniem zasad sanitarnych.

Zagrajmy z Orkiestrą!
Grajmy razem podczas 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W naszym mieście sztab nr 6259 będzie
działał tradycyjnie w Oświęcimskim Centrum Kultury.
Tegoroczny Finał odbędzie się
30 stycznia, a środki zebrane
w ramach akcji będą przeznaczone na zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.
Dlaczego okulistyka dziecięca? Wzrok to jeden z najważniejszych zmysłów człowieka.
Jakiekolwiek problemy z nim
związane wpływają na ogólny
rozwój i poznawanie świata,
dlatego tak istotne jest szybkie
stwierdzenie ewentualnych
nieprawidłowości i podjęcie
leczenia. Fundacja WOŚP zaznacza, że czynnikiem niezbędnym do prawidłowej diagnozy i wdrożenia terapii jest
nowoczesny sprzęt, a tego
polskim placówkom brakuje.
W oświęcimskim sztabie zaplanowano szereg działań
i atrakcji, które realizowane
będą zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi, a zebrane podczas Finału
pieniądze zostaną przekazane
w całości na konto Fundacji
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Od godz. 10:00 w holu OCK
otwarty będzie Sklepik WOŚP,
a w nim do kupienia będą
m.in. losy, które wezmą udział
w wieczornym losowaniu upominków ufundowanych przez
darczyńców. W holu w godz.
od 10:00 do 20:00 będą trwały akcje „30 lat Polska Razem”
i „Kręcioła do bilonu” – zakręć
monetą i obserwuj, jak zasila konto Orkiestry. Od godz.
10:00 do 14:00 na parkingu
obok OCK zaplanowano prezentację pojazdów i zbiorów
z Muzeum Techniki Wojskowej w Rajsku. W sali widowiskowej OCK o godz. 11:00 odbędzie się projekcja filmu
„Oświęcim Praga” zrealizowanego przez Mirosława Ganobisa i Tomasza Klimczaka
oraz licytacja. Niecodzienne
wrażenia zapewni na parkingu obok OCK o godz. 13:00
grupa Oświęcimskie Morsy, która zaprasza też wszystkich chętnych do zanurzenia
w zimnej wodzie i wspólnego morsowania. Tego dnia na
parkingu obok OCK w godz.

12:00–14:00 zaprezentuje się
Ochotnicza Straż Pożarna
Oświęcim, która przeprowadzi pokaz udzielania pierwszej
pomocy. Swoją obecność zapowiedział też Klub Motocyklowy Riders on the Storm oddział Oświęcim.
Po południu w sali widowiskowej OCK również nie zabraknie atrakcji, o godz. 16:00
można będzie wysłuchać koncertu kolęd w wykonaniu
uczestników zajęć wokalnych
z Osiedlowego Domu Kultury Zasole, po nim odbędzie się
licytacja, a o godz. 18:00 Orkiestra Miasta Oświęcim zagra koncert. O 19:15 w holu
odbędzie się losowanie upominków, a o godz. 20:00, jak
w całej Polsce, odbędzie się
„Światełko do nieba”– pokaz
sztucznych ogni oraz świetlny happening ochotniczych
straży pożarnych z Oświęcimia, Broszkowic, Brzezinki,
Dworów II, Harmęż, Grojca, Polanki Wielkiej, Poręby
Wielkiej, Rajska, Włosienicy
i Stawów Monowskich.

Można także zasilać eSkarbonkę naszego sztabu nr 6259, którą znaleźć można pod adresem
internetowym https://eskarbonka.wosp.org.pl/gnfzvj/.
Można do niej wpłacać dowolne kwoty kartą Mastercard
lub poprzez PayU, a pieniądze
z niej trafią bezpośrednio na
konto Fundacji WOŚP.
Sponsorzy 30. Finału: Fabryka
Maszyn i Urządzeń „OMAG”,
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Oświęcimiu, Zakład Usług Komunalnych w Oświęcimiu, Plantpol
Zaborze.
– In

Podsumowanie profilaktycznej kampanii
W połowie grudnia, podczas spotkania w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oświęcimiu podsumowano działania w ramach XIV edycji kampanii „No promil – no problem”.
Fot. UM Oświęcim

skiej, Polakom i Żydom pomordowanym w KL Auschwitz
i innych miejscach kaźni w czasie II wojny światowej pod
tablicami pamięci „W hołdzie
Oświęcimianom – Ofiarom KL
Auschwitz” przy kościele pw.
Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny, a także wszystkim
poległym w czasie II wojny
27 stycznia przypada 77. rocz- światowej, składając kwiaty
na płycie Grobu Nieznanego
nica wyzwolenia naszego
Żołnierza na pl. Kościuszki.
miasta i byłego obozu KL
Auschwitz. Z uwagi na
ograniczenia pandemiczne
obchody będą miały charakter indywidualny. Instytucje,
organizacje, stowarzyszenia
i wszyscy, którzy chcą oddać
hołd ofiarom z okazji 77. rocznicy oswobodzenia będą mogli
indywidualnie złożyć wiązanki
kwiatów i znicze pod pomnikami w godzinach 9:00–17:00.
Tego dnia Prezydent Miasta
Oświęcim Janusz Chwierut
w imieniu mieszkańców miasta
odda hołd i złoży wiązanki
kwiatów w miejscach pamięci na terenie Oświęcimia:
ofiarom KL Auschwitz-Birkenau pod Ścianą Śmierci na
W związku z pandemią
terenie Państwowego Muzeum koronawirusa w obchodach
Auschwitz-Birkenau; więźniom 77. rocznicy wyzwolenia
pomordowanym w ostatniemieckiego nazistowskiego
nich dniach funkcjonowania
obozu koncentracyjnego i zaobozu oraz żołnierzom Armii
głady Auschwitz, które odbędą
Radzieckiej pod pomnikiem
się na terenie Państwowego
przy Zbiorowej Mogile około
Muzeum Auschwitz-Birke700 więźniów obozu zagłady
nau weźmie udział niewielka
Auschwitz, zamordowanym
grupa gości, głównie Ocalałych.
w ostatnich dniach funkcjono- Wydarzenie będzie w całości
wania obozu i pod obeliskiem
transmitowane w Internecie:
Żołnierzy Armii Radzieckiej
na stronach www.auschwitz.
(os. Rotmistrza W. Pileckiego); org, www.77.auschwitz.org,
rtm. Witoldowi Pileckiemu pod a także na kanale YouTube
obeliskiem rotmistrza w parku Miejsca Pamięci, na Facebooku
Zasole; ofiarom podobozu
i Twitterze. Rozpocznie się
KL Auschwitz-Monowitz pod
o godz. 16:00, a w programie
pomnikiem z tablicą „Dowód
zaplanowano świadectwa Ocapamięci pomordowanym
lałych, przemówienie dyrektora
w obozie nr IV w latach
Miejsca Pamięci Auschwitz
1941–1945. Mieszkańcy Mo- i modlitwy.
nowic” (Oświęcim Monowice
Po wcześniejszym zgłoszeniu,
ul. Głowackiego); robotnikom
w dniu rocznicy, będzie możprzymusowym, którzy zginęli
liwe indywidualne wejście na
przy budowie zakładów IG
teren Miejsca Pamięci i upaFarben i KL Auschwitz przy
miętnienie ofiar.
pomniku z tablicą „Tu w latach Głównym motywem obcho1941–1945 na terenie byłego dów będzie początek zagłady
obozu zagłady Auschwitz Buna w Auschwitz, która rozpoczęła
Monowice hitlerowscy ludobój- się wiosną 1942 r.
cy zamordowali około 30000
– Jeśli Szoa, względem
więźniów politycznych i jeńców wszystkich innych ludobójstw,
wojennych różnych narodowo- wyróżniał przede wszystkim
ści” (ul. Chemików); Polakom
charakter głęboko programowy,
zamordowanym, prześladologistyczny, niemalże industrialwanym, więzionym i deportony, to w Auschwitz osiągnął on
wanym do pracy niewolniczej
swoje apogeum – mówi dr Piotr
pod obeliskiem (ul. Chemików, M. A. Cywiński, dyrektor Pańobok krytej pływalni); oświęstwowego Muzeum Auschwitzcimskim Żydom na cmenta-Birkenau.
rzu żydowskim; żołnierzom
Rok 1942 r. był kluczowy dla
Polskim poległym w czasie
kształtowania się funkcji obozu
II wojny światowej przy
Auschwitz jako ośrodka zagłapomniku Poległych Żołnierzy
dy. Wiosną tego roku Niemcy
Polskich w latach 1914–1918, rozpoczęli masowe deportacje
1918–1921, 1939–1945,
Żydów do Auschwitz, a władze
żołnierzom Armii Radzieckiej
obozowe zdecydowały o utwopoległym w czasie II wojny
rzeniu dwóch prowizorycznych
światowej przy Zbiorowej Mokomór gazowych w pobliżu
gile Żołnierzy Armii Radzieckiej obozu Auschwitz II-Birkenau.
oraz żołnierzom brytyjskim
Obok nich najpierw kopano
poległym w obozie w Monowi- masowe groby, a następnie
cach przy tablicy upamiętniają- ciała ofiar zaczęto spalać
cej brytyjskich żołnierzy, którzy na wolnym powietrzu.
zginęli w obozie dla brytyjskich Szczegóły dotyczące obchodów
jeńców wojennych E715 Stalag oraz informacje organizacyjne
VIII B Monowice na cmentarzu znaleźć można na stronie interparafialnym; mieszkańcom
netowej www.77.auschwitz.org/.
Oświęcimia i ziemi oświęcim– In

Małopolska Kampania Społeczna „No promil – no problem” ma na celu ograniczenie na terenie Małopolski
liczby osób, które prowadzą
pojazdy, będąc pod wpływem
alkoholu i innych środków
psychoaktywnych, a także
zmianę społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych
kierowców poprzez wzmocnienie u pasażerów gotowości
do powstrzymywania pijanego kierowcy od prowadzenia
pojazdu. Do XIV edycji kampanii w Oświęcimiu przyłą-

czyły się szkoły podstawowe
nr 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 i 11. Młodym ludziom udało się dotrzeć z informacją o negatywnych skutkach prowadzenia
pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych do 4607 kierowców. Najwięcej deklaracji świadomego
kierowcy i pasażera udało się
zebrać uczniom Szkoły Podstawowej nr 7. Otrzymali oni nagrodę od prezydenta Oświęcimia za aktywny
udział i przekazanie kierowcom aż 1782 deklaracji.

Organizator, Stowarzyszenie
Inicjatyw Społecznych „Solny
Gwarek” z Wieliczki ogłosił
również wojewódzki konkurs
plastyczny, multimedialny i literacki dla uczniów oraz konkurs dla rodzin na stworzenie
filmu rodzinnego i gry nopromilowej. 17 listopada wyłoniono najlepsze prace na
miejskim poziomie i przesłane do Wieliczki. W naszym
mieście w kategorii wiekowej
klasy I–III za pracę plastyczną I miejsce przyznano Filipowi Paszkowskiemu, II miejsce

Lenie Kozub, III miejsce Lenie Stokłosie, za pracę literacką
I miejsce Szymonowi Bromboszowi, a za piosenkę I miejsce
Wiktorowi Mydlarzowi. W kategorii wiekowej klasy IV–VI
za pracę plastyczną I miejsce
przyznano Mai Sosze, II miejsce Igorowi Borkowskiemu,
a III Patrycji Wilczak, za pracę literacką I miejsce otrzymała Klaudia Nasienniak, a za
pracę multimedialną I miejsce
zdobył Aleksander Gworek.
W kategorii wiekowej klasy
VII–VIII za pracę plastyczną
I miejsce otrzymała Oliwia Kowalczyk, II Marcela Wysogląd,
a III Liliana Kęska, za pracę literacką I miejsce otrzymała
Natalia Cholewka, a za multimedialną I miejsce zdobyła
Paulina Matusiak, a II miejsce
Weronika Szojda.
Z uwagi na pandemię organizator kampanii na terenie
województwa małopolskiego
– Stowarzyszenie Inicjatyw
Społecznych „Solny Gwarek”
z Wieliczki – odroczył termin
ogłoszenia wyników.
Profilaktyczne działania młodzieży zostały zorganizowane
pod patronatem Prezydenta
Miasta Oświęcim przy wsparciu Urzędu Miasta Oświęcim,
Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu oraz Straży
Miejskiej w Oświęcimiu.
– In
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Nie marnuj – zanieś do lodówki
W Oświęcimiu stanęła pierwsza lodówka społeczna. Jest
szansa, że dzięki niej choć trochę mniej żywności wyląduje
w koszach na śmieci, a potrzebujący będą mogli się posilić.
Oświęcimska Lodówka znajduje się przed restauracją Europa na osiedlu Chemików,
ul. Śniadeckiego 20. Inicjatorzy akcji początkowo postawili ją na okres świąteczny, jednak idea ta spotkała się z dużą
przychylnością oświęcimian,
którzy apelowali, by lodówka
została dłużej. Tak też się stało. Lodówka przy restauracji
zostanie na stałe.
Dzięki tej idei każdy z nas
może ograniczyć problem
marnowania żywności i wesprzeć osoby, które znalazły
się w ciężkiej sytuacji materialnej.
Z lodówki może skorzystać
każdy. Zasady są proste. Jeśli mamy nadwyżki żywności, przynieśmy je do Oświęcimskiej Lodówki, by każdy

własną odpowiedzialność. Nie
bierzmy jednak wszystkiego,
by dzielić się jedzeniem z innymi, którzy są w potrzebie.
Chcąc pomóc, wkładajmy tylko artykuły przydatne do spożycia, z aktualną datą ważności. Jeśli chcemy podzielić się
żywnością zrobioną przez nas
własnoręcznie, napiszmy na
opakowaniu datę jej przygotowania i składniki, z których
została zrobiona (ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich alergenów). Przygotowane potrawy wkładajmy do
szczelnych opakowań, tak
aby łatwo i bezpiecznie można je było wyjąć i przenieść.
potrzebujący mógł zabrać Kierujmy się też zasadą, żeby
przynosić do lodówki takie
z niej to, na co ma ochotę.
Pamiętajmy, że wszystkie ar- produkty i potrawy, na które
tykuły z lodówki zabiera się na samemu ma się ochotę.

Według badań przeprowadzonych w Polsce w ramach
trzyletniego projektu PROM
w naszym kraju marnuje się
rocznie niemal 5 milionów
ton żywności, a więcej niż połowa pochodzi z gospodarstw
domowych. Projekt PROM
miał na celu zbadanie, ile
żywności marnuje się w Polsce, w całym łańcuchu produkcji, czyli tzw. „od pola do
stołu”. To pierwsza tego typu
inicjatywa badawcza w naszym kraju. Wyniki dostarczą informacji, w jaki sposób
można przeciwdziałać marnowaniu żywności. Projekt
realizowany był od 1 września
2018 r. do 31 sierpnia 2021 r.
Szacuje się, że w Unii Europejskiej rocznie marnuje się
88 mln ton żywności. Stanowi to ekwiwalent 20 proc. całej produkcji żywności w Unii.
Gospodarstwa domowe odpowiadają za niemal 47 mln
ton wyrzucanego jedzenia.
– In

Zmiany w zasadach sanitarnych
W piątek, 21 stycznia polski rząd ogłosił zmiany w obowiązujących zasadach
bezpieczeństwa sanitarnego. To odpowiedź na trwającą w naszym kraju piątą
falę epidemii koronawirusa i szybko rosnącą liczbę zachorowań na COVID-19
wywoływaną również przez bardziej zaraźliwy wariant Omicron.
W sobotę 22 stycznia liczba potwierdzonych nowych
przypadków zakażenia przekroczyła 40 tys., było ich
40 876.
– Najbliższe tygodnie pokażą,
jak rosnąca liczba zakażeń przełoży się na skalę hospitalizacji.
Zdecydowanie mniej osób potrzebujących opieki szpitalnej
jest w krajach, w których liczba
osób zaszczepionych jest wysoka. Eskalacja pandemii wpływa
na nasze scenariusze. Najkorzystniejsze zakładają apogeum
na poziomie 60 tys. zakażeń
dziennie, najgorsze nawet 140
tys. zakażeń. Apogeum pandemii może mieć miejsce w połowie lutego lub na początku
marca. Obecnie jest 30 tys. łóżek dla pacjentów z COVID-19,
zapełnione są w ponad 40 proc.
– powiedział Adam Niedzielski,
minister zdrowia, podczas konferencji prasowej 21 stycznia.
Na stronie internetowej www.
gov.pl/raport-zakazen prezentowane są codziennie raporty
zakażeń od poziomu danych
ogólnopolskich do poziomu
danych powiatowych.
Testowanie w aptekach
Jedną z wprowadzonych przez
rząd zmian w podejściu do
walki z COVID-19 są darmowe testy, które można będzie
zrealizować bez skierowania
od lekarza. Od 27 stycznia br.

test antygenowy będzie
można wykonać w aptece, która spełni standardy bezpieczeństwa (wydzielone pomieszczenie
na okoliczność przeprowadzenia testów). Otrzymany wynik zostanie
wprowadzony do systemu ewidencji i udostępniony w Internetowym
Koncie Pacjenta. Koszt
testów pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia.
Kwarantanna 7-dniowa
Zmiany dotyczą również
czasu odbywania kwarantanny. Osoby bezobjawowe będą zwalniane
z kwarantanny po 7 dniach,
pod warunkiem uzyskania
negatywnego wyniku testu na
COVID-19.
– Zakładamy krótszy okres
przechorowania i zakażania
koronawirusem, dlatego skracamy okres kwarantanny do
7 dni – powiedział minister
zdrowia.
Skrócona do 7 dni kwarantanna obejmie wszystkie osoby
kierowane na nią od 25 stycznia.
Badania chorych 60+ na COVID-19
Minister Niedzielski zapowiedział, że opieka pozaszpitalna
w piątej fali musi być zinten-

Większa baza łóżkowa
Wraz ze wzrostem zachorowań rząd zapowiedział
zwiększanie bazy łóżkowej
w szpitalach. W zależności od potrzeb zmiany będą
przebiegać w trzech etapach: I – zwiększenie bazy
łóżek covidowych do 40 tys.,
II – zwiększenie bazy do 60
tys., III etap – przekształcanie szpitali w miarę zapotrzebowania z możliwością hospitalizacji w każdym
szpitalu w kraju.

syfikowana w opiece nad pacjentem. Lekarz podstawowej
opieki zdrowotnej (POZ) ma
obowiązek zbadać pacjenta
w wieku 60+ w ciągu 48 godzin od stwierdzenia zakażenia COVID-19. Wizyta może
odbyć się w domu.
Zalecenie pracy zdalnej
Aby ograniczać kontakty społeczne rząd wprowadził zalecenie pracy zdalnej
dla pracowników urzędów
administracji
publicznej,
z wyjątkiem jednostek organizacyjnych – sądów, prokuratury i uczelni. Zachęcił do
tego również sektor prywatny.

Strategia walki z V falą
pandemii
W odpowiedzi na zmieniającą się sytuację epidemiczną w kraju i na świecie, pojawianie się nowych wariantów
wirusa SARS-CoV-2, najnowsze doniesienia naukowe i rekomendacje w sprawach zwalczania COVID-19,
resort zdrowia wypracowuje
i modyfikuje środki służące
wzmocnieniu działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19.
Ministerstwo
Zdrowia przygotowało plan
działania na kolejne miesiące – strategię można pobrać
ze strony internetowej www.
gov.pl/web/zdrowie/strategia-walki-z-pandemia-covid19/.
– In
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Rozstrzygnięcie
konkursu jubileuszowego

którzy otrzymują podwójne
zaproszenia na muzyczny
spektakl komediowy pt. „Klimakterium... i już” w Oświęcimskim Centrum Kultury
oraz Agnieszka M., Maria B.
Poprawne odpowiedzi na
i Paulina K., którzy otrzykonkursowe pytania to:
mują podwójne zaproszenia
1. Sygnalny numer GZO
na spektakl „Klimakterium 2,
noszący numer „0” ukazał się czyli menopauzy szał”.
na przełomie lipca i sierpnia
1991 r.;
Wylosowano też trzy nagrody
2. Pierwszym wydawcą GZO pocieszenia – podwójne
był Urząd Miasta Oświęcim; zaproszenia na recital forte3. Felietoniści, którzy
pianowy Anny Lipiak „Miłość
od 2011 roku dzielą się
w muzyce”. Otrzymują je:
z czytelnikami „Głosu Ziemi
Marcin K., Urszula W. i IwoOświęcimskiej” swoimi
na M.
przemyśleniami na temat
rzeczywistości to Kamila
Z nagrodzonymi skontakDrabek i Andrzej Winogrodzki tujemy się telefonicznie.
(wystarczyło podać jedno
Fundatorem nagród jest wynazwisko).
dawca GZO – Oświęcimskie
Centrum Kultury.
Wśród dostarczonych
zgłoszeń z poprawnymi
Gratulujemy zwycięzcom
odpowiedziami wylosowano
i dziękujemy wszystkim
sześcioro laureatów głównych Czytelnikom za udział w konnagród. Są to: Anna Sz.,
kursie.
Tadeusz F. i Genowefa B.,
W poprzednim numerze
„Głosu Ziemi Oświęcimskiej”
został ogłoszony konkurs,
przygotowany z okazji 30-lecia istnienia czasopisma.

Płatne

Szanowni Państwo,
moja droga zawodowa dobiegła końca i w tych dniach
przechodzę na emeryturę.
Dzięki pracy w Urzędzie Miasta Oświęcim
poznałam wiele osób, od których dużo się nauczyłam
i otworzyłam na sprawy naszych mieszkańców.
Dziękuję kierownictwu, wszystkim koleżankom
i kolegom z urzędu za współpracę, świetną
atmosferę, za to, że wspólnie mogliśmy rozwiązać
wiele problemów i wyzwań, jakie niosło życie.
Podziękowania kieruję również do dyrektorów
i pracowników instytucji kultury, sportu oraz miejskich
jednostek organizacyjnych. Za wsparcie w inicjowaniu
projektów dla naszych mieszkańców dziękuję też
radnym Rady Miasta i Radom Osiedli. Szczególne
dziękuję prezesom i pracownikom spółek miejskich.
Zawsze mogłam na Państwa liczyć. Charakter mojej
pracy wymagał współpracy z wieloma firmami, którym
również składam podziękowania.
Praca dla miasta i mieszkańców przynosiła mi wiele
satysfakcji i była ważną częścią mojego życia. Zawsze
będę miło wspominać te lata. Oświęcim dalej jest moim
miejscem na ziemi i każdego dnia będę oglądać, jak się
zmienia.
Anna Kołodziej
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policyjny przegląd

interwencja

„Kręci mnie bezpieczeństwo
na stoku” to akcja informacyjno-edukacyjna, którą
przygotowało Biuro Prewencji
Komendy Głównej Policji. Jej
celem jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy
i snowboardzistów, poszerzanie
wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej
z naruszeniem przepisów
obowiązujących na stokach
i upowszechnianie Dekalogu
Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).
W ramach akcji ogłoszono
konkurs plastyczno-filmowy
„Śnieżny Dekalog” dla dzieci
i młodzieży od 5 do 16 lat.
Prace można nadsyłać do
4 marca. Na laureatów
czekają nagrody. Informacje
i regulamin konkursu znajdują
się na stronie ww.policja.pl/
bezpieczenstwo-na-stoku/. Tam
też zamieszczone są materiały
edukacyjne przygotowane w ramach projektu.
– In

zycji będą mieli nowoczesną
bibliotekę, salę fitness oraz
stołówkę. Oświęcimska Alma
Mater udostępni uczniom
profesjonalnie wyposażone
laboratoria i pracownie: chemiczną, fizyczną i biologiczną. Zajęcia lekcyjne częściowo będą prowadzone przez
nauczycieli akademickich.
Podczas rekrutacji kandydaci będą mogli wybrać przedmioty w zakresie rozszerzonym zgodnie ze swoimi
zainteresowaniami i planami
na przyszłość. Intencją Aka-

Strażackie akcje
Państwowa Straż Pożarna to formacja zawodowa, która powołana jest do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi
i innymi miejscowymi zagrożeniami. Czy strażacy z naszego
miasta mieli dużo pracy?
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Oświęcimiu podsumowała
swoje działania przeprowadzone w 2021 roku. W swoich
statystykach odnotowali 2129
interwencji, w tym 363 interwencje przy pożarach, 1648
przy miejscowych zagrożeniach oraz 118 do fałszywych
alarmów, których najczęstszymi przyczynami były alarmy
w tzw. dobrej wierze i alarmy
z instalacji wykrywania pożarów. To o 392 interwencje
więcej niż w 2020 roku.
Jeśli chodzi o pożary akcje dotyczyły: 115 obiektów

mieszkalnych, 70 pożarów
traw, 25 środków transportu, 7 obiektów produkcyjnych
i 8 obiektów użyteczności publicznej.
W wyniku pożarów na terenie powiatu oświęcimskiego
życie straciły trzy osoby, a jedenaście odniosło obrażenia. Strażacy brali też udział
m.in. w działaniach związanych z intensywnymi opadami deszczu, z usuwaniem
skutków silnych wiatrów czy
w zdarzeniach związanych
z wypadkami komunikacyjnymi, w tym z udziałem motocyklistów.

Tegoroczne działania usprawni nowy sprzęt, który w ostatnim czasie trafił do jednostki.
Nowy quad będzie wykorzy-

Trójka dla Szlachetnej Paczki
Już po raz dziewiąty społeczność Szkoły Podstawowej nr 3
im. Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Oświęcimiu włączyła się w ogólnopolską akcję Szlachetna Paczka.
Akcję przeprowadzono w szkole w okresie od 13 listopada do
6 grudnia ub. r.
– Staraliśmy się zaspokoić
większość potrzeb 3-osobo-

wej rodziny poprzez zakup
żywności trwałej, środków
czystości, kosmetyków, artykułów pielęgnacyjnych dla
dziecka, odzieży, obuwia oraz
Fot. zbiory SP nr 3 w Oświęcimiu

11 stycznia policjanci z wydziału kryminalnego oświęcimskiej komendy Policji,
współpracując z funkcjonariuszami Małopolskiego Urzędu
Celno-Skarbowego z Krakowa,
przerwali nielegalną działalność, którą trudnił się 64-letni

Śnieżny konkurs
dla dzieci

demickiego Liceum Ogólnokształcącego (ALO) jest realizacja wysokiego standardu
nauczania, który wyeliminuje konieczność korzystania

stywany do działań w trudnym terenie, szczególnie
w trakcie usuwania skutków
podtopień i powodzi. Natomiast nowy samochód ratowniczo-gaśniczy (na fot.)
z funkcją cięcia posiada m.in.
zbiornik wody o pojemności
2500 l, zbiornik środka pianotwórczego, autopompę, system gaśniczo-tnący, wciągarkę, armaturę wodno-pianową,
sprzęt burzący, zestaw narzędzi hydraulicznych, pilarki itp.
– In
Fot. zbiory PSP w Oświęcimiu

i spirytus nieznanego pochodzenia z fałszywymi oznaczeniami producenta. 11 stycznia
Policjanci KPP Oświęcim
prowadzą akcję „Zima”. W ra- policjanci wspólnie z celnikami
przeszukali jego mieszkanie,
mach działań m.in. kontrolują
miejsca, w których mogą prze- samochód i cztery garaże,
bywać osoby bezdomne. Odna- które 64-latek wynajmował
lezionym proponują schronienie na terenie naszego miasta.
Zabezpieczono również nowe
w noclegowni, a osobom będącym pod wpływem alkoholu nakrętki i naklejki znanego
polskiego koncernu spirytuw ogrzewalni. Wielu zgłoszeń
na nr alarmowy 112 dokonują sowego, co świadczy o tym,
że podejrzany sam rozlewał
sami mieszkańcy. Najczęściej
alkohol do butelek, na które
dotyczy to nietrzeźwych śpiących na klatkach schodowych, naklejał sfałszowane etykiety.
Nielegalny towar zabezpieczow wiatach przystankowych
czy też na parkowych ławkach. no, a jego posiadacz trafił do
oświęcimskiej komendy Policji,
Po godz. 22:00 15 stycznia
oświęcimianka zauważyła nie- gdzie zostały mu przedstawiotrzeźwego mężczyznę leżącego ne zarzuty posiadania wyrobów tytoniowych i alkoholu
na terenach zielonych wzdłuż
bez polskich znaków akcyzy.
ul. Chemików w naszym
Za popełnione przestępstwo
mieście. Obawiając się o jego
los, zadzwoniła na nr 112. Na- podejrzanemu grozi wysoka kara grzywny oraz kara
tychmiast pojechał tam jeden
pozbawienia wolności do 3 lat.
z patroli. Policjanci ustalili, że
jest to 30-letni mężczyzna bez Kontrabanda najprawdopostałego miejsca zamieszkania, dobniej wkrótce miała trafić do
sprzedaży w kilku punktach
więc zaproponowali mu pobyt
na terenie powiatu oświęcimw miejskiej ogrzewalni.
skiego, co naraziłoby Skarb
Państwa na straty w wys.
Niecodzienna
ponad 70 tys. zł.

Nielegalny biznes

Jesienią zabrzmi pierwszy dzwonek
w niepublicznym liceum akademickim
w grodzie nad Sołą.

Jedyna tego typu placówka
oświatowa w Małopolsce będzie prowadzona przez Małopolską Uczelnię Państwooświęcimianin. Funkcjonariuwą im. rtm. W. Pileckiego
sze zabezpieczyli 116 litrów
w Oświęcimiu.
alkoholu nieznanego pochoOd 1 września uczniowie
dzenia, blisko 3 tys. paczek
dwóch klas pierwszych będą
papierosów i 22 kg krajanki
mogli rozpocząć naukę w wytytoniowej bez polskich znaków
dzielonej części nowego buakcyzy oraz 19 tys. zł i 800
dynku uczelni na terenie kameuro w gotówce, pochodząpusu zlokalizowanego przy
ce ze sprzedaży nielegalnej
ulicy M. Kolbego. Licealiści
kontrabandy. Mieszkaniec
Oświęcimia miał dostarczać do będą uczyć się w nowoczepunktów nielegalnej sprzedaży snych, dobrze wyposażonych
wyroby tytoniowe bez akcyzy
salach lekcyjnych. Do dyspo-

Akcja „Zima”

16 stycznia oświęcimscy policjanci podjęli nietypową, lecz
pilną interwencję. Tuż po godz.
17:00 do Komendy Powiatowej Policji wpłynęło zgłoszenie
od zrozpaczonej 25-letniej
mieszkanki Oświęcimia z prośbą o pomoc. Zdarzenie było na
jednym z parkingów na osiedlu
Chemików. 25-latka przypadkowo zatrzasnęła kluczyki
w samochodzie, a wewnątrz
pozostała jej roczna córeczka.
Na miejsce od razu przybyli
mundurowi z ogniwa patrolowo-interwencyjnego i za zgodą
matki wybili szybę w tylnych
drzwiach pojazdu. Auto zostało
otwarte, a dziewczynka trafiła
w ręce mamy. Dziecko było
spokojne i z zainteresowaniem
przyglądało się interwencji.

Akademickie liceum

Fot. zbiory MUP w Oświęcimiu

23 stycznia oświęcimscy
policjanci z rąk strażników
muzealnych Państwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau
przejęli 29-letnią obywatelkę
Holandii. Kobieta, pozując do
zdjęcia, które robił jej mąż,
wykonywała gesty pozdrowienia hitlerowskiego na tle bramy
„Arbeit Macht Frei”. Holenderka i jej 30-letni mąż trafili
do oświęcimskiej komendy,
a o sprawie została powiadomiona Prokuratura Rejonowa
w Oświęcimiu. Na podstawie
zebranych dowodów podejrzanej został przedstawiony
zarzut propagowania nazizmu
i nałożono na nią karę grzywny.
Turystka przyznała się do zarzucanego czynu, przyjęła karę
i została zwolniona. Tłumaczyła się, że był to głupi żart.

Fot. KPP w Oświęcimiu

Holenderka
z zarzutami

uczniów z korepetycji. Nowe
liceum ma zapewniać wysoki
poziom edukacji oraz dawać
możliwość rozwijania zainteresowań uczniów, aby mogli świadomie wybrać dalszą
drogę rozwoju.
– Karo

karmy dla psa i kota. Oprócz
podstawowych potrzeb rodzina została obdarowana także
innymi rzeczami, na których
zakup w codziennym życiu nie
może sobie pozwolić. Był to
komplet talerzy obiadowych,
czajnik elektryczny i bon zakupowy do sklepu obuwniczego – informuje Agnieszka
Kapela, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Oświęcimiu.
W świątecznej paczce zebranej przez uczniów, rodziców,
pracowników i przyjaciół
szkoły rodzina znalazła także
szczególne upominki, o które prosiła: bon zakupowy do

drogerii kosmetycznej, męski
portfel oraz książki i zabawki
edukacyjne.
11 grudnia ubiegłego roku,
w okresie tzw. Weekendu
Cudów, paczka z popularnej
„Trójki” wyruszyła w drogę
do rodziny. Weekend Cudów
to czas przekazywania przez
wolontariuszy paczek przygotowanych przez darczyńców. Potrzebujący otrzymują
wówczas nie tylko pomoc materialną, ale także odzyskują
nadzieję i poczucie, że są dla
kogoś ważni.
Szlachetna Paczka jest programem społecznym, który
jest realizowany w Polsce od
2001 r. Program prowadzi Stowarzyszenie WIOSNA. Oparty jest na pracy z darczyńcami
i wolontariuszami. To oni pomagają rodzinom w potrzebie. Wolontariusze szukają
rodzin i pracują z nimi, a darczyńcy przygotowują pomoc.
– In

wiadomości
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Stopniowy powrót do normalności
W minionym roku Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenu odnotowało niewielki wzrost liczby odwiedzających w porównaniu z 2020 rokiem. Na terenie instytucji wciąż trwają prace związane ze stworzeniem nowoczesnej infrastruktury
ułatwiającej obsługę odwiedzających, a także nad opracowaniem nowej wystawy
polskiej. To niezwykle istotne inwestycje, które zmienią i unowocześnią oblicze
Miejsca Pamięci.
kładów. W 2021 roku PMAB
wprowadziło możliwość pobytu studyjnego online. Skorzystało z niej 41 grup. Ponad
1,7 miliona osób zapoznaje
się z informacjami publikowanymi na oficjalnych kontach Miejsca Pamięci w mediach
społecznościowych.
Jest już ponad 1,2 mln obser-

tychczas 14 odcinków odtworzono prawie 120 tysięcy razy.
Co prawda, w trakcie pandemii frekwencja znacznie spadła, jednak stworzenie odpowiedniej infrastruktury dla
odwiedzających Państwowe
Muzeum Auschwitz-Birkenau,
a także unowocześnianie ekspozycji jest niezwykle istotne.
Fot. www.auschwitz.org

W 2021 r. Miejsce Pamięci odwiedziło nieco ponad 563
tysiące osób. Przed pandemią odwiedzających było ponad
dwa miliony rocznie

wujących angielskojęzyczne
konto instytucji na Twitterze, a w całym 2021 r. tweety
publikowane przez Muzeum
wyświetlono 1 miliard 670
milionów razy. Istotnym elementem nauczania w czasie
pandemii są lekcje internetowe dostępne na stronie www.
lekcja.auschwitz.org/. Główna, poświęcona całościowej

Trwa budowa nowoczesnego Centrum Obsługi Odwiedzających
Na terenie byłej bazy PKS
przy ulicy Więźniów Oświęcimia trwa budowa nowoczesnego Centrum Obsługi Odwiedzających Muzeum
Auschwitz. Będzie ono połączone z terenem byłego
obozu KL Auschwitz dwoma
Fot. www.auschwitz.org

W 2021 r. Miejsce Pamięci odwiedziło nieco ponad 563 tysiące osób. Dla porównania
w 2020 roku było to 502 tysiące osób. To bardzo duża różnica w odniesieniu do okresu
przed pandemią COVID-19,
gdy muzeum odwiedzało rocznie ponad dwa miliony osób.
– Sytuacja cały czas jest trudna, bowiem taki spadek liczby
odwiedzających, a także wiele
ograniczeń wynikających ze
stanu pandemii wpływają na
różne aspekty pracy muzeum.
Niemniej jednak, zwłaszcza
w miesiącach wakacyjnych,
można było dostrzec wyraźny
wzrost frekwencji rok do roku,
sięgający nawet 60–70 procent.
Mam nadzieję, że to pewna
oznaka stopniowego powrotu
do normalnej działalności –
mówi dr Piotr M. A. Cywiński,
dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Z powodu COVID-19 Miejsce Pamięci było całkowicie
zamknięte dla odwiedzających przez 98 dni 2021 roku.
Jak zaznacza muzeum, w statystykach nadal dostrzec można efekt trwających ograniczeń w podróżowaniu. Liczba
osób przyjeżdżających z zagranicy wzrosła, jednak to tylko
51 procent wszystkich odwiedzających. W okresie przed
pandemią było to zwykle ok.
80 procent. Większość odwiedzających (84 proc.) poznawała historię Auschwitz z przewodnikami-edukatorami.
– Pomimo pandemii i wyjątkowo długiego okresu,
w którym muzeum pozostawało niedostępne dla odwiedzających, liczba przewodników współpracujących
z muzeum utrzymała się na
poziomie z lat ubiegłych.
Obecnie z Miejscem Pamięci
współpracuje 340 przewodników, oprowadzających w 21
językach. Co prawda wielu
musiało znaleźć dodatkowe
zatrudnienie, jednak otwarcie
muzeum w drugiej połowie
roku sprawiło, że przewodnicy stopniowo powracają
do pracy z odwiedzającymi –
stwierdza Andrzej Kacorzyk,
dyrektor Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.
W trudnej sytuacji epidemicznej instytucji udało się
zorganizować prawie 250 różnego rodzaju działań edukacyjnych, w tym warsztatów,
prezentacji, prelekcji i wy-

W grudniu ubiegłego roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej stałej wystawy pn. „Polacy
w KL Auschwitz. Mieszkańcy ziemi oświęcimskiej w czasie
II wojny światowej”

historii Auschwitz, dostępna
jest już w dwunastu językach.
Nowym sposobem upowszechniania wiedzy o historii Auschwitz online jest cykl
dwujęzycznych
podcastów
„O Auschwitz” dostępny na
wszystkich najważniejszych
serwisach światowych. Wśród
poruszanych dotychczas tematów były: transformacja
Birkenau w ośrodek zagłady, los Romów i Sinti w Auschwitz czy historia obozu
Auschwitz III-Monowitz. Do-

przejściami
podziemnymi
wiodącymi pod ul. Więźniów
Oświęcimia. Dzięki temu odwiedzający nie będą wpływać
na płynny ruch samochodowy w tej okolicy, a przejazd
ulicą będzie całkowicie bezpieczny. W związku z budową od połowy września 2020
roku fragment ulicy położony bezpośrednio przy PMAB
był zamknięty. Obecnie kierowcy mogą już ponownie użytkować ten fragment
jezdni.

Prace nad wystawą polską
Muzeum planuje również
zmienić dotychczasową wystawę polską mieszczącą się w bloku nr 15. Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej
– koncepcji plastycznej, architektoniczno-budowlanej i konserwatorskiej stałej wystawy
pn. „Polacy w KL Auschwitz.
Mieszkańcy ziemi oświęcimskiej w czasie II wojny światowej” podpisano 31 grudnia
2021 r. W rozstrzygniętym we
wrześniu ub. r. konkursie na
koncepcję nowej wystawy zwyciężył projekt zgłoszony przez
Adventure Sławomir Mazan,
Jarema Szandar Sp.J., Koza Nostra Studio Sp. z.o.o. oraz Biuro Usług Architektonicznych
„Profil” Sp. z o.o. Dokumentacja będzie powstawała przez
cały 2022 r.
– Musimy pamiętać, że wraz
z opracowaniem dokumentacji projektowej wykonawca
musi pozyskać wszelkie zgody
i pozwolenia administracyjne,
w tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – informuje Bartosz Bartyzel, rzecznik
prasowy Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.
W następnej kolejności rozpocznie się konserwacja bloku 15.
– Zależy nam na jak najdłuższej dostępności wystawy dla
odwiedzających, dlatego najpierw zostanie opracowana
wspomniana dokumentacja,
a dopiero w ostatniej chwili zamkniemy, zdemontujemy
obecną ekspozycję i rozpoczną
się prace konserwatorsko-budowlane – dodaje Bartyzel.
Ekspozycja zajmie dwa piętra historycznego bloku 15
w byłym obozie Auschwitz I
i będzie stanowić rozszerzenie wystawy głównej, w sposób szczególny skupiając się
na losach Polaków w KL Auschwitz. Przedstawi historię
więźniów obozu rejestrowanych jako polityczni, ale także
wszystkie inne kategorie osadzonych w nim obywateli polskich – w tym polskich Żydów,
kierowanych do Auschwitz na
zagładę. Autorem scenariusza
ekspozycji jest dr Piotr Setkiewicz, kierownik Centrum
Badań Muzeum Auschwitz.
Otwarcie nowej wystawy planowane jest na 2023 r.
Projekt finansowany jest
z nadzwyczajnego wsparcia
Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
– Marzena Wilk

5
Płatne

Z głębokim smutkiem żegnamy zmarłego

śp. Wiesława Konrada Czarnika
długoletniego Przewodniczącego
Klubu Gazety Polskiej w Oświęcimiu.
Zasłużonego działacza „Solidarności,
patriotę walczącego o wolną
i niepodległą Polskę.
Odznaczonego Krzyżem Wolności i Solidarności.
Dobrego człowieka i bardzo pracowitego.
Wyrazy serdecznego współczucia całej rodzinie składają
przyjaciele i członkowie Klubu Gazety Polskiej w Oświęcimiu

felieton

kamila drabek

Od molocha do patodeweloperki

„B

rutal Poland. Zbuduj swój betonowy PRL”
to książka, na której opis natknęłam się przypadkowo w Internecie. Choć chyba nie powinnam
mówić o przypadkowości w odniesieniu do mechanizmów stosowanych przez światowego lidera social mediów
i portali społecznościowych w celu poznania moich preferencji
i podsuwania produktu, którego kupnem mogłabym się zainteresować. Czasem mam wrażenie, że internetowe boty znają
mnie lepiej niż ktokolwiek inny, a nawet niż ja samą siebie. Taki
mamy klimat…
Wracając jednak do „Brutal Poland” – książkę wydali: Dave
Navarro i Martyna Sobecka, czyli firma Zupagrafika z Poznania.
Autorzy od 2012 r. w oryginalny sposób eksplorują architekturę
powojennego modernizmu, fotografii oraz polskie wzornictwo.
Teksty w książce są dwujęzyczne – polskie i angielskie. Dotyczą
budowli powszechnie w Polsce znanych, kojarzonych z komuną,
z minioną epoką, do której dziś wraca się w podróżach sentymentalnych. Publikacja zawiera 9 modeli do wycięcia i samodzielnego złożenia z użyciem kleju. Nie mam tej książki jeszcze
przed sobą, chwilę muszę poczekać, aż dotrze przesyłka. Jednak
już się cieszę, że coś poskładam.
Budownictwo PRL było wyśmiewane, ale dziś można na nie
spojrzeć nieco inaczej. Kiedyś mieliśmy molochy, dziś straszy
patodeweloperka. Zjawisko związane z ogromnym wzrostem
cen nieruchomości i dążeniem inwestorów do wykorzystania
każdego centymetra powierzchni, bez dbałości o jakiekolwiek
normy, a tym bardziej o socjalną użyteczność osiedli, o obecność
zieleni, o place zabaw dla dzieci. Sporo przykładów patologicznego budownictwa znajduje się w Internecie. Powstają nawet
plebiscyty i rankingi potworków budowlanych w poszczególnych
miastach. Patrzę przez okno na osiedlowe podwórko i nachodzi
mnie refleksja, że tworzone dziś nie miałoby takiej powierzchni.
Deweloper zapewne znacznie ciaśniej poustawiałby bloki. Oby
ktoś kiedyś nie wpadł na pomysł, że na większych osiedlowych
podwórkach można by jeszcze postawić jakiś budyneczek.
Zastanawiam się, jak kiedyś zostaną nazwane nasze czasy.
Czy ktoś będzie składał papierowe modele patodeweloperek? Raty kredytów hipotecznych zaciągniętych ze zmiennym
oprocentowaniem będą rosnąć, a metraże własnych M lub tzw.
apartamentów użytkowych, jak się obecnie nazywa mikrokawalerki, zapewne będą się jeszcze bardziej kurczyć – szczególnie
w miejscowościach, gdzie grunt jest bardzo drogi. I tak oto
z czasem okaże się, że wygraliśmy los na loterii, mieszkając
w peerelowskim bloku. 				

TU i TERAZ

ANDRZEJ WINOGRODZKI

Z Nowym Rokiem

J

ak ten czas leci... najbanalniejszy banał i... najprawdziwsza prawda!
Te dwa pojęcia często sąsiadują ze sobą! Mamy
już prawie miesiąc nowego roku po stronie dokonanej!
Jeszcze tylko jedenaście miesięcy i kolejny Nowy Rok, sylwester
i tym podobne przed nami – może już bez obostrzeń, dystansu
i maseczek, a może wciąż z atrybutami epidemicznego reżimu
i rygoru. Tak to wszystko wygląda, tak ułożyliśmy sobie kalendarz i stąd biorą się wszystkie nasze przyjemności i... przykrości!
Przyjemności: zabawy i uciechy świąteczno-noworoczne, powszechne rozradowanie i rozbawienie. Przykrości: świadomość
mijających lat, uciekającego czasu i nieuchronnego zmierzania
ku czemuś...
Ale nie taką „filozofią” żyją ludzie na co dzień. Po pierwszym
miesiącu roku nadchodzi drugi, a po nim kolejny, a potem to już
tylko... wiosna – dla rymu – która bywa radosna i usiana kwiatami! Kieracik czy kółeczko zmian pór roku i związanych z nimi
obrzędów i zwyczajów wciąż się obraca, bo takie jest bogactwo
naszej ludowej i narodowej kultury. W związku z tym, że to
pierwszy felieton w tym roku – i może nie ostatni! – wszystkim
wszystkiego dobrego i najlepszego – teraz, potem i bez przerwy!
Podobno życzenia noworoczne można składać do końca stycznia, a więc wszystko mieści się w normie.

wieści z ratusza
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wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu
Ile wynoszą podatki lokalne
w 2022 roku?

Defibrylatory za wygraną w konkursie

Zmieniają się stawki podatków 4. związanych z udzielaniem
lokalnych. Nowością jest brak świadczeń zdrowotnych –
3,50 zł,
opłaty za posiadanie psów.
5. pozostałych – 8,00 zł
Stawki podatku od gruntów (od 6. od budowli – 2 proc. od
wartości
1 m kw. powierzchni):
1. związanych z prowadzeniem Stawki opłaty targowej
W okresie od marca do grudnia
działalności gospodarczej –
w dni targowe, czyli wtorki,
1,03 zł,
czwartki, soboty i niedziele
2. pod wodami powierzchniowynoszą – 7, 40 zł od każdego
wymi stojącymi lub wodami
pełnego lub rozpoczętego
powierzchniowymi płynącymi
metra kw. zajętej powierzchni.
jezior i zbiorników sztucznych
W pozostałe dni – 5,20 zł.
5,17 (od 1 ha),
Sprzedaż odręczna – 3,40 zł.
3. pozostałych i gruntów
objętych obszarem rewitalizacji
Stawki opłaty targowej w
– 0,35 zł.
styczniu i lutym obniżone są
o 50 proc. W dni targowe,
Stawki podatku od budynków
czyli wtorki, czwartki, soboty
lub ich części (od 1 m kw.
i niedziele wynoszą – 3, 70 zł.
powierzchni użytkowej):
W pozostałe dni – 2,60 zł.
1. mieszkalnych – 0,70 zł,
2. związanych z prowadzeniem Sprzedaż odręczna – 1,70 zł.
działalności gospodarczej –
W 2022 roku nie będzie
25,74 zł,
pobierana opłata od posiadania
3. zajętych na prowadzenie
psów.			
działalności w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem
siewnym – 12,04 zł,

Sześć defibrylatorów AED – sprzętu ratującego życie trafiło do Oświęcimia. Miasto zakupiło je za pieniądze otrzymane od Województwa Małopolskiego, które
były nagrodą w konkursie „Małopolska Zaszczepiona”.

Więcej zapłacimy
za śmieci
Od 1 stycznia wzrosła stawka
opłaty za odbiór odpadów
komunalnych.
Za odpady płacimy 27 zł
miesięcznie za osobę. Osoby posiadające Kartę Dużej
Rodziny mogą korzystać z częściowego zwolnienia z opłaty
w wysokości 5 zł miesięcznie
za osobę. Właściciele domów
jednorodzinnych kompostujący
bioodpady w kompostowniku

przydomowym są uprawnieni do częściowego zwolnienia z opłaty
w wysokości 5 zł za nieruchomość miesięcznie.
Przypominamy, że termin
opłat za odbiór odpadów
komunalnych za I kwartał mija
15 kwietnia. Za II kwartał płacimy do 15 lipca, za III kwartał do 15 października
i za IV kwartał do 15 grudnia.
			

Dodatek osłonowy można
załatwić w Urzędzie Miasta
Mieszkańcy miasta spełniający ustawowe kryteria mogą
starać się o dodatek osłonowy,
który ma zrekompensować
wzrost cen energii elektrycznej
i gazu ziemnego. Świadczenie
będzie przysługiwać gospodarstwom domowym, które
mają przeciętne miesięczne
dochody nieprzekraczające
2100 zł w gospodarstwie
jednoosobowym bądź 1500 zł
na osobę w gospodarstwie
wieloosobowym. Dodatek
osłonowy będzie przysługiwał
za okres od 1 stycznia 2022 r.
do 31 grudnia 2022 r., a jego
roczna wysokość będzie zależała od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa
domowego (400/500 zł dla
jednoosobowego gospodar-

stwa domowego, 600/750 zł
dla 2–3-osobowego,
850/1062,50 zł dla 4–5-osobowego i 1150/1437,50 zł
dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób).
Kwota dofinansowania jest
uzależniona od źródła ciepła.
Dodatek będzie wypłacany
w dwóch ratach do 31 marca
i do 2 grudnia.
Dodatkami osłonowymi
zajmują się pracownicy Wydziału Mienia Komunalnego
338429223, 338429273.
Wypełnione wnioski można
składać na Dzienniku Podawczym przy ul. Zaborskiej 2,
do skrzynki znajdującej się
w budynku urzędu przy ul. Jagiełły 23 lub za pośrednictwem
platformy e-PUAP. 		

Władze województwa doceniły Oświęcim za wysoki poziom wyszczepienia mieszkańców miasta.
– Uznaliśmy, że w dzisiejszych czasach potrzebne są
urządzenia pomagające ratować ludzi, którym z różnych
powodów zatrzymała się akcja serca. Chcemy, aby nasi
mieszkańcy czuli się jeszcze
bardziej bezpiecznie w naszym mieście. Stąd decyzja,
aby nagrodę, którą sami wypracowali, przeznaczyć na zakup defibrylatorów – mówi
zastępca prezydenta Oświęcimia Krzysztof Kania.
Urządzenia zwiększają szanse
przeżycia poszkodowanego
w pomocy przedmedycznej,
a zainstalowany program in-

struujący pokazuje, jak postępować z poszkodowanym na
miejscu zdarzenia do czasu
przyjazdu karetki. Defibry-

latory do przywracania prawidłowego rytmu serca są
w budynkach Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zabor-

Mój pies, mój obowiązek!
Opieka nad psem wiąże się z dużą odpowiedzialnością.
Warto przypomnieć najważniejsze obowiązki, jakie nakłada
prawo na właścicieli czworonogów.

skiej 2 i ul. Ludwika Solskiego 2, kolejny jest w Miejskiej
Bibliotece Publicznej. Defibrylator jest również na wyposażeniu Straży Miejskiej.
Dwa urządzenia, które mają
zewnętrzne kapsuły będą
ogólnie dostępne. Znajdą się
w dwóch punktach miasta
na Zasolu i osiedlu Chemików. Zostaną zamontowane
na ścianach Oświęcimskiego
Centrum Kultury i Osiedlowego Domu Kultury.
– Defibrylatory są automatyczne, więc każdy będzie
mógł ich użyć, w sytuacji
gdy będzie świadkiem jakiegoś zdarzenia – podkreśla Krzysztof Kania, zastępca
prezydenta Oświęcimia.

Harmonogram
dyżurów radnych
Rady Miasta
Oświęcim
Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig
wtorek godz. 16:00–17:00

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta
Przestrzegając ich, dbamy upałem, chłodem czy opa- grozi Ci kara grzywny (od 20–
Ireneusz Góralczyk
o nasze zwierzęta, a także dami atmosferycznymi oraz 500 zł), kara aresztu bądź po- poniedziałek godz. 12:00–13:00

o wspólną przestrzeń, którą zapewniać dostęp do światła
dzielimy z innymi mieszkań- dziennego i możliwość swocami.
bodnego ruchu. Nie zapomnij
o codziennych spacerach!
Zapewnij swojemu psu odpowiednie warunki do życia! Pamiętaj o szczepieniu!
Pies jest istotą żyjącą, tak Psy podlegają obowiązkowesamo jak Ty. Jesteś mu winien mu szczepieniu przeciwko
szacunek, ochronę i opiekę. wściekliźnie. Pierwsze szczePowinieneś zapewnić mu do- pienie należy wykonać w terstęp do odpowiedniej karmy minie 30 dni od ukończenia
i świeżej wody. Pomieszcze- przez psa 3. miesiąca życia,
nie, w którym będzie prze- a następnie corocznie powtabywał, musi chronić go przed rzać. Jeśli tego nie zrobisz,

zbawienia wolności do lat 3.

2.02 godz. 13:00–15:00

Pamiętaj, że jesteś odpowieAgnieszka Tobiczyk
dzialny za swojego psa!
Komisje Budżetu i Rozwoju
Nie ma znaczenia wielkość, Miasta oraz Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji
rasa czy charakter Twojego
pupila: zawsze jesteś za nie9.02 godz. 13:00–15:00
go odpowiedzialny. Dopilnuj,
Paweł Warchoł
aby każdy spacer był przyKomisje Skarg, Wniosków
jemnością nie tylko dla Was, i Petycji oraz Oświaty, Kultury,
ale także dla przechodniów
Sportu i Rekreacji
i innych zwierząt. Niedopuszczalne jest pozostawienie
16.02 godz. 13:00–15:00
spuszczonego ze smyczy psa
Jan Adamaszek
Komisje Prawa, Bezpieczeńbez nadzoru i kontroli!
Posprzątaj po swoim psie!
Dbajmy o czystość naszego miasta. Na właścicielach
psów ciąży obowiązek natychmiastowego uprzątnięcia
zanieczyszczeń pozostawionych przez pupila, zostawionych zarówno na klatce schodowej, jak i chodniku czy
trawniku. Odchody należy
zapakować do szczelnego woreczka i wyrzucić do pojemnika na odpady.		

stwa i Porządku Publicznego,
oraz Oświaty, Kultury, Sportu
i Rekreacji

SESJA RADY Miasta
22.12.2021 r. odbyła się sesja Rady Miasta. Treść uchwał
oraz informacja o wynikach
głosowania dostępna na stronie
internetowej oswiecim.pl w zakładce Samorząd/Rada Miasta.
Na tej stronie można oglądać
transmisje sesji Rady Miasta
online, a także archiwalne
nagrania.

wieści z ratusza
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Budżet trudny i niepewny
Tegoroczny budżet miasta zakłada dochody w wysokości ponad 212 mln zł,
a wydatki na poziomie ponad 223 mln zł. Dokument został przyjęty na sesji Rady
Miasta 22 grudnia 2021 roku, na której obecnych było 20 radnych.
Za głosowało 12 radnych
z Koalicji Obywatelskiej,
Platforma. Nowoczesna oraz
niezależni. Wstrzymało się
od głosu czterech radnych,
w tym trzech z Prawa i Sprawiedliwości i jeden radny
niezależny. Nie głosowało
czterech radnych z PiS.
– Tegoroczny budżet będzie
trudny, bo jest wiele czynników zewnętrznych, które mają na niego negatywny wpływ. Jednym z nich są
zmiany podatkowe w ramach
Polskiego Ładu, który uderzył mocno w finanse samorządów, a Oświęcim stracił
ponad 18,79 mln wpływów
z podatków dochodowych
od osób fizycznych tzw. PIT
i osób prawnych tzw. CIT.
W żaden sposób nie zrekompensuje tego rządowa subwencja w wysokości
5,54 mln zł. Podwyżki cen,
które dotykają mieszkańców
czy firmy, dla nas są również
dużym wyzwaniem i mocno
drenują tegoroczny budżet.
Oświęcim będzie więc płacił
ogromne pieniądze z tytułu podwyżek cen za energię
i gaz ziemny. Według naszych
szacunków będą one wyższe o ponad 3 mln zł. [Red.
przedstawione kwoty obrazują wykresy i tabele]. Większe będą też koszty inwestycji. Kolejnym jest wzrost stóp
procentowych NBP, co spowoduje zwiększenie kosztów
obsługi długu – ocenia prezydent Oświęcimia Janusz
Chwierut.
– Będziemy elastycznie podchodzić do zaplanowanych
w budżecie działań, aby
mimo tej niełatwej sytuacji
zapewnić bezpieczne i sprawne funkcjonowanie miasta.
Chcemy zrobić wszystko, by
mieszkańcy w jak najmniejszym stopniu odczuli problemy, z jakimi się borykamy –
zapewnia.
Miasto zaplanowało ponad
23,7 mln zł na inwestycje.
Wśród tych najważniejszych
jest budowa żłobka wraz
z przedszkolem oraz parkingu przy ul. Bulwary i zagospodarowanie terenu w tym
rejonie.
– W tym miejscu powstanie
160 miejsc parkingowych,
a także bardzo interesująca
przestrzeń, tzw. otwarty amfiteatr, który umożliwi organizację imprez plenerowych.
Przystąpimy też do budowy
żłobka i przedszkola w rejonie ul. Ceglanej na Starych

bezpieczyło też pieniądze na
przebudowę dróg powiatowych.
– Dziękuję radnym Koalicji
Obywatelskiej i Platforma.
Nowoczesna za pracę nad budżetem i za głosowanie za jego
przyjęciem. Natomiast dziwię
się radnym Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie głosowali
albo go nie poparli. Uważam,
że zadania ujęte w tym dokumencie nie są polityczne, są
ważne dla mieszkańców i rozwoju miasta, a taka postawa
radnych świadczy o braku
odpowiedzialności. Tym samym ci radni nie mogą więc
przypisywać sobie zadań,
które będą realizowane w naszym mieście – kończy.

Stawach. Zakończymy przebudowę ul. Strzeleckiej wraz
z ul. Jesionową czy ulic wewnątrz osiedla Szpitalna. Będzie kontynuowana budowa
nowej drogi za Kauflandem,
przystąpimy do przebudowy
ul. Pod Borem i rozbudowy
ul. Koszykowej. Planujemy
także remonty chodników
przy ul. Tysiąclecia, a także
przy ul. Mieszka I. Rozpoczną się prace przy przygoto-

waniu koncepcji przebudowy
hali lodowej i drugiej części
parku Pokoju – wylicza prezydent.
W tym roku przy ul. Unii Europejskiej powstanie przystanek autobusowy, przebudowane zostaną bandy tafli
lodowej wraz z boksami dla
zawodników. Na skwerze
w rejonie ul. Dąbrowskiego
powstanie tzw. park kieszonkowy. Jak co roku miasto za-

Pozostałe wydatki budżetu
Na oświatę miasto przeznacza w 2022 roku 64,1 mln zł.
Transport i łączność to ponad
33,1 mln zł. Na gospodarkę mieszkaniową jest ponad
12,1 mln zł, na administrację publiczną ponad 17 mln
zł. Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano ponad 20 mln zł.
Na pomoc społeczną zabezpieczono ponad 14,8 mln zł.
Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano ponad 10,5 mln zł,
a na kulturę fizyczną blisko
13,69 mln zł. Dział Rodzina to ponad 29 mln zł. Na
walkę ze smogiem w formie
dotacji do wymiany pieców
jest 760 tys. zł. Na remonty
i modernizacje w oświęcimskich szkołach i przedszkolach przewidziano 750 tys. zł.
Są też pieniądze na wsparcie
stowarzyszeń i organizacji
pozarządowych, w tym także
oświęcimskiego hokeja. Aktualnie zadłużenie miasta wynosi 74 mln zł i zmniejszyło
się o 4 mln zł w stosunku do
poprzedniego roku.

7

Nagrody za działania na rzecz
osób starszych
Oświęcimska Rada Seniorów
przyjmuje wnioski do „Nagrody za działania na rzecz seniorów”, która jest przyznawana
osobom i instytucjom za ich
działania dla osób starszych
w Oświęcimiu w roku 2021.

Do wniosku niezbędne jest
dołączenie zgody kandydata na udział w konkursie.
Zgłoszenia przyjmuje Kapituła
nagrody i przedkłada wnioski
na posiedzenie Oświęcimskiej
Rady Seniorów. Skład Kapituły
stanowią: przewodniczący,
O przyznanie nagrody wniosko- zastępca przewodniczącego
i sekretarz Oświęcimskiej
wać mogą organizacje seniorskie, członkowie Oświęcimskiej Rady Seniorów oraz laureaci
nagrody z poszczególnych lat.
Rady Seniorów, władze
Uchwałę o przyznaniu nagrody
samorządowe miasta Oświępodejmuje Oświęcimska Rada
cim, grupa minimum 15 seSeniorów w I kwartale 2022
niorów.
roku.
Wnioski o przyznanie nagrody
Z uwagi na sytuację związaną
za rok 2021 wraz ze szczegóz pandemią COVID-19 termin
łowym uzasadnieniem należy
składać do 9 lutego 2022 roku może ulec wydłużeniu.
Dodatkowych informacji udziena adres: Oświęcimska Rada
la pracownik Wydziału Spraw
Seniorów, Urząd Miasta
Obywatelskich Urzędu Miasta
Oświęcim ul. Zaborska 2,
32-600 Oświęcim lub drogą
Oświęcim, tel. 338429310.
mailową na adres: rada.senio- 		
row@um.oswiecim.pl.

Karta z uprawnieniami
Miasto uszczelnia system gospodarowania odpadami komunalnymi.
Jednym z jego istotnych elementów jest
aplikacja, która sprawdzi, kto nie płaci za
śmieci. Kolejnym jest
specjalna karta dla
mieszkańców Oświęcimia, uprawniająca
właściciela nieruchomości do korzystania
z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych. Karta
jest potwierdzeniem
wnoszenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyposażona jest
w unikalny kod, który automatycznie odczytuje i identyfikuje dane posesji w zakresie
adresu i numeru, liczby osób
w niej zamieszkujących. Znajdą się na niej też informacje,
czy właściciele zadeklarowali posiadanie kompostownika, a każdorazowa wizyta
będzie rejestrowana pod kątem rodzaju i ilości odpadów
przekazanych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych.
– Karty będą wysyłane w lutym do właścicieli domów
jednorodzinnych wraz z informacją o zmianie opłaty
za odpady. Prosimy pamiętać, aby przy odwożeniu od-

padów gabarytowych, opon
czy np. trawy mieć ją zawsze
ze sobą. To rozwiązanie na
pewno usprawni korzystanie
z tego punktu poprzez weryfikację osób do tego uprawnionych, jak również pod kątem
ilości oddawanych odpadów
– wyjaśnia Sylwia Stachura,
naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta.
Jak dodaje, karty będą mogły
też otrzymać osoby mieszkające w zabudowie wielorodzinnej.
– Nasza specjalna karta zostanie im wydana podczas
pierwszej wizyty w PSZOK –
dodaje.		

Wieści Z RATUSZA w lokalnej TV

Budowa nowego kompleksu oświatowego na Starych Stawach ruszy w tym roku

Program informacyjny „Wieści z Ratusza” można oglądać w każdy piątek o godz. 18:00. Wiadomości są powtarzane co trzy godziny przez cały weekend. Można je oglądać na portalach www.
faktyoswiecim.pli www.oswiecimonline.pl/. Są też dostępne
na stronach www.ostv.pl oraz www.oswiecim.pl/.

Wieści z Oświęcimskiego Ratusza przygotowała Katarzyna Kwiecień
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wiadomości z powiatu

Nabór wniosków o nagrody
i stypendia dla osób
związanych ze sportem
Zarząd Powiatu w Oświęcimiu
ogłosił nabór wniosków o przyznanie nagród w działalności
sportowej i stypendiów sportowych na rok 2022. Termin
składania dokumentów w obu
przypadkach mija 11 lutego br.

Z kolei nagrody za osiągnięte
wyniki sportowe i w działalności sportowej mogą być przyznane związanym z powiatem
oświęcimskim zawodnikom,
trenerom i działaczom wyróżniającym się osiągnięciami
na niwie sportowej.
Ubiegający się o stypendia, jak
Stypendium może być przyi nagrody w dziedzinie sportu
znane zawodnikowi klubu
muszą złożyć kompletne wniosportowego mającego swą
ski w wyznaczonym terminie:
siedzibę na terenie powiatu
– na dzienniku podawczym
oświęcimskiego, który:
w budynku Starostwa Powia– posiada aktualną kartę
towego w Oświęcimiu (parter),
zgłoszenia lub inny dokument
uprawniający do udziału w za- przy ul. Wyspiańskiego 10,
– lub przesłać pocztą na adres:
wodach,
Starostwo Powiatowe w Oświę– został zakwalifikowany do
udziału we współzawodnictwie cimiu, ul. Wyspiańskiego
10, 32-602 Oświęcim /liczy
sportowym na szczeblu krajosię data wpływu wniosku do
wym lub międzynarodowym,
urzędu/.
– posiada udokumentowane
osiągnięcia sportowe – w okre- Nagrody i stypendia zostaną
przyznane w ramach posiasie 12 miesięcy poprzedzajądanych na ten cel środków
cych złożenie wniosku
– nie jest zatrudniony lub zwią- w budżecie Powiatu.
zany kontraktem, na podstawie Szczegóły, w tym wzory wniosków, dostępne są na stronie
umowy o pracę lub umowy
internetowej Powiatu: www.pocywilno-prawnej w związku
wiat.oswiecim.pl/.
z uprawianiem dyscypliny
sportowej.

Pamięć i rozwój. Dyskusja
o tegorocznych inwestycjach
w ramach OSPR
O przygotowaniach
do realizacji tegorocznych zadań
w ramach Oświęcimskiego Strategicznego
Programu Rządowego i kontynuacji
rozpoczętych w ub.
roku inwestycji rozmawiali 12 stycznia
przedstawiciele samorządów-beneficjentów OSPR-u.
Na spotkaniu w sali sesyjnej
w internacie powiatowego „Chemika” spotkali się
włodarze Powiatu Oświęcimskiego, Miasta Oświęcim,
Gminy Brzeszcze, Chełmek
i Oświęcim. Obecni byli także
przedstawiciele Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Powiat reprezentowali
starosta oświęcimski Andrzej
Skrzypiński, wicestarosta Paweł
Kobielusz, członek zarządu
Jerzy Mieszczak oraz naczelnik
wydziału inwestycji, rozwoju
i dróg Łukasz Mędrysa.
Witając gości, starosta Andrzej
Skrzypiński przypomniał,
że pomysłodawcą Oświęcimskiego Strategicznego Programu
Rządowego był długoletni
prezydent Oświęcimia Andrzej
Telka.
W tym roku dzięki środkom
z OSPR-u, własnym funduszom
oraz wsparciu miasta i gminy
Oświęcim Powiat Oświęcimski
zmodernizuje i przebuduje
zniszczony trakt powiatowy
ul. Nideckiego w Oświęcimiu
(os. Błonie) oraz ul. Niwy,
Sportowej i Ofiar Faszyzmu
w Brzezince. Ponadto w br. wykona dokumentację projektową
do planowanej w przyszłym
roku modernizacji zniszczone-

Powiat nie oszczędza na inwestycjach
Rada Powiatu w Oświęcimiu głosami rządzącej koalicji (Platforma Obywatelska.
Nowoczesna Koalicja Obywatelska, Koalicja Obywatelsko-Samorządowa KOS
2018 i Porozumienie Samorządowe Powiatu) przyjęła pod koniec grudnia budżet
Powiatu Oświęcimskiego na 2022 rok.
Mimo negatywnych skutków
związanych z trwającą pandemią koronawirusa oraz
niekorzystnymi dla samorządów terytorialnych rządowymi zmianami podatkowymi,
utrzymana została dynamika
wydatków
inwestycyjnych,
w tym na powiatowe drogi,
budynki i obiekty sportowe.
Pozytywne opinie o projekcie budżetu Powiatu Oświęcimskiego na 2022 rok przedstawiły Regionalna Izba
Obrachunkowa i komisje
Rady Powiatu. Uchwały budżetowej nie poparli radni
klubu PiS (z wyjątkiem radnej tego klubu Ewy Pawlusiak, która wstrzymała się od
głosu).
Dochody Powiatu w 2022 r.
zaplanowano na poziomie
193 719 837 zł, w tym:
– dochody bieżące w kwocie
179 565 142 zł,
– dochody majątkowe w kwocie 14 154 695 zł.
Największą pozycję w dochodach bieżących stanowią:
• subwencje w wysokości
88 961 694 zł,

• udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
i prawnych w wysokości
43 167 846 zł.
Należy podkreślić, że wspomniana na wstępie zmiana przepisów prawa skutkuje zmniejszeniem dochodów
z udziałów w podatkach
o co najmniej 10 mln zł w porównaniu z rokiem 2021.
Po stronie wydatkowej najważniejszym przy konstruowaniu
budżetu na rok 2022 było zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania jednostek w taki
sposób, aby mogły prawidłowo
realizować swoje zadania.
Wydatki Powiatu ustalono
na poziomie 220 967 399 zł,
w tym:
– wydatki bieżące w kwocie
183 599 637 zł,
– wydatki majątkowe w kwocie 37 367 762 zł, w tym:
• edukacja (budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu etap
II i III) – 14 988 000 zł (40%
wydatków
majątkowych).
Łączny koszt trzech etapów
oszacowany jest aktualnie na

ponad 59,5 mln zł, a zakończenie realizacji przewidziane
jest na 2023 rok,
• drogi – 13 995 409 zł (37%
wydatków majątkowych),
• kultura fizyczna (kontynuacja budowy obiektu lekkoatletycznego przy popularnym „Chemiku”) – 7 130 000
zł (19% wydatków majątkowych).
W tym roku zaplanowano
m.in.: przebudowę – drogi powiatowej ul. Nideckiego w Oświęcimiu (os. Błonie)
i drogi powiatowej ul. Niwy,
Sportowa i Ofiar Faszyzmu
w Brzezince, kontynuację

modernizacji ul. Beskidzkiej
w Witkowicach i Nadwiślańskiej w Bobrku, ponadto opracowanie dokumentacji na
przebudowę ul. Wadowickiej
w Porębie Wielkiej, ul. Głównej, pl. św. Macieja i Mostowej w Bielanach, ul. Lanckorona w Łazach i ul. Głównej
w Grojcu.
Deficyt budżetowy zostanie
pokryty poprzez emisję obligacji i z wolnych środków na
rachunku bieżącym. Zadłużenie Powiatu utrzymuje się
na niskim poziomie i wynosi
32 mln zł. 		

Muzeum Pamięci w nowej siedzibie
go odcinka drogi powiatowej
ul. Wysokie Brzegi i ul. Szpitalnej w Oświęcimiu.
Uczestnicy spotkania nie
ukrywali, że wskutek galopujących cen materiałów budowlanych i robocizny, szacunkowe
koszty poszczególnych zadań
coraz bardziej się rozjeżdżają
z realnymi wycenami robót.
Przykładowo, na modernizację ul. Nideckiego wstępnie
planowano 2,8 mln zł, a teraz
okazuje się, że spływają oferty
na kwoty rzędu 4,5 mln zł.
A to stawia przed włodarzami
nie lada wyzwanie, które może
nawet skutkować ograniczeniem zakresu inwestycji.
Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy jest realizowany
od 1997 r. Zadania wykonane
w dotychczasowych etapach
OSPR przyczyniły się do rewitalizacji otoczenia miejsca pamięci masowej zagłady, poprawy
dostępności komunikacyjnej
w Oświęcimiu i ościennych
gminach oraz wyeksponowania
walorów turystycznych i edukacyjnych.
W ostatnim okresie do Programu dołączyły gminy Brzeszcze
i Chełmek. W górniczej gminie
kontynuowana jest rewitalizacja
parku miejskiego, a w Chełmku
planowana jest budowa wieży
widokowej im. Rotmistrza
Pileckiego oraz zagospodarowanie dwóch stawów.

Włodarze Powiatu Oświęcimskiego odwiedzili 11 stycznia nową siedzibę Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi
Oświęcimskiej.
Placówka mieści się w przystosowanym do potrzeb muzealników i przyszłych odwiedzających historycznym
budynku, tzw. Lagerhausie (ul.
Kolbego, w sąsiedztwie oświęcimskiej uczelni i centrum
dialogu i modlitwy). Oficjalne
otwarcie Muzeum planowane
jest pod koniec kwietnia br.
Członkowie zarządu powiatu, których po obiekcie oprowadzała dyrektor MPMZO
Dorota Mleczko byli pod
wrażeniem ekspozycji i zastosowanej palety multimedialnych nowości.
Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej to
samorządowa instytucja kultury, której organizatorem jest
Powiat Oświęcimski, a organem współprowadzącym Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rozpoczęło
działalność w czerwcu 2018
roku.
Misją Muzeum jest prowadzenie działań mających na celu
upamiętnienie mieszkańców
ziemi oświęcimskiej, ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej i pomocy, jaką niejednokrotnie

z narażeniem życia nieśli oni
więźniom KL Auschwitz.
Muzeum pod koniec zeszłego roku przeprowadziło się
z pomieszczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy do docelowej siedziby przy ul. Kolbego. Obiekt usytuowany jest
ok. 200 metrów od byłego
niemieckiego obozu KL Auschwitz. W okresie międzywojennym był magazynem
surowca Zakładu Polskiego Monopolu Tytoniowego,
a w czasie niemieckiej okupacji pełnił pomocniczą funkcję
dla obozu KL Auschwitz jako
magazyn SS „Lagerhaus” (ma-

gazyn żywnościowy dla obozowej załogi SS).
Na potrzeby Muzeum liczący przeszło 100 lat budynek
został w środku gruntownie
zmodernizowany i wyposażony w najnowsze zdobycze
techniki. Do bryły obiektu dobudowano klatkę schodową
i zamontowano windę. Otoczenie budynku wzbogaciło się o miejsca parkingowe,
uliczki dojazdowe z obu stron
obiektu oraz nasadzenia. Powstaje stała wystawa wzbogacona o instalacje multimedialne. Za powstanie ekspozycji
odpowiedzialna jest firma De-

ko-Bau, która ma na swoim
koncie m.in. takie realizacje,
jak: Muzeum Armii Krajowej
w Krakowie, Muzeum Wody
– Hydropolis we Wrocławiu,
Muzeum Emigracji w Gdyni, Muzeum Pamięci Sybiru
w Białymstoku czy Muzeum
Polskiej Piosenki w Opolu.
Ważnym elementem jest ścieżka edukacyjna, która znajduje
się na placu od strony ul. Kolbego. Na ścieżkach ustawiono
8 rzeźb-odlewów dziecięcych
postaci, z opisami młodych
mieszkańców ziemi oświęcimskiej, którzy z narażeniem
życia pomagali więźniom Auschwitz.
Otwarcie placówki planowane
jest pod koniec kwietnia br. To
Miesiąc Pamięci. W kwietniu
przypada także kolejna rocznica deportacji przez niemieckich okupantów mieszkańców Oświęcimia i okolicznych
miejscowości w związku z budową i rozbudową obozu koncentracyjnego Auschwitz.
Głównym celem MPMZO
jest stworzenie nowoczesnego
centrum gromadzenia i opracowywania materiałów dokumentujących ludzkie losy
w kontekście historycznym.

Strona płatna,
przygotowana przez
Starostwo Powiatowe
w Oświęcimiu
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Oświęcimianka z czterema thrillerami
Cztery książki napisane w dwa lata. Takim osiągnięciem
może poszczycić się oświęcimianka Sylwia Bies, która zadebiutowała na krajowym rynku wydawniczym w 2020 roku.
Fot. zbiory MBP w Oświęcimiu

W grudniu ubiegłego roku
w Miejskiej Bibliotece Publicznej Galeria Książki
w Oświęcimiu odbyło się spotkanie autorskie z pisarką,
które promowało jej czwarty
thriller psychologiczny noszący tytuł „Arcykapłanka” (premiera odbyła się 5 listopada
2021 r.).
Sylwia Bies jest oświęcimianką z urodzenia i z wyboru,
absolwentką polonistyki na
Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie. To pisarka, która zawodowo spełnia się jako
stylistka paznokci i nauczyciel
szkoły policealnej. Największą
miłością Sylwii Bies są książki, dalekie podróże i puchate
kocury. Prowadzi bloga, na
którym relacjonuje swoje zagraniczne wyjazdy. Jej marzeniem jest odwiedzenie sześciu
kontynentów. Ale marzy też
o niekończących się pomysłach na dobre opowieści.
Sylwia Bies zadebiutowała w marcu 2020 roku thrillerem psychologicznym pt.
„Fikcja”. Następnie ukazały się: „Kobieta w kapeluszu”
(2020), „Ludzie niczyi” (2021)

Sylwia Bies spotkała się
z czytelnikami w Galerii
Książki w grudniu ubiegłego
roku

oraz „Arcykapłanka” (2021).
Wszystkie pozycje wydało
wydawnictwo Vectra. W swoich książkach kreuje silne
kobiece bohaterki i porusza
trudne, aktualne tematy, takie
jak przemoc domowa, stalking, zaginięcia, zdrady i samotność. Czytelnicy twierdzą,
że jej powieści wciągają i trzymają w napięciu od pierwszej
do ostatniej strony, nie dając

Po przerwie spowodowanej
pandemią Salezjańskie Jasełka
powróciły na scenę.
Premierowy spektakl można
było zobaczyć 6 stycznia
w Sali Teatralnej przy parafii
Matki Bożej Wspomożenia
Wiernych w Oświęcimiu.
Na scenie pojawiło się ponad
osiemdziesięcioro małych
i dużych aktorów, którzy bardzo angażowali się w odtwarzane postaci i którym występ
sprawiał widoczną radość.
Zaprezentowały się m.in.:
przedszkolaki z Przedszkola
Samorządowego im. Treflika
w Zaborzu w roli aniołków
i uczennice ze Szkoły Podstawowej w Grojcu, w górali
wcieliły się dzieci i byli wychowankowie salezjańscy, krakowiaków odtwarzała schola
i liturgiczna służba, a Mazurów
– parafianie i sympatycy Dzieła
Salezjańskiego. Byli też trzej
królowie, Święta Rodzina
oraz wiele zaangażowanych
osób, odpowiadających

kamila drabek

60 lat minęło...

O

święcimskie Centrum Kultury powstało w 1996 r.
z połączenia Zakładowego Domu Kultury Zakładów Chemicznych „Oświęcim”
i Miejskiego Ośrodka Kultury. W związku z jubileuszem
60-lecia naszego „Domu Kultury” zbieramy, przypominamy, prezentujemy to, co zostało zapisane na kartach jego
historii. Zapraszamy do lektury tego i kolejnych artykułów,
w których pokażemy różno-

rodność i wielogłosowość kulturalnych działań naszego Jubilata.
Zakładowy Dom Kultury Zakładów Chemicznych
„Oświęcim” zaprojektowali
w 1958 r. warszawscy architekci: Józef Zbigniew Polak,
Mirosław Jagiełło i Stanisław
Brykalski. Budowę zrealizowano w latach 1960–1962
pod nadzorem oświęcimskich
architektów: Tadeusza Gabora i Andrzeja Rygla. 10 marca 1962 r. oficjalnie otwarto

za światło, dźwięk czy charakteryzację, których nie widać
na scenie, a których praca jest
niezbędna.
W salezjańskich przedstawieniach od lat biorą udział całe
rodziny, co dodaje opowieści
głębi i rodzinnego charakteru.
Nad całością przedsięwzięcia czuwa Jolanta Zapała,
związana z jasełkami od 2004
roku. Odpowiada za reżyserię
i scenografię, jest także autorką
scenariusza. Kierownikiem sceny jest ks. Ryszard Szymeczko,
prowadzący jedną z pięciu
salezjańskich grup teatralnych.
Podczas spektaklu zebrani
mogli zobaczyć ludowe stroje
rodem z Podhala, Krakowa czy
Mazur, a także poznać tradycyjne tańce i śpiewy z tych regionów. Zostały też poruszone
istotne współcześnie kwestie
– Święty Józef prosił o zgodę
na świecie, „Anioł Polski”
przypomniał, jak wiele nasz
kraj zawdzięcza boskiej opiece,
nawiązano też do pandemii.
– ekt
Fot. OCK

jubileusz ZDK–MOK–OCK

się odłożyć przed poznaniem
zaskakującego zakończenia.
To, że spod jej pióra od początku wychodzą thrillery
psychologiczne stało się przypadkiem. Autorka, która od
kilku lat nosiła się z zamiarem
napisania „Fikcji”, gdy już zaczęła twórczy proces, myślała
o tym, że książka będzie powieścią obyczajową. W założeniu miała być to historia
o kobiecie, która traci męża,
a później zostaje wmanewrowana w sytuację dość niejednoznaczną. Jednak opowieść
potoczyła się dalej. Sylwia
Bies fabułę bardziej rozbudowała, doszły typowe wątki
thrillerowe, czyli tajemnica
z przeszłości i historia rodzinna w tle. W efekcie powstał
psychologiczny thriller. Może
autorka z naturalną łatwością
tworzy powieści w tym gatunku, bo sama najchętniej sięga
po tego rodzaju beletrystykę
i kryminały?
Dlaczego warto sięgać po
książki Sylwii Bies? Co czytelnicy w nich znajdą?
– Piszę tak, jak lubię czytać.
A lubię jak dzieje się spo-

ro, jak są nagłe zwroty akcji,
jak lektura pobudza do refleksji. Jak powieść zostaje
gdzieś w nas, gdy wwierca się
w głowę i długo jeszcze po zamknięciu ostatniej strony nie
daje o sobie zapomnieć. Myślę, że takie są moje powieści. Przynajmniej staram się,
żeby takie były. Jeśli ktoś lubi
dobry thriller psychologiczny, ale bez epatowania brutalnością i okrucieństwem to są
to powieści właśnie dla takich
osób. Polecam moje książki
dla osób lubiących bohaterów
niejednoznacznych, ponieważ nie buduję postaci jednoznacznie dobrych albo złych.
To są postaci irytujące, to nie
są raczej postaci, w których
znajdziemy sobie potencjalnego książkowego przyjaciela,
z którym będziemy się mocno utożsamiać. Ale to jest celowe, z tego względu, że chcę,
żeby każdy po przeczytaniu
moich powieści zastanowił
się nad źródłem zła w człowieku i tym, co powoduje, że
wybieramy taką drogę, a nie
inną. Zachęcam do czytania
moich thrillerów i do dyskusji
ze mną, bo bardzo lubię dostawać odzew od czytelników
– mówi Sylwia Bies w programie „Wydało się” wydawnictwa Vectra.
– Marzena Wilk

Salezjańskie Jasełka powróciły

obiekt – przecięcie wstęgi nastąpiło w obecności premiera
Józefa Cyrankiewicza.
Warto wspomnieć, że Zakładowy Dom Kultury ZChO
stał się następcą Klubu Fabrycznego Zakładów Chemicznych „Oświęcim”, który w latach powojennych był
animatorem życia kulturalnego pracowników i ich rodzin przybywających tu z różnych stron kraju. W latach 50.
XX w. potrzeby środowiska
lokalnego rosły, załoga zakła-

Fot. z albumu „Witold-K at Sotheby’s”, Warszawa, Amsterdam 2007

dów się powiększała, miasto
się rozrastało. Rada Zakładowa ZChO podjęła decyzję
o sfinansowaniu budowy nowego obiektu kultury.
W latach 60. XX w. budynek Zakładowego Domu Kultury ZChO wyróżniał się na
tle ówczesnego polskiego budownictwa. W innej sytuacji
politycznej być może uzyskałby międzynarodowe nagrody
w dziedzinie architektury.
Obiekt o powierzchni ponad 4600 m kw. zawiera salę
widowiskową na 516 miejsc,
scenę z zapleczem technicznym, garderobami i tzw. kieszenią sceny z rampą oraz
wiele innych pomieszczeń.
„Zakładowy Dom Kultury
czeka na was” pisał w 1962 r.
„Oświęcimski Chemik”. „Po
lewej stronie sale prób, po prawej stylowa kawiarnia, piękny
holl, sala teatralna, na górze
zaś teatr lalek, czytelnia beletrystyczna i gabinety specjalistyczne” – przedstawiał autor artykułu, przekonany, że
ktoś, kto pierwszy raz wchodził do ZDK, musiał dostrzec
piękno wnętrz. Szczególną
uwagę zwracała wielkofor-

Wielkoformatowa polichromia na suficie oraz na ścianie
balkonu w sali widowiskowej

matowa polichromia na suficie oraz na ścianie balkonu
w sali widowiskowej, namalowana w 1961 r. przez Witolda Kaczanowskiego, wówczas
młodego artystę, absolwenta
warszawskiej Akademii Sztuk
Pięknych (14 czerwca 2004 r.
autor obejrzał ją po raz pierwszy po 40 latach od namalowania). Poza tym wyróżniały
się dwie mozaiki: jedna w sali
kameralnej i druga – wykonana w 1962 r. na ścianie frontowej budynku przez architekta i rzeźbiarza Franciszka
Habdasa z innymi twórcami,
a zaprojektowana przez Józefa
Zbigniewa Polaka z zespołem.
W 1999 r. budynek Oświęcimskiego Centrum Kultury wyposażono w podjazd
dla osób niepełnosprawnych.
W 2011 r. przeprowadzono

konserwację 50-letniej polichromii Witolda Kaczanowskiego. W 2012 r. odnowiono
elewację budynku wraz z tarasami zewnętrznymi i instalacją elektryczną, nawiązując do
pierwotnego wyglądu obiektu. W 2014 r. wyremontowano salę widowiskową, wyposażając ją w nowe fotele i nowy
ekran do wyświetlania filmów.
W 2017 r. przebudowano najbliższe otoczenie OCK – schody, chodniki, parkingi, pochylnie dla rowerów, kanalizację
sanitarną i opadową oraz wybudowano nowe podjazdy
dla osób niepełnosprawnych.
Władze miasta pozyskują i inwestują środki w renowację
i rewitalizację obiektu, który
od 60 lat istnieje w sercu osiedla Chemików i cieszy mieszkańców Oświęcimia.
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Ferie w mieście

Muzyczny początek roku

Trwają ferie zimowe. Jak co roku miejskie placówki przygotowały
ciekawą ofertę dla dzieci i młodzieży, by uatrakcyjnić dwutygodnio- Koncerty noworoczne są tradycją, która spotyka się z entuwy odpoczynek tym, którzy spędzają go w Oświęcimiu.
zjazmem i dużym zainteresowaniem melomanów. W Oświęcimskim Centrum Kultury muzyczne przywitanie nowego
Muzeum Zamek w Oświęcimiu zaprosiło dzieci wraz z opiekunami na za- roku odbyło się 2 stycznia z zachowaniem zasad sanitarnych.
Fot. zbiory Muzeum Zamek

jęcia edukacyjno-kreatywne.
W pierwszym tygodniu ferii odbyły
się w Ratuszu warsztaty „Wokół kuchni i stołu” (na fot.), podczas których
uczestnicy poznali dawne sprzęty i naczynia kuchenne, tradycyjne sposoby
parzenia kawy i herbaty oraz zasady kulturalnego zachowania się przy stole.
W drugim tygodniu Zamek proponuje
warsztaty „Z historią w teatrze”, które
przybliżą oświęcimskie legendy i opowieści, nawiązujące do historii miasta. Uczestnicy dowiedzą się, jak wyglądały dawne teatry
jarmarczne oraz wykonają własny teatrzyk wraz z kukiełkami.

Koncert pt. „Koncert Wiedeński – Noworoczna Gala”
dla oświęcimskiej publiczności wykonała Królewska Orkiestra pod dyrekcją Myrona
Krila – dyrektora artystycznego Filharmonii Tarnopolskiej
oraz europejskiej klasy soliści
międzynarodowych scen.
Muzycy przenieśli słuchaczy
do roztańczonego i magicznego Wiednia – zabrzmiały największe przeboje króla

walca Johanna Straussa, arie
i duety z najsłynniejszych
operetek: „Zemsty nietoperza”, „Barona cygańskiego”, „Księżniczki czardasza”,
„Wesołej wdówki” i „Krainy uśmiechu”. Wieczór ten
był też podróżą na nowojorski Broadway, nie zabrakło utworów grupy ABBA
„Mamma mia” i „Dancing
Queen”, Whitney Houston
„All at once”, a także muzyki

filmowej czy też „Hallelujah”
Leonarda Cohena.
Wykonawcami noworocznej
gali byli: Myron Kril – dyrygent, Sylwia Frączek – sopran,
Sławomir Naborczyk – tenor,
Roman Czawa – wokal, Duo
Ladies – wokal i Lwowska Orkiestra Królewska. O oprawę
artystyczną wydarzenia zadbali mimowie i szczudlarze
„Te Złote”.
– In

W ofercie Oświęcimskiego Centrum
Kultury znalazły się zajęcia o bardzo

różnorodnej tematyce.
Odbyły się pięciodniowe warsztaty teatralne, dziennikarskie, dj’skie i tworzenia bajek na kartach Kamishibai. Miłośnicy komiksów wzięli udział w warsztatach
z Rafałem Szłapą, znanym twórcą komiksu i ilustracji do gier. Uczestnicy zajęć
z ceramiki tworzyli miseczki na drobiazgi i kolorowe kafelki (na fot.), a dzieci,
które wybrały warsztaty szycia, własnoręcznie wykonały pluszowe przytulanki.
W drugim tygodniu zaplanowano warsztaty plastyczne, muzyczne, ceramiczne, zajęcia z legorobotyki i kolejną odsłonę warsztatów szycia maskotek.

we warsztaty o charakterze edukacyjno-zabawowym pt. „Lecimy w kosmos i do
gwiazd”. Uczestnicy stworzyli rakietę
z kartonu (na fot.), kolorowy krąg planet,
wysłuchali miniwykładu na temat kosmosu, namalowali gwieździste niebo. Wzięli
też udział w warsztatach i tajemniczym
pokazie iluzji.
Również podczas drugiego tygodnia ferii w ODK Zasole będzie interesująco.
Na dzieci czekają warsztaty ceramiki,
turniej NHL 20 i otwarte spotkanie z hokeistą Klubu Re-Plast Unia Oświęcim, trzydniowe
warsztaty muzyczne, warsztaty „Laboratorium Techniki Komputerowej ODK”, warsztaty programowania z robotami Dash i Dot oraz zimowy spacer do Miejskiego Zakładu Komunikacji
w Oświęcimiu.
Oświęcimska Galeria Książki przygotowała dla dzieci w wieku 8–12 lat zajęcia
literacko-plastyczne bazujące na postaci
Neli, małej reporterki.
Dzieci młodsze wraz z rodzicami w okresie ferii zimowych mogą korzystać z Mikroświata Zabawy i ze strefy zabaw dla
najmłodszych na I piętrze Biblioteki.
Strefy te wyposażone są w: suchy basen z konstrukcją wspinaczkową, domki
wielkoformatowe, klocki wielkoformatowe, teatrzyk, zabawki sensoryczne, tablice manipulacyjne, zjeżdżalnię, sklepik i kawiarenkę wraz z akcesoriami, stoły do lego z zestawami klocków do budowania, gry planszowe i karciane, stanowiska komputerowe.
Na dzieci starsze i młodzież czeka Dział Multimedi@ z salkami kinowymi, playstation 3 i 4,
xboxem, podłogą interaktywną, rowerkiem treningowym, dotykowym stołem multimedialnym, piłkarzykami, cymbergajem i stołem do ping-ponga.
W hali lodowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbywają się ślizgawki. W drugim tygodniu ferii można skorzystać: we wtorek 25.01 i czwartek 27.01 w godz. 12:30–13:30
i 17:30–18:30, w środę 26.01 i sobotę 29.01 w godz. 12:30–13:30 i 18:00–19:00, w piątek 28.01
w godz. 12:30–13:30 oraz w niedzielę 30.01 w godz. 14:30–15:30 i 18:00–19:00. Na miejscu
można wypożyczyć łyżwy na podstawie dobrowolnego pozostawienia dokumentu ze zdjęciem.

Fotograficzne przejście z mroku
Wystawa fotografii Joanny Chrząszcz pt. „Światło(cienie)”
prezentowana jest w sali Forum Międzynarodowego Domu
Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.
Autorka podkreśla, że „Światło(cienie)” to konsekwencja
jej poprzedniej wystawy zatytułowanej „W mroku”, którą zaprezentowała na swojej
stronie internetowej.
– Tym razem postanowiłam
dokonać przejścia z mroku
w jasność i z jasności w mrok,
przy czym najbardziej istotna jest dla mnie przestrzeń
pomiędzy tymi dwoma światami. Dla mnie niebagatelne
znaczenie ma samo przejście
jako wyznacznik pokonywania czasu i przestrzeni mi danej, a właściwie zadanej. Zdecydowałam się tym samym
na odczarowanie mroku, powszechnie kojarzonego ze
smutkiem, złem, samotnością
czy alienacją – zaznacza Joanna Chrząszcz.
– Moje wędrowanie pomiędzy jasnością i mrokiem to
również poszukiwanie harmonii. Staram się uchwycić
to, co w chaosie rzeczywiście
porządkuje nasza percepcja
świata. Dla mnie chaos natury – słuszny, twórczy i będący praojcem wszelkiej materii

– jest ujarzmiany przez kulturę, a zatem ten element działań ludzkości, który świadczy
o sile człowieka – dodaje.
Joanna Chrząszcz jest absolwentką liceum plastycznego
w Nowym Wiśniczu, ukończyła filologię rosyjską i kulturoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz
studia podyplomowe „Totalitaryzm-Nazizm-Holokaust”.
Pracuje jako konserwatorka
w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Jest też edukatorką. Lubi
podróżować i poznawać nowe

miejsca i ludzi. Fotografia zajmuje sczególne miejsce wśród
jej zainteresowań, a najbardziej sprawia jej przyjemność
wykonywanie zdjęć architektury i rzeźb.
Wystawa
„Światło(cienie)”
Joanny Chrząszcz będzie
prezentowana w sali Forum
MDSM do 8 lutego. Partnerami przedsięwzięcia są: Firma Inżynierska EnCo, Fabryka Maszyn i Urządzeń OMAG
Sp. z o. o., Austrotherm Sp.
z o. o. i RE-Bau Sp. z o. o.
– In
Fot. MDSM w Oświęcimiu

Fot. zbiory MBP Galeria Książki

Fot. zbiory ODK Zasole

Osiedlowy Dom Kultury Zasole przygotował dla dzieci pięciodnio-
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Głos młodego pokolenia

Remake „Malarza”

klasyki polskiego kina amatorskiego z 1983 roku stoją filmowcy z Amatorskiego Klubu
Filmowego „Chemik” z Oświęcimskiego Centrum Kultury.
Realizacja obrazu pt. „Malarz
– czterdzieści lat później” wyreżyserowanego przez Piotra
Struczyka L.F. zakończyła się
w grudniu ubiegłego roku.
– Już dziesięć lat temu chciałem urzeczywistnić ten projekt, ale wówczas nie pozwalały mi na to środki techniczne
– mówi Piotr Struczyk L.F.
Wzorem oryginału remake filmu został zrealizowany techniką animacji, wymyśloną przez
Henryka Lehnerta, zwaną
zdjęciami rwanymi i przedstawia sytuację, w której malarz
– w tej roli Marek Czardyban,
walczy z plamą. W oryginale
z 1983 roku czerwona plama,
jak mówił Henryk Lehnert,
oznaczała narzucanie człowiekowi czegoś na siłę. Trzeba zaznaczyć, że autor we wszystkich swoich realizacjach starał
się operować symboliką.

pejzaż za mgłą

Fot. Krzysztof Janik

Film pt. „Malarz” Henryka Lehnerta, nieżyjącego utytuło- 7 grudnia 2021 roku minęło 35 lat od otwarcia Międzynarodowanego oświęcimskiego filmowca amatora prawie po czter- wego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. Z okazji jubileuszu powstał cykl krótkich nagrań pn. „Przesłanie Świaddziestu latach doczekał się nowej, współczesnej wersji.
ków historii opowiedziane głosami młodego pokolenia”.
Za tym swoistym remakiem

– Uważam, że warto czasami
przypomnieć o zdjęciach rwanych Lehnerta, bo to jest taki
mały lokalny wynalazek, o którym nadal mówi się w łódzkiej
filmówce – podkreśla Struczyk.
Autor współczesnej wersji
„Malarza” nie chce zdradzać
zakończenia nowej odsłony
filmu, ale zapewnia, że podobnie jak kiedyś, treść odpowiada dzisiejszej rzeczywistości
politycznej.
– A może to jest tylko film
o plamie? – ucina z uśmiechem oświęcimski filmowiec.

W realizacji filmu „Malarz –
czterdzieści lat później” wzięły udział między innymi żona
i córka Henryka Lehnerta –
Wiesława i Katarzyna Lehnert.
Obraz został zakwalifikowany
do udziału w 20. Międzynarodowym Festiwalu Filmów Nieprofesjonalnych „Kochać człowieka” (27–29 stycznia br.),
organizowanym przez Oświęcimskie Centrum Kultury,
i wówczas będzie miał swoją
premierę.
– In

bogna wernichowska

Na dobry początek...

C

hociaż zabawy sylwestrowe
uważano przez cały wiek
XIX za zwyczaj cudzoziemski, a w Galicji tylko austriaccy prezesi sądów
we Lwowie i Krakowie urządzali dla swoich urzędników
i ich rodzin przyjęcie z tańcami, dni rozpoczynające nowy
rok były czasem składania życzeń. Częste wzmianki w pamiętnikach z epoki świadczą,
że przez cały styczeń odwiedzano się wzajemnie, składając życzenia i tradycyjnie
przynosząc symboliczne podarunki. Bakalie i orzechy
w czerwonych sakiewkach
na szczęście, pudełka pierników – z życzeniami zdrowia,
butelki wina czy pitnego miodu – na powodzenie i radość.
W wyższych sferach panie
prowadzące salony towarzyskie (a we Lwowie, Krakowie
i większych miastach Galicji
było ich niemało) przez cały
styczeń odbierały od stałych
gości bombonierki… Żona
krakowskiego profesora medycyny Stanisława Pareńskiego – Eliza, której salon
artystyczny przy ulicy Wielopole był tłumnie uczęszczany, w styczniu 1890 roku
otrzymała tyle noworocz-

nych bombonierek, że przekazała je na karnawałowy bal
Towarzystwa Dobroczynności. Kunsztowne pudełeczka
pełne „kasztanów w lukrze,
marcepanowych kulek, rumowych wiedeńskich pralinek,
fiołków kandyzowanych licytowano później na balu przed
kotylionem (…), a sumę 350
reńskich przekazano na zimową pomoc dla najuboższych”
– o czym donosił tygodnik
„Czas”.
Noworoczne wizyty –
w myśl ówczesnego obyczaju
składać można było przez cały
styczeń. Odwiedzali się więc
ludzie spokrewnieni czy zaprzyjaźnieni – przestrzegając
zasady, że młodsi wiekiem czy
społecznym statusem wybierają się do starszych i bardziej
znaczących. Gospodarze podejmowali ich – zależnie od
pory wizyty w przyjęty w karnawale sposób. Jeśli zjawiali się w porze podwieczorku,
stół zastawiony był rozmaitymi słodkościami – chrustem, piernikiem z bakaliami
i szczególnie lubianymi w Galicji różami karnawałowymi
– formowanymi na kształt
kwiatów kruchymi ciastkami z nadzieniem z różanej
konfitury… Toast wznoszo-

no domową nalewką i lampką
wina koniecznie czerwonego
– ten kolor trunku symbolizował oczekiwane w nowym
roku zdrowie i powodzenie
we wszystkim.
Goście zaproszeni na kolację byli podejmowani pasztetem z zająca, swojskimi wędlinami i pieczenią z sarny
czy dzika, a pod koniec biesiady na stole pojawiał się tort
orzechowy. I to menu miało
szczególne znaczenie – potrawy z dziczyzny spożywano z nadzieją, że w nowym
roku dopisze materialny dostatek, a ciasto z orzechami –
aby zapewnić sobie zdrowie,
a w przyszłości – długowieczność.
Początek roku był pracowitym czasem dla listonoszy – niemal cały dzień krążyli po mieście, roznosząc
ozdobne karty, listy i paczuszki. Powszechny był obyczaj,
że wtedy właśnie odzywali
się korespondencyjnie ludzie
pragnący podtrzymać rodzinne czy koleżeńskie więzi, pomimo braku częstszych
kontaktów. Listy z życzeniami noworocznej pomyślności
i wiadomościami o aktualnym
powodzeniu (czy niestety
jego braku) pisano do przy-

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży to instytucja,
której głównym celem jest
edukacja młodzieży oparta o historię II wojny światowej oraz biografie i spotkania
z Ocalałymi z byłego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. Bazując na znaczeniu i symbolice byłego obozu,
MDSM realizuje koncepcję
pedagogiczną
„Auschwitz
jako miejsce nauki”.
Specyfikę instytucji współtworzyli byli więźniowie KL
Auschwitz, którzy wsparli ideę
budowy MDSM i ukierunkowali jego działalność pedagogiczną. Wywarli oni wpływ na
kształt i formę modelowych
projektów instytucji. Zespół
MDSM szczyci się przyjaźnią,
jaką obdarzyli go Świadkowie
historii, a ich współpraca nie
ogranicza się jedynie do organizacji spotkań z młodzieżą.
Na podstawie losów byłych
więźniów KL Auschwitz powstają zajęcia dydaktyczne:

seminaria i warsztaty, a także
publikacje.
Młodzież, która miała możliwość osobistego spotkania
Ocalałych z Auschwitz czuje
się często „wyróżniona”, ale
też zobowiązana do niesienia ich przesłania kolejnym
pokoleniom.
Uczestniczki
i uczestnicy podróży studyjnych, międzynarodowych seminariów, warsztatów oraz
wolontariuszki i wolontariu-

jaciół z lat szkolnych, byłych
współpracowników, a także
osób niegdyś bliskich. Wątek
dawnych ukochanych rozdzielonych przez koleje losu,
którzy mimo wszystko chcą
podtrzymać chociaż wątłą
więź, pisząc do siebie listy
raz do roku, często pojawiał
się nie tylko w ówczesnej literaturze, ale i pamiętnikach.
I chyba dla adresatów tych
serdecznych kart znaczyły bardzo wiele, skoro taka
okazjonalna korespondencja
trwała nawet kilka dziesiątków lat – aż do śmierci któregoś z nich. Autorka książki
o życiu towarzyskim i obyczajowym Krakowa w połowie
XIX stulecia Maria Estreicherówna wspominała „pewną
szacowną niewiastę”, która –
w młodości zmuszona przez
rodzinę do rozstania z ukochanym wymogła na rodzicach, że nie będą ją zmuszać
do małżeństwa. Po ich śmierci żyła samotnie ze spadku,
raz do roku pisząc do dawnego narzeczonego, który od
dawna mieszkał w Ameryce – i wzajemnie otrzymując
od niego list. Zawsze wraz
z pismem przychodziła też
zza oceanu mała paczuszka,
a w niej jakiś oryginalny drobiazg. Panna Maria zapamiętała „bransoletkę ze srebra
z pięknymi turkusami, nóż do
papieru z uchwytem rzeźbionym na kształt głowy Indianina w pióropuszu i sakiewkę

z miękkiej skóry wyszywaną
barwnymi paciorkami”. Tych
upominków było zresztą dużo
więcej, gdyż dawny ukochany
przebywał w Ameryce prawie 30 lat… I wciąż pamiętał
o młodzieńczej miłości chociaż „życie jego potoczyło się
innym torem” – o czym starsza przyjaciółka panny Estreicherówny mówiła „z pogodną melancholią”.
Prezenty
noworoczne
przesyłali nie tylko oddaleni
krewni i przyjaciele, ale również właściciele firm, a nawet
dużych kancelarii, z których
usług korzystano przez miniony rok.
Wydawnictwa i związane
z nimi księgarnie bądź redakcje obdarowywały klientów
egzemplarzami najbardziej
poczytnych książek nieraz ilustrowanych, a zawsze w twardych okładkach. W ten sposób
można było skompletować
wydanie dzieł Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa czy
poezji Marii Konopnickiej,
Deotymy czy Asnyka. „Tygodnik Ilustrowany” przez kilka lat z rzędu przesyłał swym
prenumeratorom na nowy
rok reprodukcje rysunków
Andriollego, przedstawiających sceny z „Pana Tadeusza”.
Lwowska kancelaria notarialna Bacharewicza obdarowała w roku 1884 wszystkich,
którzy byli nawet okazjonalnymi klientami – notesami
w twardej oprawie i kalenda-

sze MDSM podzielili się osobistymi refleksjami ze spotkań
ze Świadkami historii w krótkich nagraniach filmowych.
Z okazji jubileuszu 35-lecia
MDSM w okresie od 7 grudnia minionego roku do
27 stycznia br. na Facebooku
instytucji publikowane są filmy z cyklu „Przesłanie Świadków historii opowiedziane
głosami młodego pokolenia”.
– In

Do 27 stycznia na Facebooku MDSM publikowane są
filmy z cyklu „Przesłanie Świadków historii opowiedziane
głosami młodego pokolenia”

rzami do postawienia na biurku – co uchodziło za nowość
w dziedzinie użytecznych
przedmiotów, a krakowski
„Czas” chwalił wielce pomysł
lwowskiego notariusza. Ciekawym może być fakt, że po
stu i więcej latach takie notesy zawierające bynajmniej
nie daty terminów urzędowych czy sądowych załatwień
trafiały do archiwów zapisane osobistymi wynurzeniami osób, które uznały, że białe karty ujęte w płócienne
okładki mogą być powiernikiem myśli i uczuć…
Z epoki, gdy noworoczne
laurki z życzeniami wysyłały
powszechnie nie tylko instytucje, ale i ludzie świadczący
codzienne usługi – handlowcy, listonosze, pracownicy
wodociągów, bileterzy teatrów i sal koncertowych, zachowały się też liczne mniej
lub bardziej udane rymowanki. Wszystkie odwoływały się
do łask fortuny i wszelkich
upragnionych, dobrych spełnień. Jak chociażby treść otoczonej graficznymi wyobrażeniami wszelkich kształtów
butelek laurki słynnej wytwórni wódek i nalewek Baczewskiego ze Lwowa, rozsyłanej w styczniu 1892 roku,
która głosiła: „Topiąc troski
w wódce, w winie, miodzie,
piwie, ponczu, soku – Zmian
na lepsze w nowym roku…”.
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Recital inspirowany miłością
Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza 6 lutego o godz.
18:00 na inspirowany miłością i jej różnymi obliczami recital
fortepianowy Anny Lipiak pt. „Miłość w muzyce”.
Pianistce towarzyszył będzie
ze słowem o muzyce Grzegorz
Niemczuk.
Będzie to pierwszy z czterech
recitali fortepianowych w wykonaniu Anny Lipiak i Grzegorza Niemczuka, zaplanowanych w bieżącym roku przez
OCK w ramach projektu
Dom otwarty z cyklu Muzyka
– źródło skojarzeń.
W programie recitalu znajdą się utwory Klary i Roberta Schumannów opisujące
wielkie romantyczne uczucie,
kompozycje Fryderyka Chopina opiewające marzenia
i wielkie uczucie oraz legendarna historia mitologicznej

Anna Lipiak uważana jest za
„jedną z najzdolniejszych pianistek młodego pokolenia”.
Talent odkryty już w wieku
5 lat umożliwił jej pobieranie lekcji gry na fortepianie.
A niezwykle prężnie rozwijająca się kariera pozwoliła
wykonać już ponad 140 recitali w 15 krajach na 2 kontynentach. Artystka doskonale czuje się w pełnej ekspresji
muzyce romantycznej i posiada w stałym repertuarze koncertowym ponad 70 utworów.
miłości Orfeusza i Eurydyki Jest również laureatką 20 mięopisana piękną i wzruszającą dzynarodowych konkursów
muzyką Christopha Wilibal- pianistycznych.
– adam
da Glucka.

WYDARZENIA
W OŚwięcimskim CENTRUM Kultury
27–29.01 20. Międzyna13.02 godz. 18:00 koncert
rodowy Festiwal Filmów
„Walentynki z TVS”.
Nieprofesjonalnych „Kochać
człowieka” 2022.
czytaj obok
30.01 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
czytaj s. 2

4.02 godz. 19:30 „Raz, dwa,
trzy... dzieści lat jak jeden
koncert!” – koncert zespołu
Raz, Dwa, Trzy.

„Czarna Rękawiczka” ma 10 lat
Z okazji jubileuszu 10-lecia działalności Kabaret „Czarna
Rękawiczka” z Uniwersytetu Trzeciego Wieku przygotował
premierowy program pt. „Kochajmy się”.
Program zostanie zaprezentowany 15 lutego o godzinie
17:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury. Wstęp za zapro-

szeniami, które będą dostępne
w kasie OCK od 1 lutego.
Kabaret „Czarna Rękawiczka” powstał w październiku

Z okazji zbliżającego się Dnia
Zakochanych Telewizja TVS
zaprasza na wyjątkowy koncert
w wykonaniu Kasi Piowczyk,
Jacka Silskiego, Magdy, Zbyszka Lemańskiego oraz Izabeli
Fojcik.
Bilety można nabyć w kasie
OCK oraz na platformie Kup
Bilecik. Do 6 lutego trwa
przedsprzedaż: parter 50 zł,
balkon 45 zł. Po tym terminie
bilety w cenie: 60 zł parter
oraz 55 zł balkon.
15.02 godz. 17:00 „Kochajmy się” – premierowy program
Kabaretu „Czarna Rękawiczka” z Uniwersytetu Trzeciego
Wieku działającego w Oświęcimskim Centrum Kultury, prezentowany z okazji jubileuszu
10-lecia Kabaretu.
czytaj obok

2011 roku i skupia grupę pasjonatów – słuchaczy oświęcimskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Swój pierwszy
program pt. „Być albo nie być,
czyli, jak polubić Nasz Trzeci
Wiek” zaprezentowali w maju
2012 roku podczas jubileuszu
15-lecia działalności UTW.
Od chwili powstania z Kabaretem pracowała, realizując
autorskie programy, Łucja Jurys. Jubileuszowy program
przygotowała Małgorzata Zakutyńska. Kabaretowi akompaniuje na fortepianie Janina
Okońska.

6.02 godz. 18:00 „Miłość
w muzyce” – recital fortepianowy Anny Lipiak, w ramach
projektu Dom otwarty z cyklu
Muzyka – źródło skojarzeń.
czytaj obok 18.02 godz. 19:00 „Enzymy
i Pioruny” – stand-up Piotrka
Szumowskiego.
12.02 „Internet Rzeczy”
– wykład dr Bożeny Tyran
w ramach Oświęcimskiego
Uniwersytetu Dziecięcego
•godz. 10:00 grupa wiekowa
10–12 lat,
•godz. 11:30 grupa wiekowa
6–9 lat
(Małopolska Uczelnia Państwo- Wydarzenie dla widzów dorosłych.
wa).

Burzliwa historia związku gwiazd

25.02 godz. 18:00 „Klimakterium... i już” – muzyczny
spektakl komediowy.

„Być jak Elizabeth Taylor” to spektakl
o jednej z najsłynniejszych par w dziejach Hollywood.
Spektakl „Być jak Elizabeth
Taylor” w reżyserii Jakuba
Przebindowskiego odbędzie
się 25 marca o godzinie 19:00
w Oświęcimskim Centrum
Kultury. Na scenie będzie
można zobaczyć Małgorzatę Foremniak, Pawła Deląga,
Martynę Kliszewską i Jakuba
Przebindowskiego.
Akcja spektaklu przenosi widza do roku 1976, kiedy do
wybitnego psychologa To-ny’ego Slawersa przychodzi
wieloletnia pacjentka Eliza-

beth Taylor. Niespodziewanie
zjawia się też Richard Burton. Znana aktorska para,
która zaledwie rok wcześniej
po raz drugi stanęła na ślubnym kobiercu, zamierza się
rozstać. Retrospekcje do lat
60. i pierwszej połowy 70.
XX w. pozwalają przyjrzeć
się historii burzliwego związku gwiazd, w którym namiętność miesza się z zazdrością,
a popularność i sława stają
się przeszkodą w budowaniu
Bilety w cenie 130 zł i 115 zł.
właściwych relacji.

12.02 godz. 16:00, 19:00
„Porwanie” – spektakl komediowy w reżyserii Artura Barcisia w wykonaniu (w zmiennej
obsadzie) Barbary Kurdej-Szatan/Katarzyny Ucherskiej,
Damiana Kulca, Antoniego
Pawlickiego, Piotra Grabowskiego/Marcina Perchucia
i Artura Barcisia.

26.02 godz. 18:00 „Klimakterium 2, czyli menopauzy
szał” – muzyczny spektakl
komediowy.
5.03 godz. 19:00 Koncert
„The Queen Symphonica”
w wykonaniu International
Queen Chamber Orchestra,
z udziałem Kenny Hoostera
oraz Ladies Trio.
20.03 godz. 16:00, 19:00
„Przygoda z ogrodnikiem” –
spektakl komediowy w wykonaniu (w zmiennej obsadzie)
Anny Muchy, Jakuba Wonsa/
Anny Korcz, Michała Sitarskiego, Katarzyny Cichopek/
Magdaleny Smalary, Wojciecha
Medyńskiego/Jakuba Wonsa,
Bogdana Kalusa.

25.03 godz. 19:00 „Być jak
Elizabeth Taylor” – spektakl
w wykonaniu Małgorzaty
Foremniak, Pawła Deląga, Martyny Kliszewskiej i Sambora
Czarnoty/Jakuba Przebindowskiego.
czytaj obok
2.04 godz. 17:00 „Cudowna
terapia” – spektakl komediowy w wykonaniu (w zmiennej
obsadzie) Dominiki Ostałowskiej/Edyty Jungowskiej/Olgi
Bończyk, Dariusza Kordka/
Marcina Kwaśnego, Andrzeja
Młynarczyka/Artura Pontka/
Dariusza Taraszkiewicza.
23.04 godz. 18:00 „Życie”
– stand-up Antoniego Syrka-Dąbrowskiego i program
„I tak się powoli żyje” Łukasza
Kowalskiego.
13.05 godz. 18:00 „Niespodziewany powrót” – spektakl
komediowy w wykonaniu Daniela Olbrychskiego i Tomasza
Karolaka.
20.05 godz. 18:00 „Mozart
i Beethoven – wielcy klasycy”
– recital fortepianowy Grzegorza Niemczuka w ramach
projektu Dom otwarty z cyklu
Muzyka – źródło skojarzeń.

Galeria „Tyle światów”
26.01–27.02 „Ludzie festiwali” – wystawa fotografii
Grzegorza Bargiela.

Wystawy
26.01–13.02 XII Ogólnopolskie Biennale Fotografii
„Kochać człowieka” 2021 –
wystawa prac nagrodzonych
i wyróżnionych.
26.01–13.02 Wystawa plakatów filmowych ze zbiorów AKF
„Chemik”.
15.02–2.03 „Malarstwo
i biżuteria” – wystawa prac
Agnieszki Krzemień.
18.02–8.03 Wystawa prac
uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy.

Uniwersytet Trzeciego
Wieku
1.02 godz. 14:00 „Podziały
społeczne wewnątrz współczesnych państw” – wykład prof.
Joachima Dieca.
8.02 godz. 14:00 „Napoleon – fakty i mity” – wykład
dr Agnieszki Fulińskiej.
15.02 godz. 17:00 Jubileusz
Kabaretu „Czarna Rękawiczka” i spektakl pt. „Kochajmy
się”. Wstęp za wejściówkami
dostępnymi w kasie OCK
od 1.02.
czytaj obok
22.02 godz. 14:00 „Sztuka
jako możliwość, sztuka jako
konieczność” cz. 3 – wykład
Anny Krawczyk.
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Osiedlowy Dom Kultury Zasole
ul. Obozowa 16, Oświęcim
tel./faks: 338411195
www.odkzasole.pl,
odkzasole@odkzasole.pl

REpERTUAR
Naszego KINA
„Nasze magiczne Encanto”
(b.o.), prod. USA 2021, reż.
Jared Bush, Byron Howard,
99 minut
25–26.01 godz. 10:00

cja 2021, reż. Petr Oukropec,
80 minut
7–10.02 godz. 16:30

2021, reż. Pedro Almodóvar,
120 minut
18–24.02

„Gierek” (15 l.), prod. Polska
2021, reż. Michał Węgrzyn,
140 minut
7–10.02 godz. 18:00
11.02 godz. 16:30

„Hazardzista” (15 l.), prod.
Chiny, USA, Wielka Brytania
2021, reż. Paul Schrader, 109
minut
18–24.02

Sztuka na ekranie

„Misiek. Ekipa na wakacjach”
(b.o.), prod. USA 2020, reż.
Anthony Bell, 90 minut
25–26.01 godz. 16:00

WYDARZENIA W ODK ZASOLE
27.01 godz. 18:00 „Etno
Kamczatka, czyli w krainie
wulkanów, niedźwiedzi
i kawioru” – spotkanie podróżnicze z Marzeną Gąsior
w ramach projektu Inspiracje,
cyklu Horyzonty.

„Frida. Viva la Vida” – film
z cyklu Art Beats, 90 minut
14.02 godz. 18:00

„C’mon C’mon” PREMIERA
(15 l.), prod. USA 2021, reż.
Mike Mills, 108 minut
25.01 godz. 17:45
26.01 godz. 19:45
31.01–1.02 godz. 18:00
2.02 godz. 17:00
3.02 godz. 20:00

„Wszystko poszło dobrze”
(15 l.), prod. Francja 2021,
reż. François Ozon, 113 minut
14–17.02

„Martin i magiczny las” (8 l.),
prod. Czechy, Niemcy, Słowa-

„Matki równoległe” PREMIERA (15 l.), prod. Hiszpania

Filmy o człowieku
Podczas Międzynarodowego Festiwalu
Filmów Nieprofesjonalnych „Kochać
człowieka” będzie można zobaczyć filmy poświęcone człowiekowi i jego miejscu we współczesnym świecie.
Celem przedsięwzięcia, które już po raz 20 odbędzie się
w Oświęcimskim Centrum
Kultury, jest kształtowanie postaw miłości i szacunku wobec
człowieka poprzez ukazanie
w filmowym zapisie tematyki związanej ze wszystkimi
aspektami jego życia.
Tegoroczne spotkanie filmowców amatorów odbędzie się
w dniach od 27 do 29 stycznia w Oświęcimskim Centrum Kultury pod patronatem „UNICA” – Światowej
Unii Kina Nieprofesjonalnego
i Prezydenta Miasta Oświęcim.
Do udziału nadesłano 143 filmy, spośród których do konkursu komisja zakwalifikowała
67 filmów z 8 krajów (Brazylia,
Francja, Hiszpania, Irak, Izrael, Polska, Wenezuela, Włochy). Podczas festiwalu będzie
je można zobaczyć, a filmy
twórców obecnych podczas
pokazów zostaną omówione przez członków jury. Lista
prezentowanych obrazów do-

stępna na stronie internetowej www.ock.org.pl/. Wstęp
na prezentacje konkursowe
jest wolny, z zachowaniem dopuszczalnego limitu miejsc.
Filmy oceni jury w składzie: Maria Malatyńska (filmoznawca, krytyk filmowy),
Lidia Duda (reżyser, dokumentalista), Andrzej Celiński (reżyser, operator filmowy,
aktor, dramaturg), Aleksander Dyl (operator filmowy),
Andrzej Przeździecki (przewodniczący Federacji Niezależnych Twórców Filmowych
w Polsce).
Festiwalowi towarzyszyć będzie wystawa nagrodzonych
prac XII Ogólnopolskiego
Biennale Fotografii „Kochać
człowieka”, które odbyło się
w 2021 roku. Można ją będzie
oglądać do 13 lutego w holu
górnym OCK.
Festiwal jest realizowany przy
wsparciu finansowym Miasta
Oświęcim.
– ekt

7.02–31.03 „Obrazy kojące
duszę” – wystawa malarstwa
Pauliny Niemczyk, w ramach
„Podróż intuicyjna” – wystawa projektu Prezentacje, cyklu
fotografii z podróży Michała
Przestrzeń artystyczna.
Szczęśniaka, w ramach projektu Inspiracje cyklu Horyzonty.
Wystawa mieści się na I piętrze
ODK Zasole.

Wystawy

„Moje wspaniałe życie” (15 l.),
prod. Polska 2021, reż. Łukasz
Grzegorzek, 100 minut
„Moja mama gorylica” (7 l.),
25.01 godz. 19:45
prod. Dania, Norwegia, Szwe26.01 godz. 17:45
cja 2020, reż. Linda Hambäck,
„Lamb” (15 l.), prod. Islandia, 75 minut
14–17.02
Polska, Szwecja 2021, reż.
Valdimar Jóhannsson, 106 minut
31.01–1.02 godz. 20:00
2.02 godz. 15:00
3.02 godz. 18:00

Liceum Sztuk Plastycznych
oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Krakowie na wydziale
Teresa Wontor-Cichy jest histo- Wychowanie Plastyczne. Zajrykiem, pracownikiem Centrum muje się głównie malarstwem
Badań Państwowego Muzeum sztalugowym, ikonami, projekAuschwitz-Birkenau w Oświętowaniem znaków graficznych,
cimiu, autorką wielu publikacji linorytem i poezją.
poświęconych historii obozu
Auschwitz, m.in. „Życie religijne więźniów chrześcijańskich
w KL Auschwitz”.
Podczas spotkania przybliży
historię figurki Matki Boskiej
Niepokalanie Poczętej, która
została wyrzeźbiona w stolarni
obozu Auschwitz przez jednego
z konspirantów, Bolesława
Kupca z Poronina. Figurka była
gestem podziękowania dla
mieszkańców ziemi oświęcimskiej za pomoc więźniom.

Światowy
Dzień Kota
„Świat według kota” (7 l.),
prod. Holandia 2018, reż.
Mark Verkerk, 85 minut
17.02 godz. 18:00

program:

17.02 godz. 18:00 „Niezwykły Kirgistan – kieruj się na
południe” – spotkanie podróżnicze z Piotrem Tarczyńskim,
w ramach projektu Inspiracje,
cyklu Horyzonty.
czytaj poniżej
24.02 godz. 17:30 „Matka
Boża zza drutów – niezwykła
historia figurki z obozu Auschwitz” – spotkanie z Teresą
Wontor-Cichy w ramach Klubu
Historycznego ODK Zasole.

czwartek, 27.01
•godz. 11:00–14:00 i 15:30–
17:30 – projekcje konkursowe i omówienia filmów
(wstęp wolny)
•godz. 18:00 inauguracja
festiwalu – koncert muzyki filmowej w wykonaniu Orkiestry
Miasta Oświęcim (wejściówki
do odbioru w kasie OCK)
piątek, 28.01
•godz. 9:00–14:00 i 15:30–
17:30 projekcje konkursowe
i omówienia filmów (wstęp
wolny)
•godz. 18:00 „Kabaret
śmierci” – projekcja filmu
oraz spotkanie z reżyserem
Andrzejem Celińskim i operatorem filmowym Aleksandrem
Dylem (wejściówki do odbioru
w kasie OCK)

sobota, 29.01
•godz. 15:00 zakończenie festiwalu – ogłoszenie wyników
i wręczenie nagród (wstęp
wolny)

Do 31.01 „Strony ciepła” –
wystawa malarstwa Grzegorza
Giermka, w ramach projektu
Prezentacje, cyklu Przestrzeń
artystyczna.
Grzegorz Giermek mieszka
w Tomicach, pracuje jako
nauczyciel w Szkole Podstawowej w Woźnikach. Ukończył

Paulina Niemczyk jest absolwentką Wydziału Malarstwa
Akademii Sztuk Pięknych im.
Jana Matejki w Krakowie.
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, tkaniną artystyczną,
fotografią, tworzeniem obiektów i instalacji, organizacją
wystaw i projektów. W swoich
pracach czerpie inspiracje
z natury, architektury i podróży.
Fascynują ją obce kultury
i orientalne wzornictwo.
Obecnie uczy podstaw rysunku
i malarstwa w prywatnych
pracowniach plastycznych.
Mieszka i pracuje w rodzinnym
mieście, Tychach.

Kieruj się na południe
Podczas kolejnej odsłony podróżniczych spotkań wspomnieniami z Kirgistanu podzieli się Piotr Tarczyński.
Piotr Tarczyński jest dziennikarzem i miłośnikiem fotografii, którą zajmuje się od
ponad 30 lat. Jest też podróżnikiem, który odwiedził 21
krajów, część z nich kilkanaście razy. W ciągu ostatniej
dekady najczęściej wyjeżdżał
do krajów byłego Związku Sowieckiego – Białorusi, Ukrainy i Kirgistanu.
Kirgistan to położony w Azji
Centralnej górzysty kraj, najczęściej kojarzony z jurtami
i jeźdźcami na koniach, stanowiącymi główne motywy

w katalogach i folderach turystycznych.
– Podczas spotkań autorskich,
bogato ilustrowanych fotografiami, opowiadam o codziennym życiu mieszkańców Kirgistanu: Kirgizów, Uzbeków,
Tadżyków i przedstawicieli
innych narodowości. Zapraszam na spacer po ulicach
i tętniących życiem orientalnych bazarach. Kontrapunktem są zdjęcia gór będących
nieodłączną częścią kirgiskiego krajobrazu – mówi Piotr
Tarczyński.

Spotkanie pt. „Niezwykły Kirgistan – kieruj się na południe”
odbędzie się w ODK Zasole
17.02 o godz. 18:00, w ramach
projektu Inspiracje, cyklu Horyzonty. Wstęp wolny.
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Muzeum Zamek w Oświęcimiu
ul. Zamkowa 1, Oświęcim
tel. 338424427
www.muzeum-zamek.pl

Rok gospodarski
w trzech odsłonach
Muzeum Zamek w Oświęcimiu zaprasza na nową wystawę czasową „Rok gospodarza w sztuce, relikcie, etnografii”.

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

Działania w Bibliotece Galeria Książki W LUTYM
WYSTAWA
Koziołek poleca najlepsze
książki dla dzieci z ostatnich lat.
1–28.02, Galeria Przechodnia.

się kocem i z kubkiem gorącej,
aromatycznej herbaty sięgnąć
po ulubioną lekturę. Dla zakochanych i romantycznych dusz,
ale przede wszystkim na miłośników czytania będą czekały
wymarzone tytuły, po które
koniecznie trzeba sięgnąć
w walentynki. A jakie? Zapraszamy do biblioteki! Obiecujemy, że będzie uczuciowo,
burzliwie, gorąco i na pewno
niejeden raz łza zakręci się
w oku.
Czytelników zapraszamy również do zabawy w walentynkowym konkursie na Facebooku
Biblioteki: „Zakochana literatura – połącz pary”, a w naszej
bibliotecznej księgarni będą
czekały „uczuciowe” tytuły
w bardzo atrakcyjnych cenach!

Udział bezpłatny, liczba miejsc
ograniczona, według kolejności
zgłoszeń.
Zapisy w Bibliotece Młodych
osobiście lub tel. 338479801.

KOCIA MUZYKA
Warsztat muzyczno-ruchowy
dla dzieci w wieku do 7 lat.
17.02, g. 17:00, KlasopraDZIECKO BEZPIECZNE W IN- cownia I p.
Udział bezpłatny, liczba miejsc
TERNECIE
Zajęcia komputerowo-plastycz- ograniczona, według kolejności
ne dla dzieci w wieku 8–12 lat. zgłoszeń. Zapisy w Bibliotece
8.02, g. 17:00, Klasopracow- Młodych osobiście lub tel.
338479801.
nia parter.
Udział bezpłatny, liczba miejsc
ograniczona, według kolejności MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ
JĘZYKA OJCZYSTEGO
zgłoszeń. Zapisy w Bibliotece
21.02, w godzinach otwarcia
Młodych osobiście lub tel.
Biblioteki, Wypożyczalnia
338479801.
i Biblioteka Młodych.
Ten dzień został ustanowiony,
DZIEŃ BEZPIECZNEGO
by uświadomić sobie różnoINTERNETU
Wystarczy kilka kroków, by być rodność i przede wszystkim
wartość języka ojczystego,
bezpiecznym w sieci
bo kiedy troszczymy się o ję8.02, godz. 17:00, Aula,
zyk, chronimy naszą kulturę
wstęp wolny.
i tożsamość!
Internet to niewyczerpane
W tym dniu Czytelnikom
źródło wiedzy, dostęp do
informacji, możliwość spotkań zaproponujemy tematyczną
literaturę i zakładki z trudnymi
z drugim człowiekiem, ale
wyrazami, pułapkami. A na
także i miejsce, które może
facebooku Biblioteki zaprawiązać się z potencjalnymi
szamy do udziału w konkursie
zagrożeniami.
W ramach Dnia Bezpiecznego językowym.
Internetu zapraszamy naszych
POLAK MAŁY – MIĘDZYNAczytelników na spotkanie
RODOWY DZIEŃ JĘZYKA
z funkcjonariuszami Komendy
OJCZYSTEGO
Powiatowej Policji w OświęPakiety dla młodych czycimiu, by przypomnieć sobie
zasady bezpiecznego internetu. telników z łamigłówkami
i ćwiczeniami doskonalącymi
umiejętność posługiwania się
SENIORZE TRENUJ PAMIĘĆ
językiem polskim, wydawane
RAZEM Z NAMI
do rozwiązania w domu.
W ramach tego działania
9 i 23 lutego na seniorów będą 21.02, w godzinach otwarcia
czekały zestawy ćwiczeń umy- Biblioteki, Biblioteka Młodych
słu do zabrania i rozwiązania
STRUKTURY Z NATURY
w domu.
Ćwiczenia mają na celu popra- – KREATYWNE ŚWIECE
W SZKLE
wiać pamięć i koncentrację.
Warsztaty rękodzielnicze dla
Zestawy będą wydawane
dorosłych.
bezpłatnie w Wypożyczalni
Poprowadzi Eko Przystanek.
przez cały dzień w godzinach
23.02, godz. 17:00, Studio
otwarcia Biblioteki.
robota I p.
Koszt 18 zł, płatne przy zapiZ SERCEM DO KSIĄŻEK
sie. Zapisy w dziale promocji
14.02, w godzinach otwarcia
od poniedziałku do piątku
Biblioteki.
w godz. 8:00–14:00 liczba
Czytelników, którzy „mają
serce do książek” w walentynki miejsc ograniczona
zapraszamy do Biblioteki,
PREHISTORYCZNE
ponieważ nie mamy cienia
wątpliwości, że również książka BRYKANKI
świetnie zawiera się w idealnej Zajęcia ruchowe dla dzieci
w wieku do 7 lat.
wizji walentynkowego czasu
24.02, g. 17:00, Aula
czy romantycznego wieczoru,
kiedy po prostu można otulić

ZAPISY NA ZAJĘCIA KODOWANIA DLA SENIORÓW
Zapisy do grupy z podstaw
kodowania na cykl ośmiu spotkań. Zajęcia co dwa tygodnie,
w jednym dniu o stałej godzinie. Czas każdego spotkania
1,5 godziny, koszt całego cyklu
40 zł, płatne z góry.
Zapisy w Dziale Promocji
osobiście lub tel. 338479816
w godzinach 8:00–14:00.
Rozpoczęcie zajęć po zebraniu
pełnej grupy.

NAJLEPSZY CZYTELNIK ROKU 2022 GALERII KSIĄŻKI
Konkurs skierowany do aktywnych czytelników biblioteki,
w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież do lat
16 i dorośli. Konkurs trwa od
1.02 do 31.12.2022.
Wypożyczaj, czytaj, wygrywaj.
Zapraszamy do udziału.

MBOTY – DO ROBOTY
Warsztaty kodowania robotów
dla dzieci w wieku 10–14 lat.
3.02, g. 17:00, Klasopracownia parter.
Udział bezpłatny, liczba miejsc
ograniczona, według kolejności
Otwarcie ekspozycji zaplano- dzi rolniczych, z których wiele zgłoszeń. Zapisy w Bibliotece
wano na niedzielę, 13 lutego nie jest już dziś używanych czy Młodych osobiście lub tel.
o godzinie 15:00, wstęp wol- rozpoznawalnych, ale ich na- 338479801.

ny. Wernisażowi towarzyszyć
będzie występ młodych harfistów ze Szkoły Muzycznej I i II
stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie.
Wystawa prezentuje rok gospodarski w życiu człowieka
w trzech odsłonach: w miniaturach średniowiecznych,
w neolicie oraz w etnografii.
– Od czasów prehistorycznych rytm ludzkiego życia,
czas pracy i odpoczynku był
determinowany przez roczny cykl słoneczny oraz wynikające z niego zmieniające się
pory roku. Wystawa „Rok gospodarza w sztuce, relikcie, etnografii” to swoisty kalendarz
gospodarski, który ukazuje
nie tylko cykliczność przyrody, ale też zmiany, które zaszły
w rozwoju używanych narzę-

zwy nadal funkcjonują w naszej codzienności, np. w przysłowiach: „proste jak budowa
cepa” czy „leje jak z cebra”
– mówi Monika Sitek z Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
Ekspozycję stworzono w oparciu o zbiory Muzeum Archeologicznego w Krakowie,
Muzeum Nadwiślański Park
Etnograficzny w Wygiełzowie,
Muzeum Zamek w Oświęcimiu oraz prace twórców
– pasjonatów średniowiecznych manuskryptów. Będzie
ją można oglądać do 27 marca br.
Wernisaż zostanie zorganizowany w reżimie sanitarnym.
Organizator zastrzega sobie
prawo do jego odwołania lub
zmiany terminu.
– oprac. ekt

Koncert na Dzień Kobiet
6 marca o godz. 18:00 – w ramach kolejnej odsłony Zamkowych Wieczorów
Muzycznych – wystąpi Kamil Kubas
z zespołem.
Kamil Kubas to wokalista
i twórca autorskich tekstów
muzycznych. Wystąpił w programach „Bitwa na głosy”,
gdzie występował w finałowej drużynie Ewy Farnej oraz
„All together now. Śpiewajmy
razem!”. Jego debiutancki singiel z teledyskiem „Nie boję
się żyć” ma ponad 60 tys. wyświetleń w serwisie YouTube.
Obecnie artysta bierze udział
w licznych projektach muzycznych oraz koncertuje z autorsko-coverowym repertuarem.
Podczas koncertu w Muzeum
Zamek Kamil Kubas wraz ze
znakomitymi
krakowskimi
muzykami zaprezentuje znane
polskie i zagraniczne przeboje.

Bilety w cenie 30 zł do nabycia
w Zamku i w Ratuszu. Koncert odbędzie się zgodnie z aktualnym reżimem sanitarnym.

ZAPISY NA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE DLA DOROSŁYCH
Zajęcia na poziomie podstawowym.
Cykl 8 spotkań, raz w tygodniu, w ustalonym dniu,
o stałej godzinie. Czas każdego
spotkania 1,5 godziny. Koszt
całego cyklu 40 zł, płatne
na pierwszym spotkaniu.
Zapisy w Dziale Promocji
osobiście lub tel. 338479816
w godzinach 8:00–14:00.
Rozpoczęcie zajęć po zebraniu
pełnej grupy. 10 osób w grupie.

formatowymi, zjeżdżalnią
i sklepikiem.
Wypożyczalnia dla dorosłych
(2 piętro):
•kody do bazy IBUK Libra,
•bookbox do samodzielnego wypożyczania i zwrotu
książek,
•audiobooki dla dorosłych
•czytniki, czytaki, tablety z kodami legimi.
Zapraszamy od poniedziałku
do piątku, w godzinach
11:00–19:00. Uczestnicy
zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego. Zbiory
biblioteczne można wypożyczać osobiście lub zamawiać
telefonicznie 338479810,
33 8430165 lub mailowo:
infobroker@mbp-oswiecim.pl.
Zachęcamy naszych Czytelników do korzystania
z samoobsługowych urządzeń
do wypożyczania i zwrotu
książek – bookbox, zwracania
książek do wrzutni całodobowej i zamawiania książek telefonicznie, mailowo lub przez
konto Użytkownika i odbierania
ich w książkomacie.
Bookboxy są dwa i znajdują się
zarówno w Wypożyczalni,
jak i w Bibliotece Młodych.

Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI
w Oświęcimiu udostępnia
również bezpłatnie, w godzinach otwarcia, z zachowaniem
reżimu sanitarnego:
Informatorium (parter):
•całodobowy książkomat przy
wejściu do Biblioteki od
strony Alei Pisarzy, naprzeciw
wrzutni,
•księgarnia z książkami nowymi i używanymi,
•prasa codzienna,
•szachy,
•ksero,
•Multimedi@ (parter):
•salki kinowe,
•playstation 3 i 4,
•xbox,
•podłoga interaktywna,
•rowerek treningowy,
•dotykowy stół multimedialny,
•piłkarzyki,
•cymbergaj.
Mikroświat Zabawy (parter):
•suchy basen z konstrukcją
wspinaczkową,
•domki wielkoformatowe,
•klocki wielkoformatowe,
•teatrzyk,
•zabawki sensoryczne,
•tablice manipulacyjne.
Biblioteka Młodych (1 piętro):
•bookbox do samodzielnego wypożyczania i zwrotu
książek,
•stanowiska komputerowe
z dostępem do Internetu,
•audiobooki dla dzieci,
•gry planszowe i karciane,
•skanery,
•stół do lego z zestawami
klocków do budowania,
•strefa zabaw dla najmłodszych z domkiem wielko-

Książkomat stanowi bezkontaktową alternatywę wypożyczeń, umożliwiającą odbiór
zamówionych książek 24/dobę.
Znajduje się przy wejściu do
Biblioteki od strony targowiska (tam gdzie jest wrzutnia).
Zamówione u nas książki
można odebrać o dogodnej dla
siebie porze, po otrzymaniu
z Biblioteki SMS-a z numerem
skrzynki i czterocyfrowym
kodem odbioru.

Wrzutnia całodobowa znajduje
się przy wejściu do Biblioteki
od strony targowiska, uruchamia się po zeskanowaniu kodu
z książki.
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Oświęcimscy pływacy na stopniach podium mistrzostw Polski
seniorów i mastersów

Siedem testów formy

Sukcesy seniorów i mastersów

W drugim tygodniu stycznia
przygotowania do piłkarskiej
wiosny rozpoczęli piłkarze
oświęcimskiej Unii.

Złoty, srebrny i brązostrzostw oświęcimianwy medal w indywiduka zdobyła srebro na
alnych startach wywal200 zmiennym. Jej wyczyła Zuzanna Famulok
nik na tym dystansie to
z UKP Unia podczas
2.13,82. Złoto wywalmistrzostw Polski senioczyła Wiktoria Guść
rów w Bydgoszczy. Na
(2.11,26) z UKS Delfin
tych samych zawodach
Piotrków Trybunalski,
po mistrzowski tytuł
a brąz Justyna Poznańsięgnął jej klubowy koska (2.14,27) z łódzkiej
lega – Michał Piela. PoJedynki.
wody do zadowolenia
Na tym nie koniec
mają także oświęcimoświęcimskich
sukscy mastersi, którzy na
cesów w Bydgoszmistrzostwach
Polski
czy. Mistrzostwo zdow swojej kategorii zdobyła sztafeta kobieca
byli aż 15krążków!
4 razy 200 dowolnym
Bydgoszcz gościła uczest(8.16,14), a brąz był
ników pływackich miudziałem mężczyzn na
strzostw Polski seniotym samym dystansie
rów. Złote medale na
(7.16,00).
krótkim basenie wywaloświęAż piętnaście medali wywalczyła Tymczasem
czyli reprezentanci UKP oświęcimska reprezentacja w pływackich cimscy pływacy z barUnia Oświęcim. Na 400 mistrzostwach Polski kategorii masters
dzo dobrej strony pometrów stylem zmien- Fot. nadesłane
kazali się w zimowej
nym zwyciężyli Zuzanna Fa- szelki Warszawa (4.12,97) edycji mistrzostw Polski w kamulok i Michał Piela. W wiel- i Przemysława Suchańskiego tegorii masters, które rozgrykim finale Zuzanna Famulok (4.17,15) z AZS AWF Warsza- wano w Poznaniu. Skromna,
objęła prowadzenie, płynąc wa. Podobnie jak w przypad- bo zaledwie 4-osobowa repre„motylkiem”, ale spadła na ku Zuzanny Famulok, senior- zentacja z grodu nad Sołą wytrzecie miejsce po przejściu skie zwycięstwo Michała Pieli walczyła w sumie aż 15 medana styl grzbietowy. Skutecznie dawało złoto wśród juniorów li! Trzykrotnie na najwyższym
odrabiała jednak straty w kla- 17–18-letnich.
stopniu podium stawała Josycznym i w efekcie sięgnę- Zuzanna Famulok swój drugi lanta Płatek. Z kolei Ilona
ła po złoty medal, poprawia- medal wywalczyła w czwar- Szkudlarz wywalczyła złoto,
jąc rekord życiowy wynikiem tym dniu bydgoskich mi- dwa srebrne i trzy brązowe
4.39,12. Wygrana dała oświę- strzostw. W finale na 200 medale. Tomasz Dorywalski
cimiance także mistrzowski „motylkiem” zajęła trzecie dwukrotnie został srebrnym
tytuł w grupie juniorek 17–18 miejsce (2.12,21). Wygrała medalistą mistrzostw Polski
lat.
Aleksandra Knop (2.10,66) i dorzucił jeden brązowy krąZ kolei Michał Piela, także po z UKS 190 Łódź, przed Pau- żek. Trzy medale zdobyła takpasjonującym wyścigu fina- liną Pedą (2.12,11) z AZS że Barbara Lipniarska-Skupis.
łowym, triumfował z czasem AWF Katowice. Na zakończe- Sięgnęła po srebro i dwukrot4.12,25. Wyprzedził Krzysz- nie tych wyjątkowo udanych nie zajęła trzecie miejsce.
tofa Chmielewskiego z Mu- dla Zuzanny Famulok mi– mac

Przed inauguracją rundy
rewanżowej trener Marek Kołodziej zaplanował siedem gier
kontrolnych. Pierwszy test już
29 stycznia. Rywalem biało-niebieskich będzie Szczakowianka Jaworzno.
To przedstawiciel czwartej ligi
śląskiej. W sumie z reprezentantami śląskiej szkoły futbolu
oświęcimianie w okresie
przygotowawczym spotkają
się aż czterokrotnie. Zagrają
też z juniorskim zespołem
krakowskich „Pasów” i dwukrotnie zmierzą się z ekipami
wadowickiej okręgówki – LKS
Rajsko i Niwą Nowa Wieś.
Ten drugi sprawdzian, zaplanowany na 5 marca, będzie
zarazem próbą generalną przed
pierwszym meczem o ligowe
punkty. Wiosenna inauguracja
Biało-niebiescy przed rundą rewanżową rozegrają siedem
odbędzie się 12–13 marspotkań kontrolnych. Na wiosnę będą walczyli o miejsce
ca. W ten właśnie weekend
w pierwszej „ósemce” czwartej ligi
drużyna prowadzona przez
Fot. mac

Marzenia o Pucharze Polski prysły w serii rzutów karnych
podczas półfinałowej batalii z Cracovią

Bez instynktu „killera”
i szczęścia...

Z trzech trofeów, o jakie w tym
sezonie walczą hokeiści na
polskich taflach już dwa znalazły swoje miejsca w klubowych gablotach JKH GKS Jastrzębie i Comarch Cracovii.
Jastrzębianie wywalczyli Superpuchar Polski, wygrywając
z Re-Plast Unią w Oświęcimiu, a z kolei „Pasy” sięgnęły
po Puchar Polski, eliminując
biało-niebieskich w półfinale
po serii najazdów. Do zdoby3. Flawia Kamzol (Kraków),
cia pozostało zatem już tylko
Kolektyw motorem napędowym st. zmienny – 1. Zuzanna
jedno, ale za to najcenniejsze
Famulok (Oświęcim), 2. Milena
trofeum.
Oświęcimska pływalnia gościła dowolnym była reprezentantka Możdżan (Szczecin), 3. Anna
Turniej Pucharu Polski rozeuczestników zimowej edycji ligi gospodarzy – Marta Klimek.
Kamińska (Bydgoszcz),
grano na odnowionym lodoSzkół Mistrzostwa Sportowego. Z kolei w stylu zmiennym
mężczyźni, st. dowolny
wisku w Bytomiu. W półfinai motylkowym zwyciężyła inna (dystans) – 1. Szymon
pływaczka SMS Oświęcim –
Po rywalizacji na krótkim baKapała (Olsztyn), 2. Alex
le oświęcimianie, wspierani
Zuzanna Famulok. Michał Piela Kowolik(Oświęcim), 3. Jan
senie SMS Oświęcim zajmuje
przez ogromną rzeszę wier(SMS Oświęcim) triumfował
drugą pozycję. Prowadzi SMS
Zubik (Warszawa-Konwiknych fanów, spotkali się z kraw stylu zmiennym wśród
Warszawa-Bielany, a na trzetorska), st. dowolny (sprint)
kowskimi „Pasami”. Pierwsza
mężczyzn.
cim miejscu sklasyfikowany
– 1. Krzysztof Matuszewski
tercja tego arcyciekawego poNajlepsi pływacy zimowej
jest SMS Lublin. Rundę
(Warszawa-Bielany), 2. Jakub
jedynku nie przyniosła goli.
rewanżową na długim basenie edycji ligi SMS:
Jakimiak (Warszawa-Bielany),
Za to już w 30. sekundzie drukobiety styl dowolny (dystans)
zaplanowano na wiosnę.
3. Michał Pruszyński (Zielona
– 1. Klaudia Tarasiewicz
Ekipa SMS Warszawa-Bielany
Góra), st. grzbietowy – 1. Filip giej odsłony Krystian Dziubiński pokonał bramkarza
(Szczecin), 2. Klara Kowalska
miała w swoich szeregach
Kosiński (Warszawa-Bielany),
indywidualności, dzięki którym
wygrała zimową edycję ligi.
Pływacy ze stolicy uzbierali
w sumie 1944 punkty. Z kolei
główną siłą oświęcimian (1786
pkt) był uzupełniający się
kolektyw. Gospodarze wyprzedzili trzeci SMS Lublin (1625
pkt), a na kolejnych miejscach
w czołówce sklasyfikowano
odpowiednio SMS Warszawa-Konwiktorska (1556 pkt),
SMS Kraków (1463 pkt), SMS
Wrocław (1315 pkt), SMS
Gdańsk (1236 pkt) i SMS
Szczecin (1169 pkt).
Najlepszą zawodniczką oświęcimskich zawodów w stylu

(Lublin), 3. Nina Kawka (Warszawa-Bielany), st. dowolny
(sprint) – 1. Marta Klimek
(Oświęcim), 2. Nina Kawka
(Warszawa-Bielany), 3. Martyna Jabłońska (Warszawa-Bielany), st. grzbietowy: 1. Julia
Smurzyńska (Kraków), 2. Martyna Piesko (Lublin), 3. Natalia
Janiszewska (Wrocław), st.
klasyczny: 1. Alicja Wojtkowiak
(Warszawa-Bielany), 2. Zofia
Sobczak (Warszawa-Bielany),
3. Zofia Tymińska (Warszawa-Konwiktorska), st. motylkowy
– 1. (ex aequo) Zuzanna Famulok (Oświęcim), Wiktoria Piotrowska (Warszawa-Bielany),

Marka Kołodzieja zmierzy się
na wyjeździe ze Słomniczanką.
Jesienią na stadionie przy ulicy
Legionów w Oświęcimiu było
3:1 dla gospodarzy.
W sezonie 2021/22 planowana jest reorganizacja czwartoligowych rozgrywek. To oznacza
spadek aż dziesięciu drużyn.
Bezpieczny będzie dopiero
ósmy zespół na mecie sezonu.
Taką właśnie pozycję zajmują
oświęcimianie po pierwszej
rundzie. Wiosenny cel jest
zatem jasno określony. Unia

będzie walczyła o znalezienie
się w grupie wyższej, czyli
do ósmego miejsca włącznie.
Kalendarz gier kontrolnych
Unii: 29 stycznia – Szczakowianka Jaworzno (IV liga śląska), 5 lutego – Cracovia U-18
(Centralna Liga Juniorów), 9
lutego LKS Czaniec (IV liga
śląska), 12 lutego – Unia
Dąbrowa Górnicza (IV liga śląska), 19 lutego – LKS Rajsko
(V liga), 26 lutego – Drzewiarz
Jasienica (IV liga śląska),
5 marca – LKS Niwa Nowa
Wieś (V liga).
– mac

Cracovii w sytuacji sam na
sam i trybuny w połowie wypełnione kibicami wspierającymi Unię oszalały ze szczęścia. Krakowianie szybko się
otrząsnęli i odpowiedzieli ze
zdwojoną siłą. Sposób na Clarke’a Saundersa dwukrotnie
znalazł Dmitrij Ismagiłow.
Początek ostatniej partii w wykonaniu oświęcimian był jeszcze lepszy niż drugiej. Najpierw Victor Rollin Carlsson
sprytnie dołożył łopatkę kija
po zagraniu Teddy Da Costy, a już 44 sekundy później
Aleksandr Strielcow znalazł
lukę między parkanami Dienisa Pieriewozczikowa. Kiedy
krążek po raz czwarty wylądował w bramce Cracovii wydawało się, że jest „po meczu”.
Trafienie Teddy Da Costy
zostało niestety anulowane,
a wszystko za sprawą odgwizdanego przez sędziów spalonego w polu bramkowym
(Krystian Dziubiński).

2. Aleksander Sienkiewicz
(Zielona Góra), 3. Ksawery
Masiuk (Warszawa-Bielany),
st. klasyczny – 1. Oskar Grabek
(Warszawa-Bielany), 2. Filip
Urbański (Warszawa-Bielany),
3. Norbert Zacharzyński (Lublin), st. motylkowy – 1. Jan
Zubik (Warszawa-Konwiktorska), 2. Paweł Uryniuk
(Warszawa-Bielany), 3. Mateusz Mamcarz (Oświęcim),
st. zmienny – 1. Michał Piela
(Oświęcim), 2. Jan Adamczyk
(Lublin), 3. Kacper Korona
Oświęcimianie przegrali w półfinale Pucharu Polski
(Szczecin).
z Cracovią. Po raz ostatni biało-niebiescy sięgnęli po to tro– mac feum w 2003 roku
Fot. mac

Re-Plast Unia powinna pójść
za ciosem, ale zabrakło jej
instynktu „killera”. Im bliżej końca, tym gra biało-niebieskich była bardziej wyrachowana. To się zemściło
na niespełna 3 minuty przed
końcem, kiedy do wyrównania doprowadził Collin Shirley. Dogrywka nie przyniosła
rozstrzygnięcia i o awansie do
wielkiego finału decydowały
rzuty karne. Na nieszczęście
oświęcimian bezbłędnie najazdy wykonali gracze „Pasów
(Iwan Jacenko, Dmitrij Ismagiłow, Jakub Saur), zaś po stronie Re-Plast Unii trafił tylko
Krystian Dziubiński. Pomylili
się Daniił Oriechin, Sebastian
Kowalówka i Aleksandr Strielcow. W finale Pucharu Polski
zameldowali się zatem krakowianie, którzy po pokonaniu
KH Energi Toruń 3:0 sięgnęli
po okazałe trofeum.
Półfinał PP:
Re-Plast Unia – Comarch
Cracovia 3:4 (0:0, 1:2, 2:1, 0:0,
1:3 w rzutach karnych)
Bramki: 1:0 Dziubiński 20.30,
1:1 Ismagiłow (Bodrow, Kinnunen) 29.07, 1:2 Ismagiłow (Woroszyło, Jeżek)
31.28, 2:2 Carlsson (Da Costa, Kowalówka) 41.21, 3:2
A. Strielcow 42.05, 3:3 Shirley (Kapica, Gula) 57.22, 3:4
Ismagiłow (decydujący rzut
karny) 65.00. Sędziowali: Bartosz Kaczmarek, Paweł Breske
(jako główni). Kary: 6 i 8. Widzów: 1.200.
– mac
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Rozdano medale łyżwiarskich mistrzostw Polski w ramach
corocznych zawodów „Four Nationals Championships”

„Piątka” Elżbiety Gabryszak
Swój piąty medal w seniorskich mistrzostwach Polski
łyżwiarzy figurowych wywalczyła Elżbieta Gabryszak!
Oświęcimianka została wicemistrzynią kraju, dokładając do swojej bogatej kolekcji
srebrny krążek. W poprzednich latach sięgała po dwa
srebrne, złoty i brązowy medal. Brawo!
Łyżwiarskie mistrzostwa Polski rozegrano w ramach „Mistrzostw Czterech Narodów”.
W słowackiej miejscowości
Spiska Nova Ves na tafli rywalizowali reprezentanci Polski,
Słowacji, Czech i Węgier.
W konkurencji solistek świetnie spisała się Elżbieta Gabryszak z Soły Oświęcim.
Podopieczna Iwony Mydlarz-Chruścińskiej zdobyła srebro MP z wynikiem 124,22
pkt. Po programie krótkim
oświęcimianka znajdowała się
poza podium (czwarte miej-

sce), ale bardzo dobrze zaprezentowała się w dowolnym
i awansowała na drugą pozycję. Zgodnie z oczekiwania-

Elżbieta Gabryszak z
oświęcimskiej Soły została
wicemistrzynią Polski solistek na rok 2022. To już jej
piąty medal w seniorskiej rywalizacji
Fot. mac

mi zwyciężyła reprezentantka
Polski rosyjskiego pochodzenia – Jekaterina Kurakowa
(190,06 pkt). Solistka toruńskiego Axla była absolutnie
poza zasięgiem konkurencji.
Na lodowisku w Spiskiej Nowej Vsi zaprezentowała się
para sportowa Soły – Anna
Hernik i Michał Woźniak
(121,38 pkt). Oświęcimianie
wywalczyli brąz w „Mistrzostwach Czterech Narodów”
i złoty medal seniorskich mistrzostw Polski.
W międzynarodowych zawodach seniorskich swój debiut
zaliczył Jakub Lofek (147,21
pkt). Solista UKŁF Unii
Oświęcim musiał uznać wyższość zdecydowanie bardziej
doświadczonych i starszych
rywali. Ostatecznie w rywalizacji krajowej zajął czwarte
miejsce, zaś w klasyfikacji międzynarodowej był dziesiąty.
– mac

Kadłubowe granie w hokejowej ekstralidze spowodowane
kolejnym atakiem koronawirusa

Obronić „żółtą koszulkę” lidera
Oświęcimianie otwierają tabelę hokejowej ekstraligi i oby
nic w tym temacie nie zmieniło się już do końca zasadniczej części sezonu. Styczniowe
rozgrywki mocno storpedowała epidemia koronawirusa,
która sporo namieszała w ligowym kalendarzu.
2022 rok Re-Plast Unia otworzyła wyjazdowym meczem
z sosnowieckim Zagłębiem.
Biało-niebiescy odnieśli przekonujące zwycięstwo 7:3, które było zarazem ich już dziewiątym z rzędu. O wszystkim
rozstrzygnęła wysoko wygrana przez gości (2:5) druga tercja. Po dwa gole nad Brynicą
strzelili Daniił Oriechin i Victor Rollin Carlsson, a po jednym dorzucili Wasilij Strielcow, Teddy Da Costa i Łukasz
Krzemień. Co ciekawe, jedną
z trzech bramek dla Zagłębia

zdobył wychowanek Unii –
Damian Piotrowicz.
Później oświęcimianie podejmowali na własnym lodzie
urzędującego mistrza Polski
z Jastrzębia. Zaczęło się od trafienia Mateusza Bryka (JKH
GKS) w liczebnej przewadze.
Jeszcze w pierwszej tercji wyrównał Teddy Da Costa, który
sprytnie zmienił tor lotu krążka po zagraniu z „niebieskiej”
Jegora Orłowa. W drugich 20
minutach trafiali tylko jastrzębianie. Były zawodnik Unii –
Martin Kasperlik przymierzył
celnie z okolic bulika, a Vitalijs Pavlovs podwyższył na 1:3,
kiedy to oświęcimianie grali w liczebnej przewadze. Kiedy na początku ostatniej partii
czwartego gola dla JKH GKS
strzelił Dominik Paś, wszystko praktycznie było już jasne.
Końcowy wynik skorygowali

Styczniowe granie w hokejowej ekstralidze zostało poważnie zakłócone przez zakażenia koronawirusem w poszczególnych ekipach
Fot. mac

jeszcze Daniił Oriechin (Re-Plast Unia) i Frenks Razgals
(JKH GKS), który trafił do pustej bramki niemal równo z syreną. Mistrzowie Polski wygrali zatem w Oświęcimiu 2:5,
zatrzymując licznik zwycięstw
z rzędu w wykonaniu Re-Plast
Unii na dziewięciu.
Zagłębie Sosnowiec – Re-Plast Unia Oświęcim 3:7 (1:2,
2:5, 0:0)
Bramki: 0:1 Oriechin (Kowalówka) 06.21, 1:1 Piotrowicz 06.35, 1:2 Oriechin (Themar, Krzemień) 16.51, 1:3 W.
Strielcow (A. Strielcow, Paszek) 28.03, 2:3 Nikiforow (Baszyrow, Wasiljew) 29.41, 2:4
Carlsson (Orłow) 32.08, 2:5 Da
Costa (Dziubiński, Carlsson)
34.11, 2:6 Krzemień (Oriechin,
Kowalówka) 34.48, 2:7 Carlsson (Da Costa, Themar) 36.35,
3:7 Kozłowski (Sikora) 39.59.
Sędziowali: Marcin Polak, Patryk Pyrskała (jako główni).
Kary: 12 i 4. Widzów: 300.
Re-Plast Unia Oświęcim –
JKH GKS Jastrzębie 2:5 (1:1,
0:2, 1:2)
Bramki: 0:1 Bryk (Kalns, Rac)
05.42, 1:1 Da Costa (Orłow,
Carlsson) 12.12, 1:2 Kasperlik (Bryk, Górny) 25.31, 1:3
Pavlovs 32.12, 1:4 Paś (Rac,
Urbanowicz) 44.39, 2:4 Oriechin (Da Costa, Wanat) 8.45,
2:5 Razgals (Pavlovs) 59.59.
Sędziowali: Przemysław Gabryszak, Daniel Lipiński (jako
główni). Kary: 6 i 16. Widzów:
1.700.
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krzyżówka 1/2022
Nagrodę –
Podwójny bilet
do naszego kina
ufundowało
oświęcimskie
centrum kultury

Litery uporządkowane od 1
do 18 utworzą rozwiązanie:
przysłowie ludowe. Rozwiązanie wpisane na kartę
pocztową należy dostarczyć
do redakcji „Głosu Ziemi
Oświęcimskiej”, ul. Śniadeckiego 24 lub przesłać e-mailem na adres gzo@ock.
org.pl do 23 lutego 2022 r.,
podając imię i nazwisko
oraz numer telefonu.
Na zwycięzcę losowania
czeka nagroda – podwójny bilet do Naszego Kina
ufundowany przez Oświęcimskie Centrum Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie
krzyżówki nr 12/2021
brzmi: „Nikt nie ma
tylu wad co nieobecny”. Nagrodę otrzymuje
p. Agnieszka G. Gratulujemy! Z nagrodzoną skontaktujemy się telefonicznie.

Poziomo:
1) Wenus z Milo;
* Wielkoruski chłop;
2) Przyrzeczenie;
3) Ptasi śpiewak;
* Łamany przez kryptologów;
4) Sporządza akty prawne;
5) Chart hiszpański;
* Dolnośląska kopalnia;
7) Miara w dłoni;
* Spis, rejestr;
9) Na niej ptaszek w filmie z Gibsonem;
* Oczyszcza wodę;
11) Umowa o pracę aktora;
* Tłuszcz ze śmietany;
13) Brat Mojżesza;
* Długowłosy buntownik lat 60;
14) Dochowanie tajemnicy;
15) Nakrycie głowy papieża;
* Portowe miasto w Finlandii;
16) Epoka Słowackiego i Mickiewicza;
17) Krótki od wódki;
* Patronka pielęgniarek;

OGŁOSZENIA DROBNE
Wywóz starych mebli i rzeczy niepotrzebnych. Opróżnianie
piwnic, wywóz śmieci po budowie i gruzu.
791 455 455 przeprowadzki.
Remonty. Malowanie, gipsowanie, panele podłogowe, remonty
łazienek, sufity podwieszane, drobna hydraulika.
Tel. 577490261.
Sprzedam stół dębowy rozkładany + 6 krzeseł. Producent Kalwaria Zebrzydowska. Cena 2 tys. zł. Okazja! Tel. 338424434.

Pionowo:
A) Nauczyciel;
* Gramofon;
B) Część obszaru wodnego;
C) Element nadwozia;
* Wyprawia skóry;
D) Uchodzi do Odry we Wrocławiu;
E) Duma, honor;
* Francuski policjant;
G) Ziele z mentolem;
* Objawia się dusznościami;
I) Wpływy z handlu;
* Kierunek w sztuce;
K) Gatunek figowca;
* Błąd pomiaru;
Ł)Warowny zamek;
* Tytuł Gandhiego;
M) Seat jak wyspa;
N) Kutwa, chciwiec;
* Łopata harcerza;
O) Nazwa dzieła;
P) Podstawa hot doga;
* Personel sklepu.

KOLEJNE WYDANIE
„Głosu Ziemi
Oświęcimskiej”
w poniedziałek,
28 lutego 2022 R.
„gzo” W FORMIE
ELEKTRONICZNEJ
dostępny NA
WWW.OCK.ORG.PL

Od stycznia 2022 r. obowiązuje nowy regulamin konkursu krzyżówka oraz zamieszczania reklam
i ogłoszeń w „Głosie Ziemi Oświęcimskiej”. Dokumenty dostępne w redakcji,
a także na stronie internetowej www.ock.org.pl/.
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