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Duże i małe gesty dobroci
Oświęcimianie błyskawicznie i niezwykle szczodrze zareagowali na apele dotyczące pomocy rzeczowej dla ogarniętej wojną Ukrainy. Z wielką otwartością i serdecznością udzielili też schronienia uchodźcom.
Fot. Urząd Miasta Oświęcim

Sztafeta dobra ruszyła, gdy
tylko w mediach pojawiły się
doniesienia o fali uchodźców
przekraczających polsko-ukraińską granicę. Do Oświęcimskiego Centrum Kultury, które
stało się punktem pomocy,
zaczęły napływać dary. Część
rzeczy – w szczególności koce,
śpiwory i ciepła odzież od razu
pojechały na granicę – bo o nie
w pierwszej kolejności prosiły
osoby mające kontakt z uciekinierami. Pozostałe rzeczy, m.in.
środki czystości, leki, artykuły
dla dzieci i żywność długoterminowa – trafiały do kęckiej
Fundacji „Gotowi do działania”, a za ich pośrednictwem
do organizacji pozarządowych
i służb zajmujących się niesieniem pomocy ofiarom wojny
w przygranicznym pasie.
Szybko okazało się, że do
Oświęcimia też przybywają
uchodźcy i pomoc rzeczowa
jest bardzo potrzebna na miejscu. Dlatego część darów była
przekazywana do Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej,
a część do Stowarzyszenia Pozytywni, które zajęło się m.in.
zbieraniem i segregowaniem
ubrań oraz rzeczy dla dzieci.
Punkt pomocy w OCK zakończył działalność 18 marca,
ale zbiórka na rzecz Ukrainy
i osób, które znalazły w naszym
mieście schronienie przed wojną, trwa. Potrzebna jest żywność, szczególnie kasza gryczana, mąka, płatki owsiane, mleko
w kartonie, olej, przecier pomidorowy, herbata, kawa mielona,
a także kosmetyki dla dorosłych, w tym szampony i maszynki jednorazowe, proszek do
prania, papier toaletowy, ręczniki papierowe itp.
Obecnie rzeczy można przynosić bezpośrednio do punktu
pomocy uruchomionego przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Partyzantów 1,
czynnego codziennie w godz.
10:00–13:00, a we wtorki
10:00–17:00. Uchodźcy mogą
tam zaopatrzyć się w artykuły
spożywcze, ubrania, środki higieny osobistej.

Dwukrotnie samochody wypełnione pomocą rzeczową przekazaną przez oświęcimian
oraz miasta partnerskie pojechały na polsko-ukraińską granicę, gdzie dary odebrali przedstawiciele Sambora. Na dniach planowany jest kolejny transport

Nie ustają w pomocy wspierani
przez wolontariuszy członkowie Stowarzyszenia Pozytywni.
W minione weekendy można
było ich spotkać w oświęcimskich marketach, gdzie zachęcali robiących sprawunki
do zakupienia czegoś dodatkowego dla gości z Ukrainy.
Dary przyjmują też w Domu
Ludowym w Pławach w godz.
10:00–19:00. Z zebranych rzeczy, w tym odzieży, można skorzystać, wysyłając SMS o treści
„pomoc dla Ukrainy” pod numer 515005011. Koordynator
oddzwoni, zbierze informacje o potrzebnych produktach
i przygotuje paczkę.
Ogólnopolską zbiórkę rzeczową prowadził Zarząd Główny
PCK, a dary przyjmowane były
w Osiedlowym Domu Kultury
Zasole i Miejskiej Bibliotece
Publicznej. Klub Honorowych
Dawców Krwi PCK zorganizował akcję oddawania krwi.
O pomoc poprosił mer Sambora – miasta partnerskiego
Oświęcimia. Specjalnie oznakowane samochody z Zakładu
Usług Komunalnych, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz oświęcimskiej Ochotniczej Straży Pożarnej zawiozły
dary na polsko-ukraińską granicę, skąd odebrali je przedstawiciele Sambora. W transporcie

znalazły się przekazane przez
oświęcimian karimaty, śpiwory,
koce, obuwie, środki medyczne
oraz duże ilości powerbanków
i agregatów prądotwórczych,
podarowanych przez pracowników i firmę Synthos.
– Przesyłamy myśli i dar serca,
pomoc rzeczową. Jesteśmy z was
dumni, że walczycie o swój kraj,
o swoją niepodległość. Mam
nadzieję, że nasza pomoc bardzo się wam przyda. Trzymamy
za was kciuki, walczcie, brońcie
się, bo bronicie siebie i nas – powiedział w krótkim przesłaniu
do mera Sambora i samborzan
prezydent Oświęcimia Janusz
Chwierut.
Sambor wsparły też inne miasta partnerskie Oświęcimia
–
francuskie
Ballan-Mire,
z którego przyjechały trzy transporty z żywnością, kosmetykami
i odzieżą oraz niemieckie Breisach, które przekazało środki finansowe. Trzy tiry darów
przekazało miasto Mions koło
Lyonu. Kontakt z miastem ułatwiła Polka, Agata Frascone, pielęgniarka środowiskowa z Mions,
kiedyś mieszkanka Palczowic.
Ujmujące i niezwykle wzruszające były wszystkie gesty dobroci – małe i duże. Ogromny
szacunek należy się tym, którzy
otworzyli swoje domy, udostępnili pokoje czy mieszkania,

podejmując się opieki nad obcymi ludźmi w potrzebie. Docenić trzeba starsze osoby, które przynosiły, co mogły – kilka
konserw, trochę leków, paczkę
pieluch dla dzieci i zapowiadały, że chętnie kupią coś jeszcze,
ale muszą poczekać na następną
emeryturę. Wiele dobrego zrobili wolontariusze, którzy pomagali sortować przyniesione
rzeczy, jeździli na granicę z darami, przywozili zziębniętych
uchodźców. W akcje pomocowe
włączyły się stowarzyszenia, instytucje, zakłady pracy, szkoły,
przedszkola i prywatne osoby.
Zbierane rzeczy przekazywano
do punktów zbiórek, bezpośrednio potrzebującym rodzinom
albo znajomym, którzy przyjęli
gości pod swój dach. Zdarzało
się, że wyposażano Ukraińców,
którzy przed wybuchem wojny
pracowali w Oświęcimiu, a początkiem marca wracali bronić
swojego kraju.
Swoją cegiełkę do muru wsparcia dokłada Fundacja Jakob
Haberfeld, która w ostatnich
dniach dostarczyła m.in. trudno dostępne nici chirurgiczne
oraz środki opatrunkowe do
placówek medycznych w obwodzie lwowskim, a także przeszło
tonę produktów spożywczych
i środków higienicznych do
katedry lwowskiej. Działająca

przy katedrze Fundacja „Dajmy
Nadzieję” opiekuje się uchodźcami, którzy docierają do Lwowa ze wschodu.
W pomoc zaangażowali się
druhowie z OSP w Oświęcimiu. Pomagali w segregacji,
załadunku i transporcie darów.
Przygotowali sprzęt ochrony
osobistej, gaśniczy oraz medyczny dla strażaków działających na
froncie. Natomiast instruktorzy i wędrownicy z hufca ZHP
Oświęcim, w ramach ogólnopolskiej akcji „Zastęp Granica”,
pojechali do Przemyśla, gdzie
przez kilka dni w Centrum
Pomocy Humanitarnej pełnili
służbę w punkcie recepcyjnym.
Prowadzone były liczne zbiórki pieniężne na rzecz Ukrainy.
Dla samborzan zbierało Towarzystwo Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo-Wschodnich.
Klub
„Samborzan”
w Oświęcimiu.
– Dziękuję oświęcimianom
za to ogromne wsparcie, za dar
serca, za to, co robicie dla nich
każdego dnia. Razem jesteśmy
z mieszkańcami Ukrainy, którzy walczą w słusznej sprawie,
o suwerenność swojej ojczyzny,
dajemy im siłę i nadzieję – mówił prezydent Oświęcimia.
Nasze miasto jest tymczasowym domem dla ponad 530
ofiar wojny. Mieszkają głównie
z kwaterach prywatnych oraz
w hotelach i pensjonatach,
kilka osób znalazło schronienie w sali oświęcimskiej OSP.
Największym wyzwaniem dla
miejskiego sztabu zajmującego
się pomocą obywatelom Ukrainy jest relokacja osób z hoteli,
związana z rozpoczynającym się
sezonem turystycznym, a baza
prywatnych miejsc jest wyczerpana. Jeśli ktoś dysponuje pokojem czy mieszkaniem, które
chciałby udostępnić, może to
zgłosić telefonicznie 338429147
lub za pośrednictwem strony
internetowej www.oswiecim4
ukraina.pl.
W Wydziale Spraw Obywatelskich wydano już blisko 400
PESEL-i, założono 142 profile
zaufane, a na wizytę w sprawie
nadania statusu uchodźcy zarejestrowały się do 12 kwietnia
833 osoby, również z Krakowa
i Zatora.
Urząd Miasta Oświęcim zorganizował spotkania dla obywateli Ukrainy, podczas których
otrzymali informacje m.in. na
temat możliwości zakwaterowania, pomocy rzeczowej,
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opieki zdrowotnej, rozpoczęcia nauki oraz prowadzonych
działaniach kulturalnych dla
dzieci. Prowadzona jest też
grupa na Facebooku. Ukraińcom bardzo podobała się
formuła spotkań. Podkreślali,
że oprócz zdobycia przydatnych informacji mogli nawiązać kontakty między sobą.
Kolejne spotkanie poświęcone
m.in. możliwości zatrudnienia
odbędzie się 29 marca, o godz.
16 w Galerii Książki.
W szkołach i przedszkolach
przybywa ukraińskich dzieci.
– W podstawówkach mamy już
122 dzieci z Ukrainy, ponad 20
jest w przedszkolach. Pomagamy nie tylko w znalezieniu
miejsca w szkole, ale też w załatwieniu formalności związanych
z ustanowieniem opiekunów
prawnych dla kilku młodych
sportowców, którzy uczą się
w Szkole Podstawowej nr 8 –
mówi Krzysztof Kania, zastępca
prezydenta Oświęcimia.
Codziennie w godz. 12:00–
14:30 w Oświęcimskim Instytucie Praw Człowieka w MBP odbywają się warsztaty plastyczne
i inne zajęcia dla dzieci z Ukrainy. Interesującą ofertę zajęć dla
dzieci i dorosłych przygotowały
OCK i ODK Zasole – można
dołączyć do zajęć tanecznych,
plastycznych, zespołu folklorystycznego. Warsztaty dla dzieci
i młodzieży z Ukrainy, ale także
integracyjne – polsko-ukraińskie ma w ofercie Café Bergson.
Szczegóły na stronach internetowych placówek.
Dużym powodzeniem cieszą
się lekcje polskiego. Nawet jeśli
ktoś nie wiąże planów z naszym
krajem czy miastem – chociaż
są osoby, które deklarują, że
chcą tu pozostać – znajomość
języka jest niezbędna do tymczasowego podjęcia pracy czy
nauki. Na zajęcia do Café Bergson uczęszcza ponad 120 osób.
Od niedawna lekcje prowadzi
też Dzienny Dom Pomocy.
W niedziele o godz. 12:30
w dolnym kościele w parafii pw.
św. Maksymiliana odprawiana
jest msza św. w obrządku greckokatolickim.
Podczas nadzwyczajnej sesji
Rady Miasta Oświęcim radni
przyjęli jednomyślnie uchwałę o pomocy i wsparciu dla
Sambora oraz przebywających
w naszym mieście obywateli
Ukrainy.
– ekt
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Pisanki, malowanki i nadzieja
Wiosna w kalendarzu i za
oknem, czas więc pomyśleć
o Wielkiej Nocy. Świąteczne
przygotowania warto rozpocząć na Wielkim Charytatywnym Kiermaszu Wiosennym.
Piękne ozdoby świąteczne,
oryginalne rękodzieło, pachnące zioła, wiosenne kwiaty,
smakowite ciasta, prażone
i żurek, do tego warsztaty
plastyczne, teatrzyk i animacje
dla dzieci – takie atrakcje będą
czekać 10 kwietnia w godz.
9:00–17:30 w Oświęcimskim
Centrum Kultury. Imprezę jak
zawsze organizuje Fundacja „Mała Orkiestra Wielkiej
Pomocy”.
Mali artyści dowiedzą się też,
kto przygotował najpiękniejszą
„Dobroczynną Pisankę Wielkanocną”. Miłośnicy „Bajek ze
starej szafy” odkryją, jakie są
„Marzenia zająca wielkanocnego”, co zdradzi Amatorski Teatr
Przyjaciół MOWP.
Cały dochód z kiermaszu
pomoże poprawić stan zdrowia

małego wojownika – Boryska
Przesóra z Rajska.
Podopieczny fundacji cierpi
na wrodzony niedorozwój kości
udowej. To wada, która zdarza
się raz na 60 tysięcy urodzeń
i oznacza cierpienie, kalectwo
i deformacje ciała. Szansą dla
chłopczyka jest trudne i kosztowne leczenie, wycenione na
ponad czterysta tysięcy złotych.
Dzięki miłośnikom sportowej
zabawy i dobrym sercom
mieszkańców ponad
5,5 tysiąca złotych udało się
już zebrać dla Boryska w trakcie Wielkiego Charytatywnego
Meczu Siatkówki, który
MOWP zorganizował
w popularnym „Chemiku”.
W ramach II Ligi Małopolskiej
na parkiecie zmierzyły się drużyny UKS Setbol Oświęcim
i UKS Gminy Brzeszcze.
Dodatkową atrakcją był
pojedynek Rodziców siatkarek
z (pokonaną 2:1) drużyną
Przyjaciół MOWP.
– Karo

I wiem, gdy łzę swoją trzymam
jak złoty kamyk z procy – zrozumie mnie mały Baranek
z najcichszej Wielkiej Nocy.
Ks. Jan Twardowski

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Oświęcimia!

Fot. zbiory MOWP

Wielkanoc to czas nadziei,
odradzania się wiary
i ufności w drugiego człowieka.
Niech ten piękny czas
przyniesie radość,
siłę w pokonywaniu trudności,
wzajemną życzliwość
i pozwoli z ufnością
spojrzeć w przyszłość.

Przed nami święta Wielkiej Nocy.
Życzymy, by Zmartwychwstały Chrystus
przypominał nam o tym, co piękne
i wartościowe. Byśmy w nadziei,
wypływającej z tajemnicy Wielkiej Nocy
znaleźli siłę do pokonywania przeszkód
i życiowych problemów. By była
pokrzepieniem w tym trudnym czasie,
w którym mierzymy się z dramatem
wojny u naszych wschodnich sąsiadów.
Niech świąteczne dni będą czasem
wypoczynku, spokoju i radości.
Życzymy Państwu pełnych miłości
i rodzinnego ciepła świąt.

Błogosławionych,
zdrowych i spokojnych
Świąt Wielkanocnych
życzą
Dyrektor i Pracownicy
Oświęcimskiego Centrum Kultury,
Osiedlowego Domu Kultury Zasole
oraz Redakcja
„Głosu Ziemi Oświęcimskiej”

Wesołych Świąt! Alleluja!
Piotr Hertig
Przewodniczący
Rady Miasta Oświęcim

Płatne

Wielkanoc 2022

Janusz Chwierut
Prezydent
Miasta Oświęcim

Pamięci „Wyklętych”
Tradycyjnie – kwiatami oraz na sportowo – biegiem uczczono kolejną rocznicę Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych”, który przypomina historie bohaterów antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.

Dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności
życzą Radni Miasta Oświęcim:
Stanisław Biernat
Michał Chrzan
Krystyna Dąbrowska
Bożena Godawa
Krzysztof Kuczek
Waldemar Łoziński
Jakub Przewoźnik

nego rotmistrza, znajdującym
się na dziedzińcu Małopolskiej
Uczelni Państwowej w Oświęcimiu, której patronuje Witold
Pilecki.
Ochotnik do KL Auschwitz
walczył o wolną Polskę zarówno z niemieckimi okupantami,
jak i po wojnie z władzami komunistycznymi. Zapłacił za to
najwyższą cenę.
Dla miłośników historii i militariów przygotowana była tematyczna prelekcja oraz pokaz
sprzętu wojskowego w Galerii Książki. Na niecodziennej

wystawie pojawiły się zbiory
z Prywatnego Muzeum Techniki Wojskowej w Rajsku.
Wojska Obrony Terytorialnej
w Oświęcimiu zachęcały do
wstąpienia do 112 batalionu
lekkiej piechoty. Zaprezentował się również Związek Strzelecki „Strzelec” OSW Jednostka Strzelecka 2004 Oświęcim.
Pamięć o „Wyklętych” przywoływana była również podczas
biegu „Tropem Wilczym”, który w tym roku obchodził dziesięciolecie. W pierwszej edycji
uczestniczyło w nim kilku-

Fot. MBP w Oświęcimiu

Niech Zmartwychwstały Jezus
umocni nas w świętości.
Miłością i nadzieją napełni nasze serca.
Niech utwierdza naszą wiarę
w zwycięstwo dobra nad złem,
życia nad śmiercią,
miłości nad nienawiścią.
Oby w naszych sercach
zawsze był widoczny
blask nadziei Zmartwychwstania.

Przypadające na 1 marca obchody to symboliczne nawiązanie do wydarzeń z 1951
roku, kiedy to w więzieniu
na warszawskim Mokotowie wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV
Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.
Działając w podziemiu, pozostali wierni złożonej przysiędze żołnierskiej i bezkompromisowo walczyli z władzą
komunistyczną. Propaganda
PRL-u określała ich mianem
faszystów i pospolitych bandytów. Zostali pozbawieni wszelkich praw, tropieni po lasach,
więzieni i mordowani.
W imieniu mieszkańców hołd
bohaterom oddały lokalne
władze oraz przedstawiciele
szkół, uczelni, organizacji i instytucji. Zapalono znicze przy
Grobie Nieznanego Żołnierza
na placu Tadeusza Kościuszki
oraz przy obelisku poświęconym rtm. Witoldowi Pileckiemu na Zasolu.
Delegacje złożyły także kwiaty przed pomnikiem niezłom-

nastu pasjonatów przeszłości,
dzisiaj sportowa impreza ma
już zasięg ogólnopolski i jest
jednym z największych tego
typu przedsięwzięć sportowo-edukacyjnych na świecie. Idea
biegu to wspólne upamiętnianie historii niezłomnych, lecz
w tym roku pojawił się dodatkowy cel – pomoc sąsiadom z Ukrainy. Zebrane podczas wydarzenia środki zostały
przekazane Fundacji Wolność
i Demokracja, która od lat
wspiera Polaków na Kresach
Wschodnich, a teraz włącza się
w akcje pomocy na Ukrainie.
6 marca w Oświęcimiu bieg
został zorganizowany po raz
szósty. Przygotowano dwie
formuły – bieg na 5 km oraz
dystans pamięci na 1963 m,
ponieważ ostatni „Wyklęty”
(Józef Franczak „Lalek”) zginął zastrzelony podczas obławy w 1963 roku.
– Karo
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Zmiany w kursach autobusów
Nowy rozkład jazdy autobusów linii miejskich i podmiejskich oświęcimskiego MZK, który wprowadzono nieco ponad rok temu, ulegnie modyfikacji.

Zdjęliśmy maseczki
Od poniedziałku 28 marca minister zdrowia zniósł obowiązek noszenia maseczek w większości miejsc publicznych,
a także izolację domową i kwarantannę dla współdomowników oraz graniczną.
Decyzję minister zdrowia
ogłosił podczas konferencji
prasowej 24 marca.
– Podjąłem decyzję o zniesieniu od 28 marca obowiązku
noszenia maseczek, nie dotyczy to podmiotów leczniczych,
tam nadal będzie obowiązek
zakrywania twarzy. Rekomenduję jednak noszenie maseczek w miejscach dużych skupisk ludzkich. Znosimy także
izolację i kwarantannę. Pacjenci zidentyfikowani jako

pozytywni będą musieli sami się izolować
w domu – powiedział
Adam Niedzielski.
Zmiany te nie oznaczają jednak zniesienia
stanu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2
w Polsce.
– Bardzo uważnie obserwowaliśmy, co się dzieje z nowymi
przypadkami w ostatnim tygodniu, jaki jest efekt powrotu dzieci do szkół i dużego na-

Sprzątanie świata
W ramach Roku Troski
o Środowisko Naturalne, który
obchodzimy w bieżącym roku
w naszym mieście, planowane
są kolejne działania, które służą otoczeniu i budują świadomość ekologiczną. W kwietniu
mali i duzi oświęcimianie będą
usuwać śmieci szpecące naszą
„małą ojczyznę”.
1 kwietnia po raz 25 rusza
w naszym mieście akcja Sprzątanie Świata.
– Przez dwa tygodnie porządkowane będą tereny miejskie.
Do kampanii promującej czyste
miasto jak co roku zostały
zaproszone szkoły, przedszkola,
świetlice, rady osiedli, organizacje i stowarzyszenia. Dorośli
i dzieci będą mogli zadbać
o swoje najbliższe otoczenie,
skwery czy parki – mówi Katarzyna Kwiecień, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Oświęcim.
Organizatorzy zapewniają
worki i rękawice jednorazowe
dla uczestników akcji. Koordynatorem przedsięwzięcia jest
Wydział Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta.

Natomiast
w sobotę,
9 kwietnia
o godz.
12:00 odbędzie się VI edycja
Oświęcimskiego Sprzątania
Świata pod Wodą. Podczas
akcji oczyszczone ze śmieci
zalegających na dnie zostanie
jezioro Kruki, komora B.
Organizatorzy zapraszają
chętnych do wspólnego nurkowania. Zapisy za pośrednictwem poczty elektronicznej
pkotulek@poczta.fm lub
w dzień wydarzenia od godz.
10:30. Do zgłoszenia wymagany jest skan uprawnień oraz
badań lekarskich.
Przedsięwzięcie organizuje
Ochotnicza Straż Pożarna
w Oświęcimiu, wspierana
przez Urząd Miasta Oświęcim,
Synthos, OSP Włosienica,
OSP Dwory Drugie, OSP
Poręba Wielka oraz OSP
Rajsko.
Akcja ma również uwrażliwić
na zagrożenie, jakie stwarzają
śmieci w zbiornikach wodnych.
– ekt

pływu uchodźców. Z naszej
perspektywy oba zjawiska nie
przyczyniły się do przełamania tendencji spadkowej. Przyspieszenie spadków zachorowań widać też na poziomie

zleceń. Cały czas wykonujemy dużą liczbę testów. Najważniejszym elementem jest
jednak sytuacja w szpitalach,
mimo zdecydowanie większej liczby zakażeń w piątej fali
mieliśmy maksymalnie 20 tys.
hospitalizacji. Wariant Omikron okazał się mniej dolegliwy – dodał minister.
Adam Niedzielski podkreślił,
że zarówno sytuacja międzynarodowa, jak i prognozy są
pozytywne. W ministerstwie
zdrowia przewidują, że do
końca kwietnia będziemy mieli w kraju redukcję zakażeń
i hospitalizacji z powodu COVID 19.
Sytuacja
epidemiologiczna
w każdej chwili może się zmienić, dlatego cały czas będzie ją
monitorować Główny Inspektorat Sanitarny.
– In

Modernizacja ulicy
Nideckiego
wierzchni na zniszczonym
Rozpoczęła się przebudowa
głównej ulicy na osiedlu Błonie rondzie (i przyległościach)
u zbiegu ul. Nideckiego
w Oświęcimiu.
i Konopnickiej, a betonowa
zapora w części ul. KonopnicUlica Nideckiego w Oświęcikiej oddzielająca pasy ruchu
miu, czyli droga powiatowa
w sąsiedztwie ronda i stacji
nr 1879K została 7 marca
paliw zostanie zlikwidowana.
przekazana przez Zarząd
Drogowcy rozpoczęli moderniPowiatu w Oświęcimiu wyzację właśnie od tego ronda.
konawcy przebudowy, firmie
Zakończenie prac jest przewiDrog-Bud Franciszek Fryc.
dziane w połowie listopada.
Ulica Nideckiego zostanie
Koszt przebudowy wyniesie
gruntownie zmodernizowana,
ponad 4,5 mln zł. Zadanie
a zadanie obejmuje m.in.
wymianę nawierzchni na całym jest finansowane z budżetów
Powiatu Oświęcimskiego i Miaodcinku traktu, oświetlenia
sta Oświęcim oraz z Oświęulicznego na energooszczędne
i wiat autobusowych. Zaplano- cimskiego Strategicznego
Programu Rządowego.
wano też wyniesienie skrzyżo– In
wania u zbiegu ul. Nideckiego
z ul. Bałandy i wymianę naFot. Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

Zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 kwietnia dotyczą rozkładów jazdy wszystkich linii obsługiwanych przez
Miejski Zakład Komunikacji w Oświęcimiu. Na liniach
podmiejskich polegają głównie na korekcie godzin odjazdów, a w rozkładach linii 16,
19, 22 i 32 zmniejszone będą
ilości kursów.
Zmiany na liniach miejskich
dotyczą korekty godzin odjazdów autobusów oraz ograniczenia w kursowaniu na liniach 0, 1, 3, 8 i 10. W związku
z ograniczeniami na liniach

miejskich zmianie ulegną trasy
przejazdów linii 2, 3 i 12, aby
wypełnić luki komunikacyjne
po wprowadzonych ograniczeniach na liniach 0 i 10.
– Prosimy o zapoznanie się
pasażerów z wprowadzanymi zmianami. Rozkłady jazdy
obowiązujące od 1 kwietnia
dostępne są na stronie internetowej
rozkladjazdy.mzk.
oswiecim.pl oraz w aplikacji
OnTime po wybraniu w kalendarzu odpowiedniej daty, czyli
np. 1 kwietnia 2022 – informuje Bożena Fraś, prezes zarządu
Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu.
– Rozkłady na przystankach
będą sukcesywnie zmieniane w dniach od 31 marca do
1 kwietnia. Z uwagi na znaczną ilość przystanków prosimy
pasażerów o wyrozumiałość –
dodaje prezes.
– In
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Sprostowanie
W artykule „Kochać człowieka – hasło zawsze aktualne” opublikowanym w „Głosie Ziemi Oświęcimskiej” nr 2 (487) 2022
wkradł się błąd.
Nieżyjący już Henryk Lehnert, utytułowany filmowiec amator,
instruktor filmowy nie był pomysłodawcą i inicjatorem Festiwalu
Filmów Nieprofesjonalnych „Kochać człowieka” w Oświęcimiu,
jak podałam w artykule. Był on współtwórcą i współpomysłodawcą festiwalu wraz z Jerzym Wróblewskim, ówczesnym przewodniczącym Stowarzyszenia Animacji Kultury w Bielsku-Białej.
– Marzena Wilk
Płatne
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Oddać dzieciom czas i serce

Wypalanie traw jest karalne
Przełom zimy i wiosny to
okres, w którym wyraźnie
wzrasta liczba pożarów łąk
i nieużytków. W tym roku
statystyki dowodzą, że panuje
plaga pożarów.

Fot. KPP w Oświęcimiu

Wypalanie traw stanowi duże
zagrożenie dla ludzi i zwierząt
oraz szkodzi środowisku.
Przypominamy, że proceder
ten jest karalny. Osoby, które
wypalają trawy i nieużytki rolne, często tłumaczą się chęcią
użyźniania w ten sposób gleby.
Wśród wielu ludzi od pokoleń
panuje przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy
i bujniejszy jej odrost, a tym
samym przyniesie korzyści
ekonomiczne.
Strażacy ostrzegają, że jest to
jednak całkowicie błędne myślenie. Proceder ten prowadzi
do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku
naturalnym. Ziemia wyjaławia
się, zahamowany zostaje
bardzo pożyteczny, naturalny
rozkład resztek roślinnych
oraz asymilacja azotu
z powietrza, a do atmosfery
przedostaje się szereg związków chemicznych, będących
truciznami zarówno dla ludzi,
jak i zwierząt. Wypalanie traw
jest również przyczyną wielu
pożarów, które niejednokrotnie
prowadzą nawet do śmiertelnych wypadków. Rocznie
w tego rodzaju zdarzeniach
śmierć ponosi kilkanaście osób.
Do 25 marca bieżącego roku
strażacy interweniowali
w całej Polsce 20060 razy
przy pożarach traw i nieużytków rolnych, w tym np.
na terenie woj. mazowieckiego
2691, dolnośląskiego 2575,
małopolskiego 2131, śląskiego
2099, świętokrzyskiego 1833
oraz podkarpackiego 1821.
W pożarach odnotowano
8 ofiar śmiertelnych i 62 osoby
ranne.
Komenda Główna Państwowej
Straży Pożarnej podaje, że
Płatne

w 2022 roku średni czas akcji
gaśniczej przy pożarach traw
to 58 minut. Podczas nich
strażacy zużyli ponad 45,5 miliona litrów wody. Straty oszacowano na 4,475 mln złotych.
W analogicznym okresie 2021
roku strażacy odnotowali
2838 pożarów traw, w wyniku
których dwie osoby odniosły
obrażenia i nie odnotowano
ofiar śmiertelnych.
Tylko w marcu br. (stan na
25.03) odnotowano w kraju
aż 18405 pożarów traw oraz
800 pożarów w lasach.
Od 18 do 25 marca strażacy
gasili 9693 pożary traw i 529
pożarów w lasach.
Strażacy zaznaczają, że należy
przypuszczać, iż taka ogromna
ilość zdarzeń jest związana
nie tylko z nieostrożnością
osób dorosłych lub nieletnich
przy posługiwaniu się ogniem
otwartym, bowiem wiele
pożarów to celowe działanie
człowieka, co nie przynosi
sprawcom splendoru i chwały.
Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności stanowią
doskonałe podłoże palne,
co w zestawieniu z dużą aktywnością ludzką skutkuje
gwałtownym wzrostem pożarów. PSP wskazuje, że za po-

nad 94 proc.
przyczyn ich
powstania
odpowiedzialny jest człowiek.
Przypomina też,
że niekontrolowany, podsycany
wiatrem ogień może łatwo
przenieść się na zabudowania
czy tereny leśne, powodując
duże straty, a także być niebezpieczny dla osób postronnych.
Pożary nieużytków, ze względu
na ich charakter i zazwyczaj
duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków straży
pożarnych. Każda interwencja
to duży wydatek finansowy.
Miejmy na uwadze, że strażacy
zaangażowani w akcję gaszenia
pożarów traw, łąk i nieużytków
w tym samym czasie mogą być
potrzebni do ratowania życia
i mienia ludzkiego w innym
miejscu. Może się zdarzyć,
że przez lekkomyślność ludzi
nie dojadą z pomocą na czas,
tam gdzie będą naprawdę
potrzebni.
Zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody „zabrania się wypalania łąk,
pastwisk, nieużytków, rowów,
pasów przydrożnych, szlaków
kolejowych oraz trzcinowisk
i szuwarów”.
Kodeks wykroczeń przewiduje
za to karę nagany, aresztu lub
grzywny, której wysokość
może wynieść od 5 do
20 tys. zł. Ponadto jeśli
w wyniku podpalenia dojdzie
do pożaru, który sprowadzi
zagrożenie na wiele osób albo
zniszczenia mienia dużych
rozmiarów, sprawca podlega
karze pozbawienia wolności
nawet do 10 lat.
Pamiętajmy, że bez zdecydowanej reakcji otoczenia na ten
proceder, walka z nim będzie
mniej skuteczna. Strażacy
apelują o niezwłoczną reakcję
na takie zagrożenie i powiadomienie służb ratunkowych,
dzwoniąc pod numer alarmowy
112.
– Marzena Wilk

„Mamy wakaty dla mamy i taty” to hasło kampanii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu promującej
rodzicielstwo zastępcze.
Naturalnym i najlepszym środowiskiem życia i wychowania
dziecka jest jego biologiczna
rodzina. Zdarzają się jednak
sytuacje, gdy rodzice z różnych
przyczyn – czasem losowych,
czasem zawinionych – nie
mogą zapewnić należytej opieki. Gdy inne sposoby pomocy
rodzinie nie dały rezultatu lub
gdy zagrożone jest zdrowie,
a czasem życie dziecka sięga
się po środek ostateczny, jakim jest umieszczenie w jednej z form rodzinnej pieczy zastępczej – rodzinie zastępczej
lub rodzinnym domu dziecka.
– Niestety na terenie naszego
powiatu brakuje rodzin zastępczych gotowych przyjąć
pod swoją opiekę dzieci tego
potrzebujące. Potrzeba pomocy i wsparcia dzieci w trudnej
sytuacji życiowej jest ogromna – informuje Bożena Świerczek, kierownik Zespołu ds.
Rodzinnej Pieczy Zastępczej
z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które jest organizatorem pieczy zastępczej
w naszym powiecie.
Do zadań rodziców zastępczych
należy wychowanie i opieka
nad powierzonymi dziećmi, realizacja zwykłych, codziennych
spraw bytowych, stwarzanie
warunków do kształcenia oraz
rozwoju uzdolnień i zainteresowań, troska o zaspokojenie
potrzeb emocjonalnych i duchowych. Ponadto rodzice zastępczy powinni też umożliwić
dziecku kontakt z jego biologiczną rodziną, by wspomagać
proces powrotu do domu, o ile
jest to możliwe lub sąd nie postanowi inaczej.
– W rodzinach zastępczych
przebywają dzieci, którym
z różnych względów rodzina własna nie może zapewnić
właściwej opieki. Niestety zdarzają się też sytuacje, w których
dzieci zostają odrzucone przez
swoje rodziny, pozostawione
same sobie, samotne. W tym
momencie nie ma ani jednej
„wolnej” rodziny, która mogłaby przyjąć dziecko w nagłej
sytuacji. Dlatego też apelujemy do osób odpowiedzialnych
i odważnych, gotowych podjąć
wyzwanie zapewnienia opieki
i wychowania tym dzieciom –
mówi Bożena Świerczek.
Rodzinę zastępczą mogą utworzyć małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku
małżeńskim. Powinny to być
osoby niekarane, zdolne do
sprawowania właściwej opieki
nad dzieckiem i zapewnienia
mu odpowiednich warunków
do rozwoju, edukacji, a także
wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
– Nie było nam dane bycie rodzicami biologicznymi. Oboje

kochamy dzieci
i lubimy z nimi
przebywać. Zastanawialiśmy się,
jak spożytkować
nasze możliwości
i predyspozycje.
W dzieciństwie
miałam kontakt
z dziećmi, które
wychowywały się
w spokrewnionych rodzinach
zastępczych, więc
wiedziałam o takiej formie opieki
nad dziećmi. Razem z mężem w
2005 roku podeszliśmy do szkolenia na rodzinę
zastępczą, ale po
dwóch spotkaniach zrezygnowaliśmy. Uważaliśmy, że nie damy rady.
W 2006 roku trafiliśmy do pogotowia rodzinnego, gdzie odwiedzaliśmy znajome dzieci.
Tam poznaliśmy sześciomiesięczną Zuzię i ze względu na
nią podjęliśmy wyzwanie bycia rodziną zastępczą. Wtedy
było dla nas niewyobrażalne
porzucenie takiej małej istotki
– opowiada pani Joanna, pełniąca funkcję rodziny zastępczej od ponad 14 lat.
Rodzina zastępcza sprawuje
opiekę czasowo – do momentu, gdy możliwy będzie powrót
do rodziny biologicznej albo
do czasu umieszczenia dziecka
w rodzinie adopcyjnej. Możliwe jest też pozostawienie go
w rodzinie zastępczej aż do
usamodzielnienia – osiągnięcia pełnoletności lub ukończenia nauki, nie dłużej niż do 25.
roku życia.
– W styczniu 2007 roku pod
opiekę, jako rodzina zastępcza,
przyjęliśmy pierwsze dziecko
– pięcioletnią Anię. Anna ma
teraz 19 lat i nadal jest z nami.
Kolejne dziecko przyjęliśmy
2015 roku, a od 2016 roku zostaliśmy zawodową rodziną
zastępczą. W naszym domu
gościliśmy już kilkoro dzieci. Jedne były z nami dłużej,
inne krócej. Obecnie pod naszą opieką jest czwórka dzieci:
Anna(19 lat), Julia (14 lat) i jej
siostra Zosia (12 lat) oraz Jakub
(5 lat). Bycie rodzicami zastępczymi jest ważną częścią naszego życia, pozwala nam pomagać dzieciom. Wszystkie dzieci,
nawet gdy już nie są z nami, zostają w naszych sercach na zawsze – mówi pani Joanna.
Opieka nad dzieckiem, które
doświadczyło w swoim życiu
sytuacji trudnych, może budzić wiele obaw w kandydatach na rodzinę zastępczą.
– Niestety, nie ma na to złotej rady. Przede wszystkim pa-

miętajmy, że nie jesteśmy sami.
Można skorzystać z pomocy zespołu pieczy zastępczej,
z doświadczenia innej rodziny zastępczej czy specjalisty.
Dziecko po sytuacjach traumatycznych może przejawiać
różne zachowania. Trzeba je
obserwować i próbować zrozumieć, skąd się biorą, dlaczego i co je wywołuje. Wtedy będziemy mogli pomóc dziecku.
Po prostu trzeba mieć otwarty umysł i nie brać wszystkiego do siebie. To trudne, ale
możliwe – dzieli się doświadczeniem pani Joanna i dodaje, że w byciu rodziną zastępczą wspaniała jest możliwość
obserwowania, jak otwiera
się dziecko, gdy ma poczucie
bezpieczeństwa, gdy wszystkie jego podstawowe potrzeby
są zapewnione.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie znajdujące się
przy ul. Bema 4 w Oświęcimiu zaprasza zainteresowanych „wakatami dla mamy
i taty” do kontaktu osobistego
lub telefonicznego 338411595,
697010611. Pracownicy Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy
Zastępczej udzielą szczegółowych informacji na temat zadań rodzin zastępczych i warunków, które muszą spełnić
kandydaci.
– Każde dziecko potrzebuje ciepła rodzinnego, szczęśliwego dzieciństwa, miłości
i akceptacji. To dzięki rodzinom zastępczym dzieci mają
zapewnione wsparcie, ciepło,
miłość, akceptację, potrzebę
przynależności i bliskości. Poszukujemy osób, które czują
wewnętrzną potrzebę niesienia pomocy, wsparcia, są gotowe oddać dzieciom swój czas
i serce – podsumowuje Bożena
Świerczek z PCPR.
– ekt
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Remedium dla seniorów
Klub Seniora „Remedium”, działający przy Radzie Osiedla
Stare Stawy w Oświęcimiu, ma już pięć lat.
Podstawowym celem klubu ze
Starych Stawów jest integracja seniorów w swoim środowisku, a także stwarzanie im
propozycji organizacji czasu
wolnego. Dlatego klub organizuje dla swoich członków
wycieczki krajoznawczo-turystyczne, a także wyjazdy na
spektakle do okolicznych teatrów. Uczestnicy spędzają ze
sobą czas podczas licznych
imprez i wydarzeń okolicznościowych, na przykład majówek, andrzejek, mikołajek,
czy obchodów Narodowego
Święta Niepodległości. W ich

harmonogramie działań, przygotowywanym na każde półrocze, nie mogłoby zabraknąć
spotkań przy tradycyjnych
prażonych, a także grupowych
spotkań imieninowych organizowanych dwa razy w roku
przez solenizantów, których
imieniny wypadają w danym
półroczu.
– Panie lubią przygotowywać
własnoręcznie kartki świąteczne i okolicznościowe, a także
stroiki, które później przekazujemy naszym darczyńcom
i przychylnym osobom, m.in.
pomagającym nam w codzien-

Fot. zbiory klubu

Z okazji jubileuszu seniorzy
zorganizowali wspólną biesiadę
z tańcami, a bawili się z zaproszonymi gośćmi, m.in. członkami swojej rady osiedla i paniami z Koła Gospodyń Wiejskich
„Stawowianki”. Klub założyła
przed pięcioma laty grupa trzynastu osób, a pierwsze zebranie
po ukonstytuowaniu odbyło się
24 lutego 2017 roku. Od tamtej pory członków przybywało, obecnie „Remedium” liczy
trzydzieści trzy osoby (z dużą
przewagą kobiet – jest ich dwadzieścia cztery) w wieku od 62
do 84 lat.

W hołdzie dla ratujących

nej działalności prowadzenia
naszego profilu na Facebooku
– podkreśla Jerzy Olszewik,
przewodniczący Klubu Seniora „Remedium”.
– Dbamy o wystrój i rośliny
znajdujące się w świetlicowej
oranżerii, ale też o otoczenie
budynku. Zawsze na wiosnę
sadzimy kwiaty wokół, posadziliśmy też kilka drzewek –
dodaje przewodniczący.
Seniorzy ze Starych Stawów nie
narzekają na nudę – organizują wieczorki z poezją, z muzyką, zabawy tematyczne np.
w stylu hawajskim czy country.
Aby poszerzać horyzonty zapraszają do siebie innych, np.
członków Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury
„Grupa na Zamku”, policjanta
dzielnicowego, dietetyczkę.
– Jesteśmy zaprzyjaźnieni
z grupą motocyklową Free
Oświęcim, która co roku odwiedza nas z okazji mikołajek.
Podczas ostatniego spotkania
zrobili niemałą sensację na
naszym osiedlu, ponieważ pół
ulicy Zagrodowej było zajęte
przez motocykle, quady i samochody członków tej grupy
– wspomina z radością Jerzy
Olszewik.
Do Klubu Seniora „Remedium” przyjmowane są kobiety
od 55. roku życia, a mężczyźni od 60. Członkowie spotykają się w budynku Domu Osiedlowego przy ul. Zagrodowej 1
w Oświęcimiu co dwa tygodnie, w czwartki o godz. 17:00.
– In

Spotkanie z lwowianką

24 marca oddano hołd Polakom niosą- Café Bergson zaprasza na rozmowę
cym podczas okupacji niemieckiej po- o Ukrainie – jej tradycjach i kulturze, ale
moc Żydom.
też o aktualnej sytuacji we Lwowie.

Fot. whitemad.pl

Spotkanie online zatytułowane „Mój Lwów, moja Ukraina”
z dr Anastazją Krywenko, rodowitą lwowianką, badaczką
ukraińskich tradycji i kultury poprowadzi Tomasz
Kobylański.
Podczas tego wieczoru organizatorzy połączą się bezpośrednio ze Lwowem.
Urodzona w 1990 roku Anastazja Krywenko pracuje naukowo w Instytucie Etnologii
Narodowej Akademii Nauk
Ukrainy, gdzie zajmuje się
ukraińską kulturą i tradycjami. Pochodzi z rodziny lwowskiej inteligencji: jej mama
jest filolożką, poetką i pisarką,
a nieżyjący już tata był dziennikarzem i walczył o wolność
słowa w niepodległej Ukrainie.
Anastazję od najmłodszych
lat interesuje temat obrzędów
i zwyczajów Ukrainy Zachodniej, a zagadnienia te zgłębiała podczas osobistych spotkań
z osobami żyjącymi w miasteczkach i wioskach całego jej
kraju. Zainteresowania te będą
tematem rozmowy online. Widzowie będą mogli posłuchać

Tego dnia obchodzony jest
w naszym kraju Narodowy
Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją
niemiecką. Przy Grobie Nieznanego Żołnierza na pl. Tadeusza Kościuszki w Oświęcimiu
władze miasta na czele z prezydentem Januszem Chwierutem złożyły kwiaty, oddając hołd obywatelom naszego
kraju, którzy w czasie II wojny światowej ukrywali i chronili Żydów, pomimo grożącej
za to kary śmierci. Wśród delegacji byli też m.in. przedstawiciele władz powiatu, gminy
Oświęcim, radni miejscy, prezesi spółek miejskich i dyrek-

torzy instytucji kultury z naszego miasta.
Święto zostało ustanowione przez parlament w 2017 r.
Jest obchodzone w rocznicę
śmierci ośmioosobowej rodziny Ulmów z Markowej –
Józefa i jego żony Wiktorii,
będącej w zaawansowanej ciąży oraz ich sześciorga dzieci,
rozstrzelanej przez niemieckich żandarmów za udzielenie
schronienia dwóm żydowskim
rodzinom. W 1995 r. Wiktoria
i Józef Ulmowie zostali uhonorowani pośmiertnie tytułem
Sprawiedliwy wśród Narodów
Świata.
– In

o ukraińskich legendach i tradycjach (również związanych
z wiosennymi świętami, w tym
Wielkanocą) oraz o mało nam
znanej ukraińskiej mitologii:
o czortach, rusałkach i zmarłych wychodzących z grobów.
Dr Anastazja Krywenko opowie również o aktualnej sytuacji panującej we Lwowie
i o tym, jak mieszkańcy walczą
o zachowanie tamtejszej kultury w warunkach wojennych.
Wydarzenie online będzie
transmitowane na otwartym
profilu Facebook Café Bergson 5 kwietnia o godz. 19:00
i będzie prowadzone w języku
polskim.
– In

felieton
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Literackie drobiazgi

S

maki Poezji to cykliczna impreza w Smakach
Dzieciństwa (restauracja w budynku OCK). 9 marca
2022 r. wieczór był poświęcony Janowi Sztaudyngerowi i jego fraszkom – literackim drobiazgom.
Znalazłam się tam, ponieważ chciałam posłuchać mojej
przyjaciółki, która gościnnie śpiewa podczas tych imprez.
Sala była pełna. Sporo osób przyszło na to spotkanie, byli
też goście, którzy po prostu przyszli do restauracji. Podobała
mi się atmosfera – swobodna, zupełnie inna niż podczas typowych wieczorów poetyckich, spotkań czy odczytów. Fraszki
Jana Sztaudyngera czytali uczestnicy – kto miał ochotę, kto
coś ze sobą przyniósł. Również czytane i recytowane były
teksty innych osób, jeśli ktoś miał ochotę podzielić się swoją
twórczością. Do tego trochę muzyki na żywo, poezji śpiewanej
oraz znanych polskich piosenek Dżemu czy Perfectu. Sporo
było śmiechu, nieskrępowanej radości i zabawy. Spotkanie odbyło się podczas trwającej za naszą granicą wojny,
wspomnieliśmy o walczącej Ukrainie i chwilą ciszy uczciliśmy pamięć Ofiar. Wątki radosne i smutne przenikały się,
jak to w życiu. Polacy zaangażowali wszystkie siły w pomoc
humanitarną dla Sąsiadów i są świadomi, że bezpieczeństwo
Europy jest zagrożone. Oświęcimianie szczególnie wiedzą,
jak kończą się dyktatorskie zapędy jednostek sprawujących
władzę.
W literackiej kawiarni po raz pierwszy publicznie zaistniał
mój wiersz. Piszę poezję nieregularnie od lat, głównie dla
siebie i najbliższych. Przyjaciółka powiedziała, że ten tekst
pasuje do obecnych czasów i go przeczytała publiczności.
Nie do końca się z nią zgadzałam, ale ostatecznie przyznałam jej rację. Co jest ważne w życiu? Co może ocalić nasze
człowieczeństwo? Co nas – ludzi – łączy w sposób prawdziwy
i trwały?
W deszczu i w słońcu
Na tęczy początku
Na świata końcu
Miłość
W dolinach i górach
Z głową wciąż w chmurach
W uśmiechu, w oddechu
Miłość
We śnie i na jawie
W ciszy wieczoru
I w tłumu wrzawie
Miłość
						
Reklama
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wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu
Kwiatowe kompozycje zdobią
Stare Miasto
W skrzyniach kwiatowych
okalających rynek zasadzono
pierwsze w tym roku kwiaty.
Niebiesko-żółte bratki przypominają o wiośnie, a swoim
układem i kolorystyką nawią-

zują do flagi Ukrainy. Kwiatowe kompozycje są również
na klombach przy pomniku
Niepodległości. Do dekoracji
wykorzystano ponad tysiąc
sztuk sadzonek.		

Musisz zgłosić, czym ogrzewasz
dom
1 lipca ubiegłego roku ruszył
spis źródeł ciepła. Właściciele
domów i zarządcy budynków
są zobowiązani do złożenia
odpowiedniej deklaracji.
Lista urządzeń grzewczych,
które należy zgłosić do Centralnej Ewidencji Emisyjności
Budynków CEEB podległej
Głównemu Urzędowi Nadzoru
Budowlanego jest długa. Znajdują się na niej m.in. kominki,
piece czy kuchnie węglowe.
Czas na zgłoszenie źródła
ogrzewania mija 30 czerwca
2022. Są jednak wyjątki.
Dotyczą one nowo oddanych
budynków. Właściciele nowych
domów mają na zgłoszenie

do rejestru zaledwie 14 dni
od dnia uzyskania pozwolenia
na użytkowanie budynku.
Formularz wypełnić można
elektronicznie lub papierowo
na stronie zone.gunb.gov.pl.
Do tego konieczne jest posiadanie profilu zaufanego lub
e-dowodu osobistego.
Mieszkańcy, którzy nie mają
takich możliwości mogą liczyć
na jej wypełnienie w Wydziale
Ochrony Środowiska Urzędu
Miasta Oświęcim przy ul.
Zaborskiej 2. Na postawie
informacji gromadzonych
w CEEB samorządy będą
mogły dobierać odpowiednie
polityki i programy do walki
ze smogiem. 		

Drogi w mieście powstają
zgodnie z planem
Nie ma zakłóceń w tegorocznym harmonogramie inwestycji drogowych. Niedługo oddana zostanie do użytku jedna
z dwóch nowych dróg, które mają usprawnić komunikację w mieście i poszerzyć tereny pod usługi i budownictwo
mieszkaniowe.
Przy rozbudowie ulicy Strzeleckiej oraz budowie połączenia do ulicy Cichej przez
ulicę Jesionową prowadzone
są już ostatnie prace, w tym
m.in. brukarskie. Jej wykonanie kosztuje ponad 2,5 mln zł,
w tym 1,19 mln zł stanowi dofinansowanie zewnętrzne.
– Życie musi toczyć się dalej, dlatego pomimo pandemii
oraz wojny w Ukrainie przy-

Droga będąca przedłużeniem ul. Strzeleckiej przez ul.
Jesionową do ul. Cichej na pewno przyda się w różnych sytuacjach drogowych

Nowa kadencja
Młodzieżowej Rady Miasta
Radni Młodzieżowej Rady Miasta czwartej kadencji wyłonili swoje władze. Z grona 21 osób wybrali przewodniczącego,
zastępcę, skarbnika i sekretarza.
Pracami młodzieżowych radnych pokieruje Igor Miler ze
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 2 im. Łukasza Górnickiego przy pomocy wiceprzewodniczącej
Mai Jędrochy ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego. Wspierać
ich będzie Aleksandra Nowak
ze Szkoły Podstawowej nr 1
im. Królowej Jadwigi jako sekretarz i Weronika Zwarycz
ze Szkoły Podstawowej z Od-

działami Sportowymi nr 2 im.
Łukasza Górnickiego w roli
skarbnika. W uroczystej sesji
młodym radnym towarzyszyli rodzice i dyrektorzy szkół.
Gratulacje nowym radnym
i wybranym władzom złożył prezydent miasta Janusz
Chwierut.
W skład MRM weszli Aleksandra Nowak i Martyna
Strycharska ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi, Igor Miler i Weronika
Zwarycz ze Szkoły Podstawo-

stępujemy do realizacji zadań
zapisanych w tegorocznym
budżecie miasta, które rozpoczęliśmy w ubiegłym roku
– podkreśla Janusz Chwierut,
prezydent Oświęcimia.
Dodaje, że dwie nowe drogi
w mieście to szansa na rozwój
przyległych terenów, które do
tej pory były nieużytkami. –
Rozbudowując ul. Strzelecką,
stworzyliśmy nowy układ dro-

wej z Oddziałami Sportowymi nr 2 im. Łukasza Górnickiego, Aleksander Jarzyna ze
Szkoły Podstawowej nr 3 im.
Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej, Maja Jędrocha, Filip Roszkowski i Natalia Węglarz ze Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi
nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego, Kacper Grubka i Mateusz Maślona ze Szkoły Podsta-

gowy łączący Stare Miasto na
wysokości ronda im. Płonki
z ul. Nideckiego na Błoniach,
co może być pomocne w różnych sytuacjach drogowych.
Kolejnym atutem jest otwarcie
nowych przestrzeni pod budownictwo mieszkaniowe, a to
już się dzieje. W tym rejonie
trwa budowa czterech budynków, w których powstaje 110
nowych mieszkań – dodaje.

Kolejną inwestycją jest droga, która przejdzie przez łąki
i połączy ulicę Zaborską z ulicą Królowej Jadwigi za obecnymi marketami. Zarys traktu został już wytyczony. Obok
powstaje chodnik i ścieżka rowerowa. Wzdłuż ulicy będzie
oświetlenie uliczne.
– Ogromna, niewykorzystana do tej pory łąka zostanie
przecięta nowymi drogami,
bowiem ta już budowana połączy się w przyszłości z kolejną, która będzie biegła od
ulicy Batorego. Nie można
też wykluczyć rozwoju w tym
miejscu usług czy budownictwa mieszkaniowego – mówi
prezydent.
Inwestycja
zakończy
się
w przyszłym roku. Miasto pozyskało na budowę drogi ponad 1,7 mln zł z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg. Całość będzie kosztować ponad
3,5 mln zł, a ponad 1,8 mln zł
zabezpieczy miasto.

Nowa droga przetnie łąki za marketami

wowej nr 5 im. Orła Białego,
Sebastian Kowalik i Wiktoria
Strózik ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Zofii Kossak, Olga
Kiszczak, Natalia Nowak i Kajetan Tkaczyk ze Szkoły Podstawowej Sportowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie, Amelia Medes, Alicja
Pyrdoł i Hubert Domasik ze
Szkoły Podstawowej nr 9 im.

Orędowników Pokoju oraz
Zuzanna Jurkiewicz, Vladyslav
Potopa i Teresa Szymeczko ze
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 11
im. Mikołaja Kopernika.
Oświęcimska
Młodzieżowa
Rada Miasta to jedna z nielicznych tego typu młodzieżowych rad w Polsce, która ma
swój budżet i decyduje w imieniu całej szkolnej społeczności, na co go przeznaczyć. Dla
młodych ludzi jest to praktyczna lekcja samorządności
i odpowiedzialności.
Młodzieżowa Rada Miasta liczy 21 radnych. Kadencja jest
dwuletnia. Rada młodzieży
dysponuje też herbem, barwami miasta i własną pieczęcią.
Podejmowała wiele interesujących projektów i inicjatyw m.
in. projekt „kino za piątaka”
czy Oświęcimskie Orły, nagrody dla najlepszego absolwenta
szkoły podstawowej.
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Co z odpadami niesegregowanymi?
Odpady niesegregowane nie
będą przyjmowane w PSZOK-u. Do punktów można dostarczyć tylko i wyłącznie posegregowane odpady, zgodnie
z powyższą listą.

PSZOK dla mieszkańców
Oświęcimia
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Harmonogram
dyżurów radnych
Rady Miasta
Oświęcim
Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig
wtorek godz. 16:00–17:00
Wiceprzewodniczący

Drogi Mieszkańcu Oświęcimia! Czy wiedziałeś, że w mieście funkcjonują dwa
nowoczesne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych? Oświęcimski PSZOK to niezły SZOK! To tutaj możesz oddać odpady i być „EKO”!
Przygotowaliśmy dla Ciebie
pigułkę informacji o oświęcimskich Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w formie pytań
i odpowiedzi. Bycie „EKO” będzie jeszcze łatwiejsze!

2) ul. Więźniów Oświęcimia
10 – garaże za „Sanepidem”.

W jakich godzinach mogę
skorzystać z PSZOK-u?
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
dla mieszkańców Oświęcimia
Czym jest PSZOK?
czynne są od poniedziałku do
PSZOK, czyli Punkt Selek- piątku w godz. 9:00–17:00 oraz
tywnej Zbiórki Odpadów w sobotę w godz. 8:00–13:00.
Komunalnych to miejsce,
mogę
skorzystać
w którym każdy mieszkaniec Jak
Oświęcimia, w ramach opła- z PSZOK-u?
ty za gospodarowanie odpa- Oddając odpady do PSZOK-u,
dami, może oddać posegre- musimy posiadać „KARTĘ
gowane odpady komunalne PSZOK”. Jest to karta uprawbez ponoszenia dodatkowych niająca właściciela nieruopłat.
chomości do korzystania
z PSZOK-u dla mieszkańców
Gdzie zlokalizowane są Oświęcimia. Karta PSZOK to
PSZOK-i na terenie miasta karta elektromagnetyczna wyOświęcim?
posażona w nośnik informaDla wygody mieszkańców zor- cji w postaci unikalnego kodu,
ganizowano dwa Punkty Selek- który przeznaczony jest do autywnego Zbierania Odpadów tomatycznego odczytu i idenKomunalnych, odpowiednio tyfikacji danej posesji.
dla prawo i lewobrzeżnej strony Oświęcimia, które zlokalizo- Jak mogę otrzymać Kartę
PSZOK?
wane są:
1) ul. Bema 12A – siedziba Właściciele posesji zamieszZakładu Usług Komunalnych kałych w zabudowie jednow Oświęcimiu,
rodzinnej otrzymali swo-

je karty wraz z informacją
o zmianie stawki wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami na początku 2022
roku. Nowi klienci otrzymają swoje karty po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami
składanej do Prezydenta Miasta Oświęcim. W przypadku
zabudowy wielorodzinnej karta będzie wydawana na wniosek właściciela/najemcy po
przedłożeniu do wglądu otrzymanego od Zarządu zawiadomienia o wysokości opłaty z tytułu eksploatacji lokalu
mieszkalnego.

Jakie odpady mogę dostarczyć do PSZOK-u?
Mieszkaniec
Oświęcimia
może dostarczyć do PSZOK-u
posegregowane odpady komunalne, takie jak:
a) papier i tektura,
b) tworzywa sztuczne i metale,
c) szkło,
d) odpady ulegające biodegradacji – tylko dla posesji
jednorodzinnych bez zadeklarowanego przydomowego
kompostownika,
e) odpady wielkogabarytowe,
f) zużyte opony z samochodów osobowych – limit 4
szt. na posesję/rok,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
h) zużyte baterie i akumulatory,
i) przeterminowane leki,
j) chemikalia (farby,
rozpuszczalniki, środki
ochrony roślin itp.),
k) odpady remontowe –
gruz w ilości 200 kg na
mieszkańca/rok,
l) oleje, tłuszcze, detergenty,
m) odzież i tekstylia.

Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego ma wiceprezesa
się ich właścicielami. Mieszkania będą oddane do zasiedlania pod koniec tego roku.
Na przełomie kwietnia i maja
ruszy budowa następnego
bloku z 36 mieszkaniami.
W sumie na Starych StaOświęcimskie
Towarzystwo
wach spółka wybudowała
Budownictwa Społecznego jest
465 mieszkań w 10 budynspółką miejską, która rozpokach wielorodzinnych oraz
częła swoją działalność w 1999
kamienicach, a oprócz tego
roku. Kieruje nią Tyberiusz
buduje na sprzedaż domy jedKornas.
norodzinne w zabudowie szeregowej. Łącznie w zasobach
OTBS mieszka 1049 osób.
Dysponuje też 30 lokalami
użytkowymi. Zarządza także wspólnotami mieszkaniowymi w Oświęcimiu. Spółka
ma też w planach zagospodarowanie innego dużego terenu na Starych Stawach w
pobliżu supermarketu budowlanego „Castorama”. Zgodnie z zamierzeniami chce tam
wybudować dziewięć bloków,
w których będzie mogło zamieszkać 330 rodzin. Plany
Jednym z zamierzeń OTBS na kolejne lata jest zagospo- przewidują także powstanie
darowanie terenu na Starych Stawach w kierunku Castora- nowych placów zabaw i osiemy
dlowych parkingów. Ponad-

Katarzyna Ferens została wiceprezesem
Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
O jej wyborze zdecydowała
Rada Nadzorcza po wcześniej
przeprowadzonym postępowaniu konkursowym. O stanowisko ubiegało się jeszcze
dwóch kandydatów. Nowa wiceprezes ma dużą wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu
oraz znajomość funkcjonowania towarzystw budownictwa
społecznego. Przez ostatnie
lata pracowała w katowickim
Towarzystwie Budownictwa
Społecznego Dombud, zajmując się m.in. nadzorowaniem
procesów
inwestycyjnych,
przygotowaniem i opracowaniem dokumentacji niezbędnej do uzyskania kredytów
bankowych, współpracą z firmami i instytucjami w zakresie realizacji inwestycji. Dynamiczny rozwój oświęcimskiej
spółki w ostatnich latach wymaga poszerzenia jej zarządu.

Zajmuje się inwestowaniem
w budownictwo oraz zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi i usługowymi. Osiedle Stare Stawy jest głównym
placem budowy dla miejskiej
spółki. W tej części miasta
przy ul. Sadowej powstaje
kolejny blok z mieszkaniami
w systemie odroczonej własności, który pozwala najemcom po spłaceniu kredytu stać

Czy w PSZOK-u mogę pobrać
Rady Miasta
worki na odpady segregowane?
Ireneusz Góralczyk
W Punktach Selektywnego poniedziałek godz. 12:00–13:00
Zbierania Odpadów Komunalnych można pobrać dodat6.04 godz. 13:00–15:00
kowe worki na odpady segreBożena Godawa
gowane.
Komisje Skarg, Wniosków i PeJak mogę skontaktować się
z obsługą?
Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku
w godzinach od 6:30 do 14:30
pod nr. telefonu (33) 476-8081 lub adresem email: pszok@
zuk.oswiecim.pl
Teraz już wiesz, jak poprawnie
skorzystać z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych. Okaż swoją
postawę „EKO” i do zobaczenia w PSZOK-u! 		

tycji oraz Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
13.03 godz. 13:00–15:00
Tadeusz Hoła
Komisje Budżetu i Rozwoju
Miasta oraz Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

20.04 godz. 13:00–15:00
Paweł Warchoł
Komisje Skarg, Wniosków
i Petycji oraz Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji

SESJA RADY Miasta
23.02.2022 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
w lokalnej TV

to w niedalekim sąsiedztwie
miasto przymierza się do budowy żłobka i przedszkola.
Spółka przywraca też świetność budynkom w Starym
Mieście, które mają swoje miejsce w historii miasta.
W odnowionych kamienicach na starówce powstają też
mieszkania. Spółka w ostatnich kilku latach postawiła
nową kamienicę na miejscu
zniszczonego domu u zbiegu
ulic Sienkiewicza i Mickiewicza, wyremontowała budynek
mieszkalny przy ul. Klasztornej i na Rynku Głównym. Przy
placu Słonecznym w Oświęcimiu, gdzie jeszcze nie tak
dawno stała stara i zniszczona
kamienica powstał nowy budynek. Spółka myśli już o rewitalizacji kolejnej zabytkowej
kamienicy. Ma gotowy projekt
przywrócenia dawnego wyglądu domu przy ul. Mickiewicza 2 do 4. Inwestycja ma
szansę ruszyć w tym roku.
Obok zadań inwestycyjnych
ważnym obszarem działalności spółki jest eksploatacja zasobów OTBS czy zarządzanie
wspólnotami mieszkaniowymi. Tymi zadaniami między
innymi zajmie się nowa wiceprezes. 			

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/.

TERMINY OPŁAT
ZA ODPADY
Przypominamy mieszkańcom
Oświęcimia o terminach opłat
za odbiór odpadów komunalnych:
– za I kwartał do 15 kwietnia,
– za II kwartał do 15 lipca,
– za III kwartał do 15 października,
– za IV kwartał do 15 grudnia.

RADA SENIORÓW
ZAPRASZA
Oświęcimska Rada Seniorów
zaprasza na swoje dyżury
w każdą drugą środę miesiąca
do budynku Urzędu Miasta,
Wydział Spraw Obywatelskich
przy ul. Solskiego 2, pokój
nr 14, w godz. 11:00–12:00.
Można też kontaktować się
mejlowo: rada.seniorow@
um.oswiecim.pl

Wieści
z Oświęcimskiego Ratusza
przygotowała
Katarzyna Kwiecień
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wiadomości z powiatu

Rada Powiatu wyraziła
solidarność z Narodem
Ukraińskim
Wobec bezprecedensowej agresji Rosji na Ukrainę, Rada
Powiatu w Oświęcimiu przyjęła przez aklamację rezolucję
potępiającą agresora i wyrażającą pełną solidarność
z Narodem Ukraińskim.
Poniżej pełna treść rezolucji, która została przyjęta przez radnych
na nadzwyczajnej sesji w dn. 9 marca br. Treść rezolucji odczytał
starosta Andrzej Skrzypiński.

Rada Powiatu w Oświęcimiu wyraża solidarność
z Narodem Ukraińskim, który stojąc w obliczu barbarzyńskiej
agresji ze strony Federacji Rosyjskiej i jej sojuszników,
podejmuje heroiczne wysiłki obrony swojej Ojczyzny.
Nasilająca się z każdym dniem przemoc wojsk rosyjskich,
zwłaszcza wobec ludności cywilnej, budzi nasz stanowczy
sprzeciw. Żadne polityczne racje i imperialne ambicje
nie mogą prowadzić do używania militarnej przewagi w celu
wymuszenia rezygnacji narodu z prawa do samostanowienia.
Podziwiamy jedność, odwagę i determinację Ukraińców,
z jaką stawiają opór wobec bezprawnej, w świetle prawa
międzynarodowego, wojskowej napaści.
Wzywamy przywódców Federacji Rosyjskiej do
natychmiastowego wstrzymania ognia i wycofania
wojsk z terenu państwa ukraińskiego. Dalsza eskalacja
działań nie złamie woli Ukraińców do samostanowienia,
obrony suwerenności i własnego terytorium. Może jednak
doprowadzić do katastrofy humanitarnej, której symptomy
już obserwujemy.
Wierząc, że pokój ma jeszcze szansę na zwycięstwo,
apelujemy o zwrócenie się w stronę dyplomatycznych
rozwiązań i natychmiastowego odstąpienia od przemocy.

Czujcie się jak u siebie w domu

Tu najlepiej (za)dbają o serca
naszych mieszkańców
Rozbudowa centrum kardiologii inwazyjnej, elektroterapii
i angiologii spółki GVM Carint na terenie Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu staje się faktem.
Edward Piechulek, dyrektor
powiatowej lecznicy, podpisał
2 marca umowę z prezesem
spółki Sebastianem Kawalcem
i członkiem zarządu Lucą Vegettim na dzierżawę szpitalnego
gruntu pod rozbudowę centrum. Spółka dobuduje do istniejącego już obiektu pawilon
o pow. 730 m kw.
Podpisanie umowy poprzedziły długotrwałe boje polityczne. Ostatecznie Rada Powiatu
w Oświęcimiu głosami rządzącej koalicji przeforsowała zgodę
na dzierżawę wspomnianego
terenu pod rozbudowę centrum.
– Uczestniczymy w epokowym
wydarzeniu w historii tego
szpitala. Rozbudowa centrum
kardiologii inwazyjnej, elektroterapii i angiologii jeszcze
bardziej podniesie poziom
świadczonych usług w tym zakresie. Po trzech latach zmagań
z różnymi przeciwnościami,
najpierw losu, potem politycznymi, doprowadziliśmy etap
wielkiego projektu do końca.

To będzie ośrodek na miarę
XXII wieku, bo na miarę obecnego stulecia usługi w Carincie
świadczone są już od dawna –
powiedział starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński.
Na europejskim rynku spółka
Carint jest obecna od blisko
półwiecza, a w Oświęcimiu od
kilkunastu lat.
– Cieszymy się, że swoje decyzje
inwestycyjne Carint dalej wiąże
z naszym szpitalem. Za fachową i skuteczną pomoc dla naszych mieszkańców serdecznie
dziękujemy – dodał starosta.

Edward Piechulek, dyrektor
Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu, powiedział, że budynek
to nie tylko mury.
– Będziemy mieć na terenie
Szpitala Powiatowego kardiologię na najwyższym poziomie
– powiedział dyrektor.
Wartością nowego obiektu będzie sala hybrydowa do zabiegów planowych, mniej inwazyjnych i skuteczniejszych dla
pacjentów, do nagłych przypadków. Rozbudowany będzie
oddział intensywnej opieki kardiologicznej.

– Szpital ma w umowie uwzględniony szereg zabezpieczeń
w stosunku do prywatnego podmiotu. Spodziewamy się szeregu
korzyści, choćby z tytułu najmu
powierzchni. Spodziewamy się
także zwiększenia liczby usług
medycznych, które realizujemy
na rzecz Carintu – podkreślił
dyrektor Edward Piechulek.
Głos zabrał również wicestarosta Paweł Kobielusz, który
w ostatnich miesiącach monitorował cały proces z ramienia
zarządu powiatu.
– W tym miejscu nie sposób
nie wspomnieć o osobie śp. starosty Marcina Niedzieli, który
mocno angażował się w cały ten
proces. To, co najważniejsze:
firma Carint realizuje usługi
medyczne w ramach kontraktu
z NFZ, co oznacza, że są one dla
pacjentów bezpłatne i świadczone na najwyższym możliwym poziomie. Pojawiające się
w trakcie procedowania uchwały w przestrzeni publicznej
informacje o stopniowej prywatyzacji są po prostu kłamliwe! – stwierdził wicestarosta,
dodając, że Zarząd Powiatu
w Oświęcimiu, dyrekcja Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu i spółka Carint dokładają
wszelkich starań, aby wszyscy
mieszkańcy naszego powiatu byli zabezpieczeni w usługi
kardiologiczne na najwyższym
poziomie. Budynek ma być oddany do użytku w lipcu przyszłego roku. 		

Szpitalne pracownie w jednym miejscu
Kosztem blisko 6 mln zł, w tym 3-milionowej dotacji Powiatu
Oświęcimskiego, na terenie Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu powstanie nowoczesne Centrum Diagnostyczne.
Zmieści pod jednym dachem
„porozrzucane” dotąd w kilku
placówkach – powiedział,
Przytoczone w tytule słowa
miejscach szpitalne pracowzwracając się do ukraińskich
skierował do ukraińskich
nie. 23 lutego stosowną umouczniów, wicestarosta Paweł
uczniów z oddziału przygowę sygnowali starosta Andrzej
Kobielusz.
towawczego utworzonego
Skrzypiński, wicestarosta Paweł
– W moim przekonaniu
w popularnym „Konarze”
Kobielusz i dyrektor szpitala
wicestarosta Paweł Kobielusz. najważniejsze jest w tej chwili
Edward Piechulek.
Włodarz uczestniczył 18 mar- zapewnienie wam poczucia
To kolejna poważna inwestybezpieczeństwa i stabilizacji.
ca w spotkaniu z uczniami
cja szpitalna dofinansowana
Mam nadzieję, że nauczyciele
i ich rodzicami oraz przedstaw ostatnim czasie przez Powiat
staną na wysokości zadania
wicielami urzędu pracy.
Oświęcimski. W zeszłym roku
i nie będą was przeciążać
oddano do użytku szpitalne
nauką w najbliższym czasie.
Zebranych powitała dyrektor
przewiązki, które samorząd poszkoły Jolanta Bąk. Przybliżyła Czujcie się tu jak u siebie w do- wiatowy wsparł 2-milionową
mu. Życzę wam dużo zdrowia
historię szkoły, jej tradycje,
dotacją.
omówiła sprawy organizacyjne i wytrwałości – powiedział
Zadowolenia z podpisanej
i wręczyła uczniom plany zajęć. wicestarosta.
umowy nie kryli powiatowi
Wyraził nadzieję, że pobyt
– Mam nadzieję, że poczuwłodarze i dyrektor szpitala.
w naszym kraju będą dobrze
jecie się u nas bezpiecznie.
Starosta Andrzej Skrzypiński
Nie będziecie oceniani. Wierzę, wspominać dzięki zawartym
podkreślił, że Centrum Diaże wszystko się dobrze skończy tu znajomościom i przyjaźniom.
Ukraińskiej młodzieży zostali
przedstawieni nauczyciele
z „Konara”. Nowi uczniowie
otrzymali plany zajęć, po czym
zostali oprowadzeni przez
pedagogów po szkole.
Nauczycielem wspomagającym
będzie sympatyczna pani Daria, studentka filologii polskiej
na uniwersytecie we Lwowie,
która dopiero co przyjechała
do Oświęcimia.
Przypomnijmy, że oddziały
przygotowawcze utworzono
także w popularnych „Ozetach”
i kęckim „Koperniku”.

cimiu, przypomniał, że lecznica
funkcjonuje w kilku budynkach, co rodzi określone konsekwencje i utrudnienia.
– Pierwszy krok w kierunku
poprawy komfortu dla pacjentów zrobiliśmy w zeszłym roku,
oddając do użytku przewiązkę,
która połączyła szpitalne budynki. Teraz stawiamy kolejny
krok, budując centrum, w którym znajdą się pracownie diagnostyczne dotąd rozsiane na
różnych piętrach. Dziś jest tak,
że pacjent musi wyjechać na
II piętro, by skorzystać z rentgena, zjechać piętro niżej na
usg czy endoskopię. W zasadzie
przechodzi obok oddziałów
szpitalnych, styka się z pacjentami tychże oddziałów, co nie
służy rehabilitacji. Po wybudowaniu centrum osoby korzystające z diagnostyki nie będą się
nam „rozchodziły” po szpitalu
– powiedział dyrektor.
Nowoczesne Centrum Diagnostyczne powstanie na dziedzińcu sąsiadującym z izbą przyjęć,
SOR-em i pracownią tomograficzną. Dzięki temu pacjenci,
którzy trafią na SOR będą szybciej zdiagnozowani. Co istotne,
także pacjenci z poszczególnych
oddziałów dzięki przewiązkom i dwudrzwiowym windom
bezproblemowo
skorzystają
z połączonego z nią centrum.

Wizualizacja: zbiory szpitala

– powiedziała pani dyrektor.
Podziękowała mieszkańcom
naszego powiatu, którzy przygarnęli ukraińskich uchodźców
pod swój dach oraz tym, którzy
wspierają ich rzeczowo.
Uczniowie oddziału przygotowawczego pochodzą z różnych
stron Ukrainy – z Mariupola, Mikołajewa, Charkowa,
Zaporoża, Kijowa. Ciekawostką
jest to, że są wśród nich m.in.
mistrzowie tego kraju w sztukach walk.
– Chcemy wam pomóc w każdym aspekcie, w tym kontynuowaniu edukacji w naszych

gnostyczne znacząco poprawi
komfort dla pacjentów. Mimo
mocno napiętego budżetu Powiatu udało się wygospodarować poważne środki na dofinansowanie budowy centrum.
To zasługa zarówno zarządu,
jak i rady powiatu.
Przeniesienie pracowni diagnostycznych, zlokalizowanych dotąd na różnych kondygnacjach
budynku w jedno miejsce, oraz
połączenie ich z istniejącą pracownią tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego
i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego pozwoli na kompleksową i szybką diagnostykę pacjenta.
Edward Piechulek, dyrektor
Szpitala Powiatowego w Oświę-

Ponadto centrum będzie mieć
także połączenie z oddziałem
obserwacyjnym, na który trafiają osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem.
Wkrótce zostanie rozpisany
przetarg. Prace budowlane
powinny ruszyć pod koniec
pierwszego półrocza br. Potrwają 10–12 miesięcy.
Wartość inwestycji sięga niemal 6 mln zł. Dotacja Powiatu
Oświęcimskiego wynosi 3 mln
zł. Poza tym lecznicy udało
się pozyskać dofinansowanie
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (2,2 mln zł). Szpital
z własnego budżetu wygospodarował blisko 800 tys. zł.
Budynek Centrum Diagnostycznego będzie przeznaczony
na potrzeby pracowni RTG,
USG, badań mammograficznych i endoskopowych. W jego
skład wejdą także pomieszczenia związane z obsługą
pacjentów: poczekalnia, rejestracja, sanitariaty, pomieszczenia związane z obsługą pomieszczeń
diagnostycznych
(sterownie, kabiny pacjenta,
zmywalnia), pomieszczenia socjalne dla personelu, gospodarcze i magazynowe.
Budynek zostanie połączony
z istniejącym obiektem trzema
wejściami. Będzie też posiadał
wejście z zewnątrz.

Strona płatna,
przygotowana przez
Starostwo Powiatowe
w Oświęcimiu
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Artystyczne powroty

Fot. D. Smolarek, MDSM w Oświęcimiu

„Powrót do domu” to tytuł wystawy zbiorowej prac artystów współpracujących z Międzynarodowym Domem Młodzieży w Oświęcimiu.

O wschodzie
Marcin Kydryński był gościem
czterdziestego pierwszego
„Spotkania przy globusie”.
25 marca znany radiowiec,
podróżnik, fotograf i autor
tekstów piosenek podczas
podróżniczego spotkania
w Oświęcimskim Centrum
Kultury skupił się
na opowieściach ze swojej najnowszej książki pt. „O wschodzie”, która premierę miała
23 marca. Autor nazywa ją
swoją duchową autobiografią.
– Przez dwa miesiące, codziennie o wschodzie słońca
siadałem nad moimi zdjęcia-

mi sprzed dwudziestu pięciu
lat, przeglądałem dzienniki
dawnych wypraw. Wracałem
do książek o filozofii, kulturze
i dziejach Dalekiego Wschodu.
Powstało kilkadziesiąt wspomnień, refleksji, swoistych
„oddechów przeszłości” –
mówił o powstawaniu książki
Marcin Kydryński.
– Wierzę, że przywołana przy
tej okazji osobista antologia
myśli Wschodu przyniesie
państwu, w te i przyszłe niełatwe dni, pewne pocieszenie
– dodał.
Radiowiec podróżuje po
świecie, głównie do krajów

Być kobietą, być kobietą...

O różnych aspektach kobiecości rozmawiały uczestniczki
projektu „Być kobietą, być
Malarstwo, rysunki, grafiki, W ciągu dwudziestu siedmiu skiego, Mateusza Pliniewicza kobietą...”, który miał swój
rzeźby, plakaty, fotografie i in- lat zarządzania przez Leszka i Piotra Skupniewicza towa- uroczysty finał 8 marca.

stalację można obejrzeć na
wystawie składającej się z prac
dwudziestu ośmiu artystów,
którzy w ostatnim ćwierćwieczu współpracowali z MDSM.
Zaprezentowano prace: Pawła
Adamusa, Agaty Agatowskiej,
Joanny Chrząszcz, Andrzeja Domarzewskiego, Kaliny
Dulko, Remigiusza Dulki, Beli
Faragó, Bożeny Formas-Mądry, Krzysztofa Janika, Anny
Karoliny Kaczmarczyk, Janusza Karbowniczka, Agnieszki
Kołodziej-Ryś, Haliny Kozioł,
Elżbiety Kuraj, Ewy Natkaniec,
Krystyny
Oniszczuk-Dylik,
Martyny Paluchiewicz-Łabaj,
Elżbiety Pietruczuk, Jerzego
Pietruczuka, Władysława Pluty, Ewy Preisner, Waldemara
Rudyka, Dominika Smolarka,
Krystyny Spisak-Madejczyk,
Romana Stopy, Pawła Warchoła, Zdzisława Wójcika i Anny
Żubrowskiej-Tomali.

Szustera MDSM w instytucji zorganizowano ponad sto
czterdzieści wystaw, w tym
prawie pięćdziesiąt prezentacji
zagranicznych twórców.
– Jesteśmy wdzięczni za
wszystkie estetyczne doznania, wzruszenia i rozmowy.
Dzięki waszej sztuce dostrzegaliśmy wielokrotnie piękno
i złożoność świata. Pomagaliście również tam, gdzie nam
– edukatorom brakowało słów.
Osobiście dziękuję wam za
wspólny czas, inspiracje i naukę. Bez was byłbym innym
człowiekiem – mówi dyrektor Międzynarodowego Domu
Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu Leszek Szuster, któremu
spotkanie podczas wernisażu
stworzyło możliwość podziękowania oświęcimskiej publiczności za wspólny czas.
Ekspozycję otwarto 11 marca, a koncert Jacka Hołubow-

jubileusz ZDK–MOK–OCK

rzyszył temu wydarzeniu.
Dyrektor zainicjował tego
wieczoru symboliczny happening, podczas którego roztoczył nić pomiędzy sobą
i twórcami, a następnie Joanna Klęczar-Deodat, kierowniczka działu komunikacji,
mediów i projektów MDSM
dokonała na jego prośbę przecięcia „pępowiny” – rozpostartej nici.
Spotkanie zaowocowało powstaniem portretu Leszka Szustera, namalowanym wspólnie
„na żywo” przez obecnych
na wernisażu artystów.
Wystawę można zobaczyć tylko do 31 marca.
Projekt zrealizowano przy
wsparciu
Miasta
Oświęcim, a partnerami są: ReBau,
OMAG, EnCo, Austrotherm.
– Marzena Wilk

i godzeniu życia prywatnego
z zawodowym, przez tematy związane z regulacjami
prawnymi dotyczącymi
równouprawnienia i zakazu
dyskryminacji, po zdrową dietę
Była to trzecia edycja projektu i sprawy związane ze zdrowiem
realizowanego przez Oświęcim- ciała i urodą. Na spotkania
zapraszane są ekspertki,
skie Centrum Kultury, skieroktóre chętnie dzielą się wiedzą,
wanego do kobiet w różnym
prowadząc wykłady i warszwieku.
taty, odpowiadają na pytania
„Być kobietą, być kobietą...”
nurtujące uczestniczki. Podczas
to cykl spotkań o różnorodnej
spotkań panie mogły skorzystać
tematyce interesującej panie
z profesjonalnych porad kosme– od zagadnień poświęcotyczek, fryzjerów, instruktorów
nych psychologii, roli kobiety
zajęć fitness czy dietetyka.
we współczesnym świecie

afrykańskich, m.in. Namibii,
RPA, Mozambiku, Swazilandu,
Rwandy, Ugandy i Tanzanii.
– In
Organizatorzy podkreślają, że
spotkania mają luźny, kawiarniany charakter, bo oprócz dostarczenia wiedzy czy nowych
umiejętności celem projektu
jest też miłe spędzenie czasu
i oderwanie się od codziennych
obowiązków.
Drugim nieodłącznym elementem projektu jest szycie sukienki przez każdą z uczestniczek,
którą prezentują podczas pokazu wieńczącego każdą edycję
„Być kobietą, być kobietą...”.
Dla wielu pań jest to pierwszy
kontakt z projektowaniem, krojem i szyciem. Jednak zdarzają
się uczestniczki, które od razu
łapią „krawieckiego bakcyla”,
przygotowują na pokaz więcej
niż jeden strój, a nawet kupują
maszynę do szycia.
Tegoroczna edycja była nietypowa – rozpoczęła się w 2019
roku i została przerwana
przez pandemię. Do spotkań
wrócono jesienią 2021 roku,
a do grupy dołączyły nowe
osoby. Podczas uroczystej
gali 8 marca na czerwonym
dywanie zaprojektowane przez
siebie stroje prezentowało dwanaście pań. Zebrani nagrodzili
uczestniczki entuzjastycznymi
oklaskami.
– ekt

kamila drabek

Filary Oświęcimskiego Centrum Kultury

S

ięgając do historii
Zakładowego Domu
Kultury, trzeba pamiętać o drugim filarze powstałego wiele lat później Oświęcimskiego Centrum
Kultury – a był nim Miejski
Ośrodek Kultury. Jego korzenie sięgają 1964 r., kiedy
w naszym mieście powstała Powiatowa Poradnia Pracy
Kulturalno-Oświatowej. Była
to druga w ówczesnym województwie krakowskim tego
typu placówka, utworzona
na mocy ustawy o poradnictwie. Organizatorką i pierwszą kierowniczką tejże poradni
była Bożena Kulka. Poradnia
świadczyła wsparcie metodyczne dla placówek prowadzących działalność kulturalną w powiecie (świetlice,
kluby, ośrodki kultury itp.).
Nie były to łatwe czasy dla kultury. Pani Karolina Domider,

dawna kierowniczka poradni
oraz Miejskiego Ośrodka Kultury, wspomina, że było wiele wyjazdów poza Oświęcim,
praca głównie w godzinach
wieczornych, gdy odbywały
się imprezy kulturalne, które
poradnia wizytowała. Jedną
z ciekawostek i dziwów życia
kulturalnego tamtych czasów
był sposób, w jaki łączono socjalistyczne idee z potrzebami
ludzi. Na przykład w jednej
z miejscowości powiatu oświęcimskiego odbył się wykład i…
wieczorek taneczny na temat
hodowli trzody chlewnej.
Początkowo
poradnia
mieściła się przy Wydziale Oświaty, a później została
przeniesiona do ZDK. Poradnia postawiła na rozwój kultury żywego słowa. Organizowała również różne imprezy,
np. Przegląd Teatrów Małych
Form. W 1970 r. powstał przy

Powstała
w Miejskim
Ośrodku Kultury
w 1991 roku
grupa wokalno-instrumentalna
kontynuowała
swoją działalność
artystyczną
w OCK pod nazwą
Wariant M
Fot.
M. Prochowska

poradni Klub Twórców Nieprofesjonalnych Ziemi Oświęcimskiej (później: Grupa na
Zamku). Poradnia działała samodzielnie do 1975 r. Po reformie administracyjnej kraju
stała się filią Wojewódzkiego
Domu Kultury w Bielsku-Białej, co niestety znacznie ogra-

niczyło jej możliwości działań.
W 1978 r. na bazie poradni
powstał Oświęcimski Ośrodek
Kultury, a później – w 1980 r.
– Środowiskowe Centrum
Kultury. Mieściło się w ZDK
„Malta”, a później w Państwowej Szkole Muzycznej. ŚCK
rozwijało się w kierunku upo-

wszechniania kultury żywego słowa, rozwoju małych
form teatralnych oraz popularyzacji muzyki. Dzięki ŚCK
oświęcimianie mieli możliwość obejrzenia wspaniałych
występów znanych polskich
artystów: aktorów, piosenkarzy, muzyków, orkiestr, zespołów muzycznych, solistów,
jak również kabaretów. Poza
tym prężnie działały własne
zespoły, nie tylko muzyczne,
ale i śpiewające poezję, grupy
recytatorskie. W 1992 r. Środowiskowe Centrum Kultury zostało przemianowane
na Miejski Ośrodek Kultury
i otrzymało własną siedzibę
przy ul. Matejki. W MOK-u
nadal głównym nurtem działania była kultura żywego słowa. Działała sekcja recytatorska Infinitas, grupa młodzieży
śpiewającej (później znana
pod nazwą Wariant M), ze-

społy rockowe: Blowing Snow,
Nadzór, Liga Dusz. Powstała
również galeria Oko, w której
prezentowano wystawy, odbywały się wernisaże i spotkania artystyczne. Mocną stroną
MOK-u był bogaty ruch amatorski, skupiający liczne grono młodych ludzi, mających
potrzebę ekspresji i rozwinięte poczucie estetyki. Odbywały się też oczywiście występy
i pokazy profesjonalnych artystów.
W 1996 r. zostało utworzone Oświęcimskie Centrum
Kultury, łącząc niezależne dotąd instytucje: Miejski Ośrodek Kultury i Zakładowy Dom
Kultury. Integracja instytucji
była możliwa dzięki przekazaniu budynku ZDK przez Zakłady Chemiczne Oświęcim
SA na rzecz miasta Oświęcim.
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Gwiazdy TVS
Na scenie Oświęcimskiego Centrum
Kultury zaprezentują się gwiazdy telewizji TVS.
Wydarzenie pt. „Koncert
Gwiazd Telewizji TVS” odbędzie się 24 kwietnia o godzinie
18:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury. Na scenie będzie można zobaczyć: Katarzynę Piowczyk, Jacka Silskiego,
Zbyszka Lemańskiego, Magdę
i Izabelę Fojcik. Koncert poprowadzi Nina Nocoń.
Bilety w przedsprzedaży do 31
marca w cenie 50 zł (parter),
45 zł (balkon), od 1.04 w cenie regularnej – 60 zł (parter)
i 55 zł (balkon).
– oprac. ekt

Mistrz iluzji
Na dużych i małych miłośników iluzji
czeka rodzinne show pełne magicznych
sztuczek.
30 kwietnia o godz. 16:00
w Oświęcimskim Centrum
Kultury odbędzie się pokaz
iluzji pt. „Iluzjonista Magic
Mitoraj”. Zgromadzonej w sali
widowiskowej publiczności
zaprezentuje się Adrian Mito-

raj – twórca spektakli iluzji dla
największych parków rozrywki w Polsce.
Prestidigitator zabierze widzów do niezwykłego, baśniowego świata, w którym
niemożliwe staje się rzeczywistością. Podczas 70-minutowego przedstawienia będzie
można zobaczyć niezwykłe
efekty iluzjonistyczne, m.in.:
przenikanie ciała przez stalowe obręcze, lewitacje czy taniec jedwabnej chusty. Na
oczach widzów będą znikały i pojawiały się przedmioty.
Wybrane spośród publiczności osoby będą mogły asystować iluzjoniście w prezentowanych sztukach.
Bilety w cenie 49 zł do nabycia
w OCK.
– oprac. ekt

Ogólnopolski Konkurs
Recytatorski
tystycznych wyższych uczelni
teatralnych i muzycznych
oraz kierunku pedagogika
muzyki/wychowanie muzyczne w wyższych uczelniach
artystycznych i nieartystycznych.
Organizatorem eliminacji
67. Ogólnopolski Konkurs
powiatowych w Oświęcimiu,
Recytatorski – organizowany
które kwalifikują do udziału
przez Towarzystwo Kultury
w eliminacjach rejonowych
Teatralnej we współpracy
w Krakowie, jest Oświęcimz ośrodkami kultury w Roku
skie Centrum Kultury. ZgłoRomantyzmu Polskiego –
szenia przyjmowane są do
jest imprezą dla amatorów,
19 kwietnia. Szczegółowych
otwartą dla uczniów szkół
ponadpodstawowych, studen- informacji o eliminacjach
udziela Paweł Lach,
tów i osób dorosłych.
W konkursie nie mogą uczest- tel. 338425782, e-mail:
niczyć studenci kierunków ar- pawel.lach@ock.org.pl.
21 kwietnia o godz. 10:00
w Oświęcimskim Centrum
Kultury odbędą się eliminacje
powiatowe oraz koncert laureatów 67. Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego.

WYDARZENIA W OŚwięcimskim CENTRUM Kultury
2.04 godz. 17:00 „Cudowna
terapia” – spektakl komediowy w wykonaniu Dominiki
Ostałowskiej, Dariusza Kordka
i Artura Pontka.
9.04 „Zwierzęta – kto ma
szkielet w środku, a kto na
zewnątrz ciała?” – wykład
Katarzyny Pawlik w ramach
Oświęcimskiego Uniwersytetu
Dziecięcego
(Oświęcimskie Centrum
Kultury)
•godz. 10:00 grupa wiekowa
10–12 lat,
•godz. 12:15 grupa wiekowa
6–9 lat.

niela Olbrychskiego i Tomasza
Fojcik, poprowadzenie Nina
Karolaka.
Nocoń.
czytaj obok
14.05 godz. 18:00 „Enzymy
i Pioruny” – stand-up Piotrka
25.04 godz. 19:00 „Wady
Szumowskiego (program przei waszki” – program Kabaretu
niesiony z 18.02 br.).
Hrabi.
20.05 godz. 18:00 „Mozart
i Beethoven – wielcy klasycy”
– recital fortepianowy Grzegorza Niemczuka; w ramach
projektu Dom otwarty z cyklu
Muzyka – źródło skojarzeń.

21.05 godz. XXVIII Ogólnopolskie Spotkania Recytatorów
i Śpiewających Poezję „Amor
sprawił...”.
Zgłoszenia do udziału w kon10.04 godz. 9:00–17:30
kursie, objętym patronatem
Wielki Charytatywny Kiermasz
Prezydenta Miasta Oświęcim,
Wiosenny organizowany przez
przyjmowane są do 9 maja br.
Fundację Mała Orkiestra Wiel26.04 godz.16:00 VII Dziecię- „Amor sprawił...” jest konkurkiej Pomocy.
sem adresowanym do młoczytaj s 2. cy Konkurs Tańca Ludowego
„O Puchar Małego Hajduka”,
dzieży i dorosłych, pragnących
w maju mówić i śpiewać
21.04 godz. 10:00 67. Ogól- adresowany do zespołów
nopolski Konkurs Recytatorski działających w przedszkolach o miłości.
na terenie miasta i gminy
– eliminacje powiatowe dla
Oświęcim.
uczestników z terenu powiatu
oświęcimskiego oraz koncert
Zespoły zalaureatów.
czytaj poniżej prezentują
tańce z wy23.04 godz. 17:00 „Szarpiący branego
się mózg” – otwarcie wystawy przez siebie
regionu
fotografii Krzysztofa Janika.
Polski.
Zwycięz23.04 godz. 18:00 „Życie”
„Amorowi” będzie towarzyszył
ca otrzyma „Puchar Małego
– stand-up Antoniego Syrka21.05 o godz. 19:00 koncert
Hajduka”,
a
wszystkie
zespoły
-Dąbrowskiego i program
zespołu Mundinova.
pamiątkowe
dyplomy
i
słodkie
„I tak się powoli żyje” Łukasza
Bilety w cenie 25 zł do nabycia
upominki.
Kowalskiego.
w OCK.
Zgłoszenia przyjmowane są
do 12 kwietnia.
26.04 godz. 18:00 „Wyspa
Wolin. Perła zachodniego
Pomorza” – „Spotkanie przy
globusie” z Sebastianem
R. Bielakiem

* Wydarzenie dla dorosłych!
24.04 godz. 18:00 „Koncert
Gwiazd Telewizji TVS” w wykonaniu: Katarzyny Piowczyk,
Jacka Silskiego, Zbyszka
Lemańskiego, Magdy i Izabeli

6.05 godz. 18:00 „Żona do adopcji” – spektakl
komediowy w wykonaniu Olgi
Borys, Marka Pitucha i Jakuba
Wonsa.
13.05 godz. 18:00 „Niespodziewany powrót” – spektakl
komediowy w wykonaniu Da-

Wystawy

25.03–20.04 „Dziwny jest ten
świat” – wystawa dedykowana
Ukrainie, hol górny i dolny
OCK. Otwarcie wystawy 3.04
o godz. 17:00 w holu dolnym.
Wstęp wolny.
Na wystawie zaprezentowano
prace artystów współpracujących z OCK oraz prace
laureatów XX Międzynarodowego Konkursu Plastycznego
„Darujmy światu pokój” –
dzieci i młodzieży z Ukrainy:
z Kijowa, Lwowa i Kramator-

Konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży
Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza dzieci i młodzież
do udziału w konkursach
plastycznych: XXVI konkursie
plastycznym „Moje marzenia”
oraz XII konkursie plastycznym „Lubię smoki”.
„Moje
marzenia” to
konkurs przeznaczony dla dzieci
i młodzieży w wieku 5–13 lat.
Ma charakter indywidualny,
każdy z uczestników może
złożyć dwie prace plastyczne
przedstawiające dziecięce marzenia, wykonane w formacie
A3 za pomocą dowolnych

ska oraz dwojga nastolatków
z Oświęcimia.

Galeria „Tyle światów”
do 10.04 „Hasłoobrazy” –
wystawa obrazów Andrzeja
Zujewicza.
12.04–3.05 „Szarpiący się
mózg” – wystawa fotografii
Krzysztofa Janika.

Uniwersytet
Trzeciego Wieku
29.03 godz. 16:00 „Profilaktyka w trzecim okresie życia”
– wykład prof. Marka Żaka.
5.04 godz. 15:00 „Diabły
i anioły w III cz. „Dziadów”
Adama Mickiewicza” –
wykład prof. Krzysztofa Zajasa.
12.04 godz. 15:00 „Agresja –
dlaczego krzywdzimy i jesteśmy krzywdzeni” – wykład
Mai Piekut.
19.04 godz. 15:00 „Sztuka
jako możliwość, sztuka jako
konieczność” cz. IV – wykład
Anny Krawczyk.
26.04 godz. 15:00 „Piramidy,
mumie, hieroglify – o XIX-wiecznej egiptomanii” –
wykład dr Agnieszki Fulińskiej.

technicznych: techniki płaskie
i formy przestrzenne.
Podsumowanie konkursów,
technik plastycznych (malarPrace na oba konkursy należy
wręczenie nagród i otwarcie
stwo, rysunek, grafika).
składać w Oświęcimskim Cen- pokonkursowych wystaw odtrum Kultury do 29 kwietnia br. będzie się 1 czerwca o godz.
Celem
Komisje powołane przez orga16:00 podczas wydarzeń
nizatora ocenią je, biorąc pod
konorganizowanych przez Oświękursu
uwagę pomysłowość, walory
cimskie Centrum Kultury
„Lubię
artystyczne i zdecydują o przy- z okazji Dnia Dziecka.
znaniu nagród, wyróżnień,
smoki”, adresowanego
Nadesłanie prac jest jednodo uczestników w wieku
a także zakwalifikowaniu prac
znaczne z akceptacją regula10–19 lat, jest poznanie treści na wystawy pokonkursowe.
minu dostępnego na stronie
baśni, legend i mitów z różKonkurs „Moje marzenia”
internetowej organizatora
nych regionów świata, a także rozgrywać się będzie w trzech
www.ock.org.pl/.
kategoriach wiekowych:
zachęcenie do poszukiwań
Dodatkowych informaopisów fantastycznych stworów przedszkolaki, uczniowie klas
cji o konkursach udziela
I–III, uczniowie klas IV–VI.
w literaturze światowej.
Magdalena Prochowska, tel.
Każdy z uczestników może
Natomiast prace w konkursie
338425782, e-mail: magda.
złożyć dwie prace wykonane
„Lubię smoki” oceniane będą
prochowska@ock.org.pl.
w dowolnej technice – płaskiej w kategoriach wiekowych:
– oprac. ekt
w formacie A3 lub przestrzen- 10–12 lat, 13–16 lat, 17–19
nej.
lat oraz dwóch kategoriach
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Osiedlowy Dom Kultury Zasole
ul. Obozowa 16, Oświęcim
tel./faks: 338411195
www.odkzasole.pl,
odkzasole@odkzasole.pl

REpERTUAR Naszego KINA
„Psie pazury” (15 l.), prod.
Wielka Brytania 2021, reż.
Jane Campion, 125 minut
29.03 godz. 18:00
30–31.03 godz. 20:00

nia, Włochy 2021, reż. Jonas
Poher Rasmussen, 90 minut

„The Hand of God” (15 l.),
prod. USA, Włochy 2021, reż.
Paolo Sorrentino, 130 minut
29.03 godz. 20:15
30–31.03 godz. 17:45

WYDARZENIA W ODK ZASOLE
31.03 godz. 17:30 Klub
Historyczny ODK Zasole:
„Historia i tajemnice pałacu
w Rajsku” – spotkanie z Piotrem Seremakiem, właścicielem Prywatnego Muzeum
Techniki Wojskowej w Rajsku.

„Zając Max. Misja pisanka”
PREMIERA (b.o.), prod.
Niemcy 2022, reż. Ute von
Münchow-Pohl, 76 minut

8.04 godz. 17:15
9.04 godz. 20:15
11–12.04 godz. 18:30
13–14.04 godz. 20:15
„Belle” (12 l.), prod. Japonia
2021, reż. Mamoru Hosoda,
121 minut
19.04 godz. 19:45
20.04 godz. 17:30
21.04 godz. 19:45
22.04 godz. 16:00
1.04 godz. 17:00
4–7.04 godz. 17:00
8.04 godz. 14:00
9.04 godz. 15:00
11–14.04 godz. 17:00
„Drive My Car” (15 l.), prod.
Japonia 2021, reż. Ryūsuke
Hamaguchi, 179 minut
1.04 godz. 13:30
3–7.04 godz. 18:30
„Dobry Łotr” (12 l.), prod.
USA 2020, reż. Lucas Miles,
93 minuty

Kino dla Dzieciaka
„Zając Max. Misja pisanka”
PREMIERA (b.o.), prod.
Niemcy 2022, reż. Ute von
Münchow-Pohl, 76 minut
3.04 godz. 15:00

„Wielkanoc w sztuce”, prod.
Wielka Brytania, reż. Phil
Grabsky, 85 minut – z cyklu
„Wystawa na ekranie”
19.04 godz. 18:00

„Piosenki o miłości” (15 l.),
prod. Polska 2021, reż. Tomasz Habowski, 90 minut
8.04 godz. 15:30
9.04 godz. 18:30
11–12.04 godz. 20:15
13–14.04 godz. 18:30
„Przeżyć” (15 l.), prod. Dania,
Francja, Hiszpania, Norwegia,
Szwecja, USA, Wielka Bryta-

Wystawy

Warsztaty przeznaczone dla
osób powyżej 15. r. ż. Udział
płatny, koszt to 40 zł. Liczba
miejsc ograniczona. Zapisy od
28 marca osobiście w recepcji
ODK Zasole, lub telefonicznie
338411195.

Do 6 maja przyjmowane są prace plastyczne w konkursie „Podaruj nam
wiosnę”.

– Konkurs plastyczny „Podaruj nam wiosnę” jest okazją
do zwrócenia uwagi na piękno przyrody, jaką daje nam
wiosna. To czas budzącej się
do życia natury, zielony teatr
przestrzeni, jaki od ziemi po
niebo możemy zaobserwować. To obraz zielonych drzew,
pól, łąk, kiełkujących kwiatów
wznoszących swoje pąki ku
słonku, to także powrót wielu gatunków ptaków, których
21.04 godz. 18:00 spotkanie śpiew słyszymy o poranku. To
autorskie z Łukaszem Orbikolorowe ogrody i ogródki, to
towskim; w ramach projektu
rowerowe eskapady, spacery
Prezentacje, z cyklu Metafory.
po lesie i parku. Zachęcamy
czytaj obok
was do uchwycenia wiosennych, ulotnych chwil poprzez
28.04 godz. 17:30 Klub
udział w konkursie plastyczHistoryczny ODK Zasole: „Hinym – mówi Edyta Mitoraj,
storia rodziny Haberfeldów”
kierownik Osiedlowego Domu
– spotkanie z Mirosławem
Kultury Zasole.
Ganobisem.
Konkurs ma charakter indywidualny i przeznaczony jest dla
12.05 godz. 17:30 „Przestrzeń, owce i pogoda w kratę, uczestników w wieku 5–13 lat.
czyli trekking w górach
Każdy może złożyć maksymalSzkocji” – spotkanie podróżni- nie dwie prace inspirowane
cze z Marcinem Błońskim pt.
w ramach projektu Inspiracje,
cyklu Horyzonty.

Sztuka na ekranie

Od 7.04 „Ruch niebytu”– wystawa malarstwa Agnieszki
Kobielusz, w ramach projektu
Prezentacje, cyklu Przestrzeń
artystyczna.

wiosną, wykonane w formacie
A3 za pomocą dowolnej techniki plastycznej płaskiej (malarstwo, rysunek, grafika).
Podsumowanie
konkursu,
wręczenie nagród i otwarcie
pokonkursowej wystawy zostało zaplanowane na 1 czerwca br. w Osiedlowym Domu
Kultury Zasole.
– ekt

Groza i fantastyka
ODK Zasole zaprasza na spotkanie autorskie z pisarzem Łukaszem
Orbitowskim.

Łukasz Orbitowski urodził się
w 1977 r. w Krakowie. Ukończył filozofię na Uniwersytecie
Jagiellońskim. W 1999 r. opublikował pierwszy tomik opowiadań „Złe wybrzeża”, w fantastyce zadebiutował dwa lata
„Rafael. Młody geniusz”, prod.
później na łamach miesięczni14.04 godz. 17:30 „NiezwyWłochy, reż. Massimo Ferrari,
ka „Science Fiction” opowiakły Kirgistan – kieruj się na
90 minut – z cyklu „Art Beats”
południe” – spotkanie podróżdaniem „Diabeł na Jabol Hill”.
28.04 godz. 18:00
nicze z Piotrem Tarczyńskim
Jego opowiadania pojawiaw ramach projektu Inspiracje,
ły się w czasopismach, takich
4.04–22.05 „Ja i akwarela” –
Teatr na ekranie cyklu Horyzonty.
jak „Nowa Fantastyka”, „Sfewystawa prac Patrycji Mrozik,
w ramach projektu Prezentacje, ra” czy „Ubik”. Współpracował
„The Book of Dust. La Belle
z „Przekrojem” i „Gazetą Wycyklu Przestrzeń artystyczna
Sauvage”, reż. Nicholas
borczą” jako recenzent i felie(I
piętro).
Hytner, 150 minut – z cyklu
tonista, publikuje w serwisie
„National Theatre Live”
Papaya.Rocks. Prowadził pro27.04 godz. 18:00
gramy w TVP Kultura.
Jest cenionym autorem fantastyki i literatury grozy, autorem siedmiu powieści, m.in.
„Exodus”, „Tracę ciepło”,
„Kult”. W 2016 r. otrzymał
Paszport „Polityki” za powieść
„Inna dusza”. To oparta na faktach historia mordercy będąca
– jak można przeczytać w uzasadnieniu werdyktu – „doskonałym połączeniem powieści
Patrycja
Mrozik
to
mieszDziennikarz i podróżnik
inicjacyjnej, psychologicznej
kanka Głębowic, uczennica
Piotr Tarczyński urodził się
i obyczajowej. To precyzyjne,
Liceum
Artystycznego
Creative
w 1968 r. w Oświęcimiu,
poruszające i zapadające w paw Bielsku-Białej. Zajmuje się
obecnie mieszka w Brzezince.
malarstwem olejnym, akrylomięć studium zła”. Książka
Do tej pory odwiedził 21 krabyła również nominowana do
jów, niektóre z nich kilkanaście wym i akwarelowym.
„Sekretne dzieła impresjonistów”, prod. Włochy, reż. Daniele Pini, 80 minut – z cyklu
„Art Beats”
21.04 godz. 18:00

1.04 godz. 11:00
3.04 godz. 16:45
9.04 godz. 16:45
19.04 godz. 11:00
20.04 godz. 19:45
21.04 godz. 16:00
22.04 godz. 11:00

8.04 godz. 17:00 Wieńce
wielkanocne – warsztaty
świąteczne w ramach projektu
Kreacje, z cyklu Świąteczny
niezbędnik.

razy. W ciągu ostatniej dekady
najczęściej wyjeżdżał do krajów
byłego Związku Sowieckiego –
Białorusi, Ukrainy, Kirgistanu.
Gdy zsumuje się długość jego
lotów samolotami, to okaże
się, że trzykrotnie obleciał kulę
ziemską.
Podczas spotkania bogato
ilustrowanego zdjęciami – bo
fotografia to też jedna z pasji
Piotra Tarczyńskiego, którą
zajmuje się od ponad 30 lat
– opowie o codziennym życiu
mieszkańców Kirgistanu:
Kirgizów, Uzbeków, Tadżyków.
Będzie można zobaczyć zwykłe
ulice, orientalne bazary oraz
góry, które zajmują ponad
80 proc. powierzchni kraju.

Wiosenne inspiracje

Nagrody Literackiej Nike i Nagrody Literackiej Gdynia.
W tym roku nakładem Wydawnictwa Świat Książki
ukaże się nowa powieść pt.
„Chodź ze mną”.
Od przeszło 30 lat słucha metalu, jeździ na koncerty i zbiera koszulki zespołów, których
ma kilkaset.
Spotkanie autorskie z Łukaszem Orbitowskim odbędzie
się 21 kwietnia, o godz. 18:00.
Ilość miejsc ograniczona, bezpłatne wejściówki dostępne w recepcji ODK Zasole od
4 kwietnia.
– oprac. ekt
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Redakcja GZO nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w planach przedsięwzięć wprowadzone przez organizatorów

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

Przyjdź i „dotknij” historii
Jedenasta odsłona Jarmarku
Kasztelańskiego przybliży postacie książąt oświęcimskich
oraz temat sprzedaży księstwa.
Jarmark Kasztelański organizowany przez Muzeum Zamek w Oświęcimiu na stałe
wpisał się w kalendarz przedsięwzięć i zyskał grono wielbicieli, którzy z niecierpliwością
czekają na kolejną edycję pokazów historycznych, tematycznych wystaw i wydarzeń
artystycznych. To duża plenerowa impreza historyczna
w przestrzeni starego miasta,
która umożliwia osobiste poznanie i „doświadczenie” historii – w sposób przystępny,
zrozumiały, a jednocześnie

wyważony pod względem
przekazu.
Tegoroczny
Jarmark
pn.
„50.000 grzywien szerokich
groszy praskich. Jak Jan IV
sprzedał księstwo królowi –
1457 r.” odbędzie się w dniach
7–8 maja.
W sobotę, 7 maja o godz.
18:00 w Zamku zaplanowano

otwarcie wystawy czasowej
pt. „Dwór książęcy w Oświęcimiu”, któremu towarzyszyć
będzie pokaz rekonstruktorów historycznych. Ekspozycja przybliży sylwetki książąt
oświęcimskich oraz najważniejsze urzędy dworskie.
– Zostaną zaprezentowane
dwa XV-wieczne pergaminy, w szczególności dokument wystawiony 21 lutego
1457 r. w Gliwicach, w którym Jan IV książę oświęcimski oznajmił, że za zgodą braci
sprzedaje księstwo oświęcim-

skie królowi polskiemu Kazimierzowi Jagiellończykowi
za 50 000 grzywien szerokich
groszy praskich. Zobaczymy
również naczynia ceramiczne
i monety, w tym szerokie grosze praskie, reprodukcje XIV-wiecznych strojów książęcych
oraz model bałwana solnego.
Ponadto ekspozycję wzbogaci
miecz katowski miasta Oświęcimia z pochwą, po raz pierwszy prezentowany w naszym
muzeum – informuje Wioletta Oleś, dyrektor Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
Wieczorem na Rynku Głównym odbędzie się pokaz Fireshow.
W niedzielę, 8 maja na Rynku
Głównym zagoszczą średniowieczne klimaty. Staną stoiska
z rękodziełem artystycznym,
kramy z jadłem i napitkiem,
pojawi się teatr uliczny i rzemiosło dawne, odbędzie
się turniej rycerski. Będzie

szkoli oraz klas I–III szkół
podstawowych.
Zadaniem
uczestników będzie wykonanie strojów dla pary książęcej,
składających się z 3 obowiązkowych elementów: nakrycia
głowy, tuniki/sukni i płaszcza.
Stroje zostaną zaprezentowane 8 maja, podczas pokazu na
Rynku Głównym.
W konkursie historycznym
mogą wziąć udział uczniowie
klas IV–VIII szkół podstawowych. Konkurs odbędzie się
w Zamku 7 maja, w godzinach
przedpołudniowych.
Nagrody w obu konkursach
zostaną wręczone na scenie
podczas drugiego dnia Jarmarku Kasztelańskiego, 8 maja.
Szczegółowy program przedsięwzięcia oraz regulaminy
konkursów będzie można znaleźć na stronie internetowej
www.muzeum-zamek.pl/.
– oprac. ekt
Konkurs plastyczny przeznaczony jest dla dzieci z przedmożna zobaczyć pokazy historyczne, sokolnicze, konne
(bulwary nad Sołą), wesołe
potyczki rycerze kontra mieszkańcy i stanowisko katowskie.
Odbędzie się pokaz tańców
dawnych, koncert oraz animacje historyczne dla dzieci.
Tego dnia wszystkie ekspozycje Muzeum Zamek, wieża
zamkowa oraz wystawa stała
w Ratuszu będą otwarte dla
zwiedzających.
W ramach Jarmarku Muzeum
przygotowało też dwa konkursy – plastyczny „Książęce szaty” oraz historyczny „Igrzyska
historyczne 2022”.

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 kwietniu
ILUSTRACJE. BEATA GAJEWSKA, LESZEK GÓRKA.
WYSTAWA
4–29.04, Galeria Przechodnia
NA TURYSTYCZNYM SZLAKU
Z FARBAMI I PĘDZLEM W
PLECAKU. RENATA NOWACKA. WYSTAWA
4–29.04, Informatorium
Wernisaż 4.04, godz. 17:00,
Aula.

Koszt 100 zł za cały cykl
(4 spotkania), płatne przy zapisie. Zapisy przyjmowane są do
końca marca lub do wyczerpania miejsc w Czytelni Biblioteki
na I piętrze u Infobrokera.

starożytne – i pozaziemskie –
oraz mistyka, parapsychologia,
duchowość, astronomia, życie
na Ziemi i poza Ziemią, przeszłość i przyszłość Ziemi...

7.04, godz. 16:00, Studio
robota I p. Prowadzi Olga
Zakordoniec Hand Kraft.

w koszyczku, przepisy na domowe sposoby farbowania jaj.
13–15.04, godz. 11:00–
19:00, Wypożyczalnia.
BRYKAJĄCE TYGRYSKI
Zajęcia ruchowe dla dzieci
w wieku do 7 lat.
21.04, godz. 17:00, Aula
św. Wawrzyńca. Udział jest
bezpłatny, wstęp wolny.

ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI
I PRAW AUTORSKICH
23.04, godz. 11:00–19:00,
Księgarenka i Wypożyczalnia.
Z tej okazji zapraszamy na:
– kiermasz, po wietrzeniu
LITERACKA KOZETKA
magazynów będzie dużo zniżek
7.04, godz. 11:00–19:00,
i rabatów,
Wypożyczalnia.
– podaruj książce drugie życie
Koszt 150 zł, płatne przy
W Światowym Dniu Zdrowia
zapisie. Zapisy w Wypożyczalni – przynieś przeczytane książki
nietypowych kuracji i odpow godz. 11:00–19:00. Liczba do biblioteki.
wiedzi na rozmaite życiowe
Zapraszamy również do udziału
miejsc ograniczona.
problemy poszukamy w...
w konkursie „Literacka, gorąca
linia” – to konkurs telefoniczny
JAK SŁODKO
SENIORZE, TRENUJ PAMIĘĆ książkach, które są świetnym
i sprawdzonym lekarstwem!
dla czytelników biblioteki, poleDOT PAINTING – MALOWAW Dniu Czekolady słodkich,
RAZEM Z NAMI
A na literackiej recepcie zosta- czekoladowych historii i przepi- gający na tym, że kto pierwszy
NIE KROPKAMI
W ramach tego działania
ną przepisane książki:
dodzwoni się do biblioteki
Warsztat plastyczny dla dzieci
sów poszukamy w literaturze.
6 i 20 kwietnia na seniorów
o godz. 12:00 i poprawnie
w wieku 10–14 lat.
Zapraszamy w tym dniu do
będą czekały zestawy ćwiczeń – dla samotnych i nieszczęśli5.04, godz. 17:00, Studio
Wypożyczalni po słodkie prze- odpowie na literackie pytanie,
umysłu do zabrania i rozwiąza- wie zakochanych,
– dla smucących się i zestreso- pisy na czekoladę zaczerpnięte otrzyma nagrodę!
Robota.
Wystawa i wernisaż organizonia w domu.
wane z okazji 65-lecia działal- Udział jest bezpłatny, liczba
z literatury.
Ćwiczenia mają na celu popra- wanych,
– dla tych, którzy stracili
TYDZIEŃ LITERATURY CZEmiejsc ograniczona. Zapisy
ności PTTK Oświęcim
12.04, godz. 11:00–19:00,
wiać pamięć i koncentrację.
nadzieję albo poszukują sensu Wypożyczalnia
SKIEJ
w Bibliotece Młodych osobiście Zestawy będą wydawane
życia,
Zapraszamy do wypożyczalni
NAJLEPSZY CZYTELNIK RO- lub tel. 338479801.
bezpłatnie w Wypożyczalni
– dla znudzonych rutyną, mopo książki czeskich autorów
KU 2022 GALERII KSIĄŻKI
SCRABBLE – zrób to sam!
przez cały dzień w godzinach
notonią i codziennością,
i do obejrzenia krótkiego filmu
SPOTKANIE AUTORSKIE
Konkurs skierowany do akWarsztat tworzenia gry
otwarcia Biblioteki.
– dla tych, którzy nie mają
tywnych czytelników biblioteki Z JOLANTĄ KUPIEC
planszowej dla dzieci w wieku o autorach i literaturze czeskiej.
czasu,
Film będzie opublikowany na
5.04, godz. 17:30, Aula św.
w dwóch kategoriach wieko8–12 lat
STRUKTURY Z NATURY –
– dla przechodzących kryzys
Fb i YT Biblioteki.
Wawrzyńca, wstęp wolny.
wych: dzieci i młodzież do lat
13.04, godz. 17:00, Studio
DECOUPAGE
wieku średniego,
25–29.04 godz.11:00–19:00,
Spotkanie promujące najnow16 oraz dorośli. Konkurs trwa
Robota
Warsztaty rękodzielnicze dla
– dla szukających inspiracji
Wypożyczalnia.
szą książkę autorki „Znamię
od 1.02–31.12.2022.
Udział jest bezpłatny, liczba
dorosłych. Zdobienie wielkaWypożyczaj, czytaj, wygrywaj. Boga tom 1 Kraina Andona”.
miejsc ograniczona. Zapisy
nocnych jaj techniką decoupa- i odwagi do działania,
– i jeszcze dla miliona inJolanta Kupiec – oświęciZapraszamy do udziału.
w Bibliotece Młodych osobiście ŚWIATOWY DZIEŃ GRAFIKA
ge’u.
Zajęcia komputerowe dla dzieci
mianka, historyk sztuki – UJ
lub tel. 338479801.
6.04, g. 17:00, Studio robota nych problemów i zawiłości
życiowych, z którymi książka
w wieku do 8–12 lat.
WARSZTATY PROGRAMOWA- Kraków – wieloletni pracownik I p.
świetnie się zmaga!
27.04, g. 17:00, KlasopraPaństwowego Muzeum AuNIA DLA DZIECI
LITERATURA OD KUCHNI
Koszt 18 zł, płatne przy zapicownia parter.
schwitz-Birkenau w OświęRekrutacja dzieci do grupy
NA WIELKANOC
sie. Zapisy w Czytelni u InfoUdział jest bezpłatny, liczba
cimiu. Maluje, rzeźbi, pisze
5–7 lat i 8–12 lat. Zajęcia
Zapraszamy do wypożyczalni
brokera w godz. 11:00–19:00. STRUKTURY Z NATURY –
MAKRAMA
miejsc ograniczona. Zapisy
– zrzeszona w RSTK „Grupa
w czwartki o godz. 17:30,
po literackie przepisy wielkaLiczba miejsc ograniczona.
3-godzinne warsztaty rękodziel- nocne, opisy znaczenia potraw w Bibliotece Młodych osobiście
na Zamku”; pasjonują ją
4 spotkania po 60 min.
nicze dla dorosłych.
lub tel. 338479801.
cywilizacje starożytne, bardzo
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Poznajcie mieszkańców Anielina
„Przyjaciółka” to tytuł najnowszej książki, która wyszła spod
pióra, a właściwie spod klawiatury oświęcimianki Iwony
Mejzy. Pozycja wyjątkowa, bowiem to debiut autorki, jeśli
chodzi o beletrystykę obyczajową.

pobyć w innym świecie i odprężyć się – a wtedy psychika
odpoczywa. Teraz, gdy jesteśmy bombardowani naprawdę makabrycznymi wiadomościami, narasta nasze poczucie
zagrożenia, to psychika może
nam „siadać” i dlatego trzeba
się troszczyć o siebie. Uważam,
że ważne jest, by dbać o własny
dobrostan. Bo jeżeli ten, który
daje czy wyświadcza pomoc
nie dba o siebie, to może się
zdarzyć, że za chwileczkę sam
będzie potrzebował pomocy
i wtedy nie będzie miał kto jej
dawać. Wiem, że takie podejście nie przez każdego jest dobrze odbierane, ale tak myślę.
Chcąc troszczyć się o innych,
trzeba troszczyć się też o siebie
– mówi Iwona Mejza.
Marzeniem pisarki jest to, aby
lektura „Przyjaciółki” i kojąca
atmosfera Anielina pomogła

bogna wernichowska

Galicjanie poszczą...

P

rzestrzegali postu solennie od popielcowej
środy do dzwonów na
rezurekcję. W każdy
piątek – a u niektórych także w środę – obiady były bezmięsne ze śledziem na przystawkę, pierogami z jarskim
farszem zamiast tradycyjnej
pieczeni, gulaszu czy sztuki
mięsa, ze skromnym kompotem albo kruchymi ciastkami na deser… Jeśli nawet na
kolację podawano wędlinę to
niezbyt tłustą ani wykwintną.
Panie domu przestrzegające
wielkopostnych tradycji nie
serwowały szynki „z tłuszczykiem” czy wiejskich kiełbas.
Cienkie plasterki podsuszanej
dziczyzny czy gęsiny nieraz
wyliczane po pięć na osobę,
musiały wystarczyć na kolację. Głodni stołownicy mogli
przecież częstować się suszonym serem z kminkiem albo
twarożkiem
doprawionym
posiekaną cebulą. Propozycji postnych dań i przekąsek
było zresztą wiele w książ-

kach kucharskich. Niektóre – ze słynną Ćwierciakiewiczową na czele czy popularną
i w Galicji „Kuchnią litewską”
– podawały dwie wersje postnego menu – codziennego
bądź dla gości. Zawsze przecież i w Wielkim Poście mógł
się zjawić ktoś na obiedzie czy
kolacji, którego należało podjąć bardziej sytymi i wystawnymi daniami niż makaron
zapiekany z serem czy śledzie
w marynacie… W przypisach
do książek kucharskich propozycje postnego przyjęcia dla
wielce honorowanych gości –
z faszerowanym szczupakiem,
szparagami pod beszamelem
a nawet… ostrygami. W zasobnych i prowadzących życie towarzyskie domach także
i w poście urządzano przyjęcia – imieniny, chrzciny, familijne jubileusze. Liczono się
też z koniecznością podjęcia
świeckiej czy duchownej osobistości – w rodzaju wyższego
urzędnika ze Lwowa czy nawet
Wiednia w podróży służbowej,

księdza wyższej rangi przybyłego na rekolekcje – nawet biskupa na wizytacji…
Niektórzy znaczący obywatele Galicji przestrzegali reguł postu wielce przykładnie,
jak chociażby hrabina Katarzyna z Branickich Potocka
spod Baranów w Krakowie.
Ta wstrzemięźliwie przez cały
post wstrzymywała się od jakiegokolwiek dogadzania podniebieniu. Zamiast świeżego pieczywa jadała sucharki
– maczane w oliwie i posypane ziołami. Poranna kawa była
mieszanką z żołędzi i cykorii,
popołudniowa herbata – zaparzoną miętą, melissą czy rumiankiem. Obiadowe dania
spożywała wyłącznie jarskie,
rezygnowała z deserów, a także cukru i miodu. Do podwieczorku hrabinie podawano
smażone bez cukru powidła
– chociaż rodzina i ewentualni goście dostawali konfitury.
Hrabina pościła, nawet udając
się z wizytą – o czym wiedziały
zapraszające ją damy i przygo-

Na Czytelników „Głosu Ziemi Oświęcimskiej”
czekają TRZY egzemplarze książki „Przyjaciółka”
z autografem autorki.
Aby wziąć udział w losowaniu, należy poprawnie odpowiedzieć na pytanie:
Kiedy odbyła się premiera książki pt. „Przyjaciółka”, pierwszego
tomu serii „Miasteczko Anielin” autorstwa Iwony Mejzy?

Jednego popołudnia odbyły
się, wyjątkowo, dwa spotkania
z poetycką sztuką w ramach
Krakowskiego Salonu Poezji.

dowego Starego Teatru im.
H. Modrzejewskiej w Krakowie)
w ramach 83. Krakowskiego
Salonu Poezji pt. „Obecność”
czytały wiersze Julii HarMiędzynarodowy Dom Spotkań twig, polskiej poetki, eseistki
i tłumaczki literatury pięknej
Młodzieży w Oświęcimiu zaprosił 6 marca na 82. i 83. od- z języka francuskiego i angielsłonę wydarzenia. Publiczność skiego. Muzyczne tło spotkania
zapewnił Mateusz Pliniewicz.
najpierw miała okazję wysłuchać fragmentów relacji byłych Gościem specjalnym wydarzenia był Bronisław Maj,
więźniów obozów koncenpoeta, eseista, scenarzysta,
tracyjnych, m.in.: Tadeusza
współzałożyciel Teatru KTO
Borowskiego, Janusza Nel
w Krakowie.
Siedleckiego, Wiesława KieSalon Poezji był też okazją dla
lara i Wandy Półtawskiej oraz
dyrektora Międzynarodowego
wierszy Tadeusza Różewicza
w wykonaniu grupy studentów Domu Spotkań Młodzieży
w Oświęcimiu Leszka Szustera
I roku Wydziału Aktorskiego
do wyrażenia wdzięczności
Akademii Sztuk Teatralnych
im. S. Wyspiańskiego w Krako- oświęcimskiej publiczności
za wiele wspólnych spotkań.
wie: Joanny Karcz, Katarzyny
Krakowski Salon Poezji realizoŻbel, Michała Królikowskiego,
Charlesa Rabendy i Wojciecha wany jest przy wsparciu Miasta
Oświęcim, Powiatu OświęcimSiwka. Program pt. „Powrót
skiego, Firmy Inżynierskiej Enz piekła” oparty na literaturze
Co, Fabryki Maszyn i Urządzeń
obozowej powstał pod opieką
OMAG Sp. z o.o., Austrotherm
pedagogiczną Anny Dymnej.
Sp. z o.o., RE-Bau Sp. z o.o.
Następnie aktorki – Anna
i Gebrüder Weiss Sp. z o.o.
Dymna wraz z Natalią Kają
– In
Chmielewską (obie z NaroFot. MDSM w Oświęcimiu

pejzaż za mgłą

czytelnikom przetrwać ciężkie
chwile i choćby na czas czytania oderwała ich od otaczającej rzeczywistości.
Książka opowiada historię
Marty, jej rodziców i małej,
rezolutnej Poli. Bohaterowie
chcieli zacząć wszystko od
nowa, dlatego przeprowadzili
się do przytulnego miasteczka o ciepłobrzmiącej nazwie
Anielin, w którym życie toczy
się spokojnie, a nawet sennie.
Jednak jest to złudne. Atmosfera zostaje zakłócona, gdy
do ogrodu Marty zakrada się
obcy mężczyzna, a ją samą zaczynają nawiedzać natrętne
wspomnienia o dawnej przyjaciółce... Jakie tajemnice skrywa rodzina Wójcickich? I czy
Marta i Pola odnajdą w Anielinie swoje miejsce na ziemi?
Odpowiedź czytelnik znajdzie
na kartach powieści.
Iwona Mejza zwraca w niej
uwagę nie tylko na takie wartości, jak przyjaźń i życzliwość,
ale też na cenną wartość przeszłości i jej wpływu na ludzkie życie i tożsamość. Fabuła
„Przyjaciółki” wywołuje wiele
emocji, od uśmiechu po łzawe wzruszenie i dramatyczny
smutek.
– Chciałabym zaprosić do
miasteczka Anielin, niech się
czytelnicy w nim rozgoszczą.

Fot. Wydawnictwo Dragon

Pisarka znana jest głównie
z komedii kryminalnych czy
też literatury obyczajowej
opartej na faktach, jak w przypadku książki „Oświęcim-Praga. Czas miłości i nadziei”. Tym
razem Iwona Mejza postanowiła spróbować sił w innym
dla niej gatunku. „Przyjaciółka” – powieść obyczajowa, to
pierwszy z trzech tomów serii
pt. „Miasteczko Anielin”. Premiera książki wydanej przez
Wydawnictwo Dragon, która
odbyła się 9 marca, przypadła
na trudny czas wojny toczącej
się w zaatakowanej przez Rosję
Ukrainie. Jednak cykl wydawniczy rządzi się swoimi prawami, jest nie do przestawienia.
– Niestety nie można czekać
z promocją aż wojna minie,
choć ta inwazja nas boli i dotyka. Przyznam, że z początku
miałam duży problem, żeby
się przełamać i pokazywać, że
wstaje nowy dzień, nadchodzi
wiosna i zapraszać czytelników do „Miasteczka Anielin”,
gdy za naszą granicą toczy się
wojna. Jak to wszystko sobie
poukładać we własnej głowie?
Jednak pomyślałam, że jeżeli lubimy czytać i mamy nawyk czytania, wówczas książka może być dla nas parasolem
bezpieczeństwa. Dzięki niej
możemy przynajmniej trochę

Niech im będzie dobrze i bezpiecznie w stworzonym przeze mnie miasteczku, niech
poczują się tam jak u siebie.
I chociaż zdawałoby się, że
jest w nim tylko sielanka, to
okazuje się, że życie nikogo
nie oszczędza i szykuje niekoniecznie miłe niespodzianki.
Ale zabierając, jednocześnie
obdarowuje. Mam nadzieję, że
to będzie miła podróż – zaprasza do lektury „Przyjaciółki”
Iwona Mejza.
– Marzena Wilk

Wyjątkowy Salon

Odpowiedzi należy dostarczyć na karcie pocztowej do
19 kwietnia 2022 r. do redakcji
„Głosu Ziemi Oświęcimskiej” lub
przesłać pocztą elektroniczną
na adres gzo@ock.org.pl, podając imię i nazwisko oraz numer
telefonu. O zwycięzcach losowania poinformujemy w kolejnym
GZO. Z nagrodzonymi skontaktujemy się telefonicznie.
Konkurs przeznaczony jest dla
osób pełnoletnich. Dostarczenie
odpowiedzi jest równoznaczne
z zaakceptowaniem regulaminu
Anna Dymna i Natalia Kaja Chmielewska w towarzystwie
konkursu, który dostępny jest
Bronisława Maja i Mateusza Pliniewicza wraz z grupą stuw redakcji oraz na stronie ock.
dentów I roku Wydziału Aktorskiego Akademii Sztuk Teatralorg.pl/. Fundatorem nagród
nych w Krakowie podczas 82. i 83. Krakowskiego Salonu Pojest Wydawnictwo Dragon.
ezji w MDSM

towywały dla niej ziołową herbatę i razowe sucharki. Za to
w wielkanocny poniedziałek,
podejmując na tradycyjnym
hucznym święconym prominentnych krakowian zwracała
uwagę smukłą talią wizytowej
sukni „o dwa cale węższej niż
w karnawale” – jak komentowali goście.
Zachowały się jednakże
opisy wytwornych przyjęć, także w poście, jak chociażby słynne urządzone przez bankiera Wincentego Kirchmayera
„imieniny Józefów i Józefin”,
19 marca 1842 roku. Noszących to popularne w tamtych
czasach imię krakowski krezus zaprosił aż siedemdziesięciu, rzecz jasna same osoby
z towarzystwa z żonami i mężami u boku. Przyjęcie było
wykwintne, grała orkiestra,
a znani z deklamatorskich talentów aktorzy wygłaszali rymowane ody i laudacje prozą
na cześć solenizantów. Każdy
Józef otrzymał od gospodarza
skórzaną tekę na dokumenty,
a wszystkie Józefiny podobną
safianową teczkę na listy… Na
każdej była data tego dnia wykonana ze srebrnych drucików.
Niektórzy w okresie Wielkiego Postu składali obietnice

wyrzeczenia się na kilka tygodni pewnych przyzwyczajeń
bądź nałogów. Panowie rzucali obyczaj palenia poobiednich cygar i ograniczenia papierosów. Panie obiecywały
sobie nie sięgać do bombonierki z pralinkami czy koszyczka z bakaliami… Były
i takie, które na czas postu
odkładały ozdobne hafty czy
szydełkowe robótki – szyjąc
z grubego płótna bieliznę dla
podopiecznych krakowskich
przytułków. Obiecywano sobie „do Wielkanocy nie czytać beletrystycznych książeczek, poezji, a także… pism
humorystycznych,
sięgając
codziennie po lekturę dzieł
pobożnych…”.
Te wielkopostne wyrzeczenia nie zawsze były przestrzegane. Mężczyźni pozbawieni nikotynowej pociechy
stawali się niecierpliwi i zrzędni zarówno wobec współpracowników, jak i w domowym
zaciszu. Cierpieli na tym domownicy, interesanci w biurach, uczniowie w szkołach,
terminatorzy w warsztatach,
a nawet… pacjenci. Antonina Domańska, której mąż był
psychiatrą, utrzymywała, że
„zamiast szerzyć zły humor

wśród ludzi wokół, lepiej dorzucić do skarbonki z jałmużną postną sumę wydawaną
każdego miesiąca na cygara
i cygaretki”. A krakowska pamiętnikarka Aleksandra Czechówna szczerze wyznawała,
że „najdalej po tygodniu od
Popielca sięgała do bombonierki, a brak silnej woli nadrabiała hojnością w jałmużnie”.
Jeden był tylko dzień wolny od wielkopostnych rygorów – 19 marca, święto Józefa. Ten patron rodzin i ojców
był też jednym z mistycznych
opiekunów Krakowa – stąd
też w ten zwykle przedwiosenny czas na przykościelnych
placach stawały kramy, gdzie
kupić można było palmy, jajka, sery i postne śledzie.
19 marca istniała też kościelna dyspensa od zakazu
zawierania ślubów w Wielkim
Poście – można było też po
przyjęciu tańczyć aż do północy. Wierzono, że para, która zamieni ślubne obrączki czy
bodaj zaręczynowe pierścionki
w dzień św. Jozefa, będzie żyć
długo i szczęśliwie, ciesząc się
udanym i zdrowym potomstwem.			
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Piruety na „Jantorze”
Łyżwiarskie Mistrzostwa Polski 21. Antonia Starzyk, 25. Hanna Hoła, 30. Kalina KrakowMłodzików i „Diamentowy
Spin” w Katowicach-Janowie. czyk.
W klasie brązowej U-9 najwyżej z oświęcimianek została
Katowice gościły uczestników
sklasyfikowana Amelia Bolek
łyżwiarskich mistrzostw kraju
w kategorii młodzików. W sto- z ŁKS Soła, która zajęła siódmą
pozycję. Miejsca łyżwiarek
licy Górnego Śląska rozegrano
UKŁF Unia w klasie brązowej:
też tradycyjne zawody „Dia15. Blanka Kubarek, 16. Olga
mentowego Spinu”.
Jekiełek, 22. Natalia Witek,
Z krajowych mistrzostw młodzików w Katowicach łyżwiarze 26. Zuzanna Baran.
Na stopniach podium młoUKŁF Unia i ŁKS Soła wrócili
dzi oświęcimianie stanęli
bez medali. W klasie złotej
U-13 najwyżej z unitek sklasy- za to podczas ogólnopolskich
zawodów „Diamentowego
fikowana została Julia DomaSpinu”. Łyżwiarze UKŁF
galska, która zajęła dwunastą
Unia wywalczyli w sumie
pozycję. Miejsca pozostałych
sześć medali. Złoto zdobyli
solistek UKŁF Unia: 17.
Andrzej Nakonieczny (junioMałgorzata Gorstka, 22. Anrzy – 100,10 pkt), Wojciech
na Zielińska, 27. Zuzanna
Sośniok (klasa wstępna U-9 –
Dąbrowska.
8,37 pkt) i Jarema Dąbrowski
W klasie srebrnej solistów
(klasa wstępna U-7 – 6,18
U-11 piąte miejsce zajął
pkt). Po srebro sięgnęli Mikołaj
Jan Baranowski z ŁKS Soła
Pauliczek (juniorzy – 85,88
Oświęcim, a w tej samej
pkt) oraz Olga Patek (juniorki
kategorii solistek szesnasta
młodsze B U-13 – 52,01 pkt),
była jego klubowa koleżanka
zaś brąz był udziałem Emilii
– Zofia Janik. Miejsca zawodKiełbaśnik (juniorki młodsze A
niczek UKŁF Unia: 17. Alicja
Michalak, 18. Sabina Sośniok, U-15 –58,48 pkt).
– mac
19. Agata Nakonieczny,

Finały hokejowych mistrzostw Polski
juniorów młodszych w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży

Nagła śmierć
w „małym finale”
Brązowe medale były dosłownie na wyciągnięcie
ręki, ale to ostatecznie nowotarskie „Szarotki” wygrały
z UKH Unia w „małym finale” mistrzostw Polski w kategorii juniorów młodszych.
Złoto wywalczyły toruńskie
Sokoły po zwycięstwie nad
Katowicami Naprzodem Janów 3:2.
Biało-niebiescy, prowadzeni przez Witolda Magierę, rozpoczęli finałowy turniej od wygranej w Bytomiu
nad miejscową Polonią 4:3
(3:1, 0:0, 1:2). Po oświęcimskiej stronie na listę strzelców wpisał się Ilia Baida, Igor
Niewiadomski, Igor Nikołajewicz i Daniło Baida. Później młodzi unici łatwo ograli
w grupie Podhale Nowy Targ
5:1 (1:1, 2:0, 2:0), po golach
Ilii Baidy, Michaiła Kowalczuka, Szymona Siemasza,
Kacpra Prokopiaka i Daniela
Wilka. Komplet grupowych
zwycięstw uzupełniła wygrana nad krakowskimi „Pasami” 4:3 (3:0, 1:1, 0:2). W meczu z Cracovią do bramki
rywali trafili Miłosz Pencko,
Adrian Ziober, Maksymilian
Nowak i Filip Witek.
Półfinały rozegrano na lodowisku w Tychach. Drogę do
finału zamknęła Unii ekipa
KS Katowice Naprzód Janów,
która pokonała oświęcimian
4:0 (1:0, 1:0, 2:0).

Podopiecznym Witolda Magiery pozostał zatem mecz
o brąz z „Szarotkami”. Spotkanie było niezwykle dramatyczne. Unia w pierwszej tercji przegrywała już 0:4, ale nie
zamierzała wywieszać „białej
flagi”. Jeszcze przed pierwszą
przerwą w przewadze trafił
Daniel Wilk, a chwilę później bramkarza górali pokonał Adrian Płonka. W drugiej
tercji kapitalnym uderzeniem
w okienko popisał się Igor Nikołajewicz i było już tylko 3:4.
Później nowotarżanie ponownie odskoczyli na odległość
dwóch trafień, ale za sprawą Igora Niewiadomskiego
znowu Unia złapała kontakt
z rywalem. Zawodnik oświęcimian sprytnie najechał zza
bramki i backhandem zaskoczył bramkarza. Na początku
ostatniej partii wyrównał Michaiło Kowalczuk i o wszystkim decydowała dogrywka.
Na 25 sekund przed jej zakończeniem trafił niestety w przewadze Oliver Valtonen i brązowe medale pojechały do
Nowego Targu.
Mecz o trzecie miejsce: UKH
Unia Oświęcim – MMKS
Podhale Nowy Targ 5:6 po
dogrywce (2:4, 2:1, 1:0, 0:1
dogrywka)
Finał: MKS Sokoły Toruń –
KS Katowice Naprzód Janów
3:2 (2:0, 0:0, 1:2)
– mac

UKŁF Unia Oświęcim na trzecim miejscu w klasyfikacji klu- dziesiąta była Małgorzata
Gorstka (64,55 pkt).
bowej Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży

Na taflach w Świdnicy i Lublinie

Na lodowisku w Świdnicy walczono o medale XXVIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży w łyżwiarstwie figurowym. Podczas otwarcia
igrzysk zaszczytu uroczystego
wciągnięcia biało-czerwonej
flagi na maszt dostąpił zawodnik UKŁF Unia Oświęcim,
ubiegłoroczny medalista Krystian Gerega. Tydzień później
oświęcimianie zaprezentowali
się podczas zawodów o „Puchar Prezydenta Lublina”.
Klasyfikację klubową Ogólnopolskiej
Olimpiady
Młodzieży wygrało Opo-

le (UIKŁF Piruette), przed
gdańskim
Stoczniowcem
i UKŁF Unia. Z kolei w punktacji wojewódzkiej zwyciężyło mazowieckie, przed
małopolskim i opolskim.
W grupie solistów U-15 dwa
medale wywalczyli łyżwiarze
UKŁF Unia. Drugie miejsce zajął Mikołaj Pauliczek
(72,25 pkt), a trzecie Krystian Gerega (66,89 pkt).
Wśród solistek U-13 pierwszą „dziesiątkę” zamknęły zawodniczki UKŁF Unia. Dziewiąta pozycja przypadła Julii
Domagalskiej (65,88 pkt), zaś

Jakub Lofek z UKŁF Unia
był jedynym zawodnikiem
w grupie juniorów, który zaprezentował się podczas zawodów o „Puchar Prezydenta Lublina”
Fot. mac

Podczas zawodów o „Puchar
Prezydenta Lublina” w kategorii juniorów zaprezentował
się tylko jeden solista. Jakub
Lofek z UKŁF Unia uzyskał
wynik 141,22 pkt. Wśród seniorek druga w klasyfikacji
była jego klubowa koleżanka – Magdalena Zawadzka
(93,75 pkt). Trzecie miejsce
przypadło Emilii Bugańskiej
(47,72 pkt) z UKŁF Unia, która startowała w grupie juniorek młodszych B U-18. Tuż
poza podium, na czwartej
pozycji sklasyfikowana została Joanna Śnieżek (62,69 pkt)
w kategorii juniorek, a Emilia
Pieczyk (14,73 pkt) była szósta w grupie brązowej U-12.
– mac

Porażka i zwycięstwo na początek rundy rewanżowej Igor Lewandowski. Brakowało
jednak wykończenia i zimnej
czwartoligowej Unii
krwi w polu karnym trzebi-

Każdy punkt na wagę złota
Futbolowi kibice doskonale wiedzą o tegorocznej reorganizacji czwartoligowych
rozgrywek. Krótko rzecz ujmując, degradacja dosięgnie
połowę stawki. Aby zatem
zachować czwartoligowy byt,
trzeba znaleźć się w górnej
części tabeli.
Oświęcimska Unia balansuje na styku bezpiecznej strefy,
dlatego każdy punkt jest niezwykle cenny.
Podopieczni Marka Kołodzieja inaugurowali piłkarską
wiosnę wyjazdowym meczem
ze Słomniczanką Słomniki. Losy tego pojedynku rozstrzygnęły się na początku
drugiej połowy. Gospodarze
dwukrotnie trafili do bramki strzeżonej przez 19-letniego Dawida Szteklera, który
jest nowym nabytkiem klubu

z ulicy Legionów. Wcześniej
reprezentował barwy Rakowa
Częstochowa i Unii Janikowo.
W drugiej wiosennej serii biało-niebiescy w derbach zachodniej Małopolski podejmowali na swoim obiekcie
MKS Trzebinia. O wyniku
zadecydował jeden gol. Krót-

ko po zmianie stron w polu
karnym Mateusz Węgorek
faulował Arkadiusza Czaplę
i sędzia pokazał na „wapno”.
Z 11 metrów pewnie uderzył
Szymon Babiuch. Oświęcimianie posiadali przewagę
i stworzyli kilka bramkowych
okazji, które kreował głównie

nian. Najważniejsze jednak, że
bardzo ważny komplet punktów pozostał w Oświęcimiu.
Słomniczanka Słomniki –
Unia Oświęcim 2:0 (0:0)
Bramki: 1:0 Handzlik 53, 2:0
Ochman 60.
Unia Oświęcim – MKS Trzebinia 1:0 (0:0)
Bramka: 1:0 Babiuch 48 (karny).
– mac

Przed piłkarzami Unii Oświęcim walka o utrzymanie w reorganizowanej czwartej lidze
Fot. mac

Finały powiatowych igrzysk młodzieży szkolnej w koszy- rzucił w sumie 123 punkty,
tracąc zaledwie 7! Młodzi kokówce chłopców
szykarze z „dwójki” pokona-

„Dwójka” poza konkurencją

Uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi
nr 2 w Oświęcimiu sięgnęli po powiatowe mistrzostwo w koszykówce chłopców
Fot. SP2 Oświęcim/nadesłane

W hali sportowej w Rajsku rozegrano finały powiatowych igrzysk młodzieży szkolnej w koszykówce
chłopców. Po mistrzowski tytuł w bezdyskusyjny sposób
sięgnęli reprezentanci Szkoły
Podstawowej z Oddziałami
Sportowymi nr 2 w Oświęcimiu.
Dziewczęta z tejże szkoły
zdobyły brąz, a ze złota cieszyły się uczennice placówki
z Polanki Wielkiej.
W koszykarskich finałach
chłopców rywalizowało pięć
drużyn, które grały systemem
każdy z każdym. Oświęcimska „dwójka” była całkowicie
poza zasięgiem konkurencji, w każdym meczu gromiąc swoich rywali. W całym
turnieju mistrzowski team

li kolejno Szkołę Podstawową
nr 2 z Brzeszcz 30:2, Szkołę
Podstawową z Polanki Wielkiej 31:0, Szkołę Podstawową
z Babic 38:2 i Szkołę Podstawową nr 2 z Kęt 24:3.
Wicemistrzowski tytuł zdobyła Szkoła Podstawowa
z Babic, a brąz pojechał do
Szkoły Podstawowej nr 2
w Brzeszczach. Na czwartej
pozycji sklasyfikowano Szkołę Podstawową nr 2 w Kętach,
a na piątej Szkołę Podstawową z Polanki Wielkiej.
Mistrzowski zespół Szkoły
Podstawowej z Oddziałami
Sportowymi nr 2 w Oświęcimiu występował w składzie:
Piotr Gurdek, Artur Janik, Filip Grzywa, Borys Kądzioła,
Krzysztof Porwit, Igor Miler,
Wiktor Cetnarski, Mateusz
Gawroński, Dominik Huber,
Mateusz Zgrajek.
– mac
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Brązowy medal mistrzostw Polski dla hokeistek UKHK UniA Dominika Chylińska najlepszą zawodniczką kickboxerskich
mistrzostw Polski w Nowej Soli
Oświęcim! Złoto tradycyjnie dla Polonii

Kozice upolowane

Medalowy komplet

Jest dziewiąty medal w historii oświęcimskiego hokeja kobiet! Do złotego i trzech
srebrnych medali biało-niebieskie dołożyły piąty brązowy krążek. W „małym finale”
unitki okazały się lepsze od
poznańskich Kozic. Brawo!
Po złoto sięgnęły bytomianki,
a srebro zdobyły gdańszczanki. Zresztą finał w takim właśnie składzie jest niezmienny
od siedmiu lat, gdzie Polonia
ma swoisty patent na zdobywanie mistrzowskiej korony.
W walce o wielki finał UKHK
Unia uległa Stoczniowcowi.
Nad polskim morzem oświęcimianki przegrały 9:3 (bramki Kamili Wieczorek, Karoliny Makuch i Alicji Kopciary),
a w rewanżu w Oświęcimiu
było 8:12 dla ekipy gości.
Bramki dla zespołu prowadzonego przez Michala Fikrta strzelały w tym spotkaniu: Kamila Wieczorek (trzy),
Amelia Bula (dwie), Aneta
Michałek (dwie), Martyna Solorz. W drugim, jednostron-

Komplet medali – złoty, srebrny i brązowy wywalczyli
oświęcimianie w rozegranych
w Nowej Soli mistrzostwach
Polski K-1 w kick-boxingu. Na
tym nie koniec indywidualnych sukcesów podopiecznych
senseiego Mariusza Pawlusa.
Najlepszą zawodniczką krajowego championatu wybrana została bowiem Dominika
Chylińska. W mistrzostwach
mogli startować wyłącznie zawodnicy wytypowani przez
trenerów kadry Polskiego
Związku Kick-boxingu, co
było gwarantem najwyższego
poziomu. Gala w Nowej Soli
była perfekcyjnie przygotowana, transmitowana na żywo
przez kanał FightBox.
W rywalizacji kobiecej do
52 kg triumfowała Dominika
Chylińska z Oświęcimskiego
Klubu Karate.
– Tradycyjnie świetnie spisała się Dominika, która zdominowała swoją kategorię,
otrzymując dodatkowo puchar dla najlepszej zawod-

Kapitan UKHK Unia Oświęcim – Joanna Strzelecka z pucharem za trzecie miejsce w hokejowej lidze kobiecej. Obok
Danuta Piorun, prezes Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie
Fot. mac

nym półfinale Polonia łatwo
ograła Kozice z Poznania 8:1
i 9:0.
Pierwsze starcie o brązowy
medal w stolicy Wielkopolski było niezwykle zacięte.
Oświęcimianki zwyciężyły po
ciężkim boju 3:5, po dwóch
golach Joanny Strzeleckiej
i Kamili Wieczorek oraz
jednym trafieniu Anety Michałek. W rewanżu unitki postawiły „kropkę nad i”.

Ku uciesze miejscowych kibiców wygrały 7:4 i mogły
rozpocząć świętowanie wywalczenia brązowych medali
w sezonie 2021/22. W ostatnim meczu hat-tricka ustrzeliła Kamila Wieczorek. „Czerwone światło” nad bramką
Kozic z Poznania zapaliła także Aleksandra Pocheć, Joanna
Strzelecka, Aneta Michałek
i Ada Wawrzyk.
– mac

niczki mistrzostw – cieszy się
trener sensei Mariusz Pawlus.
Na drugim stopniu podium
stanęła jej klubowa koleżanka
Julia Ćwiękała, która rywalizowała w grupie do 56 kg.
– Duże brawa dla Julki, która
w finałowej walce mierzyła się
z aktualną mistrzynią świata.
Przegrała, ale jestem przekonany, że wyciągnie właściwe wnioski i to zaprocentuje w niedalekiej przyszłości
– przekonuje trener Pawlus.

Trzy medale wywalczyli oświęcimscy kick-boxerzy w mistrzostwach Polski formuły K-1. Najlepszą zawodniczką
zawodów zgodnie została wybrana Dominika Chylińska.
Na zdjęciu na pierwszym planie
Fot. zbiory OKK/nadesłane

Półfinały hokejowego play-off, czyli Re-Plast Unia Oświęcim kontra koalicja ze Śląska

Mecz, który będzie pamiętany latami

Re-Plast Unia Oświęcim
oraz śląski tercet – GKS Katowice, JKH GKS Jastrzębie
i GKS Tychy awansowały do
półfinałów hokejowego play-off sezonu 2021/22. Zgodnie
z oczekiwaniami konfrontacje, których stawką jest wielki finał są niezwykle zacięte i trzymają w napięciu do
ostatnich sekund. W półfinale biało-niebiescy trafili na
zespół aktualnych mistrzów
Polski z Jastrzębia.
Pierwsza półfinałowa bitwa
Re-Plast Unia z Jastrzębiem
będzie w Oświęcimiu wspominana latami. Końcówka
tego meczu zapracowała bowiem na status kultowego
pojedynku. Dokładnie taki
sam, jaki ma do dziś wspominany w Oświęcimiu pojedynek z „Szarotkami” na początku lat 90. Przypomnijmy,
iż Unia przegrywała wówczas
z Podhalem w trzeciej tercji 1:4, by wygrać ostatecznie
5:4. Po tym trafieniu zapanowało prawdziwe szaleństwo
na trybunach, a kibice skakali
na siebie, często lądując kilka
metrów niżej.
Teraz taką niepowtarzalną
chwilę przeżyli obecni fani
biało-niebieskich. Oświęcimianie przegrywali w pierwszym pojedynku z JKH GKS
Jastrzębie 0:2 i wszystko
wskazywało na to, że nie ma
szans na odwrócenie losów

Medalową kolekcję oświęcimian uzupełnił brązowy krążek Mateusza Słoty w kategorii do 75 kg.
– Już sam udział naszej reprezentacji w tak prestiżowej
imprezie był dużym wyróżnieniem. Cieszy wynik medalowy, który potwierdza
właściwy kierunek szkolenia
– zakończył Mariusz Pawlus.
– mac

strzębskiej bramce zastąpił dyjczyk przeprowadził solową
Michał Kieler. Ten skapitulo- akcję i posłał „gumę” między
wał 2 minuty później. Alek- parkanami Michała Kielera.
sander Strielcow idealnie Re-Plast Unia zwyciężyła po
znalazł lukę między parka- dogrywce 3:2 i do pełni szczęnami golkipera JKH GKS. ścia potrzebowała już tylko
Po tym ciosie goście już się jednej wygranej.
nie podnieśli i oświęcimianie W meczu numer cztery mieudali się do Jastrzębia z kom- liśmy dogrywkę numer trzy!
fortowym 2:0 w rywalizacji Zgodnie z poprzednim sceplay-off.
nariuszem na każdego z goli
Pierwszy mecz na „Jastorze” JKH GKS odpowiadali białoto kolejna w tej rywalizacji -niebiescy, którzy nie pozwowymiana ciosów. Na gole go- lili rywalowi na odskoczenie
Półfinałowa rywalizacja oświęcimsko-jastrzębska stoi pod spodarzy dwukrotnie odpo- na odległość dwóch goli. Doznakiem dogrywek. W czterech pierwszych meczach aż wiadali oświęcimianie. Po raz grywka tym razem okazała się
trzykrotnie potrzebny był dodatkowy czas gry
drugi potrzebna była dogryw- szczęśliwa dla graczy RoberFot. mac
ka. W 12. minucie tej czę- ta Kalabera. Rozstrzygnięcie
pojedynku. Na 75 sekund Po takim horrorze oświęci- ści gry „nagła śmierć” dopa- przyniósł silny strzał z pierwprzed końcem regulamino- mianie niewątpliwie zyska- dła jastrzębian, a wszystko za szego krążka autorstwa Rowego czasu kanadyjski trener li przewagę psychologiczną sprawą Ryana Glenna. Kana- mana Raca.
gospodarzy Tom Coolen zde- nad rywalem, który przecież
cydował się na manewr z wy- miał już zwycięstwo w kiecofaniem bramkarza. Okaza- szeni. W szatni Re-Plast Unia
ło się, że był to przysłowiowy morale musiało poważnie
„strzał w dziesiątkę”. Na 33 urosnąć. Co jednak najważsekundy przed końcem trafił niejsze, oświęcimianie umieli
z „niebieskiej” Maksim Ro- przełożyć to na kolejne spogow, a kiedy zegar wskazywał tkanie. W pierwszej i dru59.59 wyrównał Aleksander giej tercji na gole gospodaStrielcow. Kibice oszaleli ze rzy (Adrian Prusak, Daniił
szczęścia, a hala prawdziwie Apalkow) stosunkowo szybeksplodowała. W dogrywce ko odpowiadali jastrzębianie.
główną rolę odegrał Victor O wszystkim miała zatem zaRollin Carlsson (asysty przy decydować ostatnia 20-midwóch pierwszych golach). nutowa odsłona. I znowu dał
Szwed wymanewrował defen- o sobie znać kapitalnie grasywę i bramkarza JKH, strze- jący w play-off Victor Rollin
lając do pustej bramki! Takie Carlsson, który backhandem
Z dwóch wyjazdowych spotkań z Jastrzębiem przywieźli
mecze są po prostu nieśmier- pokonał Patrika Nechvata- jedno zwycięstwo
la. Po tym golu Czecha w ja- Fot. mac
telne!

Re-Plast Unia Oświęcim –
JKH GKS Jastrzębie 3:2 po
dogrywce (0:2, 0:0, 2:0, 1:0
dogrywka)
Bramki: 0:1 Bahalejsza (Paś,
Rac) 6.42, 0:2 A. Sevcenko
(Razgals, E. Sevcenko) 17.17,
1:2 Rogow (Bezuska, Carlsson) 59.27, 2:2 A. Strielcow
(Carlsson, Oriechin) 59.59,
3:2 Carlsson (V. Strielcow,
Glenn) 64.55.
Re-Plast Unia Oświęcim –
JKH GKS Jastrzębie 4:2 (1:1,
1:1, 2:0)
Bramki: 1:0 Prusak (Stasienko, Krzemień) 4.50, 1:1 Kalns
(Bahalejsza) 6.41, 2:1 Apalkow (Krzemień) 27.12, 2:2
Górny 30.42, 3:2 Carlsson (Da
Costa, R. Kowalówka) 47.39,
4:2 A. Strielcow (S. Kowalówka) 49.42.
JKH GKS Jastrzębie – Re-Plast Unia Oświęcim 2:3 (1:0,
0:0, 1:2, 0:1 dogrywka)
Bramki: 1:0 Razgals (Pavlovs,
Bryk) 05.09, 1:1 A. Strielcow
(Themar, W. Strielcow) 47.29,
2:1 Jarosz (Horzelski) 48.27,
2:2 Themar (Stasienko, W.
Strielcow) 51.01, 2:3 Glenn
(Paszek, Themar) 71.23.
JKH GKS Jastrzębie – Re-Plast Unia Oświęcim 4:3 (2:2,
1:1, 0:0, 1:0 dogrywka)
Bramki: 1:0 Bondaruk (Sevcenko) 6.10, 1:1 W. Strielcow (Rogow) 09.30, 2:1 Bahalejsza (R.
Nalewajka, Kostek) 12.09, 2:2
Da Costa (Themar, Carlsson)
16.15, 3:2 Paś (R. Nalewajka,
Bahalejsza) 22.21, 3:3 Krzemień (S. Kowalówka) 33.28,
4:3 Rac (Kalns) 63:11. Stan
play-off: 3:1 dla Re-Plast Unii
(do czterech zwycięstw).
– mac

MARZEC 2022

16

rozmaitości
Policyjny przegląd

26 lutego służby ratunkowe interweniowały w związku z wypadkiem drogowym, do którego
doszło na skrzyżowaniu ulic
Leszczyńskiej i Męczeństwa
Narodów. Jak wstępnie ustalili
policjanci, 79-letni oświęcimianin, kierując samochodem
marki Toyota, wyjeżdżał z ulicy
podporządkowanej i zderzył się
z samochodem marki Mercedes, którym kierował 44-latek
także z Oświęcimia. W wyniku zdarzenia obrażeń ciała
doznali kierowca toyoty oraz
jego 72-letnia żona, która była
pasażerką. Zostali oni przewiezieniu do szpitala na leczenie.

Fot. KPP w Oświęcimiu

Stłuczka
na skrzyżowaniu

KRZYŻÓWKA 3/2022

biste, został poinformowany,
gdzie może znaleźć schronienie
i opuścił miejsce zamieszkania. Otrzymał również zakaz
zbliżania się i kontaktowania
z pokrzywdzoną. Za znęcanie
w rodzinie grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Nietrzeźwa
opiekunka

19 marca policjanci otrzymali anonimowe zgłoszenie
w prowadzonym w tej sprawie dotyczące kobiety będącej pod
dochodzeniu. Właścicielowi
wpływem alkoholu, która ma
lokalu oraz właścicielowi sprzę- pod opieką małe dziecko w
tu grozi grzywna w wysokości
jednym z mieszkań na os. Chestu tysięcy złotych od każdej
mików. Na miejsce natychzabezpieczonej maszyny oraz
miast pojechał jeden z patroli.
kara do trzech lat pozbawienia W mieszkaniu, w którym panowolności.
wał nieład, mundurowi zastali
nietrzeźwą 21-latkę, pod której
Wypadek na DK44
Przemoc w rodzinie opieką znajdowała się jej pół8 marca służby ratunkowe
toraroczna córeczka. Badanie
Także 16 marca na tym
interweniowały w związku
stanu trzeźwości matki dziecka
samym osiedlu policjanci
z wypadkiem drogowym na
wykazało 1 promil alkoholu.
ulicy Fabrycznej. Ze wstępnych interweniowali w jednym
z mieszkań w związku z awan- Kobieta trafiła do oświęcimskiej
ustaleń policjantów wyniturą domową. Pod wskazanym komendy policji, a opiekę nad
ka, że 53-letni oświęcimianin
małoletnią przejęła rodzina.
zasłabł za kierownicą. Kierowa- adresem mundurowi zastali
Wobec pijanej matki wszczę57-letnią kobietę oraz jej niena przez niego skoda zjechała
to postępowanie w związku
trzeźwego
64-letniego
męża.
na przeciwległy pas ruchu,
Ustalili, że to nie pierwsza taka z podejrzeniem popełnienia
zderzyła się z samochodem
przestępstwa narażenia na
marki Citroen, który prowadził sytuacja w rodzinie. Podejbezpośrednie niebezpieczeńrzany o stosowanie przemocy
58-latek z gminy Oświęcim,
stwo utraty zdrowia bądź życia
domowej został zatrzymany,
a następnie uderzyła bokiem
albo uszczerbku na zdrowiu
a badanie stanu trzeźwości
w audi, kierowanym przez
wykazało 1,9 promila alkoholu. małoletniej, nad którą miała
35-letniego oświęcimianina.
obowiązek opieki. Grozi za to
Zebrane dowody wskazują,
W wyniku zdarzenia niekara pozbawienia wolności do
że agresor od czterech lat
przytomny kierowca skody
5 lat. Materiały sprawy zostaną
fizycznie i psychicznie znęca
z obrażeniami ciała został
przekazane również do Wydziasię nad żoną oraz 19-letprzewieziony do szpitala.
nim wnukiem. Rodzina została łu Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Oświęcimiu,
objęta procedurą Niebieskiej
Odurzony
który dokładnie sprawdzi sytuKarty, a mężczyzna usłyza kierownicą
ację rodzinną dziecka, co może
szał zarzut znęcania się nad
11 marca na ulicy Olszewskiesię łączyć z ograniczeniem
bliskimi. Prokurator zastogo policjanci zauważyli, że kiewładzy rodzicielskiej. Odrębny
sował środki zapobiegawcze
rowca audi oraz jego pasażer
wniosek zostanie przekazany
w postaci natychmiastowego
nie mają zapiętych pasów bezrównież do Miejskiej Komisji
nakazu opuszczenia miejsca
pieczeństwa. Funkcjonariusze
zamieszkania, zakazu zbliżania Rozwiązywania Problemów
pojechali za pojazdem, dając
Alkoholowych w Oświęcimiu,
się i kontaktowania z rodziną
kierowcy sygnały do zatrzymaoraz policyjny dozór. W asyście ponieważ zaniedbanie, którego
nia się. Kiedy auto zjechało na
dopuściła się 21-latka, może
policjantów podejrzany zabrał
pobocze, mundurowi przystąpiświadczyć o jej uzależnieniu
z mieszkania rzeczy osobiste.
li do kontroli drogowej. Kierująod alkoholu.
Został też poinformowany
cy audi 23-latek z Oświęcimia
przez funkcjonariuszy o miejbył trzeźwy, lecz w ślinie
scach, w których może znaleźć Oszustwa
mężczyzny narkotest wykazał
schronienie. Policjanci pouczyli w portalach
obecność amfetaminy, dlatego
go, że naruszenie prokuratorogłoszeniowych
został zatrzymany. W związku
skiego nakazu oraz zakazów
Policjanci prowadzą również
z podejrzeniem prowadzenia
może skończyć się osadzeniem
postępowania w związku
pojazdu pod wpływem środków
w areszcie śledczym. Za znęz przestępstwami, których
odurzających pobrano mu
canie w rodzinie grozi kara
ofiarami padli mieszkańcy,
krew do badań toksykologiczpozbawienia wolności do 5 lat.
sprzedając rzeczy na różnych. Za kierowanie pojazdem
nych popularnych portalach
mechanicznym pod wpłyAgresywny syn
ogłoszeniowych (Vinted, OLX,
wem środków odurzających
e-bay, Facebook). Poszkodowagrozi kara do 2 lat pozbawienia 18 marca policjanci otrzymali
wolności, co najmniej trzyletni zgłoszenie dotyczące awantury ni chcieli szybko otrzymać pieniądze za sprzedaż przedmiotu
zakaz kierowania oraz wysoka domowej w jednym z domów
jednorodzinnych na terenie
i kliknęli w linki prowadzące
grzywna.
gminy Oświęcim. 74-latka
do fałszywych stron banków.
pomoc w związku
Logując się na nich, udostępNielegalny hazard prosiła
z agresywnym zachowaniem
nili oszustom (podającym się
16 marca na terenie osiedla
jej 52-letniego syna. Z relaza kupców) swoje dane do
Zasole oświęcimscy policjanci
cji pokrzywdzonej wynikało,
bankowości elektronicznej.
zajmujący się zwalczaniem
że stosuje on wobec niej
Przestępcy w ciągu kilku minut
przestępstw o charakterze goprzemoc fizyczną, psychiczną
uzyskali loginy oraz hasła
spodarczym wraz z funkcjonaoraz groźby karalne od ponad
i „wyczyścili” z oszczędności
riuszami Małopolskiego Urzędu
sześciu lat. Mężczyzna został
konta pokrzywdzonych. Tylko
Celno-Skarbowego przeproosadzony w pomieszczeniach
jedna ze sprzedających w porę
wadzili akcję wymierzoną
dla zatrzymanych, a badanie
zablokowała konto. Wszystkie
w nielegalny hazard. Policjanci
stanu trzeźwości wykazało
zgłoszone kradzieże są niemal
i celnicy zlokalizowali zakamu1,7 promila alkoholu. Prokura- identyczne. Z przeprowadzoflowany salon gier, działający
tor zastosował środki zapobie- nych przez policjantów czynnoniezgodnie z obowiązującą
gawcze w postaci policyjnego
ści wynika, że za oszustwami
ustawą o grach hazardowych.
dozoru, natychmiastowego
i kradzieżami pieniędzy z kont
Cztery zestawy komputeronakazu opuszczenia miejsca
stoją hakerzy, którzy wykorzywe z zainstalowanymi grami
zamieszkania, zakazu zbliżania stują serwery znajdujące się za
hazardowymi zostały zabezsię i kontaktowania z pokrzyw- naszą wschodnią granicą.
pieczone i przewiezione do
dzoną. Mężczyzna w asyście
– Karo
depozytu celnego jako dowód
policjantów zabrał rzeczy oso-

krzyżówka 3/2022
Nagrodę –
Podwójny bilet
do naszego kina
ufundowało
oświęcimskie
centrum kultury

Litery uporządkowane od
1 do 27 utworzą rozwiązanie: myśl H. Balzaka. 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 20 kwietnia
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 2/2022 brzmi:
„Kto róże zrywa skaleczon
bywa”. Nagrodę otrzymuje
p. Luiza W. Gratulujemy!
Z nagrodzoną skontaktujemy się telefonicznie.

Poziomo:
1) Sklejka;
* Kaszubskie miasto;
2) Aukcja, publiczna sprzedaż;
3) Nastrojowy poeta;
* Bywa na cztery koła;
4) Wielki właściciel ziemski;
5) Strączkowe warzywo;
* Cerkiewny obraz;
7) Karciany kolor;
* Wyrabia kilimy;
9) Lodowy osad;
* Słoneczny z Wenus;
11) Przynęta;
* Odbite światło;
13) Bob, mąż Whitney Houston;
* Selekcja;
14) Gra na chordofonie szarpanym;
15) Lejce, cugle;
* Słuszność;
16) Stolica Islandii;
17) Krewny po ojcu;
* Filmowy kochanek;

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. 577 490 261.
Aby zamieścić ogłoszenie drobne należy skontaktować się
z redakcją GZO. Koszt ogłoszenia to 60 gr za słowo.

Pionowo:
A) Wybrany przedstawiciel;
* Uratował z opresji;
B) Gałązka do chłosty;
C) Śpiew do melodii z taśmy;
* Jasnowłosy;
D) Państwo ze stolicą w Suwa;
E) Jest nim etanol;
* Słynny Jankiela;
G) Ciżba, natłok;
* Staropolska miara długości;
I) Służba wartownicza;
* Wewnątrz kości;
K) Zasłaniana kurtyną;
* Przezwisko zza krat;
Ł) Wystawne przyjęcie;
* Herbata z mlekiem;
M) Pospolity chwast zbożowy;
N) Kasza z manioku;
* Żądza sukcesu;
O) Zamęt, zamieszanie;
P) Amator łowienia ryb;
* Uczestnik szkolenia.

KOLEJNE WYDANIE
„Głosu Ziemi
Oświęcimskiej”
wE WTOREK,
26 kwietnia 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/.

GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ
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