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Nagroda doceniająca nieobojętnych
Prawa człowieka są fundamentem cywilizowanych państw. Wpływają na jakość życia człowieka, zarówno w aspekcie wzrostu materialnego, jak i niematerialnego bogactwa narodów. Inicjując interdyscyplinarne przedsięwzięcia, Oświęcimski Instytut Praw Człowieka dąży do upowszechniania podstawowych norm przysługujących każdemu z nas. Nagroda Nieobojętności jest jedną z takich inicjatyw.

Tegoroczne nagrodzone
W tym roku w kategorii „Postać”
nagrodzona
została Małgorzata Chmielewska.
W uzasadnieniu podkreślono,
iż prezeska Fundacji „Domy
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Medal miasta
dla Leszka
Szustera

Choć nagroda nie ma jeszcze
długiej historii – w tym roku
przyznano ją po raz drugi, jest
bardzo ważnym głosem przedstawiającym osoby, których
postawy są inspirujące i godne naśladowania oraz zwracającym uwagę na współczesne
problemy trawiące nasze społeczeństwo.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej
w
Oświęcimiu
22 kwietnia odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Nieobojętności Oświęcimskiego
Instytutu Praw Człowieka tegorocznym laureatkom. Otrzymały je siostra Małgorzata
Chmielewska, prezes Fundacji
„Domy Wspólnoty Chleb Życia” i Lucyna Marciniak, kierowniczka Gminnego Ośrodka Zdrowia w Białowieży.
Nagroda Nieobojętności OIPC
przyznawana jest od 2021 roku
osobom, które w sposób szczególny przyczyniają się do upowszechniania idei praw człowieka i wartości humanizmu,
inspirują innych do działań
na tym polu, pobudzają ludzką aktywność w celu tworzenia i ustawicznego umacniania
społeczeństwa obywatelskiego,
a także edukują dzieci, młodzież i dorosłych pod kątem
praktycznego stosowania i popularyzowania praw człowieka.
Jest przyznawana w dwóch kategoriach. „Postać” – za wzorcową postawę w obszarze
krzewienia i umacniania w społeczeństwie idei praw człowieka i „Inspiracja” – za wytrwałe
i skuteczne działania oraz inspirowanie innych do obywatelskiej aktywności opartej na
idei praw człowieka.

Oświęcim

Laureatki Nagrody Nieobojętności Oświęcimskiego Instytutu Praw Człowieka – Małgorzata Chmielewska, prezeska Fundacji „Domy Wspólnoty Chleb Życia” i Lucyna Marciniak
podczas uroczystego wręczenia statuetek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oświęcimiu

Wspólnoty Chleb Życia” od
wielu lat pomaga ludziom wykluczonym w powrocie do społeczności, m.in. poprzez tworzenie miejsc pracy i wspieranie
w rozwiązywaniu życiowych
problemów oraz nawiązywaniu międzyludzkich relacji.
Stworzyła i prowadzi domy dla
bezdomnych, dla chorych, dla
samotnych matek oraz noclegownie dla kobiet i mężczyzn.
W swoich działaniach i artykułach podkreśla znaczenie
ekonomii społecznej. Z troską
wyraża się o osobach wykluczanych i marginalizowanych.
Powołała specjalne manufaktury, w których pracują osoby
bezdomne i chore. Odważnym
czynem i słowem staje zawsze
po stronie słabszych, krzywdzonych, potrzebujących. Nie
zawahała się tego zrobić także podczas ostatniego kryzysu
uchodźczego na granicy polsko-białoruskiej, a dziś pomaga
uchodźcom z Ukrainy, zwłaszcza tym, których nikt za bardzo
nie chce – starszym, niepełnosprawnym, schorowanym.

W kategorii „Inspiracja” nagrodzono Lucynę Marciniak. Kierowniczka Gminnego
Ośrodka
Zdrowia
w Białowieży po ogłoszeniu
w ubiegłym roku stanu wyjątkowego na obszarze przygranicznym z Białorusią była tam
jedynym lekarzem. W uzasadnieniu nagrody czytamy, że
przy wsparciu nieobojętnych
mieszkańców starała się wypełnić przymusową pustkę humanitarną powstałą w związku
z niedopuszczeniem do specstrefy działaczy organizacji
pomocowych. Umacniała tzw.
nawróconych mieszkańców,
czyli tych, którzy wcześniej
– pod wpływem propagandy i z innych powodów – bali
się uchodźców i byli przeciwni „napływowi obcych”, a gdy
stanęli oko w oko z tragedią
zaszczutych rodzin z dziećmi, zmienili zdanie i aktywnie
wyrażali ludzką solidarność
z potrzebującymi. Lekarka
wielokrotnie podkreślała, że
pomaga człowiekowi w potrzebie bez względu na to, kim

jest i jednoznacznie zachęcała
do tego wszystkich rodaków.
Jak rozumieć nieobojętność?
Witając przybyłych na uroczystość wręczenia nagród,
dr Alicja Bartuś, szefowa
OIPC, odniosła się do pojęcia
nieobojętności.
– Nieobojętność kojarzona
jest powszechnie z odwagą.
W pierwszym odruchu wydaje się to wręcz oczywiste,
ale po zastanowieniu musimy
dojść do wniosku, że coś tutaj
jest nie tak. Po pierwsze nieobojętność jest bez wątpienia
moralnym obowiązkiem każdego człowieka. Religijne przykazania i humanistyczne zasady wyznawane lub podzielane
w deklaracjach przez zdecydowaną większość ludzi nakazują reagować na zło, czyli nie
być obojętnym. Obojętność
jest więc grzechem lub sprzeniewierzeniem się fundamentalnym etycznym wartościom.
Po drugie nieobojętność powinna w naturalny sposób
wynikać z instynktu samoza-

chowawczego, jest bowiem
wyrazem rozsądku i logiki –
mówiła szefowa OIPC.
– Skoro to takie oczywiste, to
dlaczego potrzebujemy dziś
coraz więcej odwagi, żeby być
nieobojętnym? W moim przekonaniu wynika to z długotrwałych zaniedbań wychowawczych, edukacyjnych, ale
też z lenistwa skutkującego
brakiem pracy u podstaw wolności i demokracji, a w efekcie
nawarstwienia się tchórzostwa
zwanego dla niepoznaki dbaniem o własne interesy albo
chcąc mieć lepsze samopoczucie, dbaniem o dobro własnej
rodziny, własnej wioski, własnej wspólnoty. Zamykanie się
w przysłowiowej swojej chacie
z kraja sprawia, że ludzi przestaje obchodzić los nie tylko
obcego, ale i sąsiada. Nakłada
się na to jeszcze strach przed
nieznanym. Nieznanym, którego z zasady właściwie nie
chcemy poznać – analizowała
dr Alicja Bartuś.
– Wszystko to razem tworzy
cieplarniane warunki do rozwoju populizmu. Narzędziem
jest tutaj zohydzanie innego,
uchodźcy, niezależnej kobiety,
innowiercy, osoby LGBT, człowieka o odmiennym kolorze
skóry, przeciwnika politycznego, przedstawiciela zawodu patrzącego na ręce władzy
lub z innych powodów niewygodnego. W takich realiach
nieobojętność, czyli podawanie pomocnej dłoni ofiarom
cynicznego bądź napędzanego niewiedzą czy nienawistną
ideologią wykluczenia, urasta faktycznie do bohaterstwa.
Jakże bardzo dzisiaj potrzebujemy właśnie takich bohaterów. Tylko oni potrafią motywować do działania wszystkich
tych, którzy z przyczyn etycznych, religijnych czy praktycznych chcieliby wyjść z zaklętego kręgu obojętności, ale nie
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wiedzą jak albo zwyczajnie się
boją – konkludowała.
Nieobojętność dla laureatek
Program uroczystości obejmował nie tylko wręczenie statuetek laureatkom, ale też dyskusję z bohaterkami wieczoru,
którą poprowadziła Katarzyna
Kachel, członkini kapituły nagrody i szefowa działu reportażu „Dziennika Polskiego”.
Pytając rozmówczynie o to,
czym jest dla nich pomaganie,
nieobojętność – misją, czymś
naturalnym, czy może chorobą zakaźną, jak tytuł książki
s. Chmielewskiej, i kiedy się
nią zaraziły, padła odpowiedź:
– Nie wiem, czy trzeba się
tym zarażać. Nie wiem kiedy.
Po prostu u mnie w rodzinie to
była rzecz absolutnie normalna, że się pomaga słabszemu.
Tak byliśmy wychowani. Do
tego, w moim przypadku, dochodzi jeszcze moja wiara, że
pierwszym przykazaniem jest
to, że drugi człowiek, szczególnie ten cierpiący, kimkolwiek by nie był zasługuje na
pomoc. Nawet – przepraszam,
może to zabrzmi śmiesznie –
ale gdyby tu leżał ranny Putin,
to pani doktor (wskazując na
Lucynę Marciniak) przyszłaby
i opatrzyła mu rany, a ja bym
mu dała jeść. Oczywiście, potem oddałybyśmy go w ręce
policji – z przyjemnością.
Nie ma czegoś takiego, że jeden człowiek w nieszczęściu,
wymagający pomocy jest jej
godny bardziej niż drugi. Mój
ojciec był lekarzem i zawsze
normalnym było, że pacjent
ubogi nie był gorzej traktowany niż pacjent zamożniejszy. To po prostu przyzwoitość, wychowanie, ale także
kwestia mojego osobistego
wyboru Chrystusa jako mistrza. Podsumowując, w Królestwie Bożym vipami, czyli
tymi najważniejszymi, nie są
ci, którzy jeżdżą samochodem
z szoferami, ale ci najsłabsi.
Ci, którzy w tej chwili cierpią
na granicy. Ci bezdomni, którzy są w naszych domach. Ci,
którzy cierpią w tej chwili na
Ukrainie, w Syrii czy gdziekolwiek by to nie było na świecie. Najsłabsi – mówiła siostra Małgorzata Chmielewska,
Czytaj dalej s. 2
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Dokończenie ze s. 1

10 kwietnia w naszym mieście uczczono pamięć ofiar katastrofy lotniczej pod
Smoleńskiem.

10 kwietnia przed Grobem
Nieznanego Żołnierza na placu Tadeusza Kościuszki prezydent Oświęcimia Janusz
Chwierut wraz ze swoimi zastępcami Andrzejem Bojarskim i Krzysztofem Kanią
w ciszy i z szacunkiem uczcili

pamięć ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. W 12.
rocznicę tragedii hołd ofiarom katastrofy oddali też m.in.
delegacje samorządowe województwa, powiatu, gminy,
radni oraz przedstawiciele instytucji i spółek miejskich.

W katastrofie polskiego samolotu rządowego w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku
zginęło dziewięćdziesiąt sześć
osób, wśród nich: prezydent
RP Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent RP
na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski,
wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, grupa
parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił
Zbrojnych RP i inne osoby wchodzące w skład polskiej delegacji na uroczystości związane z obchodami 70.
rocznicy zbrodni katyńskiej,
a także załoga samolotu.
Prezydent Oświęcimia zdecydował, że podczas obchodów 10 kwietnia nie zostaną
uruchomione w naszym mieście syreny alarmowe, o co do
polskich samorządów zwrócił
się premier Morawiecki. Zdaniem włodarza dla uchodźców
z Ukrainy, którzy tak licznie
znaleźli schronienie w Oświęcimiu, byłoby to przypomnieniem traumy wojennej.
– In

Wojskowa Komenda Uzupełnień, zlokalizowana przy
ul. Orzeszkowej 9, zmienia się w Wojskowe Centrum Rekrutacji w Oświęcimiu.
nowe formy pełnienia służby
wojskowej.
Szukających pomysłu na dorosłe życie może zainteresować
możliwość pełnienia rocznej
dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, która została
wprowadzona obok istniejącej
już zawodowej służby wojskowej i terytorialnej służby wojskowej.
Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa jest dwuetapowa. Rozpoczyna ją 28-dniowe
szkolenie podstawowe zakończone przysięgą wojskową. Drugi etap to szkolenie
specjalistyczne trwające do
11 miesięcy, połączone z wykonywaniem obowiązków na
stanowisku służbowym w jednostce wojskowej. Po roku
można odejść ze służby, zostać żołnierzem zawodowym,
wstąpić do WOT-u lub pełnić

W piątek, 29 kwietnia odbędą
się obchody 82. rocznicy
zbrodni na polskich jeńcach
wojennych w 1940 r. w ZSRR.
Uroczystość rozpocznie się
o godz. 9:45 złożeniem kwiatów pod tablicą pamiątkową
w przedsionku kościoła pw.
Wniebowzięcia NMP w Oświęcimiu. O godz. 10:00 zaplano-

Rozstrzygnięcie konkursu
W marcowym numerze „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” został ogłoszony konkurs.
Odpowiedź na konkursowe pytanie brzmi: Premiera książki pt. ,,Przyjaciółka”, pierwszego tomu
serii „Miasteczko Anielin” Iwony Mejzy odbyła się 9.03.2022 r.
Wśród poprawnych odpowiedzi, dostarczonych do redakcji, rozlosowano
trzy zwyciężczynie. Są to: Urszula W., Krystyna S. i Beata B.
Gratulujemy! Z nagrodzonymi skontaktujemy się telefonicznie. Nagrody – trzy egzemplarze książki „Przyjaciółka” z autografem autorki – ufundowało Wydawnictwo Dragon.

Miejskie obchody rocznicy
rozpoczną się od wspólnego
śpiewania pieśni patriotycznych w sanktuarium Matki
Bożej Wspomożenia Wiernych
o godz. 9:30. Tradycyjnie
o 10:00 zostanie odprawiona msza święta w intencji
Ojczyzny od mieszkańców
Oświęcimia.
Po mszy parada patriotyczna przejdzie pod pomnik
Niepodległości, a następnie
na plac Tadeusza Kościuszki.
Tam – po okolicznościowych
przemówieniach – w hołdzie
twórcom konstytucji delegacje
złożą kwiaty na płycie Grobu
Nieznanego Żołnierza.

Organizatorzy zapraszają
mieszkańców do przejścia
w paradzie, a także do poniesienia wraz z harcerzami
20-metrowej biało-czerwonej
flagi. Tego dnia na Rynku
Głównym uruchomione zostanie stoisko patriotyczne, gdzie
tradycyjnie będzie można otrzymać kotyliony i chorągiewki.
Na uroczystości zaprasza
prezydent Oświęcimia Janusz
Chwierut.
2 maja przypada Dzień Flagi
RP, ustanowiony przez Sejm
w 2004 roku. To święto, które
ma wyrażać szacunek do flagi
i propagować wiedzę o polskiej
tożsamości oraz symbolach
narodowych. Zachęcamy do
udekorowania flagami domów,
balkonów czy okien.
– ekt

Salezjański piknik
W sobotę, 28 maja odbędzie
się XI Salezjański Piknik
Rodzinny.

Będzie można też zakupić
ciasta, prażone, kawę i herbatę
oraz spróbować szczęścia
w tradycyjnej loterii fantowej.
Cały dochód z pikniku – w geProgram pikniku zapowiada
się interesująco. Zaplanowano ście solidarności z pochłoniętą
wojną Ukrainą – zostanie
pokazy straży pożarnej, tańce
przekazany na wsparcie dzieła
integracyjne, występ orkiestry
salezjańskiego w tym kraju.
salezjańskiej i popisy wokalne
Na wydarzenie zaprasza Rada
młodych oświęcimian. Będzie
Rodziców, Dyrekcja Zespołu
można spędzić minidzień
obozowy z harcerzami, a także Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego oraz
obejrzeć pokaz tresury psów.
Przewidziano losowanie nagród cała społeczność salezjańskiej
szkoły.
oraz wiele innych atrakcji dla
– ekt
dzieci i dorosłych.
Fot. archiwum GZO

służbę w rezerwie aktywnej,
co w myśl nowych przepisów
oznacza pełnienie służby raz
na kwartał, jednorazowo przez
co najmniej dwa dni w czasie
wolnym od pracy oraz jednorazowo przez 14 dni, co najmniej raz na 3 lata.
Co ciekawe, dobrowolną zasadniczą służbę wojskową
można przerwać w dowolnym
momencie, nawet po szkoleniu
podstawowym, a do 3 lat od
przeniesienia do rezerwy można złożyć wniosek o ponowne
powołanie i ukończyć szkolenie. Żołnierzom DZSW przysługuje wynagrodzenie na poziomie żołnierzy zawodowych
w wysokości 4560 zł brutto.
Więcej informacji na temat
służby wojskowej można znaleźć na stronie internetowej
www.wcroswiecim.wp.mil.pl.
Zainteresowani mogą zgłaszać się poprzez stronę www.
zostanzolnierzem.pl lub skontaktować się z WCR przy
ul. Orzeszkowej 9 osobiście
lub telefonicznie 262137365,
693820964. Personel rozwieje
wątpliwości kandydatów i doradzi właściwą ścieżkę.
–ekt

wano mszę świętą w intencji
ofiar zbrodni katyńskiej i ich
rodzin.
Na uroczystości zapraszają:
Prezydent Miasta Oświęcim,
oświęcimski oddział Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia
Polski Południowej i Parafia
Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny.
– ekt

Patriotycznie

W tym roku przypada 231.
rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Zmiany w wojsku

– Zmiana jest wynikiem wejścia w życie Ustawy o obronie
Ojczyzny, która wprowadza
m.in. reformę administracji
wojskowej. W miejsce szesnastu wojewódzkich sztabów
wojskowych i osiemdziesięciu
sześciu wojskowych komend
uzupełnień powstaje Wojskowe Centrum Rekrutacji
z przedstawicielstwami w każdym województwie – informuje mjr Marek Kuśmirczak,
szef Wydziału Rekrutacji Wojskowego Centrum Rekrutacji.
Obowiązująca od 23 kwietnia
Ustawa zakłada m.in.: szybszy
wzrost nakładów na obronność, modernizację techniczną i zwiększenie liczebności
Wojska Polskiego do około
300 tys. (z czego 250 tys. mają
stanowić żołnierze zawodowi, a pozostałe 50 tys. Wojska
Obrony Terytorialnej), a także

82. rocznica zbrodni katyńskiej

Fot. archiwum GZO

a z jej wypowiedzią zdecydowanie zgadzała się Lucyna
Marciniak.
Czym jest dla laureatek otrzymana Nagroda Nieobojętności?
– Jestem odbiorcą wszelkich
nagród, ja personalnie, ale
w rzeczywistości to przecież
nie jestem sama. To są członkowie naszej wspólnoty, nasi
naprawdę oddani pracownicy, wiedzący, gdzie pracują –
co nie znaczy, że dobrze zarabiający, ale to już inna bajka.
Wolontariusze. Ale także nasi
bezdomni mieszkańcy, którzy bardzo często są podporą
domu. Bardzo często ludzie,
którzy są, wydawałoby się, słabi albo tacy, na których normalnie byśmy nie spojrzeli,
bo się do niczego nie nadają,
są często podporą domu. Nie
mówiąc o tych wszystkich ludziach, którzy nam dają pieniądze. Bo, jak mówiła Margaret Thatcher, była premier
Wielkiej Brytanii, żeby być dobrym samarytaninem, to trzeba mieć pieniądze – zaznaczyła s. Chmielewska.
– Mogę się pod tym podpisać. Nie ukrywam, że dla mnie
przyznanie tej nagrody było
ogromnym zaskoczeniem. Początkowo stawiałam opór, ale
potem przekonaliście mnie
państwo, że nagroda pozwoli
podtrzymać zwrócenie uwagi na sytuację uchodźców na
granicy
polsko-białoruskiej
i na problem Białowieży. Nagrodę przyjęłam symbolicznie
– jako osoba fizyczna w imieniu tych wszystkich ludzi, którzy pomagali, byli zaangażowani. I na pewno, jak wrócę
do Białowieży, dojdzie do spotkania nas wszystkich i po prostu będziemy się razem cieszyć
z tego, że ktoś dostrzegł nasze
działania. Właśnie dzięki nagłośnieniu sytuacji dostaliśmy
wsparcie, również finansowe
od różnych ludzi z zewnątrz.
To dzięki pomocy mnóstwa
osób z całej Polski mogliśmy
kontynuować pomoc – podkreśliła Lucyna Marciniak.
Nazwa i idea Nagrody Nieobojętności OIPC nawiązuje do słów Mariana Turskiego
wypowiedzianych w Muzeum
Auschwitz. Jego wezwanie:
„Nie bądź obojętny. Bo jeżeli będziesz, to nawet się nie
obejrzycie, jak na was, na waszych potomków jakieś Auschwitz nagle spadnie z nieba”
poruszyło wielu ludzi w Polsce, Europie i na całym świecie. Uświadomili oni sobie, że
z gruntu intymna przypowieść
ofiary o najmroczniejszym
okresie XX wieku odnosi się
tak naprawdę do teraźniejszości i przyszłości. Dzisiaj, kiedy patrzymy na to, co stało się
w Buczy, w Irpieniu, w Mariupolu i w innych miejscach
w Ukrainie widzimy, jak niestety kolejne Auschwitz, o którym mówił Marian Turski spada nam z nieba.
– Marzena Wilk

Pamięci ofiar

Podobnie jak w ubiegłych latach podczas tegorocznej edycji nie zabraknie tańców integracyjnych
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Medal miasta dla Leszka Szustera
W Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu nastąpiła zmiana dowodzenia. Przyznany odchodzącemu dyrektorowi Leszkowi Szusterowi
Medal Miasta Oświęcim jest pięknym zwieńczeniem jego zawodowego dorobku.

Prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut podczas uroczystego spotkania w MDSM wręczył Leszkowi Szusterowi
Medal Miasta Oświęcim
Fot. MDSM

przeszłością a przyszłością
oraz za budzącą powszechne uznanie działalność samorządową i społeczną na rzecz
Oświęcimia i ziemi oświęcimskiej.
Przechodzący na emeryturę
dyrektor podkreślił, że odejście jest dla niego o tyle łatwiejsze, że ma swojego następcę.
Nową dyrektor MDSM została
Joanna Klęczar-Déodat, która
jest związana z instytucją od
trzynastu lat i zajmowała się
dotychczas koordynacją i realizacją projektów kulturalno-obywatelskich i wydawniczych oraz działalnością
z zakresu public relations. Jest
absolwentką historii sztuki na
Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Muzeologicznego UJ.
– Rozpoczynam pracę na stanowisku dyrektora Między-

konany, będą realizować misję Domu. Uważam również,
że zmiana generacyjna jest
potrzebna każdej instytucji,
a zwłaszcza takiej, która pracuje z młodzieżą w tak trudnym obszarze jak my – mówi
Leszek Szuster.
Podczas uroczystego spotkania w MDSM Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia,
wręczył Leszkowi Szusterowi
Medal Miasta Oświęcim przyznany w dowód uznania za
wieloletnią pracę i działalność
na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu i ogromny wkład w upowszechnianie
wielowątkowej edukacji prowadzącej do zapobiegania
Joanna Klęczar-Déodat,
zbrodniom ludobójstwa, bu- nowa dyrektor MDSM
dowanie pomostu pomiędzy Fot. zbiory prywatne

Posprzątajmy
wspólnie
brzegi rzeki

Marzenia zająca i gęsie pisanki

Urząd Miasta, który jest
organizatorem przedsięwzięcia
zapewni worki na odpady,
jednorazowe rękawiczki oraz
odbiór worków w umówionych
miejscach. Miejsce spotkania
to bulwary, w okolicach kładki
pieszej przez Sołę.
– Zapraszamy wszystkich:
młodszych, starszych, całe
rodziny i grupy przyjaciół do
wspólnego działania, które,
mamy nadzieję, sprawi, że
brzegi naszej rzeki będą wyglądać jeszcze lepiej niż obecnie
– zachęcają organizatorzy.
Wydarzenie jest realizowane
w ramach obchodzonego
w naszym mieście w 2022
roku Roku Troski o Środowisko
Naturalne.

Kto nie był, niech żałuje. Kto dotarł na Wielki Charytatywny
Kiermasz Wiosenny, z pewnością pamięta smak domowego
sernika, zapach swojskich kiełbas i prażonych…
Wielu mieszkańców może
wciąż podziwiać zakupione na
kiermaszu wiosenne kwiaty
i zioła, które ozdobiły ogródki i balkony. Świąteczny klimat
pomogły stworzyć wielkanoc-

ne stroiki, drewniane figurki, imponujących rozmiarów
gęsie pisanki i niecodzienne
rękodzieło. Dzieci z pewnością pamiętają, jakie są „Marzenia zająca wielkanocnego”,

kamila drabek

RODO w epoce COVID-19

W

maju 2018 r. weszło w życie RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Od tego czasu
wzrosła nasza świadomość na temat praw, jakie posiadamy
w zakresie udostępniania i przetwarzania naszych danych.
Przynajmniej takie było założenie przy wprowadzaniu tych
zapisów. Z pewnością wzrosła ilość dokumentacji, jaką trzeba
sporządzać i podpisywać w związku z realizacją obowiązków
informacyjnych oraz innych obowiązków wypływających z tego prawa. Co za tym idzie – wzrosła liczba wyciętych drzew,
z których sporządzono papier w powyższym celu.
W 2020 r. nastała pandemia, która pozornie RODO zagłuszyła. Byliśmy zobowiązani do pozostawiania swoich danych
osobowych w różnorodnych miejscach, do których chcieliśmy wejść. Danych dość obszernych – od numeru PESEL
i informacji o stanie zdrowia zaczynając, na adresie i numerze
telefonu kończąc. Musieliśmy te dane dyktować różnym osobom, niektórym zatrudnionym głównie po to, by je zbierać.
Nigdy nie udało mi się dostrzec klauzuli informacyjnej RODO,
nie wiem też, do kiedy moje dane będą przetwarzane, przez
kogo, w jakim celu, jak również nie wiem, w jaki sposób są
przechowywane we wszystkich tych miejscach, gdzie je pozostawiłam. Istnieje ryzyko, że ktoś może je wykorzystać choćby
w celu wzięcia kredytu przez Internet lub telefon.
Obecnie nie ma już obowiązku zgłaszania wywiadów
epidemicznych, nie nakłada się kwarantanny na osoby, które
miały kontakt z chorym na covid lub zakażonym koronawirusem, a jednak są miejsca, gdzie nasze dane osobowe
nadal są zbierane, nadal trzeba się tłumaczyć z objawów
chorobowych, temperatury i innych faktów, podając PESEL.
Na pytanie, na jakiej podstawie prawnej te dane są zbierane,
jak długo będą przetwarzane, raczej się nie uzyska odpowiedzi. Klauzuli informacyjnej RODO się nie uświadczy. Jednak,
chcąc wejść do miejsca, w którym wypełniania kwitów się
żąda, trzeba je wypełnić. Oczywiście można wyjść i nie skorzystać. Jednak nie zawsze jest alternatywa.
Szkoda, że sami sobie utrudniamy życie. Wypełnię
formularz, ale ten, kto go ode mnie bierze, będzie musiał go
przetwarzać zgodnie z przepisami, zarchiwizować lub zniszczyć zgodnie z prawem. I kolejne drzewa pójdą na przemiał.
Niestety. A gdyby tak zachować umiar i zdrowy rozsądek?

narodowego Domu Spotkań
Młodzieży w Oświęcimiu, jednak tak naprawdę kontynuuję
pracę w MDSM. Wszystkich
tych, którzy nie wyobrażają sobie Domu bez pewnych
projektów skierowanych do
mieszkańców naszego miasta, takich jak Krakowski Salon Poezji, Alternatywna Scena MDSM, Międzynarodowe
Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego – projekt o szerszym zakresie, uspokajam.
Proszę się nie obawiać, absolutnie są to przedsięwzięcia,
które dla mnie i dla zespołu
MDSM są ważne i będą dalej
kontynuowane. Chcemy niezmiennie pozostać otwarci na
miasto. Chcemy nadal prowadzić naszą działalność edukacyjną, szczególnie teraz ważną, bo przecież znajdujemy
się wszyscy w bardzo trudnym
momencie związanym nie tylko z okresem pandemi czy też
postpandemii, ale także trwającą za naszą granicą wojną.
MDSM również zaangażował się w pomoc Ukrainie na
tyle, na ile mógł. Ma to wpływ
na nasz nastrój, a w przyszłości myślę, że także na naszą
działalność. Ale zapewniam
o kontynuacji działań, będę
się starała razem z zespołem,
by MDSM pozostawał dla
państwa otwartym Domem
– zapowiada Joanna Klęczar- Ekomajówka
-Déodat, dyrektor Między- w parku Pokoju
narodowego Domu Spotkań
Młodzieży w Oświęcimiu.
– Marzena Wilk Po dwuletniej przerwie spowo- zdrowego stylu życia. Zostanie

Dotychczasowy dyrektor Leszek Szuster postanowił zaznać
uroków, jakie wiążą się z przejściem na emeryturę i po dwudziestu siedmiu latach prowadzenia instytucji 31 marca
zakończył pracę.
Leszek Szuster dał się poznać
jako dobry pedagog, organizator, humanista, człowiek dialogu, a czasem nawet jako...
showmen.
– Dwadzieścia siedem lat pracy to szmat czasu i oczywiście
takiej decyzji nie podejmuje
się łatwo. Ale jako osoba spełniona zawodowo odchodzę
w przekonaniu, że zostawiam
Dom w dobrej kondycji merytorycznej i finansowej. Zostawiam Dom przede wszystkim
ze wspaniałymi pracownikami, którzy, jestem o tym prze-

W sobotę,
30 kwietnia
w godz. 10:00–
13:00 zaplanowano wspólne
sprzątanie brzegów Soły.

felieton
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co zdradził im Amatorski Teatr Przyjaciół Małej Orkiestry
Wielkiej Pomocy.
Najważniejsze, co pozostało
po przedświątecznej imprezie, to ponad 47 tysięcy złotych, które trafiły na subkonto 18-miesięcznego Boryska
Przesóra, podopiecznego Fundacji MOWP. Mały wojownik
cierpi na wrodzony niedorozwój kości udowej. To wada,
która oznacza cierpienie, kalectwo i deformacje ciała.
Z każdym dniem pogłębia się
różnica w długości między
chorą nóżką a zdrową. Szansą
dla chłopczyka są trudne operacje i rehabilitacja, wycenione
na ponad czterysta tysięcy złotych.
– Karo

dowanej pandemią powraca
Ekomajówka.

uruchomione stoisko programu
Czyste Powietrze prowadzone
przez UM Oświęcim, a także
stoiska promocyjne spółek
miejskich z animacjami i prezentacją sprzętu.
Piknik to również dobra zabawa i wypoczynek. Zapewnią
to bezpłatne „dmuchańce” dla
najmłodszych, strefa leżakowa
i hamakowa, warsztaty ekologiczne, animacje, pokazy
i konkursy, stoiska gastronomiczne z pysznościami na
Ekomajówka, organizowana
ciepło i zimno oraz artystyczne
przez Urząd Miasta Oświęwystępy na scenie.
cim, jest już dobrze znana
mieszkańcom naszego miasta. Nie zabraknie sztandarowej
akcji „Kwiaty za elektrograty”,
To ekologiczny piknik z mnóstwem atrakcji przygotowanych w której za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można
z myślą o małych i dużych
otrzymać sadzonki kwiatów.
miłośnikach natury, naszej
planety i zdrowego stylu życia. Aby ułatwić dotarcie na
W tym roku wydarzenie zapla- Ekomajówkę mieszkańcom
odleglejszych osiedli, zostanowano na sobotę, 28 maja
nie uruchomiona tego dnia
w godzinach 13:00–17:00
bezpłatna linia autobusowa
na terenie parku Pokoju.
MZK. Rozkład jazdy pojawi się
Podczas Ekomajówki firmy
na stronie internetowej www.
działające w sektorze ekomzk.oswiecim.pl/.
logicznym wystawią swoje
stoiska. Pojawią się producenci Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach obchodzonego
i sprzedawcy ekologicznych
technologii, zdrowej żywności, w naszym mieście w 2022
roku Roku Troski o Środowisko
kwiatów i krzewów, pszczelarze, twórcy ekobiżuterii. Będzie Naturalne.
– ekt
można zasięgnąć porady dotyczącej zdrowego żywienia oraz
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Niedługo sezon na kajaki
22 maja zaplanowano otwarcie wypożyczalni kajaków
na oświęcimskich bulwarach.
Podobnie jak w ubiegłych
latach wypożyczalnia będzie

czynna w godzinach 12:00–
17:00 w wybrane niedziele.
Kolejne terminy to: 12 czerwca, 10 i 24 lipca, 21 sierpnia
i 11 września.
– ekt

Pod patronatem „Głosu”
Wiosenna zieleń cieszy już
oczy, pora więc rozruszać
mięśnie i rozpocząć przygotowania do kolejnego Rodzinnego Rajdu Rowerowego.
Czas na odświeżenie kondycji
mamy do 11 czerwca.

Fot. archiwum GZO

XXII edycja Rajdu tradycyjnie rozpocznie i zakończy
się na bulwarach. Półmetek
zaplanowano w tym roku na
stadionie Ludowego Klubu
Sportowego „Sygnał” we
Włosienicy. Miłośnicy dwóch
kółek po raz kolejny będą mogli
spędzić wolne chwile rodzinnie
i zdrowo, poznając uroki ziemi
oświęcimskiej. Na trasie nad
bezpieczeństwem uczestników
czuwać będzie wyspecjalizowana ekipa medyczna i techniczna. Po dotarciu na metę każdy
uczestnik – mały i duży – może
liczyć na regeneracyjny przysmak, rekreacyjne gry i zabawy
oraz konkursy z ciekawymi
nagrodami.
Na wspólną wycieczkę po
okolicy zaprasza rowerzystów
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu. Szczegółowe informacje o zapisach
Rodzinny Rajd Rowero- w następnym wydaniu „Głosu”.
wy cieszy się w Oświęcimiu
– Karo
dużą popularnością

19 kwietnia pracownicy i wolontariusze Międzynarodowego
Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu na ulicach naszego
miasta wręczali przechodniom żółte papierowe żonkile, zachęcając do ich wpięcia na znak poparcia akcji pn. Żonkile.
Już po raz dziesiąty MDSM
włączył się w akcję społeczno-edukacyjną Żonkile, organizowaną co roku przez Muzeum Historii Żydów Polskich
POLIN. Akcja odbywa się zawsze 19 kwietnia, upamiętniając datę wybuchu powstania
w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu
Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego
powstania miejskiego w okupowanej Europie. Papierowe
żonkile są symbolem tego, że
łączy nas pamięć o powstaniu
w getcie warszawskim, jego
bohaterkach i bohaterach.
Od początku akcji towarzyszy hasło „Łączy nas pamięć”,
które podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie solidarności, potrzebę dialogu ponad
podziałami. Organizatorzy
wierzą, że pamięć o przeszłości jest jedną z nadrzędnych
wartości, które nas jednoczą

Fot. MDSM w Oświęcimiu

Na rowery czas

Symboliczny żonkil

i nadają nam wspólną tożsamość, niezależnie od światopoglądu czy sympatii politycznych.
Tematem przewodnim tegorocznej akcji upamiętniającej
79. rocznicę powstania była
miłość. „Nienawiść jest łatwa. Miłość wymaga wysiłku
i poświęcenia” – mówił Marek
Edelman, ostatni przywódca
Żydowskiej Organizacji Bojo-

Troska o zdrowie psychiczne
Pomoc i wsparcie specjalistów, wzajemna pomoc, a do tego przyjazna atmosfera – tym cechuje się Środowiskowy Dom Samopomocy w Oświęcimiu, ośrodek
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Ośrodek jest aktualnie przeznaczony dla siedemdziesięciu
osób borykających się ze zdrowiem psychicznym. Zapewnia
nieodpłatną opiekę dzienną,
pomoc socjalno-prawną oraz
usługi terapeutyczno-rehabilitacyjne. Potrzeby w tym zakresie są niemałe, pracownicy
oświęcimskiego ŚDS obserwują dość duże zainteresowanie świadczoną przez nich
pomocą. Dlatego placówka
ma listę osób oczekujących na
przyjęcie i przyznanie im prawa do pobytu. Do tego czasu
chory może przychodzić do
ŚDS w wyznaczone dni i godziny, jako tzw. klubowicz,
i zapoznawać się z różnorodną ofertą zajęć. Status klubowicza mają również byli
uczestnicy ośrodka.
– Środowiskowy Dom Samopomocy w Oświęcimiu to
miejsce szczególne, w którym
mieszają się oddziaływania terapeutyczne z ciepłą, domową
atmosferą. To miejsce, w którym można otrzymać specjalistyczną pomoc, gorący posiłek, jak również wsparcie,
akceptację, przyjaźń i życzliwość. Z ŚDS korzystają osoby
borykające się ze zdrowiem
psychicznym, czyli takie, które według prof. Antoniego Kę-

pińskiego więcej czują, inaczej
rozumieją i dlatego bardziej
cierpią – mówi Joanna Górka, dyrektor Środowiskowego
Domu Samopomocy w Oświęcimiu.
– Wśród szeregu oddziaływań terapeutycznych znajdują się takie formy wsparcia,
które pozwalają na realizowanie ról społecznych, takich jak
rodzic, dziecko, partner czy
też pracownik. Umożliwiamy
rozwój osobowości i pasji: plastycznych, kulinarnych, muzycznych, rękodzielniczych.
Dbamy o budowanie dobrych
relacji z otoczeniem – w tym
z rodzinami i osobami bliskimi, które są nieodzowne
w procesie zdrowienia. Pomagamy w zrozumieniu świata,
redukujemy napięcie emocjonalne u naszych uczestników.
Staramy się otwierać wszystkie drzwi, aby osoby chorujące mogły w pełni cieszyć się
z życia. Cenimy sobie możliwość współpracy z jednostkami działającymi na terenie naszego miasta, w szczególności
z Muzeum Zamek, Oświęcimskim Centrum Kultury, gdyż
dzięki tej współpracy nasza
działalność staje się bardziej
atrakcyjna – podkreśla Joanna
Górka.

W ośrodku życie toczy się od
samego rana, uczestnicy przychodzą już o godz. 7:30, a pobyt kończą o 15:30. Uczestnicy
mają czas wypełniony różnymi zajęciami zarówno w zakresie rehabilitacji indywidualnej, jak i grupowej, w tym
terapii zajęciowej. ŚDS ma
bardzo dobrze funkcjonującą pracownię rękodzielniczą,
w której pod nadzorem arteterapeutek uczestnicy wykonują
różne piękne prace: plastyczne, ceramiczne, krawieckie
(wybrane dzieła były niedawno prezentowane na wystawie pt. „Rewers” w Oświęcimskim Centrum Kultury)

oraz warsztaty terapii muzycznej, podczas których chorzy
rozwijają swoje uzdolnienia.
W pracowni komputerowej
uczestnicy zdobywają umiejętności przydatne w działalności społecznej, np. korzystanie z komputera, Internetu
czy telefonu komórkowego.
Ponadto uczestnicy zdobywają
wiedzę i umiejętności przydatne w codziennym funkcjonowaniu, począwszy od dbałości
o siebie, otoczenie, zarządzanie finansami, przyrządzanie posiłków, poprzez obsługę
sprzętów AGD, a skończywszy
na poznawaniu siebie i własnych zasobów.

wej, który przeżył likwidację
getta warszawskiego i przez
lata pielęgnował pamięć o wydarzeniach z 1943 roku. Temat
podkreśla znaczenie ponadczasowych i uniwersalnych
stanów emocjonalnych czy postaw mających z miłością wiele
wspólnego: empatii, wrażliwości na krzywdę innych, poświęcenia na rzecz potrzebujących.
– Oprócz zajęć związanych
z terapią zajęciową wspieramy
działania w zakresie podstawowych potrzeb. Kiedy sytuacja tego wymaga, nasz pracownik socjalny, współpracuje
z oświęcimskimi instytucjami:
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie,
Powiatowym Urzędem Pracy,
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Poradnią Zdrowia
Psychicznego, wspierając naszych chorych w ich sytuacji
bytowej, materialnej – zaznacza Ilona Pacholska-Jeż, psycholog ze Środowiskowego
Domu Samopomocy w Oświęcimiu.
– Istotne są też spotkania indywidualne i grupowe o charakterze
terapeutycznym,
podczas których uczestnicy
mają możliwość wyrównać
swój nastrój, poprawić relacje,
poznać i zaakceptować swoje
mocne strony i deficyty. Jednocześnie ważne dla nas jest,
by łączyć profesjonalne wsparcie z tworzeniem miejsca pełnego akceptacji i zrozumienia. Miejsca, gdzie zawierane
są przyjaźnie, rozkwita miłość,
a nawet zawierane są małżeństwa. Naszym celem jest
również dbanie o budowanie
społeczeństwa otwartego na
potrzeby osób niepełnosprawnych z tytułu zdrowia psychicznego, temu służą wszelkie
działania związane z korzystaniem z dóbr kulturalnych,
oświatowych, sportowych –
dodaje psycholog.
Placówka jest przeznaczona dla osób z trzech rodza-

– Tegoroczna akcja Żonkile
odbywa się w czasie, gdy w naszej części kontynentu znów
giną ludzie – gdy ponownie
mordowani są mężczyźni,
kobiety i dzieci. Chcemy, by
udział w kampanii odbywającej się pod hasłem miłości
był także formą manifestacji
naszego sprzeciwu przeciwko wojnie, przeciwko wszelkiej agresji. Pamiętając o słowach Mariana Turskiego, że
Auschwitz nie spadło z nieba, chcemy solidaryzować się
z tymi, którzy walczą o swój
kraj, swoją godność i swoich
najbliższych – informują organizatorzy z Muzeum POLIN.
MDSM wybrał na bohaterkę
tegorocznych obchodów Stefanię Wilczyńską (1886–1942),
która była zwolenniczką pedagogiki „szacunku i miłości”
i realizowała z Januszem Korczakiem nowatorskie projekty oparte na samostanowieniu
i wolności, takie jak gazetka
pisana przez dzieci dla dzieci,
która ukazywała się w dodatku
do żydowskiego tygodnika, czy
koncepcja republiki dziecięcej.
W MDSM przygotowano ulotki informacyjne i papierowe
żółte żonkile, które 19 kwietnia rozdawano wśród gości
MDSM oraz przechodniom na
ulicach Oświęcimia.
– In
jów grup schorzeń: tzw. typ
A – dla osób przewlekle psychicznie chorych, typ B – dla
osób z niepełnosprawnością
intelektualną i typ C – dla
osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności
psychicznych. Ponadto ŚDS
realizuje pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi realizowanymi
w miejscu zamieszkania.
Podopieczni placówki mogą
liczyć na wsparcie i pomoc kilkunastu pracowników ŚDS: terapeutów, opiekunów, psychologa i pracownika socjalnego,
którzy „stawiają na nogi” chorych, wyprowadzając ich do
stanu samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie
i pełnienia w nim adekwatnych ról. Czy jest to dla nich
istotne? Jeden z uczestników
na pytanie, po co przychodzi
do oświęcimskiego Środowiskowego Domu Samopomocy
odpowiedział krótko, lecz bardzo wymownie: – a po co bije
serce? – dowodząc tym, że placówka jest dla niego tak ważna, jak dla ludzkiego organizmu serce.
Instytucja zaprasza wszystkie
osoby zainteresowane rehabilitacją w ośrodku wsparcia
oraz ich rodziny, bliskich do
kontaktu. Środowiskowy Dom
Samopomocy w Oświęcimiu
mieści się przy ul. Słowackiego 1. Z placówką można się też
kontaktować mejlowo sds@
oswiecim.um.gov.pl i telefonicznie 338424535.
– Marzena Wilk
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Wielkanoc naszych gości
W odpowiedzi na prośby przebywających w Oświęcimiu uchodźców z ogarniętej
wojną Ukrainy Urząd Miasta Oświęcim wraz z Dziennym Domem Pomocy pomogli zorganizować prawosławne Święta Wielkanocne.
W niedzielę, 24 kwietnia w gościnnych progach Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu spotkało się ponad 300
uchodźców z Ukrainy, aby poświęcić pokarmy, pomodlić się
i spędzić wspólnie świąteczny
czas.
Na miejsce uroczystości wybrano DDP, ponieważ jego
pomieszczenia wyposażone są
w niezbędny sprzęt kuchenny,
a sala konferencyjna i przylegający do niej ogród świetnie
nadały się do organizacji tego
typu spotkania. Ponadto miejsce znane jest już części Ukraińców z lekcji języka polskiego, na które uczęszczają.
Pokarmy zostały poświęcone
przez księdza z Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia NMP
z Krakowa.
– Rok temu nikt by nie pomyślał, że przyjdzie wam spędzać
Wielkanoc w taki sposób. Musieliście opuścić swoje domy
i pojechać w różne części Europy. Mam nadzieję, że tutaj,
w Polsce, w Oświęcimiu stworzyliśmy wam taką namiastkę
domu i że czujecie się tu do-

Pokarmy poświęcił ksiądz z Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia NMP z Krakowa

brze – powiedział zaproszony na niedzielną uroczystość
prezydent Oświęcimia Janusz
Chwierut.
Złożył też serdeczne życzenia dobrych świąt, radosnych
mimo wszystko, siły i wiary w to, że wojna w Ukrainie
wkrótce się skończy. Korzy-

stając z okazji, prezydent podziękował także mieszkańcom
Oświęcimia i okolic, że otworzyli swoje domy na potrzebujących i serdecznie przyjęli szukających schronienia
przed wojną.
Słowa podziękowania za ciepłe przyjęcie w naszym mieście oraz możliwość zorganizowania świąt skierowali do
samorządowców i oświęcimian przybyli na uroczystość
Ukraińcy.
– Wielkie podziękowania za
waszą postawę, pomoc Ukrainie w bronieniu europejskich,
demokratycznych wartości.
Za uratowanie życia ukraińskich dzieci i kobiet. Zawsze
będziemy pamiętać, kto podał
nam rękę w potrzebie. Dziękujemy za waszą ofiarność i humanitarną postawę – powiedziała w imieniu zebranych
Nadia Dubas z organizacji
W sobotę w gościnnych progach Dziennego Domu Po- społecznej Sojuz Ukrainok,
mocy w Oświęcimiu trwały przygotowania do Świąt Wiel- która włączyła się w organizakanocnych
cję przedsięwzięcia.

Odwiedziny szpitalnych
pacjentów
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Oświęcimiu wznowił możliwość odwiedzin pacjentów
przebywających w szpitalu.

cimiu. Chorych można odwiedzać w oddziałach w godz.
od 14:00 do 16:00. Należy
pamiętać, że ze względów
bezpieczeństwa pacjenta może
odwiedzić w jednym czasie
Od 15 kwietnia przywrócono
w ograniczonym zakresie moż- tylko jedna bliska mu osoba.
Podczas przebywania na
liwość odwiedzin pacjentów
Szpitala Powiatowego w Oświę- terenie szpitala odwiedzający

jest zobligowany do założenia
maseczki ochronnej, a przed
i po kontakcie z pacjentem
do dezynfekcji dłoni. Osoba
odwiedzająca nie może mieć
objawów infekcji dróg oddechowych.
– Umożliwiamy odwiedziny
pacjentów w sytuacjach szczególnych, m.in. takich jak stan
terminalny pacjenta (wizyta pożegnalna) poza wyznaczonymi
godzinami za zgodą ordynatora
czy lekarza kierującego oddziałem lub lekarza dyżurnego
danego oddziału – informuje
dr n. med. Andrzej Jakubowski, dyrektor ds. lecznictwa
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Oświęcimiu.
– Nadal wstrzymane są
odwiedziny pacjentów z podejrzeniem lub zakażeniem
wirusowym – dodaje.
– In

Pokarmy do święcenia oraz
potrawy na śniadanie wielkanocne były przygotowywane już dzień wcześniej.
Od wczesnych godzin porannych Ukrainki krzątały
się w kuchni udostępnionej
przez DDP, wspólnie przygotowując sałatki, wędliny, tarty chrzan oraz piekąc słodkie,
puszyste paski – tradycyjne
chlebki wielkanocne. W tym
czasie dzieci i młodzież malowały woskiem jajka, które
ugotowane w łupinach z cebuli zamieniały się w pokryte oryginalnymi wzorami pisanki.
Spotkanie świąteczne zostało sfinansowane z darowizn
przekazanych na rzecz pomocy Ukraińcom.
W naszym mieście mieszka
blisko 600 uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Wydano 964 numery PESEL, w tym
461 dla dzieci poniżej 18. roku
życia. Założono profile zaufane 431 osobom.

W Oświęcimiu cały czas działa Punkt Pomocy Rzeczowej przy ulicy Partyzantów 1,
prowadzony przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Oświęcimiu dla osób uchodzących przed wojną w Ukrainie, a przebywających na terenie Oświęcimia. Punkt jest
czynny od poniedziałku do
soboty w godz. 10:00–13:00,
za wyjątkiem wtorku, kiedy punkt przyjmuje w godz.
13:00–17:00; w niedzielę nieczynne. Wciąż potrzebna jest
żywność, artykuły higieniczne, kosmetyki i chemia gospodarcza.
Oświęcim nie zapomina też
o mieszkańcach partnerskiego miasta Sambor. Początkiem kwietnia na polsko-ukraińską granicę dotarł
trzeci transport z pomocą.
Wśród przekazanych rzeczy
znalazły się najbardziej potrzebne artykuły żywnościowe, higieniczne, opatrunkowe
oraz koce, odzież i buty. Dary
od mieszkańców Oświęcimia oraz z Liceum Marcelin–
Berthelot i Centrum Pamięci
Shoah w Paryżu wraz z listami wsparcia przygotowanymi
przez francuskich licealistów
przekazał merowi Sambora
zastępca prezydenta Krzysztof Kania.
Samborowi zdecydowało się
też pomóc inne miasto partnerskie Oświęcimia – włoskie
Arezzo. Przedstawiciele obu
miast poznali się i spotykali
w Oświęcimiu podczas uroczystości, na które byli zapraszani. Zadzierzgnięta w ten
sposób nić sympatii sprawiła,
że Włosi nie mogli pozostać
obojętni na obecną sytuację.
23 kwietnia transport pomocy
rzeczowej został dostarczony
samborzanom. Dary – m.in.
karetkę oraz drobny sprzęt
medyczny w imieniu Comune
di Arezzo przekazał burmistrz
Alessandro Ghinelli.
W organizacji transportów
pomagali druhowie z oświęcimskiej Ochotniczej Straży
Pożarnej i Zakład Usług Komunalnych.
– ekt
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Smakowity
weekend
Od 20 do 22 maja zapowiada
się smakowity weekend Food
Fest, bowiem do Oświęcimia
zjadą się foodtrucki.
Przez trzy dni na bulwarach
nad Sołą będzie można skosztować przeróżnych specjałów street food – na słodko,
na słono, na ostro, w wersjach
dla mięsożerców i dla wegan. Foodtrucki otwarte będą
w piątek od 15:00 do 21:00,
w sobotę od 12:00 do 22:00,
a w niedzielę od 12:00 do
20:00.
21 maja na bulwarach
odbędzie się też Motoserce
– impreza promująca ideę
krwiodawstwa. Motoserce
nie ogranicza się jedynie do
akcji oddawania krwi. Jest
to również piknik z licznymi
atrakcjami dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz koncertami.
Organizatorem wydarzenia jest
oświęcimski Klub Motocyklowy
Riders On The Storm.
– In

Zastępcza
komunikacja
Od 21 kwietnia aż do odwołania pociągi relacji Katowice–Oświęcim obsługiwane
przez Koleje Śląskie nie będą
wjeżdżać na stację w Oświęcimiu.
Składy skończą bieg w Bieruniu, gdzie podróżni przesiadają
się na zastępczą komunikację
autobusową. Przystanki komunikacji zastępczej znajdują
się bezpośrednio przy stacjach
kolejowych: Oświęcim – przystanek autobusowy „Dworzec
PKP” przy ul. Powstańców
Śląskich, Nowy Bieruń – plac
przed budynkiem dworca
kolejowego na skrzyżowaniu ul.
Kosynierów oraz Ofiar Oświęcimskich.
Jak informuje Jakub Wosik,
naczelnik działu obsługi pasażera i p.o. rzecznika prasowego
Kolei Śląskich, utrudnienia
związane są z modernizacją
na dworcu PKP.
Reklama

wieści z ratusza
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wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu
Atrakcyjny teren inwestycyjny
pod zabudowę jednorodzinną
w Oświęcimiu
Działki o powierzchni
2 062 m kw. zlokalizowane
są w sąsiedztwie jednego
z najnowszych osiedli mieszkalnych w Oświęcimiu –
osiedla Stare Stawy.
W najbliższej okolicy znajduje
się zabudowa wielorodzinna,
jednorodzinna wolno stojąca
oraz szeregowa.
Teren przeznaczony jest pod
zabudowę jednorodzinną,
która może być realizowana
w układzie wolno stojącym,
szeregowym czy bliźniaczym.
Sąsiedztwo prężnie rozwijającego się osiedla świadczy
o dużym potencjale inwestycyjnym oferowanego terenu.
Oferowana nieruchomość
stanowi kompleks działek
oznaczonych w ewidencji
gruntów jako działki nr: 301/4,
514/18 oraz 515/16 obręb
Stare Stawy i jest własnością
miasta Oświęcim.
Jest to niezabudowany, płaski
teren o kształcie długiego prostokąta przechodzącego
w szerszy prostokąt, położony
bezpośrednio przy ul. Zagrodowej. Wzdłuż północnej granicy
oferowanej nieruchomości
przebiegają sieci gazowe. Media, takie jak prąd, woda, gaz,
kanalizacja i sieć telekomunikacyjna dostępne są

z działki drogowej sąsiadującej
z nieruchomością.
Teren objęty jest miejscowym
planem zagospodarowania
przestrzennego i znajduje się
w jednostce strukturalnej 1MN
– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna jest na stronie
internetowej Urzędu Miasta
Oświęcim www.oswiecim.pl
(zakładka Dla Przedsiębiorcy,
Tereny Inwestycyjne). Dodatkowych informacji w sprawie nieruchomości można zasięgnąć
w Biurze Rozwoju Miasta, ul.
Zaborska 2, 32-600 Oświęcim
(pok. 28, tel. 33 842 91 28,
e-mail: brm@um.oswiecim.pl).
Zapraszamy do kontaktu.		
			

Tylko parę tygodni pozostało
do zakończenia prac na osiedlu Szpitalna. Ekipa budowlana prowadzi ostatnie roboty brukarskie. Sadzone są
też drzewa i krzewy. Już teraz widać, że osiedle bardzo
się zmieniło. Zniknęły stare
i powykrzywiane chodniki,
a w ich miejsce ułożono kostkę brukową. Ulice mają nowe
nawierzchnie. Przybyło też
120 dodatkowych miejsc parkingowych. Łącznie na osie-

dlu można więc zaparkować
500 samochodów. Wzdłuż
osiedlowych ulic zamontowano estetyczne oświetlenie
uliczne.
– Kolejne ważne osiedle
w Oświęcimiu zyskuje na
wyglądzie i funkcjonalności, a przypomnę, że od wielu lat rada osiedla i mieszkańcy wnioskowali o remont
ulic i chodników czy zwiększenie miejsc parkingowych.
Zakres prac był ogromny, wy-

magał też dużego zaangażowania finansowego. Dlatego
rozpoczęliśmy te prace dwa
lata temu, starając się rozłożyć
ich koszty w latach – wyjaśnia
prezydent Janusz Chwierut.
– Myślę, że ten efekt, który
uzyskaliśmy jest zadowalający i wraz z upływem czasu będzie jeszcze ładniej z uwagi na
nową zieleń, którą tu posadziliśmy. Przy okazji tej inwestycji znacznie powiększyliśmy
też ilość miejsc postojowych

i przygotowaliśmy nowe place
zabaw – podkreśla.
W ramach inwestycji wykonano też przebudowę kanalizacji
deszczowej, sieci elektrycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, parkingów, altan
śmietnikowych oraz placów
pod altany śmietnikowe i pod
trzepaki.
Koszt inwestycji to blisko 5,7
mln zł, z czego 3,6 mln zł miasto pozyskało z funduszy zewnętrznych.		

warunków danej lokalizacji.
Miasto postawiło więc na klony pospolite i polne, lipy srebrzyste, graby pospolite, kasztanowce czerwone, jesiony
wyniosłe, dęby błotne, wiśnie
ozdobne i robinie akacjowe.
Wśród krzewów są pęcherznice, berberysy, hortensje, lilaki i azalie. Nową zieleń można
zobaczyć na osiedlu Chemików, na bulwarach, w parku
Zasole i parku Pokoju. Część
drzew posadzono w ramach
inwestycji na osiedlu Szpitalna oraz przy ul. Jesionowej na
Błoniach.
Proekologiczną postawę zaprezentowali uczniowie oświęcimskiej Szkoły Podstawowej

nr 9, przygotowując budki lęgowe dla ptaków. Na konkurs
ogłoszony przez szkołę wpłynęło 40 prac. Młodzi ludzie
wykonali 30 budek dla ptaków
i 10 domków dla owadów miododajnych. Większość z nich
została zawieszona na drzewach w rejonie szkoły. Część
domków została przekazana
do zaprzyjaźnionego Miejskiego Przedszkola nr 15. Kilka
podarowanych Urzędowi Miasta zawisło już w parku Pokoju na osiedlu Chemików. Akcja młodzieży szkolnej wpisuje
się w ogłoszony w Oświęcimiu
Rok Dbałości o Środowisko
Naturalne. 		

Wiosenne sadzenie drzew

od momentu przyjęcia uchodźców, nie wcześniejszym niż
od 24 lutego.
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej ma miesiąc na rozpatrzenie wniosku. Przyznanie
lub wypłata świadczenia może
być uzależniona od weryfikacji Wraz z wiosną w Oświęcimiu
warunków zakwaterowania
przybyło nowych drzew i krzei wyżywienia. Świadczenie
wów ozdobnych. Na skwerach,
nie będzie przysługiwało, jeśli
w złożonym wniosku znajdą się
nieprawdziwe informacje.
Jeśli podmiotem zapewniającym zakwaterowanie
i wyżywienie jest jednostka
organizacyjna, osoba prawna
albo przedsiębiorca, wojewoda
ma prawo zdecydować
o podniesieniu tej kwoty.
Może nastąpić to również
w przypadku, jeśli zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy zapewnione było
przed dniem wejścia w życie
ustawy.
		

Więcej drzew w parkach, na bulwarach.
Są też nowe budki lęgowe dla ptaków
i domki dla owadów.
bulwarach i osiedlach pracownicy Miejskiego Zakładu
Usług Komunalnych posadzili już ponad 400 drzew, głównie liściastych, których jest 325
oraz blisko 90 drzew iglastych.
Jest też 1866 nowych krzewów
liściastych i 570 róż. Z początkiem maja rozpoczną się kolejne nasadzenia. W mieście pojawią się dodatkowo 52 drzewa
oraz 1384 krzewy.
Nasadzenia zostały wykonane
głównie w miejscach, w których wcześniej usunięto stare
lub zniszczone okazy, w myśl
zasady co najmniej jedno
drzewo za drzewo. Zwykle są
to gatunki dostosowane do

Fot. Szkoła Podstawowa nr 9

W tym przypadku konieczne
jest złożenie wniosku do Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, który znajduje się
przy ul. J. Sobieskiego 15 B.
Należy też załączyć „Kartę
osoby przyjętej do zakwaterowania”, w której trzeba podać
dane przyjętej osoby oraz
zaznaczyć, w jakich dniach
korzysta ona z gościnności.
Wsparcie wynosi 40 zł dziennie na osobę. Może być przyznane na okres maksymalnie
do 60 dni – wówczas wyniesie
2400 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres
wypłaty świadczenia, za zgodą
wojewody, może być przedłużony. Świadczenia obowiązują

Tylko parę tygodni pozostało do zakończenia prac na osiedlu Szpitalna. Ekipa
budowlana prowadzi ostatnie roboty brukarskie. Sadzone są też drzewa i krzewy. Już teraz widać, że osiedle bardzo się zmieniło.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się 16 maja
o godzinie 10 w siedzibie
Urzędu Miasta Oświęcim,
ul. Zaborska 2, sala nr 15.
Cena wywoławcza wynosi
400 000,00 zł netto. Aby
wziąć udział w przetargu
należy do 11 maja wpłacić
na rachunek bankowy Urzędu
Miasta Oświęcim (47 8136
0000 0031 0008 2000
0080) wadium w kwocie
80 000,00 zł.

Wnioski o refinansowanie
kosztów pobytu Ukraińców
można złożyć do MOPS
Mieszkańcy Oświęcimia,
którzy dali dach nad głową
obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną, mogą
występować o refinansowanie
kosztów ich utrzymania.

Przebudowa ulic wewnątrz osiedla
Szpitalna zmierza do końca

wieści z ratusza
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Docenieni za działania na rzecz
seniorów

Harmonogram
dyżurów radnych
Rady Miasta
Oświęcim

Karolina Domider i Włodzimierz Paluch zostali laureatami nagrody za działania
na rzecz seniorów w 2021 roku. Rada Seniorów postanowiła wyróżnić dwie osoby, bowiem z uwagi na pandemię nie przyznała nagród za 2020 rok.
Gremium doceniło Karolinę Domider z Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Oświęcimiu, która w czasie pandemii
organizowała dla osób starszych spotkania – wykłady
online o zróżnicowanej tematyce, zapraszając wykładowców z różnych uczelni z całej
Polski.

– Podkreślić należy, że Karolina Domider w każdym roku
stara się zrozumieć problemy
osób starszych oraz przychodzić im z pomocą. Jest osobą ogromnie zaangażowaną,
cierpliwą i empatyczną, co
sprawia, że jej podejście do
pracy z seniorami jest wyjątkowe, cechuje je zrozumienie

ich potrzeb – argumentują organizatorzy nagrody.
Włodzimierz Paluch,
oświęcimski społecznik został dostrzeżony za zaangażowanie
w działania na rzecz
poprawy jakości życia seniorów w mieście, za niwelowanie
barier
utrudniających codzienne funkcjonowanie osobom
starszym oraz dążenie do budowania
solidarności międzypokoleniowej. Włodzimierz Paluch od
2012 rok do chwili
Włodzimierz Paluch (z prawej)
obecnej pełni funk- podczas uroczystego apelu z okazji
cję
przewodniczą- nadania Hufcowi ZHP Oświęcim
cego Oświęcimskiej imienia Edmunda Wilkosza
Rady Seniorów oraz Fot. ZHP Hufiec Oświęcim
jest prezesem Klubu
„Samborzan”
Towarzystwa rów i Starszyzny Harcerskiej
w Oświęcimiu. Jest byłym deKarolina Domider podczas inauguracji roku akademic- Miłośników Lwowa i Kresów
legatem Obywatelskiego ParPołudniowo-Wschodnich.
kiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego w OświęDziała również jako prezes lamentu Seniorów w Warszacimskim Centrum Kultury
Fot. RL, Powiat Oświęcimski
Harcerskiego Kręgu Senio- wie.			

Oświęcim przyjął rodzinę
z Kazachstanu
Trzyosobowa rodzina repatriantów ze Wschodu zamieszkała w Oświęcimiu. Pomocy udzieliły jej władze miasta.
To już piąta rodzina z Kazachstanu, która rozpoczęła życie
w Oświęcimiu.
Nowych mieszkańców Oświęcimia przywitał oficjalnie
w Urzędzie Miasta prezydent
Janusz Chwierut.
Przemierzyli tysiące kilometrów i od kilkunastu dni są
w Oświęcimiu. Teraz przechodzą aklimatyzację do warunków polskich. Natalia Guminskaya i jej dwójka dzieci:
dorosły Adam i nastoletnia
Yelizaveta mieszkają w dwupokojowym mieszkaniu przy
ulicy Monte Cassino.
– Czujemy się Polakami, zawsze chcieliśmy wyjechać do
Polski – mówią.
Rodzina ma polskie korzenie. Dziadkowie Natalii byli
zesłańcami. W 1936 roku ich
przodkowie zostali deportowani z Kresów w głąb Związku
Radzieckiego. Podkreślają, że
są wdzięczni, że zostali zaproszeni do Oświęcimia. Na razie
odreagowują stres związany
z trudami podróży i różnica-

mi temperatur oraz poznają
miasto.
Natalia z dziećmi mieszkała
w małej wiosce Volodarskoe
w północnym Kazachstanie.
Pozostali tam jeszcze jej rodzice. Rodzina, z mocy prawa,

w symbolicznym momencie
postawienia stopy na terytorium RP dołączyła do obywateli Polski.
W Oświęcimiu przywitał
ich prezydent Janusz Chwierut, przy okazji zapewniając

Natalia, Yelizaveta i Adam nie kryją radości, że w Oświęcimiu zaczynają nowe życie

o wsparciu, na jakie mogą liczyć ze strony urzędu i podległych mu jednostek. Miasto
przygotowało rodzinie mieszkanie, które wcześniej wyremontowało, korzystając z pomocy finansowej Wojewody
Małopolskiego.
Nowi mieszkańcy Oświęcimia, zwłaszcza Adam, nieźle
znają język polski, a jak mówią, po kilku tygodniach nauki będą mogli komunikować
się swobodnie. Wtedy łatwiej
będzie zrealizować swoje plany na przyszłość. Natalia,
która w Kazachstanie była
kierownikiem składu budowlanego ma nadzieję, że szybko
znajdzie pracę. Może też liczyć
na pomoc ze strony Urzędu
Miasta. Adam chce studiować
stosunki międzynarodowe na
Uniwersytecie Śląskim lub
Uniwersytecie Jagiellońskim.
Marzy o pracy w dyplomacji.
Najpierw jednak planuje zaliczyć semestr zerowy, aby jak
najlepiej władać językiem polskim. 13-letnia Yelizaveta dołączyła do kolegów z klasy VI
jednej z oświęcimskich szkół.
W Polsce nie mają nikogo bliskiego, znają tylko kilka osób
z Kazachstanu, które mieszkają w Krakowie. W pierwszych
dniach adaptacji w Oświęcimiu pomagają im pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig
wtorek
godz. 16:00–17:00
Wiceprzewodniczący
Rady Miasta
Ireneusz Góralczyk
poniedziałek
godz. 12:00–13:00
4.05 godz. 13:00–15:00
Andrzej Jakubowski
Komisja Rewizyjna,
Komisja Ochrony Zdrowia,
Środowiska i Pomocy
Społecznej
11.05 godz. 13:00–15:00
Agnieszka Komendera
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta,
Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
18.05 godz. 13:00–15:00
Elżbieta Kos
Komisja Rewizyjna,
Komisja Ochrony Zdrowia,
Środowiska i Pomocy
Społecznej
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SESJA RADY Miasta
30.03 br. 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
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.pl i www.oswiecimonline.
pl/. Są też dostępne
na stronach www.ostv.pl
oraz www.oswiecim.pl/.

RADA SENIORÓW
ZAPRASZA
Dyżury Oświęcimskiej Rady Seniorów odbywają się w każdą
drugą środę miesiąca w Wydziale Spraw Obywatelskich
UM przy ul. Solskiego 2, pokój
nr 14, w godz. 11:00–12:00.
Można też kontaktować się
mejlowo: rada.seniorow@
um.oswiecim.pl.

Masz azbest w swoim domu?
Możesz się go pozbyć,
korzystając z dotacji miasta
formularz online: https://tiny.
pl/9kvck/.
Przypominamy, że miasto
Oświęcim ponosi koszty
związane z transportem i zagospodarowaniem odpadów
Do 6 maja pracownicy firmy
azbestu i wyrobów zawierająDATAGIS PL Technologie
Geoinformacyjne na podstawie cych azbest. Wnioski o dotację
na ten cel dostępne są na strostosownych upoważnień będą
nie internetowej Urzędu Miasta
robić pomiary, sporządzać
dokumentację i ocenę wyrobów Oświęcim w zakładce Ochrona
Środowiska/Inne dokumenty
zawierających azbest.
związane z ochroną środowiska
Osoby zainteresowane mogą
oraz w siedzibie Urzędu Miasta
kontaktować się z wykonawOświęcim Wydział Ochrony
cą: tel. 783401417, e-mail:
Środowiska, pok. 29,
datagis@datagis.pl
Ukryte formy azbestu można
tel. 338429129. 		
zgłosić, wypełniając specjalny
W Oświęcimiu prowadzona
jest inwentaryzacja azbestu
i wyrobów zawierających
azbest.

Zgłoś, 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. 		

Wieści z Oświęcimskiego Ratusza przygotowała Katarzyna Kwiecień
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wiadomości z powiatu

Powiat Oświęcimski
chętnie wspiera
utalentowanych twórców
– Chętnie pomagamy naszym
utalentowanym
artystom, szczególnie na początku ich twórczej
kariery. Decyzja
o wsparciu przez
Powiat Oświęcimski wydania płyty
Weroeny była
tego naturalną
konsekwencją – podkreślił
wicestarosta Paweł Kobielusz.
6 kwietnia włodarz gościł
w starostwie rdzeń zespołu,
córkę i ojca, czyli Weronikę
Boińską i Marcina Boińskiego.

Życzenia władz Powiatu
dla Leszka Szustera
Po 27 latach kierowania Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu na zasłużoną emeryturę odszedł dyrektor Leszek Szuster.

Placówkę zostawił w dobrych
rękach. Nową szefową MDSM
została Joanna Klęczar-Déodat, związana z placówką przy
Weronika i jej tata, gitarzysta
ul. Legionów od 13 lat.
Marcin Boiński wystąpili nie26 marca, podczas uroczydawno na pożegnaniu Leszka
stego pożegnania nie obyło
Szustera, który po 27 latach
się bez chwil wzruszenia, ale
piastowania funkcji dyrektora
i pełnych uśmiechu opowieDomu Spotkań odszedł na za- ści p. Leszka. Człowieka insłużoną emeryturę. W tym
stytucji, wielkiego erudyty,
miejscu warto wspomnieć,
– Praca nad albumem trwała
znanego także z olbrzymiego
że następczyni pana Leszka,
około roku, nagrania zaczęlipoczucia humoru. Wśród goJoanna
Klęczar-Déodat,
jest
śmy na początku 2021 roku.
ści, którzy uczestniczyli w poautorką projektu graficznego
Muzyka na albumie głównie
żegnalnym spotkaniu z Leszpłyty Weroeny.
jest utrzymana w klimatach
kiem Szusterem była liczna
Zespół tworzą: Weronika
rockowych, trochę folk-rocreprezentacja władz Powiatu
Boińska, Grzegorz Kosowski
kowych, ale także jest dużo
Oświęcimskiego – przewod(gitary), Marcin Boiński (bas),
ambientu – jest to generalnie
niczący rady powiatu Kazidość zmodyfikowana piosenka Paweł Kukla (instrumenty
klawiszowe), Seweryn Piętka
mierz Homa, wicestarosta
z tekstem – mówi Weronika
(perkusja) oraz Wojciech NoBoińska, wokalistka, autorka
Paweł Kobielusz, członkowie
wak (realizacja dźwięku).
tekstów i kompozytorka.
zarządu powiatu: Teresa JanW pełnym składzie grupę bęNa poważnie za pisanie
kowska, Grażyna Kopeć i Jetekstów zabrała się w wieku… dzie można usłyszeć 10 czerw- rzy Mieszczak oraz radna Ka14 lat! Tworzy utwory głównie ca na koncercie w Chełmku
tarzyna Bliźniak.
i 27 sierpnia w Czechowiw języku angielskim.
– Nadchodzi taki czas, w któ– Z jednej strony jest to łatwiej- cach-Dziedzicach na Dniach
rym trzeba się pożegnać. TroMiasta.
szy język do pisania i śpiechę muszę moderować własną
– Na koncertach wspomagać
wania, a z drugiej łatwiej mi
stypę – powiedział, z właścinas będą Paweł Cembala na
wówczas wyrazić to, co mam
wym sobie czarnym humona myśli – podkreśla Weronika, perkusji i Miłosz Boiński na
rem, odchodzący dyrektor.
gitarze elektrycznej – dodaje
zaznaczając, że pisze także
– To odejście jest o tyle dla
Weronika
Boińska.
teksty w rodzimym języku.
Zespół ma w planach wydanie mnie łatwiejsze, że mam naTworząc teksty i muzykę,
stępcę. I to jest dla mnie sprateledysku. Debiutancką płytę,
nasza bohaterka inspiruje się
głównie tym, co dzieje się w jej
życiu, a także swoimi rozmyślaniami, marzeniami, czasem
snami. Choć muzyka wypełnia
najwięcej czasu w życiu młodej
wokalistki, twardo stąpa ona
po ziemi. Na co dzień studiuje
psychologię stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim.

oprócz klasycznej CD, będzie
można posłuchać także na serwisach streamingowych.
Wicestarosta Paweł Kobielusz
w imieniu całego zarządu
powiatu życzył zespołowi
dalszych sukcesów na niwie
artystycznej. 		

wa bardzo ważna i uspokajająca. 27 lat temu przejąłem tę
funkcję od mojego poprzednika. Kontynuowałem i rozwijałem. Dlatego cieszę się,
że mogę państwu przedstawić osobę, z którą od 13 lat
pracuję, która była moją podporą przy wielu zdarzeniach
obywatelskich, kulturalnych,
politycznych. I to jest wielka wartość dla tego Domu,
że pozostanie w pewnej linii
programowej, która jest ważna przy wszystkich możliwościach na nowe otwarcie, pomysły, zmianę generacyjną.
Z prawdziwą przyjemnością

przedstawiam państwu panią
Joannę Klęczar-Déodat. Proszę o obdarzenie jej tym zaufaniem i tą życzliwością, które
ja od państwa doświadczałem
– zaapelował odchodzący dyrektor.
Nowa pani dyrektor jest absolwentką historii sztuki na
Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Muzeologicznego UJ. W MDSM pracuje od
2009 roku. Dotąd zajmowała się koordynacją i realizacją
projektów kulturalno-obywatelskich i wydawniczych oraz
działalnością z zakresu PR.

Joanna Klęczar-Déodat nie
kryła, że decyzja o starcie
w konkursie była dla niej trudna. Miała świadomość wyzwań oraz dokonań swojego
poprzednika.
W imieniu władz Powiatu
Oświęcimskiego głos zabrał
wicestarosta Paweł Kobielusz.
– Mieszkając blisko Domu
Spotkań, na Zasolu, od dzieciństwa obserwowałem, jak
się ten Dom budował, a potem, jak zaczął funkcjonować
pod rządami Leszka. Wiele
się od niego nauczyłem. Życzę
ci tego bardzo serdecznie, że
spełnisz tę obietnicę, o której
mówiłeś, i w końcu będziesz
miał więcej czasu dla rodziny.
A z drugiej strony, nie pozwolimy ci, byś zasiadł w kapciach,
a, nie daj Boże, zaczął wędkować (śmiech). Mam nadzieję,
że nadal będziesz aktywny na
kanwie nauki, kultury i życia
politycznego miasta i powiatu. Wszystkiego najlepszego! –
powiedział wicestarosta.
Do życzeń dołączyła się Teresa
Jankowska.
– Czym jest Dom? Jest miejscem, które łączy. Leszku, dla
nas byłeś tą osobą, która nas
łączyła. Z wielką wrażliwością, z wielkim sercem, byłeś
dla nas tą poezją. W świecie
polityki nadal się odnajdujesz.
Dziękuję ci za to, że kiedy były
trudne chwile, mogłeś być dla
nas osłodą i ochroną. Dzięki
tobie ten Dom ożył. Cieszę się,
że pani Joanna będzie mogła
kontynuować twoje dzieło –
powiedziała członkini zarządu
powiatu. 		

Hołd ofiarom katastrofy
Trakt przed dworcem kolejowym
pod Smoleńskiem. W ciszy,
zostanie odnowiony
spokoju i z pełnym szacunkiem Wkrótce rozpocznie się moder- cimski przy wsparciu Miasta
nizacja placu przed dworcem
kolejowym w pasie drogowym
powiatowego traktu nr 1880K
ul. Powstańców Śląskich
w Oświęcimiu.
19 kwietnia br. z udziałem
włodarzy Powiatu Oświęcimskiego (starosta Andrzej Skrzypiński, wicestarosta Paweł
Kobielusz, członek zarządu
powiatu Jerzy Mieszczak),
Miasta Oświęcim (prezydent
Janusz Chwierut) nastąpiło
przekazanie wykonawcy placu
budowy. Zadanie jest finansowane przez Powiat Oświę10 kwietnia br. w południe
przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Oświęcimiu, w ciszy,
spokoju i z pełnym szacunkiem, hołd ofiarom katastrofy
lotniczej pod Smoleńskiem
– w 12. rocznicę tej tragedii
– oddały delegacje samorządowe i przedstawiciele instytucji.
Wśród nich starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński
i członkini zarządu powiatu
Grażyna Kopeć. Radę Powiatu
w Oświęcimiu reprezentował
jej przewodniczący Kazimierz
Homa.
10 kwietnia 2010 r. w drodze
na uroczystości związane

z obchodami 70. rocznicy
zbrodni katyńskiej (mordu na
polskich oficerach dokonanego
przez sowieckich zbrodniarzy
w 1940 r.) w katastrofie pod
Smoleńskiem zginęło 96 osób
– pasażerów i członków załogi
samolotu, który leciał na wspomniane uroczystości. Wśród
ofiar byli m.in. Prezydent RP
Lech Kaczyński z małżonką
Marią Kaczyńską.
Zginęła elita III RP – wywodząca się z wielu środowisk
politycznych, społecznych
i naukowych.
Cześć Ich Pamięci!		

Oświęcim.
Modernizacja drogi dla autobusów zatrzymujących się
na przystanku przy dworcu
oraz postojowej dla taksówek
jest konieczna. Stan traktu
jest zły, a kostka w wielu miejsca zapada się.
Wykonawcą zadania jest
Zakład Usług Budowlanych
„DĘBOWSKI” z Zaborza (gm.
Oświęcim). Wartość umowna
kontraktu sięga blisko 163 tys.
Firma ma do 60 dni kalendarzowych od daty przekazania
placu budowy na wykonanie
robót.			

Strona płatna, przygotowana przez
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
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jubileusz ZDK–MOK–OCK

POD PATRONATEM „GŁOSU”

kamila drabek

Jak Jan IV nasze księstwo sprzedał... Film

Po dwóch latach przerwy, spowodowanej pandemią, ku dużej radości miłośników dawnych dziejów, powraca Jarmark Kasztelański – największe plenerowe
wydarzenie historyczne w Oświęcimiu.
Jarmark Kasztelański ma już
swoją tradycję i powiększające
się co roku grono odbiorców,
nie tylko wśród oświęcimian,
ale też przyjezdnych z bliskich i dalszych okolic oraz
turystów. Celem imprezy jest
popularyzacja historii, dziedzictwa, kultury i tradycji ziemi oświęcimskiej, a każda odsłona wydarzenia wprowadza
uczestników w inny okres ciekawych i burzliwych dziejów
naszego miasta, „odkurzając”
rodzime księżniczki, rycerzy,
damy dworu czy też bohaterów wojskowych i legionistów.
W tym roku odbędzie się
XI edycja Jarmarku, na którą organizator – Muzeum Zamek w Oświęcimiu zaprasza
w dniach 7–8 maja. Tematem
przewodnim jest tym razem
„50.000 grzywien szerokich
groszy praskich. Jak Jan IV
sprzedał księstwo królowi –
1457 r.”. Muzealnicy w majowy
weekend przybliżą nam i przy-

Fot. Muzeum Zamek w Oświęcimiu

wołają postacie książąt oświęcimskich.
– Jarmark przeniesie nas
w czasy średniowiecza, towarzyszyć mu będzie turniej rycerski – w szranki staną najprzedniejsi XV- i XVI-wieczni
rycerze, odbędą się pokazy historyczne, konne, a przyglądać się tym zmaganiom będą
piękne białogłowy. Pojawi się
teatr uliczny i rzemiosło dawne, stoiska z rękodziełem artystycznym i kramy z jadłem
i napitkiem – zapowiada Monika Sitek z działu upowszechniania i promocji Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
– Podczas jedenastej edycji
imprezy poprzez prezenta-

Program
XI Jarmarku
Kasztelańskiego

pozostało ich siedemnaście.
Szczególne miejsce na wystawie zajmuje dokument wystawiony 21 lutego 1457 roku
w Gliwicach, w którym Jan IV
książę oświęcimski oznajmił,
że za zgodą braci sprzedaje
księstwo oświęcimskie królowi polskiemu Kazimierzowi
Jagiellończykowi za 50 tysięcy grzywien szerokich groszy
praskich. W dokumencie tym
określono zasięg terytorialny sprzedawanego księstwa,
w którego obrębie znajdowały się dwa miasta – Oświęcim
i Kęty oraz czterdzieści pięć
wsi – informuje Wioletta Oleś,
dyrektor Muzeum Zamek w
Oświęcimiu.
Oprócz dokumentów prezentowane są też m.in. lokalna
moneta – halerz oświęcimski i najpopularniejsza moneta obiegowa i przeliczeniowa
w średniowiecznej Europie
Środkowej – grosz praski oraz
bardzo cenny obiekt – oświęcimski miecz katowski.
– Na mocy decyzji Rady Miasta Oświęcimia, podjętej na
wniosek burmistrza Romana
Mayzla, w 1925 roku miecz
katowski został przekazany
Muzeum Narodowemu w Krakowie. W naszym muzeum
prezentowany będzie po raz
pierwszy – podkreśla Wioletta Oleś.
Kurator wystawy Agata Michałek zaznacza, że czasową
ekspozycję uzupełniają również zabytki archeologiczne:
elementy uzbrojenia, naczynia
ceramiczne oraz płytowy kafel
piecowy z czteropolowym herbem księstwa oświęcimskiego,
odnaleziony w 1900 r. przy zakładaniu fundamentów domu
księży salezjanów, obok dawnego kościoła podominikańskiego pw. Świętego Krzyża
w Oświęcimiu.
Wystawa „Dwór książęcy
w Oświęcimiu. XIV–XV w.”
powstała w oparciu o zbiory: Muzeum Narodowego
w Krakowie, Muzeum Krakowa, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej,
Muzeum Archeologicznego w
Krakowie i Muzeum Zamek
w Oświęcimiu. Czynna będzie
do listopada br.
– Marzena Wilk

D

om kultury to miejsce
stworzone przez ludzi dla ludzi. Miejsce
spotkań, do którego
się przybywa, aby się rozwijać, inwestować w siebie, poświęcając wolny czas. Ludzie
mogliby zostać w domu, serfować w Internecie, oglądać
telewizję lub filmy na platformie streamingowej, popijając
coś lub konsumując ulubione
przekąski, a jednak wielu wybiera dom kultury, ponieważ
jest to miejsce spotkań ludzi
o wspólnych zainteresowaniach; miejsce, gdzie można
się rozwijać zgodnie ze swoimi
potrzebami, a także odpocząć
od codzienności i rutyny. Dom
kultury to miejsce bardzo ważne dla lokalnej społeczności,
umożliwiające eksperymentowanie, poznawanie, wspólne
działanie, zawieranie znajomości i przyjaźni, inspirowanie do samorozwoju, a nawet
realizację marzeń.
Powyższe słowa mogą dziś
brzmieć anachronicznie –
szczególnie dla młodych ludzi,
którzy są przecież pokoleniem
cyfrowych tubylców. Jestem
jednak zdania, że mimo rozwoju cywilizacyjnego i wspaniałych jego wytworów, jakie dziś
mamy do dyspozycji, pozostajemy ludźmi, dla których jest
najważniejsze spotkanie z drugim człowiekiem. Ta potrzeba
spotkania stworzyła dawny Zakładowy Dom Kultury, Miejski
Ośrodek Kultury i inne instytucje, które poprzedziły istnienie Oświęcimskiego Centrum
Kultury, miejsca, gdzie można
rozwijać różnorodne zainteresowania i realizować hobby.
Od 23 października 1963 r.
działa Amatorski Klub Filmowy „Chemik”, założony
przez Mariana Koima, Mariana Żmudę i Henryka Lehnerta. Pierwszym sukcesem
oświęcimskich
filmowców
była I nagroda w XIII Konkursie Ogólnopolskim Filmu
Amatorskiego Opole 1965 dla
krótkometrażowego filmu fabularnego pt. „Dzieciństwo”,
wg pomysłu i scenariusza Mariana Żmudy. Film zrealizowali członkowie AKF, korzystając ze wsparcia i konsultacji
instruktora, członka bielskiego
AKF – Mariana Koima. Sukces „Dzieciństwa” umożliwił
AKF Chemik przyjęcie do Federacji Amatorskich Klubów
Filmowych. Na przestrzeni lat
powstały w Oświęcimiu setki
filmów amatorskich, uhonorowane licznymi nagrodami
i wyróżnieniami w konkursach
krajowych i międzynarodowych. W Klubie kształciły się
nowe pokolenia filmowców.
W Oświęcimiu organizowane były, w latach 1967–1969,

pierwsze przeglądy twórczości filmowej chemików oraz
wojewódzkie przeglądy filmów amatorskich. 22–24 października 1971 r. w ZDK odbył się Ogólnopolski Konkurs
Filmów Amatorskich OKFA.
Zjechało się ok. 200 filmowców, a w szranki stanęło 51 filmów. Marian Żmuda z AKF
„Chemik” zdobył Grand Prix
za film „Gdzieś w Polsce” oraz
II nagrodę za fotos filmowy.
Halina Kotarba została wyróżniona za plakat filmowy.
W ciągu kilkudziesięciu lat
działalności w AKF „Chemik”
zrealizowano bardzo dużo filmów artystycznych, jak również dokumentujących wydarzenia w Oświęcimiu. Przez
wiele lat filmową kronikę miasta tworzył Henryk Lehnert,
współzałożyciel, a od 1998 r.
instruktor w AKF „Chemik”.
2 października 1997 r. został
wpisany do Księgi rekordów
Guinessa – nakręcenie przez
niego 260 filmów krótkometrażowych i otrzymanie 218
nagród (w tym 42 międzynarodowych) uznane zostało za
światowy rekord.
W marcu 1965 r. powstał
w ZDK Dyskusyjny Klub Filmowy. Jego inicjatorką była
Irena Kucharczyk. Klub był
200. w kraju i nazywano go
Klubem Jubileuszowym (później „Reksio”). Na początku
zapisało się do niego 150 osób
(w tym cała sekcja filmowa).
Seanse odbywały się w kinie
Luna dysponującym 400 miejscami. DKF miał charakter
studium filmowego, uczestnicy brali udział w prelekcjach
i oglądali ambitne kino (działalność rozpoczęto filmami:
„Droga do nieba” (szwedzki)
i „Dylemat” (duński). Karnet
na 4 filmy w miesiącu kosztował 20 zł. Członkowie klubu poznawali historię filmu,
począwszy od kina niemego.
Najaktywniejsi byli wysyłani
na ogólnopolskie seminaria
w Wiśle, Warszawie i Gdańsku. Odbywały się spotkania
z aktorami, np. inauguracyjne
w marcu 1965 – z Hanką Bielicką. 			
https://digital.library.manoa.hawaii.edu/items/show

•godz. 13:00 – turniej rycerski
na miecze i tarcze; w przerwie koncert zespołu Żniwa
ZAMEK
•godz. 14:30 – Teatr Trójkąt
•godz. 17:30 – Leo Corde –
•godz. 15:30 – pokaz tańców
rekonstruktorzy historyczni
dawnych
i przymierzalnia strojów
•godz. 16:00 – turniej rycerski
•godz. 18:00 – otwarcie
na miecz długi
wystawy „Dwór Książęcy
•godz. 16:30 – prezentacja
w Oświęcimiu. XIV–XV w.”
uzbrojenia
oraz wykład dr hab. Bożeny
Czwojdrak, prof. UŚ w Kato- •godz. 17:00 – pokaz sokolwicach pt. „Kształtowanie się niczy
•godz. 17:30 – konkurencja
dworów książęcych i krósiłaczy – rycerze kontra
lewskich w średniowiecznej
publiczność
Polsce”
•godz. 18:00 – koncert zespołu Żniwa
RYNEK GŁÓWNY
•godz. 20:00 – widowiskowy
BULWARY NAD SOŁĄ
pokaz ognia
•godz. 10:00–18:00 – obozowisko rycerskie
Niedziela, 8 maja:
•godz. 16:30 – pokaz rycerzy
konnych
RYNEK GŁÓWNY
•godz. 10:00–18.00 – jarmark: stoiska z rękodziełem, ZAMEK
W godz. 10:00–18:00 będzie
ekoprodukty, gastronomia.
można zwiedzić ekspozycje
Stoiska poświęcone dawstałe, wystawę czasową „Dwór
nym rzemiosłom przybliżą
warsztat pracy m.in. kowala, Książęcy w Oświęcimiu. XIV –
garncarza, snycerza, mince- XV w.” oraz wieżę zamkową.
Na dziedzińcu zamkowym starza oraz kata
nie kuchnia rycerska, w której
•godz. 10:30 – „Książęce
odbędą się warsztaty kulinarne
szaty”– konkurs strojów
z wypiekania podpłomyków.
•godz. 12:00 – przemarsz
Będzie też stanowisko sokolgrup rekonstrukcyjnych
nicze i przymierzalnia strojów
z placu T. Kościuszki na
Rynek Główny, gdzie nastąpi średniowiecznych.
oficjalne otwarcie Jarmarku
•wręczenie nagród w konkur- RATUSZ
W godz. 10:00–18:00 będzie
sie „Książęce szaty”
•prezentacja i powitanie grup można zwiedzić wystawy
w Ratuszu.
historycznych
Sobota, 7 maja:

cję wystawy czasowej, a także
działania edukacyjne, takie jak
konkurs plastyczny „Książęce szaty” i konkurs historyczny „Igrzyska historyczne” oraz
liczne pokazy rekonstruktorów spróbujemy poczuć, dotknąć, przeżyć i zrozumieć
opowiadaną historię i poruszane zagadnienia – dodaje.
Rozpoczęcie XI Jarmarku Kasztelańskiego nastąpi w sobotę 7 maja. Wieczorem, o godz.
18:00 odbędzie się otwarcie
wystawy czasowej pt. „Dwór
Książęcy w Oświęcimiu. XIV–
XV w.” i towarzyszący mu wykład „Kształtowanie się dworów książęcych i królewskich
w średniowiecznej Polsce”,
który wygłosi dr hab. Bożena
Czwojdrak, prof. Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach.
Wystawa prezentuje biogramy sylwetek książąt oświęcimskich i najważniejszych
urzędów dworskich, opisy historyczne, różne repliki i modele.
– Na początku XIV w. Oświęcim stał się stolicą nowo utworzonego księstwa, a zamek siedzibą książąt. U boku władcy
ukształtowała się nowa struktura urzędnicza, dworska oraz
zarządu lokalnego. Niezbędnym elementem dworu książęcego była kancelaria. Do
najważniejszych urzędników
należał kanclerz, który kierował pracami kancelaryjnymi
oraz sprawował funkcje doradcze przy księciu w zarządzaniu sprawami wewnętrznymi
i w polityce zagranicznej. Kancelaria w księstwie oświęcimskim została zorganizowana
dopiero w okresie panowania
Jana I – mówi Agata Michałek,
kurator wystawy z Muzeum
Zamek w Oświęcimiu.
Na ekspozycji można zobaczyć
też ciekawe i cenne oryginalne
artefakty związane z dziedzictwem księstwa oświęcimskiego.
– Prezentujemy dwa XV-wieczne dokumenty sporządzone na pergaminie. Pierwszy
z nich, datowany na 19 marca
1454 roku, poświadcza złożenie hołdu lennego królowi
polskiemu Kazimierzowi Jagiellończykowi przez szlachtę
i mieszczan Oświęcimia i Kęt.
Pierwotnie dokument opatrzony był trzydziestoma sześcioma pieczęciami, obecnie
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KWIECIEŃ 2022

10

głośnik kulturalny

Kalendarz
imprez:
oswiecimdziejesie.pl
/OswiecimTuSieDzieje

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

Żona do adopcji
„Żona do adopcji” to komediowy spektakl w wykonaniu Olgi Borys, Marka
Pitucha i Jakuba Wonsa.
Spektakl opowiada histo- w momencie, gdy, wymigawszy
rię Adama, którego zastajemy się od wyjazdu z żoną, zamierza
spędzić miły, samotny wieczór.
Niespodziewanie odwiedza go
natrętny domokrążca i wróżbita. Zjawia się też przedstawicielka ośrodka adopcyjnego,
o której wizycie Adam zupełnie
zapomniał. W spokojne i uporządkowane życie bohatera
wkrada się chaos...
Spektakl w reżyserii Jakuba
Ehrlicha będzie można zobaczyć 6 maja o godz. 18:00
w OCK. Bilety w cenie 75 zł
i 65 zł.
– adam

WYDARZENIA W OŚwięcimskim CENTRUM Kultury

projekcja filmowa na powitanie
lata i wakacji.
3.06 godz. 19:30 „Raz, dwa, W tym roku będzie można zotrzy... dzieści lat jak jeden kon- baczyć: o godz. 18:00 „Filonek
Bezogonek”, o godz. 19:15
cert!” – koncert zespołu Raz,
Dwa, Trzy (koncert przeniesio- „Za jakie grzechy, dobry Boże?”
i o godz. 21:00 „I znowu
ny z 4.02 br.). Bilety w cenie
110 i 90 zł do nabycia w OCK. zgrzeszyliśmy, dobry Boże!”.
Wstęp wolny.

26.04 godz.16:00 VII Dziecię- tatorów i Śpiewających Poezję
„Amor sprawił...”.
cy Konkurs Tańca Ludowego
Zgłoszenia do udziału w kon„O Puchar Małego Hajduka”.
kursie adresowanym do
młodzieży i dorosłych, objętym
26.04 godz. 18:00 „Wyspa
patronatem Prezydenta Miasta
Wolin. Perła zachodniego
Oświęcim, przyjmowane są do
Pomorza” – „Spotkanie przy
9 maja br.
globusie” z Sebastianem
R. Bielakiem.
21.05 godz. 19:00 koncert
Wstęp wolny.
zespołu Mundinova towarzy30.04 godz.16:00 „Iluzjonista szący XXVIII Ogólnopolskim
Spotkaniom Recytatorów
Magic Mitoraj” – pokaz iluzji
i Śpiewających Poezję „Amor
dla całej rodziny.
sprawił...”.

4 i 5.06 „Lego Days” – wystawa, na której będzie można
zobaczyć klasyczne zestawy
klocków Lego.
Wystawie towarzyszyć będzie
szereg atrakcji, związanych
z klockami Lego.

7.06 godz. 18:00 „Spotkanie przy globusie” z Iwoną
Żelazowską.
Wstęp wolny.
8.06 Jubileusz 25-lecia działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Dzieła mistrzów
Podczas recitalu fortepianowego Grzegorz Niemczuk zaprezentuje dzieła
W. A. Mozarta i L. van Beethovena.

Pokaz iluzji to rodzinne,
interaktywne widowisko, pełne
magicznych sztuczek, podczas którego uczestnicy będą
mogli czarować wraz z prestidigitatorem. Będzie można
zobaczyć spektakularne efekty,
m.in.: znikanie i pojawianie
się przedmiotów, lewitacje czy
przenikanie ciała przez stalowe
obręcze.
Bilety w cenie 49 zł.
6.05 godz. 18:00 „Żona do adopcji” – spektakl
komediowy w wykonaniu Olgi
Borys, Marka Pitucha i Jakuba
Wonsa.
czytaj obok
7.05 „Ratuj życie bądź bohaterem” wykład dr Anity
Kocięby-Łaciak i mgr Agaty
Wiśniewskiej-Walkiewicz w ramach Oświęcimskiego Uniwersytetu Dziecięcego (Małopolska
Uczelnia Państwowa):
•godz. 10:00 grupa wiekowa
10–12 lat,
•godz. 11:30 grupa wiekowa
6–9 lat.

13.05 godz. 18:00 „Niespodziewany powrót” – spektakl
komediowy w wykonaniu Daniela Olbrychskiego i Tomasza
„Mozart o godz. 18:00 w Oświęcim- Karolaka.
czytaj obok

Ideą recitalu pt.
i Beethoven – wielcy klasy- skim Centrum Kultury, będzie
cy”, który odbędzie się 20 maja zestawienie dwóch wielkich
mistrzów. Słuchacze będą mieli okazję porównać te same gatunki – ronda, wariacje, sonaty
– w twórczości obu geniuszy.
Będzie to drugi z czterech zaplanowanych w 2022 roku recitali fortepianowych w wykonaniu Anny Lipiak i Grzegorza
Niemczuka w ramach projektu
Dom otwarty z cyklu Muzyka
– źródło skojarzeń.
Bilety w cenie 10 zł do nabycia
w OCK.
– adam

14.05 godz. 18:00 „Enzymy
i Pioruny” – stand-up Piotrka
Szumowskiego (program przeniesiony z 18.02 br.).

Bilety w cenie 25 zł do nabycia
w OCK.
22.05 godz. 18:00 Koncert
muzyki filmowej w wykonaniu
Wielkiej Orkiestry Młodych
Muzyków pod dyrekcją Przemysława Drabczyka.

11.06 godz.10:00 i 12:30
„Strażak Sam na żywo –
Cyrkowa przygoda” – muzyczny spektakl dla całej
rodziny.

Wstęp wolny.
26.05 godz. 18:00 „Tobie
Mamo” – koncert w wykonaniu
zespołów artystycznych Oświęcimskiego Centrum Kultury
i gości. Wstęp wolny.
28.05 VIII Ogólnopolski Festiwal Tańca „Taki Taniec”

1.06 Dzień Dziecka w OCK
•godz. 15:00–20:00 Impreza
plenerowa dla dzieci na par20.05 godz. 18:00 „Mozart
kingu obok Oświęcimskiego
i Beethoven – wielcy klasycy”
Centrum Kultury,
– recital fortepianowy Grze•godz. 16:00 Podsumowanie
gorza Niemczuka; w ramach
konkursów: XXVI Konkursu
projektu Dom otwarty z cyklu
Plastycznego „Moje maMuzyka – źródło skojarzeń.
rzenia” oraz XII Konkursu
czytaj obok
Plastycznego „Lubię smoki”
– wręczenie nagród i otwarcie
21.05 godz. 10:00 XXVIII
pokonkursowej wystawy.
Ogólnopolskie Spotkania Recy-

26.04–9.05 „Światło i krople
wody” – wystawa makrofotografii Jacka Górskiego (hol
dolny).
13.05–23.05 „Oświęcim –
moja mała ojczyzna” – wystawa prac dzieci z Miejskiego
Przedszkola nr 14 (hol dolny).

Galeria „Tyle światów”

24.05 godz. 18:00 „Japonia
– kulturowa i kulinarna podróż
z mamą” – „Spotkanie przy
globusie” z Iwoną Marczak.

do 3.05 „Szarpiący się mózg”
– wystawa fotografii Krzysztofa
Janika.

Fot. zbiory podróżniczki

„Niespodziewany
powrót” nitą komedię. Daniel Olto gąszcz różnych wątków, brychski wciela się w postać
które splatają się w wyśmie- emerytowanego aktora, który ma zagrać króla Leara.
Tłem dla aktorskich rozterek
są skomplikowane relacje rodzinne – kłopoty z partnerami, rodzicami i dziećmi, które niezwykle bawią, jeśli tylko
nas nie dotyczą! Równie ważną postacią jest syn głównego
bohatera – w tej roli Tomasz
Karolak. Aktor o dużym talencie komediowym z wejściem w postać też nie będzie
miał problemu.
Bilety w cenie 130 zł, 100 zł
i 80 zł.
– adam

do 3.05 „Dziwny jest ten
świat” – wystawa (hol górny).

4.06 godz. 11:00 Zakończenie roku akademickiego
2021/2022 Oświęcimskiego
Uniwersytetu Dziecięcego
(OCK).

Gwiazdorska obsada
13 maja o godz. 18:00 w spektaklu „Niespodziewany powrót” wystąpią Daniel
Olbrychski i Tomasz Karolak.

Wystawy

6.05–5.06 Wystawa rysunków Lecha Kowalczyka
(galeria i hol górny).

Uniwersytet
Trzeciego Wieku
Spektakl jest polską wersją
międzynarodowego przeboju
teatralnego, który podbił
serca małych widzów w całej
Europie.
Na scenie pojawią się najważniejsze postacie z bajki
„Strażak Sam” w pełnowymiarowych kostiumach
– Strażak Sam, Komendant
Steel, Penny, Elvis oraz
niesforny Norman.
Spektakl to nie tylko rozrywka, ale również edukacja
w zakresie zagrożeń pożarowych i procedur bezpieczeństwa. Strażak Sam zaprosi
widzów na Dzień Otwarty
Straży Pożarnej, podczas
którego wyjaśni, jak wygląda
jego praca i jak ugasić pożar.
Dynamiczny przebieg
widowiska, dialogi i piosenki, wielobarwne kostiumy, scenografia angażują
dzieci do aktywnego udziału
w spektaklu.
Bilety do nabycia w OCK.
25.06 godz. 18:00 VI Oświęcimski Kinowy Ogródek
Plenerowy (parking obok
OCK) – tradycyjna plenerowa

26.04 godz. 15:00 „Piramidy,
mumie, hieroglify – o XIX-wiecznej egiptomanii” –
wykład dr Agnieszki Fulińskiej.
10.05 godz. 15:30 „Utrata
języka” – wykład prof. Bronisława Maja.
17.05 godz. 15:30 „Sztuka
jako możliwość, sztuka jako
konieczność” cz. 5 – wykład
Anny Krawczyk.
24.05 godz. 16:00 „Czym
właściwie jest ekonomia i czy
każdy powinien znać prawa
nią rządzące? Jakie korzyści
daje nam znajomość praw
ekonomii?” – wykład prof.
Jerzego Hausnera.
25.05 godz. 16:00 „Oszustka” – spektakl przygotowany
przez grupę teatralną UTW
Wadowice. Wstęp wolny.
31.05 godz. 15:00 „Czy
rzeczywiście starość się panu
Bogu nie udała? Jak sobie
radzić z problemami otępiennymi?” – wykład Tomasza
Orłowskiego.
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Osiedlowy Dom Kultury Zasole
ul. Obozowa 16, Oświęcim
tel./faks: 338411195
www.odkzasole.pl,
odkzasole@odkzasole.pl

REpERTUAR Naszego KINA
W OŚwięcimskim CENTRUM Kultury
„Nawet myszy idą do nieba”
PREMIERA (6 l.), prod. Czechy, Francja, Polska, Słowacja
2021, reż. Jan Bubeníček,
Denisa Grimmová, 87 minut
1–2.05 godz. 16:30
3.05 godz. 16:00
4.05 godz. 10:00
5.05 godz. 16:00
7.05 godz. 15:00
9.05 godz. 16:00
10–11.05 godz. 10:00
12.05 godz. 16:00

„Trzy piętra” PREMIERA
(15 l.), prod. Francja, Włochy
2021, reż. Nanni Moretti,
119 minut
7–8.05 godz. 18:45
9–10.05 godz. 19:45
11.05 godz. 16:00
12.05 godz. 19:45
16–17.05 godz. 19:45
18.05 godz. 16:45
19.05 godz. 19:45

„Lingui” (15 l.), prod. Niemcy,
Francja, Belgia 2021, reż.
Mahamat-Saleh Haroun,
87 minut

„The Book of Dust. La Belle
Sauvage”, reż. Nicholas
Hytner, 150 minut – z cyklu
„National Theatre Live”
27.04 godz. 18:00

Teatr na ekranie

Sztuka na ekranie
„Rafael. Młody geniusz”, prod.
Włochy, reż. Massimo Ferrari,
90 minut – z cyklu „Art Beats”
28.04 godz. 18:00

dzień dziecka
w OCk
i odk Zasole
Z okazji Dnia Dziecka Oświęcimskie Centrum Kultury
i Osiedlowy Dom Kultury
Zasole przygotowały wiele
atrakcji dla najmłodszych
oświęcimian.
Oświęcimskie Centrum
Kultury
1 czerwca na parkingu obok
Oświęcimskiego Centrum
Kultury odbędzie się impreza plenerowa dla dzieci.
W godz. 15:00–20:00
do dyspozycji będą bezpłatne dmuchańce, natomiast
o godz. 17:00 Krakowskie
Biuro Promocji Kultury
zaprezentuje dwa spektakle
– „Przygody Jasia Ananasa”
i „Właśnie leci show dla
dzieci”.

WYDARZENIA
W ODK ZASOLE
28.04 godz. 17:30 Klub
Historyczny ODK Zasole: „Historia rodziny Haberfeldów”
– spotkanie z Mirosławem
Ganobisem.

– Chcielibyśmy, aby powstający klub stał się miejscem przyjaznym każdej mamie – miejscem spotkań, zdobywania
wiedzy, nowych umiejętności,
wymiany doświadczeń i wzajemnego wspierania się w ro11.05 godz. 16:30 Turniej
dzicielstwie – informuje Edyta
FIFA 20 dla dzieci od 6 r.ż.
Mitoraj, kierownik Osiedlowez atrakcyjnymi nagrodami.
go Domu Kultury Zasole.
Organizatorzy zapraszają dzieci
Podczas spotkań dzieci wspólz rodzicami, których obecność
nie się pobawią, a mamy – któumożliwi rozgrywki międzypokoleniowe. Zapisy osobiście lub re być może znają się ze spacerów albo „od zawsze” – będą
telefonicznie 338411195.
mogły miło spędzić czas. Klub
to też okazja do zawarcia nowych znajomości czy przyjaźni. nizatorzy serdecznie zapraSpotkania w ramach Klubu dla szają też mamy z Ukrainy ze
Mam odbywać się będą w piąt- swoimi pociechami.
ki w godz. 10:00–12:00. Orga– oprac. ekt

Poetyckie piosenki
Prezentujący muzykę z pogranicza folku i poezji śpiewanej Jacek Stęszewski
wystąpi w ODK Zasole.

29.04 godz. 15:00
1–2.05 godz. 18:15
3.05 godz. 20:00
4.05 godz. 15:00
5.05 godz. 17:45
„Szalony świat Louisa Waina”
PREMIERA (13 l.), prod. Wielka Brytania, reż. Will Sharpe,
111 minut
14.05 godz. 21:00
16.05 godz. 18:00
„Botticelli, Florencja i Medyceusze” – z cyklu „Art Beats”,
95 minut
19.05 godz. 18:00

Kino dla DziecIaka

„Gdzie jest Anne Frank”
(12 l.), prod. Francja, Holandia, Belgia, Luksemburg,
Izrael 2021, reż. Ari Folman,
99 minut
7–8.05 godz. 16:45
9–10.05 godz. 17:45
11.05 godz. 11:45
12.05 godz. 17:45
16.05 godz. 16:00
17.05 godz. 17:45
19.05 godz. 16:00

29 kwietnia w Osiedlowym Domu Kultury Zasole rusza Klub dla Mam.

7.05 godz. 18:00 koncert Jacka Stęszewskiego z zespołem,
w ramach projektu Prezentacje,
z cyklu Małe formy muzyczne.
czytaj obok

„Tutanchamon. Oblicze bez
maski” – z cyklu „Art Beats”,
90 minut

29.04 godz. 16:45
30.04 godz. 19:30
1–2.05 godz. 20:00
3.05 godz. 17:45
4.05 godz. 16:45
5.05 godz. 19:30

Klub dla mam

„Nawet myszy idą do nieba”
PREMIERA (6 l.), prod. Czechy, Francja, Polska, Słowacja
2021, reż. Jan Bubeníček,
Denisa Grimmová, 87 minut
8.05 godz. 15:00

Tego dnia o godz. 16:00
zaplanowano również podsumowanie dwóch konkursów:
XXVI Konkursu Plastycznego „Moje marzenia” oraz
XII Konkursu Plastycznego
„Lubię smoki”. Laureaci
otrzymają nagrody i dyplomy,
a nagrodzone prace będzie
można podziwiać na wystawie w holu OCK.
OSIEDLOWY DOM
KULTURY ZASOLE
Ciekawie zapowiada się
Dzień Dziecka w Osiedlowym Domu Kultury Zasole.
W godz. 16:00–18:00 na
najmłodszych będą czekały
wesołe animacje, a także gry
i zabawy, które przygotowali
i poprowadzą aktorzy Teatru
w Ruchu. W razie niepogody
animacje odbędą się w budynku ODK Zasole. Wstęp
wolny.
1 czerwca zostanie też podsumowany konkurs plastyczny „Podaruj nam wiosnę”.
Kto czuje w sobie chęć
wyrażenia wiosennej radości
w plastycznej formie, może
to jeszcze zrobić, ponieważ
prace przyjmowane są do
6 maja w ODK Zasole.
Konkurs ma charakter
indywidualny i przeznaczony
jest dla uczestników w wieku
5–13 lat. Każdy może złożyć
maksymalnie dwie prace inspirowane wiosną, wykonane
w formacie A3 za pomocą
dowolnej techniki plastycznej
płaskiej (malarstwo, rysunek,
grafika).

Jacek Stęszewski to pochodzący z Katowic pieśniarz i kompozytor. Tworzy od wielu lat,
ale dopiero w 2014 r. wydał
płytę „Księżycówka”, a w 2017
kolejną – „Peweksówka”. Jest
samoukiem i nie ma muzycznego wykształcenia. Skupia się
na warstwie tekstowej – jego
19.05 godz. 17:30 Klub Hipiosenki to pełna skojarzeń
storyczny ODK Zasole: „O Mui środków stylistycznych pozeum Pamięci Mieszkańców
ezja, przybrana w piękne giZiemi Oświęcimskiej” – spotkatarowe melodie. Jak sam przynie z Dorotą Mleczko, dyrektor
Muzeum Pamięci Mieszkańców znaje, w życiu najbardziej lubi
tworzyć piosenki i je śpiewać,
Ziemi Oświęcimskiej.
a ponad wszystko ceni niezależność artystyczną.
Razem z Jackiem Stęszewskim
7 maja o godz. 18:00. wystąpią:

12.05 godz. 17:30 „Przestrzeń, owce i pogoda w kratę,
czyli trekking w górach
Szkocji” – spotkanie podróżnicze z Marcinem Błońskim pt.
w ramach projektu Inspiracje,
cyklu Horyzonty.
czytaj obok

Janusz Binkowski – klawisz,
gitara, stopa kulawego, śpiew
i Daria Pacuda – skrzypce, gitara basowa. Bilety w cenie 35 zł
do nabycia w ODK Zasole.
– oprac. ekt

Przestrzeń i owce
O trekkingu w górach Szkocji opowie
Marcin Błoński.
Kolejne spotkanie w ramach
projektu Inspiracje, cyklu Horyzonty pt. „Przestrzeń, owce
i pogoda w kratę, czyli trekWystawy
king w górach Szkocji” zaplaOd 7.04 „Ruch niebytu”– wy- nowano na 12 maja o godz.
stawa malarstwa Agnieszki
17:30. Wstęp wolny.
Kobielusz, w ramach projektu
Przewodnik górski i pasjonat
Prezentacje, cyklu Przestrzeń
gór Wysp Brytyjskich Marartystyczna.
cin Błoński podzieli się doświadczeniami z kilku wy4.04–22.05 „Ja i akwarela” –
praw. Udzieli też praktycznych
wystawa prac Patrycji Mrozik,
wskazówek dla planujących
w ramach projektu Prezentacje,
wyjazd. Opowieści towarzycyklu Przestrzeń artystyczna
szyć będzie wybór najlepszych
(I piętro).
zdjęć autora.
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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 MAJU
„MÓJ WYMARZONY SUPERBOHATER” PRACE PODOPIECZNYCH SPECJALNEGO
OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. ZOFII
POSMYSZ W OŚWIĘCIMIU.
WYSTAWA
2–16.05, Galeria Przechodnia
„KOBIETY I KWIATY” PRACE
PODOPIECZNYCH STOWARZYSZENIA PROMYK W
OŚWIĘCIMIU. WYSTAWA
17–31.05, Galeria Przechodnia
WARSZTATY PROGRAMOWANIA DLA DZIECI
Rekrutacja dzieci do grupy 5–7
lat (zajęcia w czwartki o godz.
17:30) i i 8–12 lat (zajęcia
w piątki o godz. 16:00).
Koszt 100 zł za cały cykl
(4 spotkania po 60 min),
płatne przy zapisie. Zapisy
przyjmowane są do wyczerpania miejsc w Czytelni Biblioteki
na I piętrze u Infobrokera.
DAWNO, DAWNO TEMU,
W ODLEGŁEJ GALAKTYCE
Z okazji Międzynarodowego
Dnia Gwiezdnych Wojen,
ich miłośników zapraszamy
do sprawdzenia swojej wiedzy
i wzięcia udziału w teście
wiedzy o Star Wars
4.05 Facebook Biblioteki
@mbp.oswiecim
SENIORZE, TRENUJ PAMIĘĆ
RAZEM Z NAMI
W ramach tego działania
4 i 18 maja na seniorów
będą czekały zestawy ćwiczeń
umysłu do zabrania i rozwiązania w domu. Ćwiczenia mają
na celu poprawiać pamięć
i koncentrację. Zestawy będą
wydawane bezpłatnie w Wypożyczalni przez cały dzień w
godzinach otwarcia Biblioteki.
W ŚWIECIE STAR WARS
Warsztat rękodzielniczy dla
dzieci w wieku 10–14 lat
z okazji Międzynarodowego
Dnia Gwiezdnych Wojen,
4.05, godz. 17:00, Studio
Robota, Biblioteka I p.
Zapisy Biblioteka Młodych
lub tel. 338479801. Udział
bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.
„NA KOGO CZEKASZ”
Salezjańska grupa teatralna
Jonathan zaprasza na spektakl
5.05, godz. 18:00, Aula
św. Wawrzyńca. Udział jest
bezpłatny, wstęp wolny.

SPOTKANIE AUTORSKIE
Z KATARZYNĄ T. NOWAK
10.05, g. 17:00, Aula św.
Wawrzyńca. Udział jest bezpłatny, wstęp wolny.

i wymień lub zostaw dla innych OPOWIEŚCI Z CAMINO
czytelników – ogrodników.
DE SANTIAGO
Historia kilkunastu lat życia
na szlaku Camino de Santiago
Spotkanie z Włodzimierzem
Majcherkiem
20.05, g. 17:00,
Aula św. Wawrzyńca.
Udział jest bezpłatny,
wstęp wolny.

Biblioteka Galeria Książki zaprasza
od poniedziałku do piątku
w godz. 11:00–19:00
OD 2 MAJA BIBLIOTEKA BĘDZIE CZYNNA
RÓWNIEŻ W SOBOTY W GODZ. 8:00–15:00
W SYSTEMIE SAMOOBSŁUGOWYM
Zbiory biblioteczne można wypożyczać osobiście
lub zamawiać telefonicznie
338479810, 338430165
lub mailowo: infobroker@mbp-oswiecim.pl.

samoobsługowE
urządzenia
do wypożyczania
i zwrotu książek
Zachęcamy naszych Czytelników do korzystania z samoDziałanie jest organizowane
obsługowych urządzeń do
w ramach obchodów Roku
wypożyczania i zwrotu książek
Troski o Środowisko Naturalne
Na spotkaniu będzie można
– Bookbox, zwracania książek
w Oświęcimiu.
kupić książki autorki.
do wrzutni całodobowej i zamawiania książek telefoniczBIBLIOTEKA – ŚWIAT
KOZIOŁEK W AMERYCE
nie, mailowo lub przez konto
W JEDNYM MIEJSCU
Zajęcia literacko-podróżnicze
Użytkownika i odbierania ich
12.05 Z okazji Międzynarododla dzieci w wieku 8-12 lat
Spotkanie promujące dwie
w książkomacie.
wego Dnia Limeryków
10.05, godz. 17:00, Klasopra- i pod hasłem tegorocznego
książki autora „Opowieści
Bookboxy są dwa i znajdują się
cownia I p.
zarówno w Wypożyczalni, jak
Tygodnia Bibliotek zapraszamy z Camino de Santiago”
Zapisy Biblioteka Młodych
i w Bibliotece Młodych.
Czytelników do twórczej zaba- i „Templariusze z Camino
lub tel. 338479801. Udział
de Santiago”
Książkomat stanowi bezkonwy i napisania limeryku
bezpłatny, liczba miejsc ograNa spotkaniu będzie można
taktową alternatywę wypożypt. „Biblioteka – świat w jedniczona.
kupić książki autora.
czeń, umożliwiającą odbiór
nym miejscu”.
zamówionych książek 24/dobę.
Najlepsze utwory zostaną
ŚWIAT ILUSTROWANY
KRYMINALNY TYDZIEŃ
Znajduje się przy wejściu do
nagrodzone i opublikowane
SŁOWEM
W BIBLIOTECE
Biblioteki od strony targowiska
na facebooku Biblioteki.
Zajęcia plastyczne, filmowe,
23–27.05, w godzinach
(tam, gdzie jest wrzutnia).
Limeryki należy przesłać maliterackie dla osób z dysfunkcją ilem na: kierownik-uz@mbpotwarcia, Wypożyczalnia
Zamówione u nas książki
wzroku
Biblioteki Miłośników Literatury można odebrać o dogodnej dla
-oswiecim.pl lub dostarczyć
11.05, g. 10:00, Multimedia, opisane imieniem, nazwiskiem Kryminalnej zapraszamy
siebie porze, po otrzymaniu
parter Biblioteki. Uczestnikom i numerem telefonu do
do wypożyczania najciekawszej z Biblioteki SMS-a z numerem
zapewniamy transport na zaliteratury kryminalnej, nomiskrzynki i czterocyfrowym
Wypożyczalni lub można też
jęcia i z zajęć. Udział i dowóz
nowanej do kolejnej Nagrody
kodem odbioru.
przesłać messengerem na fb
jest bezpłatny.
Wielkiego Kalibru, a także tej
Wrzutnia całodobowa znajduje
Biblioteki @mbp.oswiecim.
Zapisy w Czytelni u Infobrokera
nagrodzonej w 2021 r.
się przy wejściu do Biblioteki
osobiście lub tel. 338479810 KOZIOŁEK W INDIACH
od strony targowiska, uruchaw godz. 8:00–19:00, od
ZATAŃCZ Z MAMĄ
mia się po zeskanowaniu kodu
Zajęcia literacko-podróżnicze
poniedziałku do piątku.
Z okazji Dnia Mamy, warsztat
z książki.
dla dzieci w wieku 8–12 lat
12.05, godz. 17:00, Klasopra- taneczno-plastyczny dla mam
z dziećmi w wieku do 8 lat.
Znajdź książkę –
cownia I p.
25.05, g. 17:00,
nawigacja po zbiorach
Zapisy Biblioteka Młodych
Aula św. Wawrzyńca
Znajdź książkę – nawigacja po
lub tel. 338479801. Udział
Zapisy Biblioteka Młodych lub zbiorach – to nowe ułatwienie
bezpłatny, liczba miejsc ogratel. 338479801.
dla Czytelników, teraz jeszcze
niczona.
Udział bezpłatny, liczba miejsc łatwiej można odnaleźć się
ograniczona.
w bibliotecznych półkach i już
STRUKTURY Z NATURY –
z poziomu katalogu można
BETONOWE DEKORACJE
PRZYGODY KOZIOŁKA
sprawdzić, na którym regaWarsztaty rękodzielnicze dla
MATOŁKA – MIEJSKA GRA
le w bibliotece znajduje się
dorosłych.
TERENOWA
poszukiwana książka. Na czym
18.05, godz. 17:00, Studio
Dla klas ze szkół podstawoto polega:
Robota I piętro. Koszt 10 zł,
wych lub grup indywidualnych. •w katalogu Biblioteki wyszupłatne przy zapisie. Zapisy w
kujemy interesujący nas tytuł
Czytelni u Infobrokera w godz. Do 20 maja należy zgłosić
chęć udziału w grze osobiście
książki,
11:00–19:00. Liczba miejsc
w Bibliotece Młodych
•kursorem myszki najeżdżaograniczona.
Prosimy o zainteresowanie
lub tel. 338479801.
my na DOSTĘPNOŚĆ danej
udziałem osoby niewidome
W dniach 23–27 maja
książki,
i z dysfunkcją wzroku
w godz. 11:00–19:00
•wyświetla się nam numer
w Państwa otoczeniu. Będzie
należy pobrać pakiet startowy
regału, na którym ona stoi
to dla nich dobry i wartościowo
z Biblioteki Młodych.
(gdzie W – oznacza regał
spędzony czas.
Gra rozpoczyna się 30.05
w Wypożyczalni, D – oznacza
i można w niej wziąć udział
regał w Bibliotece Młodych),
ZIELONY SWAP – WYMIANA
w dowolnym momencie,
np. W22f oznacza, że książka
ROŚLIN W BIBLIOTECE
w godzinach 8:00–14:00.
znajduje się w Wypożyczalni
12.05, godz. 11:00–19:00,
Gra polega na rozwiązywaniu
na regale 22f.
Informatorium.
zagadek związanych z Nagrodą Teraz już wiadomo, gdzie po
Masz dużo roślin? Przynieś je
Literacką, które umieszczone
nią iść! Zapraszamy do korzydo Biblioteki i wymień na inne.
będą w wybranych, oświęcim- stania z tego udogodnienia i do
Jeżeli nie masz żadnych, ale
skich instytucjach miejskich.
odwiedzania oświęcimskiej
bardzo chcesz, zabierz dowolWszyscy uczestnicy gry
Biblioteki.
ną roślinkę z przygotowanych
otrzymają upominki. Szczegóły
przez nas.
pod tel. 338479801.
Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI
Masz książki o ogrodnictwie
w Oświęcimiu udostępnia
i uprawie roślin, których nie
również bezpłatnie, w godzipotrzebujesz? Przynieś ze sobą

nach otwarcia, z zachowaniem
reżimu sanitarnego:
Informatorium (parter):
•całodobowy książkomat przy
wejściu do Biblioteki od
strony Alei Pisarzy, naprzeciw
wrzutni,
•księgarnia z książkami nowymi i używanymi,
•prasa codzienna,
•barek kawowy dla czytelników prasy,
•szachy.
Multimedi@ (parter):
•salki kinowe,
•playstation 3 i 4,
•xbox,
•podłoga interaktywna,
•rowerek treningowy,
•dotykowy stół multimedialny,
•piłkarzyki,
•cymbergaj.
Mikroświat Zabawy (parter):
•suchy basen z konstrukcją
wspinaczkową,
•domki wielkoformatowe,
•klocki wielkoformatowe,
•teatrzyk,
•zabawki sensoryczne,
•tablice manipulacyjne.
Biblioteka Młodych (1 piętro):
•bookbox do samodzielnego wypożyczania i zwrotu
książek,
•stanowiska komputerowe
z dostępem do Internetu,
•audiobooki dla dzieci,
•gry planszowe i karciane,
•skanery,
•stół do lego z zestawami
klocków do budowania,
•strefa zabaw dla najmłodszych z domkiem wielkoformatowymi, zjeżdżalnią,
kawiarenką i sklepikiem.
Coworking strefa pracy w Czytelni (1 piętro):
•ksero,
•drukarka,
•skanery,
•ładowarki indukcyjne,
•słuchawki,
•tablety,
•stanowiska komputerowe
z dostępem do Internetu,
•wi-fi,
•darmowy barek kawowy,
•stół konferencyjny na
10 osób,
•flipchart,
•stacje dokująco-ładujące,
•kącik kanapowy,
•wygodne fotele z podnóżkami.
Wypożyczalnia dla dorosłych
(2 piętro):
•kody do bazy IBUK Libra,
•bookbox do samodzielnego wypożyczania i zwrotu
książek,
•audiobooki dla dorosłych,
•czytniki, czytaki, tablety z kodami legimi.
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Zwiedzanie w blasku księżyca
Wkrótce czeka nas wyjątkowa i jedyna taka noc w roku –
Noc Muzeów, na którą wspólnie z oświęcimskimi muzeami
zaprasza Miasto Oświęcim. Odbędzie się ona 14 maja.

pejzaż za mgłą

warsztaty będą odbywały się
również w Ratuszu, do którego koszt wstępu wynosić będzie tego wieczoru 1 zł. Tam
zobaczyć można wystawę stałą „W przestrzeniach historii.
Dzieje miasta Oświęcimia”
i wystawę czasową przygotowaną przez Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury
„Grupa na Zamku”. Ponadto
na wzgórzu zamkowym rozgości się Grupa Rekonstrukcji
Historycznej Fortunate Sons
z Oświęcimia, która odtwarza
żołnierzy armii USA z czasów
wojny w Wietnamie. Grupa
zaprezentuje elementy amerykańskiego umundurowania
i sprzętu wojskowego, dzieląc
się z zainteresowanymi wiedzą i ciekawostkami związanymi z prezentowanymi militariami oraz o najlepszej
muzyce z lat 60., która towarzyszyła amerykańskim żołnierzom w Wietnamie.

Muzeum Żydowskie i Synagoga proponuje o godz.
17:00 warsztat dla dzieci, o 18:00
i 20:00 zwiedzanie muzeum i synagogi z przewodnikiem
w języku polskim, a o godz.
19:00 w języku ukraińskim.
Zgromadzenie Córek Matki
Bożej Bolesnej (siostry serafitki) w Oświęcimiu w godz.
od 17:00 do 24:00 zaprasza do
zwiedzania z przewodnikiem
Muzeum bł. Małgorzaty Szewczyk, a o 21:00 do wysłuchania
akatystu ku czci Bogurodzicy
(kościół sióstr serafitek).
Swoje wrota otworzy też
w Noc Muzeów Zakład Księży
Salezjanów.
O godz. 17:00 i 18:30 w siedzibie Stowarzyszenia Romów w Polsce można będzie
zwiedzić z przewodnikiem
wystawę „Romowie – historia i kultura”. O 20:00 przed
publicznością wystąpi zespół
Gypsy Jazz SK.
Ekspozycję znajdującą się w
Muzeum Wódki Jakoba Haberfelda można będzie obejrzeć w godz. od 17:00 do 24:00

bogna wernichowska

Galicyjska gościna...

B

yła jedną z bardziej
szeroko opisywanych
dziedzin życia codziennego. Wzmianki o wizytach, podejmowaniu
gości, poczęstunkach planowanych i urządzanych ad hoc,
gdy niezapowiedziani przybysze stanęli w drzwiach, opowieści o udanych, a czasem
i niefortunnych odwiedzinach
– zajmowały sporo miejsca
w pamiętnikach, listach i anegdotach. Poradniki z dziedziny
dobrego tonu, zwane wówczas
i bardziej wytwornie „brewiarzykami salonowymi”, zawierały najwięcej chyba przepisów
dotyczących przebiegu wizyt.
Od miejsca i sposobu powitania, poprzez menu – zależnie
od pory dnia, tematy rozmów,
stroje, w jakich należało zarówno składać wizyty, jak i podejmować gości, aż po ceremoniał
pożegnań i podziękowań za gościnę.
„Grzeczność nie jest nauką
łatwą ani małą” – chciałoby
się zacytować wieszcza, przeglądając podręczniki dobrego
tonu sprzed 150 i więcej lat.
Najbardziej
popularny
z nich poradnik pióra barona

von Werthagena, szambelana
wiedeńskiego dworu, „Dobry
ton we wszelkich okolicznościach życia” aż 10 na 15 rozdziałów poświęcał kwestiom
właściwego
podejmowania
gości. I to wszelkiego wieku i stanu – od członków cesarskiej familii do niższych
urzędników, a także wojskowych rozmaitej rangi i osób
duchownych – od biskupa do
kwestującego na pobożne cele
braciszka zakonnego… I chociaż – poza namiestnikiem cesarskim we Lwowie i paru arystokratycznymi rodami, żaden
Galicjanin nie miał szans podejmować u siebie cesarza czy
arcyksięcia – to każdy mógł
się dowiedzieć, że tak znaczące persony wita się „na granicy
swej posiadłości w otoczeniu
rodziny i służących w liberiach”. A gość dostojny – chociaż nie najwyższej rangi – był
witany przed gankiem domu
czy na tarasie itd., itd.
Wizyty można było składać już przed południem ok.
godziny 11 – chociaż w dni
powszednie był to termin raczej wskazany dla kobiet znajomych pani domu. Mężczyźni

o tej porze zajęci byli sprawami
zawodowymi nie tylko pracujący w urzędach, ale i ziemianie
czy ludzie wolnych zawodów.
Austriacki baron sugerował
też, by „nie będąc zaproszonym
wyraźnie przez gospodarzy, nie
zjawiać się w porze obiadowej,
to jest między pierwszą a trzecią po południu”. Nieoczekiwany gość na podwieczorku
czy przy kolacji nie uchodził za
szczególny kłopot…
Tak było w dni powszednie – niedziela czy święta
kościelne (za wyjątkiem Dnia
Zadusznego i Środy Popielcowej, kiedy nie wypadało składać wizyt) uważane były za
odpowiedni czas na odwiedziny bliższych i dalszych znajomych…
Gość stosownie do pory
dnia powinien być właściwie ugoszczony. Hojność
w tym względzie obowiązywała
wszystkich na tyle zasobnych,
by prowadzić życie towarzyskie. W XIX wieku ludzie należący do sfery średniej jadali
na co dzień obiady składające się z zupy, dwóch dań mięsnych (lub mięso i ryba) i deseru. Tak było wśród ziemian

Od 1 do 3 kwietnia odbywał
się w Chrzanowie XVI Ogólnopolski Integracyjny Festiwal
Tańca i Piosenki „Chrzanowska Lokomotywa Artystyczna
2022”, z którego kilka oświęcimskich formacji wróciło ze
zwycięskimi statuetkami.

Group ze Szkoły Tańca Astra
Oświęcim, a na III Magic Stars
ze Szkoly Tańca Prestiż.
Kategoria taniec towarzyski
7–12 lat została opanowana
przez grupy ze Szkoły Tańca
Prestiż. W formacjach tanecznych I miejsce zajęły Ciniminis. W zespołach dziecięcych
zwyciężył zespół Minionki,
I miejsce w kategorii taniec
II miejsce Oreo, a III Cukierecztowarzyski 50+ zajął zespół
ki. Wśród zespołów najlepsze
taneczny Pretty Women,
okazały się Migotki, II miejsce
reprezentujący oświęcimski
zajęły Pantery, a III ex aequo
Uniwersytet Trzeciego Wieku,
Błyskawice i Secrets.
działający w Oświęcimskim
Celem chrzanowskiego festiwaCentrum Kultury, a Formacja
Tańca Towarzyskiego Elita Lej- lu jest integracja i stwarzanie
dis z OCK, którą trenuje Dorota możliwości zaprezentowania
dorobku zespołom artystyczFrancuz zdobyła Grand Prix.
nym oraz wymiana pomysłów
W kategorii taniec towarzyski
i doświadczeń w zakresie pracy
13–20 lat na najwyższym
dydaktycznej w amatorskim
podium stanął zespół Choruchu artystycznym.
co ze Szkoły Tańca Prestiż
– In
w Oświęcimiu, na II miejscu
uplasował się zespół Adagio

(wejście w grupach maksymalnie do 10 osób).
Podczas tegorocznego wydarzenia będzie można obejrzeć
też ekspozycję stałą nowego muzeum na mapie naszego miasta – Muzeum Pamięci
Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. Przedstawia ona
bohaterskie działania mieszkańców ziemi oświęcimskiej,
którzy z narażeniem życia
udzielali pomocy więźniom
byłego KL Auschwitz. 1 maja
przewidziane jest otwarcie wystawy adresowane do
mieszkańców naszego miasta.
Będzie ono połączone z promocją albumu pt. „Spacer po
Oświęcimiu. Fotografie ze
zbiorów Tadeusza Firczyka”.
Zwiedzanie będzie możliwe od
godziny 15:00 po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej –
334474084, której można dokonać do 28 kwietnia.
Niecodzienną propozycję dla
tych, którzy wolą zwiedzanie muzeów na dużym ekranie, przygotowało Nasze Kino
Oświęcimskiego
Centrum
Kultury. O godz. 21:00 nastąpi projekcja filmu pt. „Tutanchamon. Oblicze bez maski”, dzięki któremu widzowie
odwiedzą Muzeum Egipskie
w Kairze i przyjrzą się z bliska
przechowywanym na jego wystawach skarbom. Cena biletu
na seans podczas Nocy Muzeów wynosi 18 zł.
Zespół taneczny Pretty Women z Uniwersytetu Trzeciego
– In Wieku w Oświęcimskim Centrum Kultury

Fot. zbiory formacji

Tego wieczoru wiele muzeów
w Polsce, zajmujących się zagadnieniami z różnych dziedzin, otworzy swoje podwoje,
proponując zwiedzanie w blasku księżyca. Placówki często
oferują oprócz standardowego oglądania ekspozycji, szereg niecodziennych atrakcji.
Nie inaczej będzie w Oświęcimiu. W programie Nocy
Muzeów w naszym mieście
znajdziemy ofertę ośmiu instytucji.
Muzeum Zamek w Oświęcimiu proponuje zwiedzanie
tuneli pod zamkiem z ograniczoną wersją przejścia Interaktywnej Trasy Historycznej
– wejścia grup maksymalnie 12-osobowych odbywać
się będą o godz. 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 21:30,
22:00, 22:30 i 23:00 (możliwa rezerwacja telefoniczna:
338424427). Koszt zwiedzania to 1 zł od osoby. Również za symboliczną złotówkę
można będzie zwiedzić Zamek, w tym wystawę czasową „Dwór książęcy w Oświęcimiu. XIV–XV w.” i wieżę.
Od godz. 18:00 do 21:00 organizatorzy przewidzieli też
warsztaty kreatywne dla dzieci. W tych samych godzinach

Chrzanowskie zwycięstwa

i żyjących w miastach urzędników oraz przedstawicieli wolnych zawodów. XIX-wieczna
pamiętnikarka Helena Kunachowiczowa pisała o pewnej
szlacheckiej rodzinie, że „żyją
wielce oszczędnie, kiedy jedzą
obiad bez gości na stole są trzy
dania i owoce, a ciasto dopiero na podwieczorek”. Familia
ta miała jednakże w okolicy
opinię „nadto ściśliwej, żeby
nie powiedzieć skąpej”, a to nie
przysparzało towarzyskiej popularności.
Co powinno się pojawić
na stole, gdy razem z rodziną
zasiadają goście, szczególnie
– zapowiedziani? Dość liczne
w tamtych czasach książki kucharskie czy rubryki poświęcone kuchni w pismach dla
kobiet służyły w tym względzie radą mniej doświadczonym paniom domu, podając
przepisy na niezbyt kosztowne, ale smaczne dania często
z dodatkiem sezonowych warzyw czy grzybów. Zachęcały
też, aby przewidujące gospodynie wekowały dziczyznę po
zimowych polowaniach właśnie na takie okazje. (W miastach też sprzedawano część
pokotu zajęcy czy saren, tak
więc nikt nie musiał liczyć na
efekt celnych strzałów małżonka w ośnieżonej kniei).
A desery? Część sporządzanych jesienią konfitur z góry

przeznaczano dla gości, odstawiając na odległą półkę w spiżarni. Ciast nigdy też – nawet
w skromnym mieszczańskim
domu – nie mogło braknąć.
Nie na darmo mistrzynie kuchni w rodzaju Lucyny Ćwierciakiewiczowej doradzały paniom
domu, by na Boże Narodzenie
piekły tyle pierników, aby wystarczyło do zapustów, a wielkanocne mazurki i babki z dodatkiem ziemniaczanej mąki
przechowywane w chłodzie
spiżarni mogły być spożywane
na podwieczorek aż do Zielonych Świąt.
Na poczęstunek chociażby symboliczny, jak wówczas
nazywano „traktament”, mogli liczyć też ludzie świadczący pewne doraźne usługi – z listonoszami czy posłańcami na
czele. Podejmowani w kuchni
dostawali od pani domu czy
kucharki kubek herbaty, szklaneczkę nalewki, a w cieplejszej
porze roku – piwo i kromkę
chleba z wędliną. A po świętach – jeszcze kawałek ciasta.
Był to zwyczaj powszechny,
a pani domu, która by o nim
zapomniała, zyskiwała mało
pochlebną opinię „mżygłodziny” – tak to w starej polszczyźnie nazywano skąpą niewiastę
i trudno jej było wezwać nosiwodę i węglarza albo góralczyka do rąbania opałowego
drewna…

Za czas spędzony w miłej
gościnie należało podziękować
– najdalej do trzech dni – wysyłając list pocztą, a w dużych
miastach – przez posłańca. Papeterie sprzedawały specjalne
kartki, a podręczniki savoir-vivre’u podsuwały stosowne
formułki grzecznościowe.
Dla wielu małżeństw zdobycie towarzyskiej popularności i miana gościnnych gospodarzy było celem, do którego
zaczynali podążać zaraz po
ślubie. Mąż pragnący zrobić
karierę w prestiżowych profesjach, ze służbą publiczną na
czele, powinien znać i przyjmować odpowiednich ludzi.
A żona miła i gościnna była
nieocenioną podporą w tych
staraniach… Jak w przypadku premiera Austrii Juliana
Dunajewskiego, którego żona
Maria z Estreicherów, córka
profesora uniwersytetu w Krakowie, Alojzego, „wdziękiem
i miłym sposobem bycia potrafiła przekonać innych do
sztywnego i nieprzystępnego
męża”. Dzięki czemu Julian
Dunajewski zyskiwał podczas
sejmowych głosowań. Urocza
Marynia była (wraz ze swoją
służącą) prawdziwą mistrzynią w sporządzaniu tanich, ale
smacznych przekąsek, co wobec znanego skąpstwa męża
było niewątpliwą zaletą wieczorów u Dunajewskich.

sport
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Złoto na własnym lodzie
Oprócz mistrzowskiej korony
ekipie Hockey Team Oświęcim
przypadły też indywidualne
wyróżnienia. MVP całego turnieju o mistrzostwo drugiej ligi
wybrano Adriana Kowalówkę.
Najlepszym bramkarzem uznano Sebastiana Strzeleckiego,
zaś wśród napastników nagrodzono Artura Budzowskiego.
Zresztą nic w tym dziwnego.
Wystarczy rzucić okiem na lek- Hockey Team Oświęcim – Sigma Katowice 7:2 (3:0, 2:2, 2:0)
turę składu mistrzowskiej ekipy, gdzie aż roi się od nazwisk Bramki: 1:0 Budzowski 2,
2:0 Krzak (Hatłas) 6, 3:0 Sz.
znanych z lodowisk ekstraligi.
Wojtarowicz (A. Kowalówka)
Niektórych jeszcze nie tak
dawno oglądaliśmy na najwyż- 12, 3:1 Langner (Działo, Słodszym poziomie rozgrywkowym czyk) 27, 4:1 Ziober (Ryczko)
28, 4:2 Kulik (Słodczyk,
w Polsce.
Szymański) 33, 5:2 Salamon
W fazie eliminacyjnej oświę(A. Kowalówka, Bernaś) 34,
cimianie najpierw rozgromili
6:2 Budzowski (Krompiec, Saw dwucyfrowych rozmiarach
Security Premium OHT Gdańsk lamon) 54, 7:2 Hatłas (Koczy,
Krzak) 55. Sędziował: Michał
10:1, by w drugim meczu
Baca z Oświęcimia. Kary:
wygrać z nowotarską Gazdą
10 i 6 min. Widzów: 200.
6:3. Z kolei w wielkim finale
Hockey Team: Strzelecki
gospodarze pewnie zwyciężyli
– T. Połacarz, G. Połącarz,
Sigmę Katowice 7:2. Brąz
Bernaś, Ryczko, Ziober
przypadł Gaździe Nowy Targ,
– A. Kowalówka, Gądek,
która pokonała Infinitas KH
Krompiec, Salamon, BudzowKTH Krynica 6:3, a piąte
ski – Iwaniak, Smrek, Hatłas,
miejsce zajęła drużyna SecuKrzak, Koczy – Krzemień,
rity Premium OHT Gdańsk.
Kozendra, Sz. Wojtarowicz,
Gdańszczanie w decydującym
Kulawik, Stachura.
spotkaniu wygrali z Warsaw
– mac
Capitals 6:3.
Mistrz, mistrz Oświęcim –
niosło się w oświęcimskiej
hali lodowej po zakończeniu
finałowego turnieju o mistrzostwo drugiej ligi w hokeju na
lodzie. Gospodarze trzydniowych finałów – Hockey Team
nie mieli sobie równych.

Między nami sąsiadami

Po ćwierćfinałowym zwycięstwie nad rumuńską SapienTią, dzielnie walczyli, dwukrotnie
obejmując prowadzenie. O loUHT Sabers Oświęcim odpadli w półfinale EALH z UK Praga
sach pojedynku zadecydowała

„Szable” po debiutanckim
sezonie
Na etapie półfinału play-off zakończyła pierwszy sezon w Europejskiej Akademickiej Lidze
Hokejowej drużyna UHT Sabers Oświęcim. Podopieczni
Lubomira Witoszka wyeliminowali w ćwierćfinale rumuńską Sapientię, ale w półfinale już nie dali rady zespołowi
z czeskiej stolicy –UK Praga.
Do wyłonienia półfinalisty
z pary UHT Sabers Oświęcim
kontra Sapientia U-23 z Rumunii potrzebna była maksymalna ilość trzech terminów. W pierwszym spotkaniu
„Szable” wygrały 3:1, a najlepszym zawodnikiem w ekipie
gospodarzy wybrano bramkarza – Gabriela Kaczkowskiego. Później przyszła porażka
na własnym lodzie 5:9, choć po
pierwszych 20 minutach „Szable” prowadziły już 4:1. Statuetkę za najlepszego zawod-

nika w oświęcimskim zespole
odebrał Piotr Kot. O wszystkim decydowało zatem trzecie,
rozstrzygające starcie. „Szable”
do wygranej poprowadził autor dwóch goli – Szymon Fus.
Zwycięstwo 4:2 nie przyszło
łatwo, gdyż miejscowi mie-

li spore problemy kadrowe.
Ostatecznie zameldowali się w
gronie półfinalistów, gdzie czekał już rywal z czeskiej Pragi.
Do pierwszego meczu nie doszło i Czesi otrzymali walkowera. W drugim (7:4 dla UK
Praga) oświęcimscy studenci

Oświęcimskie „Szable” zakończyły swój pierwszy sezon
w akademickiej lidze hokeja na etapie półfinału
Fot. mac

wysoko wygrana przez prażan
trzecia tercja.
Ćwierćfinał:
UHT Sabers Oświęcim – Sapientia U-23 (Rumunia) 3:1
(1:0, 1:0, 1:1)
Bramki dla „Szabel”: Jahor
Piankrat, Szymon Fus, Adrian
Prusak.
UHT Sabers Oświęcim – Sapientia 5:9 (4:1, 0:5, 1:3)
Bramki dla „Szabel”: Krzysztof
Dudkiewicz, Marcin Sawicki,
Jahor Piankrat, Szymon Fus,
Patryk Kusak.
UHT Sabers Oświęcim – Sapientia 4:2 (1:0, 0:0, 3:1)
Bramki dla „Szabel”: Szymon
Fus (dwie), Michał Sadowski,
Jahor Piankrat.
Półfinał:
UK Praga – UHT Sabers
Oświęcim 3:0 (walkower)
UK Praga – UHT Sabers
Oświęcim 7:4 (1:2, 3:2, 3:0)
Bramki dla „Szabel”: Wasilij Jerasow, Jahor Piankrat,
Bogdan Protsenko, Krzysztof
Dudkiewicz.
– mac

Boleśnie jednostronne finały hokejowej ekstraligi, czyli łem w dziesiątkę”. Kapitalnie
przede wszystkim w półfinasrebro z uczuciem niedosytu
łach prezentował się szwedzki

Bez wisienki na torcie

Jak ocenić sezon 2021/22
w wykonaniu Re-Plast Unia?
Niewątpliwie zależy to od podejścia do tematu. Z jednej
strony cieszy drugie srebro
w nowych czasach, czyli po
złotej erze „made in Dwory”.
Jest wreszcie powrót po wielu
latach na europejskie salony
i zapewniony udział w PuchaBiało-niebiescy podzielili się punktami na własnym borze Kontynentalnym. Świeisku z Sokołem Kocmyrzów Baranówka. Na zdjęciu bramżo w pamięci jest też kapitalkarz gości ratuje swój zespół przed utratą gola
na postawa biało-niebieskiej
Fot. mac
drużyny w półfinałowej bataMichał Guja. Po zmianie stron lii z broniącym tytułu JastrzęBalansujący nad strefą
przeważali podopieczni Marka biem.
spadkową czwartoligowych
Kołodzieja, ale brakowało
rozgrywek oświęcimianie
Dlaczego zatem kibicom topodejmowali na swoim terenie zimnej krwi i trochę szczęścia
warzyszy uczucie niedosytu?
w polu karnym rywala. Wresz- Cieniem położyły się tak dłusąsiadującą z nimi w tabeli
cie 17-letni Karol Dziedzic
ekipę Sokoła Kocmyrzów
go wyczekiwane w Oświęciprzymierzył płasko po ziemi
Baranówka.
miu finały. Re-Plast Unia była
zza „szesnastki” i futbolówka
niestety tłem dla katowickiej
Ostatecznie drużyny podzieliły znalazła się w siatce. Był to

„Gieksy” i w przeciwieństwie
do fantastycznej oświęcimskiej
publiczności nie zasłużyła na
złoto. Już dawno rywalizacja
finałowa nie była tak jednostronna, jak w tym roku.
Przeciwnik był po prostu zdecydowanie lepszy, i chociaż
wszystkie cztery mecze wygrywał stosunkowo nisko, to
trudno oprzeć się wrażeniu,
że katowiczanie kontrolowali
wydarzenia na lodzie w każdym ze spotkań. Z pewnością
boli też fakt, że Re-Plast Unia
trzykrotnie w zakończonym
właśnie sezonie była o krok
od trofeum (Superpuchar,
Puchar Polski, Ekstraliga) i za
każdym razem musiała obejść
się smakiem. Jak przyznał
Krystian Dziubiński, przegra-

ła wszystko, co było do przegrania.
W finałach z Katowicami biało-niebiescy nie przypominali drużyny, która wyeliminowała w półfinale broniący
mistrzowskiego tytułu zespół
z Jastrzębia. Oświęcimianom
jakby nagle odcięto prąd. Byli
wolniejsi od rywali i mieli problemy przede wszystkim w defensywie, choć i sześć zdobytych goli w czterech meczach
to zdecydowanie za mało.
Do tego wszystkiego doszła
„gęsta atmosfera” wokół rosyjskich zawodników, która
też z pewnością odbiła się na
zespole. Po drugim meczu finałowym w Katowicach mocne słowa popłynęły z ust jednego z liderów Re-Plast Unia.
Teddy da Costa w wypowiedzi
pierwszy seniorski gol tego
się punktami. Mecz na stadla hokej.net jasno stwierdził,
zawodnika, który w nowym
dionie przy ulicy Legionów
że czasem trzeba, nawet koszsezonie będzie już graczem
zakończył się remisem 2:2.
tem wykluczenia, ostrzejszym
Pierwszy kwadrans tego poje- krakowskiej Garbarni. Komplet
wejściem i męskim spięciem
punktów mógł oświęcimianom
dynku przyniósł aż dwa rzuty
pobudzić zespół do walki.
zapewnić Michał Szewczyk.
karne. Najpierw „jedenastkę”
Po jego uderzeniu głową „zadla gospodarzy wykorzystał
Słusznie zauważył, że to „rodzwoniła” poprzeczka bramki
Szymon Babiuch, a chwilę
bota” graczy z niższych formapóźniej bramkarz Unii – Jakub Sokoła.
cji, a nie najważniejszych poUnia Oświęcim – Sokół KocmyKycz wybronił uderzenie
staci w zespole, jak to w jego
rzów Baranówka 2:2 (1:2)
Marka Assinora. Ten ostatni
przypadku miało miejsce.
Bramki: 1:0 Babiuch 7 (karzrehabilitował się w 21. miTo wszystko z pewnością mianucie i doprowadził do remisu ny), 1:1 Assinor 21, 1:2 Guja
ło wpływ na taki, a nie inny
31, 2:2 Dziedzic 70.
uderzeniem przy „krótkim
obraz tegorocznych finałów.
Unia: Kucz – Pacyga, Ryszka,
słupku”.
Na oceny i dogłębne anaK. Szewczyk, Babiuch (46.
Biało-niebiescy byli bliscy
lizy minionych rozgrywek
Rzeszutko) – Antkiewicz, Dzieszczęścia po strzale Michała
przyjdzie z pewnością jeszdzic, Szcząber, Lewandowski
Szewczyka, ale piłka tylko
cze czas. Niewątpliwie bar(60. Snadny) – M. Szewczyk
ostemplowała słupek.
Hokejowy sezon ligowy 2021/22 przeszedł do historii. Po
(80. Nowak), Czapla (90.
Jeszcze przed przerwą Sokół
mistrzostwo Polski sięgnął GKS Katowice, a Re-Plast Unia dzo udany sezon ma za sobą
Ryś). Trener: Marek Kołodziej.
objął prowadzenie, kiedy przy
wywalczyła dziewiąte srebro w klubowej historii. Brąz przy- kapitan Re-Plast Unia – Kry– mac padł JKH GKS Jastrzębie
biernej postawie defensystian Dziubiński. Ten transFot. mac
wy gospodarzy na 1:2 trafił
fer był bezsprzecznie „strza-

środkowy napastnik – Victor
Rollin Carlsson. Kibice z tego
sezonu zapamiętają także braci
–Aleksandra i Wasilija Strielcowów. Dużo więcej spodziewano się z kolei po transferach
graczy z przeszłością w KHL –
Nikołaja Stasienko czy Daniiła
Apalkowa.
GKS Katowice – Re-Plast Unia
Oświęcim 4:2 (0:0, 4:1, 0:1)
Bramki: 1:0 Wronka (Fraszko,
Pasiut) 20.19, 2:0 Michalski
(Bepierszcz, Krężołek) 25.26,
3:0 Pasiut (Fraszko) 28.26, 3:1
Da Costa (Carlsson, Glenn)
32.30, 4:1 Pasiut (33.17), 4:2 A.
Strielcow (W. Strielcow, Dziubiński) 48.40.
GKS Katowice – Re-Plast Unia
Oświęcim 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Bramka: 1:0 Pasiut (Kolusz,
Wronka) 27.44.
Re-Plast Unia Oświęcim –
GKS Katowice 3:5 (1:2, 1:2,
1:1)
Bramki: 1:0 Themar (Dziubiński, Paszek) 5.55, 1:1 Kruczek (Eriksson, Lehtonen)
12.09, 1:2 Saarelainen (Eriksson, Lehtonen) 16.58, 1:3 Pasiut (Rompkowski) 27.20, 2:3
Oriechin (Carlsson) 32.54,
2:4 Monto (Valtola) 38.03,
3:4 Oriechin (W. Strielcow,
Rogow) 43.45, 3:5 Eriksson
(Wronka) 59.10.
Re-Plast Unia Oświęcim –
GKS Katowice 1:4 (0:2, 1:0,
0:2)
Bramki: 0:1 Hudson (Lehtonen, Eriksson) 5.07, 0:2 Hudson (Lehtonen) 12.42, 1:2 A.
Strielcow (Apalkow) 32.28,
1:3 Eriksson (Monto, Kolusz)
46.07, 1:4 Lehtonen (Hudson,
Wanacki) 59.15.
– mac

sport
Młodzi koszykarze z oświęcimskiej „Dwójki” ze złotymi meda- ostatnim pojedynkiem z gospodarzami – SP Gorlice milami wojewódzkich igrzysk młodzieży
strzowski tytuł był już zatem

Najlepsi w Małopolsce!
Koszykarska
reprezentacja
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 2
w Oświęcimiu zwyciężyła w wojewódzkich finałach
igrzysk młodzieży szkolnej.
Wcześniej podopieczni Wojciecha Porębskiego wygrali
pewnie rejonowy finał, w którym ich rywalem była wadowicka Szkoła Podstawowa
nr 4. Koszykarze z „Dwójki”
pokonali wadowiczan 83:36.
– Przez cały mecz kontrolowaliśmy sytuację na boisku, a nasze prowadzenie rosło z każdą kolejną minutą. W połowie
spotkania na parkiecie zameldowali się zmiennicy, którzy
w stu procentach wykorzystali otrzymane minuty, zdobywając cenne doświadczenie –
podsumował trener, Wojciech
Porębski.
Dzięki tej wygranej oświęcimianie awansowali do turnieju, którego stawką było
mistrzostwo Małopolski w koszykówce chłopców. Zawody
z udziałem sześciu najlepszych
drużyn w województwie rozegrano w Gorlicach. Ekipa
SP nr 2 Oświęcim (UKS Kadet) trafiła do grupy z SP nr
100 Kraków (Korona Kraków)
oraz SP nr 17 Tarnów (Unia
Tarnów).

Reprezentacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 2 w Oświęcimiu sięgnęła po mistrzostwo wojewódzkich igrzysk młodzieży w koszykówce chłopców
Fot. nadesłane/zbiory SP2

Umotywowani i głodni sukcesu oświęcimianie w inauguracyjnym spotkaniu zwyciężyli
tarnowian 47:15. Drużyna Wojciecha Porębskiego zagrała skutecznie w ataku i przede wszystkim nieustępliwie w obronie.
W drugim meczu przyszła
jeszcze wyższa wygrana nad
Krakowem 55:15, co było
efektem znakomitej, kolektywnej gry głównie w defensywie.

Po fazie eliminacyjnej dwie
najlepsze drużyny z każdej
z grup zagrały ze sobą z zaliczeniem meczu grupowego. W walce o medale oświęcimianie najpierw zmierzyli
się z drugą drużyną z grupy
B – krakowskim SP Podłęże.
Ambitny mistrz rejonu krakowskiego nie dał rady zatrzymać rozpędzonej ekipy
SP2 Oświęcim, przegrywając ostatecznie 20:56. Przed

na przysłowiowe wyciągnięcie ręki.
– Nasza gra od samego początku mocno zaskoczyła gospodarzy – komentuje Wojciech Porębski.
– Seryjnie zdobywane punkty spod kosza przez Krzysztofa Porwita czy Igora Milera oraz celne rzuty „za trzy”
Mateusza Zgrajka i Dominika Hubera pozwoliły nam na
objęcie przewagi aż 20 punktów. Na słowa pochwały zasłużył cały zespół, bo wszyscy
walnie przyczynili się do tego
sukcesu. Jego zwieńczeniem
była wygrana nad Gorlicami
42:20 – zakończył Wojciech
Porębski.
Kolejność końcowa wojewódzkich finałów: 1. Szkoła
Podstawowa z Oddziałami
Sportowymi nr 2 Oświęcim,
2. SP nr 100 Kraków, 3. SP
nr 4 Gorlice, 4. SP Podłęże, 5–6. SP nr 17 Tarnów, SP
nr 1 Skawa.
Skład mistrzowskiej drużyny z Oświęcimia: Wiktor
Cetnarski, Borys Kądzioła, Albert Bratek, Piotr Gurdek, Vincent Lach, Mateusz
Gawroński, Dominik Huber,
Krzysztof Porwit, Mateusz
Zgrajek, Igor Miler, Artur
Janik, Filip Grzywa. Trener:
Wojciech Porębski.
– mac

Oświęcim gościł uczestników
koszykarskich finałów konferencji wschodniej Jr NBA.
Stawką był awans do wielkiego finału, który odbędzie się
w Katowicach.

ekipa Chicago Bulls/MKS MOS
Katowice. Dopiero po emocjonującej dogrywce pokonała
w ćwierćfinale Miami Heat/
Basket Hills Bielsko-Biała,
a później Toronto Raptors/Manhattan 27 Katowice.
Ostatecznie promocję uzyskały Najbardziej spektakularne
dwie drużyny ze stolicy Górne- punkty zawodów w Oświęcigo Śląska – Chicago Bulls/MKS miu zdobył zawodnik Orlando
MOS Katowice oraz Milwaukee Magic/STELA Cieszyn, który
Bucks/UKS SP 27 Katowice.
w starciu z Boston Celtics/UKS
Jr NBA to oficjalny program
Kadet Oświęcim popisał się
NBA. Jego celem jest promocja celnym rzutem z własnej połokoszykówki wśród młodzieży.
wy wraz z końcową syreną.
Milwaukee Bucks/UKS SP 27
Skoro mowa o gospodaKatowice nie mieli większych
rzach – Boston Celtics/UKS
problemów z uzyskaniem
Kadet Oświęcim, to ulegli oni
awansu do turnieju finałowew pierwszym meczu Orlando
go, pewnie pokonując Atlantę
Magic Stela Cieszyn 16:56,
Hawks/MKS Czechowice-Dzie- by później wygrać z Atlantą
dzice oraz Orlando Magic/
Hawks/MKS Czechowice-DzieSTELA Cieszyn. Zdecydowanie dzice 31:20.
trudniejszą drogę przeszła
– mac

Gospodarze imprezy UKS Kadet Oświęcim reprezentowali
Boston Celtics
Fot. nadesłane/Jr NBA

Koniec misji

Srebro pod siatką

Stało się to, o czym po hokejowych finałach ćwierkały
wróble w Oświęcimiu. Prowadzący w minionym sezonie
Drugie miejsce zajęły siat- były już nie do zatrzymania. biało-niebieskich Tom Coolen
rozstał się z zespołem i wyjekarki UKS Setbol Oświęcim O jedno „oczko” więcej w kla- chał do swojej ojczyzny.

podczas szóstej edycji międzywojewódzkiego turnieju
minisiatkówki czwórek dziewcząt „Jastrzębie Cup 2022”.
W dwudniowych, silnie obsadzonych zawodach rozgrywanych w Jastrzębiu wzięły
udział zespoły z Małopolski,
Górnego i Dolnego Śląska.
Grano systemem każdy z każdym, a najlepsza okazała się
ekipa krakowskiej Prądniczanki. W jedenastu rozegranych spotkaniach „SetbolówOświęcim gościł uczestników drugiej rundy pływackiego ki” wywalczyły aż 20 punktów.
Grand Prix Małopolski
Oświęcimianki na inauguFot. mac
rację przegrały z LUKS SukNajlepsze zawodniczki w gru- 2. Daniel Tkaczenko (School ces Komprachcice, ale później
pie dziewcząt 15–16 lat: 1.Maja Sports), 3. Dominik Woźnicki
Ryfka (Fala Kraśnik), 2. Judy- (UKP Unia Oświęcim), 4. Jata Kusion (UKP Unia Oświę- kub Krupa (UKP Unia Oświęcim), 3. Kinga Macura (UKP cim), 5. Aleksander Ławniczak
(Wodnik 29 Tychy).
Unia Oświęcim).
Najlepsze zawodniczki w gru- Najlepsi zawodnicy w grupie
pie dziewcząt 14 lat: 1. Natalia chłopców 14 lat: 1. Roman
Jakubczyk (CSiR MOS Dąbro- Lewczenko (Nika Swim Kiwa Górnicza), 2. Maria Łako- jów), 2. Krystian Strąk (UKP
ma (Sokół Mościce Tarnów), Unia Oświęcim), 3. Ilja Zozu3. Zuzanna Czaja (KS SMS lia (Spartan Charków), 4. PaWieliczka).
tryk Rachwał (SMS Galicja
Najlepsi zawodnicy w grupie Kraków), 5. Mikołaj Babraj
chłopców 15–16 lat: 1. Dawid (Pływak Bochnia).
Malik (UKP Unia Oświęcim),
– mac

syfikacji końcowej uzbierała
Prądniczanka Kraków, a ostatnie miejsce na podium przypadło drużynie z Wieliczki (19
pkt). Pozostałe lokaty turnieju
w Jastrzębiu zajęły kolejno: 4.
LUKS Sukces Komprachcice/
PSP 19 Kędzierzyn-Koźle (18
pkt), 5. MKS Dąbrowa Górnicza (18 pkt), 6. JKS SMS Jastrzębie I (18 pkt), 7. MOSM
Tychy (16 pkt), 8. ECO UNI
Opole (15 pkt), 9. Polonia
Świdnica (15 pkt), 10. UKS
22 Kraków (15 pkt), 11. KPKS
Halemba (12 pkt), 12. JKS
SMS Jastrzębie II (11 pkt).
– mac

Fot. www.facebook.com/setbol

Na oświęcimskiej pływalni rozegrano drugą rundę
Grand Prix Małopolski na
długim basenie. W klasyfikacji indywidualnej zwyciężyła Wiktoria Guść z Deflina Piotrków Trybunalski
i Aleksander Kuś z SMS-u
Galicja Kraków. Z kolei
punktacji klubowej
pierwsze miejsce przypadło
Galicji, a na drugiej i trzeciej pozycji zameldowali się
gospodarze – UKP Unia oraz
Ósemka Oświęcim.
W klasyfikacji open dziewcząt Wiktoria Guść z Deflina
Piotrków Trybunalski wyprzedziła Darię Nitę z AZS AGH
Kraków i Zuzannę Famulok
z Unii Oświęcim. Tuż za podium znalazły się inne unitki – Alicja Pinkowicz i Julia
Sobuń. W rywalizacji chłopców triumfował Aleksander
Kuś z SMS-u Galicja Kraków
przed Wojciechem Ogrodnikiem z oświęcimskiej Unii.
Pozostałe miejsca w czołówce zajęli pływacy krakowskiej
Galicji. Odpowiednio Aleksander Krystyński, Jakub Gościński i Filip Mordarski.
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Dyskretny powiew zza oceanu

Druga runda pływackiego Grand Prix Małopolski na długim Siatkarki UKS Setbol na drugim stopniu
podium w międzywojewódzkim turnieju
basenie

Gospodarze na stopniach
podium

KWIECIEŃ 2022

68-letni Kanadyjczyk doprowadził Re-Plast Unia do tytułu
wicemistrzów kraju i dotarł
do finałów Pucharu Polski. Nie
udało mu się jednak wywalczyć żadnego z trzech corocznych trofeów. Prowadzeni przez
niego oświęcimianie przegrali
na własnym lodzie mecz
o Superpuchar z Jastrzębiem
1:3, by później ulec w półfinale
Pucharu Polski w Bytomiu Comarch Cracovii 3:4 po rzutach
karnych. Wreszcie w ligowych
finałach musieli uznać wyższość katowickiej „Gieksy” (0:4
w meczach). Trzeba jednak
pamiętać, że pod wodzą Kanadyjczyka oświęcimianie po raz
pierwszy od 17 lat zagrali
w finałach play-off i po bardzo
długim wyczekiwaniu wrócili
wreszcie na europejskie salony.
W sezonie 2022/23 zagrają
w rozgrywkach Pucharu Kontynentalnego.
Pod wodzą Toma Coolena
oświęcimianie rozegrali w
sumie 57 spotkań (w tym
Superpuchar i Puchar Polski).
35 z nich kończyły się zwycięstwami, a 22 razy lepsi byli
rywale.
– mac

KWIECIEŃ 2022
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rozmaitości
Policyjny przegląd

Do myjni na gazie

KRZYŻÓWKA 4/2022

się na przekazywanie pieniędzy przeciwko rodzinie i opiece.
Niesłowny rodzic za niealimenosobie obcej.
tację został osadzony w jednym
z zakładów karnych.
Trzylatek

W nocy z 24 na 25 marca
policjanci z oświęcimskiej drogówki zatrzymali 25-letniego
mieszkańca miasta podejrzewanego o jazdę samochodem
w stanie nietrzeźwości oraz
posiadanie środków odurzających. Kluczyki od samochodu
kierowcy odebrał pracownik
stacji paliw tuż po tym, jak
mężczyzna uszkodził myjnię
samochodową. Mundurowi po
ustaleniu szczegółów zdarzenia
przeszukali pojazd, odnajdując dwa woreczki z białym
proszkiem. Substancja została
zabezpieczona do ekspertyzy.
W związku z podejrzeniem,
że mężczyzna mógł prowadzić
pojazd, będąc pod wpływem
alkoholu i narkotyków, do
badań została mu pobrana
krew. Za kierowanie w stanie
nietrzeźwości grozi kara do
2 lat pozbawienia wolności,
za posiadanie środków odurzających – do 3 lat. Zostało
również wszczęte postępowanie w związku z uszkodzeniem
myjni samochodowej.

i nietrzeźwy ojciec

Pościg za złodziejem

31 marca uwagę policjantów
patrolujących rejon ul. Chemików przykuł mężczyzna, który
wybiegł z pobliskiego marketu
spożywczego. Funkcjonariusze
w rozmowie z pracownikiem
ochrony ustalili, że człowiek
idealnie pasujący do rysopisu
„sprintera” dokonał kradzieży
sklepowej. Po kilku chwilach
wypatrzyli mężczyznę, idącego
chodnikiem wzdłuż ulicy Tysiąclecia. Podczas przeszukania
28-letniego oświęcimianina policjanci ujawnili litrową butelkę
markowego alkoholu wartego
ponad 200 zł. Łup wrócił na
sklepową półkę, ale zatrzymany może mieć związek z innymi
podobnymi czynami, w związku z tym został osadzony
w pomieszczeniach komendy.
Za kradzież mienia wartego poniżej 500 zł grozi kara aresztu,
ograniczenia wolności albo
grzywny. Jednakże sprawca,
który dopuścił się podobnych
kradzieży w krótkich odstępach
czasu, może odpowiadać jak
za przestępstwo kradzieży, za
które grozi do 5 lat odsiadki.

10 kwietnia wieczorem
operator numeru alarmowego
otrzymał zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego mieszkańca
jednego z bloków na terenie
osiedla Zasole, który miał mieć
pod opieką kilkuletnie dziecko.
W mieszkaniu mundurowi
zastali 27-latka i jego 3-letniego syna. Badanie stanu
trzeźwości ojca wykazało 3,2
promila alkoholu. Dziecko trafiło pod opiekę matki. Wobec
mężczyzny zostało wszczęte
postępowanie w związku
z podejrzeniem popełnienia
przestępstwa narażenia na
bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia bądź życia
albo uszczerbku na zdrowiu
małoletniego, nad którym miał
obowiązek opieki. Grozi mu
kara pozbawienia wolności do
5 lat. Sąd dokładnie sprawdzi
też sytuację rodzinną dziecka,
co może się łączyć z ograniczeniem władzy rodzicielskiej.
Odrębny wniosek trafił do
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Oświęcimiu w związku
z podejrzeniem, iż zaniedbanie,
którego dopuścił się 27-latek,
może świadczyć o jego uzależnieniu od alkoholu.

Rutynowa kontrola
11 kwietnia policjanci
z oświęcimskiej drogówki przy
użyciu podręcznego alkotestera
kontrolowali trzeźwość kierowców poruszających się ulicą
Dąbrowskiego. Podczas kontrolowania kierującego samochodem marki Renault urządzenie
wykazało, że 46-latek za kółkiem znajduje się pod wpływem alkoholu. Szczegółowe
badanie alkosensorem wykazało w wydychanym powietrzu
1 promil alkoholu. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości
grozi kara do 2 lat pozbawienia
wolności, co najmniej trzyletni
zakaz kierowania oraz wysoka
grzywna.

Z promilami

17 kwietnia policjanci pionu
kryminalnego na placu Kościuszki dostrzegli mercedesa,
którego styl jazdy mógł sugerować, że za jego kierownicą
znajduje się osoba nietrzeźwa.
Funkcjonariusze włączyli
sygnały uprzywilejowania, nakazując kierowcy zatrzymanie
się. Badanie stanu trzeźwości
wykazało u 45-letniego mieszkańca 1,2 promila alkoholu.
18 kwietnia policjanci drogówki zatrzymali kolejnego
nietrzeźwego kierowcę.
60-latek spowodował kolizję na
stacji paliw, odjechał z miejsca
zdarzenia, a po kilkunastu
minutach wrócił pieszo, mając
w organizmie 2,5 promila alkoholu. O zdarzeniu powiadomił
policję poszkodowany mieszkaniec województwa śląskiego.
Sprawca kolizji przyznał, że
cofając swoim bmw, uderzył
w tył samochodu marki Dacia.
Oświadczył jednak, że alkohol
wypił już po opuszczeniu pojazdu. Nietrzeźwemu do badań
trzykrotnie została pobrana
krew, by na tej podstawie
biegli określili przybliżony czas
spożycia alkoholu. Sprawcom
grozi kara do 2 lat pozbawienia
wolności, co najmniej trzyletni
zakaz kierowania oraz wysoka
grzywna.

Nocna wyprawa

Fot. KPP w Oświęcimiu

W nocy z 15 na 16 kwietnia
policjanci patrolujący rejon os.
Stare Stawy otrzymali polecenie udania się na parking znajdujący się w pobliżu marketu
budowlanego, gdzie strażacy
gasili płonącą paletę z wełną
mineralną. W drodze na miejsce zdarzenia funkcjonariusze
zwrócili uwagę na trzyosobową
grupkę młodych osób idącą
chodnikiem wzdłuż ulicy Zatorskiej. Podejrzewając, że osoby
te mogą mieć związek z podpaleniem lub były jego świadkami, mundurowi wylegitymowali
je. Młodzi ludzie oświadczyli
jednak, że o pożarze nic nie
wiedzą. Policjanci ustalili, że
są to dwaj mieszkańcy gminy
Oświęcim (19- i 22-latek) oraz
Świadomy senior
16-letnia oświęcimianka, od
5 kwietnia wieczorem doszło
której podczas rozmowy wydo próby wyłudzenia pienięczuli woń alkoholu, co potwierdzy „metodą na wnuczka”.
dziło badanie – 0,5 promila.
76-letni mieszkaniec z osiedla
Nastolatka została przewiezioZasole nie uwierzył w historię
na do oświęcimskiej komendy,
telefonicznego oszusta, który,
z której odebrali ją rodzice.
płacząc, informował, że miał
Sprawą podpalenia palety
wypadek drogowy i potrzebuje
z wełną mineralną zajęli się
pieniędzy na kaucję. Senior
kryminalni. Zebrane dowody
przerwał rozmowę i zadzwonił Poszukiwany
świadczą o tym, że legitymoalimenciarz
do swojego wnuka. Ten zaś
wani w pobliżu miejsca zda17 kwietnia oficer dyżurny
potwierdził, że znajduje się
rzenia dwaj mieszkańcy gminy
w domu i nie miał żadnego wy- policji otrzymał informację, że
mają związek z podpaleniem.
strażnicy miejscy patrolujący
padku. Czujny oświęcimianin
zadzwonił na numer alarmowy Starówkę zauważyli poszukiwa- Zostali zatrzymani i postawiono
nego mieszkańca Oświęcimia. im zarzut zniszczenia mienia
112 i poinformował o próbie
o wartości ponad 5 tys. zł,
Funkcjonariusze podczas legioszustwa. Policjanci poszukuza co grozi kara do 5 lat potymowania
potwierdzili
swoje
ją sprawców i nadal apelują
zbawienia wolności. Materiały
przypuszczenia, więc wezwali
o ostrożność oraz rozwagę
w sprawie nieletniej trafiły
w kontaktach z nieznajomymi. policyjny patrol, który przejął
do sądu rodzinnego z uwagi
49-latka. Mężczyzna od kilku
Przypominają, żeby nie sugetygodni był poszukiwany przez na fakt, iż spożywanie alkoholu
rować się pośpiechem, który
przez osoby do 18. r.ż. stanowi
narzucają sprawcy, a własnym Sąd Rejonowy w Oświęcimiu
przejaw demoralizacji.
w związku z grożącą mu karą
rozsądkiem. Nigdy w takich
– Karo
więzienia za przestępstwo
sytuacjach nie wolno zgadzać

krzyżówka 4/2022
Nagrodę –
Podwójny bilet
do naszego kina
ufundowało
oświęcimskie
centrum kultury

Litery uporządkowane od
1 do 21 utworzą rozwiązanie: przysłowie niemieckie.
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 18 maja
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 3/2022 brzmi:
„Egoizm jest trucizną przyjaźni”. Nagrodę otrzymuje
p. Zuzanna B. Gratulujemy!
Z nagrodzoną skontaktujemy się telefonicznie.

Poziomo:
1) Sklep z powierzonym towarem;
* Krawiecki zasięg;
2) Wyposażenie wyprawy;
3) Potocznie o sośnie lub świerku;
* Wątek, fabuła;
4) Kolekcja miłośnika filmów;
5) Broń osy;
* „...Nowego Jorku” film Scorsese;
7) Czym bogata tym rada;
* Komórka z Finlandii;
9) Szklany na przetwory;
* Góry z Turbaczem;
11) Lanie, baty;
* Duży garnek;
13) Węzeł;
* Kłamca, blagier;
14) Mieszkanka Czarnego Lądu;
15) Największa antylopa;
* H dla chemika;
16) Ażurowe pończochy;
17) Miś z Australii;
* Miniporcja energii;

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.

GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ

Pionowo:
A) Papierowy u Frąckowiak;
* Dekoracyjny motyw gotycki;
B) Góra przy kopalni;
C) Z tekstem tworzy piosenkę;
* Reperacja;
D) Taniec jak zakrętka;
E) Olbrzymie drzewo z Oregonu;
* Oprawa książki;
G) Zatarg, kłótnia;
* Generalna przed występem;
I) Połączenie nerwów;
* W Sezamie;
K) Błotna czyli kaczeniec;
* Walor moralny;
Ł) Ośmiobok;
* W wyposażeniu wędkarza;
M) Podwalina;
N) Pracuje w ubojni;
* Straż przyboczna władcy;
O) Miękka skóra;
P) Burak liściowy;
* Rodzinne miasto Jezusa.

KOLEJNE WYDANIE
„Głosu Ziemi
Oświęcimskiej”
wE WTOREK,
24 maja 2022 R.
„gzo” W FORMIE
ELEKTRONICZNEJ
dostępny NA
WWW.OCK.ORG.PL
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