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Kulturalnie od 60 lat
W 2022 roku mija sześćdziesiąt lat od otwarcia miejsca, w którym nie tylko oświęcimianie mogą rozwijać swoje pasje kulturalne, obcować ze sztuką, realizować artystyczne projekty i brać udział w wielu wydarzeniach: spektaklach teatralnych,
koncertach, seansach filmowych, przedstawieniach kabaretowych.

rozbujał publiczność i „przeniósł” w minione lata. Impreza
jubileuszowa zakończyła się po
zmroku spektaklem świetlnym
– mappingiem 3D z pokazem
laserów przestrzennych.
„Wehikuł czasu” nie był jedynym wydarzeniem obchodów
60-lecia
ZDK–MOK–OCK.
Wkrótce przed nami kolejne
duże przedsięwzięcie, jednak
o innym charakterze – wystawa
malarstwa Witolda Kaczanowskiego (autora polichromii na
sklepieniu sali widowiskowej
OCK), której otwarcie nastąpi przy okazji zbliżającego się
Święta Miasta Oświęcim. Mimo
że artysta skończył w maju
90 lat, cały czas jest aktywny
zawodowo i zapowiedział, że na
wystawie w galerii „Tyle światów” OCK zaprezentuje sporo
swoich najnowszych prac.
W ramach obchodów jubileuszu od maja realizowany jest
projekt wyświetlania w Naszym
Kinie archiwalnych nagrań
z serii Zakładowych Kronik
Filmowych
zrealizowanych
przez Henryka Lehnerta, utytułowanego filmowca z Amatorskiego Klubu Filmowego
„Chemik”. Kroniki emitowane
są przed wybranymi filmami
w Naszym Kinie. Trwa również
proces digitalizacji tych nagrań,
który ocali je od nieuchronnej degradacji, spowodowanej
niszczeniem oryginalnego nośnika – taśmy 16 mm. Instytucja jest też w trakcie procesu
nabycia praw do posługiwania
się materiałem odnalezionym
w archiwach Polskiej Kroniki Filmowej. Materiał o ZDK
pochodzący z 1961 r. ukazuje
nowo wzniesiony budynek jako
przykład nowatorskiej, nowoczesnej architektury.
Historia instytucji jest bogata,
ciekawa i różnorodna. Byliśmy
ciekawi, czy dla Moniki Świętek-Smrek, dyrektor Oświęcimskiego Centrum Kultury, która
rok temu przejęła stery w placówce, dzieje tego miejsca są
inspirujące w obecnej pracy.
– Hasło jubileuszu „Kulturalnie od 60 lat” ma swój ciężar
gatunkowy. Sześć dekad działania instytucji kultury to bardzo
długi czas. W przeważającej
większości wydarzenia organizowane w OCK są cykliczne
i mają wieloletnią tradycję, stały się swoistą marką miejsca.
To budzi szacunek, czasem
wręcz onieśmiela, mimo że niekiedy kiełkuje myśl o pewnej

Fot. OCK, Mykhailo Kapustian

Oświęcimskie Centrum Kultury w tym roku obchodzi jubileusz 60-lecia instytucji kultury,
która przez sześć dekad pod
różnymi nazwami mieściła się
w charakterystycznym modernistycznym budynku przy
ul. Śniadeckiego 24.
10 marca 1962 roku, w obecności wielu znakomitych gości, oficjalnie zainaugurowano działalność Zakładowego
Domu Kultury Zakładów Chemicznych Oświęcim, a przecięcia wstęgi dokonał między
innymi ówczesny premier Józef
Cyrankiewicz. Na przestrzeni ostatnich 60 lat w budynku przy ul. Śniadeckiego 24
kolejno funkcjonował: Zakładowy Dom Kultury Zakładów Chemicznych Oświęcim
(1962–1996), Miejski Ośrodek
Kultury (1996) i Oświęcimskie
Centrum Kultury (od 1996 do
dzisiaj). Po przekazaniu przez
ZChO budynku ZDK miastu
Oświęcim od 1 lipca 1996 roku
stał się on siedzibą Miejskiego
Ośrodka Kultury, działającego w innej lokalizacji od 1991
roku. Kilka miesięcy później,
16 grudnia 1996 r. Miejski
Ośrodek Kultury zmienił nazwę na Oświęcimskie Centrum
Kultury.
I tak najlepsze tradycje, osiągnięcia i sukcesy Zakładowego
Domu Kultury oraz Miejskiego Ośrodka Kultury stały się
podstawą działalności Oświęcimskiego Centrum Kultury.
O historii budynku, funkcjonowaniu instytucji, a także
o sekcjach i zespołach traktuje
tegoroczny comiesięczny cykl
artykułów pn. „Jubileusz ZD–
MOK–OCK” Kamili Drabek.
Oświęcimskie Centrum Kultury jest jedną z większych instytucji kultury funkcjonujących
na terenie Małopolski Zachodniej, przyciągającą twórców,
artystów i przede wszystkim
odbiorców w każdym wieku.
Prowadzi działalność o charakterze lokalnym, zaspokaja-

Oświęcim

jąc potrzeby kulturalne mieszkańców Oświęcimia i powiatu
oświęcimskiego, jak również
o charakterze ogólnopolskim
i międzynarodowym.
24 czerwca na parkingu przed
OCK wspólnie z oświęcimianami świętowaliśmy urodziny
instytucji. Schody wiodące do
wejścia głównego i plac przed
OCK stały się tego dnia niecodzienną sceną plenerową jubileuszowej imprezy pn. „Wehikuł
czasu”. Wydarzenie rozpoczęło
się prezentacjami artystycznymi zespołów i sekcji działających w Oświęcimskim Centrum Kultury i Osiedlowym
Domu Kultury Zasole (powsta-

łego w 2019 roku i będącego integralną częścią OCK): Orkiestry Miasta Oświęcim, Chóru
Miasta Oświęcim, Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca
Miasta Oświęcim „Hajduki”,
Formacji Tańca Towarzyskiego
„Elita Lejdis”, zespołu tanecznego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku „Pretty Woman”, zespołu wokalnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Ballada”,
chóru dziecięcego Osiedlowego Domu Kultury Zasole,
uczestników zajęć wokalnych
„Śpiewać każdy może” w ODK
Zasole oraz gościnnie Wiesława
„Dzikiego” Kaniowskiego i Tadeusza Liszewskiego.

Najmłodszym czas umilały
animacje: malowanie twarzy,
plecenie kolorowych warkoczyków, skręcanie baloników, kolorowanki, przebieralnia ze strojami krakowianki i krakowiaka.
Podczas wydarzenia przeprowadzono konkurs na najlepsze
hasło promujące Oświęcimskie
Centrum Kultury, a zwycięzcy
otrzymali pakiet zaproszeń na
wydarzenia z jesiennej oferty
instytucji.
Koncert polskich i światowych
przebojów w wykonaniu Sylwii
Frączek, Marcina Jajkiewicza
i Jakuba Oczkowskiego z zespołem pod kierownictwem
muzycznym Mateusza Dudka

15

zmianie. Mam świadomość, że
na taką historię pracuje się długo i żmudnie, długo też buduje
się publiczność każdego wydarzenia. Jest to wielki potencjał
tego miejsca. Dlatego jestem
zdania, że warto te wydarzenia
pielęgnować, przez co rozumiem rozwijanie ich i dostosowywanie do zmiennej rzeczywistości. Staram się, aby nie
rezygnować na razie z niczego,
co wypracowali dotąd moi znakomici poprzednicy. Jednocześnie chciałabym też wprowadzić
stopniowo nowe propozycje,
co chyba nie powinno nikogo
dziwić – mówi Monika Świętek-Smrek, dyrektor Oświęcimskiego Centrum Kultury.
Nadchodzi początek nowego
sezonu artystycznego, a to wiąże się z przedstawieniem odbiorcom propozycji i repertuaru na nadchodzące miesiące.
Stali bywalcy zajęć i uczestnicy
sekcji nie powinni się martwić,
ponieważ większość dotychczasowych zajęć z nieznacznymi
modyfikacjami będzie kontynuowana. A czy można liczyć
też na nowości?
– Moją idée fix była pracownia ceramiki. Taka pracownia
jest obecnie standardem nawet
w mniejszych ośrodkach kultury. Daje duże możliwości organizacji różnorakich warsztatów,
a także wykonywania przedmiotów na użytek własny instytucji, np. w zakresie wytwarzania nagród, okolicznościowych
upominków itp. Do tej pory
takie zajęcia były organizowane
w ODK Zasole, ale w oparciu
o zewnętrzną pracownię i wypał. W ubiegłym roku zakupiliśmy piec do wypału ceramiki,
cały czas systematycznie wyposażamy pracownię zarówno
w OCK, jak i w ODK Zasole,
a kilku pracowników uczęszcza
na specjalistyczny, pięciostopniowy kurs wypału ceramiki
i szkliwienia. Za nami już kilka
krótkich warsztatów. W nadchodzącym sezonie artystycznym planujemy uruchomienie
regularnych zajęć warsztatowych z ceramiki, opartych na
własnych pracowniach i pracownikach.
Wśród nowości w zakresie
plastyki planujemy kurs „Tajemnicza sztuka pisania ikon”
w wersji podstawowej oraz zaawansowanej. W maju i czerwcu
przeprowadziliśmy taki kurs...
Czytaj dalej s. 2
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Sąsiedzka marina
Mieszkańcy oświęcimskiego osiedla Pod Borem poczują
nadmorski klimat dzięki spotkaniom w ramach projektu pn.
Sąsiedzka marina, czyli wakacje Pod Borem.
– Marina Pod Borem jest
przede wszystkim portem dla
sąsiadów, którzy wspólnie spędzają wakacyjny czas. Mieszkańcy zacumują w porcie, żeby
się wspierać, rozmawiać, zwyczajnie z sobą być, a przy tym
dobrze się bawić – informuje
Monika Sobota, aktywistka
z osiedla Pod Borem.
W ramach projektu nieformalna grupa Osiedlowe Aktywistki
we współpracy z Radą Osiedla
Pod Borem proponuje mieszkańcom szereg działań, między
innymi warsztaty rękodzielnicze. 15 lipca podczas Rejsu
w nieznane wykonano morskie
magnesy na lodówkę. 5 sierpnia na osiedlowym boisku przy

W projekcie przewidziano też
wspólne spotkanie mieszkańców przy ognisku pn. Sąsiedzi
naprzód! (10 września, godz.
15:00). Będą szanty, śpiewy, biesiadowanie, prażone i kiełbaski.
Dzieci będą mogły wziąć udział
w pirackich potyczkach – zabawach sportowych na wesoło,
a dorośli nauczą się wiązania
żeglarskich węzłów.
– Wypływając z Mariny Gliwice pasażerskim statkiem Fox-trot, jak żeglarze wybierzemy
się w rejs po Kanale Gliwickim. Po raz kolejny udało się
zdobyć grant z FIO Małopolska Lokalnie, a zatem możemy wspólnie z mieszkańcami
osiedla fajnie spędzić wakacyj-

Fot. zbiory organizatora

ul. Granicznej (godz. 16:00)
uczestnicy zrobią ramki na
zdjęcia ozdobione wyrzeźbioną
z masy porcelanowej latarnią
morską.

Międzypokoleniowy piknik
Smacznie, muzycznie, a przede wszystkim międzypokoleniowo powitano lato w ogrodzie Dziennego Domu Pomocy.
To było radosne i pełne atrakcji popołudnie. 21 czerwca na
najmłodszych czekała dmuchana zjeżdżalnia, bańki mydlane,
wielka kolorowanka i animacje
ze żłobkowymi ciociami. Były
też musy owocowe, wata cukrowa i popcorn. Maluchy, które
pobawiły się już we wszystko,
chętnie lepiły babki z piasku
na „plaży”, z której w letnie dni
korzystają pensjonariusze DDP.
Dorosłych od wejścia witał
zapach kiełbasek z grilla, kaszanki i prażonych. Dla ama-

Integracyjnie i na sportowo
Motywem przewodnim tegorocznego pikniku integracyjnego dla osób niepełnosprawnych z problemami zdrowia psychicznego był sport i jego różne dyscypliny.
Stowarzyszenie „Bratnich Serc”
dla Ludzi Chorych w Oświęcimiu wraz ze Środowiskowym Domem Samopomocy
w Oświęcimiu zorganizowało
23 czerwca Piknik Integracyjny
„Ze sportem przez życie”. Jego
celem była aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych

z problemami zdrowia psychicznego i promowanie zdrowego stylu życia.
Wydarzenie rozpoczęło się na
Orliku – boisku przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących
Mistrzostwa
Sportowego i Technicznych
w Oświęcimiu, gdzie rozegrano
Fot. zbiory organizatora

eksperymentalnie i spotkał się
on z dużym zainteresowaniem
odbiorców. Prowadzącym jest
Mikołaj Fediv – ukraiński plastyk ze Szkoły Artystycznej
w Drohobyczu. Uczestnicy
będą przygotowywać od podstaw deskę pod ikonę, sami
stworzą farby temperowe z kurzego żółtka i pigmentu, będą
szkolić się w trudnej sztuce
malowania postaci według kanonu obowiązującego w ikonie.
Jest to bardzo ciekawe i rozwijające doświadczenie, poza tym
pozwala nam zbliżyć się kulturowo z naszymi przyjaciółmi
z Ukrainy. Myślę, że to ciekawy
i pożyteczny projekt, szczególnie w obecnych czasach.
Chcemy uruchomić również
nowe zajęcia ruchowe, takie
jak tai-chi, taniec z elementami
choreoterapii czy joga (ta ostatnia jako propozycja w ODK
Zasole). Ponadto nadal zapraszamy na zajęcia latino dla pań,
które pomagają budować świadomość własnego ciała, pewność siebie i przede wszystkim
pięknie się poruszać.
Planujemy otwarcie nowych
formacji tanecznych dla dzieci i młodzieży. Zapraszamy
dziewczęta na zajęcia taneczne
do formacji Elita Lejdis Junior
oraz dzieci do nauki tańca towarzyskiego w parach. Taniec był
niegdyś bardzo mocną stroną
OCK. Obecnie z dawnych formacji została tylko jedna – Elita
Lejdis. Pandemia, a następnie
śmierć Pawła Kaźnicy, świetnego choreografa i trenera, który
przez wiele ostatnich lat budował osiągnięcia OCK-owskich
formacji, spowodowały, że ta
dziedzina artystyczna przestała
się u nas rozwijać. Chciałabym
to zmienić i próbować odbudować taniec w OCK. Myślę, że
Paweł również by sobie tego życzył. Zaznaczam jednocześnie,
że program zajęć na nowy rok
artystyczny jest jeszcze w fazie
ustaleń. Ogłosimy go początkiem września. Mam nadzieję,
że uda nam się Państwa mile
zaskoczyć – informuje dyrektor
OCK.
Zajęcia stałe, praca w zespołach
i sekcjach artystycznych to ważne płaszczyzny działań samorządowych instytucji kultury,
ale nie jedyne. W dzisiejszych
czasach wydaje się, że wszystko
już „przerabialiśmy”, że w kulturze ciężko jest odkryć i stworzyć od podstaw coś nowego.
Jednak niezmiennie istotnym
jest, by trafnie diagnozować
potrzeby lokalnej społeczności
i odpowiadać na nie, a także
by kształtować umiejętności
doświadczania różnych form
działalności kulturalnej. Jaki
jest kierunek dalszego funkcjonowania Oświęcimskiego Centrum Kultury?
– OCK od kilku lat realizuje
projekt pn. „Dom otwarty”, polegający na organizacji kwartalnych wydarzeń z siedmiu
dziedzin sztuki, ułatwiając dostęp do przedsięwzięć. Projekt
„Dom otwarty” chcę rozwinąć
jako pomysł na działalność
OCK-ODK Zasole w ogóle.
„Dom otwarty” traktuję jako
motto działania w zakresie wy-

kreowania przestrzeni przyjaznej mieszkańcom, tak aby stali
się domownikami tego miejsca.
Chodzi tu przede wszystkim
o atmosferę otwartości, akceptacji, zaproszenia do wspólnych
działań. Ludzie, którzy przychodzą do domu kultury nie
tylko konsumują kulturę, ale
też ją współtworzą. Kultura to
wytwór człowieka, naturalne
więc, że do jej tworzenia potrzebni są ludzie. Ważne, aby
mieszkańcy mieli poczucie, że
w OCK-ODK – „Domu otwartym” są u siebie, że to ich miejsce, gdzie mają zapewniony
komfort działania, nie są poddawani ocenie, np. pod względem kompetencji w odbiorze
kultury, a przede wszystkim
są zachęcani do uczestniczenia
w kulturze w ogóle. Koncepcja
ta jest zgodna z popularną obecnie ideą tzw. „trzeciego miejsca” Raya Oldenburga, gdzie
instytucja kultury, obok domu
i miejsca pracy, może być miejscem „pośrodku”, wybieranym
jako wartościowa alternatywa
miejsc typowo rozrywkowych.
Chciałabym, aby OCK było takim miejscem „pośrodku”.
Ideę otwartości chciałabym realizować w oparciu o współpracę z organizacjami pozarządowymi, radami osiedli, szkołami,
przedszkolami, innymi instytucjami w Oświęcimiu czy grupami mieszkańców. Odkąd objęłam funkcję dyrektora staram
się konsekwentnie realizować
ten pomysł, chętnie podejmując współpracę i zapraszając do
niej nowych partnerów. Mamy
to szczęście, że żyjemy w mieście, gdzie nie brak ludzi kreatywnych, a oferta kulturalna
jest niezwykle bogata. To bardzo inspirujące, że można razem tworzyć wachlarz propozycji dla Państwa.
Oczywiście nie zapominam
w swoich planach o edukacyjnej funkcji OCK. Wszelka
twórczość potrzebuje odbiorcy,
czyli „oka i ucha”, dla którego
powstaje. Rozwój kultury może
się dokonać dzięki edukowaniu społeczeństwa do jej odbioru. Ważnym aspektem jest
kontynuacja dotychczasowych
działań OCK. Staram się, aby
oferta OCK w tym zakresie była
zróżnicowana, z myślą o możliwie szerokiej rzeszy odbiorców. Istotnym aspektem jest,
aby OCK było otwarte na nowe
zjawiska kultury, w tym sztukę współczesną, nowe media,
działania interdyscyplinarne,
umożliwiając lokalnej społeczności zapoznanie się z nimi
i poprzez edukację świadome
uczestniczenie w głównym nurcie kultury – zaznacza Monika
Świętek-Smrek.
– Na koniec chciałabym zaprosić wszystkich Państwa do
korzystania z oferty Oświęcimskiego Centrum Kultury.
Po trudnym okresie pandemii
wracamy z regularnym repertuarem i zajęciami stałymi. Zapraszamy do włączania się do
kultury, współdziałania, dzielenia się pomysłami. Chcemy być
z Wami i dla Was – dla widzów,
naszych odbiorców – podkreśla
dyrektor.
– Marzena Wilk

turniej piłki nożnej. Zwyciężyła w nim drużyna „Sami Swoi”
z Oświęcimia, drugie miejsce
na podium zajęły „Tygrysy” ze
Stowarzyszenia „Bratnich Serc”,
a trzecie drużyna ze Środowiskowego Domu Samopomocy
św. Faustyna w Tychach.
Potyczki sportowe kontynuowano później w ogrodzie
oświęcimskiego Środowiskowego Domu Samopomocy, był
rzut do celu, gra w piłkarzyki
i przeciąganie liny. Niemałe emocje wzbudził konkurs
malarski o sportowych marzeniach. Po obejrzeniu powstałe prace ukazały marzenia
uczestników o jeździe konnej,
piłkarskich mistrzostwach czy
też wielkoszlemowym turnieju
tenisowym na Wimbledonie.
Pogodny dzień sprzyjał przeprowadzonemu
pokazowi
mody sportowej, m. in. kolar-

ny czas! – mówi Adam Kusak,
przewodniczący Rady Osiedla
Pod Borem.
– Realizując inicjatywy społeczne (kilka edycji FIO), widzimy, że coraz częściej kontakt między sąsiadami naszego
osiedla nie ogranicza się tylko
do „dzień dobry”! Pod Borem
mieszkańcy traktują się jak
znajomi, z którymi spędzają
czas na piknikach, ogniskach,
warsztatach rękodzielniczych,
wspólnych wyjazdach organizowanych zarówno w ramach
projektów FIO Małopolska Lokalnie, ale również działań naszej rady osiedla i Klubu Seniora Jawor – podkreśla Krystyna
Kądziołka,
przewodnicząca
Klubu Seniora Jawor.
Projekt pn. Sąsiedzka marina,
czyli wakacje Pod Borem sfinansowano przez Małopolska
Lokalnie ze środków NOWEFIO, NIWCRSO, Komitet do
spraw Pożytku Publicznego
i Powiat Oświęcimski.
– In
torów słodkich smaków przygotowano domowe ciasta. Do
tego kawa, herbata, nieśpieszne rozmowy ze znajomymi
i nowo poznanymi... Bo przecież wspólne spędzenie czasu
z drugim człowiekiem, małym
czy dużym, to główny cel integracyjnych spotkań.
Tego dnia można było również
zadbać o zdrowie – skorzystać
z porady psychodietetycznej
i konsultacji w zakresie dobrego
słyszenia, a także zażyć ruchu –
tańcząc do muzyki na żywo lub
ćwicząc zumbę razem z Elżbietą Matulą z Salsa Fun.
Organizatorem
wydarzenia
był Dzienny Dom Pomocy
w Oświęcimiu, Miejski Żłobek
nr 1 w Oświęcimiu oraz Stowarzyszenie „Pokolenia”.
– ekt

skiej, motorowej i nawet przydomowej. Niektórzy wyróżniali
się specjalnie przygotowanymi
koszulkami, inni dla podkreślenia walorów sportowców płci
męskiej zapuścili różnorakie
wąsy na tę okazję. Kiełbaski
z grilla, krupnioki, grochówka
i smaczne ciasto niewątpliwie
wzmocniły uczestników po
emocjonujących wyzwaniach.
Oprawę muzyczną wraz z organizacją karaoke zapewnił
zespół „Rendez-Vous” z ŚDS
w Oświęcimiu.
– W imprezie uczestniczyło
około stu pięćdziesięciu osób.
Po okresie pandemii mogliśmy
przeżywać radość ze wspólnej
zabawy i świętować rodzinnie.
Serca biły ze zmagań sportowych, zadowolenia współzawodnictwa, a duch zwycięstwa
udzielił się wszystkim zaproszonym – mówi Sabina Studzińska, prezes Stowarzyszenia
„Bratnich Serc” dla Ludzi Chorych w Oświęcimiu.
Piknik został zorganizowany
w ramach projektu „W Rytmie
Zdrowia IV” prowadzonego we
współpracy ze Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu.
– In

wiadomości
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Rozpoczęcie budowy obwodnicy
z opóźnieniem
Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżoną decyzję środowiskową Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz utrzymujący ją w mocy wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego odnośnie obwodnicy Oświęcimia w ramach drogi ekspresowej S1. Rodzi to obawy władz miasta o dalsze losy inwestycji.
Skargę kasacyjną złożyło Towarzystwo na rzecz Ziemi,
które podnosi w niej, że znajdujący się w przebiegu drogi
planowanej obwodnicy most
nad Sołą będzie stanowił zagrożenie dla znajdującego się
pod nim ujęcia wody pitnej dla
Oświęcimia.
Obwodnica wraz z mostem jest
strategiczną inwestycją dla rozwoju Oświęcimia, dlatego prezydent miasta Janusz Chwierut
spotkał się z inwestorem, wykonawcą oraz prezesem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Oświęcimiu, aby
uzyskać niezbędne informacje,
poznać szczegóły i dalsze plany
działania.
Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie,
a wykonawcą Grupa Budimex,
która przygotowywała się do
rozpoczęcia prac w tym roku.
Według wstępnego harmonogramu miały się one zakończyć
w 2024 r.
Czy w tej sytuacji realizacja
obwodnicy Oświęcimia wraz
z mostem na rzece Sole jest zagrożona?
– Nie, realizacja obwodnicy
Oświęcimia nie jest zagrożona. Teraz Generalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska wyda
decyzję reformatoryjną dla inwestora. Na jej podstawie będziemy kończyli procedowanie
u wojewody małopolskiego decyzji umożliwiającej realizację
robót – informuje Robert Jakubiak, zastępca dyrektora ds.
inwestycji GDDKiA Oddział
w Krakowie.
W ocenie Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji
w Oświęcimiu ujęcie wody pitReklama

nej dla mieszkańców naszego
miasta jest bezpieczne.
– Nie wystąpiło zagrożenie dla
ujęcia wody w Oświęcimiu.
I takie zagrożenie w świetle
prac projektowych związanych
z budową przeprawy mostowej łączącej obwodnicę do S1
nie występuje. Od wielu lat
współpracujemy z inwestorem
i wykonawcą potencjalnego
mostu w przebiegu obwodnicy i wszelkie nasze uwagi
i zastrzeżenia zostają uwzględnione. Jako wodociągi mamy
zagwarantowaną pełną kontrolę na całym etapie realizacji
inwestycji po to, żeby badać,
czy wszystkie obowiązki, które nakładają na nas przepisy
w zakresie ochrony ujęcia,
będą wypełniane również
w trakcie prowadzenia prac
budowlanych i później w trakcie eksploatacji samego mostu.
Te zagrożenia, które mogłyby
wystąpić, zdiagnozowaliśmy.
Zostały opisane i zaprojektowano takie rozwiązania, które
zagrożenia te minimalizują do

zera. Oceniamy, że dwa projekty, czyli zdrowa woda dla
mieszkańców miasta Oświęcimia i budowa obwodnicy,
wyprowadzającej ciężki tranzytowy ruch poza miasto to są
dwa bardzo poważne projekty
ekologiczne, które są komplementarne. W naszej ocenie
mogą one świetnie współdziałać i jeden drugiego nie wyklucza – podkreśla Kazimierz
Homa, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Oświęcimiu.
W świetle pozyskanych podczas spotkania informacji włodarze Oświęcimia są spokojniejsi.
– Budowa obwodnicy wraz
z mostem na Sole i połączeniem z drogą ekspresową S1
jest strategiczna dla rozwoju
miasta Oświęcim zarówno pod
kątem transportowym, jak też
gospodarczym i turystycznym.
Od wielu lat czyniliśmy starania, które miały doprowadzić
do realizacji tego projektu.
Wydawało się, że jesteśmy już

bardzo blisko – został wybrany
wykonawca, są zabezpieczone środki, czekaliśmy tylko na
ostateczną decyzję ZRID, która
umożliwiłaby realizację tego
przedsięwzięcia. Przypomnę
w tym miejscu, że największym
problemem wydawała się kwestia związana z UNESCO, ale
finalnie udało się nam przekonać ekspertów do zgody na
budowę tej drogi. Natomiast
ku zaskoczeniu wielu okazało
się, że działania Towarzystwa
na rzecz Ziemi spowodowały
zatrzymanie procesu inwestycyjnego wyrokiem Naczelnego
Sądu Administracyjnego –
mówi Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia.
Miasto jest otwarte na wszelkie
formy pomocy i wsparcia, które
pomogą ruszyć inwestycji.
– Podczas spotkania zostaliśmy
trochę uspokojeni. Dyrektor
GDDKiA Oddziału Krakowskiego przedstawił, że istnieje
perspektywa uporządkowania
zaistniałego procesu prawnego, która ma szansę zakończyć
się w tym roku. Da to wykonawcy możliwość rozpoczęcia
prac również w tym roku. Jest
to jeszcze zależne od decyzji
zridowskiej wydawanej przez
wojewodę małopolskiego, dlatego liczymy, że w okresie jesiennym wojewoda ją wyda.
Spowoduje to oczywiście przedłużenie procesu inwestycyjnego, ale sama budowa obwodnicy Oświęcimia wraz z mostem
na Sole i połączenia jej z drogą
ekspresową S1 nie jest zagrożona. Wierzę w to, że w perspektywie kolejnych miesięcy
inwestycja zostanie rozpoczęta
i może za niespełna trzy lata
zostanie zakończona – zaznacza prezydent.
Obwodnica Oświęcimia będzie miała ponad 9 km długości i będzie wiodła przez trzy
nowe mosty: na Wiśle, Sole
i Młynówce, a także przez wiadukt kolejowy. Ma się zaczynać
na wysokości Bojszów. Będzie
przebiegać mostem na Wiśle
przez Pławy, następnie tunelem pod torami kolejowymi
i ulicą Ostatni Etap. Na granicy
Oświęcimia i Rajska przetnie
ul. Legionów, przejdzie nowym
mostem przez Sołę na wysokości ogródków działkowych na
Kamieńcu i przez ul. Jagiełły.
Później wiodła będzie granicą
stawu Adolfin obok ogródków
Stare Stawy i za marketem Castorama włączy się do DK 44.
Powstanie obwodnicy zmieni
całkowicie i poprawi układ komunikacyjny Oświęcimia, włączając go w sieć dróg szybkiego
ruchu i autostrad.
– Marzena Wilk

felieton
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kamila drabek

Tamto lato, to lato

M

imowolnie wracam ostatnio myślami do wakacji
1980 r. To było chłodne lato. Właściwie – zimne.
Poza tym wilgotne i deszczowe. Mimo chłodu
temperatura wydarzeń była ogromna. Wprowadzono podwyżki cen mięsa i jego przetworów. Wzrost cen
wywołał strajki protestacyjne w dużych zakładach pracy, m.in.
w Mielcu, Ursusie, Poznaniu, Sanoku i Tarnowie, później
w Świdniku, a następnie rozszerzył się na całą Lubelszczyznę.
Państwowa telewizja (innej wówczas nie było) ukazywała nieprawdziwy obraz rzeczywistości. Komunistyczna propaganda
mydliła oczy obywatelom Polski, która znalazła się w kryzysie.
Oglądaliśmy relacje z letnich igrzysk olimpijskich w Moskwie, podczas których Władysław Kozakiewicz ośmielił się
pokonać radzieckiego tyczkarza i zdobył złoty medal. A potem
pokazał… Tak zwany gest Kozakiewicza naśladowaliśmy, my
dzieciaki, przez kolejne lata. A potem nastąpił sierpień… Miesiąc, który szczególnie zapisał się w historii PRL. W wakacje
pracownicy ZChO z rodzinami wypoczywali w Międzybrodziu,
w Dąbkach, w Makowie Podhalańskim i innych kurortach,
gdzie mieściły się zakładowe domy wczasowe. Dzieci bawiły
się na koloniach. W 1980 r. inflacja wynosiła oficjalnie
9,4 proc., by w ciągu 10 lat dojść do poziomu 585,8 proc.
Stopniowo stawaliśmy się biednymi milionerami.
Dzisiaj… też mamy wakacje. Inflacja wg GUS wynosi
15,6 proc. Nie oglądamy igrzysk, tylko relację z najkrwawszej
wojny od dekad, która toczy się tuż obok. Upały na zmianę
z niszczycielskimi burzami demolują nasze poczucie bezpieczeństwa. Poznaliśmy prawdziwe znaczenie słowa pandemia.
Ceny rosną w przerażającym tempie, a porządek świata, który
zapewniał nam poczucie stabilności, legł w gruzach.
Poza tym nie mamy Kozakiewicza…		

O działalności Archiwum
„Wokół historii Auschwitz”
to cykl bezpłatnych spotkań
edukacyjnych, podczas których mieszkańcy Oświęcimia
i okolic mogą pogłębić swoją
wiedzę o dziejach niemieckiego nazistowskiego obozu.

obozowe, kopie dokumentów
otrzymane z innych instytucji
w kraju i za granicą, materiały
źródłowe powstałe po wojnie,
takie jak m.in. wspomnienia, relacje byłych więźniów,
materiały procesowe dotyczące
zbrodniarzy hitlerowskich,
a także fotografie, mikrofilmy,
Kolejne spotkanie w ramach
negatywy, filmy dokumentalne,
projektu odbędzie się 5 sierpopracowania, recenzje, referaty,
nia w siedzibie Międzynaroscenariusze wystaw i filmów.
dowego Centrum Edukacji
„Wokół historii Auschwitz” to
o Auschwitz i Holokauście,
projekt Międzynarodowego
przy ul. Stanisławy LeszCentrum Edukacji o Auschwitz
czyńskiej 15. W programie
i Holokauście, będącego inteprzewidziano dwie godzinne
gralną częścią Państwowego
prezentacje: o godz. 16:30
Muzeum Auschwitz-Birkenau.
prezentację pt. „Historia KL
Udział w spotkaniach jest
Auschwitz zapisana w dokubezpłatny, jednak liczba miejsc
mentach” na temat działalnojest ograniczona, dlatego trzeba
ści Archiwum Państwowego
się na nie zapisać telefoMuzeum Auschwitz-Birkenau,
nicznie pod nr 338448121
a o godz. 17:45 prezentację
(8:00–15:00) lub poprzez
„Historia KL Auschwitz w obrazach i dźwiękach” o audiowi- formularz zgłoszeniowy online:
zualnych zasobach muzealnego https://forms.gle/3TELndR9dUuvSAL77.
archiwum.
Termin rejestracji na spotkanie
Archiwum Państwowego
upływa 2 sierpnia, a o zakwaMuzeum Auschwitz-Birkenau
lifikowaniu decyduje kolejność
gromadzi, przechowuje i udozgłoszeń. W razie dodatkowych
stępnia archiwalia związane
pytań informacji udziela Anna
przede wszystkim z historią
Stańczyk: anna.stanczyk@
KL Auschwitz oraz częściowo
auschwitz.org lub nr tel.
także innych obozów kon338448128.
centracyjnych. W zasobach
– In
archiwum znajdują się oryginalne niemieckie dokumenty
Płatne

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców ul. Szpitalnej, ul. Szpitalna 48/9
podaje do publicznej wiadomości o likwidacji Stowarzyszenia
nr KRS 0000126309 na podstawie uchwały nr 2/2022 podjętej
na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu 18.03.2022 r.
oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa
Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS
z dnia 21.06.2022 sygn. sprawy: KR.XII NS-REJ.KRS/007317/22/936.
Likwidatorami Stowarzyszenia ustanowieni zostali: Robert Chrobak,
Zdzisław Buchta, Paweł Balwierz, Andrzej Gudyka.
Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku
do Stowarzyszenia w terminie do 30 dni od ukazania się ogłoszenia.
Zarząd Stowarzyszenia
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lato w mieście

Koncerty na wynos

Chorzy na bluesa

blondynki” czy „Powróćmy jak
za dawnych lat...”.
Trzecia odsłona projektu
odbyła się wieczorem na
Rynku Głównym. Koncert pt.
„Kiepuriada” przywołał nieco
zakurzone dzisiaj piosenki
z okresu dwudziestolecia
międzywojennego,
wykonywane przez Márthę
Bezpłatne wydarzenie,
Eggerth i Jana Kiepurę. Artyści
którego organizatorem było
ci stanowili jedno z najbardziej
Stowarzyszenie Operetka
znanych małżeństw w historii
Wrocławska miało trzy
Polski. Pozostawili po sobie
odsłony. Koncert „Lata 20.,
prócz wielu miłych wspomnień
lata 30. na wynos!”, który
i zasług dla naszej kultury,
zabrał widzów w podróż
także wiele przebojów.
po kabaretowym świecie
polskich przebojów Eugeniusza Koncert przeplatany był
anegdotami i wspomnieniami
Bodo, Hanki Ordonówny,
z życia Eggerth i Kiepury,
Mieczysława Fogga, Sławy
a jego wyjątkowym
Przybylskiej, Jana Kiepury
akcentem było wspólne,
odbył się w parku Zasole
ze słynnym małżeństwem
i przed Oświęcimskim
i wykonawcami, zaśpiewanie
Centrum Kultury.
przeboju wszechczasów „Usta
Publiczność dała się ponieść
milczą, dusza śpiewa”, które
świetnym wykonaniom
było możliwe dzięki emisji
pochodzących z wodewili
zrekonstruowanego cyfrowo
i pierwszych polskich
nagrania.
przedwojennych filmów
II Oświęcimski Festiwal
utworów kabaretowych.
Operetkowy był
Nie zabrakło takich piosenek,
współfinansowany przez
jak: „Gramofonomanka”,
Miasto Oświęcim.
„Umówiłem się z nią na 9”,
– In
„Zimny drań”, „Brunetki,
Znakomici muzycy wystąpili
w plenerze w ramach
II Oświęcimskiego Festiwalu
Operetkowego, popularyzując
sztukę operetkową
i rozsławiając polskie piosenki
z okresu dwudziestolecia
międzywojennego.

Fot. zbiory organizatora

Fot. zbiory organizatora, M.Hofbauer

Czwartą już edycję przedsięwzięcia zainaugurował
8 lipca występ zespołu „Łaska”.
Grupa muzykuje od niedawna
przy oświęcimskim Oratorium, a w jego skład wchodzi
młodzież oraz duchowni.
Natomiast 15 lipca zaśpiewali
uczniowie studia muzycznego
Voicesing. Przed nami jeszcze
m.in.: występ młodzieżowej
orkiestry salezjańskiej „Sokoły”
(22.07), koncert trio gitarowego Tres Notas z Bielska-Białej

nie tylko charakterystycznych
dla różnych krajów tańców,
ale też instrumentów.
Uczestnicy wykonali również
samodzielnie las w słoiku,
a przy okazji posłuchali
Dotychczas dzieci miały
o podstawowych prawach fizyki
okazję doświadczyć szybkiej
i chemii, z którymi stykamy
charakteryzacji, krótkich
się na co dzień i doświadczyli
zadań aktorskich i wykonać
wielu eksperymentów.
samodzielnie lalki teatralne
Dzieci ozdobiły wakacyjne
i pacynki na zajęciach pn.
bawełniane torby, zrobiły
„RobiMY teatr”. Podczas
kolorową biżuterię czy też
warsztatów filmowych
czworonożnych przyjaciół
„Magiczne studio” uczestnicy
uczyli się m.in., jak zastosować z masy solnej podczas
warsztatów plastycznych.
technikę obróbki obrazu
Były też zajęcia taneczne
tzw. green screen i sami
z elementami animacji i zabaw
występowali przed kamerą
muzycznych oraz warsztaty
w specjalnie przygotowanym
teatru ruchu z elementami
studio. Taneczne warsztaty
„W radosnych rytmach dookoła pantomimy.
– In
świata” umożliwiły poznanie
Program Wakacji 2022
z Oświęcimskim Centrum
Kultury jest niezwykle
urozmaicony.

Letnie w Bergsonie granie...

„Boskie Granie”

„Boskie Granie” to nazwa
letniej sceny muzycznej, w ramach której w każdy wakacyjny piątek o godz. 20:00 na
placu św. Jacka odbywają się
koncerty.

Mogła przekonać się o tym
oświęcimska publiczność, która
wysłuchała przebojów grupy,
jak i piosenek z najnowszej,
nagrodzonej przez miesięcznik
Twój Blues płyty. Słuchaczy
nie zraziła kapryśna tego dnia
pogoda.
Tradycji stało się zadość
Sławka Wierzcholskiego
i podczas tegorocznej edycji
miłośnikom bluesa
– koncerty rozpoczął Wiesław
przedstawiać nie trzeba.
„Dziki” Kaniowski wraz
Większość wychowała
z Tadeuszem Liszewskim,
się na jego piosenkach,
pomysłodawca imprezy
publikacjach i radiowych
i ikona lokalnej sceny. Jak
audycjach. Wirtuoz
zawsze sporo fanów przyszło
harmonijki ustnej, wokalista,
propagator muzyki bluesowej, właśnie ze względu na
występ jednego z najbardziej
od dziesięcioleci na scenie
rozpoznawalnych oświęcimian.
wraz z Nocną Zmianą Bluesa
w końcu zawitał na oświęcimski Zestawu dopełniła prowadzona
przez Bogdana Rumiaka
festiwal. Przez czterdzieści
grupa BR Band. Zespół z Żor
lat działalności zespół nie
zaprezentował ciekawą
tylko zjeździł Polskę wszerz
mieszankę elektrycznego
i wzdłuż, ale i miał okazję
bluesa, funku i rock’n’rolla.
koncertować w Memphis,
czyli w jednym z mateczników Kto jeszcze nie zachorował
na bluesa – nawiązując do
tradycyjnej amerykańskiej
znanej piosenki gwiazdy
muzyki, jak i w egzotycznym
wieczoru – temu radzimy. Soła
Zimbabwe. Jedno jest pewne
Blues Festiwal jest doskonałą
– bluesmani są jak wino.
okazją, by rozpocząć swą
Ta okrągła czterdziestka
nie ciąży na muzykach, a wręcz przygodę z tą muzyką.
– Paweł Lach
dodaje im na scenie skrzydeł.
Nocna Zmiana Bluesa
ze Sławkiem Wierzcholskim
na czele była gwiazdą
tegorocznego festiwalu Soła
Blues Oświęcim, który 16 lipca
ściągnął na oświęcimski rynek
licznych fanów dobrej muzyki.

Wakacje z OCK

(29.07), a tydzień później posłuchamy Scholi Canticum (5.08).
Warto zajrzeć w piątkowy
wieczór na plac św. Jacka,
by znaleźć się – jak powiedział
ks. Dariusz Bartocha, otwierając
cykl koncertów – w przestrzeni
między zwyczajnością a świętem, wypełnionej pięknem,
wzruszeniem, zamyśleniem,
radością, wspólnym byciem
ze sobą.
„Boskie Granie” organizowane
jest przez Salezjanów Księdza
Bosko z Oświęcimia oraz Byłych
Wychowanków Salezjańskich,
a współfinansowane przez Towarzystwo Salezjańskie i Miasto
Oświęcim.
– ekt

10 lipca, w ramach wakacyjnych
propozycji działającego
w OCK Oświęcimskiego Klubu
Fantastyki, odbył się pierwszy
w Polsce drużynowy turniej
w bitewną grę „A Song of Ice
& Fire”, która osadzona
jest w wykreowanym przez
Georga Martina świecie,

znanym też serialu „Gra
o tron”. Najlepsi okazali się
reprezentanci Warszawy, drugie
miejsce przypadło drużynie
z Wrocławia, a brązowe medale
trafiły do reprezentantów
OKF-u z Nowego Bierunia.
– Paweł Lach

Strefa wypoczynku na bulwarach

W tym roku po raz pierwszy
Café Bergson zaprosiła do
siebie dzieci i młodzież na
wakacyjne zajęcia.

karciane i fabularne, ćwiczenia
pamięci, spostrzegawczości
i refleksu, gry plenerowe oraz
zabawy rozwijające zdolności
słowne, liczbowe, wzrokowoOd 4 do 9 lipca trwało „Letnie -przestrzenne i twórcze.
w Bergsonie granie – zdolności Wycieczka do Sztolni Królowa
rozwijanie”. Na dzieci w wieku Luiza w Zabrzu zakończyła
wakacyjne zajęcia.
9–12 lat codziennie czekały
– In
rozgrywki w gry planszowe,
Przed nami jeszcze dwa ciekawe, muzyczne wydarzenia.

Specjalnym gościem koncertu
będzie Glen Matlock, członek
założyciel kultowego brytyjskiego zespołu punkowego the Sex
28 lipca o godz. 21:00 w synagodze Chewra Lomdej Miszna- Pistols. Bilety w cenie 30 zł.
Natomiast 19 sierpnia o godz.
jot wystąpi Raymond Meade.
Muzyk wraca do Polski z projek- 20:00 w Café Bergson – Komety, uznawany za jeden z najtem One Night in Oświęcim,
ważniejszych polskich zespołów
aby zagrać koncert na rzecz
uchodźców z Ukrainy mieszka- alternatywnych XXI wieku.
jących obecnie w Oświęcimiu. Bilety w cenie 50 zł.

Fot. zbiory organizatora
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W strefie wypoczynku na bulwarach można bezpłatnie
skorzystać z leżaków, gier
ruchowych, stolikowych oraz
książek.
Strefa rozpoczęła działalność 25 czerwca. Tego dnia
na amatorów spędzania czasu

na świeżym powietrzu czekały
m.in. konkurencje sprawnościowe oraz plastyczne.
Przygotowana przez UM
Oświęcim strefa jest czynna od
poniedziałku do piątku w godz.
15:00–20:00, a w soboty i niedziele w godz. 13:00–20:00.
– ekt

lato w mieście
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Wakacje w Galerii Książki

Miejska Biblioteka Publiczna
Galeria Książki w Oświęcimiu
proponuje w wakacje projekt
pn. „Letnia ekobiblioteka”.
Dotychczas, podczas
różnych zajęć, dzieci miały
okazję wykonać m.in.
przydatne na co dzień
przedmioty ze zużytych
puszek, ekolampiony
ze słoików przyozdobione
polnymi kwiatami
i ziołami, szmaciane lalki
i przytulanki, żelowe świece
z muszelkami, kamykami
i suszonymi kwiatami,
a także, wykorzystując np.
sznurki, papier i makaron,
ekobiżuterię.
30 lipca Galeria Książki
organizuje dzień miłośników
gier planszowych pn. „Zgrany
Oświęcim”.
Wydarzenie odbędzie się
na Rynku Głównym w godz.
10:00–18:00. W programie:
rozgrywki, warsztaty, strefa
plastyczna dla dzieci, wypożyczalnia gier planszowych
i wielkoformatowych.

rakowa i dlaczego powstała, jak
wyglądał Oświęcim ze społecznością żydowską przed II wojną
światową i jak miasto zmieniło
się podczas okupacji niemieckiej, a także, kim byli ksiądz Jan
Skarbek i rabin Eliasz Bombach.
Cieszące się dużym zaintereKolejny spacer zatytułowany
sowaniem bezpłatne spacery
z przewodnikami zrzeszonymi „Bałwany w lecie” odbędzie się
w Stowarzyszeniu Dobrzy prze- 24 lipca o godz. 14:00 (zbiórka
w centrum Rynku Głównego)
wodnicy z Oświęcimia (więki przybliży uczestnikom histoszość grupy ukończyła kurs
przewodników, zorganizowany rię średniowiecznego Oświępod patronatem Urzędu Mia- cimia – trasa obejmie zamek,
rynek i bulwary nad Sołą.
sta Oświęcim) odbywają się
Ostatnie spotkanie pt. „Pekin
w każdą niedzielę lipca i rozw Oświęcimiu? Osiedle Chepoczynają się o godz. 14:00.
mików i jego historia” przeZa nami już trzy spotkania.
widziano na 31 lipca o 14:00
Pierwsze wiodło szlakiem bu(zbiórka przed wejściem do
dynków sakralnych w Starym
Oświęcimskiego Centrum
Mieście (kościół pw. Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Kultury). Ostatnia spacerowa trasa będzie wiodła od
Panny, obiekty salezjańskie
i zgromadzenia sióstr serafitek, OCK i obejmie poniemiecki
schron, murale, Pekin, Skowcmentarz parafialny). Drugie
wiązało się z legendami oświę- ronek, Galerię Książki wraz
z Aleją Pisarzy, kościół św.
cimskimi, a trasa przebiegała
z Rynku Głównego przez kapli- Maksymiliana i plac Pokoju.
cę św. Jacka, bulwary na wzgó- Spacery historyczne realizowane są przez Stowarzyszenie
rze zamkowe i wieżę. Trzecie
Dobrzy przewodnicy z Oświędotyczyło czasów tuż przed
wybuchem II wojny światowej cimia w ramach projektu
zatwierdzonego i finansowai okupacji niemieckiej – możnego przez UM Oświęcim.
na było dowiedzieć się m.in.,
– In
gdzie znajdowała się osada baLipcowe spacery historyczne
z grupą Dobrzy przewodnicy
z Oświęcimia ukazują ciekawe i mało znane wydarzenia
z dziejów naszego miasta.

Wakacje w Muzeum Pamięci
Oświęcimska książnica
proponuje też udział w dwóch
wakacyjnych konkursach.
„Recyklingowy bohater”
to konkurs rękodzielniczy
skierowany do dzieci
mieszczących się w dwóch
grupach wiekowych – do 7 lat
i od 8 do 12 lat, a „Wszędzie
dobrze, ale w domu najlepiej”
to rodzinny konkurs plastyczny.
W obu konkursach prace
można zgłaszać do 31 sierpnia,
a na zwycięzców czekają
nagrody rzeczowe. Regulaminy
dostępne są na stronie
internetowej organizatora
www.mbp-oswiecim.pl/.
– In

Za nami pierwsza odsłona
plenerowego kina na Rynku
Głównym. Projekcje filmowe
można było oglądać 1 i 2 lipca.

W sobotę, 6 sierpnia będzie
można zobaczyć „Skąd się biorą
sny” i „Ocalonych”, natomiast
dzień później – „Jak rozmawiać
z psem” i „W deszczowy dzień
Kolejna edycja kina pod chmur- w Nowym Jorku”. Wstęp wolny,
ilość miejsc ograniczona.
ką w pierwszy weekend sierpOrganizatorem przedsięwzięcia
nia. Tradycyjnie każdego dnia
jest Urząd Miasta Oświęcim.
zostaną zaprezentowane dwa
– ekt
filmy – o godz. 19:00 dla dzieci,
a o godz. 20:30 dla dorosłych.

Oświęcim –
tu się dzieje!
W wybrane wakacyjne
niedziele w godz. 12:00–
17:00 działa wypożyczalnia
kajaków.

Kolejne spływy planowane
są 21 sierpnia i 11 września,
oczywiście w zależności od
warunków atmosferycznych.
Bilet za miejsce w kajaku
2,5-kilometrowa trasa spływu w cenie 13 zł, ulgowy 9 zł.
wiedzie od tzw. „plaży” na bul- Organizatorem przedsięwzięcia jest Miejski Ośrodek Sportu
warach do progu wodnego
Kruki. Najbliższy termin, kiedy i Rekreacji w Oświęcimiu,
TKKF MOTOR Andrychów oraz
można podziwiać malowniMiejskie WOPR.
cze zakątki Soły to 24 lipca.
W ostatni lipcowy czwartek
na Rynku Głównym odbędzie
się impreza plenerowa
pod hasłem „Roztańczony
Oświęcim”.
Niektórzy już skorzystali
z możliwości nauki tańców
pod okiem profesjonalnych
instruktorów, bowiem 14 lipca
miała miejsce pierwsza część
przedsięwzięcia.

Fot. zbiory organizatora

Podczas spotkań uczestnicy
dowiedzieli się, czym
charakteryzują się morza
i oceany, stworzyli makietę
oceanicznego dna, a także
mieszkańców podwodnego
świata – płaszczki, żółwie,
ośmiornice, kolorowe rybki.
Dzieci wykonały też breloczki
w kształcie wieloryba,
którymi będą mogły ozdobić
swoje plecaki czy piórniki
oraz stworzyły ogromnego
wieloryba, ocean w pudełku,
a także nauczyły się piosenki
z przesłaniem ekologicznym.

Pracownicy ODK Zasole
w ramach popołudniowych
aktywności zorganizowali
dla dzieci i młodzieży
wycieczki do Muzeum
Pamięci Mieszkańców
Ziemi Oświęcimskiej
i do Miejskiego Zakładu
Komunikacji, w którym
uczestnicy zobaczyli m.in.
różne rodzaje autobusów,
zasiedli za kierownicą pojazdu,
obserwowali, jak ładuje się
elektryczny autobus i gościli
w dyspozytorni.
Były też rodzinne warsztaty,
podczas których dzieci wraz
z opiekunami pod opieką
instruktorek uszyły torby
i poduszki, wykorzystując
do tego materiał z koszulek.
– In

Kino plenerowe

Fot. zbiory organizatora

Fot. zbiory organizatora

Osiedlowy Dom Kultury
Zasole zaprosił najmłodszych
na tygodniowy cykl zajęć
pod intrygującym tytułem
„W brzuchu wieloryba”.

Z przewodnikiem po mieście

Fot. dobrzyprzewodnicy.pl

Wakacje z ODK Zasole

Cztery warsztaty wakacyjne
dla dzieci i młodzieży
przygotowali w lipcu
pracownicy Muzeum
Pamięci Mieszkańców Ziemi
Oświęcimskiej.

warto pomagać innym”
uczestnicy, w odniesieniu
do takich wartości,
jak dobroć, życzliwość
i wdzięczność poznali postacie
superbohaterów z czasów
okupacji niemieckiej i ich
historie, które znajdują się
Na zajęciach plastycznych
Program rozgrywek dostępny
na ścieżce edukacyjnej przy
pn. „Wspomnienia
na stronie internetowej organi- kamieniami „malowane”
budynku muzeum. Tematem
zatora i na plakatach. Dla zwy- uczestnicy tworzyli z kamieni, ostatniego spotkania były
cięzców rozgrywek i turnieju są fragmentów drewna i farb
legendarne opowieści
zaplanowane nagrody.
z ziemi oświęcimskiej, które
przestrzenne obrazy, a na
Wstęp wolny, jednak na rodzin- zajęciach pt. „Przyjaciele są jak przeprowadzono w oparciu
ne rozgrywki słowne – turniej
ciche anioły...” dzieci malowały o legendę o powstaniu wsi
scrabble (godz. 15:00) obowią- na drewnianych deskach
Poręba Wielka. Ponadto dzieci
zują zapisy, które przyjmowane kolorowe anioły.
poznały herby wsi i miast
są telefonicznie 338479810 do Podczas warsztatów
powiatu oświęcimskiego.
20 lipca.
– In
edukacyjnych pn. „Pomoc
– ekt ma moc – o tym, że

5

Ci, którzy nie dotarli na rynek,
mogą wybrać się na tańce 28
lipca. O godz. 19:00 lekcja bachaty, a w godz. 20:00–22:00
taneczna impreza w 4 stylach:
bachata, salsa, kizomba i zouk.
Udział w imprezie bezpłatny.
Do spędzenia tanecznie
wakacyjnych wieczorów
zapraszają oświęcimian
eMotion Dance Academy
wspólnie z Miastem Oświęcim.

Kolejne wydarzenie dla miłośników tańca zaplanowano
na 27 sierpnia.

szlagiery muzyki rozrywkowej
minionego stulecia, standardy
rockowe, utwory biesiadne
w szerokim znaczeniu tego
Tego dnia w godz. 19:00–22:00 słowa, a także najnowsze hity
na oświęcimskich bulwarach
z list przebojów. Przewidziano
odbędzie się prywatka. Muzykę stoiska gastronomiczne oraz
na żywo zapewni charyleżaki, które przydadzą się, by
zmatyczny zespół Black Jack
dać wytchnienie tancerzom lub
z Andrychowa, w którego botym, którzy przyjdą tylko posługatym repertuarze znajdują się chać przebojów w plenerze.
Już po raz szesnasty na dorocznym pikniku spotkają się
działacze sektora pozarządowego z Oświęcimia i okolic.

działalność. O godz. 18:00
zagra zespół Trzecia Miłość.
Na repertuar grupy składają
się poetyckie utwory z pogranicza piosenki autorskiej
i żeglarskiej. Odwiedzili wiele
Piknik Organizacji Pozarządowych odbędzie się w niedzielę, ogólnopolskich festiwali szantowych w Polsce, przesyłając
28 sierpnia na oświęcimskich
publiczności dawkę pozytywbulwarach. W godz. 13:00–
nej energii. Liczymy, że przy19:00 na stoiskach rozlokowiozą ją także do naszego
wanych wzdłuż alejek organimiasta.
zacje, kluby i stowarzyszenia
– ekt
będą prezentować swoją
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wieści z ratusza
wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu

Będzie cieszyć oczy
i przyciągnie owady
Kolorowa kwietna łąka zakwitła w środku miasta.

Prezentacja Oświęcimia na Światowym
Miejskim Forum

ki i nagietki.
Kwietna łąka
cieszy oczy oraz przyciąga
pszczoły i motyle. Nie trzeba jej
Przy al. Tysiąclecia, w rejopodlewać. Rośliny łąkowe mają
nie pomiędzy przedszkolem
a kościołem św. Maksymiliana, dużą zdolność do gromadzenia
miasto wysiało wiosną nasiona wody. Dziko rosnące chabry
blisko 50 roślin, a na efekty nie czy koniczyna mają dłuższe korzenie niż trawa. Poza tym łąka
trzeba było długo czekać. Dominują tu maki, chabry, kąkole, oczyszcza powietrze i glebę
z zanieczyszczeń, ma działanie
koniczyny, ślazy, żeniszki, faWłodarz miasta, w ramach
celie. Są też dalie, cynie, astry, antysmogowe i obniża tempeprojektu „Plan działań dla
maciejki, czarnuszki, smaglicz- raturę powietrza. 		

Oświęcim był obecny na 11. Światowym Forum Miejskim (World Urban Forum 11), w ramach sesji i spotkań zorganizowanych przez Związek Miast Polskich. Podczas wydarzenia w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym miasto reprezentował prezydent Janusz Chwierut.

Budki dla ptaków
na Kamieńcu
Miasto
kupiło budki
lęgowe dla małych ptaków.
Zawiesili je druhowie z oświęcimskiej Ochotniczej Straży
Pożarnej.
10 nowych domków dla
dziuplaków można zobaczyć
w parku Pojednania Narodów na Kamieńcu. To kolejne
działanie, które ma na celu
ochronę przyrody i bioróżnorodności Oświęcimia. Wpisuje się
w obchodzony w mieście rok
2022 jako rok troski o środowisko naturalne.
– Domki wiszą dość wysoko,
co powinno ustrzec je przed
innymi zwierzętami. Mamy
nadzieję, że uda się zaprosić do parku jeszcze więcej
ptaków, które swoim śpiewem
będą nam umilały wypoczynek
i zwalczały uciążliwe komary
czy meszki – mówi Sylwia
Stachura, naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska Urzędu
Miasta.
– Dziękuję też naszym niezawodnym strażakom z OSP,
którzy użyczyli odpowiedniego
sprzętu i pomogli nam rozwiesić domki. Zawsze możemy
na nich liczyć – podkreśla.
Dodaje też, że budek
lęgowych będzie sukcesywnie
przybywać w różnych miejscach miasta.		

miast” w trakcie panelu dyskusyjnego „11. cel rozwojowy
w polskich miastach – różne
aspekty, zbieżne cele”, przedstawił projekt pn. „Zamieszkaj
w Oświęcimiu”. W tej części
obrad swoje prezentacje miały
też Tychy, Katowice i Leszno.
Podczas Forum odbyło się
Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich i Rada Unii
Metropolii Polskich. Samorządowcy razem z przedstawicielami rządu rozpoczęli debatę na
temat Krajowej Polityki Miejskiej oraz sposobów jej wdrażania w codzienne funkcjonowanie naszych miast. Obok wielu
poruszanych podczas forum
kwestii, w tym między innymi, jak miasta powinny radzić
sobie z wyzwaniami związa-

nymi z konfliktami zbrojnymi,
zmianami klimatu oraz odbudową po pandemii COVID-19,
przedstawiano też dokumenty programowe, m.in. Krajową
Politykę Miejską 2030 i podpisywano wspólne deklaracje.
W Forum uczestniczyło ponad 10 tys. osób, a dodatko-

wo 6 tys. wzięło w nim udział
zdalnie. W blisko 500 sesjach
debatowało ponad 700 panelistów. W czasie Forum nie
podjęto kluczowych politycznych decyzji. Celem było raczej wypracowanie pomysłów,
rozwiązań i narzędzi, które
pozwolą miastom realizować

Nierówne chodniki to przeszłość
Podobnie jak w minionych latach samorząd Oświęcimia zabezpieczył pieniądze na modernizacje chodników osiedlowych. Obejmują one trakty piesze znajdujące się na osiedlu
Chemików w kilku różnych lokalizacjach.
– Remonty wewnątrz osiedli
mają ogromne znaczenie dla
mieszkańców, dla poprawy
warunków życia, bo przecież
codziennie korzystamy z parkingów, chodników czy dojść
do budynków. Dlatego podejmujemy takie działania, aby te

miejsca zmieniać. Ten rok jest
wyjątkowy, bo na modernizację chodników, szczególnie
w rejonie osiedla Chemików,
dostosowanie ich do przepisów pożarowych wydaliśmy
ponad 2 mln zł. Dojścia były
nierówne, wąskie, a w sytuacji

zagrożenia trudno było dojechać do bloków np. karetką.
Obok aspektu bezpieczeństwa
równie ważny jest wygląd,
który teraz zdecydowanie się
poprawił – uważa prezydent
Oświęcimia Janusz Chwierut.
Dodaje też, że Oświęcim w dużej mierze zmienia się dzięki
mieszkańcom.
– W tym miejscu warto też
podziękować mieszkańcom
i wspólnotom, że dbają o swoje budynki, ocieplają je i odnawiają, przez co nasze osiedla
wyglądają bardzo ładnie. Nie
bez powodu odbieramy sygnały, że Oświęcim jest pięknym miastem – dodaje.
Większość prac zaplanowana na ten rok została już wykonana, pozostały jeszcze do
remontu chodniki znajdujące
się przy ul. Czarnieckiego 3
do 11 oraz przy blokach po-

wypracowane przez ONZ cele
zrównoważonego rozwoju.
Światowe Forum Miejskie to
największe na świecie wydarzenie poświęcone rozwojowi miast. Tegoroczna edycja
upłynęła pod hasłem „Zmieniamy nasze miasta dla lepszej
przyszłości”. 		
między aleją Słowackiego oraz
ul. Wróblewskiego i ul. Mieszka I. Jak zapewniają wykonawcy nowe chodniki będą gotowe
we wrześniu. Miasto wkrótce
ogłosi też przetarg na budowę
oświetlenia terenu pomiędzy
ul. Dąbrowskiego i ul. 3 Maja
oraz modernizację chodnika
przy przychodni nr 2 od strony ul. Czecha oraz budynku
Czarnieckiego 13 do 17.
Pierwsze prace przy modernizacji ciągów pieszych ruszyły
wczesną wiosną, a zakończyły
się w czerwcu. Część chodników prowadzących do budynków, które często musiały być
dostosowane do przepisów
pożarowych dobrze już służy
mieszkańcom. Wśród nich są
te znajdujące się przy blokach
na terenie ograniczonym al.
Słowackiego, al. Tysiąclecia,
parkiem Pokoju i ul. Mieszka
I, ul. Tysiąclecia 23–27, 35–39.
Nowe dojścia są też do budynku przy ul. Tysiąclecia 47–51.
Lepszy standard mają chodniki w rejonie ul. Czarnieckiego
22 do 28 czy wzdłuż ul. Łukasiewicza pomiędzy ul. Marchlewskiego i ul. Smoluchowskiego. Łączny koszt inwestycji
wewnątrzosiedlowych wynosi
blisko 2, 3 mln zł.

wieści z ratusza
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Wotum zaufania i absolutorium
dla prezydenta
Podczas sesji 22 czerwca Rada Miasta Oświęcim uchwaliła udzielenie absolutorium i wotum zaufania prezydentowi Januszowi Chwierutowi. Radni zatwierdzili też sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2021 rok oraz raport o stanie miasta.
Przedstawiony przez prezydenta kierunek zarządzania
miastem poparło 14 radnych,
w tym z Koalicji Obywatelskiej
– 6, Platforma. Nowoczesna
– 4 oraz 2 z KOS 2018, 1 Porozumienie dla Oświęcimia
i 1 z Prawo i Sprawiedliwość,
przeciw było 4 radnych (PiS),
a 1 wstrzymał się od głosu
(PiS). Na sali obrad obecnych
było 19 radnych.
– Ubiegły rok był zdominowany przez pandemię i wyzwania, które przyniosła. Przypomnę, że uruchomiliśmy wtedy
punkt szczepień powszechnych na lodowisku, co było
dobrą decyzją, wykonaliśmy
18 tysięcy szczepień. Mimo
szczególnej sytuacji epidemicznej, licznych zawirowań
finansowych, udało się nam
utrzymać miasto na dobrym
poziomie. Choć muszę przyznać, że początek roku, gdy
z powodu wadliwego prawa
straciliśmy 11 mln zł z tytułu
podatku od infrastruktury kolejowej, nie napawał nas optymizmem. Dobrze się jednak
stało, że przepisy zostały zmienione i w tym roku do kasy
miasta wpłynęło dodatkowe
2 mln zł – ocenia miniony rok
prezydent Oświęcimia Janusz
Chwierut.
Dodaje też, że właściwe funkcjonowanie miasta w tak
szczególnym dla wszystkich
czasie nie było łatwe.
– To, że się nam udało dobrze
zabezpieczyć poszczególne sektory miejskie to zasługa naszego zespołu, moich zastępców,
skarbnika i sekretarza miasta,
pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek miejskich
– podkreśla.
– Zrealizowaliśmy też szereg
inwestycji, w tym stworzyliśmy nowe miejsca dla mieszkańców, takie jak park Pokoju czy druga część parku na
Zasolu. Współfinansowaliśmy
przebudowy dróg prowadzonych przez Starostwo Powiatowe, udzielaliśmy dotacji
z budżetu miasta do wymiany starych „kopciuchów” czy
podwyższyliśmy kapitał zakładowy Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na budowę kolejnego
budynku. Wszystkie przedsięwzięcia prowadziliśmy w sposób przemyślany – wymienia
prezydent.
Jak podkreśla, pomimo początkowych trudności rok
2021 zakończył się wysoką

nadwyżką w wysokości ponad
7 mln zł.
– Wykorzystaliśmy ją na
zmniejszenie zadłużenia miasta do poziomu 74 mln zł,
co w przypadku aktualnej sytuacji gospodarczej, wzroście
stóp procentowych i kosztów
obsługi kredytów jest dobrym
posunięciem – uważa prezydent.
Mówi też, że stara się zarządzać
miastem w sposób zrównoważony w różnych obszarach.
– Chcemy, aby Oświęcim dalej się rozwijał, przyciągał inwestorów i turystów, aby był
dla oświęcimian atrakcyjny,
ciekawy i wygodny do życia –
podsumowuje.
Majątek miasta w 2021 roku
wynosił ponad 611 mln zł.

Blok „M” zrealizowany przez OTBS

Do najważniejszych należały:
zagospodarowanie parku Pokoju, podwyższenie kapitału
zakładowego Oświęcimskiego Towarzystwa Budownic-

Park Pokoju na osiedlu Chemików

tych, a na inwestycje w szkołach i przedszkolach ponad
1,2 mln zł. Wspólnie ze starostwem współfinansowało przebudowę ulicy Wyspiańskiego, Sobieskiego, Śniadeckiego,
Nideckiego oraz przebudowę
ulicy Powstańców Śląskich na
łączną kwotę 1,1 mln zł.
Wydatki w 2021 roku w wybranych obszarach przedstawiały się następująco:
• Na transport wydano ponad
34 mln zł, tj. ok. 14 proc.
wydatków ogółem jako rekompensatę do lokalnego transportu zbiorowego,
na dotacje dla powiatu na
współfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych
oraz remonty, modernizacje
placów, dróg gminnych i wewnętrznych.
• Wydatki na gospodarkę
mieszkaniową wyniosły ponad 20 mln zł, tj. prawie
8 proc. na zadania z zakresu
gospodarki gruntami, nieru-

W stosunku do 2020 roku twa Społecznego na budowę
budynku „M”, przebudowa
wzrósł o ponad 22,1 mln zł.
dróg osiedlowych wraz z inKolejnym punktem sesji było frastrukturą przy ulicy Szpizatwierdzenie sprawozdania talnej, modernizacja ulicy Pofinansowego za 2021 rok wraz lowieckiej, przebudowa ulicy
ze sprawozdaniem z wykona- Piłsudskiego i ulicy Norwinia budżetu za 2021 rok oraz
udzielenie prezydentowi absolutorium.
Uchwała absolutoryjna została
przyjęta 15 głosami. Wstrzymało się od głosu 5 radnych
z klubu Prawo i Sprawiedliwość. W trakcie głosowania
obecnych było 20 radnych.
Pozytywną opinię w sprawie
udzielenia absolutorium oraz
sprawozdań finansowych wydała wcześniej Regionalna Izba
Obrachunkowa w Krakowie
oraz Komisja Rewizyjna.
Dochody miasta wyniosły
Druga część parku Zasole
248 mln zł, a wydatki były na
da.
To również zakup beze- chomościami oraz zasobami
poziomie blisko 241 mln zł.
W minionym roku zanotowa- misyjnego taboru do obsługi mieszkaniowymi.
publiczna,
no nadwyżkę budżetu w wyso- transportu miejskiego wraz • Administracja
z montażem tablic informa- w tym utrzymanie Urzękości ponad 7 mln zł.
cji pasażerskiej oraz zagospo- du Miasta, Rady Miasta, rad
W 2021 roku zrealizowano darowanie drugiej części par- osiedli oraz promocja miasta,
wiele inwestycji na ponad 34,2 ku na Zasolu. Na likwidację kosztowała ponad 15 mln zł,
mln zł, co stanowi 14 proc. starych „kopciuchów” mia- tj. około 6 proc. wydatków
sto wydało ponad 1 mln zło- ogółem.
wydatków budżetu ogółem.

• Największą kwotę, bo prawie
61 mln zł, tj. około 25 proc.
wydatków ogółem, wykorzystano na finansowanie
oświaty. Wykonano szereg
prac remontowych w miejskich szkołach i przedszkolach. W 2021 roku subwencja
oświatowa otrzymana z Ministerstwa Edukacji Narodowej wyniosła 24,1 mln zł.
Tylko w 39 proc. pokryła wydatki poniesione na utrzymanie szkół i przedszkoli
w mieście.
• Na pomoc społeczną wydano
ponad 14 mln zł, tj. prawie
6 proc. wydatków ogółem
na zasiłki, zaliczki alimentacyjne i różne inne formy
pomocy udzielanej dla podopiecznych. W tym dziale
są również koszty działalności Środowiskowego Domu
Samopomocy,
Dziennego
Domu Pomocy oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej. W ramach pomocy społecznej sfinansowano funkcjonowanie punktu
opieki nad chorym w domu,
schroniska dla osób bezdomnych.
• Na dodatki mieszkaniowe
wydano ponad 1,4 mln zł.
• Ponad 47 mln zł, czyli około
19 proc. wydatków ogółem
przeznaczono na Program
Rodzina 500+, świadczenia
rodzinne, wydawanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, sfinansowano także
działania wspierające rodziny.
• Gospodarka
komunalna
i ochrona środowiska kosztowała ponad 18 mln zł, tj.
około 7 proc. wydatków ogółem, które przeznaczono na
utrzymanie w mieście kanalizacji opadowej, gospodarkę odpadami komunalnymi,
utrzymanie zieleni, ochronę
powietrza atmosferycznego
i klimatu oraz na oświetlenie
ulic, placów i dróg. Ten dział
obejmuje również wszystkie
wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście. Na ten cel
poszło ponad 9,8 mln zł.
• Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to wydatki ponad 9,6 mln zł, tj. około 4 proc. wydatków ogółem,
które przeznaczono między
innymi na dotacje dla instytucji kultury.
• Wydatki na kulturę fizyczną zamknęły się kwotą
10 mln zł, co stanowi blisko
4 proc. wydatków ogółem,
które przeznaczono między
innymi na utrzymanie obiektów sportowych.
W 2021 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 7,7 mln zł
oraz spłacono 11,7 mln zł obligacji i kredytów z lat poprzednich. Stan zadłużenia
miasta na koniec 2021 roku
wyniósł 74,37 mln zł, w tym
63,170 mln zł z tytułu emisji obligacji komunalnych
i 11 mln zł kredytów długoterminowych.
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SESJA RADY Miasta
22 czerwca 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/.

Ostatni termin
na dotację
Wnioski o dotację z tegorocznego budżetu miasta na wymianę „kopciuchów” można
składać tylko do 31 lipca.

Dopłaty wynoszą do 7 tys. zł
w przypadku pieców gazowych, a do sieci ciepłowniczej
do 6 tys. zł. Do kotła olejowego
i elektrycznego miasto dodaje
5 tys. zł. Aż 16 tys. zł można
dostać na pompy ciepła wraz
z fotowoltaiką, na same pompy
do 10 tys. zł. Więcej informacji
o dotacjach można otrzymać
w Wydziale Ochrony Środowiska tel. 338429182.
Z kolei z Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu
Priorytetowego „Czyste Powietrze” można korzystać we wtorki w godzinach od 11:00 do
16:00 oraz w czwartki w godzinach od 8:00 do 13:00.
Pracownicy punktu służą
pomocą mieszkańcom, którzy
chcą wymienić stare piece
czy przeprowadzić termomodernizację domu. Przekażą
wszystkie niezbędne informacje
oraz pomogą w wypełnieniu
wniosku i rozliczeniu przyznanego dofinansowania.
Na spotkanie należy się wcześniej umówić, dzwoniąc pod
numer telefonu 503572966.
Punkt działa w Urzędzie Miasta
Oświęcim przy ul. Zaborskiej
2, 2 piętro, pokój 33.

Wieści
z Oświęcimskiego Ratusza
przygotowała
Katarzyna Kwiecień
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wiadomości z powiatu

Jedna z najtragiczniejszych
kart w historii obu narodów

„Gramy z kulturą dla Ukrainy”.
Dobra zabawa i szczytny cel
To była niezapomniana, pełna pozytywnych wrażeń i emocji impreza na Rynku
Głównym w Oświęcimiu. Zorganizowany przez Powiat Oświęcimski i Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu koncert „Gramy z kulturą dla Ukrainy” był
okazją do nagrodzenia osób, które na co dzień żyją kulturą i są gotowe do niesienia pomocy ludziom w potrzebie.

Wicestarosta Paweł Kobielusz
i członkini Zarządu Powiatu
w Oświęcimiu Teresa Jankowska reprezentowali władze
Powiatu Oświęcimskiego na
uroczystościach 79. rocznicy rzezi wołyńskiej, które
w sobotę, 9 lipca odbyły się
w Oświęcimiu.

nacjonalistów ginęli także
przedstawiciele innych nacji
zamieszkujących Wołyń.
Powinniśmy pamiętać o tych
niosących pomoc zagrożonym
polskim sąsiadom Ukraińcach,
którzy w godzinie próby dali świadectwo swojego człowieczeństwa.
Mając w sercu i pamięci tamte
bolesne wydarzenia, nie dajmy
się skłócić z bliskim nam – miTo jedna z najtragiczniejszych
mo niełatwej historii – narodem
i najbardziej bolesnych dat
ukraińskim, tak dziś ciężko
w historii polsko-ukraińskich
stosunków. I dobitny przykład, doświadczonym z powodu bardo czego prowadzi skrajny na- barzyńskiej napaści putinowcjonalizm. 11 lipca 1943 r. do- skiej Rosji.
szło do tzw. krwawej niedzieli. Uroczystości rocznicowe
Tylko w tym jednym dniu z rąk w Oświęcimiu, które rozpoczęły
się mszą św. w kościele pw.
ukraińskich nacjonalistów
zginęło tysiące polskich miesz- Wniebowzięcia NMP w intencji
ofiar zbrodni, a następnie były
kańców Wołynia. W wyniku
kontynuowane na miejscoskoordynowanych i celowych
wym cmentarzu parafialnym,
działań ukraińskich nacjonalizorganizowało już tradycyjnie
stów spod znaku OUN i UPA,
w latach 1943–45 w bestialski Towarzystwo Miłośników
Lwowa i Kresów Południowosposób życie straciło około
-Wschodnich. Klub „Sambo100 tys. Polaków mieszkająrzan” w Oświęcimiu na czele
cych na Kresach Wschodnich
z prezesem Włodzimierzem
II Rzeczypospolitej. Z rąk
zbrodniczych ukraińskich
Paluchem. 		

Szpitalne centrum diagnostyczne
z myślą o komforcie pacjentów
poczekalnia, rejestracja, sanitariaty, pomieszczenia związane z obsługą pomieszczeń
diagnostycznych (sterownie,
kabiny pacjenta, zmywalnia),
pomieszczenia socjalne dla
– Ukończono etap rozbiórpersonelu, gospodarcze i maki kolidującej z inwestycją
przewiązki i urządzeń budowla- gazynowe.
Budynek zostanie połączony
nych – poinformowała 8 lipca
z głównym obiektem szpitala
dyrekcja powiatowej lecznicy.
trzema wejściami. Będzie też
Przypomnijmy, że w Centrum
posiadał wejście z zewnątrz.
zostaną ulokowane szpitalne
pracownie dotąd funkcjonujące Mimo mocno napiętego
budżetu Powiat Oświęcimski
w kilku miejscach szpitala.
wygospodarował 3 mln zł
Nowoczesny obiekt będzie
na dofinansowanie budowy
przeznaczony na potrzeby
Centrum Diagnostycznego,
pracowni RTG, USG, badań
które pochłonie blisko 7 mln zł.
mammograficznych i endoInwestycja powinna zakończyć
skopowych. W jego skład
się w pierwszym kwartale
wejdą także pomieszczenia
związane z obsługą pacjentów: przyszłego roku. 		

Fot. zbiory szpitala

Trwają prace związane z budową Centrum Diagnostycznego
na terenie Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu.

Wicestarosta Paweł Kobielusz
i członkini zarządu Teresa Jankowska w imieniu władz Powiatu wręczyli laureatom statuetki, dyplomy i upominki.
Gwiazdą wieczoru był Nocny
Kochanek, który dał niepowtarzalne, ogniste – dosłownie
i w przenośni – show oklaskiwane przez tłumy przybyłe do
serca stolicy powiatu. Wcześniej zagrały lokalne grupy
Snow i Stare Dziady oraz Zachwyt – laureat Powiatowego
Przeglądu Zespołów Młodzieżowych pod patronatem starosty oświęcimskiego Andrzeja
Skrzypińskiego.
W trakcie tego wyjątkowego
wydarzenia włodarze Powiatu
i przedstawiciele MDK uhonorowali laureatów Powiatowego Przeglądu Piosenki
Dziecięcej. Nagrodzono także
wolontariuszy niosących pomoc w zbiórkach dla Ukrainy,
uhonorowanych przez Fundację Gotowi do działania.

Podobnie jak podczas zeszłorocznego koncertu, także i teraz włodarze Powiatu i przedstawiciele Fundacji
Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy pogratulowali zwycięzcom Powiatowego Konkursu „Wolontariusz Roku”.
Na stoisku MOWP tworzony
był łańcuch życzeń, w którego tworzeniu pomagali mieszkańcom
Irina i Bohdan, wolontariusze z Ukrainy. Na sąsiednim
stoisku pracownicy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zachęcali do
zapoznania się z warunkami, jakie trzeba spełnić, by zostać
rodziną zastępczą.
Wśród
licznych
uczestników koncertu „Gramy z kulturą dla Ukrainy”
byli również nasi

goście z partnerskiego Powiatu Dachau – landrat (starosta) Stefan Löwl, koordynatorka współpracy z Powiatem
Oświęcimskim Marese Hoffmann i Bernadetta Czech-Sailer ze Starostwa Powiatowego
w Dachau. W trakcie krótkiej
wizyty roboczej niemiecka
delegacja spotkała się ze sta-

Bezpieczeństwo na terenie
powiatu oświęcimskiego
Starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński uczestniczył
w Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu w międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej zarządzaniu kryzysowemu i ochronie ludności przed zagrożeniami.

W swoim wystąpieniu, które zainaugurowało cykl wystąpień starosta przedstawił
główne wyzwania w organizacji systemu bezpieczeństwa na
terenie powiatu oświęcimskiego.
– Do 2019 roku zarządzanie
kryzysowe na obszarze powiatu oświęcimskiego skupiało
się na standardowych wyzwaniach. Było to ryzyko zagrożenia wynikające z funkcjono-

wania na naszym
terenie przemysłu chemicznego,
zagrożenie powodziowe, wypadki drogowe oraz
szkody górnicze.
Sytuacja zmieniła się diametralnie w związku
z epidemią COVID-19. Wiązało
się to z organizacją gotowości do zapewnienia
kwarantanny zbiorowej oraz
zmianą funkcjonowania służby zdrowia, w tym transportu
medycznego – mówił starosta
oświęcimski, a zarazem przewodniczący Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Sternik Powiatu dodał, że kolejne wyzwania przyszły wraz
z agresją Rosji na suwerenną
Ukrainę. Powiat organizował

miejsca zakwaterowania dla
uchodźców. Obecnie na horyzoncie pojawia się kryzys
energetyczny.
– Najczarniejszym scenariuszem, na który też musimy
się przygotować, jest ryzyko
prowadzenia działań wojennych na terenie naszego kraju
– podkreślił starosta Andrzej
Skrzypiński.
Celem konferencji, zorganizowanej w dniach 22–24
czerwca, była wymiana myśli teoretycznej, doświadczeń
i dobrych praktyk w obszarze zarządzania kryzysowego,
ukierunkowanego zwłaszcza
na ochronę ludności w warunkach współczesnych zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem działań ratowniczych
prowadzonych w różnych środowiskach naturalnych, społecznych i zawodowych.

rostą oświęcimskim Andrzejem Skrzypińskim i członkami zarządu powiatu, gościła
w Młodzieżowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu
i zwiedziła Muzeum Pamięci
Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, którego organizatorem jest Powiat Oświęcimski.
			

Nawierzchnia
placu przed
dworcem PKP
już po remoncie
Zakończyła się modernizacja
placu przed dworcem PKP
w pasie drogi powiatowej
nr 1880K ul. Powstańców
Śląskich w Oświęcimiu.

W odbiorze zadania uczestniczyli starosta oświęcimski
Andrzej Skrzypiński, wicestarosta Paweł Kobielusz i członek zarządu powiatu Jerzy
Mieszczak.
Inwestycja polegała na remoncie nawierzchni placu przed
dworcem kolejowym w Oświęcimiu oraz na poprawie jego
odwodnienia. Modernizacja
pętli autobusowej przy dworcu
oraz postoju dla taksówek stała
się konieczna z uwagi na zły
stan nawierzchni.
Zadanie było współfinansowane przez Miasto Oświęcim.
Kosztowało nieco ponad
190 tys. zł. Odbiór zadania
miał miejsce 27 czerwca br.

Strona płatna, przygotowana przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
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Dostojne kościelne organy ponownie rozbrzmiewały muzyką wielkich mistrzów podczas 26. Letnich Koncertów Organowych. Towarzyszyły im klasyczne skrzypce i kontrabas,
dźwięczna trąbka oraz subtelna gitara.

27 czerwca Marek Polański – skrzypce i Mariusz Bury –
gitara towarzyszyli grającej na organach Urszuli Jasieckiej-Bury
Fot. A. Kuta

z synem Adamem, uzdolnionym uczniem z klasy kontrabasu Szkoły Muzycznej I stopnia
nr 1 im. Stanisława Wiechowicza w Krakowie. Witold Zalewski pełni funkcję I organisty
w Królewskiej Katedrze na Wawelu. Jest autorem „Śpiewnika
pieśni kościelnych” oraz współredaktorem i współautorem
wielu innych publikacji, m.in.
„Śpiewnika wawelskiego”. Hanna Zalewska (fot. na 1 stronie)
w 2019 roku reprezentowała
Kraków na Światowych Dniach
Młodzieży w Panamie, podczas których wykonała recital
organowy w mieście Panami
City. W tym samym roku odbyła tournée po Francji w ramach projektu „Fete de la musique”. Urszula Jasiecka-Bury
współtworzyła jako organistka

jubileusz ZDK–MOK–OCK

i klawesynistka zespół muzyki
dawnej Parnassos, który profesjonalnie zajmował się historycznym
wykonawstwem
muzyki renesansu i baroku.
Prowadzi Festiwal „Tarnogórskie Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej”, jest też
kierownikiem
artystycznym
Festiwalu Muzyki Sakralnej
w Czechowicach-Dziedzicach.
Mariusz Bury prowadzi działalność koncertową głównie jako
kameralista. Był związany ze
Śląskim Oktetem Gitarowym,
z którym nagrał płytę nominowaną do nagrody „Fryderyki
2009”. Występuje z zespołem
muzyki dawnej Parnassos,
z którym nagrał dwie płyty z repertuarem XVII- i XVIII-wiecznym. Marek Polański współpracował ze słynnym brytyjskim

kamila drabek

Festiwale, festiwale!

W

okresie PRL były
bardzo popularne, a może lepiej
powiedzieć – obowiązkowe, festiwale piosenki
radzieckiej. Takowy odbył się
również w Zakładowym Domu
Kultury 25 kwietnia 1964 r.
w związku z tym, że Zarząd
Główny Towarzystwa Przyjaźni
Polsko-Radzieckiej przy współpracy Ministerstwa Kultury
i Sztuki, Ministerstwa Oświaty, Centralnej Rady Związków
Zawodowych
zorganizował
– dla uczczenia XX-lecia PRL
i XX rocznicy powstania Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej – III ogólnopolski
konkurs piosenkarzy amatorów
wykonawców piosenki radzieckiej. „W wyniku szerokiej akcji
propagandowej w gromadach,
szkołach, zakładach pracy,
świetlicach i klubach zgłosiło się ponad 30 kandydatów”.
Konkurs ukazał, że młodzież
nie tylko twistuje, ale jest muzykalna i interesuje się piosenką
radziecką. Takie to były czasy…

W 1972 r. zespoły Gama i Chemos, działające w ZDK, zostały
zaproszone do towarzyszenia
na VIII Festiwalu Piosenki
Radzieckiej w Zielonej Górze.
Występy zespołów spotkały się
z wielkim uznaniem.
W 1972 r. odbył się również
Festiwal Kulturalny Związków
Zawodowych 1970–1971. Polegał na współzawodnictwie
placówek kulturalnych. Zgłosiło się kilka tysięcy podmiotów
z całego kraju. Oceniano nowatorstwo i atrakcyjność programów, rzetelność ich realizacji,
jak również integrację z załogą,
z którą placówka współpracowała. Zakładowy Dom Kultury
został laureatem tego festiwalu
i otrzymał 100 tysięcy złotych
na realizację działań. Było to
piękne zwieńczenie jubileuszu
10-lecia ZDK w Oświęcimiu.
Międzynarodowy Festiwal
Filmów
Nieprofesjonalnych
„Kochać człowieka” został zainaugurowany w 1985 r., a od
1986 r. odbywa się co dwa lata.
Patronuje mu UNICA – Świa-

towa Unia Kina Nieprofesjonalnego przy UNESCO. Pierwszy
festiwal towarzyszył obchodom
40. rocznicy wyzwolenia KL
Auschwitz-Birkenau i miasta
Oświęcim. Kolejne edycje są
wyjątkowymi spotkaniami filmowców amatorów, którym
bliski jest człowiek z całym bagażem życia – radością i smutkiem, szczęściem i cierpieniem,

zwycięstwem i porażką. Oko
kamery rejestruje ludzkie historie i zostawia widza z refleksją
na temat conditio humana. Na
początku celem festiwalu było
głównie utrwalanie pamięci
o ofiarach zbrodni ludobójstwa. Obecnie festiwal prezentuje ogólnie tematykę związaną
z życiem i człowieczeństwem,
kształtowaniem postaw miłości

Ogólnopolskie Biennale Fotografii „Kochać człowieka”
2019 r.
Fot. M. Wilk

Trudne dziedzictwo
Wystawa fotografii Joanny Chrząszcz i Romana
Stopy, która prezentowana będzie w Ratuszu,
przeniesie odbiorców do
mającej swój czas świetności już dawno za sobą
dzielnicy Świętochłowic
– Lipin.
Wystawa pt. „Dziedzictwo. Spacer po świętochłowickich Lipinach”
stanowi próbę zarejestrowania krajobrazu dzielnicy, której los wydaje się
przesądzony. Lipiny, o których pierwsza wzmianka
pojawiła się w 1802 roku
w akcie sprzedaży dóbr
rycerskich Chropaczów
wraz z folwarkiem Lipina hrabiemu Hesji, Jerzemu Karolowi
ma bogatą historię wpisującą
się w dzieje rozwoju śląskiego
przemysłu na przełomie XIX
i XX wieku. Jednak lata 90.
XX wieku i transformacja ustrojowa kraju to czas, w którym
nastąpił schyłek tej dzielnicy.
Lipiny stały się ofiarą własnego
sukcesu, miejscem zapomnianym przez Boga i ludzi.
Dla mieszkańców świętochłowickich Lipin dziedzictwo
tego miejsca wydaje się być
przekleństwem. Po przodkach
pozostały w dużej mierze zaniedbane familoki, których właściciele potrafią z dnia na dzień
pozbawić lokatorów dachu nad
głową. Lipiny to przemysłowa
stagnacja.
Miejsce to zmienia się tylko raz
do roku, wtedy jest wyjątkowe.
Gdy nadchodzi poranek Bożego
Ciała wszystko się zmienia –
pejzaż dzielnicy zdobią kolorowe kwiaty, wstążki, regionalne
wzory. Kobiety i mężczyźni
zakładają tradycyjne regionalne
stroje. Przez ulice Lipin prze-

i szacunku. Festiwalowa formuła pozwala również na promocję filmowców amatorów. Od
1985 r. zaprezentowano ponad
tysiąc filmów z całego świata.
Od 1999 r. festiwalowi towarzyszy Ogólnopolskie Biennale
Fotografii – konkurs pod patronatem Rady Artystycznej
Związku Polskich Artystów
Fotografików. Biennale ma charakter otwarty i może w nim
wziąć udział każdy fotografujący. Uznani twórcy profesjonaliści stają w szranki z amatorami,
a liczy się opowieść, którą można wyczytać ze zdjęcia. Rada
Artystyczna Związku Polskich
Artystów Fotografików uznała
biennale za jedną ze znaczących imprez w Polsce.
Tygodnia Kultury Beskidzkiej nie trzeba oświęcimianom
przedstawiać. Jest to najstarsza
i największa w Europie impreza folklorystyczna wpisana
w kalendarz światowych spotkań folklorystycznych pod
patronatem CIOFF – Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń
Folklorystycznych,
Festiwali
i Sztuki Tradycyjnej. I Tydzień
Kultury Beskidzkiej odbył się
w 1964 r. w Wiśle. Był to przegląd zespołów folklorystycznych z ówczesnego powiatu

Fot. Roman Stopa

Podczas pięciu koncertów zabrzmiały „przeboje” m.in. Jana
Sebastiana Bacha, Fryderyka
Chopina, Jerzego Fryderyka
Händla, Niccolò Paganiniego
i Felixa Mendelssohna-Bartholdy’ego. W programie pojawiły
się także utwory nieco mniej
rozpoznawalnych twórców, jak
na przykład Denisa Bédarda,
Marka Czerniewicza czy Franza Keypera.
Dźwięki z muzycznych instrumentów wydobywali zarówno
uznani profesorowie, jak i utalentowani młodzi muzycy. Wielokrotnie nagradzani artyści
do Oświęcimia zawitali z całej
Polski. Na co dzień koncertują
solo, w zespołach i orkiestrach
niemal na całym świecie.
Przy organach zasiadał Bogdan Narloch, wykładowca
Akademii Sztuki w Szczecinie,
zajmujący się również badaniami i ochroną historycznych
organów na Pomorzu. Na trąbce zagrał Roman Gryń, który
koncertuje z organistami, jest
współtwórcą zespołu kameralnego Poznań Brass Quintet,
a z zespołem Tutti e Solo nagrał CD „Polski Barok”. Swoją
interpretację muzyki organowej zaprezentował Maciej Banek. Na co dzień jest organistą
w kościele, prowadzi też klasę
organów w Archidiecezjalnej
Szkole Muzycznej im. ks. Kardynała Franciszka Macharskiego w Krakowie. Wystąpił wraz

skrzypkiem Nigelem Kennedym
jako członek jego „The Orchestra of Life”. Był jednym z liderów orkiestry Mannheimer
Philharmoniker, często współpracuje z Orkiestrą Stołecznego
Królewskiego Miasta Krakowa
„Sinfonietta Cracovia”.
Kusz&Wójciak Organ Duo
zadebiutował wariacjami na
temat wielkanocnej pieśni
„O dniu radosny” Johna Ruttera. Duet tworzą Karolina Kusz
i Miriam Wójciak, studentki
Instytutu Muzyki Kościelnej
Uniwersytetu Papieskiego Jana
Pawła II w Krakowie w klasie
organów.
Chór Żeński „Cantantes Angelicus” działa przy Miejskim
Ośrodku Kultury w Rabce-Zdroju i współpracuje z wieloma zespołami, chórami oraz
solistami w kraju. Nagrał płytę
„Kolędy i Pastorałki z Doliny
Raby”. Dyrygentką jest Kinga
Brandys-Wójciak – chórmistrz,
solista, nauczyciel śpiewu oraz
współorganizator koncertów.
To także mama Magdaleny
Glorii Wójciak, która podczas koncertu „Moniuszko dla
wszystkich!” wykonywała partię solową w utworze „Dziad
i baba” Stanisława Moniuszki.
Należy do chóru, który towarzyszył niektórym recitalom
podczas 26. Letnich Koncertów
Organowych. Kierownikiem
artystycznym tegorocznej edycji był dr hab. Witold Zalewski.
Koncerty organizowane przez
Oświęcimskie Centrum Kultury i parafię św. Maksymiliana
Męczennika przyciągają każdego roku miłośników muzyki organowej skomponowanej
przez znamienitych mistrzów
gatunku, a muzyczne horyzonty poszerzane są przez utwory
kompozytorów współczesnych
oraz popisy wokalne.
– Karo

Fot. Joanna Chrząszcz

Muzyczna uczta

chodzi procesja, która wydaje
się być jednym z ostatnich dowodów na to, że miejsce to ma
swą tradycję i że ludzie pragną
kultywować swe dziedzictwo.
Joanna Chrząszcz i Roman
Stopa odkrywali Lipiny oczyma
ludzi z zewnątrz. Zachwycili
się tym pejzażem oraz ludźmi,
których tam spotykali i którzy
chętnie opowiadali im o sobie
i o życiu na Lipinach. Kadry
uchwycone przez autorów
to rzeczywistość, którą chcą
zachować w pamięci i którą
pragną podzielić się z publicznością.
Wystawa fotografii „Dziedzictwo. Spacer po świętochłowickich Lipinach” będzie
prezentowana od 2 do 26
sierpnia w sali wystawowej
w Ratuszu (Rynek Główny 2).
Można ją oglądać w godzinach
otwarcia muzeum.
Muzeum Zamek w Oświęcimiu
zaprasza na finisaż wystawy i spotkanie z autorami,
który odbędzie się 25 sierpnia
o godz. 18:00 w Ratuszu.
– In

cieszyńskiego: Istebnej, Jaworzynki, Koniakowa, Goleszowa,
Cieszyna i Wisły, wzbogacony
występami gości z Żywca oraz
Zaolzia. Wzorem dla organizatorów było Święto Gór, którego
II edycja odbyła się w Wiśle
w 1937 r. Oświęcimska estrada
jest włączona do TKB od 1992
r. Oświęcim jest miastem symbolem, szczególnie upoważnionym do podejmowania inicjatyw służących pojednaniu.
Taką rolę spełnia tu Tydzień
Kultury Beskidzkiej.
1 czerwca 2013 roku
w Oświęcimskim Centrum
Kultury odbył się, pod patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim, Ogólnopolski Festiwal
Tańca „Taki Taniec” skierowany
do uczestników w wieku od 6
do 25 lat. Celem festiwalu, który odbywa się w OCK corocznie (z wyjątkiem lat pandemii
2020–2021), jest popularyzacja
tańca jako atrakcyjnej formy
aktywnego spędzania czasu
wolnego. Biorą w nim udział
formacje, duety i soliści w różnych kategoriach tanecznych:
taniec towarzyski, hip-hop, disco dance i cheerleaders, show
dance, teatr tańca, jazz i taniec
współczesny.		
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WYDARZENIA
W ODK ZASOLE

Pan Humorek zaprasza
30 sierpnia o godz. 17:00 na dzieci czekać będą animacje i wesołe zabawy
z Panem Humorkiem.

23.07 godz. 11:00 „Spotkanie
przy kominku”, czyli turniej
w e-karcianą grę Hearthstone,
organizowany przez Oświęcimski Klub Fantastyki działający
w OCK, w ramach „Wakacji
Pan Humorek to osoba, która
z fantastyką”

swoim zaangażowaniem i pasją sprawia, że uczestnicy jego
Wakacje z ODK Zasole przedstawień przenoszą się do
krainy radości i fantazji. Dla
1–5.08 godz. 10:00–11:30
dzieci, które przyjdą spotkać
(I gr.) i 12:30–14:00 (II gr.)
się z nim przed budynkiem
„W krainie Faraona i tajemniODK Zasole przygotował moc
czych piramid” – tygodniowy
atrakcji, gier i zabaw. W procykl bezpłatnych zajęć dla dziegramie znajdzie się też pokaz
ci w wieku 6–10 lat, zapisy
iluzji – magiczne show przy25–28.07
gotowane specjalnie z myślą
Podczas edukacyjnego cyklu
o najmłodszej widowni, która
o charakterze zabawowobędzie mogła wziąć w nim ak-warsztatowym dzieci odkryją
tywny udział. Do tego kolorostarożytny świat Egiptu. Będą
gry i zabawy, ciekawe formy
we rekwizyty i sztuczki przezajęciowe o tematyce związaplatane dużą dawką humoru.
nej z piramidami, mumiami,
Udział w wydarzeniu jest bezhieroglifami. Na koniec tygopłatny. Przedsięwzięcie oddniowej przygody uczestnicy
bywa się w ramach Wakacji
otrzymają certyfikaty małego
z ODK Zasole. W razie nieegiptologa – badacza starożytnego Egiptu.
8–10.08 godz. 16:00–19:00
„Ze sztalugą w świat – spotkać Tadeusza Makowskiego”
3-dniowy plener malarski na
Rynku Głównym dla uczestników 13+, zapisy od 25.07,
koszt 50 zł/os.

12.08 godz. 17:00 „LalkoMania 2” – warsztaty kreatywne
(szycie lalek ze szmatek) dla
uczestników 10+, zapisy od
25.07, płatne 10 zł/os.
30.08 godz. 17:00 „ Pan
Humorek” – animacje, gry
i zabawy, a także pokaz iluzji
dla dzieci, wstęp wolny
czytaj obok

Wystawy
do 30.09 „Spojrzenie” –
wystawa malarstwa Miry
Sabatowicz w ramach projektu
Prezentacje, cyklu Przestrzeń
artystyczna
czytaj obok
do 30.08 pokonkursowa wystawa Konkursu Plastycznego
„Podaruj nam wiosnę” w ramach projektu „Prezentacje”,
cyklu „Przestrzeń artystyczna”
(I piętro)

WYDARZENIA W OŚwięcimskim CENTRUM Kultury
4–7.08 godz. 18:00 59. Tydzień Kultury Beskidzkiej
(estrada obok OCK)
czytaj s. 16

11.08 godz. 10:00–11:30
„Mój podwodny świat” –
warsztaty plastyczne dla
uczestników 7–11 lat

6.08 godz. 18:00 „Folkowe
klimaty” – koncert w wykonaniu Karoliny Skrzyńskiej
z zespołem i zespołu Krzikopa
w ramach 59. Tygodnia Kultury
Beskidzkiej (estrada obok OCK)
czytaj s. 16

16.08 godz. 10:00–12:30
„Malarstwo, czyli jak widzimy
świat” – warsztaty malarskie
dla uczestników 7–12 lat

4.09 Święto Miasta Oświęcim
– koncert: Krzywa Alternatywa,
Sound’n’Grace, Cleo (Rynek
Główny)
Informacje o wydarzeniach
biletowanych w jesienno-zimowej ofercie OCK na stronie
ock.org.pl

pogody spotkanie z Panem
Humorkiem zostanie przeniesione do budynku, do sali kameralnej.
– oprac. ekt

Nietuzinkowa artystka
W Osiedlowym Domu Kultury Zasole można oglądać wystawę malarstwa
Miry Sabatowicz pt. „Spojrzenie”.
Mira Sabatowicz pochodzi
z Krakowa. Jest absolwentką
Instytutu Sztuki Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie
(specjalizacja: grafika-litografia). Po opuszczeniu rodzinnego miasta kupiła i wyremontowała zabytkowy drewniany
dom w Tomicach koło Wadowic, gdzie założyła Galerię
Sztuki Bałysówka (na cześć
urodzonego w Tomicach rzeźbiarza Wincentego Bałysa).
Można tam oglądać obrazy
i rzeźby artystów pochodzących z Tomic, Wadowic, Suchej Beskidzkiej, Oświęcimia,
Krakowa, Katowic i Chełmka.
Grono artystów co roku się
powiększa, a twórcy w każdy
drugi piątek miesiąca spotykają się w galerii.
Mira Sabatowicz jest osobą
wszechstronną. Zawodowo zajmuje się grafiką komputerową.
Pracowała jako grafik w kilku
wydawnictwach prasowych.
Projektowała odzież unikatową
– aplikowaną i ręcznie malowaną. Brała udział w autorskich
pokazach mody. Zajmuje się
ceramiką artystyczną i użytkową, należy do Polskiego Związku Ceramików.
– Moją przygodę z ceramiką
zaczęłam od kursu garncarskiego 10 lat temu. Zafascynowana
tą przygodą z kursu wróciłam
już z zakupionym kołem garncarskim. Pojawiły się miseczki, kubki, cukierniczki, talerze.
Po początkowym zachwycie
kołem zaczęłam również lepić

Oświęcimskie Centrum Kultury
ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim
tel./faks: 338422575
www.ock.org.pl, ock@ock.org.pl

Galeria „Tyle światów”

Oświęcimski Klub Fantastyki
zaprasza młodzież 14+

20.07, 27.07, 3.08, 10.08,
17.08, 24.08, 31.08 godz.
16:00–19:00 „Środy bez prądu z OKF” – wspólne granie
17.08 godz. 10:00–11:30
w planszówki i gry karciane
„Odkryj rytm w sobie” –
będące okazją do zapoznawarsztaty muzyczne dla uczestnia się z działalnością klubu,
ników 7–12 lat
wzięcia udziału w konkursach
i turniejach oraz poznania
18.08 godz. 10:00–11:30
świata gier bitewnych i fabu„Moja pierwsza rzeźba” –
larnych RPG (udział wymaga
warsztaty plastyczne
wcześniejszego kontaktu z indla uczestników 7–11 lat
struktorem: pawel.lach@ock.
org.pl). Spotkania odbywają się
19.08 godz. 10:00–12:30
także w wybrane wakacyjne
„Robomania” – warsztaty
weekendy. Szczegóły na stronie
z legorobotyki dla uczestników
internetowej.
8–12 lat

wakacyjne

25.08 godz. 15:00–19:00
tanie kino
do 24.07 „Jargusz obrazy,
„Przebój lata, czyli Skrzydlaty
bilety: 7 zł
Bury rzeźby” – wystawa maOdlot” – wakacyjna impreza
larstwa Piotra Jargusza i rzeźby plenerowa na parkingu obok
„Nawet myszy idą do nieba”
Zbigniewa Burego
OCK, wstęp wolny
(6 l.), prod. Czechy, Francja,
czytaj obok
Polska, Słowacja 2021, reż.
25.07–22.08 „Kalvaria MystiJan Bubeníček, Denisa Grimca” – wystawa fotografii Artura
Półkolonia
mová, 87 minut
Brockiego
20.07 godz. 10:00
dla dorosłych

Wystawy
do 25.07 „Być razem” – poplenerowa wystawa Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego
„Być razem” organizowanego
przez Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury „Grupa
na Zamku”

Zajęcia bezpłatne, liczba
miejsc ograniczona – decyduje
kolejność zgłoszeń. Zapisy
na zajęcia w Informacji OCK
od 1 sierpnia od godz. 9:00.

do 25.07 „Wariacje na temat”
– wystawa prac uczestniczek
zajęć z rysunku dla dorosłych
w Oświęcimskim Centrum
Kultury

WAKACJE Z OCK
Zajęcia bezpłatne, liczba
miejsc ograniczona – decyduje
kolejność zgłoszeń. Zapisy
na zajęcia w Informacji OCK
od 1 sierpnia od godz. 9:00.

9.08 godz. 10:00–11:30
„Lego kreatywnie” – warsztaty
lego dla uczestników 7–10 lat
10.08 godz. 10:00–11:30
„Piękna ozdoba” – warsztaty
tworzenia biżuterii dla uczestników 7–11 lat

„Yakari i wielka podróż” (4 l.),
prod. Belgia, Francja, Niemcy
2020, reż. Toby Genkel, Xavier
Giacometti, 82 minuty
27.07 godz. 10:00

„Duża ryba i begonia” (12 l.),
prod. Chiny 2016, reż. Xuan
Liang, Chun Zhang, 103 minuty
14.08 godz. 17:00
16.08 cz. 1 i 22.08 cz. 2
godz. 16:00–17:30 „Ceramika” – warsztaty ceramiczne
17.08 godz. 16:00–17:30
„Odkryj rytm w sobie” –
warsztaty muzyczne

8.08 cz. 1 i 12.08 cz. 2
18.08 godz. 16:00–17:30
godz. 10:00–11:30 „Ceramika” – warsztaty ceramiczne dla „Bądź piękna latem” – spotkanie dla pań
uczestników 7–12 lat
8.08 godz. 18:00 „Odkrywamy świat witamin”
– interaktywne plenerowe
show muzyczne w wykonaniu
Centrum Uśmiechu
czytaj obok

„Moje życie to cyrk” (9 l.),
prod. Kanada 2020, reż. Miryam Bouchard, 100 minut
24.07 godz. 15:00

„Niezwykłe lato z Tess” (9 l.),
prod. Holandia, Niemcy
2019, reż. Steven Wouterlood,
90 minut
31.07 godz. 15:00

28.07–22.08 „Tydzień Kultury
Beskidzkiej w fotografii” – wystawa zdjęć z archiwum „Głosu
Ziemi Oświęcimskiej” i zbiorów
OCK

ręcznie. Pojawiły się kaczuszki,
świąteczne baranki, świeczniki,
a przede wszystkim anioły, którym pozostaję wierna do dziś –
wspomina artystka.
Nie obce są jej też malarstwo
i rysunek.
– Uwielbiam malować portrety. Staram się, aby były przede
wszystkim idealnie podobne
do malowanej osoby, ale również wczuć się w ich ducha
i zaaranżować klimat obrazu.
W malarstwie ciągle szukam
swojego miejsca. Maluję pędzlem, szpachlą, pejzaże z natury, obrazy zainspirowane jakimś pomysłem. Wszystko, co
łączy te obrazy to światło, którego poszukuję w malarstwie –
dzieli się przemyśleniami.
Malarstwo Miry Sabatowicz
można oglądać w ODK Zasole
do końca września.
– oprac. ekt

Wakacje
z fantastyką

19.08 godz. 16:00–17:30
„Pogodne wakacje w latynoskich rytmach” – warsztaty
taneczne, czyli moc tańca,
ruchu i zabawy

„Bez chemii na drodze” – zajęcia wzmacniające
bezpieczeństwo dzieci w ruchu
drogowym z wykorzystaniem
scenariuszy zajęć – termin
do uzgodnienia z KP Policji
w Oświęcimiu

„Dogtanian. Psi muszkieterier”
(b.o.), prod. Hiszpania 2021,
reż. Toni García, 84 minuty
17.08 godz. 10:00
„Mirai” (12 l.), prod. Japonia
2018, reż. Mamoru Hosoda,
100 minut
21.08 godz. 17:00
„Dzieci z Bullerbyn” (6 l.),
prod. Szwecja 1986, reż. Lasse Hallström, 91 minut
24.08 godz. 10:00
„Belle” (12 l.), prod. Japonia
2021, reż. Mamoru Hosoda,
121 minut
28.08 godz. 16:45
Wakacje z Oświęcimskim
Centrum Kultury dofinansowano z „Gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii
na terenie miasta Oświęcim
na rok 2022”.

Kalendarz
imprez:
oswiecimdziejesie.pl
/OswiecimTuSieDzieje
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Muzeum Zamek w Oświęcimiu
ul. Zamkowa 1, Oświęcim
tel. 338424427
www.muzeum-zamek.pl

Show dla dzieci
Zapraszamy najmłodszych na interaktywny program muzyczny w wykonaniu Centrum Uśmiechu.
8 sierpnia o godz. 18:00 na estradzie obok Oświęcimskiego Centrum Kultury – w ramach Wakacji z OCK – będzie
można bezpłatnie zobaczyć
program muzyczny dla całej
rodziny „Odkrywamy świat
witamin”.
Muzyczne interaktywne show
przybliży rolę i funkcje witamin w organizmie człowieka
oraz zaprezentuje produkty,
które dostarczają ich najwięcej. Świat witamin zaprezentuje Inspektor Ogórek – zielony
detektyw poszukujący odpowiedzi na pytanie, jak mądrze
i zdrowo wybierać produkty,

REpERTUAR Naszego KINA
„Księgarnia w Paryżu” (15 l.),
prod. Włochy, Francja 2021,
reż. Sergio Castellitto,
90 minut
19–21.07 godz. 19:00

19.08 godz. 15:00
20.08 godz. 17:00
21.08 godz. 15:00
22–24.08 godz. 17:00

20.07 godz. 10:00–18:00
4 lata Ratusza – Urodziny pod
Tęczą – w programie prezentacja multimedialna o historii
„Kosmiczna przygoda Allana” pawilonu handlowego PSS
(5 l.), prod. Dania 2022, reż.
„A oni dalej grzeszą, dobry
Społem „Tęcza”, quiz zachęcaAmalie Næsby Fick, 80 minut jący do dokładnego przyjrzenia
Boże!” PREMIERA (12 l.)
26–28.08 godz. 15:00
prod. Francja 2022, reż. Phisię makiecie prezentowanej
29–30.08 godz. 17:00
lippe de Chauveron, 98 minut
w Ratuszu, wspólne budowa31.08 godz. 15:00
22.07 godz. 17:00
nie Mega „Tęczy” i malowanie
23–28.07 godz. 19:00
„Tęczy” na płótnie z RSTK
29.07 godz. 17:00
kino dla dzieciaka „Grupa na Zamku”.
30–31.07 godz. 19:00
Zwiedzanie ekspozycji stałej
„Minionki. Wejście Gru” (b.o.), w Ratuszu – wstęp 1 zł.
„Na chwilę, na zawsze”
prod. USA 2022, reż. Kyle
(15 l.), prod. Polska 2022,
Balda, Brad Ableson, Jonathan
Wakacje w Zamku
reż. Piotr Trzaskalski,
del Val, 90 minut
105 minut
14.08 godz. 15:00
W dniach 25–29 lipca w Mu12.08 godz. 17:00
zeum Zamek w Oświęcimiu
13–18.08 godz. 19:00
odbędą się kreatywne warsztaty pt. „Dwórki i dworzanie
które jemy. Wraz z dwiema asy- „Słabsze ogniwo” (15 l.), prod.
u księcia Jana IV” skierowane
stentkami – Jagodą i Truskaw- Meksyk, Polska 2021, reż.
do dzieci w wieku 6–12 lat.
ką podejmuje walkę z niezdro- Joaquín Del Paso, 100 minut
19.08
godz.
17:00
wym jedzeniem.
Zajęcia odbędą się m.in.
20–24.08 godz. 19:00
w przestrzeni wystawy czasowej „Dwór Książęcy w Oświę„Każdy wie lepiej” (12 l.),
cimiu. XIV–XV w.”, przybliżą
prod. Polska 2022, reż. Michał
tematykę średniowiecznego
Rogalski, 90 minut
dworu, przywilejów miejskich,
26.08 godz. 17:00
historię księstwa oświęcim27.08 godz. 20:15
skiego i jego sprzedaży królowi
28–30.08 godz. 19:00
Kazimierzowi Jagiellończykowi.
31.08 godz. 17:00

Plenerowe atrakcje

25 sierpnia na parkingu obok OCK odbędzie się wakacyjna impreza plenerowa.

wakacyjne
Nasze Kino

bilety: 12 zł dzieci i młodzież
szkolna

„Ogliki” PREMIERA (5 l.),
prod. Belgia, Niemcy 2021,
reż. Toby Genkel, Jens Møller,
85 minut
19–21.07 godz. 17:00
„Pamiętniki Tatusia Muminsłońca – bo, jak głosi legenda, ka” PREMIERA (4 l.), prod.
Finlandia, Polska 2021, reż.
gdy dotkną słońca, zdobędą
Ira Carpelan, Jakub Wroński,
wszelkie bogactwa? A może 74 minuty

wyjściem będzie udział w konkursie na Przebój Lata?
Wstęp na spektakl również
bezpłatny.

Święto miasta
Początkiem września będziemy obchodzić Święto Miasta Oświęcim.
Święto Oświęcimia to święto grodu i jego mieszkańców.
Okazja do przypomnienia historii i tradycji miasta, jak
również do wspólnej zabawy.
2 września o godz. 17:00 odbędzie się w OCK uroczysta sesja
Rady Miasta. Muzeum Zamek
w Oświęcimiu tradycyjnie
przygotowuje Święto Miasta
Historycznie.
Natomiast w niedzielę, 4 września Oświęcimskie Centrum
Kultury zaprasza na muzyczną odsłonę wspólnego świętowania. Tego dnia na Rynku
Głównym o godz. 17:00 wystąpi Krzywa Alternatywa,

a o godz. 18:30 zagra Sound’n’Grace. Gwiazdą wieczoru będzie Cleo, której koncert
rozpocznie się o godz. 20:30.
Wydarzenie zwieńczy pokaz
sztucznych ogni.

muzyka
na ekranie
„Niech znów nastaną szczęśliwe dni!” – koncert André Rieu,
180 minut
27.08 i 25.09 godz. 17:00
Fot. André Rieu Productions

„Przebój lata, czyli Skrzydlaty
Odlot” to tytuł imprezy plenerowej przygotowanej przez
Oświęcimskie Centrum Kultury. W godz. 15:00–19:00 na
dzieci czekać będą bezpłatne
dmuchańce, a o godz. 17:00
rozpocznie się interaktywny
spektakl pt. „Przebój lata, czyli
Skrzydlaty Odlot” w wykonaniu Teatru Kultureska.
Będzie to pełen dobrego humoru musicalowy spektakl
o perypetiach ptaków, które
postanowiły spełnić swoje marzenia i zbudować teatr. Niestety, nie mają na to przedsięwzięcie funduszy. Czy żeby je
zdobyć, muszą dolecieć aż do

WYDARZENIA W MUZEUM ZAMEK
W OŚWIĘCIMIU

„Niech znów nastaną szczęśliwe dni!” to nowy letni koncert
André Rieu i Orkiestry Johanna
Straussa z Maastricht, zarejestrowany w lipcu br.
Najpopularniejszy na świecie
kinowy show powraca! Po długich dwóch latach maestro
i jego magiczna orkiestra
powracają na piękny rynek Vrijthof w Maastricht, rodzinnym
mieście André Rieu, by znów
wystąpić na żywo przed publicznością.
22.07 godz. 15:00
Na kolejny show holenderskie23–28.07 godz. 17:00
go króla walca złożą się nie tyl29.07 godz. 15:00
ko największe przeboje muzyki
30–31.07 godz. 17:00
klasycznej, ale też evergreeny
„Minionki. Wejście Gru” (b.o.), muzyki popularnej. Oczywiście
nie zabraknie romantycznych
prod. USA 2022, reż. Kyle
Balda, Brad Ableson, Jonathan walców. Jak zawsze wystąpią
niesamowici goście.
del Val, 90 minut
Czas trwania: około 180
12.08 godz. 15:00
minut (w tym jedna przerwa).
13.08 godz. 17:00
Bilety: 35 zł (normalny), 32 zł
15–18.08 godz. 17:00
(ulgowy), 30 zł (z Oświęcimską
„Buzz Astral” (6 l.), prod. USA Kartą Rodziny i Oświęcimską
Kartą Seniora).
2022, reż. Angus MacLane,
105 minut

jęć warsztatowo-edukacyjnych
przeznaczonych dla dzieci
w wieku 6–12. Odbędą się 1–5
sierpnia w godz. 11:00–12:30
Zajęcia będą okazją do poznania wybranych wynalazków,
które zmieniły nasz świat.
Warsztaty składają się z części
merytorycznej z prezentacją
multimedialną, która przybliża
poruszane zagadnienie oraz
części manualno-plastycznej.
Zajęcia są bezpłatne, ilość
miejsc ograniczona, decyduje
kolejność zgłoszeń. Zapisy
odbywają się telefonicznie
787915911.

W programie:
1.08 Pismo i druk, warsztat:
torba płócienna ozdobiona
egipskimi hieroglifami
2.08 Koło, warsztat: brelok
do kluczy
3.08 Fotografia, warsztat:
ramka na zdjęcie
Wakacje w Ratuszu 4.08 Żarówka, warsztat:
lampion
Wakacje w Ratuszu pt. „Od- 5.08 Telefon, warsztat: stojak
krycia i wynalazki” to cykl za- na komórkę

Historyczne igrzyska
Muzeum Zamek w Oświęcimiu po pandemicznej przerwie powraca do realizacji konkursu pn. Igrzyska historyczne.
Konkurs przeznaczony jest
dla uczniów klas IV–VIII
szkół podstawowych z Oświęcimia i powiatu oświęcimskiego. Zgłoszenia należy
dokonać do 14 września br.,
wysyłając wypełniony formularz konkursowy, a uczestnicy mogą zgłaszać się nie tylko
poprzez swoją szkołę, ale też
indywidualnie.
Tegoroczny finał rywalizacji odbędzie się 25 września
w Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
Celem Igrzysk historycznych
2022 jest popularyzowanie
historii, poznanie zabytków
Oświęcimia oraz ważnych postaci i wydarzeń z życia naszego miasta na przestrzeni
wieków – od średniowiecza
do XVII wieku, a także kształtowanie właściwego stosunku
do historii Oświęcimia i zabytków kultury. Organizatorzy pragną zachęcić młodzież
do pogłębiania wiedzy o swoim dziedzictwie oraz do świadomego promowania miasta.

Każdy zgłaszający otrzyma
skrypt opracowany przez pracowników Muzeum Zamek,
aby mógł przygotować się do
Igrzysk historycznych.
Konkurs organizowany jest
w ramach Święta Miasta Historycznie 2022.
Szczegółowe informacje, regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej organizatora www.
muzeum-zamek.pl/.
– In
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Miejska Biblioteka Publiczna
im. Łukasza Górnickiego, Galeria Książki
ul. Nojego 2B, Oświęcim
tel. 338479800, 338430165
www.mbp-oswiecim.pl

KALENDARZ WYDARZEŃ W BIBLIOTECE GALERIA KSIĄŻKI W OŚWIĘCIMIU –
sierpień 2022
WYSTAWY
NIE TYLKO BŁĘKIT. FOTOGRAFIE. PIOTR DEJKO.
WYSTAWA
1–31.08, Galeria Przechodnia
WOLNOŚĆ I CZŁOWIEK.
WYSTAWA
Prace uczniów Powiatowego
Zespołu nr 2 Szkół Ogólnokształcących, Mistrzostwa
Sportowego i Technicznych,
klasa 2 graficzna
1–31.08, Galeria Przechodnia
ŚLĄSK WSPÓLNA SPRAWA.
WYSTAWA
O Górnym Śląsku w II Rzeczypospolitej – wydarzeniach
związanych z przyłączeniem
regionu w granice Polski, bohaterach lat 1918–1939 oraz
życiu codziennym na ulicach
śląskich miast.
1–31.08, Informatorium
ŚLŌNSK W LITERATURZE.
Prezentacja literatury o Śląsku,
Ślązakach śląskich autorów.
Wypożyczalnia, II piętro,
sierpień

WYDARZENIA
KSIĄŻKI NA LATO DOBRZE
NAPISANE, czyli wakacyjny
weekendownik literacki
W każdy piątek będzie na
Państwa czekać wakacyjna
lektura, czyli świetna literatura
na urlop, która jest absolutnie
niezbędna podczas plażowania,
leżakowania i leniuchowania
czy górskiej wędrówki! Wśród
naszych propozycji znajdą
Państwo wciągającą literaturę
gatunkową, książki o podróżach i do podróży, inspirujące
poradniki, dobre powieści
na długie, letnie wieczory.
LITERACKI MAPOWNIK
– WAKACYJNA ZABAWA
Z KSIĄŻKĄ
Zabawa będzie polegać na
dodaniu do postu na fb z informacją o konkursie #mapownikGK komentarza oraz zdjęcia,
dotyczącego miejsca powiązanego literacko z akcją wybranej
książki, bohaterem, autorem
lub tytułem.
My z kolei, zaznaczając na
mapie miejsca wybrane przez
Państwa, stworzymy wspólnie
„LITERACKI MAPOWNIK”.
Nagrodzimy te najciekawsze
ujęcia książki lub miejsca na
dowolnym tle, z inspirującym
– zachęcającym do poznania
książki lub autora – komentarzem dodanym do podpiętego postu na fb @Miejska
Biblioteka!
Odwiedźmy miasta i miejsca
naszych ulubionych autorów
oraz znanych mistrzów pióra,
powiążmy nazwę z interesującą
nas fabułą bądź bohaterem.
Przedstawmy te miejsca, które
zainteresowały Was, nasi Czy-

telnicy, z literackiego punktu
widzenia, to znaczy takie, które
zostały opisane na kartach powieści lub w wierszu, bowiem
w ostatnich latach polska
literatura wchodzi w wyjątkowe
relacje z przestrzenią. Często
konkretne miejsca z ich mikrohistorią, społecznym kolorytem
oraz aluzyjną symboliką mogą
stanowić wstęp dla budowania
opowieści. To połączenie literatury i geografii jest niezwykle
korzystne, i to dla obu stron.
Czasem są to miejsca świetnie
znane, ale inaczej przedstawione, a czasem jesteśmy zabierani do miejsc bardzo intymnych
i kameralnych, gdzie literatura
wkracza incydentalnie.
Zabawa trwa do 30.09, ogłoszenie wyników 15.10.2022.
Szczegóły w regulaminie na
stronie Biblioteki mbp-oswiecim.pl lub w Wypożyczalni.
DZIEŃ MIŁOŚNIKÓW
KSIĄŻEK
9.08, Wypożyczalnia i Księgarenka
Na Czytelników będą czekały
wakacyjne wydawnicze hity
literackie, książki nagrodzone
w ostatnim roku, dobra literatura gatunkowa. Zapraszamy
także do naszej księgarni,
gdzie na miłośników książek
będę czekać atrakcyjne zniżki
i rabaty!!!
SENIORZE, TRENUJ PAMIĘĆ
RAZEM Z NAMI
W ramach tego działania
10 i 24 sierpnia 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.
ŚWIAT ILUSTROWANY
SŁOWEM
Zajęcia plastyczne, filmowe,
literackie dla osób z dysfunkcją
wzroku
17.08 godz. 10:00, Multimedia, parter biblioteki (zajęcia
będą odbywały się w każdą
trzecią środę miesiąca).
Uczestnikom zapewniamy
transport na zajęcia i z zajęć.
Udział i dowóz jest bezpłatny.
Zapisy w Czytelni u Infobrokera, osobiście lub
tel. 338479810 w godz.
8:00–19:00, od poniedziałku
do piątku. Prosimy o zainteresowanie udziałem osoby niewidome i z dysfunkcją wzroku
w Państwa otoczeniu.

Zachęcając do sięgnięcia
po komiks, w piątek, 26.08
w bibliotece przypomnimy
czytelnikom znanych twórców
komiksów, a ich miłośników
zapraszamy na FB na quiz
z klasyki komiksu!

LETNIA
EKOBIBLIOTEKA
Udział w zajęciach letnich
dla dzieci jest bezpłatny.
Zapisy na wybrane zajęcia
w Czytelni lub tel. 338479810.
Na zajęcia zapraszamy również
dzieci z Ukrainy.

RECYKLINGOWY BOHATER
Konkurs rękodzielniczy dla
dzieci w grupach wiekowych
do 7 lat i 8–12 lat. Termin
zgłaszania prac do 31.08.
Nagrody rzeczowe dla autorów
najlepszych prac. Regulamin
na stronie mbp-oswiecim.pl.

9.08 godz. 11:30, Aula,
zapisy
ŚRODA Z PLANSZÓWKAMI
Znikające ciasteczka – gry
na refleks i pamięć
10.08 godz. 11:30, Biblioteka
Młodych
WARSZTAT Z PIERWSZEJ
POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ
DZIECKU*
„Nie chcę ja, gdy będę chora,
tak mądrego mieć doktora”
10.08 godz. 17:00, Aula
Warsztat przeznaczony dla
rodziców, opiekunów, nauczycieli. Poruszane będą zagadnienia: zachłyśnięcie, połknięcie
obcego ciała, porażenie, urazy,
ugryzienia, reanimacja itd.
Warsztat prowadzi Krzysztof
Wisła – instruktor i ratownik
WOPR, ratownik KPP.
Rodzice będą mogli zostawić
dzieci na równoległym warsztacie literacko-plastyczno-ruchowym (czyt. poniżej).
Zajęcia na zapisy, liczba miejsc
ograniczona, udział bezpłatny.
WARSZTAT PRZESTRZEGAJĄCY DZIECI PRZED NIEBEZPIECZNYMI SYTUACJAMI*
literacko-plastyczno-ruchowy
dla dzieci młodszych do 7 lat,
w oparciu o tekst wiersza
Konopnickiej „Pan doktór”.
Poruszana będzie również
tematyka potencjalnych niebezpieczeństw i zagrożeń czyhających na dzieci.
10.08 godz. 17:00, Informatorium

„WSZĘDZIE DOBRZE, ALE
W DOMU NAJLEPIEJ”*
Rodzinny konkurs plastyczny
w oparciu o utwór „Pieśń o domu” Marii Konopnickiej.
Termin zgłaszania prac do
31.08. Nagrody rzeczowe dla
autorów 3 najlepszych prac.
Regulamin na stronie mbp-oswiecim.pl.
BAJKOWY PONIEDZIAŁEK
Zajęcia dla dzieci do lat 7
1, 8, 15, 22, 29.08 godz.
11:30, Biblioteka Młodych
„OD WTORKU W NOWYM
YORKU”. KOZIOŁEK W AMERYCE
Zajęcia podróżniczo-ruchowe
dla dzieci 8–12 lat
2.08 godz. 11:30, Aula,
zapisy

Zajęcia na zapisy, liczba miejsc
ograniczona, udział bezpłatny.
ŁĄKA TYSIĄCA KWIATÓW –
MALOWANIE EBRU
Warsztaty artystyczne dla
dzieci 8–12 lat
11.08 godz. 11:30, Studio
Robota, zapisy

„WYKOPYRTNĄŁ SIĘ W DOLINACH”. KOZIOŁEK W CHINACH
Zajęcia podróżniczo-ruchowe
dla dzieci 8–12 lat
16.08 godz. 11:30, Aula;
zapisy

podczas którego poruszone
zostaną m.in. tematy: czas
wolny i odpoczynek rodziców
a zdrowie psychiczne całej
rodziny, potrzeba snu u rodziców i dzieci, kiedy dziecko nie
chce spać, a rodzic nie może.
Warsztat poprowadzi lek.
ŚRODA Z PLANSZÓWKAMI
med. Weronika Rybicka,
Małe fotosafarii – gry na spozajmująca się zaburzeniastrzegawczość
mi psychicznymi różnego
17.08 godz. 11:30, Biblioteka
rodzaju, przede wszystkim:
Młodych
zaburzeniami nastroju, snu,
lękowymi oraz chorobami
KOKEDAMA – MAŁY OGRÓD
z kręgu schizofrenii.
Warsztaty artystyczne dla
W tym samym czasie dzieci
dzieci 8–12 lat
będą brały udział w integra18.08 godz. 11:30, Studio
cyjnych zabawach ruchoRobota
wych bazujących na utworze
Zapisy w Czytelni lub tel.
Marii Konopnickiej „Co słonko
338479810
widziało”. Przez gry, zabawy
i niespodzianki nauczą się,
„A JA JESTEM ANIOŁ Z NIEjak wyrazić świat ukryty
BA, WSZYSTKIM BIEDNYM
w utworach poetki – gestem,
NIOSĘ CHLEBA!”*
rysunkiem, słowem, a tym
19.08 godz. 17:00, Aula
samym rozbudzimy w nich
Warsztat prowadzi Katarzyna
zamiłowanie do poezji, wrażPytlarz-Szpaczek – położna,
liwość i wyobraźnię.
doula, doradca chustonosze•Godz. 19:00 Rodzinna „leknia, promotorka rodzicielstwa
cja tańca” – wyskaczmy coś
bliskości.
razem – warsztat taneczny
dla rodziców i dzieci o korzyściach wynikających ze
wspólnego spędzania czasu
na tańcu, bo taniec płynący
prosto z serca potrafi leczyć,
przynosić odprężenie i dawać
radość.
Warsztat poprowadzi mgr
Elżbieta Matula, instruktor
tańca i animator czasu wolnego, prowadząca m.in. zajęcia
taneczne dla dzieci z elementami choreoterapii.
•Godz. 20:00 Nocne podchody po bibliotece – bazujące
na perypetiach krasnoludków i sierotki Marysi, ale na
Warsztat dla rodziców z dziećwesoło. W świetle latarek
mi do 7 lat, o rodzicielstwie blirodzice wraz z dziećmi będą
skości, od noszenia na rękach,
rozwiązywać na czas łamiaż do relacji rodzic–dorosłe
główki i zagadki poukrywane
dziecko. Na warsztacie dzieci
na różnych piętrach bibliobędą nastawione na bliski
teki. Dla najlepszej drużyny
kontakt z rodzicami, głaskanie,
przewidziano nagrodę.
łaskotanie, masażyki, przytu•Godz. 21:00 Wspólna
lanie, ćwiczenia wspierające
kolacja.
świadomość ciała itp.
Zajęcia na zapisy.
„CZY SIĘ CO NIE STAŁO
PANU? – ŻE WYLECIAŁ PAN
Z WULKANU” – KOZIOŁEK
WE WŁOSZECH
Zajęcia podróżniczo-ruchowe
dla dzieci 8–12 lat
23.08 godz. 11:30, Aula,
zapisy

ŚRODA Z PLANSZÓWKAMI
Kości, karty, pasjanse – gry dla
WARSZTAT Z LOGOPEDĄ –
całej rodziny
ŚRODA Z PLANSZÓWKAMI
„Dalej, śmieszki, na orzeszki”* 24.08 godz. 11:30, Biblioteka
Quiz o Europie – gry edukacyjne
dla rodziców z dziećmi w wie- Młodych
3.08 godz. 11:00, Biblioteka
ku do 5 lat
Młodych
12.08 godz. 17:00, Aula
NOCNE PODCHODY W BIWarsztat poprowadzi Kinga
BLIOTECE Z MAMĄ I TATĄ*
ŁAPACZ NIE TYLKO SNÓW
Głozak-Zeman – logopeda,
dla rodziców i dzieci w wieku
ŚWIATOWY DZIEŃ PUBLICZ- Warsztaty rękodzielnicze
surdopedagog.
8–12 lat
NEGO CZYTANIA KOMIKSÓW 4.08 godz. 11:30, Studio
Warsztat pozwalający rodzicom 26.08 godz. 18:00–22:00,
28.08 – w tym dniu przyRobota, zapisy
sprawdzić mowę i stopień
Biblioteka, udział bezpłatny,
padają urodziny słynnego
komunikacji dziecka, na co
zapisy
amerykańskiego rysownika
„SZIWA RIWA! ECZE PECZE”.
zwrócić uwagę, jak ćwiczyć
Jacka Kirby’ego, twórcy postaci KOZIOŁEK W INDIACH
z dzieckiem poprawną wymoProgram:
z uniwersum X-Men, Hulka czy Zajęcia podróżniczo-ruchowe
wę. Zajęcia na zapisy, liczba
•Godz. 18:00 Warsztat dla
Fantastycznej Czwórki.
dla dzieci 8–12 lat
miejsc ograniczona, udział
rodziców „Cichy wieczór”,
bezpłatny.

POD PIÓREM STRUGA
I KORCZAKA
Warsztat literacko-podróżniczy
dla dzieci w wieku 8–12 lat
30.08 godz. 11:30, Biblioteka
Młodych
Zajęcia na zapisy, liczba miejsc
ograniczona, udział bezpłatny.

* Działanie realizowane w ramach projektu Akademia Rodzinna – zabawa w czytanie, który dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
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Wspólny koncert

Plastyczne laury

Młodzieżowy Dom Kultury
nr 2 w Tychach organizował
XIX Międzynarodowy Konkurs
Plastyczny „Tęczowy KalenW organizowanym przez MłoCzasem kolorowe, a czasem
dzieżowy Dom Kultury w Ryb- darz”, w którym wyróżnienia
czarno-białe, ale zawsze
kwalifikacją na wystawę
niku XVII Międzynarodowym
ciekawe prace powstają
otrzymały: Nina Stypułkowska,
podczas cotygodniowych zajęć Biennale Twórczości Dzieci
Agata Krawczyk, Wiktoria
i Młodzieży „Peter Bruegel –
sekcji plastycznej dla dzieci
Kaim i Julia Konopka, a także
obserwator życia” kwalifikację
w Oświęcimskim Centrum
do udziału w wystawie dwóch Ogólnopolski Konkurs PlastyczKultury.
prac otrzymała Wiktoria Kaim. ny „Jesteśmy dumni z Polski”,
W VI Wojewódzkim Konkursie w którym nagrodę dostała
Uczestnicy sekcji plastycznej
Weronika Szojda, a wyróżniePlastycznym „Wędrówki przez
prowadzonej przez instruktor
nia kwalifikacją do wystawy
wieki – u progu renesansu”
Władysławę Kapcińską mieli
otrzymały: Zuzanna Konopka,
odbywającym się w Pałacu
zajęcia w czterech grupach
Agata Gabryś i Weronika PiwoMłodzieży w Nowym Sączu
wiekowych. Spotykali się
III nagrodę otrzymała Karolina warczyk.
co tydzień na dwie godziny,
W ramach LemFest 2021
Treszczyńska, a do udziału
by pod czujną i fachową
z okazji 100. rocznicy urodzin
opieką tworzyć prace malarskie w wystawie zakwalifikowano
Stanisława Lema Centrum
i rysunkowe, a niekiedy nawet prace: Wiktorii Czyżyckiej,
przestrzenne, które na bieżąco Martyny Hryncyszyn, Anny Bi- Sztuki Współczesnej Solvay
brzyckiej i Aleksandry Sobczuk. w Krakowie zorganizowało
były eksponowane w sali
Ogólnopolski Konkurs PlastyczW Nowym Sączu w XIX
zajęć. Wraz z końcem sezonu
ny „Bajki robotów”, w którym
Ogólnopolskim Przeglądzie
podsumowano twórcze dokonagrodę jury zdobyła Weronika
nania młodych adeptów sztuki, Plastycznym „Anioł” nagrodę
Szojda, nagrodę jury i interdostała Wiktoria Czyżycka,
którzy inspiracje czerpali nie
a w XV Ogólnopolskim Konkur- nautów Martyna Hryncyszyn,
tylko z omawiania różnych
wyróżnienie Julia Rudiak,
sie Plastycznym „Moja kartka
Tym razem orkiestra wybra- zagadnień, ale też z częstego
a kwalifikację do udziału w wybożonarodzeniowa” I nagroła się do Polski, aby podczas bywania w galerii „Tyle świastawie Wiktoria Czyżycka.
dę otrzymała Agata Gabryś,
wspólnego koncertu z ukraiń- tów” w OCK.
– In
a
wyróżnienia:
Maja
Zajas,
Laury
dla
kilku
uczestniczek
skimi muzykami dać symboAgata Krawczyk i Aleksandra
liczny wyraz poparcia dla walki zajęć spłynęły z 52. MięSobczuk.
Ukrainy o wolność i wezwać do dzynarodowego Konkursu
pokoju na świecie. Oświęcim Plastycznego Pentel w Tokio,
jest jednym z przystanków na który rozstrzygnięto w czerwcu:
trasie orkiestry. Zamierzają za- srebrny medal otrzymała
grać w Krakowie, Katowicach, Emilia Majcherek i Zuzanna
Konopka, brązowy medal
Wrocławiu, Gdańsku, WarszaAgata Krawczyk, a nagrodę
wie i Lublinie. Planują także
Pentela dostała Aleksandra
koncert we Lwowie.
Sobczuk.
Obie
orkiestry
wykonały W Ogólnopolskim Konkursie
wspólnie dwa utwory: hiszpań- Plastycznym inspirowanym
ski „Hoy comamos y bebamos” twórczością Bolesława Leśmiaoraz „Miss Liberty”.
na organizowanym przez Dom
Organizatorem przedsięwzięcia Kultury w Iłży nagrodę główną
był Urząd Miasta i Oświęcim- zdobyła Wiktoria Czyżycka,
skie Centrum Kultury.
a wyróżnienie otrzymała Wero– ekt nika Szojda.

W niedzielne popołudnie, 17 lipca na oświęcimskim rynku
można było posłuchać koncertu w wykonaniu dwóch orkiestr – z Oświęcimia oraz hiszpańskiego Asturias.
Jako pierwsza wystąpiła Orkiestra Miasta Oświęcim pod dyrekcją Łukasza Jabconia, działająca w Oświęcimskim Centrum
Kultury. W jej wykonaniu
usłyszeliśmy wiązankę szlagierów muzyki rozrywkowej i filmowej. Wystąpili także soliści:
Katarzyna Jabcoń, Marek Nowak i Małgorzata Szybisty. Ich
brawurowe wykonanie „Bo jak
nie my to kto”, „I feel good” czy
„Bananowego songu” porwało
oświęcimską publiczność, która
skutecznie domagała się kolejnych bisów.
Orkiestra Cámara de Siero
z Asturias (OCAS) w Hiszpanii
pod kierownictwem muzycznym Manuela Paza zaprezentowała muzykę hiszpańską, ukraińską i iberoamerykańską. Było
m.in. nastrojowe flamenco,
energetyczne mambo z udziałem publiczności i ukraińska
pieśń „Tam na łące czerwona
kalina” zaaranżowana na orkiestrę. Duży entuzjazm wzbudziła solistka Paula Lueje, której
imponujący sopran niósł się
nad rynkiem.
Orkiestra powstała w 2002 r.
i złożona jest z ponad 40 instrumentalistów z dużym doświadczeniem koncertowym. Oprócz
muzycznych sukcesów, których
na koncie orkiestry znajduje się

pejzaż za mgłą

całe mnóstwo, OCAS współpracuje ze stowarzyszeniami
i organizacjami pozarządowymi, jak np. Czerwony Krzyż czy
Doctors of the World. W tym
roku wznowiła projekt o nazwie
„Vinculos”, czyli „więzi”, który
rozwijał się od 2007 roku i jednoczył muzyków w różnych
częściach świata, m.in. w Brazylii, Maroko, Nikaragui, Grecji
czy w obozach dla uchodźców
w Algierii i Indonezji. W ramach projektu realizowane są
działania edukacyjne, społeczne i kulturalne, koncerty dydaktyczne dla dzieci i dorosłych
znajdujących się w trudnej sytuacji, a także zajęcia dla młodych muzyków czy darowizny
instrumentów itp.

bogna wernichowska

Wypoczywać w ogrodach

U

lubiona rozrywka tych,
którzy z racji obowiązków czy stanu finansów nie mogli sobie
pozwolić na opuszczenie murów miasta – albo uważali, że
„podróżowanie to strata czasu
i narażanie na szwank zdrowia,
tudzież zawartości sakiewki”
– jak pisał kronikarz dawnego
Krakowa Ambroży Grabowski.
Uchodzący zresztą za „tytana
pracy, który nawet w świąteczne dni zajmował się – chociaż
krócej – pismami i księgami” –
jak wspominał jego sławny zięć,
profesor Karol Estreicher…
Wszystkie większe galicyjskie miasta miały, poczynając
od początku XIX stulecia, publiczne ogrody, gdzie można
było w letnie dni schronić się
przed skwarem i odetchnąć
wolnym od wielkomiejskich
wyziewów powietrzem. Często
– tak jak w Krakowie – urządzano je w miejscu dawnych fos
i murów miejskich. Będące od
dawna publicznymi śmietnikami fosy – zasypywano, część
kruszących się murów i baszt
rozbierano, wyrównywano teren, sadzono drzewa i krzewy,
siano trawę. Z upływem lat
miejskie „planty” – jak nazywano je nie tylko w Krakowie

– zdobić zaczęły posągi i fontanny, pamiątkowe głazy przypominające o historycznych
wydarzeniach. Stawiano pawilony dla publiczności, budki
z napojami i ciastkami. A w sezonie letnim – zwykle w świąteczne dni – grała orkiestra.
Magistraty miast i miasteczek dbały o „porządek
i obyczajność”, co podkreślano
w urzędowych sprawozdaniach.
W miejskich parkach we Lwowie, Krakowie czy mniejszych
miastach – Tarnowie, Bochni, Oświęcimiu – przebywać
mogła tylko „czysto odziana
i spokojnie zachowująca się
publiczność”. Zabronione było
„leżenie i spanie na ławkach,
głośne nawoływanie się i wszelkie nieobyczajne zachowanie”.
Jeźdźcy, a pod koniec XIX wieku i cykliści musieli trzymać się
wyznaczonych torów…
Kłopoty z przestrzeganiem
przepisów mieli z reguły cykliści, którzy „pędzili wśród spacerujących, potrącając często
pieszych – wśród nich niewiasty”. Musieli wówczas płacić
wcale nie symboliczne grzywny
do miejskiej kasy. Wśród nieostrożnych rowerzystów często
trafiali się nieletni – zwykle
gimnazjaliści z dobrych rodzin.

Kary pieniężne płacili wówczas
ojcowie… W 1895 roku zasiadający w krakowskiej radzie
miejskiej profesor gimnazjalny
Jan Kałużyński wystąpił z propozycją, by ukarani cykliści
w gimnazjalnych mundurach
zamiast narażać rodziców na
koszty, wykonywali po lekcjach proste porządkowe prace
w urzędzie miejskim – w rodzaju układania tomów akt
w archiwum i ścierania kurzu.
Niektórym radnym projekt się
nie podobał, gdyż obawiali się,
że „magistraccy sprzątacze wyręczani przez uczniów wpadną w lenistwo”. Jednakże rajcy
przegłosowali propozycję profesora Kałużyńskiego i przez
jakiś czas młodzi cykliści złapani na wykroczeniu polerowali
pulpity w sali obrad i odkurzali
grzbiety szacownych ksiąg w archiwum.
Oprócz publicznych parków w Krakowie i dużych miastach Galicji urządzać zaczęto
zielone miejsca rozrywki na
wolnym powietrzu, będące dochodowym przedsięwzięciem
właścicieli. Otwarte od 1 maja
do „św. Michała” czyli 29 września, kiedy w myśl ówczesnej
tradycji zamykano kawiarniane ogródki i letnie teatrzyki,

a w oknach zawieszano ciepłe
story – cieszyły się wielkim
powodzeniem wśród tych,
którzy spędzali lato w mieście.
Za niedużą opłatą można było
skorzystać z huśtawek i placu,
by pograć w serso, wolanta czy
rodzaj bilardu na wolnym powietrzu. Była cukiernia, gdzie
zwyczajowo serwowano ciasta
z owocami – od tzw. wiedeńskiej szarlotki z rabarbarem
w maju, poprzez wypieki z malinami i truskawkami, aż po
placki ze śliwkami we wrześniu.
Do tego dla spragnionych woda
sodowa z sokiem albo tzw.
„szprycer” – wino rozcieńczone
źródlaną wodą w proporcjach
trzy do jednego. Mocnych trunków w ogrodach nie podawano.
Dla miłośników konkretnych
poczęstunków w części restauracyjnej serwowano młode
ziemniaki z kwaśnym mlekiem
czy ulubione pieczone kurczaki
z sałatą.
W niedziele i święta tak kościelne, jak i państwowe, w rodzaju przypadających w sierpniu
urodzin cesarza Austrii Franciszka Józefa, w ogrodach grała
orkiestra, a kiedy letni dzień
przeszedł w ciepły zmierzch,
w niebo strzelały fajerwerki.
Ulubiona i powszechnie podziwiana atrakcja tamtych czasów
kończyła świętowanie wśród
zieleni.
Na przedmieściach większych i mniejszych galicyjskich
miast wiele było domów, a na-

wet kamieniczek otoczonych
ogrodami. Od frontu był to
bardziej reprezentacyjny ogród
kwiatowy, gdzie kwitły bzy i jaśminy, a na klombach sadzono
kwiaty zdobiące to miejsce od
wiosny do jesieni. Od pierwszych bratków i wczesnych
narcyzów do ostatnich astrów –
marcinków i chryzantem.
Na głównym klombie
umieszczano dużą kulę z opalizującego szkła. Mówiono, że
dla ozdoby, ale właściwie – jak
wielu wierzyło – dla ochrony
przed gradem i zbyt gwałtownym deszczem…
W ogrodzie była też altana
obrosła dzikim winem, chmielem albo innym rodzajem
pnączy, których kwiaty w letni wieczór pachniały odurzająco… W upalne popołudnia
domownicy szukali wytchnienia w tym zielonym zaciszu
z książką, robótką ręczną, a nawet przyjmując przy herbacie
czy chłodnym napoju mniej
oficjalnych gości.
Pod koniec XIX wieku rady
miejskie co większych galicyjskich miast zaczęły zachęcać
mieszkańców do urządzania
zielonych skwerów także przed
wejściem do śródmiejskich kamienic, premiując właścicieli
nieruchomości, jacy między
bramą a chodnikiem posiali
trawę, sadząc krzewy paproci
czy bylin o wysokich łodygach
i rozłożystych liściach. Właścicieli, którzy zadbali o zieleń,

premiowano obniżeniem o kilka procent podatku od nieruchomości.
Ideę dbania o ogrodową
zieleń propagowały na łamach
codziennej prasy znaczące
osobistości. W Krakowie byli
to prezydent miasta doktor Józef Dietl i hrabina Katarzyna
z Branickich Potocka z pałacu
Pod Baranami. Pani ta – wielka miłośniczka roślin – urządzała w krakowskim Ogrodzie
Strzeleckim wystawy kwiatów
– wiosną – hiacyntów i tulipanów, latem – róż, a jesienią
rozmaitych odmian astrów
i chryzantem.
Publiczność przyjeżdżała
na te barwne imprezy nawet
z miast odległych o kilkadziesiąt kilometrów, podziwiając
nieznane w Galicji okazy sprowadzane przez arystokratyczną
miłośniczkę kwiatów z zagranicy. Wystawie towarzyszyła
loteria z dochodem na dobroczynność. Można było wygrać
nasiona, cebulki, sadzonki –
ze zredagowanym przez hrabinę
opisem, jak należy pielęgnować
dane rośliny. Wkrótce wystawie kwiatów z krzeszowickich
ogrodów zaczęły towarzyszyć
pokazy roślin wyhodowanych
przez amatorów zachęconych
przykładem arystokratycznej
ogrodniczki. Hrabina premiowała najpiękniejsze okazy kolejnymi nieznanymi jeszcze
w Galicji okazami ze swoich
ogrodów. 		
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KRZYŻÓWKA 7/2022

Reprezentant UKP Unia Oświęcim – Michał Piela dwukrotnie
stanął na podium juniorskich mistrzostw Europy

Medale okraszone
rekordem Polski
„Golden brown” legendarnej,
brytyjskiej kapeli The Stranglers już zawsze będzie kojarzył się Michałowi Pieli z mistrzostwami Europy juniorów
w pływaniu. Zawodnik UKP
Unia Oświęcim dwukrotnie
w rumuńskim Otopeni stanął
na stopniach podium. Sięgnął
po złoto na 400 metrów stylem zmiennym i był trzeci na
dystansie o połowę krótszym.
Mistrzostwa Starego Kontynentu na długim basenie
w Otopeni będzie mile wspominał nie tylko Michał Piela.
Były one bowiem niezwykle
udane dla całego polskiego
pływania. Biało-czerwoni juniorzy wywalczyli w sumie aż
szesnaście krążków, zajmując ostatecznie drugie miejsce w klasyfikacji medalowej.
To najlepszy wynik w historii.
Reprezentant UKP Unia
Oświęcim sięgnął po tytuł
mistrza Europy na dystansie
400 metrów stylem zmien-

krzyżówka 7/2022
nagrodę przekazał
UrzĄd Miasta
Oświęcim

Litery uporządkowane od 1
do 23 utworzą rozwiązanie:
przysłowie ludowe. Rozwiązanie wpisane na kartę
pocztową należy dostarczyć
do redakcji „Głosu Ziemi
Oświęcimskiej”, ul. Śniadeckiego 24 lub przesłać
e-mailem na adres gzo@
ock.org.pl do 17 sierpnia
2022 r., podając imię i nazwisko oraz numer telefonu. Na zwycięzcę losowania
czeka nagroda – hamak
ogrodowy przekazany przez
Urząd Miasta Oświęcim.
Prawidłowe
rozwiązanie
krzyżówki nr 6/2022 brzmi:
„Głodny nie dba, że wąsy
utłuści”. Nagrodę otrzymuje pani Marta F. Gratulujemy! Z nagrodzoną skontaktujemy się telefonicznie.

Poziomo:
1) Kasza jęczmienna;
* Umowa o pracę z aktorem;
2) Drewniana chochla;
3) Mebel na ciuchy;
* Kreślony cyrklem;
4) Został nim Rumcajs;
5) Rabat, bonifikata;
* Spacerowa ulica;
7) Dotyk lub smak;
* Rolnik za pługiem;
9) Katarakta;
* Góralskie skrzypce;
11) Arka;
* Olejna do lamperii;
13) Samica dzika;
* Leci w pończosze;
14) Ubiór nurka;
15) Ser z mleka owczego;
* Hiszpańska wyspa;
16) Pomysł;
17) Pola z ekranu;
* Masa z orzechów i miodu;

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) Wijąca się ryba;
* Średnica lufy;
B) Nazwa;
C) Kąpielisko z hitu Wodeckiego;
* Czasem rzucany na ring;
D) Brazylijski taniec;
E) 1/4 roku;
* Część liścia;
G) Ptasi śpiewak;
* Kamienie do mielenia;
I) Jar, parów;
* Wieloryb;
K) Państwo Środka;
* Łyk atmosfery;
Ł) Składnik guacamole;
* Patron strażaków;
M) Porasta staw;
N) Popularny kwiat cięty;
* Przed skokiem;
O) Dzielony na kromki;
P) Uczestnik regat;
* Impertynent, zarozumialec.

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

Michał Piela z trenerką Alicją Woźnicką
Fot. zbiory klubu

nym. Podopieczny Alicji
Woźnickiej kapitalnie zaprezentował się w wyścigu finałowym, do którego awansował z siódmym czasem.
Płynący na pierwszym torze
Michał Piela w finale kontrolował wydarzenia. Do połowy
dystansu trzymał się czołówki, by rozpocząć decydujący
atak na trzeciej „setce”, płynąc

Wicemistrzowie Polski wzmacniają wodnika Re-Plast Unia był
udział w prestiżowym meczu
kadrę i kompletują skład
gwiazd KHL.

Szwedzki olbrzym
między słupki
Powoli kształtuje się kadra Re-Plast Unia na nowy sezon hokejowy. W porównaniu z poprzednimi rozgrywkami do
zasadniczej zmiany dojdzie na
newralgicznej pozycji. Miejsce
Kanadyjczyka Clarke’a Saundersa w bramce zajmie imponujący warunkami fizycznymi
szwedzki golkiper Linus Lundin. To oczywiście nie jedyny
zawodnik pozyskany w ostatnim czasie.
Linus Lundin złożył podpis pod rocznym kontraktem
z Re-Plast Unia. Urodzony
w Sztokholmie 29-latek mierzy 190 centymetrów i waży
76 kg. Ostatni sezon rozpoczął
na drugim poziomie rozgryw-

kowym w Szwecji, broniąc
barw IF Troja-Ljungby. Przed
zamknięciem okna transferowego zdecydował się jednak
na austriacki Dornbirner EC.
Co ciekawe, z tego samego
klubu (Dornbirner EC) trafił
właśnie do Oświęcimia Pawło
Padakin. To 28-letni ukraiński
napastnik. Ma na swoim koncie występy w młodzieżowych
i pierwszej reprezentacji Ukrainy. Grał w AHL i z ECHL,
by trafić później do elitarnej
KHL. Tam występował w HK
Sochi oraz Neftekhimik Nizhnekamsk, gdzie strzelił 26 goli
i miał 50 asyst podczas pięciu
sezonów. Niewątpliwym wyróżnieniem dla nowego za-
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klasykiem. W ostatniej fazie
w stylu dowolnym objął prowadzenie, którego nie oddał
już do samego końca. Zwyciężył z wynikiem 4.20,50. Drugie miejsce zajął reprezentant
Węgier Zsombor Bujdoso
(4.21,64), a trzeci był Grek
Vasileios Sofikittis (4.22,22).
Zaledwie dzień wcześniej Michał Piela sięgnął po swój
pierwszy medal w brązowym kolorze. Tak było na
200 metrów stylem zmiennym. Oświęcimianin do finału awansował z czwartym
czasem, który był jednocześnie nowym rekordem Polski
18-latków. Wynik 2.03,03 wymazał zatem dotychczasowy
„rekord z brodą” Michała Poprawy sprzed dziesięciu lat, ale
na krótko. W finale bowiem
Michał Piela znowu poprawił
swój wynik (2.02,77). Kluczem
do sukcesu okazał się rewelacyjny finisz na ostatniej długości basenu. Poza zasięgiem na
tym dystansie był Turek Oktar
Sanberk Yigit (2.00,68), a srebro wywalczył Włoch Simone
Spediacci (2.02,65).
– mac

Oświęcimianie mają w planie dziewięć spotkań kontrolnych. Pierwszy test 4 sierpnia z Comarch Cracovią na swojej
tafli
Fot. mac

Pawło Padakin nie będzie
w grodzie nad Sołą czuł się
osamotniony. Na transfer do
Oświęcimia zdecydował się bowiem inny reprezentant Ukrainy, Filipp Pangiełow-Jułdaszew. To 28-letni obrońca (180
cm, 87 kg), który w minionych
rozgrywkach sięgnął po mistrzostwo swojego kraju w barwach Donbasu Donieck. Został
uznany MVP ukraińskich rozgrywek, co najlepiej rekomenduje jego umiejętności. Przypomnijmy, iż wcześniej szefostwo
Re-Plast Unia podpisało umowy z Alexandrem Szczechurą
i Michaelem Cichym, o czym
informowaliśmy już w majowym numerze „GZO”.
Pierwszym sprawdzianem formy będzie dla biało-niebieskich sparing na własnym lodzie z Comarch Cracovią. To
spotkanie zaplanowane jest
na 4 sierpnia. Później podopieczni Nika Zupancića wezmą udział w turnieju o „Puchar RT Torax” w Porubie.
Tam zagrają kolejno z gospodarzami – HC RT Torax Poruba (10 sierpnia), Prostejovem
(11 sierpnia) i JKH GKS Jastrzębie (13 sierpnia). Po powrocie do kraju skrzyżują kije
z Comarch Cracovią na wyjeździe (18 sierpnia), a także
na lodowisku w Oświęcimiu
z sosnowieckim Zagłębiem
(19 sierpnia), GKS Katowice
(23 sierpnia) i Energą Toruń
(1 września). Próbą generalną
przed ligową inauguracją będzie wyjazdowy mecz z VHK
Vsetín (6 września).
– mac
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Mecze pierwszej rundy Pucharu Polski na początek nowego sezonu piłkarskiego

Piłka na środek! Zaczynamy
Zaplanowana na najbliższy
weekend pierwsza runda Pucharu Polski oficjalnie otworzy sezon 2022/23 w Podokręgu Piłki Nożnej w Oświęcimiu.
Na dwa ostatnie lipcowe dni
zaplanowano rundę drugą.
W dwóch ostatnich edycjach
po Puchar Polski na szczeblu
oświęcimskiego
podokręgu
sięgała ekipa LKS Rajsko.
W poprzednim sezonie podopieczni Krzysztofa Zarzyckiego pokonali w finale po
serii rzutów karnych LKS Jawiszowice 4:3. W regulaminowym czasie był remis 2:2.
Z kolei rok wcześniej Rajsko
po szalonym finale wygrało
z kęckim Hejnałem na ich stadionie 4:3.
W pierwszej rundzie odbędzie
się dwanaście spotkań. Ciekawie zapowiadają się przede
wszystkim derby oświęcimskiej gminy. W Zaborzu miejscowa Zaborzanka będzie podejmowała mającą piątoligowe
aspiracje Iskrę Brzezinka.
Druga runda PP odbędzie się
30 i 31 lipca. Wówczas do rywalizacji przystąpią cztery najwyżej sklasyfikowane w PPN
Oświęcim drużyny – Unia
Oświęcim, LKS Jawiszowice,

Pierwsza runda Pucharu Polski odbędzie się już 23 i 24 lipca. Tydzień później planowana jest runda druga
Fot. mac

KS Chełmek i obrońca trofeum – LKS Rajsko. Pierwszym rywalem oświęcimian
będzie zwycięzca meczu Poręby Wielkiej z rezerwami osieckiej Brzeziny. W wypadku
wygranej podopieczni Marka
Kołodzieja i Adriana Pietraszko zmierzą się z Pulsem Broszkowice, Brzeziną Osiek, Przeciszovią lub Bulowicami.
Pary pierwszej rundy PP
(23/24 lipca): LKS Bobrek –
Strumień Polanka Wielka,
Oldboys Jawiszowice – Orzeł

Witkowice, Oldboys Przecieszyn – Niwa Nowa Wieś, Skawa Podolsze – Korona Harmęże, Soła Łęki – Górnik
Brzeszcze, Wichura Głębowice – Zgoda Malec, Zaborzanka
Zaborze – Iskra Brzezinka, Sygnał Włosienica – Zatorzanka
Zator, LKS Gorzów – Hejnał
Kęty, Brzezina Osiek II – LKS
Poręba Wielka, Puls Broszkowice – Brzezina Osiek, LKS
Bulowice – LKS Przeciszovia
Przeciszów.
– mac

Po długich siedemnastu latach oświęcimianie wracają do rozgrywek na Starym
Kontynencie

czem do udziału w ścisłym finale w niemieckim Dusseldorfie. Tam m.in. ograli mistrza
Szwajcarii – SC Berno 2:1,
zajmując ostatecznie ex aequo
5–6 miejsce na Starym Kontynencie!
W całej historii biało-niebieskiego klubu oświęcimianie
jedenastokrotnie
startowali
w europejskich rozgrywkach.
W 51 meczach odnieśli 28
zwycięstw, ponieśli 18 porażek, a 5 spotkań kończyło się
remisami.
Re-Plast Unia miała wrócić
do gry w Europie już przed
dwoma laty. Turniej Pucharu Kontynentalnego w Danii
został jednak odwołany z powodu pandemii. W tym roku
po zdobyciu wicemistrzostwa Polski ponownie trafiła
do tych rozgrywek. Losowanie przeprowadzone w siedzibie IIHF przydzieliło Re-Plast
Unia do grupy F. Biało-niebiescy pojadą na Słowację do
Nitry. Tam od 18 do 20 listopada zagrają z wicemistrzami
Słowacji – HK Nitra, mistrzami Ukrainy – Sokołem Kijów
i najlepszym zespołem z eliminacyjnej grupy. Będzie to Asiago Hockey (Włochy), Acroni
Jesenice (Słowenia), Vojvodina Nowy Sad (Serbia) lub zwycięzca preeliminacji – FC Barcelona (Hiszpania), Hockey
Punks Vilnius (Litwa), Buz
Adam Istanbul (Turcja) lub
Liege Bulldogs (Belgia).
– mac

Unia Europejska
Jeszcze bardziej od srebra
w ostatnim sezonie ligowym,
w Oświęcimiu cieszą się bodaj
z powrotu hokeistów Re-Plast
Unia na europejskie salony.
Biało-niebiescy zapisali przecież piękną kartę w rozgrywkach na Starym Kontynencie.
Teraz wracają po siedemnastu
latach oczekiwań.
Drużyna z ulicy Chemików
największy sukces osiągnęła w swoim debiucie. Po zdobyciu pierwszego mistrzostwa w 1992 roku trafiła do
rozgrywek ówczesnego Pucharu Europy. W rozgrywanym w Oświęcimiu turnieju
ćwierćfinałowym niespodziewanie wyrzuciła za burtę nieporównywalnie mocniejszego
niż obecnie Sokoła Kijów. Naszpikowani gwiazdami rywale
zza wschodniej granicy przegrali 3:2, po golach Michaiła
Szostaka, Sławomira Wielocha
i Waldemara Klisiaka. Zaporą
nie do przejścia był dla Ukraińców rozgrywający kapitalne
spotkanie między słupkami
Gabriel Samolej. Zresztą wielu
kibiców Unii do dziś uważa, że
był to najlepszy mecz rozegrany w Oświęcimiu w całej historii klubu.

Tak prezentowała się
okładka historycznego programu zapowiadająca półfinał Pucharu Europy we francuskim Rouen sprzed 30 lat
Fot. mac

W półfinale we francuskim
Rouen prowadzeni przez Stanisława Małkowa mistrzowie
Polski z 1992 roku minimalnie przegrali z mistrzem Szwecji – Malmoe 5:6. Wówczas
Szwedów od sensacyjnego remisu uratował słupek, od którego odbił się krążek po strzale
Wojciecha Tkacza w ostatniej
sekundzie. Później oświęcimianie ulegli gospodarzom
z Rouen 1:8 i rozgromili Sagę
Ryga 11:1, co okazało się klu-
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Powrót Zupancića

nymi mistrzami Polski znowu
pracował coach zza oceanu.
Postawiono na Toma Coolena
Takiego obrotu sprawy trudno Kolejny sezon 2020/21
rodem z Kanady, ale cieniem
Zupancić także rozpoczął
się było raczej spodziewać,
na srebrze położyły się boleśnie
w Oświęcimiu, ale rozstał
a jednak... Po rozstaniu,
jednostronne przegrane finały
które notabene nie należało do się z zespołem w połowie
z Katowicami.
najprzyjemniejszych, z Tomem listopada 2020 roku. GłówTeraz w Oświęcimiu znowu ponym powodem były sprawy
Coolenem działacze Re-Plast
stawiono na słoweńską szkołę
rodzinne, a do tego doszedł
Unia zaczęli rozglądać się
hokeja. Przypomnijmy, iż Nik
jeszcze pamiętny incydent
za nowym szkoleniowcem.
Zupancić z powodzeniem
z sędziami po przegranym me- pracował z reprezentacją SłoOświęcimskie wróble ćwierkały czu na toruńskim „Tor-Torze”.
wenii. Najpierw jako asystent,
Po Zupanciću sezon z Re-Plast a później pierwszy trener poo trenerach z Łotwy, Finlandii
Unia dokończył amerykański
czy Ukrainy. Tymczasem...
pularnych „Rysiów”. Prowadził
trener Kevin Constantine (przed też austriacki VEU Feldkirch.
Stery objął doskonale znany
kilkunastoma dniami został tre- Ostatnio w swojej ojczyźnie
w grodzie nad Sołą Nik Zupancić. 53-letni szkoleniowiec nerem narodowej reprezentacji trenował HDD Acroni Jesenice
Węgier), ale nie udało mu się
podpisał dwuletni kontrakt
i sięgnął po wicemistrzowski
wywalczyć medalu. W minioz opcją przedłużenia. Słowetytuł Ligi Alpejskiej.
nych rozgrywkach z ośmiokrotniec miał już okazję pracować
– mac
w polskiej ekstralidze i to
właśnie z zespołem Re-Plast
Unia. W sezonie 2019/20
wywalczył z biało-niebieskimi
srebrny medal mistrzostw Polski. Wówczas rozgrywki zostały
przerwane przed półfinałami
z powodu epidemii koronawirusa. W play-off forma Re-Plast
Unia wyraźnie zwyżkowała
i kto wie, jaka byłaby kolejność na podium, gdyby sezon
został dokończony na lodzie.
Z Nikiem Zupancićem w boksie
Re-Plast Unia awansowała do
ścisłego finału Pucharu Polski,
Nik Zupancić (pierwszy z prawej) po raz drugi w swojej
w którym niestety uległa na lokarierze został trenerem hokeistów Re-Plast Unia Oświęcim
dowisku w Tychach JKH GKS
Fot. mac
Jastrzębie 0:2.

Piłkarze oświęcimskiej Unii przygotowują się do startu
sezonu 2022/23

W zreformowanej lidze
Już 6 sierpnia wystartuje nowy
sezon piłkarski w poważnie
odchudzonej i dużo silniejszej czwartej lidze. Na czym
polegała tegoroczna reforma?
Po prostu z dwóch grup utworzono jedną. W tym gronie
znajdują się biało-niebiescy
z Oświęcimia.
Krótkie, jak to latem bywa,
przygotowania do sezonu
podopieczni Marka Kołodzieja rozpoczęli 11 lipca.
Już wiadomo, że z zespołem
pożegnał się grający między
słupkami Eryk Adamski oraz
Karol Dziedzic i Arkadiusz
Ryś. 21-letniemu bramkarzowi rodem z Libiąża skończył
się okres wypożyczenia, zaś
Karol Dziedzic powalczy teraz o miejsce w „jedenastce”
drugoligowej Garbarni Kraków. Z kolei Arkadiusz Ryś

przenosi się do piątoligowego
Rajska.
Już w najbliższą sobotę (23 lipca) oświęcimianie w meczu
kontrolnym zmierzą się ze
swoją imienniczką z Dąbrowy Górniczej. Później (27 lipca) formę biało-niebieskich
sprawdzi LKS Rajsko, a następnie (30 lipca) przyjdzie pora
na pierwszą rundę rozgrywek
Pucharu Polski. Na czwartoligową inaugurację (6 sierpnia) Unia zagra na wyjeździe
ze Słomniczanką Słomniki.
Pierwszy ligowy mecz na stadionie przy ulicy Legionów
w Oświęcimiu 10 sierpnia
z Barciczanką Barcice.
Mecze Unii na własnym stadionie w rundzie jesiennej:
Barciczanka Barcice (10 sierpnia), Radziszowianka Radziszów (20–21 sierpnia), Wiśla-

nie Jaśkowice (27–28 sierpnia),
Okocimski KS Brzesko (10–11
września), Dalin Myślenice
(1–2 października), Wolania
Wola Rzędzińska (15–16 października), Lubań Maniowy
(29–30 października), Wierchy Rabka Zdrój (12–13 listopada).
Mecze Unii na wyjazdach:
Słomniczanka Słomniki (6–7
sierpnia), Orzeł Ryczów (13–
14 sierpnia), Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska (24 sierpnia), Limanovia Limanowa
(3–4 września), LKS Jawiszowice (17–18 września), Glinik
Gorlice (24–25 września), Termalica Bruk-Bet II Nieciecza
(8–9 października), Poprad
Muszyna (22–23 października), Beskid Andrychów (5–6
listopada).
– mac

Rozgrywki 2022/23 w zreformowanej czwartej lidze oświęcimianie rozpoczną od wyjazdowego meczu ze Słomniczanką. Pierwszym rywalem na stadionie przy ulicy Legionów
będzie 10 sierpnia Barciczanka Barcice
Fot. mac

