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Nowoczesny amfiteatr i parking
na bulwarach
Wkrótce krajobraz oświęcimskich bulwarów obejmujący teren w pobliżu mostu
Piastowskiego zmieni się za sprawą realizacji kolejnego zadania w ramach projektu pn. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań. Miejsce zyska nowoczesny wygląd
i funkcjonalność.
Fot. wizualizacja przebudowy

W Oświęcimiu od wielu lat realizowany jest kompleksowy
projekt rewitalizacyjny noszący
nazwę Oświęcimska Przestrzeń
Spotkań. Pod nazwą tą kryje
się kilka elementów, a jednym
z nich jest zagospodarowanie
terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza a ul. Bulwary. W projekcie zagospodarowania tego
miejsca wykorzystano potencjał naturalnego ukształtowania
terenu z różnicą poziomów pomiędzy wspomnianymi ulicami
wynoszącą około 9,8 metra. Powstanie tam parking podziemny wraz z wielofunkcyjnym
placem, budynkiem zaplecza
i budynkiem usługowym.
Dzięki inwestycji zwiększy się
liczba miejsc parkingowych
w Starym Mieście, a teren zyska całkowicie odmieniony,
atrakcyjny wygląd zachowujący przy tym spójność z otoczeniem. Dwupoziomowy podziemny parking zapewniający
czytelny układ miejsc postojowych w czterech rzędach na
parterze oraz w dwóch rzędach
na piętrze zastąpi obecny parking pod chmurką, który mieści około pięćdziesięciu samochodów osobowych. Kontrola
pojazdów wjeżdżających oraz
wyjeżdżających będzie się odbywała poprzez automatyczne
urządzenia parkingowe. Przed

Oświęcim

wjazdem do garażu będzie
umieszczona tablica informująca, czy posiada on miejsca
wolne, a zliczanie ilości samochodów wjeżdżających i wyjeżdżających będzie automatyczne. W podziemnym parkingu
przewidziano również stanowiska do ładowania akumulatorów w samochodach z instalacją hybrydową elektryczną.
W bezpośrednim sąsiedztwie
parkingu znajdzie się czterokondygnacyjny
budynek
zaplecza wraz z toaletami.
Obiekt będzie posiadał klatkę
schodową oraz windę, które

umożliwią dojście do poszczególnych poziomów parkingu,
a także na ostatnią kondygnację, gdzie przewidziano punkt
informacji turystycznej jako
budynek oddzielny z tarasem
widokowym w kierunku rzeki
Soły. Winda zapewni możliwość wygodnego pokonania
znacznej różnicy terenu pomiędzy ulicami Bulwary i Berka Joselewicza oraz dojścia do
poszczególnych pięter tarasu
widokowego.
Budynek zaplecza będzie sąsiadował z jednokondygnacyjnym
obiektem usługowym.

Przed podziemnym parkingiem od strony ul. Bulwary
powstanie wielofunkcyjny plac
spotkań – amfiteatr z pasem
zieleni, ławkami i oświetleniem,
który służyć będzie jako miejsce do organizowania imprez
plenerowych o różnym charakterze. Na placu oraz przyległych
tarasach przewidziano również
wykonanie systemu darmowego dostępu bezprzewodowego
do internetu wi-fi.
– Cieszę się, że udało się nam
ostatecznie spiąć projekt, który
ma już długą historię i przystąpić do jego realizacji. Koncepcja

Reklama

www.granmur.pl

Zakład Kamieniarski GRANMUR w Oświęcimiu
ul. Dąbrówki 9F (os. Monowice)

nagrobki – liternictwo – grobowce
parapety – schody – blaty granitowe
Wojciech Płachta 503 109 760

zagospodarowania tego miejsca
z parkingiem i otwartym amfiteatrem powstała w 2012 roku.
Jest kolejnym elementem większego projektu o nazwie Oświęcimska Przestrzeń Spotkań
– podkreśla Janusz Chwierut,
prezydent Oświęcimia.
– W rejonie ul. Bulwary powstanie podziemny parking,
będzie on wkomponowany
w istniejącą skarpę, której
część obecnie zajmują schody
prowadzące z rynku na planty,
a całość zostanie zaaranżowana
jako zielone tarasy, czyli otwarty amfiteatr. Miejsca do parkowania będą na dwóch piętrach.
Wjazd będzie w rejonie muru
Zakładu Salezjańskiego. Ta
część miasta zupełnie się zmieni. Inwestycja z jednej strony
usprawni parkowanie w Starym
Mieście, z drugiej, ze względu na nowe zagospodarowanie, poprawi estetykę tej części
miasta. Będzie to też pierwszy
krok do wyprowadzenia ruchu
z ulic wokół rynku. Miasto zyska też nowe miejsce na imprezy plenerowe. Będziemy chcieli
przenieść tu imprezy z rynku,
to miejsce wydaje się bardziej
naturalne na tego typu projekty.
Z kolei rynek będzie można w
pełni wykorzystać pod ogródki
kawiarniane i gastronomiczne
– informuje prezydent.
Symboliczne wkopanie pierwszej łopaty nastąpi już we wrześniu. Zadanie realizowane
będzie w okresie trzyletnim
i zakończy się w 2024 roku.
Wykonawcą inwestycji będzie
firma BUILDING ENTERPRISE Sp. z o.o. z Jawiszowic. Całość będzie kosztować prawie
29,2 mln zł. W 2022 roku na realizację zadania Miasto Oświęcim przeznaczyło kwotę w wysokości 3 mln zł, w 2023 roku
14 mln zł, a w 2024 r. pozostałą.
Środki na sfinansowanie in-
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westycji pochodzą z dofinansowania zadania w ramach
Oświęcimskiego Strategicznego
Programu Rządowego Etap VI
2021–2025 oraz z własnych
środków budżetowych miasta.
Kompleksowy projekt rewitalizacyjny noszący nazwę
Oświęcimska Przestrzeń Spotkań polega na zagospodarowaniu przestrzeni miejskiej
infrastrukturą, tworzącą symboliczne pomosty prowadzące
od miejsca tragicznej historii
KL Auschwitz do współczesnego życia miasta. Takie przedsięwzięcie to z jednej strony
stworzenie przestrzeni spotkań
służącej refleksji i szukaniu
przesłania płynącego z Auschwitz, a z drugiej wykreowanie przestrzeni i obiektów dla
mieszkańców miasta i osób go
odwiedzających.
Całość Oświęcimskiej Przestrzeni Spotkań obejmuje kilka
elementów: utworzenie parku
Pojednania Narodów w rejonie ul. Kamieniec, rewitalizację
parku Pokoju na osiedlu Chemików, budowę przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau nowego Centrum Obsługi
Odwiedzających Miejsce Pamięci, budowę unikatowego
mostu dla pieszych autorstwa
Jarosława Kozakiewicza, zagospodarowanie bulwarów nad
Sołą i terenu w rejonie Starego
Miasta, a także wykreowanie
i wsparcie działań edukacyjnych, mających wzmocnić międzynarodową rolę Oświęcimia
jako Miasta Pokoju, centrum
edukacji i praw człowieka – realizowane dzięki powstałemu
Oświęcimskiemu Instytutowi
Praw Człowieka.
Kilka miejsc z tego projektu już
się zmieniło – park Chemików,
park Pojednania Narodów, a teraz kolejne nabiera kształtów.
– Marzena Wilk
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Zofia Posmysz urodziła się
w Krakowie 23 sierpnia
1923 r. Podczas okupacji
uczyła się na tajnych kompletach. Wśród słuchaczy tego
nielegalnego kursu zetknęła się
z podziemną prasą kolportowaną przez kolegów. Prawdopodobnie czyjś donos sprawił,
że całą grupę aresztowano
15 kwietnia 1942 r. Po sześciotygodniowym pobycie
w więzieniu Zofia Posmysz
trafiła 30 maja 1942 r. do
obozu Auschwitz-Birkenau.
18 stycznia 1945 roku została
przeniesiona do KL Ravensbrueck, a następnie do filii
tego obozu w Neustadt-Glewe. 2 maja 1945 r. alianci
wyzwolili obóz i Zofia Posmysz
odzyskała wolność.
Maturę zdała w 1946 r.,
po czym rozpoczęła studia
polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Pod koniec
studiów rozpoczęła współpracę
z działem literackim Polskiego
Radia. W 1959 r. napisała
słuchowisko pt. „Pasażerka
z kabiny 45”, które zdecydo-

wało o jej literackiej
przyszłości. Rezonans,
jaki wywołało, sprawił,
że wkrótce zaadaptowano je dla Teatru Telewizji, a reżyser Andrzej Munk
zekranizował „Pasażerkę” (film
wszedł na ekrany po śmierci
twórcy w 1963 r.). Rok wcześniej „Pasażerka” ukazała się
w formie powieści, a w 1968
na jej kanwie Mieczysław
Weinberg skomponował operę
do libretta A. Miedwiediewa.
Jej światowa premiera na
festiwalu w Bregenz w 2010 r.
była wielkim wydarzeniem
artystycznym i ugruntowała
pozycję „Pasażerki” jako jednego z najważniejszych dzieł
o tematyce obozowej.
„Pasażerka” to nie jedyne ważne dzieło pisarki. Wśród nich
trzeba wymienić m.in. powieści „Wakacje nad Adriatykiem”,
„Mikroklimat” czy „Cena”,
opowiadania oraz liczne słuchowiska, scenariusze i utwory
o tematyce współczesnej. Opublikowane w 2008 r. opowiadanie „Chrystus oświęcimski”,
stanowiące rozwinięcie jednego
z epizodów „Pasażerki”, jest
jednym z najważniejszych
elementów świadectwa, jakie
pisarka dała swoim życiem.
Zofia Posmysz od wielu lat
była blisko związana z Międzynarodowym Domem Spotkań
Młodzieży w Oświęcimiu.
Spotykała się z młodymi
ludźmi, by dawać świadectwo
o obozach koncentracyjnych
i zagładzie. Dzięki temu,

14 sierpnia w Oświęcimiu i Harmężach
odbyły się uroczystości ku czci świętego Maksymiliana.

W 81. rocznicę męczeńskiej
śmierci ojca Maksymiliana Marii Kolbego na terenie Państwowego Muzeum Auchwitz-Birkenau odprawiono mszę świętą,
której przewodniczył biskup
diecezji bielsko-żywieckiej, Roman Pindel. Wzięli w niej udział
ocalała z KL Auschwitz Zdzisława Włodarczyk, przedstawiciele
władz państwowych, samorządowych, kościelnych, wierni,
turyści, a także uczestnicy poprzedzających liturgię trzech
pieszych pielgrzymek. Pierwsza
wyruszyła z parafii pod wezwaniem św. Maksymiliana
w Oświęcimiu, druga – pod nazwą „Marsz Życia Polaków i Polonii” – z sanktuarium Matki
Bożej Wspomożenia Wiernych
i Zespołu Szkół Salezjańskich,
a trzecia z parafii Matki Bożej
Niepokalanej w Harmężach.

Ważny punkt odniesienia
W 78. rocznicę likwidacji obozu Romów w byłym KL Auschwitz przedstawiciele
władz państwowych, organizacji międzynarodowych, ambasadorowie, politycy,
przedstawiciele władz lokalnych, instytucji i muzeów zebrali się, by uczcić pamięć o romskich ofiarach zagłady.
ludzkiej solidarności i ogromnej woli istnienia naszych sióstr
i braci. Romowie przetrwali,
ale niestety nie odeszły w zapomnienie ideologie, które w imię
wyższości jednego narodu nad
innymi nie cofną się przed terrorem i zbrodnią.
– Rok temu nigdy bym nie
przypuszczał, że nasze następne
spotkanie odbędzie się w cieniu
wojny. Niestety, w imię niepojętej żądzy władzy, poczucia
wyższości, ideologii nienawiści
na ziemi naszego wschodniego
sąsiada przelewana jest krew
niewinnych ofiar. W tej bezsensownej i okrutnej wojnie walczą
i giną także ukraińscy Romowie.
Przed tą wojną uciekają, także
do Polski, ich matki, żony i córki. Ten czas wymaga solidarności zarówno w rozumieniu całej
wspólnoty międzynarodowej,
jak i każdego z nas z osobna.
Świat nie może ustąpić przed
dyktatem siły. Przerabialiśmy
tę lekcję w przeszłości – ustępstwo prowadzi do dalszych bez-

Fot. www.auschwitz.org

W obchodach Dnia Pamięci
o Zagładzie Sinti i Romów, jednego z najważniejszych dni dla
romskiej społeczności, na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau przed pomnikiem
poświęconym romskim ofiarom wzięło udział około tysiąca
osób. Przypadający 2 sierpnia
dzień obchodzony jest w rocznicę niemieckiej likwidacji
w obozie Auschwitz II-Birkenau tzw. obozu rodzinnego dla
Cyganów – Zigeunerfamilienlager, która nastąpiła w nocy
z 2 na 3 sierpnia 1944 r. Zamordowano wówczas w komorach
gazowych około 4,3 tys. dzieci,
kobiet i mężczyzn, ostatnich
romskich więźniów obozu.
Wśród przemawiających podczas uroczystości była Helena
Dalli, komisarz Unii Europejskiej ds. równości, która mówiła, że dziś wszyscy czcimy pamięć Romów, którym odebrano
życie w czasie wojny.
– Upamiętniamy wpływ, jaki
ten fakt historyczny wciąż wy-

wiera na osoby ocalałe oraz
na społeczności romskie i poszczególnych Romów. Ta okazja
działa trzeźwiąco, bo otaczają nas dowody na najbardziej
nieludzki okres w historii Europy. Nie możemy pozwolić,
aby ludobójstwo dokonane na
Romach zostało zapomniane.
Nasze przesłanie musi być jasne – nienawiść i antycyganizm
to śmiertelna mieszanka, która
może ponownie doprowadzić
do nieprawdopodobnych trage-

Niestandardowe
zwiedzanie

Fot. www.auschwitz.org, Ł. Lipiński

Zofia Posmysz, była więźniarka KL Auschwitz-Birkenau,
Ravensbrueck i Neustadt-Glewe, pisarka, scenarzystka,
radiowiec, Dama Orderu Orła
Białego, Honorowa Obywatelka Miasta Oświęcim, patronka
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu odeszła 8 sierpnia
w wieku 98 lat w oświęcimskim hospicjum.

Ku czci świętego
Maksymiliana

a także dzięki
jej spuściźnie
literackiej oraz
niezwykłym darom dla MDSM
– opowiadaniu
„Chrystus
oświęcimski”
i prywatnemu
archiwum
przekazanemu do Centrum
Dokumentacji MDSM, w instytucji powstał cykl projektów
pt. „Argument-biografia”,
obejmujący m.in. wydanie
polskie, niemieckie i angielskie
„Chrystusa oświęcimskiego”,
warsztaty historyczno-literackie, film „Jaka szkoda, że taka
odległość nas dzieli…” oraz
wystawa „I tak mi jedynym
stałaś się przyjacielem…”, którą do końca września można
zwiedzać w MDSM.
4 września 2014 r. Zofia
Posmysz odsłoniła swoją płytę
w oświęcimskiej Alei Pisarzy,
na którą wybrała cytat z „Pasażerki” – „Wolnym jest ten,
kto nie ma nic do stracenia.
Niewolnikiem czyni człowieka
pragnienie życia”.
Zofia Posmysz została odznaczona m.in. Orderem Orła
Białego (2020), Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria
Artis (2013), Wielkim Krzyżem
Zasługi na Wstędze Orderu
Zasługi RFN (2012), Krzyżem
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1970), Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1964) i Srebrnym
Krzyżem Zasługi (1955).
Wybitna pisarka spoczęła
na cmentarzu komunalnym
w Oświęcimiu.
– Marzena Wilk
Fot. MDSM

Odeszła Honorowa
Obywatelka Oświęcimia

dii, jeżeli nic z nią nie zrobimy
– zaznaczyła Helena Dalli.
– Niech obchody tego dnia
otworzą nam oczy i pozwolą
nam lepiej zrozumieć ludobójstwo, którego dopuszczono się
wobec Romów – apelowała.
Roman Kwiatkowski, prezes
Stowarzyszenia Romów w Polsce podkreślał:
– To, że przetrwaliśmy, zawdzięczamy klęsce machiny wojennej
niemieckiego nazizmu wobec
sił sprzymierzonych, ale także

Podczas uroczystości kwiaty
złożono pod Ścianą Śmierci na
dziedzińcu bloku 11, a także na
obozowym placu apelowym,
gdzie 29 lipca 1941 r. Maksymilian Kolbe ofiarował życie
za współwięźnia Franciszka
Gajowniczka.
Hierarchowie
i franciszkanie modlili się również w celi nr 18 w podziemiach
bloku 11, w której 14 sierpnia
1941 r. zamordowano św. Maksymiliana zastrzykiem z fenolu.
Ojciec Kolbe został beatyfikowany przez papieża Pawła VI w
1971 r., a jego kanonizacji dokonał św. Jan Paweł II 10 października 1982 r. W 1999 r.
został ogłoszony przez papieża
patronem honorowych dawców
krwi. Patronuje on również diecezji bielsko-żywieckiej.
– In
prawnych żądań. Nie byłoby
Holokaustu, nie byłoby zagłady
Romów, gdyby bierność cywilizowanego świata nie zapewniła
nazistów, że są bezkarni – dodał
Roman Kwiatkowski.
Dr Piotr M. A. Cywiński, dyrektor Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau nawiązał
w swoim przemówieniu do historycznej przestrzeni, w której
odbywają się obchody.
– Przed chwilą szliśmy tą drogą,
po tej nierównej trawie. Tutaj,
u boku głodnych matek bawiły się głodne dzieci. Siedemdziesiąt osiem lat temu ostatni
z nich zostali zamordowani.
Dlaczego? Ze względu na szalony paradygmat czystości rasowej. Dzisiaj w Europie te słowa
padły znowu – mówił Cywiński.
– Jeszcze rok temu mogliśmy się
zastanawiać, czy historia jest tak
naprawdę nauczycielką życia.
Dzisiaj na tego typu rozważania
nie możemy już sobie pozwolić.
W obliczu ataku Rosji na Ukrainę wiemy wszyscy, że punkty
odniesienia leżą w historii. I że
w te punkty odniesienia musimy się wsłuchiwać nie jutro,
ale dziś. Zanim znowu nie usłyszymy słów o czystości rasowej.
Zanim znowu głodne dzieci nie
będą bawiły się u boku głodnych matek – ostrzegał dyrektor
Miejsca Pamięci.
Naziści uznali Romów za „element wrogi”, dziedzicznie uwarunkowany skłonnością do

W planach kolejnego spotkania z cyklu „Wokół historii
Auschwitz” znalazło się
niestandardowe zwiedzanie
miejsc zwykle niedostępnych
dla turystów.
Międzynarodowe Centrum
Edukacji o Auschwitz i Holokauście zaprasza mieszkańców Oświęcimia i okolic do
udziału w kolejnym bezpłatnym
spotkaniu, które odbędzie
się 9 września w siedzibie
centrum przy ul. Stanisławy
Leszczyńskiej 15. Tego dnia,
o godz. 16:30 grupa I zwiedzi
muzealne pracownie konserwatorskie w ramach spotkania pn.
„Zachować dla przyszłości”,
a grupa II w ramach spotkania pn. „Ślady nazistowskiej
przeszłości” zwiedzi miejsca
niedostępne na terenie dawnego obozu Auschwitz I (blok 2/3
i blok 10). Po piętnastominutowej przerwie, o godz. 17:45
uczestnicy I grupy zobaczą
blok 2/3 i blok 10, a grupa II
zwiedzi pracownie konserwatorskie.
Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego obowiązują zapisy
– telefonicznie 338448121
w godz. 8:00–15:00 lub poprzez formularz online: https://
forms.gle/KoZUvNTWxz96rtPPA. Termin rejestracji na
spotkanie upływa 6 września,
a o zakwalifikowaniu decyduje
kolejność zgłoszeń. W razie
dodatkowych pytań informacji
udziela Anna Stańczyk: anna.
stanczyk@auschwitz.org lub
nr tel. 338448128.
– In

popełniania przestępstw i zachowań aspołecznych. Od 1933 r.
Romowie stali się, obok Żydów,
celem prześladowań o podłożu rasistowskim: najpierw poprzez rejestrację, pozbawienie
prawa do wykonywania niektórych zawodów, zakaz zawierania
małżeństw mieszanych, potem
kierowanie do robót przymusowych, aż wreszcie osadzanie
w obozach koncentracyjnych.
Z rozkazu Heinricha Himmlera od 1943 r. do Auschwitz
byli deportowani Sinti i Romowie głównie z Niemiec, Austrii,
Czech i Polski. W sumie Niemcy
deportowali do KL Auschwitz
około 23 tys. Romów, z czego
2 tys. zostało zamordowanych
bez wciągania do ewidencji
obozowej. 21 tys. osób zostało zarejestrowanych w obozie,
spośród nich zginęło ok. 19 tys.
– zmarli z głodu i chorób oraz
zostali zamordowani w komorze gazowej w chwili likwidacji
„obozu cygańskiego”.
W bloku 13 na terenie Muzeum Auschwitz dostępna jest
wystawa upamiętniająca zagładę Romów i Sinti, ukazująca
szczególny wymiar ludobójstwa popełnionego na Romach
w okupowanej przez nazistów
Europie, a w byłym obozie Birkenau, na odcinku BIIe, znajduje się pomnik upamiętniający
ofiary narodowości romskiej.
– Marzena Wilk

wiadomości

SIERPIEŃ 2022

Święto patrona Oświęcimia
Cztery dni zabawy i duchowej strawy czekało na wiernych
podczas Święta Patrona Miasta Oświęcim św. Jana Bosko
towarzyszącemu XV Małopolskiemu Festiwalowi Jackowe
Granie.
Tegoroczna edycja Festiwalu
Jackowe Granie, który tematycznie nawiązuje do przypadającego w tym okresie święta
św. Jacka trwała od 14 do 17
sierpnia. W programie imprez,
które w większości odbywały
się na placu św. Jacka w Oświęcimiu, nie zabrakło tradycyjnych punktów – wieczornych
koncertów, wspólnych tańców,
biegu patronalnego, a także
modlitwy i mszy św. ku czci
patrona Oświęcimia – św. Jana
Bosko oraz św. Jacka.
Festiwal rozpoczął się w niedzielę 14 sierpnia popołudniowymi zabawami dla dzieci,
wieczornymi tańcami integracyjnymi i koncertem Gabriela Blacha, muzyka łączącego
w swoich utworach brzmienie
gospel, soul, pop, jazz i latin.
15 sierpnia odbyła się rodzinna
gra miejska (na fot. obok laureaci), która była prawie tak samo
emocjonująca dla uczestników,
jak późniejszy X Patronalny
Bieg „Biegać jest Bosko”, w którym wystartowało niemal stu
trzydziestu uczestników z Małopolski i Śląska. Przemierzyli
oni pięciokilometrowy dystans
wiodący od salezjanów plantami w stronę Kamieńca i z powrotem. W tym roku pierwszy
raz odbył się też start dla fa-

nów nordic walking. Po dużym
wysiłku fizycznym na biegaczy czekał smaczny bigos. Po
uroczystym rozdaniu nagród
dla zwycięzców gry miejskiej
i patronalnego biegu na scenie
królowała muzyka. Dla małych
i większych fanów zagrał zespół
dla dzieci KU KU, a po nim wystąpił Roman Marczyński Big
Band.
Kolejny dzień festiwalu miał
charakter familiarny – był
to czas spotkań i modlitwy
dla Rodziny Salezjańskiej
(przedstawicieli różnych gałęzi rodziny konsekrowanych
i świeckich) z terenu Inspektorii Krakowskiej. O godz.
18:00 w sanktuarium Matki
Bożej Wspomożenia Wiernych
odprawiona została msza św.

Niedziela z wojskiem
14 sierpnia w parku Hallerów w Dworach odbył się wojskowy piknik.
Tego dnia do Oświęcimia przyjechały najnowsze pojazdy, będące na wyposażeniu polskiej
armii: czołg Leopard 2, kołowy
transporter opancerzony Rosomak, armatohaubica samobieżna AHS Krab i samobieżna
polowa wyrzutnia rakietowa
WR-40 Langusta. Można było
obejrzeć pojazdy z zewnątrz
i od środka, a także porozmawiać z obsługą. Żołnierze
chętnie odpowiadali na pytania
fanów motoryzacji i wojskowości w różnym wieku, którzy
niezwykle licznie przybyli na
piknik z Oświęcimia i okolic.
Pojazdy m.in. Honkera, samo-

chód opancerzony Dzik, armatę i haubicę oraz ubiory, sprzęt
wojskowy i broń zaprezentowało też Prywatne Muzeum Techniki Wojskowej z Rajska.
Nie lada gratką była możliwość
przejachania się quadem i wojskowym samochodem ciężarowym. Była strzelnica ASG,
ogródek saperski, tor przeszkód
dla dzieci i młodzieży oraz kącik
plastyczny z konkursami i nagrodami ufundowanymi przez
firmę Synthos. Można było
spróbować prawdziwej wojskowej grochówki i upiec kiełbaski na ognisku. W programie
znalazł się też występ orkiestry

ku czci patrona miasta Oświęcim św. Jana Bosko. Na zakończenie dnia odbył się koncert
Stachura Mirecki Trio.
W środę została odprawiona msza św. ku czci św. Jacka.

W programie ostatniego dnia
było również spotkanie przełożonych placówek salezjańskich
Inspektorii Krakowskiej z terenu Polski i Ukrainy, a także
wręczenie nagrody Mir Inspektorii Krakowskiej.
Małopolski Festiwal Jackowe
Granie jest organizowany przez
salezjanów co roku. Jego inicjatorem był ks. Adam Paszek,
ówczesny przełożony wspólnoty zakonnej i Dzieła Księdza
Bosko w Oświęcimiu tzw. Casa
Madre. Od 2013 roku festiwal
towarzyszy obchodom ustanowionego w grudniu 2012 roku
przez Radę Miasta Oświęcim
Święta Patrona Miasta Oświęcim św. Jana Bosko, który obchodzony jest 16 sierpnia.
Organizatorem XV Małopolskiego Festiwalu Jackowe
Granie i Święta Patrona Miasta Oświęcim św. Jana Bosko
było Towarzystwo Salezjańskie
w Oświęcimiu, a partnerami
wydarzenia było Miasto Oświęcim, Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego,
Gmina Oświęcim i Oświęcimski Klub Biegacza „Zadyszka”.
– In
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kamila drabek

Podróże kształcą

O

kres urlopowy to czas podróżowania. Wyjeżdżamy w ulubione, sprawdzone miejsca albo
ruszamy w nieznane, gnani ciekawością, zachęceni rekomendacjami znajomych lub opiniami
w Internecie. W tym roku dominują niestety komunikaty
o drożyźnie, o skracaniu wakacyjnych pobytów, o paragonach
grozy. Dziś jednak nie o tym chcę napisać.
Lubię podróżować, zwiedzać, ale też więcej dowiadywać się o miejscu, do którego jadę, o tym, jak się tam
żyje na co dzień. Mówi się, że podróże kształcą. Jest wiele
aspektów tego stwierdzenia. Myślę, że jednym z nich jest
też to, że podróże pozwalają inaczej spojrzeć na to, co znane,
oswojone, własne. Z nieco innego punktu widzenia ocenić
miejsce codziennego życia – swoją wieś, miasto, bliższą
i dalszą okolicę. Czy my – oświęcimianie – widzimy, jak zmieniło się nasze miasto w ciągu kilkunastu ubiegłych lat?
W jakim procesie zmiany wciąż jesteśmy, bo miasto nadal się
rozbudowuje? Poprawia się sytuacja komunikacyjna Oświęcimia, odległość do Krakowa, Katowic, w góry czy nad morze
wydaje się coraz mniejsza, bo mamy dostęp do dobrych
i szybkich dróg, a z czasem – po wybudowaniu kolejnego
mostu i obwodnicy – będzie jeszcze lepsza. W naszym mieście jest dynamika, widać rozwój, a to rokuje na przyszłość.
Jeśli ktoś tego nie dostrzega, to polecam podróże. Szczególnie
do miejsc, które były w podobnym stanie jak Oświęcim dwie
dekady wstecz. Warto zauważyć, że na szczęście omijają nas
różnorodne kataklizmy – tragiczne w skutkach wichury, trąby
powietrzne, nawałnice prowadzące do podtopień. Mamy
jeszcze rzekę, która nie wyschła, jak się to stało z wieloma
rzekami w Polsce, zamienionymi w strumyki. Gdyby jeszcze
pozwolić swobodnie rosnąć trawie i dzikim kwiatom pomiędzy blokami, zamiast kosić jak leci, przekształcając trawniki
w stepy i uprawę koniczyny…
Na koniec mam pytanie, czy ktoś z Państwa Czytelników
był w ostatnim czasie w Dąbkach. Ciekawią mnie losy ośrodka wczasowego ZChO, w którym spędziłam dawno temu kilka
wspaniałych wakacji. Jeśli dysponują Państwo informacjami,
fotografiami, bardzo proszę o udostępnienie ich redakcji Głosu
Ziemi Oświęcimskiej – można w e-mailu: gzo@ock.org.pl.

Uczcili pamięć bohaterów
wojskowej z Bytomia i okolicznościowe przemówienia.
Punkty informacyjno-promocyjne wystawiły Wojska Specjalne – Jednostka Wojskowa
Nil, Regionalne Centrum Informatyki Kraków, Agencja
Mienia Wojskowego i Wojska
Obrony Terytorialnej stacjonujące w naszym mieście. W mobilnym punkcie Wojskowego
Centrum Rekrutacji można
było zdobyć informacje dotyczące dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, służby
w WOT i otrzymać materiały
promocyjne. Żołnierze przedstawiali możliwe ścieżki kariery oraz perspektywy rozwoju
zawodowego. Zainteresowani
mogą cały czas zgłaszać się poprzez stronę www.zostanzolnierzem.pl lub skontaktować
się z WCR przy ul. Orzeszkowej 9 w Oświęcimiu.
Piknik odbywał się w przededniu Święta Wojska Polskiego.

Dlatego ważnym punktem programu było złożenie kwiatów
w kaplicy rodziny Hallerów,
zaangażowanej w walkę o niepodległość oraz występ Zespołu Śpiewaczego „Dworzanie”,
który wykonał wiązankę pieśni
patriotycznych.
Organizatorami
wydarzenia
byli: Urząd Miasta Oświęcim,
Wojskowe Centrum Rekrutacji w Oświęcimiu, 112 Batalion Lekkiej Piechoty WOT
w Oświęcimiu, Prywatne Muzeum Techniki Wojskowej, Rada
Osiedla Dwory-Kruki, Zespół
Śpiewaczy „Dworzanie” z Koła
Gospodyń „Dwory-Kruki”.
Przedsięwzięcie odbyło się pod
honorowym patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim.
Piknik wpisał się w cykl wydarzeń pod hasłem „Zostań Żołnierzem RP” organizowanych
w naszym kraju z okazji Święta
Wojska Polskiego.
– ekt

W sierpniu dwukrotnie złożono kwiaty
na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza
i oddano hołd bohaterom historycznych
wydarzeń.

1 sierpnia obchodziliśmy 78.
rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. O godzinie 17:00 w Oświęcimiu, podobnie jak w całym kraju,
rozległy się syreny alarmowe,
przypominając o walecznych
Polakach, którzy nie wahali się
ryzykować życia w obronie ojczyzny.
Hołd bohaterom tamtych
wydarzeń oddano, składając kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza na
placu T. Kościuszki. Pamięć
powstańców uczcili parlamentarzyści, władze miasta, powiatu, radni miejscy, przedstawiciele stowarzyszeń, klubów,
spółek i instytucji miejskich.
Tego dnia wiązanki złożono

również pod Ścianą Śmierci
w Muzeum Auschwitz.
15 sierpnia, w 102. rocznicę Bitwy Warszawskiej oraz Święto
Wojska Polskiego, kwiaty przy
Grobie Nieznanego Żołnierza
w imieniu mieszkańców złożył prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut. W uroczystości
wzięli także udział m.in. radni,
władze powiatu i gminy, przedstawiciele wojska i kombatanci.
Hołd oddano też na cmentarzu
parafialnym pod pomnikami
Żołnierzy Polskich poległych
w latach 1914–1918, 1918–
1921, 1939–1945 i Żołnierzy
Polskich poległych w obronie Oświęcimia we wrześniu
1939 r.
– ekt
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Zawody i koncerty
27 sierpnia w skateparku
przy ul. Szustera odbędzie się druga edycja
zawodów deskorolkowych
„Go Skate” pod patronatem Prezydenta Miasta
Oświęcim.

szy przejazd (king of the
line) w dwóch grupach
wiekowych, a o godz.
15:00 – na najlepszy
trick (best trick). O godz.
17:00 nastąpi rozdanie
nagród.
W tym roku impreza
Zapisy przyjmowane
została wzbogacona
będą na miejscu od godz. o koncerty zespołów
11:00. Uczestnicy będą
ze sceny hardcore skate
rywalizowali w trzech kon- punk. Wystąpią: Good
kurencjach: godz. 12:00
Lookin’ Out (old school
– na ilość wykonanych
hardcore), Burning Sky
ewolucji (game of skate),
(hardcore metal), Regres
godz. 13:00 – na najlep(hardcore punk). Początek
koncertów o godz. 18:00.
Wstęp wolny.
Regulamin wydarzenia
dostępny będzie na oświęcimskim lodowisku.
Na wydarzenie zapraszają
księgarnia Tatoo and Skate
Jakub Szymeczko i Miasto
Oświęcim, we współpracy
z Powiatem Oświęcimskim, Miejskim Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji oraz
Oświęcimskim Centrum
Kultury.
– ekt
Ogłoszenie płatne

Piknik NGO
Prywatka
na bulwarach W niedzielę, 28 sierpnia

na dorocznym pikniku
spotkają się działacze
W sobotni wieczór,
27 sierpnia na oświęcim- sektora pozarządowego.
skich bulwarach odbęXVI Piknik Organizacji Podzie się prywatka.
zarządowych odbędzie się
w godz. 13:00–19:00 na
Potańcówkę poprzedzi
oświęcimskich bulwarach.
o godz. 18:00 nauka
tańca oraz pokazy tanecz- Na stoiskach kluby, organizacje i stowarzyszenia
ne w wykonaniu Szkoły
działające na ziemi oświęTańca PRESTIŻ.
Tańce do muzyki na żywo cimskiej będą prezentorozpoczną się o godz.
19:00. Zagra zespół
Black Jack z Andrychowa, w którego repertu2 września – w ramach
arze znajdują się hity
Święta Miasta Oświęcim
z list przebojów, szlagiery – na stadionie Miejskiego
muzyki rozrywkowej,
Ośrodka Sportu i Rekrestandardy rockowe,
acji odbędzie się spartaa także utwory biesiadne. kiada seniorów.
Oświęcimianie mogli
ich posłuchać podczas
W sportowych zmaubiegłorocznej prywatki.
ganiach mogą wziąć
Będzie można również
udział seniorzy z powiatu
skorzystać ze strefy gaoświęcimskiego, którzy
stronomicznej, oferującej ukończyli 60 lat. Będzie
ciepłe i zimne napoje,
można spróbować swoich
lody oraz dania z grilla.
sił w konkurencjach indy– ekt widualnych, jak np. rzut

wać swoją działalność.
Nie zabraknie konkursów,
zabaw i pokazów. Będą
też punkty gastronomiczne
z letnimi smakołykami.
Nowością w piknikowym
planie będą zawody
kajakarskie, które zostaną rozegrane w godz.
13:00–17:00. Będą miały
formę startów na czas
po wyznaczonej trasie,
na której trzeba będzie
wykonać określone zadania. Dla najlepszych załóg

przewidziano nagrody.
Nad bezpieczeństwem zawodników czuwać będą ratownicy Miejskiego WOPR,
a nadzór, sprzęt pływający
i kamizelki zapewnia TKK
Motor Andrychów.
Pełen atrakcji dzień
zakończy o godz. 18:00
koncert zespołu Trzecia
Miłość, wykonującego
poetyckie utwory z pogranicza piosenki autorskiej
i żeglarskiej.
– ekt

Wodociągi
zapraszają
3 września w godz.
10:00–16:00 oświęcimskie wodociągi zapraszają
do swojej siedziby przy ul.
Ostatni Etap 6 na dzień
otwarty.

Będzie można zwiedzić
zakład, zapoznać się
z technologią uzdatniania
wody, obejrzeć maszyny
i urządzenia związane
z produkcją i dystrybucją
Dla pierwszych stu
wody pitnej. PWiK przygouczestników przygototowało wiele dodatkowych
woreczkami, rzuty karne
wano atrakcyjne pakiety
piłką nożną na pustą
startowe, a na zwycięzców atrakcji: gry i zabawy dla
bramkę, skok w dal czy
czekają medale, statuetki dzieci związane z wodą
i jej rolą w przyrodzie,
pchnięcie kulą oraz w kon- i upominki.
„dmuchańce”, kino letnie,
kurencjach drużynowych: Spartakiada jest współorpokazy zumby (godz.
rzut do celu, sztafeta,
ganizowana przez Urząd
12:00, 12:45 i 13:30)
boule i przelewanie wody. Miasta Oświęcim oraz
oraz food trucki.
Zapisy telefonicznie
współfinansowana przez
Organizatorzy zapewniają
338411781, mailowo
Powiat Oświęcimski.
także dojazd ciuchcią –
pokolenia@vp.pl lub
Partnerami są Miejski
osobiście w siedzibie orga- Ośrodek Sportu i Rekreacji o każdej pełnej godzinie
w godz. 10:00–15:00
nizatora – Stowarzyszenia w Oświęcimiu oraz Censpod Oświęcimskiego CenPokolenia przy Dziennym
trum Biznesu Małopolski
trum Kultury.
Domu Pomocy w Oświęci- Zachodniej Sp. z o.o.
– ekt
miu, ul. B. Czecha 8.
– ekt

Spartakiada seniorów

Alkotestery dla Policji
Miasto Oświęcim zakupiło alkomaty dla Policji.
Sprzęt został sfinansowany z pieniędzy Gminnego
Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym Miasta Oświęcim.
Fot. KPP w Oświęcimiu

Trzy nowoczesne urządzenia AlcoBlow służące do
kontroli stanu trzeźwości
kierowców zostały przekazane przez Krzysztofa
Kanię, zastępcę prezydenta Oświęcimia komendantowi powiatowemu Policji
w Oświęcimiu, Robertowi
Chowańcowi i nadkomisarzowi
Bartłomiejowi
Kleszczowi, zastępcy naczelnika Wydziału Ruchu
Drogowego.
Podczas spotkania w komendzie policji wiceprezydent mówił, że bezpieczeństwo mieszkańców
jest sprawą najważniejszą.
Podkreślając dobre relacje i współpracę z Policją,
wyraził nadzieję, że alkoholowe testery przydadzą
się w codziennych działaniach prewencyjnych,
skutecznie eliminując drogowych przestępców, zagrażających innym uczestnikom ruchu drogowego.
Komendant, dziękując za
nowoczesny sprzęt, przekazał, że dodatkowe trzy
urządzenia będą wykorzystywane w codziennej
służbie na drogach. Podkreślił, że przez pierwsze
pół roku policjanci na
terenie powiatu oświęcimskiego przeprowadzili
już kilkadziesiąt tysięcy
pomiarów
trzeźwości,
w efekcie których wyeliminowanych z ruchu
drogowego zostało 182
kierujących,
będących

pod wpływem alkoholu.
To drugi wynik w Małopolsce wśród komend
powiatowych.
Większa
liczba nietrzeźwych została zatrzymana jedynie na
terenie powiatu krakowskiego. Ponadto spadła
również liczba zdarzeń
drogowych z udziałem
nietrzeźwych kierujących.
W pierwszej połowie 2021
roku na terenie powiatu
oświęcimskiego odnotowano 33 zdarzenia, natomiast w pierwszej połowie
br. o 8 zdarzeń drogowych
mniej (25).
Zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego
Bartłomiej Kleszcz podkreślił, że taki sprzęt w rękach policjantów pozwala
na szybkie weryfikowanie
stanu trzeźwości o wiele
większej liczby kierowców.
AlcoBlow to urządzenie
szybkie i proste w ob-

słudze. Jest alkomatem
z sensorem elektrochemicznym do sprawdzania
obecności alkoholu w wydychanym powietrzu. Służy do wstępnych badań
dużej liczby kierujących
w stosunkowo krótkim
czasie. Sprawdzenie trzeźwości przeprowadza się
bezkontaktowo – nie ma
konieczności używania
ustnika. Wystarczy przez
około 5 sekund dmuchać
w kierunku czujnika urządzenia z odległości kilku
centymetrów. Wynik pomiaru wyświetlany jest
na diodowym trójkolorowym wskaźniku. Kolor
zielony wskazuje na zawartość alkoholu od 0 do
0,04 mg/l, żółty – 0,05–
0,09 mg/l, czerwony – zawartość alkoholu przekraczającą 0,1 mg/l.
–k

lato w mieście
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Wakacje w Oświęcimskim
Centrum Kultury upływają
pod znakiem różnorodności,
rozwijania talentów i przede
wszystkim dobrej zabawy.
Dzieci wykonywały niewielkie
figurki podczas zajęć
z ceramiki, odkrywały wiele
możliwości układania klocków
lego. Wykonały kolorową
biżuterię, która przyda się
nie tylko na sezon letni
oraz stworzyły kartonowe

Fot. zbiory organizatora

akwarium przedstawiające
barwny, podwodny świat. Były
zajęcia malarskie, plastyczne,
muzyczne oraz z legorobotyki.
8 sierpnia na estradzie obok
OCK odbył się plenerowy
muzyczny spektakl pt.
„Odkrywamy świat witamin”
w wykonaniu Centrum
Uśmiechu, który porwał
do edukacyjnej zabawy
najmłodszych.
– In

Muzeum Zamek
w Oświęcimiu zaprosiło dzieci
na symboliczną wyprawę
na dwór oświęcimskiego
księcia Jana IV.

jak wyglądała codzienność
na dworze: czym wówczas
podróżowano, jaka panowała
moda, jakie obowiązki
mieli dworscy urzędnicy
itp. W trakcie zajęć były
też warsztaty plastyczne,
Cykl edukacyjnych zajęć
podczas których uczestnicy
pn. „Dwórki i dworzanie
wykonali podróżne plecaki,
u księcia Jana IV ”przybliżył
pieczęcie z gliny, złocone
uczestnikom tematykę
inicjały, ozdobili porcelanowe
średniowiecznego dworu,
przywilejów miejskich, historię solniczki, wybili własne
ryngrafy oraz stworzyli dużego
księstwa oświęcimskiego
smoka Teodora.
i jego sprzedaży królowi
– In
Kazimierzowi Jagiellończykowi.
Dzieci dowiedziały się,

Wakacje w Galerii Książki

Fot. zbiory organizatora

Wakacje w Muzeum Zamek

Fot. zbiory organizatora

Wakacje z OCK
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Program sierpniowych
wakacyjnych zajęć pn.
„Letnie podróże. Małe i duże”
przygotowany w Miejskiej
Bibliotece Publicznej Galeria
Książki w Oświęcimiu zawierał
szereg różnych propozycji.

oraz na spostrzegawczość,
warsztaty artystyczne,
podczas których powstały
piękne ogrody kokedama
i obrazy ebru, czyli malowane
na wodzie.
Trwają też dwa wakacyjne
konkursy – „Recyklingowy
bohater” i „Wszędzie dobrze,
Dzieci wzięły udział
ale w domu najlepiej”,
w bajkowych zajęciach, były
o których informacje znajdują
też ćwiczenia podróżniczosię na s. 12 w bieżącym
-ruchowe z Koziołkiem
wydaniu „GZO”.
Matołkiem (na fot.), gry
– In
edukacyjne, na refleks i pamięć

Fot. zbiory organizatora

Fot. zbiory organizatora

Wakacje w Ratuszu

Fot. zbiory organizatora

W tym roku OCK zorganizowa- podczas warsztatów muzyczło „półkolonię” dla dorosłych. nych i tańczyli przy latynoskich
melodiach. Odbyło się też
spotkanie dla pań pn. „Bądź
Uczestnicy rozwijali pasje
piękna latem”.
i talenty na zajęciach z cera– ekt Na początku sierpnia
miki, odkrywali w sobie rytm
w Ratuszu odbył się cykl zajęć
warsztatowo-edukacyjnych
Wakacje z ODK Zasole
pt. „Odkrycia i wynalazki”.

Mali uczestnicy tygodniowych
zajęć pn. „W krainie faraona
i tajemniczych piramid”
w Osiedlowym Domu Kultury
Zasole symbolicznie przenieśli
się w czasie do starożytnego
Egiptu.
Był miniwykład, dzieci
wykonywały zarówno sarkofag
i mumię w rzeczywistym
rozmiarze, a także małe
mumie, które zabrały z sobą
do domów. Papirusowe
zakładki z hieroglifami, które
uczestnicy zrobili, z pewnością
przydadzą się w trakcie
wakacyjnego czytania książek
lub już niebawem szkolnych
lektur. Dzieci miały niemałą
radość w budowaniu piramidy

i chowaniu się w niej,
wykonały też bransoletki
i korony faraonów.
ODK Zasole w ramach
popołudniowych aktywności
zorganizował trzydniowy
plener malarski dla młodzieży
w wieku 13+ pn. „Ze sztalugą
w świat – spotkać Tadeusza
Makowskiego”. Odbył się
on na oświęcimskim Rynku
Głównym, a powstałe prace
zostaną zaprezentowane
podczas poplenerowej
wystawy, czynnej od
26 września do 26 października
w ODK Zasole.
Odbyły się także warsztaty
kreatywne szycia lalek
ze szmatek pn. „LalkoMania 2”.
– In

się też z zagadnieniami
związanymi z fotografią
i poznały postać Awita
Schuberta – oświęcimskiego
fotografa sprzed lat. Było
również o żarówce i o tym,
Dzieci poznały historię
jak ludzie oświetlali swoje
wybranych wynalazków,
domy, zanim ją wynaleziono
które odmieniły życie
oraz o telefonie i sposobach
i codzienne funkcjonowanie
komunikacji na przestrzeni
ludzi. Było o posługiwaniu
wieków.
się pismem, począwszy od
W każdym dniu zajęć
hieroglifów, poprzez grekę
uczestnicy brali też udział
i łacinę, a także o tym,
w warsztatach plastycznych
w jaki sposób wynalezienie
metalowej czcionki drukarskiej – wykonali hieroglify
na bawełnianych torbach,
zrewolucjonizowało przekaz
breloczki do kluczy, ramki
literowy. W zestawieniu
na zdjęcia, kolorowe
odkryć nie mogło zabraknąć
lampiony i stojaki na telefony
koła, które przyczyniło się
komórkowe.
do powstawania kolejnych
– In
wynalazków. Dzieci zapoznały

Strefa chillout

wzięły udział w wesołych
i pełnych emocji turniejach
(m.in. Dobble, Speed Cups,
Motyla Noga). Uczestnicy
mogli skorzystać z gier
wieloformatowych i ze strefy
plastycznej oraz wziąć udział
Impreza miała odbyć
w warsztatach ecoscrabble.
się „pod chmurką”,
Na wyróżnienie zasługiwał
na oświęcimskim rynku,
słowny turniej, w którym
ale pogoda pokrzyżowała
wystartowały rodzinne
plany organizatorom
drużyny. W czasie imprezy
– rozgrywki przeniosły
działała wypożyczalnia
się zatem pod gościnny
gier, a okoliczni mieszkańcy
dach biblioteki. Zmiana
przynosili także własne tytuły,
miejsca nie przeszkodziła
zapraszając innych do stolików
dobrej zabawie i wysokiej
frekwencji. „Zgrany Oświęcim” – zgodnie zresztą z hasłem
przyciągnął przede wszystkim tytułowym wydarzenia.
Jak widać, „gry bez prądu”
najmłodszych miłośników
łączą i integrują we wspólnej
gier, choć nie brakowało
rywalizacji.
zaangażowanych
– Paweł Lach
i rozentuzjazmowanych
rodziców i dziadków. Dzieciaki
30 lipca Miejska Biblioteka
Publiczna w Oświęcimiu
zaprosiła do siebie
miłośników gier planszowych
na wspólne, rodzinne granie.

Deszczowa pogoda nie przeszkodziła w zabawie miłośnikom chilloutowych brzmień.
Choć nie pod gołym niebem,
jak było w założeniu, a w klimatycznym pubie Haberfeld
Music&Cocktail Pub 20 sierpnia
odbyła się druga letnia impreza
rozkręcona w housowych
rytmach. Wydarzenie miało być
przy parkingu na bulwarach nad
Sołą, tuż przy schodach wiodących na oświęcimski rynek,
jednak pogoda nie dopisała.
Podczas Essencja Music Fest
muzyka płynęła nie tylko z płyt

winylowych, a dla imprezowiczów zagrali: DJ Mateusz, Berry,
Deeny i Double Dope. Specjalnym gościem eventu była
klubowa wokalistka LiLi S.
Na pierwszej imprezie, napędzanej wyłącznie muzyką z winyli,
Soła Music Chill & Deep, która
była 6 sierpnia w strefie wypoczynku na bulwarach, królował
styl chillout, deep-house, vocal
i deep-tech, a zagrali na niej
DJ-e: Double Dope, Mateusz,
Sergiusz i Daze.
Organizatorem wydarzeń było
Miasto Oświęcim.
– In
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wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu

Ze smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci

Pani Zofii Posmysz
byłej więźniarki Auschwitz, Ravensbrueck
i Neustadt-Glewe, pisarki i scenarzystki,
Honorowej Obywatelki Miasta Oświęcim.
Pani Zofia była mocno związana z naszym miastem,
a jej życiową misją było dawanie świadectwa prawdy
o obozach i zagładzie. Współpracowała z miastem,
Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży,
Muzeum Auschwitz i Centrum Dialogu i Modlitwy.
Jej imieniem nazwano Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu
dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.
W oświęcimskiej Alei Pisarzy znajduje się tablica z brązu
upamiętniająca jej twórczość wraz z zaproponowanym
przez nią cytatem pochodzącym z powieści „Pasażerka”
„...Wolnym jest ten, kto nie ma nic do stracenia.
Niewolnikiem czyni człowieka pragnienie życia”.
Jej śmierć to dotkliwa i bolesna strata.

Apel radnych w sprawie obwodnicy
W związku z próbą zablokowania przez Towarzystwo na rzecz Ziemi budowy
południowej obwodnicy Oświęcimia z mostem na Sole w ramach drogi ekspresowej S1 i decyzją Naczelnego Sądu Administracyjnego na wniosek prezydenta
miasta Janusza Chwieruta 21 lipca odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta.

Radni zapoznali się z sytuacją
wokół budowy tej kluczowej
dla miasta i jego mieszkańców
inwestycji drogowej.
Wysłuchali informacji przedstawicieli inwestora – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad w Krakowie, dotyczących dalszych działań w ramach projektu, a także kroków
podjętych dla zapewnienia
bezpieczeństwa ujęcia wody
pitnej, za które odpowiada
Bliskim i przyjaciołom Zmarłej
oświęcimskie Przedsiębiorstwo
składam wyrazy głębokiego współczucia.
Wodociągów i Kanalizacji.
Podczas sesji radni jednomyślJanusz Chwierut nie przyjęli uchwałę w spraPrezydent Miasta Oświęcim wie wsparcia działań na rzecz
budowy obwodnicy Oświęcimia w ramach realizacji drogi
ekspresowej S-1. Rada Miasta
Nowe bandy i boksy
uznała za niepokojące informacje dotyczące problemów
na lodowisku
z budową obwodnicy Oświęcimia wraz z mostem na Sole
W hali lodowej zakończyły się Jak zaznacza, teraz już nic nie
i połączenia jej z drogą ekspreprace modernizacyjne. Rozpo- stoi na przeszkodzie, aby ruszysową S-1.
częły się w maju i obejmowały ły treningi.
Budowa obwodnicy OświęciModernizacja kosztuje blisko
głównie przebudowę band
mia jest strategiczną inwestycją
1,2 mln zł. Ponad 400 tys. zł
i boksów oraz wymianę szyb
z pleksi. Obiekt na ten czas
był wyłączony z użytkowania.

– Nie udało się nam uniknąć
poślizgu z terminem zakończenia robót. Od samego początku
były problemy z materiałami
do band, na szczęście pokonaliśmy je i w miarę szybko
zorganizowano dostawy
produktów dla firmy wykonującej prace modernizacyjne.
Jak widać, sytuacja na światowych rynkach spowodowana
wojną na Ukrainie przekłada
się również na ten nasz lokalny
sektor – wyjaśnia Krzysztof
Kania, zastępca prezydenta
Oświęcimia.

miasto pozyskało z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
To nie jedyne prace, jakie
prowadzone były na lodowisku. Kilka lat temu w obiekcie
wymieniono węzeł ciepłowniczy wraz z instalacją centralnego ogrzewania. Tafla lodowa
zyskała też nowe oświetlenie
i nagłośnienie oraz tablicę
do wyświetlania wyników meczów hokejowych czy zawodów
łyżwiarskich.
Hala lodowa została oddana
do użytku w 1964 roku. Administratorem obiektu jest Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji.

dla miasta i spełnia formułowane od wielu lat przez społeczność lokalną oczekiwania
w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej Oświęcimia i bezpośredniego przyłączenia miasta do tworzonego
w Polsce systemu połączeń autostradowych i dróg szybkiego
ruchu. Dzięki tej inwestycji

otworzą się nowe możliwości
i szanse dla dalszego rozwoju gospodarczo-społecznego
Oświęcimia i ziemi oświęcimskiej. Ułatwiony i usprawniony zostanie dostęp do Miejsca Pamięci – Państwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau
w Oświęcimiu, które corocznie odwiedzają setki tysięcy

pielgrzymów i turystów z całego świata. Budowa tej drogi
przyczyni się także do wyprowadzenia ruchu tranzytowego
z terenu miasta, co w istotny
sposób poprawi bezpieczeństwo na drogach w obrębie
Oświęcimia.
Miasto Oświęcim czyni wiele
starań i jest zdeterminowane, by została zrealizowana
obwodnica Oświęcimia wraz
z mostem na Sole i połączeniem jej z nowo budowaną
drogą ekspresową S-1. W sytuacji gdy na to zadanie zostały
zabezpieczone ogromne środki finansowe sięgające prawie
500 milionów złotych i został
wybrany wykonawca generalny, nie można pozwolić na zatrzymanie tej kluczowej inwestycji dla Oświęcimia. Radni
zadeklarowali też daleko idące
wsparcie dla wszelkich działań,
których celem jest powstanie
tej inwestycji. 		

Ważą się losy małopolskiej uchwały
smogowej
Zarząd Województwa Małopolskiego konsultuje projekt
uchwały, który zakłada przesunięcie o rok terminu wymiany pieców bezklasowych, czyli tzw. „kopciuchów”. Aktualnie jest to koniec 2022 roku.
Jeśli Sejmik Województwa Małopolskiego przyjmie uchwałę, czas na wymianę starych
kotłów zostanie przeniesiony
na koniec 2023 roku.
Prezydent Oświęcimia nie ma
wątpliwości, że uchwała powinna pozostać niezmieniona.
Swoje negatywne stanowisko
przedstawił w piśmie skierowanym do Marszałka Województwa Małopolskiego.
Zwraca w nim uwagę, że wydłużenie czasu na wymianę kopciuchów naraża nas wszystkich
na wdychanie zanieczyszczonego powietrza. Podważa również
zaufanie do instytucji samorządowych i rządowych, które
tworzą prawo. Jego zdaniem
jest to społecznie niesprawie-

dliwe, a wprowadzenie zmian
w uchwale może doprowadzić
do zmniejszenia zainteresowania wymianą bezklasowych kotłów. W Oświęcimiu pozostało
ich jeszcze około 400.
– Stanowczo sprzeciwiam się
złagodzeniu zapisów uchwały. Kwestie środowiskowe
współcześnie są bardzo ważne,
oczywiście może teraz tego nie
dostrzegamy, chociaż w kontekście tego, co się stało na Odrze,
powinny być dla nas priorytetem. Na smog zwrócimy uwagę
dopiero zimą i wtedy będziemy
alarmować. Pytać, dlaczego tak
się dzieje. Śląsk czy Małopolska są bardzo zanieczyszczone,
a my tutaj żyjemy. Stąd decyzje, które mają niedługo zapaść

na szczeblu województwa powinny być przemyślane i mieć
na względzie nasze zdrowie i jakość życia – argumentuje swoje
stanowisko prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut.
Prezydent
podkreśla,
że
w ostatnich dziewięciu latach
w Oświęcimiu wymieniono 763
piece przy znacznym wsparciu
budżetu miasta o łącznej wartości blisko 5 mln zł. W tym roku
na wymianę kotła zdecydowało
się 169 mieszkańców, a miejska

dotacja na ten cel wyniesie ponad 1,2 mln zł. Miasto przyjęło
też w 2021 roku uchwałę o zakazie palenia węglem w Oświęcimiu od 2030 roku.
– Chcemy docenić osoby, które
zachowały się odpowiedzialnie
i wymieniły systemy grzewcze,
one nie powinny teraz czekać
i oddychać zanieczyszczonym
powietrzem przez tych, którzy
zmian nie wprowadzili i być
może w kolejnych latach nie
wprowadzą. Rozmiękczenie zapisów prawa przez władze Małopolski może spowodować, że
motywacja do zmian u wielu
mieszkańców spadnie, wywoła
też uzasadnioną irytację tych,
którzy wymienili piece – podkreśla. 			
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Park and Ride ze stanowiskiem
do szybkiego ładowania
samochodów elektrycznych

Harmonogram
dyżurów radnych
Rady Miasta
Oświęcim

Sprzęt sportowy
dla szkół od sponsora

Przewodniczący Rady Miasta

Firma z branży gazowej obdarowała
dwie oświęcimskie szkoły artykułami
sportowymi.

Piotr Hertig

wtorek godz. 16:00–17:00

Na parkingu wielopoziomowym przy ul. Powstańców Śląskich powstaje całodobowa stacja ładowania samochodów
elektrycznych. Przygotowuje ją firma Greenway Polska, której miasto użyczyło stanowiska. Będzie można z niej korzystać pod koniec października.
Przy użyciu urządzenia będą
mogły „zatankować” jednocześnie trzy auta. W ten sposób
Oświęcim dołączył do sieci
punktów szybkiego ładowania
samochodów.
Prace budowlane związane
z zasilaniem stacji ładowania
zakończą się pod koniec sierpnia. Do uruchomienia punktu
konieczny będzie montaż licznika, podanie zasilania przez
spółkę Tauron oraz odebranie
inwestycji przez Urząd Dozoru
Technicznego. Zdaniem Greenway Polska ta część prac zajmie
około 8 tygodni.
Parking wielopoziomowy typu
Park and Ride, na którym
można zostawić samochód
i przesiąść się na komunikację
publiczną został otwarty w połowie 2020 roku. To pierwszy
taki obiekt w Oświęcimiu.
W połączeniu z nowym dworcem zupełnie zmienił wygląd

ulicy Powstańców Śląskich i zaniedbanych terenów pokolejowych po dawnym hotelu Glob.
W obiekcie można bezpłatnie parkować. W budynku są
miejsca postojowe dla samochodów, rowerów, skuterów
i motocykli.
Korzystanie z parkingu nie
jest skomplikowane. Wystar-

czy uruchomić przycisk „wolny bilet” na panelu wjazdowym, by pozostawić pojazd
w zadaszonym i monitorowanym miejscu.
Coraz więcej osób z niego korzysta. W czerwcu parkowało
tam 1520 kierowców, a w lipcu 1650. 			

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta

Ireneusz Góralczyk
poniedziałek
godz. 12:00–13:00

7.09 godz. 13:00–15:00

Jan Adamaszek

Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji
14.09 godz. 13:00–15:00

Marta Babiuch

Komisja Budżetu
i Rozwoju Miasta,
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji

Gaz-System przekazał 30 tys. zł
na zakup sprzętu sportowego,
który ma być pomocny podczas lekcji wychowania fizycznego. Sportowe akcesoria
trafiły już do Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej
nr 5.
– Edukacja jest dla nas bardzo
ważna, dlatego miasto cały
czas dba o to, aby baza szkół
i wyposażenie było na najwyższym poziomie, a szkoły były
unowocześniane i modernizowane. Pozyskujemy więc środ-

ki z różnych źródeł, a ostatnio
otrzymaliśmy je od z firmy
Gaz-System. Dzieci od nowego roku będą więc mogły korzystać z tego nowego sprzętu
– informuje zastępca prezydenta Oświęcimia Krzysztof
Kania.
Program „Gaz-System dla
edukacji” jest realizowany na
tych terenach, w których spółka posiada sieci przesyłowe
lub realizuje inwestycje infrastrukturalne.		

21.09 godz. 13:00–15:00

Stanisław Biernat

Komisja Budżetu
i Rozwoju Miasta,
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji

SESJA RADY Miasta

Bruk na rynku przejdzie
modernizację
Blisko dekadę od rewitalizacji rynku miasto przymierza się
do remontu jego nawierzchni. Podpisało już umowę z firmą,
która przygotuje dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na realizację niektórych elementów inwestycji.
Roboty, które mają poprawić
estetykę rynku i ułatwić poruszanie się po nim, są planowane
w kolejnych latach.
– Od dłuższego czasu mamy
problemy z otoczakami, które
w naszych warunkach zupełnie
się nie sprawdzają. Mieszkańcy skarżą się na wypadające
kamienie wraz z kawałkami
betonu. A przez dziury w nawierzchni czy śliskie zimą oprawy lamp łatwo o stłuczenia czy
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skręcenia kończyn. Chcemy to
poprawić. Jednak w kwestii materiału zastosowanego do nawierzchni niewiele się zmieni,
musi być z kamienia, bowiem
konserwator nie wyraził zgody
na inne rozwiązania – mówi
Andrzej Bojarski, zastępca prezydenta Oświęcimia.
– Ta opinia jest dla nas wiążąca, rynek jako część układu
urbanistycznego jest wpisany
do rejestru zabytków, podlega

ochronie i wyłącznej kompetencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie
– wyjaśnia.
Jak dodaje, liczy na to, że wykonawca zaproponuje swoje
rozwiązania. Dokumentacja
obejmie modernizację nawierzchni, wymianę oświetlenia nie tylko płyty, ale
też opraw znajdujących się
w chodnikach wokół rynku.
Ta część Starego Miasta ma też
być dodatkowo doświetlona.
Wymianie podlegać też będzie
zasilanie w energię elektryczną. Rozwiązania zaproponowane przez projektanta mają
być gotowe pod koniec listopada. Ich przygotowanie kosztuje
nieco ponad 49 tys. zł.
– Zależy nam na czasie, bo
projekt budowlany da odpowiedź, jak pracochłonne będą
to prace i ile będą kosztować.
To pozwoli nam zaplanować
inwestycję i zabezpieczyć pieniądze w budżetach na kolejne
lata – kończy. 		

21 lipca 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
Ustawa o dodatku węgloarchiwalne nagrania.
wym w wysokości 3 tys. zł,
wypłacanym jednorazowo
tym, którzy palą węglem,
Wieści Z RATUSZA weszła w życie. Mieszkańcy
Oświęcimia składają wnioski
w lokalnej TV
o dodatek w budynku Urzędu
Miasta, który znajduje się
Program informacyjny „Wieści przy ul. Solskiego 2, w pokoju
z Ratusza” można oglądać
nr 11.
w każdy piątek o godz. 18:00.
Wnioski można pobrać ze stroWiadomości są powtarzane
ny internetowej miasta zakładco trzy godziny przez cały
ka Ochrona Środowiska lub
weekend. Można je oglądać
na portalach www.faktyoswie- otrzymać na miejscu podczas
cim.pl i www.oswiecimonline. wizyty w urzędzie. Wnioski
można złożyć do urzędu drogą
pl/. Są też dostępne
elektroniczną przez E-PUAP.
na stronach www.ostv.pl
Informacje można też uzyskać
oraz www.oswiecim.pl/.
telefonicznie pod numerem
338429311.
Z jednorazowej dopłaty do
węgla może skorzystać gospoRADA SENIORÓW
darstwo domowe, dla którego
ZAPRASZA
głównym źródłem ogrzewania
jest kocioł na paliwo stałe,
Oświęcimska Rada Seniorów kominek, koza, ogrzewacz
serdecznie zaprasza oświęci- powietrza, piecokuchnia,
mian na swoje dyżury.
trzon kuchenny, piec kaflowy,
Przedstawicieli ORS można
kuchnia węglowa. Urządzenia
spotkać w każdą drugą środę muszą być opalane węglem
i zgłoszone do Centralnej Ewimiesiąca w Wydziale Spraw
Obywatelskich Urzędu Miasta dencji Emisyjności Budynków
(CEEB).
przy ul. Solskiego 2, pokój
nr 14 w godz. 11:00–12:00. Pieniądze przysługują temu
członkowi gospodarstwa doMożna też kontaktować się
mowego, który pierwszy złoży
mejlowo: rada.seniorow@
wniosek. Wniosek jest prosty
um.oswiecim.pl.

Dopłaty do węgla.
Gdzie można złożyć wniosek?
do wypełnienia. Podaje się
w nim nazwę urzędu, do którego jest składany, imię i nazwisko, PESEL, obywatelstwo,
numer i serię dowodu osobistego, adres zamieszkania oraz
numer rachunku bankowego,
na który zostanie przekazana
kwota dodatku węglowego.
Wymagane są też dane osobowe, w tym numery PESEL
wszystkich osób wchodzących
w skład gospodarstwa domowego oraz podanie głównego
źródła ogrzewania.
Dane pozostałych osób gospodarstwa domowego potrzebne
są do sprawdzenia, czy np.
kilka osób z jednego gospodarstwa nie złożyło wniosku.
Informacje przedstawione
we wniosku o wypłatę dodatku
węglowego składa się pod
rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych
zeznań.
Wnioski można składać do
30 listopada 2022. Urząd Miasta ma 30 dni na rozpatrzenie
wniosku.

Wieści z Oświęcimskiego Ratusza
przygotowała Katarzyna Kwiecień
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wiadomości z powiatu

Modernizacja powiatowych
traktów idzie pełną parą
Trwa m.in. modernizacja ulicy Nideckiego w Oświęcimiu, realizowanych jest także wiele ważnych zadań projektowych.
– Mimo trudnych warunków,
w jakich przyszło nam gospodarować, przy ciągle zmieniających się przepisach oraz niepewnym finansowaniu zadań
własnych samorządu terytorialnego, Powiat Oświęcimski realizuje wiele ważnych inwestycji, głównie drogowych – mówi
starosta oświęcimski Andrzej
Skrzypiński.
Z udziałem starosty oświęcimskiego Andrzeja Skrzypińskiego i wójta Gminy Oświęcim
Mirosława Smolarka 25 lipca
nastąpiło przekazanie placu
budowy wykonawcy przebudowy drogi powiatowej nr 1877K
ul. Niwy, ul. Sportowa oraz ul.
Ofiar Faszyzmu w Brzezince.
Ten ważny powiatowy trakt
zostanie zmodernizowany do
końca przyszłego roku. Wykonawcą zadania, które pochłonie
przeszło 4 mln zł jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe „DROG-BUD”.
Inwestycja prowadzona jest
przez Powiat Oświęcimski.
Przypomnijmy, że 19 lipca
w Urzędzie Gminy Oświęcim
podpisano umowę na przebudowę tej drogi. Ze strony
Powiatu Oświęcimskiego na
dokumencie podpisy złożyli
wicestarosta Paweł Kobielusz
i członek Zarządu Powiatu
w Oświęcimiu Jerzy Mieszczak,

a ze strony wykonawcy Franciszek Fryc.
Ogółem zostanie przebudowana konstrukcja i nawierzchnia
traktu, a także pobocze. Powstanie nowy chodnik, będą
poprawione zjazdy i dojścia do
posesji. Drogowcy wybudują
także urządzenia służące odwodnieniu drogi i kanalizację
deszczową oraz wyremontują
istniejącą zatokę autobusową.
Modernizacja potrwa do końca 2023 roku. Dofinansowanie
robót budowlanych z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego to blisko
3,2 mln zł. Pozostałe koszty
w równych częściach ponoszone będą przez Powiat Oświęcimski i Gminę Oświęcim.
Powiat przygotowuje się do
modernizacji odcinka ul. Be-

Wizyta w partnerskim
powiecie Dachau

skidzkiej w Osieku. Przypomnijmy, że pod koniec kwietnia
br. po przebudowie oddano do
użytku 850-metrowy fragment
tego kluczowego traktu w sąsiednich Witkowicach. 19 lipca
Teresa Jankowska i Jerzy Mieszczak w imieniu Zarządu Powiatu w Oświęcimiu podpisali
umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Umowa obejmuje przygotowanie dokumentacji na odcinek ul. Beskidzkiej w Osieku,
od granicy administracyjnej
z gminą Kęty do skrzyżowania
z ul. Główną w Osieku wraz
z mostem nad potokiem Grodzieckim.
Wykonawca zobowiązał się
przygotować
dokumentację
w pierwszym kwartale przyszłe-

Wójcik, Waldemara Rudyka,
Agnieszki Kobielusz oraz artystów z Powiatu Dachau.
– To właśnie 33 lata temu
podczas wystawy zorganizowaPod koniec lipca br.
nej w Oświęcimiu nawiązano
delegacja Powiatu
pierwsze kontakty i przyjaźnie.
Oświęcimskiego
Zaowocowały one szeregiem
gościła w partnerskim
spotkań artystów i innych grup
Powiecie Dachau.
społecznych, które w rezultaUczestniczyła w wycie stanowiły podwaliny pod
darzeniach artystyczpartnerstwo naszych powiatów
nych przygotowanych
– przypomniał starosta oświęprzez gospodarzy
cimski Andrzej Skrzypiński.
i wspólnie z nimi od– Bardzo się cieszę, że mogę
dała hołd pomordowaosobiście podziękować i pogranym w byłym obozie
tulować wam, drodzy artyści
koncentracyjnym
– wytrwałości, talentu, z jakim
Dachau.
bez konieczności używania
słów pokazujecie swoje emo– Cieszę się, że przyświecaDelegacja Powiatu Oświęcimcje, sposób na lepszy świat –
ją nam wspólne wartości,
skiego na czele ze starostą
pełen refleksji i życzliwości dla
które zakładają poszanowanie
oświęcimskim Andrzejem
drugiego człowieka. Jesteście
Skrzypińskim wraz z władzami wolności drugiego człowieka.
dla nas wzorem pokonywania
Powiatu Dachau, w tym ze sta- Dzisiaj, jakże dobitnie powinbarier, niwelowania uprzeno wybrzmieć: nigdy więcej
rostą (landratem) Powiatu
wojny! Myślę, że razem dajemy dzeń i tworzenia pomostu
Dachau – Stefanem Löwlem
porozumienia – dodał włodarz
doskonały przykład, jak nasza
złożyła wspólny wieniec
trudna historia potrafi się prze- powiatu.
w Miejscu Pamięci Dachau.
kuć w przyjaźń – dodał Andrzej Wernisaż był pierwszym z serii
– Uważam, że to bardzo
wydarzeń przygotowanych
Skrzypiński.
ważne, kiedy jesteśmy z wiprzez gospodarzy dla delegacji
W Kleine Altstadtgalerie
zytą w Dachau bądź gościmy
z naszego powiatu goszczącej
w Dachau polska delegacja
naszych przyjaciół w Oświęprzez kilka dni w partnerskim
uczestniczyła w wernisażu
cimiu, wspólnie oddajemy
Powiecie Dachau. Wizyta
wystawy „33 lata artystycznej
hołd ofiarom. Historia jest
została zorganizowana z okazji
przyjaźni”. Na ekspozycji zadla nas bardzo ważna i tylko
7. rocznicy podpisania umowy
prezentowano dzieła znanych
kiedy będziemy mówić o niej
o partnerstwie, którego główartystów z naszego powiatu:
otwarcie oraz wyciągać z niej
nym założeniem są działania
wnioski, będziemy mogli razem Pawła Warchoła, Elżbiety
na rzecz pokojowego życia
budować pokojową przyszłość Pietruczuk, Jerzego Pietruczuwe wspólnej Europie – podkre- ka, Remigiusza Dulko, Martyny w Europie. 		
Paluchiewicz-Łabaj, Barbary
ślił starosta oświęcimski.

go roku. Koszt jej wykonania
wycenił na niespełna 250 tys. zł.
W drugiej połowie lipca nastąpił odbiór ważnego z punktu
widzenia mieszkańców Zatora
nowego chodnika wzdłuż ul.
Kasztanowej, od skrzyżowania
z DK 44 do przejazdu kolejowego. Zadanie było współfinansowane przez Powiat Oświęcimski i Gminę Zator.
Do końca września br. zostanie
przebudowana droga powiatowa ul. Stawowa w Polance Wielkiej. Wykonawcą zadania jest
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „RADEX” z Bielska-Białej.
Zakres robót obejmuje wykonanie remontu nawierzchni traktu
poprzez wykonanie frezowania
i położenia dwóch warstw asfaltu na długości blisko 250 metrów. Wartość zadania, które
w połowie finansowane jest
przez Gminę Polanka Wielka,
wynosi blisko 180 tys. zł.
Trwa remont drogi powiatowej ul. Jedlina w Jawiszowicach
(gm. Brzeszcze). Ten ważny
trakt na styku dwóch regionów,
łączy dwie gminy, dwa powiaty
i dwa województwa. Modernizacja zniszczonej, blisko kilometrowej drogi pochłonie niemalże milion złotych. Zadanie
obejmuje wykonanie remontu
nawierzchni drogi, odmulenie rowów przydrożnych wraz
z odtworzeniem zjazdów do pól
i posesji, remont przepustu pod
drogą. Ponadto zaplanowano
wykonanie ścięcia poboczy
wraz z wysypaniem destruktem
i powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową.
Inwestycja ma potrwać do
końca września br. Jest dofinansowana z budżetu Gminy
Brzeszcze. 		

Uratowali Europę
przed bolszewicką nawałą

Wicestarosta Paweł Kobielusz
reprezentował władze Powiatu
Oświęcimskiego na uroczystościach z okazji Święta Wojska
Polskiego i 102. rocznicy
zwycięskiej bitwy warszawskiej, w której polskie oddziały
rozbiły bolszewickie hordy.
15 sierpnia przedstawiciele
samorządów, wojska, kombatantów, parlamentarzystów,
lokalnych instytucji i spółek
miejskich złożyli wiązanki
kwiatów na płycie Grobu
Nieznanego Żołnierza
w Oświęcimiu.
„Oddajemy dziś cześć bohaterom dróg ku Niepodległej –
Żołnierzom!
102 lata temu Polska odparła
agresję, która w bezpośredni
sposób zagrażała odzyskanej
niedawno niepodległości.
Wojsko Polskie stoczyło jedną
z największych i zarazem najważniejszych bitew w historii
swojego oręża.
Nasza armia odniosła zwycięstwo nad siłami bolszewickimi,

które nazywane jest Cudem
nad Wisłą. Polskie zwycięstwo nie było jednak cudem
czy przypadkiem, ale dobrze
przygotowaną przez Józefa
Piłsudskiego ofensywą oraz
poświęceniem polskiego
żołnierza.
Dziś obchodzimy Święto
Wojska Polskiego i stajemy
tu, przed Grobem Nieznanego
Żołnierza, aby oddać hołd
żołnierskiej krwi przelanej
za Ojczyznę. Pragniemy wyrazić słowa najwyższego uznania
i szacunku za trudne, pełne
poświęcenia życie. Za odwagę i walkę o niepodległą
Polskę. Z okazji tego święta
chcemy szczególnie pamiętać
o wszystkich uczestnikach
walk o wolność i niepodległość
Ojczyzny, o polskich żołnierzach. To między innymi dzięki
waszemu bohaterstwu i głębokiemu patriotyzmowi możemy
dziś cieszyć się wolną Polską”
– te słowa usłyszeli uczestnicy
uroczystości na placu Tadeusza
Kościuszki w Oświęcimiu.

Podziękowania za rzetelną
służbę na rzecz mieszkańców
22 lipca w Oświęcimskim Centrum Kultury odbyły się obchody 103. rocznicy
powstania Policji.
Starosta Andrzej Skrzypiński,
w imieniu swoim i Zarządu
Powiatu w Oświęcimiu, podziękował funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Komendy
Powiatowej Policji w Oświęcimiu oraz podległych komisariatów za codzienną pracę
i poświęcenie na rzecz drugiego
człowieka. W uroczystościach
udział wzięli również członkowie zarządu – Teresa Jankowska
i Jerzy Mieszczak.
Podczas uroczystości wręczono funkcjonariuszom akty
nominacji na wyższe stopnie
służbowe. Pracowników Policji
uhonorowano wyróżnieniami
w dowód uznania za wzorową
pracę, operatywność i profesjonalizm w wykonywaniu powierzonych im obowiązków,
a także zaangażowanie oraz
kreatywność w realizacji codziennych zadań.
– Z okazji 103. rocznicy utworzenia Policji Państwowej wyrażam wdzięczność za rzetelną

pracę i odpowiedzialne pełnienie obowiązków. Składam również najserdeczniejsze życzenia
wszelkiej pomyślności funkcjonariuszom oraz pracownikom
cywilnym Policji z terenu powiatu oświęcimskiego. Życzę,
aby wasze poświęcenie i zaan-

gażowanie w troskę o bezpieczeństwo mieszkańców ziemi
oświęcimskiej znalazło szacunek i uznanie w społeczeństwie
oraz dostarczało wiele osobistej
satysfakcji. Dla władz samorządowych to także okazja do
złożenia gratulacji i wyrażenia
deklaracji współpracy w realizacji wspólnej misji, jaką jest
pomyślność i rozwój naszej
małej ojczyzny – podkreślił
starosta oświęcimski Andrzej
Skrzypiński. 		

Strona płatna, przygotowana przez
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
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Muzyka, taniec i obrzędy
Od 4 do 7 sierpnia na estradzie obok
Oświęcimskiego Centrum Kultury odbywały się koncerty w ramach 59. Tygodnia Kultury Beskidzkiej.
Kud Lazar Hrebeljanović z Belgradu, Serbia

Varaždin z Varaždina, Chorwacja

Karolina Skrzyńska

Krzikopa

Muzealnicy zorganizowali urodzinowe wydarzenie, chcąc
jednocześnie przywołać i przybliżyć historię pawilonu handlowego PSS Społem „Tęcza”
w Oświęcimiu, który mieścił
się w centralnym punkcie Rynku Głównego naszego miasta
i został otwarty pod koniec
1969 roku. Piętrowy budynek
w stylu późnomodernistycznym miał konstrukcję stalową
i powstał jako nadbudowa niemieckiego schronu przeciwlotniczego z czasów II wojny
światowej. Kres bytności obiektu nastąpił w 2009 roku, kiedy
podczas gruntownej przebudowy płyty rynku przeprowadzono rozbiórkę „Tęczy”.
Wszyscy, którzy 20 lipca przyszli do Muzeum Ratusz na
„Urodziny pod Tęczą” mogli
m.in. zobaczyć makietę pawilonu handlowego z drugiej połowy lat 70. XX w., którą Muzeum
Zamek zakupiło i eksponuje
w Ratuszu, obejrzeć prezentację
multimedialną i rozwiązać quiz
zachęcający do dokładnego
przyjrzenia się makiecie. Było
wspólne budowanie kartonowej „Tęczy”, a także malowanie
obiektu na płótnie pod okiem
twórców z Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury
„Grupa na Zamku”. Tego dnia
nie zabrakło też okolicznościowych gadżetów, smakołyków
i tortu urodzinowego.

Ratusz jest oddziałem Muzeum
Zamek w Oświęcimiu. Został
oficjalnie otwarty 20 lipca 2018
roku, wtedy też po raz pierwszy
zaprezentowano wystawę stałą
pt. „W przestrzeniach historii. Dzieje miasta Oświęcimia”.
Ekspozycja zajmuje trzy kondygnacje odrestaurowanego XIX-wiecznego budynku dawnego
magistratu, ukazując osiem
wieków niezwykłej historii
miasta Oświęcimia od jego powstania aż do czasów współczesnych. Oprócz historycznych
artefaktów znajdziemy na niej
m.in. prezentacje filmowe i interaktywne aplikacje przenoszące odbiorców w wydarzenia
sprzed lat.
Wystawa stała przeznaczona
jest dla każdej grupy wiekowej
odbiorców – odnajdą się w niej
zarówno dorośli, jak i dzieci.

Z myślą o najmłodszych przygotowano ścieżki i stanowiska
edukacyjne – gry i aplikacje
interaktywne, jak np. „Niełatwo być księżną”, „Niełatwo
być księciem”, „Kafle oświęcimskie” czy Bitwa (na wzór
gry w statki).
Od początku swojej działalności Ratusz jest miejscem licznych wydarzeń i wystaw czasowych organizowanych m.in.
we współpracy z oświęcimskim
RSTK „Grupa na Zamku”. Placówka organizuje też lekcje
i warsztaty muzealne, skierowane zarówno do uczniów
przedszkoli i szkół, jak i rodzin
z dziećmi, które mają na celu
popularyzację bogatej historii
ziemi oświęcimskiej oraz dziedzictwa miasta, jego tradycji
i kultury.
– In

Niezwykła i jedyna taka noc
Znani brytyjscy muzycy, Ray
Meade i Glen Matlock, zagrali
dla uchodźców z Ukrainy.

wspólnie i porwać publiczność,
która długo i entuzjastycznie
domagała się bisów. Pozytywny odbiór nie mógł dziwić
– artyści byli w świetnej formie
Do niecodziennego artyi w doskonałych nastrojach,
stycznego spotkania doszło
a Glen udowodnił, że jest też
podczas koncertu, który odbył
nieprzeciętnym wokalistą,
się 28 lipca w oświęcimskiej
sprawnie potrafiącym posłusynagodze Chewra Lomdej
Misznajot przy placu Skarbka. żyć się i pięcioma strunami
(choć żartował na początku,
Wydarzenie miało charakter
sugerując wyrozumiałość, że
unikatowy – zaprzyjaźniony
jest przede wszystkim basistą).
z naszym miastem szkocki
Nie mogło zabraknąć tego
songwriter, wokalista i gitadnia piosenek Sex Pistols –
rzysta Ray Meade, związany
z brytyjską grupą Ocean Colour warto przypomnieć, że Matlock
napisał lwią część repertuaru
Scene, połączył siły z założyjednego z najważniejszych
cielem i pierwszym basistą
albumów w dziejach rocka,
legendarnej punkrockowej
„Never Mind the Bollocks...”.
kapeli Sex Pistols (współpra„God Save the Queen” i „Pretty
cującym też przez lata m.in.
z Blondie, Iggy’m Popem,
The Damned oraz The Faces),
by dać wspólny koncert dla
uchodźców z Ukrainy, którzy
znaleźli schronienie w naszym
mieście. Miejsce, artyści,
repertuar i kontekst z jednej
strony uwzniośliło ten wieczór,
nadając mu niepowtarzalny
charakter, a jednocześnie udało
się zachować atmosferę bezpośredniego, intymnego spotkania
ze słuchaczami.
Solowy występ dali obaj
muzycy, by na koniec zagrać

Vacant” nabrały w akustycznych wersjach Glena nowego
charakteru. Ray Meade, który
zaprezentował swoje piosenki,
przypomniał też o klasyce,
śpiewając m.in. evergreeny
The Beatles i The Rolling Stones oraz założonej w Australii
formacji Crowded House.
Koncert został zarejestrowany, a dochód ze sprzedaży
okolicznościowej płyty CD,
która powinna pojawić się
we wrześniu, również wspomoże charytatywne cele. Wypada
zachęcić do jej zakupu – idea
szczytna, a muzyczna zawartość niepowtarzalna.
– Paweł Lach

Fot. zbiory organizatora, M. Kapustian

Bawtuquinhas&Baiyiambas z Cidade Velha,
Republika Zielonego Przylądka

Minęły cztery lata od otwarcia i udostępnienia dla zwiedzających Ratusza – oddziału Muzeum Zamek w Oświęcimiu. Z tej okazji 20 lipca placówka zaprosiła oświęcimian
na „Urodziny pod Tęczą”.

Fot. zbiory organizatora

Danco z Yopalu, Kolumbia

Folklorystyczny festiwal to okazja do zetknięcia się z kulturą
ludową z różnych zakątków
świata. Popularyzuje on muzykę, taniec, dawne obrzędy
i zwyczaje, chroniąc je przed
odejściem w zapomnienie pod
naporem nowoczesności.
Podczas tegorocznej edycji TKB
gościliśmy w naszym mieście
m.in. zespół z Bestwiny, który
jako jeden z nielicznych kultywuje folklor lachowski z terenu
dawnego księstwa oświęcimskiego oraz pełną młodzieńczej
energii grupę Warszawianka.
W ich wykonaniu zobaczyliśmy
choreografię zawierającą barwne tańce łowickie.
Nie zabrakło grup zagranicznych, które zwykle budzą największe emocje wśród publiczności. Zespół z Serbii przybliżył
tańce z północnej i zachodniej
części kraju (na fot.), stare wielogłosowe pieśni oraz zwyczaje
weselne z Kosowa. Varaždin
z Chorwacji wykonał pieśni
i tańce z Bizovca, miejscowości
znanej ze zdobnych, odświętnych strojów kobiecych (na fot.)
oraz żeńskie tańce w kole ze wsi
Ražanac, wykonywane z wielką
powagą do pieśni bez muzyki.
Grupa Danco z Kolumbi zaprezentowała m.in. kulturę llanero,
czyli tamtejszych kowbojów.
Wystąpił zespół muzyczno-taneczny z Republiki Zielonego
Przylądka. W wygrywanych
na bębnach melodiach można
było usłyszeć wpływy kultury
afrykańskiej, portugalskiej i latynoskiej, które przez lata mieszały się na wyspie Santiago,
skąd pochodzą wykonawcy.
Lokalną scenę folklorystyczną reprezentowali Bratkowie
z Monowic, Kotlina z Osieka,
Andrychów z Andrychowa
i Hajduki z Oświęcimia.
– Przez cztery dni byliśmy
świadkami barwnego, wielokulturowego widowiska. Poza
prezentacjami zespołów pieśni i tańca z Polski i zagranicy
oświęcimianie mieli możliwość
porównania tradycyjnej muzyki ludowej z muzyką współczesną inspirowaną folklorem
podczas koncertu „Folkowe klimaty”. W tym roku usłyszeliśmy
Karolinę Skrzyńską z zespołem
oraz grupę Krzikopa. Chciałabym podziękować niezawodnej
oświęcimskiej publiczności za
obecność oraz dobrą energię,
jaką wypełniła to wydarzenie.
Już teraz zapraszam na kolejną
60. edycję TKB w przyszłym
roku – mówi Monika Świętek-Smrek, dyrektor Oświęcimskiego Centrum Kultury.
– Warto przypomnieć, iż nie
byłoby TKB bez koordynatora
i głównego organizatora tego
przedsięwzięcia – Regionalnego
Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej. Wydarzenie, w roli współorganizatora, już po raz drugi
wsparł Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. TKB finansowane jest ze środków Miasta Oświęcim – dodaje dyrektor.
– ekt

Urodziny pod „Tęczą”
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Niezwykła wystawa
3 września o godz. 17:00 w galerii „Tyle
światów” OCK odbędzie się wernisaż
malarstwa Witolda Kaczanowskiego pt.
„Witold-K”.
Witold Kaczanowski (Witold-K) jest autorem polichromii
w sali widowiskowej Oświęcimskiego Centrum Kultury, która

sygnowana jest datą 1961 i została wykonana w powstającym
w latach 1959–1961 Zakładowym Domu Kultury Zakładów
Chemicznych Oświęcim.
Autor malowidła Witold Kaczanowski – rocznik 1932 – jest absolwentem warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na wydziale
grafiki, uczniem Wojciecha
Fangora (malarstwo) i Henryka
Tomaszewskiego (grafika). Bogata twórczość artysty obejmuje m.in. malarstwo sztalugowe,
ścienne oraz rzeźbę. W 1964
roku Witold Kaczanowski wyjechał do Paryża. Osiadł we Francji, skąd w 1968 przeniósł się do

Stanów Zjednoczonych, stając
się wyjątkowym ambasadorem
kultury polskiej. Swoją pierwszą
pracownię – galerię otworzył
w 1969 roku w Beverly Hills.
Jego prace wystawiane były
między innymi w Nowym Jorku z dziełami Chagalla, Miro,
Picassa, Braque`a i Giacomettiego. Witold-K był pierwszym
polskim artystą uhonorowanym
indywidualną wystawą, w 2007
roku, w domu aukcyjnym Sotheby`s w Amsterdamie.
Warto podkreślić, że artysta
uważa dzieło pozostawione
w Oświęcimiu za jedno z najważniejszych w swoim artystycznym dorobku.
Wystawę malarstwa Witolda
Kaczanowskiego, prezentowaną w ramach Święta Miasta
Oświęcim i jubileuszu 60-lecia
ZDK-MOK-OCK, będzie można oglądać od 3 do 30 września
w galerii „Tyle światów” OCK.
Wstęp na wernisaż i wystawę
wolny.
– adam

„Sceny niemalże małżeńskie Stefanii
Grodzieńskiej” to poczucie humoru, elegancja, celna satyra i ponadczasowa klasa Stefanii Grodzieńskiej.
morystki – jak sama siebie nazywała – a także twórczości satyrycznej i pięknych piosenkach
jej męża Jerzego Jurandota. Ten
spektakl to satyra i liryka, groteska, pure-nonsens i abstrakcyjny
żart. To Pani Stefania – zawsze
niepoprawnie młoda – sprawia,
że możemy uśmiać się do łez i...
wzruszyć do łez.
Premiera spektaklu odbyła się
w Teatrze Ateneum w Warszawie w 2011 roku. Przedstawienie weszło na stałe do reper-

Muzyka filmowa
Przeboje wielkiego ekranu zaprezentuje 1 października o godz. 18:00 Warsaw
Impressione Orchestra pod dyrekcją
Krzesimira Dębskiego.
Krzesimir Dębski to znany
kompozytor, skrzypek jazzowy,
dyrygent, aranżer i producent
muzyczny. Od 1980 roku – jako
lider zespołu jazzowego String
Connection – koncertował
w Europie, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W 1985 roku
znalazł się w ankiecie amerykańskiego pisma „Down Beat”
wśród dziesięciu najlepszych
skrzypków jazzowych świata.
Od 1986 r. ograniczył działalność koncertową, poświęcając
się twórczości kompozytorskiej.
Skomponował ponad 50 utworów symfonicznych i kameral-

25.08 godz. 15:00–19:00
„Przebój lata, czyli Skrzydlaty
Odlot” – plenerowa impreza
wakacyjna – dmuchańce oraz
interaktywny musicalowy spektakl dla dzieci w wykonaniu
Teatru Kultureska w ramach
Wakacji z OCK (parking
boczny)

VI Spotkania Folklorystyczne
„Sami Swoi”
•16.09 godz. 18:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury
•17.09 godz. 16:00 Park Rekreacyjny w Polance Wielkiej
•18.09 godz. 15:00 plac przy
Urzędzie Gminy w Osieku,
ul. Główna 125
17.09 godz. 18:00 „Volare” –
koncert w wykonaniu LeonVoci
& Art Music Trio

28.08 godz. 11:00 „Neuroshima Hex” – eliminacje
Mistrzostw Polski w grę
planszową w ramach Wakacji
z fantastyką – Wakacji z OCK
2.09 godz. 17:00 Uroczysta
sesja Rady Miasta z okazji
Święta Miasta Oświęcim

4.09 na rynku pojawią się
także reprezentanci grup Eagle
Base i Polish Garrison,
które zajmują się rekonstrukcją
kostiumów postaci z Gwiezdnych Wojen. Będzie to okazja
dla najmłodszych i nieco starszych mieszkańców naszego
miasta, by zrobić sobie pamiątkową fotkę z gośćmi z odległej
galaktyki.

tuaru Teatru, spotykając się
z ogromnym zainteresowaniem
publiczności spragnionej połączenia inteligentnej rozrywki
z finezyjną grą aktorów.
Czas trwania: 90 minut. Bilety w cenie 60 zł do nabycia 10.09 Ogólnopolski Konkurs
Plastyczny „Młodzi i miasto”
w OCK.
– adam – podsumowanie konkursu,
wręczenie nagród i otwarcie
pokonkursowej wystawy

nych. Jest autorem muzyki do
ponad 50 filmów fabularnych
i dokumentalnych, tworzy także muzykę teatralną i eksperymentalną. W 1991 roku podjął
również działalność dyrygencką, a jego dyskografia jako dyrygenta obejmuje już kilkanaście tytułów.
Podczas koncertu pt. „Krzesimir Dębski zaprasza. Przeboje
wielkiego ekranu” w OCK będzie mu towarzyszyć Warsaw
Impressione Orchestra, złożona
z muzyków na co dzień współpracujących m.in. z Teatrem
Wielkim – Operą Narodową,
Filharmonią Narodową, Sinfonią Varsovią oraz wyróżniających się studentów i absolwentów Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina w Warszawie. Wystąpią też Milena Lange (sopran) i Damian Wilmy
(baryton). Koncert poprowadzi
Laura Łącz.
Bilety: 109 zł i 99 zł.
– adam

11.09 godz. 18:00 „Sceny
niemalże małżeńskie Stefanii
Grodzieńskiej” – spektakl
w wykonaniu Grażyny Barszczewskiej i Grzegorza Damięckiego
czytaj obok

3.10 godz. 19:00 „Klauzula
sumienia” – koncert Macieja
Maleńczuka
8.10 godz. 16:00 „Za granicą
żartu” – program kabaretu
Nowaki
9.10 godz. 19:00 Koncert
„The Queen Symphonica”
w wykonaniu International
Queen Chamber Orchestra
15.10 VII Oświęcimskie Spotkania Artystyczne Seniorów
20.10 godz. 18:00 „Wielcy Romantycy. Schumann,
Chopin, Mendelssohn, Grieg,
Schubert, Liszt, Verdi” –
recital fortepianowy Grzegorza
Niemczuka w ramach projektu
Dom otwarty z cyklu Muzyka –
źródło skojarzeń

3.09 godz. 17:00 „Witold-K”
– otwarcie wystawy malarstwa
Witolda Kaczanowskiego
czytaj obok 21.09 godz. 14:00 XXI
Międzynarodowy Konkurs
4.09 godz. 17:00 Święto
Plastyczny „Darujmy świaMiasta Oświęcim – kontu pokój” – podsumowanie
cert: Krzywa Alternatywa,
konkursu, wręczenie nagród
Sound’n’Grace, Cleo (Rynek
i otwarcie pokonkursowej
Główny)
wystawy
czytaj s. 16

Elegancki humor

Spektakl według scenariusza
Grażyny Barszczewskiej pod
opieką artystyczną Andrzeja
Poniedzielskiego będzie można zobaczyć w OCK 11 września o godz. 18:00. Na scenie
niezrównany duet – Grażyna
Barszczewska i Grzegorz Damięcki.
Zapraszamy na wieczór teatralny wywodzący się z kabaretu
literackiego, oparty na felietonach, monologach, zabawnych
dialogach i bogatej biografii hu-

WYDARZENIA W OŚwięcimskim CENTRUM Kultury

24–25.09 I Mistrzostwa
Oświęcimia w Scrabble
informacja o zapisach i regulamin na stronie internetowej
www.ock.org.pl

21.10 godz. 17:30, 20:15
„Nerwica natręctw” – spektakl komediowy w wykonaniu
(w zmiennej obsadzie) Jowity
Budnik, Katarzyny Herman/
Katarzyny Ankudowicz/Małgorzaty Rudzkiej, Karoliny Sawki,
Andrzeja Zielińskiego/Artura
Barcisia, Rafała Królikowskiego/Kamila Kuli i Zdzisława
Wardejna
13.11 godz. 18:00 „Za rok
o tej samej porze” – spektakl
komediowy w wykonaniu Olgi
Bończyk i Piotra Gąsowskiego

17.11 godz. 18:00 „Funny
Balls Show” – interaktywne
widowisko balonowe dla całej
29.09 godz. 18:00 „Jaś i Mał- rodziny
gosia” – spektakl w wykonaniu
18.11 godz. 19:00 „Anita Lip„Sceny Zasole” z Osiedlowego
nicka. O miłości... akustyczDomu Kultury Zasole
nie” – koncert Anity Lipnickiej
30.09 godz. 17:00 „Ocalona z Auschwitz” – spotkanie
Wystawy
z autorką książki Niną Majew1–18.09 „Młodzi i miasto”
ską-Brown
– wystawa pokonkursowa
Ogólnopolskiego Konkursu Pla1.10 godz. 18:00 „Krzesimir
stycznego „Młodzi i miasto”
Dębski zaprasza. Przeboje
wielkiego ekranu” – koncert
w wykonaniu Warsaw Impressione Orchestra pod dyrekcją
Krzesimira Dębskiego, Mileny
Lange (sopran) i Damiana
Wilmy (baryton), prowadzenie
koncertu Laura Łącz
czytaj obok

3–30.09 „Witold-K” – wystawa malarstwa Witolda
Kaczanowskiego
21.09–23.10 „Darujmy światu pokój” – wystawa pokonkursowa XXI Międzynarodowego
Konkursu Plastycznego

OŚWIĘCIMSKIE CENTRUM KULTURY OGŁASZA ZAPISY DO ZESPOŁÓW
ARTYSTYCZNYCH I SEKCJI ZAINTERESOWAŃ w SEZONie 2022/23
Zapisy od 5 września w godz. 9:00–19:00 telefonicznie 338424461 lub osobiście w Informacji OCK

SZTUKA
Na dzieci i młodzież czekają:
rysunek, malarstwo i martwa
natura, zajęcia kreatywne, ceramika (nowość) oraz sekcja
plastyczna.
Dorośli (a na niektóre zajęcia
młodzież od 16 r.ż.) mogą się
zapisać na: rysunek, sztukę
i rękodzieło oraz nowości
w ofercie OCK – ceramikę,
malarstwo akrylowe, kurs
pisania ikon, tkactwo i haft,
scrapbooking.

TANIEC i RUCH
Dla dzieci i młodzieży przygotowano: formacje tańca towarzyskiego dla dziewcząt w różnym
wieku, par juniorskich – tańce
latynoamerykańskie (nowość),
cheerleaders (nowość), zajęcia
taneczne z elementami choreoterapii (nowość).
Dla dorosłych jest taniec towarzyski oraz nowości – zajęcia
taneczne, ruchowe i relaksacyjne, latino dla pań oraz tai-chi
styl chen.

FOLKLOR
Zespół Pieśni i Tańca „Hajduki” zaprasza w swoje szeregi
zarówno dzieci, jak i dorosłych.
MUZYKA, TEATR, FILM
Na najmłodszych czekają zajęcia teatralne, a młodzież i dorośli mogą dołączyć do orkiestry,
chóru lub klubu filmowego.
Będzie działał uniwersytet dla
dzieci, klub fantastyki oraz
Uniwersytet Trzeciego Wieku.
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REpERTUAR
Naszego KINA
w OCK
„Buzz Astral” (6 l.), prod. USA
2022, reż. Angus MacLane,
105 minut
23–24.08 godz. 17:00

Osiedlowy Dom Kultury Zasole
ul. Obozowa 16, Oświęcim
tel./faks: 338411195
www.odkzasole.pl, odkzasole@odkzasole.pl

WYDARZENIA
W ODK ZASOLE

30.08 godz. 17:00 „Pan
„Słabsze ogniwo” (15 l.), prod. Humorek” – animacje, gry i zabawy, a także pokaz iluzji dla
Meksyk, Polska 2021, reż.
dzieci. Wstęp wolny. W razie
Joaquín Del Paso, 100 minut
niepogody spotkanie zostanie
23–24.08 godz. 19:00
przeniesione do budynku ODK
„Dzieci z Bullerbyn” (6 l.),
prod. Szwecja 1986, reż. Lasse Hallström, 91 minut
24.08 godz. 10:00
„Kosmiczna przygoda Allana”
(5 l.), prod. Dania 2022, reż.
Amalie Næsby Fick, 80 minut
26–28.08 godz. 15:00
29–30.08 godz. 17:00
31.08 godz. 15:00
„Każdy wie lepiej” (12 l.),
prod. Polska 2022, reż. Michał
Rogalski, 90 minut
26.08 godz. 17:00
27.08 godz. 20:15
28–30.08 godz. 19:00
31.08 godz. 17:00
„Niech znów nastaną szczęśliwe dni!” – koncert André Rieu,
180 minut
27.08 godz. 17:00
25.09 godz. 17:00
„Belle” (12 l.), prod. Japonia
2021, reż. Mamoru Hosoda,
121 minut
28.08 godz. 16:45
„Iluzja” PREMIERA (15 l.),
prod. Polska 2022, reż. Marta
Minorowicz, 90 minut
9–15.09

Na pożegnanie lata
8 września przed budynkiem ODK Zasole odbędzie się rodzinny piknik pełen
różnorodnych atrakcji.

Imprezę rozpocznie o godz.
17:00 występ Chóru Dziecięcego ODK Zasole.
O 17:30 odbędzie się interaktywny spektakl o tematyce ekologicznej pt. „Bajeczna
fiesta” w wykonaniu Teatru
8.09 godz. 17:30 „Ptaszkowie Kultureska. Zgodnie z tytułem
śpiewali” – bezpłatny warsztat będzie bajeczna zabawa, pełna

8.09 godz. 17:00 „Pożegnanie lata 2022 z ODK Zasole”
– piknik rodzinny w ramach
projektu Integracje
czytaj obok

rękodzielniczy w ramach pikniku rodzinnego „Pożegnanie lata
2022 z ODK Zasole”
czytaj obok
14.09 godz. 17:30 „Bitwa
pod Rajskiem 1939” – spotkanie z Marcinem Dziubkiem
w ramach Klubu Historycznego
ODK Zasole
21.09 godz. 18:00 „Porozmawiajmy o zagrożeniach
cyberprzestrzeni” – bezpłatne
spotkanie z Michałem Twardoszem dla dorosłych – przede
wszystkim rodziców i pedagogów
23.09 godz. 17:00 spotkanie
przy wystawie stałej – glinianej makiecie miasta Oświęcim
– jej współtwórców oraz Marii
Wyrwy – plastyk ceramik, która
czuwała nad całym ceramicznym przedsięwzięciem. Obowiązują zaproszenia

muzyki, tańca i animacji dla
najmłodszych. Dzieci dowiedzą się też, w jaki sposób można dbać o przyrodę. Będą miały
okazję wraz z bohaterami bajki
powtórzyć zasady segregacji
odpadów, a także posegregować śmieci.
Ponadto będzie można obejrzeć
wóz militarny Dzik 2 i ambulans Służby Maltańskiej. Swoje
stoisko zapowiedziało Stowarzyszenie Jednostki Strzeleckiej
2004 Oświęcim im. s. por. Eligii
Leopoldyny Staweckiej. Łasuchów zapewne ucieszy stoisko
z watą cukrową.
Tego dnia zaplanowano również
warsztat rękodzielniczy „Ptaszkowie śpiewali” dla uczestników od 6 r.ż. (zapisy przyjmowane będą tel. 338411195 od
1 września). W razie niepogody
piknik zostanie przeniesiony do
budynku ODK Zasole.
– oprac. ekt

Koncert dla Ukrainy
Osiedlowy Dom Kultury Zasole zaprasza 14 października o godz. 19:00
na koncert Troye Zillia.

14.10 godz. 19:00 koncert
zespołu Troye Zillia w ramach
Troye Zillia to ukraiński zespół
projektu Prezentacje, cyklu
grający muzykę z pogranicza
Małe formy muzyczne
czytaj obok folku i jazzu. Śmiało ekspe-

rymentuje, łącząc tradycyjne
brzmienie – dźwięki banduWystawy
ry i melodie ludowych pieśni
z perkusją, instrumentami klaDo 30.09 „Spojrzenie” –
wiszowymi czy syntezatorami.
wystawa malarstwa Miry
Sabatowicz w ramach projektu W ich repertuarze znajdują się
utwory zarówno skoczne, jak
Prezentacje, cyklu Przestrzeń
i melancholijne, pobrzmiewają
artystyczna
w nich wpływy innych kultur.
W ciągu 5 lat istnienia zespół
Do 30.08 pokonkursowa
wydał cztery albumy i dał powystawa Konkursu Plastycznad dwieście koncertów.
nego „Podaruj nam wiosnę”
„Stracone złudzenia” (15 l.),
w ramach projektu Prezentacje, – Obecność Troye Zillia w Polprod. Francja, Belgia 2021,
sce i trasa koncertowa to histocyklu Przestrzeń artystyczna
reż. Xavier Giannoli, 149 minut
ria o wojennym rodowodzie.
(I piętro)
9–15.09
Wokalistka Anastasiya VoytyOd 9.09 „Czekając na wiatr” – uk przyjechała do Polski sama
„Głupcy” (15 l.), prod. Polska,
– dwójka jej muzyków pozoartyści wobec smogu – artyRumunia, Niemcy 2022, reż.
stała w Ukrainie. Zastępują ich
styczno-edukacyjna wystawa
Tomasz Wasilewski, 115 minut
w ramach projektu Prezentacje, śląscy muzycy sesyjni. Część
18–22.09
swojego honorarium za koncyklu Przestrzeń artystyczna
certy Anastasiya przeznacza
(I piętro)
„Cicha ziemia” (15 l.), prod.
Polska, Włochy, Czechy 2021,
reż. Agnieszka Woszczyńska,
113 minut
18–22.09

„Chopin. Nie boję się ciemności” (12 l.), prod. Polska,
Wielka Brytania, Liban, Korea
Południowa 2022, reż. Joanna
Kaczmarek, 50 minut – przedpremierowy pokaz specjalny
połączony ze spotkaniem
z reżyserką filmu
2.10 godz. 17:00

na wsparcie rodaków w kraju
oraz na uchodźstwie – informuje Edyta Mitoraj, kierownik
ODK Zasole.
Bilety w cenie 30 zł wkrótce
dostępne będą w recepcji ODK
Zasole, a także online.
– oprac. ekt

OSIEDLOWY DOM KULTURY ZASOLE ZAPRASZA DO ZAPOZNANIA SIĘ
Z OFERTĄ ZAJĘĆ STAŁYCH w SEZONie 2022/23
Zapisy od 5 września w godz. 10:00–18:00 telefonicznie 338411195 lub osobiście w ODK Zasole

Dla SENIORÓW (60+) przygotowano: sekcję wokalną,
plastyczną – kolaż, podstawowy kurs komputerowy, klub
brydżowy, pilates i gimnastykę.

Na DZIECI czekają: twórcza akademia, klub małego
ogrodnika, nauka na wesoło,
plastyka, kodowanie z Minecraftem oraz chór.

MŁODZIEŻ I DOROŚLI mogą Grupa teatralna Scena Zasole
zapisać się na jogę, zajęcia ta- zaprasza w swoje szeregi
neczne lub do klubu brydżowego. osoby od 13 r.ż.

W ramach Warsztatowni ODK
Zasole cyklicznie proponowane
będą: ceramika, warsztaty
florystyczne, kreatywne, zajęcia
z szycia itp. Na spotkania
w ramach Warsztatowni ODK
prowadzone będą oddzielne
zapisy.
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Muzeum Zamek w Oświęcimiu
ul. Zamkowa 1, Oświęcim
tel. 338424427
www.muzeum-zamek.pl

Święto miasta historycznie
Informacje na temat przedsięwzięć przygotowanych przez
Muzeum Zamek w ramach obchodów Święta Miasta Oświę-

cim 1, 3 i 4 września znajdują
się na plakacie na s. 16.
czytaj s. 16

Wyprawy w głąb
zamkowej wystawy
Muzeum Zamek w Oświęcimiu proponuje przedszkolakom, uczniom szkół
podstawowych i ich opiekunom nową,
ciekawą, formę poznawania historii
w oparciu o prezentowane w instytucji
wystawy czasowe.
– „Wyprawy w głąb wystawy” to
nowy cykl zajęć towarzyszący
wystawom czasowym w formie
kreatywnych warsztatów oraz
lekcji muzealnych. Interaktywne spotkania prowadzone
wokół ciekawych muzealiów
w przestrzeni wystawienniczej
pozwolą zaktywizować uczestników zajęć, umożliwiając im
osobiste „doświadczenie historii”. Wystawy o zróżnicowanej
tematyce historycznej, etnograficznej, kolekcjonerskiej i artystycznej aranżowane w naszym
muzeum stanowią wspaniałą
okazję do zobaczenia ciekawych eksponatów, zarówno
ze zbiorów własnych, jak i wypożyczonych z innych muzeów,
galerii czy od prywatnych kolekcjonerów – mówi Wioletta
Oleś, dyrektor Muzeum Zamek
w Oświęcimiu.
– Cykl zajęć umożliwi młodym
uczestnikom kultury niestandardowe spojrzenie na historię,
dziedzictwo i tradycję. Jest dedykowany grupom szkolnym
i przedszkolnym. Różnorodne formy pracy, bliski kontakt
z eksponatami, interaktywne
zadania i karty pracy rozwijają umiejętność współpracy,
obserwacji i wyszukiwania informacji oraz pracy z nowym
źródłem wiedzy, jakim jest
ekspozycja muzealna. Zajęcia
warsztatowe wzmacniają kreatywność, pozwalają na praktyczne i twórcze wykorzystanie
zdobytej wiedzy oraz doskonalenie umiejętności manualnych
– dodaje dyrektor.
Obecnie w instytucji zlokalizowanej na wzgórzu zamkowym zobaczyć można wystawę
przybliżającą historię księstwa
oświęcimskiego i sprzedaż księstwa królowi Kazimierzowi
Jagiellończykowi przez księcia
oświęcimskiego Jana IV, a także najważniejszych urzędów
dworskich i przywilejów miejskich. Ekspozycję pt. „Dwór
książęcy w Oświęcimiu. XIV–
XV w.” wzbogacają muzealia
związane z dziedzictwem księstwa oświęcimskiego. Wystawa
czynna będzie do połowy li-

stopada br., a Muzeum Zamek
przygotowało kilka tematów
zajęć przeznaczonych dla różnych grup wiekowych.
Podczas lekcji i warsztatów
uczestnicy zwiedzą ekspozycję,
na której zobaczą oryginalne
XV-wieczne pergaminy z pieczęciami, dawne monety, XVI
-wieczny miecz oświęcimskiego kata czy rekonstrukcje strojów książęcych. Do przedszkolaków i uczniów klas I–III szkół
podstawowych skierowane są
dwa warsztaty: „Dwórki i rycerze u księcia Jana IV” i „Znak
pieczętny Jana IV i przywileje
miejskie”. Aby zapisać na nie
grupę i ustalić dogodny termin
wizyty, należy zadzwonić pod
nr tel. 33842427. Dla uczniów
z klas IV–VI przygotowano
lekcję muzealną „Z wizytą na
książęcym dworze” i lekcję lub
warsztat „Od płacidła do monety” (zapisy na nie odbywają się pod nr. tel. 787915911).
Grupy uczniów V–VIII mogą
skorzystać z lekcji muzealnej
„Księstwo oświęcimskie na tle
historii Polski i świata” (zapisy pod nr. tel. 787915911).
Koszt lekcji muzealnej wynosi 6 zł od osoby, a warsztatu
10 zł. Zajęcia trwają od 60 do
90 min., w zależności od liczebności grupy i tematu. Szczegółowe informacje wraz z opisem
poszczególnych zajęć znaleźć
można na stronie internetowej
www.muzeum-zamek.pl/.
– Marzena Wilk
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Redakcja GZO nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w planach przedsięwzięć wprowadzone przez organizatorów
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Łukasza Górnickiego, Galeria Książki
ul. Nojego 2B, Oświęcim
tel. 338479800, 338430165
www.mbp-oswiecim.pl

KALENDARZ DZIAŁAŃ W BIBLIOTECE GALERIA KSIĄŻKI W OŚWIĘCIMIU – wrzesień 2022
WYSTAWY:

ne, a czasem jesteśmy zabierani do miejsc bardzo intymnych
i kameralnych, gdzie literatura
BYLI SĄSIADAMI. WYSTAWA
wkracza incydentalnie.
UNITED STATES HOLOCAUST
Czas trwania zabawy
MEMORIAL MUSEUM
do 30.09.2022, ogłoszenie
1–30.09, Galeria Przechodnia
wyników 15.10.2022.
Szczegóły zabawy w regu„HARCERSKIE LATO –
laminie na stronie Biblioteki
WCZORAJ I DZIŚ”. WYSTAmbp-oswiecim.pl lub w WypoWA HUFIEC ZHP OŚWIĘCIM
życzalni.
1–30.09, Informatorium
„MOJE NIEZWYKŁE MIASTO”
2.09 Konkurs z okazji obchodów Święta Miasta Oświęcim
Drogi Czytelniku, zapraszamy
Cię do bardzo wdzięcznego i niekoniecznie trudnego
literackiego, plastycznego lub
fotograficznego wyzwania! JaPRZYPOMNIENIE SYLWETKI
kiego?? Zostań przewodnikiem
KAREN BLIXEN W 60. ROCZpo naszym mieście! Opowiedz
NICĘ ŚMIERCI PISARKI.
o niezwykłych ludziach, jakichś
WYSTAWA
szczególnych wydarzeniach
7.09, Wypożyczalnia II p.
albo o historiach, których
nie znamy i nie znajdziemy ich
TYDZIEŃ ZAKAZANYCH KSIĄw żadnych przewodnikach.
ŻEK 18–24.09. WYSTAWA
Zabierz nas na spacer Twoimi
17–24.09, Wypożyczalnia II p.
ścieżkami i ulubionymi uliczCoroczne święto przypominakami, zaprowadź do swoich
jące o kwestii wolności słowa,
miejsc, pokaż szczególne
podkreślające wartość bezpłatbudynki i chwytające za serce
nego, otwartego dostępu do
widoki. Może nawet zechcesz
informacji, obchodzone na capodzielić się z nami jakąś
łym świecie od 1982 r., łączy
niesamowitą opowieścią, którą
całą literacką społeczność we
pierwszy raz opowiesz. Pokaż,
wspólnym wspieraniu wolności
za co kochasz swoje miasto,
czytania.
może jest to po prostu dobre
miejsce na ziemi, bo dzieją się
KONKURSY:
tutaj rzeczy niezwykłe i mieszkają w nim niezwykli ludzie?
LITERACKI MAPOWNIK
Prace opisane imieniem,
– WAKACYJNA ZABAWA
nazwiskiem i nr. telefonu
Z KSIĄŻKĄ
należy dostarczyć osobiście do
Zabawa polega na dodaniu do Wypożyczalni na II p. Bibliopostu na fb z informacją o kon- teki lub przesłać na maila:
kursie #mapownikGK komen- kierownik-uz@mbp-oswiecim.
tarza oraz zdjęcia, dotyczącego pl. Regulamin konkursu będzie
miejsca powiązanego literacko dostępny 1 września na stronie
z akcją wybranej książki, boha- Biblioteki i w Wypożyczalni.
terem, autorem lub tytułem.
Termin dostarczenia prac do
My z kolei, zaznaczając na
16 września.
mapie miejsca wybrane przez
A na FB Biblioteki zapraszamy
Państwa, stworzymy wspólnie
do udziału w quizie wiedzy
„LITERACKI MAPOWNIK”.
o Oświęcimiu -–„Literacki
Nagrodzimy te najciekawsze
Oświęcim”.
ujęcia książki lub miejsca na
dowolnym tle, z inspirującym
EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKA
– zachęcającym do poznania
Czy wiesz, że 800 milionów
książki lub autora – komenEuropejczyków porozumiewa
tarzem dodanym do podpięsię w ponad 200 językach, 24
tego postu na fb @Miejska
językach urzędowych w UE,
Biblioteka!
60 językach w regionalnych
Odwiedźmy miasta i miejsca
dialektach!
naszych ulubionych autorów
26.09 obchodząc Europejski
oraz znanych mistrzów pióra,
Dzień Języka, zachęcamy do
powiążmy nazwę z interesującą nauki języków i zapraszamy do
nas fabułą bądź bohaterem.
naszych działów książki obcoPrzedstawmy te miejsca, które języcznej! Zapraszamy również
zainteresowały Was, nasi Czy- na FB Biblioteki do obejrzenia
telnicy, z literackiego punktu
krótkiego filmu o naszych zbiowidzenia, to znaczy takie, które rach i do udziału w konkursie
zostały opisane na kartach po- językowym.
wieści lub w wierszu, bowiem
w ostatnich latach polska
RECYKLINGOWY BOHATER
literatura wchodzi w wyjątkowe Konkurs rękodzielniczy dla
relacje z przestrzenią. Często
dzieci w grupach wiekowych
konkretne miejsca z ich mikro- do 7 lat i 8–12 lat
historią, społecznym kolorytem Termin zgłaszania prac: 1.07–
oraz aluzyjną symboliką mogą
31.08. Nagrody rzeczowe dla
stanowić wstęp dla budowania autorów najlepszych prac
opowieści. To połączenie liteRegulamin na stronie mbpratury i geografii jest niezwykle -oswiecim.pl
korzystne, i to dla obu stron.
Czasem są to miejsca świetnie
znane, ale inaczej przedstawio„WSZĘDZIE DOBRZE,
ALE W DOMU NAJLEPIEJ”
WYSTAWA POKONKURSOWA
RODZINNEGO KONKURSU
PLASTYCZNEGO*
1–30.09, 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

DZIAŁANIA
I WYDARZENIA:
POD PIÓREM STRUGA
I KORCZAKA**
warsztaty literackie dla dzieci
w oparciu o książkę „Król Maciuś na wyspie bezludnej”
30.08 godz. 11:30, Klasopracownia I piętro

Zapisy u Infobrokera lub tel.
338479810
SCRAPWARSZTATY HAPPIESS – CYKL WARSZTATÓW
TWÓRCZYCH DLA DOROSŁYCH (4 SPOTKANIA)
7, 14, 21, 28.09 godz.
17:00, Studio Robota
Koszt 4 spotkań 100 zł +
koszt materiałów na warsztaty
wrześniowe – 100 zł. Płatność
na pierwszych zajęciach.

podskoczyć i zaśpiewać, umie
każdy z nas!” – praktyczny
warsztat ruchowy z elementami zabawy, zwracający uwagę
rodziców na prawidłowy rozwój
fizyczny dziecka, co może
W TEATRZE SOLSKIEGO
I JARACZA – SPEKTAKLE TE- niepokoić, na co jeszcze jest
ATRALNE TEATRU EDUKACJI czas, jak pracować nad poprawą napięcia mięśniowego, jak
I PROFILAKTYKI MASKA**
•„Na misiowych urodzinach” – walczyć z asymetrią, jak dbać
o tym, jak ważna jest rodzina o stopy dziecka itp. Warsztat
dla rodziców z dziećmi w wiei wzajemne wsparcie. Spekku 2–4 lata.
takl dla dzieci 7–10 lat
Warsztat poprowadzi fizjote21.09 godz. 9:00, Aula
rapeuta, terapeuta i diagnosta
•„Pępek świata” poruszający
integracji sensorycznej, mgr
problem egoizmu, a także
braku szacunku. Spektakl dla Olga Jurczak-Pietluch.
30.09 godz. 17:00, Aula
młodzieży 11–15 lat
Zapisy w Czytelni u Infobrokera
21.09 godz. 10:30, Aula
Zgłoszenia klas lub indywidual- lub tel. 338479810. Liczba
ne Infobroker tel. 338479810. miejsc ograniczona, udział
bezpłatny.
MAKRAMOWE BRELOCZKI
ZAPISY NA ZAJĘCIA KOMPUWarsztaty rękodzielnicze dla
Ewa Narkiewicz-Nejno,
TEROWE DLA DOROSŁYCH
dzieci w wieku 10–14 lat
psycholog, psychoterapeuta,
Obsługa komputera z dostępem
21.09 godz. 17:00, Studio
prowadząca program „Zrób
do Internetu, poziom podstaRobota
coś z tym dzieckiem” w TVN
Zapisy od 1 września w Czytel- wowy lub średniozaawansoSTYLE, pracuje zarówno z doni lub tel. 338479810. Udział wany. 8 bezpłatnych spotkań,
rosłymi, jak i z dziećmi.
raz w tygodniu, w godzinach
bezpłatny
9.09 godz. 17:30, Aula,
dopołudniowych, każde spotkawstęp wolny.
nie trwa ok. 1–1,5 godziny.
FIZIA KARTOFLANKA
I CZEKOLADOWA KRÓWKA, Zapisy w Czytelni u InfoI KROPKA
CZYLI SMACZNE WARSZTATY brokera, osobiście lub tel.
Zajęcia dla dzieci w wieku 5–7 Z KSIĄŻKĄ
338479810. Udział bezpłatny.
lat z okazji Międzynarodowego Warsztat literacko-kulinarny dla Rozpoczęcie zajęć po zebraniu
Dnia Kropki
pełnej grupy.
dzieci w wieku 7–12 lat
15.09 godz. 17:00, Klasopra- 22.09 godz.17:00, Klasopracownia I p.
WARSZTATY PROGRAMOWAcownia I p.
Zapisy od 1 września w Czytel- Zapisy od 1 września w Czytel- NIA DLA DZIECI
ni lub tel. 338479810. Udział ni lub tel. 338479810. Udział Rekrutacja dzieci do grupy 5–7
bezpłatny
lat i 8–12 lat
bezpłatny.
Koszt 100 zł za cały cykl
Działanie dofinansowano
O ADAPTACJI DZIECKA DO
(4 spotkania), płatne przy
ze środków Ministra Kultury
OBOWIĄZKÓW PRZEDzapisie. Zapisy przyjmowane są
i Dziedzictwa Narodowego
SZKOLNYCH, SZKOLNYCH,
do wyczerpania miejsc w Czypochodzących z Funduszu
DOMOWYCH*
telni Biblioteki na I piętrze u
Promocji Kultury w ramach
„Pucu! Pucu! Chlastu! Chlastu! projektu 29. Ogólnopolska
Infobrokera. Termin warsztatów
Nie mam rączek jedenastu”
Nagroda Literacka im. Kornela – co czwartek, godz. 16:30
– warsztat z psychologiem
grupa młodsza, godz. 17:45
Makuszyńskiego.
dziecięcym o tym, jak pogrupa starsza, zajęcia ruszają
móc dziecku w adaptacji do
w momencie uzbierania komW LABORATORIUM ŁUKAobowiązków przedszkolnych,
pletu uczestników.
SIEWICZA I PILATA**
szkolnych, domowych. Jak
Szalone eksperymenty –
zachęcać, a nie zniechęcać.
*Działanie jest realizowane
warsztat chemiczny dla dzieci
Warsztat dla rodziców z dzieć- w wieku 7–12 lat
w ramach projektu Akademia
mi w wieku do 7 lat.
Rodzinna – zabawa w czytanie,
16.09 godz. 17:00, Aula
dofinansowanego ze środków
Warsztat prowadzi Magdalena
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Kosowska, psycholog, oligofreNarodowego pochodzących
nopedagog, terapeuta integracji
z Funduszu Promocji Kultusensorycznej, terapeuta umiery – państwowego funduszu
jętności społecznych.
celowego.
Zapisy w Czytelni u Infobrokera
lub tel. 338479810. Liczba
**Dofinansowano ze środków
miejsc ograniczona, udział
Programu Wieloletniego NIEbezpłatny
PODLEGŁA na lata 2017–

SPOTKANIE AUTORSKIE
Z EWĄ NARKIEWICZ-NEJNO
Będzie m.in. o trudnych emocjach i radzeniu sobie z nimi,
o budowaniu dobrych relacji
na linii rodzic–dziecko.

ŚWIAT ILUSTROWANY
SŁOWEM
Zajęcia plastyczne, filmowe,
Zapisy do 30 sierpnia u Infoliterackie dla osób z dysfunkcją
brokera lub tel. 338479810
wzroku
SENIORZE, TRENUJ PAMIĘĆ 21.09 godz. 10:00, Multimedia, parter Biblioteki (zajęcia
RAZEM Z NAMI
będą odbywały się w każdą
W ramach tego działania
trzecią środę miesiąca).
7 i 21 września na seniorów
będą czekały zestawy ćwiczeń Uczestnikom zapewniamy
umysłu do zabrania i rozwiąza- transport na zajęcia i z zajęć.
Udział i dowóz jest bezpłatny.
nia w domu. Ćwiczenia mają
Zapisy w Czytelni u Inna celu poprawiać pamięć
fobrokera, osobiście lub
i koncentrację. Zestawy będą
wydawane bezpłatnie w Wypo- tel. 338479810 w godz.
życzalni przez cały dzień w go- 8:00–19:00, od poniedziałku
do piątku. Prosimy o zainteredzinach otwarcia Biblioteki.
sowanie udziałem osoby nie-

widome i z dysfunkcją wzroku
w Państwa otoczeniu. Będzie
to dla nich dobry i wartościowo
spędzony czas.

2022 w ramach Rządowego
Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

Prowadzi ChemicAl World
23.09 godz. 17:00, Informatorium
Zapisy osobiście u Infobrokera
lub tel. 338479810
WARSZTAT MUZYCZNO-RUCHOWY Z NEUROLOGIEM,
FIZJOTERAPEUTĄ DZIECIĘCYM*
„Dalej raźno, dalej w koło,
dalej wszyscy wraz! Wszak

Miejska Biblioteka Publiczna
Galeria Książki jest czynna
od poniedziałku do piątku
w godzinach 11:00–19:00.
W soboty w godz. 8:00–15:00
jest ponownie czynna również
w systemie samoobsługowym.
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jubileusz ZDK–MOK–OCK

kamila drabek

Muzyka na dachu

M

pejzaż za mgłą

potwierdziła klasę podczas
XXX Mistrzostw Polski Formacji Tanecznych w Radomiu.
Sukces ten otworzył drogę na
Mistrzostwa Świata w Bremen
i Mistrzostwa Europy w Düsseldorfie w 2014 r.
Od 2015 roku „Elita” występowała jako nowy zespół „Elita New Team”, zajmując I m.
w Międzynarodowym Turnieju
Tańca „Dance Cup” w Wiedniu. Rok 2016 był dla Elity New
Team i Pawła Kaźnicy pasmem
sukcesów. Formacja zwyciężała w turniejach w Wiedniu,
Chrzanowie, Oświęcimiu. Zajęła II m. na Międzynarodowym Turnieju Tańca „Radom
Open 2016”. Zdobyła wicemistrzostwo Polski Formacji Tanecznych PTT w Białymstoku
i III m. na Międzynarodowym
Turnieju Tańca „Zala Open
2016” na Węgrzech. Formacja
„Elita New Team” wystąpiła
w 2018 r. w Chinach, w Shenzhen, reprezentując Polskę
w Mistrzostwach Świata WDSF.

Formacja Tańca Towarzyskiego „Elita Kids Lejdis” powstała w 2013 r., a w 2015 r.
zmieniła nazwę na „Elita
Lejdis”. Trenerem był Paweł
Kaźnica, a obecnie trenerką
jest Dorota Francuz. Formacja zadebiutowała 6 kwietnia
2014 r. na IX Ogólnopolskim
Integracyjnym Festiwalu Tańca
i Piosenki „Chrzanowska Lokomotywa Artystyczna 2014”,
zdobywając I m. w kategorii
taniec towarzyski (7–12 lat).
W latach 2015, 2017 i 2022
zespół wywalczył w kolejnych
edycjach tego konkursu Grand
Prix. W XXXIV Mistrzostwach
Polski PTT (Polskiego Towarzystwa Tanecznego) Formacji
Tanecznych, Mini Formacji
oraz Debiutów – w ramach XI
Opolskiej Gali Tańca – Opole
Lubelskie (2017) – Elita Lejdis
wytańczyła tytuł Mistrzów Polski w kategorii formacji tanecznych solistek oraz Złoty Debiut
w kategorii powyżej 15 lat.
Zespół wystąpił w MistrzoFot. zbiory formacji

artha Graham, amerykańska tancerka,
choreograf i pedagog,
powiedziała:
„Dance is the hidden language
of the soul” (Taniec jest ukrytym językiem duszy). Taniec
pozwala wyrazić to, czego nie
potrafią słowa. Od początku
istnienia Zakładowego Domu
Kultury, a później Oświęcimskiego Centrum Kultury organizowane są różnorodne formy
aktywności tanecznej.
W ZDK w latach 60. XX w.
funkcjonował młodzieżowy zespół baletowy oraz zespoły tańca
i piosenki, które kontynuowały
działalność w kolejnych latach.
W ZDK toczyły się również
inne taneczne zajęcia dla dzieci,
młodzieży, dorosłych, okresowo
działały zespoły taneczne, np.
ALMA, Modern Dance, Show
Dance. Formacje taneczne w historii Oświęcimskiego Centrum
Kultury to przede wszystkim
Elita, Elita New Team, Elita Lejdis i Contra. Wspaniałym trenerem, choreografem i opiekunem
adeptów sztuki tańca w OCK był
Paweł Kaźnica (zm. 2022).
Formacja „Elita” powstała
w 2010 r., a od stycznia 2012 r.
tańczyła pod patronatem OCK.
Zespół osiągał sukcesy w międzynarodowych
festiwalach
tańca towarzyskiego, np. I m.
w V Międzynarodowym Turnieju Formacji Latynoamerykańskich „Zala Open 2012” na
Węgrzech, I m. w Międzynarodowym Turnieju Tańca Towarzyskiego „Radom Open 2012”.
Elita w 2012 r. wytańczyła wicemistrzostwo Polski w Siemianowicach Śląskich, a w 2013

Formacja Tańca Nowoczesnego „Contra” z trenerem Pawłem Kaźnicą

bogna wernichowska

Galicyjskie ziołobranie

O

dgrywały bez porównania większą rolę
w codziennym życiu
niż w czasach późniejszych – leczyły (lub bodaj łagodziły) rozmaite dolegliwości
ludzi i zwierząt, zastępowały
różne kosztowne i sprowadzane z zagranicy przyprawy, dodawały zdrowia i urody, a niektórzy wciąż przypisywali im
właściwości magiczne… Zioła
i rozmaite rośliny lecznicze
obecne były nie tylko w spiżarniach i domowych apteczkach,
ale w garderobach i szafach,
gdzie przechowywano ubiory,
w sypialniach, nawet w legowiskach zwierząt domowych.
Mieszanki
odpowiednio
dobranych ziół miały chronić
od zepsucia produkty spożywcze, dodawać aromatu i smaku
potrawom, zastępując – bodaj w pewnej mierze – drogie
i trudno dostępne oryginalne przyprawy sprowadzane
z odległych krajów. Kucharze
i gospodynie znały sposoby na
przyrządzanie „swojskiego pieprzu”, „krajowego szafranu” czy

stwach Europy World Artistic
Dance Federation Warszawa
(2021), zdobywając I m. i tytuł
Mistrzów Europy w kategorii
Synchron Dance. Podczas XX
Wodzisławskiej Gali Tanecznej
MIX (2022) zespół wywalczył
I m. w kategorii Taniec towarzyski powyżej 16 lat.
Żeńska Formacja Tańca
Nowoczesnego „Contra” istnieje od 2006 r. Trenerem Contry
był Paweł Kaźnica. Obecnie
zajęcia są zawieszone do odwołania. Contra może się poszczycić wspaniałymi osiągnięciami. Zadebiutowała na XX
Małopolskim Festiwalu Form
Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski 2007”. Najważniejsze sukcesy to m.in.:
I m. w 5. Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego
„World Dance 2013” w Sosnowcu, I m. na XIII Festiwalu Kultury Dzieci i Młodzieży „Jawor
2013” w Jaworznie. Podczas
odbywających się w dniach 5–6
lipca 2014 r. Mistrzostw Europy
Cheerleaders w Manchesterze
w Wielkiej Brytanii w kategorii
Cheer Dance Senior tancerki Contry wywalczyły srebrny
medal. W tej kategorii startowało dziesięć formacji z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski.
Później przyszły jeszcze większe
sukcesy, a szczególnie w European Cheerleading Championships ECC’15 (Mistrzostwa
Europy Cherleeaders) w Zadarze na Chorwacji – I miejsca
i tytuły Mistrzów Europy w kategoriach: cheer dance senior
i cheer dance senior duety.

„polskiego kwiatu pomarańczy”. Były to odpowiednio przyrządzone i zmieszane rosnące
w Polsce rośliny przypominające smakiem oryginalne, a bez
porównania tańsze.
Wszelkie wydawane w XIX
stuleciu książki kucharskie
czy też będące zbiorem gospodarskich przepisów i wskazówek wiele miejsca poświęcały
ziołom i wszelkim roślinom
mogącym mieć zastosowanie
w przygotowanie potraw, leczeniu różnych dolegliwości
ludzi i zwierząt, zachowaniu
czystości domowników i domu.
Jak odróżniać je od innych bylin, kiedy zbierać i suszyć, jakie
też części – kwiaty, łodygi czy
korzenie – mają właściwości
lecznicze oraz w jaki sposób ich
używać.
W okazałych dworskich, ale
i w otaczających skromniejsze
domostwa ogrodach nie mogło
zabraknąć grządek z roślinami
przyprawowymi i leczniczymi.
Mięta, rozmaryn, koper, lubczyk, ruta, majeranek, kminek
– rosły tu bujnie. Inne zioła jak

stosowany na dolegliwości ciała
i ducha rumianek, piołun, bratki polne, owoce głogu, tarniny
i leśnego runa – kupowano
za grosze od dzieci z okolicznych wsi, a czasem zbierali je
i domownicy podczas letnich,
niedzielnych wypraw na łono
natury.
Grządki z ziołami tradycyjnie oddawano pod opiekę
dziewczynkom ledwie wyrosłym z dzieciństwa. Jeśli wierzyć pamiętnikom, panienki
z radością przejmowały od matek czy starszych sióstr ten obowiązek… Otoczenie chwaliło
młodą ogrodniczkę, której ziołowy ogródek rósł bujnie niezagłuszany przez chwasty i zielenił się nawet w letnią spiekotę.
Takiej pannie wróżono szczęśliwą, rodzinną przyszłość.
Zgodnie z obyczajami tamtych czasów córka domu nie
powinna zbyt długo jednakże
siać przysłowiowej ruty. „Żegnam już ciebie ziele, któregom
się nasiała wiele…” – śpiewali
drużki i domownicy pannie
młodej żegnającej się z rodzin-

nym domem przed wyjazdem
na ślub. Opiekę nad ziołowym
ogródkiem przejmowała teraz
kolejna młoda dziewczyna, a jeśli takiej nie było w rodzinnym
gronie – sama pani domu czy
wspólnie mieszkająca krewna
żeńskiej płci. Nawet w okazałych szlacheckich rezydencjach
starań o ziołowy ogród nie
powierzano mężczyznom –
ogrodnikom. Był to powszechnie przestrzegany obyczaj – etnografowie dopatrywali się
w nim reliktów dawno zapomnianego kultu Bogini Matki.
Receptury ziołowych leków, ale i zastosowania ziół
w kuchni czy do sporządzania
pachnących kadzideł odświeżających powietrze w zimowych
miesiącach, kiedy opatrzonych
na zimę okien uchylano rzadko
– przekazywano z pokolenia na
pokolenie. W rodzinach tradycyjnych matki spisywały je dla
córek, a te w przyszłości przekazywały je dalszym pokoleniom – zawsze w żeńskiej linii.
Raczej rzadko ulubiona synowa
mogła liczyć, że życzliwa świekra zostawi jej domową księgę
ziół – chyba że w rodzinie nie
było córki…
Chociaż XIX stulecie nie
było – przynajmniej w sferach
oświeconych – czasem prak-

Fot. zbiory organizatora

Roztańczony dom kultury

Muzyka jazzowa w wykonaniu
najlepszych wykonawców
połączona z kolacją degustacyjną, a wszystko to w blasku
zachodzącego słońca na dachu
apartamentowca przy oświęcimskich bulwarach.
Podczas czterech koncertowych
wieczorów: 5, 6, 12 i 13 sierpnia publiczność miała okazję
wysłuchać muzyków wykonujących klasyczny jazz, jazz folk,
soul, gospel, fado i gypsy jazz.
IV edycję Jazz na Dachu Festiwal zainaugurowały koncerty
Agi Zaryan, jednej z najlepszych wokalistek jazzowych
w Polsce i laureatki najważniejszych nagród w świecie muzycznym oraz duetu Bolewski
& Tubis, który zaprezentował
program „Obywatel jazz” poświęcony twórczości Grzegorza
Ciechowskiego. Drugiego dnia
na scenie zaprezentował się
Shockolad, ukraiński zespół bazujący na wierszach rodzimych
oraz polskich poetów, a także
zespół polskich i ukraińskich
muzyków TARAKA. Podczas
kolejnego festiwalowego
wieczoru publiczność wysłuchała pieśni z różnych zakątków świata opowiadających
o miłości w wykonaniu Urszuli

tykowania magii, przy niektórych recepturach znalazły się
wzmianki, aby rozpoczynać
stosowanie kuracji, gdy „księżyc jest w nowiu” albo „tuż po
pełni”. Było to zresztą zgodne
ze wskazówkami gospodarskich kalendarzy powszechnie
używanych przez ogrodników
i rolników.
Ziołowe napary pomagać
miały też nie tylko ludziom,
ale i zwierzętom. W księgach
ziół zachowały się receptury
na odwary chroniące konie od
dokuczliwych ataków much
i gzów. (Czasem podczas przejażdżek w letni, upalny dzień
dotkliwie pokąsane przez
chmarę insektów konie ponosiły lub zrzucały jeźdźców).
Rozpuszczano więc w occie
winnym wywary z liści orzecha
i wrotyczu, dorzucając jeszcze nieco ziół poświęconych
w święto Matki Boskiej Zielnej.
Roztwór taki bodaj do pewnego stopnia przynosił ulgę w atakach dokuczliwych owadów.
Kąpieli w wywarze z liści
orzecha poddawano też domowe pieski – zwykle o długiej
sierści – roznoszące latem po
pokojach atakujące i domowników pchły. W cebrzykach napełnionych brązowym wywarem zanurzano je trzykrotnie

Makosz i Kingi Rataj w projekcie Vasame oraz występu
kwartetu Siergiej Wowkotrub
Gypsy Swing Quartet. Finałowy
koncert z powodu deszczowej
aury został przeniesiony do siedziby Garden Space, partnera
festiwalu. Zagrali w nim Just
Jazz Quartet Władka Grochota
oraz Jazz Band Ball Orchestra
i Karen Edwards.
Festiwal ma na celu prezentowanie fenomenów współczesnej muzyki improwizowanej
przy degustacji wybornej kuchni przygotowywanej przez
świetnych szefów kuchni.
Dla tych, którzy nie mieli
biletów na koncerty, organizator IV Jazz na Dachu Festiwal
– Fundacja Jacob Haberfeld
Story przygotowała specjalną
strefę chillout, w której na telebimie transmitowane były koncerty z dachu. Wstęp do strefy
wyposażonej w wygodne leżaki
był bezpłatny. Działało w niej
także stoisko, gdzie można było
nabyć różne trunki.
Partnerami tegorocznego Jazz
na Dachu Festiwal byli m.in.
Miasto Oświęcim, Powiat
Oświęcimski, Gmina Oświęcim
i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
– In

na kwadrans, a potem owijano
gęstym płótnem na dalsze dwa
kwadranse. Ponoć psi ulubieńcy nie przepadali za tymi zabiegami i głośno szczekali, starając
się wyswobodzić z płóciennego
spowicia. Był to jednak zabieg
dość skuteczny, szczególnie jeśli
go powtarzano raz w tygodniu.
Co prawda pod wpływem orzechowego wywaru biała sierść
pudli i szpiców zmieniała kolor
na brunatny…
Podobny w składzie specyfik służył też ludziom chcącym
ukryć przedwczesną siwiznę.
Zioła były zresztą powszechnie używane w domowych zabiegach kosmetycznych
– rozjaśniały i odświeżały kobiecą cerę, koiły wysypkę i zaczerwienienia, sprawiały, że
włosy rosły bujnie, nabierając
bardziej określonego koloru.
Dodane do kąpieli przynosiły
ulgę w rozmaitych dolegliwościach, a ziołowy sok zmieszany
z pszczelim woskiem był prototypem dzisiejszych kremów.
Można też sądzić, że regularne i odpowiednie stosowanie
tych ingrediencji poprawiało
urodę panien, a przedłużało
skutecznie młody wygląd dojrzałych niewiast, co było ważne
w każdej epoce. 		
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Piłkarze oświęcimskiej Unii rozpoczęli sezon w nowej czwartej lidze od dwóch efektownych wygranych

Stop na stacji Ryczów

Litery uporządkowane od 1
do 26 utworzą rozwiązanie:
przysłowie polskie. 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 14 września
2022 r., podając imię i nazwisko oraz numer telefonu. Na zwycięzcę losowania czeka nagroda – kubek
zmieniający kolor i koszulka z logo akcji „Oświęcim,
tu się dzieje”.
Prawidłowe
rozwiązanie
krzyżówki nr 7/2022 brzmi:
„Dobre imię wszędzie słynie”. Nagrodę otrzymuje
pani Irena K. Gratulujemy!
Z nagrodzoną skontaktujemy się telefonicznie.

W zreformowanej, czyli dużo
silniejszej niż w ostatnich latach
czwartej lidze sezon 2022/23
rozpoczęli piłkarze Unii Oświęcim. Podopieczni Marka Kołodzieja i Adriana Pietraszko
na inaugurację pokonali na
wyjeździe Słomniczankę 1:3,
krzyżówka 8/2022
by później ograć przy Legionów
Barciczankę Barcice 4:1. Zostali zatrzymani w trzeciej serii,
przegrywając z Orłem w Ryczowie 2:0.
Sześć punktów w trzech pierwszych kolejkach uzbierali
Na inaugurację w Słomnikach
piłkarze
czwartoligowej Unii Oświęcim
oświęcimianie remisowali do
przerwy 1:1. Na trafienie gości Fot. mac
(Bartosz Szcząber) miejscowi po uderzeniu z rzutu karnego. pod własną bramką Kamil
nagrodę przekazał
odpowiedzieli na krótko przed Jeszcze przed przerwą do remi- Szewczyk interweniował tak
UrzĄd Miasta
przerwą. Biało-niebiescy prze- su doprowadził Michał Szew- niefortunnie, że skierował piłkę
chylili losy pojedynku na swoją czyk, a zaraz po zmianie stron do własnej bramki. Gospodarze
Oświęcim
korzyść w ostatnich 10 minu- prowadzenie Unii dał Arkadiusz poszli za ciosem i po niespełtach. Najpierw Artur Czarnik, Czapla. Ten sam zawodnik pod- na 20 minutach prowadzili już
a później Michał Szewczyk roz- wyższył wynik. Już w doliczo- różnicą dwóch trafień. Taki wystrzygnęli losy spotkania.
nym czasie gry „kropkę nad i” nik utrzymał się do końcowego
Pierwszym rywalem Unii w se- postawił Igor Lewandowski.
gwizdka.
zonie 2022/23 na stadionie przy – To było ciekawe i toczone – Odczuwamy spory niedosyt,
ulicy Legionów była Barciczan- w szybkim tempie widowisko. bo mogliśmy w Ryczowie poka Barcice, która przyjechała do Zagraliśmy bardzo dobre spo- walczyć przynajmniej o punkt.
Oświęcimia ze swoją gwiazdą tkanie, o czym najlepiej świad- Rywal szybko objął dwubram– Maciejem Korzymem. To do- czą rozmiary wygranej – ocenił kowe prowadzenie po naszych
skonale znana postać z ekstra- Andrzej Kirejczyk, kierownik prostych, niewymuszonych błęklasowych boisk. Reprezen- Unii.
dach. Zabrakło nam szczęścia,
Poziomo:
Pionowo:
tował Sandecję Nowy Sącz, Po dwóch wygranych oświęci- aby szybko odpowiedzieć i po
1) Tłok, ciżba;
A) Występuje w operze;
warszawską Legię, Koronę Kiel- mianom przyszło niestety prze- prostu „wrócić do meczu” –
* Kolega Toli z dobranocki;
* Zostaje po zjedzonym jabłku; ce czy Górnika Zabrze.
łknąć gorzką pigułkę w Ryczo- stwierdził Marek Kołodziej,
2) Zwyciężczyni;
B) Celny lub Stanu Cywilnego;
Zaczęło się po myśli przyjezd- wie. W 10. minucie próbujący trener oświęcimian.
3) Kraj nad Gangesem;
C) Spódnica zakładana na suknię; nych, którzy objęli prowadzenie zażegnać niebezpieczeństwo
– mac
* Abdel, były prezydent Egiptu;
* Panika;
4) Sprzymierzeniec;
D) Imię Szewińskiej;
5) Słowo;
E) Pajęczak z rzędu roztoczy;
Pucharowe mecze otworzyły nowy sezon piłkarski 2022/23
* Gra z owalną piłką;
* Oszlifowany to brylant;
7) Paweł z zespołu „Piersi”;
G) Połączenie przedsiębiorstw;
* Wątek, fabuła;
* Czarna śmierć, mór;
9) Antonim nocy;
I) Płaksa, mazgaj;
* Odnoga rzeki;
* Szelest;
11) Zbędna resztka;
K) Miasto z Akropolem;
Za nami trzy pierwsze runMaciej Żorawik), a w serii rzu* Stopień wojskowy;
* Gospoda, oberża;
dy rozgrywek Pucharu Polski
tów karnych więcej zimnej krwi
13) Azjatycka waluta;
Ł) Niewypłacalny dłużnik;
na szczeblu oświęcimskiego
zachowali goście z Chełmka
* Niezdecydowany ptak;
* Nimfa wodna;
podokręgu. Do grona półfii to właśnie oni awansowali do
14) Prawdziwy podobno nie płacze; M) Ewolucja narciarska;
nalistów awansowali faworyci,
trzeciej rundy.
15) W spichrzu;
N) Włoska potrawa;
choć czwartoligowa Unia doWyniki I rundy PP: Puls Brosz* Stolica polskiej śliwowicy;
* Wizyta znienacka;
piero po serii rzutów karnych
kowice – Brzezina Osiek 2:7,
16) Przyrząd nawigacyjny, pelen- O) Materiał na bałwana;
wygrała w Osieku z dwie klasy
Brzezina II Osiek – Poręba
gator;
P) Zysk;
niżej notowaną Brzeziną. PuWielka 0:3, Zaborzanka – Iskra
17) Rzeka w pn. Pakistanie;
* Figura stylistyczna.
charowego trofeum broni LKS
Brzezinka 2:6, Korona Har* Pierwotniak z nibynóżkami;
Rajsko.
męże – Skawa Podolsze 2:0,

Zwycięstwa faworytów

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.
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W pierwszej rundzie nie brały
udziału cztery najwyżej sklasyfikowane ekipy w oświęcimskim podokręgu. Rozstawiona
była Unia oraz LKS Jawiszowice, KS Chełmek i LKS Rajsko. Biało-niebiescy rozpoczęli
pucharowe zmagania od pojedynku w ramach drugiej rundy
z beniaminkiem klasy A w Porębie Wielkiej.
Podopieczni Marka Kołodzieja i Adriana Pietraszko urządzili sobie strzelecki trening,
gromiąc gospodarzy w dwucyfrowych rozmiarach 11:0.
Łupem bramkowym podzielili
się Arkadiusz Czapla (dwie),
Jakub Antkiewicz (dwie), Igor
Pawela, Marcin Kateusz, Artur
Czarnik, Kamil Szewczyk, Igor
Lewandowski, Tomasz Kaleta
i Michał Szewczyk. W trzeciej
rundzie oświęcimianie nie bez
problemów wyrzucili za pucharową burtę Brzezinę Osiek.
Po lepiej wykonywanych rzutach karnych zameldowali się

Nie było niespodzianek
w drodze do półfinału Pucharu Polski na szczeblu
oświęcimskiego podokręgu.
W najlepszej „czwórce” zameldowała się m.in. Unia,
a także obrońca trofeum LKS
Rajsko
Fot. mac

w półfinale, gdzie zmierzą się
z Gorzowem.
W pierwszej rundzie najciekawiej zapowiadał się derbowy
pojedynek Zaborzanki z Iskrą
Brzezinka. Ekipa z Brzezinki,
która w tym sezonie będzie celowała w awans do okręgówki
pewnie zwyciężyła 6:2, po golach Grzegorza Samka (dwa),
Jakuba Krzemienia (dwa),
Adriana Wojtaszaka i Rafała
Sergiela. Później podopieczni
Rafała Skrzypka trafili na piątoligowy KS Chełmek. W regulaminowym czasie zanotowano
remis 1:1 (gola dla Iskry zdobył

Soła Łęki – Górnik Brzeszcze
1:7, Hejnał Kęty – Gorzów 2:3,
Bulowice – Przeciszovia 1:4,
Głębowice – Zgoda Malec 1:2,
Sygnał Włosienica – Zatorzanka 0:3 (walkower), Strumień
Polanka Wielka – Bobrek 0:3
(walkower), Jawiszowice Oldboys – Orzeł Witkowice 0:3
(walkower), Niwa Nowa Wieś –
Przecieszyn Oldboys 3:0 (walkower).
Wyniki II rundy PP: Poręba
Wielka – Unia Oświęcim 0:11,
Korona Harmęże – Rajsko 0:8,
Zgoda Malec – Górnik Brzeszcze 3:2, Zatorzanka – Gorzów
2:6, Przeciszovia – Brzezina
Osiek 0:3, Bobrek – Jawiszowice 1:4, Orzeł Witkowice – Niwa
Nowa Wieś
2:8, Iskra Brzezinka – Chełmek
1:1, karne 5:6.
Wyniki III rundy PP: Zgoda
Malec – Rajsko 2:7, Gorzów –
Chełmek 3:2, Brzezina Osiek –
Unia Oświęcim 0:0, karne 3:4.
– mac

sport
Pływacy z Oświęcimia wygrali klasyfikację medalową Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży

UKP Unia poza konkurencją
W Oświęcimiu rozdano medale mistrzostw Polski juniorów 17,18-letnich w pływaniu.
Finały rozgrywano w ramach
XXVIII edycji Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży. Znakomicie spisali się gospodarze,
którzy zwyciężyli w klasyfikacji
klubowej. UKP Unia Oświęcim
wywalczyła w sumie jedenaście
złotych i dwa srebrne medale.
W punktacji klubów oświęcimianie wyprzedzili MKP
Szczecin (7 złotych, 3 srebrne,
1 brązowy), warszawską Polonię (4-3-6), Żabiankę Gdańsk
(3-3-3), MOS Opole (3-0-0),
GIM 92 Ursynów Warszawa
(2-3-1), Jedynkę Elbląg (2-0-1),
GOS Raszyn (2-0-1), AZS AWF
Warszawa (2-0-0) i AZS UMCS
Lublin (1-5-7).
Najlepszym
zawodnikiem
mistrzostw Polski juniorów
17,18-letnich został zawodnik
UKP Unia Oświęcim – Jakub
Walter. Drugie miejsce przypadło Bartoszowi Staniszewskiemu (UKP Ruda Śląska), a trzeci
był inny oświęcimianin – Michał Piela. Wśród kobiet mia-

Dla miłośników
rolek

Jakub Walter z UKP Unia Oświęcim był najlepszym zawodnikiem rozgrywanych w Oświęcimiu mistrzostw Polski
juniorów 17-,18-letnich w pływaniu
Fot. zbiory Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Oświęcimiu

no najwszechstronniejszej zawodniczki przypadło w udziale
Wiktorii Guść z MKP Szczecin.
Najwięcej medali dla oświęcimskiej drużyny wywalczył
Mateusz Mamcarz. Ten zawodnik aż sześciokrotnie stawał na
najwyższym stopniu podium.

Do tego dorzucił jedno srebro.
Trzy krążki zdobył w startach
indywidualnych, a pozostałe
w sztafetach. Pływak UKP Unia
zwyciężał na 100 „motylkiem”
(53,97) i 200 „motylkiem”
(1.59,96). Na sprinterskim dystansie 50 metrów st. motylko-

wym (24,53) był drugi. Dwa indywidualne złota zdobył Jakub
Walter. Był najszybszy na 200
dowolnym (1.49,97) i 400 dowolnym (3.57,43). Także dwa
indywidualne triumfy święcił
Michał Piela, który zdobył złoto na 200 zmiennym (2.04,74)
i 400 metrów w tym samym
stylu (4.23,69).
Na 1500 dowolnym wygrał
inny zawodnik UKP Unia –
Alex Kowolik (15.47,66). Był
też drugi na 800 metrów stylem dowolnym (8.17,81). Aż
trzykrotnie zwyciężała sztafeta
męska UKP Unia. Tak było na
4 razy 100 dowolnym (3.28,92),
4 razy 200 dowolnym (7.33,08)
i 4 razy 100 stylem zmiennym
(3.48,19). Oświęcimską kolekcję medalową uzupełniło
złoto w mieszanej sztafecie na
4 razy 100 stylem zmiennym
(4.02,49). Reprezentanci UKP
Unia Oświęcim na tym dystansie wystąpili w składzie: Alicja
Pinkowicz, Mateusz Mamcarz,
Bartosz Loter i Julia Sobuń.
– mac

Oświęcimscy hokeiści bez zwycięstwa podczas turnieju
o „Puchar RT Torax” w czeskiej Porubie

Wyniki na drugim planie

SIERPIEŃ 2022

15

Powołania dla unitek
Powołanie do narodowej
reprezentacji to niewątpliwie
najwyższe wyróżnienie i nobilitacja dla każdego sportowca.
Cieszy zatem, iż takowe nie
omijają Oświęcimia. W kobiecej kadrze hokejowej reprezentacji Polski do lat 18 znalazły
się trzy zawodniczki UKHK
Unia.
Mowa o Annie Kot, Aleksandrze
Langner i Justynie Żyle.
Najwięcej hokeistek w kadrze
U-18 mają poznańskie Kozice
i Kojotki Naprzód Janów –
po pięć. Reprezentowany jest
także gdański Stoczniowiec
(cztery), UKHK Unia Oświęcim
(trzy), Polonia Bytom (trzy),
KTH Krynica (dwie), Atomówki
GKS Tychy (dwie), Cracovia

UKHK Unia Oświęcim ma
swoje trzy reprezentantki
w hokejowej kadrze narodowej juniorek do lat 18
Fot. mac

1906 Kraków (dwie) i po
jednej zawodniczce z Zagłębia Sosnowiec, Sodertalje
Sportklubb (Szwecja), EHC
Zungen-Sissach (Szwajcaria)
i Kiekko-Espoo (Finlandia).
Hokejowa kadra juniorek do lat
18 przebywa właśnie na zgrupowaniu w Bytomiu. W trakcie
przygotowań biało-czerwone
mają w planie towarzyskie
gry na janowskim „Jantorze”
i w słowackiej stolicy – Bratysławie z Danią.
Imprezą docelową są mistrzostwa świata dywizji IB
w Austrii. Turniej w Radenthein
rozpocznie się 5 września i potrwa do 11 września. Rywalkami podopiecznych Magdaleny
Jabłońskiej będą zespoły narodowe Austrii (7 września),
Danii (8 września), Chińskiego
Tajpej (10 września) i Korei
Południowej (11 września).
W austriackim turnieju miała
jeszcze wystartować reprezentacja Chin, ale ostatecznie
Chinki nie przylecą do Austrii.
Chiński Związek Hokeja na
Lodzie wycofał męską drużynę
U-20 i kobiecą U-18 z mistrzostw świata ze względu
na profilaktykę związaną
z COVID-19.
– mac

Wymieniają nie tylko bandy
Kolejna wymiana ponad 1/3
składu Re-Plast Unia w zagranicznym wydaniu staje się
faktem.

Klub Sportowy Luce oraz
Miasto Oświęcim zapraszają
3 września do udziału w drugiej edycji zawodów rolkowych Za nami pierwsze mecze kon- Michael Cichy. Później do gło- żyny z grodu nad Sołą zdobył Informowaliśmy już o pozypn. „RolkoveLove czyli Roll
skaniu Michaela Cichego,
trolne przygotowujących się do su doszli Czesi, którzy objęli Michael Cichy.
Race na Bulwarach”.
nowych rozgrywek oświęcim- prowadzenie 3:1. Biało-niebie- Comarch Cracovia – Re-Plast Alexandra Szczechury, Filippa
Pangiełowa-Jułdaszewa, Pawło
skich hokeistów. Z uwagi na scy nie rezygnowali. Podczas Unia 2:2 (1:0, 0:0, 1:2)
przedłużający się remont band przewagi kontaktowego gola Bramki dla Re-Plast Unia: Padakina i bramkarza Linusa
w swojej hali biało-niebiescy zo- strzelił Krystian Dziubiński, Dziubiński (Ahopelto) 42, Soł- Lundina. Teraz kibice biało-niebieskich muszą przyzwyczaić
stali zmuszeni do skorygowania a na 35 sekund przed końcem tys (S. Kowalówka) 59.
rozkładu sparingów. Z kalenda- drugiej osłony wyrównał Ale- HC RT Torax Poruba 2011 – się do trzech kolejnych nowych
rza wypadły gry w Oświęcimiu xander Szczechura. W ostatniej Re-Plast Unia 4:2 (2:1, 0:0, 2:1) nazwisk. To Aleksandrs Jerofeprzeciwko Comarch Cracovia tercji najpierw Roberta Kowa- Bramki dla Re-Plast Unia: jevs, Erik Ahopelto oraz Tommi
i Zagłębiu Sosnowiec.
lówkę pokonał Patrik Machac, Dziubiński (Da Costa, Ahopel- Laakso.
W związku z opóźniającą się
Pierwszym sprawdzianem dla zaś do remisu 4:4 doprowadził to) 1, Laakso (Da Costa) 47.
wicemistrzów Polski był wyjaz- Filipp
Pangiełow-Jułdaszew, Re-Plast Unia – LHK Jestrabi wymianą band w hali lodowej przy Chemików hokeiści
dowy mecz z krakowskimi „Pa- kiedy oświęcimianie mieli o Prostejov 4:5 (1:2, 2:1, 1:2)
sami”, które bardzo poważnie jednego zawodnika więcej na Bramki dla Re-Plast Unia: Ci- zmuszeni zostali do trenowania w Tychach, a później
wzmocniły skład i ewidentnie lodzie. Ostatnie słowo należało chy (Padakin) 1, Dziubiński
Jastrzębiu. Zespół budowany
celują w złoto. Na pierwsze tra- jednak do Prostejova. Trener (Ahopelto) 38, Szczechura
jest praktycznie od nowa przez
fienie gospodarzy na początku Nik Zupancic próbował jeszcze (Pangiełow-Jułdaszew, Jerofepowracającego do Oświęcimia
Zawody adresowane są zarów- ostatniej tercji odpowiedział manewru z wycofaniem bram- jevs) 40, Pangiełow-Jułdaszew słoweńskiego szkoleniowca
Krystian Dziubiński. Później karza, jednak bez powodzenia. (Padakin, Jerofejevs) 55.
no do dzieci, jak i dorosłych
Nika Zupancića i jego nowego
znowu „Pasy” objęły prowa- W ostatnim dniu turnieju JKH GKS Jastrzębie – Re-Plast asystenta Krzysztofa Majkowmiłośników rolek. Uczestnicy
będę mieli za zadanie pokona- dzenie, ale w samej końcówce oświęcimianie doznali najbar- Unia 6:1 (0:1, 2:0, 4:0)
skiego z Tychów.
wyrównał dobrze prezentujący dziej bolesnej porażki. Ulegli Bramka dla Re-Plast Unia: Ci- W ostatnim czasie do wiceminie toru przeszkód usytuowaw pierwszych sparingach Jan krajowemu rywalowi z Jastrzę- chy (Padakin, Jerofejevs) 14.
nego przy strefie wypoczynku.
strzów Polski dołączyło trzech
Sołtys.
– mac nowych graczy. Pierwszy
bia 1:6, a jedynego gola dla druZapisy w dniu wydarzenia
Po meczu z Cracovią oświęcio godz. 9:00, zapisać się
z nich to Aleksandrs Jerofemożna online https://forms.gle/ mianie pojechali do Poruby, aby
jevs, 38-letni doświadczony
wziąć udział w okazjonalnym
uD1An85r51o8raY96.
obrońca pochodzący z Łotwy.
turnieju z udziałem czterech
O godz. 9:30 rozpocznie się
Ma bardzo interesujące CV.
drużyn o „Puchar RT Torax”.
rozgrzewka oraz warsztaSiedmiokrotnie wystąpił w
ty rolkarskie z hamowania
Na inaugurację zmierzyli się z
mistrzostwach świata elity
prowadzone przez instruktora. gospodarzami – HC RT Torax
i przez siedem lat grał na
O 10:00 początek rolkarPoruba 2011. Lepsi okazali się
taflach KHL. Występował też
skich zmagań w kategoriach
miejscowi. Czesi wygrali ostaw Czechach, Finlandii, Włowiekowych: przedszkolaki,
tecznie 4:2, a gole dla Re-Plast
szech i na Słowacji. Ostatnio
dzieci z klas 1–3 szkoły
Unia strzelali Krystian Dziubińw swojej ojczyźnie reprezentopodstawowej, dzieci z klas
ski i Tommi Laakso.
wał Olimp Riga, ale w trakcie
4–7, młodzież z klas 8 do 18
sezonu zdecydował się na
W drugim starciu oświęcimiar.ż. O godz. 12:00 wystartują
transfer do czeskiego Vsetina.
nie nieznacznie ulegli Jestrabi
kobiety, a po nich mężczyźni
W sezonie 2022/23 w OświęProstejov 4:5, chociaż mecz
powyżej 18 r.ż. O godz. 13:00 znakomicie rozpoczął się dla
cimiu będzie występował także
zaplanowano ogłoszenie wyni- podopiecznych Nika ZupanciNa inaugurację hokejowego sezonu 2022/23 kibice nie tyl- duet fińskich napastników.
ków i rozdanie nagród.
Pierwszy z nich to występujący
ca. Już w 12. sekundzie na listę ko w Oświęcimiu muszą poczekać do 9 września
– ekt strzelców wpisał się bowiem Fot. mac
na środku napadu Erik Ahopel-

W ostatnich sezonach
oświęcimskiej bramki strzegł
kanadyjski golkiper Clarke Saunders. Teraz zastąpi
go Linus Lundin rodem ze
Szwecji
Fot. mac

to. Ma 26 lat i grał dotychczas
wyłącznie w swojej ojczyźnie
na pierwszym i drugim poziomie rozgrywkowym. Re-Plast
Unia jest dla niego pierwszym
zagranicznym miejscem pracy.
W minionym sezonie reprezentował barwy ekipy Hermes.
W sumie w lidze Mestis (drugi
poziom rozgrywkowy w Finlandii) zdobył 46 goli i miał
83 asysty.
Erik Ahopelto nie będzie czuł
się w Oświęcimiu osamotniony.
Z Re-Plast Unia związał się
bowiem Tommi Laakso. Ten
25-letni fiński napastnik także
reprezentował w dotychczasowej karierze wyłącznie
kluby z Finlandii. W barwach
Jokeritu Helsinki zadebiutował
w KHL (cztery mecze), ale po
inwazji Rosji na Ukrainę Finowie wycofali drużynę z tych
rozgrywek. Na zapleczu fińskiej
ekstraligi uzbierał 33 punkty
do klasyfikacji kanadyjskiej.
To efekt 16 trafień i 17 podań
otwierających drogę do bramki.
– mac

