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Zmiana warty
W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Oświęcimiu nastąpiła zmiana warty. 15 stycznia podczas
uroczystego apelu z okazji zdania i przyjęcia obowiązków
Komendanta Powiatowego PSP po prawie 40-letniej służbie
na emeryturę odszedł st. bryg. mgr inż. Tadeusz Spyra.

Od prawej stoją Tadeusz Spyra i Piotr Filipek
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Pacjencie,
nie bądź
zaskoczony

Decyzją Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
nadbryg. Andrzeja Mroza na
stanowisko w Oświęcimiu został powołany mł. bryg. mgr inż.
Piotr Filipek, dotychczasowy
zastępca komendanta w Chrzanowie.
Odchodzący komendant w swoim zawodowym życiu miał wiele sukcesów, ale zapytany o te
najważniejsze nie miał żadnych
wątpliwości.
– To, że przez tyle lat moja żona
ze mną wytrzymała, to jest mój
największy sukces. Oczywiście
nowoczesny obiekt strażnicy,
chociaż nie jest on tylko moją
zasługą. Cieszę się, że wreszcie
strażacy z Oświęcimia mają
warunki takie, na jakie zasłużyli. Sukcesem była też dla mnie

Oświęcim

praca z oświęcimską załogą,
miałem naprawdę wspaniałych
ludzi. Mam nadzieję, że nowy
komendant wykorzysta te zalety i będzie rządził jeszcze lepiej
ode mnie – wymienia odchodzący komendant st. bryg. Tadeusz Spyra. – Nie zastanawiałem się jeszcze, co będę robił na
emeryturze. Na razie muszę się
wyciszyć, a potem zobaczymy –
dodaje komendant Spyra.
Nowy komendant mł. bryg.
Piotr Filipek w swoim wystąpieniu, które jak sam określił, jest bardziej refleksyjne
niż merytoryczne, strukturę
oświęcimskiej komendy straży pożarnej porównał do pnia
winorośli. Stanowi on jeden
z dziewiętnastu pni w Małopolsce, które razem tworzą win-

Komenda Powiatowej Straży
Pożarnej w Oświęcimiu jest
jedną z 19 komend w województwie małopolskim. Na
terenie powiatu oprócz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
Oświęcim działa również 36
jednostek Ochotniczej Straży
Pożarnej, w tym 10 w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, a ponadto
Sekcja Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Kęty.
W skład powiatu wchodzi
dziewięć gmin: miasto
Oświęcim, gminy z miastami
– Brzeszcze, Kęty, Chełmek,
Zator oraz gminy wiejskie –
Oświęcim, Osiek, Przeciszów
i Polanka Wielka.

nicę – Małopolską Komendę
Wojewódzką, w której dba się
o owoce, czyli trzymanie właściwego poziomu m.in. bezpieczeństwa przeciwpożarowego
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i skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych.
Komendant Piotr Filipek przygodę ze strażackim mundurem rozpoczął w wieku 10 lat
w młodzieżowej drużynie
pożarniczej OSP Rozkochów.
Służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w 1994
r. jako podchorąży w Szkole
Głównej Służby Pożarniczej
w Warszawie. Po ukończeniu
studiów w 1998 r. skierowany
został do służby w Komendzie Rejonowej Państwowej
Straży Pożarnej w Jaworznie,
na stanowisku dowódcy sekcji
w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Chrzanów. Po reformie administracyjnej z chwilą
utworzenia Komendy Powiatowej PSP w Chrzanowie tam
właśnie pełnił nieprzerwanie
służbę do końca 2012 roku,
zajmując kolejne stanowiska:
oficer w pionie kontrolno-rozpoznawczym, dowódca JRG,
a ostatnie trzy lata jako Zastępca Komendanta Powiatowego
PSP w Chrzanowie.
Odchodzący st. bryg. komendant Tadeusz Spyra w 1989 roku
został powołany na stanowisko Komendanta Rejonowego
Straży Pożarnej w Oświęcimiu.
W trakcie swej długoletniej
służby został odznaczony m.in.
Krzyżem Zasługi za Dzielność,
Srebrnym Krzyżem Zasługi,
Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, złotą odznaką
ministerialną Zasłużony dla
Ochrony
Przeciwpożarowej
oraz innymi odznaczeniami
i medalami resortowymi.
Swoją służbę w szeregach
ochrony przeciwpożarowej rozpoczął w 1976 roku w Wyższej
Oficerskiej Szkole Pożarniczej
w Warszawie. Po jej ukończeniu jako podporucznik pożarnictwa został skierowany do
pełnienia służby w Zakładowej
Zawodowej Straży Pożarnej
w Zakładach Chemicznych
w Oświęcimiu jako oficer do
spraw operacyjnych. Następnie
objął stanowisko oficera specjalisty w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
w Bielsku-Białej, skąd przeszedł
ponownie do Oświęcimia.
– Marzena Wilk

Złoty Paweł,
srebrna
Patrycja

sport
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SZOPKA INNA CAŁKIEM NOWA Bezinteresownie
SKROMNA – JEDNOOSOBOWA
PILNY OBSERWATOR
MIEJSKICH SPRAW
Szopka maxi, szopka mini!
Co różnicę wśród nich czyni?
Pierwsza długa, a nie krótka,
druga wątła i szczuplutka!
Pierwsza ma tematów wiele,
druga zaś skromniejsze cele!
Lecz dla obu sprawa miasta
do potęgi wprost urasta!
Miasto! Miasta i o Mieście –
Strof ułożyć można dwieście!
Spraw jest w mieście różnych tyle –
na laurkę... lub paszkwilek!
Na pochwałę lub naganę
zasługują sprawy znane!
(…)
Co do pochwał: trwa robota
wewnątrz – niepoprawnie –
płota,
co otacza plac rynkowy,
który wnet będzie jak nowy!
Wiosną pewnie to się stanie,
gdy się zmieni niesłychanie!
Różne skarby na nim drzemią –
na powierzchni i pod ziemią!
Dziś wykopy, kupa błota,
deszcz ze śniegiem, zimna słota,
ale wnet już będzie ślicznie –
elegancko, historycznie!
I bez zbędnych rzeczy paru:
bunkra, Tęczy, pisuaru!
Nie, że go nie będzie wcale,
ale będzie nieco dalej,
bo porządek na tym stoi:
wszystko ma być w miejscu swoim!
(…)
Co do władz u miasta steru –
mamy wielu bohaterów!
Różne prawdy, różne słowa –
kolorowa jest ich mowa,
obiecanek wątek płynie –
i z tego ich mowa słynie!
Co do czynów, działań śmiałych –
dorobek jest dosyć mały!
Jedni mówią o transporcie,
drudzy ciągle coś o sporcie!
Trzeci zaś o każdej porze
marzą o inkubatorze!
Inkubator moc swą ma:
jeden mało – są więc dwa!
Piękna przyszłość – tak to czuję –
wnet się nam wyinkubuje!
Trzeci mówią albo nie,
bo nie bardzo im się chce!
Sesje i ciągłe obrady –
wzniosłe myśli, mądre rady!
I jak zawsze w licznym gronie,
ktoś po czyjejś staje stronie,
a po chwili – stamtąd, stąd –
nagle zmienia styl i front!
(…)
A w Urzędzie czas gorący,
prezydent jest wciąż „pełniący”!
Taka będzie trwała pora,
aż coś powie elektorat,

lecz daleko jest w tej mierze,
kiedy on swój głos zabierze!
Ale już – z nadmiarem chęci –
są do władzy pretendenci!
(…)
Wielkie dzięki i pochwała
za hospicjum, które działa,
co prosto z serca wyrasta
i jest znakiem w dziejach miasta!
(…)
Targowica – w jakim stanie
jest tam miejskie handlowanie?
Jej stan bardzo nieciekawy,
wciąż tam stoją w miejscu sprawy!
Coś się miało zacząć dziać,
a nie tak jak dotąd trwać!
Ten stan bardzo nam się dłuży
pośród błota i kałuży!
(…)
Coś się psuje i coś śmierdzi:
nasz kochany Haberfeldzik,
szopki coroczny bywalec,
który się nie zmienia wcale!
Była szansa w to bogata,
że go zmiecie koniec świata,
lecz jest sprawa wciąż gorąca,
bo nie było świata końca!
(…)
Dla niektórych smutny temat:
w naszym mieście wojska nie ma!
Było z wojskiem dobrze tak,
aż tu nagle – armii brak!
Był żołnierzy front szeroki,
aż tu nagle – puste bloki!
To jest przykład jednostkowy,
ale dla nas całkiem nowy!
(…)
Z Nowym Rokiem po kolędzie
znów pod Zamkiem są łabędzie!
A od lat już bywa tak,
że to dla nas dobry znak,
bo łabędzie – to rzecz pewna! –
król w przebraniu i królewna!
(…)
A czy o tym wiesz człowieku,
że ma ponad siedem wieków
w naszym mieście już rzemiosło?
Że przez czas ten kwitło, rosło!
Czy dziś kwitnie? Raczej słabo
z jego dawną w mieście sławą!
Dawne cechy rzemieślnicze
opuściły już ulice –
gdzieś w kąciku i na boku
przędzą licho rok po roku!
Gdzie dziś dawni wielcy mistrze:
szewcy, krawcy, zegarmistrze?
Gdzie rymarze i stolarze?
Nie była ich mała garstka;
do dziś w mieście jest Stolarska!
Pewnie o nich nic nie wiecie,
bo nie u nich, lecz w markecie
koncentruje się handelek
oraz różnych usług wiele!

Znamy już laureatów konkursu „Wolontariusz
Roku 2012” organizowanego przez Dzienny
Dom Pomocy w Oświęcimiu.

(…)

Teraz przyjdźmy, bo czas leci,
do spraw brzydkich, bo do śmieci!
Wnet ustawa całkiem nowa
ma tę sprawę porządkować!
Kto wywiezie śmieci z miasta –
problem nowy nam narasta!
Samorządy już się burzą,
a mieszkańcy im w tym wtórzą!
U nas zawsze jest inaczej:
mamy już śmieciowe płace,
mamy też śmieciowe prawo,
które nie jest jasną sprawą!
W naszym mieście, co przyniesie Komisja konkursowa wybrała zwy- go schroniska i pomoc zwierzętom,
nowy ład w śmiecio-biznesie?
cięzców i wyróżnionych w dwóch poświęcanie znacznej ilości swojego
(…)
Wreszcie przyszła biała zima,
może jakiś czas potrzyma!
Zima ma zimowe imię
i dobrze jak bywa w zimie!
Choć ostatnio była skora
bywać, kiedy nie jej pora,
albo – co tu mówię z żalem –
lubi też nie bywać wcale!
Zimą – to miejska perełka –
na latarniach świecidełka!
(…)
U nas zawsze w dobrej cenie
bywa bajka i marzenie!
Idzie kryzys – a z nim w parze
cała masa ciężkich zdarzeń!
(…)
Niech każdemu co chce śni się!
Kryzys był – i po kryzysie!
Z tą nadzieją z Nowym Rokiem
idźmy w przyszłość
żwawym krokiem!
Patrzmy w przyszłość z ufną wiarą,
mierzmy wszystko dobrą miarą!
Stoję z podniesionym czołem,
bowiem jestem tu aniołem!
Za anioła w szopce robię
i po mieście chodzę sobie!
A co w mieście zobaczyłem
w tej tu szopce umieściłem!

kategoriach – „Wolontariusz Uczeń”
i „Wolontariusz w Organizacji”. Laureatką w kategorii „Wolontariusz Uczeń”
została Weronika Maiczek z Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Oświęcimiu,
którą doceniono za niezwykłe zaangażowanie na rzecz seniorów, dzieci,
kolegów ze szkoły, umiejętność pozyskiwania sponsorów oraz sprzymierzeńców do działań pomocowych,
a także udział w wielu akcjach i zbiórkach charytatywnych. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały Aneta
Wanat i Karina Frącala z Miejskiego
Gimnazjum nr 2, Weronika Pokucińska z Zespołu Szkół Zawodowych
Towarzystwa Salezjańskiego i Anna
Grubka z Powiatowego Zespołu nr 2
Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych.
Natalia Sporysz, działająca w oświęcimskim oddziale OTOZ Animals
zwyciężyła w kategorii „Wolontariusz
w Organizacji” za ogromne zaangażowanie w działalność oświęcimskie-

W oświęcimskim sztabie działającym w Oświęcimskim Centrum Kultury od rana panowała ciepła atmosfera. Ponad
170 wolontariuszy wyruszyło
z puszkami w teren. Była to
młodzież z oświęcimskich szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz wolontariusze indywidualni, którzy kwestowali
w różnych rejonach miasta oraz
w Brzezince, Grojcu, Porębie

wolnego czasu, w tym weekendów,
świąt i wakacji na pracę społeczną,
umiejętność pozyskiwania środków
finansowych i promocji działań na
rzecz czworonogów. W tej kategorii
wyróżniono Żanetę Flasz i Aleksandrę
Pająk działające w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, Annę Tobiasiewicz pomagającą
w Oratorium św. Jana Bosko i Mieczysława Jakuczka zaangażowanego
w działania Salezjańskiego Centrum
dla Dorosłych.
Konkurs miał na celu uhonorowanie
osób szczególnie zaangażowanych
w pracę na rzecz dobra innych. Działalność społeczna w Oświęcimiu ma
bardzo szeroki wymiar i w każdej postaci zasługuje na uznanie. Wolontariuszy nominowały szkoły, instytucje
i organizacje pozarządowe.
Zwycięzcy zostali uhonorowani podczas okolicznościowego spotkania
w Urzędzie Miasta Oświęcim.
– In

Mało jest w Polsce takich miejsc, gdzie do dziś
żywa jest tradycja kolędowania. W Oświęcimiu
grupa wolontariuszy z Salezjańskiego Centrum
dla Dorosłych na Zasolu postanowiła wrócić do
tej tradycji.

Wiele spraw jest pominiętych
oraz w szopce tej nietkniętych,
ale każdy w swojej głowie
chętnie sobie je dopowie!
PILNY OBSERWATOR
MIEJSKICH SPRAW
W zależności od wolnego czasu, jakim
dysponują poszczególni wykonawcy, zespół kolędniczy tworzy pięć do
siedmiu osób, dlatego ma przygotowane dwie wersje swoich występów.
– Zestaw, w którym był diabeł, śmierć,
król, anioł, pastuszek i gwiazdor bardziej cieszył dzieci i młodzież. Druga
wersja, w której była święta rodzina
i trzej królowie rozczulała starszych
– relacjonuje Janina Rochowiak z grupy kolędniczej, wcielająca się w dwie
postacie.

Barwne
stroje,
w których występują wolontariusze
są starannie uszyte
przez
członków
grupy, a teksty bożonarodzeniowego
obrzędu powstały
ze wspomnień spisanych przez osoby, które kolędowały w młodości.
Grupa odwiedza domostwa i instytucje, które wcześniej ich zaprosiły, znajomych i rodzinę.
– Często bywa też tak, że zapraszano
nas do mieszkań wprost z ulicy, abyśmy wspólnie mogli pośpiewać kolędy
– mówi Janina Rochowiak.
– Dla osób starszych, samotnych,
a czasem obłożnie chorych była to
wyjątkowa, jeśli nie jedyna okazja do
spotkania się z kolędnikami – dodaje.
– In

Trwają ferie zimowe. Oświęcimskie placówki i stowarzyszenia
przygotowały atrakcje dla dzieci i młodzieży. Lista proponowanych zajęć dostępna m.in. na stronie Urzędu Miasta i na
plakatach.

I w tym roku gorące i otwarte serca oświęcimian nie zawiodły. 13 stycznia po raz dwudziesty pierwszy zagrała Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy. Finał poświęcony był ratowaniu życia dzieci i godnej opiece medycznej seniorów.

Odwiedziny kolędników

(…)

PS techniczne
Bardzo cenię rzeczy świeże
oraz to, co w komputerze!
Ale szopkę tę ołówkiem
piszę dziś – słowo za słówkiem,
potem – czynię tak od lat –
na maszynie, co ma sto lat
przepisuję! Tak zostanie,
bo mam w tym upodobanie!
Nieco później – bo nie teraz –
trafia rzecz do komputera.

Wielkie granie

ferie zimowe w oświęcimiu

Finał wsparli:

Wielkiej, Polance Wielkiej i we
Włosienicy. Do działań sztabu
w OCK tradycyjnie włączyli się
również uczniowie i nauczyciele
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Polance Wielkiej (wolontariusze oraz przeprowadzone akcje) Szkoły Podstawowej
w Porębie Wielkiej i Włosienicy oraz uczniowie Gimnazjum
Gminnego nr 2 w Zaborzu.
Sztab zasililiły wpłatami Szkoła
Podstawowa nr 4 w Oświęcimiu, Przedszkole Samorządowe w Rajsku oraz Centrum
Nauki i Biznesu Żak.
Podczas tegorocznego finału
zebrano 79.291,17 zł, obcą
walutę wymienialną – dolary, euro, funty i walutę z innych krajów.
– Wszystkie zebrane pieniądze, zarówno z puszek
kwestarskich, jak również
z koncertu, licytacji, sklepiku
i kawiarenki WOŚP w OCK
oraz wydarzeń i licytacji zorganizowanych i przeprowadzonych w Polance Wielkiej
zostały w całości wpłacone
na konto Fundacji WOŚP 15
stycznia – informuje Apolonia Maj, szefowa sztabu,

dyrektor Oświęcimskiego Centrum Kultury.
W holu OCK działał sklepik
WOŚP-u, w którym można
było kupić m.in. srebrną biżuterię, zegarki, plakaty, książki
czy unikatowe gadżety wielkiej
orkiestry przekazane przez darczyńców i pracowników OCK.
W sprzedaży były również losy,
które wzięły udział w losowaniu wielkiego orkiestrowego
tortu w kształcie serca i wielkiej
wędzonej szynki, ufundowanych przez sponsorów. Dużym
zainteresowaniem cieszyła się
kawiarenka, w której można
było zjeść różnorodne słodkie
domowe wypieki lub zakupić je
na wynos oraz wypić kawę, herbatę i soki także przygotowane
przez darczyńców i pracowników OCK. Mało kto oparł się
słodkim zapachom unoszącym
się w holu. Najmłodsi chętnie
oddawali się przyjemności malowania twarzy, a efekty często
przerastały ich wyobrażenie.
Orkiestrze towarzyszyła przez
cały dzień grupa paramilitarna
ASG, której członkowie uzbrojeni od stóp po czubki głów
wzbudzali duże zainteresowanie nie tylko wśród mężczyzn.
– Osoby zaangażowane w organizację WOŚP w OCK nie
otrzymują wynagrodzeń, a budynek centrum kultury udostępniany jest nieodpłatnie na
takich samych zasadach, jak
w przypadku innych akcji charytatywnych – wyjaśnia Apolonia Maj.
W sali widowiskowej OCK był
koncert zespołów: Flies, Tajna
Lista, Panna Marzena i Bizony,
Captain Grave i Silesian Sound
System. W roli prowadzącego

W Oświęcimskim Centrum
Kultury zakończyły się
tygodniowe warsztaty dla
dziewcząt pn. „Zimowe projektowanie”, podczas których
uczestniczki wykonywały samodzielnie biżuterię, szyły maskotki i projektowały koszulki.
W drugim tygodniu chłopców
czeka „Zimowe przetrwanie”.
Skorzystać można jeszcze ze
spektaklu dla dzieci i projekcji kinowych. Młodzież zapraszamy
na LARP w klimatach fantasy, a także koncert w ramach 8. edycji Dobrych Rockowań. Szczegóły str. 10–11.

koncert tradycyjnie wystąpił
charyzmatyczny, znany w całym mieście bluesman Wiesław „Dziki” Kaniowski, który
licytował też przedmioty przekazane przez Fundację WOŚP
i osoby prywatne. Jak informują organizatorzy, zespoły biorące udział w koncercie otrzymują w zamian jedynie zwrot
kosztów podróży i posiłek.
O godzinie 20:00, jak w całej
Polsce, także przy OCK zabłysło „Światełko do nieba”.
Sztuczne ognie przygotowane
przez firmę „Surex” z Bielska-Białej olśniły licznie zebranych mieszkańców miasta.
Wszystkie koszty organizacji
WOŚP zostały sfinansowane
z wpłat sponsorskich. Nad bezpieczeństwem wolontariuszy
czuwali policjanci Komendy
Powiatowej Policji w Oświęcimiu oraz strażnicy miejscy
Komendy Straży Miejskiej
w Oświęcimiu. Maszynę do liczenia bilonu użyczył dla sztabu
Bank Spółdzielczy w Zatorze.
Serdecznie dziękujemy wszystkim ludziom dobrego serca!
– In

Darczyńcy:
Marian Konior,
Lidia Bendzera
oraz osadzeni
w Zakładzie Karnym
w Wadowicach
Reklama

Wielkim balem zakończyły
się zajęcia edukacyjne oraz
warsztaty poświęcone tajnikom
pracy skryby i iluminatora pt.
„Zamkowy Skryba to Ja”.
zorganizowane przez Muzemu Zamek w Oświęcimiu.
Uczestnicy poznali rolę i charakter skryptoriów klasztornych oraz
kolejne etapy powstawania książki rękopiśmiennej.
Z bezpłatnych ślizgawek
łyżwiarze i hokeiści mogą
korzystać na tafli białego orlika
na osiedlu Zasole przy SP nr 5.
Obiekt będzie działał do połowy marca, w okresie feryjnym
czynny jest od poniedziałku
do piątku od 9:00 do 21:00,
w soboty i niedziele od 10:00
do 21:00.
Również Miejska Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu przygotowała cykl zajęć dla najmłodszych – w pierwszym tygodniu ferii
uczestnicy rozwiązywali zagadki, oglądali filmy „z dreszczykiem”
i brali udział w nocy detektywów. Drugi tydzień upłynie w japońskich klimatach, a zakończy go bal przebierańców. Szczegóły
w bibliotece i na stronie MBP Galeria Książki.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu organizuje wyjazdy na narty do pobliskich miejscowości górskich. 23 stycznia
(środa) narciarze pojadą do Cieńkowa w Wiśle, a 26 stycznia
i 2 lutego (soboty) do Białki Tatrzańskiej.
Organizator zapewnia narciarzom transport oraz ubezpieczenie.
Odpłatność uzależniona będzie od liczby chętnych osób. Za wyciągi uczestnicy wyjazdów płacą sami. Szczegóły na stronie
internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Reklama

STYCZEŃ 2013

STYCZEŃ 2013

4 wiadomości
Pomysły na rondo

w skrócie

Nagroda z Małopolski

Fot. UMWM

Fundacja Pomnik-Hospicjum
Miastu Oświęcim otrzymała
nagrodę EuroLider MRPO przyznawaną za najlepsze projekty
w Małopolsce realizowane
z małopolskich środków unijnych w naszym województwie
w latach 2007–2013.
Z rąk marszałka województwa małopolskiego Marka
Sowy nagrodę w kategorii
„Ochrona zdrowia i jakość
życia” za projekt „Rozwój
opieki hospicyjnej i paliatywnej w powiecie oświęcimskim
przez wykończenie Pomnika-Hospicjum Miastu Oświęcim”
odebrała Helena Wisła, prezes
zarządu fundacji. Na konkurs
wpłynęło blisko 130 zgłoszeń.
Spośród nich kapituła w każdej
z ośmiu kategorii wskazała

wiadomości 5

zwycięzców, czyli inwestycje,
które najbardziej wpłynęły na
zmianę warunków życia, pracy,
spędzania wolnego czasu itp.
w miejscu ich powstania lub
w skali całego regionu oraz
które są najbardziej atrakcyjne
i popularne oraz mogą stanowić przykład dobrze zrealizowanego projektu.
– In

68. rocznica
oswobodzenia
miasta
Piotr Kućka, przewodniczący Klubu Radnych Solidarnej
i KL Auschwitz
Polski złożył wniosek o nazwanie ronda u zbiegu ul. Konar-Birkenau
skiego, Konopnickiej i Powstańców Śląskich imieniem Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Pod względem formalno-prawnym wniosek nie budzi zastrzeżeń, obecnie jest on konsultowany. Prezydent miasta
wystąpił o opinię do rad osie-

dli, a także prosi mieszkańców
o opinie w tej sprawie. Można
je przesyłać do 29 stycznia na
adres Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600

Obywatelskie starcie
stwie. W gościnnych murach
Miejskiego Gimnazjum nr 3
w Oświęcimiu młodzież pisała
test z zakresu wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej. Była to
druga część etapu rejonowego
– wcześniej uczestnicy musieli
zrealizować projekt edukacyjny
o charakterze badawczym lub
rozwiązujący problem. Końcowe wyniki dwóch etapów
konkursu zostaną opublikowa- Prowadzone były wyłącznie na zewnątrz i przyniosły
ne 3 lutego 2013 roku.
poprawę estetyki liczącego ponad 50 lat budynku Cen– In trum Kultury – samorządowej instytucji Oświęcimia.

Przywrócony blask

Czterdziestu pięciu uczniów
8 stycznia wzięło udział w rejonowym etapie Małopolskiego
Konkursu Wiedzy o Społeczeń-

O biznesie
i historii

Reklama

Zakończyły się prace remontowe elewacji Oświęcimskiego
Centrum Kultury.

Konsul generalna USA w Krakowie Ellen Germain przyjechała z kurtuazyjną wizytą do
Oświęcimia. W Urzędzie Miasta spotkała się z pełniącym
funkcję prezydenta Oświęcimia
Januszem Chwierutem.
Pani konsul z zainteresowaniem wysłuchała informacji
o historii miasta. W rozmowie wiele uwagi poświęcono
współczesnemu obliczu Oświęcimia i nowym inwestycjom
służącym rozwojowi miasta.
–k

Renowacji i konserwacji poddane były kamienne okładziny budynku. Ponadto częściowo przebudowano tarasy i murki
zewnętrzne oraz podjazd dla niepełnosprawnych, by dostosować
go do aktualnie obowiązujących
przepisów. OCK zostało również
podświetlone i teraz jego bryła
jest w pełni wyeksponowana.
W ramach prac remontowych
budynek został wyposażony
w nośniki informacyjne – ekran
ledowy, neon i podświetlone gabloty informacyjne.
– adam

Oświęcim lub drogą e-mailową
opinie-rondo@um.oswiecim.
pl/. Zostaną one przekazane
Radzie Miasta, która decyzję
w tej sprawie będzie podejmowała na sesji 30 stycznia 2013
roku.
Klub Ruchu Palikota wystosował do przewodniczącego
Rady Miasta Piotra Hertiga
opinię, w której proponuje
m.in. nazwanie ronda rondem
Pokoju, gdyż wzmocni to przekaz: „Oświęcim – Miasto Pokoju”, lecz także, a może przede
wszystkim, będzie łączyć, a nie
dzielić mieszkańców.
– In

Prezydent Miasta Oświęcim zaprasza 27 stycznia
2013 roku o godz. 10:30
na uroczystość rocznicową
przed Grobem Nieznanego
Żołnierza na placu Tadeusza
Kościuszki w Oświęcimiu.
Wcześniej w ramach
miejskich obchodów
w godzinach od 9:00 do
10:15 zostanie oddany hołd
w miejscach pamięci na
terenie miasta Oświęcim.
O godz. 17:00 odbędzie
w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej polsko-włoska konferencja o więźniach KL Auschwitz: Primo
Levi i Witold Pilecki.
27 stycznia odbędą się również państwowe obchody
wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau organizowane
przez Państwowe Muzeum
Auschwitz-Birkenau.
Wstępny program:
– 9:30 msza św. w kościele Miłosierdzia Bożego
– 12:00–13:15 ceremonia
na terenie byłego obozu
Auschwitz I
– 13:30–14:15 otwarcie
rosyjskiej wystawy stałej
„Tragedia. Męstwo. Wyzwolenie”
– 15:00–15:30 ceremonia
upamiętniająca Ofiary. Modlitwa i oddanie hołdu przy
pomniku w Birkenau

Pacjencie, nie bądź zaskoczony
Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców
(eWUŚ) to system umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Od 1 stycznia wystarczy, że podamy w rejestracji swój numer
PESEL i potwierdzimy swoją
tożsamość jednym z dokumentów – dowodem osobistym,
paszportem albo prawem jazdy, a w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym
do ukończenia 18 roku życia
aktualną legitymacją szkolną.
– Oświęcimianie powinni pamiętać o potrzebie sprawdzenia czy nadal są pacjentami
swoich, niegdyś wybranych,
przychodni. Jeśli ktoś korzystał z usług swojego lekarza
już dość dawno, a lekarz ten
w międzyczasie zaprzestał
pracy w przychodni, bo na
przykład zmienił miejsce pracy lub odszedł na emeryturę,

w takim wypadku pacjent jest
skreślany z tzw. listy aktywnej
przychodni, czyli mówiąc językiem potocznym – nie należy już do tej przychodni i tego
lekarza – tłumaczy Wojciech

Wokulski, dyrektor Zakładu
Lecznictwa Ambulatoryjnego
w Oświęcimiu.
– W takim wypadku konieczne jest ponowne wybranie
poprzez wypisanie deklaracji

Promocja zdrowia
Grudzień był bardzo pracowitym
miesiącem dla rejonowego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża
w Oświęcimiu.
Promowanie zdrowego trybu
życia oraz zwiększenie wiedzy
o krwiodawstwie i krwiolecznictwie miała na celu „Olimpiada zdrowego stylu życia”.
W rejonowym etapie, zorganizownym w LO im. S. Konarskiego w Oświęcimiu wzięli
udział uczniowie z gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych.
Zwycięzcy przeszli do etapu
okręgowego, który odbędzie się
na przełomie marca i kwietnia.
Reklama

W ramach akcji „Godne dzieciństwo” wolontariuszki ze
szkolnego koła PCK z PZ 4
kwestowały w sklepach sieci
„Tesco”. Zebrana kwota – blisko 1 tys. zł – została przeznaczona na zakup kurtek i butów
zimowych dla podopiecznych
Domu Dziecka w Oświęcimiu.
Natomiast w połowie grudnia
odbyły się spotkania z opiekunami szkolnych kół PCK
w ramach akcji „Gorączka zło-

Wolontariuszki z PZ nr 4
Fot. zbiory organizatora

ta”, która polega na zbieraniu
monet o różnych nominałach.
Dochód został przeznaczony
na zakup paczek świątecznych
dla uczniów szkół, które były
zaangażowane w akcję.

wyboru lekarza, pielęgniarki środowiskowej, położnej
środowiskowej. W tym celu
wystarczy zgłosić się do rejestracji swojego ośrodka, gdzie
pracownicy pomogą w wypisaniu dokumentu. Całość zajmie
jedynie kilka minut – radzi dyrektor ZLA.
Informacje
zgromadzone
w systemie eWUŚ są aktualizowane codziennie wg danych
otrzymywanych m.in. z ZUS
i KRUS i przedstawiają stan
uprawnień pacjenta w dniu,
w którym dokonano sprawdzenia. Może się jednak zdarzyć, że NFZ nie potwierdził
uprawnień, które posiadamy.
Wówczas możemy je potwierdzić poprzez przedstawienie
dokumentu potwierdzającego
prawo do świadczeń lub złożenie pisemnego oświadczenia
o przysługującym mu prawie
do świadczeń i okazanie dokumentu tożsamości.
– In
– Do głównych naszych działań należy promocja krwiodawstwa. Organizujemy akcje
zbierania krwi, a także wspomagamy kluby krwiodawców.
W ubiegłym roku honorowi
dawcy krwi zrzeszeni w 10
klubach na terenie naszego powiatu oddali łącznie ponad 377
litrów krwi – mówi Ewa Rutkowska, instruktorka rejonowego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Oświęcimiu.
– Koordynujemy także działalność szkolnych kół PCK,
których na terenie powiatu
oświęcimskiego jest 15 oraz
zajmujemy się szkoleniami
z udzielania pierwszej pomocy – dodaje Ewa Rutkowska.
Siedziba koła jest czynna od
poniedziałku do piątku, tel. 33
842-22-78.
– ekt

felieton

kamila drabek

Cie choroba!

O

to spotykamy się w styczniu 2013 roku. Świat
się nie skończył, jak oczekiwali niektórzy. Spodziewano się jeszcze przelotu tajemniczej planety Nibiru, ale i ona zawiodła. Wygląda więc
na to, że błękitnej planecie nie grozi kosmiczna
katastrofa ani inny globalny kataklizm.
Wykończymy się zapewne lokalnie i w powolniejszym
tempie.
Grypa i inne choroby pokazują, jak słaby jest człowiek.
Pokazują też słabości systemu, który ma z nimi walczyć:
poczekalnie pełne osłabionych, kaszlących pacjentów,
niemożność zarejestrowania w danym dniu do lekarza
pierwszego kontaktu, bezsilność. Lekarze też ludzie –
zdarza się, że chorują. Jednak wielu pacjentów mówi:
Grudzień, kontrakty się skończyły. A ta głupia grypa nie wie,
że w Polsce powinna się pojawiać w nowym roku, nie pod
koniec starego.
Czasem mam wrażenie, że Polacy są takimi pacjentami
w różnych sytuacjach. Przyzwyczailiśmy się, że system
funkcjonuje nieprawidłowo i stało się to swoistą normą. Mało komu chce się z tym walczyć, w dodatku konstruktywnie,
czyli tak, że jeśli już coś krytykujemy, to z uzasadnieniem
i podaniem alternatywnego rozwiązania, interesującego
pomysłu. Teraz słychać, że zaostrza się kryzys, wzrasta
bezrobocie, słupki poparcia rządzącej partii lecą w dół,
opozycji rośnie. Co z tego? Czy u steru cokolwiek się
zmieni? Możliwe – jeśli politycy zaczną zawierać kontrakty
z wyborcami. Stwierdzenie ponadnormatywnych wydatków,
niewywiązanie się z postanowień – kary umowne i koniec
kontraktu. W razie problemów obie strony spotykają się
przed niezawisłym sądem. Wiem, wiem… Utopia.
Na koniec słów kilka o zimie, która też obnaża słabości
i niedociągnięcia. Nawierzchnie niektórych ulic nie wytrzymały pierwszych mrozów. Kierowcy uczą się nowej mapy
dziur i balansują po śliskiej jezdni. Śliskiej i białej – 13
stycznia 2013 spychacze i piaskarki wyjechały na ulice ok.
9 rano. W sumie logiczne – kto by po sobocie tak wcześniej wstawał? Cóż, ktoś wstaje i ktoś jedzie, ktoś inny ma
zakontraktowane przygotowanie bezpiecznej drogi.
Obyśmy zdrowi byli! Do siego roku!
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6 wieści z ratusza

wieści z ratusza 7
Ambitny budżet

wieści z oświęcimskiego ratusza

Pod koniec grudnia Rada Miasta przyjęła najważniejszy dokument dla miasta
– budżet na 2013 rok.

Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu

HARMONOGRAM
DYŻURÓW RADNYCH
BIURO RADY
MIASTA oświęcim,
UL. JAGIEŁŁY 25,
tel. 33 842 94 33
Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig
poniedziałek w godz. 14:30–15:30

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta
Wojciech Grubka

Wyróżnienia
Mniej formalności przy meldunku
dla Oświęcimia i Zatora

Ułatwienia czekają osoby, które chcą załatwić sprawy melMiasto Oświęcim i gmina Zator znalazły dunkowe. Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują nowe przepisy.
się wśród samorządów, które w rankin- Teraz obowiązek meldunkowy meldunkowego. Do tej pory, Ponadto od 1 stycznia 2013 roku
gu Dziennika Gazety Prawnej „Perły Sa- możemy załatwić podczas jed- zgodnie z przepisami, za niedo- znika obowiązek zameldowania
nej wizyty w urzędzie. Nie mu- pełnienie obowiązku meldun- obywateli polskich oraz obywamorządu” otrzymały wyróżnienia w ka- simy najpierw wymeldowywać kowego groziła m.in. grzywna. teli UE na pobyt czasowy, niew jednym urzędzie, aby za- Dłuższy jest także termin na przekraczający trzech miesięcy.
tegorii miast do 100 tys. mieszkańców. się
meldować się w innym. Te czyn- zgłoszenie meldunku. Z aktu- Właściciele, dozorcy i adminości wykonamy w tym samym
urzędzie, do którego trafimy, by
się zameldować.
Nowością jest też to, że przy
zameldowaniu nie podajemy
już informacji o wykształceniu
czy obowiązku wojskowym.
Mężczyźni nie muszą okazywać
książeczki wojskowej.
Zniesione zostały również sankcje karne, m.in. dla obywateli polskich czy obywateli UE,
za niedopełnienie obowiązku

wtorek w godz. 16:00–17:00
6.02.13 godz. 13:00–15:00

Sylwia Żak

Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji,
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta
13.02.13 godz. 13:00–15:00

Janina Barcik

Komisja Rewizyjna,
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta

alnych 4 dni, termin został wydłużony do 30 dni.
Teraz będzie można też dopełnić formalności meldunkowych
w urzędzie przez ustanowionego pełnomocnika. Oznacza
to, że ustanowiony przez nas
pełnomocnik będzie mógł nas
zarówno zameldować, jak i wymeldować z miejsca stałego
pobytu oraz z miejsca pobytu
czasowego, trwającego ponad
3 miesiące.

Podatki w 2013

20.01.13 godz. 13:00–15:00

Stanisław Biernat

Uroczysta gala, na której wręczono dyplomy odbyła się w Pałacu
Prymasowskim w Warszawie. W plebiscycie brano pod uwagę
m.in. ilość wybudowanych dróg, pozyskanych środków nie tyl- Od stycznia w Oświęcimiu obowiązują
ko unijnych, działania na rzecz ochrony środowiska oraz ofertę
nowe stawki podatku.
sportową i kulturalną.
sesja rady miasta Janusz Chwierut, pełniący funkcję prezydenta oraz Zbigniew
Biernat, burmistrz Zatora zostali też wyróżnieni w kategorii naj- Podatek od gruntu dla osób 4,57 zł za 1 m kw., a na cele golepszy włodarz wśród gmin do 100 tys. mieszkańców.
nieprowadzących działalności spodarcze 4,17 zł za 1 m kw.
20 grudnia 2012 roku
gospodarczej wynosić będzie Opłata targowa w dni targoodbyła się sesja Rady Miasta.
0,20 gr za m kw. Od budynków we (wtorek, czwartek, sobota i
Treść uchwał dostępna
mieszkalnych 0,48 gr za m kw. niedziela) będzie wynosić 6,30
na stronie internetowej
Od budynków przeznaczonych zł od każdego pełnego lub rozwww.um.oswiecim.pl w zana inne cele niż mieszkalne bę- poczętego m kw. powierzchni,
kładce Samorząd/Rada Miasta.
dzie wynosić m.in.: dla garaży w pozostałe dni 4,50 zł, zaś
Również w tej zakładce
Komisja Rewizyjna,
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta

Od roku na szklanym ekranie

znajdują się nagrania video
z sesji Rady Miasta.

Codziennie nowe
informacje na
www.um.oswiecim.pl

Minął rok, odkąd na antenę telewizyjną
powróciły informacje lokalne. Dzięki
temu mieszkańcy na bieżąco otrzymują
wiadomości z Oświęcimia.

Strona miasta Oświęcim
www.um.oswiecim.pl
znajduje się na portalach
społecznościowych
Nasza Klasa i Facebook.
Przewidziano również udogodnienia dla osób niedowidzących, które mogą korzystać
ze strony internetowej miasta,
dzięki specjalnej opcji zwiększającej czcionkę i kolorystykę.

dy piątek o godzinie 18:00 na
117 kanale. Wiadomości są powtarzane przez cały weekend
co trzy godziny.
„Wieści z Ratusza” są też dostępne
w Internecie na stronie www.ostv.pl
oraz www.um.oswiecim.pl/.

sprzedaż odręczna i obnośna
3,00 zł.
Na takim samym poziomie jak
w latach poprzednich pozostanie opłata za psa. Mieszkańcy
będą płacić 60 zł, emeryci lub
renciści 30 zł.
Zmieni się również podatek
rolny, który jest uzależniony
od ceny żyta. Rada Miasta na
wniosek prezydenta postanowiła obniżyć cenę żyta z 75,86 zł
do 65,00 zł za jeden kwintal.
Podatek rolny będzie więc wynosił 325 zł lub 162,50 od 1 ha,
w zależności od tego, czy jest to
gospodarstwo rolne.

Jest inwestor na „Niwie”
To już kolejna dobra informacja o nowych inwestycjach w Oświęcimiu.
Niedawno miasto obiegła wiadomość o planach budowy
przez firmę „Synthos” nowej linii technologicznej kauczuków
za 450 mln zł. Teraz kolejna inwestycja, gdzie pracę znajdzie
ok. 70 osób szykuje się przy
tzw. „Niwie”, w pobliżu drogi

Możecie się więc Państwo dowiedzieć o nowych inwestycjach, o tym, co ciekawego słychać w kulturze, oświęcimskim
sporcie, a także, a może nawet
przede wszystkim, o aktywności oświęcimian.
Przypominamy, że „Wieści z
Ratusza” można oglądać w każ-

nistratorzy
nieruchomości
oraz zakłady pracy nie mają
już obowiązku weryfikowania
wypełniania meldunku przez
mieszkańców lub pracowników. Nie ma także obowiązku
meldunkowego wczasowiczów
i turystów.
Zgodnie z ustawą obowiązek
meldunkowy zostanie zniesiony z początkiem stycznia 2016
roku. 			

prowadzącej w kierunku Katowic i Krakowa.
Miasto sprzedało bowiem nieruchomość o pow. 0,7978 ha
u zbiegu ulic Konopnickiej i Konarskiego. Umowa notarialna
zakupu została już podpisana.
Teren został sprzedany za kwotę

blisko 3,6 mln zł brutto. Nabywcą nieruchomości została pani
Barbara Żurek.
– To największa jak do tej
pory kwota, za jaką udało się
nam sprzedać grunt w bardzo
atrakcyjnym miejscu w Oświęcimiu. Oprócz pieniędzy, które
trafią do kasy miasta, inwestor
przeznaczy kolejne kilkanaście
milionów na budowę nowego
obiektu w tej ważnej przestrzeni miasta – podkreśla Janusz
Chwierut pełniący funkcje prezydenta Oświęcimia. – Świadczy to o dobrym klimacie do inwestowania w naszym mieście,
a co bardzo istotne, znajduje to
bezpośrednie przełożenie na
nowe miejsca pracy – dodaje.
Wiadomo, że właściciel chce
prowadzić w tym miejscu działalność usługową. Najpierw
jednak wyburzy budynki, by
następnie przystąpić do inwestycji, która ma zakończyć się
w tym roku. 		

Koncepcja przebudowy pl. Pokoju

Tegoroczne dochody szacuje się
na poziomie ponad 132 mln zł,
a wydatki na poziomie blisko
153 mln zł.
– Budżet jest ambitny, pozwoli zrealizować wiele inwestycji,
które zmienią przestrzeń miasta.
Dobrze zabezpiecza też bieżące
funkcjonowanie miasta – podkreśla Janusz Chwierut pełniący
funkcję prezydenta Oświęcimia.
Ujęto w nim wydatki na utrzymanie szkół w wysokości ponad
48 mln, pomoc społeczną ponad
19 mln, kulturę w wysokości ponad 6 mln i sport na poziomie
ponad 7 mln. Ponad 11 mln

pójdzie na gospodarkę mieszkaniową, a ponad 8 mln na gospodarkę komunalną i ochronę
środowiska.
W tym roku w Oświęcimiu zainwestowane zostaną prawie
34 mln zł. To rekordowa jak do
tej pory kwota, która stanowi
22 proc. wydatków ogółem. Za
budżetem głosowało 15 radnych, 6 było przeciw.
Najważniejsze inwestycje 2013
roku:
– Miejska Strefa Aktywności
Gospodarczej „Nowe Dwory”
kwota 4 mln 500 tys. zł;

– przebudowa placu Pokoju –
kwota 3 mln 600 tys. zł;
– przebudowa płyty Rynku
Głównego wraz z infrastrukturą – kwota 4 mln 330 tys. zł;
– termomodernizacja obiektów
oświatowych – kwota ponad
3 mln 875 tys. zł;
– przebudowa środkowej części
targowiska miejskiego – kwota
2 mln 780 tys. zł;
– budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki –
kwota ponad 2 mln 155 tys. zł;
– przebudowa ul. Jana Pawła II
i ul. Łukowej – kwota 1 mln 300
tys. zł;
– przebudowa ul. Marchlewskiego i Smoluchowskiego –
kwota 1 mln 200 tys. zł;
przebudowa ul. Broniewskiego
– kwota 1 mln zł.
Miasto dofinansuje też przebudowę dróg powiatowych na
kwotę ponad 3,1 mln zł. Będą
więc zmodernizowane takie
ulice: Tysiąclecia od Śniadeckiego do Słowackiego, Śniadeckiego od Tysiąclecia do Wróblewskiego, Wysokie Brzegi od
Żwirki i Wigury do planowanej
ul. Krasińskiego, ul. Obozowa,
ul. Zwycięstwa dokończenie.
Budowane też będzie rondo na
na skrzyżowaniu ulic Olszewskiego i Słowackiego. Przebudowany zostanie też chodnik
na ul. Więźniów Oświęcimia.
			

Zmiany w gospodarowaniu
odpadami
Od 1 lipca miasto przejmuje gospodarkę odpadami komunalnymi. Wcześniej zawarte umowy z firmami na wywóz
nieczystości stracą ważność, a mieszkańcy będą płacić rachunki za śmieci do Urzędu Miasta w Oświęcimiu.
Na przygotowanie do zmiany
mieszkańcy mają jeszcze 6 miesięcy, bowiem nowe przepisy
wejdą w życie po 1 lipca. Już
teraz jednak warto się z nimi
zapoznać, bo deklaracje o tym,
czy w danym gospodarstwie
domowym odpady będą segregowane czy niesegregowane
powinny trafić do urzędu do 15
marca. Właściciele domów jednorodzinnych składają je sami
do urzędu. Zaś mieszkańcy bloków deklaracje cząstkowe powinni złożyć u administratora,
który zbiorcze dane przekaże
do magistratu.
Za segregowane odpady będziemy płacić 9,50 zł od osoby.
Mieszkańcy, którzy zdecydują
się wyrzucać odpady niesegregowane zapłacą już 12,50 zł od
osoby. Opłaty będą wnoszone w
cyklu kwartalnym.
Oprócz śmieci tak jak do tej
pory odbierane będą też tworzywa sztuczne, makulatura,
szkło, odpady ulegające biodegradacji (trawa), odpady
wielkogabarytowe, odpady zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, odpady niebezpieczne i budowlane. Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów zużytego
sprzętu elektrycznego i elek-

tronicznego będzie się odbywał
w systemie objazdowym dwa
razy w roku, tj. w marcu i we
wrześniu, wg trasy obejmującej poszczególne osiedla czy
też ulice. Również dwa razy do
roku w kwietniu i październiku
odbierane będą odpady niebezpieczne, tj. przeterminowane
leki, chemikalia, zużyte baterie
i akumulatory. W centralnych
punktach miasta ustawione zostaną mobilne punkty zbiórki
odpadów, gdzie będzie można
wyrzucić odpady niebezpieczne. Mieszkańcy będą też mogli
nieodpłatnie pozbyć się odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości do 0,2 Mg (tony)
na osobę.
Pierwszą opłatę za śmieci według nowych stawek należy
wnieść do 15 września 2013
roku, będzie ona obejmowała
okres od 1 lipca do 30 września
br. Kolejne płatności powinny być wnoszone w okresach
kwartalnych bez wezwania, tj.:
– za I kwartał do dnia 15 marca
danego roku,
– za II kwartał do dnia
15 czerwca danego roku,
– za III kwartał do dnia
15 września danego roku,
– za IV kwartał do dnia
15 grudnia danego roku.

Mieszkańcy z bloków wielorodzinnych opłaty będą ponosić
w czynszu odprowadzanym do
administratora. Zaś właściciele
domów jednorodzinnych mogą
płacić w kasie lub bezpośrednio
na konto urzędu.
Szczegółowe informacje można
uzyskać w Wydziale Gospodarki
Miejskiej Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, pokój nr 23,
tel. 33-8429123 lub 33-8429173.
Na stronie internetowej Urzędu
Miasta
web.um.oswiecim.pl/
odpadykomunalne można znaleźć druki deklaracji, niezbędne
informacje przydatne mieszkańcom oraz specjalną książeczkę
o zmianach w gospodarowaniu
odpadami komunalnymi.

rada miasta podjęła uchwałę
o ustaleniu OBWODów GŁOSOWANIA
Numer obwodu głosowania
Granice obwodu głosowania
Siedziba obwodowej komisji
wyborczej
1. Jaracza, Legionów (numery
parzyste od 12 i numery nieparzyste od 17), Leszczyńskiej,
płk. Kiełbasy, Maksymiliana
Kolbego, osiedle rtm. W. Pileckiego, Ostatni Etap, Skośna,
Szajny, Więźniów Oświęcimia
(numery od 6), Żołnierzy Września – Szkoła Podstawowa nr
5, ul. Eugeniusza Kalicińskiego
5, (lokal dostosowany dla
potrzeb wyborców niepełnosprawnych)
2. Orłowskiego – Powiatowy
Zespół nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im.
Komisji Edukacji Narodowej,
ul. Obozowa 39
3. Kalicińskiego, Kręta,
Obozowa, Osiedlowa, Polna,
Powstańców Warszawy (bez
numerów 2, 4, 6), Szarych
Szeregów – Powiatowy Zespół
nr 5 Szkół Budowlanych
im. Edwarda Szymańskiego,
ul. Obozowa 31
4. Garbarska, Krzywa, Powstańców Warszawy (numery
2, 4, 6) – Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”, ul. Powstańców Warszawy 1A
5. Chodniki, Cynkowa, Dworcowa, Jana Pawła II, Kilińskiego, Kraszewskiego, Łukowa,
Młyńska, Orląt Lwowskich,
Orzeszkowej, Powstańców Śląskich, Prusa, Wąska, Więźniów
Oświęcimia (numery do 5),
Wyzwolenia – Miejskie Gimnazjum nr 4, ul. Wyzwolenia 3
(lokal dostosowany dla potrzeb
wyborców niepełnosprawnych)
6. Cicha, Jesionowa, Konarskiego, Konopnickiej, Krótka,
Legionów (numery do 15),
Nideckiego (bez numerów 18,
20 i 22), Sakranusa, Sikorskiego, Strzelecka, Syreniusza,
Szewczyka, Wałowa, Wilkosza,
Zacisze – Powiatowy Zespół
nr 1 Szkół Ogólnokształcących
im. S. Konarskiego, ul. Stanisława Konarskiego 24
7. Bałandy, Makowskiego, Nideckiego (numery 18, 20 i 22)
– Klub MSM BUDOWLANKA,
ul. Wiktora Bałandy 4D
8. Andersena, Brzechwy,
Chopina, Dąbrowskiego (numery nieparzyste od 1 do 33),
Fika, Górnickiego, Harcerska,
Klucznikowska, Korczaka, Kościelna, Kownackiej, Krasickiego, Łączna, Makuszyńskiego,
Mała, Piasek, Piłsudskiego,
Plebańska, plac Rybny, plac
Skarbka, Solna, Spadzista,
Szelburg-Zarembiny, Wojska
Polskiego, Wysoka, Wysokie
Brzegi (numery parzyste do
30 i numery nieparzyste do
13), Zamkowa, Żwirki i Wigury
– Miejskie Gimnazjum nr 3,
ul. Ignacego Krasickiego 16

9. Bulwary, Dąbrowskiego
(numery parzyste od 2 do 32),
Jagiełły (numery nieparzyste
do 45 i numery parzyste do
38), Joselewicza, Klasztorna,
Knycza, Królowej Jadwigi,
Mały Rynek, Mayzla, Mickiewicza, Mikołajska, Parkowa,
Piastowska, plac Słoneczny,
plac Kościuszki, Podstawie,
Przeczna, Rynek Główny,
Sienkiewicza, Solskiego, Stolarska, św. Jana Bosko, Wąwóz,
Zaborska (numery nieparzyste
do 21 i numery parzyste do
36) – Szkoła Podstawowa nr 1,
ul. Królowej Jadwigi 12 (lokal
dostosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych)
10. Ceglana, Głogowa, Jagiełły (numery parzyste od 40
i numery nieparzyste od 47),
Kamieniec, Kościelecka, Łęgowa, Nowe Stawy, Pod Olszyną,
Willowa, Zajazdowa – Niepubliczne Przedszkole „Jedyneczka”, ul. Kościelecka 1
11. Budowlanych – Szkoła
Podstawowa nr 9, ul. Budowlanych 68
12. Dąbrowskiego (numery od
34 do 45 i numery nieparzyste
od 47 do 59), plac św. Maksymiliana, Śniadeckiego (numery
nieparzyste od 41) – Przedszkole Miejskie nr 15, ul. Budowlanych 43

nieparzyste od 23 do 29), Zawidzkiego (numery nieparzyste)
– Miejskie Gimnazjum nr 2, ul.
Karola Olszewskiego 2
18. Czarnieckiego, Czecha,
Łukasiewicza (numery parzyste), Śniadeckiego (numery
nieparzyste od 23 do 39
i numery parzyste od 22 do
24), Tysiąclecia (numery nieparzyste od 23) – Oświęcimskie
Centrum Kultury, ul. Jędrzeja
Śniadeckiego 24 (lokal dostosowany dla potrzeb wyborców
niepełnosprawnych)
19. Batorego, Gałczyńskiego,
Kochanowskiego, Kopernika,
Paździory, Porębskiego, Przy
Potoku, Reja, Rydla, Słowackiego (numery nieparzyste od 1
do 23), Sobieskiego, Tuwima, Wyspiańskiego (numery
parzyste od 4 do 6 i numery od
7 do 23), Zaborska (numery
nieparzyste od 31 i numery
parzyste od 38) – Szkoła Podstawowa nr 11, aleja Juliusza
Słowackiego 2A
20. Chrobrego, Dąbrowskiego
(numery parzyste od 46), Lehnerta, Staszica, Skłodowskiej-Curie, Śniadeckiego (numery
od 1 do 21), Tysiąclecia (numery nieparzyste od 1 do 21),
Wróblewskiego (numery parzyste od 2 i numery nieparzyste
do 7) – Zespół Szkół nr 1, aleja
Juliusza Słowackiego 41

13. Szpitalna (numery od 1
do 24 i numery parzyste od
26 do 118) – Przedszkole
Miejskie nr 14, ul. Władysława
Broniewskiego 12

21. Bema (numery nieparzyste
od 1 do 13, numer 2, numery
od 14 do 17 i numer 19),
Okrzei, Reymonta, Słowackiego
(numery parzyste od 2 do 30),
Wyspiańskiego (numery nieparzyste od 1 do 5) – Przedszkole
Miejskie nr 7, aleja Juliusza
Słowackiego 8

14. Asnyka, Broniewskiego, Dąbrowskiego (numery
nieparzyste od 65), Grottgera,
Kasprowicza, Krasińskiego,
Norwida, plac Pokoju, Staffa,
Struga, Śniadeckiego (numery
parzyste od 26), Wiklinowa,
Żeromskiego – Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Jędrzeja
Śniadeckiego 26 (lokal dostosowany dla potrzeb wyborców
niepełnosprawnych)

22. Kusocińskiego, Mendelejewa, Mieszka I, Olszewskiego
(numery nieparzyste od 31),
Partyzantów, Słowackiego
(numery nieparzyste od 25
i numery parzyste od 32), Wróblewskiego (numery nieparzyste od 9) – Powiatowy Zespół
nr 2 Szkół Ogólnokształcących
Mistrzostwa Sportowego
i Technicznych, ul. gen. Józefa
Bema 8

15. Górzysta, Koszykowa, Lipowa, Nadwiślańska, Okrężna,
Pod Krukami, Przysiółek Bajcarki, Przysiółek Mańki, Szpitalna
(numery nieparzyste od 25),
Techniczna, Wiejska, Wodociągowa, Wysokie Brzegi (numery
nieparzyste od 15 i numery
parzyste od 32), Zwycięstwa
– Szkoła Podstawowa Oświęcimskiego Towarzystwa Oświatowego, ul. Zwycięstwa 75

23. Bema (numery parzyste
od 4 do 12, numery parzyste
od 18 i numery nieparzyste od
21), Chemików (numery nieparzyste od 9 i numery parzyste
od 20), Dąbrówki, Fabryczna,
Foksa, Głowackiego, Grabowiecka, Graniczna, Grobelna,
Kwiatowa, Niwa Monowicka,
Nowa, Ogrodnicza, Olszewskiego (numery parzyste od 40 do
56), Pod Borem, Polowiecka,
Rolna, Różana, Stara Droga,
Stawowa, Szustera, Unii Europejskiej, Zachodnia, Zielona
– Powiatowy Zespół nr 2 Szkół
Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych, ul. gen. Józefa Bema 8

16. Bohaterów Monte Cassino, Łukasiewicza (numery
nieparzyste), Marchlewskiego, Obrońców Westerplatte,
Olszewskiego (numery od 1 do
30 i numery parzyste od 32
do 38), Smoluchowskiego, Zawidzkiego (numery parzyste),
– Miejskie Gimnazjum nr 2,
ul. Karola Olszewskiego 2
17. 3 Maja, Matejki, Nojego,
Olszewskiego (numer 2A),
Pilata, Zaborska (numery

24. 11 Listopada, Chełmońskiego, Gajowa, Kossaka,
Malczewskiego, Nad Młynówką, Sadowa, Świętej Barbary,
Zagrodowa, Zatorska – Dom
Osiedlowy Stare Stawy, ul. Zagrodowa 1		

wieści z oświęcimskiego ratusza przygotowała katarzyna kwiecień
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8 kultura
w skrócie

Bożonarodzeniowy występ

Uczniowie wraz z nauczycielami z Gminnego Gimnazjum
nr 2 w Zaborzu dbają o zachowanie tradycji wystawiania
jasełek. Tak też było w tym
roku. Gimnazjaliści podczas
bożonarodzeniowego występu
zaprezentowali swoje muzyczne, aktorskie i taneczne
zdolności. Jasełka przygotowały nauczycielki – Katarzyna

Świąteczne
ekspresje
Przez dwa ostatnie tygodnie
w sali św. Józefa parafii św.
Maksymiliana w Oświęcimiu
można było oglądać wystawę
prac dziecięcych. To pokłosie
XII Powiatowego Konkursu Plastycznego „Tradycje świąteczne
i noworoczne. Hej, kolęda, kolęda!” zorganizowanego przez
Młodzieżowy Dom Kultury
w Oświęcimiu i Akcję Katolicką przy parafii św. Maksymiliana. Na konkurs wpłynęły 683
prace – obrazy i formy przestrzenne. Jury przyznało 37
nagród oraz 52 wyróżnienia,
a ponad 200 prac zakwalifikowało do wystawy pokonkursowej. Młodzi muzycy i wokaliści

Graj Panu, graj!
Po raz kolejny do Oświęcimskiego Centrum Kultury zawitały kolorowe i rozśpiewane
grupy kolędnicze. A wszystko
za sprawą VIII Konkursu Kolęd
Polskich i Pastorałek „Hej,
kolęda, kolęda”.
Do udziału w konkursie
zgłosiło się 300 wykonawców
– solistów oraz zespołów z 20
miejscowości. Komisja w składzie: Jacek Furtak, Jacek
Kraszewski, Jakub Połącarz

kultura 9

główną gwiazdą finałowego
Ostatnie dni czerwca upłyną w naszym mieście pod zna- koncertu. Zdradzają jedynie,
będzie to artysta ze światokiem kultury i sztuki. Od 26 do 29 czerwca będzie trwała IV że
wej muzycznej półki. Niedługo
później ruszy sprzedaż biletów.
edycja Life Festival Oświęcim.
Dotychczas w Oświęcimiu zaPełniący funkcję prezydenta niejsze wydarzenie 2013 roku, go Ośrodka Sportu i Rekreacji grali m.in. Peter Gabriel, James
Oświęcimia Janusz Chwierut który Rada Miasta Oświęcim w Oświęcimiu – zapowiedział Blunt i Ray Wilson.
i Darek Maciborek, dyrektor ogłosiła Rokiem Kultury.
– In
Darek Maciborek.
artystyczny i pomysłodawca Organizatorzy festiwalu chcą, Pod koniec stycznia organizafestiwalu podpisali umowę na podobnie jak w ubiegłych edy- torzy mają ogłosić, kto będzie
Kobosko, Renata Kaczmarczyk promocję miasta podczas im- cjach, zacząć od mocnego akprezy opiewającą na 550 tys. zł. centu muzyką klasyczną. Nie
i Renata Jasieniak. O oprawę
– Jako mieszkańca Oświęcimia zabraknie też innych przedsięmuzyczną zadbał zespół murozpiera mnie duma, że zorga- wzięć artystycznych.
zyczny, chór szkolny i soliści,
nizowaliśmy coś wyjątkowego – Rozmawiamy z kilkoma arpod opieką Marka Michonia,
i rozpoznawalnego nie tylko tystami teatralnymi. Powstaa taniec diablic, góralski i pow Polsce, ale też w Europie – nie też wizytówka festiwalu
lonez w wykonaniu uczniów
powiedział Darek Maciborek.
przygotowały Małgorzata
w postaci kolejnego muralu.
Kapcińska, Marta Woźniak
– Festiwal to ważny markowy Jesteśmy konsekwentni w poi Tomasz Borowczyk.
produkt zmieniający wizeru- zostawianiu po sobie dobrych
– In nek Oświęcimia, dostosowany wizytówek. Ze względu na to,
do nowych czasów i wyzwań że remont Rynku Głównego
– podkreślał Janusz Chwierut, może się jeszcze nie zakońpełniący funkcję prezydenta czyć w czasie trwania festiwaOświęcimia. Dodał też, że bę- lu, w tym roku dwa koncerty
dzie to niewątpliwie najważ- odbędą się na płycie Miejskie-

Plastyczne sukcesy
z MDK zadbali o oprawę
muzyczną wernisażu wystawy,
a także zaprezentowali swoje
talenty 9 stycznia, podczas
noworocznego koncertu kolęd
i pastorałek, który odbył się
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oświęcimiu.
– In

Dzieci i młodzież z sekcji plastycznej Oświęcimskiego Centrum Kultury kierowanej przez Władysławę Kapcińską trzymają wysoki poziom. Kolejny raz odniosły pasmo sukcesów.

W X Międzynarodowym Konkursie Plastycznym Dzieci
i Młodzieży „Tęczowy kalendarz” w Tychach nagrody specjalne otrzymały Dominika
Kotowicz i Agnieszka Jaszczyk
– ich prace są ilustracjami do
wydanego kalendarza na 2013
rok. Wyróżniono i zakwalifikowano do wystawy prace
Patrycji Kluski, Agnieszki
Jaszczyk, Kacpra Kuka, Marii Rochowiak, Zosi Hodur
i Pauliny Budki. W Tychach
organizowany jest też VII
Ogólnopolski Konkurs Plai Marek Ryska po obejrzeniu
styczny „Z chlubnych kart
48 prezentacji konkursowych
i miejsc narodowej historii”,
przyznała nagrody i wyróżw którym Agnieszka Jaszczyk
nienia. Lista nagrodzonych
zdobyła nagrodę, wyróżnienia
dostępna na stronie www.ock.
otrzymali: Maria Rochowiak,
org.pl/.
Jakub Kamyk i Kacper Kuk,
– ekt a do wystawy zakwalifikowano

Plaster na duszę
Przy pełnej sali widowiskowej Oświęcimskiego Centrum
Kultury wystąpił z nowym programem – działający przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku – kabaret „Czarna rękawiczka”.
Reżyserem, scenarzystą i osobą
odpowiedzialną za dobór tekstów była Łucja Jurys, która od
października 2011 r. prowadzi
kabaret. Tekst wprowadzający
napisała Kazimiera Sieradzka.
– Udział w kabarecie to poważna sprawa, próby od października aż do stycznia odbywały
się dwa razy w tygodniu – mówi
Karolina Domider, opiekun
UTW działającego w Oświęcimskim Centrum Kultury.

GŁOŚNIK KULTURALNY

Festiwal na początek lata

Nowy program pt. „Słodko-kwaśne lekarstwo na duszę,
czyli, za co „Czarna rękawiczka” kocha Gałczyńskiego” jest
czasem satyryczny, czasem
gorzki, ale – jak słyszymy ze
sceny – poezja Gałczyńskiego
jest takim plastrem na duszę.
Pierwszy program „Być albo nie
być, czyli, jak polubić Nasz Trzeci Wiek” został zaprezentowany
podczas obchodów 15-lecia działalności UTW, w czerwcu 2012 r.

Kabaret występuje w stałym
składzie (na fot. od prawej): Tacjana Malicka, Olga Sieranc, Janina Bryś, Kazimiera Sieradzka, Krystyna Kądziołka, Janusz
Choiński, Zuzanna Irzycka,
Halina Kaczor, Anna Spadlińska, Barbara Starzychowicz,
Małgorzata Szczerska i Izabela
Żurek.
– ekt

rysunki Marleny Kubas, Moniki Marsowicz i Igora Pietrasa. Także w Tychach po raz 21
zorganizowano Ogólnopolski

Konkurs Plastyczny „Witaj,
gwiazdko złota”, gdzie Patrycja
i Sylwia Stelmach otrzymały
nagrody za wykonanie szo-

pek, a wyróżnienie za rysunek
otrzymała Zosia Hodur.
VII Małopolski Konkurs
Twórczości Plastycznej Dzieci
i Młodzieży „Moja kraina marzeń: Janusz Korczak – mądrze
kochać” w Andrychowie przyniósł zwycięstwo Katarzynie
Kamyk, trzecie miejsce zajęła
Urszula Czebotar, a wyróżnienia przypadły Zosi Hodur, Julii Balcerek i Antoninie Białas.
Wiktoria Czyżycka, Paulina
Czebotar, Zosia Hodur, Paulina Kała, Maria Nycz, Zuzanna Matejko, Marlena Kubas
i Agnieszka Jaszczyk otrzymały nagrody w XI Wojewódzkim Konkursie Plastycznym
„Boże Narodzenie. Tradycje
i współczesność.” w Trzebini,
a do wystawy zakwalifikowano
prace Marty Jurkiewicz, Natalii Prędkiej, Patrycji Porębskiej
i Oli Wilkosz.
W X Wojewódzkim Przeglądzie Plastycznym „Anioł”
w Nowym Sączu Agnieszka
Jaszczyk otrzymała wyróżnienie, a kwalifikację do wystawy
Sara Sanak.
– In

Muzeum Zamek w Oświęcimiu
(w organizacji)
ul. Zamkowa 1, Oświęcim,
tel. 33 842 44 27,
www.muzeum-zamek.pl

Walce na zamku
Muzeum Zamek w Oświęcimiu zaprasza na Koncert Noworoczny „Nad pięknym, modrym Dunajem”, który odbędzie się
27 stycznia 2013 r. o godzinie 17:00 w ramach Zamkowych
Wieczorów Muzycznych.

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Łukasza Górnickiego, Galeria Książki
ul. Nojego 2B, Oświęcim,
tel. 33 847 98 00, 33 843 01 65,
www.mbp-oswiecim.pl

KALENDARZ
W GALERII KSIĄŻKI NA LUTY 2013
KULTURA. DESIGN. WYSTAWA
4–16.02 Galeria Przechodnia
AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI.
Zainwestuj w wolontariat – to
się opłaca. WYSTAWA
18–28.02 Hall Biblioteki
„MIĘDZY ŚWIATAMI” Prace
osadzonych ZK Wadowice.
WYSTAWA
18–28.02 Galeria Przechodnia
KLUB MOTYLI KSIĄŻKOWYCH
1.02; 22.02 godz. 17:30
Klasoprac. p.
AKADEMIA e-SENIORA UPC
poniedziałki i środy w godz.
10:30–12:30
4.02; 6.02; 11.02; 13.02;
18.02; 20.02; 25.02; 27.02
Czytelnia Internetowa

26.02 W zaczarowanym świecie książek Astrid Lindgren
28.02 Pocztówka mojego
miasta
Zajęcia odbywają się o godz.
16:30 w Klasoprac. I p.
CZARODZIEJSKI KOCIOŁEK
Bajkowy wtorek w Kąciku
Malucha
5.02 godz. 16:30 Klasoprac. p.
Z ekologią na Ty. Jestem pod
ochroną!
19.02 godz. 16:30 Klasoprac. p.
SWAP WYMIANA UBRAŃ
W BIBLIOTECE
6.02 godz. 17:00 Informatorium

TEATRZYK KUKIEŁKOWY
„ROZWESOŁEK”
11.02; 18.02; 25.02 Zajęcia
teatralne dla dzieci
godz. 17:00 Aula św. Wawrzyńca
4.02 Przedstawienie „Królewna Śnieżka i tylko trzech
krasnoludków”.
DO INTERNETU JEDEN KROK
LATARNICY
5.02; 19.02 godz. 11:00 I gr.,
godz. 16:00 II gr.
UNIWERSYTET BIBLIOTECZNYCH ŻAKÓW
5.02 Sprawdź się: Jaka to
bajka?
7.02 Jak działa mózg?
12.02 Kraina wiecznego lodu
w książkach A. Cz. Centkiewiczów
14.02 Do czego służą nam
mapy? Rzecz o kartografii
19.02 Książka uczy nas i bawi
21.02 Zwiedzamy kraje azjatyckie: Chiny

AKADEMIA RODZICA
Emocje – nasz wróg, czy
przyjaciele?
Zajęcia na zapisy, tylko dla
rodziców, prowadzi
psychoterapeutka Magdalena
Wróblewska
8.02 godz. 17:00 Klasoprac. I p.
PIERWSZY KROK
Zajęcia indywidualne z pacjentami oddziału psychosomatyki
i psychiatrii
13.02 godz. 10:15 Multimedi@

W karnawałowy nastrój wprowadzą nas walce J. Straussa
w wykonaniu Zespołu Kameralnego Orkiestry im. Telemanna z Bielska Białej pod
dyrekcją Piotra Sadowskiego,
skrzypka – kierownika artystycznego zespołu, inicjatora
i dyrektora artystycznego wielu
festiwali na Podbeskidziu,
a także prezesa Towarzystwa
Muzyki Dawnej im G.Ph.
Telemanna w Bielsku-Białej.
Podczas koncertu usłyszymy
m.in. J. Brahmsa, Fr. Lehara,
R. Sieczyńskiego oraz arie i duety z operetek w wykonaniu
znakomitej sopranistki Jolanty
Kremer.
WSTĘP WYŁĄCZNIE ZA ZAPROSZENIAMI
Zaproszenia (nieodpłatne) do
odbioru w Muzeum Zamek
w Oświęcimiu od 21 stycznia
2013 r. w godzinach otwarcia
muzeum.

Zabawki
przodków

Jeszcze do 17 lutego można
oglądać wystawę poświęconą
zabawkom.

Na wystawie „Miś, lala, koń na
biegunach” zobaczyć można
zabawki z dawnych lat. Misie,
wózki, ołowiane żołnierzyki,
malowane lale dorosłych
przenoszą w czasy dzieciństwa,
a najmłodszym pokazują, że
przed erą komputerów zabawa
także była cudowną przygodą.
Na ekspozycji prezentowany
jest też przedwojenny sprzęt
sportowy. Wystawa czynna
w godzinach otwarcia muzeum.

Z POEZJĄ NA TY
Warsztaty literackie dla młodzieży
13.02; 27.02 godz. 16:30
Klasoprac. I p.

BIBLIJNY PRZEGLĄD MIESIĄCA
Prowadzi ks. Zbigniew Zachorek
21.02 godz. 18:30
Klasoprac. I p.

DZIECIAKI NA KRAŃCU
ŚWIATA
Dzika Afryka
zajęcia edukacyjne w Kąciku
Malucha
dla dzieci w wieku 4–7 lat
14.02 godz. 16:30
Aula św. Wawrzyńca

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
dla młodzieży
22.02 godz. 16:00 Klasoprac. I p.

SPOTKANIE AUTORSKIE
Z KS. KAZIMIERZEM SOWĄ
„Moje syberyjskie podróże”
12.02 godz. 18:00 Aula
św. Wawrzyńca

PORA NA @KTYWNEGO
SENIORA
„Słowo na ekranie” – warsztaty
komputerowe
26.02 godz. 9:00 I gr.; 12:00
II gr.; 15:00 III gr.; 18:00 IV gr.
28.02 godz. 9:00 V gr.; 12:00
VI gr.; 15:00 VII gr.; 18:00
VIII gr.
Czytelnia Internetowa

KLUB CZYTAJĄCYCH RODZIN MAMO, TATO CHCĘ ZO20.02 godz. 17:00 Klasoprac. I p. STAĆ… TANCERZEM
28.02 godz. 16:30 Aula
św. Wawrzyńca
DEMONTAŻE LITERATURY
Trzy pogranicza Eugeniusza
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
Tkaczyszyna-Dyckiego
dla dorosłych
Prowadzi dr hab. Jarosław
28.02 godz. 17:30 Sala KonFazan
ferencyjna
20.02 godz. 18:00
Aula św. Wawrzyńca
KONKURS NA KSIĄŻKĘ
MIESIĄCA
PORA NA @KTYWNEGO
Konkurs trwa przez cały mieSENIORA
siąc luty, rozstrzygnięcie 28.02
Dawno temu w naszym mieście. Spotkania z historią
UWAGA! Od 23 stycznia uru21.02 godz. 10:00
chomiony zostanie bezpłatny
Aula św. Wawrzyńca
autobus do Biblioteki przejeżUPRAWIAJ TURYSTYKĘ GÓR- dżający przez cały Oświęcim
SKĄ Z PTT – baza w bibliotece na trasie Stare Stawy – Galeria
Książki – Stare Stawy.
Chorwacja. Prowadzi Barbara
Wawrzyniak
21.02 godz. 18:00
Aula św. Wawrzyńca

Centrum Żydowskie
pl. ks. J. Skarbka 5, Oświęcim,
tel. 33 844 70 02,
www.ajcf.pl

POD PATRONATEM „GZO”

Filmowa droga
porozumienia

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu zaprasza na pokazy
pofestiwalowe 8. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego
„Żydowskie Motywy”.
Warszawski festiwal poświęcony jest narodowi żydowskiemu, jego tradycji, tożsamości
narodowej i kulturowej oraz
historii, zarówno współczesnej,
jak i na przestrzeni dziejów.
Organizatorzy, czyli Stowarzyszenie Żydowskie Motywy
chcą przechować dorobek kultury i tradycji jako źródła cywilizacji judeochrześcijańskiej
poprzez ekspresję artystyczną
w sztuce filmowej. Zależy im,
aby dzieła kinematograficzne

na tematy żydowskie docierały
zwłaszcza do młodej widowni,
która stoi dziś przed trudnymi
problemami współczesności,
jak terroryzm, nietolerancja
i nienawiść.
– Poprzez twórczość artystyczną – dzieło filmowe, chcemy
znaleźć drogi porozumienia ze
wszystkimi społecznościami religijnymi, narodowościowymi,
kulturowymi w celu lepszego
wzajemnego poznania się i zrozumienia różnorodnych racji,
pokazania przede wszystkim
tego, co nas łączy – mówi Ewa
Szprynger, prezes Stowarzyszenia Żydowskie Motywy
w Warszawie.
– In

Pokazy pofestiwalowe
11 lutego (poniedziałek),
godz. 17:00

Wesołych świąt, reż. Luca
Marvanyi (Izrael 2011, 32’)

Moja Australia, reż. Ami Drozd
(Polska, Izrael 2011, 90’)
Przesłuchanie, reż. Udo Prinsen (Holandia 2011, 6’)
Obietnica, reż. Morten BH,
Kirsten Dehlholm, Henning
Carlsen (Dania 2010, 8’)
Lawnswood Gardens, reż. Paweł
Kuczyński (Polska 2011, 53’)

25 lutego (poniedziałek),
godz. 17:00

18 lutego (poniedziałek),
godz. 17:00
The „Socalled” Movie, Garry
Beitel (Kanada 2010, 88’)
Ala z elementarza, reż. Edyta
Wróblewska (Polska 2010, 29’)

Rachunek szczęścia, reż. Irek
Dobrowolski (Polska 2010, 74’)
Ucięta dyskusja, Danae Elon
(Kanada 2009, 82’)
Wszystkie filmy w polskich wersjach językowych. Wstęp wolny.
Pokazy filmowe organizowane
są dzięki uprzejmości
organizatora Miedzynarodowego Festiwalu Filmowego
Żydowskie Motywy – Stowarzyszenia Żydowskie Motywy
www.jewishmotifs.org.pl
Reklama
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GŁOŚNIK KULTURALNY
Oświęcimskie Centrum Kultury
ul. Śniadeckiego 24, Oświęcim,
tel./fax: 33 842 25 75
www.ock.org.pl, ock@ock.org.pl

Wydarzenia w OCK
23.01 godz. 17:00 „Z pamiętnika mojej babci – Moja
Anno – Anno Domini 1945” –
program poetycki Agaty Jezior
z okazji Dnia Babci i Dnia
Dziadka

szych oraz piosenki. Stąd
26.01 godz. 17:00 „Z paznane są popularne pieśni,
miętnika powstańca – pieśni,
takie jak: „Jak to na wojence
wiersze i wspomnienia” –
ładnie”, „Marsz strzelców”,
koncert z okazji 150. rocznicy
„W krwawym polu srebrne
powstania styczniowego
w wykonaniu Joanny Błażejptaszę”. Wstęp za zaprosze-Łukasik (fortepian, recytacje),
niami – zaproszenia do odPawła Łukasika (altówka,
bioru w Informacji OCK.
słowo wiążące) i Andrzeja
Lichosyta (baryton liryczny)
1.02 godz. 17:00 „Niektórzy
lubią Szymborską” – program
w wykonaniu grupy żywego
słowa Infinitas

8.02 „Balladyna” – spektakle
dla młodzieży szkolnej (bilety
w placówkach oświatowych)
8.02 godz. 19:00 Koncert
Mesajah i Adro, support Twoja
Stara Sound System

16–17.02 „Ferie z fantastyką... po feriach”, czyli IV
Oświęcimskie Dni Fantastyki
czytaj obok

20.03 godz. 8:30, 10:15
„Kopciuszek” – spektakle dla
dzieci (bilety w placówkach
oświatowych)

18.02 godz. 16:00 „Złote
Gody” – jubileusz pożycia
małżeńskiego

7.04 godz. 16:00 „Single i remiksy” – spektakl komediowy
z udziałem Anny Muchy, Weroniki Książkiewicz, Wojciecha
Medyńskiego i Lesława Żurka
czytaj obok

22.02 godz. 17:00 „Muzyczne popołudnia w OCK”
– spotkanie 5. Zgłoszenia do
18.02

25.01 godz. 19:00 „Dobre
Rockowania” – ósma edycja
– zagrają zespoły: Hitchhikers
(hard rock), Besides (post
rock/alternatywa), Overdrive
(hard rock/classic rock)

3.02 godz. 15:00 „Rycerz
niezłomny” – teatralna
opowieść o życiu i śmierci
św. Maksymiliana

11.02 godz. 16:00 „Złote
Gody” – jubileusz pożycia
małżeńskiego
12.02 godz. 16:00 „Złote
Gody” – jubileusz pożycia
małżeńskiego
14.02 godz. 16:00 „Złote
Gody” – jubileusz pożycia
małżeńskiego
15.02 godz. 18:00 „Tango”
– koncert w wykonaniu Doroty Lulki i kwartetu Milonga
Baltica

„Z pamiętnika powstańca –
pieśni, wiersze i wspomnienia” to koncert poetycko-muzyczny o charakterze
patriotycznym, oparty na
autentycznych wspomnieniach powstańców spisanych niekiedy pospieszną
ręką w osobistych notesach,
gdzie obok opisów wydarzeń znajdowały się także
wiersze, listy do najbliż-

Terapia śmiechem

26.02 godz. 18:00 „Się kochamy” – spektakl komediowy
z udziałem Edyty Olszówki,
Lesława Żurka i Rafała Cieszyńskiego
czytaj poniżej
1.03 godz. 10:00 58. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
– eliminacje powiatowe
czytaj obok
10.03 godz. 17:00 „Śmiechoterapia” – program muzyczny w wykonaniu Krystyny
Sienkiewicz
czytaj poniżej
13.03 godz. 17:00 „Garść
nutek na smutek” – program
w wykonaniu grupy wokalno-instrumentalnej Wariant M
19.03 godz. 17:00 58. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
– koncert laureatów eliminacji
powiatowych

Miłosny trójkąt

Zapraszamy na prześmieszny program Jedną z najlepszych komedii na świecie,
muzyczny w wykonaniu królowej ka- pełną nieoczekiwanych zbiegów okobaretu Krystyny Sienkiewicz.
liczności i zwrotów akcji będzie można
10 marca o godz. zobaczyć w OCK.
17:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury wystąpi legenda
polskiej sceny kabaretowej, uwielbiana
przez publiczność
Krystyna Sienkiewicz w programie
muzycznym
pt.
„Śmiechoterapia”.
Krystyna Sienkiewicz w swoim recitalu rozbawi publiczność nie tylko
śpiewając, ale również pląsając w rytm
znanych wszystkim
szlagierów.
Bilety: 40 zł (parter),
30 zł (balkon).
– adam

26 lutego o godzinie 18:00
w Oświęcimskim Centrum
Kultury wystąpią artyści polskiej sceny, filmu i telewizji –
Edyta Olszówka, Leszek Żurek,
Rafał Cieszyński – w spektaklu
komediowym w reżyserii Dariusza Taraszkiewicza pt. „Się
kochamy”.
Sztuka ta – autorstwa Murraya
Schisgala, jednego ze scenarzystów legendarnego filmu Sydney`a Pollack`a pt. „Tootsie”
– to doskonała farsa o przewrotności ludzkiej natury i historii, która tak bardzo lubi się
powtarzać – opowieść o klasycznym trójkącie miłosnym,
w której seria intryg knutych
przez bohaterów prowadzi do
zaskakującego finału.

Wystawy
25.01–10.02 „Gwiezdne wojny” – kosmiczna wystawa

11.05 godz. 17:00 „Żarty się
skończyły” – nowy program
kabaretu „Paranienormalni”

Wstęp wolny

Wstęp wolny

4–28.02 „Malarstwo” – wystawa prac Małgorzaty Górnisiewicz

27.04 godz. 19:00 „Mayday” – spektakl komediowy
w wykonaniu artystów Teatru
Bagatela w Krakowie
czytaj obok

23.02 godz. 15:30 „Ożenek”
– spektakl w wykonaniu grupy
teatralnej „Verbum” z Zespołu
Szkół nr 1 w Oświęcimiu

25.01 godz. 10:00 „Tajemnica skarbu na kurzej nóżce”
– spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru Trip. Wstęp wolny

Galeria „Tyle światów”

„Się kochamy” to wspaniale
napisane dialogi, humor przywodzący na myśl najlepsze,
amerykańskie komedie filmo-

we i historia, która, mimo iż od
jej stworzenia upłynęło ponad
czterdzieści lat, nic nie straciła ze
swej aktualności. To niezwykle
zabawna, a jednocześnie mądra
opowieść o niebezpieczeństwie
mogącym czyhać na odnawianie zapomnianych znajomości,
a przede wszystkim – o nieokiełznanej potrzebie miłości.
W pierwszych scenach spektaklu poznajemy Harrego (Rafał Cieszyński) i Milta (Lesław
Żurek), dawnych przyjaciół ze
szkolnej ławy. Pierwszy stoi na
życiowej krawędzi, drugi sku-

W Oświęcimskim Centrum
Kultury wystąpi nie tylko
Mariolka, ale również inni
pokręceni i zakręceni, czyli
Kabaret „Paranienormalni”
z programem pt. „Żarty się
skończyły”.
Koniec żartów, śmiechów
i chichów! Po 8 latach działalności scenicznej „Paranienormalni” porzucają wygłupy na rzecz prawdziwego,
szlachetnego teatru. Skecze
zamienią się w etiudy, a coverowe piosenki w utwory
pełne głębokiego przekazu.
Żarty się skończyły! Teraz
Mariolka zmierzy się z ciężarem greckich tragedii, a Balcerzak podejmie się głównej
roli w dziele Szekspira.
Bilety: 55 zł (parter), 45 zł
(balkon)
tecznie udaje zadowolenie ze
swojego dotychczasowego życia. Pozornie nie mogą bardziej
się różnić, jak się jednak okaże, mają więcej wspólnego niż
zdradzać może pierwszy rzut
oka. Równie silnie, co wplątana w tę intrygę kobieta (Edyta
Olszówka), połączy ich most,
z którego chcąc nie chcąc będą
po wielokroć skakać...
Spektakl miał premierę we
wrześniu ubiegłego roku.
Bilety: 70 zł (parter), 60 zł (balkon).
– adam

Na wystawie znajdą się unikatowe plakaty, pamiątki,
zdjęcia i gadżety związane
z kosmiczną sagą George’a
Lucasa.
Eksponaty, które znajdą
się na wystawie pochodzą
przede wszystkim z prywatnej kolekcji Michała
Smolarka – miłośnika Star
Wars, osoby od lat związanej z Oświęcimskim Klubem Fantastyki, który działa
w Oświęcimskim Centrum
Kultury.
25.01–10.02 „Świat utracony,
świat ocalony...” – wspomnienia oświęcimskich Sybiraków

Uniwersytet Trzeciego
Wieku
22.01 godz. 14:00 Z cyklu:
„Na drogach Europy. Kultura
i sztuka państw europejskich”
– „Włoskie dwory renesansowe” – mówi dr Janusz Wałek
29.01 godz. 14:00 „Afganistan” – mówi Grzegorz Gniady

Wywiedzione ze słowa

Oświęcimskie
1 marca o godzinie 10:00 w OCK odbę- Centrum Kultury
dą się eliminacje powiatowe 58. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Konkurs jest imprezą otwartą – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych
i prowadzony będzie w formie
czterech odrębnych turniejów:
recytatorskiego, „wywiedzione
ze słowa”, teatrów jednego aktora, poezji śpiewanej. Konkurs
prowadzony będzie w drodze
wielostopniowych przeglądów,
a warunkiem uczestniczenia
w nim będzie przygotowanie
interpretacji repertuaru lub
zrealizowanie monodramu –
którego uczestnik nie prezentował w poprzednich bądź innych konkursach.

Organizatorem eliminacji powiatowych w Oświęcimiu jest
Oświęcimskie Centrum Kultury, które przyjmuje zgłoszenia
do 14 lutego 2013 roku. Koncert
laureatów eliminacji powiatowych odbędzie się 19 marca
2013 roku o godzinie 17:00.
Regulamin konkursu na stronie www.ock.org.pl/. Szczegółowych informacji o eliminacjach udziela Maria Kwaśniak,
tel. (33) 842-57-82, e-mail: instruktorzy@ock.org.pl/.
– adam

Ferie po feriach
Co prawda tradycyjne lutowe „Ferie
z fantastyką” wypadają później niż te
szkolne, ale dla fanów fantastyki to nie
problem.
16 i 17 lutego w Oświęcimskim
Centrum Kultury odbędzie się
czwarty konwent przygotowany przez Klub Fantastyki i Klub
Anime działający w Oświęcimskim Centrum Kultury.
Z pewnością nie zabraknie
atrakcji dla miłośników szeroko rozumianej fantastyki, gier
RPG, planszowych, karcianych
i bitewnych – każdy będzie
mógł spróbować swych sił. Tradycyjnie na stoiskach będzie
można zakupić gry i różne ga-

dżety, spotkać się z ciekawymi
gośćmi, a także skorzystać z bloku tematycznego poświęconego
mandze i anime. Konwentowi
będzie towarzyszyć wystawa
prac osób związanych z klubami fantastyki i anime. Wstęp na
imprezę jest bezpłatny.
– adam

„Mayday” w Oświęcimiu
Jedną z najlepszych komedii na świecie,
pełną nieoczekiwanych zbiegów okoliczności i zwrotów akcji będzie można
zobaczyć w OCK.

27 kwietnia 2013 roku o godzinie 19:00 w Oświęcimskim
Centrum Kultury zostanie zaprezentowany przez artystów
Teatru Bagatela w Krakowie

„Nasze Kino”

spektakl komediowy w reżyserii Wojciecha Pokory, pt. „Mayday”. Spektakl od dziewiętnastu
lat gości na krakowskiej scenie,
ciesząc się niebywałą popular-

nością wśród widzów (ponad
1250 spektakli), rozśmieszając
do łez i bawiąc swym szalonym
humorem.
„Mayday” Raya Conneya –
autora najbardziej kasowych
i z pewnością najśmieszniejszych fars, jakie powstały na
Wyspach Brytyjskich w ciągu
ostatnich lat i szturmem zdobyły teatry zachodniej Europy
i Broadwayu. To historia londyńskiego taksówkarza bigamisty, któremu przez lata udaje się
bezkolizyjnie lawirować między
dwiema kochającymi go żonami. Na skutek wypadku ulicznego jego tajemnica wychodzi na
jaw, wywołując lawinę komplikacji. Bohater miota się, usiłując ukryć podwójne życie przed
małżonkami, mediami i policją.
Znakomity komizm sytuacji
fabularnych i języka sprawia,
że „Mayday” od wielu lat bawi
i rozśmiesza do łez.
Czas: 135 minut z przerwą, bilety: 60 zł (parter), 50 zł (balkon).
– adam

25.01 godz. 13:45, 16:00,
26–31.01 godz. 17:45, 20:00,
1–7.02 godz. 20:00

„Życie Pi” (12 l.), film produkcji USA z 2012 roku, reżyseria
Ang Lee, czas 127 minut (3D)
15–21.02

„Strażnicy marzeń” (b.o.), film
produkcji USA z 2012 roku,
reżyseria Peter Ramsey, czas
97 minut (2D i 3D)
21–24.01 godz. 10:00 (3D),
16:00 (2D)
„Supermarket” (15 l.), film
produkcji polskiej z 2012 roku, reżyseria Maciej Żak, czas
84 minuty (2D)
21–24.01 godz. 18:00
„Manipulacja” PREMIERA
(15 l.), film produkcji niemiecko-szwajcarskiej z 2011 roku,
reżyseria Pascal Verdosci, czas
90 minut (2D)
21–24.01 godz. 20:00

„Kanadyjskie sukienki” PREMIERA (15 l.), film produkcji
polskiej z 2011 roku, reżyseria
Maciej Michalski, czas 125
minut (2D)
1–7.02 godz. 17:45

„Gdzie jest Nemo” (b.o.),
film produkcji USA z 2003
roku (edycja 2012), reżyseria
Andrew Stanton, Lee Unkrich,
czas 101 minut (3D)
25.01 godz. 12:00,
26–31.01 godz. 16:00,

„Les Misérables – Nędznicy”
(12 l.), film produkcji USA
z 2012 roku, reżyseria Tom
Hooper, czas 157 minut (2D)
8.02 godz. 16:00,
9–14.02 godz. 17:00, 20:00

„Tango Libre” (15 l.), film
produkcji belgijsko-francuskiej
z 2012 roku, reżyseria Frederic
Fonteyne, czas 90 minut (2D)
15–21.02

„Zambezia” PREMIERA (b.o.),
film produkcji RPA z 2012 roku, reżyseria Wayne Thornley,
czas 83 minuty (3D)
1–2.02 godz. 16:00,
4.02 godz. 16:00,
6–7.02 godz. 16:00
„Niemożliwe” PREMIERA
(15 l.), film produkcji hiszpańsko-amerykańskiej z 2012
roku, reżyseria Juan Antonio
Bayona, czas 114 minut (2D)

repertuar
„naszego kina”
dostępny
na stronie
www.ock.org.pl

Singlem być
Spektakl komediowy „Single i remiksy” ponownie zagości w Oświęcimiu.
7 kwietnia o godzinie 16:00
w Oświęcimskim Centrum
Kultury wystąpią gwiazdy
polskiej sceny, filmu i telewizji – Anna Mucha, zamiennie
Weronika Książkiewicz lub
Katarzyna Glinka, Wojciech
Medyński i Lesław Żurek –
w komediowym spektaklu
z tekstem Marcina Szczygielskiego w reżyserii Olafa Lubaszenki pt. „Single i remiksy”.
To komedia demaskująca mechanizmy korporacyjnych stosunków i obnażająca rzeczywisty
charakter życia wielkomiejskich
singli, pozornie gloryfikujących
swoją niezależność i swobodę,
a tak naprawdę stających się niewolnikami wychwalanej przez
siebie wolności i kariery...
Magda – kobieta sukcesu, prezes wielkiej korporacji wydawniczej, stawia na singli. W fir-

mie, którą dowodzi, szansę na
karierę mają tylko single, więc
wszyscy, którzy singlami nie
są, wolą ukrywać swoje związki. Gdy korporacja zostaje
wchłonięta przez inną, a nowe
szefostwo postanawia zmienić

charakter firmy na prorodzinny,
Magda wpada w panikę. Tym
większą, że do Polski wysłany
zostaje nowy przełożony, którego zadaniem ma być zweryfikowanie przede wszystkim jej
pracy. Magda natychmiast musi
zdobyć partnera. Dochodzi do
wniosku, że najlepszym rozwiązaniem będzie wydanie służbowego polecania.
Czas trwania: 120 minut
z przerwą, bilety: 70 zł (parter),
60 zł (balkon).
http://www.singleiremiksy.com
– adam
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rozmaitości 13

12 kultura
oświęcim na starej fotografii
ze zbiorów tadeusza firczyka

Rocznica
oswobodzenia
Oświęcimia

pejzaż za mgłą

BOGNA WERNICHOWSKA

Nim zacznie się bal

P

rzygotowania do tanecznych wieczorów rozpoczynane na kilka tygodni
wcześniej nim kalendarz
pokazał dzień Trzech Króli, kiedy to w XIX stuleciu odbywały
się pierwsze tłumne karnawałowe bale. A później – nieomal co
wieczór – tańce w większym czy
mniejszym gronie.
Każda panna czy pani pragnęła
przy takiej okazji wyglądać uroczo, modnie, elegancko… I rzecz
jasna, coraz odmiennie…
Dla majętnych dam nie stanowiło to problemu. Kiedy Anna
z Tyszkiewiczów Potocka,
secundo voto Wąsowiczowa
urządzała na zamku w Zatorze
karnawałowe bale, pamiętnikarze opisywali coraz to inne
toalety hrabiny. Pani Anetka,
będąc w drugim dziesięcioleciu XIX wieku damą w latach
dojrzałych, ale wciąż pragnącą
się podobać, kazała sobie uszyć
Oświęcim, Rynek Główny 1945 r. Zdjęcie wykonano kilka
na karnawał aż 12 sukien balodni po wyzwoleniu miasta (strona północna rynku)
wych we wszystkich odcieniach
barwy złocistej, a także zieleni.
Toalety ozdobione były kosztownymi koronkami, kunsztownym haftem, aplikacjami
z drobnych pereł, złotych listków czy srebrnych rozetek. Do
każdej z nich hrabina miała odpowiednią biżuterię i przybranie fryzury…
Inne zaproszone na zabawy do
zamku w Zatorze damy mogły
tylko podziwiać toalety pani
Anetki i ewentualnie starać się
uszyć podobnie piękną suknię

przy pomocy dworskiej garderobianej czy żydowskiego
krawca z Oświęcimia, Libiąża
albo Trzebini.
W cztery dziesiątki lat później
ton karnawałowej elegancji
w ziemi oświęcimskiej nadawała młoda i pełna uroku Ludwina z Jordanów Bobrowska,
właścicielka dóbr Poręba, żona
powszechnie lubianego w kręgach ziemiaństwa Ignacego Bobrowskiego.
Bobrowscy w karnawale urządzali bale i kuligi, stąd pani
Ludwina często pokazywała się
w coraz to innej toalecie – nad
wyraz oryginalnej. Miała pewne uzdolnienia artystyczne –
potrafiła malować na jedwabiu,
tkać, dziergać koronki i haftować, mogła więc wykorzystać
swe umiejętności w projektowaniu i ozdabianiu strojów.
Plotkowano o garderobie Ludwiny, uważając, że dziedziczka z Poręby wydaje na suknie
krocie… Sama pani przyznała
potem w gronie znajomych
dam, że od dwóch lat ma trzy
suknie balowe z gładkich materiałów – szafirową, pąsową
i o barwie soczystej zieleni. Ale
każdą z nich przerabiała wraz
z domową szwaczką pięciokrotnie, zmieniając hafty, falbany,
girlandy i przybranie dekoltów
– stąd wrażenie, że jest pierwszą elegantką wśród ziemianek
w powiecie oświęcimskim…
Mieszkanki miasta – córki
i żony urzędników, przedstawi-

ciele wybranych zawodów i co
majętniejszych kupców, też starały się zabłysnąć karnawałową
elegancją. Niektóre jeździły aż
do Krakowa, aby w tamtejszych
składach materiałów – prowadzili je Izraelici mieszkający
na ogół na Stradomiu – nabyć
sztuki tafty, mory, połyskującej
gazy czy jedwabiu. Dodatki do
stroju dobierano w Oświęcimiu, gdzie w sklepach galanteryjnych, przed sezonem zabaw,
było wiele sztucznych kwiatów,
koronek, lśniącej pasmanterii
w przystępnych cenach. Podobnie jak pantofelki szyte na wzór
wiedeńskich…
Mężczyźni znacznie mniej
uwagi poświęcali wieczorowym strojom. Wiadomo, że
wyjmą z szafy i polecą odświeżyć posiadany już frak czy wizytowy surdut. Młody człowiek
po maturze bądź obejmujący
stanowisko dostawał tę sztukę garderoby od rodziców na
drogę w dorosłość. Oddadzą
też do prania i krochmalenia
parę koszul ze sztywnym gorsem. Dokupią co najwyżej parę
białych rękawiczek, pomadę
do włosów pachnącą lawendą
i wodą kolońską. I przygotowania, by godnie zaprezentować się podczas karnawału
będą ukończone…
W przededniu balu mężczyźni szli do parowej łaźni, a rankiem do fryzjera, by przyciął
włosy i nadał kształt fryzurze
przy pomocy pomady, bry-

lantyny, a czasem i żelazek do
fryzowania czupryny, baczków
i podkręcania wąsów. Kobiety
zamawiały fryzjera do domu
– zwykle już na parę tygodni
wcześniej – przed karnawałem.
Do mniejszych miast przyjeżdżali młodzi mistrzowie
grzebienia, by z dala od konkurencji znanych fryzjerów wyrobić sobie renomę. Przez cały
wiek XIX fryzury balowe były
kunsztownie upinane z długich
włosów – własnych, bądź zakupionych u perukarza tresek i loków… ozdabiano je klamrami,
sztucznymi kwiatami, hiszpańskimi grzebieniami rzeźbionymi w róże…
Popołudnie przed balem niewiasty spędzały na ostatnich
przygotowaniach – na powieki
kładły kompresy z rumianku
i herbaty, twarz i szyję smarowały słodką śmietanką. Paznokcie
polerowały irchą… Z przyborów do makijażu używano tylko „pudrowanych papierków”
zapewniających bladą, matową
cerę. Usta – aby nabrały koloru – należało zagryźć przed
wejściem do salonu. Szminek
używały tylko aktorki na scenie i kobiety złych obyczajów…
Jedyną korektą urody był węgielek przyciemniający brwi
i tzw. różowy wosk nakładany
dyskretnie na kości policzkowe.
Pod koniec XIX wieku z Paryża
przyszła moda na zakrapianie
oczu atropiną, aby dzięki rozszerzeniu źrenic spojrzenie nabrało głębi… Jednakże po takie
środki sięgały tylko zamężne
damy. Panny miały być naturalnie świeże i przyciągać urokiem
młodości.
Reklama

Tak wyglądał Rynek Główny w maju 1945 r. Na zdjęciu widać opuszczone kamieniczki i betonowy bunkier

Horoskop
Baran 21.03–20.04

Jeśli uważasz, że do życia uczuciowego zakradła się nuda i poczucie niespełnienia, to uważaj,
żeby nie popełnić głupstwa. Doceń to, co masz i bliskich ludzi.
Nowe znajomości tylko na początku mogą się wydawać ekscytujące. Zadbaj o zdrowie i finanse – może warto pomyśleć
o koncie oszczędnościowym?
Byk 21.04–21.05

Jeśli Byki zastanawiają się nad
małżeństwem, to nie ma sensu
długo rozmyślać. Rozpoczął się
dobry rok dla takich decyzji,
więc można planować wesele.
Na koncie nie zabraknie środków, tylko o zdrowie trzeba zadbać i uważać na drogach.
Bliźnięta 22.05–22.06

Flirtuj, baw się, śmiej. Jeśli jesteś
w stałym związku, to poprzestań
na tym, aby nie przekroczyć
granic. Zresztą nie unikniesz teraz nieporozumień. Zadbaj o atmosferę w pracy, raczej się teraz
nie wychylaj z rewolucyjnymi
pomysłami.
Rak 23.06–22.07

Wolne Raki stworzą taką atmosferę, że nikt się im nie
oprze. Raki w związkach przeciwnie – będą narzekać i marudzić. Trzeba jednak pamiętać,
że szkodzą same sobie. W pracy pozytywnie, wysiłki dostrzeżone. Szykuje się też jakaś dodatkowa oferta.

Lew 23.07–23.08

W pracy spokój, nie musisz
się niczym martwić, a raczej
spodziewać premii lub innych
bonusów. Zdrowie dopisuje,
nastrój też, choć może Ci nie
dawać spokoju pewien spór,
którego nie potrafisz rozwiązać. Może spotkanie rodzinne
pozwoli wyjaśnić problem?

Twój temperamencik da o sobie
znać i wielu ludzi przetrze oczy
ze zdumienia, widząc, do czego
jest zdolny Lew. Dobra forma fizyczna sprzyja zajęciom ruchowym – może warto się zapisać
Koziorożec 22.12–20.01
na kurs tańca i zostać lwem parPotrzebujesz spokoju, może
kietu? Praca zejdzie na dalszy
warto wyjechać i zapomnieć na
plan i tak ma być.
chwilę o codzienności? EnerPanna 24.08–23.09
gii do działania nie zabraknie,
Nie zabraknie silnych emocji wykorzystaj ją w pozytywnym
– od złości do euforii. Pojawi celu, bynajmniej nie chodzi
się też zazdrość – partnerzy Pa- o jeszcze dłuższe przebywanie
nien muszą uważać, bo nawet w pracy. Spodziewaj się financień podejrzenia będzie miał sowej poprawy.
koszmarne skutki. Pieniądze Wodnik 21.01–19.02
dopiszą, warto inwestować.
Wymagający Wodnik otworzy
Waga 24.09–23.10
się teraz na nowe znajomości.
Czas na zabawę i luz. Twojemu W relacjach z bliskimi częuśmiechowi mało kto się teraz ściej będzie okazywać uczucia
oprze. Jeśli chodzi o ścieżkę i sprawiać drobne przyjemkariery, to nie oglądaj się na in- ności. W pracy poradzi sobie
nych, rób swoje. Przyjmowanie z każdą przeszkodą. Warto zanowych propozycji i zmiana dbać o regularny ruch na świepracy nie są w tym momencie żym powietrzu.
korzystne. Na przyjemności za- Ryby 20.02–20.03
robisz dodatkowym zleceniem. Będziesz się zagłębiać w sobie,
Skorpion 24.10–22.11
analizować i podsumowywać
Jeśli dopada Cię zły nastrój życiowe osiągnięcia i porażki.
i czarne myśli, to się nie daj, Tylko się nie daj czarnym mytylko poszukaj dobrego towa- ślom! Pamiętaj, że wiele zalerzystwa do zabawy. W bliskiej ży od osobistego nastawienia.
rodzinie zdziwią Cię niespo- Szczęście czeka, aż je zauwadziewane wydarzenia. W pracy żysz. Rozejrzyj się – łatwo potrwaj przy swoim zdaniu, nie minąć coś, co jest najbliżej.
daj się sprowokować. Warto za– Selene
cząć oszczędzać.

Reklama

ogłoszeniA
DROBNE
Pożyczki do 10 tys.
88-282-72-42
Bank Ci odmówił? Zadzwoń!
72-352-45-04

KUPON
„GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ”

krzyżówka
1/2013
Litery uporządkowane
od 1 do 27 utworzą
rozwiązanie, które
wraz z kuponem nr
1 naklejonym na
kartę pocztową należy
dostarczyć do 13 lutego
2013 r. do redakcji
GZO, Oświęcimskie
Centrum Kultury,
ul. Śniadeckiego 24
w Oświęcimiu. Na zwycięzcę losowania czeka
nagroda. Prawidłowe
rozwiązanie krzyżówki
nr 12/2012 brzmi „Nikt
nie przeskoczy własnego cienia”. Nagrodę –
podwójne zaproszenie
do „Naszego Kina”
otrzymuje p. Wanda
Gierek z Oświęcimia.
Gratulujemy i prosimy
o kontakt z redakcją.

Poziomo:

Pionowo:

1. Pije do niego Kuba;
2. Eskorta, asysta;
* Kraina ze Strasburgiem;
3. Rogacz z naszych lasów;
4. Antonim twardziela;
* Impreza w filharmonii;
5. Persona;
6. Smaczny grzyb wiosenny;
* Broń szermierza;
7. Między kambrem a sylurem;
8. Koks dla sportowca;
* W powietrzu po deszczu;
9. Lewy dopływ Wisły;
10. Mocna nić szewska;
* Obrzęd, ceremonia;
11. Rakiety śnieżne;
12. Ciżba, natłok;
13. Filozoficzna doskonałość;
14. Religia Mahometa;
15. Schemat programu radiowego;
16. Zdobi niebo po burzy;
17. Gatunek gryki;

A) Detektyw z Baker Street;
* Dzień wolny od pracy;
B) Dmuchany w namiocie;
C) Szarfa;
* Ruchomy element broni palnej;
D) Specjał, cymes;
E) Organ;
* Dawniej towarzysz broni;
F) Niebieski zwierzyniec;
G) Sadzone, ale nie rośnie;
* Miękka tkanina;
H) Ostry w szpitalu;
I) Grupa od 3 do 9 osób;
* Sweter bez kołnierza;
J) Potocznie o płycie gramofonowej;
K) Naczynie na mleko;
* Koncertowe podium;
L) Spiekota, żar;
Ł) Opłata za najem;
M) Kierowca bombowca;
N) Spadek, spuścizna;
O) Mleczna na niebie;
P) Wedyjska modlitwa.

Okiem Pepasia

KOLEJNE WYDANIE
„GZO”
18 lutego 2013 R.
„gzo” W FORMIE
ELEKTRONICZNEJ
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Hokejowa karuzela nabiera coraz większego tempa

Blisko fazy play-off

Oświęcimscy hokeiści walczą
o możliwie najlepszą pozycję
przed startem w play-off. W tej
fazie wystąpi sześć zespołów,
bo tylko najlepsza ekipa sezonu regularnego – KH Ciarko
Sanok ma już zagwarantowany
udział w półfinale. Podopieczni
Tomasza Piątka mają czego żałować po pechowo przegranych
meczach w Krakowie i Jastrzębiu. Ważne punkty udało się
zdobyć za to w starciu z katowickim beniaminkiem.
Aksam Unia po raz trzeci w tym
sezonie przegrała w Krakowie.
Po dwóch tercjach „Pasy” prowadziły już 4:1, a na początku trzeciej odsłony było 5:2.
Oświęcimianie jednak nie rezygnowali i dwukrotnie „zapalili”
czerwone światło nad bramką
Rafała Radziszewskiego. Końcówka była bardzo nerwowa. Na
39 sekund przed końcową syreną Peter Tabacek trafił w słupek
i krakowianie w bardzo szczęśliwych okolicznościach „do-

wieźli” skromne zwycięstwo do
ostatniej syreny.
– Tracimy gole po prostych błędach – przyznaje drugi trener
Aksam Unii, Waldemar Klisiak.
– W Krakowie całkowicie przespaliśmy drugą tercję, która zadecydowała o naszej porażce.
Próbowaliśmy ambitnie „gonić

wynik”, ale zabrakło czasu i troszeczkę szczęścia – dodaje Waldemar Klisiak.
Oświęcimianie nie zachwycili
w spotkaniu z „Gieksą”, ale cel
osiągnęli. Wygrali 5:3 i odskoczyli beniaminkowi w ligowej
tabeli. Najciekawsza była trzecia partia. Mogły się zwłaszcza

czemu rywal zdołał zmienić
wynik z 5:1 na 5:3 – powiedział
Tomasz Piątek.
Biało-niebiescy byli bardzo blisko sprawienia niespodzianki
na „Jastorze”. Ostatecznie polegli jednak pechowo z JKH
Jastrzębie 3:2, po golu Macieja Urbanowicza na 75 sekund
przed końcem dogrywki.
Najwięcej emocji przyniosła
końcówka trzeciej tercji i dogrywka. Na krótko przed końcem regulaminowego czasu
miejscowi ukarani zostali karą
mniejszą i przed Aksam Unią
otworzyła się szansa do zgarnięcia pełnej puli.
Później sytuacja odwróciła się
niczym w kalejdoskopie, bo
sędziowie długo oglądali zapis wideo, gdy z „niebieskiej”
kropnął Miroslav Zatko. Gol
nie został jednak zaliczony.
Na początku dogrywki na karę
odesłany został Michał Kasperczyk, a oświęcimianie przeżywali ciężkie chwile. Osłabienie
udało się przetrzymać i wydawało się, że kibice w Jastrzębiu
będą oglądali rzuty karne. Nic
z tego. Biało-niebieskich pogrążył Maciej Urbanowicz.

Sezon regularny Polskiej Ligi Hokejowej wkracza w decydującą fazę
Comarch Cracovia – Aksam
Fot. (mac)
Unia 5:4 (1:0, 3:1, 1:3)
podobać dwa trafienia Mariu- Bramki: Chmielewski 8, Kosza Jakubika, który w szkolny stecki 24, Valcak 36, L. Laszkiesposób wygrywał pojedynki wicz 38, Dworak 44 – Rzeszutjeden na jeden z bramkarzem. ko 36, Różański 44, Tabacek 52,
Napastnik Aksam Unii oba Wojtarowicz 55.
gole zadedykował swojej żonie Aksam Unia Oświęcim - HC
Renacie.
GKS Katowice 5:3 (2:1, 1:0, 2:2)
– Dla nas najważniejsze są Bramki: Jakubik 44, 46, Skrzyppunkty – ocenia Tomasz Pią- kowski 10, Piotrowicz 20, Wojtek, trener Aksam Unii.
tarowicz 29 – K. Kalinowski 12,
– Ten mecz toczył się pod na- Frączek 47, Bepierszcz 57.
szą kontrolą. Sytuacja nieco JKH GKS Jastrzębie – Aksam
się skomplikowała, kiedy karę Unia 3:2 po dogrywce (0:0, 2:1,
meczu otrzymał Piotr Sarnik. 0:1, 1:0)
Musieliśmy bronić się przez Bramki: Kral 24, Danieluk 37,
Oświęcimianie przywieźli z Jastrzębia jeden punkt, choć 5 minut w osłabieniu i przyszło Urbanowicz 64 – Jakubik 25,
zmęczenie. Wysokie prowadze- Modrzejewski 50.
mogli pokusić się nawet o zgarnięcie pełnej puli
Fot. mac
nie trochę nas uśpiło, dzięki
– mac

Oświęcimskie drużyny rozpoczęły przygotowania do rundy
wiosennej

Takie same cele Unii i Soły
Występującej w czwartej lidze
– Sole i o klasę niżej notowanej
D&R Unii wiosną będą przyświecać identyczne cele. Jedni
i drudzy chcą zdobyć mistrzostwo w swoich ligach i wywalczyć awans. Taki scenariusz byłby wymarzony dla Oświęcimia.
Solarze rozpoczęli przygotowania wyjątkowo szybko.
W pierwszym zimowym sparingu ich rywalem na sztucznej
nawierzchni w Krakowie był
Hutnik Nowa Huta. Podopieczni Sebastiana Stemplewskiego
niespodziewanie wygrali 2:1
(dwa gole Jakuba Snadnego), ale
zamiast radości w ich obozie po
tym sparingu dominował smutek. Wszystko za sprawą poważnej kontuzji czołowej postaci
beniaminka – Pawła Cygnara.
Trener oświęcimian ma zatem
poważny ból głowy już na samym początku przygotowań.
W pierwszym meczu kontrolnym
solarze testowali sporą grupę
zawodników, którzy walczą o

miejsce w kadrze zespołu. Ta
najprawdopodobniej będzie zamknięta końcem stycznia, jeszcze przed krótkim, wyjazdowym obozem w Kleszczowie.
Przed inauguracją oświęcimianie spotkają się m.in. z Górnikiem Wesoła, Skrą Częstochowa, Szombierkami Bytom,
LKS Czaniec, GKS Jastrzębie,
Zaporą Porąbka oraz z zespołami występującymi w „Młodej
Ekstraklasie” – Piastem Gliwice
i Górnikiem Zabrze.
Tymczasem pierwszym sprawdzianem dla biało-niebieskich
miały być tradycyjne derby
Oświęcimia. Kluby nie doszły jednak do porozumienia
i mecz Unii z Sołą został ostatecznie odwołany.
Unici postanowili dochować tradycji rozgrywania gier
w ostatnią styczniową niedzielę… Dojdzie zatem do niecodziennego pojedynku między
piątoligowym liderem i kibicami Unii. Areną zmagań będzie

oczywiście stadion przy ul. Legionów. Początek w samo południe 27 stycznia.
Wszystko dzięki inicjatywie
biało-niebieskich fanów, do
której przychylnie ustosunkował się zarząd D&R Unii. Po
tym „nieoficjalnym sparingu”
podopieczni Jacka Dobrowol-

skiego rozegrają dziewięć spotkań kontrolnych. Pierwszym
sprawdzianem będzie mecz
z Niwą, który odbędzie się 2 lutego. Dzień później D&R Unia
zmierzy się z Tęczą Tenczynek,
a kolejny przeciwnik to Orzeł
Balin (9 lutego). W kalendarzu
unijnych sparingów są jeszcze: Przeciszovia Przeciszów
(10 lutego), Relaks Wysoka
(16 lutego), Górnik Brzeszcze
(23 lutego), Iskra Klecza Dolna
(2 marca), Orzeł Kozy (9 marca) i LKS Rajsko (16 marca).
– mac

Zamiast derbów Unii z Sołą, biało-niebiescy zagrają
z własnymi kibicami
Fot. mac

Udane starty podopiecznych Mariusza Pawlusa w kick-bo- Pływacy UKP Unii i SMS Oświęcim walczyli podczas mixerskich zawodach Pucharu Polski
strzostw Polski w Ostrowcu Świętokrzyskim

Złoty Paweł, srebrna Patrycja Dziewczyny lubią brąz
Z bardzo dobrej strony pokazali się podopieczni sensei Mariusza Pawlusa podczas otwartych zawodów Pucharu Polski
w kick-boxingu formuły K-1
Rules seniorów. Zawodnicy
Oświęcimskiego Klubu Karate
dwukrotnie stawali na stopniach podium.
Mistrzostwa
rozegrano
w Piotrkowie Trybunalskim,
a organizatorem zawodów był
klub „TOM CENTER” oraz
Polski Związek Kick-boxingu.
Będą one mile wspominane
w Oświęcimiu. Wszystko za
sprawą świetnej postawy Pawła Anlaufa i Patrycji Mostowik.
Anlauf wygrał kategorię wagową do 81 kg i zasłużenie sięgnął
po złoto. Z kolei jego klubowa
koleżanka zajęła drugie miejsce. Patrycja Mostowik minimalnie uległa reprezentantce
Polski – Agacie Warzybok. W
tym przypadku decyzja sędziów nie była jednogłośna.
– Bardzo cieszymy się z tych
medali, choć nie kryję, że liczy-

Paweł Anlauf wygrał w Piotrkowie Trybunalskim zawody
Pucharu Polski. Z lewej sensei Mariusz Pawlus.
Fot. zbiory klubu

łem także na złoty medal Patrycji Mostowik – ocenia sensei
Mariusz Pawlus.
– Nasza zawodniczka mocno
rozbudziła apetyty szczególnie
po walce półfinałowej, którą
wygrała przed czasem w drugiej rundzie. Równie efektownie przez półfinał przeszedł Pa-

weł Anlauf, zwyciężając także
w drugiej rundzie przez KO.
Różnica polegała na tym, że
Paweł poszedł za ciosem i wygrał także w finale, a Patrycji
zabrakło troszeczkę szczęścia
– zakończył sensei Mariusz
Pawlus.
– mac

Zimowe mistrzostwa Polski
w pływaniu będą się oświęcimiankom kojarzyły z brązowym kolorem. Sztafety UKP
Unii trzykrotnie stawały na
najniższym stopniu podium.
Na 25-metrowej pływalni
w Ostrowcu Świętokrzyskim
świetnie pływał uczeń oświęcimskiej Szkoły Mistrzostwa
Sportowego – Michał Poprawa.
Ten zawodnik najpierw walczył
podczas tureckich mistrzostw
świata, a niemal prosto z MŚ
wystartował w mistrzostwach
kraju. W Stambule Poprawa
zajął ósme miejsce w finale na
200 metrów stylem motylkowym. Jego czas to 1.54,20. Wygrał Japończyk Kazuya Kaneda (1.51,01). Michał Poprawa
szybciej popłynął w półfinale,
gdzie ustanowił nowy rekord
życiowy (1.53,38). Do nowego
rekordu Polski zabrakło zaledwie 0,30.
W Ostrowcu Świętokrzyskim
zawodnik SMS Oświęcim aż
czterokrotnie stawał na po-

dium. Dwukrotnie sięgnął
po złoto (100 i 200 metrów
„motylkiem”) i tyle samo razy
był trzeci (50 metrów „motylkiem” i 200 zmiennym). Silnym punktem oświęcimskiej
reprezentacji podczas MP były
tradycyjnie kobiece sztafety.
Brązowe medale na 4 razy 100
dowolnym zdobyły pływaczki
UKP Unii (Joanna Janiczek,
Alicja Ulatowska, Kamila Kunka, Katarzyna Górniak) i przy

okazji ustanowiły nowy rekord
kraju (3.48,53) w grupie juniorek 18–17-letnich). Oświęcimianki dorzuciły jeszcze dwa
brązy na 4 razy 50 metrów
i 4 razy 100 metrów stylem
zmiennym. W tych sztafetach
miejsce Kamili Kunki zajęła
Marlena Dudek.
Blisko kolejnego medalu w sztafetach były zawodniczki UKP
Unii na 4 razy 200 dowolnym.
Ostatecznie zostały sklasyfikowane na czwartej pozycji z niewielką stratą do trzeciej ekipy
– AZS AGH Kraków. Unitki
płynęły w składzie: Kamila
Kunka, Dorota Bajorska, Alicja
Ulatowska i Katarzyna Górniak. Ta ostatnia była trzecia
w finale na 100 metrów stylem
grzbietowym. Wynik Katarzyny Górniak na tym dystansie to
1,01,18. Oświęcimianka przegrała tylko z o dwa lata starszyKatarzyna Górniak wywal- mi Klaudią Naziębło (Juvenia
czyła brązowy medal na 100 Wrocław) i Mają Zawiszewską
metrów stylem grzbietowym (Śląsk Wrocław).
Fot. Marek Dorywalski
– mac

Koszykarskie finały powiatowej lice- Halowe mistrzostwa piłkarskie trampkarzy z okazji rocznicy wyzwolenia Oświęcimia
aliady chłopców

Mistrzowski
„Chemik”
Uczniowie Powiatowego Zespołu nr 2 w Oświęcimiu sięgnęli po mistrzostwo licealiady na szczeblu powiatowym.
Finałowy turniej koszykówki
chłopców rozegrano w hali
sportowej Powiatowego Zespołu nr 1 w Oświęcimiu.
„Dwójka” rozpoczęła turniej
od efektownego zwycięstwa
nad Powiatowym Zespołem nr
11 w Kętach aż 74:18. Ten wynik pozwolił na automatyczny
awans do finału, gdzie PZ nr
2 zmierzył się gospodarzami –
ekipą „Konara”.
– Przeciwnik, przy ogłuszającym dopingu wypełnionej po
brzegi hali, szybko narzucił
nam swój styl gry i po pierwszej kwarcie objął zdecydowane prowadzenie 15:2 – mówi
Wojciech Porębski, trener drużyny PZ nr 2.
– Nasz zespół, onieśmielony
wrzawą na trybunach, przeszedł
w tej kwarcie „obok meczu”. Na
szczęście w drugiej i trzeciej odsłonie nastąpiło przebudzenie.
Sygnał do walki dał Michał Baluś, rzucając dwie „trójki” z rzędu. Od tego momentu gospodarze stracili pewność siebie.
Zaczęli popełniać proste błędy,
co pozwoliło nam odrobić straty i objąć kilkupunktowe prowadzenie przed ostatnią kwartą.
W czwartej ćwiartce „Konar”
ruszył do zdecydowanego ataku. Na dwie minuty przed końcową syreną zmniejszył stratę
do czterech punktów. W tym
kluczowym momencie Maciej

Na zdjęciu MVP finału licealiady Wojciech Nowak

Fot. zbiory klubu

Worwa popisał się buzzer beaterem i to w dodatku za „trzy”.
Ta akcja podłamała gospodarzy
i po blisko dekadzie „Chemik”
okazał się najlepszy w oświęcimskim powiecie – podsumował Wojciech Porębski.
Ostatecznie w wielkim finale licealiady Powiatowy Zespół nr 2
pokonał popularnego „Konara”
47:38. MVP finałowego meczu
uznano Wojciecha Nowaka.
Powiatowy Zespół nr 2 reprezentowali: Maksymilian Płużek
(kapitan), Wojciech Nowak,
Tomasz Figura, Szymon Miler,
Szymon Moskal, Krystian Rumiński, Maciej Worwa, Bartosz Porwisz, Michał Baluś,
Arkadiusz Mika. Opiekunowie
drużyny: Tomasz Grabowski
i Wojciech Porębski.
– mac

Podwójny triumf biało-niebieskich

Młodzi futboliści Unii Oświęcim nie mieli sobie równych w
dziewiętnastej już edycji halowych turniejów z okazji rocznicy wyzwolenia Oświęcimia. Mistrzostwo wywalczyli zarówno
trampkarze starsi, jak i młodsi.
Duże brawa i gratulacje dla podopiecznych Daniela Kornasia
i Marcina Barciaka.
W finałowym turnieju trampkarzy starszych Unia była niepokonana. Wicemistrzowski tytuł
przypadł osieckiej Brzezinie,
a trzecie miejsce zajął LKS Rajsko. W finałach uczestniczyło
sześć zespołów, które rywalizowały systemem każdy z każdym.
Unia była jedynym zespołem,
który nie znalazł pogromcy.
Oświęcimianie wygrali mecze
z bezpośrednimi rywalami do
mistrzostwa (1:0 z LKS Rajsko,
2:0 z Brzeziną Osiek), ale stracili
punkty z Zatorzanką Zator (2:2)
i Sołą Oświęcim (0:0).
Trampkarze starsi Unii Oświęcim wystąpili w składzie: Szymon Babiuch, Michał Bury,
Michał Chowaniec, Szymon
Gamalczyk, Mateusz Janicki,
Szymon Jarosz, Patryk Kłakus,
Patryk Lichota, Arkadiusz Maniarski, Patryk Malik, Patryk
Migdał, Filip Niemiec, Dawid
Ochman, Arkadiusz Ryś, Maciej Wielgus. Trenerem drużyny jest Daniel Kornaś.
W finałach trampkarzy młodszych walczyło dwanaście zespołów podzielonych na dwie
grupy. Po dwie najlepsze ekipy
z każdej z nich awansowały do
półfinałów. W pierwszej zwyciężyli biało-niebiescy, którzy
z pięciu grupowych gier wygrali cztery. Unia straciła punkty
tylko w spotkaniu ze Skawą Po-

dolsze, gdzie zanotowano bezbramkowy remis. Drugie miejsce przypadło Brzezinie Osiek
(cztery zwycięstwa i porażka
z Unią 0:1).
W grupie drugiej zwyciężył
Chełmek przed Zatorzanką.
Właśnie piłkarze z Chełmka
byli finałowym rywalem podopiecznych Marcina Barciaka.
Oświęcimianie zwyciężyli 2:0,
a autorem obu trafień był Bartłomiej Wiktor. Najskuteczniejszym graczem finałów został
Michał Stachera (KS Chełmek),
który aż jedenastokrotnie wpisywał się na listę strzelców.
Mistrzowski zespół trampkarzy
młodszych Unii występował
w składzie: Patryk Lichość, Dominik Pacyga, Bruno Łoziński,
Bartłomiej Amrozi, Bartłomiej
Wiktor, Adrian Goc, Wojciech
Gonszcz, Jakub Cichoń, Ireneusz Gąsiorek, Łukasz Wojnow-

ski, Patryk Kowalik. Trener:
Marcin Barciak.
Wyniki finałów trampkarzy
starszych: KS Chełmek – Brzezina Osiek 0:1, Unia Oświęcim
– LKS Rajsko 1:0, Zatorzanka Zator – Soła Oświęcim 1:1,
Chełmek – Unia 1:2, Brzezina
– Zatorzanka 0:1, Rajsko – Soła
1:0, Chełmek – Zatorzanka
2:1, Unia – Soła 0:0, Brzezina
– Rajsko 3:1, Chełmek – Soła
1:0, Rajsko – Zatorzanka 2:1,
Brzezina – Unia 0:2, Chełmek –
Rajsko 1:3, Brzezina – Soła 4:0,
Zatorzanka – Unia 2:2.
Wyniki finałów trampkarzy
młodszych: Górnik I Brzeszcze – Unia Oświęcim 0:1, Soła
Oświęcim – Iskra Brzezinka
1:0, Brzezina Osiek – Skawa
Podolsze 3:1, Górnik I – Soła
1:0, Unia – Brzezina 1:0, Iskra
– Skawa 0:0, Górnik I – Brzezina 0:1, Soła – Skawa 1:0, Unia

– Iskra 3:0, Górnik I – Skawa
0:0, Iskra – Brzezina 0:3, Unia
– Soła 2:0, Górnik I – Iskra 2:1,
Unia – Skawa 0:0, Soła – Brzezina 0:1 (grupa A), Górnik II
Brzeszcze – Zatorzanka 0:2,
Pogórze Gierałtowice – KS
Chełmek 0:3, LKS Palczowice
– LKS Rajsko 1:1, Górnik II –
Pogórze 0:4, Zatorzanka – Palczowice 1:1, Chełmek – Rajsko
4:1, Górnik II – Palczowice 0:1,
Pogórze – Rajsko 1:0, Zatorzanka – Chełmek 0:2, Górnik II –
Rajsko 0:0, Chełmek –Palczowice 3:0, Zatorzanka – Pogórze
2:1, Górnik II – Chełmek 0:5,
Zatorzanka – Rajsko 2:0, Pogórze – Palczowice 6:0 (grupa
B), Unia – Zatorzanka 0:0, 2:0
karne, Chełmek – Brzezina 3:0
(półfinały), Zatorzanka – Brzezina 1:0 (o III miejsce), Unia –
Chełmek 2:0 (finał).
– mac
– mac

Trampkarze starsi Unii Oświęcim zostali halowym mistrzem powiatu
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