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Jaki był 2014 rok, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo w ruchu drogowym na ulicach Oświęcimia? Policjanci mówią, że
zdecydowanie spokojniejszy niż poprzedni.
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Natomiast w dalszym ciągu
zwracamy uwagę na utrzymującą się na tym samym poziomie liczbę kolizji drogowych
– zarówno w 2013, jak i 2014
było ich nieco ponad czterysta.
– Z przeprowadzonej przez nas
analizy zagrożenia wypadkami
wynika, że do największej liczby wypadków drogowych doszło na ulicy Zatorskiej – cztery, następnie po dwa na ulicach
Olszewskiego, Legionów i Powstańców Śląskich – informuje
asp. szt. Małgorzata Jurecka,
rzecznik prasowy Komendanta
Powiatowego Policji w Oświęcimiu.
– Natomiast jeśli chodzi o kolizje, najczęściej dochodziło do
nich na ul. Dąbrowskiego, następnie Zatorskiej, Fabrycznej
i Konarskiego – dodaje.
Wśród najczęstszych przyczyn
zdarzeń drogowych, jakie miały miejsce w naszym mieście,
można wymienić nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu,

niezachowanie
bezpiecznej
odległości od poprzedzającego
pojazdu oraz niedostosowanie
prędkości do warunków drogowych.
– Podczas kontroli drogowych
oraz różnego rodzaju działań
prewencyjnych prowadzonych
na terenie Oświęcimia w 2014
roku policjanci wyeliminowali
z ruchu drogowego stu sześćdziesięciu jeden kierowców
i rowerzystów będących pod
wpływem alkoholu, w tym stu
dwunastu nietrzeźwych i czterdziestu dziewięciu będących
po użyciu alkoholu – mówi asp.
szt. Małgorzata Jurecka.
Dlatego policjanci apelują
o przestrzeganie przepisów
oraz trzeźwość, rozsądek i kulturę za kierownicą. Piesi, dbając o własne bezpieczeństwo,
powinni pamiętać o noszeniu elementów odblaskowych
o świcie i o zmroku, nawet
w obszarze zabudowanym, aby
byli lepiej widoczni na jezdni.

Wojciech Wojdak,
czyli oświęcimska
petarda
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Inicjatywy
w rękach
młodzieży

Mniejsza liczba wypadków
drogowych, brak ofiar śmiertelnych i znacznie mniejsza
liczba rannych – tak w skrócie
można scharakteryzować 2014
rok na oświęcimskich ulicach.
Nie dajmy się jednak uśpić
policyjnym statystykom. Apel
o przestrzeganie przepisów,
trzeźwość i rozsądek na drogach aktualny jest zawsze.
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu informują, że na terenie naszego
miasta w minionym roku było
dwadzieścia sześć wypadków,
w których rannych zostało
dwadzieścia osiem osób. Natomiast w 2013 roku wypadków
drogowych było aż trzydzieści
osiem, w których zginęły dwie
osoby, a trzydzieści dziewięć
zostało rannych.
Jak wynika z danych w Oświęcimiu nastąpił ponad 30-proc.
spadek liczby wypadków drogowych, co bezpośrednio przełożyło się na mniejszą liczbę ofiar.

Oświęcim

– Pamiętajmy, że po zapadnięciu zmroku kierowca samochodu zobaczy pieszego
nieposiadającego elementów
odblaskowych dopiero z odległości 20, 30 metrów, więc na
jego ominięcie lub zahamowanie ma niewiele czasu. Sytuacja
zmienia się, gdy pieszy nosi odblask. Wtedy jest widoczny już
z odległości 150 metrów – tłumaczy rzecznik prasowy.
Noszenie odblasków jest bardzo ważne, dlatego Komenda
Policji w Oświęcimiu przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji społecznej „Bezpieczny, bo
widoczny” prowadzonej pod
patronatem Komendy Głównej
Policji i Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Ma ona za zadanie propagować
i uświadamiać, jak ważne jest
noszenie przez dzieci odblaskowych elementów garderoby.
Kampania ma przypominać zarówno rodzicom, jak i samym
dzieciom o konieczności ich
noszenia. Dzieci mają przekonać się, że noszenie odblasków
to nie „obciach”, a stylowy, mądry i bezpieczny wybór.
Oświęcimscy
policjanci
uwrażliwiają też kierowców
na zmienne warunki i apelują o przestrzeganie przepisów
oraz rozsądek za kierownicą.
Okres jesienno-zimowy to niebezpieczny czas dla wszystkich
użytkowników dróg i wzmożonej pracy służb ratunkowych. U większości kierowców
zmiana warunków drogowych
wymusza zmianę techniki prowadzenia pojazdu. Niestety
niektórzy dopiero „po szkodzie” zdają sobie sprawę z zagrożenia.
– Z naszej strony zapewniamy,
że w dalszym ciągu będziemy
dokładać wszelkich starań, aby
na ulicach było bezpieczniej –
zapewnia asp. szt. Małgorzata
Jurecka.
– Marzena Wilk
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Dar Pamięci w Rzymie
Grupa polskich byłych więźniów KL
Auschwitz została przyjęta 7 stycznia
w Rzymie przez papieża Franciszka.
Fot. www.mdsm.pl

W spotkaniu wzięli udział także byli więźniowie z Francji,
Niemiec i Republiki Czeskiej.
Wizyta odbyła się z okazji 70.
rocznicy wyzwolenia obozu KL
Auschwitz-Birkenau.
Podczas spotkania byli więźniowie wraz z przedstawicielami
Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu
i uczniami z koncernu Volkswagena, którzy rok temu przez dwa
tygodnie pracowali w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau uhonorowali Ojca Świętego
statuetką „Dar Pamięci” Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego. Jej wykonawcami są
uczniowie zawodu z Hanoweru.
Forma statuetki nawiązuje do litery „B” z napisu „Arbeit macht
frei”, którą więźniowie na znak
sprzeciwu celowo odwrotnie
przyspawali górą w dół.
Statuetka „Dar Pamięci” jest
przyznawana
osobistościom,
które w sposób szczególny angażują się na rzecz obrony praw
człowieka w zwalczanie antysemityzmu oraz ksenofobii.
– Na całym świecie obserwujemy rosnącą liczbę wystąpień
antysemickich. Ludzie boją się
obcych i uciekają się do odrzucania i agresji. Słowa papieża
Franciszka są kompasem dla
ludzkości i godności człowieka. Jest on dla byłych więźniów
człowiekiem i mężem zaufania, który dodaje im odwagi do
tego, aby nadal kroczyli drogą
upamiętniania i uświadamiania
– podkreśla Christoph Heubner, wiceprezydent wykonawczy
Międzynarodowego Komitetu
Oświęcimskiego.

W Polsce statuetką uhonorowani zostali dotychczas prezydent Bronisław Komorowski
oraz były więzień Auschwitz,
prof. Władysław Bartoszewski.
Laureatami są także sekretarz
generalny ONZ Ban-Ki-moon,
kanclerz Niemiec Angela Merkel oraz były prezydent Izraela
Shimon Peres.
Zofia Posmysz, była więźniarka
KL Auschwitz, Honorowa Obywatelka Miasta Oświęcim wraz
z Leszkiem Szusterem, dyrektorem MDSM i Alicją Bartuś,
wiceprzewodniczącą Zarządu
Fundacji na rzecz MDSM przekazała Ojcu Świętemu opowiadanie „Chrystus Oświęcimski”,
które było darem dla Domu
Spotkań z okazji 25-lecia jego
działalności.
– Wola spotkania papieża ze
świadkami historii sprzed
70 laty oznacza nie tylko ważny gest, lecz dowód, że papież
docenia rolę byłych więźniów
w przekazie prawdy o Auschwitz, szczególnie młodym
ludziom, w obliczu zagrożeń
współczesnego świata – powiedziała Zofia Posmysz.
W spotkaniu wzięli też udział
Marian Turski, dziennikarz
i współtwórca Muzeum Historii
Żydów Polskich i Kazimierz Albin, więzień pierwszego transportu do KL Auschwitz, którzy od wielu lat współpracują
z MDSM, spotykając się z młodymi ludźmi w ramach podróży
studyjnych i seminariów organizowanych przez instytucję od
prawie 30 lat.
– In
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GŁOS ZA
Tylko ktoś na umysł chory
takie widzi u nas spory!
Niech się uda do lecznicy
ten od sztachet i kłonicy!
Skończmy tę wizję ponurą:
u nas wszystko jest z kulturą!
U nas czasem przez pomyłkę
ktoś się skłóci z kimś na chwilkę,
lecz to mija i przepada,
GŁOS PRZECIW
GŁOS PRZECIW
GŁOS PROWADZĄCY
owocnie pracuje Rada!
Nowa władza, plany nowe,
Dość tych bajań i groteski,
Zaraz coś tu usłyszycie
Obraz Rady nie jest mglisty,
wszystkie bardzo kolorowe,
co nam śmiechu rodzą łezki!
na tej świeżuteńkiej płycie,
ale bardzo wyrazisty:
pełne pięknie tkanych wzorów... jeden z radnych dba o drogi
Podarunkiem niech się stanie
na szerokiej tej przestrzeni,
cóż zostanie z tych kolorów?
pilne o miasto staranie!
która nam się Rynkiem mieni!
drugi zaś o zapomogi,
Będą żywą wciąż nadzieją,
O naszym miłym miasteczku,
o podatkach myśli trzeci,
czy też szybko wypłowieją!
GŁOS ZA
jak o słodkim cukiereczku –
no a czwarty.... tak jak leci!
Stary-nowy prezydencik
Na ulicach jest bez liku
choć nieduże, lecz wspaniałe,
dostał przy urnach prezencik,
świecidełek na druciku!
całkowicie doskonałe!
CHÓR WSZYSTKICH RADNYCH
jest nim – co jest w dużej cenie – Wspólnej pracy są wysiłki,
Jedne niżej, drugie wyżej –
mocny mandat na rządzenie!
jesteśmy prawie Paryżem!
GŁOS ZA
a nie na sesjach posiłki!
Jakie będą tego skutki
Tu fontanna w światłach płonie, Plac Pokoju nie od wczoraj,
W ważny czas obradowania
zobaczymy, termin krótki...
to są Elizejskie Pola!
stara studnia jest na stronie
nie ma u nas dożywiania
z przeogromnym ciężkim kołem
i nie leci przy robocie
GŁOS ZA
GŁOS PRZECIW
co obraca się z mozołem!
słów paskudnych całe krocie!
To jest wprost wspaniały znak, U nas pracy jest dostatek,
Niech nas tutaj nikt nie mami
Loch podziemny miał tu być,
ale... Kopca ciągle brak!
tym Paryżem i Polami!
lecz w głębi nie widać nic!
nie zajada nikt sałatek,
Chociaż na poczet zaliczki
Już bez tego dobrze przecież
Ale wszystko to się zmieni
nawet jeśli głód doskwiera
uzbierano już kamyczki!
znani jesteśmy w świecie...
wiosną może lub w jesieni!
nikt się u nas nie obżera!
Mamy ich kolekcję ładną
złej historii dawne sprawy,
Trzeba schodki zrobić szybko,
Czasem dla siły moralnej
nie skrywać skarbów za szybką! lecz nie takiej chcemy „sławy”... i na pewno nie przepadną!
popijamy mineralnej
Szukajmy kamyczków wszędzie, albo dla małej ochłody
Ławki tę zaletę mają,
a Kopiec na pewno będzie!
GŁOS ZA
że historię nam zbliżają,
łykniemy troszeczkę wody!
Nowe gmachy będą rosły,
bo na każdej – zima, lato –
Dbamy o kondycję ducha,
most nie jeden, lecz trzy mosty! GŁOS ZA, A NAWET PRZECIW a nie napełnianie brzucha!
są tabliczki z miejską datą!
Mało wiemy, z tej przyczyny
Moc marketów, świat je ceni,
Jeśli chodzi o siedzenie
O miasta my dbamy glorię,
stanie wnet w miejskiej przestrzeni! nie wiemy, co zobaczymy!
na nich – to nie bywa w cenie!
a nie o własne kalorie!
Niech nas trochę pozachwyca
Mamy jeszcze kilka działek
ulica Joselewicza,
na nowe sklepy wspaniałe!
GŁOS PRZECIW
GŁOS PRZECIW
niechaj będzie bardziej dziarska Haberfeld – żelazny temat!
Co z pomnikiem? Wciąż go brak A obwodnic bieg szalony
Górnickiego i Stolarska,
obejmie nas z każdej strony!
i to jest fatalny znak!
Nic nowego w sprawie nie ma!
tak jak w zupełności nowa
Co do innych inwestycji
Już to widzę, nawet z dala,
Ta historia, sami wiecie,
na Zasolu Obozowa!
jakoś brak nam intuicji!
na Rynku – pomnik krasnala
sięgnie w kolejne stulecie!
Polna po remoncie też
Mamy Rynek całkiem nowy
dla turystów na przynętę,
Na razie trawką porasta
ulepszona wzdłuż i wszerz!
po zabiegu liftingowym,
nie tylko graffiti święte,
ten wstyd i porażka miasta!
co na murku w barwnych tonach moc w nim wdzięku oraz gracji Ale innych mnóstwo całe
Bryła Zamku, tak wypada,
nie jest wcale doskonałe!
wskutek rewitalizacji!
sławi Miejskiego Patrona!
ma ten teren za sąsiada!
Nie są wszystkim, bez przesady,
Z tym pomnikiem dość gadania, Takie jego są przejawy,
nadsolańskie promenady
tylko trochę... jest pustawy!
inne sprawy on przesłania!
GŁOS PROWADZĄCY
i ten, co idzie do głowy,
Czy on jest, czy też go nie ma –
Nie wiadomo, kto to sprawił,
czar zielono-bulwarowy!
GŁOS PRZECIW
żaden to dla miasta temat!
że Głos Pusty się pojawił!
Na Starówce – to koszmarek –
Może kiedyś swą wymową
Nie jest za i przeciw nie,
GŁOS PYTAJĄCY
wpisze się w przestrzeń rynkową! niszczeją budynki stare!
nie wiadomo czego chce!
Łączka ta, „bermudzką” zwana, Nie liczymy Głosu tego,
Czy to będzie król, czy święty – Objęte troskliwym planem
całkiem milutka polana,
niby są remontowane,
będzie życzliwie przyjęty!
bo nic nie wynika z niego!
ma być w myśl jakichś tam racji Lecz niech światło nam się stanie,
niby są w wysokiej cenie,
Mówią całkiem bez ogródek
miejscem wspólnej rekreacji!
ale robią złe wrażenie!
najżyczliwiej – krasnoludek!
z Rynku pójdzie to przesłanie:
Cudna będzie jej uroda,
jest przed nami dobra pora,
tylko trochę... trawki szkoda!
GŁOS ZA
GŁOS ZA
a więc bądźmy przy humorach!
Zmieniło się u nas to:
Na Ryneczku, mili moi,
Miło było z tą rozmową,
GŁOS PRZECIW
w pięknym świetle drzewo stoi, jest prezydent bez p.o. –
bo początkiem zawsze SŁOWO!
Rada Miejska całkiem nowa
już nie z czyjejś nominacji,
a pod drzewkiem upominki
nie we wszystkim sielankowa!
lecz wyboru demokracji!
dla chłopczyka i dziewczynki!
U nas też języki z jadem
Dla mieszkańców w mieście całym Inni skakali na niego,
MIEJSKI OBSERWATOR
trafiają często na Radę!
ale nic nie wyszło z tego!
podarunek wprost wspaniały!
Ciosów różnych już nie liczę
Zaskoczenie było duże:
Światełek się wiele pali,
jest prezydent w pierwszej turze! na sztachety i kłonice!
są półbombki w dużej skali!

w skrócie

Kolędowanie oświęcimian

Kresowe spotkanie opłatkowe

Czas dobrych życzeń

W Oświęcimskim Centrum
Kultury 9 stycznia głośno rozbrzmiewały tradycyjne polskie
kolędy we współczesnych
aranżacjach. Podczas „Kolędy
Razem”, czyli wspólnego kolędowania licznego chóru dzieci
i młodzieży z oświęcimskich
Szkół Podstawowych: nr 1, nr 4,

Siedemdziesiąt osób z Oświęcimia i okolic zebrało się
podczas „Opłatka Kresowego”
w hotelu Kamieniec. Jest to
doroczne spotkanie członków
i sympatyków Klubu „Samborzan” Towarzystwa Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Oświęcimiu. W trakcie uroczystego
wieczoru zebrani przełamali
się opłatkiem z miodem na
modłę kresową i z sentymentem zaznali smaku potraw
wigilijnych, jakie przed laty
przygotowywano na Kresach
Wschodnich. Wysłuchali także
kolęd i pastorałek z terenów

Ciepłe świąteczne życzenia
składali sobie oświęcimianie
podczas Wigilii Miejskiej,
która odbyła się 21 grudnia na
Rynku Głównym. Było wspólne
śpiewanie kolęd i degustacja
wigilijnych potraw.
To już siódme spotkanie świąteczne zorganizowane przez
Stowarzyszenie Oświęcimianie
Oświęcimianom. W 2008 roku

nr 9, nr 11, Zespołu Szkół
nr 1 i Miejskich Gimnazjów:
nr 2 i nr 4 w śpiew włączali
się nawet mieszkańcy naszego
miasta zasiadający na widowni. Połączonymi zespołami
wokalnymi dyrygował Marcin
Domarzewski.
– In

Sądecczyzny w wykonaniu
kolędników z Zespołu Folklorystycznego „Dolina Soły”
z Oświęcimia.
Wśród gości była m.in. Janina
Półtorak, członek Zarządu
Głównego Klubu we Wrocławiu, przedstawiciele duchowieństwa: ks. Bogdan Nowak
i ks. Zenon Latawiec, oświęcimscy salezjanie, ks. Krzysztof
Szczygło, proboszcz ukraińskiej
parafii Truskawiec-Borysław
i siostra zakonna z Domu
Zakonnego Sióstr Służebniczek
Starowiejskich w Borysławiu.
– In

z inicjatywy Jacka Grossera
mieszkańcy spotkali się w sercu miasta po raz pierwszy,
by połamać się opłatkiem.
Patronat honorowy nad
tegoroczną Wigilią objęła Rada
Miasta Oświęcim, a organizację wsparli liczni darczyńcy
i instytucje.
– ekt
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Orkiestra wielu serc
11 stycznia po raz dwudziesty trzeci
zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy.
72.083,31 zł zebrał tego dnia
sztab zorganizowany przez
Oświęcimskie Centrum Kultury.
172 wolontariuszy w nim zarejestrowanych kwestowało nie
tylko na terenie naszego miasta, ale także w Porębie Wielkiej, Grojcu, we Włosienicy
i na Zaborzu. Byli to uczniowie
z oświęcimskich szkół gimnazjalnych (ZS nr 1, MG nr 2, 3,
4) oraz Gimnazjum Gminnego
nr 2 w Zaborzu, ponadgimnazjalnych (PZ nr 1, 2, 3, 4, 5),
studenci Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej, uczniowie
Szkoły Podstawowej w Porębie

Baobab

Finał wsparli:

Wielkiej oraz wolontariusze indywidualni.
W holu OCK działał sklepik
oferujący WOŚP-owe gadżety –
małe puszki, chętnie kupowane
na skarbonki, koszulki, chustki
oraz biżuterię, ceramikę, płyty i plakaty filmowe. Można
było także nabyć losy i spróbować szczęścia w wieczornym
losowaniu. Do wygrania był
wielki tort w kształcie serca
i wędzona szynka, ufundowane przez sponsorów. Dużym
zainteresowaniem cieszyła się
kawiarenka, w której na amatorów słodkości czekały pączki,

drożdżówki i domowe ciasta.
W jednej z sal Oświęcimski
Klub Modelarzy Kolejowych
„Piętrusek” rozłożył imponujące makiety, a dzieci chętnie
zakładały kolejarskie czapki
i kierowały pociągami.
Popołudniowe koncerty przyciągnęły do OCK fanów mocnych rytmów. Zagrali: Baobab
(reggae), Indygo Amar.ant
(rock), Joined (rock/metal)
i Blu'Ska (ska). Podczas koncertu, prowadzonego przez Wiesława Kaniowskiego „Dzikiego”,
odbyła się licytacja. Wprawdzie
nie można było wygrać treningu z Ewą Chodakowską ani
przejażdżki za sterami Pendolino, co cieszyło się największą
popularnością podczas aukcji
ogólnopolskich, ale oryginalne
orkiestrowe koszulki, kalendarze i pendrive znalazły nabywców. Zlicytowana została też
niepowtarzalna torba wykonana z WOŚP-owego banneru,
który wisiał w ubiegłym roku
na Pałacu Kultury w Warszawie.
Pieniądze zebrane w dniu finału
ze wszystkich działań w OCK
zostały przekazane w całości na
rzecz Fundacji WOŚP.
O godzinie 20:00, jak w całej
Polsce, zaświeciło „Światełko
do nieba”, a ponad głowy zebranych wystrzeliły sztuczne ognie.
O bezpieczeństwo wolontariuszy zadbali funkcjonariusze
Komendy Powiatowej Policji
w Oświęcimiu oraz Straży Miejskiej. Przy organizacji koncertu
pomagali pracownicy firmy Fox
Security. Maszynę do liczenia
bilonu użyczył Bank Spółdzielczy w Zatorze.
Tegoroczny Finału WOŚP odbywał się pod hasłem „Dla
podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki
medycznej seniorów”.
– Każdego roku temat Finału
jest w gronie Fundacji pieczołowicie omawiany, a jego wybór uzależniony od aktualnych
potrzeb w polskiej medycynie.
W tym roku postanowiliśmy
ponownie zainteresować się oddziałami pediatrycznymi oraz
onkologicznymi, aby podtrzymać wysokie standardy opieki medycznej, które udało się,
m.in. dzięki wcześniejszym
zakupom WOŚP, wypracować.
Nie zapominamy oczywiście
o seniorach – tłumaczył wybór
celu zbiórki Jerzy Owsiak.
Podczas 23. Finału w całym
kraju zebrano ponad 36 mln zł.
Dokładną kwotę poznamy za
kilka tygodni, gdy zakończą się
aukcje internetowe.
– ekt
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felieton

kamila drabek

Ciepła zima – oksymoron

N

ie ma, nie ma wody na pustyni… Ale jest śnieg.
I Beduini lepią bałwana. Wielbłądki z ciekawością
dotykają nozdrzami białego puchu. I nie jest to
bajka, ale zima 2015!
W Oświęcimiu śnieg był i się zbył. Zagościł na krótko, ale
i tak zaskoczył drogowców. Dzieciaki natomiast miały frajdę,
bo zdążyły wykorzystać sanki i porzucać kulkami. W Bawarii
mogą o tym tylko pomarzyć, bo pobili zimowy rekord 20 stopniami Celsjusza. Pierwszy raz w ponadstuletniej historii pomiarów. Nie mam nic przeciwko ciepłej zimie, choć mówi się,
że mróz zabija wirusy. Podobno to nieprawda, bo one lubią
zimno – grypa atakuje głównie zimą. Potrafią nawet przetrwać
w lodzie, o czym świadczą syberyjskie odkrycia. Ciepła zima
oznacza oszczędności. Poza tym nie trzeba rano odśnieżać
chodników, podjazdów, samochodów. Na osiedlowym parkingu nie słychać odgłosów skrobania szyb. A gdy przychodzi
odwilż, to nie brodzi się po kostki w wodzie.
Klimat się zmienia i widać to gołym okiem. Wiadomo, że
wpłynie to na różne sfery życia. Coś stałego okaże się zmiennym. I pewnego dnia Saudyjczyk kupi komplet zimowych
opon do swej wypasionej bryki, a Polak spojrzy przez okno na
sad pomarańczy. 					

pod patronatem „gzo”

Inicjatywy w rękach młodzieży
OCAL, czyli Oświęcimskie Centrum Aktywności Lokalnej
to projekt, w który zaangażowało się wielu młodych oświęcimian. I choć jest już na finiszu, to organizatorzy mają nadzieję, że inicjatywa przetrwa znacznie dłużej.

pod patronatem „gzo”

Nakarmione
i przygarnięte

Internauci z całej Polski biorący udział
w siódmej edycji akcji „Nakarm psa
z OLX.pl” byli bardzo aktywni.
Prawie pół miliona kliknięć
zebranych w ciągu 15 dni sprawiło, że 80 psów i 10 kotów
z oświęcimskiego oddziału
Ogólnopolskiego Towarzystwa
Ochrony Zwierząt Animals
oraz ze schroniska „Przytulisko”
w Busku-Zdroju dostało przed
świętami Bożego Narodzenia
od portalu OLX.pl, organizatora
akcji, karmę. Do obu placówek
trafiły w sumie 2 tony karmy dla
psów i dodatkowo 200 kg pożywienia dla kotów. Przekazane
pożywienie dla bezdomnych
zwierząt zabezpieczy potrzeby
oświęcimskiego schroniska na
3 miesiące, a placówki w Busku,
ze względu na większą liczbę
podopiecznych, na miesiąc.
– Bardzo cieszymy się z tego, że
dzięki akcji aż dziewięć opisywanych na naszej stronie psów
ze schroniska w Oświęcimiu
znalazło dom – podkreśla Przemysław Klemczak.
– Dziękujemy wszystkim zaangażowanym internautom i już
teraz zapraszamy za rok na kolejną odsłonę – dodaje.
Akcja była prosta i pozwalała
każdemu chętnemu włączyć
się do pomocy. W okresie od 4
Reklama

do 17 grudnia ubiegłego roku
wystarczyło wejść na stronę
www.olx.pl/nakarm-psa/ i wybrać jednego psa ze schronisk
w Oświęcimiu i Busku. Codzienne klikanie w przycisk na
wybranym ogłoszeniu, aż do
zapełnienia wirtualnej kości,
gwarantowało worek karmy dla
czworonoga. Początkowa liczba 60 psów wzrosła finalnie do
80 psów i 10 kotów, bo miejsca
już „nakarmionych” zajmowali
kolejni mieszkańcy schronisk.
– In

Darshan ze schroniska
w Oświęcimiu
Fot. nadesłane

Taneczna improwizacja w wykonaniu młodzieży była jednym z punktów spotkania prezentującego realizację projektu

Centrum powstało dzięki
wspólnym staraniom Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu, Stowarzyszenia MotoGALICJA z Oświęcimia i Stowarzyszenia Edukacji Pozaformalnej „MERITUM”.
OCAL działa w Galerii Książki
i zachęca młodzież do aktywnego spędzania wolnego czasu
i angażowania się w działania
lokalne. Promuje ideę wolontariatu, świadomości i odpowiedzialności społecznej.
Stało się miejscem współpracy
uczniów ze szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, którzy otrzymali od prezydenta Oświęcimia Janusza
Chwieruta 20 tys. zł na zrealizowanie wymyślonych przez
siebie inicjatyw. Warunkiem
było zaangażowanie w działania lokalnej społeczności
– szkolnej lub całego miasta.
W centrum odbywają się różnorodne zajęcia i warsztaty dla
osób młodych. W ramach projektu uczestnicy tworzą m.in.
serwis informacyjny oraz na
wzór Wikipedii Wolną Encyklopedię Oświęcimia.
Uczestnicy wybierali jedną
z trzech ścieżek aktywności,

w którą się angażowali. Pierwsza z nich, kulturowa, pozwalała poszerzyć wiedzę na temat
historii i tradycji naszego miasta
i doskonalić umiejętności pisarskie oraz fotograficzne. Druga
ścieżka, obywatelska, dotyczyła
kwestii wolontariatu i społeczeństwa, a młodzież mogła się
sprawdzić w dziedzinie dziennikarskiej. Trzecia, przedsiębiorcza, zaznajomiła uczestników
z podstawami zarządzania projektami. Uczniowie mieli przeprowadzić własne inicjatywy,
które zaangażują mieszkańców
Oświęcimia.
– Bardzo mi się podobał partnerski sposób prowadzenia zajęć. Wszelkie aktywności, jakie
robiliśmy miały pozory gier, ale
wiele nas uczyły. Udział w projekcie umożliwił nam integrację z kolegami z innych szkół.
Podobało mi się to, że mieliśmy
możliwość stworzenia czegoś
własnego, a nasze pomysły zostały wcielone w życie – dostaliśmy pieniądze na realizację
i przez to zostaliśmy docenieni,
a efekty naszych działań są widoczne – zaznacza Natalia Nowak z Miejskiego Gimnazjum
nr 2 w Oświęcimiu.

Bezpieczna Gimbaza, Twarze
Oświęcimia, W świecie teatru
i OCAL Święta to cztery inicjatywy, które wymyślili i zrealizowali uczestnicy OCAL.
– Każdy z tych miniprojektów
realizowali w kilkuosobowych
grupach. Mieli nasze wsparcie, ale sami wymyślili, sami
plakatowali, sami chodzili po
szkołach i wszystko załatwiali.
Zamawiali salę i negocjowali
ceny. Chcieliśmy, żeby przejęli
inicjatywę, zorganizowali coś
sami, bez trzymania za rączkę.
I to nam się udało! – mówi Kalina Strzałba, trenerka czuwająca nad przebiegiem wszystkich
inicjatyw.
Bezpieczna Gimbaza to konkurs wiedzy o ruchu drogowym. Pytania do niego
ułożyła sama młodzież. Inicjatorami tego miniprojektu było
trzech chłopców. W ich ocenie
w Oświęcimiu jest dużo rowerzystów, ale większość nie zna
przepisów i nie ma odblasków.
Dlatego celem konkursu było
zapoznanie młodych z przepisami o ruchu drogowym.
Młodzież realizująca projekt
Twarze Oświęcimia wpadła na
pomysł, że zakupi aparat typu

polaroid, który od razu wywołuje zdjęcia i wyjdzie z nim na
ulice, aby sfotografować jak najwięcej uśmiechniętych oświęcimian. Udało im się wykonać
ponad dwieście zdjęć. Dzięki
temu chcą budować pozytywny wizerunek miasta. Zdjęcia
można znaleźć pod adresem
www.instagram.com/oswiecimofficial/.
– Wymyśliłam projekt Twarze
Oświęcimia i bardzo się cieszę,
że wszyscy się w niego zaangażowali. To bardzo motywujące.
Dzięki temu mamy poczucie,
że robimy coś dla Oświęcimia,
i że ma to sens. Te inicjatywy
sprawiły, że jesteśmy bardziej
zaktywizowani. Zajęcia zmieniły nasze postrzeganie przedsiębiorczości i perspektyw
przyszłej pracy. Projekt OCAL
nauczył nas dużo i bardzo się
ze sobą zżyliśmy – mówi Natalia Nowak.
Inicjatywę W świecie teatru
wymyślili wielbiciele teatru,
których w Oświęcimiu nie brakuje. W ramach OCAL-u zorganizowali warsztaty teatralne,
na których ćwiczyli głównie
improwizację.
Przedświąteczny czas młodzież
spędziła na warsztatach kulinarnych w ramach inicjatywy
OCAL Święta, podczas których uczyła się piec ciasteczka.
Uczestnicy upiekli dwieście
paczek świątecznych ciastek,
z których pięćdziesiąt trafiło
do Wioski Dziecięcej w Rajsku,
a pozostałe podarowano darczyńcom podczas zbiórki publicznej, z której dochód przekazano też Wiosce Dziecięcej.
OCAL zakłada także wydanie
gry planszowej o Oświęcimiu,
której przedpremiera odbyła
się podczas finału projektu oraz
dodatkowe spotkania skierowane dla nauczycieli i pracowników instytucji kultury.
Projekt rozpoczął się w czerwcu ubiegłego roku, a zajęcia dla
młodzieży wystartowały we
wrześniu.
Projekt „OCAL – Oświęcimskie Centrum Aktywności Lokalnej” jest współfinansowany
w ramach Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich. Honorowym
patronatem objął go Prezydent
Oświęcimia.
– Marzena Wilk
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Siła pomagania

Informatyk z muzyczną
pasją

Fot. DDP Oświęcim

Wiele osób w Oświęcimiu jest zaangażowanych na różnych Ogólnopolski Konkurs Informatyczny
polach działania w pracę wolontariacką. Aby docenić ich za- im. ks. prof. Józefa Tischnera Mikroproangażowanie powstał konkurs Wolontariusz Roku, którego fesor już rozpoczęty.
organizatorem jest Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu.
Mikroprofesor jest konkursem wiedzy z zakresu informatyki,

Podczas szóstej edycji konkursu, który promuje ideę niesienia pomocy innym i wyróżnia
osoby szczególnie zaangażowane w pomaganie, zostali wyłonieni najlepsi wolontariusze
roku 2014. Kandydatów nominowały lokalne szkoły, instytucje i organizacje pozarządowe,
a nagrody i wyróżnienia są
co roku przyznawane w dwóch
kategoriach.
Laureatką w kategorii „Najlepszy wolontariusz w organizacji”
została Anna Zając działająca
w Fundacji Pomnik-Hospicjum Miastu Oświęcim. Kapituła konkursu doceniła codzienne wsparcie świadczone
na rzecz pacjentów hospicjum
i wsparcie w znoszeniu trudów
nieuleczalnej choroby oraz aktywną działalność na rzecz kobiet po mastektomii i chorych
na raka.
W kategorii „Najlepszy wolontariusz uczeń” zwyciężyła Kinga
Socha z Miejskiego Gimnazjum
nr 2 w Oświęcimiu. Angażowanie się w działania wolontaryjne
na terenie szkoły i w środowisku
lokalnym, włączanie się w różnorodne akcje charytatywne
oraz systematyczny wolontariat
na rzecz dzieci w świetlicy prowadzonej przez siostry serafitki
uzasadniły wybór dokonany
przez kapitułę.
Przyznano także wyróżnienia. W kategorii „Najlepszy
wolontariusz w organizacji”
otrzymały je: Katarzyna Sikora
działająca w Fundacji PomnikReklama

-Hospicjum Miastu Oświęcim
za realizowany z sukcesem,
pomimo młodego wieku, wolontariat hospicyjny, Jolanta
Kućka-Noworyta zaangażowana w działania Salezjańskiego Centrum dla Dorosłych
i prowadzenie tam zajęć artystycznych oraz organizację
inicjatyw integrujących lokalną
społeczność, Katarzyna Kapela
z 6-17 Hufca Pracy w Oświęcimiu pomagająca poprzez
świadczenie bezpłatnych usług
fryzjerskich osobom, których
stan zdrowia i sprawność psychomotoryczna nie pozwalają
na samodzielne dotarcie do salonu fryzjerskiego.
Wyróżnienia w kategorii „Najlepszy wolontariusz uczeń”
otrzymały Sabina Rokowska
z Miejskiego Gimnazjum nr 4 w
Oświęcimiu za aktywny udział
w ogólnopolskich akcjach wolontariackich, takich jak Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy,
Góra Grosza i lokalnych – Mała
Orkiestra Wielkiej Pomocy
oraz realizowanie własnych
inicjatyw społecznych i Joanna Filipowicz z Zespołu Szkół
nr 1 w Oświęcimiu, która z
zaangażowaniem
wykonuje
systematyczną pracę z dziećmi
w przedszkolu prowadzonym
przez siostry serafitki, pomaga
w przygotowywaniu pomocy
dydaktycznych oraz wspiera
wychowawców w działaniach
edukacyjnych.
W konkursie przyznano także
wyróżnienia specjalne, które

trafiły do Sylwii Sobali z Miejskiego Gimnazjum nr 4 oraz
Jolanty Jarosz z Miejskiego
Gimnazjum nr 2 – koordynatorek wolontariatu na terenie
szkół, za propagowanie idei
wolontariatu, motywowanie
młodzieży do działalności
społecznej oraz organizowanie
różnorodnych form pracy wolontariackiej.
Podczas
okolicznościowego
spotkania Janusz Chwierut,
prezydent Oświęcimia wraz
z przewodniczącą komisji konkursowej Agatą Lorek wręczyli
zwycięzcom medale, dyplomy
i upominki, a laureaci podzielili się swoimi doświadczeniami oraz motywacjami do podejmowania pracy społecznej.
Podczas dyskusji pojawił się
temat utworzenia przez Fundację Mała Orkiestra Wielkiej
Pomocy Centrum Wolontariatu w Oświęcimiu, które
kompleksowo organizowałoby
współpracę pomiędzy wolontariuszami, a organizacjami
i instytucjami korzystającymi
z ich pomocy. Prezydent zadeklarował wsparcie tej inicjatywy
oraz podkreślił, iż powstanie
Centrum jest zgodne z zapisami
Strategii Rozwoju Miasta. Składając gratulacje zwycięzcom
prezydent Janusz Chwierut
podkreślił, że siła pomagania
tkwi w ogromnym potencjale
instytucji i organizacji w naszym mieście oraz wielkich
sercach jego mieszkańców.
– In

interdyscyplinarnym. Jednym
z jego założeń jest propagowanie wykorzystania technologii
informacyjnej w różnych dziedzinach życia, ale nie sprowadza się wyłącznie do wykonania
zadań z określonych działów informatyki. Pierwsza edycja konkursu została zorganizowana
w 2004 r. z inicjatywy grupy nauczycieli Powiatowego Zespołu
nr 2 Szkół Ogólnokształcących
Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu. Wzięło
w niej udział stu uczestników,
a z roku na rok konkurs zdobywał coraz większą popularność.
Konkurs skierowany jest do
uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. W pierwszym etapie tegorocznej edycji zarejestrowało się
ponad pięciuset uczestników,
którzy będą mieli do rozwiązania internetowo cztery testy

multimediów i poligrafii oraz
wiedzy z muzyki i muzykologii,
bowiem hasłem przyświecającym tegorocznej edycji są słowa
patrona konkursu „...a wszystko
zaczyna się od muzyki...”.
Drugi etap stawia przed
uczniami wyzwanie przygotowania teledysku i umieszczenia go na portalu Youtube lub
przesłaniu go komisji. Do finału, który odbędzie się w Oświęcimiu na przełomie marca
i kwietnia br. zostanie zakwalifikowanych dziesięciu najlepszych uczestników konkursu,
którzy rozwiązywać będą zadania praktyczne. Ich tematyka będzie obejmowała szeroki
zakres zagadnień z informatyki i technologii informacyjnej
oraz języka angielskiego dla
informatyków.
– In

70. rocznica
27 stycznia przypada
70. rocznica wyzwolenia
obozu KL Auschwitz-Birkenau
i miasta Oświęcimia.
Tego dnia w godzinach od
9:30 do 10:45 zostanie oddany hołd w miejscach pamięci
m.in.: w Monowicach, na terenie cmentarza parafialnego
oraz cmentarza żydowskiego
w Oświęcimiu. Kulminacyjnym
punktem obchodów miejskich
będzie uroczystość na placu
T. Kościuszki o godz. 11:00,
na którą organizatorzy zapraszają mieszkańców. Szczegóły na
stronie www.um.oswiecim.pl/.
Uroczystości związane
z rocznicą przygotowało
również Państwowe Muzeum
Auschwitz-Birkenau i Międzynarodowa Rada Oświęcimska.
O godz. 15:30 rozpoczną się
główne obchody w namiocie
przed Bramą Śmierci w Birkenau. O 17:00 zgromadzeni
oddadzą hołd przy Pomniku
Ofiar w Birkenau. Honorowy
patronat nad obchodami 70.
rocznicy wyzwolenia Auschwitz
objął Prezydent RP Bronisław
Komorowski. Szczegóły na
http://70.auschwitz.org/.
– ekt

Sportowcy na równi z chemikami
Koło Medialne działające w Powiatowym Zespole nr 2 Szkół
Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych rozwija swoją działalność.
Członkowie grupy wyznaczają sobie kolejne cele, dlatego
też cieszą się, że ich krąg się
rozrasta. Uczennice klasy drugiej Gimnazjum Mistrzostwa
Sportowego: Wiktoria Mydlarz,
Kasia Kołodziej, Klaudia Leszczyńska, Alina Zawisza, Justyna
Pisarek i Roksana Sałbut chętnie przyłączyły się do pracy na
rzecz popularnego Chemika
i lokalnej społeczności i wstąpiły w szeregi medialnego koła.
Pod kierunkiem Jakuba Koniora, lidera koła, wspólnie z pozostałymi członkami będą porządkować materiały na temat
sportowców, trenerów i obiektów sportowych znajdujących
się w Oświęcimiu i związanych
ze szkołą sportową. Posłużą
one do wzbogacenia szkolnej
ścieżki edukacyjnej „Szkoła
chemików na osiedlu Chemików”. Ten fragment uczniowie
nazywają Aleją Sportowców.

Stoją: Joanna Jekiełek, Wiktoria Mydlarz, Roksana Sałbut, siedzą: Jakub Konior, Kasia Kołodziej, Klaudia Leszczyńska, Alina Zawisza i Justyna Pisarek
Fot. nadesłane

– Zapewniam, że dokładnie
prześledzimy bogatą historię
szkoły mistrzostwa sportowego
– zapewnia Jakub Konior, lider
koła medialnego.
Trzon grupy, czyli licealiści nie
spoczywają na laurach i wciąż

pracują nad wzbogaceniem
,,Ścieżki chemików”. Kolejne
elementy ekspozycji, znajdującej się przy budynku szkoły,
będzie można zobaczyć najprawdopodobniej wiosną.
– In
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wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu

Zielone światło
dla OSPR

Miasto dotuje III sektor

Organizacje pozarządowe w Oświęcimiu mogą liczyć na wsparcie miasta. RówJest szansa na kontynuację Oświęnież w tym roku trafi do nich spora kwota. Na projekty przygotowane dla mieszcimskiego Strategicznego Programu
kańców organizacje i stowarzyszenia non-profit otrzymają ponad 1,4 mln zł.
Rządowego.
W ostatnich kilkunastu latach
obowiązywania programu wykonano w mieście i gminie
Oświęcim inwestycje na ponad
111 mln zł.
– O potrzebie kontynuacji programu rozmawialiśmy w gronie samorządowców i rektora
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w październiku ubiegłego roku. W mieście i gminie
Oświęcim jest jeszcze wiele do
zrobienia – podkreśla Janusz
Chwierut prezydent Oświęcimia.
– Wypracowaliśmy wspólnie
treść rezolucji, którą w listopadzie przesłaliśmy do wojewody
małopolskiego – dodaje.
Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji dało beneficjentom możliwość przygotowania
projektu.
– Podzielam przedstawioną
opinię o potrzebie wdrożenia
kolejnego etapu programu wieloletniego dla pełnej realizacji
założonych celów – napisał
Marek Wójcik podsekretarz
stanu w Ministerstwie Cyfryzacji do wojewody małopolskiego
Jerzego Millera.
Do końca stycznia miasto
Oświęcim wraz z pozostałymi
beneficjentami: gminą Oświę-

cim, Starostwem Powiatowym,
Państwową Wyższą Szkołą
Zawodową, samorządem województwa małopolskiego ma
przedstawić wstępną propozycję zadań na lata 2016–2020, co
pozwoli rozpocząć procedurę
planowania wydatków w budżecie państwa.
Beneficjenci liczą, że w okresie pięciu lat uda im się pozyskać z budżetu państwa ponad
33 mln zł.
Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy powstał w 1996
roku, aby pomóc w rozwiązywaniu problemów dotyczących upamiętnienia miejsca
masowej zagłady w Auschwitz-Birkenau, a także by pomóc
Oświęcimiowi w rozwiązaniu
problemów dotyczących m.in.
infrastruktury. IV etap koncentrował się na uporządkowaniu
i zagospodarowaniu terenów
w otoczeniu Państwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau,
poprawie dostępności komunikacyjnej Oświęcimia dla turystów, osób dojeżdżających
do pracy oraz inwestorów,
rozwoju w Oświęcimiu działalności edukacyjnej na poziomie
szkoły wyższej, związanej m.in.
z problematyką praw człowieka, stosunków międzynarodowych i pokoju oraz poprawie atrakcyjności turystycznej
Oświęcimia, poprzez renowację
obiektów zabytkowych i zabytkowej infrastruktury. Przebudowano więc Rynek Główny,
ulice: Krasickiego, Szarych
Szeregów, Polną, Ostatni Etap,
Obozową, Nojego i Tysiąclecia,
Nojego i Pilata. Przy wsparciu
budżetu państwa wybudowano
centrum sportowe przy PZ nr 2
i odnowiono obiekty dawnych
zakładów tytoniowych pod potrzeby PWSZ. 		

RADA SENIORÓW

Członkowie Oświęcimskiej Rady Seniorów dyżurują w siedzibie
Dziennego Domu Pomocy w każdą drugą środę miesiąca,
w godzinach od 10:00 do 11:00.

AMAZONKI zapraszają do swojej
siedziby

Stowarzyszenie Amazonek z Brzeszcz pełni dyżur w Oświęcimiu.
W pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godzinach od 10:00
do 12:00, a w drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach
od 16:00 do 18:30 w siedzibie przy ul. Sienkiewicza 2
dyżurują osoby, które udzielają porad i wsparcia paniom
po leczeniu raka piersi.

Na konkurs ogłoszony pod koniec ubiegłego roku wpłynęło
ponad 60 ofert.
– Co roku ogłaszamy konkurs
jak najwcześniej, aby już na
początku stycznia organizacje miały zabezpieczone pieniądze, które pozwolą im na
sprawne działanie – podkreśla
Janusz Chwierut prezydent
Oświęcimia.
Najwięcej pieniędzy, blisko
448 tys. zł, przyznano na sport,
głównie na szkolenie sportowe
oraz organizację imprez i zawodów, w tym 102 tys. zł dla
Klubu Sportowego Soła.
Znaczne środki w wysokości ponad 330.820 zł pozwolą
przeciwdziałać uzależnieniom
i patologiom społecznym.
Na ochronę i promocję zdrowia organizacje otrzymały
ponad 169 tys. zł. Ogromna
część tej dotacji w wysokości
123 tys. zł trafi do Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych Promyk. Na pomoc
rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej jest ponad

107 tys. zł. Tu najwięcej pieniędzy, ponad 65 tys. zł, dostanie Stacja Opieki Caritas przy
parafii pw. WNMP na usługi
opiekuńczo-lecznicze. Miasto
zadbało również o schronisko
dla zwierząt, przeznaczając
na jego prowadzenie ponad
160 tys. zł. Wsparcie w wysokości ponad 60 tys. zł otrzymały też stowarzyszenia zajmujące się kulturą i turystyką.
Na projekty Towarzystwa Salezjańskiego przyznano 30 tys. zł,
kwotą 15 tys. zł dofinansowano
dwa duże przedsięwzięcia Mię-

Pomagali
bezdomnym

Do Tychów linią 686

dzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży: Krakowski
Salon Poezji i Alternatywną
Scenę. Fundacja Edukacyjne
Centrum Żydowskie otrzyma
na działania w zakresie turystyki 9,5 tys. zł. Blisko 11 tys. zł
będą miały do dyspozycji stowarzyszenia na przygotowanie
zajęć dla najmłodszych podczas ferii zimowych. W najbliższym czasie ogłoszone zostaną
dodatkowe konkursy na działania w zakresie kultury, letniego
wypoczynku dzieci i młodzieży
na kwotę ponad 140 tys. zł.

Od 1 stycznia 2015 roku na trasie OświęMieszkańcy Oświę- cim miasto–Tychy Szpital Wojewódzki
cimia wsparli oso- kursuje jedna linia nr 686.
by potrzebujące.
Porozumienie finansowe sa- nię nr 500 i 586. Wiele osób
Straż Miejska w Oświęcimiu
podsumowuje ogłoszoną na
początku grudnia ubiegłego
roku akcję zbierania odzieży
dla osób potrzebujących.
– Dziękuję wszystkim, którzy
odpowiedzieli na nasz apel
– mówi komendant Joanna
Brania.
– Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród
mieszkańców naszego miasta,
a zebranej odzieży było znacznie więcej niż w ubiegłym roku
– kontynuuje.
– Mieszkańcy ofiarowali również pościel i kołdry. Wszystkie
rzeczy zostały przewiezione do
noclegowni miejskiej, skąd będą
rozdysponowane wśród podopiecznych Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej – kończy.
			

morządowców z Oświęcimia,
gminy Oświęcim, Bierunia
i Tychów w tej sprawie zostało
podpisane na początku listopada. Organizatorem transportu zbiorowego na trasie
Tychy–Bieruń–Babice–Oświęcim jest miasto Tychy, a komunikację zapewni Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach.
Linia 686 w dni robocze kursuje jedenaście razy, a w dni
wolne od pracy i w święta
cztery. W godzinach rannych
i popołudniowych autobusy
jeżdżą przez Zasole i dworzec
PKP, aby ułatwić młodzieży
dojazd do szkół.
Pod
koniec
października upadek oświęcimskiego
PKS był powodem kłopotów
z komunikacją w kierunku
Tychów, bowiem dotychczasowy przewoźnik zawiesił li-

dojeżdżających do szkół czy
pracy pozostało bez możliwości transportu. W tej sytuacji
miasto wspólnie z innymi samorządami podjęło działania
zmierzające do przywrócenia
ruchu pasażerskiego na wspomnianej trasie. Do końca roku
zorganizowana została komunikacja zastępcza. Jedno-

– Organizacjom i ludziom
w nich działającym należą się
podziękowania za zaangażowanie i pracę, którą często wykonują bezinteresownie – mówi
prezydent. –Warto docenić ich
działalność – dodaje.
Przyznane kwoty dotacji:
• ochrona i promocja zdrowia
– 169.170,
• pomoc społeczna, w tym
pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej –
107.911,
• przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
– 330.820,
• wypoczynek dzieci i młodzieży zimowy – 10.600,
• kultura fizyczna (szkolenie
sportowe i organizacja zawodów) – 447.989,
• kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury – 60.600,
• turystyka i krajoznawstwo –
12.362,
• integracja europejska – 4.000,
• opieka nad bezdomnymi
zwierzętami – 160.737.

cześnie prowadzone były rozmowy, by wypracować model
komunikacji na linii Oświęcim–Tychy. Udało się osiągnąć
porozumienie, które uwzględniało możliwości techniczne
organizatora transportu, czyli
tyskiego MZK. Ustalono więc,
że autobusy kursują do Starego
Miasta w Oświęcimiu, a w Tychach tylko do Szpitala Wojewódzkiego.
Rozkład jazdy, informacje
o biletach i schemat połączeń
można znaleźć na stronie internetowej tyskiego przewoźnika www.mzk.pl/.

wieści z ratusza
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Przybywa ofert dla rodzin Nowe stawki
podatków
wielodzietnych
Powiększa się grono przedsiębiorców, którzy wspierają
rodziny „Trzy plus”. Do oświęcimskich instytucji kultury
i ośrodka sportu dołączyło 12 firm, które oferują zniżki dla
rodzin wielodzietnych.
Są to głównie usługi stomatologiczne, okulistyczne i rehabilitacyjne. Jest też bonifikata
w sklepie z odzieżą dla mamy
i dzieci oraz komputerowym,
parku zabaw, warsztacie samochodowym, firmie branży
budowlanej, elektrycznej i zajmującej się nieruchomościami,
a także poradami prawnymi.
Zainteresowanie programem
wspierającym większe rodziny
jest duże. Jeszcze zanim został
wprowadzony mieszkańcy pytali o taką możliwość. Wyprawa
na basen czy do kina w przypadku pięcioosobowej rodziny
to duży wydatek, teraz dzięki
karcie uda się zaoszczędzić.
Program został przyjęty przez
Radę Miasta w ubiegłym roku.
Do tej pory wydano ponad 650
Oświęcimskich Kart Rodziny,
ale na tym nie koniec.
– Trafiają do nas nowe wnioski
– informuje Maria Fijałkow-

ska naczelnik Wydziału Spraw
Obywatelskich Urzędu Miasta
w Oświęcimiu. Obecnie osoby korzystające z OKR mają
50 proc. zniżki przy zakupie
biletów na seanse w Naszym
Kinie w Oświęcimskim Centrum oraz bezpłatny udział dla
trzeciego i kolejnego dziecka
w sekcjach i zajęciach prowadzonych przez instytucję.
Mogą też bezpłatnie zwiedzać
wieżę przy zakupie rodzinnego biletu wstępu do Muzeum
Zamek i skorzystać z 30 proc.
zniżki przy zakupie biletów na
basen i lodowisko. Za wypożyczenie lub ostrzenie łyżew
można liczyć na 50-proc. bonifikatę. Oferta miejsc, gdzie
można skorzystać ze zniżek jest
większa, bo na apel prezydenta
Oświęcimia odpowiedziało kilkanaście firm. Lista partnerów
projektu jest cały czas otwarta.
A włodarz miasta, dziękując

dotychczasowym partnerom za
przyłączenie się do programu,
zachęca kolejnych.
– Oferując zniżki na swoje
produkty i usługi, wesprzecie
państwo wielodzietne rodziny
w naszym mieście, a jednocześnie zyskacie nowych klientów.
Przystąpienie do programu
„Oświęcimska Karta Rodziny”
to także szansa na wykreowanie
pozytywnego wizerunku firmy
– mówi Janusz Chwierut.
Co należy zrobić, aby otrzymać Oświęcimską Kartę Rodziny? Należy odwiedzić Wydział
Spraw Obywatelskich i wypełnić
odpowiedni wniosek. Za rodzinę
wielodzietną uznaje się rodziców
lub jednego z rodziców, lub rodzinę zastępczą, która wychowuje troje lub więcej dzieci do 18.
roku życia lub jeśli studiują, to
do 25. roku życia, w przypadku
dzieci niepełnosprawnych nie
ma ograniczeń wiekowych.

Nosisz odblaski, jesteś widoczny!
W ramach akcji Bezpieczny Oświęcim funkcjonariusze straży miejskiej spotykali się w minionym roku z uczniami
i przedszkolakami.
Uczyli najmłodszych oświęcimian zasad bezpiecznego zachowania w drodze do szkoły
w okresie jesienno-zimowym,
gdy jest pochmurno i szaro. Rozdawali też odblaskowe gadżety.
Dla maluchów były wisiorki
w kształcie misia, a dla uczniów
worki na obuwie. Finał akcji
miał miejsce na początku grudnia na Rynku Głównym. Wtedy
strażnicy rozdali przeszło tysiąc

elementów odblaskowych, od
kamizelek po małe wisiorki.
– Od września wszyscy piesi,
bez względu na wiek, poza obszarem zabudowanym muszą
nosić po zmierzchu elementy
odblaskowe. Dotyczy to także
pieszych prowadzących poboczem rower, skuter, motocykl
czy wózek – mówi Joanna Brania komendant Straży Miejskiej w Oświęcimiu.

– Jesienią i zimą piesi stanowią
szczególnie zagrożoną grupę
uczestników ruchu drogowego.
Szybko robi się ciemno, więc
piesi na drogach stają się mniej
widoczni, a to oni są najczęściej ofiarami wypadków drogowych – dodaje.
Joanna Brania przypomina też,
jak powinno się nosić odblaski.
– Im niżej znajduje się taki element, tym szybciej padnie na
niego światło reflektorów i kierowca szybciej zobaczy osobę
na drodze. Odblaski należy zawsze nosić po tej stronie ciała,
która jest bardziej widoczna
z ulicy – tłumaczy. Wyjaśnia
też, że kierowca ma szansę zauważyć nieoświetlonego pieszego, dopiero wtedy gdy reflektory
odbijają się od postaci pieszego,
czyli z odległości 20–30 metrów.
Jeśli zaś pieszy będzie miał na
sobie odblask, to kierowca zauważy go już z odległości 130–
150 metrów.		
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HARMONOGRAM
DYŻURÓW RADNYCH
BIURO RADY
MIASTA oświęcim,
UL. JAGIEŁŁY 25,
tel. 33 842 94 33

Znane są stawki podatków lokalnych
obowiązujących w 2015 roku. Na początku grudnia ubiegłego roku radni
przyjęli uchwałę w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig
poniedziałek
w godz. 14:30–15:30

Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta
Elżbieta Kos

wtorek w godz. 16:00–17:00
4.02 13:00–15:00
Ryszard Gajek
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji,
Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Od nowego roku podatki wzrosną od 0,4 do 3 proc. Z kolei
stawki opłat na oświęcimskim
targowisku pozostaną bez
zmian. Kupcy w okresie zimowym, w styczniu i lutym, mogą
też liczyć na bonifikatę, która
wyniesie 50 proc. Wynika to
z wcześniejszych deklaracji
władz miasta podczas spotkań
z przedstawicielami Stowarzyszenia Kupieckiego Targowisko
„Mój Rynek”. Na tym samym,
co w minionych latach poziomie pozostają też opłaty od posiadania psa.
Stawki podatku od gruntów
(od 1 m kw. powierzchni):
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
w zakresie górnictwa, hutnictwa i przetwórstwa przemysłowego – 0,79 zł,
2. pozostałej działalności gospodarczej – 0,78 zł,
3. pod jeziorami, zbiornikami wodnymi, retencyjnymi i elektrowniami wodnymi – 4,58 zł (od 1 ha),
4. pozostałych gruntów, w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego – 0,22 zł.
Stawki podatku od budynków
lub ich części (od 1 m kw. powierzchni użytkowej):
1. mieszkalnych – 0,50 zł,
2. związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej:
a) w zakresie górnictwa, hutnictwa, przetwórstwa przemysłowego – 20,76 zł,
b) pozostałej działalności gospodarczej – 20, 48 zł,
3. w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –
9,74 zł,
4. związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych – 2,59 zł,
5. pozostałych, w tym:
a) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego – 4,98 zł,
b) pomieszczenia gospodarcze
lub chów drobnego inwentarza
– 4,36 zł,

11.02 13:00–15:00
Bożena Godawa
Komisja Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej,
Komisja Prawa, Bezpieczeńzlokalizostwa i Porządku Publicznego

c) rekreacyjnych,
wanych na terenie ogródków
działkowych – 5,36 zł,
d) garaży wolno stojących –
4,78 zł,
e) pozostałych – 6,54 zł.
Stawki podatku od środków
transportowych wzrosną na
poziomie:
– od 16 zł do 30 zł – dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
– od 34 zł do 80 zł – dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej
lub wyższej niż 12 ton,
– od 40 zł do 78 zł – dla ciągników siodłowych lub balastowych,
– od 22 zł do 68 zł – dla przyczep i naczep,
– od 22 zł do 50 zł – w przypadku autobusów.

18.02 13:00–15:00
Adam Góralczyk
Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji

SESJA RADY MIASTA
22 grudnia odbyła się sesja
Rady Miasta. Treść uchwał
dostępna na stronie internetowej www.um.oswiecim.pl
w zakładce Samorząd/Rada
Miasta. Również w tej zakładce znajdują się nagrania video
z sesji Rady Miasta.

informacje na
www.um.oswiecim.pl
Strona miasta Oświęcim

Stawki opłaty targowej na 2015 www.um.oswiecim.pl znajduje
rok zostały utrzymane na tego- się na portalach społecznościorocznym poziomie. W styczniu wych Nasza Klasa i Facebook.
i lutym obniżono je o 50 proc.
i będą kształtować się następująco:
– w dni targowe, czyli wtorki,
czwartki, soboty i niedziele
– 6,30 za 1 m kw. (w styczniu
Wieści z Oświęcimia
i lutym 3,15 zł od każdego pełw lokalnej TV
nego lub rozpoczętego metra
kw. zajętej powierzchni),
– w pozostałe dni – 4,50 zł Program informacyjny „Wieści
z Ratusza” można oglądać
(2,25 zł),
w każdy piątek o godzinie
– przy sprzedaży odręcznej –
18:00. Wiadomości są powta3 zł (1,50 zł).
rzane przez cały weekend, co

Stawka opłaty od posiadania trzy godziny. Możecie się więc
psów będzie, podobnie jak Państwo dowiedzieć o nowych
inwestycjach, o tym, co ciew tym roku, wynosić 60,00 zł
kawego słychać w kulturze,
rocznie od jednego psa, lub
30,00 zł rocznie od jednego psa oświęcimskim sporcie, a także,
przeznaczonego do pilnowania a może nawet przede wszystkim o aktywności samych
gospodarstw domowych emeoświęcimian.
rytów i rencistów. Psy będące
Wiadomości można oglądać
w posiadaniu rodziców lub
na portalu internetowym www.
opiekunów dzieci z orzeczofaktyoswiecim.pl i www.oswieną niepełnosprawnością, bez
cimonline.pl/.
względu na wiek, są zwolnione
„Wieści z Ratusza” są też
z opłat.
dostępne w Internecie
na stronie www.ostv.pl
raz www.um.oswiecim.pl

wieści z oświęcimskiego ratusza
przygotowała katarzyna kwiecień
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kultura

Mali i duzi kolędnicy

Prometeuszki kultury

W Oświęcimskim Centrum Kultury odbył się X Konkurs „Kontrrewolucja Kulturalna” to ogólnopolska kampania
społeczna realizowana w sezonie 2013/2014 przez krakowKolęd Polskich i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda”.
Na zaproszenie organizatorów II nagroda ex aequo przypadła Obstarczyk z Gimnazjum Towa- ski Teatr Groteska, która obejmowała różnorodne akcje
odpowiedzieli soliści i zespoły Paulinie Bryniarskiej z Nowe- rzystwa Salezjańskiego w Oświęz okolicznych miejscowości, ale go Targu i Julii Nykiś z Łodzi. cimiu, Marta Kurek z MG nr 2 i konkursy.
też z Krakowa, Nowego Targu
czy Łodzi. Do udziału w konkursie zgłosiło się 78 podmiotów wykonawczych.
Po wysłuchaniu prezentacji artystycznych komisja w składzie:
Barbara Broda-Malon, Jacek
Furtak i Jakub Połącarz przyznała nagrody i wyróżnienia.
W kategorii szkoły podstawowe – soliści I miejsce zdobyła
Julia Jarząbek z Nowego Targu,

Zofia Sydor nie spodziewała się wygranej, bo „Aniołek”, którego śpiewała, to taki
nieprzebojowy utwór. Ale, jak
stwierdzili jurorzy, Zosia po
prostu była najlepsza

III nagrodę, również ex aequo,
otrzymały: Karina Skwarczyńska z Bielska-Białej i Hanna Solarczyk z Krakowa. W kategorii
szkoły podstawowe – zespoły
I nagrodę wyśpiewała schola Jezusowe Promyki z Ksawerowa.
Wśród solistów z grupy wiekowej gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne I nagrodę otrzymała Paulina Suchcicka z Pabianic,
II nagrodę ex aequo – Karolina

w Oświęcimiu oraz Kinga Podgórniak z Kęt. III nagroda trafiła
do Justyny Klimek z Graboszyc,
Patrycji Brody reprezentującej PZ nr 1 w Oświęcimiu oraz
Aleksandry Dziędziel z oświęcimskiego MDK.
Konkurs patronatem objął Prezydent Miasta Oświęcim, który
ufundował Grand Prix. Nagroda
trafiła do Zofii Sydor z Krakowa.
– ekt

Mała trzódka z SP 11 otrzymała wyróżnienie w kategorii
szkoły podstawowe – zespoły. Fot. na 1 s. – zespół Teatromania ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Oświęcimiu, laureaci wyróżnienia w kategorii gimnazja
i szkoły ponadgimnazjalne

Barwne przeobrażenie
Prace Agnieszki Kołodziej-Ryś, malarki, arteterapeutki związanej z oświęcimskim Stowarzyszeniem „Rodzina Kolpinga”
można było oglądać w Międzynarodowym Domu Spotkań
Młodzieży w Oświęcimiu na wystawie „Transformacje”.

Reklama

Laureatki z Oświęcimia z radością prezentują otrzymaną
statuetkę „Kontrrewolucji Kulturalnej”
Fot. zbiory organizatora

annę Babiuch nasi gimnazjaliści mają możliwość lepszego
rozwoju intelektualnego, są
młodymi ludźmi poszukującymi prawdy, dobra, piękna
oraz podstawowych wartości
etycznych w postnowoczesnym
zglobalizowanym świecie –
mówi Barbara Faruga, dyrektor
Miejskiego Gimnazjum nr 3
im. Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej w Oświęcimiu.
– Działania wychowawcze
polegające na kształtowaniu
refleksyjnej postawy wobec
rzeczywistości, rozbudzaniu
wrażliwości na wartości poznawcze, etyczne i estetyczne,
uczeniu
odpowiedzialności
moralnej za własne wybory,
motywowaniu do uczestnictwa
w wydarzeniach kulturalnych
i artystycznych oraz stymulowaniu zdolności porozumiewania się językiem wartości to
tylko wybrane zadania realizowane podczas zajęć prowa-

dzonych przez wyróżnione nauczycielki – zaznacza dyrektor.
Barbara Faruga podkreśla, że
w województwie małopolskim
tylko dwa gimnazja publiczne
i cztery niepubliczne prowadzą
nauczanie filozofii, w tym właśnie Miejskie Gimnazjum nr 3.
Poprzez „Kontrrewolucję Kulturalną” organizatorzy pragnęli
przypomnieć i ocalić wartości,
których nośnikiem jest kultura. Kampania uświadamiała, że
kultura nie jest zbędnym luksusem, ale wyróżnikiem, a wręcz
obowiązkiem każdego człowieka cywilizowanego. Kampania
realizowana była w licznych
akcjach o różnorodnym charakterze, a jej odbiorcami były
zarówno szkoły i placówki edukacyjne wraz z pedagogami, jak
również instytucje powiązane
z szeroko rozumianą kulturą.
Teatr Groteska nie pominął też
odbiorców indywidualnych.
– In

-Ryś nie zamyka się jedynie
w malarstwie. Wykonuje też
metafizyczne rzeźby z papieroplastyki i kolaże trash art, tworzone z surowców wtórnych.
Otwarciu wystawy towarzyszył koncert Doroty Kołodziej,
aktorki Teatru Gardzienice,
członkini Big Bandu Politechniki Wrocławskiej i autorki alternatywnego projektu „Miss
M”, łączącego klasyczny forte- Tradycja wystawiania jasełek, czyli przedstawień mówiąpian z muzyką elektroniczną.
Akompaniowały jej Olga Myt- cych o narodzeniu Chrystusa jest bardzo długa. Do Polski
nik na pianinie i Katarzyna Sadotarła w drugiej połowie XV wieku.
nak na skrzypcach.
– In Uczniowie klas teatralnych
Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu, podtrzymując tę tradycję, przygotowali „Opowieść
wigilijną”. Jasełka te zostały
napisane przez aktora Marcina
Kobierskiego. Gimnazjaliści do
występów przygotowywali się
już od października, a próby
były intensywne i odbywały się
przynajmniej dwa razy w tygodniu. W spektakl zaangażowanych jest osiemnastu uczniów,
dwóch z nich przy nagłośnieniu, muzyce i światłach, a reszpedagogiczne Zespołu Szkół 19:00 do kościoła Księży Saleta grupy to aktorzy.
Premiera „Opowieści wigijnej” nr 1 w Oświęcimiu. 6 stycznia zjanów w Oświęcimiu.
odbyła się przed świętami Boże- młodzież zagrała jasełka w tym Jasełka przygotowane zostały
go Narodzenia w sali św. Józefa samym miejscu dla oświęci- przez s. Natalię i Kingę Głozakw kościele św. Maksymiliana mian. Tych, którzy chcieliby -Zeman, a dekorację wykonała
Kolbego w Oświęcimiu, na któ- zobaczyć przedstawienie zapra- Anetta Sanak.
– In
rą zaproszono uczniów i grono szamy 22 stycznia br. o godz.

Wigilijna opowieść

Fot. www.mdsm.pl

Malarka, która z wykształcenia
jest ceramikiem artystycznym,
z tytułowych transformacji,
czyli prób uchwycenia momentu przejścia, przeobrażenia
tworzy serię obrazów, na których jawa i sen oraz przeszłość
i przyszłość mieszają się ze
sobą. Motyw ten jest widoczny
w barwnych obrazach akrylowych malowanych szpachlą
i techniką tradycyjną. Artystkę
inspiruje natura, w niej znajduje tworzywo do artystycznych
wizji i oryginalnego łączenia
różnych materiałów techniką
kolażu. Agnieszka Kołodziej-

Podczas uroczystego finału
doceniono Marzenę Skibicką
i Joannę Babiuch, nauczycielki
Miejskiego Gimnazjum nr 3
w Oświęcimiu.
17 grudnia ubiegłego roku
podczas gali finałowej wyłoniono laureatów konkursów.
Z pięćdziesięciu dziewięciu
zgłoszeń z całego kraju do finału nominowano piętnaście
osób, z których wyłoniono
pięciu laureatów. Nauczycielki
z Oświęcimia otrzymały prestiżowy tytuł „Prometeusz Kultury” i statuetkę „Kontrrewolucji
Kulturalnej”. Nauczycielka plastyki poszerzonej o program
z historii sztuki oraz muzyki
i zajęć artystycznych Joanna
Babiuch i Marzena Skibicka,
nauczycielka języka polskiego
i filozofii są współtwórczyniami innowacji prowadzonej
od roku szkolnego 2012/2013
w Miejskim Gimnazjum nr 3.
W jej ramach powstały klasy
z programem plastyki i zajęć
artystycznych poszerzonych
o historię sztuki, program
filozofii, roczny kurs logiki i propozycję zajęć z łaciny
dla zainteresowanej młodzieży. Podstawowym zadaniem
wprowadzonej innowacji jest
zrozumienie przez młodzież
gimnazjalną, że mająca swe korzenie w starożytnej cywilizacji
myśl humanistyczna jest niezbędna do zrozumienia i odnalezienia swej drogi życiowej we
współczesnym, konsumpcyjnym świecie.
– Dzięki edukacji filozoficznej
i lekcjom sztuki prowadzonym
przez Marzenę Skibicką i Jo-

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

Legionowe chwile
Muzeum Zamek w Oświęcimiu zaprasza 7 lutego o godz.
16:00 na otwarcie wystawy
pn. „Legionowe chwile. Setna
rocznica wizyty Józefa Piłsudskiego w Oświęcimiu”.
Wydarzenie rozpocznie wykład
„Legiony Polskie – droga do
niepodległości”, który wygłosi historyk, starszy kustosz
Muzeum Historycznego Miasta
Krakowa Janusz Tadeusz
Nowak.
– Na wystawie będzie można
zobaczyć stare fotografie, listy,
umundurowanie, broń i inne
osobiste pamiątki legionowe,
które przybliżą lub wręcz na

nowo wskrzeszą pamięć o naszych przodkach walczących
u boku J. Piłsudskiego – informuje Monika Sitek z Muzeum
Zamek w Oświęcimiu.

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

WYDARZENIA W GALERII KSIĄŻKI
LUTY
15 LAT UKH OŚWIĘCIM.
WYSTAWA
2–28.02 Galeria Przechodnia
70. ROCZNICA WYZWOLENIA
KL AUSCHWITZ. WYSTAWA
19.01–31.03 teren przed
Biblioteką
TEATRZYK „ROZWESOŁEK”
Zajęcia teatralne dla dzieci
6–12 lat
2.02; 9.02 godz. 16:00 Aula
AKADEMIA RODZICA
Zajęcia na zapisy w Mikroświecie Zabawy
2.02; 23.02 godz. 17:00 Aula

ŚWIAT ILUSTROWANY
SŁOWEM
Zajęcia językowe i filmowe dla
osób z dysfunkcjami wzroku
4.02 godz. 10:00 Multimedia
i Klasopracownia parter
LINK DO PRZYSZŁOŚCI
Gość specjalny Michał
„rysiek” Woźniak ekspert w
dziedzinie bezpieczeństwa
sieci, prywatności i edukacji
medialnej
4.02 godz. 16:00 Aula

KONWERSACJE W JĘZYKU
ANGIELSKIM
2.02; 9.02; 16.02; 23.02
godz. 17:30 Klasopracownia I p.
CZYTANIE UZDRAWIA
Czytanie na oddziale dziecięcym oświęcimskiego szpitala
3.02 godz. 14:00 Szpital
KONWERSACJE W JĘZYKU
NIEMIECKIM
3.02; 10.02; 17.02; 24.02
godz. 18:00 Klasopracownia
I p.

UNIWERSYTET BIBLIOTECZNYCH ŻAKÓW
5.02 Kolory i chemiczne potwory – Uniwersytet Rozwoju
w Chorzowie
12.02 Wszystkie kolory tęczy
– warsztaty fotograficzne
prowadzi fotograf Tomasz Mól
Zajęcia odbywają się o godz.
16:30 w Auli
BAJKOWE KINO W MIKROŚWIECIE ZABAWY
6.02; 20.02; 27.02 godz.
17:00 Multimedia
PODRÓŻE W CZASIE I PRZESTRZENI
Otwarte zajęcia edukacyjne
dla dzieci w wieku 3–7 lat
10.02 godz. 16:30 Informatorium
Bi CLUB FILMOWY
Dyskusyjny Klub Filmowy
11.02 godz. 17:00 Multimedia
Z PRAWEM NA CO DZIEŃ
Prawo spadkowe cz. 1
Wykład prowadzi Kancelaria
Surowiec & Partner
11.02 godz. 18:00 Aula

FUN ENGLISH
Zajęcia językowe z programem
komputerowym, na zapisy
2.02; 4.02; 9.02; 11.02
Grupa I godz. 16.00, grupa II
godz. 17:00, grupa III godz.
18:00
Klasopracownia parter
GIMNASTYKA DLA CIAŁA
I JĘZYKA
Zajęcia językowe dla dzieci
w wieku 5–7 lat
2.02; 16.02 godz. 17:00
Klasopracownia I p.

Wystawa została zorganizowana z okazji 100. rocznicy
wizyty Józefa Piłsudskiego
w Oświęcimiu.
Brygadier Legionów Polskich
przebywał w pobliskich
Kętach, gdzie legioniści
odpoczywali po walkach pod
Laskami, Krzywopłotami
i Łowczówkiem. Mieszkańcy
naszego miasta zaprosili Józefa
Piłsudskiego na uroczysty
koncert poświęcony rocznicy
powstania styczniowego, z którego dochód został przeznaczony na legiony. Koncert odbył
się w Hotelu Herz, gdzie chór
męski wykonał m.in. skomponowaną przez Aleksandra
Orłowskiego pieśń „Pod Broń”
do słów M. Smolarskiego.
Wystawę będzie można oglądać w Muzeum Zamek do 17
maja. Tematyce legionowej
poświęcony będzie również
tegoroczny Jarmark Kasztelański (2–3 maja), który przybliży
czasy I wojny światowej.

TACTIC – KLUB MIŁOŚNIKÓW GIER PLANSZOWYCH
4.02; 11.02; 18.02; 25.02
godz. 17:00 Kawiarnia
prasowa

Centrum Żydowskie
w Oświęcimiu
pl. Skarbka 5, Oświęcim,
tel. 33 844 70 02;
www.ajcf.pl

Kuchnia
społeczna

Powroty
ocalonych

Na kolejne spotkanie
w ramach Kuchni społecznej
w Cafe Bergson organizatorzy zapraszają 24 stycznia
o godzinie 16:00.
Na spotkanie należy przynieść
samodzielnie przygotowane
danie wegańskie, czyli takie,
które nie zawiera w sobie
mięsa (także z ryb) oraz żadnych produktów pochodzenia
zwierzęcego.
Podczas akcji będą zbierane datki na OTOZ Animals
Oświęcim.

28 stycznia o godz. 18:00
będzie można posłuchać
wykładu dra Artura Szyndlera
„Co dalej? Powroty Ocalonych z Zagłady żydowskich
Oświęcimian”.
Przed II wojną światową
w Oświęcimiu mieszkało ok.
8 tys. Żydów, co stanowiło
60 proc. ogółu mieszkańców.
We wrześniu 1945 r. w mieście przebywało zaledwie 186
Żydów. Kim byli? Jak próbowali odnaleźć się w powojennej rzeczywistości? Na te
pytania będzie można znaleźć
odpowiedź w trakcie wykładu.
Wstęp wolny.

MŁODY BADACZ
Zajęcia edukacyjne na zapisy
dla dzieci w wieku 5–7 lat
17.02 godz. 16:30 Informatorium

PORA NA @KTYWNEGO
SENIORA
Infogeneracja – warsztaty
komputerowe

PORA NA @KTYWNEGO
SENIORA
„To tak jak w kinie” – spotkania z adaptacją filmową
19.02 godz. 10:00 Multimedia
ZABOOKOWANI. DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
dla młodzieży
20.02 godz. 16:45 Klasopracownia I p.
SPOTKANIE W KLUBIE
PACJENTA
Profilaktyka chorób krążenia
po zawale. Wstęp wolny.
25.02 godz. 12:00 Aula
DEMONTAŻE LITERATURY
Trzy kwadranse o tekstach.
O twórczości Szczepana Twardocha.
Prowadzi prof. Krzysztof Zajas.
25.02 godz. 18:00 Aula

Grupa I prowadzi Agnieszka
Tracz
10.02; 24.02 godz. 9:00
Klasoprac. parter

Grupa III prowadzi Jonasz
Brzeźniak
10.02; 24.02 godz. 14:00
Klasoprac. parter

Smerfna zima w wiosce
Smerfów
17.02 godz. 11:00–13:00
Aula/Informatorium

Grupa IV prowadzi Urszula Kuś
12.02; 26.02 godz. 11:00
Klasoprac. parter

Oświęcimski Festiwal Gier
18.02 godz. 11:00–13:00
Rozgrywki dla dzieci w wieku
8–12 lat, Aula/Informatorium
18.02 godz. 16:00–20:00
Rozgrywki dla wszystkich,
Aula/Informatorium

Grupa V prowadzi Marek
Kamiński
12.02; 26.02 godz. 13:00
Klasoprac. parter
Grupa VI prowadzi Mariola
Drosd
3.02; 10.02; 17.02; 24.02
godz. 16:00 Klasoprac. parter

Grupa IX prowadzi Agnieszka
Jakubowska
6.02; 20.02 godz. 16:00
Klasoprac. parter
PORA NA @KTYWNEGO
SENIORA
„Dawno temu w naszym mieście” – spotkania z historią
26.02 godz. 10:00 Aula

MISTRZOWIE KODOWANIA
Warsztaty programowania dla
dzieci
5.02; 12.02; 19.02; 26.02
godz. 16:00 Klasoprac. parter

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
dla dorosłych
26.02 godz. 17:30 Sala Konferencyjna

FERIE W BIBLIOTECE
(dla dzieci w wieku 8–12 lat,
czytelników Biblioteki Galerii
Książki w Oświęcimiu,
wstęp wolny):

Grupa II prowadzi Mariusz Fik
10.02; 24.02 godz. 11:00
Klasoprac. parter

Grupa VIII prowadzi Anna
Owczarek
11.02; 25.02 godz. 9:00
Klasoprac. parter

AKADEMIA MALUCHA
„Zima u Kubusia Puchatka”
5.02 godz. 10:00 Klasopracownia I p.

2 lutego o godz. 19:00
w Cafe Bergson wystąpi
Halla Nordfjörd.
Jak możemy przeczytać na
stronie organizatora koncertu,
warto sprawdzić talent Halli
teraz, zanim stanie się znaną,
kolejną świetną wizytówką
Islandii! A właściwie, po pięciu wizytach w Polsce, już nią
została. Kiedy Halla Nordfjörd
przyleciała po raz pierwszy
do naszego kraju, nikt do
końca nie wiedział, czego się
spodziewać po jej występach.
Ostatecznie wszędzie grała dla
pełnych sal kameralnych klubów. Podczas drugiej wizyty
w Polsce zagrała 20 koncertów dzień po dniu – od morza
po góry.
Bilety w cenie 15 zł. Ilość
miejsc ograniczona!

Turniej Playstation 3
o Puchar NHL 15
Przedział wiekowy uczestników
5–17 lat, zapisy do 10 lutego
w dziale Multimedia
16–20.02 godz. 12:00–
16:00,

Grupa VII prowadzi Mariola
Drosd
4.02; 11.02; 18.02; 25.02
godz. 14:00 Klasoprac. parter

UPRAWIAJ TURYSTYKĘ
GÓRSKĄ Z POLSKIM TOWARZYSTWEM TATRZAŃSKIM
– BAZA W BIBLIOTECE
Temat: Drewniane cerkwie
Karpat – Polska i Słowacja.
Prowadzi przewodnik beskidzki Andrzej Chowaniec
12.02 godz. 18:00 Aula

Halla Nordfjörd

Grupa X prowadzi Anna
Krawczyk
10.02; 24.02 godz. 12:30
Klasoprac. parter
KAMPANIA ZACZYTANI
Zbiórka książek dla dzieci
przebywających na Oddziale
Dziecięcym Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu, Biblioteka
Młodych w godzinach otwarcia
Biblioteki

Smerfna zima.
Smerfy smerfują
19.02 godz. 11:00–13:00
Aula/Informatorium
Wyprawa zimowa
ze Scooby Doo na tropie
24.02 godz. 11:00-13:00
Aula/Informatorium
Bal karnawałowy
z Mikroświatem Zabawy
24.02 godz. 13:00
dzieci do 3 lat
24.02 godz. 16:30
dzieci 4–7 lat
Turniej X-Boxa „Winter Stars”
Przedział wiekowy uczestników
8–12 lat, zapisy do 10 lutego
w Bibliotece Młodych
25.02 godz. 11:00–13:00
VIP
Scooby Doo i wyspa tajemnic
26.02 godz. 11:00–13:00
Informatorium
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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

Legenda heavy metalu
W Oświęcimskim Centrum Kultury wystąpi zespół Turbo – legenda polskiego
heavy metalu.

Grupa zagra 20 lutego o godzinie 19:00 w ramach projektu Kultura 50/50. Będzie to
ich pierwsza wizyta w naszym
mieście.
Zespół rozpoczął swoją działalność w 1980 roku, a obecna

trasa po Polsce związana jest
z obchodami 35-lecia istnienia.
Zespół w 1983 roku wydał swą
debiutancką płytę „Dorosłe
dzieci”, z której nagranie tytułowe stało się wielkim przebojem. Kapela przez lata zmieniała

swój styl, a kolejne płyty udowodniły, że zespół jest otwarty
na nowinki światowego metalu. Muzyka Turbo ewoluowała
od klasycznego hard rocka po
thrash metal. Wydanie płyt na
Zachodzie w barwach wytwórni Music For Nation, koncerty
ze sławami światowego metalu
i na największych festiwalach,
także poza granicami kraju,
ugruntowały pozycję zespołu.
Turbo po zmianach personalnych i przerwach w działalności
wciąż koncertuje i wydaje płyty.
Ostatnie wydawnictwa – studyjny album „Piąty żywioł” (2013)
i koncertowy „In The Court Of
The Lizard” (2014) potwierdzają
wysoką formę zespołu.
Przed Turbo zagra Mantra
(heavy/thrash metal) z Bierunia. Koncert w sali kameralnej
– liczba miejsc ograniczona.
Bilety: 18 zł (przedsprzedaż),
25 zł (w dniu koncertu).
– adam

Wydarzenia w OCK
20.01 godz. 16:30 „Razem
z mamą, razem z tatą” –
warsztaty twórczej aktywności
dla dzieci z rodzicami
21.01 godz. 18:00 Koncert
Zbigniewa Wodeckiego
24.01 godz. 17:00 „Szalone
nożyczki” – spektakl komediowy w wykonaniu aktorów
Teatru Bagatela w Krakowie
26.01 godz. 10:00 „Przedszkolak w podróży dookoła
świata” – turniej przedszkolaków – spotkanie trzecie
26.01 godz. 17:00 Warsztaty
architektoniczne dla dzieci –
adresowane do dzieci w wieku
9–12 lat – prowadzone przez
architekta Annę Gieracką
28.01 godz. 17:30 100-lecie
Oratorium św. Jana Bosko
w Oświęcimiu – koncert
30.01 godz. 19:00 Koncert
zespołu Akurat
1.02 godz. 20:00 „Naga
prawda o klasyce” – Waldemar
Malicki klasycznie, z humorem, na fortepianie i nie tylko

W marcu i kwietniu oświęcimian czeka
podwójne spotkanie z bohaterkami przebojowego spektaklu „Klimakterium...”.
1 marca o godzinie 17:00
w Oświęcimskim Centrum
Kultury ponownie zagoszczą
bohaterki sztuki z pogranicza
musicalu, kabaretu i farsy pt.
„Klimakterium... i już”. Bohaterkami musicalu są cztery kobiety w wieku „menopauzalnym”.
Wszystkie mają problemy, z którymi muszą się same uporać.
A w grupie zawsze raźniej.
Spektakl ilustruje w sposób humorystyczny, jak różnymi sposobami można sobie poradzić
z problemami wieku. Jedne
bohaterki chcą się poddać terapii hormonalnej, inne boją się
jej i wybierają ziołolecznictwo,
jeszcze inne idą w kierunku
ćwiczeń gimnastycznych...
Aktorki nie boją się śmieszności, nie wstydzą się grać postaci

w wieku średnim i starszym.
To znane postacie medialne,
potrafiące rozbawić i wzruszyć
publiczność. Pokazują, że można być czynną i twórczą kobietą, bawić się i tańczyć do późnego wieku. Nikt, tak jak druga
kobieta nie zrozumie cierpień,
których doświadcza się w tym
czasie. Stąd popularne babskie
spotkania, na których można
porozmawiać na „wstydliwe”
tematy, o których trudno rozmawiać z mężem czy dziećmi.
Spektakl złożony jest z wielu
piosenek wplecionych w akcję.
Autorami tekstów tych utworów są m.in.: Artur Andrus,
Magda Czapińska, Andrzej
Waligórski, Elżbieta Jodłowska,
Katarzyna Lengren, Marcin
Wolski.

„Klimakterium 2, czyli menopauzy szał”

1.03 godz. 17:00 „Klimakterium... i już” – muzyczny
spektakl komediowy

9.02 godz. 10:00 „Przedszkolak w podróży dookoła świata”
– turniej przedszkolaków –
spotkanie czwarte

7.03 godz. 16:00 „Pielgrzymka do miejsc śmiesznych” –
program Kabaretu Neo-Nówka

14.02 godz. 17:00 „Viva
Wiedeń! Viva Broadway!” –
koncert walentynkowy

Czytaj obok

12.03 godz. 18:00 „Ale
CZAD!”, czyli podróże Grupy
MoCarta

Czytaj obok

15.03 godz. 17:00 „Ławeczka” – spektakl w wykonaniu
Magdaleny Walach i Sławomira Maciejewskiego

Czytaj obok

15.02 godz. 17:00 „Pod niemieckimi łóżkami” – spektakl
w wykonaniu Tamary Arciuch,
Bartka Kasprzykowskiego
i Bartosza Opani
16–27.02 Ferie zimowe
z Oświęcimskim Centrum
Kultury

Czytaj obok

19.02 godz.18:00 „Muzyka
Fryderyka Chopina” – recital
fortepianowy Anny Lipiak
Bezpłatne zaproszenia do
odbioru w informacji OCK
od 2 lutego 2015 r.

„Klimakterium...” dwa razy
Natomiast 19 kwietnia o godzinie 17:00 ponownie pojawią się
bohaterki kultowego spektaklu,
prezentując drugą część „Klimakterium 2, czyli menopauzy
szał”. Chociaż wydawać by się
mogło, że w temacie klimakterium zostało powiedziane już
wszystko. Jednak nie! „Klimakterium 2, czyli menopauzy szał”
powstał na wyraźną prośbę publiczności, która chciała poznać
dalsze losy bohaterek.
Wciąż walcząca z nadwagą, ale
już nie bezrobotna Pamela i Zosia – zaradna pani domu starym
zwyczajem przybywają świętować kolejne urodziny Maliny.
Tym razem spotykają się w jej,
dopiero co otwartym, pubie.
Brakuje tylko Krychy, która też
miała przybyć, ale...! Za to pojawia się, obdarzona liryczną
duszą Angela, która wraz z Maliną prowadzi interes. Zaczyna
się zabawa! W pubie jest głośno,
a kobiety, które sporo czasu się
nie widziały – mają sobie wiele
do powiedzenia...
Zupełnie nowe piosenki we
wspaniałych aranżacjach, których nie można przestać nucić,
złożone choreograficzne układy
i niepowtarzalna energia, którą
występujące na scenie aktorki
dzielą się z publicznością. Do
zacnego grona dołączyły nowe
artystki. I każda z nich wnosi do
spektaklu coś zupełnie niepowtarzalnego.
Czas każdego ze spektakli 150
minut z przerwą, bilety w cenie 70 zł, 60 zł, 50 zł do nabycia
w kasie OCK.
– adam

mnienia...” – magia miejsc
i nastrojów w akwarelach
i rysunkach Teresy Urbańczyk
– finisaż wystawy

10.04.2015 godz. 18:00
„Beltaine & Glendalough” –
irlandzkie widowisko muzyczno-taneczne
19.04 godz. 17:00 „Klimakterium 2, czyli menopauzy
szał” – muzyczny spektakl
komediowy
24.04 godz. 19:00 „Żarty się
skończyły NA BIS” – program
Kabaretu Paranienormalni

Galeria „Tyle światów”

19.01–8.02 „rysunek, ilustracja, plakat” – wystawa prac
Anny Witkowicz
12.02–5.03 „Polskie orły z radzieckich zegarków” – wystawa Mariana Cholerka

20.02 godz. 19:00 Koncert
zespołu Turbo w ramach projektu Kultura 50/50

Wystawy

„Nasze Kino”
Oświęcimskie Centrum
Kultury

Marek Tomasz Pawłowski,
59 minut
27.01 godz. 19:00

„Paddington” (6 l.), prod.

„Matteo” (12 l.), prod. Polska
2014, reż. Michał Kondrat,
50 minut
2–5.02

„Carte Blanche” (13 l.), prod.
Polska 2014, reż. Jacek Lusiński, 106 minut
6–12.02

6.02 godz. 18:00 „Zatrzymać
czas... Zachować wspomnienia... Ocalić od zapo-

Francja, Kanada, Wielka
Brytania 2014, reż. Paul King,
95 minut
19–20.01 godz. 18:15,
21.01 godz. 11:00,
22.01 godz. 18:15
„Everest – poza krańcem
świata” (12 l.), prod. Nowa
Zelandia, USA 2013, reż. Leanne Pooley, 93 minuty (3D)
19–22.01 godz. 20:00

do 8.02 „Zatrzymać czas...
Zachować wspomnienia...
Czytaj obok Ocalić od zapomnienia...”

„Za jakie grzechy, dobry
Boże?” (15 l.), prod. Francja
2014, reż. Philippe de Chauveron, 97 minut
2–5.02

„Crash Reel” PREMIERA
(12 l.), prod. USA 2013,
reż. Lucy Walker, 108 minut
23.01 godz. 16:00, 18:00,
25–26.01 godz. 18:00,
27.01 godz. 16:00,
29.01 godz. 18:00
„Fotograf” (15 l.), prod.
Polska 2014, reż. Waldemar
Krzystek, 117 minut
23.01 godz. 20:00,
25.01 godz. 15:45, 20:00,
26.01 godz. 20:00,
27.01 godz. 11:30, 20:15,
28–29.01 godz. 20:00
„Uciekinier” (10 l.), prod. Polska 2006, reż. Marek Tomasz
Pawłowski, 56 minut
27.01 godz. 18:00
„Jaster – tajemnica Hela”
(10 l.), prod. Polska 2014,
reż. Małgorzata Walczak,

„Cuda” (13 l.), prod. Włochy,
Szwajcaria, Niemcy 2014, reż.
Alice Rohrwacher, 110 minut
6–12.02
„Królowa Śniegu 2” (b.o.),
prod. Rosja 2014, reż. Alexey
Tsitsilin, 80 minut (3D)
13–19.02
„Czasem śnię, że latam”
(10 l.), prod. Polska 2013,
reż. Aneta Popiel-Machnicka,
70 minut
2–5.02.

„Przeboje i oldboje” (13 l.),
prod. Czechy 2013, reż. Alice
Nellis, 115 minut
13–19.02

„Dzwoneczek i bestia z Nibylandii” (b.o.), prod. USA
2014, reż. Steve Loter, 76 minut (3D)
6–12.02

„Pingwiny z Madagaskaru”
(b.o.), prod. USA 2014, reż.
Eric Darnell, Simon J. Smith,
92 minuty (3D)
20–26.02

kultura
GŁOŚNIK KULTURALNY
– magia miejsc i nastrojów
w akwarelach i rysunkach
Teresy Urbańczyk

Ale będzie czad!

12 marca o godzinie 18:00 w OCK wystąpi Grupa MoCarta w swoim najnowszym programie pt. „Ale CZAD!”.

do 9.02 „Cztery pory roku
widziane oczami dzieci i młodzieży – jesień” – pokonkursowa wystawa fotografii

Uniwersytet Trzeciego
Wieku

20.01 godz. 14:00 „Zawody
filmowe: operator” – wykład
Marii Malatyńskiej
27.01 godz. 14:00 „Świat
w zwierciadle malarstwa”,
cz. III – wykład Janusza Wałka
3.02 godz. 14:00 „Jeszcze
żyję! – jak rozumieć starość?”
– prof. Michał Spodaryk
10.02 godz. 14:00 „Trudne
czasy dla bliskich związków”
– wykład prof. Katarzyny
Popiołek
12.02 godz. 16:00 zabawa
karnawałowa
17.02 godz. 14:00 „Zawody
filmowe: scenarzysta” – wykład Marii Malatyńskiej
23.02 „Człowiek w zwierciadle
malarstwa” – wykład Janusza
Wałka w Muzeum Narodowym, wyjazd o godz. 9:00

Od kilku lat Grupa MoCarta
jest jednym z najczęściej występujących za granicą polskich zespołów. Muzycy grali
w wielu, niekiedy bardzo egzotycznych, miejscach, takich jak
znane z handlu narkotykami
meksykańskie miasto Ciudad
Juarez, Wenatchee – miasteczko na końcu świata i Stanów
Zjednoczonych, w którym nie
stanęła wcześniej stopa polskiego artysty, małe chińskie
miasta – te poniżej 15 milionów mieszkańców. Dzięki możliwości występowania
w różnych zakątkach świata,
muzycy poznali kulturę wielu narodów. Wiedzą też, czym
różni się publiczność tajwańska
od belgijskiej (Belgowie bardzo
kaszlą...). O tych wszystkich
miejscach, a także Francji, Kostaryce i egzotycznej Republice
Czeskiej muzycy opowiedzą w
swoim najnowszym programie „Ale CZAD, czyli podróże

FERIE w OCK
„W krainie Królowej Śniegu”
16–17.02, godz. 10:00–12:00
„Ogród Królowej Śniegu” –
warsztaty kreatywne, wiek
6–12
18.02 godz. 10:00–12:00
„Zimowa olimpiada” –
zajęcia sportowe, wiek 6–12
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Fantastyczna
ekipa
Klub Fantastyki działający przy OCK
współtworzą osoby w różnym wieku,
które połączyło wspólne hobby.

19.02 godz. 10:00–12:00
„Królowa Śniegu”–
warsztaty plastyczne, wiek
6–12
20.02 godz. 10:00–12:00
„Zwierzątka” – warsztaty
plastyczne, wiek 6–12

Grupy MoCarta”. W programie
jak zwykle dominować będzie
muzyka klasyczna, okraszona
kulturalnym żartem. Muzycy
zagrają wiele nowych utworów, ale czasem wrócą do kilku
swoich evergreenów. Cóż... Panowie z wiekiem stają się nieco
sentymentalni.
Bilety: 60 zł, 50 zł, 40 zł.
– adam

23.02 godz. 10:00–12:00
„Zimowa olimpiada” – zajęcia
sportowe, wiek 6–12
24.02 godz. 10:00–12:00
„Zimowy pejzaż” – zajęcia
plastyczne, wiek 6–12

Turniej gier podczas „Ferii z fantastyką” w 2014 r.

Członków klubu łączy zamiłowanie do gier fabularnych
(RPG), bitewnych, kolekcjonerskich gier karcianych, fanWarsztaty taneczne – prowatastycznej literatury, filmu czy
dzi Paweł Kaźnica
komiksu. Biorąc pod uwagę, że
godz. 12:00–13:00 –
klub liczy sobie już kilkanaście
gr. początkująca,
lat – początki spotkań w OCK
godz. 13:00–14:00 –
datuje się na 1998 rok – nie bez
gr. zaawansowana,
przesady można byłoby napiwiek od 9 lat
sać, że udało się doczekać w
jego szeregach kilku pokoleń
25.02 godz. 10:00–12:00
fantastów. Przez lata zmienia„Mądra głowa” – rebusy,
li się ludzie, pomysły, formy
zgadywanki, kalambury, wiek
działania, ale jedno pozostało
8–12
– dobra i na pewno pożyteczna zabawa. Niektórzy spośród
26.02 godz.10:00–12:00
tych, którzy pamiętają początki
„Zamek Królowej Śniegu” –
OKF, wciąż angażują się w jego
zajęcia
kreatywne,
wiek
6–12
„Samba” PREMIERA (15 l.),
Spektakl „Ławeczka” zaprezentują ak- 			
działalność. Oczywiście ciągle
prod. Francja 2014, reż.
pojawiają się też osoby młode,
Olivier Nakache, Eric Toledano, torzy Teatru Bagatela Magdalena Wa- Warsztaty taneczne –
chcące rozwijać swoje pasje lub
prowadzi
Paweł
Kaźnica
120 minut
lach i Sławomir Maciejewski.
po prostu spotkać osoby o pogodz. 12:00–13:00 –
20–26.02
dobnych zainteresowaniach.
gr. początkująca
godz. 13.00–14.00 –
– Pierwszy raz pojawiłem się,
„Asteriks i Obeliks. Osiedle
gr. zaawansowana
aby zagrać w grę bitewną WarBogów” PREMIERA (b.o.),
hammer Fantasy Battle z kimś
prod. Francja, USA 2015, reż.
godz. 16:30 Spektakl dla
innym niż podwórkowymi
Alexandre Astier, Louis Clichy,
dzieci „Królowa Śniegu” – Stu- znajomymi. Zostałem na dłu85 minut (2D i 3D)
dio Małych Form Teatralnych
żej dzięki ludziom o podob27.02–12.03
„Sztuka” z Trzebini
nych zainteresowaniach. Do
klubu wracam co tydzień, aby
„Nasze Kino”
27.02 godz. 10:00–11:00
znów poczuć tę przyjazną atzaprasza na retransmisje
i godz. 11:30–12:30
mosferę, rozwinąć swoje fanta„Zaprawa zimowa” – aerobik,
styczne horyzonty i spotkać się
„Wyspa skarbów” (10 l.) –
wiek od 10 lat
z ludźmi, których śmiało mogę
retransmisja spektaklu faminazwać przyjaciółmi – mówi
lijnego z Królewskiego Teatru
Zapisy na zajęcia od 6 lutego
Paweł Rogalski (student, 20 lat)
Narodowego w Londynie
2015 r. w Informacji OCK.
w klubie od kwietnia 2011 r.
w ramach National Theatre
Ilość miejsc ograniczona.
Live 22.02 godz. 17:00
OKF zorganizował i wciąż orNa wszystkie zajęcia i teatrzyk ganizuje wiele imprez. Turnieje
Sesja zdjęciowa na potrzeby plakatu i programu teatral- wstęp wolny.
„Romeo i Julia” –
gier karcianych, planszowych
nego miała miejsce w Sali Siemiradzkiego w Galerii Sztuki
retransmisja baletu z Teatru
i bitewnych przyciągały ludzi
Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
„Ferie z fantastyką”
Bolszoj w Moskwie
nie tylko z Oświęcimia i okolic,
Fot. Piotr Kubic
Na spotkania zaprasza klub
8.03 godz. 18:00
ale też z południa Polski. Przez
Tę kameralną sztukę Aleksan- duszę w każdy romans – nawet fantastyki. W programie m.in.: ten czas udało się gościć także
dzień poświęcony Tolkienodra Gelmana w reżyserii Ing- dwugodzinny.
wydawców i autorów gier, ciemara Villqista będzie można Ona – Wiera, kontrolerka ja- wi – turniej w grę bitewną
kawych prelegentów i gości,
zobaczyć 15 marca o godzinie kości w fabryce trykotaży, „Lord of the Rings”, prelekcja, w tym takie postaci, jak znani
17:00 w Oświęcimskim Cen- rozwodnica z synem i pamię- konkurs wiedzy z nagrodami
pisarze Jacek Piekara i Andrzej
trum Kultury.
cią fotograficzną, nieuleczalna (21.02), Turniej Warhammer
Pilipiuk. Od 2011 roku w zimoOn – Jura, Kola, Alosza lub romantyczka oraz – jak sama 40.000 (22.02), dzień z grami we ferie OKF wraz z siostrzafabularnymi
(28.02)
–
sesje
Fiedia (zależy od sytuacji), twierdzi – nienormalna idiotnym Klubem Anime organizumonter konstrukcji stalowych ka, oddająca obcym klucze do RPG, dyskusje, prelekcje.
je w OCK „Ferie z Fantastyką”,
Poza tym coś dla miłośników
w wiecznej delegacji lub za- mieszkania.
kameralny konwent, na który
mangi i anime, wystawa prac
opatrzeniowiec wirtuoz (przy- Pewnego popołudnia spotykają
składa się szereg inicjatyw. Od
„Myszy i ludzie” – retransmisja najmniej tak się przedstawia), się w parku... a w interpretacji klubowiczów, warsztaty modeturniejów po konkursy wielarskie,
turnieje
gier
karcianych
spektaklu z Longacre Theatre
względnie kierowca autobusu Ingmara Villqista – w muzeum. i planszowych.
dzy, od bloków programowych
w Nowym Jorku w ramach
podmiejskiego,
rozwodnik Czas trwania: 60 minut, bilety:
poświęconych
Gwiezdnym
National Theatre Live
i erotoman ze skłonnością do 50 zł.
Wojnom
–
współtworzonych
22.03 godz. 18:00
alkoholu, który wkłada całą
– adam
przez kostiumowe grupy Po-

Na ławeczce
w muzeum

lish Garrison i Eagle Base – po
prelekcje dla fanów mangi (japońskiego komiksu). Tematyka
zawsze bywała szeroka.
Także w tym roku, już po raz
piąty, Klub Fantastyki zaprasza
na organizowane przez siebie
w czasie ferii spotkania. Nie
zabraknie turniejów gier bitewnych (Warhammer 40.000 i
Lord of the Rings) i karcianych
(Magic: the Gathering). Jedno
ze spotkań zostanie poświęcone Tolkienowi, w holu OCK
zawiśnie wystawa prac klubowiczów, początkujący miłośnicy gier bitewnych będą mogli
wziąć udział w warsztatach
modelarskich. W ostatni weekend ferii nie zabraknie atrakcji
dla miłośników RPG. Szczegółowy program tegorocznych
„Ferii z Fantastyką” pojawi się
na stronie internetowej Oświęcimskiego Centrum Kultury
i OKF (kf-oswiecim.net).
Tradycyjnie
cotygodniowe
spotkania klubu odbywają się
w OCK w soboty od 14:00.
Może się pojawić na nich każdy,
mile widziane są nowe osoby.
Na spotkaniach można przede
wszystkim pograć w ulubione
gry (skorzystać także bezpłatnie z klubowych zasobów) czy
wziąć udział w turniejach. To
również okazja, by poznać ludzi, którzy angażują się w życie fantastycznego fandomu,
wspólnie wyjeżdżają na konwenty (zloty fanów) i turnieje.
– Do klubu dołączyłem jakieś
cztery lata temu. Podoba mi
się to, że można podyskutować tu na różne tematy. Można
spotkać też interesujące osoby,
jak i pograć w ciekawe gry –
zachęca Kamil Kluza (uczeń,
16 lat).
Oprócz swej długoletniej działalności w OCK klub miewał
też okazje współpracować
z oświęcimską biblioteką, Muzeum Zamek i z okolicznymi
klubami tego typu. Więcej informacji o jego działalności
można też znaleźć na stronie
internetowej i dołączając do facebookowej grupy.
– Paweł Lach
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kultura

prezentuje Łukasz szymański

70 lat osiedla
Chemików cz.1

Zofia, Adam, Maciek i Lila na ul. Smoluchowskiego. Fotografia ze zbiorów rodzinnych Cecylii Lukesz (Lila), 1948 r.

Żłobek przy ulicy Łukasiewicza lub Bronisława Czecha,
1956 rok. Zdjęcie, tak jak dwa kolejne, autorstwa Kazimierza Strzeleckiego, z rodzinnego albumu pani Marii Pelc
(z domu Strzelecka)

Marta i Małgorzata Strzeleckie na ul. Mendelejewa (rowery
Hermes i Dixi ). Lata 50. XX w.

pejzaż za mgłą

BOGNA WERNICHOWSKA

Naturalni potomkowie

N

a początku każdego
miesiąca
zarówno
krakowski dziennik
„Czas”, jak i „Gazeta
Lwowska” zamieszczały krótkie podsumowanie dotyczące
liczby ludności w dwóch największych miastach Galicji.
Zawierało ono liczbę zgonów
w ostatnich czterech tygodniach z uwzględnieniem płci
zmarłych i przyczyn ich zejścia
oraz liczbę narodzin – z podziałem na płeć i podaniem,
ile spośród dzieci przyszło na
świat z małżeńskich związków,
a ile narodziło się poza nimi.
W drugiej połowie wieku XIX
potomków par, które nigdy
nie były sobie poślubione było
całkiem sporo jak na epokę,
gdy panowały surowe zasady
moralne – bo prawie jedna
trzecia… Matki ich były na
ogół, jak pisano, „niewiastami
prostego stanu” – służącymi,
wyrobnicami. Sporadycznie
trafiały się wśród nich osoby określane w urzędowych
papierach jako „żyjące z własnych funduszów” albo „pracy
umysłowej”.
Kim byli ojcowie – oficjalnie nie dociekano – ale wiadomo było, że należeli do wszystkich warstw społecznych.
Moraliści twierdzili, że stosunkowo duży odsetek nieślubnych narodzin w miastach,
gdzie, tak jak w Krakowie
czy Przemyślu, stacjonowały
wojskowe garnizony wynikał
z wielkiej liczby młodych, pozbawionych rodzin, a szukających erotycznych przygód
mężczyzn. A prostoduszne
dziewczęta nie potrafiły się
oprzeć urokowi szykownych
mundurów c.k.armii.
Przepisy prawne z tamtej
epoki nie były dla naturalnych
dzieci łaskawe – nie można
było uznać takiego dziecka za
swoje, w chwili chrztu i zapisania w księgach parafialnych,
chyba że wiązałoby się to

z jednoczesnym ślubem z jego
matką. W przeciwnym razie
ojciec mógł wystąpić do sądu
o prawne uznanie potomka,
a postępowanie ciągnęło się
długo i było kosztowne. Jeżeli
ojciec należał do stanu szlacheckiego, procedura bywała
jeszcze dłuższa i ostateczny
wyrok z przyznaniem dziecku prawa do nazwiska i herbu
zapadał w Wiedniu. Stąd liczba dzieci, które doczekały się
uznania była znikoma.
Jakie były ich późniejsze
losy? Jeśli wierzyć pamiętnikom czy publicystyce z epoki –
bardzo różne. Matki zmuszone
pracować od świtu do zmroku
oddawały malców na wychowanie wielodzietnym rodzinom za opłatą, niekiedy do
utrzymywanych przez filantropijne towarzystwa czy instytucje religijne – przytułków dla
sierot. W tych zakładach, jeśli
przeżyły wczesne dzieciństwo
i nie padły ofiarą szerzących
się wśród malców chorób,
mogły liczyć na podstawowe
wykształcenie i – szczególnie
chłopcy – naukę jakiegoś praktycznego zawodu.
Zdarzało się czasem, że
ojcowie – szczególnie z wyższych warstw społecznych –
nie całkiem zapominali o swoich potomkach. Umieszczali
dzieci na opiece w rodzinach
o lepszym statusie, płacili za
edukację gimnazjalną, a nawet studia na wyższej uczelni
– jeśli naturalny syn okazał się
odpowiednio zdolny. Córka
liczyć mogła raczej na praktyczne wychowanie i skromny
posag, jeśli nadarzył się konkurent.
Niektóre naturalne dzieci
były zresztą – co później dowiedli genetycy – nadspodziewanie udane – ładne, żywotne
i zdolne. Mogło to wynikać
z faktu, że ich rodzice wywodzili się z różnych społeczności, co w czasach kojarzonych

małżeństw dawało potomkom
z takich związków biologiczną
przewagę.
Jak chociażby Helena Modrzejewska, córka wdowy
Józefiny Bendowej, przypisywana przez powszechną famę
księciu Władysławowi Sanguszce. Arystokrata chętnie
odwiedzał kawiarnię ponętnej
wdowy, a niektórzy twierdzili,
że i alkowę, stąd córka Józefiny – Helena miała być (i była)
bardzo podobna do księżniczki Heleny Sanguszkównej
uważanej później za „najpiękniejszą Galicjankę”.
Matematyk Stefan Banach, uczony światowej sławy
urodził się jako syn żołnierza
z Twierdzy Kraków i Katarzyny Banach – służącej rodem
z podkrakowskiej wsi. Miał
szczęście, gdyż jako niemowlę
został oddany przez matkę na
wychowanie szacownej wdowie, kobiecie samodzielnej,
prowadzącej pralnię wytwornej odzieży i bielizny. Opiekunka bardzo polubiła swego
wychowanka i przyczyniła
się do zdobycia przez niego
wykształcenia – najpierw w
gimnazjum im. Sobieskiego, a
później na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Tajemnicą poliszynela był
w tamtych czasach fakt, że
o naturalne potomstwo z reguły dbali mężczyźni, jacy nie
mogli ożenić się z matkami
swych dzieci z racji statusu duchownej osoby. Czasem brali je na plebanię jako
osierocone dzieci krewnych,
troszcząc się, tak jak powinno być w tego rodzaju przypadkach. A otoczenie chociaż
plotkowało, że wychowanek
czy wychowanka plebana
bardzo przypomina wielebnego wuja, na ogół nie było
zgorszone, uważając w głębi
ducha, że otoczenie opieką
dziecka jest chwalebne i konieczne.			

nagłaśniamy
kamila drabek

Pionierzy

„B

yliśmy prawdziwymi
atletami
seksu” – powiedziała przyjaciołom bohaterka książki „Masters of Sex” Thomasa Maiera.
Kobietą tą była Virginia Johnson, wieloletnia współpracowniczka, partnerka i żona Williama Mastersa.
William Masters był ginekologiem, specjalistą leczenia
niepłodności,
naukowcem
Uniwersytetu Waszyngtońskiego, który w szpitalu położniczym badał seks empirycznie.
W 1957 r. przyjął na stanowisko sekretarki Virginię (nie
miała wykształcenia medycznego, studiowała socjologię).
Początkowo nieświadoma prac
doktora, stopniowo stała się
jego naukową współpracowniczką. Działo się to w okresie,
gdy seks był tematem tabu, zarówno w rodzinach, jak i w mediach. Johnson i Masters dokonali przełomu. Ich badania,
publikacje i książki przyczyniły
się do swoistej rewolucji w postrzeganiu seksualności.
„Masters of Sex” jest świetnie
napisaną biografią. Na jej podstawie powstał serial USA emitowany obecnie w Ale Kino+. Polską wersję książki opublikowało
wydawnictwo Czwarta Strona,
a przedmową opatrzył Zbigniew
Lew-Starowicz.		

Dostosowani do aktualnych potrzeb
Centrum Kształcenia Praktycznego
w Oświęcimiu obchodziło w grudniu
ubiegłego roku jubileusz dziesięciolecia.

Powstało we wrześniu 2004
roku na podstawie uchwały
Zarządu Powiatu Oświęcimskiego.
– Centrum tworzy coś w rodzaju „wyspy edukacyjnej”,
która w wyniku bardzo dobrego wyposażenia technologiczno-dydaktycznego i wyMaria i Małgosia Strzeleckie oraz Anna Dąmbska (miesz- kwalifikowanej kadry spełnia
kanka ul. M. Skłodowskiej-Curie). Podwórko ul. Mendele- wiele funkcji dla różnych typów szkół w naszym powiecie.
jewa 4
Spektrum kształcenia CKP
jest coraz szersze, dostoso-

wane do potrzeb gospodarki
narodowej, trendów oraz do
tego, czego przedsiębiorcy aktualnie potrzebują – mówi Nikolina Magiera, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego
w Oświęcimiu.
Placówka posiada klasopracownie, pracownie oraz
laboratoria
umożliwiające
kształcenie praktyczne w zawodach budowlanych, mechanicznych oraz elektrycznych. CKP jest Regionalnym

Ośrodkiem Wspierania Egzaminów Zawodowych branży budowlanej, która została
powołana przez Okręgową
Komisję Egzaminacyjną. Do
jej zadań należy m.in. organizacja egzaminów zawodowych, wspierania szkół
zawodowych pod względem
efektywności kształcenia zawodowego, a także koordynowanie działań ośrodków
egzaminacyjnych na obszarze i w zakresie działania
ROWEZ.
– Wykształciliśmy już kilka
tysięcy uczniów, do egzaminów zawodowych przystąpiło
około dwóch tysięcy uczniów,
około tysiąca osób skończyło

u nas kursy. Te liczby mówią
same za siebie – zaznacza Mariusz Tworus, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu.
Dodatkowym atutem działalności placówki jest możliwość prowadzenia zajęć poza
terenem placówki, co przynosi
ogromne korzyści w procesie
kształcenia młodzieży. Przy
współpracy z organem prowadzącym tego typu działania
ograniczają koszty kształcenia
i dają satysfakcję z wykonanej
pracy zarówno uczniom, jak
i nauczycielom praktycznej
nauki zawodu.
– In

rozmaitości
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Reklama

Fundatorem nagród
jest Wydawnictwo

KUPON
krzyżówka 1/2015
Litery uporządkowane od
1 do 30 utworzą rozwiązanie – przysłowie, które wraz
z kuponem nr 1 naklejonym
na kartę pocztową należy
dostarczyć do 11 lutego
2015 r. do redakcji GZO,
Oświęcimskie Centrum
Kultury, ul. Śniadeckiego 24 w Oświęcimiu.
Na zwycięzcę losowania
czeka nagroda książkowa.
Prawidłowe rozwiązanie
krzyżówki nr 12/2014 brzmi:
„Czystego złota rdza się nie
ima”. Nagrodę książkową
ufundowaną przez Wydawnictwo Czwarta
Strona otrzymuje
p. Wanda Kajm
z Oświęcimia.
Gratulujemy i prosimy
o kontakt z redakcją.

Poziomo:
1. Z ekspedientką za ladą;
2. Bagażowy na dworcu;
* Kuzynka żaby;
3. Imię Złotkowskiej, panczenistki;
4. Malaria;
* Drapieżna ryba słodkowodna;
5. Chciwiec, sknera;
6. Tor w konkursie hipicznym;
* Front budynku;
7. Ze stolicą w Talinie;
8. Strawa, pożywienie;
* Stara, zniszczona rzecz;
9. Erudyta, chodząca encyklopedia;
10. Zmywacz do paznokci;
* Imię detektywa Monka;
11. Część meczu hokeja;
12. Surowiec na smalec;
13. Lekarz ze skalpelem;
14. Niepożądany na giełdzie;
15. Biennale lub wernisaż;
16. Pierwotniak z nibynóżkami;
17. Kangur lub koala;

ogłoszeniA DROBNE
Apteka w Oświęcimiu zatrudni
magistrów oraz techników farmacji.
Oferujemy :
– atrakcyjne wynagrodzenie
i motywujący system premiowy,
– pracę w stabilnej i bezpiecznej
firmie.
Zainteresowane osoby prosimy
o przesłanie CV na adres:
jadwiga.gadzik.goj@gmail.com

GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ

Atrakcyjna pożyczka
do 25000 zł na dowolny cel.
Tel. 668681847
EKSPRES gotówkowy!
Pożyczymy do 25.000 zł!
728874277

Redakcja
Oświęcimskie Centrum Kultury,
ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim
tel. 33 842 25 75, 33 842 44 63
e-mail: gzo@ock.org.pl

Pionowo:
A) Porwany kawałek materiału;
* Nawałnica na morzu;
B) Przysposobienie obcego dziecka;
C) Skała na posągi i na posadzki;
* Szatan, czart;
D) Okres trzech miesięcy;
E) Renifer z Alaski;
* Zapalenie końskiego kopyta;
F) Odnowa mieszkania;
G) Turystyczna droga;
* Młodości, poszukiwany przez
alchemików;
H) Męski głos operowy;
I) Młode króla zwierząt;
* Zbójnicka laska;
J) Jednostka amunicji;
K) Ogół czasopism i gazet;
* Jego stajnie oczyścił Herakles;
L) Odmiana, komedii;
Ł) Osąd, zdanie;
M) Rozbraja niewypały;
N) Płaczu w Jerozolimie;
O) Zalecana otyłemu;
P) Wieża w murze obronnym.

KOLEJNE WYDANIE
„Głosu Ziemi
Oświęcimskiej”
16.02.2015 R.
„gzo” W FORMIE
ELEKTRONICZNEJ
dostępny
NA WWW.OCK.ORG.PL
Biuro reklamy:
toPROMO Grupa Reklamowa
ul. Zaborska 4, 32-600 Oświęcim
tel. 33 487 05 04
www.topromo.pl
e-mail: biuro@topromo.pl

Miesięcznik powołany w 1991 roku przez Radę Miasta Oświęcim
Wydawca: Oświęcimskie Centrum Kultury Dyrektor: Apolonia Maj
Redaktor naczelny: Ewelina Kostaś, sekretarz redakcji: Marzena Wilk, korekta: Jadwiga Ząbroń, projekt graficzny: Paweł Adamus. Stale współpracują: Kamila Drabek, Marzena Kiryjczuk, Bogna Wernichowska, Adam Kuta,
Krzysztof Szostak, Łukasz Szymański, Andrzej Winogrodzki.
Wieści z Oświęcimskiego Ratusza redaguje Katarzyna Kwiecień.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania dostarczonych tekstów,
nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.
Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o. Sosnowiec-Milowice, ul. Baczyńskiego 25 a
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Oświęcimianin specjalizujący się w MMA wygrywa podczas Zawodnik Oświęcimskiego
w ogólnopolskim rankingu
częstochowskiej gali

Zwycięstwo przed czasem
Za nami Wielki Finał Profesjonalnej Ligi MMA. Walką
wieczoru częstochowskiej gali
był pojedynek Marcina Najmana ze Słowakiem – Michalem
Dobiasem. Polak potrzebował
zaledwie 50 sekund, aby przez
duszenie doprowadzić do przerwania pojedynku. Z bardzo
dobrej strony pokazał się także
oświęcimski rodzynek specjalizujący się w MMA – Paweł
Brandys.
Rywalem
oświęcimianina
(waga 84,4 kg) był Michał Tomasik (83,8 kg), który na co
dzień trenuje w Niemczech.
Pierwotnie Paweł Brandys miał
się spotkać z zawodnikiem
Gracie Barra Łódź – Krzysztofem Klepaczem. Na cztery dni
przed walką okazało się, że zamiast Klepacza do „klatki” wejdzie Tomasik.
– Obaj mają podobny styl, więc
nie było z tym większego problemu – mówi Paweł Brandys.
– Na początku nieco brakowało
mi „prądu”, dlatego musiałem
umiejętnie gospodarować siłami. Złapałem oddech podczas
minutowej przerwy i po uwagach trenerów poprowadziłem
walkę po swojej myśli – dodaje.
W drugiej rundzie Paweł Brandys sprowadził Michała Tomasika do parteru, co okazało się
Reklama

Paweł Brandys wygrał
w Częstochowie z Michałem
Tomasikiem
Fot. mac

kluczem do zakończenia walki
przed czasem.
– Teraz pora na odpoczynek.
Nie mam sprecyzowanych planów na najbliższe tygodnie.
Zobaczymy, jak się rozwinie
sytuacja – powiedział Paweł
Brandys z oświęcimskiego klubu MMA.

Klubu

Karate

wyróżniony

Doceniony przez federację

Adam Dzięgiel z Oświęcim- to dziełem przypadku. Adam Oświęcimskiego Klubu Karate.
Wyniki Wielkiego Finału Pro- skiego Klubu Karate został do- Dzięgiel trzykrotnie stawał na – To dobitnie pokazuje, że nafesjonalnej Ligi MMA w Czę- ceniony i uhonorowany przez najwyższym stopniu podium. sze metody treningowe sprawPolską Federację Oyama Kara- Zwyciężył w juniorskich mi- dzają się w każdej formule.
stochowie:
te za osiągnięcia w minionym strzostwach Polski Oyama Od lekkiego kontaktu do walk
70 kg – Ignacy Wikło pokonał roku. Podopiecznego sensei Karate w lekkim kontakcie. w pełnym kontakcie. To był dla
Mariusza Gabriela przez TKO Mariusza Pawlusa wyróżniono W Andrychowie rozegrana nas znakomity rok. W ciągu
(uderzenia w parterze) w pierw- w grupie młodzików i juniorów została druga edycja tych za- ostatnich dwunastu miesięcy
Oświęcimskiego
młodszych (od 10 do 14 lat). wodów. Wywalczył Puchar zawodnicy
szej rundzie (czas: 3:22)
84 kg – Paweł Brandys pokonał Najlepszym w tej kategorii był Polski Juniorów Oyama Ka- Klubu Karate wywalczyli poMichała Tomasika przez TKO Paweł Ryszkowski z Łódzkiego rate w Jeleniej Górze. Oświę- nad 70 medali w zawodach
cimianin zdobył też mistrzo- ogólnopolskich, regionalnych
(uderzenia w parterze) w dru- Klubu Oyama NEKO.
Zawodnik Oświęcimskiego stwo Podkarpacia Oyama i ligowych. Zdobywaliśmy tygiej rundzie (czas: 1:46)
tuły mistrzów Polski w karate
84 kg – Antoni Chmielewski Klubu Karate został wyróż- Karate w Tarnobrzegu.
pokonał Jonasa Billsteina przez niony w ogólnopolskim ran- – Jestem bardzo zadowolony i kickboxingu – powiedział
poddanie (balacha) w pierw- kingu na najlepszego spor- z wyróżnienia Adama – mówi Mariusz Pawlus.
– mac
towca 2014 roku. I nie jest sensei Mariusz Pawlus, prezes
szej rundzie (czas: 2:23)
93 kg – Mariusz Teodorowicz
pokonał Mateusza Śniadałę
przez dyskwalifikację (nie- Hokeiści Unii zagrają w gronie sześciu najlepszych drużyn
legalne kopnięcie w krocze)
w Polsce
w pierwszej rundzie
120 kg – Bartłomiej Bartnicki
pokonał Bartosza Sudoła przez
poddanie (balacha) w pierwszej rundzie (czas: 2:43)
120 kg – Filip Toe pokonał Rafała Niedziałkowskiego przez W Oświęcimiu można odeTKO (kontuzja barku) w pierw- tchnąć z uczuciem dużej ulgi.
Hokeiści Unii odparli atak
szej rundzie (czas: 5:00)
120 kg – Marcin Najman po- opolskiego Orlika, który miał
konał Michala Dobiasa przez wielką ochotę na grę wśród
techniczne poddanie (duszenie sześciu najlepszych krajowych
gilotynowe) w pierwszej run- drużyn. Wszystko rozstrzygnęło się w bezpośrednim starciu
dzie (czas:0:50)
– mac tych zespołów. Biało-niebiescy
rozbili rywala na jego własnym
terenie aż 8:2 i to oni zagrają
w „szóstce”.
Orlik praktycznie od początku
rozgrywek gonił oświęcimian
i długo był w grze o awans.
Unii wyjątkowo dobrze grało się jednak z tym zespołem.
Oświęcimianie zrealizowali podstawowy cel i awansowaPodopieczni Josefa Dobosza
li do „szóstki” drużyn walczących o mistrzostwo
wygrali z opolanami wszystkie Fot. mac
cztery spotkania, tracąc zaledwie cztery gole. W ostatnim sobie ze strzałem z nadgarst- trafili Lubomir Vosatko i Jirzi
pojedynku drużyna z miasta ka Petera Tabacka, ale był już Zdenek. Po stronie gości to
nad Sołą bardzo szybko wysła- bezradny wobec poprawiają- samo zrobił niezawodny Leła gospodarzom jasny sygnał, cego Mateusza Bepierszcza. szek Laszkiewicz (pomylił się
czyli żartów i taryfy ulgowej nie Na krótko przed pierwszą Artem Bondarew), a rozstrzybędzie. Najpierw idealnie pod przerwą najpierw zadzwonił gający cios zadał Grzegorz Piepoprzeczkę trafił Jan Danecek, słupek bramki strzeżonej przez karski.
a później podczas gry w prze- Michala Fikrta, a po chwili do – Pokazaliśmy charakter. Druwadze Jirzi Zdenek zmienił lot remisu podczas gry w przewa- żyna ciężko zapracowała na to
krążka po strzale z niebieskiej dze doprowadził Kamil Gór- zwycięstwo. Byliśmy zdetermiGrzegorza Piekarskiego. Go- ny. Znakomity w wykonaniu nowani i sercem „przepchaliście koncertowo zagrali w dru- oświęcimian był początek dru- śmy wynik” na swoją stronę –
gich 20 minut, gdzie niczym giej tercji. Już po 28 sekundach podsumował Josef Dobosz.
rasowy bokser wypunktowali gry na listę strzelców wpisał się
przeciwnika.
Damian Piotrowicz. Później UNIA Oświęcim – JKH GKS Ja– Wygraliśmy całkowicie za- zaczęli dominować goście, ale strzębie 3:2 po rzutach karnych
służenie – mówi Josef Dobosz zdołali tylko doprowadzić do (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 3:1 w karnych)
Bramki: 1:0 Bepierszcz (Tabacek,
trener oświęcimian.
wyrównania.
Modrzejewski) 06.43, 1:1 Górny
– Zespół bardzo dobrze realizo- – Brakowało nam dokładnego, (L. Laszkiewicz) 17.19, 2:1 Piotrował przedmeczowe założenia. ostatniego podania otwierają- wicz (Wojtarowicz, Vosatko) 20.28,
Na lodzie zrobiliśmy dokładnie cego drogę do bramki – mówił 2:2 Urbanowicz 43.33, 3:2 Piekarto, o czym mówiliśmy w szatni. podczas konferencji prasowej ski 65 (decydujący rzut karny).
Od początku kontrolowaliśmy Robert Kalaber, trener JKH
ORLIK Opole – UNIA Oświęcim
wydarzenia, a nasze zwycięstwo GKS.
nie było zagrożone – stwierdził – Co z tego, że częściej byliśmy 2:8 (0:2, 1:3, 1:3)
czeski szkoleniowiec.
w posiadaniu krążka, skoro Bramki: 0:1 Danecek (WojtaroWcześniej
biało-niebiescy niewiele z tego wynikało. Kar- wicz, Piotrowicz) 13.03, 0:2 Piekarski 17.24, 0:3 Jaros (Kalinowski,
zdobyli arcyważne dwa punk- ne to już loteria, dlatego wra- Gabryś) 25.23, 0:4 Komorski 25.45,
ty, wygrywając na własnym camy do domu tylko z jednym 0:5 Gabryś (Ciura, Kalinowski)
lodzie z JKH GKS Jastrzębie. punktem.
26.30, 1:5 Valecko (Fabry, KorzeO wszystkim decydowały rzuty W dogrywce „meczbola” miał niowski) 31.52, 1:6 Tabacek (Vokarne, które gospodarze wyko- Kamil Kalinowski, ale wycho- satko, Vizvary) 42.37, 2:6 Nikiforov
nywali wręcz z zegarmistrzow- wanek Sokołów Toruń prze- (Bychawski) 52.27, 2:7 Wojtaroską precyzją.
strzelił w sytuacji jeden na wicz (Komorski, Piotrowicz) 55.10,
Wynik spotkania po klasycz- jeden. Decydowały zatem na- 2:8 Tabacek (Piekarski) 55.58.
– mac
nej kontrze otworzyli unici. jazdy. Gospodarze wykonywali
Przemysław Odrobny poradził je bezbłędnie. Pod poprzeczkę

Zagrożenie minęło

sport
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Pięć medali dla UKP Unii w seniorskich mistrzostwach Młodzi hokeiści UKH Unii Oświęcim gościli na Słowacji
Polski w pływaniu

Wojciech Wojdak, czyli
oświęcimska petarda

Biało-niebiescy na pudle
Trzecie miejsce w gronie pięciu ekip zajęli młodzi hokeiści
UKH Unii podczas turnieju w słowackim Bardejovie.
W zawodach przeznaczonych
dla 13 i 12-latków startowały
trzy drużyny ze Słowacji i dwie
z Polski. Oprócz biało-niebieskich do Bardejowa pojechał
zespół KTH Krynica.
– Mieliśmy okazję zmierzyć się
z wymagającymi rywalami –
mówi Andrzej Płonka, kierownik
drużyny UKH Unii Oświęcim.
– Jestem przekonany, że słowacki sprawdzian zaprocentuje
już w niedalekiej przyszłości.
Zajęliśmy trzecie miejsce i ten
wynik rozpatrujemy w kategorii sukcesu. W ostatnim meczu
graliśmy ze słowacką drużyną
Select BJ. Do zajęcia trzeciego miejsca potrzebowaliśmy
zwycięstwa różnicą czterech

goli. Wygraliśmy trzema, więc
o ostatniej pozycji na podium
decydowały najazdy. Zachowaliśmy więcej zimnej krwi od
rywali i wygraliśmy w karnych
2:1. Dzięki temu zostaliśmy
ostatecznie sklasyfikowani na
trzeciej pozycji – powiedział
Andrzej Płonka.
Oprócz UKH Unii i gospodarzy z Bardejova wystąpiły ekipy Select BJ (Słowacja), HKm
Zwoleń (Słowacja) i KTH Krynica. Biało-niebieski zespół prowadzony przez Jarosława Jaracza i Włodzimierza Urbańczyka
jest złożony z uczniów oświęcimskiego Gimnazjum nr 3
oraz Szkoły Podstawowej nr 11
w Oświęcimiu. W Bardejovie
na szczególne słowa uznania
zasłużył Kacper Rabęda. Zawodnika UKH Unii wybrano
najlepszym obrońcą turnieju.

Wyniki UKH Unii Oświęcim
w Bardejovie:
UKH Unia – KTH Krynica 2:5
UKH Unia – HKm Zwoleń 2:6
UKH Unia – Bardejov 1:5
UKH Unia – Select BJ 4:1
Kolejność:
1. Bardejov
2. HKm Zwoleń
3. UKH UNIA
4. Select BJ
5. KTH Krynica
UKH Unia Oświęcim wystąpiła
w składzie: Filip Płonka, Rafał Józik, Dominik Lichota, Kacper Rabęda, Kamil Daniliszyn, Mateusz
Filipowicz, Szymon Jarnot, Arkadiusz Guzik, Piotr Kot, Adrian
Banot, Dominik Rudek, Radosław
Węgrzyn, Michał Jaracz, Jakub
Kurandy, Aleksander Noworyta,
Kacper Sroka, Mikołaj Tarłowski,
Szymon Zabawski. Trenerzy: Jarosław Jaracz i Włodzimierz Urbańczyk. Kierownik drużyny: Andrzej
Płonka.

Koszykówka w wydaniu uczniów szkół
podstawowych

punktem. W drugiej części na
parkiecie dominowali już oświęcimianie i ostatecznie puchar za
pierwsze miejsce trafił do gablot Szkoły Podstawowej nr 9
w Oświęcimiu. MVP turnieju
koszykówki uczniów szkół podstawowych został Adrian Gawin
(SP nr 9). Nagrody indywidualne odebrali z kolei Filip Starzyński (SP nr 9), Krzysztof Wąsik
(SP Polanka Wielka), Jakub Jasek
(SP Jawiszowice/Brzeszcze) oraz
Wojciech Pacocha (SP nr 11).
Końcowa kolejność:
1. SP nr 9 Oświęcim
2. SP w Polanka Wielka
3. SP Jawiszowice/Brzeszcze nr 1
4. SP nr 11 Oświęcim
– mac

Puchar dla „dziewiątki”
Wojciech Wojdak był prawdziwą gwiazdą seniorskich mistrzostw Polski w pływaniu
Fot. mac

Z pięcioma medalami wróciła reprezentacja UKP Unii
Oświęcim z seniorskich mistrzostw Polski w pływaniu na
krótkim basenie w Ostrowcu
Świętokrzyskim.
Prawdziwą
„lokomotywą” ekipy z miasta
nad Sołą był Wojciech Wojdak.
18-letni pływak aż cztery razy
stawał na stopniach podium.
Do trzech tytułów mistrza kraju, dorzucił w ostatnim dniu
championatu srebrny krążek!
Komentarz do wyników i medalowego dorobku Wojtka
Wojdaka jest po prostu zbędny.
Pływał znakomicie i każdego
dnia imprezy stawał na stopniach podium. Trzeba umieć
docenić wicemistrzowski tytuł
na 200 metrów stylem dowolnym. Wojciech Wojdak potrafił umiejętnie połączyć sprint
z wytrzymałością, bo tego
właśnie wymaga ten dystans.
O blisko sekundę poprawił
swój rekord życiowy.
W pierwszym dniu zawodów
18-letni pływak oświęcimskiej
UKP Unii wygrał na 400 metrów stylem dowolnym. W kolejnym był najszybszy na 1500
w tym samym stylu. Trzeci
krążek dla klubu z Oświęcimia
zdobyła sztafeta kobieca 4 razy
200 metrów stylem dowolnym.
Złoto na 400 metrów Wojciech
Wojdak okrasił nowym rekordem Polski juniorów 18-letnich
(3.41,69). Uczeń oświęcimskiego Powiatowego Zespołu nr 2
w finale popłynął rewelacyjnie. Wyprzedził Kacpra Klicha
ze Śląska Wrocław (3.42,65)
i Marcina Kaczmarskiego
z MKP Szczecin (3.46,47).
– Przed rokiem na krajowych
mistrzostwach rozgrywanych
także w Ostrowcu Świętokrzy-

skim Wojtek Wojdak zdobył
dwa brązowe medale – przypomina trener oświęcimianina,
Przemysław Ptaszyński. – Był
trzeci na 800 i 1500 metrów.
Teraz ma aż trzy złota i jeden
srebrny krążek! Jest się więc
z czego cieszyć i mamy powody
do dumy. Udowodnił, że znajduje się w bardzo wysokiej formie – dodaje trener.
Po drugie złoto Wojdak sięgnął na 1500 metrów stylem
dowolnym. Wygrał z czasem
14.43,18, wyprzedzając Mateusza Sawrymowicza (14.56,84)
i Marcina Kaczmarskiego
(15.09,36) z MKP Szczecin.
Trzeci krążek dla UKP Unii był
udziałem sztafety kobiet 4 razy
200 dowolnym. Oświęcimianki
w składzie: Kamila Kunka, Joanna Janiczek, Wiktoria Musioł,
Anna Kozłowska uzyskały czas
8.17,04. Pierwsze miejsce zajął
AZS Olsztyn (8.11,01), przed
AZS AGH Kraków (8.12,81).
O krok od podium była Kamila
Kunka z UKP Unii. Ta zawodniczka miała najlepszy czas w
eliminacjach na 400 metrów
dowolnym (4.15,44), a w finale popłynęła jeszcze szybciej
(4.14,32, rekord życiowy). Ten
wynik pozwolił jej jednak zająć
dopiero piątą pozycję. Zwyciężyła Monika Czerniak z AZS
Olsztyn (4.07,59), przed Justyną Burską (4.08,52) i Mileną
Karpisz (4.08,71).
Na czwartym miejscu finał
ukończyła sztafeta kraulowa
kobiet UKP Unii 4 razy 100
metrów. Oświęcimianki płynęły w składzie: Kamila Kunka, Joanna Janiczek, Joanna
Szczepanik i Anna Kozłowska,
ustanawiając nowy rekord kraju juniorek 18-letnich. Złoto

wywalczył Śląsk Wrocław, a na
podium stanęły też reprezentacje AZS AGH Kraków i Juvenii
Wrocław.
Trzeci złoty medal i rekord
Polski był udziałem Wojdaka na 800 dowolnym. Na tym
dystansie oświęcimianin poprawił rezultat wychowanka
Unii – Pawła Korzeniowskiego
(7.39,05). Wynik Wojciecha
Wojdaka w finale mistrzostw
Polski to 7.38,17. Drugie
miejsce zajął Kacper Klich
(7.49,35), a trzecie Maciej Kuświk (7.53,97). Obaj są zawodnikami wrocławskiego Śląska.
Na dystansie 400 dowolnym
płynęło dwóch innych zawodników UKP Unii. Łukasz Goleniec był jedenasty (8.06,83),
a „oczko” niżej sklasyfikowano
Mateusza Czarnotę (8.09,99).
W ostatnim dniu imprezy zawodnik UKP Unii dorzucił
srebro na 200 metrów w tym
samym stylu. Pierwsze miejsce
zajął Jan Świtkowski z lublińskiej Skarpy (1.44,14), który
wyprzedził Wojdaka (1.46,49)
i Dawida Zielińskiego z MKP
Szczecin (1.46,60).
O pechu może mówić Anna
Kozłowska.
Oświęcimianka
była bardzo blisko medalu na
200 metrów stylem grzbietowym. Ostatecznie zajęła najgorsze dla każdego sportowca, czwarte miejsce. Jej wynik
to 2.12,76. Wygrała Klaudia
Naziębło z Juvenii Wrocław
(2.08,30). Na czwartej pozycji
zakończyła także finał męska
sztafeta UKP Unii, startująca
na cztery razy 200 dowolnym
(Wojciech Wojdak, Arkadiusz
Topolski, Łukasz Goleniec,
Mateusz Czarnota).
– mac

Uczniowie szkół podstawowych
z terenu oświęcimskiego powiatu rywalizowali w okazjonalnym turnieju minikoszykówki.
Organizatorem zawodów był
KS Niwa oraz Wydział Promocji Urzędu Miasta Oświęcim.
Swoje umiejętności pokazali
reprezentanci klas czwartych,
piątych i szóstych z pięciu placówek szkolnych.
W zawodach wzięli udział
uczniowie Szkoły Podstawowej

nr 9 i 11 z Oświęcimia, Polanki
Wielkiej oraz łączona reprezentacja szkół z Brzeszcz i Jawiszowic. Na inaugurację „dziewiątka” pokonała „jedenastkę”.
Jak się później okazało, był to
pierwszy krok w kierunku zwycięstwa w całym turnieju.
W wielkim finale rywalem SP
nr 9 byli uczniowie szkoły z Polanki Wielkiej. To właśnie zespół
z Polanki Wielkiej prowadził
po pierwszej połowie jednym

– mac

Niebawem pierwsze mecze kontrolne oświęcimskiego lidera
okręgówki

Biało-niebiescy celują w awans
To będzie szalenie ważna runda dla piłkarzy oświęcimskiej
Unii. Czy biało-niebiescy obronią pozycję lidera okręgówki
i awansują do czwartej ligi?
W kalendarzu zimowych sparingów podopiecznych Jakuba
Korby jest zarezerwowanych
jedenaście terminów. Pierwszy
sprawdzian 24 stycznia z Orłem Ryczów na sztucznej nawierzchni Chełmku.
Wiosenny cel jest jasno sprecyzowany. Oświęcimianie chcą
zająć pierwsze miejsce na mecie
rozgrywek i zdobyć upragnioną
promocję do wyższej ligi. W połowie stycznia rozpoczną przygotowania do rundy wiosennej.
Zagrają jedenaście lub dziesięć
sparingów. Wszystko zależy od
tego, czy liga wystartuje zgodnie
z planem.
Sześć gier kontrolnych biało-niebiescy rozegrają na sztucznej płycie w Chełmku. Pozostałe na naturalnej nawierzchni.
Pierwsze spotkanie ligowe zaplanowano na 21 marca. Wówczas w inauguracyjnych derbach Oświęcimia Unia będzie

Orzeł Ryczów będzie pierwszym sparingpartnerem piłkarzy oświęcimskiej Unii
Fot. mac

na swoim stadionie podejmowała rezerwy solarzy. Na półmetku rozgrywek Unia ma dwa
punkty przewagi nad zespołami z Gromca i Przytkowic. Trzy
„oczka” do lidera traci Brzezina
Osiek, KS Chełmek i Soła II
Oświęcim.
Plan sparingów D&R Unii Oświęcim: 24 stycznia – Orzeł Ryczów,

1 lutego – Soła Oświęcim, 7 lutego
– LKS Rajsko, 13 lutego – Górnik
Libiąż, 18 lutego – LKS Bobrek, 22
lutego – Pogoń Imielin, 1 marca
– Koszarawa Żywiec, 7 marca – Jałowiec Stryszawa, 11 marca – Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska,
15 marca – Przebój Wolbrom, 21
marca – LKS Gorzów (ewentualny
termin na wypadek opóźnienia inauguracji).

– mac
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