walentynkowe
seanse filmowe
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Galeria książki
Najlepiej przygotowany i najwyżej oceniony merytorycznie
przez Zarząd Województwa Małopolskiego okazał się wniosek oświęcimskiego Urzędu Miasta o dofinansowanie ze
środków unijnych budowy nowej siedziby biblioteki miejskiej w Oświęcimiu.
Oznacza to, że miasto otrzyma
blisko 15 mln zł na realizację tej
inwestycji, której koszty zamykają się kwotą około 20 mln zł.
To największe jak do tej pory
dofinansowanie ze środków
unijnych.
Nowa siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego stanie przy ul. Nojego.
Budynek według przyjętego
projektu ma być zupełnie inny
w swojej kubaturze niż kojarząca się wszystkim typowa biblioteka. Otwarta forma, właściwie

przechodnia, dająca możliwość
swobodnego przemieszczania
się oraz duża przestrzeń to cechy nowej siedziby, nazwanej
„Galerią książki”.
– Bardzo cieszymy się z tej decyzji Zarządu Województwa
Małopolskiego, to duży sukces
naszego miasta. Biblioteka będzie nowoczesnym obiektem,
doskonale komponującym się
z otoczeniem. Innowacyjna
bryła „Galerii książki” umożliwi dostęp dla wszystkich użytkowników, bez żadnych barier

architektonicznych. Nowa biblioteka będzie kolejną kulturalną wizytówką miasta – mówi
Janusz Marszałek, prezydent
Oświęcimia.
Na tę nowoczesną bibliotekę
miłośnicy literatury nie będą
musieli długo czekać.
– Harmonogram prac został
ściśle określony. Inwestycja
rozpocznie się w tym roku,
a zakończy w połowie 2011.
Obejmie ona nie tylko budowę
nowej siedziby biblioteki, ale
także jej wyposażenie, w tym

Wizualizacja nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu wykonana przez autorów
projektu Susuł&Strama Architekci
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również w sprzęt komputerowy. Po Miejskiej Strefie Aktywności Gospodarczej „Nowe
Dwory”, modernizacji zamku
i jego wieży to kolejna bardzo
ważna i kosztowna inwestycja dofinansowana ze środków
unijnych – dodaje zastępca prezydenta Mirosław Wasztyl.
Dzięki inwestycji działalność
miejskiej książnicy będzie prowadzona w jednym miejscu bez
niepotrzebnego
dublowania
funkcji, księgozbioru czy prasy,
a jej oferta zostanie dodatkowo
wzbogacona.
– Przyszła biblioteka to miejsce skumulowania tego, co do
tej pory robimy oraz miejsce
na wniesienie nowej jakości
usług. Chcemy, aby w przyszłej
bibliotece prócz podstawowych usług, był dobry klimat,
sprzyjający skupieniu się rozproszonej działalności różnych
organizacji społecznych. Mamy
być przestrzenią absolutnie
miastotwórczą,
przestrzenią
do spotkań służących tworzeniu i umacnianiu społeczności lokalnej. Liczymy na to, że
tworząc nowe warunki będzie
się pojawiało wiele inicjatyw
oddolnych. Realizacja takiego programu kulturalnego już
zupełnie nie będzie kolidować z normalną działalnością
podstawową biblioteki. Do tej
pory tak się u nas nie zdarzało, ponieważ, gdy chcieliśmy
zorganizować choćby lekcje
biblioteczne, trzeba było na ten
czas wyłączać albo ograniczyć
podstawową działalność. Zależy nam na stworzeniu w całej
bibliotece atmosfery rodzinnej
i ciepłej – mówi Leszek Palus,
dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Oświęcimiu.
– Ma ona być miejscem między
innymi dla wielopokoleniowych rodzin, tak żeby każdy
mógł się tam odnaleźć. Zresztą
tak skonstruowana bryła daje
pełną swobodę przemieszczania się i korzystania, nawet gdy
potraktuje się ją jako deptak.
Może też stanowić sensowny
etap przejściowy między ulicą
dokończenie s. 2
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Magia dnia
codziennego

M

agia nowego roku
polega na tym, że
wszystko można zacząć od początku.
Złudzenie przekroczenia kolejnego progu skłania
do uporządkowania spraw,
zakończenia pewnych tematów
i rozpoczęcia innych. Wielu ludzi
robi w takich chwilach podsumowanie, życiowy bilans zysków
i strat. Często formułuje nowe
cele do zrealizowania.
Ile zeszłorocznych postanowień
udało się spełnić? O ilu szybko
zapomnieliśmy?
Wielokrotnie składamy sobie
serdeczne życzenia, aby ten rok
był lepszy od poprzedniego.
I… szczerze w to wierzymy lub
przynajmniej chcemy wierzyć.
Warto jednak pamiętać, że
właśnie od nas samych, od osobistego nastawienia i sposobu
patrzenia na życie zależy, jaki to
będzie rok. Jakie myśli towarzyszą oświęcimianom w pierwszych dniach 2009 roku? Czy
cechuje nas pozytywne spojrzenie, zadowolenie z siebie,
z codzienności i miejsca,
w którym jesteśmy?
Często przyglądam się ludziom
na ulicach, w sklepach. Jest
wiele sytuacji, kiedy słychać narzekanie, nerwowe komentarze.
Ale obok znajduje się też ktoś,
kto patrzy spokojnie, uśmiecha
się, łagodzi sytuację. Jesteśmy
różnorodni. Każdy ma czasem
zły dzień, ale bywa, że wystarczy uśmiech, aby to zmienić.
Wszystkim nam życzę codziennej pogody ducha, życzliwości
i akceptacji siebie i życia, jakie
prowadzimy. A reszta po prostu
przyjdzie… Do siego roku!
– kid

Dąbrowskiego a S-Centrum,
gdzie po drodze, jak w dobrym
cieście bakaliami, będą wszystkie funkcje czytelnicze – kontynuuje dyrektor.
W „Galerii książki” będzie
miejsce na wszystko. Na parterze czytelnia prasy codziennej,
dział książki obcojęzycznej,
wielofunkcyjna sala audytoryjna na około 140 miejsc, klasopracownie, punkt konsultacyjny dla różnych organizacji
pozarządowych, dział zbiorów
specjalnych z dwiema salami
multimedialnymi, w których
można będzie umówić się
w małym gronie, na przykład
rodziny czy znajomych na obejrzenie czegoś ze zbiorów na wysokiej jakości sprzęcie oraz co
istotne – bawialnia dla dzieci,
w której będzie można zostawić
pociechy pod opieką dorosłych.
W bawialni planowana jest między innymi permanentna akcja
głośnego czytania dzieciom
oraz inne zajęcia edukacyjne.
W projekcie przewidziano nawet oddzielne miejsce dla matek karmiących! Dobrym rozwiązaniem będzie całodobowa
tak zwana wrzutnia książek,

Zdaniem mieszkańców

Elżbieta Orlicka
Podoba mi się
pomysł nowego
budynku. Uważam, że biblioteka
miejska powinna
być duża – właściwie im większa
tym lepsza. A jak będzie nowa
to przypuszczam, że także lepiej
wyposażona, i że będzie miała
więcej pozycji książkowych,
bo teraz nie jest ich zbyt wiele. Chociaż to pewnie dlatego,
że ma wiele oddziałów. Skupienie w jednym miejscu wszystkich
filii to nie jest zły pomysł. Tym
bardziej że obecnie niektórych
filii trzeba szukać, tak jak na
przykład w mieście, ponieważ
jest trochę słabo oznaczona
i wymaga to od nowego czytelnika dobrego rozeznania, aby się
tam jakoś dostać.

czyli otwarty punkt, w którym
można przez cały czas zwracać
wypożyczane pozycje. Pierwsze
piętro przeznaczono na dział
dziecięcy wraz z Centrum Li-

Leszek Palus, dyrektor MBP w Oświęcimiu przed wejściem do
biblioteki głównej przy ul. Kopernika
Fot. Kliw

Wiesław Kaniowski „Dziki”
Popieram takie inwestycje jak ta.
Dobrze, że dotychczasowe warunki
biblioteki mają się zmienić. Uważam, że każda zmiana w naszym
mieście jest wskazana i fajna.
Myślę, że wyjdzie to nam wszystkim na pewno
na lepsze i będzie korzystne.

Teresa Ciejek
Inwestycję tę oceniam na plus, ponieważ
wszystkie dotychczasowe filie biblioteki
będą razem skupione. Teraz jest tak, że
my korzystamy z biblioteki przy ulicy
Śniadeckiego, a moja wnuczka z głównej
przy ulicy Kopernika, a przez to na przykład ja nie mogę
jej pomóc w oddaniu książek przy okazji mojej wizyty
w bibliotece, ponieważ to inne miejsce. Gdy wszystkie
będą razem to po prostu będzie nam łatwiej. Uważam
również, że jest to bardzo dobra lokalizacja, ponieważ
będzie blisko zarówno ludziom z miasta, jak i nam
z osiedla Chemików. Przyjemnie spacerem alejami dojdzie się tam bez problemu.

teratury Dziecięcej, które jest
ośrodkiem naukowo-badawczym oraz przystosowane dla
dzieci klasopracownie i pokój
edukacyjny.
Na drugim piętrze mieścić się
ma wypożyczalnia, czytelnie
czasopism, a także „kącik czytelniczy książki własnej” stworzony na wzór istniejącej w krakowskiej bibliotece AGH, który
pozwala na przyjście z własną
literaturą, by znaleźć spokój
i wytchnienie sprzyjające zagłębieniu się w lekturę.
Oczywiście pomyślano także
o zmotoryzowanych czytelnikach – w podziemiu ma się znaleźć parking oraz rowerownia.
Miejska Biblioteka Publiczna
w Oświęcimiu powstała w 1948
roku. Funkcjonuje w adapto-

wanych pomieszczeniach. Biblioteka Główna znajduje się w
budynku mieszkalnym przy ul.
M.Kopernika, a sześć pozostałych filii znajduje się w wynajmowanych od różnych administratorów pomieszczeniach.
Takie dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego to, jak
mówi dyrektor Palus, najlepszy
prezent z okazji sześćdziesięciolecia oświęcimskiej książnicy.
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Przemek Janus, wolontariusz
Obserwuję podobne zainteresowanie do poprzednich lat.
W tym roku pomimo krążących wiadomości o kryzysie
i załamaniu gospodarki osobiście w puszce mam więcej
papieru niż bilonu. A mogę porównywać, ponieważ kwestuję
po raz trzynasty. Jest ładnie
i ciepło, a atmosfera w sztabie
gorąca.

marzena wilk

Oświęcimskie granie
Ponad 190 wolontariuszy wyruszyło z puszkami podczas siedemnastego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

P

odczas finału kwestowała grupa młodzieży z oświęcimskich szkół. Do
akcji włączyli się mieszkańcy Polanki Wielkiej, Poręby i Grojca. W całej
Polsce zbierano na rzecz wczesnego wykrywania nowotworów u dzieci. Wstępnie w oświęcimskim sztabie, mieszczącym się jak od lat w
Oświęcimskim Centrum Kultury, zgromadzono
ponad 73 tysiące zł. Jest to duży sukces oświęcimian, ponieważ to około 20 tysięcy zł więcej niż
w ubiegłym roku.
W holu OCK działał sklepik WOŚP, w którym
można było nabyć wiele miłych dla oka przedmiotów, w tym kupony biorące udział w losowaniu orkiestrowego tortu w kształcie serca.
W programie finału, którego hasło brzmiało
„W zdrowym ciele zdrowy duch”, znalazły się:
w siedzibie Szkoły Tańca przy ul. Solskiego
prezentacje taneczne zespołów OCK i nauka
tańca, zaś w sali widowiskowej OCK zmarzniętych wolontariuszy i mieszkańców miasta
koncertowo rozgrzewały zespoły: „Krzywa
Alternatywa” z Woli, „Avalanche” i „twotones”
z Oświęcimia, „Hedache” z Krakowa, „Starguardmuffin” z Brzegu i „Bluestracja” z Katowic.
Podczas koncertów licytowano orkiestrowe
gadżety. O godzinie 20:00 zabłysło „Światełko
do nieba”. Przyniesione przez mieszkańców
miasta światełka zostały wzbogacone snopem
światła punktowca oraz pokazem ogni sztucznych przygotowanym przez jedną z pięciu
najlepszych w Polsce firm specjalizujących
się w pokazach pirotechnicznych – firmę
„Surex” z Bielska-Białej. Do oświęcimskiego
finału włączyło się wielu ludzi dobrego serca.
Kwotę zebraną w mieście wzbogaciła zbiórka
przeprowadzona w Komendzie Powiatowej
Policji w Oświęcimiu, oświęcimskich sklepach sieci „Żabka” oraz pieniądze przekazane
przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 i nr 5
w Oświęcimiu. Nad bezpieczeństwem wolontariuszy czuwali policjanci Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu oraz strażnicy
miejscy Komendy Straży Miejskiej w Oświęcimiu. Maszynę do liczenia bilonu użyczył dla
sztabu Bank Spółdzielczy w Zatorze.

Małgorzata Bizacka
z córeczką Anią
Sama mam małe dziecko
i wiem, jakie sytuacje zdarzają
się w szpitalach. Nie mogłam
urodzić dziecka w Oświęcimiu,
bo miałam powikłania i przewieziono mnie do Krakowa.
Jedynie tam był sprzęt,
dzięki któremu możliwe było
uratowanie życia mojej córki.
Dlatego chętnie daje pieniądze
na WOŚP i podobne akcje.
Reklama

P

rzez te lata Orkiestra zakupiła dla wszystkich oddziałów szpitalnych w kraju,
w których leczone są dzieci ponad 20 tysięcy urządzeń medycznych. Sprzęt kupowany jest zgodnie z corocznym hasłem zbiórki.
Oddziały: dziecięcy, noworodkowy i chirurgii dziecięcej oświęcimskiego szpitala także wzbogaciły się
o dary z fundacji Jurka Owsiaka. W latach 2002–
2008 szpital dostał urządzenie do przesiewowych
badań słuchu, ssak elektryczny, pompy strzykawkowe z wyposażeniem, pulsoksymetr, inkubatory, monitor nieinwazyjny, łóżeczka dziecięce oraz łóżeczka
dziecięce ortopedycznowyciągowe, napęd ortopedyczny uniwersalny
dla dzieci, holter ciśnieniowy, aparat USG, instrumentarium do prętów
śródszpikowych,
kardiomonitor, wagi dla
niemowląt, glukometr,
inhalator oraz łóżeczka
niemowlęce.
Wartość otrzymanych
urządzeń medycznych to
ponad 451 tys. złotych.
Organizator Finału
w Oświęcimiu
– Oświęcimskie
Centrum Kultury –
składa wszystkim
ludziom dobrego
serca serdeczne
podziękowania.

Finał wsparli:
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Wystawa towarzysząca II Międzynarodowemu
Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego zorganizowanego w Miedzynarodowym Domu Spotkań
Młodzieży przyciągnęła dużo widzów.

Rozpoczął się remont ul. Bulwary.

W Szpitalu Powiatowym im. Maksymiliana Marii Kolbe otwarto
nowy Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Miasto wykupiło udziały od dwóch z trzech właścicieli „Tęczy”, co otwarło drogę do rozwiązania
sprawy obiektu, który od kilkudziesięciu lat szpeci zabytkową część rynku. Teraz trwają rozmowy
z ostatnim współwłaścicielem obiektu.

Utworzona została podstrefa
krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Magnesem
przyciągającym przedsiębiorców, chcących ulokować swoją
działalność w strefie jest szansa
na odzyskanie do 50 proc. poniesionych kosztów inwestycji
do 2020 r.

Na zdjęciu drugi od prawej – zwycięzca Vladimir
Chaika z Rosji
Fot. Tomasz Mól

Rozstrzygnięty został konkurs na koncepcję przyszłego
centrum sportowo-rekreacyjno-konferencyjnego.

Wybudowano nowe ulice Chełmońskiego i Malczewskiego na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu.

Wyremontowano budynek stanowiący zaplecze
socjalne KS Soła. W planach jest powstanie w tym
rejonie pola campingowego, miejsc i urzadzeń do
rekreacji, w tym skatepark.

Trwają przygotowania do budowy hali targowej.

Podpisano porozumienie w sprawie III etapu
Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego na lata 2008–2011. Budynek dawnego Monopolu Tytoniowego przy ul. Kolbego zostanie
zagospodarowany pod potrzeby PWSZ. Z kolei
w budynku dawnego zakładu przetwórstwa zbożowego przygotowany zostanie Dom Pojednania ze
stałą wystawą dokumentującą losy mieszkańców
w czasie II wojny światowej. Miasto z OSPR w latach 2008–2011 otrzyma 5,85 mln zł.

Trwają prace nad przygotowaniami do budowy fabryki paliw syntetycznych. Zarząd firmy Synthos
potwierdził pisemnie swoją gotowość współpracy w projekcie na
powierzchni 76 ha terenu zakładu.
Ministerstwo Gospodarki ogłosiło
przetarg na opracowanie studium
wykonalności projektu instalacji do
produkcji paliw gazowych i płynnych z węgla kamiennego.
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Tak minął rok

W Centrum Żydowskim po raz pierwszy upamiętniono deportację oświęcimskich Żydów do Będzina, Chrzanowa i Sosnowca poprzez uroczystość
„Pamiętamy – Zochrim”.

Projekt restrukturyzacji Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego zakładający likwidację przychodni
rejonowych przy ulicach Słowackiego i Czecha
wzbudzał ogromne emocje i niepokój mieszkańców Oświęcimia.

Milion złotych dotacji z budżetu państwa w ramach Kontraktu dla Województwa Małopolskiego otrzymał
Oświęcim na renowację zabytkowej
wieży zamkowej. Przebudowaną
wieżę, na której znajdzie się punkt
widokowy, będzie można zwiedzać
już na wiosnę.

Rozpoczęła się budowa
Galerii Niwa.

Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oddało kolejny budynek przy ul. Sadowej
na osiedlu Stare Stawy. Zamieszkało w nim ponad
70 rodzin.

Oświęcimianie wysłuchali w kościele pw. św. Józefa Robotnika
koncertu „Siedem bram Jerozolimy” w wykonaniu Narodowej
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego.

Wniosek miasta o dofinansowanie unijne w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę Miejskiej Biblioteki Publicznej
został bardzo wysoko oceniony. Na budowę nowej
biblioteki miasto otrzyma blisko 15 mln zł.
Miasto buduje drugi blok komunalny na osiedlu Stare Stawy z 60 mieszkaniami.

Miejski Zakład Komunikacji w Oświęcimiu z dniem 31 grudnia 2008 roku
został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

W Oświęcimskim Centrum Kultury odbywał się
13. Międzynarodowy Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych „Kochać człowieka”. Do polskiego konkursu zakwalifikowano 54 filmy, a do międzynarodowego 16.

Ulica Sadowa jest już po remoncie.
Z tej inwestycji cieszą się mieszkańcy osiedla Stare Stawy, bowiem teraz
szybciej mogą dojechać do obwodnicy i na osiedle Chemików.
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Adam Szeliga – Honorowy Obywatel
Miasta Oświęcim skończył 100 lat
Sto lat skończył 16 grudnia ubiegłego roku pan Adam
Szeliga, Honorowy Obywatel Miasta Oświęcim.
Pan Adam Szeliga pochodzi
z Ropczyc. Brał udział w kampanii wrześniowej. Później dostał się do niewoli niemieckiej.
Do Oświęcimia przyjechał pod
koniec 1945 roku. Razem z nim
przyjechała żona Anna i córka
Magdalena, obecnie sprawująca nad rodzicami opiekę. Pan
Szeliga z wykształcenia jest
inżynierem energetykiem. Był

jednym z pierwszych pracowników Zakładów Chemicznych Oświęcim na stanowisku generalnego projektanta
energetyki w zakładzie projektowym ZChO. Niedawno
wspólnie z małżonką Anną,
młodszą o siedem lat, świętowali 64. rocznicę zawarcia
związku małżeńskiego. Żona
ceni w mężu mądrość, serdecz-

ność, życzliwość i to, że zawsze
był uczciwy.
– Po prostu dziwak – mówi o sobie pan Adam Szeliga. Mimo
skończenia 100 lat jubilat jest
ciągle bardzo sprawny fizycznie i intelektualnie. Na bieżąco
śledzi wszystkie wydarzenia
polityczne w kraju i na świecie,
interesuje się tym, co dzieje się
w mieście. Recepta na długowieczność według pana Adama
to umiar we wszystkim, zwłaszcza w jedzeniu. Mieszkańcy
Oświęcimia mogą często zobaczyć go spacerującego po Starym Mieście, choć ostatnio po
upadku w domu, musiał ograniczyć swoje wędrówki. Zresztą
długie spacery, wycieczki górskie to jedna z wielu pasji pana
Adama Szeligi. Wiele czasu poświęcał też na malowanie i pisanie esejów historycznych. Janina Zalińska, kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego w Oświęcimiu
podkreśla, że w jej 18-letniej
pracy na tym stanowisku jest to

pierwszy mężczyzna, który dożył tak sędziwego wieku.
Z okazji 100. urodzin jubilata
odwiedzili prezydent Oświęcimia Janusz Marszałek i przewodniczący Rady Miasta Piotr
Kućka w towarzystwie Janiny
Zalińskiej kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego, emeryto-

wanego dyrektora Zakładów
Chemicznych dr. Jana Babiarza
i ks. Zenona Latawca, dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych
Towarzystwa Salezjańskiego.
Wszyscy życzyli panu Adamowi zdrowia i doczekania 100
lat urodzin swojej małżonki
Anny.

Oświęcim w Parlamencie Europejskim
Do niecodziennego wydarzenia dojdzie już niedługo w Brukseli. Od 19–
23 stycznia 2009 roku w Parlamencie Europejskim będzie prezentowana wystawa pt. „Kopiec Pamięci i Pojednania. Od piekła KL Auschwitz
do Oświęcimia Miasta Pokoju”.
Prof. Hans-Gert Poettering,
przewodniczący Parlamentu
Europejskiego, objął tę szczególną wystawę swoim patronatem. Będzie to duże przedsięwzięcie promocyjne. Po raz
pierwszy Oświęcim będzie miał
swoją specjalną prezentację
w sercu Europy i przy udziale
tak szacownego gremium. Wielu polskich i zagranicznych europarlamentarzystów zapowiedziało już udział w ceremonii
otwarcia wystawy. Planowany
jest również udział delegacji

z Oświęcimia w tej uroczystości
w Brukseli. Wystawę przygotował syn prof. Józefa Szajny, Łukasz, który podobnie jak ojciec
jest artystą. Brał udział w przygotowaniu wielu jego wystaw
na świecie.
– Oświęcim to miasto szczególne. Ta jego wyjątkowość ma
swoje historyczne uwarunkowania, związane z utworzeniem
w czasie II wojny światowej
na jego terenie hitlerowskiego
obozu zagłady KL Auschwitz.
W ciągu ostatnich lat udało

się uświadomić wielu ludziom
w Polsce i w świecie istotną
różnicę pomiędzy tragiczną,
trwającą około 5 lat niemiecką
historią Auschwitz – wzorcowego miasta III Rzeszy, często
określanego „piekłem” Auschwitz, a kilkusetletnią polską
historią i dniem dzisiejszym
Oświęcimia. Ta zmiana optyki w postrzeganiu Oświęcimia
jest bardzo ważna dla współczesnych mieszkańców miasta
– uważa prezydent Oświęcimia
Janusz Marszałek. Podkreśla, że

współczesny Oświęcim
to przecież miasto ludzi otwartych, przedsiębiorczych, którzy
oddając hołd i szacunek ofiarom tragicznej
hitlerowskiej przeszłości, wybiegają daleko
w przyszłość.
– Do tego nawiązuje idea
prof. Józefa Szajny wzniesienia w Oświęcimiu kopca Pamięci i Pojednania. Bo
Oświęcim to Miasto z Przyszłością. Miasto przyjazne dla

wszystkich mieszkańców, inwestorów i przybywających tu
turystów. I to właśnie chcemy
zaakcentować podczas naszej
prezentacji w Brukseli – zaznacza prezydent.
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Prezydent Miasta Oświęcim oraz Byli Więźniowie KL Auschwitz-Birkenau
działający w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Rodzin Oświęcimskich
zapraszają na uroczyste obchody

64. Rocznicy Oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau
i Miasta Oświęcim
spod okupacji Niemiec Hitlerowskich
27 stycznia 2009 r.
PROGRAM OBCHODÓW
Uroczystości
miejskie
godz. 7.30

		

oddanie hołdu ofiarom podobozu KL Auschwitz-Monowitz
złożenie kwiatów pod pomnikiem z tablicą „Dowód pamięci
pomordowanym w obozie nr IV
w latach 1941–1945. Mieszkańcy Monowic” (przy ulicy
Głowackiego)
oddanie hołdu robotnikom przymusowym, którzy zginęli przy
budowie zakładów IG Farben
i KL Auschwitz
złożenie kwiatów przy pomniku z tablicą „Tu w latach
1941–1945 na terenie byłego
obozu zagłady Auschwitz Bunae
Monowice hitlerowscy ludobójcy zamordowali około 30000
więźniów politycznych i jeńców
wojennych różnych narodowości„ (przy ulicy Chemików)
oddanie hołdu Polakom zamordowanym, prześladowanym,
więzionym i deportowanym
do pracy niewolniczej
złożenie kwiatów pod obeliskiem
(przy ulicy Chemików, obok
krytej pływalni)

złożenie kwiatów przy pomniku
Poległych Żołnierzy Polskich
w latach 1914–1918,
1918–1921, 1939–1945
na cmentarzu parafialnym
(przy ul. Dąbrowskiego)

złożenie kwiatów pod tablicami
pamięci „W hołdzie Oświęcimianom – Ofiarom KL Auschwitz”
przy kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
(przy ul. Dąbrowskiego)

oddanie hołdu żołnierzom Armii
Radzieckiej poległym w czasie
II wojny światowej
złożenie kwiatów przy zbiorowej
mogile żołnierzy Armii Radzieckiej na cmentarzu parafialnym
(przy ul. Dąbrowskiego)

godz. 9:00

oddanie hołdu żołnierzom
brytyjskim poległym w obozie
w Monowicach
złożenie kwiatów przy tablicy
upamiętniającej brytyjskich
żołnierzy, którzy zginęli w obozie
dla brytyjskich jeńców wojennych E715 Stalag VIII B Monowice na cmentarzu parafialnym
(przy ul. Dąbrowskiego)

Udział w uroczystościach organizowanych przez PMA-B

oddanie hołdu mieszkańcom
miasta i ziemi oświęcimskiej,
Polakom i Żydom pomordowanym w KL Auschwitz i innych
miejscach kaźni w czasie
II wojny światowej

główna uroczystość poświęcona 64. rocznicy oswobodzenia
miasta Oświęcim przed Grobem
Nieznanego Żołnierza na placu
Tadeusza Kościuszki

godz. 10:00 oddanie hołdu
więźniom pomordowanym
w ostatnich dniach funkcjonowania obozu oraz żołnierzom
Armii Radzieckiej
złożenie kwiatów pod pomnikiem przy zbiorowej mogile
około 700 więźniów obozu
zagłady Auschwitz, zamordowanych w ostatnich dniach
funkcjonowania obozu oraz
pod obeliskiem Żołnierzy Armii

oddanie hołdu oświęcimskim
Żydom
złożenie wieńca na cmentarzu
Żydowskim (przy ul. Dąbrowskiego)

Radzieckiej (przy ul. Więźniów
Oświęcimia)
godz. 10:30 msza święta
w kościele Miłosierdzia Bożego
na osiedlu Rotmistrza Witolda
Pileckiego
godz. 12:00 główna uroczystość – sala w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 1
im. S. Konarskiego
(ul. Konarskiego 24)
godz. 14.45 Marsz Pamięci
spod Bramy Śmierci pod pomnik Ofiar w Birkenau
godz. 15:00 oddanie hołdu
ofiarom obozu KL AuschwitzBirkenau
złożenie kwiatów, zapalenie
zniczy oraz modlitwa pod
pomnikiem Ofiar Faszyzmu
w Birkenau

godz. 17.30 otwarcie wystawy
„Kopiec Pamięci i Pojednania.
Od piekła Auschwitz do Oświęcimia Miasta Pokoju” w Oświęcimskim Centrum Kultury (ul.
Śniadeckiego 24) Wystawa
autorstwa Łukasza Szajny syna
prof. Józefa Szajny, która prezentowana była w dniach 19–23
stycznia br. w Parlamencie
Europejskim w Brukseli.

Msze na Jasnej
Górze w intencji miasta i jego
mieszkańców
Tradycyjnie jak co roku, w sylwestra o godzinie 6.00, prezydent
Oświęcimia Janusz Marszałek
uczestniczył we mszy świętej,
odprawianej na Jasnej Górze,
w intencji pomyślnego rozwoju miasta i jego mieszkańców.
Codziennie o godzinie 7.00,
przez 25 lat w Sanktuarium
Najświętszej Marii Panny Jasnogórskiej odprawiana będzie msza święta w tej intencji.
Prezydent Janusz Marszałek
zaprasza mieszkańców miasta,
by wspierali swoją codzienną
modlitwą i pracą rozwój naszego Oświęcimia.

Rok 2009 –
Rokiem Papieża
Jana Pawła II
Rada Miasta Oświęcim podjęła uchwałę, na mocy której rok
2009 został ogłoszony Rokiem
Papieża Jana Pawła II.
W 2009 roku obchodzić będziemy 30. rocznicę pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II
do KL Auschwitz.

Odznaczenie
od
kombatantów

Organizatorzy:
Urząd Miasta Oświęcim,
Państwowe Muzeum AuschwitzBirkenau w Oświęcimiu.

oddanie hołdu żołnierzom
polskim poległym w czasie II
wojny światowej

Nazwa dla kasztanowca
Młodzież Miejskiego Gimnazjum nr 2 zainicjowała cykl
spotkań pod hasłem „Gość wyjątkowy...”, których celem jest
kształtowanie postaw patriotycznych oraz tożsamości kulturowej u młodych ludzi. Gimnazjaliści spotkali się najpierw
z pisarką Barbarą Kosmowską,
a następnie z Janem Ptaszkowskim, historykiem, poetą i publicystą popularyzującym dzieje Oświęcimia.
– W projekt wieczoru autorskiego bardzo twórczo włączyła

się młodzież – podkreśla Zofia
Dończyk-Hnat.
– Uczniowie przygotowali dekorację sali i szkolnego korytarza, a także prezentację
multimedialną, przybliżającą
uczestnikom spotkania najważniejsze fakty z historii ziemi oświęcimskiej. Recytowali
ponadto wybrane utwory Jana
Ptaszkowskiego, m.in. „Sołę",
„Kapelusiki
Makowskiego"
czy utwór o „O oświęcimskim
legioniście opowieść zasłyszana". Bohater spotkania także

sam odczytał kilka wybranych
utworów, a potem odpowiadał
na pytania uczniów.
– W nawiązaniu do wiersza Jana
Ptaszkowskiego „Na głównym
przystanku" postanowiliśmy
ogłosić konkurs „Imię dla kasztanowca". Mowa o kasztanowcu na osiedlu Chemików, który
dzisiaj pełni rolę słupa ogłoszeniowego, a mało kto zdaje sobie
sprawę, że to drzewo było już w
tym miejscu zanim Polska odzyskała niepodległość. Chcemy
zaprosić wszystkich chętnych

mieszkańców miasta do wymyślenia nazwy dla kasztanowca,
który stoi na głównym przystanku. Chcemy w ten sposób
przybliżyć twórczość naszego
gościa, ocalić od zapomnienia wyjątkowe miejsca w naszym mieście, zwrócić uwagę
na lokalną historię i tradycję
oraz wzmocnienie więzi z tą
najmniejszą, ale jakże bliską
ojczyzną – zachęca do udziału
w konkursie Grażyna Korczyk,
dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 2.

Prezydent Oświęcimia Janusz
Marszałek otrzymał odznaczenie związkowe „90 lat w służbie inwalidom wojennym”
przyznane przez Związek Inwalidów Wojennych RP. Odznaczenie wręczyli członkowie oświęcimskiego oddziału
związku Maria Styczeń i Mirosław Saternus.
– To nasze podziękowanie
za troskę i pomoc dla naszej organizacji, która zrzesza głównie
osoby starsze i schorowane –
podkreślała Maria Styczeń wręczając odznaczenie.
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Kolejne prace przy centrum zakończone
Rozstrzygnięty został konkurs na opracowanie koncepcji
funkcjonalno-użytkowej Centrum Sportowo-RekreacyjnoKonferencyjnego w Oświęcimiu.

Sąd konkursowy, w skład którego weszli przedstawiciele
Stowarzyszenia
Architektów
RP i merytoryczni pracownicy
Urzędu Miasta, wyłonił spośród czterech prac dwie najlepsze, którym przyznano nagrody regulaminowe. I nagrodę w
wysokości 30 tys. zł otrzymała
Reklama

Autorska Pracownia Architektury `91 z Krakowa, a II miejsce
i nagrodę w wysokości 10 tys. zł
Biuro Projektów Deyle Polska
Sp. z.o.o. z Czeladzi. Przygotowane koncepcje architektoniczne uwzględniają istniejące
obiekty sportowe: hotel, pływalnię i halę lodową. Ponadto obej-

mują zagospodarowanie terenu
przeznaczonego pod funkcję
rekreacyjno-parkową. Autorzy
koncepcji zaproponowali m.in.
odkryty basen, sauny, dodatkową halę lodową, halę sportową,
skatepark, plac zabaw, boisko
do siatkówki. Sąd konkursowy przy ocenie prac wziął pod

uwagę dwa kryteria: urbanistyczno-architektoniczne, czyli
czytelność, atrakcyjność formy,
sposób nawiązania do terenu,
funkcjonalność i elastyczność
zaproponowanych rozwiązań,
spełnienie wymogów projektowych, indywidualne autorskie
propozycje programowe techniczno-ekonomiczne: zastosowane rozwiązania techniczne,
realność ekonomiczna przedstawionych rozwiązań koncepcyjnych. Ponadto wskazał, aby
obie nagrodzone prace stanowiły w przyszłości bazę wyjściową
do dalszych prac projektowych
obiektów objętych koncepcją.
Kolejnym krokiem w przygotowaniu centrum będzie zaproszenie operatorów prywatnych
(kandydatów na przyszłych
operatorów projektu) do negocjacji w sprawie opracowania
projektów i wykonania inwestycji. Centrum będzie realizowane
w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
Prace konkursowe są jeszcze
wystawiane w krakowskiej siedzibie SARP-u, a później zostaną zaprezentowane w Oświęcimskim Centrum Kultury.

HARMONOGRAM
DYŻURÓW RADNYCH
RADY Miasta Oświęcim
BIURO RADY MIASTA,
UL. JAGIEŁŁY 25

4.02.2009 w godz. 13.00–15.00

Krystyna Dąbrowska
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta
Komisja Ochrony Zdrowia,
Środowiska i Pomocy Społecznej
11.02.2009 w godz. 13.00–15.00

Sławomir Domasik
Komisja Rewizyjna
Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

18.02.2009 w godz. 13.00–15.00

Witold Figiel
Komisja Ochrony Zdrowia,
Środowiska i Pomocy Społecznej
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji

Z obrad
rady miasta
Kolejna sesja Rady Miasta odbyła się 29 grudnia 2008 roku.
Treść uchwał dostępna na stronie http://www.um.oswiecim.
pl, zakładka Rada Miasta

Pomóż bezdomnym
Silne mrozy, brak dachu nad głową i ciepłego posiłku.
Tak najczęściej wygląda zima bezdomnych osób. Przy
niskich temperaturach może się to skończyć dla nich
tragicznie. Stąd tak ważna jest reakcja mieszkańców
naszego miasta. Jeśli zauważą Państwo osoby przebywające w altanach, na klatkach schodowych, piwnicach czy innych miejscach, prosimy o zgłoszenie
tego faktu pod bezpłatny numer straży miejskiej 986.
Osoby bezdomne zostaną przewiezione do noclegowni w Oświęcimiu.

Co zrobić ze starym sprzętem elektrycznym
i elektronicznym?
W Zakładzie Usług Komunalnych w Oświęcimiu przy ul.
Bema 12 A, uruchomiony został punkt, w którym można
zostawić stary sprzęt elektryczny i elektroniczny. Punkt jest
czynny od 8.00–14.30. Przed
przywiezieniem starych urządzeń należy wcześniej zadzwonić pod numer telefonu 0 33 842
30 97, 033 842 32 80 lub 607 427
324. W przypadku odebrania
przez ZUK zużytych sprzętów z
domu konieczne będzie pokrycie kosztów transportu.

Do punktu można oddać:
– wielkogabarytowe i małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego,
– sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny,
– sprzęt audiowizualny,
– sprzęt oświetleniowy,
– narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych
narzędzi przemysłowych,
– zabawki, sprzęt rekreacyjny
i sportowy,
– przyrządy medyczne, z wyjąt-

kiem wszystkich wszczepianych
i skażonych produktów,
– przyrządy do nadzoru i kontroli,
– automaty do wydawania.
Uwaga! Zużyte przedmioty będą odbierane tylko od
osób, które mają podpisane
umowy z ZUK na wywóz odpadów komunalnych. Osoby,
które zawarły umowy z innymi
firmami, tam powinny zgłaszać
potrzeby w zakresie odbioru
zużytego sprzętu.

WIEŚCI Z RATUSZA PRZYGOTOWAŁA KATARZYNA KWIECIEŃ
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kultura 9
zasole

Kino cyfrowe
jeszcze nie teraz

marzena wilk

Uskrzydlenie
Koniec roku oraz zakończenie bożonarodzeniowej wystawy
w Akademii Sztuk Przeróżnych na Zasolu stały się dobrym
momentem do wręczenia statuetki „Skrzydeł nadziei”.
Nagrodę tę otrzymał z rąk salezjanina ks. dr. Roberta Bielenia, Zdzisław Wójcik, artysta ceramik i wolontariusz.
Była to pierwsza edycja nagrody
oświęcimskiego Salezjańskiego
Centrum dla Dorosłych, działającego przy parafii Miłosierdzia
Bożego na Zasolu, założonego
z inicjatywy ks. Roberta Bielenia. Powstało ono w marcu
2007 roku, osiem miesięcy później pod jego egidą narodziła się
Akademia Sztuk Przeróżnych
i galeria „Pod Aniołkiem”. Od
tamtego czasu zasolańska ASP
wciąż się rozwija, skupia coraz
więcej osób chcących rozwijać
swój talent artystyczny bądź
dopiero go odkryć, albo po prostu miło spędzić czas. W galerii
„Pod Aniołkiem” zorganizowano już siedem wystaw, które przyciągnęły wielu widzów.
Co czwartek naprzemiennie
odbywają się tam zajęcia kilku
sekcji: malarskiej, rękodzielniczej, fotograficznej, rzeźby oraz
ceramiki, które są prowadzone
w ramach wolontariatu przez
Weronikę Włodarczyk, Halinę Indyk, Teresę Gabryś, Irenę
Sekulską oraz nagrodzonego
Zdzisława Wójcika.
– Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem, ludzie wciąż
się zapisują. Oczywiście nie
trzeba być artystą, żeby w nich
uczestniczyć, wystarczą chęci,
ponieważ to my – prowadzący
podpowiadamy i uczymy. Po
każdej wystawie mamy spotkanie podsumowujące, na którym wymieniamy się uwagami
i rozmawiamy na temat przyszłych wystaw. Przez to dbamy
o kontynuację i rozwój, nie stoimy w jednym punkcie – mówi
Zdzisław Wójcik, artysta prowadzący sekcję ceramiki.
Ustanowiona po raz pierwszy
nagroda „Skrzydeł nadziei” ma
wyróżniać i honorować wolontariuszy wnoszących w sposób znaczący swój, często niewidoczny dla innych, wkład
w funkcjonowanie społeczności,
jaką jest Salezjańskie Centrum
dla Dorosłych. W pierwszej
edycji nominowano trzy osoby: Zdzisława Wójcika, Stefanię Kapcińską i Józefę Kornaś.
Ostatecznie nagrodę jury przyznało Zdzisławowi Wójcikowi
za znaczący wkład w animację
przede wszystkim Akademii

Drugi od lewej stoi laureat „Skrzydeł nadziei” Zdzisław Wójcik,
Statuetkę trzyma ks. dr Robert Bieleń

Sztuk Przeróżnych, której jest
on równocześnie dyrektorem
artystycznym. Na co dzień laureat prowadzi własną pracownię sztuk plastycznych w naszym mieście.
– Nagroda ta była dla mnie dużym zaskoczeniem, jak również
swoistym docenieniem tego, co
robię i czemu poświęcam swój
czas. Jak każda nagroda, tak
i ta cieszy i jest niewątpliwie
formą zobowiązania do jeszcze
większego angażowania się w
trwanie i rozwój ASP na Zasolu oraz zachętą, by się nie poddawać. Nie byłoby tej nagrody,
gdyby nie ogromne zaangażowanie dyrektora ks. dr. Roberta Bielenia, a także gdyby nie
współpraca z wolontariatem
Centrum – mówi Zdzisław
Wójcik.
Z badań przeprowadzonych
przez Stowarzyszenie Klon/Jawor dotyczących wolontariatu
w naszym kraju wynika jednoznacznie, że coraz mniej Polaków angażuje się w bezpłatną
pracę na rzecz innych. Jednak
w naszym mieście nie widać takiej tendencji.
– Bycie wolontariuszem nie jest
dla mnie trudne, ale też nie łatwe. Wystarczy chcieć i umieć
współpracować z innymi. Jestem ceramikiem i chętnie
dzielę się swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem
z innymi, którzy chcą poznać
tajniki tej specjalności. Cieszy

mnie ta praca – przekonuje laureat „Skrzydeł nadziei”.
Bożonarodzeniowe podsumowanie wystawy prac artystycznych i rękodzielniczych stało
się również okazją do wręczenia po raz pierwszy medali
osobom wnoszącym wkład
w działalność salezjańskiego
Centrum w minionych dwóch
latach. Medalami zostali wyróżnieni: Stefania Kapcińska, Józefa Kornaś, ks. dr Michał Kaleta
sdb, Bożena Pędziwiatr, Halina
Brandy, Janina Rochowiak, Józefa Żyła, Adam i Zofia Jarosz,
Helena Żurek, Anna Świątek,
Piotr Gabryś, Dorota Dębska
oraz Rotary Club Oświęcim.

Projekt „Małopolska Sieć Kin
Cyfrowych”,
koordynowany
przez Fundację Rozwoju Kina
w grupie Apollo Film w Krakowie, w którym uczestniczyło
10 kin z terenu województwa
małopolskiego, w tym również
Brzeszcze, Kęty i Oświęcim,
niestety nie znalazł się w grupie ośmiu projektów, które zostały wybrane przez Zarząd
Województwa Małopolskiego
do dofinansowania w ramach
Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego 2008
w ramach działania „Instytucje
Kultury – Rozwój Infrastruktury Kulturalnej”.
Projekt „Małopolska Sieć Kin
Cyfrowych” uzyskał wysokie
noty w ocenie merytorycznej.
W grupie 17 ocenianych projektów uplasował się na trzeciej
pozycji. Jednak podczas oceny
ostatecznej – strategicznej nie
został ujęty wśród dofinansowanych projektów.
Fundacja Rozwoju Kina w grupie Apollo Film w Krakowie,
w tym również kina biorące
udział w projekcie nie rezygnują z realizacji idei cyfryzacji kin.
Są jeszcze szanse na pozyskanie
środków z innych programów
operacyjnych.
– adam

„Przeżyłem
Auschwitz”
MDSM i Międzynarodowy Komitet Oświęcimski zapraszają
na otwarcie wystawy biograficznej, poświęconej życiu byłego
więźnia obozu KL Auschwitz
Aleksa Deutscha, pod tytułem
„Przeżyłem Auschwitz”, które
odbędzie się 15 stycznia o godz.
17.00. Wystawa będzie czynna
do 15 lutego.
– Kliw

Walentynkowe seanse filmowe

„To nie tak kotku”
Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza 13 i 14 lutego na
walentynkowe seanse filmowe – projekcje filmu produkcji
polskiej z 2008 roku, w reżyserii
Sławomira Kryńskiego, pt. „To
nie tak kotku”.
Seanse odbędą się w piątek 13
lutego o godzinie 18:00 oraz
w sobotę 14 lutego o godzinie
17:00 i 19:00.
Cena biletu 10 zł.
– adam

Oświęcim, ul. Śniadeckiego 24
tel./faks 033 842 25 75, 033 842 44 61
www.ock.org.pl, ock@ock.org.pl
17.01 Bal Studniówkowy
23.01 Bal Studniówkowy
24.01 Bal Studniówkowy
31.01 Bal Studniówkowy
7.02 godz. 15:00 koncert
charytatywny na rzecz chorego
na mukowiscydozę dwuletniego
mieszkańca Oświęcimia, Patryka
Wieczorka
10.02 godz. 18:00 i 20:30
Kabaret Moralnego Niepokoju
13.02 godz. 18:00 walentynkowy seans filmowy – „To nie tak
kotku”, prod. Polska, 2008 rok,
reż. Sławomir Kryński, 95 min.
14.02 godz. 17:00 i 19:00 walentynkowy seans filmowy – „To
nie tak kotku”
16–27.02 Ferie Zimowe
Dyskusyjny Klub Filmowy „Reksio”
22.01 godz. 18:30 „Lekcje pana
Kuki”, prod. polsko-austriacka,
2007 rok, reż. Dariusz Gajewski,
93 min.
29.01 godz. 18:30 „Na krawędzi nieba”, prod. niemiecko-turecko-włoska, 2007 rok,
reż. Fatih Akin, 122 min.
5.02 godz. 18:30 „Ile waży koń
trojański?”, prod. polska, 2008
rok, reż. Juliusz Machulski,
118 min.
12.02 godz. 18:30 „Mała Moskwa”, prod. Polska, 2008 rok,
reż. Waldemar Krzystek, 115 min.
19.02 godz. 18:30 „0_1_0”,
prod. polska, 2008 rok, reż. Piotr
Łazarkiewicz, 86 min.
26.02 godz. 18:30 „Przyjeżdża
orkiestra”, prod. izraelsko-francuska,
2007 rok, reż. Eran Kolirin, 87 min.
karnet miesięczny: 30 zł
bilet: 10 zł
Galeria „Tyle światów”
27.01 Wystawa „Kopiec
Pamięci i Pojednania. Od
piekła Auschwitz do Oświęcimia Miasta Pokoju” autorstwa
Łukasza Szajny, która w dniach
19.01–23.01.09 była prezentowana w Brukseli w Parlamencie
Europejskim. Otwarcie wystawy
godz. 17:30
Zbiory Historyczno-Etnograficzne OCK (ul. Zamkowa 1)
zapraszają do odwiedzenia nowej
ekspozycji
pn.–pt. w godz. 10:00–15:00
sb.–nd. w godz. 11:00–15:00
Uniwersytet Trzeciego Wieku
20.01 godz. 15:30 „Odporność
organizmu” – mówi dr Marek
Polański. Po wykładzie spotkanie
przy choince „W świątecznym
blasku świec”
27.01 godz. 16:00 „Rozwój
osobowości w późnej dorosłości
– szanse i zagrożenia” – wykład
dr. Romana Dorczaka
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Nie dajmy się
styczniowym smutkom

o

tym, że nasze zachowanie i nastrój w dużej mierze zależą od
pory roku, wiedziano zawsze,
a XIX-wieczni pionierzy psychiatrii pozostawili pierwsze
medyczne opisy sezonowych wahań
nastroju swych pacjentów. Krótkie dni,
brak słońca, zachmurzone niebo, wilgoć
i chłód. Ciemne zimowe poranki, kiedy
ma się ochotę zamiast wstać i rozpocząć
dzień, przykryć kołdrą i przespać wiele
godzin. Szare dni, gdy codzienne obowiązki i dobrze znane sprawy urastają
do zadań ponad siły. Statystyki medyczne prowadzone zarówno w Europie, jak
i Stanach Zjednoczonych podczas ostatnich 30 lat wykazują, że prawie 57 proc.
ludzi cierpi na lżejsze czy cięższe formy
zaburzeń nastroju związanych z zimą.
Dotykają one osób w każdym wieku, od
dzieci do starców, chociaż nieznacznie
nasilają się między 20 a 50 rokiem życia.
Więcej jest też kobiet niż mężczyzn ulegających syndromowi zimowej depresji.
Smutki związane z chłodną porą roku
dopadają nas od listopada do lutego,
ale zdaniem psychologów ich wyż przypada na styczeń. Grudzień to miesiąc
świątecznego ożywienia, uczestniczenia
w radosnych obrzędach religijnych, rodzinnych spotkaniach, kiedy nawet dość
obojętni nam na ogół krewni wydają się
w świetle choinkowych lampek i przy
stole zastawionym przysmakami – całkiem sympatyczni.
W styczniu ten nastrój towarzyszący
świątecznym dniom, gdzieś się ulatnia…
„Najlepsze życzenia” złożone i odebrane,
prezenty rozpakowane, a o smaku świątecznych potraw przypomina nam strzałka na łazienkowej wadze, pokazująca parę
kilogramów więcej. Karnawał – czas, który niegdyś rzucał w wir zabaw nieomal
wszystkich, bez względu na wiek i społeczną sferę, jak gdyby przestał być ważny,
przynajmniej dla większości z nas. Można
co prawda poczytać sobie w ilustrowanych
pismach o balach gwiazd, zadumać się
nad sumami wydawanymi przez stołeczne instytucje na karnawałowe spotkania
dla VIP-ów, ale tak naprawdę według statystyk ledwie 12 proc. dorosłych Polaków
uczestniczy w tanecznych szaleństwach
w pięknie przybranych salach…
Styczeń to też czas, gdy trzeba spłacić
pierwsze raty świątecznych kredytów,
a dla większości dłużników, którzy nie zastanawiając się długo skorzystali miesiąc
wcześniej z bankowych ofert, by obdarować bliskich znaczącymi upominkami
i urządzić piękne święta, nie jest to miły
moment.
Cóż więc robić, by syndrom styczniowych smutków nie odbił się zbyt niekorzystnie na naszej codzienności?
Profesor Erich Rosentchal, psychiatra
z Uniwersytetu w Waszyngtonie, który

od lat kilkunastu jest dyrektorem Instytutu Badania Sezonowych Zmian Nastroju, podaje w swej bardzo popularnej
książce „Zimowe smutki” wiele przydatnych rad.
A więc, trzeba przebywać jak najwięcej
w świetle, zlikwidować na czas zimy intymne, dyskretne oświetlenie mieszkania czy domu, na rzecz silnych źródeł
światła – przynajmniej tam, gdzie najczęściej się przebywa i pracuje. Warto
zainstalować też komputerowo włączane oświetlenie w sypialniach, w porze,
kiedy powinno się wstawać, tak aby
obudzić się w blasku przypominającym
poranek w innej, łagodniejszej porze
roku. Trzeba schować do lamusa ciemne
zasłony i zawiesić kolorowe – najlepiej
w odcieniu pomarańczowym lub żółtym. W takich barwach powinny być też
zimowe narzuty na tapczany, dekoracyjne poduszki, itp.
Kto lubi, może na czas zimy umieścić
w pomieszczeniach, gdzie najdłużej
przebywa, fototapety przedstawiające
wiosenne krajobrazy, letnie zachody czy
wschody słońca, albo postery ze śródziemnomorskimi krajobrazami.
Bardzo pomocna w walce z zimowymi smutkami jest też wszelka ruchowa
rekreacja. Można zapisać się do fitness
clubu albo samemu ćwiczyć gimnastykę
przy muzyce. Można w swoim codziennym trybie życia uwzględnić czas na
korzystanie z nart biegowych, łyżew czy
bodaj spacerów.
Złemu nastrojowi sprzyja też chłód
w domu, stąd nie wahajmy się włączać
grzejników na wyższą temperaturę, a Ci,
którzy mają w domu kominki, niech rozpalają w nich ogień, nawet bez szczególnej okazji. Słuchajmy też pogodnej muzyki: Vivaldi, Mozart, rodzina Straussów
i wszystkie radosne melodie powinny
w ciemne wieczory i szare poranki zimy
rozbrzmiewać wokół nas.
Warto też ubierać się kolorowo, bez
względu na wiek. Nasza psychika szybko
zareaguje na czerwone swetry, pomarańczowe kamizelki, czy kolorowe bluzki.
W programach telewizyjnych szukajmy
romantycznych komedii, filmów obyczajowych z dobrym zakończeniem, czy
– jeśli lubimy – zwariowanych pełnych
gagów burlesek. To naprawdę pobudza
do śmiechu. Lepiej unikać ponurych
dramatów, przerażających horrorów,
krwawych wojennych opowieści…
A przede wszystkim nie obwiniajmy się
za swój zły nastrój i konsekwencje z tego
wynikające. Zrywając kartki z kalendarza cieszmy się, że jeszcze kilka tygodni,
a w połowie marca wraz z topniejącym
śniegiem i pojawieniem się pierwszych
zielonych pąków, zimowe smutki znikną
jak lód w przedwiosennym słońcu. Przynajmniej na wiele miesięcy.

Horoskop 2009
Obyś żył w ciekawych czasach – przeklinali
Chińczycy… I w takich żyjemy. 2009 r. zapowiada się burzliwie. Liczne zmiany będą wynikiem konfiguracji planet i naszych wcześniejszych poczynań.
Baran 21.03–20.04

Naprzód! Silny i niezależny Baranie zamknij
sprawy z przeszłości – spójrz przed siebie.
Nie przegap nowych okazji. Teraz konkurencja nie ma z Tobą szans – zarówno w życiu
zawodowym jak osobistym. W miłości dużo
szczęścia! Jeśli dotąd nie ma przy Tobie
drugiej połówki, to się pojawi. Tylko nie
flirtuj za dużo, bo możesz przegapić kogoś
wartościowego. Jeśli przydarzy się urlopowa
znajomość – nie wahaj się – wakacyjna miłość ma szansę przetrwać. Barany w stałych
związkach – nie zaniedbujcie partnerów!
Uczucia wymagają codziennej pielęgnacji…
Koniecznie zagraj w Lotto lub na loterii – to
nie będzie najwyższa wygrana, ale masz dobrą passę. Z wydatkami przystopuj jesienią.
Zdrowie będzie dopisywać. Jeśli chorujesz
od dłuższego czasu, to możesz liczyć na poprawę. Warunek – ogranicz napięcia i stres.

Byk 21.04–21.05

Byki wiedzą, że życie jest piękne. W 2009
roku stanie się dodatkowo uporządkowane. Szykują się poważne decyzje. Będzie
trochę zawirowań, ale ostatecznie wszystko
wyjdzie na dobre. W miłości zapowiada się
wyjątkowy czas, szczególnie wiosną i latem
będziesz Byku atrakcyjnym kąskiem. Takie
nie zostają niezauważone… W stałych
związkach znaczne ocieplenie uczuć,
a poszukujący partnerów mają największe
szanse, zanim zacznie się jesień. Jednak
uwaga – nadmierny romantyzm bywa
zgubny – przed podjęciem istotnych decyzji
warto porozmawiać z bliskimi, którzy patrzą
z dystansu.
W pracy dbaj o swoje sprawy, pamiętaj,
że lepiej mieć wszystko na piśmie. Z pewnością uda się sfinalizować pozytywnie kilka
tematów. A jeśli nie podoba Ci się dotychczasowe zajęcie – zmień to. Ścieżka kariery
zapowiada się pomyślnie. Byki z reguły nie
mają problemów z pieniędzmi. Tak będzie
i w tym roku. Twoje wyczucie finansów nie
zawiedzie, tym bardziej że nie przepadasz
za kredytami. Zadbaj o zdrowie. Nie bagatelizuj drobnych objawów i nie narażaj się
w tym roku niepotrzebnie. Lepiej chorować
3 dni niż 3 miesiące.

Bliźnięta 22.05–22.06

W tym roku będzie jak w bollywoodzkim
kinie: czasem słońce, czasem deszcz… ale
Bliźnięta szybko radzą sobie z porażką i
optymistycznie patrzą w przyszłość. Czekają
Cię poważne decyzje, szczególnie w życiu
osobistym. Możesz dużo stracić, jeśli we
właściwym momencie nie podejmiesz konkretnej decyzji odnośnie swojego związku.
Nowe miłostki i flirty mogą nie być tego
warte. W pracy kreatywny czas. Masz szansę pokazać swoją wartość, tylko skup się na
wybranym przedsięwzięciu. Nie rozmieniaj
się na drobne. Jeśli myślisz o zmianie, to
najlepiej wiosną. Wrodzona dyplomacja
oszczędzi Ci problemów.
Rok 2009 niesie też szansę na odrobienie
finansowych zaległości. Będzie też szansa na dodatkowy zarobek. Pamiętaj, aby
na czas spłacać długi i raty. I nie ulegaj
zachciankom – nowy telewizor może
zaczekać. Zdrowie będzie w porządku, jeśli

będziesz odpoczywać. Mogą się pojawić
chwilowe huśtawki nastrojów. Wtedy puszczą Ci nerwy i znowu trzeba będzie przepraszać. Koniecznie wybierz się na urlop
w ulubione miejsca.

Rak 23.06–22.07

Idą zmiany! Nie bój się i nie wycofuj – ze
wszystkim świetnie sobie poradzisz. Nieco
inaczej spojrzysz na swoje życie uczuciowe.
Jeśli w relacji z partnerem masz wrażenie,
że jesteś na drugim planie – zmień to.
Trwanie w niszczącym związku zamyka
Ci drzwi do szczęścia. Samotne Raki niech
mają oczy szeroko otwarte na przełomie
lata i jesieni. Z pewnością pojawi się ktoś
godny uwagi. Jednak każdą decyzję warto
przemyśleć. W pracy znajdziesz odwagę,
aby wyrazić swoje poglądy. Docenią Cię,
możesz też spodziewać się awansu lub podwyżki. Poza tym warto się wybrać na jakiś
kurs – podniesienie kwalifikacji będzie mile
widziane. Nie ufaj fałszywym pochlebcom –
słuchaj siebie.
W tym roku nie czekają na Ciebie złote
góry. Trzeba rozważnie wydawać pieniądze,
raczej oszczędzać to, co wcześniej udało się
zebrać. Uwaga na nieprzemyślane wydatki.
O zdrowie nie musisz się martwić, pamiętaj
o kosmetykach chroniących przed słońcem.
Daruj sobie sporty ekstremalne – w tym
roku łatwiej o kontuzję.

Lew 23.07–23.08

Teraz będziesz królem życia! Emanujesz
urokiem osobistym i siłą, ale pamiętaj, że
zawsze znajdzie się ktoś, kto zechce osłabić
ten blask. Uważaj na fałszywych ludzi.
Życie towarzyskie rozkwitnie, w karnawale i na wakacyjnych wojażach będziesz
prawdziwym lwem parkietu. Ktoś może być
o Ciebie zazdrosny. Nie zmarnuj stałego
związku dla przelotnego flirtu. Samotne Lwy
zaproszą kogoś bliskiego na swoje terytorium, ale ze ślubem warto się wstrzymać
do przyszłego roku. W pracy nic nie zagrozi
Twojej pozycji, jednak ostrożność nie
zawadzi. Młode wilczki czekają na swoją
szansę. Czasem trzeba będzie pokazać, kto
tu rządzi. Możliwy jest bardzo korzystny
awans lub zmiana pracy na lepszą. Carpe
diem, Lwie! Przystopuj jednak z pieniędzmi
i kartę kredytową zostaw w domu. Dopóki
się na coś konkretnego nie zdecydujesz,
oszczędzaj. Lepsze inwestycje poczynisz
w przyszłości. Zdrowie w normie, ale
słuchaj swojego organizmu. Nie zażywaj
tabletek bez potrzeby. Na ból głowy może
pomóc spacer.

Panna 24.08–23.09

To będzie ważny rok, skoncentruj się na realizacji zamierzonych celów. Konsekwencja
przyniesie dobre efekty. W życiu uczuciowym warto się zastanowić nad swoimi
oczekiwaniami i popracować nad związkiem
lub poszukać prawdziwej drugiej połówki.
Samotne Panny mają szansę na prawdziwą
miłość i ślubny kobierzec. Nie ma wątpliwości, że ten rok przyniesie wiele zaskakujących zmian… Twoja pracowitość i konsekwencja to cechy cenione w pracy. Szef wie,
że zawsze może na Ciebie liczyć. W tym
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roku odkryjesz w sobie naturę buntownika,
nie zawahasz się powiedzieć na głos tego,
co Ci się nie podoba. Ludzie przyznają Ci
rację. Szef niekoniecznie… Wiele Panien
może szukać innej pracy – początkowe
trudności szybko miną i zmiana przyniesie
zadowolenie. Z pieniędzmi ostrożnie, zachowaj dyscyplinę, szkoda kupować kolejne
gadżety. Inwestuj tylko w to, co konieczne,
szczególnie, jeśli chodzi o doskonalenie
umiejętności. Pamiętaj, że masz delikatne
zdrowie i nie forsuj go. Chwilowe spadki
nastrojów miną, nie ulegaj im – pamiętaj,
że spacer w słoneczny dzień jest dobrym
lekarstwem na smutki.

Waga 24.09–23.10

Pożegnaj się z przeszłością – czas zamknąć
stare sprawy i skupić się na nowych istotnych tematach. Przed Tobą nowe towarzystwo, a intuicja będzie najlepszym doradcą.
Ożywienie czeka w każdej dziedzinie życia,
ale w miłości szczególnie. Czeka Cię adoracja i cudowne chwile. Jednak nie obędzie
się bez zamieszania. Trzeba będzie pokonać
drobne przeszkody Jeśli już jesteś w związku – nie nadużywaj zaufania i uważaj na
rywali. Może być trudno pogodzić sprawy
zawodowe z osobistymi.
Pamiętaj, że brak czasu dla bliskich potrafi
wiele zniszczyć. W pracy docenią Twoje
walory, inwencję, zmysł organizacyjny,
umiejętność współpracy z ludźmi. Poszerzaj
swoje kwalifikacje – to przyniesie efekty
w następnych latach. Ryzykowne decyzje
zostaw na później. Teraz możliwa jest niewielka podwyżka.
W ogóle pieniędzy Ci nie zabraknie, nawet,
jak wydasz więcej, niż było planowane.
Warto zainwestować w szczęśliwy los.
Będzie Ci towarzyszyć dobre samopoczucie. Żwawo przejdziesz przez 2009 rok,
pamiętaj jednak, że brawura, szczególnie
za kółkiem, jest głupotą.

Skorpion 24.10–22.11

Zaczyna się czas miłych niespodzianek.
Poczujesz przypływ sił i dobrego nastroju.
Gwiazdy Ci sprzyjają. Wiosną i latem czas
na miłość – prawdopodobne nowe, korzystne znajomości. Jeśli odezwie się w Tobie
chęć snucia intryg – nie ulegaj. Postaw na
szczerość i wyrażanie emocji. Na pewno
znajdzie się bratnia dusza, która to zrozumie. Jeśli ktoś Cię zrani, pamiętaj, że wybaczanie przynosi ulgę. Jeśli masz rodzinę,
ociepl atmosferę, przygotuj coś wyjątkowego
dla najbliższych. W pracy rozważ, w które
sprawy warto się angażować. Masz dobrą
intuicję, nie zawiedzie Cię i tym razem. Poza
tym zauważysz korzyści z ciężkiej pracy
ostatnich lat. Możliwe, że szefowie dadzą
wyraz zadowoleniu z Twojej pracy. Myślenie
o pieniądzach przyniesie wymierne korzyści
– wydasz, ale też zyskasz. Zainwestuj w domowe potrzeby. W tym roku masz szansę
zakończyć stare finansowe sprawy, możliwe,
że konieczny będzie kredyt. Zdrowie będzie
dopisywać, unikaj narzekania i rozmów
o chorobach. Masz dużo energii, dobrze ją
wykorzystaj. Ogranicz używki…

Strzelec 23.11–20.12

Czas spojrzeć sobie w twarz i zmienić
stosunek do życia i świata. Więcej odpowiedzialności nie zaszkodzi. Posiadasz
doświadczenia, które mówią, aby nie
wdawać się w romanse. W tym roku masz
szansę odróżnić dojrzałe partnerskie relacje
od chwilowych znajomości. Będziesz się
cieszyć powodzeniem i wartościowe uczucie
rozkwitnie. Miłość od pierwszego wejrzenia?
Tak! To naprawdę możliwe. W stałym związku również nie zaszkodzi zadbać o więcej

ciepła i bliskości. Na ścieżce kariery również
pozytywnie. Cechuje Cię optymizm i pewność siebie, w pracy radzisz sobie z trudnymi sytuacjami. Pomyśl jednak, czy nie
za dużo jej poświęcasz? Może warto trochę
zwolnić tempo? Jeśli jednak czujesz, że
masz dosyć energii, żadne wyzwanie nie będzie dla Ciebie zbyt trudne. Byle nie wchodzić w niepotrzebne konflikty. Fałszywym
kolegom wprost powiedz, że nie bawisz się
w ukryte gierki. Poprawi się Twoja sytuacja
finansowa. Jeśli zajmujesz się handlem,
podróżujesz, jesteś twórcą, z pewnością
zarobisz. Potem zainwestuj w interesującą
formę wypoczynku. Nie przesadzaj jednak
ze sportem, postaw na zdrowe odżywianie
i ruch na świeżym powietrzu.

Koziorożec 22.12–20.01

Koziorożce czeka moc przeżyć i wrażeń.
Zaczyna się czas życiowych zmian. Jeśli
chodzi o towarzystwo, zapowiada się bardzo
atrakcyjnie. Będziesz się bawić, podróżować, nawiązywać nowe znajomości. Nie
zapominaj jednak, że może sprawdzić się
powiedzenie, że stara miłość nie rdzewieje.
Tym bardziej, jeśli tkwisz w związku, który
nie spełnia Twoich oczekiwań. W rodzinach
może być burzliwie, nie uniknie się konfliktów, ale nie podejmuj pochopnie żadnych
ważnych decyzji. W pracy jak zwykle lojalny
świetnie sobie poradzisz z najtrudniejszymi
zadaniami. Lepiej zorganizujesz zajęcia.
Z pewnością zaowocuje to, co zrobiłeś
w poprzednich latach – szkolenia, kursy
itp. Doświadczenie przełoży się na korzyści
finansowe. Nie martw się o pieniądze. Nie
zaszkodzi zainwestować w jakiś luksusowy
przedmiot czy nieruchomość. Może masz
nietypowe hobby? Kondycję masz dobrą,
zwolnij tempo w czasie przesilenia wiosennego i jesiennego. Koziorożcu, nie trzymaj
się kurczowo przeszłości. Trzeba puścić
stare, aby mogło nadejść nowe… W górę!

Wodnik 21.01–19.02

Poczujesz się szczęśliwy w związku. Rok
sprzyja decyzjom o wspólnym życiu, choć
Wodniki są bardzo niezależne, to tym
razem mogą zrobić wyjątek. Samotnych też
czekają niespodzianki – ktoś mocno poruszy
serduszko, ale… nie trać głowy Wodniku.
Przyjrzyj się, czy na pewno jest to bratnia
dusza. W pracy poszukaj nowych wyzwań, pomysłów, które dodadzą Ci energii.
Pamiętaj też, że nie pracujesz za darmo.
Jeśli uznasz, że zasługujesz na podwyżkę,
nie wahaj się o tym powiedzieć. Jeśli masz
swoją firmę – ten rok przyniesie wymierne
korzyści. Poza tym warto oszczędzać lub
bezpiecznie inwestować. Jeśli jakieś sprawy
się za Tobą ciągną, w tym roku znajdą
pozytywne rozwiązanie. Zdrowie będzie Ci
dopisywać. Może masz ochotę na jakieś
zajęcia sportowe? Zrób to! Warto też ruszyć
w wymarzoną podróż.

Ryby 20.02–20.03

To może być nieco trudniejszy rok dla Ryb,
szczególnie w zakresie relacji z ludźmi.
Dużo czasu poświęcisz miłości. Jeśli jesteś
samotny, możesz poznać właściwego partnera, dla którego będziesz gotów na radykalne zmiany. Jeśli masz rodzinę, niewykluczony nowy potomek. Jeśli przeżywasz
uczuciowe rozterki, rozważ plusy i minusy
związku, a potem podejmij decyzję. W
pracy może być trochę zawirowań, jakieś
zmiany, na które nie będziesz mieć wpływu,
ale nie obawiaj się negatywnych skutków,
bo ich nie będzie. Przeciwnie, z pewnością
Twoje walory pracownika zostaną docenione. Dbaj o swój wizerunek, myśl, jakie decyzje podejmujesz, rozwaga nikomu jeszcze
nie zaszkodziła. Finanse stabilne,
ale nie szalej z wydatkami. Jeśli potrzebujesz kredytu, rozważ wszystkie opcje
i przemyśl, czy cel jest tego wart. Raczej nie
będziesz mieć problemów ze spłatą rat.
Nie zaniedbuj zdrowia, oszczędzaj siły.
W tym roku nie jesteś gejzerem energii.
W samochodzie zdejmuj nogę z gazu.

To jest Twój rok! Wykorzystaj czas, który
zdarza się raz na 12 lat.

– Selene
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ogłoszenia drobne
USŁUGI
NAPRAWA TELEWIZORÓW u klienta,
tel. 033 842 24 78, 0/602 348 496
KAMIENIARSTWO – NAGROBKOWE I BUDOWLANE, gwarancja najniższych cen! Grzegorz
Lukasek, mistrz kamieniarski, Brzeszcze, ul. Ofiar
Oświęcimia 53; tel./faks 032 210 90 60, tel. 0/608 314
878, adres domowy: Polanka Wielka, ul. Kościelna 8,
tel. 033 848 85 24
TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE I ZWYKŁE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO. TEL. 0/509 471 006, 033 842
30 49
TURYSTYKA
TANIE LATANIE; WIZZ AIR; SKY EUROPE WYLOTY Z MIĘDZYNARODOWYCH PORTÓW
LOTNICZYCH www.atena.oswiecim.pl 033 844 27
69, 0/602 126 859
RÓŻNE
KREDYTY!!! Warunki identyczne jak w banku.
Przyjdź i przekonaj się sam! Oświęcim,
ul. Łukasiewicza 4 lok. 2, I piętro,
tel. 033 842 50 51, 0/660 732 544, ZAPRASZAMY!
KUPNO–SPRZEDAŻ
SPRZEDAM WARSZTAT WYPOSAŻONY W MASZYNY DO OBRÓBKI METALI. LOKAL O POW.
170m² NA OGRODZONEJ DZIAŁCE 12 a W OŚWIĘCIMIU. TEL. 033 842 31 57, KOM. 0/607 245 480
PRACA
PRZYJMĘ UCZNIA NA PRAKTYKI w zawodzie
kamieniarz, tel. 0/504 085 881, 0/608 314 878
ZOSTAŃ KONSULTANTKĄ KOSMETYCZNĄ
ORIFLAME, tel. 0/501 672 513
PRZYJMIEMY DO PRACY DRUKARZA.
W związku z zakupem nowej maszyny, przyjmę do
pracy drukarza offsetowego lub osobę chętną do
przyuczenia w zawodzie drukarza. Drukarnia DTL
Porąbka. Tel. 0/601 28 60 20
BIURO OGŁOSZEŃ
Oświęcim, ul. Łukasiewicza 4 pok. 2 (nad restauracją
Zielonka). Tel. 033 842 50 51
Ceny ogłoszeń drobnych:
1 słowo – 60 gr netto (73 gr/brutto)
Dopłaty:
za wytłuszczenie +50%
ramka lub kontra +100%
Poziomo:
1. Muza z kitarą;
2. Utarty plan działania;
* Płycizna o szybkim nurcie;
3. Amerykański gryzoń, paka;
4. Impertynent; * Nimb;
5. Port w Szwecji z promem do Świnoujścia;
6.Oryginał, ekscentryk; * Pożywienie;
7.Hokeista na trawie;
8. Z knotem; * Szczenię leśnego drapieżnika;
9.Dawna opłata wnoszona przez kupców;
10. Z księciem w tytule powieści
Twaina; * Armata;
11. Ekspozytura, placówka;
12. Targ, jarmark;
13. Jan Nepomucen generał, wódz
naczelny powstania listopadowego;
14. Pomieszanie zmysłów;
15. Jeziorna bylina;
16. Biblijny chwast;
17. Robi loki i koki;
Pionowo:

A) Górniczy kilof; * Niska karta;
B) Zadymka;
C) Powieść Reymonta; * Opóźnienie
w płatności;
D)Rzeka na Pojezierzu Zachodniopomorskim;
E) Szychta; * Czerwononosy renifer;
F) Odcinek taśmy filmowej;
G) Zatwierdzony skład liczbowy
pracowników; * Elementarz wróżbity;
H) Bijący organ;
I) Specjalista od nagłośnienia;
* Atmosfera, klimat;
J) Muzyczne współbrzmienie;
K) Główny posiłek dnia; * Dawniej lotnik;
L) Mieszka w Skandynawii;
Ł) Niechęć, odraza;
M) Letnie łyżwy;
Litery uporządkowane od 1 do 20 utworzą rozwiązanie, które wraz z kuponem konkursowym nr 1 należy dostarczyć do 2 lutego 2009 r. do redakcji GZO. Na zwycięzcę losowania N) Drzewo z białą korą;
O) Supeł;
czeka nagroda rzeczowa.
P)Dziesięć dni.

GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ
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Na plusie w meczach prawdy
Hokeiści Unii do fazy play off przystąpią najprawdopodobniej z najbardziej uprzywilejowanej pozycji.
Pojedynki z głównymi kontrkandydatami do awansu miały być dla oświęcimian testem
i weryfikacją możliwości. Białoniebiescy egzamin zdali. Teraz
już tylko prawdziwy kataklizm
mógłby im odebrać pierwsze
miejsce przed najważniejszą
częścią rozgrywek – play off.
Powrót do grona elity jest celem
zespołów z Oświęcimia, Katowic i Krynicy. Właśnie „Gieksa” i kryniczanie byli ostatnimi
rywalami podopiecznych Andrzeja Tkacza.
W
katowickim
„Małym
Spodku” goście szybko wyprowadzili trzy skuteczne ciosy, po których GKS już się nie
podniósł. Miejscowi próbowali „wrócić do gry” w drugiej
partii, ale ostatnia ponownie
zdecydowanie należała już
do Unii. Bohaterem spotkania był Łukasz Sękowski, który zdobył aż cztery z siedmiu
goli. Rewanż także przekonująco wygrali oświęcimianie
i po 40 minutach wszystko było
jasne. Wynik ustalił, obchodzący swoje 38 urodziny, czeski
snajper – Karel Horny.
– Zdawaliśmy sobie doskonale
sprawę ze stawki spotkań w Katowicach – mówi trener Unii
Andrzej Tkacz. – Drużyna była
maksymalnie skoncentrowana
i konsekwentnie realizowała
przedmeczowe założenia. Słabiej zagraliśmy tylko w drugiej
tercji pierwszego pojedynku.
Wysokie prowadzenie nieco
nas uśpiło, ale później wszystko wróciło już do normy.
To bardzo istotne punkty, które pozwoliły nam daleko uciec

Karel Horny niemiłosiernie kręcił zawodnikami z Krynicy
Fot. (zyg)

drużynie z Katowic – dodaje
trener.
Kubeł zimnej wody wylali
na gorące oświęcimskie głowy
kryniczanie, którzy w pierwszym pojedynku wygrali z Unią
po serii rzutów karnych. Ta porażka nie miała jednak większych
konsekwencji, bo rewanż był już
jednostronny. Gospodarze, będąc
zespołem lepszym pod każdym
względem, wysoko pokonali rywali 6:0. Hat–tricka „ustrzelił”
Martin Bucek, ale najlepszym
zawodnikiem na lodzie był Karel
Horny (cztery asysty). Zwraca
też uwagę shoot–out wracającego do wysokiej formy bramkarza
Unii – Piotra Szałaśnego.
– Bardzo dużo sił kosztowało nas
pierwsze spotkanie – stwierdził
trener KTH, Adam Kilar. – Nie
ma co ukrywać, że nam pozostała
już tylko walka o drugie miejsce
z Katowicami. Unia „odjechała” daleko i jest poza zasięgiem.
W kluczowej części rozgrywek
będziemy jednak mocniejsi. Dojdzie jeszcze dwóch obcokrajow-

ców (w meczach w Oświęcimiu
w KTH debiutował fiński obrońca Janne Kivinen – przyp. aut.)
i wrócą nasi zawodnicy, grający
teraz w SMS. W play off wszystko rozpocznie się od nowa i nie
jesteśmy bez szans – powiedział
Adam Kilar.
– Poskutkowały męskie rozmowy przed rewanżem – ocenił
Andrzej Tkacz. – W drugim

Oświęcimianie zrewanżowali się z nawiązką zespołowi z Krynicy
za porażkę w pierwszym meczu po serii rzutów karnych
Fot. (zyg)

Oświęcimska lekcja brydża
Dworan podbił Mediolan już po raz drugi z rzędu.
Reprezentacja
brydżystów
z Oświęcimia, reprezentująca klub Dworan, po raz drugi
z rzędu wygrała prestiżowe zawody w Mediolanie. W długiej
historii tego turnieju nikomu
wcześniej nie udało się obronić tytułu.
Zawody „Citta di Milano”
są jedną z najważniejszych
i najstarszych imprez teamów
na Starym Kontynencie. Ich
pierwszą edycję rozegrano już
w 1971 roku.

– Turniej stopniowo zyskiwał na znaczeniu – informuje
oświęcimski brydżysta i działacz Dworana, Henryk Bieniasz. – Zwiększała się ilość
startujących (najwięcej teamów w 1986 roku), a do włoskiej stolicy mody zjeżdżała
czołówka europejskich brydżystów w różnych konfiguracjach tamowych. W latach 80.
zwycięstwa odnotowały polskie teamy (Varsovia, Czarni,
Polonia). Sukcesem kończyły

pojedynku nie pozwoliliśmy
rywalowi na wiele. Kryniczanie
mieli spore problemy z przedarciem się pod naszą bramkę. Gdy
im się to już udało, to na miejscu był Piotr Szałaśny. Naszym
pierwszym celem w tych rozgrywkach było wygranie sezonu zasadniczego i jesteśmy
blisko wykonania tego zadania
– zakończył trener Tkacz.
GKS Katowice – Unia Oświęcim 3:7 (0:3, 2:0, 1:4)
Bramki dla Unii: Łukasz Sękowski (cztery), Mateusz Adamus, Martin Bucek, Marek Modrzejewski.
GKS Katowice – Unia Oświęcim 1:4 (0:1, 1:3, 0:0)
Bramki: Petr Valusiak (dwie),
Mateusz Adamus, Karel Horny.
Unia Oświęcim – KTH Krynica 4:5 po rzutach karnych (0:1,
1:1, 3:2, 0:0, karne 1:3)
Bramki: Michał Kasperczyk,
Karel Horny, Michał Gryc, Tomasz Połącarz.
Unia Oświęcim – KTH Krynica
6:0 (2:0, 3:0, 1:0)
Bramki: Martin Bucek (trzy),
Tomasz Połącarz, Łukasz Sękowski, Petr Valusiak.
– (zyg)

się również występy polskich
par w zestawieniach z internacjonałami włoskimi w 1993
i 1996 roku – dodaje Henryk
Bieniasz.
To co jednak udało się osiągnąć oświęcimianom, zapisze
się w historii „Citta di Milano”. Dworan Oświęcim wygrał
dwie kolejne edycje tych zawodów.
Zadanie to nie było łatwe.
Startowało 107 teamów, wśród
których roiło się od zawodni-

ków europejskiej i światowej
czołówki. W tym roku zabrakło jedynie teamu Angelini
(Versace, Lauria, Fantoni, Nunes) oraz zawsze silnego teamu
Orange.
Po dwudniowych eliminacjach
do 12-teamowego finału zakwalifikowały się m.in. Lavazza (Bocci, Duboin, Ferraro,
De Falco, Sementa, Madala),
Mirgolino (Kowalski, Tuszyński, Romański, Puczyński),
Autohit (Borewicz, Strykier,
Przybora, Szymanowski, Kalita, Kotorowicz), Zaleski (Quantin, Bompis, Pilon, Zaleski),
De Botton (Sanqvist, Malinowski, Hackett, Hackett) oraz
Dworan Oświęcim (Buras, Jaworski, Narkiewicz, Pszczoła,

Święty Mikołaj

na lodowej tafli

Kibice Unii zebrali
ponad trzy tysiące
złotych na zakup
pompy insulinowej dla 13-letniego
oświęcimianina.

Dla wychowanków Domu
Dziecka przygotowano świąteczne prezenty
Fot. (zyg)

W ramach akcji „Nie bądź obojętny” działacze TH Unii przygotowali miłą niespodziankę
dla wychowanków Państwowego Domu Dziecka w Oświęcimiu. Przed pierwszym meczem
z KTH odebrali oni świąteczne
paczki.
Dzięki pomocy sponsorów,
działacze zaprosili do Oświęcimia Świętego Mikołaja, któremu
towarzyszył anioł i miły diabełek. Wręczyli oni prezenty dla
podopiecznych Domu Dziecka.
W tym dniu zbierane były także
pieniądze na zakup pompy insulinowej dla 13–letniego Mateusza Morawskiego. Organizatorami zbiórki byli kibice Unii.
Zebrali oni do puszek ponad
trzy tysiące złotych.
– (zyg)

Żmudziński). Oprócz teamów
włoskich oraz mieszanych
„Citta di Milano” zgromadziło
teamy z Austrii, Rumunii, Irlandii, Anglii, Węgier, Norwegii, Niemiec, Chorwacji, Francji, Bułgarii, Hiszpanii i Polski.
Dwukrotne z rzędu zwycięstwo
w tak silnie obsadzonym turnieju jest znakomitą promocją
dla miasta Oświęcim.
Poza nagrodą finansową i pamiątkowym trofeum – szklaną
bryłą z trójwymiarowym obrazem – oświęcimska drużyna
uhonorowana została specjalną nagrodą ufundowaną przez
sponsorów za wygranie turnieju w tym samym składzie.
– (zyg)
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Wszystko dla Unii

Pojechać czysto...

Halowe mistrzostwa piłkarskie podPrzed oświęcimskimi parami
okręgu oświęcimskiego.
sportowymi start na mistrzoPierwszą fazę halowych mi- o trzecie miejsce Unia II wy- stwach Starego Kontynentu.
strzostw w oświęcimskim podokręgu zdominowali młodzi
piłkarze Unii. Zarówno trampkarze, jak i juniorzy tego klubu zdecydowanie wygrywali
w swoich grupach.
W kategorii trampkarzy, starszy
i młodszy rocznik Unii wygrał
eliminacje i z pierwszej pozycji
awansował do kolejnego etapu,
który zostanie rozegrany w Kętach. Zaimponowali przede
wszystkim trampkarze starsi
Unii, którzy w całym turnieju
nie stracili nawet jednego gola.
Legitymowali się imponującym
bilansem bramkowym 24:0.
Królem strzelców został napastnik Unii – Damian Ochman,
który dziewięciokrotnie wpisywał się na listę strzelców.
Rekordowe zwycięstwo było
z kolei udziałem trampkarzy
młodszych biało–niebieskich,
którzy rozgromili Orła Witkowice aż 14:1.
Trampkarze starsi Unii wystąpili w składzie: Dawid Bednarczyk, Bartłomiej Borowiecki,
Krzysztof Dworzak, Kacper
Górkiewicz, Marek Grabski,
Rafał Kleczkowski, Michał Majkut, Damian Ochman, Mikołaj
Orlikowski, Jakub Pawłowski,
Paweł Semik, Karol Wąsik,
Piotr Wiertel.
Wyniki turnieju trampkarzy
starszych: Unia – Przeciszovia 8:0, Unia – Skawa Podolsze 3:0, Skawa – Przeciszovia
2:1 (grupa A), Soła Oświęcim
– Orzeł Witkowice 4:3, Zatorzanka – Soła 3:1, Zatorzanka
– Orzeł 2:2 (grupa B), Zatorzanka – Skawa 4:1, Unia – Soła
7:0 (półfinały), Soła – Skawa
3:0 (o trzecie miejsce), Unia
– Zatorzanka 6:0 (finał).
Trampkarze młodsi: Unia
Oświęcim – Skawa Podolsze
4:1, Zatorzanka – Orzeł Witkowice 6:1, Unia – Przeciszovia
4:1, Zatorzanka – Przeciszovia
3:1, Skawa – Orzeł 4:2, Orzeł
– Przeciszovia 3:2, Zatorzanka
– Skawa 2:2, Unia – Orzeł 14:1,
Przeciszovia – Skawa 4:1, Unia
– Zatorzanka 5:1.
W grupie juniorów młodszych
także triumfowali oświęcimianie. Piłkarze Unii dopiero w finale stracili pierwsze bramki
w tym turnieju. W fazie grupowej gromili rywali, aplikując
im w trzech meczach aż 25 goli.
Awans do finału wywalczyła
także Zatorzanka Zator, która o jeden punkt wyprzedziła
drugi zespół Unii. W spotkaniu

grała pewnie z Iskrą Brzezinka,
a w finale Unia I okazała się lepsza od Zatorzanki. Tytuł króla
strzelców przypadł Damianowi
Bartuli i Bartłomiejowi Łachowi. Obaj zawodnicy Unii strzelili po siedem goli.
Wyniki turnieju juniorów
młodszych: grupa A – Unia
Oświęcim – Solavia Grojec 9:0,
Iskra Brzezinka – Orzeł Witkowice 3:1, Unia – Iskra 7:0, Orzeł
– Solavia 5:3, Unia – Orzeł 9:0,
Iskra – Solavia 1:1, grupa B – Zatorzanka – Soła Oświęcim 3:0,
Unia II Oświęcim – Skawa Podolsze 3:1, Skawa – Zatorzanka
1:1, Unia II – Soła 3:0, Zatorzanka – Unia II 5:0, Skawa – Soła
3:0, o trzecie miejsce – Unia
II – Iskra Brzezinka 3:0, finał
– Unia – Zatorzanka 4:2.
Juniorzy młodsi Unii występowali w składzie: Przemysław
Adamus, Damian Bartula, Konrad Głowacki, Bartłomiej Łach,
Marek Pawłowski, Łukasz Woźniak i Jakub Wróbel.
Eliminacyjna faza halowych
mistrzostw piłkarskich w grupie juniorów starszych przyniosła Unii podwójne zwycięstwo.
W finale Unia I pokonała Unię
II Oświęcim. W eliminacjach
osiem zespołów podzielono
na dwie grupy. W grupowej
fazie Unia I pokonała Niwę
Nowa Wieś 8:1, Sołę Oświęcim
6:0 i Skawę Podolsze 1:0. Druga pozycja w grupie A przypadła Skawie Podolsze, a trzecia drużynie z Nowej Wsi.
W grupie B triumfowała Unia
II (2:1 z Zatorzanką, 3:1 z Przeciszovią i 1:0 z Iskrą Brzezinka),
przed Zatorzanką i Przeciszovią, która lepszym bilansem
bramkowym wyprzedziła ekipę
z Brzezinki.
Pojedynek o trzecie miejsce
przyniósł sukces Zatorzance,
która rozgromiła Skawę 12:1.
Bardzo ciekawy był wewnętrzny, oświęcimski finał. Z wygranej cieszyli się piłkarze „jedynki”, pokonując Unię II 4:3.
Królem strzelców eliminacyjnego turnieju został Marcin
Szymanik z Zatorzanki, który
siedmiokrotnie wpisywał się
na listę strzelców.
Pierwsza drużyna Unii występowała w składzie: Michał
Domżał, Damian Dziedzic,
Waldemar Kliś, Maciej Musiał,
Damian Nowotarski, Szymon
Poręba, Sławomir Przystał, Rafał Ortman i Jerzy Zemanek.
– (zyg)

To cel dwóch par sportowych
z Oświęcimia na seniorskie
mistrzostwa Europy w stolicy
Finlandii. Za ubiegłoroczne
osiągnięcia Krystyna Klimczak
i Janusz Karweta uhonorowani zostali nagrodą specjalną
od prezydenta miasta Janusza
Marszałka.
Podczas ostatnich mistrzostw
kraju w łyżwiarstwie figurowym Krystyna Klimczak i Janusz Karweta bronili mistrzowskiego tytułu, który wywalczyli
rok wcześniej na oświęcimskiej
tafli. Było to ich pierwsze złoto w grupie seniorów. W czeskim Trzyńcu, gdzie odbył się
krajowy czempionat, musieli
oni jednak uznać wyższość innej pary z UKŁF Unii. Złoto
zdobyli Joanna Sulej i Mateusz
Chruściński, którzy znakomicie
zaprezentowali się w programie
dowolnym. Po skróconym wyżej
sklasyfikowani byli obrońcy ty-

Krystyna Klimczak i Janusz Karweta zdobyli swój drugi medal
mistrzostw Polski w grupie seniorów
Fot. (zyg)

tułu, ale nie ustrzegli się oni błędów w programie dowolnym.
Zarówno złoci, jak i srebrni
medaliści mistrzostw kraju
będą reprezentowali Polskę
na mistrzostwach Starego Kontynentu seniorów. Po raz pierwszy wystąpią w tak doborowym
towarzystwie. Trudno w tym
przypadku stawiać przed uzdolnionymi parami z Oświęcimia

konkretne cele. Do Helsinek
wyruszają przede wszystkim
po naukę i jeżeli swoje programy pojadą czysto, to ten start
będzie można traktować w kategorii sukcesu. Kolejnym wyzwaniem przed oświęcimskimi
duetami będą seniorskie mistrzostwa świata, które odbędą
się w marcu w Los Angeles.
– (zyg)
Reklama

