„nasze kino”
zaprasza
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Niezmarnowany wiek
Oratorium św. Jana Bosko działające w Zakładzie Salezjańskim w Oświęcimiu obchodziło jubileusz stulecia istnienia.
To najstarsze dzieło salezjańskie w Polsce!
Celem oratoriów prowadzonych
nie tylko w naszym kraju, ale
i na całym świecie jest integralny rozwój dzieci i młodzieży.
Nie inaczej jest w Oświęcimiu.
Można w nim przyjemnie i ciekawie spędzić czas nie tylko
na zabawie, ale też włączyć się
w działalność różnych grup
czy uzyskać pomoc w nauce.
Każdy, kto przyjdzie, poczuje
panującą przyjazną atmosferę,
może liczyć na poznanie otwartych, przyjaznych i chętnych do
pomocy ludzi. Oratorium jest
miejscem, w którym człowiek
może stawać się lepszy, wzrastać
w swoim człowieczeństwie oraz
przybliżać się do Boga.
W Oświęcimiu od wieku oratorium przyciąga młodych ludzi,
zaskakuje nowymi projektami
i pomysłami.
– 6 kwietnia 2013 roku, po gruntownym remoncie pomieszczeń
w nowej części kościoła salezjańskiego, została wznowiona
działalność Oratorium św. Jana
Bosko. To miejsce znów tętni
życiem nie tylko w niedziele
i święta, ale i w dni powszednie,
przede wszystkim dzięki różnorodnym formom zajęć adresowanym do dzieci i młodzieży

Fot. zbiory oratorium
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– relacjonuje Jan Lelito, uczeń
Zespołu Szkół Zawodowych
Towarzystwa
Salezjańskiego
w Oświęcimiu.
Obecnie młodzi oświęcimianie
i mieszkańcy okolic w ramach
oratorium korzystają ze świetlicy, w której mogą spędzić wolny
czas z przyjaciółmi, pograć w piłkę, bilarda, odrobić zadania domowe, skorzystać z bezpłatnych
korepetycji czy choćby wypić
herbatę. Młodzież swe aktorskie talenty rozwija w Oratoryjnym Kole Teatralnym, a efekty
swojej pracy pokazuje podczas
organizowanych przedstawień.
Atrakcją dla młodych są też koncerty różnych grup muzycznych,
wspólne kolędowanie, wieczory
z karaoke, wspólne wyjazdy.
– Moja przygoda ze zgromadzeniem salezjańskim rozpoczęła
się w 2009 roku i trwa do dzisiaj.
Obecnie w miarę możliwości
staram się angażować w działania Oratorium św. Jana Bosko,
jestem tam wolontariuszką. Ta
praca daje mi wiele satysfakcji
i powodów do radości. Dzięki
niej wiem, że czas poświęcony
drugiemu człowiekowi nigdy
nie będzie zmarnowany – mówi
Żaneta Flasz.

– Największą frajdę sprawia mi
organizowanie młodszym kolegom czasu wolnego. Bawiąc się
z nimi, sama też mogę poczuć
się jak dziecko. Widząc ich radość i uśmiech wiem, że ma to
sens. Jak wiadomo, szczęśliwy
uczeń to szczęśliwy wychowawca – zauważa wolontariuszka.
Podczas jubileuszowej gali, która odbyła się w Oświęcimskim
Centrum Kultury ważnym elementem było wyróżnienie osób,
które przez wiele lat współpracowały z Zakładem Salezjańskim
i wspierały oratorium swoim
talentem, umiejętnościami, modlitwą czy bezinteresowną pracą
na rzecz młodzieży. Statuetki
Mirów Oratoryjnych otrzymali: radca generalny ks. Tadeusz
Rozmus, inspektor Prowincji
Krakowskiej ks. Dariusz Bartocha, prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut, siostry salezjanki oraz siostry serafitki. Mirem
wyróżniono też chór Auxilium,
oświęcimską salezjańską orkiestrę kierowaną przez ks. Zenona
Latawca, salezjanów i salezjanki, współpracowników, którzy
od lat angażują się w przygotowanie uroczystości religijnych
i państwowych, w działalność
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salezjańskiej sceny teatralnej,
parafialnej scholi, w półkolonie
i zimowiska. Jubileuszowe obchody uświetnił koncert zespołu
kierowanego przez Piotra Mireckiego.
Historia oratorium i salezjanów
w naszym mieście jest bogata.
Przywołuje ją ks. Andrzej Policht SDB, dyrektor Oratorium
św. Jana Bosko w Oświęcimiu.
– W 1914 r. wybuchła I wojna
światowa. Wtedy w Zakładzie
Salezjańskim znajdował się
szpital wojskowy, do którego
wciąż przywożono rannych.
Wojna powodowała coraz większą biedę. Stąd zrodziła się myśl,
aby utworzyć oratorium, które
w tych trudnych czasach przygarnęłoby opuszczonych i potrzebujących pomocy chłopców.
Salezjanom zależało na tym, aby
mogli oni uczestniczyć we mszy
św. w niedziele i święta. Chcieli
także stworzyć im warunki do
zabawy. Już od 19 października
1914 r. salezjanie udostępnili
pomieszczenia dla chłopców
na wcześniejszą prośbę władz
miejskich. Były to początki niedzielno-świątecznego oratorium
w Oświęcimiu – informuje ks.
Andrzej Policht.
– 31 stycznia 1915 r. podczas
niedzielnych mszy św. w oświęcimskich kościołach ogłoszono,
że salezjanie otwierają niedzielno-świąteczne oratorium dla
chłopców. Uroczyste otwarcie
miało miejsce 7 lutego 1915 r.
Do oratorium zapisało się wtedy
około trzystu chłopców – dodaje
dyrektor.
A dzisiaj?
– Trudno wyobrazić sobie salezjanów bez oratorium, więc
działa ono nadal jako Oratorium św. Jana Bosko. I nadal
przygarnia młodych ludzi. Czasy jednak się zmieniły i do oratorium przychodzą już nie tylko
chłopcy, ale także dziewczęta.
Oferujemy im, tak jak kiedyś
ks. Bosko swoim chłopcom,
różne formy spędzenia czasu
nie tylko w ciągu roku szkolnego, ale także w czasie wakacji.
Do zobaczenia więc na oratoryjnym szlaku! – zaprasza ks.
Policht.
– Marzena Wilk

Śnieżne
derby
dla solarzy

sport
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w skrócie

Zabawa wśród przyjaciół
Osiemnasty raz w Miejskim
Gimnazjum nr 3 im. Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej
w Oświęcimiu odbyła się
karnawałowa zabawa integracyjna. Gimnazjaliści z radością
gościli w swoich progach
uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Oświęcimiu, by wspólnie,
w ramach karnawałowej
zabawy ,,Dzieci Dzieciom”,
przyjemnie spędzić czas.
Spotkanie rozpoczął występ
uczniów klasy sportowej,

którzy zaprezentowali swoje
sportowe talenty. Później
były już muzyczne przeboje,
tańce i słodki poczęstunek dla
uczestników.
– Z radością patrzyliśmy na
uśmiechnięte twarze dzieci
i była to dla nas ogromna
satysfakcja, że mogliśmy
razem spędzić to popołudnie.
Jesteśmy przekonani, że w
przyszłym roku znowu się spotkamy – mówi Marta Dymerska, nauczycielka MG nr 3.
– In

Obwodnica elementem trasy
tranzytowej
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego podpisano umowę z wykonawcą na budowę obwodnicy
Oświęcimia. To daje gwarancję, że prace rozpoczną się już
wiosną.

Fot. zbiory organizatora
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Fot. UMWM w Krakowie

Umowę na realizację tej inwestycji podpisali w Krakowie
Marta Maj, dyrektor Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Krakowie i Andrzej Banaszek, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa
Wielobranżowego BANIMEX
Sp. z o. o. W spotkaniu wzięli
udział przedstawiciele samorządów: Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia, Andrzej
Saternus, burmistrz Chełmka
oraz Zbigniew Starzec, starosta
oświęcimski.
– Dzięki obwodnicy Oświęcim
uzyska sprawne połączenie m.in.
z Krakowem, miejscowościami
sąsiadującymi ze stolicą Małopolski oraz aglomeracją górnośląską poprzez autostradę A4.
Obwodnica wyprowadzi ruch z
centrum miasta, co wpłynie na
podniesienie
bezpieczeństwa
Grosze ratują życie
i jakości życia mieszkańców –
powiedział podczas spotkania
Ruszyła „Groszomania” – akcja – Obecnie szukamy na terenie
marszałek województwa małozbierania pieniędzy dla cztero- Oświęcimia i okolic miejsc użypolskiego Marek Sowa.
letniego Adriana Sawickiego,
teczności publicznej, punktów
– Inwestycja jest też kolejnym
handlowych i usługowych,
u którego zdiagnozowano
impulsem do rozwoju Miejskiej
nietypowy nowotwór mózgu.
które zgodzą się przyjmować
Strefy Aktywności GospodarW wielu miejscowościach
przynoszone przez mieszkańczej „Nowe Dwory” w Oświęców monety – mówi Danuta
w całym kraju zbierane są
cimiu, gdzie działa m.in. firma
środki, by wspomóc leczenie
Żorawik, organizatorka akcji
Synthos. Na inwestycji zyskają
w naszym mieście.
chłopca. Wymaga on bardzo
nie tylko mieszkańcy miasta
kosztownej, nierefundowanej
Zainteresowani proszeni są
i okolicznych miejscowości, ale
terapii protonowej.
o kontakt latwo.pomagac@
też turyści, którzy przyjeżdża„Groszomania” polega na zbie- gmail.com. Organizatorem
ją do Oświęcimia, by odwiezbiórki publiczej jest Komitet
raniu monet o nominałach 1,
dzić Państwowe Muzeum Au2 i 5 gr, które do 14 marca na- Społeczny Łatwo Pomagać.
schwitz-Birkenau. Poprawi się
leży przynieść do wskazanych
Więcej informacji można znanie tylko dojazd, ale też znaczleźć na www.facebook.com/
punktów. W Oświęcimiu jako
nie rozwinie się sektor usługopierwszy do akcji przyłączył się events/796237987111547/.
– ekt wy, gastronomiczny i hotelarFitness Club Paola mieszczący
ski w tym rejonie Małopolski
się przy ul. Nideckiego 38.
– dodał marszałek Sowa.

Projektowana obwodnica Oświęcimia stanowi połączenie między drogą wojewódzką nr 933
a drogą krajową nr 44. Zakres
prac obejmuje powstanie pięciokilometrowej drogi, chodnika i ścieżki rowerowej o długości ok. trzech kilometrów, mostu
na Wiśle wraz z wiaduktem kolejowym oraz pięciu rond. Projekt będzie realizowany przez
trzy lata, od 2015 do 2017 roku,
a jego całkowita wartość wynosi ponad 120 mln zł. Kwota
ta obejmuje koszty robót budowlanych, odszkodowań za
przejęcie nieruchomości pod
budowaną trasę oraz pozostałe
koszty związane z zarządzeniem i promocją projektu.
Inwestycja jest planowana do
realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego
2014–2020 przy dofinansowaniu unijnym na poziomie
85 proc. wartości zadania.
– Warto podkreślić, że projekt
ma pełne przyzwolenie społeczne. Otrzymaliśmy pozytywną

decyzję środowiskową i nikt nie
zgłaszał negatywnych uwag, co
do tego projektu. Mieszkańcy
regionu czekają na tę inwestycję
– stwierdziła Marta Maj, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
Małopolscy samorządowcy intensywnie zabiegali o powstanie tej inwestycji od początku
2012 roku. W czerwcu ubiegłego roku Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska w Krakowie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
która ostatecznie określiła warunki realizacji projektu. We
wrześniu 2014 r. ogłoszony
został przetarg nieograniczony
w systemie „zaprojektuj i buduj”. Zgłosiło się do niego jedenastu wykonawców, a najatrakcyjniejszą ofertę, czyli ponad
95,5 mln zł, zaproponowało
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o.
Początek obwodnicy znajdzie
się w Bobrku na połączeniu
z istniejącą drogą wojewódzką nr 933 relacji Oświęcim–
Chrzanów, a koniec zlokalizowany będzie na rondzie przy
ul. Chemików i ul. Fabrycznej
w Oświęcimiu.
Obwodnica miasta Oświęcim
jest elementem szerszego projektu pn. Droga Współpracy
Regionalnej. Docelowo przewiduje się wykonanie trasy
tranzytowej łączącej miejscowości Oświęcim–Chełmek–A4
(węzeł Jeleń)–Jaworzno. Obwodnica naszego miasta jest
pierwszym realizowanym fragmentem przedsięwzięcia.
– In
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Co słychać w Oświęcimiu?
2 marca działalność rozpoczyna internetowe Radio Oświęcim, które nadawać będzie w Miejskiej Bibliotece Publicznej Galeria Książki w Oświęcimiu. Myśl przewodnia radia
brzmi „gramy lokalnie”.
Oznacza to, że na antenie będą
emitowane przede wszystkim najważniejsze informacje
z życia naszego miasta i najbliższych okolic. Realizując
program, radiowcy będą korzystać z muzyki niezależnych
artystów, udostępnionej na
wolnych licencjach. Radio grać
będzie w internetowej sieci
przez całą dobę, siedem dni
w tygodniu.
– Z naszego radia dowiesz
się zarówno o ciekawostkach
historycznych, jak i współczesnych intrygujących, a nie
zawsze powszechnie znanych
faktach z życia miasta, bo
Oświęcim to miejsce zamieszkania ciekawych, pełnych pasji
ludzi. W Radio Oświęcim, przy
pomocy i współpracy partnerów i słuchaczy, możemy połączyć bogatą historię z równie
ciekawą teraźniejszością – mówią inicjatorzy lokalnego radia.
Twórcy radia chcą na bieżąco
informować o tym, co wła-

dany temat. Obywatele, którym od razu podaje się w mediach autorski komentarz, nie
mają szans w pełni korzystać
z przywilejów demokracji. Na
informacjach buduje się wiedzę, na wiedzy mądrość, z kolei mądrość to niewyobrażalny,
a chyba wciąż nie do końca
doceniany, kapitał społeczny –
podkreślają Anna Krawczyk,
Monika Raczyńska i Mariola
Talewicz, inicjatorki przedsięwzięcia.
Radiowy zespół zaprasza do
współtworzenia programów
wszystkich, którzy będą mieli
do powiedzenia coś ciekawego
o Oświęcimiu lub też o swoich
pasjach. Co ważne, nie trzeba
posiadać umiejętności radiowych, żeby zaistnieć w internetowym radiu. Zespół profesjonalistów jest gotowy do
pomocy w realizacji audycji,
tak by mogła zaistnieć w bloku
autorskich audycji radiowych.
Radio Oświęcim chce stać się

Wszechstronność programów
oraz ich zróżnicowana tematyka od działalności samorządu lokalnego, poprzez kwestie
społeczne, po kulturę i sport to
cechy oświęcimskiego radia.
Jednak Radio Oświęcim, które
jest inicjatywą powstałą w ramach uczestnictwa Miejskiej
Biblioteki Publicznej Galeria
Książki w projekcie „Strefy Innowacji” realizowanym przez
Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego to nie
jedyna nowość. Oświęcimska
Strefa Innowacji skupia się na
kwestiach związanych z wymianą informacji i idącą za
tym integracją mieszkańców
miasta. Poprzez udostępnienie
narzędzi służących zdobywaniu i udzielaniu wiedzy oświęcimscy bibliotekarze chcą mieć
wkład w kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych
postaw obywatelskich. Dlatego
też powstała Oświęcimska Informacja Lokalna – w skrócie

Remont drogi krajowej
Fot. MBP w Oświęcimiu

Kierowcy nie odetchnęli jeszcze po zeszłorocznych inwestycjach drogowych, a tymczasem szykuje się już następna.

śnie dzieje się, gra, odbywa
w Oświęcimiu, o utrudnieniach, które mogą się zdarzać
na oświęcimskich ulicach,
dlatego liczą na pomoc oświęcimian. I zachęcają odbiorców
– jeżeli jesteście świadkami
ważnych bieżących spraw toczących się w mieście, podzielcie się informacją na ten temat,
korzystając z formularza ze
strony radia, mediów społecznościowych: twittera lub facebooka lub wysyłając sms pod
nr 690 557 646 – zależy nam na
współpracy z wami!
Inicjatorzy podkreślają, że właśnie słowo „informacja” jest
kluczowe – chcą bowiem odciąć się od politycznych sporów i tak zwanego hejterstwa,
a o problemach rozmawiać rzeczowo i spokojnie.
– Obywatel, który wie, to obywatel świadomy, który sam
może sobie wyrobić opinię na

nie tylko medium, ale również
platformą wymiany informacji,
pasji i wiedzy. Ma pokazywać
różne oblicza miasta i być przestrzenią dla każdego.
– Liczymy na ciepłe przyjęcie
inicjatywy ze strony mieszkańców, a wszystko wskazuje na to,
że tak właśnie może się stać:
zaangażowanie i pasja prowadzących, profil radia, jego dostępność i otwartość na pewno
będą jego najlepszą reklamą –
zachęca Leszek Palus, dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Oświęcimiu.
Radio chce pełnić rolę medium
towarzyszącego oraz angażującego. Z założenia różni się od
pozostałych stacji radiowych
rodzajem emitowanych programów, sposobem realizacji
audycji, muzyką, wiadomościami skupionymi na sprawach
lokalnych oraz założeniem
o interakcji ze słuchaczami.

OIL. Zbieżność tego akronimu z angielskim słowem olej
jest nieprzypadkowa, ponieważ w założeniu OIL ma być
substancją napędową do indywidualnych i zespołowych
działań. Oświęcimska Informacja Lokalna to baza danych
gromadząca informacje o instytucjach, stowarzyszeniach,
organizacjach i osobach, ważnych z punktu widzenia oświęcimian połączona z kalendarzem istotnych wydarzeń. OIL
ma formę responsywnej strony
internetowej i każdy posiadacz
smartfona, komputera lub tabletu z dostępem do Internetu,
może ją wyświetlić na swoim
urządzeniu.
Radio i kalendarz z bazą danych
znajdują się na stronach internetowych www.radiooswiecim.
pl i www.oiloswiecim.pl/.
– In

Jak informuje oświęcimski
magistrat, jeszcze w tym roku
rozpocznie się remont drogi
krajowej nr 44. Remont obejmie 6-kilometrowy odcinek na
trasie Babice–Oświęcim.
– O remont odcinka drogi krajowej 44 zabiegaliśmy od trzech
lat. Wspierała nas w tym poseł
Dorota Niedziela. Niedawno
zapadła decyzja o przeznaczeniu pieniędzy na remont –
mówi Janusz Chwierut prezydent Oświęcimia.
Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad przygotowuje się do ogłoszenia
przetargu. Roboty budowlane będą prowadzone w cyklu
dwuletnim.
– Przewidujemy, że prace wykonane zostaną w okresie od
maja 2015 do października

2016 roku. W tym roku zostanie wyremontowany odcinek
od ronda ks. S. Górnego u zbiegu ulic: Zatorskiej i Jagiełły do
skrzyżowania ulic: Chemików,
Jezioro i Porębskiej – mówi
Iwona Mikrut rzecznik prasowy krakowskiego oddziału
GDDKiA.
– Z kolei w 2016 roku zostanie
wyremontowany odcinek od
ronda u zbiegu ulic: Śląskiej, Powstańców Śląskich, Konarskiego oraz Konopnickiej do ronda
ks. S. Górnego – z wyłączeniem
mostu na Sole. A także od
skrzyżowania ulic: Chemików,
Jezioro i Porębskiej do ronda
u zbiegu ulic Chemików, Olszewskiego i Fabrycznej włącznie – dodaje rzecznik.
Drogowcy
wymienią
nawierzchnię jezdni i chodniki,

wyremontowane zostaną zatoki autobusowe i przylegające do nich przystanki. Ścieżki
rowerowe, drogi serwisowe
i zjazdy zostaną również odnowione. Odtworzona zostanie
nawierzchnia istniejących poboczy gruntowych oraz rowów
wraz z oczyszczeniem i remontem istniejących przepustów,
zarówno pod zjazdami, jak
i pod drogą główną. Będą nowe
krawężniki, obrzeża i ścieki
wody deszczowej. Inwestycja
ma kosztować ok. 21 mln zł.
– Zabiegamy, aby w trakcie tego
remontu wybudować rondo na
skrzyżowaniu ul. Konarskiego–Nideckiego–Orląt Lwowskich. Prowadzimy rozmowy
z Warszawie i Krakowie, aby
doprowadzić do sfinalizowania
inwestycji. Mamy już pozwolenie na budowę. Oczekują tego
szczególnie mieszkańcy osiedla
Błonie i o to wnioskują. Jest
nadzieja, że uda się to zrobić –
mówi prezydent Chwierut.
W 2013 roku całkowicie odnowiony został pięciokilometrowy odcinek ul. Fabrycznej
w ciągu drogi krajowej 44.
Obok nowej nawierzchni wyremontowano zatoki autobusowe
i pobocza.
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Wyróżnione
oświęcimianki

Obowiązek pamięci
dla przyszłości

29 stycznia wręczono złote i srebrne Odznaki Honorowe za Zasługi dla Związ- Zarówno w centrum Oświęcimia, jak i na terenie Państwoku Sybiraków.
wego Muzeum Auschwitz-Birkenau 27 stycznia upamiętOtrzymały je Alicja Bartuś, ści Alicja Sobecka, prezes oświę- niono i oddano hołd ofiarom i oswobodzicielom z czasów
Katarzyna
Białas-Szafraniec cimskiego Koła Sybiraków.
II wojny światowej.
i Iwona Pieronek-Tokarz. Wy- Odznaczone oświęcimianki to
różnienia zostały przyznane
przez Zarząd Główny Związku
Sybiraków w 2014 r. za upamiętnianie historii syberyjskich
zesłańców.
– Póki jeszcze żyjemy, możemy
dawać świadectwo prawdzie –
powiedziała podczas uroczysto-

autorki „Świata utraconego,
świata ocalonego... Opowieści
oświęcimskich Sybiraków” oraz
scenariuszy lekcji historii, które
zostały wydane przez Fundację
na rzecz MDSM, dzięki wsparciu władz miasta i powiatu.
– K. D.

W kilku historycznych punktach miasta, w 70. rocznicę
wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau i Oświęcimia, władze
miasta złożyły kwiaty. Głównym
punktem obchodów miejskich
było składanie wiązanek na
felieton
kamila drabek
Grobie Nieznanego Żołnierza
na placu Tadeusza Kościuszki.
Czas uwolniony
Wśród licznych delegacji znaleźli się między innymi kombatanci, przedstawiciele miast
ielu czytelników pamięta zapewne, że kiedyś
partnerskich z Włoch, Niena komunię dostawało się rower lub zegarek.
Przypomniałam dziś sobie radziecką zarię złotego miec, Francji i Ukrainy, radni miejscy, władze powiatu
koloru, która służyła mi dość długo, dopóki nie
i gminy, młodzież i mieszkańcy
zamieniłam jej na elektroniczny zegarek, o jakim dziś mówi
miasta. Przewodnicząca Młosię vintage lub oldskulowy. Skąd wspomnienie o zarii?
dzieżowej Rady Miasta Anna
W OCK miał miejsce wernisaż wystawy prac Mariana
Góralczyk odczytała odezwę
Cholerka, pt. „Polskie orły z radzieckich zegarków”. Wystawę
warto obejrzeć, ponieważ twórczość dawnego pracownika Stu- pokojową skierowaną do młodia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej jest niepowtarzaldych ludzi na całym świecie.
na. Sam pomysł stworzenia collage’u z werków robi wrażenie, – Musimy głośno protestować
a precyzja wykonania iście zegarmistrzowska. Prócz orłów są
przeciwko zabijaniu, nienamandale, konik w zalotnej pozie i inne zwierzątka, jest Zodiak, wiści, pogardzie i upodleniu
„Autportret” i wiele innych.
człowieka. Nikt nie może i nie
Oglądając wystawę, słyszę chichot losu. Przemijanie
ma prawa być obojętnym wojest wpisane w istnienie – czy to jednostek, czy państw, czy
bec antysemityzmu, nietocywilizacji. Wszystko ma swój kres – również zniewolenie.
lerancji rasowej i religijnej.
Wskazówki zegarków odmierzają czas, mechanizm pracuje
Musimy razem głośno upodopóki może, a pewnego dnia zostaje rozebrany na części,
minać się o pokój na ziemi!
aby odzyskać, co wartościowsze, a resztę wyrzucić. Z tej
Sprawić, że zbrodnie ludobójreszty sprawne ręce tworzą obraz królewskiego ptaka, symbo- stwa, których symbolem jest
lizującego wolność, siłę i niezależność. Orła. To przetworzenie, największy cmentarz świata KL
przekształcenie, twórcza alchemia wydaje się zarazem psikuAuschwitz-Birkenau, należeć
sem, swoistym gestem Kozakiewicza. 		
będą do przeszłości na zawsze!
– rozbrzmiewał apel młodzieżowej rady.
z miasta ANDRZEJ WINOGRODZKI
– Mamy prawo do wolności
i godnego życia. My i przyszłe
pokolenia. Wierzymy, że miejsce byłego KL AuschwitzO łabędziach

W

Latawce łabędzi
na taśmie rzeki!
Sfrunęły na wodę,
by popływać w historii
przy kasztelu
na wzgórzu lat!
Ornitologia z miastem
na jednej fali!
Przyfrunęły
z Nowym Rokiem
na białych skrzydłach
dobrej nowiny!					
Reklama

Fot. Jarosław Praszkiewicz, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, www.auschwitz.org

-Birkenau jest i będzie ostrzeżeniem dla wszystkich przed
złem, zabijaniem, zbrodnią
i nienawiścią – mówiła Anna
Góralczyk.
Państwowe obchody 70. rocznicy wyzwolenia niemieckiego
nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady odbyły
się po południu przed Bramą
Śmierci byłego obozu Birkenau. Honorowym patronatem
objął je prezydent RP Bronisław Komorowski.
Wzięło w nich udział około trzystu ocalałych byłych
więźniów – świadków historii
KL Auschwitz, liderzy ponad
czterdziestu państw – głowy koronowane, prezydenci,
premierzy, ministrowie i dyplomaci, a także duchowni,
przedstawiciele wielu międzynarodowych instytucji, organi-

zacji społecznych, pracownicy
muzeów i miejsc pamięci.
Prezydent Bronisław Komorowski podkreślił w swoim
przemówieniu rolę byłych
więźniów KL Auschwitz.
– Jesteście Państwo najważniejszymi uczestnikami dzisiejszej
uroczystości. Bycie strażnikiem
pamięci o Auschwitz nie obejmuje tylko pamięci o samej
zbrodni, ale i refleksję o jej źródłach, tkwiących w ludziach,
w narodach, w ideologiach
i w polityce państw. To pamięć
o totalitaryzmach, o ksenofobii, o antysemityzmie leżących
u fundamentów XX-wiecznej
katastrofy naszej cywilizacji –
mówił Prezydent RP.
– Strażnikami tej tragicznej
pamięci w szczególny sposób
są Polacy, bo to wobec okupowanej Polski dwa totalitaryzmy
zaczęły realizować ludobójczy
plan w tym samym czasie. Od
ponad 70 lat staramy się przekazać światu prawdę o całym
złu, wyrządzonym w tej i w innych niemieckich fabrykach
śmierci. W imię prawdy chcemy przeciwdziałać próbom relatywizacji zagłady w dzisiejszym świecie – zaznaczył.
– Pamiętajmy więc, do czego
prowadzi łamanie prawa narodów do samostanowienia,
zasady nienaruszalności granic, pogarda dla życia ludzkiego, a także bierność wobec

zła. Z tego miejsca potępiamy
wszelkie przejawy nienawiści,
antysemityzmu i ksenofobii.
Naszą powinnością, naszą, całej Europy i całego świata, jest
pamiętać ze względu na tych,
którzy tu cierpieli, ze względu
na Was, Szanowni Państwo,
którzy przeżyliście obozową
gehennę. Ale naszym obowiązkiem jest również pamiętać dla
nas samych, dla naszej przyszłości – apelował prezydent
Bronisław Komorowski.
Podczas uroczystości rocznicowych w imieniu ocalałych
więźniów mówiła Halina Birenbaum, urodzona w Warszawie izraelska poetka, która do
Auschwitz deportowana została w wieku 14 lat.
– Zło Auschwitz nieuświadomione, niezgłębione, tli się
spokojnie i odradza w narastającym terrorze, antysemityzmie, rasizmie, aż do publicznego, bezkarnego ścinania
ludziom głów na oczach całego
świata, z tego tylko powodu, że
są inni. Sama sobie odpowiadam – często osłupiała z powodu tego, co się dzieje teraz wokół nas – że jeśli mógł zaistnieć
i działać w ciągu czterech lat
legalnie, bezkarnie Auschwitz,
to wszystko, co najgorsze jest
możliwe. I nie można się dziwić niczemu, ale trzeba rozpoznawać na czas, przeciwstawiać
się jednoznacznie i zagradzać
drogę dalszym tragediom, bezprawiu i zbrodniom – akcentowała Halina Birenbaum.
Po przemówieniach rabini i duchowni różnych wyznań chrześcijańskich odmówili modlitwy:
kadisz, El Male Rachamim,
Wieczny Odpoczynek oraz
Boże Duchów.
Na zakończenie delegacje byłych więźniów, przedstawiciele
delegacji państwowych, „Filary Pamięci” i opiekunowie
Miejsca Pamięci złożyli znicze
na pomniku w Birkenau upamiętniającym wszystkie ofiary
obozu.
Do momentu wyzwolenia
obozu przez żołnierzy Armii
Czerwonej niemieccy naziści
zamordowali w Auschwitz ok.
1,1 mln osób, głównie Żydów,
a także Polaków, Romów, radzieckich jeńców wojennych
oraz ludzi innych narodowości.
Obecnie Auschwitz jest symbolem zagłady i okrucieństw
II wojny światowej.
W 2005 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych uchwaliła
27 stycznia Międzynarodowym
Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu.
– In
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Policyjne podsumowania
Początek roku to dla wielu grup zawodowych czas podsumowań. Nie inaczej
jest w środowisku policyjnym.
Na uwagę zasługuje spadek liczby wszczętych postępowań we
wszystkich kategoriach przestępstw, a przede wszystkim
najbardziej dokuczliwych społecznie, czyli rozbojów, wymuszeń rozbójniczych, kradzieży z
włamaniem i kradzieży cudzych
rzeczy. Jednocześnie na wysokim poziomie utrzymuje się w
oświęcimskiej komendzie wykrywalność – w ponad 75 proc.
wszczętych spraw policjantom
udaje się wykryć, zatrzymać
sprawcę i doprowadzić go przed
wymiar sprawiedliwości.
– Podkreślam jednak, że nie
liczby są najważniejsze, tylko
człowiek, którego krzywdy nie
da się oszacować. Choć dzięki

Fot. KPP w Oświęcimiu

W Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu 5 lutego br.
odbyła się narada służbowa
podsumowująca
zeszłoroczną pracę policjantów powiatu
oświęcimskiego.
– Priorytetowym zadaniem dla
oświęcimskich służb w 2014
roku, podobnie jak w minionych latach, było ograniczanie przestępczości oraz szybka
i skuteczna reakcja na przestępstwa i wykroczenia przy wykorzystaniu wszystkich posiadanych sił i środków, a także
stanowcze działanie wobec zachowań przestępczych i chuligańskich – informuje inspektor
Janusz Barcik, komendant powiatowy policji w Oświęcimiu.

konkretnym rezultatom, czyli zatrzymaniu sprawcy daje
się pokrzywdzonym poczucie
sprawiedliwości – mówi komendant.
Oświęcimscy policjanci zaznaczają, że pomimo znacznego
spadku liczby wypadków drogowych, bardzo niepokojący
jest wzrost liczby ofiar śmiertelnych z 10 na 14. Dla porównania
w 2013 wypadków drogowych
było 141, a w 2014 – 107. Liczba
kolizji drogowych spadła z 1289
w 2013 roku na 1239 w roku
2014. Dlatego w dalszym ciągu
policjanci podczas służby oraz
różnego rodzaju działań i akcji
będą konsekwentnie eliminować z ruchu użytkowników zagrażających bezpieczeństwu na
drodze.
W ubiegłym roku, podczas służby i różnego rodzaju działań,
funkcjonariusze przeprowadzili
50 tys. badań stanu trzeźwości
kierujących. To o 20 tys. więcej
niż w 2013 roku.
– Osiągnięcie tak dobrych efektów wskazuje również na dobrą
współpracę ze społeczeństwem,
które coraz częściej, nie godząc
się na różne negatywne zachowania, współpracuje z policją
i przyczynia się do zatrzymania
sprawców – podkreśla komendant Janusz Barcik.
– In

Ulice do remontu
Współpraca pomiędzy władzami powiatu oświęcimskiego
i miasta Oświęcim trwa, a jej kolejnym efektem będzie poprawa użytkowania dróg w naszym mieście.
Podczas spotkania prezydenta
Oświęcimia Janusza Chwieruta ze starostą oświęcimskim
Zbigniewem Starcem ustalono
szczegóły wspólnych inwestycji drogowych, które zostaną
zrealizowane i przygotowane
w 2015 roku.
Zaplanowano rozpoczęcie przebudowy ulicy Szpitalnej na
odcinku około 400 metrów.
Obejmie ona budowę miejsc
parkingowych, zatok i przystanków autobusowych, chodnika i ścieżki rowerowej. Przewiduje się także wzmocnienie
konstrukcji jezdni oraz przebudowę jej nawierzchni.
W planach jest też modernizacja ulicy Słowackiego, Dąbrowskiego, Olszewskiego, a także
Reklama

Orłowskiego i Tysiąclecia. Te inwestycje będą ujęte do realizacji
w przygotowywanym obecnie
V etapie Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego na lata 2016–2020.
Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku wyremontowane

zostały ulice Olszewskiego,
Nojego, Śniadeckiego oraz
Obozowa, co znacząco wpłynęło na poprawę infrastruktury drogowej i komfort podróżowania.
– In

Związani z Oświęcimiem
W styczniu pożegnaliśmy Józefa Hołarda, a kilka dni temu
odszedł Rudolf Czerniak. Wspominamy ludzi, którzy zapisali się na kartach historii naszego miasta.
19 stycznia w Cieszynie zmarł
profesor zwyczajny doktor
habilitowany Józef Hołard.

– Józef Hoła urodził się
22 marca 1957 roku
w Oświęcimiu. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Jako artysta sygnował
swoje dzieła pseudonimem
Hołard, które z czasem zamienił na nazwisko – wspomina
przyjaciela Paweł Warchoł.
– Jest jednym z najwybitniejszych polskich malarzy
i plakacistów. Swoje dzieła
prezentował na setkach wystaw w galeriach w kraju i na
świecie. Był laureatem wielu
nagród na Ogólnopolskich Wystawach Malarstwa „Bielska
Jesień” – prestiżowego konkursu malarstwa współczesnego
w Polsce. W późniejszym
okresie wielokrotnie był członkiem jury tego biennale. Józef
Hołard był uczestnikiem wielu
wystaw nie tylko malarstwa,
ale również plakatu, rysunku
i grafiki. Brał udział w największych światowych konkursach
plakatu, m.in. w Katowicach,
Warszawie, Finlandii, Japonii,
Iranie, Bułgarii, Rosji, Chinach
czy na Litwie. Na 3. Międzynarodowym Biennale Grafiki
„Of the Islamic World” w Teheranie (2009/2010) otrzymał
Złoty Medal, a w konkursie na
plakat promujący IX Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów
w Katowicach (2011) został
laureatem pierwszej nagrody.
W 2007 r. został uhonorowany
Nagrodą Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od wielu
lat jako pedagog pracował na
Uniwersytecie Śląskim, ostatnio jako profesor zwyczajny był
kierownikiem Katedry, a potem
Zakładu Projektowania Graficz-

nego Instytutu Sztuki w Cieszynie – Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach – przybliża drogę zawodową Józefa Hołarda
Paweł Warchoł.
– Artysta nigdy nie zapominał
o rodzinnym mieście, w Oświęcimiu prezentował swoje dzieła
na wystawie indywidualnej
oraz na wystawach artystów
ziemi oświęcimskiej „Nowy
Dwudźwięk” w Międzynarodowym Domu Spotkań
Młodzieży i Oświęcimskim
Centrum Kultury. Kilkakrotnie
brał udział w prezentacjach
sztuki oświęcimskiej w Bawarii
współorganizowanych przez
starostwo i miasto Oświęcim.
Był wielkim orędownikiem,
wręcz ambasadorem Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego
w Oświęcimiu. W ubiegłym
roku był członkiem międzynarodowego jury tegoż Biennale.
Setki dzieł Hołarda malarskich
i graficznych przez następne
pokolenia będą nas urzekać
swym profesjonalnym kunsztem i artyzmem. Brakować
nam będzie jednak Józefa,
o wielkiej wszechstronnej wiedzy, wyrafinowanym poczuciu
humoru, a przede wszystkim
człowieka niesłychanej dobroci
– mówi Paweł Warchoł.
Rudolf Tadeusz Czerniak przez
wiele lat mieszkał w Oświęcimiu, gdzie zmarł 11 lutego
2015 r. W tym roku skończyłby siedemdziesiąt siedem lat.

– Rudka poznałem jako młodego człowieka na początku lat
70. ubiegłego wieku. Pracował
wtedy w Oświęcimskich Zakładach Naprawy Samochodów
i równocześnie był prezesem
Koła Przewodników PTTK
przy Państwowym Muzeum
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu – wspomina Adam Cyra.

– Ponownie odnowiliśmy
znajomość po ponad trzydziestu latach. Otrzymałem
wtedy od Niego książkę
zatytułowaną „Kamyki i ostańce. Opowiadania wierszem
i prozą z Roztocza, znad Soły
i Bałtyku”, wydaną w Oświęcimiu w 2002 r. Z jej kart
dowiedziałem się, że Rudek
jako kilkunastoletni chłopiec
w 1951 r. opuścił swoją rodzinną miejscowość Długi Kąt,
położoną przy starym trakcie
z Biłgoraja do Tomaszowa
Lubelskiego, aby podjąć naukę
w Liceum Ogólnokształcącym
w Józefowie koło Biłgoraja.
Po maturze studiował na Akademii Medycznej w Lublinie,
gdzie na trzecim roku został
wydalony z uczelni, do czego
przyczyniło się m.in. napisanie
wiersza „Październik 1956 r.”,
którego fragment chyba szczególnie dotknął funkcjonariuszy
Urzędu Bezpieczeństwa.
Powołano go do trzyletniej służby wojskowej w marynarce wojennej na ścigaczach okrętów
podwodnych, w czasie której
wyróżnił się podczas silnego zimowego sztormu uratowaniem
załogi tonącego szwedzkiego
statku Vestenhafen – opowiada
Adam Cyra.
– Po powrocie z wojska podjął
pracę jako robotnik w Oświęcimskich Zakładach Naprawy
Samochodów. Mieszkając
tutaj, zaocznie ukończył studia
na Akademii Ekonomicznej
w Katowicach, założył rodzinę,
a w swoim zakładzie pracy
awansował na stanowisko
dyrektora ekonomicznego. Będąc na emeryturze, opracował
monografię nieistniejącej już
dzisiaj firmy OZNS, z którą
związał swoje życie zawodowe.
Z kolei do miejsca zamieszkania w młodości powrócił
w publikacji „Długi Kąt – okruchy historii ludzi i wioski z lat
1910–2010”. Napisał również
kilkanaście legend o Roztoczu,
z których dziewięć znalazło się
w książce „W krainie żurawiny
i utopców”. Jest też autorem
kilku piosenek i sporej liczby
wierszy, które znaleźć można
w książce „Notatki niepokornej
duszy”, wydanej w Warszawie
w 2014 r. – kończy Adam
Cyra.
– oprac. ekt, fot. nadesłane

LUTY 2015

6

wieści z ratusza
wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu

Opłaty za śmieci
bez zmian
W tym roku, podobnie jak
w ubiegłym, stawki za odbiór
odpadów komunalnych są
niezmienione. Za segregowane
odpady płacimy 9,50 zł od
osoby. Za odpady niesegregowane 12,50 zł od osoby.
Opłaty mieszkańcy wnoszoną
w cyklu kwartalnym, bez
wezwania, na podstawie złożonych deklaracji.
Terminy płatności:
– za I kwartał do dnia
15 marca 2015 r.,
– za II kwartał do dnia
15 czerwca 2015 r.,
– za III kwartał do dnia
15 września 2015 r.,
– za IV kwartał do dnia
15 grudnia 2015 r.

Budżet Oświęcimia uchwalony
Znamy główne wartości budżetu Oświęcimia na 2015 rok.
Pod koniec stycznia Rada Miasta uchwaliła najważniejszy
dokument, od którego zależy funkcjonowanie miasta.

Za jego przyjęciem głosowało
19 radnych. Dochody budżetu
wyniosą blisko 151 mln, a wydatki ponad 161 mln zł. Tak
skonstruowany budżet zapewnia zrównoważony rozwój miasta, a zadłużenie utrzymuje na
bezpiecznym poziomie.
– Dochody własne to blisko
73 proc. dochodów ogółem,
z czego znaczną część stanowią
podatki od podmiotów gospodarczych. Sytuuje to Oświęcim
na dobrej pozycji, w stosunku
Zajęcie
do innych samorządów. Wpływy do budżetu od działających
pasa drogowego
w mieście firm oraz innych
pod handel
zobowiązań finansowych to
blisko 38 mln zł – wyjaśniał
Osoby, które są zainteresoprezydent.
wane prowadzeniem handlu
Jak
podkreślał
prezydent
obwoźnego – sprzedażą
wszystkie
zadania
związane
w okresie Wszystkich Święz prawidłowym funkcjonowatych zniczy, kwiatów na ulicy
niem miasta mają swoje zaCypriana Kamila Norwida
bezpieczenie w budżecie. Poi przy drodze prowadzącej do
cmentarza parafialnego, muszą dobnie jak w minionych latach,
również i w tym nie zabraknie
uzyskać zezwolenie na zajęcie
pieniędzy na nowe inwestycje.
pasa drogowego.
– W tym roku zainwestujemy
Do końca lutego prowadzo31 mln zł w przedsięwzięcia pone są zapisy w Wydziale
prawiające infrastrukturę miejGospodarki Miejskiej. Natoską – mówił.
miast 10 marca odbędzie się
losowanie kolejności składania
wniosków.
Szczegółowe informacje można
uzyskać w Wydziale Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta ul.
Zaborska 2 p. 25 lub telefonicznie 33 8429126.

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
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.

– Rozpoczynamy przebudowę
krytej pływalni, stawiamy też na
poprawę komunikacji w mieście, budując rondo przy ul. Kamieniec, a także modernizując
wiele dróg w mieście. Powstanie też nowy budynek wielorodzinny w Monowicach, a także
dokończymy Miejską Strefę Gospodarczą Nowe Dwory – wymieniał Janusz Chwierut.
Kwotą ponad 1,6 mln zł dofinansowane zostaną przebudowy dróg powiatowych: ul.

Pilata i Olszewskiego, ul. Wyzwolenia. Na budowę obwodnicy Oświęcimia na odcinku
od DW 933 w Bobrku do ronda
ul. Chemików i ul. Fabrycznej
w Oświęcimiu zaplanowano
ponad 366 tys. zł. Jest też ponad 77 tys. zł na dotację dla
Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej, a dla rad osiedli
300 tys. zł na najważniejsze,
drobne przedsięwzięcia w bezpośrednim otoczeniu.

Wsparcie dla oświęcimskiej
drużyny hokejowej
Sportowa wizytówka miasta – Towarzystwo Hokejowe Unia
Oświęcim – otrzymało dofinansowanie. Uroczyste podpisanie umowy na promocję Oświęcimia w trwających rozgrywkach ligowych odbyło się pod koniec stycznia.
– Drużyna hokejowa to marka
Oświęcimia. To przecież wielokrotny mistrz Polski. Cieszę się
wspólnie z kibicami, że zawodnikom udało się awansować do
sześciu najlepszych w Polsce
drużyn – mówi prezydent Janusz Chwierut.
– Dzięki tym pieniądzom
Oświęcim jest odpowiednio
promowany, jako ważny ośrodek sportowy w kraju – dodaje
prezydent.
Hokeiści będą promować miasto podczas meczów rozgrywek
ekstraligi, a herb Oświęcimia
pojawi się między innymi na
koszulkach zawodników, banerach reklamowych i materiałach
promocyjnych.
Prowadzone

będą szkolenia sportowe przy
współpracy z Uczniowskim
Klubem Hokejowym oraz pomoc dydaktyczna dla zawodników w szkółce hokejowej.
Rolą TH Unia będzie kreowanie pozytywnego wizerunku
Oświęcimia w mediach, jako
miasta stwarzającego warunki

do rozwoju i upowszechniania sportu. Dotacja dla klubu
do końca obecnych rozgrywek
wynosi 250 tys. zł.
– To oznacza, że możemy poczuć się bezpiecznie i dalej
funkcjonować na takim poziomie, jak zakładaliśmy – mówi
wiceprezes TH Unia Maciej
Stanek.
– Dotacje spływają do klubu
od kilku lat i staramy się robić
wszystko, aby godnie reprezentować miasto na tych arenach,
na których występują zawodnicy – podkreślał prezes Stanek.
Miasto Oświęcim, obok spółki
Aksam, jest głównym podmiotem wspierającym drużynę hokejową.			

Wydatki budżetu:
• oświata i wychowanie oraz
edukacyjna opieka wychowawcza – to ponad 45 mln
zł, co stanowi ponad 28 proc.
wydatków budżetu ogółem,
• transport i łączność – ponad
21,6 mln zł, co stanowi ponad
13 proc. wydatków budżetu
ogółem,
• pomoc społeczna – ponad
19,7 mln zł, co stanowi ponad
12 proc. wydatków budżetu
ogółem,
• ochrona zdrowia – 1,3 mln zł,
co stanowi około 1 proc. wydatków budżetu ogółem,
• gospodarka mieszkaniowa –
blisko 14 mln zł, co stanowi
ponad 8 proc. wydatków budżetu ogółem,
• administracja publiczna – ponad
12,8 mln zł, to około 8 proc.
wydatków budżetu ogółem,
• bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
– blisko 1,6 mln zł, co stanowi około 1 proc. wydatków
budżetu ogółem,
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ponad
12 mln zł, co stanowi ponad
7 proc. wydatków budżetu
ogółem,
• kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego – ponad 7 mln zł,
co stanowi ponad 4 proc. wydatków budżetu ogółem,

• kultura fizyczna – ponad
20 mln zł, co stanowi około
12 proc. wydatków budżetu
ogółem.
Do najważniejszych zaplanowanych zadań w ramach wydatków majątkowych należą:
• rozbudowa i przebudowa
krytej pływalni w Oświęcimiu – 13 mln zł,
• budowa infrastruktury dla
rozbudowy Miejskiej Strefy
Aktywności
Gospodarczej
„Nowe Dwory” – 1,6 mln zł,
• budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Stara Droga – 1,64 mln zł,
• przebudowa ul. Chrobrego –
900 tys. zł,
• przebudowa ul. Polnej –
820 tys. zł,
• przebudowa
skrzyżowania
drogi wojewódzkiej nr 948
z ulicą Kamieniec na rondo –
2,5 mln zł,
• przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Sołę – kwota 1,8 mln zł,
• prace konserwatorskie podziemnych reliktów dawnego ratusza na płycie Rynku
Głównego – 220 tys. zł.
W budżecie zabezpieczono też
pieniądze na mniejsze inwestycje, jak remonty chodników
na osiedlach i wymianę altan
śmietnikowych. 		

Dopłaty do wymiany pieców
i kanalizacji
Miasto również w tym roku
uruchamia dofinansowanie do
wymiany starych pieców na
nowe ekologiczne urządzenia
grzewcze, montaż solarów oraz
budowę przyłączy kanalizacji
i przydomowych oczyszczalni
ścieków. Ma na to w tegorocznym budżecie 180 tys.
złotych.
Osoby zainteresowane przeprowadzaniem takich inwestycji
mogą otrzymać dotację w wysokości do 50 proc.
W przypadku likwidacji kotłów
węglowych i ich wymiany
na ekologiczne źródła ciepła
mieszkańcy mogą liczyć na dofinansowanie od 3 do 5 tys. zł.
Wysokość dotacji zależy od
rodzaju pieca i będzie się
kształtować: do 4 tys. zł przy
wymianie kotła węglowego na
kocioł węglowy niskoemisyjny
z podajnikiem, do 5 tys. zł
przy wymianie kotła węglowego na kocioł gazowy, olejowy,
elektryczny, do 3 tys. zł przy
wymianie kotła węglowego na
podłączenie do miejskiej sieci

ciepłowniczej – wysoki parametr. W tym przypadku termin
składania wniosków upływa
31 lipca 2015 r.
Mieszkańcy planujący montaż
kolektorów słonecznych mogą
dostać dotację nie większą niż
5 tys. zł. W przypadku budowy
przyłączy do kanalizacji
sanitarnej oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
dofinansowanie wyniesie nie
więcej niż 2,5 tys. zł. Termin
składania wniosków upływa
30 września.
Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2.
Szczegółowe informacje można
uzyskać w Wydziale Gospodarki Miejskiej w pokoju 23
(II piętro) lub pod nr. tel. 33
84 29 123. 		

wieści z ratusza
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W Oświęcimiu powstanie kilkaset
nowych miejsc pracy
Rozmawiamy z prezydentem miasta Januszem Chwierutem o inwestycjach
w Miejskiej Strefie Gospodarczej, nowych mieszkaniach, obwodnicy północnej
i innych projektach komunikacyjnych.
Panie Prezydencie, pierwsze
miesiące roku to okazja, aby
porozmawiać o tym, co nas
czeka w najbliższym czasie,
planach miasta, projektach
i wydarzeniach. Co przed
nami w tym roku?
To będzie dobry rok dla
Oświęcimia i jego mieszkańców. Przyjęliśmy budżet, który jest prorozwojowy. Prawie
31 mln zł przewidujemy na inwestycje, ponadto zabezpieczyliśmy pieniądze na prawidłowe
funkcjonowanie miasta. Ale
ten rok będzie przede wszystkim bardzo ważny dla naszego
miasta pod względem gospodarczym.

mniejsze firmy, które mają zamiar lokować się na terenie
pomiędzy ulicami Fabryczną
i Unii Europejskiej. Powstaje
więc nowy obszar gospodarczy,
na którym będą nowe miejsca
pracy, a jednocześnie dzięki
temu zwiększą się wpływy do
budżetu miasta.
Ile miejsc pracy powstanie
więc w Oświęcimiu dzięki
tym inwestycjom?
Szacuję, że będzie ich kilkaset. Warto też powiedzieć, że
w przestrzeni firmy chemicznej, w rejonie ul. Zwycięstwa,
kolejna firma zakupiła teren
pod zakład produkcji styropianu. Tu z kolei powstanie 50
miejsc pracy. Jego budowa ma
ruszyć jeszcze w tym roku. Tych
inwestycji produkcyjnych, bo
to trzeba mocno podkreślić,
o nowoczesnych technologiach

Jakie inwestycje ma Pan na
myśli?
W tym roku zakończy się budowa instalacji kauczuku w firmie
Synthos, jednej z największych
inwestycji prywatnych W nowej wytwórni kauczuku,
nie tylko w Małopolsce,
której budowa dobiega końca,
ale także w kraju. Jej
koszt to prawie 600 mln pracę znajdzie 150 osób
zł. W nowoczesnej wytwórni będzie sporo. Tak więc w perznajdzie pracę 150 osób. Wiem spektywie dwóch lat osoby,
także, że Synthos planuje ko- które mają odpowiednie kwalejne duże inwestycje. Dobrą lifikacje, będą mogły znaleźć
wiadomością jest również za- tam pracę.
kończenie budowy Miejskiej
Strefy Aktywności Gospodar- Praca dla mieszkańców jest
czej Nowe Dwory. Powstała bardzo ważna, ale dla młojuż droga serwisowa, która dych ludzi istotne jest także
obsługuje ok. 20 ha terenów posiadanie własnego mieszpod działalność gospodarczą kania. Na co mogą liczyć?
oraz budynki pod działal- Nowe tereny pod budownicność usługową i produkcyjną. two mieszkaniowe wieloro-

Trwa budowa instalacji kauczuku
Fot. Firma Synthos

Od połowy roku będzie mo- dzinne i jednorodzinne to dla
gło wprowadzić się do nich nas priorytet. Na przygotowa20 firm, które zatrudnią ok. 100 nie tych inwestycji potrzeba
pracowników. W dniu 5 lutego więcej czasu, ale mamy rówrozstrzygnięty został przetarg nież konkrety. Oświęcimskie
na sprzedaż 5 ha gruntu przy Towarzystwo
Budownictwa
ul. Fabrycznej w Specjalnej Społecznego rozpocznie buStrefie Ekonomicznej. Firma z Grupy Kęty planuje
Wygrała firma z Grupy w Oświęcimiu inwestycję
Kęty, która planuje zainwestować w naszym za 150 mln zł
mieście ponad 150 mln zł oraz dowę kolejnego bloku na os.
dać pracę przeszło 100 osobom. Stare Stawy w oparciu o innoBudowę chce rozpocząć jeszcze wacyjny system. Będzie mogło
w tym roku. Są też kolejne trzy w nim zamieszkać 26 rodzin.

Jest to system, na którego realizację zdecydowały się nieliczne
samorządy. Pozwala on w szybkim czasie i z niewielkim własnym wkładem finansowym
uzyskać mieszkanie, które po
trzech latach będzie można wykupić. Ta forma cieszy się dużym zainteresowaniem. Z kolei
przy ul. Stara Droga miasto
wybuduje blok z 16 mieszkaniami. Do tego dochodzą plany
prywatnych inwestorów, którzy
przymierzają się do budowy
apartamentów przy ul. Chopina
dla 20 rodzin. Cieszy mnie ten
fakt, bo pokazuje, że w Oświęcimiu warto zamieszkać.

przygotowane do realizacji.
Jest już przecież pozwolenie na
budowę. Ronda są bezpiecznymi rozwiązaniami, a bezpieczeństwa nigdy za dużo. Jeśli
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HARMONOGRAM
DYŻURÓW RADNYCH
BIURO RADY
MIASTA oświęcim,
UL. JAGIEŁŁY 25,
tel. 33 842 94 33

Wszystko to brzmi jak obiet- Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig
nice przedwyborcze. Czy faktycznie uda się te inwestycje wtorek w godz. 16:00–17:00
przeprowadzić?
Wiceprzewodnicząca
Jesteśmy już trzy miesiące po
Rady Miasta
wyborach. W okresie dotychElżbieta Kos
czasowej mojej działalności
przygotowałem szereg projek- poniedziałek w godz. 14:30–15:30
tów, które obecnie procentują.
4.03 13:00–15:00
Gdyby nie było drogi serwisoIreneusz Góralczyk
wej i potrzebnej infrastruktuKomisja Budżetu i Rozwoju
Miasta,
Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

11.03 13:00–15:00
Tadeusz Hoła
Komisja Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej,
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta

A co z komunikacją? Jakie
inwestycje będą realizowane,
aby usprawnić ruch samochodowy w mieście?
Budynek usługowy i droga serwisowa MSAG
Niedawno podpisana została
umowa z wykonawcą na budo- jest więc uzasadnienie, to po- ry na terenach inwestycyjnych
wę północnej obwodnicy, która winny powstawać i zapewne przy ul. Fabrycznej, to spółka
połączy ul. Chemików z drogą jeszcze w naszym mieście po- z Grupy Kęty nigdy by się tu
wojewódzką 933 w Bobrku. wstaną kolejne.
nie pojawiła i nie przystąpiła
To historyczne wydarzenie.
do przetargu. Aktualnie mamy
Budowa pięciokilometrowej Jakie jeszcze są w planach szczęśliwy finał. Tak jest z wiedrogi z mostem na Wiśle po- inwestycje, które usprawnią loma wcześniej przygotowanyprawi znacząco układ komu- jazdę po mieście?
mi projektami. Tak samo było
nikacyjny miasta. Większość Przygotowujemy się do budo- w przypadku krytej pływalni.
kierowców z kierunku Krako- wy drogi, która połączy ul. Ba- To duże przedsięwzięcie na
wa czy Katowic jedzie obecnie torego z Jagiełły. W ubiegłym 50 mln zł, które rozpocznie
przez Niwę. Za trzy lata
się w tym roku, a zakończy
będą mieli alternatywę Za trzy lata będzie nowa
w 2017. To także bardzo ważwłaśnie przez ul. Che- obwodnica miasta
na inwestycja dla mieszkańmików. Obwodnica poprawi roku powstało rondo na wy- ców z punktu widzenia wypoponadto dojazd do terenów sokości Castoramy, podobne czynku i rekreacji. Dzisiaj już
gospodarczych w rejonie firmy rozwiązanie planujemy przy nie jest wizją i projektem, ale
chemicznej.
ul. Jagiełły na skrzyżowaniu faktem. Chciałbym też mocno
z ul. Kamieniec. Z kolei w na- podkreślić, że wiele inwestycji
Czy w planach są jeszcze inne stępnym roku powstanie łącz- realizowanych jest przez pryinwestycje drogowe?
nik między tymi rondami. Tą watne podmioty gospodarcze.
Przed nami remont drogi kra- drogą z obwodnicy północ- Ich zaangażowanie przyniesie
jowej 44. Zabiegaliśmy o to nej pójdzie ruch w kierun- nowe miejsca pracy, a także
trzy lata, aby inwestycja nie ku Kęt, odciążając rondo na zmianę wyglądu miasta. Dzięki
została zakończona na ul. Fa- skrzyżowaniu ulic Zatorskiej tym wszystkim wspomnianym
brycznej. Przypomnę, że przed i Jagiełły. To są zadania strate- działaniom Oświęcim będzie
dwoma laty wyremontowano giczne Oświęcimia, ale będzie się szybciej rozwijał i wzmacniał
pięciokilometrowy odcinek ul. też szereg mniejszych, także swój potencjał gospodarczy, co
Fabrycznej. Mamy informację istotnych dla mieszkańców, powinno nas wszystkich cieszyć.
od zarządcy, czyli General- jak przebudowa dróg i renej Dyrekcji Dróg Krajowych monty chodników.
Dziękuję za rozmowę.
i Autostrad, że odcinek drogi
44 od węzła z ul. Fabryczną
przez ul. Chemików, Zatorską,
a następnie Legionów i Konarskiego będzie remontowany
w cyklu dwuletnim. Cały czas
też rozmawiamy z GDDKiA,
aby w miejscu skrzyżowania
ulic Konarskiego z Nideckiego
i Orląt Lwowskich powstało
rondo. Oczekują tego mieszkańcy, szczególnie os. Błonie.
Jest nadzieja, że uda się to
zrobić. Uważam, że takie powinno być gospodarskie podejście, by w ramach remontu
Od tego skrzyżowania zaczyna się przebieg obwodnicy
wykonać jednocześnie to za- północnej
danie inwestycyjne, które jest Fot. Monika Bębenek

18.03 13:00–15:00
Michał Homa
Komisja Rewizyjna,
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta

SESJA RADY MIASTA
28 stycznia 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
www.um.oswiecim.pl znajduje
się na portalach społecznościowych Nasza Klasa i Facebook.

Wieści z Oświęcimia
w lokalnej TV
Program informacyjny „Wieści
z Ratusza” można oglądać
w każdy piątek o godzinie
18:00. Wiadomości są powtarzane przez cały weekend, co
trzy godziny. Możecie się więc
Państwo dowiedzieć o nowych
inwestycjach, o tym, co ciekawego słychać w kulturze,
oświęcimskim sporcie, a także,
a może nawet przede wszystkim o aktywności samych
oświęcimian.
Wiadomości można oglądać
na portalu internetowym www.
faktyoswiecim.pl i www.oswiecimonline.pl/.
„Wieści z Ratusza” są też
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

Jak w filmie

Iluminacja Miast Pokoju

Amatorski Klub Filmowy „Chemik” jest
najstarszą spośród sekcji, które urozmaicają artystyczne życie Oświęcimskiego
Centrum Kultury.

Do końca lutego w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu prezentowana jest wystawa cyklu obrazów „Miasta Pokoju”, przygotowana z okazji 70. rocznicy
wyzwolenia obozu Auschwitz.

To nie tylko miejsce, w którym
młodzież i dorośli mogą nauczyć się i szlifować umiejętności tworzenia filmów, ale też
doskonałe miejsce do wymiany
wiedzy i poglądów o amatorskiej i komercyjnej dziesiątej
muzie.
Bogata historia klubu zaczęła
się w 1963 roku w ówczesnym
Zakładowym Domu Kultury Zakładów Chemicznych
Oświęcim.
– Niechaj nie zmylą jednak
nikogo daty. „Chemik” zawsze
był, jest i będzie młody duchem, dzięki napędzającej go
twórczej pasji kolejnych pokoleń filmowców amatorów. Czas
miniony dla Amatorskiego
Klubu Filmowego to nie bagaż,
a skarbnica odkrywanych wciąż
na nowo inspiracji – mówi
Adam Kuta z Oświęcimskiego
Centrum Kultury.
Twórczą atmosferę i rzetelną
wiedzę, jaką można zdobyć w
filmowej sekcji Oświęcimskiego Centrum Kultury doceniają
i starsi i młodzi klubowicze.
– AKF daje mi możliwość samorealizacji. Poczucie, że coś
tworzę i jest to docenione nagrodami z przeglądów i festiwali. Daje mi też warunki do
kręcenia i montażu, mamy do
dyspozycji kamerę, program do
obróbki – mówi Piotr Makulec,
członek AKF „Chemik”.
– Cieszę się, że mogę swoim
uczestnictwem i zaangażowaniem podtrzymywać działalność miejsca z takimi tradycjami – dodaje.
Przez lata twórcy związani
z „Chemikiem” byli wielokrotnie nagradzani i wyróżniani na
ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach i przeglądach filmów amatorskich.
Chociaż określenie „człowiek
legenda” jest być może współcześnie nadużywane, to jak
inaczej określić świętej pamięci
Henryka Lehnerta, jednego ze
współzałożycieli klubu, pobudzającego do myślenia i refleksji
artystę amatora, który dołączył
do grona znanych i cenionych
w świecie oświęcimian?
AKF „Chemik” wciąż przyciąga
młodych filmowców, propaguje

Cykl „Miasta Pokoju” stworzyli
studenci i stypendyści pochodzący z ponad dwudziestu krajów. Młodzi ludzie pracowali
pod przewodnictwem dr Ellen
Frank, założycielki i dyrektorki
artystycznej Ellen Frank Illumination Arts Foundation w Nowym Jorku, specjalizującej się
w sztuce iluminacji. Wszystkie
obrazy poświęcone są historii,
mieszkańcom i kulturze miejsc,
które doświadczyły okropności
i tragedii wojny.

twórczość ludzi żyjących pasją filmowania. Powstałe filmy
prezentowane są na festiwalach
w Polsce i za granicą. Uczestnicy mają też możliwość wyjazdu
na polskie i zagraniczne festiwale, np. do Berlina.
Sekcją kieruje Bartosz Gajda,
przed laty uczeń Henryka Lehnerta, a dzisiaj nauczyciel dla
swych młodszych kolegów.
– Staram się kontynuować to,
czego nauczył mnie pan Henryk, czyli, jak ja to nazywam,
„myślenia filmem” oraz szukania ciekawych tematów filmowych. Nasze zajęcia traktujemy
jako zabawę z filmem – mówi
Bartosz Gajda, instruktor AKF
„Chemik”.
Zajęcia odbywają się we wtorki i środy od godziny 16:00,
a podczas nich dużą wagę przywiązuje się do ćwiczeń praktycznych – pracy z kamerą,
światłem, scenografią. Przy tworzeniu filmu obecni są wszyscy
klubowicze.
– Uczymy się budowy scenariusza filmowego oraz filmu dokumentalnego, poznajemy specyfikę pracy scenografa, operatora,
oświetleniowca, charakteryzatora itp. Warto dodać, że tworzymy filmy niezależne, a więc
o niskim budżecie. Długość takich filmów waha się od 1 do 20
minut – zaznacza instruktor.
Okiem kamery filmowców
z AKF można zobaczyć filmy
dokumentujące
wydarzenia
z historii miasta, stanowiące
zapis codziennych i świątecznych dni, zdarzeń ważnych
i przełomowych, jak również
próby odpowiedzi na artystyczne wyzwania, jakich dostarcza
współczesność i zmieniająca się
technika filmowa.
Każdego roku odbywają się
„Henryki” – przegląd zrealizowanych w danym roku przez
klubowiczów filmów.
– Zapraszamy do nas młodzież
od 14 roku życia. Zapisy prowadzone są co roku we wrześniu,
ale można do nas dołączyć
w każdej chwili. Nadmienię też,
że zajęcia są bezpłatne – zachęca Bartosz Gajda.
– In

Bartosz Gajda i Piotr Makulec

– Dzieła „Miasta Pokoju” podkreślają wartość porozumienia
jako warunku wstępnego dla
zapewnienia pokoju. Obrazy
czerpią z różnorodnych artystycznych tradycji, niepowtarzalnych dla każdego odznaczonego miasta, jak rękopisy,
ikony, gobeliny, hafty, architektoniczne mozaiki, drzeworyty
i wyroby metalowe. Purpurowe
złoto koloru krwi jest ukryte
w każdym obrazie dla upamiętnienia zmarłych – informuje

Leszek Szuster, dyrektor Międzynarodowego Domu Spotkań
Młodzieży w Oświęcimiu.
– „Miasta Pokoju” stanowią
pomnik poszczególnych miejsc
i epok, oddają hołd artystycznym, historycznym i literackim
tradycjom, łącząc sztukę oraz
sprawiedliwość społeczną i tym
samym dążą do wspierania
światowego pokoju i zrozumienia – dodaje dyrektor.
Od 2004 roku projekt uhonorował dziewięć miast: Bagdad,

Pekin, Hiroszimę, Jerozolimę,
Kabul, Lhasę, Monrowię, Nowy
Jork i Sarajewo.
Po wernisażu wystawy odbyło
się spotkanie dr Ellen Frank
z piętnastoma artystami związanymi z Oświęcimiem. Celem wspólnej dyskusji było
uszczegółowienie idei projektu
i zebranie grupy artystów zainteresowanych
współpracą
przy tworzeniu kolejnego obrazu inicjującego nową serię
dzieł z cyklu „Miasta Pokoju”.
Obrazy mówić mają o wyzwoleniu, jako wydarzeniu szczególnym. Nowa seria miałaby
rozpocząć się od Oświęcimia,
by uczcić wyzwolenie obozu
Auschwitz. Artyści wymienili
poglądy dotyczące możliwości
przedstawienia miasta na obrazie. W kolejnych miesiącach
zapadnie decyzja o kontynuacji
przedsięwzięcia.
– In

Po wernisażu wystawy odbyło się spotkanie dr Ellen Frank z artystami związanymi z Oświęcimiem
Fot. zbiory MDSM

Czasy w okopach

Wystawa prezentuje też przedpole z zasiekami i ziemiankę,
która w czasie wojny była dla
walczących domem na długie
tygodnie, a nawet miesiące. Aby
temu miejscu charakter
7 lutego przypadła setna rocznica wizyty Józefa Piłsudskiego nadać
i klimat ziemiankę wyposażoi legionistów polskich w Oświęcimiu. Z tej okazji Muzeum no w prymitywne siedziska,
ławę, stół, naczynia codzienneZamek w Oświęcimiu przygotowało wyjątkowe obchody. go użytku, sprzęty do łączności
ze sztabem oraz repliki umunSto lat temu brygadier Legiodurowania Legionów Polskich.
nów Polskich został zaproszoKonstrukcja została zbudowany przez mieszkańców miasta
na z surowego nieokorowanego
Oświęcim na uroczysty koncert
drewna, co dodaje miejscu niepoświęcony rocznicy powstania
zwykłego klimatu. Pracownicy
styczniowego, z którego dochód
muzeum zapewniają, że każdy
przeznaczony został na legiony.
zwiedzający będzie mógł załoKoncert odbył się w oświęcimżyć czapkę maciejówkę, potrzyskim hotelu Herz. Obchody
mać karabin czy spojrzeć przez
rozpoczęły się złożeniem kwiaperyskop.
tów przed tablicą pamiątkową
Ta część wystawy będzie doJózefa Piłsudskiego w Rynku
stępna do końca roku.
Głównym, któremu towarzyszy– Tematyce legionowej poświęli członkowie grupy rekonstrukcony będzie również tegoroczcji historycznej, prezentujący
ny Jarmark Kasztelański, który
umundurowanie
legionowe.
wprowadzi nas w życie i walkę
W Muzeum Zamek można było
Polaków w czasie I wojny świawysłuchać wykładu pt. „Legiony
towej. Zapraszamy na niego
Polskie – droga do niepodległow maju – zapowiada Wioletta
Grupa
rekonstrukcji
historycznej
w
umundurowaniu
leści” Janusza Tadeusza Nowaka,
Oleś.
historyka Muzeum Historycz- gionowym przed tablicą pamiątkową Józefa Piłsudskiego na
– In
Rynku Głównym
nego Miasta Krakowa.
Do 17 maja w muzeum czynna cja okopu z ziemianką z okresu
będzie wystawa „Legionowe I wojny światowej.
chwile. Setna rocznica wizyty – Ta aranżacja wpisuje się
Józefa Piłsudskiego w Oświę- w elementy zwiedzania „Docimiu”, na której znajdują się tknij Historii”, które pełnią
stare fotografie, listy, umun- funkcje edukacyjne w naszym
durowanie, broń i inne osobi- muzeum. Jest to przede wszystste pamiątki legionowe, które kim scenografia, przedstawiająprzybliżą lub wręcz na nowo ca wojnę okopową z wysokimi
wskrzeszą pamięć o naszych rowami, stanowiskiem strzelecprzodkach walczących u boku kim i punktem obserwacyjnym
J. Piłsudskiego. Dużą atrakcją z zainstalowanym peryskopem
jest część wystawy zatytułowa- – mówi Wioletta Oleś, dyrektor
na „W okopach”. To rekonstruk- Muzeum Zamek w Oświęcimiu.

kultura
Festiwal z przesłaniem
– edycja szósta
Kayah i Bregović, czyli polska wokalistka i kompozytor
z Sarajewa – duet, który zelektryzował przed szesnastoma
laty całą Polskę – będą gwiazdami finałowego koncertu Life
Festival Oświęcim.

Dariusz Maciborek prezentuje gwiazdę finałowego koncertu Life Festival Oświęcim 2015 Gorana Bregovića
Fot. LFO

Szósta odsłona Life Festival
Oświęcim potrwa od 17 do 20
czerwca 2015 r.
Goran Bregović pojawi się na
stadionie Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu w podwójnej roli – muzyka i gospodarza wieczoru.
Na koncercie „Bregović, Kayah
i goście” zobaczymy grupę wykonawców zaproszonych specjalnie na oświęcimski festiwal.

Organizatorzy zapewniają, że
możemy spodziewać się wybuchowej mieszanki dźwięków
z różnych stron świata. Zaproszeni artyści wybudują wspólnie most łączący różne kultury. Tego samego dnia Kayah
wystąpi również ze swoim
własnym, międzynarodowym
projektem – Transoriental Orchestra, w którym znalazły się
pieśni żydowskie z różnych

regionów Europy i Bliskiego
Wschodu. Znani są też pierwsi wykonawcy piątkowego
koncertu. 19 czerwca zagrają
Kensington – gwiazda sceny
rockowej z Holandii oraz jeden
z najważniejszych polskich zespołów rockowych, zespół Hey.
Prezydent Oświęcimia Janusz
Chwierut i dyrektor artystyczny festiwalu Dariusz Maciborek podpisali umowę na promocję naszego miasta podczas
międzynarodowego wydarzenia. Tegoroczne dofinansowanie Life Festival Oświęcim wynosi 625 tys. zł.
– Festiwal buduje pozytywny
przekaz o tolerancji i pokoju.
Pokazuje Oświęcim jako dynamiczne miasto, miejsce dużych
i ważnych projektów. Poprzednie edycje wykreowały mocną
pozycję festiwalu w kraju i poza
jego granicami – zaznaczył
Janusz Chwierut, prezydent
Oświęcimia.
Dariusz Maciborek poinformował, że prowadzi rozmowy
z władzami miasta o przyszłej
lokalizacji LFO.

– Do czerwca ogłosimy w zarysie, jak będzie wyglądał kolejny
rok. Stadion MOSiR-u robi się
za mały dla coraz większej grupy odbiorców festiwalu– mówił.
Jak przyznał Life Festival
Oświęcim jest wyjątkowy i jedyny, jeśli chodzi o przesłanie,
pomysłowość i markę, a te elementy są drogie.
– Poziom ubiegłorocznego dofinansowania to jedna dziesiąta
kosztów całego festiwalu. Można mieć więc wyobrażenie, jak
wielkie jest to przedsięwzięcie.
Idea i wyjątkowość projektu
pomaga nam przekonać artystów, aby odrzucili inne oferty,
a przyjęli naszą – wyjaśnił Dariusz Maciborek.
Tegoroczny Life Festival Oświęcim przyniesie wszystko to, co
znamy już dobrze z poprzednich edycji, a też kilka nowości. Wśród nich organizatorzy
zapowiadają drugą scenę, która
pojawi się w pobliżu głównej
areny festiwalowej – stadionu
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji. Podobnie jak w
ubiegłych latach ważną częścią imprezy będą inicjatywy,
takie jak galerie sztuki, mural,
bieg uliczny czy teatr. Kluczem
spajającym całość będzie – jak
zwykle –przesłanie budowania pokojowych relacji ponad
granicami kulturowymi i państwowymi. Trwa sprzedaż biletów i karnetów w promocyjnych cenach przez Internet na
eventim i ticketpro oraz w kasie
Oświęcimskiego Centrum Kultury. Tegoroczną nowością są
specjalne pakiety rodzinne.
– In

Obrazy z radzieckim mechanizmem

Autor jest znany przede wszystkim z twórczości filmów animowanych. Był wieloletnim
pracownikiem Studia Filmów
Rysunkowych w Bielsku-Białej.
Współtworzył między innymi
kultowe filmy dla dzieci, jak
„Bolek i Lolek” i „Reksio”.
Wystawa Mariana Cholerka
jest podzielona na dwie części.
Pierwsza prezentuje fotografie
ważnych, znanych z życia kulturalnego i społecznego postaci
z otrzymanymi od artysty orłami. Druga to obrazy przedstawiające nie tylko orły precyzyjnie wykonane z drobnych
części radzieckich zegarków,
ale też znaki zodiaku konie czy
motyle.
– Jedną z pasji Mariana Cholerka jest „malowanie” polskich orłów częściami radzieckich zegarków. Nie ma dwóch
identycznych obrazów. Orłami
tymi obdarowuje wyróżnione
przez siebie osobistości, jak
Prezydenta RP, Andrzeja Wajdę, Krzysztofa Pendereckiego
i innych twórców kultury i polityków. Są to osoby, które ceni,
lubi i szanuje. Dostać orła od
Mariana Cholerka to nobilita-
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Portrety bohaterów
W Oświęcimskim Centrum Kultury
oglądać można wystawę prac malarskich Józefy Momot pt. „Portrety Bohaterów Żołnierzy Wyklętych”.
Wystawa prezentowana będzie
do 8 marca. Na finisaż organizatorzy – Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury
„Grupa na Zamku” zapraszają
3 marca o godzinie 18:30.
„Żołnierze Wyklęci” to ci, którzy nie uznali końca II wojny
światowej i z bronią w ręku
wystąpili przeciw drugiemu
– obok nazizmu – zaborczemu totalitaryzmowi. Stanęli
nie tylko naprzeciw potężnym
siłom nowego agresora, lecz
także wobec jego gigantycznej,
bezwzględnej propagandzie.
Nie mogli zwyciężyć zbrojnie
ani nawet ocalić swojego wi- Autorka prac Józefa Momot
zerunku. Zaciążyło na nich na była członkinią Regionalnego
długie lata odium bandytów.
Stowarzyszenia Twórców Kultury „Grupa na Zamku”.
Pracowała w Bibliotece i Ośrodku Kultury w Zatorze. Malowała akwarelą, farbą olejną,
pastelami, akrylami, rysowała
piórkiem i tworzyła kolaże. Wykonywała mozaiki z kamyków,
tworzyła witraże, zdobiła szkło
i ceramikę. Malowała portrety,
akty, pejzaże, martwe natury,
kwiaty i zwierzęta. Dużą część
jej dorobku artystycznego stanowią również ikony i obrazy
sakralne. Pisała fraszki i limeryki, artykuły do lokalnej prasy.
Zmarła 28 sierpnia 2014 roku.
– adam

Wyśpiewali sukces
Zespół Regionalny Bratkowie, działający od 2011 roku przy Radzie Osiedla
Monowice, odniósł sukces w Ślemieniu.

Fot. zbiory zespołu

wyślę mu swojego. W podziękowaniu dostałem piękny list
i tak mnie to wzruszyło, że pomyślałem, że będę wysyłał orły
dalej, innym znanym osobom.
Lista obdarowanych nie jest
cja – informuje Ewa Krokosińzamknięta, myślę teraz o Ewie
ska-Surowiec, kurator wystawy.
Błaszczyk, sportowcu Jacku
– Oprócz orłów artysta twoWszole – opowiada Marian
rzy również różne wizerunki,
Cholerek.
jak konie, samochody i inne
– Nadal zbieram radzieckie
obrazy, często na zamówienie
zegarki, ale gdy mi ich kiedyś
zainteresowanych. Wizerunek
zabraknie, to będę musiał się
konia otrzymał w prezencie
wziąć za szwajcarskie – przykról Holandii – dodaje kurator.
znaje ze śmiechem artysta.
Ciekawa jest geneza pomysłu
Jednym z wyróżnionych orna wykonywanie orłów.
łem jest aktor Jan Nowicki,
– Oglądałem kiedyś telewizję,
który był gościem na wernisaa w niej relację z wręczania
żu wystawy.
przez prezydenta Polski or– Nie przypuszczałem, że kiederów – pięknych orłów na
dyś spotka mnie przyjemność
szarfie. Wtedy pomyślałem, że
i zobaczenia takiej dużej ilości prac Mariana Cholerka.
Przyznam się, że sądziłem, że
jest ich mniej – stwierdził Jan
Nowicki.
– Masz jakieś mrówcze zapamiętanie w tej robocie. Gratuluję ci nie tylko talentu, ale przede
wszystkim cierpliwości, bo żeby
„grzebać się” w tych radzieckich
drobiazgach, to trzeba mieć żelazne zdrowie i nieprawdopodobnie mocne nerwy – zwrócił
się do Cholerka.
Jan Nowicki, przy okazji wernisażu, promował swoją książkę
Podczas wernisażu w OCK Jan Nowicki (z prawej) gratu- pt. „Białe walce”.
– In
lował Marianowi Cholerkowi talentu i cierpliwości

Do 5 marca w galerii „Tyle światów” Oświęcimskiego Centrum Kultury czynna jest wystawa „Polskie orły z radzieckich zegarów” Mariana Cholerka.
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Podczas XXII Konkursu Kolęd
i Pastorałek odbywającego się
pod hasłem „Bóg do nas wreszcie wyruszył, by dotrzeć do
naszej duszy” Bratkowie zajęli
pierwsze miejsce w kategorii
zespołów regionalnych i wystąpili w koncercie laureatów.
W tym roku konkurs cieszył
się dużym zainteresowaniem.
Do udziału w przesłuchaniach
zgłosiło się ponad pięćdziesięciu pięciu uczestników. Przesłuchania konkursowe ocenia-

ne były w pięciu kategoriach:
dobór repertuaru, opracowanie
muzyczne utworów, poziom
warsztatu wykonawczego, prezentacja na scenie oraz interpretacje utworu, a wykonawcy
zaśpiewali na scenie dwie kolędy lub pastorałki.
Organizatorami
tegorocznego konkursu była parafia
rzymskokatolicka pw. św. Jana
Chrzciciela i Gminny Ośrodek
Kultury „Jemioła” w Ślemieniu.
– In
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Redakcja „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w planach przedsięwzięć wprowadzone przez organizatorów

GŁOŚNIK KULTURALNY
Oświęcimskie Centrum Kultury
ul. Śniadeckiego 24, Oświęcim,
tel./fax: 33 842 25 75
www.ock.org.pl, ock@ock.org.pl

Wydarzenia w OCK
16–28.02 Ferie zimowe
z Oświęcimskim Centrum
Kultury

19.02 godz. 18:00 „Zakochany Chopin” – recital fortepianowy Anny Lipiak w ramach
projektu Dom otwarty z cyklu:
Muzyka – źródło skojarzeń

20.02 godz. 19:00 Koncert
zespołu Turbo w ramach projektu Kultura 50/50
1.03 godz. 17:00 „Klimakterium... i już” – muzyczny
spektakl komediowy

2.03 godz. 16:00 „Złote
Gody” – jubileusz pożycia
małżeńskiego
3.03 godz. 18:30 „Portrety
Bohaterów Żołnierzy Wyklętych” – finisaż wystawy Józefy
Momot
7.03 godz. 16:00 „Pielgrzymka do miejsc śmiesznych” –
program Kabaretu Neo-Nówka
8.03 godz. 17:00 „Kobieta” –
wernisaż
9.03 godz. 16:00 „Złote
Gody” – jubileusz pożycia
małżeńskiego
10.03 godz. 10:00 60. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
– eliminacje powiatowe
12.03 godz. 18:00 „Ale
CZAD!”, czyli podróże Grupy
MoCarta
13.03 godz. 18:00 Karolina
Śleziak Quartet feat. Francesco Angiuli – koncert jazzowy
w ramach projektu Dom
otwarty z cyklu: Muzyka –
źródło skojarzeń

Czytaj obok

14.03 godz. 10:00 „Mózg
w akcji” (grupa wiekowa
10–12 lat) – wykład dra Andrzeja Kędziorskiego w ramach
Oświęcimskiego Uniwersytetu Dziecięcego (PWSZ, ul.
Kolbego 8)
14.03 godz. 11:30 „Ja widzę”
(grupa wiekowa 6–9 lat) – wykład dra Andrzeja Kędziorskiego w ramach Oświęcimskiego
Uniwersytetu Dziecięcego
(OCK, ul. Śniadeckiego 24)

„Nasze Kino”
Oświęcimskie Centrum Kultury
„Królowa Śniegu 2” (b.o.),
prod. Rosja 2014, reż. Alexey
Tsitsilin, 80 minut (3D)
16–18.02 godz. 10:00, 16:00,
19.02 godz. 10:00
„Sen o Warszawie” (12 l.),
prod. Polska 2014, reż.
Krzysztof Magowski, 111
minut
16.02 godz. 17:45
„Przeboje i oldboje” (15 l.),
prod. Czechy 2013, reż. Alice
Nellis, 115 minut
16.02 godz. 20:00,
17–18.02 godz. 17:45, 20:00,
19.02 godz. 20:00
„Pingwiny z Madagaskaru”
(b.o.), prod. USA 2014, reż.
E. Darnell, S.J. Smith, 92
minuty (3D)
20.02 godz. 10:00,
21.02 godz. 16:00,
22.02 godz. 13:00,
23–25.02 godz. 10:00, 16:00,
26.02 godz. 10:00
„Samba” PREMIERA (15 l.),
prod. Francja 2014, reż.
O. Nakache, E. Toledano, 120
minut
20.02 godz. 12:00,

21.02 godz. 17:45, 20:00,
22.02 godz. 14:45, 20:00,
23–26.02 godz. 17:45, 20:00
„Wyspa skarbów” (10 l.),
retransmisja spektaklu familijnego z Królewskiego Teatru
Narodowego w Londynie
w ramach National Theatre
Live, 150 minut
22.02 godz. 17:00

16.03 godz. 16:00 „Złote
Gody” – jubileusz pożycia
małżeńskiego
17.03 godz. 16:30 „Razem
z mamą, razem z tatą” –
warsztaty twórczej aktywności
dla dzieci z rodzicami
19.03 godz. 16:00 „Złote
Gody” – jubileusz pożycia
małżeńskiego
10–12.04 VII Ogólnopolski
Konkurs Modeli Kartonowych
o Puchar Prezydenta Miasta
Oświęcim
10.04 godz. 18:00 „Beltaine
& Glendalough” – irlandzkie
widowisko muzyczno-taneczne

Czytaj obok

23.03 godz. 10:00 „Przedszkolak w podróży dookoła
świata” – turniej przedszkolaków
29.03 godz. 9:30–17:30
Wielki Charytatywny Kiermasz
Wiosenny
29.03 godz. 15:00 „Pedro
y Mari” – recital Marii Kudełki
i Piotra Kudełki

„Dumni i wściekli” PRZEDPREMIERA (13 l.), prod.
Wielka Brytania 2014, reż.
Matthew Warchus, 120 minut
27–28.02 godz. 21:00
„Dzikie historie” (15 l.), prod.
Argentyna, Hiszpania 2014,
reż. Damián Szifron, 122
minuty
27–28.02 godz. 13:45,
2–4.03 godz. 21:00,
5.03 godz. 16:00

„Dumni i wściekli” PREMIERA (13 l.), prod. Wielka
Brytania 2014, reż. Matthew
Warchus, 120 minut
6–12.03

Jazzowe standardy
13 marca o godz. 18:00 w Oświęcimskim
Centrum Kultury odbędzie się koncert
Karoliny Śleziak z zespołem.

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

„Asteriks i Obeliks. Osiedle
Bogów” PREMIERA (b.o.),
prod. Francja, Belgia 2015,
reż. A. Astier, L. Clichy, 85 minut (2D i 3D)
27.02 godz. 10:00 (3D),
16:00 (2D), 17:45 (3D),
28.02 godz. 16:00 (2D),
17:45 (3D),
2–4.03 godz. 16:00 (2D),
17:45 (3D),
5.03 godz. 10:00 (2D), 11:45
(3D),
6–12.03 (3D)
„Ida” (13 l.), prod. Polska,
Dania 2013, reż. Paweł Pawlikowski, 80 minut
27–28.02 godz. 19:30,
2–4.03 godz. 19:30,
5.03 godz. 14:30

24.04 godz. 19:00 „Żarty się
skończyły NA BIS” – program
Kabaretu Paranienormalni

Paranienormalni wracają do
Oświęcimia! To okazja nie tylko
dla tych, dla których z powodu
dużego zainteresowania
zabrakło biletów przy ostatniej
wizycie, ale także dla tych,
którzy chcieliby zobaczyć, jak
przez miniony czas ewoluował
ich najnowszy program.
Bilety w cenie 70 zł i 60 zł,
dostępne w OCK oraz
na www.kabaretowebilety.pl

Galeria „Tyle światów”

do 5.03.2015 „Polskie orły
z radzieckich zegarków” – wystawa Mariana Cholerka
8.03–1.04 „Kobieta”

Wystawy

do 8.03 „Portrety Bohaterów
Żołnierzy Wyklętych” – wystawa prac Józefy Momot
13.02–1.03 Wystawa prac
osób związanych z Oświęcimskim Klubem Fantastyki
i Oświęcimskim Klubem Anime

Uniwersytet Trzeciego
Wieku

17.02 godz. 14:00 „Zawody filmowe” – mówi Maria
Malatyńska
23.02 godz. 9:00 wyjazd do
Muzeum Narodowego w Krakowie na wykład Janusza
Wałka „Człowiek w zwierciadle
malarstwa”

W programie koncertu znajdą się utwory z płyty „Tesna”
Karoliny Śleziak oraz standardy jazzowe. Wokalistce towarzyszyć będą: Przemysław
Strączek (gitara), Francesco
Angiuli (kontrabas) i Grzegorz
Masłowski (perkusja).
Karolina Śleziak w wieku
17 lat napisała piosenkę, którą wykonała razem z orkiestrą
i chórem specjalnie na potrzeby musicalu „Nie lękajcie się”.
Od tego momentu tworzenie
własnych piosenek stało się
dla niej naturalne jak oddychanie. Silnie inspiruje ją jazz,
pop, blues oraz funky i tacy artyści, jak Stevie Wonder, Dianna Reeves, Roberta Gambarini
czy Erykah Badu. Jej płyta „Tesna”, nagrana ze znakomitymi
polskimi muzykami, została
uznana jednym z najlepszych
debiutów polskiej muzyki jazzowej w 2013 roku.

Karolina Śleziak koncertowała
na wielu festiwalach, m.in.: Jazz
w Ruinach, Silesian Jazz Meeting, Silesian Voices oraz na
prestiżowym festiwalu poświęconym kobietom z całego świata Ladies'Jazz Festival w Gdyni.
W sierpniu 2014 roku, nakładem Warner Music Poland, na
rynek trafiła płyta Ladies Jazz
Vol. 8, na której wśród wielu
gwiazd: Shirley Horn, Corrine
Bailey Rae, Randy Crowford,
Dorota Miśkiewicz pojawiła
się Karolina Śleziak z utworem
„Just My Imagination”.
– adam

Muzyka i taniec
Zapraszamy na niezwykłe zderzenie irlandzkiej i bretońskiej muzyki oraz irlandzkiego tańca na żywo.

„Romeo i Julia”, retransmisja
baletu z Teatru Bolszoj w Moskwie, 135 minut
8.03 godz. 18:00
„Bella i Sebastian” (6 l.),
prod. Francja, Niemcy 2013,
reż. Nicolas Vanier, 95 minut
13–19.03

10 kwietnia o godz. 18:00
w Oświęcimskim Centrum
Kultury odbędzie się barwne
widowisko muzyczno-taneczne w wykonaniu zespołu muzycznego Beltaine i grupy tanecznej Glendalough.
„Fru!” (b.o.), prod. Francja
Beltaine to jeden z najciekaw2014, reż. Christian De Vita,
szych zespołów polskiej sce90 minut
ny folkowej. Swoje brzmienie
20–26.03
osiągnął dzięki szczególnej
umiejętności łączenia tradycyj„Biała jak mleko, czerwonej muzyki celtyckiej z muzyką
na jak krew” (12 l.), prod.
współczesną. Styl zawdzięcza
Włochy 2013, reż. Giacomo
także niezwykle bogatemu inCampiotti, 102 minuty
strumentarium. Składają się na
20–26.03
nie charakterystyczne dla muzyki Irlandii, Bretanii i Galicji
„Body/Ciało” (15 l.), prod.
instrumenty, takie jak: skrzypPolska 2015, reż. Małgorzata
ce, irish bouzouki, mandolina,
Szumowska
whistle, bodhran, akordeon,
20–26.03
bombarda, galician bagpipes
„Myszy i ludzie” – retransmisja czy uilleann pipes, a całość
spektaklu z Longacre Theatre w dopełniają instrumenty bliskie
Nowym Jorku w ramach Natio- muzyce rozrywkowej, czyli:
nal Theatre Live, 150 minut
perkusja, gitara basowa oraz
22.03 godz. 18:00
gitara elektryczna.
„Gang Rosenthala” PREMIERA (13 l.), prod. Polska,
Rumunia, USA, Włochy 2013,
reż. Nae Caranfil, 108 minut
13–19.03

Glendalough to najdłużej działający zespół tańca irlandzkiego na Śląsku. Od 2003 roku
nieprzerwanie dzieli się swoją
pasją z polską i zagraniczną publicznością, występując zarówno na dużych festiwalowych
scenach, jak i na kameralnych
klubowych pokazach. Łączy
style taneczne, szukając nowych
możliwości wykorzystania tradycyjnego tańca irlandzkiego.
Wykonuje delikatny taniec
w baletkach i widowiskowy step
irlandzki, a jego wizytówką są
fuzje tańca irlandzkiego z innymi stylami, takimi jak tango
argentyńskie, flamenco, taniec
ludowy, tribal czy jazz.
Koncert w ramach „Miusjik Tour
2015” – trasy koncertowej promującej najnowszy czwarty album studyjny zespołu Beltaine pt.
„Miusjik” (premiera luty 2015).
Bilety w cenie 40 zł.
– adam

kultura

Redakcja „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w planach przedsięwzięć wprowadzone przez organizatorów
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Muzeum Zamek
w Oświęcimiu (w organizacji)
ul. Zamkowa 1, Oświęcim,
tel. 33 842 44 27,
www.muzeum-zamek.pl

Słodki koncert
8 marca o godzinie 17:00
w sali reprezentacyjnej Muzeum Zamek w recitalu „Muzyczna bombonierka” wystąpi
Barbara Stępniak-Wilk.
– Spotkanie z piosenkarką
i jej twórczością to szansa na
uśmiech i odpoczynek, a przy
tym obcowanie ze sztuką na
najwyższym poziomie. Znakomici muzycy – instrumentaliści towarzyszący artystce,
nietuzinkowe instrumentarium
i fantastyczne aranżacje to
dodatkowy walor tego recitalu
– zachęca Monika Sitek z Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
Barbara Stępniak-Wilk jest
autorką i wykonawczynią m.in.
takich przebojów jak „Bombonierka” (duet z Grzegorzem
Turnauem) czy „Słodka chwila
zmian” – piosenek, które
gościły na najwyższych listach
przebojów radiowej Trójki
i listach wielu innych rozgłośni.
Artystka ma w swoim dorobku
m.in. cztery autorskie płyty
i współpracuje ze znakomymi
kompozytorami (A. Zarycki,
A. Brzeziński). Jest ceniona
zarówno w świecie piosenki
popularnej, jak i tej niszowej, kojarzonej z nastrojową,
poetycką Krainą Łagodności.
Na imponującej liście nagród
przyznanych tej artystce i jej

WYDARZENIA W bibliotece
GALERIi KSIĄŻKI na marzec
15 LAT UKH OŚWIĘCIM.
WYSTAWA
2–28.03 Galeria Przechodnia

piosenkom jest m.in. I miejsce
i Nagroda im. Wojtka Bellona na Studenckim Festiwalu
Piosenki w Krakowie oraz
Grand Prix im. Jonasza Kofty
na Ogólnopolskim Przeglądzie
Piosenki Autorskiej OPPA
w Warszawie. Pierwsze szlify
zdobywała w Piwnicy pod
Baranami i krakowskim Kabarecie Loch Camelot, z którym
do dziś jest związana – zatem
jej występy to nie tylko liryczne
zamyślenia, ale i spora dawka
humoru.
Podczas koncertu wystąpią:
Basia Stępniak-Wilk – śpiew,
prowadzenie koncertu, Jasiek
Kusek – fortepian, Paweł Solecki – fagot, melodica, cajon,
EWI, Michał Braszak – kontrabas i Gertruda Szymańska
– instrumenty perkusyjne. Bilety w cenie 20 zł do nabycia
w kasie muzeum od 12 lutego.

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

Poranek z Pinokiem
22 lutego o godz. 12:00 w Café Bergson odbędzie się poranek
teatralny dla dzieci.
Tym razem najmłodsi zobaczą „Pinokia” – spektakl przygotowany na podstawie bajki włoskiego prozaika Carla Collodiego
w wykonaniu Studia Małych Form Teatralnych ART-RE z Krakowa. Czas trwania: 40 minut, wstęp wolny. Rezerwacja bezpłatnych biletów: cafe@ajcf.pl (ilość miejsc ograniczona).

70. ROCZNICA WYZWOLENIA KL AUSCHWITZ.
WYSTAWA
2–28.03
teren przed Biblioteką
WIELKIE OTWARCIE RADIA
OŚWIĘCIM
Słuchajcie nas na radiooswiecim.pl
2.03 Biblioteka
TEATRZYK „ROZWESOŁEK”
Zajęcia teatralne dla dzieci
6–12 lat
2.03; 9.03; 16.03; 23.03;
30.03 godz. 16:00
Aula
FUN ENGLISH
Zajęcia językowe z programem
komputerowym, na zapisy
2.03; 4.03; 9.03; 11.03;
16.03; 18.03; 23.03; 25.03;
30.03
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
2.03; 30.03 godz. 17:00
Klasopracownia I p.
KONWERSACJE W JĘZYKU
ANGIELSKIM
2.03; 9.03; 16.03; 23.03;
30.03 godz. 17:30
Klasopracownia I p.
CZYTANIE UZDRAWIA
Czytanie na oddziale dziecięcym oświęcimskiego szpitala
3.03; 17.03; 31.03 godz.
14:00 Szpital
MŁODY BADACZ
Zajęcia edukacyjne na zapisy
dla dzieci w wieku 5–7 lat
3.03; 17.03; 31.03 godz.
16:30
Informatorium

Kuchnia społeczna
28 lutego o godz. 16:00
kolejne spotkanie w ramach
Kuchni społecznej w Café
Bergson.
Uczestnicy wydarzenia powinni przynieść własnoręcznie
wykonane danie wegańskie,
czyli takie, które nie zawiera
w sobie mięsa (w tym i ryb)
oraz żadnych produktów
pochodzenia zwierzęcego.
W zamian będą mogli skosztować bezpłatnie dań innych
uczestników spotkania. Podczas akcji będą zbierane datki
przeznaczone na potrzeby
OTOZ Animals w Oświęcimiu.
Celem kuchni społecznej jest
przede wszystkim promocja
diety wegańskiej, opartej na
produktach roślinnych.

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

KONWERSACJE W JĘZYKU
NIEMIECKIM
3.03; 10.03; 17.03; 24.03;
31.03 godz. 18:00
Klasopracownia I p.
ŚWIAT ILUSTROWANY
SŁOWEM
Zajęcia językowe i filmowe dla
osób z dysfunkcjami wzroku
4.03 godz. 10:00
Multimedia i Klasopracownia
parter
Pierwsze spotkanie Kuchni społecznej odbyło się we
wrześniu ubiegłego roku

TACTIC – KLUB MIŁOŚNIKÓW GIER PLANSZOWYCH
4.03; 11.03; 18.03; 25.03
godz. 17:00
Kawiarnia prasowa
AKADEMIA MALUCHA
5.03 godz. 10:00 „Idziemy do
ZOO”
19.03 godz. 10:00 „Bawimy
się kolorem zielonym”
Klasopracownia I p.
MISTRZOWIE KODOWANIA
Warsztaty programowania dla
dzieci
5.03; 12.03; 19.03; 26.03
godz. 16:00
Klasoprac. parter
UNIWERSYTET
BIBLIOTECZNYCH ŻAKÓW
5.03 Jak powstaje książka?
12.03 Jak powstaje komiks?
19.03 Warsztaty językowe.
Gość specjalny: logopeda,
Kinga Głozak-Zeman
26.03 Jak wygląda praca
w wydawnictwie? Gość specjalny: redaktorzy „Głosu Ziemi
Oświęcimskiej”
Zajęcia odbywają się o godz.
16:30 w Auli
BAJKOWE KINO
W MIKROŚWIECIE ZABAWY
6.03; 27.03 godz. 17:00
Multimedia
PODRÓŻE W CZASIE
I PRZESTRZENI
Otwarte zajęcia edukacyjne dla
dzieci w wieku 3–7 lat
10.03; 24.03 godz. 16:30
Informatorium
Bi CLUB FILMOWY
Dyskusyjny Klub Filmowy
11.03 godz. 17:00
Multimedia
SPOTKANIE Z HIMALAISTKĄ
ALEKSANDRĄ DZIK
Spotkanie organizowane przez
PTTK oddział Oświęcim
11.03 godz. 17:30
Aula

Z PRAWEM NA CO DZIEŃ
Prawo spadkowe cz. 2
Wykład prowadzi Kancelaria
Surowiec & Partner
11.03 godz. 18:00
Klasopracownia parter
AKADEMIA RODZICA
Zajęcia na zapisy
w Mikroświecie Zabawy
16.03 godz. 17:00
Aula

Grupa IX
prowadzi Agnieszka
Jakubowska
6.03; 20.03 godz. 16:00
Grupa X
prowadzi Anna Krawczyk
10.03; 24.03 godz. 12:30
Grupa V NOWA!
prowadzi Natasza Burczyk
26.03 godz. 13:00
Rozpoczęcie zajęć!
„JEDNOCZEŚNIE”
SPOTKANIE Z ANDRZEJEM
PONIEDZIELSKIM
20.03 godz. 18:00
Informatorium

DEMONTAŻE LITERATURY
Trzy kwadranse o tekstach.
18.03 godz. 18:00
Aula
PORA NA @KTYWNEGO
SENIORA
„To tak jak w kinie” – spotkania z adaptacją filmową
19.03 godz. 10:00
Multimedia
ZABOOKOWANI. DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
dla młodzieży
20.03 godz. 16:45
Klasopracownia I p.
PORA NA @KTYWNEGO
SENIORA
„Dawno temu w naszym mieście” – spotkania z historią
26.03 godz. 10:00
Aula

NOC MATURZYSTÓW
20.03 godz. 20:00–21.02
godz. 2:00
Zgłoszenia telefonicznie: 33
847 98 16 lub mailowo: marketing@mbp-oswiecim.pl

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
dla dorosłych
26.03 godz. 17:30
Sala Konferencyjna
PORA NA @KTYWNEGO
SENIORA
Infogeneracja – warsztaty
komputerowe
Klasoprac. parter
Grupa I
prowadzi Agnieszka Tracz
10.03; 24.03 godz. 9:00
Grupa II
prowadzi Mariusz Fik
10.03; 24.03 godz. 11:00
Grupa III
prowadzi Jonasz Brzeźniak
10.03 godz. 14:00
Zakończenie zajęć!
Grupa III NOWA!
prowadzi Jonasz Brzeźniak
24.03 godz. 14:00
Rozpoczęcie zajęć!
Grupa IV
prowadzi Urszula Kuś
12.03; 26.03 godz. 11:00
Grupa V
prowadzi Marek Kamiński
12.03 godz. 13:00
Zakończenie zajęć!
Grupa VI
prowadzi Mariola Drosd
3.03; 10.03; 17.03; 24.03;
31.03 godz. 16:00
Grupa VII
prowadzi Mariola Drosd
4.03; 11.03; 18.03; 25.03
godz. 14:00
Grupa VIII
prowadzi Anna Owczarek
11.03; 25.03 godz. 9:00

NAUKOWA NOC
Z ANDERSENEM
27.03 godz. 20:00–28.03
godz. 6:00
Zapisy na Noc z Andersenem
przyjmujemy od 2–21 marca
w Bibliotece Młodych.
Liczba miejsc jest ograniczona.
Pierwszeństwo mają osoby
nieuczestniczące do tej pory
w Nocy z Andersenem.
DORADZTWO FINANSOWE
Reforma emerytalna – co się
zmieniło, jaka będzie moja
emerytura (wykład + możliwość indywidualnych pytań,
porad)
30.03 godz. 18:00
Aula
KAMPANIA ZACZYTANI
Zbiórka książek dla dzieci
przebywających na Oddziale
Dziecięcym Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu, Biblioteka
Młodych w godzinach otwarcia
Biblioteki
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kultura

prezentuje Łukasz szymański

Oświęcimskie uliczki
Zdjęcia przedstawiają ulicę Kościelną (przed wojną ul.
Szpitalna)
Lata 30.
XX wieku
(zbiory własne)

1992 r.
(zbiory
własne,
autor
fotografii
Jerzy Kot)

pejzaż za mgłą

BOGNA WERNICHOWSKA

Bachusowe uciechy

T

o były naprawdę szalone dni – wbrew
materialnym
troskom, często przykrej zimowej aurze i wszelkim
przeciwnościom, od jakich
nigdy nie było wolne ludzkie
życie. Czas od tłustego czwartku do ostatniego wtorku karnawału – kiedy wszyscy bez
względu na społeczną sferę
święcili w Galicji „bachusy”.
Tą starą nazwą wywodzącą się
od imienia antycznego boga
Bachusa, pana wina, biesiad
i swawolnych uciech, określano aż do drugiej połowy XIX
stulecia – ostatki.
Co wieczór odbywały się
zabawy – od balów w wyższych
sferach poczynając, na tańcach
w oberżach kończąc. Bawiono się też w prywatnych domach, zapraszając krewnych,
przyjaciół i sąsiadów. Szefowie
w urzędach, majstrowie cechowi patrzyli przez palce na niewyspanych podwładnych kiwających się nad biurkami czy
stołami w pracowniach. Sami
zresztą mieli za sobą zarwaną
noc spędzoną z bliskimi na zabawach i biesiadach.
Na handlowe obroty liczyć mogli tylko właściciele
składów trunków, delikatesów i wszelakiej galanterii.
W ostatnich dniach karna-

nagłaśniamy

wału wielu panów kupowało
białe rękawiczki, nowe kamizelki i lakierki. Panie – szczególnie te mniej zasobne czy
oszczędne nabywały wstążki
i rozmaite przybrania, jakie
miały odświeżyć sfatygowane
czy opatrzone balowe toalety
i nadać im urok nowości.
W ostatni wieczór karnawału na ulicach Krakowa,
Lwowa, ale też mniejszych
miast i miasteczek panował
od zmroku ożywiony ruch.
Dorożki i prywatne ekwipaże woziły panie i panny
w wieczorowych toaletach na
zabawy. Młodzi mężczyźni
w wizytowych ubiorach z jedwabnymi szalami zarzuconymi na czarne palta i kamaszach
chroniących lakierki od śniegu
czy błota spieszyli raźnym krokiem do domów, gdzie zostali
zaproszeni. Orkiestry stroiły
instrumenty.
Jako że wszelkie zabawy
skończyć się miały o północy
zbierano się wkrótce po zmroku, by ruszyć w tany. Starsi
wiekiem goście zasiadali przy
stolikach – mężczyźni rozgrywali partyjki kart, dojrzałe
niewiasty lustrowały tańczącą
młodzież, omawiając szanse epuzerów i młodzieńców
w wieku do ożenku. Ubolewano nad pannami, które nie za-

kamila drabek

Przeciw stereotypom

H

istoria wojen znana
ze szkolnych podręczników przedstawia
herosów,
wojowników, rycerzy, żołnierzy.
Różnie się ich nazywa zależnie od czasu i miejsca zdarzeń.
Utrwalony kulturowo obraz
pokazuje mężczyzn wyruszających na wojnę i kobiety oczekujące ich powrotu. Nieliczne
z nich zapisały się w historii jako
„mężne”, czyli… działające jak
mężczyzna.
Książka „Kobiety wojny.
Między zbrodnią a krzykiem
o godność”, wydana przez

Lata 80. lub 90.
ubiegłego
wieku
(ze zbiorów
śp. Zdzisława
Nowaka)

Konkurs
Na Czytelników „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” czekają trzy
egzemplarze książki „Kobiety wojny. Między zbrodnią
a krzykiem o godność”. Aby je otrzymać należy poprawnie
wypełnić zamieszczony obok kupon, nakleić na kartę
pocztową i dostarczyć do 18 marca 2015 r. do redakcji
„Głosu Ziemi Oświęcimskiej”, Oświęcimskie Centrum
Kultury, ul. Śniadeckiego 24.
Nazwiska wylosowanych osób
ukażą się w marcowym wydaniu GZO.

Ulica Kościelna
w 2014 r.

Konkurs przeznaczony dla osób pełnoletnich.
Dostarczenie kuponu jest równoznaczne z zaakceptowaniem
regulaminu konkursu, który jest dostępny
w redakcji oraz na stronie ock.org.pl/.

ręczyły się w karnawale ani nie
zdołały zdobyć starającego…
Jak wyglądała ostatnia karnawałowa zabawa w krakowskim, profesorskim domu Estreicherów w drugiej połowie
XIX wieku opisała barwnie
w swej książce o życiu towarzyskim i obyczajowym Krakowa – Maria Estreicherówna.
Tańczono ochoczo aż do północy, nie zasiadając w ten wieczór – jak to było w zwyczaju
– do kolacji w jadalni. Częstowano się tylko małymi przekąskami i drobnymi słodyczami
z bufetu – tak aby nie tracić
czasu na biesiadę. Ważniejsze
były tańce…
W Krakowie – i całej zachodniej Galicji ostatnim tańcem przed wybiciem północy
był staroświecki, ale wciąż
lubiany drabant – stawały do
niego wszystkie pary, nawet
ludzie starsi towarzyszący na
zabawie dorosłym dzieciom.
(W późniejszych czasach drabanta zastąpił melancholijny
walc). Kiedy pary kilkakrotnie
okrążyły salon, a zegar wybił
dwunastą, w drzwiach do salonu pojawiał się jeden z domowników „przebrany niby
za księdza w długim ciemnym
szlafroku i szlafmycy. W jednej
ręce trzymał miotłę, w drugiej
tacę z popiołem. Poprzedzali
Fundację na rzecz MDSM pod
redakcją naukową Alicji Bartuś, ukazuje fakty, których na
próżno szukać w podręcznikach do historii. Teksty przygotowane przez naukowców
pozwalają spojrzeć na problematykę kobiet w konfliktach
zbrojnych z innych niż stereotypowe punktów widzenia.
Ukazują na przykład pozycję
kobiet w XX-wiecznych systemach totalitarnych – nazizmie i stalinizmie. Analizują
gwałt jako zbrodnię wojenną
w oparciu o fakty dotyczące
seksualnych niewolnic w armii cesarza Hirohito, ofiar
w Rwandzie, byłej Jugosławii
i w Kongu. Książka zawiera
również rozważania na temat
żon esesmanów z Auschwitz
– pierwszych Niemek, które

go dwaj młodzi chłopcy z zapalonymi świecami. Ksiądz
rozpędzał tańczących miotłą i posypywał popiołem”
– wspominał ostatnie chwile
karnawału profesor Karol Estreicher.
Później zasiadano do biesiady – smacznej, choć postnej. Podawano rozmaite dania
z ryb, jaj i serów, rozmawiając
później do piątej rano, kiedy
to sygnaturki w krakowskich
kościołach wzywać zaczęły na
ranną mszę. Kościoły zapełniały się wówczas wracającymi
z zabaw i biesiad – niektórzy
przysypiali w ławkach. Tych
ostatnich księża obficie traktowali święconą wodą i popiołem „tak że niejeden nie mógł
potem doczyścić pobrudzonego kołnierza wizytowego
paltota” – jak pisał inny galicyjski pamiętnikarz Kazimierz
Girtler.
Za pannami, nawet całkiem młodymi, które nie zdołały zaręczyć się w karnawale,
biegali psotni chłopcy, starając się przyczepić im niepostrzeżenie do spódnicy klocek
drewna albo, co gorzej, kurzą
czy indyczą łapę, stąd niektóre
dziewczęta obawiały się wychodzić z domu w ten dzień
bez asysty ojca czy brata. Takie
psikusy płatano też mężczyznom – zdeklarowanym starym kawalerom, chociaż czyniono to ostrożniej, obawiając
się ciosu laską, którą w tamtej
epoce nawet sprawni panowie
nosili dla zwyczaju i elegancji.
			
były świadkami zagłady więźniów; na temat codzienności
więźniarek w obozach koncentracyjnych i łagrach. Poza tym
czytelnik zapozna się z ciekawym, raczej nieujawnianym
wątkiem z życia Coco Chanel
i innymi interesującymi, dotąd
szerzej niepopularyzowanymi
faktami historycznymi.
Autorzy zebranych w książce tekstów reprezentują różne
dziedziny nauki: historię, socjologię, prawo, politologię,
filozofię, polonistykę i kulturoznawstwo. Pozwoliło to spojrzeć na prezentowany temat
z różnych punktów widzenia.
Teksty skłaniają do głębokiej
refleksji nie tylko czytelników
zainteresowanych rzeczywistością XX wieku.		

Kupon konkursowy

Pytanie: Jakie instytucje wsparły wydanie książki
„Kobiety wojny. Między zbrodnią a krzykiem o godność”?
Odpowiedź: ...........................................................
..............................................................................
Imię i nazwisko: .....................................................
Numer telefonu: .....................................................

rozmaitości
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Reklama

Fundatorem nagród
jest Wydawnictwo

KUPON
krzyżówka 2/2015
Litery uporządkowane od
1 do 22 utworzą rozwiązanie – przysłowie, które wraz
z kuponem nr 2 naklejonym
na kartę pocztową należy
dostarczyć do 18 marca
2015 r. do redakcji GZO,
Oświęcimskie Centrum
Kultury, ul. Śniadeckiego 24 w Oświęcimiu.
Na zwycięzcę losowania
czeka nagroda książkowa.
Prawidłowe rozwiązanie
krzyżówki nr 1/2015 brzmi:
„Cierpienie daje prędką dojrzałość”. Nagrodę książkową
ufundowaną przez Wydawnictwo Czwarta
Strona otrzymuje
p. Izabela Żmuda
z Zatora.
Gratulujemy i prosimy
o kontakt z redakcją.

Poziomo:
1. Artysta z teatru;
2. Oszklony z nowalijkami;
* Fotografia;
3. Cięgi, baty;
4. Wynalazek Edisona;
* Opiekun muzeum;
5. Powierzchnia kuli;
6. Odwrotna strona monety;
* Barwny ptak łowny;
7. Poci się nad nim uczeń;
8. Spacerowa ulica;
* Nicpoń, gałgan;
9. Stawiane wymaganie;
10. Działowa lub nośna;
* Przyjemny zapach;
11. Miasto z Muzeum Powozów
i z pałacem Lubomirskich;
12. Jednostka masy brylantów;
13. Dzierżawa placówki handlowej;
14. Eminem albo Liroy;
15. Kutwa, chciwiec;
16. Ciało płynne;
17. Domek działkowicza;

ogłoszeniA DROBNE
Pożyczka bez BIK
tel. 697-907-396
Sprzedam dom wolno stojący
siedmioizbowy + garaż.
Cena 139 tys. do negocjacji.
48-231 Lubrza, ul. Nowej Naprawy 33, woj. opolskie.
Telefon kontaktowy 666 071 953

GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ

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

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) Zbędny jest balastem;
* Pojazd dla króla;
B) Silny napar z liści herbacianych;
C) Wyspa na rzece;
* Grat;
D) Koncertowe podium;
E) Główny komputer w sieci;
* Cel łucznika;
F) Porywisty wiatr utrudniający
żeglugę;
G) Zbiór map;
* Fioletowa odmiana kwarcu;
H) Dawniej kiep;
I) Lichy wyrób;
* Najwybitniejszy mówca rzymski;
J) Struś z Ameryki Płd.;
K) Ma źródło i ujście;
* Część pożyczki państwowej;
L) Na pagonie u kaprala;
Ł) Poobiednia drzemka;
M) Broń osy;
N) Chęć;
O) Naród;
P) Muzułmański kościół.

KOLEJNE WYDANIE
„Głosu Ziemi
Oświęcimskiej”
23.03.2015 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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sport

UKH Unia Oświęcim oraz miasto Oświęcim Hokeiści Unii przystąpią do najważniejszej fazy rozgrywek
z szóstego miejsca
zapraszają do hali lodowej

Wszystko od początku

Hokejowe ferie!
Zimowe ferie z hokejem – to
superoferta dla najmłodszych!
UKH Unia Oświęcim oraz
miasto Oświęcim są organizatorami corocznego cyklu
i zapraszają do hali lodowej.
Tam w ramach „Hokejowych
ferii” odbywają się zajęcia dla
dziewcząt i chłopców w wieku
od 6 do 12 lat. Mile widziani są
wszyscy rozpoczynający swoją
przygodę z hokejem na lodzie.
– Spotkania w czasie ferii obejmują cykl sześciu minitreningów na lodowisku – informuje
Katarzyna Kot, prezeska UKH
Unii Oświęcim.
– Z kolei zajęcia w sali gimnastycznej hali lodowej pozwolą
doskonalić koordynację i równowagę. Będą zabawy i gry zespołowe, a przede wszystkim
unihokej. Odbędzie się także
spotkanie z Michałem Bacą, byłym zawodnikiem Unii, a obecnie międzynarodowym sędzią

hokejowym. Porozmawiamy
o historii oświęcimskiego hokeja młodzieżowego, zasadach
fair play oraz zaletach uprawiania sportu. Każdy z uczestników zajęć otrzyma certyfikat
uczestnictwa oraz pamiątkowe
zdjęcie – dodaje Katarzyna Kot.
Hokejowe spotkania odbywać
się będą w każdy poniedziałek, środę i piątek w okresie
zimowych ferii od godz. 13:30
(16 lutego, 18 lutego, 20 lutego,
23 lutego, 25 lutego, 27 lutego).
Projekt „Hokejowe ferie 2015”
jest współfinansowany przez
miasto Oświęcim.
UKH Unia Oświęcim zaprasza
także na cotygodniowe zajęcia
„Hokejowej szkółki”. Odbywają
się one w czwartki od godziny
18:00 na oświęcimskim Białym
Orliku przy Szkole Podstawowej nr 5.
– mac

Pierwsza edycja turnieju o „Puchar
Wolności” zakończyła się zwycięstwem
Ślązaków

Pod koszem
w Oświęcimiu
Pierwsza edycja międzynarodowego turnieju koszykówki
o „Puchar Wolności” w Oświęcimiu dla Pogoni Ruda Śląska!
Zawody rozegrane w Powiatowym Zespole nr 1 upamiętniły
70. rocznicę Wyzwolenia Miasta i hitlerowskiego obozu zagłady KL Auschwitz-Birkenau.
W zawodach wystąpiły cztery
drużyny złożone z 15-latków
i młodszych zawodników. Reprezentowani byli gospodarze
– UKS Kadet Oświęcim oraz
Regis Wieliczka, Pogoń Ruda
Śląska oraz słowacki – BK MŚK
Keżmarok.
Na inaugurację Regis Wieliczka wygrał z Pogonią Ruda Śląska 72:61. W drugim spotkaniu
koszykarze z „Solnego Miasta”
rozgromili Słowaków z Keżmaroku 105:51. W kolejnej grze
na parkiecie zaprezentowali się
oświęcimianie. Ich rywalem
była ekipa ze Słowacji. Tylko
początek należał do gości. Później na boisku zdecydowanie
dominowali już podopieczni
Wojciecha Porębskiego. Ostatecznie Kadet zwyciężył 98:29.
Bardzo ciekawe widowisko
zobaczyli kibice na początek
drugiego dnia imprezy. Oświęcimianie mierzyli się z Regisem
i wynik do końca był sprawą
otwartą. W końcówce najwięcej
zimnej krwi zachował gracz gospodarzy – Mateusz Hnatyszyn.
To właśnie on zdobył rozstrzygające punkty. O pierwszym
miejscu w turnieju decydowała zatem konfrontacja Pogoni
Ruda Śląska z Kadetem.

– To był dla nas drugi mecz
z rzędu, co okazało się niestety
decydujące – podkreśla Wojciech Porębski, trener zespołu
z Oświęcimia.
– Po prostu zabrakło nam sił.
Rywal był wypoczęty i skrzętnie ten fakt wykorzystał. Generalnie jestem zadowolony z postawy swoich podopiecznych.
Drużyna udowodniła, że drzemie w niej olbrzymi potencjał powiedział Wojciech Porębski.
Organizatorem imprezy był
UKS Kadet Oświęcim, Miejskie
Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu
oraz miasto Oświęcim. Indywidualnie wyróżniono: Roberta
Hudaka, Jakuba Gunię, Mateusza Hnatyszyna, Tomasza
Pustelnika i Bartosza Jasicę.
MVP turnieju został Tomasz
Krzymiński.
Wyniki turnieju o „Puchar Wolności”:
Regis Wieliczka – Pogoń Ruda Śląska 72:61
Regis Wieliczka – BK MŚK Keżmarok 105:51
Kadet Oświęcim – BK MŚK Keżmarok 98:29
Kadet Oświęcim – Regis Wieliczka
62:58
Kadet Oświęcim – Pogoń Ruda
Śląska 48:75
Pogoń Ruda Śląska – BK MŚK Keżmarok 67:65
Kolejność:
1. Pogoń Ruda Śląska, 5 pkt
2. Regis Wieliczka, 5 pkt
3. UKS Kadet Oświęcim, 5 pkt
4. BK MŚK Keżmarok, 3 pkt

– mac

Dobiega końca sezon zasadniczy w hokejowej ekstralidze.
W momencie rozpoczęcia fazy
play-off wszystkie dotychczasowe wyniki pójdą w niepamięć. Wszystko wskazuje na to,
że oświęcimska Unia przystąpi
do najważniejszej fazy rozgrywek z szóstego miejsca. Strata
do piątego Podhala Nowy Targ
jest bowiem zbyt duża. Biało-niebiescy zapowiadają jednak
walkę do końca...
Właśnie „Szarotki” były ostatnim rywalem podopiecznych
Josefa Dobosza przed reprezentacyjną przerwą. W małopolskich derbach górą byli
oświęcimianie, ale Unia wygrała dopiero po serii rzutów
karnych.
– Trudno gra się z Podhalem.
To młody, charakterny zespół –

Hokeiści Unii pokonali nowotarskie Podhale w ostatnim
meczu przed reprezentacyjną przerwą
Fot. mac

mówił po końcowej syrenie autor rozstrzygającego trafienia,
Grzegorz Piekarski.
Wszystkie konfrontacje oświęcimsko-nowotarskie w tym
sezonie były wyjątkowo wy-

równane. Kończyły się jednobramkowymi
zwycięstwami
(dwa razy wygrała Unia, raz
Podhale) lub po serii najazdów
(po jednym zwycięstwie oświęcimian i górali). W ostatnim
spotkaniu ciekawiej na lodzie
zrobiło się w momencie, gdy
Damian Kapica uderzeniem
z nadgarstka pokonał Michala
Fikrta. Gospodarze odpowiedzieli za sprawą Filipa Komorskiego, ale jeszcze przed
drugą przerwą kuriozalnego
gola (brak komunikacji między bramkarzem i obrońcami)
strzelił Kasper Bryniczka.
W trzeciej tercji sytuację jeden
na jeden z Ondrejem Raszką
Biało-niebiescy mogą już przygotowywać się do rozstrzywykorzystał Mateusz Adamus
gającej fazy play off
i potrzebna była dogrywka.
Fot. mac

Pierwsze transfery solarzy. nowy bramkarz i pomocnik

Daniel Bomba za Kamila Talagę

Z zespołem oświęcimskiej Soły
pożegnał się absolutny numer jeden w bramce drużyny
z Plant – Kamil Talaga. W rundzie rewanżowej będzie on
reprezentował barwy czwartoligowego Halniaka z Makowa
Podhalańskiego. Zastąpi go
Daniel Bomba. Jest też nowy
pomocnik. Mowa o Dariuszu
Zapotocznym.
Odejście Kamila Talagi to niewątpliwie spora strata dla zespołu. Ten golkiper trafił do
Soły przed sezonem 2013–14
i od razu wywalczył sobie pozycję numer jeden w bramce.
Po dwóch pełnych sezonach
i rundzie jesiennej obecnych
rozgrywek pożegnał się z klubem z powodów osobistych.
W barwach Soły rozegrał 75
spotkań.
W jego miejsce pozyskano Daniela Bombę. Czy uda mu się
wygrać rywalizację o miejsce
między słupkami z Marcinem
Koprem? Bomba jest wychowankiem Victorii Witkowice
Dolne. Reprezentował też barwy LKS-u Nieciecza, Kmity
Zabierzów, Popradu Muszyna,
Sandecji Nowy Sącz i Limanovii. Innym z pozyskanych
graczy jest występujący w linii
środkowej – Dariusz Zapotoczny (wychowanek Otmętu Krap-

kowice). Grał też w katowickiej
„Gieksie” i Odrze Opole.
– Zapowiada się bardzo ciekawa rywalizacja między Danielem Bombą i Marcinem
Koprem w bramce – cieszy się
Sebastian Stemplewski, grający
trener oświęcimskich solarzy.
– Może ona wyjść jednemu
i drugiemu tylko na dobre.
Drużyna ma za sobą obóz przygotowawczy w Szczyrku. Jestem przekonany, że praca wykonana w górach zaprocentuje
w rundzie wiosennej – powiedział Sebastian Stemplewski.
Podczas zgrupowania Soła
rozegrała sparing z GKS-em
Radziechowy.
Oświęcimianie zwyciężyli 2:0, po golach
Przemysława Knapika i Artura
Czarnika. Wcześniej rozgromili rezerwy bielskiego Podbeskidzia 5:1 (dwa gole Przemysława
Knapika i jeden Łukasza Ząbka, Dawida Skiernika, Jakuba
Snadnego).
Sporo zmian kadrowych można się spodziewać w drugim
zespole Soły. Najważniejsza nastąpiła na stanowisku trenera.
Z klubem rozstał się Tomasz
Borowczyk, trafił do Strumienia z Polanki Wielkiej (oświęcimska klasa A). Wiadomo, że
w rundzie wiosennej „dwójkę”
poprowadzi najlepszy strze-

lec i niekwestionowany lider
pierwszego zespołu Soły – Paweł Cygnar.
Po rundzie jesiennej Soła
zajmuje pozycję wicelidera
w trzeciej lidze ze stratą trzech
punktów do prowadzącej Wisły
Sandomierz. Czy podopiecznym Sebastiana Stemplewskiego
uda się zająć pierwsze miejsce,
gwarantujące udział w barażach

W dodatkowym czasie goli nie
było, więc decydowały najazdy.
Po stronie Unii trafił Lubomir
Vostako i Grzegorz Piekarski (pomylił się Jirzi Zdenek),
a karnego dla Podhala wykorzystał tylko Damian Kapica
(pudła Jegora Omieljanienki
oraz Kaspra Bryniczki).
– Przyjechaliśmy do Oświęcimia nie przegrać tego meczu
– rozpoczyna Marek Ziętara,
trener Podhala. – Zdobyliśmy
punkt, który jest dla nas wyjątkowo cenny. Ciągle mamy bezpieczną przewagę nad Unią. Ten
wynik odbieram jako remisowy,
bo karne to zawsze loteria – powiedział trener „Szarotek”.
– Chwała drużynie, że się nie
poddała – mówi prowadzący
oświęcimian, Josef Dobosz.
– Dwukrotnie doprowadzaliśmy do remisu, by w karnych
pokonać rywala. Derbowa wygrana zawsze ma swój smak.
Po 40. kolejce liga przystopowała z powodu udziału polskiej
reprezentacji w turnieju z cyklu Euro Ice Hockey Challenge
w Toruniu. Trener kadry – Jacek Płachta powołał aż trzech
zawodników Unii. Do Mateusza Bepierszcza i Kamila Kalinowskiego w trybie awaryjnym dołączył Filip Komorski.
Wychowanek stołecznej Legii
zastąpił Leszka Laszkiewicza.
Pierwotnie zmiennikiem popularnego „Laszki” miał być
Dariusz Gruszka, ale napastnik nowotarskich „Szarotek”
narzekał na uraz barku. Szkoleniowiec postawił zatem na
Filipa Komorskiego.
– mac
o drugą ligę? Przypomnijmy, iż
w wyniku losowania o miejsce
w drugiej lidze powalczą najlepsze trzecioligowe zespoły z grupy małopolsko-świętokrzyskiej
i łódzko-mazowieckiej. W tej
ostatniej zdecydowanie prowadzi Radomiak. Po rundzie jesiennej drużyna z Radomia ma
aż 11 punktów więcej od wicelidera – warszawskiego Ursusa.
Wiele więc wskazuje na to, że
ewentualne mistrzostwo Soły
skazuje oświęcimian na baraż
właśnie z Radomiakiem.
– mac

Na półmetku trzecioligowych rozgrywek solarze są wiceliderem ze stratą trzech punktów do Wisły Sandomierz
Fot. mac
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Piłkarskie święto z okazji 70. rocznicy oswobodzenia Oświęcimia i hitlerowskiego
obozu zagłady KL Auschwitz-Birkenau

Śnieżne derby dla solarzy
Tradycji stało się zadość. Po raz
kolejny w ostatnią styczniową
niedzielę o „Puchar Prezydenta
Miasta” walczyły dwie oświęcimskie drużyny piłkarskie. Pojedynki między Unią i Sołą upamiętniają wyzwolenie Oświęcimia
i obozu zagłady KL Auschwitz-Birkenau. Podobnie jak przed
rokiem, na śnieżnym puchu wygrał wyżej notowany zespół.
– Derbowe zwycięstwo zawsze
cieszy i ma swój smak – podkreśla Sebastian Stemplewski,

trener trzecioligowego wicelidera z Oświęcimia.
– Był to nasz trzeci mecz w tym
roku, a pierwszy wygrany. Wcześniej zremisowaliśmy z Nadwiślanem Góra 1:1 i przegraliśmy
z bielskim Rekordem 4:5. Teraz
najważniejsze, aby dobrze przepracować okres przygotowawczy
przed rundą rewanżową – dodaje trener Soły.
Przed rokiem D&R Unia
przegrała na swoim stadionie
w styczniowych derbach z Sołą

1:4 (0:3). Dwa gole dla gości
strzelił wówczas Łukasz Ząbek,
a po jednym Paweł Cygnar i Jakub Snadny z rzutu karnego.
Honorowe trafienie dla biało-niebieskich było autorstwa Sebastiana Chojnowskiego. Teraz
było bardzo podobnie. Spotkanie także rozegrano na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji (tam gdzie swoje
mecze ligowe gra Unia), choć
nominalnym gospodarzem byli
solarze. Okazały puchar z rąk

prezydenta Oświęcimia, Janusza
Chwieruta znowu odebrał kapitan Soły – Paweł Cygnar.
Wynik strzałem z dystansu
otworzył Grzegorz Talaga. Na
2:0 dla Soły z rzutu karnego
podwyższył wychowanek Unii
– Jakub Snadny, który wcześniej był faulowany w obrębie
„szesnastki”. Biało-niebiescy
„wrócili do gry”, kiedy również z „jedenastki” trafił Dawid
Adamczyk. Losy derbowego
spotkania potężnym uderze-

niem definitywnie rozstrzygnął
Snadny.
– To dla nas szczególnie ważny
okres przygotowawczy, od którego bardzo wiele zależy – nie
kryje Jakub Korba, trener D&R
Unii Oświęcim.
– Na półmetku rozgrywek jesteśmy liderem okręgówki i mamy
jasno sprecyzowany cel, jakim
jest awans do czwartej ligi. Po
wygranej w pierwszym sparingu z Orłem Ryczów 5:1, przyszła
porażka w derbach. Najważniejsze jednak, że kultywowana jest
tradycja oświęcimskich derbów,
bo wynik jest sprawą drugorzędną. Przy tak dużym śniegu
trudno bowiem mówić o grze
w futbol. Są sztuczne boiska,
a najbliższe nieopodal „na Sole”.
Tam rzeczywiście można było-
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by pokopać piłkę. To taka moja
mała sugestia, jeśli chodzi o kolejne derby za rok – powiedział
Jakub Korba.
SOŁA Oświęcim – UNIA Oświęcim 3:1 (1:0)
Bramki: 1:0 G. Talaga 25, 2:0 Snadny (karny) 60, 2:1 Adamczyk (karny) 73, 3:1 Snadny 80. Sędziował:
Zbigniew Walus (Grojec). Mecz
bez kartek. Widzów: 150.
SOŁA: Koper – Drzymont, Gąsiorek, W. Jamróz, Stanek – G. Talaga,
Cygnar, Migdałek, Szopa – Snadny,
Skiernik oraz Baluś. Trener: Sebastian Stemplewski.
UNIA: Kubas – Domżał, Wiertel, Grzywa, Głowacki – Jończyk,
Kabara, Nowotarski, Adamczyk
– Mrowiec, Boba oraz Dziędziel,
J. Kocoń, T. Kocoń, Ochman, Pater.
Trener: Jakub Korba.

– mac

Pamiątkowe zdjęcie obu oświęcimskich drużyn
Fot. mac
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