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Pasje, artyzm i działanie
Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury „Grupa na
Zamku” to pasjonaci, ludzie wrażliwi na piękno, artyści amatorzy. Od trzydziestu lat tworzą i promują ziemię oświęcimską. Uczą młodych wrażliwości i właściwego odbioru sztuki.
sztalugach to nierzadki widok
w Oświęcimiu. Grupa chętnie
współpracuje z okolicznymi instytucjami kultury.
– Współczesny świat otworzył
nam poprzez Internet globalną
możliwość promocji i realizacji
postawionych przed sobą celów
oraz docierania do zainteresowanych. Prowadzimy stronę internetową www.rstkoswiecim.pl/
i profil na Facebooku. Współpracujemy z lokalnymi mediami – mówi prezes.
„Grupa na Zamku” kojarzy się
głównie z malarstwem i rysunkami. Ale to nie jedyny rodzaj
sztuki, w której realizują się
członkowie. To także szeroko
pojęta twórczość literacka: poezja, proza, publicystyka, satyra,
a także rzeźba, fotografia, grafika komputerowa, tworzenie witraży i biżuterii.
– Maluję nie tylko piękne kwiaty, ale też moje miasto Oświęcim. Na obrazach zachowuję
widoki miejskie, co może być
pamiątką dla przyszłych pokoleń – stwierdza Anna Tobiasz,
związana od 30 lat z oświęcimskim RSTK, autorka m.in. grafiki na fladze Oświęcimia i kilku

pamiątkowych tablic wmurowanych w miejskie budynki.
Artystyczne
stowarzyszenie
skupia trzydziestu pięciu członków, lecz nie tylko mieszkańców Oświęcimia.
– Czasem życiowe losy powodowały, że rodowici oświęcimianie, którzy byli w RSTK
„Grupa na Zamku” wyjechali.
Dziś mieszkają w innych miastach, jednak nadal są z nami.
Do stowarzyszenia należą też
osoby, które od lat przyjeżdżają
na organizowane przez nas plenery. Są z nami osoby z Bierunia, Brzeszcz, Wrocławia, Wodzisławia Śląskiego, Trzebini,
Chełmka, Kęt, Płocka, Borne-Sulinowa, Zatora, Krakowa, Libiąża – opowiada Jerzy Demski.
– Jestem z grupą od początku,
od momentu założenia, pomimo tego, że mieszkam w Brzeszczach. Zostałam zaproszona, ponieważ piszę i maluję. Atmosfera
panująca w grupie i wspaniali
ludzie tak mnie zauroczyli, że
mogę śmiało powiedzieć o sobie, że jestem oświęcimianką.
Te trzydzieści lat bycia razem
i tworzenia pozostawi po nas
artystyczną dokumentację obra-

„Grupa na Zamku” podczas Jesieni Oświęcimskiej w 2013 r.
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Organizowanie wystaw i plenerów z udziałem malarzy z innych
miast, podczas których odkrywane jest, a zarazem uwieczniane, piękno ziemi oświęcimskiej
i jej zabytków oraz promowanie
sztuki wśród młodych ludzi to
najważniejsze działania „Grupy
na Zamku”.
Od trzydziestu lat cel działalności nie zmienił się. Stowarzyszenie stara się coraz więcej wychodzić na zewnątrz, edukować
przez obcowanie ze sztuką.
– Jesteśmy widoczni w życiu kulturalnym i społecznym naszego
miasta – mówi Jerzy Demski,
prezes Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury „Grupa
na Zamku” w Oświęcimiu.
Obecności członków stowarzyszenia podczas festynów, corocznych Jarmarków Kasztelańskich
czy Święta Miasta Oświęcim nie
sposób nie zauważyć. Często
w niecodziennych kostiumach,
które nawiązują do tematyki
imprezy, spacerują, chcąc w ten
sposób zaakcentować swoje
przywiązanie do historii i tradycji. Tym samym nadają lokalnym wydarzeniom swoistego
kolorytu. Artyści malujący przy

Oświęcim
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zu miasta i ziemi oświęcimskiej
– mówi Weronika Włodarczyk
z RSTK „Grupa na Zamku”.
Prezes Demski stawia przed stowarzyszeniem nowe wyzwania
– m.in. skuteczne zaktywizowanie lokalnych artystów amatorów, którzy tworzą w zaciszu
domowym. Grupa jest otwarta,
więc mile widziani są wszyscy
amatorzy sztuk plastycznych
i nie tylko. Członkowie mają
nadzieję, że obecność w Internecie, spotkania z młodzieżą,
współpraca ze szkołami, akcje
promocyjne, jak i organizowanie wystaw pomogą osiągnąć
ten cel.
Artyści z „Grupy na Zamku”
podkreślają, że oprócz sztuki
ważne są dla nich także kontakty towarzyskie z ludźmi o podobnych zainteresowaniach.
– Dla mnie przynależność
do RSTK jest przyjemnością,
sposobem na życie. Cieszę się
z tego, że spotykam się z ludźmi, którzy mają podobne pasje
do moich, to sprawia mi dużą
radość. Można się czegoś nauczyć, podpatrzeć, wymienić
poglądy. Zajmuję się haftem,
malarstwem i pisaniem – ostatnio wydałam swój pierwszy
tomik poezji – mówi Urszula
Drzyżdżyk-Dziudziel.
Prezes Jerzy Demski od niedawna zawiaduje trzydziestoletnim
oświęcimskim
stowarzyszeniem „Grupa na Zamku”.
– To wielki zaszczyt znaleźć się
w tak zacnym gronie. Poznać
tak wspaniałych ludzi obdarzonych niebywałym talentem
i pasją twórczą nie jest rzeczą
powszednią. To właśnie dzięki
nim otworzyłem się i zacząłem
malować, co parę lat temu wydawało mi się zupełną abstrakcją. Mam świadomość tego, że
jeszcze wiele pracy oraz nauki
mnie czeka – mówi.
RSTK „Grupa na Zamku” w ramach obchodów jubileuszu
30-lecia przygotowało kilka wydarzeń. Najbliższe to wystawa
dokumentująca dokonania grupy, którą przez cały czerwiec będzie można oglądać w Miejskiej
Bibliotece Publicznej Galeria
Książki w Oświęcimiu.
– Marzena Wilk

Juniorzy Unii
w srebrnym
kolorze
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Doceniono istotne działania
W tym roku powiatowe laury za osiągnięcia sportowe i kulturalne przyznano głównie oświęcimianom i kęczanom.
Podczas uroczystości w Oświęcimskim Centrum Kultury
Zarząd Powiatu w Oświęcimiu
wręczył coroczne nagrody za
szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony
kultury oraz nagrody za osiągnięcia sportowe.
– Sport i kultura odgrywają
istotną rolę w kształtowaniu
osobowości. Ci, którzy osiągają sukcesy w tych dziedzinach
stają się często wzorem do naśladowania, kształtują tożsamość społeczną i promują nasz
powiat nie tylko w kraju – powiedział Zbigniew Starzec, starosta powiatu oświęcimskiego.
Zarząd Powiatu w Oświęcimiu
w różnych formach wspiera
rozwój ważnych dla życia dziedzin, a raz w roku, doceniając
ciężką całoroczną pracę wielu
ludzi, wręcza nagrody za szczególne osiągnięcia.
W dziedzinie twórczości artystycznej nagrodzono istniejącą
od grudnia 2006 roku Formację Tańca Nowoczesnego
„Contra”, którą kieruje Paweł
Kaźnica – instruktor tańca,
choreograf, trener.
Największym sukcesem formacji jest zdobyty w ubiegłym
sezonie tytuł wicemistrzyń

Europy cherleeaders. Grupa
działająca w Oświęcimskim
Centrum Kultury prezentuje
różne style tańca nowoczesnego: funky, funky-jazz, hip-hop,
disco dance, street dance czy
show dance.
Powiatowy zarząd docenił także oświęcimskiego artystę rzeźbiarza Remigiusza Dulkę, który projektuje i odlewa z brązu
w prywatnej pracowni rzeźby
pomnikowe i płaskorzeźby,
statuetki, medale oraz formy
użytkowe. Jest on m.in. autorem statuetki, którą co roku
otrzymują osoby nagradzane
przez powiat oświęcimski. Nagrodę otrzymała także dyrek-

tor Oświęcimskiego Centrum
Kultury Apolonia Maj, która
od trzydziestu lat związana jest
z animacją i promocją kultury
w Oświęcimiu, jest dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Filmów Nieprofesjonalnych „Kochać Człowieka”,
komisarzem Ogólnopolskiego
Biennale Fotografii „Kochać
Człowieka”,
koordynatorem
oświęcimskiej estrady Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Doceniono też Formację Taneczną
„Efekt” z oświęcimskiej Szkoły
Tańca „Prestiż”, która od 2007
roku występuje na krajowych
i międzynarodowych konkursach i festiwalach tańca oraz

istniejące od 1977 roku Towarzystwo Miłośników Kęt.
Za sportową działalność zarząd powiatu nagrodził Marcina Potocznego, zawodnika
Uczniowskiego Klubu Pływackiego „Unia Oświęcim”, wielokrotnego mistrza Polski
juniorów, mistrza Polski seniorów, wielokrotnego zwycięzcę
młodzieżowych
spartakiad,
Justynę Konior, zawodniczkę
Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Tempo” w Kętach oraz
trenera tego klubu Tadeusza
Łyska i Piotra Karkoszkę, trenera sekcji kolarskiej Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół” w Kętach.
Najlepszym młodym sportowcom zarząd powiatu przyznał
stypendia, które także wręczono
podczas uroczystości.
– In

Nagrodzeni tancerze Formacji „Efekt” i rzeźbiarz Remigiusz Dulko

nie przegap w maju

II Ekomajówka
W piątkowe popołudnie,
22 maja, na oświęcimian czekać będą majówkowe atrakcje
spod znaku ekologii.
W godz. 16:00–21:00 na placu Pokoju dzieci będą bawić
się w ekowiosce. Nie zabraknie gier, konkursów, stoiska
z malowaniem twarzy, a także
dmuchańców. Dorośli będą
mogli zapoznać się z ofertą
ekopasażu, w którym znajdą
się stoiska z kwiatami, ekobiżuterią i naturalną żywnością.
Zagra orkiestra salezjańska,
będzie można podziwiać taneczne oraz teatralne występy.
Na zakończenie majówki
koncert zespołu Blu'ska.
Osoby, które w tym dniu przyniosą zużyty sprzęt elektroniczny, elektryczny, świetlówki
otrzymają sadzonki wiosennych kwiatów w ramach projektu „Kwiaty za elektrograty”.

Święto rodziny
23 maja odbędzie się Piknik
Salezjański pod hasłem „Rodzina największą wartością”.
Plenerowa impreza pełna
atrakcji rozpocznie się o godz.
14:00. W programie m.in.:
pokazy taneczne, mecz piłki
nożnej żandarmeria watykańska–salezjanie, koncert zespołu
Wallk oraz Karoliny Obstarczyk, a także program artystyczny przygotowany przez
oratorium. Na zakończenie
pokaz fajerwerków i zabawa
taneczna z zespołem Okowita.
Dzień później, 24 maja ulicami
Oświęcimia przejdzie Marsz
dla Życia i Rodziny pod hasłem
Organizatorem ekomajówki
„Rodzina – Wspólnota – Poljest Urząd Miasta Oświęcim.
ska”. Marsz poprzedzi o godz.
Projekt jest współfinansowany
13:00 msza św. w Sanktuprzez Wojewódzki Fundusz
arium MBWW, a zakończy
Ochrony Środowiska i Gospoo 17:15 koncert zespołu TGD
darki Wodnej.
w Zakładzie Salezjańskim.
– ekt
– ekt

XXXIV Sesja
Kolbiańska
28 maja, w 74. rocznicę
osadzenia św. Maksymiliana
Marii Kolbego w KL Auschwitz,
odbędzie się XXXIV Sesja
Kolbiańska „Deo et Patriae.
Rodzina źródłem miłości
i odwagi ponad śmierć”.
Sesję rozpocznie o godz. 9:30
modlitwa przy Ścianie Straceń
i złożenie kwiatów w Celi
Śmierci św. Maksymiliana.
Od godz. 10:30 w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej
będzie można posłuchać
wykładów. Spotkanie zakończy
o godz. 13:30 msza św. w kaplicy Sióstr Karmelitanek.
Organizatorzy zapewniają
dojazd do PMAB i powrót do
centrum miasta. Autobus odjedzie z pl. Kościuszki o godz.
9:00.
– ekt
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Ta nasza wolność...
„Jeśli nie będziemy umieli walczyć o przestrzeganie praw człowieka, jeśli w imię wygody bądź bezpieczeństwa zrezygnujemy z wysiłków, ktoś
wyznaczy całkiem nowe granice. Za nas. Bez nas. Ale – także – dla nas”
– powiedziała dr Alicja Bartuś, pełnomocniczka prezydenta ds. Oświęcimskiego Forum Praw Człowieka.

7 i 8 maja odbyła się II Międzynarodowa Konferencja „Europa wobec
wyzwań XXI wieku” zorganizowana
przez Urząd Miasta w ramach Oświęcimskiego Forum Praw Człowieka pod
honorowym patronatem RPO Ireny
Lipowicz. Tegoroczny temat to Granice wolności. W konferencji wzięli
udział naukowcy, publicyści, literaci,
dyplomaci, przedstawiciele różnych

kultur i religii, nauczyciele, pracownicy organizacji pozarządowych, przedstawiciele lokalnych władz i instytucji
partnerskich*, studenci i uczniowie
– łącznie ponad 150 osób. Organizatorów wsparli wolontariusze z Liceum
Ogólnokształcącego im. Stanisława
Konarskiego i Salezjańskiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego. Debaty odbyły się w MBP Galeria Książ-

ki i PWSZ im. Rotmistrza Witolda
Pileckiego. Konferencji towarzyszyła
wystawa „Moja wolność”, którą można
oglądać w Galerii Książki do 30 maja
2015 r.
Podejmowano temat wolności w odniesieniu do polityki, sztuki, religii,
nowoczesnych technologii. Rozważano problematykę europejskiej tożsamości, mniejszości narodowych oraz
tendencji separatystycznych w Europie
Zachodniej. Zastanawiano się, czy i jak
pomagać Ukrainie. Dyskusje były interesujące i pobudzające do osobistych
poszukiwań i refleksji. Jerzy Bahr, socjolog i dyplomata, powiedział podczas
jednej z sesji: „Kiedy mówimy o granicach wolności i określamy te granice,
trzeba sobie uświadomić, że żyjemy
w czasach, gdy wszystko jest niepewne.
Rozmyte granice to punkt wyjścia do
dyskusji”. Oświęcimskie Forum Praw
Człowieka umożliwia spotkanie i dialog przedstawicieli różnych środowisk.
Dialog tak bardzo potrzebny w czasie,
gdy za naszymi granicami toczy się
wojna.
– Kamila Drabek
*Więcej informacji o OFPC można
znaleźć pod adresem: www.ofpc.pl/.

Zakorzenić się w górach
Oświęcim gościł miłośników turystyki z całego kraju.
W Oświęcimskim Centrum Kultury spotkali się członkowie
Klubu Zdobywców Korony Gór Polski.
– Koronę Gór Polski tworzy
28 najwyższych szczytów ze
wszystkich pasm górskich naszego kraju. Trzeba je pokonać pieszo, można wjechać na
nartach lub rowerze, ale trzeba
zdobyć górę siłą własnych mięśni – mówi Janusz Sapa, przewodniczący Klubu.
Klub istnieje przy Oficynie Wydawniczej AMOS, która jest organizatorem życia klubowego
i której staraniem ukazuje się
czasopismo „Wciąż Wędrujemy”. Przewodniczący jest jednocześnie redaktorem naczelnym miesięcznika.
– Zakładając Klub 17 lat temu,
zastanawialiśmy się, czy znajdą się osoby, które się przyłączą. Obecnie zrzeszamy ponad
13,6 tysiąca miłośników gór,
a 830 spośród nich posiada tytuł Zdobywcy Korony Gór Polski – dodaje przewodniczący.
Do Klubu należą także oświęcimianie. Dwóch z nich szczyci się
tytułem Zdobywcy Korony Gór
Polski i zasiada w Loży Zdobywców, która weryfikuje dokonania
kolejnych kandydatów. Są to:
Krzysztof Pelc, dwukrotny zdobywca Korony i Marian Kornaś,
który aż czterokrotnie wszedł na
wszystkie 28 szczytów.

Klub zrzesza nie tylko rodaków
z kraju, ale i mieszkańców kilku
państw europejskich, a nawet
dalekiej Syberii. Organizuje
dla nich wyprawy na koronne
szczyty, posiedzenia Loży Zdobywców oraz imprezy o tematyce górskiej, ponieważ celem
klubu jest nie tylko popularyzacja turystyki, ale także zachęcanie do poznawania przyrody,
dziejów, tradycji, kultury i zabytków danego regionu.
– Dla wielu najważniejsze jest,
by zrobić zdjęcie na szczycie
i wbić potwierdzającą pieczątkę do książeczki. A my wte-

dy mówimy – spójrz, którędy
wszedłeś, gdzie jesteś, wśród
jakiej przyrody, wśród jakich
ludzi. Na wyprawach mówimy
do siebie po imieniu. Tworzymy pewnego rodzaju rodzinę.
Mamy własny hymn, pieśni,
obrzędy, w tym piękną uroczystość pasowania na Zdobywcę.
Stworzyliśmy klimat, w którym
chce się być Polakiem. A taki
był właśnie cel Korony – by
ludzie docenili nasz kraj, zakorzenili się tu – w naszych pięknych, polskich górach – kończy
Janusz Sapa.
– ekt

Do Oświęcimia przyjechało z całej Polski 56 kandydatów
do tytułu Zdobywcy Korony Gór Polski. Wejścia dokumentuje się w specjalnej książeczce, którą na posiedzeniu należy przedłożyć Loży Zdobywców
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felieton

kamila drabek

Majowe refleksje

z miasta

ANDRZEJ WINOGRODZKI

O nocach

P

ośród wielu różnorodnych „nocy”, tak bardzo modnych i cieszących się wielkim wzięciem frekwencyjnym również w naszym mieście – nocy muzeów,
teatrów, bibliotek, literatury, prozy, poezji oraz
zakupów – postuluję jeszcze jedną „noc”: noc wyborczą! Może
wreszcie taka „noc” zapewniłaby przyzwoitą, a nie mizerną
jak dotąd frekwencję elektoratu, skoro żaden z dni wyborczych tego nie zapewnia! W ogóle przestawmy naszą wszelką
aktywność i działalność w każdym względzie na nocną porę
i zmianę, skoro wszystkim tak się bardzo podobają wszelkie
nocne pomysły, inicjatywy i przedsięwzięcia! Pory nocy i dnia
nie są przecież święte, można je zamieniać i odwracać, choć
może znaleźliby się i tacy, którzy zakrzyknęliby, że taki układ
czasu niezgodny jest z naturą i świętym porządkiem! Ale
przecież są zwierzątka, które w dzień śpią, a uaktywniają się
nocą. Idziemy ich śladem! „Noc wyborczą” można by po raz
pierwszy zorganizować i przetestować w czekających nas
wyborach jesiennych!
Aby nie kończyć wszystkiego na „nocach”, zauważmy, że dni
są coraz dłuższe i okazalsze, a wiosna – jest faktem!
						

Oświęcimscy seniorzy po raz drugi
przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji wspólnego maszerowania nordic
walking.
55-osobowa grupa słuchaczy
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
z Oświęcimskiego Centrum
Kultury 9 maja punktualnie
o godz. 11:00, dokładnie tak,
jak w kilkudziesięciu innych
miastach w Polsce, wyruszyła w trasę z „kijkami”, biorąc
udział w III Ogólnopolskim
Marszu Nordic Walking. Akcja

Biuro reklamy:
toPROMO Grupa Reklamowa
ul. Zaborska 4, 32-600 Oświęcim
tel. 33 487 05 40
www.topromo.pl
e-mail: biuro@topromo.pl

12 maja zmarła Marta Burdek, najstarsza
mieszkanka
Oświęcimia.
Za półtora
miesiąca
ukończyłaby
sto pięć lat.
Pani Marta urodziła się
28 czerwca 1910 r. w Michałkowicach na Zaolziu (obecnie
Republika Czeska). Od ponad
pół wieku mieszkała w naszym
mieście. Była emerytowaną
pracownicą kopalni Brzeszcze.
W wolnym czasie dużo czytała
i rozwiązywała krzyżówki.
Cechowały ją pogodne
usposobienie, dobry humor
i optymizm.
– oprac. ekt

Oświęcimianie
zagłosowali

Dobry przepis dla seniorów
„Przepis na Aktywnego Seniora” to nowa propozycja dla
mieszkańców powiatu oświęcimskiego powyżej 60. roku
życia przygotowana przez Stowarzyszenie „Pokolenia”
i Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu.

Projekt zakłada uaktywnianie
seniorów w różnych obszarach
ich życia.
– Mieszanka specjalnie dobranych składników jest gwarancją sukcesu każdego dobrego
przepisu. Jego podstawowe
składniki to cykliczne warsztaty twórcze pobudzające
kreatywne myślenie, zajęcia
ruchowe i z samoobrony poprawiające kondycję fizyczną
i wzmacniające poczucie bezpieczeństwa, zajęcia kulinarne
kształtujące prawidłowe nawyki żywieniowe i pozwalające
poznać nowinki smakowe, zajęcia komputerowe sprzyjające
byciu na czasie z nowoczesną
technologią oraz zajęcia świeRedakcja
Oświęcimskie Centrum Kultury,
tlicowe pozwalające nawiązyGŁOS ZIEMI
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Stale współpracują: Kamila Drabek, Marzena Kiryjczuk, Bogna Wernichowska, odbędzie się 19 czerwca w
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ma na celu promocję zdrowia
i aktywnego stylu życia wśród
seniorów.
– Wybraliśmy piękną trasę
wzdłuż rzeki Soły na Kamieniec i powrót nieco inną drogą.
Pogoda była piękna, słoneczna,
a w drodze towarzyszył nam
szum rzeki i śpiew ptaków.
Grupę prowadziła Olga Sie-

ranc, która systematyczne raz
w tygodniu organizuje spacery
z „kijkami” – relacjonuje Wanda Smolińska z oświęcimskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Organizatorem marszu jest
Stowarzyszenie
„Akademia
Zdrowego Wieku” – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie, Polska Federacja Nordic
Walking, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
w Gdańsku, a patronat honorowy objął Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław
Kosiniak Kamysz.
– In

Odeszła od nas

szachy i chińczyk. Dla każdego
uczestnika przewidziane zostały niespodzianki i poczęstunek,
a dla laureatów nagrody. Udział
w turnieju mogą zgłaszać organizacje seniorskie i inne zrzeszenia z powiatu oświęcimskiego. Amatorzy gier stolikowych
mogą zgłaszać się też indywidualnie.
Seniorzy będą mogli cyklicznie
pobierać bilety do kina i realizować je na dowolnie wybrany seans w „Naszym Kinie” w OCK.
– Będą też wyjazdy do teatrów
i na operetki oraz zakup biletów na spektakle w OCK dla
osób mających trudności z podróżowaniem. Już 12 czerwca
pierwsza 50-osobowa grupa seniorów obejrzy operetkę „Wesoła wdówka” w Teatrze Muzycznym w Gliwicach. Kolejne
wyjazdy planowane są jesienią,
czyli w nowym sezonie teatralnym – informuje dyrektor.
Ważnym elementem projektu są
także spotkania międzypokoleniowe, podczas których wzmacniane będą więzi między pokoleniem dziadków i wnuków.
– Wspólne spędzanie czasu
podczas zajęć twórczych, ku-

linarnych, ruchowych czy też
kulturalnych seniorów, dzieci
i młodzieży z oświęcimskich
placówek oświatowych pozwolą na budowanie współpracy
i komunikacji międzypokoleniowej – zaznacza Agata Lorek.
Uczestnictwo we wszystkich
elementach projektu jest bezpłatne, wystarczy tylko wypełnić deklarację przystąpienia do
projektu.
Zajęcia odbywają się w każdą
środę i piątek od 16:00 do 19:00
w siedzibie DDP. Na wszystkie
zajęcia z wyłączeniem świetlicy
wymagane są wcześniejsze zapisy. Są one przyjmowane od
poniedziałku do piątku w godz.
8:00–15:00 w Dziennym Domu
Pomocy w Oświęcimiu przy ul.
Czecha 8.
Wartość projektu to 111,8 tys zł,
z czego Stowarzyszenie „Pokolenia” w partnerstwie z DDP
pozyskało na realizację zadania środki w wysokości ponad
95 tys. zł z Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej w ramach
ASOS 2014–2020. Projekt realizowany będzie do grudnia
2015 roku.
– In

I tura wyborów prezydenckich już za nami. Frekwencja
w Oświęcimiu wyniosła 53,20
proc. Uprawnionych do głosowania było 32002 mieszkańców, a komisje wyborcze
wydały 17.024 kart. Głosów
ważnych oddano 16.913,
a nieważnych 111.
Bronisław Komorowski otrzymał 6534 głosy, Andrzej Duda
– 5317, Paweł Kukiz – 3411.
Na Janusza Korwina-Mikkego
zagłosowało 525 osób, na
Magdalenę Ogórek – 448, na
Janusza Palikota – 261. Na
Grzegorza Brauna swój głos
oddało 138 wyborców, na
Adama Jarubasa – 113, na
Mariana Kowalskiego – 75, na
Jacka Wilka – 53, a na Pawła
Tanajno – 38.
Druga tura wyborów już
24 maja, lokale wyborcze będą
czynne w godz. 7:00–21:00.
– ekt

Majowe rocznice
Tradycyjnie na placu T. Kościuszki przed Grobem Nieznanego Żołnierza uczczono
pamięć twórców Konstytucji
3 maja. Uroczystości poprzedziła msza święta za Ojczyznę
w sanktuarium Matki Bożej
Wspomożenia Wiernych oraz
wspólne śpiewanie pieśni
patriotycznych.
Wiązanki na Grobie Nieznanego Żołnierza złożono także
8 maja, w 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej.
Delegacje złożyły też kwiaty na
cmentarzu parafialnym przy
pomnikach Żołnierzy Polskich
poległych w latach 1914–
1918, 1918–1921, 1939–
1945 i Żołnierzy Polskich
poległych w obronie Oświęcimia we wrześniu 1939 r.
8 maja po raz pierwszy w tym
roku był obchodzony w Polsce
jako Narodowy Dzień Zwycięstwa.
– ekt

W poprzednim wydaniu „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” zostały ogłoszone dwa konkursy. Spośród poprawnie wypełnionych
kuponów dostarczonych do redakcji rozlosowani zostali zwycięzcy. Grę o Oświęcimiu otrzymują: Andżelika Stadnik i Wojciech
Salamon. Potrójne zaproszenia do Inwałd Parku otrzymują: Krystyna Babraj, Agnieszka Cholewka, Bogusław Chowaniec,
Anna Karolus, Bożena Łakoma-Płoszczyca, Pola Łukasik, Adam Sordyl, Genowefa Steglińska, Beata Szyjka i Tomasz Żądło.
Gratulujemy i prosimy o kontakt z redakcją „Głosu Ziemi Oświęcimskiej”, Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24.

Fot. A. Cyra

L

ubię maj. Ma w sobie potencjał rozwijających się
pąków i świeżej zieloności. Dobrze jest wybrać
taki miesiąc na swoje urodziny. W mojej gamie
kolorystycznej maj jest żółty. Jak kwitnący rzepak
lub łąka pełna mniszków.
Tegoroczny maj przywitałam w Beskidzie Niskim. Trafiłam
do miejsca jakby zanurzonego w innej czasoprzestrzeni.
Dawno nie słyszałam takiej ciszy jak tam, choć historia
mocno pokiereszowała tę krainę i jej mieszkańców – Łemków.
2 maja w Gorlicach słychać strzały i wybuchy. W rekonstrukcji
historycznej armia niemiecka i austro-węgierska staje naprzeciwko rosyjskiej po 100 latach od prawdziwej bitwy. Podczas
wędrówki odwiedzamy numerowane cmentarze, na których
jednolite krzyże upamiętniają żołnierzy obu walczących
stron. Pogrzebani obok siebie pobratymcy i wrogowie, często
nieznani. Zapach polowych szpitali przetrwał w kropce, czyli
eterze – do dziś uznawanym przez miejscowych za trunek
i panaceum. II wojna rozpoczęła przesiedlenia i akcję „Wisła”.
Niszczono rodziny, kulturę i tradycję. Przetrwał język łemkowski i nieliczne cerkwie. Niektóre odnowione, inne czekają
na lepszy czas i pieniądze. Przemierzamy drogi, przy których
stoją dwujęzyczne tablice informacyjne. Nieco dalej od głównych tras zanika zasięg wszystkich sieci komórkowych. Nie
ma Internetu. Cisza. Las, który za jakiś czas obrodzi w rydze.
Gospodyni opowiada wieczorem przy drewnianym stole o wilkach, które wabią psy z zagród, aby się nimi pożywić. – Nie
dziwcie się, gdy w zagrodach zobaczycie duże klatki-wybiegi
dla psów – to je chroni – mówi, ale dodaje, że czasem zdarza
się międzygatunkowa miłość i pokazuje swoje psy, wnuczęta
wilczycy. Gospodarze nie są Łemkami. Przyjechali kiedyś
z wielkiego miasta i zostali. Z wyboru. Podobnie jak wielu
innych.
Tydzień później słucham dyskusji o granicach wolności
podczas Oświęcimskiego Forum Praw Człowieka. Przypominam sobie zeszłoroczny temat wysiedleń i deportacji. W głowie przewijają się refleksje o tych, którzy mają wybór, i tych,
których się go pozbawia.				

Z „kijkami” brzegiem Soły
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Kierowco, zapamiętaj!

Lodowy rekord

Oświęcimska policja zwraca uwagę na istotne zmiany Co można robić na lodowej tafli? Urządzać slalomy, sztafety,
w obowiązujących przepisach dotyczących kierowców, któ- konkurs rzutów krążkiem do celu, mierzyć siłę strzału, rozere w połowie maja tego roku weszły w życie.
grać mecz hokejowy dzieci kontra rodzice i… pobić rekord.
ostatecznie zdecyduje sąd – informuje Małgorzata Jurecka.
– Osoby, które dopuszczą się
kierowania pojazdem, dla którego uprawnienie zostało im
wcześniej cofnięte, będą odpowiadały za przestępstwo określone w nowym art. 180a kodeksu karnego. Za to przewidziano
karę grzywny, karę ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Niezależnie od
rodzaju zastosowanej kary, sąd
Podróże z dziećmi
Jak podaje policja, od 15 maja będzie mógł także orzec środek
2015 r. zmieniły się zasady karny w postaci zakazu prowaprzewożenia dzieci. Dziecko dzenia pojazdów – dodaje.
poniżej 150 cm wzrostu należy
przewozić w odpowiednim do Nietrzeźwi na drodze
wagi i wzrostu foteliku bezpie- Nowe przepisy zaostrzają rówczeństwa lub innym urządze- nież sankcje dla kierujących
niu przytrzymującym. Wyjątek pojazdami w stanie nietrzeźstanowi dziecko o wzroście wości oraz dla kierujących, któpowyżej 135 cm, które można rzy znajdując się w tym stanie
przewozić na tylnym siedze- spowodowali wypadek drogoniu zapięte pasami bezpie- wy. W pierwszej kolejności wyczeństwa, jeżeli ze względu na dłużono okres zakazu prowamasę i wzrost dziecka niemoż- dzenia pojazdów z 10 do 15 lat,
liwe jest zapewnienie mu odpo- przy czym minimalny okres, na
wiedniego fotelika lub urządze- jaki zakaz ten będzie orzekany
nia przytrzymującego. Dotyczy określono na poziomie 3 lat.
to przewożenia dziecka miesz- Osoby kierujące pojazdem
czącego się w tym przedziale w stanie nietrzeźwości będą
wzrostu, którego waga prze- musiały się także liczyć z konkracza 36 kg. Dziecko poniżej sekwencjami finansowymi. Nie3 lat nie może być przewożone zależnie od orzeczonej kary, sąd
w pojeździe niewyposażonym będzie obligatoryjnie orzekał
w pasy i fotelik bezpieczeństwa świadczenie pieniężne w wysolub inne urządzenie przytrzy- kości nie mniejszej niż 5 tys. zł
mujące. Co najmniej trzylatek w przypadku osoby po raz pierwmoże podróżować na tylnym szy dopuszczającej się tego czynu
siedzeniu zapięty pasami, prze- oraz nie mniejszej niż 10 tys. zł
wożony jako trzeci w sytuacji, gdy osoba po raz kolejny kiegdy pozostała dwójka dzieci rowała pojazdem w stanie niepodróżuje w fotelikach i nie ma trzeźwości. W sprawach o wymożliwości zainstalowania trze- padki drogowe spowodowane
przez nietrzeźwych kierowców
ciego fotelika bezpieczeństwa.
18 maja br. zaczną obowiązy- sąd będzie obligatoryjnie orzewać przepisy zaostrzające sank- kał nawiązkę w wysokości nie
cje wobec kierujących pojazda- mniejszej niż 10 tys. zł.
mi, którzy popełnią najcięższe W kodeksie karnym wykoz naruszeń w ruchu drogowym, nawczym dodano nowy art.
polegające na kierowaniu po- 182a przewidujący możliwość
jazdem w stanie nietrzeźwości, orzeczenia przez sąd zmiany
powodowaniu zagrożenia bez- sposobu wykonywania zakapieczeństwa w ruchu drogo- zu prowadzenia pojazdów na
wym, rażącym przekraczaniu zakaz prowadzenia pojazdów
dopuszczalnej prędkości czy niewyposażonych w blokadę
kierowaniu pojazdem pomimo alkoholową. Z możliwości tej
nieposiadania do tego upraw- osoba będzie mogła skorzystać
nie wcześniej niż po upływie co
nień.
najmniej połowy orzeczonego
wymiaru, a w przypadku gdy
Jazda bez uprawnień
– Przed zmianami kierowanie zakaz orzeczono dożywotnio,
pojazdem pomimo nieposia- po upływie co najmniej 10 lat.
dania stosownych uprawnień O ewentualnej zmianie sposostanowiło wykroczenie, za któ- bu wykonywania zakazu ostare przewidziana była jedynie tecznie zdecyduje sąd.
kara grzywny, z wyłączeniem Rzecznik prasowy policji inforsytuacji, gdy osoba kierowała muje, że w ustawie o kierująw czasie orzeczonego przez sąd cych pojazdami dodano nowe
zakazu prowadzenia pojazdów. przesłanki administracyjnego
Natomiast teraz artykuł art. 94 zatrzymania prawa jazdy, czyli
§ 1 kodeksu wykroczeń będzie w przypadku rażącego przemiał zastosowanie jedynie wo- kroczenia prędkości dopuszbec osób kierujących pojaz- czalnej w obszarze zabudowadem, na który nigdy wcześniej nym (powyżej 50 km/h) oraz
nie miały stosownych upraw- przewożenia nadmiernej liczby
nień. W takim przypadku, osób. W praktyce ujawnienie
obok kary grzywny, możliwe takiego czynu będzie skutkobędzie także orzeczenie zakazu wało zatrzymaniem prawa jazprowadzenia pojazdów, o czym dy w trakcie prowadzonej kon– Z nowymi przepisami każdy
kierujący powinien się zapoznać. O zmianach policjanci
będą również przypominać
kierowcom podczas prowadzonych kontroli w ruchu drogowym, wręczając ulotki informacyjne – mówi asp. sztab.
Małgorzata Jurecka, rzecznik
prasowy Komendy Powiatowej
Policji w Oświęcimiu.

troli drogowej i przesłaniem go
do właściwego starosty, który
formalnie zatrzyma ten dokument – za pierwszym razem na
3 miesiące.
– Ujawnienie faktu ponownego kierowania pojazdem
w powyższym 3-miesięcznym
okresie będzie oznaczało jego
wydłużenie do 6 miesięcy. Kolejnym etapem będzie cofnięcie uprawnienia do kierowania
pojazdami. Jego przywrócenie
zostało obwarowane koniecznością spełnienia wszystkich
wymagań stawianych osobie
po raz pierwszy ubiegającej się
o uprawnienie do kierowania
pojazdami – wyjaśnia Małgorzata Jurecka.
Zaostrzenia wobec młodych
kierowców
Wprowadzone zmiany dotyczą
też młodych kierowców, czyli
osób, które w okresie 2 lat od
dnia wydania im po raz pierwszy
prawa jazdy dopuściły się jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, np.
spowodowały wypadek drogowy, kierowały w stanie nietrzeźwości, lub trzech wykroczeń
polegających na spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa
w ruchu drogowym, kierowaniu
w staniu po użyciu alkoholu
lub przekroczeniu prędkości
powyżej 30 km/h. Rozwiązanie to będzie obowiązywało do
3 stycznia 2016 r. Osoby takie
będą docelowo objęte nadzorem w ramach okresu próbnego przewidzianego w ustawie
o kierujących pojazdami, mającego wejść w życie z dniem
4 stycznia 2016 r.
Usuwanie pojazdów
W ustawie Prawo o ruchu drogowym wprowadzono nowy
przypadek, kiedy pojazd zostanie obligatoryjnie usunięty
z drogi na koszt jego właściciela.
– Przepis ten odnosi się do sytuacji, gdy pojazdem kierowała
osoba nieposiadająca stosownego uprawnienia, a więc która nigdy uprawnienia tego nie
uzyskała albo której zostało
ono cofnięte w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie
z nową regulacją pojazd zostanie usunięty z drogi także
w przypadku, gdy kierowała
nim osoba formalnie posiadająca stosowne uprawnienie,
lecz której uprzednio zatrzymano dokument prawa jazdy,
np. w związku z przekroczeniem liczby 24 punktów. W takim przypadku funkcjonariusz
odstąpi od usunięcia pojazdu
wyłącznie w sytuacji, gdy możliwe będzie przekazanie go
osobie znajdującej się w nim
i posiadającej uprawnienie do
kierowania tym pojazdem –
wyjaśnia rzecznik.
– In

52 kilometry 800 metrów po- imprezy organizowanej przez cimiu oraz Uczniowski Klub
konali w ciągu godziny łyż- Instytut Wychowania Fizycz- Hokejowy Unia Oświęcim.
wiarze w hali lodowej podczas nego i Sportu PWSZ w Oświę- Uczestnicy zabawy ustanowili
tym wynikiem rekord, który –
jak zapowiadają organizatorzy
– za rok zostanie pobity w trakcie następnych zmagań nauczycieli, wykładowców akademickich, studentów, zawodników
sportowych, uczniów oświęcimskich szkół i wszystkich lubiących lodowe atrakcje.
– Karo
Fot. Krzysztof Roszkowski, facebook.com/fotorosz

Święto żaków
W ramach oświęcimskich
juwenaliów klucze do bram
miasta odbiorą studenci
PWSZ.
W programie koncerty z muzyką dla każdego. Na początek
Projekt 8/4, w rytmie rapu
WTU, czyli Wspólna Treść
Umysłu, rockowa formacja Ludwik, rapujący Ethos i Trzy-9.
Gwiazdą wieczoru będzie
PALUCH, czyli polski raper
Łukasz Paluszak. Do wspólnej
zabawy żacy zapraszają na
rynek Starego Miasta 30 maja
– start o godz. 16.
– Karo

Podwodne
porządki
Kilkaset kilogramów śmieci
wydobyto z dna jeziora Kruki
podczas Pierwszego Oświęcimskiego Sprzątania Świata
pod Wodą.
Śmieci zbierano także wzdłuż
linii brzegowej. Przy porządkach pracowało blisko 50
osób. Akcję zorganizowała
Ochotnicza Straż Pożarna
z Oświęcimia, a zaangażowali się w nią: Klub Nurkowy
DIVING TECH oraz OSP z Włosienicy i Dworów Drugich.
– ekt
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wieści z ratusza
wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu

Park zamiast „małpiego gaju”
Urząd Miasta Oświęcim ma pomysł na zagospodarowanie
zaniedbanego i mocno zadrzewionego terenu zielonego na
osiedlu Chemików pomiędzy al. Słowackiego, ul. Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego.
Od dawna o jego uporządkowanie, oświetlenie i dostosowanie do rekreacji upominają się
mieszkańcy Oświęcimia.

– Dzisiaj potencjał tego miejsca jest niewykorzystany. Mało
kto z tych terenów korzysta.
Chcemy otworzyć je dla miesz-

Młodzi poznali miasto

kańców, zachowując ich urok.
Pragniemy stworzyć ciekawe
i atrakcyjne miejsce, zarówno
dla młodszych i starszych, a co

najważniejsze, bezpieczne –
mówi Janusz Chwierut prezydent Oświęcimia.
Tu, gdzie obecnie znajduje się
Miasteczko Komunikacyjne
ma powstać strefa zabaw dla
dzieci. Część rekreacyjna ze
ścieżkami dla miłośników rowerów, biegania i nordic walkingu oraz miejscami na piknik rodzinny planowana jest
po drugiej stronie ul. Tysiąclecia. Całość ma być wkomponowana w drzewostan, a urozmaiceniem parku będą nowe
aranżacje zieleni, kwiatów i roślinności. Zadbano też o miejsca pod gastronomię i parking.
– Przygotowujemy się do wykorzystania pieniędzy unijnych, chcemy zrobić tu park
z prawdziwego zdarzenia, który podobnie jak bulwary będzie wykorzystywany do rekreacji i wypoczynku przez całe
rodziny – mówi prezydent.
Konieczne jest jednak usunięcie drzew z uwagi na ich stan
fitosanitarny. Wniosek o zgodę
na wycinkę trafił już do Starostwa Powiatowego.
– Miasto przejęło ten teren,
który stanowił pas zieleni izolacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej od zakładów chemicznych. Drzewa były sadzone

zarówno przez pracowników,
jak i uczniów pobliskiego technikum chemicznego. Od lat
nie były ani przycinane, ani
pielęgnowane – przypomina
Andrzej Bojarski zastępca prezydenta Oświęcimia.
– Ten obszar nie bez powodu został nazwany przez
mieszkańców małpim gajem.
Z przeprowadzonej przez firmę inwentaryzacji drzewostanu wynika, że mamy tu 5494
drzewa. Tych w złym stanie
fitosanitarnym, zacieniających
i deformujących inne drzewa, pozbawiając ich dostępu
do światła, a przede wszystkim stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa jest
1612. Z tych właśnie powo-

Oferta TBS trafionym pomysłem

Młodzież z PZ nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Tech- Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
nicznych poznawała pracę oświęcim- przygotowało ofertę najmu mieszkań z odroczoną własnoskiego samorządu miejskiego.
ścią, która cieszy się dużym zainteresowaniem.

Wspólnie z Fundacją im. Roberta Schumana, pod opieką
nauczycielki historii Janiny
Górnickiej-Tlałki, uczestniczyła w projekcie „Jak działa moja
gmina?”. Jednym z jego elementów była gra miejska, w trakcie
której młodzi ludzie uczyli się,
jak funkcjonuje miasto, badając takie obszary jak: edukacja,
przedsiębiorczość, promocja,
komunikacja miejska, drogi,
załatwianie spraw urzędowych.
Uczniowie spotkali się z zastępcą prezydenta Oświęcimia

Andrzejem Bojarskim, by porozmawiać o specyfice pracy
samorządu, interesowali się
pracą urzędu stanu cywilnego,
promocją miasta. Sprawdzali
też, jak wygląda obsługa turytów w Centrum Informacji Turystycznej.
Intencją pomysłodawców projektu jest zachęcenie młodzieży
do uczestnictwa w wyborach
lokalnych, nawiązanie współpracy na linii władza lokalna-obywatele oraz integracja społeczności lokalnej. 		

dów powinny zostać usunięte
bez względu na to, czy park
powstanie, czy nie. W przypadku rozpoczęcia inwestycji
konieczne będzie wycięcie
dodatkowo 189 sztuk kolidujących z projektem zagospodarowania – wyjaśnia Andrzej
Bojarski.
Miasto przewiduje też nasadzenie około 150 sztuk drzew oraz
nowe aranżacje roślinne.
Prosimy mieszkańców o wyrażanie swojej opinii na temat
rewitalizacji parku i wycinki
drzew. Swoje spostrzeżenia,
propozycje, uwagi należy kierować na adres park.osiedlechemików@um.oswiecim.pl
do połowy czerwca.

Trzy lata temu, jako jedno
z niewielu w Polsce, rozpoczęło przygotowania do nowego
projektu budowy mieszkań.
Dzisiaj na osiedlu Stare Stawy
spółka buduje kolejny już budynek wielorodzinny w tym
systemie. Chętnych jest coraz
więcej, a przyciąga ich atrakcyjna formuła pozyskania własnego mieszkania.
– Najemca może wykupić mieszkanie z bonifikatą i stać się jego
właścicielem po trzech latach od
zamieszkania – wyjaśnia Tyberiusz Kornas prezes OTBS.
– Mieszkańcy zainteresowani tą formą uzyskania mieszkania powinni złożyć do nas
wniosek i wpłacić partycypację. Jest to ok. 960 zł za m kw.,
co wynosi 30 proc. wartości
mieszkania – mówi prezes.

W budowanym bloku są jeszcze wolne mieszkania. Jest
to bardzo korzystna oferta, zwłaszcza dla tych, którzy z różnych względów nie

mogą dostać kredytu na zakup
mieszkania. Korzystając z tej
propozycji, mogą mieć szybko
własne lokum, ponieważ kredyt bierze za nich Oświęcim-

skie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
– Ten system przyjął się
w Oświęcimiu. Jest duże zainteresowanie, szczególnie młodych ludzi, dlatego projektujemy już następny blok – mówi
Janusz Chwierut prezydent
Oświęcimia.
– Budujemy w mieście drogi, przygotowujemy infrastrukturę dla nowych firm,
zagospodarowujemy miejsca
pod rekreację i wypoczynek,
ale myślimy też o budownictwie indywidualnym i wielorodzinnym. Chcemy, aby
mieszkańcy zostali w mieście
i związali swoją przyszłość
z Oświęcimiem – dodaje.
W nowym bloku na Starych
Stawach, które powoli stają
się jednym z większych osiedli w Oświęcimiu, zamieszka
26 rodzin. Na liście oczekujących jest już 45 osób. Spółka
chce jesienią rozpocząć budowę następnego bloku.

wieści z ratusza
Nowy zakład produkcyjny
w Oświęcimiu

Reagujmy na przemoc
wobec najmłodszych

Przedstawiciele Alupol Films informują, że spółka wybu- W Oświęcimiu ruszyła kampania przeduje przy ulicy Fabrycznej w Oświęcimiu zakład produkcji ciwko przemocy wobec małych dzieci.
i uszlachetniania folii z tworzyw sztucznych oraz narzędzi Uroczysta inauguracja z udziaMarii Pędrak zastepcy prewykorzystywanych w procesie druku opakowań giętkich. łem
zydenta Oświęcimia odbyła się
W Miejskiej Strefie Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory przy ul. Fabrycznej, której
budowa została niedawno
ukończona lokują się nowe
firmy. Jednym z większych
podmiotów
gospodarczych
jest Alupol Films – spółka
z Grupy Kęty S.A. Niedawno
firma zakupiła od miasta nieruchomość o powierzchni ponad 5 hektarów, która znajduje
się w oświęcimskiej podstrefie
Krakowskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej.
– To jest efekt naszych wcześniejszych działań, pozyskania
pieniądzy unijnych na poszerzenie strefy i budowę drogi do-

jazdowej do terenów inwestycyjnych, także tych w Specjalnej
Strefie Ekonomicznej – wyjaśnia Janusz Chwierut prezydent
Oświęcimia.
– Teraz mamy dużego inwestora, jakim jest Alupol Films, któ-

ry zainwestuje ok. 150 mln, a co
najważniejsze, da na początku
zatrudnienie 150 osobom – dodaje. Firma planuje rozpoczęcie budowy zakładu jesienią,
a produkcję chce uruchomić
z końcem 2016 roku.

W tym miejscu powstanie zakład produkcji folii

Wybrano wariant E drogi
ekspresowej S1
Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych (KOPI) działająca
przy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad omawiała warianty przebiegu drogi ekspresowej S1 na odcinku
Kosztowy – Bielsko-Biała.
Do Warszawy przyjechali samorządowcy z Małopolski
i Śląska oraz przedstawiciele instytucji zaangażowanych
przy tworzeniu tego projektu.
Oświęcim reprezentował prezydent Janusz Chwierut.
– Komisja jednogłośnie zatwierdziła wariant E, którego
trasa wiedzie od Mysłowic
przez powiat bieruńsko-lędziński, a następnie przez gminę
Brzeszcze w kierunku Bielska-Białej do dalszego procedowania – mówi prezydent.
– Dla Oświęcimia jest to bardzo
ważna i kluczowa decyzja. Ujęcie w tym wariancie budowy
obwodnicy Oświęcimia wraz
z mostem na Sole, połączenie
jej z drogami wojewódzkimi
933 i 948 oraz drogą krajową
44, a następnie z budowaną obwodnicą północną, co pozwoli
rozładować problemy komunikacyjne w mieście – wyjaśnia.
– Z końcem czerwca inwestor,
czyli GDDKiA, złoży wniosek
do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Katowicach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
– mówi Janusz Chwierut.
Według inwestora jest duże
prawdopodobieństwo, że decyzja środowiskowa będzie gotowa pod koniec roku.

– Udało się nam uzyskać konsensus zarówno ze strony samorządowej, jak i społecznej. Powstałe
napięcia i problemy rozwiązaliśmy, co pozwala mieć nadzieję, że
decyzja środowiskowa zostanie
wydana jeszcze w tym roku –
przypomina prezydent.
– Mamy zapewnienia parlamentarzystów, że będą lobbować na rzecz finansowania
tej inwestycji. Są też zapisy
w Kontrakcie dla Małopolski
i Śląska, które obejmują to zadanie. Jest to więc zobowiązanie
rządu. Dlatego jeśli wszystkie
wymogi formalne uda się spełnić, to nie powinno być pro-

blemów z zapewnieniem finansowania tej inwestycji – uważa
prezydent Oświęcimia.
Po serii spotkań i konsultacji
we wrześniu 2013 roku wypracowano nowy przebieg drogi
ekspresowej S1, tzw. wariant
hybrydowy (wariant E), który
uwzględnia interesy większości
zainteresowanych: samorządów,
mieszkańców i przedsiębiorstw
górniczych. Jest też najkorzystniejszy pod względem technicznym, ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. W tym
wariancie znajdują się obwodnice Oświęcimia (9,7 km) i Bierunia (2,5 km).		

w Galerii Książki. Kampanię
przygotował Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy, by zwrócić
uwagę na problem krzywdzenia maluchów. Organizatorzy
zaprosili specjalistów, którzy
obok pracowników placówek
opiekuńczych będą również
edukować rodziców w zakresie sprawowania prawidłowej
opieki nad małymi dziećmi.
Akcja zakończy się konferencją
24 czerwca.
– Dzieci do 3 roku życia są
często ofiarami przemocy. Bezbronne i całkowicie zależne od
rodziców lub opiekunów, nie
umieją inaczej wyrazić strachu, bólu i cierpienia niż przez
płacz i krzyk – mówi Bożena
Sterczewska, przewodnicząca
zespołu ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
Co możemy więc zrobić, aby
ograniczyć skalę zjawiska przemocy wobec dzieci?
– Reagować na każdy sygnał
mogący świadczyć o tym, że
dziecku dzieje się krzywda. Nie
czekajmy, aż dojdzie do tragedii. Informujmy policję, pracowników Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej o każdym
rażącym zaniedbaniu wobec
maluchów i podejrzeniach
o przemocy w stosunku do
nich. Jeden telefon może przerwać ich cierpienie, uratować
im życie – podkreśla.
W ramach kampanii zorganizowane będą szkolenia nie tylko dla służb opiekuńczych, ale
też i rodziców, i opiekunów.
– W pierwszych warsztatach
uczestniczyli pracownicy służby
zdrowia, opiekunki placówek
wsparcia dziennego, a także
asystentki rodzin z Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Prowadziła je pedagog, a później fizjoterapeutki z Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Oświęcimiu i specjalistki metody NDT Bobath z BIO-REH,
które mówiły o tym, jak obserwować prawidłowy rozwój
psychoruchowy dziecka i jak
rozróżniać problemy rozwojowe. Trenerki zaprezentowały
też wybrane elementy ćwiczeń
ruchowych dla dzieci metodą
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HARMONOGRAM
DYŻURÓW RADNYCH
BIURO RADY
MIASTA oświęcim,
UL. JAGIEŁŁY 25,
tel. 33 842 94 33
Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig
wtorek w godz. 16:00–17:00

Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta
Elżbieta Kos

poniedziałek w godz. 14:30–15:30

NDT Bobath – opowiada Bożena Sterczewska.
Kolejnym elementem projektu
będą warsztaty edukacyjne dla
rodziców na temat właściwego
wypełniania ról rodzicielskich
oraz opieki nad małymi dziećmi, które odbędą się 19 maja.
– Chcemy w ten sposób uczyć
rodziców oraz pary oczekujące
dziecka prawidłowej pielęgnacji
noworodka, rozróżniania reakcji maluchów i ich sposobów
komunikowania się z otoczeniem oraz właściwego reagowania na zachowania niemowląt
bez używania przemocy wobec
nich – mówi przewodnicząca
zespołu ds. przeciwdziałania
przemocy.
– Warsztaty przeprowadzą opiekunki z Sekcji Opieki dla Małych
Dzieci z Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu – dodaje.
Poruszana będzie też tematyka prawidłowego stosowania
procedury „Niebieska Karta”
w sytuacjach występowania
przemocy wobec najmłodszych
dzieci. Szkolenie poprowadzą
pracownicy socjalni z Sekcji
Specjalistycznej Pracy Socjalnej i Profilaktyki Społecznej
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Oświęcimiu.
W kampanii wykorzystane zostaną materiały Fundacji Dzieci Niczyje: ulotka „Ostrożnie
dziecko” oraz poradnik „Jak
chronić małe dzieci przed
krzywdzeniem? Rola pielęgniarek i położnych w zapobieganiu złemu traktowaniu dziecka
w rodzinie”.
Materiały edukacyjne zawierające wskazówki dla rodziców małych dzieci dostępne
są w żłobkach, przedszkolach,
poradniach dziecięcych i punktach szczepień, w szpitalu, szkole rodzenia, Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej i Miejskiej
Bibliotece Publicznej.

OPRYSKI NA KOMARY

30 tys. zł kosztować będzie w tym roku akcja odkomarzania
w Oświęcimiu. Pierwsze zabiegi będą przeprowadzone w drugiej
połowie maja. Akcja prowadzona jest na obszarze 31 hektarów.
Za walkę z krwiopijcami odpowiada Specjalistyczny Zakład Dezynsekcji Deratyzacji Tępienie Szkodników „Robak” ze Świnoujścia. Firma ma również prowadzić monitoring i kontrolować
stadium rozwoju larw oraz dorosłych owadów i ustalać na bieżąco z pracownikiem Referatu Ochrony Środowiska miejsca, terminy i ilości zabiegów.				

3.06 w godz. 13:00–15:00
Sylwia Żak
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta, Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu i Rekreacji
10.06 w godz. 13:00–15:00
Paweł Warchoł
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji,
Komisja Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej
17.06 w godz. 13:00–15:00
Stanisław Biernat
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta,
Komisja Rewizyjna

SESJA RADY MIASTA

29 kwietnia 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.

RADA SENIORÓW

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

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

Siła Amora

pod patronatem „gzo”

Duch Piłsudskiego

Już dwudziesty trzeci raz do Oświęcimskiego Centrum Kultury przyjechała młodzież z różnych zakątków Polski, aby W Oświęcimiu, na Starym Mieście można było poczuć nieśpiewać i recytować o uczuciu budzącym wszelkie możliwe słabnącego ducha polskich legionistów i ich przywódcy, Jóemocje – miłości.
zefa Piłsudskiego. A to za sprawą zorganizowanego przez
(aktorka, pedagog, logopeda), Muzeum Zamek w Oświęcimiu VI Jarmarku KasztelańskieW dniach 15–16 maja w OCK
Ana Nowicka (aktorka, reżyser)
odbywały się XXIII OgólnoI nagrodę – Amora w wysoko- go, który odbył się 9 i 10 maja.
polskie Spotkania Recytatorów
i Śpiewających Poezję „Amor
sprawił...”.
Jest to konkurs adresowany do
młodzieży i dorosłych, których
każdego roku słucha wybitne
grono specjalistów. Odbywa
się pod patronatem Prezydenta
Miasta Oświęcim.
Spotkania nie są wyłącznie
rywalizacją. Uczestnicy mają
niepowtarzalną okazję do indywidualnych konsultacji ze
specjalistami, bowiem jurorzy
słuchają, oceniają, bardzo chętnie rozmawiają. Dzielą się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami, uwagami. Nie szczędzą
pochwał, ale i nie unikają słów
krytycznych, gdy wymagają tego
okoliczności. Nawet gdy uczestnik nie znajdzie się w gronie
laureatów, a wysłucha cennych
wskazówek jury, zyska kolejne
nowe doświadczenie, przydatne
w dalszej pracy scenicznej.
Pierwszego dnia konkursu jury
w składzie Marta Bizoń (aktorka),
Danuta Sendecka (muzyk, woka-

listka, pedagog) i Joanna Kasperek-Szymonik (wokalistka, pedagog) przyznało w kategorii poezji
śpiewanej I nagrodę w wysokości 1,5 tys. zł Aldonie Zawadzie
z Targanic (na fotografii), II nagrodę – 1 tys. zł Agacie Michcie
z Dąbrowy Górniczej, dwie równorzędne III nagrody w wysokości 700 zł Sylwii Zelek z Limanowej i Jagodzie Klimek z Rybnika,
trzy równorzędne wyróżnienia
w wysokości 200 zł Magdalenie
Wydriński z Katowic, Zofii Sydor
z Krakowa i Iwonie Wróbel z Targanic. Amor Publiczności trafił
do Piotra Kłeczka z Chrzanowa.
16 maja w kategorii recytacji
jury w składzie Marta Bizoń
(aktorka), Monika Jakowczuk

ści 1.500 zł przyznało Sylwii
Witkowskiej ze Szczecina, dwie
równorzędne II nagrody w wysokości 700 zł Elżbiecie Jakóbczyk z Tomaszowa Mazowieckiego i Michałowi Sikorskiemu
z Wadowic, dwie równorzędne
III nagrody w wysokości 500 zł
Zuzannie Saporznikow oraz
Danielowi Stachule z Poznania. Jury przyznało także cztery równorzędne wyróżnienia
w wysokości 200 zł Barbarze
Skawińskiej i Elżbiecie Ołubek
z Tomaszowa Mazowieckiego,
Katarzynie Linke z Częstochowy i Aldonie Zawadzie z Targanic. Widzowie docenili Michała
Sikorskiego z Wadowic, do którego trafiła statuetka Amora Publiczności.
W ramach imprezy w piątkowy
wieczór odbył się koncert Marty
Bizoń pt. „Tu i Tu”.
Konkurs zrealizowano przy
wsparciu finansowym Miasta
Oświęcim.
– In

Fotografia bliska człowiekowi
W galerii Tyle światów Oświęcimskiego Centrum Kultury
wręczone zostały nagrody przyznane w IX Ogólnopolskim
Biennale Fotografii „Kochać człowieka”.

Do udziału w tegorocznym
konkursie 116 autorów nadesłało łącznie 590 fotografii. Jury
w składzie: Andrzej Zygmuntowicz (przewodniczący Rady Artystycznej Związku Polskich Artystów Fotografików), Andrzej
Baturo
(wiceprzewodniczący
Rady Artystycznej Związku Polskich Artystów Fotografików)
i Wojciech Plewiński (Okręg
Krakowski Związku Polskich
Artystów Fotografików) przyznało jedną pierwszą nagrodę,
dwie równorzędne drugie, trzy
równorzędne trzecie nagrody
oraz zakwalifikowało do udziału
w pokonkursowej wystawie prace 28 autorów.
– Każdy z członków jury widzi
fotografię inaczej, ma inne preferencje. Ale zdjęcie, które zdobyło I nagrodę każdego z nas
wzruszyło, każdy się przy nim

zatrzymał – mówił Andrzej Baturo, podsumowując prace komisji konkursowej.
I nagrodę zdobył Arkadiusz
Gola z Zabrza za pracę „Wcześniak”. II nagroda trafiła do
Jakuba Ochnio ze Zgłobic za
prace: „Pokojowa demonstracja”, „Awaryjniak” i „Nowy Rok”
oraz do Arkadiusza Goli za pracę „Fabryka 514”. III nagrodę
otrzymali: Krzysztof Gołuch
z Knurowa za pracę „Zapis przelotnych gestów”, Piotr Grzybowski z Warszawy za „Bokserki”
i Tomasz Juszkiewicz z Koszalina za „Wilgotne kalosze”.
– Główny nurt fotografii humanistycznej rozkwitał po drugiej
wojnie, w latach 50. Ale nie
oznacza to, że ludzie, których
głównym celem było obrazowanie świata i człowieka tworzyli
tylko wtedy. Nurt się rozwija

i ewoluuje, co można zobaczyć
na tej wystawie i wielu poprzednich – mówił laureat I nagrody
Arkadiusz Gola.
– Gratuluję organizatorom,
że nieustannie stawiają na fotografię bliską człowiekowi,
opowiadającą o jego smutkach
i radościach. Te obrazy pokażą naszym dzieciom i wnukom
czasy, w których żyliśmy. To
piękna fotografia – dodał.
Nagrodzone zdjęcia oraz zakwalifikowane do wystawy prace
autorów z całej Polski oglądać
można w OCK do 24 maja.
Biennale objęte jest patronatem
Związku Polskich Artystów Fotografików i Prezydenta Miasta
Oświęcim. Ma charakter otwarty i jest dostępne dla wszystkich
fotografujących.
– ekt

Organizatorzy Jarmarku Kasztelańskiego, który na stałe wpisał się w kalendarz miejskich imprez, zadbali
o atrakcje dla młodych i starszych
oświęcimian. Szósta edycja imprezy nosiła nazwę Legionowe chwile
i przywoływała wizytę sprzed stu lat
Józefa Piłsudskiego w Oświęcimiu.
Pierwszego dnia zainteresowani wysłuchali wykładu dra hab. Dariusza
Nawrota o czynach legionowych na
zachodnich rubieżach Galicji w latach 1914–1915 i obejrzeli spektakl
„Oni Polskę wyśnili”, w wykonaniu
aktorów Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. Tego wieczoru zaprezentował
się też chór salezjański Auxilium.
Można było wysłuchać pieśni „Pod
broń”, którą sto lat temu odśpiewano
Piłsudskiemu podczas jego wizyty
w naszym mieście. W niedzielę na
Rynku Głównym były stoiska z rękodziełem, militarne, drukarnia polowa, kramy z jadłem i napitkiem,
kuchnia polowa serwująca wojskową grochówkę. Przygotowano grę
miejską, na scenie wystąpiły przedszkolaki i uczniowie – laureaci konkursu „Hej, hej ułani”, był koncert
Big Bandu z Dobczyc, a przemarsz
grupy rekonstrukcyjnej i inscenizacja przypomniały wizytę brygadiera
Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego w Oświęcimiu. Wystrzały,
walka pełna potyczek, konie, czyli
rekonstrukcja bitwy żołnierzy legionowych polskich, armii CK, oddziałów niemieckich i rosyjskich przyciągnęła widzów na bulwary nad Sołą.
Imprezę zakończył na rynku pokaz
filmu niemego „Charlie żołnierzem”
z 1918 roku, do którego przygrywał
na żywo zespół Czerwie.
W trakcie imprezy można było też
obejrzeć w Muzeum Zamek wystawę
czasową „Legionowe chwile. Setna
rocznica wizyty Józefa Piłsudskiego
w Oświęcimiu” i rekonstrukcję okopu
i ziemianki z okresu I wojny światowej
oraz zwiedzić wystawy stałe i wieżę.
– In

Mali tancerze
W Oświęcimskim Centrum Kultury odbył się Dziecięcy Konkurs Tańca Ludowego o Puchar Małego Hajduka.
Na dobry początek grupa
z Miejskiego Przedszkola nr 14
zaprezentowała tańce i śpiewy
z regionów wielkopolskiego
i rzeszowskiego.
W konkursie wzięły udział trzy
przedszkola. Dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” oraz Niepublicznego
Przedszkola „Bajka” przygotowały programy krakowskie.
Były piękne stroje, czapki
z piórkiem i Lajkonik, a nawet

Smok Wawelski. Natomiast
Miejskie Przedszkole nr 16 zaprezentowało region łowicki.
Jury, w którym zasiedli instruktorzy
poszczególnych
grup Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Miasta
Oświęcim „Hajduki” oceniało
przede wszystkim muzykalność, styl i charakter tańca,
technikę taneczną i ogólny
wyraz artystyczny. Puchar powędrował do małych tancerzy
z „szesnastki”. Każdy przedszkolak otrzymał słodki upominek, a na koniec wszyscy
mogli podziwiać popisy artystyczne młodych, choć już doświadczonych tancerzy z grupy „Małe Hajduki”.
– ekt

kultura
Ciągłe odkrywanie
talentów
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Wyjątkowe zdolności

Podopieczni uczęszczający na warsztaty terapii zajęciowej
prowadzone przez Fundację im. Brata Alberta zaprezentoOkoło 900 młodych ludzi w wieku od 6 do 20 lat skupionych wali swoje talenty wokalne, aktorskie i taneczne.
w 61 grupach zajęć stałych to obraz dzisiejszego Młodzieżo- W sali widowiskowej Oświę- statuetki Arlekina wykonane Sosnowca, Trzebini, Libiąża,
wego Domu Kultury w Oświęcimiu. Placówka w tym roku cimskiego Centrum Kultury przez uczestników zajęć w pra- Przeciszowa, Jawiszowic oraz
odbył się VII Przegląd Arty- cowni plastyczno-ceramicznej ze Środowiskowego Domu
obchodzi jubileusz 60-lecia istnienia.
styczny Osób Niepełnospraw- WTZ Chełmek, organizatora Samopomocy w Oświęcimiu,
ter otwarty. Dzięki temu każdy
młody człowiek ma możliwość
skorzystania z nich – mówi dyrektor MDK.
Oświęcimski
Młodzieżowy
Dom Kultury aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym
miasta i powiatu, angażując
się w liczne przedsięwzięcia
lokalne. Jest widoczny na różnych imprezach i uroczystościach. Organizuje i współorganizuje z innymi instytucjami
oświaty i kultury koncerty,
wystawy, pikniki, konkursy
i przeglądy. Do najważniejszych
należą: eliminacje rejonowe
ogólnopolskich i wojewódzkich
konkursów recytatorskich, czytelniczych, plastycznych i sportowych, Ogólnopolski Konkurs
Fotograficzny „Moje miejsce na
ziemi”, Ogólnopolski Konkurs
Modeli Kartonowych, Biennale Twórczości Plastycznej
Dzieci i Młodzieży, Powiatowy
Konkurs Plastyczny „Tradycje świąteczne i noworoczne.
Hej kolęda, kolęda”, Konkurs
Wiedzy o Oświęcimiu, Małopolski Przegląd Twórczości
Dzieci i Młodzieży „TRIADA”,
mistrzostwa miasta i powiatu
w szachach i badmintonie oraz
majowa Impreza Plenerowa, integrująca wszystkie sekcje MDK.
– Działa też u nas Ośrodek Informacji Młodzieżowej, którego
celem jest wspieranie młodych
ludzi w określaniu perspektyw
rozwoju. Młodzież może tu
znaleźć szczegółowe informacje
o ofertach szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, a także propozycje wypoczynku i rozrywki
– zaznacza Bogumiła Goryczka.
– W ostatnich latach najbardziej widoczne są efekty pracy
w sekcjach: plastycznej, muzycznej, szachowej, modelarskiej, rękodzielniczej. Największą popularnością cieszą się
gry logiczne, język angielski,

plastyka, gra na gitarze, taniec,
szachy oraz zajęcia dziennikarskie i sportowe – dodaje.
MDK jest zauważany i doceniany w środowisku lokalnym
oraz w województwie za przedsięwzięcia i akcje na rzecz młodzieży. Jest zapraszany na konferencje oświatowe, przeglądy,
targi i inne spotkania tematyczne. Placówka może się pochwalić prestiżowym tytułem
„Miejsce odkrywania talentów” przyznanym przez MEN
oraz Wyróżnieniem w Dziedzinie Kultury przyznanym przez
Radę Miasta Oświęcim i Medalem Miasta Oświęcim.
Czego można życzyć z okazji jubileuszu oświęcimskiemu Młodzieżowemu Domowi Kultury?
– Dalszego rozwoju oraz rozbudowy bazy, gdyż warunki lokalowe są zbyt skromne i nie spełniają w pełni naszych oczekiwań
– mówi Bogumiła Goryczka.
Młodzieżowy Dom Kultury
w Oświęcimiu jest publiczną
placówką oświatowo-wychowawczą, podległą Ministerstwu
Edukacji Narodowej, a prowadzoną przez Powiat Oświęcimski. Powstał w 1955 r. jako
pierwsza w Oświęcimiu instytucja zajmująca się upowszechnianiem kultury wśród dzieci
i młodzieży. Od początku swego istnienia stara się wspierać
młodych ludzi w rozwoju talentów i zainteresowań oraz
integrować uczniów z różnych
szkół.
– Zapraszamy naszych przyjaciół na jubileuszowy koncert
„MDK i Przyjaciele”, który
odbędzie się w piątek 22 maja
w gościnnych progach Oświęcimskiego Centrum Kultury –
zaznacza dyrektor.
Bieżące informacje można znaleźć na stronie internetowej placówki www.mdkoswiecim.pl/.
– Marzena Wilk

przeglądu.
Radwanowicach i Chełmku,
Wzięli w nim udział podopiecz- a także Świetlicy Terapeutyczni z oddziałów WTZ z Chełm- nej w Trzebini i w Chełmku.
ka, Chrzanowa, Radwanowic,
– In

Alternatywne klimaty
W Międzynarodowym Domu Spotkań
Młodzieży w Oświęcimiu odbyła się
siódma edycja Alternatywnej Sceny
MDSM.
Tradycyjnie już, w ramach
projektu utrzymanego w zdecydowanie offowym klimacie
odbyło się spotkanie z alternatywną poezją, teatrem i muzyką. W Anty-salonie Poezji
gościł Wojciech Brzoska, który
zaprezentował wiersze z wydanych wcześniej tomików, jak
i z najnowszego zbioru „W każdym momencie, na przyjście
i odejście”. Poznański Teatr Biu-

ro Podróży wystąpił z legendarnym, powstałym w 1994 roku
ulicznym spektaklem „Carmen
Funebre” na Przystanku Teatr.
W Niszowym Studio Dźwięku
gwiazdą był rockowy zespół
Lao Che, promujący najnowszą
płytę „Dzieciom”.
Podczas siódmej edycji Alternatywnej Sceny MDSM prezentowana była wystawa fotografii
Krzysztofa Janika „Portrety”.
Projekt sfinansowany został
ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Miasta Oświęcim, Starostwa Powiatowego
w Oświęcimiu oraz firmy Enco.
– In

Folklorystyczna majówka
Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim
„Hajduki”, działający w Oświęcimskim Centrum Kultury,
wziął udział w VII Międzynarodowym Festiwalu „Polski
Folklor w Łatgalii”.
W dniach 1–3 maja stolica byłych Inflant Polskich
– Daugavpils została stolicą
polskiego folkloru. Podczas
festiwalu w Centrum Kultury
powiatu Daugavpils miejscowi Polacy i sympatycy folkloru
zobaczyli regionalne tańce i wysłuchali pieśni w wykonaniu
zespołów z Daugavpils, Jekabpils i Demene na Łotwie oraz
z polskiego Łukowa i Oświęcimia. Łotysze mieli też okazję
oglądać tancerzy ZPiT „Hajduki” podczas plenerowego koncertu, występu w tamtejszym
gimnazjum i kolorowego korowodu ulicami miasta.
– W pamięci pozostaną nam
wspaniali ludzie i cudowne

wspólne festiwalowe koncerty.
Na Łotwie pokazaliśmy tańce
rzeszowskie, lubelskie, sądeckie oraz kujawiaka z oberkiem.
Poza tym wzięliśmy udział we
mszy św. w polskim kościele
parafialnym, złożeniu kwiatów
pod pomnikiem upamiętniającym przynależność ziem łotewskich do Polski oraz korowodzie ulicami Daugavpils. Na
zakończenie festiwalu zostaliśmy obdarowani pamiątkowym dyplomem od Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
w Republice Łotewskiej Ewy
Dębskiej – relacjonuje Marek
Pociennik, kierownik ZPiT
„Hajduki.
– In

Fot. ZPiT Hajduki, zpithajduki.pl

Podczas otwarcia Biennale 2013 w Oświęcimskim Centrum Kultury

nych Arlekiny 2015.
Przegląd artystyczny Arlekiny
promuje sztukę niepełnosprawnych artystów, pokazuje ich siłę,
potencjał, otwartość na innych
oraz autentyczność w przeżywaniu uczuć. Jego celem jest
też podkreślenie wyjątkowych
zdolności artystycznych podopiecznych, jak również uhonorowanie ich całorocznej pracy.
Każdy z dziewięćdziesięciu
ośmiu osób występujących
na scenie, zarówno z zespołów teatralnych, jak i solistów
otrzymał drobny upominek za
zaangażowanie, a poszczególne
placówki odebrały pamiątkowe

Fot. zbiory organizatora

MDK swoimi działaniami
obejmuje obszar całego powiatu oświęcimskiego. Bardzo
ważna dla placówki jest dostępność oferty, dlatego zajęcia
odbywają się nie tylko w siedzibie przy ulicy Olszewskiego 1,
ale też w wielu szkołach i placówkach – zarówno w Oświęcimiu, jak i w innych gminach
naszego powiatu. Bardzo duże
zainteresowanie wśród dzieci
i młodzieży zajęciami to efekt
pracy nauczycieli pasjonatów,
którzy zachęcają i rozbudzają
talenty drzemiące w młodych
mieszkańcach powiatu.
– Wszyscy posiadają wykształcenie wyższe magisterskie
w określonej dziedzinie oraz
przygotowanie pedagogiczne.
Nieustannie doskonalą się zawodowo. Na uwagę zasługuje stosowanie nowoczesnych
metod nauczania, indywidualizacja pracy z uczniem,
wyposażenie w profesjonalny
sprzęt i wysokiej jakości pomoce dydaktyczne – podkreśla
Bogumiła Goryczka, dyrektor
Młodzieżowego Domu Kultury
w Oświęcimiu.
W ofercie MDK są różnorodne
zajęcia muzyczne, plastyczne
i rękodzielnicze, edukacyjne i sportowe. Oprócz nich
placówka organizuje zajęcia
okazjonalne, liczne spotkania
tematyczne, warsztaty oraz
konkursy zarówno w tygodniu,
jak i w dni wolne od nauki
szkolnej.
– Dużą popularnością cieszy się cykl „Sobota w MDK”.
Również ferie zimowe i wakacje obfitują w interesujące wydarzenia. Dzięki nim młodzież
i dzieci mogą ciekawie, a jednocześnie bezpiecznie, spędzić
czas, rozwijając swoje zainteresowania i uzdolnienia. Wszystkie zajęcia organizowane przez
nas są bezpłatne i mają charak-
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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

Smerfowy dzień
Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza 1 czerwca 2015 roku dzieci duże
i małe oraz... dorosłe na Smerfowy Dzień
Dziecka.
W godzinach od 15:00 do 19:00
na parkingu przed Oświęcimskim Centrum Kultury odbywać się będą zabawy animacyj-

ne dla dzieci, w tym malowanie
twarzy w salonie Smerfetki, gry
i zabawy z Mądralą, wspólne
malowanie w pracowni Mala-

rza, kącik Smerfusia, Pracusiowe megapuzzle, bańki mydlane
i smerfne baloniki, dmuchańce.
O godzinie 16:00 w holu OCK
odbędzie się podsumowanie dwóch konkursów plastycznych, wręczenie nagród
i otwarcie wystaw: XIX Konkursu Plastycznego „Moje marzenia” i V Konkursu Plastycznego „Lubię smoki”.
O godzinie 17:00 przed budynkiem Oświęcimskiego Centrum
Kultury odbędzie się interaktywne widowisko pt. „Bajkowy
świat Smerfów”.
Na uczestników zabawy czeka
wiele niespodzianek i atrakcji,
w tym konkurs na najlepsze
smerfowe przebranie.
– adam

Wydarzenia:

18.05 godz. 10:00 „Przedszkolak w podróży dookoła
świata” – turniej przedszkolaków – spotkanie siódme
19.05 godz. 16:30 „Razem
z mamą, razem z tatą” –
warsztaty twórczej aktywności
dla dzieci z rodzicami
21.05 godz. 10:00–14:00
Powiatowe Targi Pracy
22.05 godz. 16:30 „MDK
i Przyjaciele” – koncert
jubileuszowy z okazji 60-lecia
Młodzieżowego Domu Kultury
w Oświęcimiu
23.05 godz. 19:00 „Po co są
matki?” – spektakl w wykonaniu Joanny Żółkowskiej
i Pauliny Holtz

Festiwal małopolskich smaków
14 czerwca od godziny 10:00 na rynku
Starego Miasta odbędzie się półfinał
11. Małopolskiego Festiwalu Smaku.
O tytuł najlepszych wyrobów
i udział w wielkim finale rywalizować będą producenci żywności z powiatów: oświęcimskiego,
chrzanowskiego i olkuskiego.
Kiermaszom będą towarzyszyły
prezentacje artystyczne na estradzie, m.in. koncert Andrzeja
Sikorowskiego i Mai Sikorowskiej z zespołem, Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca

„Hajduki”, oświęcimskich formacji tanecznych.
Małopolski Festiwal Smaku to
największe w Polsce regionalne
wydarzenie o charakterze kulinarnym, promujące małopolskich producentów żywności,
produkty i potrawy lokalne oraz
tradycyjne. Impreza realizowana jest cyklicznie od 2005 roku
w formie plenerowych kiermaszów. W największych miastach
regionu organizowane są eliminacje półfinałowe, podczas
których małopolscy producenci
artykułów rolno-spożywczych
prezentują swoje wyroby.
Podczas każdego półfinału
jak również w trakcie finału
organizowany jest konkurs
„Małopolski Smak”, w którym
zgłoszone produkty i potrawy

OCK zaprasza na wyjątkowy
spektakl z okazji Dnia Matki
w wykonaniu aktorskiego duetu –
ocenia komisja konkursowa, matki i córki.
która przyznaje Grand Prix
oraz II i III miejsce. Zwycięz- 1.06 godz. 15:00 Smerfowy
cy półfinałów otrzymują prze- Dzień Dziecka z Oświęcimpustkę do krakowskiego finału, skim Centrum Kultury
czytaj obok
w którym wybierane są najlepsze produkty całej Małopolski.
2.06 godz. 17:00 Pokaz StuTakże publiczność odwiedzadia Tańca Baletowego
jąca kiermasze wskazuje naj6.06 III Ogólnopolski Turniej
lepsze według niej produkty tańca „Taki Taniec”
w specjalnym plebiscycie. Za- 8.06 godz. 17:30 Gala Szkoły
równo jury, jak i publiczność Tańca „Grawitacja”
ocenia produkty w kategoriach: 9.06 godz. 17:00, 19:00 Ga„Ekologiczne przysmaki”, „Tra- la Szkoły Tańca „Grawitacja”
dycyjne specjały”, „Smakołyki 10.06 godz. 10:00 „Przedz legendą”, „Jak u mamy”. Na szkolak w podróży dookoła
głosujących podczas każdego świata” – turniej przedszkolaz kiermaszów czekają atrakcyj- ków – spotkanie finałowe
ne nagrody.
10.06 godz. 17:00 „Jesteśmy
Organizatorzy półfinału oświę- na wczasach, czyli coś dla
cimskiego: Urząd Marszałkow- duszy, coś dla ciała” – premieski Województwa Małopol- rowy program Kabaretu Czarna
skiego, Oświęcimskie Centrum Rękawiczka Uniwersytetu
Kultury w Oświęcimiu, Urząd Trzeciego Wieku
Miasta w Oświęcimiu.
12.06 Gala Szkoły Tańca
– adam „Astra”
Szczegółowy program na stro- 13.06 godz. 11:00 „Nietopenie www.ock.org.pl
rze są niesamowite!” – wykład

Roztańczony festiwal
6 czerwca w Oświęcimskim Centrum Kultury odbędzie się
pod patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim III Ogólnopolski Festiwal Tańca „Taki Taniec".
Celem festiwalu jest popularyzacja tańca jako atrakcyjnej
formy aktywnego stylu życia.
Jest adresowany do uczestników w wieku 6–25 lat – dla
formacji i zespołów w kilku
kategoriach tanecznych: taniec towarzyski, hip-hop i break dance, disco dance i cheerleaders, show dance i teatr
tańca, jazz, taniec współczesny
i balet.
Podczas festiwalowych zmagań ocenie podlegać będą:
technika tańca, choreografia,

wyraz artystyczny i dobór muzyki i strojów. Dla zwycięzców
przewidziane zostały medale,
puchary, dyplomy oraz Grand
Prix dla najlepszego wykonawcy.
Organizatorem festiwalu jest
Oświęcimskie Centrum Kultury. Festiwal jest realizowany przy wsparciu finansowym
Miasta Oświęcim.
Wstęp na pokazy wolny.
Szczegóły na stronie www.ock.
org.pl/.
– adam

dr Edyty Sierki, zakończenie
roku akademickiego Oświęcimskiego Uniwersytetu
Dziecięcego, rozdanie dyplomów (Oświęcimskie Centrum
Kultury, ul. Śniadeckiego 24)
13.06 godz. 17:00 „Rzeźba
i Medal” – otwarcie wystawy
prac Wojciecha Kały w ramach
projektu Dom otwarty z cyklu:
Sztuki plastyczne – wytwórnia
wrażeń

14.06 godz. 10:00 11. Małopolski Festiwal Smaku –
półfinał oświęcimski (rynek
Starego Miasta)
14.06 godz. 15:30 Koncert
Andrzeja Sikorowskiego i Mai
Sikorowskiej z zespołem
(rynek Starego Miasta)
czytaj obok
14–18.06 Międzynarodowy
Festiwal Filmów dla Dzieci
i Młodzieży „KINOLUB”
czytaj obok

VI Life Festival Oświęcim Galeria „Tyle światów”
16.06 godz. 19:00 „Klub
hipochondryków” – spektakl
w ramach VI Life Festival
Oświęcim 2015

do 24.05 IX Ogólnopolskie
Biennale Fotografii „Kochać
człowieka” – wystawa pokonkursowa
1–21.06.2015 XIX Konkurs
Plastyczny Moje marzenia
i V Konkurs Plastyczny Lubię
smoki – wystawa pokonkursowa

Wystawy

Komedia z Teatru Syrena
w Warszawie opowiada o trzech
zmagających się z życiem czterdziestolatkach, którzy cierpią na
urojone choroby i narzekają na
problemy zdrowotne. Antykwariusz (Zbigniew Zamachowski)
porzucony przez mężczyznę
oraz dwóch architektów – jeden w trakcie rozwodu (Wojciech Malajkat) i drugi samotny
(Piotr Polk), któremu podobają
się coraz młodsze kobiety – to
główne postacie przestawienia.
Prześcigają się między sobą,
udowadniając nawzajem, kto
ma większe problemy zdrowotne. Tymczasem prawdziwie
nękającą ich słabością jest... niemożność pogodzenia się z upływem lat.
Czas trwania: 110 minut z jedną przerwą. Bilety w cenie
80 zł i 70 zł. Spektakl odbędzie
się w ramach VI Life Festival
Oświęcim 2015.

12.05–10.06 „Malarstwo” –
wystawa prac Danuty Berner
i Marii Micińskiej – słuchaczek
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Oświęcimiu
18–31.05 „Malarstwo” – wystawa prac Marii Puchajdy
2–16.06 Wystawa prac dzieci
z sekcji plastycznej Oświęcimskiego Centrum Kultury
prowadzonej przez Władysławę Kapcińską
13.06–5.07 „Rzeźba i Medal”
– wystawa prac Wojciecha
Kały w ramach projektu Dom
otwarty z cyklu: Sztuki plastyczne – wytwórnia wrażeń

17.06 godz. 19:00 „British
Rock Symphony” – widowisko muzyczne w ramach VI
Life Festival Oświęcim 2015

Spektakl będzie muzyczną podróżą w czasie – od ludowych
i klasycznych utworów po
rock, pop i soul. Podczas koncertu będzie można usłyszeć
przeboje takich wykonawców
jak: The Beatles, Queen, The
Rolling Stones, U2, Led Zeppelin, Depeche Mode czy Eric
Clapton. Za sprawą orkiestry
symfonicznej znane przeboje
zyskają zupełnie inny wymiar,
a widowisko dopełni wyjątkowa
oprawa, obejmująca pokaz dud
szkockich, tańców irlandzkich
oraz wizualizacje.
Bilety w cenie 65 zł i 55 zł.

Uniwersytet Trzeciego
Wieku

26.05 godz. 15:00 Występ
podopiecznych Stowarzyszenia
Promyk oraz zespołu wokalnego UTW z okazji Dnia Matki
26.05 godz. 16:00 „Życie” – wykład Jana Ryszarda
Kurylczyka
2.06 godz. 16:00 „Wizerunek
kobiety w literaturze” – wykład
Janusza Toczka
8.06 wyjazd do Solca-Zdroju;
godz. 7:15 odjazd z osiedla
Zasole, 7:30 odjazd spod OCK
9.06 godz. 16:00 „Szaleństwo
w literaturze” – wykład prof.
Jarosława Fazana
10.06 godz. 17:00 „Jesteśmy
na wczasach, czyli coś dla
22–23.06 Gala Szkoły Tańca
duszy, coś dla ciała” – premie„Prestiż”
rowy program Kabaretu Czarna
27.06 godz. 14:00 „Budzik
Rękawiczka
teatralny” – pokaz sekcji
teatralnej Oświęcimskiego Cen- 15.06 godz. 15:00 Zakończenie roku akademickiego:
trum Kultury
– „Pokrewieństwo i kulturowe
27.06 godz. 21:30 XI Oświęcimski Kinowy Ogródek Plene- zróżnicowania instytucji małżeństwa” – wykład prof. Marii
rowy – nocne kino plenerowe
Jolanty Flis;
(parking obok OCK)
– sprawozdania samorządu
29.06 godz. 19:00 Letnie
UTW;
Koncerty Organowe 2015
– występy zespołów Pretty
(kościół św. Maksymiliana)
Woman i zespołu wokalnego

kultura

Redakcja „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w planach przedsięwzięć wprowadzone przez organizatorów
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GŁOŚNIK KULTURALNY
„Nasze Kino” Oświęcimskie Centrum Kultury
„Ups! Arka odpłynęła 3D”
(b.o.), prod. Niemcy, Belgia,
Luksemburg, Irlandia 2015,
reż. Sean McCormack, Toby
Genkel, 85 minut
18–21.05 godz. 16:45
„Karski i władcy ludzkości”
(12 l.), prod. Polska, USA
2014, reż. Sławomir Grunberg, 72 minuty
18–21.05 godz. 18:30

„Antarktyda: rok na lodzie”
(10 l.), prod. Nowa Zelandia
2013, reż. Anthony Powell, 92
minuty
22.05 godz. 20:00,
24.05 godz. 14:30, 20:30,
25.05 godz. 17:45,
26–27.05 godz. 19:30,
28.05 godz. 17:45

„Iwan Groźny”, retransmisja
baletu z Teatru Bolszoj
w Moskwie, 146 minut
„Klub dla wybrańców” (15 l.), 24.05 godz. 18:00
prod. Wielka Brytania 2014,
reż. Lone Scherfig, 106 minut „Sekrety morza” (5 l.), prod.
18–21.05 godz. 20:00
Irlandia, Luksemburg, Belgia,
Francja, Dania 2014, reż.
„Apartament” PREMIERA
Tomm Moore, 93 minuty
(7 l.), prod. Polska 2015, reż. 29.05 godz. 16:30,
Maciej Czajkowski, 75 minut
30–31.05 godz. 13:15,
22.05 godz. 18:30,
1.06 godz. 8:15, 10:15,
24.05 godz. 13:00, 16:15,
2.06 godz. 9:00,
25.05 godz. 16:15, 19:30,
3.06 godz. 16:30,
26–27.05 godz. 18:00,
4.06 godz. 15:00
28.05 godz. 16:15, 19:30,
30–31.05 godz. 15:00,
„Party Girl” (15 l.), prod. Fran4.06 godz. 16:45
cja 2014, reż. Marie Amachoukeli-Barsacq, Claire Burger,
Samuel Theis, 96 minut
29–31.05 godz. 18:15,
2–4.06 godz. 18:15
„Plemię” PREMIERA (18 l.),
prod. Ukraina, Holandia 2014,
reż. Miroslav Slaboshpitsky,
127 minut
29.05–4.06 godz. 20:00
„Everest – poza krańcem
świata 3D” (10 l.), prod. Nowa Zelandia, USA 2013, reż.
Leanne Pooley, 93 minuty
30–31.05 godz. 16:30

Międzynarodowy
Festiwal Filmów
dla Dzieci i Młodzieży
KINOLUB
Od 14 do 18 czerwca odbędzie się Międzynarodowy
Festiwal Filmów dla Dzieci
i Młodzieży KINOLUB organizowany przez Fundację IKS.
Festiwal ma charakter edukacyjny i jest świętem filmu
skierowanego do widzów
w wieku 4–18 lat.
Na program składają się
wartościowe filmy z całego
świata zakwalifikowane do
konkursu spośród wielu nadesłanych. Są to filmy krótkometrażowe (animacje, fabuły)
i fabularne ułożone w sekcje
tematyczne dostosowane do
wieku widzów, które ocenia
i nagradza jury profesjonalne
oraz jury dziecięce.
Centrum życia festiwalowego
jest Kraków, w którym odbywają się również warsztaty
filmowe i interdyscyplinarne,
prezentacje najnowszych
rozwiązań technologicznych
wykorzystywanych w przemyśle filmowym, koncerty
i spotkania z twórcami.
Projekcje festiwalowe będzie
można zobaczyć w „Naszym
Kinie” w godzinach przedpołudniowych dla przedszkoli
oraz dzieci i młodzieży szkolnej oraz w wybrane dni w godzinach popołudniowych.
Szczegółowy program wkrótce na www.ock.org.pl/.

Replika 21. Festiwalu Filmowego Wiosna Filmów: 5–19.06
Od 5 do 19 czerwca w „Naszym Kinie” Oświęcimskiego
Centrum Kultury będzie można zobaczyć przedpremierowe
projekcje filmów wielokrotnie nagradzanych na światowych
festiwalach w ramach repliki 21. Festiwalu Filmowego Wiosna Filmów.
21. Festiwal Filmowy Wiosna Filmów trwał od 10 do
19 kwietnia 2015 roku w Warszawie. W programie znalazło
się 80 najlepszych filmów z festiwali w Cannes, Wenecji, San
Sebastian, Berlinie i Sundance. Wśród nich były tytuły prezentowane już w „Naszym Kinie”, m.in.: „Xenia”, „Serce lwa”,
„Zimowy sen”, „Porwanie Michela Houellbecqa”, „Obywatel”,
Ida, Między nami dobrze jest, Mama, Hardkor Disko, Dzikie
historie”, „Bogowie, „Cuda”, „Body/Ciało”, „20000 dni na
Ziemi”, „Onirica” czy zaplanowane w najbliższym czasie do
projekcji „Plemię”.Festiwal od lat cieszy się ogromną popularnością wśród warszawskiej publiczności, która wybiera
najlepszy film festiwalu. W 2015 roku najwyżej przez widzów
oceniony został libański obraz „Anioł”.
Od maja festiwal Wiosna Filmów rusza w podróż po Polsce
i najlepsze filmy festiwalu będzie można obejrzeć w wybranych
kinach. W programie repliki festiwalu znajdują się filmy, które
były najchętniej wybierane przez warszawską publiczność
i które nie miały jeszcze ogólnopolskiej premiery.
W „Naszym Kinie” będzie można obejrzeć 8 filmów: nagrodzony Złotym Lwem w Wenecji szwedzki „Gołąb przysiadł na gałęzi i rozmyśla o istnieniu”, laureat wielu nagród i nominowany
do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny mauretański „Timbuktu”, nagrodzony w Turynie przez jury i publiczność węgierski „Sens życia oraz jego brak”, nagrodzony przez
publiczność w Mannheim-Heidelberg oraz w Pusan libański
„Anioł”, nagrodzony Srebrnym Niedźwiedziem w Berlinie
rumuński „Aferim!”, nagrodzony przez publiczność w Berlinie
i zdobywcę Specjalnej Nagrody Jury w Sundance brazylijski
obraz „Prawie jak matka”, wysoko oceniony w Valladolid węgierski „Parking” oraz uhonorowany Nagrodą FIPRESCI w San
Sebastian niemiecki „Feniks”.
– adam

Filmy, które będzie można
zobaczyć w „Naszym Kinie”:
5.06 godz. 19:30 „Gołąb
przysiadł na gałęzi i rozmyśla
o istnieniu” (15 l.), prod.
Szwecja, Norwegia, Niemcy, Francja 2014, reż. Roy
Andersson, 101 minut
6.06 godz. 19:30 „Timbuktu”(15 l.), prod. Francja,
Mauretania 2014, reż.
Abderrahmane Sissako, 100
minut
10.06 godz. 19:30 „Sens
życia oraz jego brak” (15 l.),
prod. Węgry 2014, reż.
Gábor Reisz, 96 minut
13.06 godz. 19:30 „Anioł”
(15 l.), prod. Liban 2013,
reż. Amin Dora, 100 minut
14.06 godz. 19:30 „Aferim!”
(15 l.), prod. Rumunia, Bułgaria, Czechy, Francja 2015,
reż. Radu Jude, 108 minut
15.06 godz. 19:30 „Prawie
jak matka” (15 l.), prod.
Brazylia 2015, reż. Anna
Muylaert, 114 minut
18.06 godz. 19:30 „Parking” (15 l.), prod. Węgry
2014, reż. Bence Miklauzič,
91 minut
19.06 godz. 19:30 „Feniks”
(15 l.), prod. Niemcy 2014,
reż. Christian Petzold, 98 minut
www.wiosnafilmow.pl

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

KALENDARZ WYDARZEŃ W bibliotece
GALERIA KSIĄŻKI na czerwiec
WYSTAWA DOKUMENTUJĄCA 30 LAT DZIAŁALNOŚCI
REGIONALNEGO STOWARZYSZENIA TWÓRCÓW KULTURY „GRUPA NA ZAMKU”.
WYSTAWA
1–30.06 Galeria Przechodnia
CAŁA POLSKA CZYTA
DZIECIOM
XIV Ogólnopolski Tydzień
Czytania Dzieciom
Pod hasłem: „Każde dziecko
zasługuje na książkę”
1.06 godz. 10:00 Rynek
Główny w Oświęcimiu,
Inauguracja akcji, w programie: czytanie bajek przez
przedstawicieli Urzędu Miasta
Oświęcim, rozdanie dzieciom
pierwszych książek do samodzielnego czytania – „Książka
na start”, tańce – łamańce
z Kubusiem Puchatkiem ze
Stumilowego Lasu, pokaz
wielkich baniek mydlanych,
pochód w „Bajkowej Paradzie”
ulicami Oświęcimia do Biblioteki GALERIA KSIĄŻKI.

1.06 godz. 11:15 Bajkowy
Festyn w Bibliotece, wspólna
zabawa i tańce przy bajkowej
muzyce połączone z konkurencjami sportowymi, plastycznymi.
2.06 godz. 16:30 Biblioteka,
„Od deski do deski, czyli, jak
powstaje książka?”. Zajęcia
animacyjno-czytelnicze odkrywające tajemnice tworzenia
książek.
3.06 godz. 17:00 Biblioteka
„Bajkowe Warcaby”. Zajęcia
ruchowe dla dzieci w wieku
5–7 lat. W programie: gra
wielkoformatowa „Baśniowy
Alfabet”, quizy baśniowe, gry
planszowe, zabawy ruchowe.
TEATRZYK „ROZWESOŁEK”
Zajęcia teatralne dla dzieci
6–12 lat
1.06; 08.06; 15.06; 22.06
godz. 16:00 Aula
22.06 godz. 17:00 Aula, przedstawienie „Kłótnia pór roku”
KONWERSACJE W JĘZYKU
ANGIELSKIM
1.06; 08.06; 15.06; 22.06;
29.06 godz. 17:30 Klasopracownia I p.
KONWERSACJE W JĘZYKU
NIEMIECKIM
2.06; 09.06; 16.06; 23.06
godz. 18:00 Klasopracownia I p.
MISTRZOWIE KODOWANIA
dla seniorów
3.06; 10.06; 17.06; 24.06
godz. 14:00 Klasopracownia p.

Bi CLUB FILMOWY
Dyskusyjny Klub Filmowy
17.06 godz. 17:00 Multimedia
Z PRAWEM NA CO DZIEŃ
„Upadłość konsumencka”
Wykład prowadzi Kancelaria
Surowiec & Partner
17.06 godz. 18:00 Klasopracownia Ip.

TACTIC – KLUB MIŁOŚNIKÓW GIER PLANSZOWYCH
3.06; 10.06; 17.06; 24.06
godz. 17:00 Kawiarnia prasowa
BIBLIOTERAPIA
Zajęcia dla osób z dysfunkcją
wzroku w ramach projektu dofinansowanego przez MKiDN
Prowadzi dr Wanda Matras-Mastalerz
5.06 godz. 10:00 Klasopracownia I p.
BAJKOWE KINO W MIKROŚWIECIE ZABAWY
5.06; 26.06 godz. 17:00
Multimedia
GIMNASTYKA DLA CIAŁA
I JĘZYKA
Zajęcia językowe dla dzieci
w wieku 5–7 lat
8.06; 22.06 godz. 17:00
Klasopracownia I p.
CZYTANIE UZDRAWIA
Czytanie na oddziale dziecięcym oświęcimskiego szpitala
9.06; 23.06 godz. 14:00
Szpital
MŁODY BADACZ
Otwarte zajęcia edukacyjne dla
dzieci w wieku 5–7 lat
9.06 godz. 16:30 Informatorium
23.06 godz. 16:30 Informatorium
Jadłospis malucha – 5 posiłków w ciągu dnia.
Prowadzi Monika Marczyńska
ŚWIAT ILUSTROWANY SŁOWEM. FILMOTERAPIA
Zajęcia dla osób z dysfunkcją
wzroku w ramach projektu dofinansowanego przez MKiDN
10.06 godz. 10:00 Klasopracownia I p.
AKADEMIA MALUCHA
11.06 godz. 10:00 „W krainie
figur geometrycznych”
25.06 godz. 10:00 „Piraci”
Klasopracownia I p.
MISTRZOWIE KODOWANIA
Warsztaty programowania dla
dzieci
11.06; 18.06; 25.06 godz.
16:00 Klasoprac. parter
UNIWERSYTET BIBLIOTECZNYCH ŻAKÓW
11.06 godz. 16:30 Aula
Wodny świat
18.06 godz. 16:30 Aula Zakończenie roku akademickiego
PLASTUSIOWE BAJANIA
12.06; 19.06 godz. 17:30
Mikroświat Zabawy
PODRÓŻE W CZASIE I PRZESTRZENI
Otwarte zajęcia edukacyjne dla
dzieci w wieku 3–7 lat
16.06; 30.06 godz. 16:30
Informatorium

PORA NA @KTYWNEGO
SENIORA
„To tak jak w kinie” – spotkania z adaptacją filmową
18.06 godz. 10:00 Multimedia
AKADEMIA RODZICA
Mleko matki jako najlepszy
pokarm dla noworodka
Prowadzi Anna Malarek.
23.06 godz. 16:30
PORA NA @KTYWNEGO
SENIORA
„Dawno temu w naszym mieście” – spotkania z historią
25.06 godz. 10:00 Aula
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
dla dorosłych
25.06 godz. 17:30 Sala Konferencyjna
ZABOOKOWANI. DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
dla młodzieży
26.06 godz. 16:45 CLD
OŚWIĘCIMSKI FESTIWAL
GIER
27.06 godz. 11:00 Rynek
Główny w Oświęcimiu
PORA NA @KTYWNEGO
SENIORA
Infogeneracja – warsztaty
komputerowe
Grupa II prowadzi Mariusz Fik
9.06; 23.06 godz. 11:00
Klasoprac. parter
Grupa III prowadzi Jonasz
Brzeźniak
2.06; 16.06 godz. 14:00
Klasoprac. parter
Grupa IV prowadzi Urszula Kuś
11.06; 25.06 godz. 11:00
Klasoprac. parter
Grupa VI prowadzi Mariola
Drosd
1.06; 15.06 godz. 14:00
Klasoprac. parter
Grupa VIII prowadzi Anna
Krawczyk
9.06; 23.06 godz. 12:30
Klasoprac. parter
Grupa IX prowadzi Agnieszka
Jakubowska
18.06 godz. 9:00 Klasoprac.
parter
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kultura

prezentuje Łukasz szymański

Czar rodzinnej
fotografii

Fotografie
z zakładu
Marcina Presslera.
Przełom XIX i XX w.

BOGNA WERNICHOWSKA

pejzaż za mgłą

Dzieła zręcznych rąk

B

yło ich niezmiernie
dużo i miały rozmaite
przeznaczenie.
Ozdabiały wnętrza,
były dodatkiem do
strojów, miały przypominać tę,
która spędziła długie godziny
dziergając, szydełkując, wyszywając, haftując, pracowicie
łącząc nici, aby powstała koronka. Roboty ręczne – w czasach pradziadków najczęstsze
zajęcie młodszych i starszych
niewiast w wolnych chwilach
– pozwalały wykorzystać manualne zdolności, tworzyć podarki dla rodziny i przyjaciół,
pozostać w dobrej pamięci obdarowanych.

szat liturgicznych bądź zasłon
do tabernakulum czy taśm do
kościelnych dzwonków.
Dziewczynki
zaczynano
zresztą bardzo wcześnie uczyć
ręcznych robótek – już sześcio- i siedmiolatki wyszywały
krzyżykami serwetki, mereżkowały, wykonywały proste
ściegi. W szkołach żeńskich
lekcje prac ręcznych były istotną częścią programu. Wypełniała je także nauka potrzebnych w domu umiejętności
– cerowania, naprawy bielizny
i odzieży, obrębiania chusteczek, podstaw szycia. Dopiero
później uczennice poznawały
arkana haftu, robienia szydełkiem serwetek albo innych de„Lepiej abyś nie umiała czytać koracyjnych zajęć.
niż posługiwać się igłą.”
Tak podobno mawiała do Pracowite narzeczone
swych córek żona generała TyOd kandydatki do stanu
tusa Działyńskiego – Celestyna małżeńskiego
oczekiwano,
z Zamoyskich, pilnie kontrolu- że (nawet jeśli nie była jeszjąc postępy trzech żeńskich la- cze zaręczona) zacznie pod
torośli w kwestiach użycia igły, kierunkiem matki troszczyć
tamborka czy kanwy… Z kolei się o ślubną wyprawę. Panna,
jej mąż – generał nie lubił, gdy która samodzielnie znaczyła
małżonka ślęczała nad robót- haftowanymi monogramami
kami, zauważając ironicznie, że serwetki, ręczniki i ścierecz„w dzieciństwie niewiasty stro- ki zyskiwała opinię przyszłej
ją lalki, w młodości – same sie- gospodarnej i pracowitej małbie, a na starość – księży”. Była żonki.
to aluzja do częstego wśród
Aż do połowy XIX wieku
pobożnych dam haftowania istniał obyczaj ofiarowywania

nagłaśniamy

konkurentom do ręki podarków, będących dziełem pracowitych i zręcznych rąk młodych dam.
Już po zaręczynach szczęśliwa wybranka powinna sprezentować narzeczonemu robótkę świadczącą o pewnym
mistrzostwie w tej dziedzinie.
Na przykład kunsztownie
dzierganą sakieweczkę na drobiazgi noszoną wówczas przez
panów. Motek jedwabnego kordonka posyłała synowej in spe
– przyszła teściowa. Jeśli matka
narzeczonego chciała wypróbować cierpliwość wybranki
syna – plątała nici.
Opowiadano w szlacheckich sferach Galicji około połowy XIX wieku, że pewna panna
otrzymawszy fatalnie splątany
motek zamiast wytrwale rozplątywać kordonek wrzuciła
szpulę w ogień kominka, po
czym posłała do miasteczka po
nowe nici w tym samym – jak
sądziła kolorze.
Nie przewidziała, że przyszła teściowa zachowała pasmo
kordonka i kiedy obdarowany
syn pokazał jej z dumą piękną
sakieweczkę wydzierganą przez
narzeczoną, matka stwierdziła,
że panna wzięła inny motek.
Ponoć wymawiała ten fakt synowej przez długie lata…

kamila drabek

Kolory miłości
760-stronicowa
książka robi wrażenie. Na okładce
kobieta z bujnymi ciemnymi
włosami, które rozwiewa wiatr,
przysłonięta wielkim stylowym
wachlarzem. Czy jest naga?
Czytelnik się tego domyśla,
choć odsłoniła jedynie ramię
i skrawek pleców. Może tańczy,
może unosi się w obłokach. Nie
widać jej oczu, jedynie pełne
usta. Taka okładka zapowiada
tajemnicę i erotykę.
„Papugi z placu d’Arezzo”
to utwór Erica-Emmanuela
Zofia Lukesch z Lilą i Maćkiem. Fotografia ze zbiorów CeSchmitta, który z pewnością
cylii Lukesch. Rok 1950
przyciągnie miłośników tego
autora. „Piszę tych kilka słów,
by ci powiedzieć, że cię ko-

cham. Ty wiesz, kto” – to intrygująca treść listów, które
otrzymują w charakterystycznej żółtej kopercie bohaterowie
powieści zamieszkali wokół
brukselskiego placu. Dwa zdania pozostawiają wiele miejsca
na interpretację i domysły. Czy
to prawdziwe wyznanie miłosne? A może objaw zdrady lub
prowokacja? Przyczyna może
być również bardziej prozaiczna – jakaś firma wymyśla nową
kampanię reklamową.
Plac d’Arezzo jest domem
papug różnych gatunków.
Wszystkie są hałaśliwe i zwracają na siebie uwagę kolorowym
upierzeniem. Pewna anegdota

uwaga Konkurs!
Na Czytelników „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” czeka
sześć zaproszeń na koncerty organizowane w ramach
Life Festival Oświęcim 2015: dwa pojedyncze bilety na Street
Life 18 czerwca, dwa pojedyncze bilety na koncerty 19 czerwca
oraz dwa pojedyncze bilety na sobotnie koncerty 20 czerwca.
Aby je otrzymać należy poprawnie wypełnić
zamieszczony obok kupon, nakleić na kartę pocztową
i dostarczyć do 3 czerwca 2015 r. do redakcji
„Głosu Ziemi Oświęcimskiej”, Oświęcimskie Centrum Kultury,
ul. Śniadeckiego 24. Osoby, które zwyciężą
w losowaniu zostaną poinformowane telefonicznie.
Stefania Szostek
z córkami Ireną
i Mariolą

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

Eric-Emmanuel Schmitt,
Papugi z placu d’Arezzo,
Kraków 2014

mówi o ambasadorze Brazylii,
który opuszczając Belgię, nie
mógł zabrać na pokład samolo-

Kramy z robótkami
Na dobroczynnych kiermaszach i bazarach, jakie kilka razy do roku urządzano
w każdym większym mieście,
stoiska z robótkami cieszyły
się dużym zainteresowaniem
publiczności. Wystawiano tam
na sprzedaż rozmaite ozdobne drobiazgi, malowane igłą
obrazki, szkatułki z aksamitu
haftowanego koralikami i dziesiątki mniej lub bardziej przydatnych drobiazgów. Przy każdym widniała karteczka, czyim
jest dziełem. Dziennik „Czas”
pisał później, że największym
powodzeniem cieszyły się prace małżonek miejskich notabli
i niewiast wywodzących się ze
znaczących rodzin – w Krakowie były to dzieła zręcznych rąk
pań i panien Potockich z pałacu pod Baranami.
Ręczne robótki ofiarowywano też przy rozmaitych rodzinnych i towarzyskich okazjach. Krewnym pod choinkę
i w dzień imienin, przyjaciołom
płci obojga – na znak pamięci
i przywiązania. Niektóre przetrwały w rodzinach przez długie
lata, przechodząc z pokolenia
na pokolenie jako pamiątka
„dawnych, dobrych czasów”.
Upływ lat dodał uroku tym
spatynowanym ozdobom – jeśli
dziś pojawiają się w antykwariatach czy na giełdach staroci
szybko znajdują nabywców,
jako wzruszający relikt epoki,
kiedy życie toczyło się wolno,
a zapomniane dziś umiejętności były wysoko cenione.
tu swoich papug. Uwolnił więc
egzotyczne ptaki, a one zadomowiły się w centrum miasta.
Tytułowe papugi należałoby postrzegać jako swoistą alegorię,
ponieważ książka jest o ludziach,
o ich uczuciach, pragnieniach,
problemach. Przede wszystkim
o miłości, co u Schmitta raczej
nie dziwi. Miłości we wszelkich
jej odcieniach i rodzajach.
Czy autor listów zostanie
zdemaskowany? Czy się ujawni? A może wcale nie istnieje?
Wysyłanie liścików może mieć
skutki zarówno pozytywne, jak
i negatywne. Czy przemyślał
swoje działania? Aby odpowiedzieć na te pytania i poznać
opowieści wirujące wokół placu d’Arezzo, proponuję przeczytać książkę wydaną przez
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.		

Kupon konkursowy
Pytanie: Kto wykona w tym roku mural w ramach
Life Festival Oświęcim?

Odpowiedź: .................................................
Imię i nazwisko: ..........................................
....................................................................
Numer telefonu: ..........................................
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sport
Znakomity start oświęcimskich
Mistrzostw Polski Południowej

karateków

podczas

Cztery razy na najwyższym
podium!

Fundatorem nagród
jest Wydawnictwo

KUPON
krzyżówka 5/2015
Litery uporządkowane od
1 do 25 utworzą rozwiązanie – przysłowie żydowskie,
które wraz z kuponem nr 5
naklejonym na kartę pocztową należy dostarczyć do
10 czerwca 2015 r. do redakcji GZO, Oświęcimskie
Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24 w Oświęcimiu.
Na zwycięzcę losowania
czeka nagroda książkowa.
Prawidłowe rozwiązanie
krzyżówki nr 4/2015 brzmi:
„Ból oczyszcza duszę”.
Nagrodę książkową
ufundowaną przez Wydawnictwo Znak otrzymuje
p. Teresa Nocula
z Oświęcimia.
Gratulujemy i prosimy
o kontakt z redakcją.

Poziomo:
1. Osłona lampy;
2. Koryto rzeki;
* Slalomistka;
3. Grząski osad, muł;
4. Amator małej czarnej;
* Wybór;
5. Długi nóż kuchenny;
6. Obóz dla jeńców wojennych;
* Tragedia Słowackiego;
7. Uczy jej katecheta;
8. Szkocka wódka;
* Połowa połowy;
9. Bajkowy koziołek;
10. Zapłonowa bez knota;
* Łgarz, kłamca;
11. Masywna listwa stalowa;
12. Turecki żandarm;
13. August lub III Waza;
14. Choroba wywołana zabrudzeniem rany;
15. Jubiler;
16. Na noszach po wypadku;
17. Ciągnik;

Pionowo:
A) Żółtodziób, gołowąs;
* Tekstylna przegroda;
B) Narząd oddechowy mięczaków;
C) Drobny deszczyk;
* Jest nią Tybet;
D) Roślina z rodziny storczykowatych;
E) Sejmowy akt prawny;
* Wierzchołek góry;
F) Bólu na twarzy;
G) Nakład pieniężny;
* Koszara dla owiec;
H) Lantanowiec o liczbie atomowej 71;
I) Brawa;
* Zakład naukowy, kształcący kleryków;
J) Ptak, symbol pokoju;
K) Budowla z fosą;
* Turystyczny autobus;
L) Stryj Zbyszka z „Krzyżaków”;
Ł) Kuratela;
M) Olimpijska pochodnia;
N) Koniec rzeki;
O) Bohater Illiady;
P) Frontowa elewacja budynku.

ogłoszeniA DROBNE
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

Sprzedam działkę budowlaną
30 a (a nawet 60 a) w całości na
ul. Zagrodowej w Oświęcimiu.
Tel. 510 282 278

Usługi transportowe.
Kompleksowe przeprowadzki.
Najtaniej w mieście.
Ale pożyczka nawet
w 24 godziny. Tel. 668 681 847 535 243 849
Skup samochodów za gotówkę. KASA Potrzebujesz
pieniędzy? ZADZWOŃ
Najlepsze ceny 535 243 849
728 874 277
Atrakcyjna pożyczka do
Nagrobki z montażem.
25000 zł na dowolny cel.
Atrakcyjna pożyczka
Napisy w kamieniu
Tel. 728 874 277
minimum formalności
Oświęcim ul. Jagiełły 75A
Tel. 668 681 847
tel.
33
842
70
03,
504
923
169
Auto Skup całe, rozbite,
lub 504 873 975
złomowanie. GOTÓWKA
tel. 508 760 255 lub 600 507 385
Reklama
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Aż cztery złote medale wywalczyli oświęcimianie w Mistrzostwach Polski Południowej
Oyama Karate w Kumite oraz
w konkurencji lekki kontakt i semi-knockdown. Gospodarzem
championatu był Tarnów. W zawodach wystartowało ponad 200
zawodników z 20 ośrodków.
W Tarnowie Oświęcimski Klub
Karate reprezentowało siedmioro zawodników (Natalia Matusz, Martyna Nicieja, Szymon
Dębski, Adam Dzięgiel, Mateusz
Ostrowski, Dominika Chylińska
i Katarzyna Kotapka). Opiekunem grupy był sensei Mariusz
Pawlus 4 dan, któremu pomagała sensei Jadwiga Jekiełek 1 dan.

Z kolei sensei Mirosław Knapik
1 dan pełnił obowiązki sędziego. Podopieczni sensei Mariusza
Pawlusa aż pięciokrotnie stawali
na stopniach podium.
– Zawody były rozgrywane na
trzech matach – informuje sensei Mariusz Pawlus 4 dan, prezes
i zarazem trener w Oświęcimskim Klubie Karate.
– To dla nas ostatni sprawdzian
przed zawodami Pucharu Europy, które odbędą się w Wieliczce. Wynik medalowy kolejny raz
potwierdza dobrą formę naszych
zawodników. Mam na myśli
szczególnie Dominikę Chylińską i Adama Dzięgiela, którzy po
zdobyciu tytułu mistrzów Polski

i Pucharu Polski nie przegrali
żadnej walki. Ten duet całkowicie zdominował swoje kategorie
wagowe – dodaje.

Drugie miejsce mikrusów oświęcimskiej
UKH Unii w rozgrywkach ligi śląskiej

– Cieszymy się, bo w debiucie
zdobyliśmy
wicemistrzostwo
ligi śląskiej. Dołożyliśmy do tego
zwycięstwo w prestiżowym turnieju w Szwajcarii. Śmiało można zatem uznać miniony sezon
za bardzo udany.
Mikrusy UKH Unia Oświęcim:
Adrian Gąsior, Adam Mąsior
(bramkarze), Kacper Długozima, Anna Kot, Kacper Klaja,
Kacper Łukawski, Miłosz Pencko
(obrońcy), Wiktor Wojtarowicz,
Michał Kusak, Krzysztof Buczak,
Emil Smrek, Daniel Wilk, Michał
Zygmunt, Sebastian Kaszewski,
Amelia Kupczak (napastnicy).
Trener: Robert Piecha. Kierownik drużyny: Piotr Wilk. Wychowawca: Aleksandra Krawczyk.

Debiut na duży plus
Młodzi hokeiści Unii wywalczyli
wicemistrzostwo ligi śląskiej mikrusów. W rozgrywkach 2014–15
biało-niebiescy rozegrali 24-ligowe mecze z zespołami z Sosnowca,
Rudy Śląskiej, Jastrzębia, Tychów,
Janowa i Bytomia. Cztery zakończyły się porażką, jedno remisem,
a aź dziewiętnaście to zwycięstwa
młodych oświęcimian.
– Mikrusy Unii (11-latkowie) to
sportowa, czwarta klasa hokejowa ze Szkoły Podstawowej nr 11
w Oświęcimiu – wyjaśnia Katarzyna Kot, prezeska UKH Unii
Oświęcim.

– Punkty zdobyte przez naszą
drużynę dały jej ostatecznie drugie miejsce w rozgrywkach za
zespołem MOSM Tychy. W tym
sezonie tyszanie ponieśli tylko
jedną porażkę. Sposób na mistrza znalazł nasz zespół. Przypomnę, że szkolenie młodych
hokeistów wspiera finansowo
miasto Oświęcim – dodaje Katarzyna Kot.
– Był to pierwszy sezon, w którym nasi młodzi hokeiści rywalizowali o ligowe punkty – mówi
trener mikrusów Unii, Robert
Piecha.

Wyniki zawodników Oświęcimskiego Klubu Karate:
Lekki kontakt:
Złoto – Szymon Dębski w kat.
młodzik chł. do 45 kg
Złoto – Martyna Nicieja w kat. jr.
mł. dz. do 45 kg
Złoto – Dominika Chylińska w kat.
jr. mł. dz. do 50 kg
Złoto – Adam Dzięgiel w kat. jr.
mł. chł. do 60 kg
Semi-knockdown:
Brąz – Mateusz Ostrowski w kat. jr.
chł. do 60 kg
Pozostali odpadli w eliminacjach.

– mac

– mac

Solarze gromią rezerwy krakowskiej Wisły i zbliżają się do
liderującej innej Wisły z Sandomierza

Ciągle w grze o awans
Prowadząca w trzecioligowej tabeli Wisła Sandomierz niczym
serialowy ojciec Mateusz pomyka na rowerze. Nic zatem dziwnego, że absolutnie jest w zasięgu
wicelidera z Oświęcimia. Soła
musi jednak wreszcie odpalić
i zacząć regularnie wygrywać.
Wtedy można będzie myśleć
o barażowym dwumeczu z Radomiakiem, którego stawką byłby awans do drugiej ligi!
W trzech ostatnich meczach
podopieczni Sebastiana Stemplewskiego wywalczyli komplet
punktów. Seria rozpoczęła się
w starciu z Beskidem Andrychów, gdzie Soła w derbach zachodniej Małopolski pokonała
rywala 2:0. Wygrana nie przyszła
jednak łatwo.
– Nie był to może najlepszy mecz
w naszym wykonaniu, ale najważniejsze są punkty – mówi
Sebastian Stemplewski, trener
Soły. – Efektowną piłkę graliśmy
w spotkaniu z KSZO, gdzie stworzyliśmy mnóstwo okazji, a zabrakło wykończenia. W efekcie
przegraliśmy 0:1. Wolę wygrywać po słabszym występie, niż
przegrać i zbierać pochwały za
styl – dodaje trener Stemplewski.

W pierwszej, bardzo słabej połowie sytuacji bramkowych było
jak na lekarstwo. Nieco ciekawiej
zrobiło się po zmianie stron. Kibice na gole musieli jednak czekać bardzo długo. Dopiero na
10 minut przed końcem Jakub
Słupski faulował w polu karnym
Adriana Stanka i sędzia pokazał
na „wapno”. Do piłki ustawionej
na 11 metrze podszedł Paweł
Cygnar i szansy nie zmarnował.
Chwilę później końcowy rezultat
efektownym lobem ustalił Jakub
Snadny.

Później przyszły dwa efektowne
zwycięstwa. Najpierw solarze na
swoim stadionie rozbili Wiernę
Małogoszcz 6:0, by następnie na
obiekcie Dalinu Myślenice ograć
drugą drużynę Wisły Kraków
4:1. W roli profesora wystąpił
Paweł Cygnar, który „ustrzelił”
hat-tricka. Jednego gola dołożył
Jakub Snadny.
Swój mecz zremisowała z kolei
prowadząca w tabeli trzeciej ligi
Wisła Sandomierz, która zgubiła
punkty w Trzebini (1:1). To sprawia, że sytuacja w rozgrywkach
staje się jeszcze ciekawsza. Sołę
od lidera dzieli już tylko punkt,
a do zakończenia sezonu pozostało sześć kolejek. Wszystko się
zatem może zdarzyć...

Soła Oświęcim – Beskid Andrychów 2:0 (0:0)
Bramki: Cygnar 80 (karny), Snadny 82.
Soła Oświęcim – Wierna Małogoszcz 6:0 (3:0)
Bramki: Knapik 21, 75, Cygnar 16,
Snadny 19, Stanek 70, Borowski 88
(samobójcza)
Wisła II Kraków – Soła Oświęcim
Solarze mierzą w trzecio- 1:4 (0:4)
ligowe mistrzostwo i awans Bramki: Cygnar 13, 20, 29, Snadny
do drugiej ligi
10 – Furtak 76.
Fot. mac
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Drużyna prowadzona przez Witolda Magierę z tytułem wice- Dwa srebrne i jeden brązowy medal łyżwiarzy UKŁF UniA podmistrzów kraju
czas mistrzostw Polski w kategorii novice i młodzieżowców

Juniorzy Unii w srebrnym
kolorze

Juniorzy UKH Unia Oświęcim zdobyli wicemistrzostwo
Polski
Fot. mac

Ze srebrnymi medalami wrócili do Oświęcimia hokeiści Unii
z rozgrywanych w Sosnowcu
finałów mistrzostw Polski juniorów. W pojedynku o złoto
rywalami podopiecznych Witolda Magiery byli broniący tytułu
sanoczanie. Ostatecznie ze złota
cieszyła się drużyna Ciarko PBS
Bank Sanok, ale srebro biało-niebieskich także ma swoją wartość.
W fazie eliminacyjnej UKH Unia
przegrał pierwszy mecz z poważnie wzmocnionym zawodnikami
ogranymi w PHL – Podhalem
Nowy Targ 1:5. Punkty przyszły
za to w kolejnej grze. Oświęcimianie po emocjonującym spektaklu pokonali JKH GKS Jastrzębie 6:5.
Do półfinału biało-niebiescy
awansowali z drugiego miejsca
i musieli się zmierzyć z najlepszą drużyną drugiej grupy, czyli
toruńskimi Sokołami. Unia pokazała bardzo dobry hokej, wygrywając 5:2, po dwóch golach

Kamila Paszka i jednym Wojciecha Koczego, Patryka Malickiego
oraz Marcela Hatłasa. W finale
czekała już ekipa Ciarko PBS
Bank Sanok. Po pierwszej tercji
finału na tablicy świetlnej widniał wynik 1:1.
– W drugiej tercji jedno osłabienie i prosty błąd kosztowały nas
utratę dwóch goli, które „ustawiły” dalszy przebieg rywalizacji
– ocenia Witold Magiera, trener
juniorów UKH Unia Oświęcim.
– Dało także o sobie znać zmęczenie turniejem i całym sezonem zasadniczym. Pamiętajmy,
że większość spotkań musieliśmy
grać dwiema piątkami ze względu na dużą ilość kontuzji, które
trapiły nasz zespół w tym sezonie
– dodaje trener.
W pierwszej tercji finału gra była
wyrównana. Po golach Piotra
Naparło (Sanok) i Kamila Paszka
(Unia) otwierająca odsłona zakończyła się wynikiem remisowym 1:1. W drugiej tercji oświę-

Unici w roli gospodarzy

cimianie szybko stracili gola
grając w osłabieniu. Kilka minut
później sanoczanie podwyższyli
na 3:1, a końcowy rezultat strzałem do pustej bramki ustalił Radosław Sawicki.
– Nie lubię nikogo indywidualnie wyróżniać, ale trudno przejść
obojętnie wobec kapitalnej gry
Kamila Paszka, Jakuba Nowotarskiego, Wojtka Koczego, Jakuba Krzaka czy Marcela Hatłasa.
Rewelacyjny turniej zaliczył też
nasz bramkarz Witold Łazarz –
zakończył Witold Magiera
– Dziękujemy zawodnikom, trenerom i ekipie technicznej drużyny za ciężko przepracowany
sezon – podkreśla prezeska UKH
Unia, Katarzyna Kot.
– Świetna postawa w sosnowieckich finałach była swoistym zwięczeniem wykonanej pracy. Mam
nadzieję, że przynajmniej kilku
starszych zawodników znajdzie
już na stałe miejsce w drużynie
seniorskiej, zaś młodsi jeszcze
sporo pokażą w przyszłym sezonie w rozgrywkach Centralnej
Ligi Juniorów – powiedziała Katarzyna Kot.
Skład wicemistrzów Polski:
Bramkarze – Witold Łazarz, Maciej Kosek.
Obrońcy – Jakub Śreniawski, Jakub
Nowotarski, Sebastian Iwaniak, Sebastian Kudłacik, Szymon Bachta,
Krzysztof Dudkiewicz.
Napastnicy – Patryk Malicki, Kamil Paszek, Wojciech Koczy, Michał Lacheta, Jakub Krzak, Marcel
Hatłas, Szymon Flasz, Daniel Zygmunt, Bartłomiej Kasperek, Artur
Budzowski, Adrian Prusak, Piotr
Sołtys, Szymon Wojtarowicz.
Trener – Witold Magiera.

– mac

Oświęcimianie trzynastym zespołem w Polsce w ogólnopolskim turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”

Biało-niebieska przygoda
Historyczny sukces młodych piłkarzy z Oświęcimia! Podopieczni
Marcina Barciaka zostali sklasyfikowani na trzynastym miejscu
w Polsce w rozgrywkach ogólnopolskiego turnieju „Z podwórka
na stadion o Puchar Tymbarku”.
Wielki finał rozegrano w Warszawie. Podczas trzydniowego
pobytu w stolicy biało-niebiescy
rozegrali pięć meczów. Zwiedzili
Stadion Narodowy i stołecznej Legii. Byli też świadkami finałowej
potyczki o Puchar Polski między

Legią i Lechem, gdzie „wojskowi”
udowodnili swoją wyższość nad
zespołem z Poznania.
Młodzi piłkarze reprezentujący
oświęcimską Szkołę Podstawową
nr 5 nie mieli sobie równych na
poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Małopolskie finały rozegrano w Krakowie. Do rywalizacji przystąpiły
23 zespoły, reprezentujące swoje powiaty. W pierwszej fazie
oświęcimianie odnotowali komplet zwycięstw. Pokonali kolejno

MUKS Halny Kamienica 5:0,
PSP 2 Brzesko 6:1 oraz SP Mędrzechów 7:3.
W ćwierćfinale odprawili z kwitkiem drużynę UKS Kazimierz
Niepołomice, wygrywając 6:2.
W półfinale zwyciężyli SP 92
Kraków 3:1, a w finale SP Krzczonów 2:0. To historyczny sukces
drużyny ze Szkoły Podstawowej
nr 5 w Oświęcimiu. Najlepszym
strzelcem został Gabriel Kirejczyk
(11 goli), a najlepszym bramkarzem wybrano Gabriela Rogusza.

Młodzi oświęcimianie znakomicie zaprezentowali się w ogólnopolskim turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”

Trzy razy stawali na podium
łyżwiarze UKŁF Unia w rozgrywanych w Oświęcimiu mistrzostwach Polski w kategorii novice i młodzieżowców. Po srebro
sięgnęli Anna Siedlecka i Jakub
Lofek, a Elżbieta Gabryszak dorzuciła brąz.
W najliczniej obsadzonej grupie
solistek novice wygrała Nikola
Wojtyńska z warszawskiego klubu UKŁF Ochota. W tej kategorii
startowało pięć reprezentantek
UKŁF Unia. Najlepiej zaprezentowała się Anna Zając, która została sklasyfikowana na siódmej
pozycji.
Z kolei dużo młodszy od swoich konkurentów – Jakub Lofek z Oświęcimia zajął drugie

miejsce wśród solistów novice.
W młodzieżowej rywalizacji solistek na podium stanęły aż dwie
łyżwiarki oświęcimskiego UKŁF
Unia. Srebro zdobyła Anna Siedlecka, a brąz był udziałem Elżbiety Gabryszak.
Wyniki mistrzostw Polski w kategorii novice i młodzieżowców:
Solistki kat. novice:
1. Nikola Wojtyńska (UKŁF Ochota Warszawa)
2. Celina Sudnik (ŁTŁF Łódź)
3. Gabriela Rychter (Ochota Warszawa)
Miejsca zawodniczek UKŁF Unii
Oświęcim: 7. Anna Zając, 9. Magdalena Zawadzka, 15. Julia Kasperczyk, 21. Nina Bytomska, 27. Karolina Zielke.

Soliści kat. novice:
1. Miłosz Witkowski (ŁTŁF Łódź)
2. Jakub Lofek (UKŁF Unia Oświęcim)
3. Michał Woźniak (UKŁ Spin Katowice)
Solistki kat. młodzieżowiec:
1. Oliwia Rzepiel (MUKS Euro6
Warszawa)
2. Anna Siedlecka (UKŁF Unia
Oświęcim)
3. Elżbieta Gabryszak (UKŁF Unia
Oświęcim)
Soliści kat. młodzieżowiec:
1. Igor Reznichenko (Ochota Warszawa)
2. Łukasz Kędzierski (MKŁ Łódź)
3. Krzysztof Gala (MKŁ Łódź)
Miejsca zawodników UKŁF Unii:
4. Kamil Dymowski, 7. Krzysztof
Harmata
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Koszykarze z oświęcimia wystąpili w ćwierćfinałowym turnieju mistrzostw Polski

Kadet już rozpoznawalny w kraju!
Koszykarze UKS Kadet zamknęli
sezon udziałem w ćwierćfinałowym turnieju mistrzostw Polski
do lat 14. W Toruniu oświęcimianie przegrali wszystkie trzy
mecze, ale już sam awans na ten
szczebel rozgrywkowy był ich olbrzymim sukcesem.
Turniej ćwierćfinałowy mistrzostw Polski U-14 w Toruniu
pozwolił młodej drużynie UKS
Kadet zdobyć ogromny bagaż
doświadczeń. Przypomnijmy, iż
ekipa młodzików starszych po
bardzo dobrym sezonie wywalczyła czwarte miejsce w lidze
małopolskiej i prawo udziału
w turnieju ćwierćfinałowym.
– Podziękowania kierujemy
w stronę Urzędu Miasta i oświę-

cimskiego starostwa za finansowe wsparcie naszego udziału
w ćwierćfinałowym turnieju
mistrzostw Polski w Toruniu –
zaznaczają przedstawiciele UKS
Kadet.
W pierwszym dniu turnieju
Kadet zagrał z mistrzem województwa kujawsko-pomorskiego
– Twardymi Piernikami SA Toruń. Gospodarze ćwierćfinałów
to drużyna niepokonana w swojej lidze i posiadająca w składzie
wysokich zawodników, którzy
z łatwością kończyli akcje wsadami. Oświęcimianie przegrali
ostatecznie na inaugurację 35:88.
Później zmierzyli się z trzecią siłą
Wielkopolski – Mikstem Międzychodzie. Od samego począt-

W nagrodę pojechali do Warszawy.
W pierwszym dniu oświęcimianie
zagrali poniżej swoich możliwości.
Zmęczeni nocną podróżą i mocno stremowani przegrali dwa
spotkania (2:6 z reprezentacją Śląska, 2:8 z reprezentacją Zachodniopomorskiego) i zremisowali
z przedstawicielami województwa
lubuskiego 3:3. Drugi dzień był zupełnie inny w wykonaniu oświęcimian, którzy zaczęli walczyć i grać
„na maksa”. Odnotowali dwa
zwycięstwa i minimalną porażkę.
Pokonali ekipy z województwa lubuskiego 4:2 i podkarpackiego 5:2.
Przegrali z kolei z reprezentacją
Pomorza 1:2.
– Sam udział w wielkim finale jest ogromnym sukcesem
– mówi Marcin Barciak, trener młodych piłkarzy z SP nr 5
w Oświęcimiu. – Za nami piękna piłkarska przygoda. Chłopcy
bardzo sumiennie podchodzą
do swoich obowiązków. Wyniki
uzyskane w tak elitarnym gronie
nie są dziełem przypadku – dodaje Marcin Barciak.

Jak najlepiej uczcić jubileusz sportowej drużyny? Najlepiej zorganizować
turniej

Reprezentacja SP nr 5 w Oświęcimiu: Gabriel Rogusz, Kornel
Mizgała (bramkarze), Igor Dziedzic, Jakub Kamiński, Aleksander
Homa, Gabriel Kirejczyk, Szymon
Pawłowicz, Paweł Gajek, Piotr Skibicki. Trener: Marcin Barciak.
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ku gra toczyła się według zasady
punkt za punkt. W samej końcówce ekipa UKS Kadet zaczęła
niestety popełniać zbyt dużo niewymuszonych strat w ataku, co
skrzętnie wykorzystał przeciwnik i Mikst wygrał całe spotkanie
49:45.
W ostatnim dniu ambitnie walcząca drużyna z Oświęcimia
musiała uznać wyższość bardziej
doświadczonej ekipy – GTK
Gdynia 31:87. Zainteresowanie
trenera kadry narodowej – Michała Mroza, kilkoma koszykarzami UKS Kadet najlepiej
świadczy o ogromnym potencjale, który tkwi w graczach z miasta nad Sołą.
– mac

Urodziny hokeistek
25 kwietnia w hali lodowej odbył się turniej z okazji 10-lecia
Uczniowskiego Klubu Hokejowego Kobiet Unia Oświęcim.
W tym urodzinowym wydarzeniu wzięły udział hokeistki
z czterech drużyn: gospodarzy,
Atomówek GKS Tychy, KS Cracovia i MKHL – KTH Krynica.
Turniej, jak na okazję przystało,
miał charakter towarzyski, jednak statystyki były prowadzone.
Oczywiście zwyciężyły oświęcimskie unitki, drugie miejsce
zajęły Atomówki GKS Tychy,
trzecie KTH Krynica i czwarte
hokeistki KS Cracovia, jednak
zawodniczki z wszystkich drużyn dostały pamiątkowe medale
z tego samego kruszcu. Indywidualnymi nagrodami wyróżniono: Gabrielę Mizerę z Krynicy
– najlepsza bramkarka turnieju,
Joannę Strzelecką z Unii Oświęcim – najlepsza obrończyni,
Katarzynę Frąckowiak z Unii
– najlepsza napastniczka i Kamilę Wieczorek z Unii – królo-

wa strzelczyń. Na jubileuszowe
rozgrywki przybyło ok. 10 byłych
zawodniczek
oświęcimskiego
UKHK. Był okazjonalny tort i tradycyjne „Sto lat!”, którego echo
niosło się po lodowisku. W nagrodę za wicemistrzostwo Polski
w hokejowej lidze kobiet z rąk
Marii Pędrak, zastępcy prezydenta Oświęcimia unitki otrzymały
czek na kwotę 15 tys. zł.
Jubileuszowy turniej został zorganizowany przy wsparciu finansowym Miasta Oświęcim.
Początek rozgrywek ligowych
hokeja na lodzie kobiet w Polsce
sięga 2007 roku. Obecnie w drużynie UKHK Unia Oświęcim
gra osiemnaście zawodniczek.
Z pierwszego składu sprzed dziesięciu lat zostało siedem dziewcząt. Trenerem oświęcimskiej
drużyny jest Robert Piecha.
Lód w hali jest teraz rozmrożony,
a hokeistki trenują na sucho. Na
zasłużoną przerwę w treningach
udadzą się w lipcu.
– In
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