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Żywe pomniki
„Katyń... ocalić od zapomnienia” to ogólnopolski program
społeczny upamiętniania ofiar zbrodni katyńskiej. Widocznym i trwałym elementem programu są Dęby Pamięci symbolizujące konkretne ofiary. W Oświęcimiu rośnie już kilka
młodych dębów posadzonych w ramach akcji.
projektu w oświęcimskim Zespole Szkół nr 1.
Każde z tych drzew ma upamiętnić jednego z 21 857 oficerów Wojska Polskiego, Policji,
Straży Granicznej i Więziennej
wymordowanych na rozkaz
Stalina przez NKWD w Katyniu, Twerze lub Charkowie. Wśród zamordowanych
znalazło się ponad 14 tysięcy
polskich oficerów i policjantów wziętych do niewoli po
najeździe Armii Czerwonej na
Polskę 17 września 1939 roku
i więzionych w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie.
– Ocalić od zapomnienia to
znaczy poznać jednego z rozstrzelanych, który był czyimś
synem, bratem, ojcem i sprawić,
aby pamięć o tym człowieku,
o jego odwadze i poświęceniu
była wiecznie żywa nie tylko
w jego rodzinie. Przy naszej

szkole uhonorowaliśmy Adama Poniatowskiego, aspiranta
Policji Państwowej – mówi
Elżbieta Wasiela.
– Projekt realizowany był
w naszej szkole pod hasłem
„Zamilkli wiosną 1940 roku,
ale my opowiemy o ich odwadze i męczeństwie”. Jego
realizację rozpoczęliśmy od
nawiązania współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzin Katyńskich w Oświęcimiu oraz siostrzenicą wybranego przez nas
bohatera, oświęcimianką Emilią Gawron – dodaje.
„Katyń... ocalić od zapomnienia” to program, który polega
nie tylko na posadzeniu dębu
– to jest finałowe wydarzenie.
Zanim ten doniosły moment
następuje poprzedza go czas
zbierania faktów i materiałów
historycznych o wybranym bohaterze, tak by móc przedstawić

Fot. zsnr1.dbox.pl

Dęby Pamięci rosną już przy
Miejskich Gimnazjach nr 2, 3
i 4, przy Powiatowym Zespole
Szkół nr 1, Powiatowym Zespole nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
i Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu, popularnej „Ósemce”, przy
której znajduje się najmłodszy
Dąb.
– Celem tego projektu jest oddanie hołdu pomordowanym
i przypomnienie ich sylwetek społeczeństwu polskiemu,
szczególnie młodemu pokoleniu Polaków, oraz zagwarantowanie im trwałego miejsca
w pamięci narodu polskiego
poprzez posadzenie 21 857 Dębów Pamięci. Drzew, które są
symbolem siły, szlachetności
i długowieczności – zaznacza
Elżbieta Wasiela, nauczycielka
historii, jedna z koordynatorek

Podczas uroczystości oświęcimianka Emilia Gawron wraz z młodzieżą, nauczycielami
i przybyłymi gośćmi zasadziła Dąb Pamięci w ogrodzie Zespołu Szkół nr 1
Reklama
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jak najpełniejszy jego życiorys
w oparciu o relacje żyjących
członków rodziny bądź lokalnej społeczności w miejscu zamieszkania bohatera. Nad zbieraniem i opracowaniem tych
relacji czuwają lokalni koordynatorzy programu.
W Oświęcimiu Dęby Pamięci wznoszą się coraz wyżej ku
niebu przy szkołach, ale do
programu mogą się też zgłosić
np. komendy policji i placówki
straży granicznej, starostwa powiatowe i urzędy gminne, parafie, szpitale, drużyny harcerskie,
kluby sportowe, stowarzyszenia
kombatantów, organizacje pozarządowe, a nawet przedsiębiorstwa. Zgłoszenie staje się
okazją do odszukania śladów
życia i często bogatej działalności wybranego bohatera na
rzecz wspólnego dobra mieszkańców powiatu czy gminy,
bowiem rozstrzelani w Katyniu
oficerowie zginęli też dlatego,
że byli w większości osobami
o nieposzlakowanej opinii, cenionymi i szanowanymi działaczami dla dobra społeczności
lokalnej.
– Posadzony w ogrodzie naszej
szkoły Dąb Pamięci będzie przypominał uczniom Zespołu Szkół
nr 1 w Oświęcimiu i wszystkim
oświęcimianom o odwadze, honorze i poświęceniu Adama Poniatowskiego i innych zamordowanych w Katyniu. Dzięki temu
pamięć o nich będzie zawsze
żywa. Posadzony Dąb ma również przypominać o tragicznym
wymiarze wojny, podczas której
cierpią najbardziej zwykli ludzie
– podkreśla Elżbieta Wasiela.
Zebrane w trakcie realizacji
projektu informacje, zdjęcia
i dokumenty o pomordowanych są zarchiwizowane i będą
udostępnione w postaci cyfrowej na portalu poświęconym
ofiarom Zbrodni Katyńskiej.
Więcej informacji o programie „Katyń… ocalić od zapomnienia” można znaleźć na
stronie internetowej organizatora – Stowarzyszenia Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza
www.katyn-pamietam.pl/.
– Marzena Wilk

Jest nowy
rekord Polski!

sport
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Pomoc niepełnosprawnym

W podzięce za plony

Osoby niepełnosprawne, chore oraz ich rodziny mogą otrzymać bezpłatne wsparcie i porady w ramach projektu Osiedlowy Animator Aktywności realizowanego przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych RAZEM.

Tradycyjnym pochodem dożynkowym rozpoczęło się Święto Plonów. Jak co roku mieszkańcy czterech oświęcimskich
osiedli zebrali się na boisku w Monowicach, by wspólnie podziękować za tegoroczne zbiory.

Potrzebujący mogą liczyć na
porady prawnika, pracownika
socjalnego i psychologa.
– Udzielają oni m.in. informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, ustalania
uprawnień do renty i emerytury, ochrony praw konsumenta,
spirali zadłużenia, świadczeń
rodzinnych, informacji wynikających z ustawy o pomocy
społecznej, a także służą poradami w zakresie motywowania
i podnoszenia samooceny, radzenia sobie ze stresem, prowadzenia mediacji – wylicza Mał-

Po mszy świętej odbyła się
ceremonia przekazania wieńców i chlebów dożynkowych.
Otrzymali je prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut z małżonką, przewodniczący Rady
Miasta Oświęcim Piotr Hertig,
wicestarosta powiatu oświęcimskiego Jarosław Jurzak i ks.
Jan Dewera proboszcz parafii św. Michała Archanioła we
Włosienicy.
Tradycją oświęcimskich dożynek stało się wręczanie chlebów
osobom, które w minionym
roku aktywnie działały na rzecz
swoich społeczności lokalnych.
Z Monowic byli to: Edmund
Baścik, Krystian Bik, Jan Midur,
Stanisław Płoszczyca, Andrzej
Szymonik. Z osiedla Pod Borem
doceniono: Annę Stryszewską,
Adama Kokoszkę, Andrzeja
Olearczyka, Alojzego Spyrkę
i Józefa Szczepanka. Z osiedla
Dwory-Kruki chleby otrzymali: Stanisława Pawlica, Mariusz
Baścik, Józef Kulka, Józef Mituś,
Tomasz Stachura. Uhonorowano także Halinę Skrzypczyk, Jerzego Harmatę, Zbigniewa Jurkiewicza i Bartłomieja Niemca
ze Starych Stawów.
Dodatkowo prezydent miasta
wyróżnił osoby szczególnie
angażujące się w życie swojego
osiedla: Mariana Grubkę, Krystynę Szczepanek, Bożenę Godawę i Józefa Borowczyka (na
fot. poniżej). Gratulacje odebrał też Józef Szczepanek, który

gorzata Foryś-Kryska, doradca
pierwszego kontaktu i członek
zarządu Stowarzyszenia Osób
Niepełnosprawnych RAZEM.
Porady są udzielane w każdy
piątek w godzinach od 14:30
do 17:30.
Stowarzyszenie oferuje też zajęcia
sportowe: gimnastykę ogólnousprawniającą i z przyrządami,
fitball, nordic walking, warsztaty
zdrowego żywienia, muzykoi arteterapię, kącik czytelniczy
bogaty w różne czasopisma i kącik gracza, w którym pod okiem
instruktora można nauczyć się
grać m.in. w brydża i szachy.

Organizacja niesie pomoc
mieszkańcom powiatu oświęcimskiego i zaprasza do kilku swoich punktów konsultacyjnych – w Oświęcimiu
przy ul. Dąbrowskiego 125,
nr tel. 609 799 528 oraz w Kętach, Osieku, Grojcu, Łękach
i Chełmku.
Projekt Osiedlowy Animator
Aktywności jest współfinansowany ze środków Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich.
– In
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od 25 lat pracuje społecznie na
rzecz osiedla Pod Borem.
W drugiej części Święta Plonów można było zobaczyć
artystyczne prezentacje lokalnych zespołów muzycznych.
Na scenie pojawiły się zespoły
śpiewacze „Stawowianki” przy
Kole Gospodyń Stare Stawy
oraz „Dworzanie” z Dworów,
zespół folklorystyczny „Zrzeszenie Ludzi z Gór” z osiedla
Pod Borem i zespół regionalny „Bratkowie” z Monowic.
Nie zabrakło współzawodnictwa przedstawicieli rad osiedli
w wesołych konkurencjach
sprawnościowych. Było młócenie zboża cepami, doskonale
już znany wyścig z taczką wypełnioną kostkami słomy, dojenie plastikowej krowy, nawlekanie koralików sprawdzające
zręczność i sprawność pań oraz
przeciąganie liny. Innowacją
w tej lubianej i budzącej zawsze

sporo emocji konkurencji była
obowiązkowa obecność minimum jednej kobiety w składzie
drużyny. Zwyciężyła reprezentacja osiedla Dwory-Kruki, drugie miejsce zajęła ekipa
z osiedla Pod Borem, na trzecim uplasowały się Monowice,
wyprzedzając Stare Stawy.
Radosne świętowanie zakończyła zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin
nocnych.
Organizatorami przedsięwzięcia były rady osiedli: Dwory-Kruki, Pod Borem, Monowice i Stare Stawy, Urząd Miasta
Oświęcim i Oświęcimskie Centrum Kultury. Chleby dożynkowe ufundowała Piekarnia
Antoni Piskorek z Nowej Wsi,
a tradycyjnym wiejskim smalcem uczestnicy Święta Plonów
mogli się raczyć dzięki firmie
„Hat-Pol” z Babic.
– ekt

Odśwież piłkarską pamięć!
Oświęcim ma bogate tradycje sportowe. Dotyczy to przede
wszystkim takich dyscyplin, jak pływanie, łyżwiarstwo figurowe, hokej na lodzie, ale też piłki nożnej, kolarstwa czy
innych.
Niestety nie zawsze na stronach
kronik klubów sportowych odnotowywano każdy mecz, spotkanie sparingowe czy też inne
starty w zawodach.
Tak też stało się w przypadku
meczu piłki nożnej o Puchar
Polski Unii Oświęcim rozegranego w Radzionkowie 10
lipca 1993 roku. Unia Oświęcim wygrała w Radzionkowie
z miejscowym Ruchem aż 5:3

w pierwszej rundzie Pucharu
Polski na szczeblu centralnym,
jednak w żadnych kronikach
i innych źródłach tego nie odnotowano.
Dlatego redakcja „Encyklopedii piłkarskiej” poszukuje informacji o tym meczu sprzed
dwudziestu dwóch lat, uczestników tej gry, a zwłaszcza informacji o strzelcach goli dla
Unii Oświęcim.

– W żadnej gazecie nie ukazała
się informacja o tym spotkaniu, a związkowe archiwa są
niekompletne – mówi Andrzej
Gowarzewski, autor „Encyklopedii piłkarskiej”.
Redaktorzy proszą o kontakt
pod numerami telefonów
32 203 14 56, 601 419 905 lub
o kontakt z redakcją GZO.
– In
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Rządowe dofinansowanie
17 sierpnia w Oświęcimiu gościła premier Ewa Kopacz. Podczas spotkania w Muzeum Zamek zapowiedziała kontynuację Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego na lata 2016–2020.
Uchwałę w sprawie przedłużenia OSPR Rada Ministrów podjęła
18 sierpnia podczas posiedzenia rządu
w Krakowie. Z budżetu państwa do
Oświęcimia trafi 35 mln zł.
– W czterech edycjach Oświęcimskiego
Strategicznego Programu Rządowego
wykorzystano 103 mln zł. Widać, że są
to dobrze zagospodarowane pieniądze.
Stąd refleksja, że program ten powinien
być kontynuowany – powiedziała premier Ewa Kopacz.
– Jestem przekonana, że przed Oświęcimiem stoi wielkie wyzwanie dotyczące budowania pomostu pomiędzy
tragiczną historią a współczesnym życiem miasta. Z pieniędzy rządowych
przeprowadzana jest rewitalizacja
miejsc historycznych, ale jednocześnie
jest budowane miejsce, które ma być
centrum praw obywatelskich – dodała
premier Kopacz.
Jak mówi prezydent Janusz Chwierut miasto Oświęcim ma otrzymać
8 mln zł, za które planuje zagospodarować teren pomiędzy ul. Więźniów
Oświęcimia i Obozową, przebudować
ulice w Starym Mieście: Piastowską,
Mały Rynek, Klasztorną, Mickiewicza,
Stolarską, Solskiego, a także ulicę Jagiełły – od ul. św. Jana Bosko do Prze-

kamila drabek

Apendyks

P

oprzedni felieton, pt. „Mapa Osiedla”, zakończyłam słowami:
Jedynie pamięć pozwala trwać temu, co już nie istnieje. I piękne
jest to, że wspólnie pamiętamy więcej, choć inaczej.
W odpowiedzi na pytanie, które skierowałam do Czytelników,
przyszedł do redakcji list. Piękny, tradycyjny list, pisany ręcznie… Pani Krystyna, która mieszka w Oświęcimiu od 1946 r., sięga w nim do czasów dzieciństwa. Osiedlowe ulice nie miały wtedy patronów – były numerowane. Jak
w Nowym Jorku. Ciekawe, która z nich była Piątą Aleją? Ulica Mendelejewa
miała numer 4. Kiedy zaczęły powstawać nowe bloki na osiedlu Chemików,
też były numerowane. Budynek naprzeciwko dawnej „Iwonki” miał numer
102 i tu pani Krystyna podaje rozwiązanie zagadki z poprzedniego felietonu
– znajdował się tam jeden z pierwszych sklepów spożywczych. Drugi mieścił
się w bloku 135. – tam, gdzie teraz jest apteka w „Domu Chleba” [sic!]. Do
obu sklepów mama wysyłała córkę Krysię po zakupy.
Mapa miejsc oswojonych, znanych i zapamiętanych istnieje w nas. Nie
zachowa jej papier ani inny nośnik, bo nie zapisze uczuć, refleksji i kolorów,
w jakich widzieliśmy świat. Jedynie pamięć to potrafi…		

z miasta

ANDRZEJ WINOGRODZKI

O przebranżowieniach

cznej i ul. Zaborską na odcinku od ul.
Królowej Jadwigi do ul. Jagiełły. Zmodernizowane zostaną również ulice na
osiedlu Zasole: Garbarska, Kręta, Prusa i Orzeszkowej.
Środki z OSPR w wysokości 7,5 mln zł
zostaną wykorzystane także na remont
dróg powiatowych w Oświęcimiu: ulicy Słowackiego, Dąbrowskiego – od
ul. Słowackiego do Chemików, Orłowskiego, Olszewskiego – od ul. Słowackiego do Chemików oraz Tysiąclecia

Basen w remoncie
Rozpoczyna się dwuletnia przebudowa krytej
pływalni w Oświęcimiu. Do sierpnia 2017 roku
pływalnia będzie zamknięta.
17 sierpnia w oświęcimskim Urzędzie Miasta została podpisana umowa
z wykonawcą – konsorcjum reprezentowanym przez Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego.
Podczas podpisania umowy obecny
był Kazimierz Woźnicki, wiceprezes Polskiego Związku Pływackiego.
Kompleksowa przebudowa będzie
kosztować ok. 50 mln zł.
– Wspólnie z Polskim Związkiem Pływackim udało się nam uzyskać dofinansowanie z Ministerstwa Sportu
w wysokości ponad 22 mln zł – przypomniał Janusz Chwierut prezydent
Oświęcimia.
Do tej pory miasto nie podejmowało
przedsięwzięć na taką skalę. Dla porównania w ubiegłym roku na wszyst-

felieton

kie inwestycje wydano 20 mln zł. Kryta pływalnia ma już ponad czterdzieści
lat i wymaga pilnego doinwestowania
oraz dostosowania do obecnych standardów.
– Do jej modernizacji miasto przygotowywało się od trzech lat, opracowując dokumentację projektową wraz
z pozwoleniem, co było konieczne,
aby rozpocząć starania o środki ministerialne. Warunkiem dofinansowania było też dostosowanie obiektu nie
tylko do szkolenia sportowego, ale też
zawodów krajowych i zagranicznych
– informuje rzecznik prasowy urzędu
Katarzyna Kwiecień.
Prowadzenie robót na obiekcie, w którym trenują zawodnicy będzie trudne. Jednak proces szkolenia uczniów

na odcinku od ul. Słowackiego do ul.
Chemików.
Beneficjentami programu są także
gmina Oświęcim i Województwo Małopolskie.
Strategiczny Program Rządowy powstał w 1996 roku, aby uporządkować tereny wokół byłego obozu,
a także by wesprzeć miasto w rozwiązaniu problemów dotyczących m.in.
infrastruktury.
– ekt
Szkoły Mistrzostwa Sportowego będzie zachowany, co zostało uwzględnione w specyfikacji przetargowej.
Zapewnione zostanie też szkolenie
klas pływackich z Zespołu Szkół nr 1
w Oświęcimiu. Uczniowie klas drugich oświęcimskich podstawówek,
którzy pobierali lekcje pływania w ramach systemu, zaległości będą nadrabiać po zakończeniu inwestycji.
Po przebudowie obiekt będzie służył nie tylko zawodnikom, ale też
mieszkańcom Oświęcimia i okolic,
bowiem na pływalni znajdzie się też
część rekreacyjna. Inwestycja zakłada
wyremontowanie 50-metrowej niecki
basenowej, trybun i dachu. Wybudowany zostanie 25-metrowy basen
rozgrzewkowy z sześcioma torami
do pływania. Powstaną też: część rekreacyjna wraz z brodzikiem, strefą
odnowy biologicznej oraz zjeżdżalnie zewnętrzne, a w pomieszczeniach
technicznych będą miejsca na siłownię, fitness itp. Zmieni się również zaplecze socjalno-sportowe. Co istotne,
obiekt będzie przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
– In

S

klep spożywczy „Pod 20-tką” w Rynku, kultowe kiedyś w handlu
miejsce i niedawny bohater jednego z moich felietonów, przebranżowił się ze sklepu spożywczego w sklep papierniczy, a kilka lat
temu księgarnia z długą tradycją mieszcząca się również w Rynku
– przebranżowiła się w „sklep z ciuchami”!
Choć zjawisko transformacji, cyrkulacji i przebranżowień placówek handlowych to rzecz częsta i normalna w gospodarce rynkowej, to zamiana księgarni
w jeszcze jeden „ciuchowy sklep” martwi i niepokoi, może nie tylko mnie!
A mamy właśnie kolejny przykład księgarskiej transformacji i przebranżowienia: księgarnia na osiedlu przy ul. Śniadeckiego obok byłej restauracji „Teatralna”, też z wieloletnim księgarskim stażem, przebranżowiła się i w chwili,
gdy to piszę, jest w adaptacyjnym remoncie. Księgarnia po prostu przestała
istnieć! Rzecz racjonalna z gospodarczego punktu widzenia – brak klientów!
– ale przygnębiająca i smutna. Kryzys czytelnictwa trwa! Pozostała jeszcze
– jak długo? – jedna księgarnia na osiedlu i dwie blisko siebie w Starym
Mieście oraz jedna o historycznym profilu na Zasolu! Ich los jest w rękach
czytelników, ich wyborów i decyzji – czy pójdą one w kierunku „antyksiążkowym”, czy może wreszcie odwrotnie!
PS Pewnym wyjściem z trudnej sytuacji jest możliwość zakupu książek
w niektórych supermarketach!
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w skrócie

Utrudnienia na rondzie
Do 17 września kierowcy
mogą spodziewać się utrudnień na rondzie u zbiegu
ul. Chemików, Fabrycznej
i Olszewskiego w Oświęcimiu.
Rondo jest nieprzejezdne od
strony ulic Chemików i Olszewskiego, rozpoczął się bowiem
remont nawierzchni jezdni oraz
chodników. Do ul. Fabrycznej
można się dostać wyznaczonym objazdem ulicami:

Tysiąclecia, Chemików i Unii
Europejskiej.
Prace prowadzone są w ramach trwającej od czerwca
modernizacji drogi krajowej 44
na odcinku od ronda na skrzyżowaniu ul. Królowej Jadwigi,
ul. Zatorskiej i ul. Jagiełły aż
do ul. Chemików. Administratorem drogi jest Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad.
– ekt

Policyjne święto
Święto Policji to dobry czas na wyróżnienia i uroczyste nominacje na wyższe stopnie policyjne. 22 lipca w Oświęcimskim
Centrum Kultury z tej okazji odbyła się uroczysta akademia.

W tym roku na wyższe stopnie
policyjne mianowanych zostało 83 policjantów z Komendy
Powiatowej Policji w Oświęcimiu oraz Komisariatów Policji
w Brzeszczach, Chełmku, Kętach i Zatorze.
Na stopień inspektora mianowany został Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu
Inwestycje na składowisku
Bogdan Syrek. Na stopień nadkomisarza Kierownik Referatu
Na składowisku odpadów koodpadów biologicznie rozkłaDochodzeniowego KP Kęty
munalnych wybudowano nową dalnych oraz zakupiono nowy
Dariusz Kulig, natomiast na
komorę i dwa bioreaktory. Ma
sprzęt.
komisarza policjant Wydziału
to ograniczyć ilość odpadów
Inwestycja kosztowała ponad
Kryminalnego KPP Oświęcim
przeznaczonych do składowa22 miliony złotych, z czego
nia. Rozbudowano również
blisko 16 mln spółka pozyska- Artur Pala.
Podczas uroczystości inspektor
infrastrukturę na funkcjonująła ze środków unijnych.
cej od trzech lat kompostowni
– ekt Andrzej Płatek, zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji odznaczył
Zagłosuj na rynek w Oświęcimiu Brązową Odznaką Zasłużony
Policjant nadkomisarza Adama
Kraszkiewicza, Oficera DyżurZachęcamy mieszkańców do
nego KPP w Oświęcimiu oraz
oddania głosu na oświęcimski
aspiranta sztabowego Jarosława
rynek w plebiscycie na najAdamca – zastępcę Naczelnika
piękniejszy rynek w MałopolWydziału Kryminalnego KPP
sce, organizowany przez portal
Oświęcim. Natomiast mł. insp.
Nasze Miasto. Głosowanie
Robert Chowaniec, I zastępca
trwa do 7 września do godziny
Komendanta Powiatowego Po12. Z jednego komputera
licji w Oświęcimiu odznaczony
można oddać pięć głosów na
został Srebrną Odznaką Zasłudobę. Głosować można także
żony Policjant, którą odebrał
za pośrednictwem aplikacji
z rąk Wojewody Małopolskiego
Facebook, wówczas jedno
podczas wojewódzkich obchokliknięcie to aż pięć punktów
dów Święta Policji w Krakowie.
na daną kandydaturę. Obecnie
Odznakę tę przyznał Minister
Oświęcim zajmuje cztwarte
Spraw Wewnętrznych w uznamiejsce z liczbą głosów 1076.
Aby zagłosować należy wejść
niu szczególnych zasług w zana stronę www.malopolskie.
kresie ochrony bezpieczeństwa
naszemiasto.pl i kliknąć „Wyoraz utrzymania porządku pubieramy najpiękniejszy Rynek
blicznego. Również podczas
w Małopolsce. Zobacz kandywojewódzkich
uroczystości
datów (Głosuj)”.
Srebrnym Medalem za DłuReklama

Bal dla seniorów

goletnią Służbę został odznaczony nadkomisarz Arkadiusz
Śniadek, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP
w Oświęcimiu. Medal ten przyznał Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej za wzorowe, wyjątkowo
sumienne wykonywanie obowiązków służbowych wynikających z pracy zawodowej.
Święto Policji to również święto
pracowników cywilnych, dlatego oświęcimski komendant
za zaangażowanie i wzorowe
wypełnianie obowiązków wyróżnił Beatę Haczek, Alinę Waliczek i Iwonę Pierkiel-Stempak
z oświęcimskiej komendy.
Po wręczeniu aktów mianowania na wyższe stopnie oraz wyróżnień Komendant Powiatowy
Policji w Oświęcimiu inspektor
Bogdan Syrek oraz I zastępca Komendanta Powiatowego
Policji w Oświęcimiu młodszy
inspektor Robert Chowaniec
wręczyli pamiątkową statuetkę
księdzu kapelanowi Krzyszto-

3 października w Oświęcimskim Centrum Kultury odbędzie się VIII Wielki Bal Seniorów, na który organizatorzy
zapraszają osoby powyżej 60.
roku życia.
Oprócz zabawy tanecznej przewidziano występy artystyczne,
konkursy z nagrodami i poczęstunek. Bezpłatne zaproszenia dostępne będą od 1 września w sekretariacie Dziennego
Domu Pomocy w Oświęcimiu
przy ul. Czecha 8. Należy odebrać je osobiście, ilość miejsc
jest ograniczona. Organizatorzy
zapewniają dowóz osób niepełnosprawnych. Szczegółowe
informacje można uzyskać
w siedzibie ośrodka oraz pod
numerem telefonu 338411781.
Organizatorami przedsięwzięcia są: Dzienny Dom Pomocy
w Oświęcimiu, Oświęcimskie
Centrum Kultury oraz Stowarzyszenie „Pokolenia” przy
DDP w Oświęcimiu, a patronat
honorowy sprawuje Prezydent
Miasta Oświęcim.
– ekt

fowi Straubowi, proboszczowi parafii pw. Świętego Józefa
w Oświęcimiu. To w podzięce
za lata współpracy, bowiem
ks. Straub zakończył swoją posługę kapłańską.
– Na zakończenie uroczystości
głos zabrał inspektor Andrzej
Płatek, zastępca Małopolskiego
Komendanta Wojewódzkiego
Policji, który pogratulował policjantom awansów i sukcesów
odnoszonych w codziennej służbie. Przekazał również podziękowania pracownikom cywilnym
za ich zaangażowanie w pracę,
a także przedstawicielom samorządów za bardzo dobrą
współpracę i okazane wsparcie.
Zwrócił się również z podziękowaniami do rodzin policjantów
za cierpliwość i wyrozumiałość
wobec potrzeb służby, z którą
związani są ich najbliżsi – relacjonuje asp. sztab. Małgorzata
Jurecka, rzecznik prasowy KPP
Wyśmienita zabawa podOświęcim.
czas ubiegłorocznego balu
– In Fot. archiwum GZO
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Święto obrońców ojczyzny

pod patronatem „GZO”

Rajdowy piknik

15 sierpnia obchodziliśmy Święto Wojska Polskiego ustanoWielbiciele motoryzacji w każdym wieku podziwiali wione tego dnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej
w ostatni weekend zmagania kierowców podczas 2. Stal- z 1920 r.
mark Rajdu Oświęcimskiego, którego trasa liczyła prawie
236 kilometrów.

Po długiej przerwie do rajdowych zmagań powrócił utytułowany Zbigniew Gabryś
z Brzeszcz w peugeot R2.
Miłośnicy czterech kółek bawili
się także na III Moto Pikniku,
przygotowanym w sobotę przez
Oświęcimskie Stowarzyszenie
Miłośników Bezpiecznej Motoryzacji „Moto Galicja” na Rynku Głównym. Były sportowe
konkursy z nagrodami, zabawy
motoryzacyjne, pokazy dilerów
samochodowych i służb ratunkowych. Mocnych wrażeń
dostarczały testy w symulatorze dachowania oraz poduszki

powietrznej. Dla mniejszych
fanów przygotowano gokarty,
malowanie samochodu i turnieje sprawnościowe. Na imprezę
uczestników dowoziła kolorowa
ciuchcia. Gości witał sam Terminator – wykonany przez artystę Sebastiana Kucharskiego.
Na zakończenie organizatorzy
zaproponowali muzyczną zabawę z didżejem, pokaz zumby
i efektowne fajerwerki.
Natomiast druga edycja Rajdu
Oświęcimskiego, czyli czwarta
runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska przebiegała przez okolice Brzeszcz

i Andrychowa ze startem
i metą w grodzie nad Sołą.
Rajd podzielono na trzy pętle
po dwa odcinki specjalne. OS
2, 4 i 6 zaplanowano w Brzeszczach, natomiast OS 1,3 i 5 Inwałd Park przygotowany był we
Frydrychowicach i Inwałdzie.
Długość odcinków specjalnych
wynosiła 29,1 km, a pojemność
trasy 90 załóg. Rajd znalazł się
oficjalnym kalendarzu PZMot.
Pierwszy na metę oświęcimskiego rajdu dotarł duet Jakub
Lesiak i Łukasz Biernot.
– Karo

Hołd poległym oddały delegacje, składając kwiaty na
płycie Grobu Nieznanego Żołnierza na placu T. Kościuszki
w Oświęcimiu. Wiązanki złożono także na cmentarzu parafialnym pod pomnikami Żołnierzy
Polskich poległych w latach
1914–1918, 1918–1921, 1939–
1945 i Żołnierzy Polskich poległych w obronie Oświęcimia we
wrześniu 1939 r.
Święto Wojska Polskiego obchodzono także dwa dni
wcześniej w Wojskowej Komendzie Uzupełnień. Podczas
uroczystości wojskowy komendant uzupełnień w Oświęcimiu

Zawiadowcy elektrycznych kolejek
Oświęcimski Klub Modelarzy Kolejowych „Piętrusek” skupia pasjonatów modelarstwa kolejowego i hobbystów kolejek elektrycznych w różnych skalach.
Członków klubu można spotkać na kilku imprezach w
Oświęcimiu, bowiem swoje
piękne, tworzone z wielką starannością makiety wystawiają
podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Oświęcimskim Centrum
Kultury i Ogólnopolskiego
Konkursu Modeli Kartonowych
o Puchar Prezydenta Miasta
Oświęcim oraz w Miejskiej
Bibliotece Publicznej Galeria
Książki w Oświęcimiu w ramach akcji Lato w mieście.
– W przerwach pomiędzy pokazami, wystawami i spotkaniami budujemy szlaki kolejowe, infrastrukturę kolejową na
makiety, dokonujemy zakupów
taboru kolejowego. Wszystko
to robimy we własnych domach, piwnicach, strychach,
garażach, gdyż nie mamy własnej siedziby, w której ta praca
byłaby wykonywana – mówi
Dariusz Pawlica, pomysłodawca i inicjator założenia Oświęcimskiego Klubu Modelarzy
Kolejowych „Piętrusek”.
W planach działania modelarzy z „Piętruska” jest zorganizowanie wystawy makiet
kolejowych w Oświęcimiu na

przełomie października i listopada 2016 roku.
– Chcielibyśmy, aby była to
impreza cykliczna, na wzór innych tego typu imprez, na które
jesteśmy zapraszani przez kolegów z innych klubów z Krakowa, Piotrkowa Trybunalskiego,
Torunia itp. – informuje Dariusz Pawlica.
– Największym marzeniem
naszego klubu jest pozyskanie
własnej siedziby. Pozwoliłoby

to na magazynowanie naszego
dorobku – segmentów i infrastruktury kolejowej oraz wykonywanie następnych elementów
szlaków kolejowych. Liczymy
w tym względzie na pomoc z zewnątrz – podkreśla Pawlica.
Oświęcimski Klub Modelarzy
Kolejowych „Piętrusek” istnieje od 8 marca 2013 r. i działa
w ramach Oświęcimskiego
Centrum Kultury. Został powołany z inicjatywy kilku

oświęcimian – pasjonatów
modelarstwa kolejowego. Klubowe spotkania w OCK mają
charakter otwarty, więc każdy
zainteresowany może w nich
uczestniczyć. Podczas nich
pasjonaci dyskutują, udzielają
rad, pomagają w budowie segmentów szlakowych czy w programowaniu dekoderów sterowniczych. „Piętrusek” liczy
15 członków w wieku od 14 do
60 lat pochodzących z Oświęcimia i okolic.
– Naszym sukcesem jest
uśmiech dzieci i słowa podziękowania od odwiedzających
nasze wystawy i pokazy. Staramy się, aby każdy chętny poste-

ppłk Wojciech Fałkowski przedstawił krótki rys historyczny
oraz zadania WKU, a także podziękował za dobrą współpracę
z samorządem, policją i strażą
pożarną. Spotkanie było okazją do wręczenia podziękowań,
odznak pamiątkowych, a także
awansów i medali.
Decyzją Ministra Obrony Narodowej na stopień porucznika
mianowana została Aleksandra
Kołodziejczyk. Srebrnym medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju uhonorowani zostali Anna i Józef Matejkowie.
Medal przyznawany jest rodzicom, których co najmniej troje
rował sobie składami pociągów
na naszej makiecie i poczuł się
jak prawdziwy kolejarz. Zdajemy sobie sprawę, że nie każdego stać na zakup tak kosztownych elementów kolejowych,
bowiem średnia cena wagonu
to 200 zł, a lokomotywy od
300 zł do 25 tys. zł. Są to nasze
prywatne kolekcje, które udostępniamy podczas pokazów –
mówi Dariusz Pawlica.
Młodzież może też korzystać
z zajęć modelarskich prowadzonych w Miejskim Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu oraz
Młodzieżowym Domu Kultury
w Oświęcimiu.
Szczegółowe informacje można znaleźć na klubowym profilu Facebook i na stronie internetowej
Oświęcimskiego
Centrum Kultury.
– In

dzieci wzorowo odbyło służbę
wojskową.
Medale resortowe od Ministra
Obrony Narodowej otrzymali pracownicy wojska WKU
w Oświęcimiu: Elżbieta Spychała, Karolina Stawowy i Marcin Stawowy.
Z okazji Święta Wojska Polskiego odbywają się we wszystkich
kościołach polowych w Polsce
uroczyste msze święte w intencji poległych na polu chwały,
a przed Grobem Nieznanego
Żołnierza w Warszawie odprawiana jest Honorowa Zmiana
Warty.
– ekt
Reklama

Firma z branży
automatyki
przemysłowej i robotyki
poszukuje

Kierownika robót
montażowych
automatyki
Wymagania:
• Wykształcenie techniczne
o specjalności: automatyka,
elektronika, mechatronika,
elektromechanika
• Zaangażowanie, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, dyspozycyjność
• Umiejętność pracy
w zespole
• Umiejętność zarządzania
grupą ludzi
• Uprawnienia SEP do 1 kV
w zakresie kierowania
zespołem
• Umiejętność czytania
dokumentacji technicznej

Oferujemy:
•Pracę w firmie o stabilnej
i ugruntowanej pozycji
na rynku
• Pracę w zespole o dużej
wiedzy i doświadczeniu
• Możliwość podnoszenia
kwalifikacji i rozwoju
• Zatrudnienie w oparciu
o umowę o pracę
Aplikacje prosimy
przesyłać na adres:
zgloszeniaapro@gmail.com

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

Poznaj władze osiedli
Na przełomie czerwca i lipca odbyły się wybory do rad osiedli, które są ważnym
ogniwem pomiędzy mieszkańcami a prezydentem i radnymi. Przedstawiciele
władz osiedli reprezentują interesy mieszkańców danego osiedla, inicjują dialog
na temat koniecznych inwestycji i remontów, które później proponują do budżetu
miasta, opiniują też niektóre projekty uchwał.
Od trzech lat rady dysponują
własnym budżetem w ramach
programu Społecznych Inicjatyw Rad Osiedli. Członkowie wybierani są w wyborach
powszechnych i pełnią swoje
funkcje społecznie.

Frekwencja
wyborcza
Na Zasolu liczba mieszkańców wynosi 7.817. Uprawnionych do głosowania było 6.534.
W zebraniu wzięło udział
103 mieszkańców (1,58 proc.
uprawnionych do głosowania).
Osiedle Błonie ma 3.095 ludzi,
w tym 2.635 uprawnionych.
Głosowały 44 osoby (1,67 proc.
uprawnionych)
Stare Miasto zamieszkuje 3.615
osób, w tym 2.960 uprawnionych do głosowania. Na spotkanie stawiły się 44 osoby,
a głosowały 43 (1,45 proc.).
Na Starych Stawach jest obecnie 3.860 mieszkańców, a 2.989
uprawnionych do głosowania.
W spotkaniu i głosowaniu
wzięło udział 62 mieszkańców
(2,07 proc. uprawnionych).
Osiedle Północ to 5.813 osób,
w tym uprawnienia do głosowania ma 5.017. Skorzystało
z niego 51 mieszkańców (1,02
proc). Rada Osiedla Zachód to
3.488, a 2.989 posiada prawo do
wyboru władz osiedla. Na spotkaniu wyborczym było 55 osób
(1,84 proc.) RO Wschód ma
3.478 ludzi, a uprawnionych
do głosowania 2.962. W wyborach wzięło udział 47 osób
(1,59 proc.) Południe zamieszkuje 4.950 osób, z czego 4.192
ma uprawnienia wyborcze. Na
spotkaniu wyborczym były 52
osoby, a głosowało 49 (1,17
proc.). Dwory-Kruki liczą
1.380 osób, w tym 1.191 jest
uprawnionych do głosowania.
Na wybory przyszło 41 mieszkańców, a głosowało 40 (3,36
proc.). W Monowicach mieszka 936 ludzi, czynne prawo wyborcze ma 741. Swoją reprezentację wybrało 62 mieszkańców
(8,38 proc.). Domki Szeregowe
to najmniejsze osiedle zamieszkałe przez 208 osób, w tym 195
osób z uprawnieniami do głosowania. Na spotkanie przyszło
i głosowało 46 (23,59 proc.).

Pod Borem ma 473 ludzi, z cze- nieparzyste od 1 do 15 i parzygo 409 może głosować na swo- ste od 2 do 10, Generała Władyich przedstawicieli. Z tego pra- sława Sikorskiego
wa skorzystały 44 (10,76 proc.).
Rada Osiedla Stare Miasto
ul. Dąbrowskiego 15,
Kto jest
338424788
przewodniczącym Dyżury: każdy czwartek miesiąca, godz. 17.00–19.00
i gdzie jest
Przewodniczący Bogusław Sosiedziba rady?
bala, 515082015
Przewodnicząca
Zarządu
Rada Osiedla Zasole
Agnieszka Komendera
ul. Obozowa 43,
Zasięg terytorialny: Hansa
33 8432994
Christiana Andersena, Józefa
Dyżury: każdy czwartek miesią- Piłsudskiego, św. Jana Bosko,
ca, godz. 17.00–19.00
Jana Brzechwy, Bulwary, FryPrzewodniczący
Michał deryka Chopina, gen. Jarosława
Chrzan, 515082039
Dąbrowskiego numery parzyste
Przewodnicząca
Zarządu od 2 do 32 i numery nieparzyste
Grażyna
Piechowicz-Knaś, od 1 do 33, Ignacego Fika, Łu515082063
kasza Górnickiego, Harcerska,
Zasięg terytorialny: Chodniki, Królowej Jadwigi, Władysława
Cynkowa, Dworcowa, Garbar- Jagiełły do ul. Królowej Jadwigi,
ska, Jana Pawła II, Stefana Jara- Berka Joselewicza, Klucznikowcza, Eugeniusza Kalicińskiego, ska, Janusza Korczaka, Marii
Jana Kilińskiego, Maksymilia- Kownackiej, Ignacego Krasicna Kolbego, Józefa Ignacego kiego, Klasztorna, Kościelna,
Kraszewskiego, Kręta, Krzywa, Łączna, Plebańska, Kornela
Legionów numery parzyste od Makuszyńskiego, Mała, Mały
12 i nieparzyste od 17, Stani- Rynek, Romana Mayzla, Adasławy Leszczyńskiej, Łukowa, ma Mickiewicza, Mikołajska,
Młyńska, Obozowa, Osiedlowa, Parkowa, Piasek, Piastowska,
Ostatni Etap, Aleksandra Or- plac Tadeusza Kościuszki, plac
łowskiego, Elizy Orzeszkowej, Rybny, plac ks. Jana SkarbOsiedle Rotmistrza Witolda ka, plac Słoneczny, PodstaPileckiego, Polna, Powstańców wie, Przeczna, Rynek Główny,
Śląskich, Powstańców Warsza- Henryka Sienkiewicza, Solna,
wy, Bolesława Prusa, Skośna, Ludwika Solskiego, ks. AndrzeProfesora Józefa Szajny, Szarych ja Knycza, Spadzista, StolarSzeregów, Wąska, Więźniów ska, Ewy Szelburg-Zarembiny,
Oświęcimia, Wyzwolenia, Żoł- Wojska Polskiego, Wąwóz,
nierzy Września, Pułkownika Wysoka, Wysokie Brzegi do
Władysława Kiełbasy, Orląt ul. Szpitalnej, Zaborska do ul.
Lwowskich
Wąwóz, Zamkowa, Żwirki i Wigury, Józefa Nojego od ul. gen.
Rada Osiedla Błonie
J. Dąbrowskiego prawa strona
ul. Bałandy 4 d,
do granic zabudowy Osiedla
338432980
S-Centrum
Dyżury: pierwszy poniedziałek
miesiąca, godz. 18.00–19.00
Przewodniczący Zdzisław PryRada Osiedla Stare Stawy
giel, 515082053
ul. Zagrodowa 1,
Przewodniczący Zarządu Ma515082019
rian Gębołyś
Dyżury: pierwszy poniedziałek
Zasięg terytorialny: Wikto- miesiąca, godz. 18.00
ra Bałandy, Cicha, Jesionowa, Przewodniczący Jerzy Harmata
Stanisława Konarskiego, Marii Przewodnicząca Zarządu BoKonopnickiej, Krótka, Tade- żena Godawa
usza Makowskiego, Andrzeja Zasięg terytorialny: Ceglana,
Patrycego Nideckiego, Jana Sa- Gajowa, Władysława Jagiełły
kranusa, Strzelecka, mjr. Piotra od ul. Królowej Jadwigi, KamieSzewczyka, Szymona Syreniu- niec, Kościelecka, 11 Listopada,
sza, Wałowa, Edmunda Wilko- Nad Młynówką, Nowe Stawy,
sza, Zacisze, Legionów numery Paździory, Pod Olszyną, Sado-

wa, Zaborska od ul. Wąwóz numery parzyste i od Miejskiego
Gimnazjum nr 2 numery nieparzyste, Zagrodowa, Zajazdowa,
Juliusza Kossaka, Józefa Chełmońskiego, Jacka Malczewskiego, Stefana Batorego, Zatorska,
Głogowa, Łęgowa, św. Barbary,
Przy Potoku, Willowa
Rada Osiedla Północ
ul. Śniadeckiego 26A
(Harcówka), 338424209
Dyżury: ostatni poniedziałek
miesiąca, godz. 17.00
Przewodnicząca Teresa Czebieniak, 515081927
Przewodniczący Zarządu Ireneusz Góralczyk
Zasięg terytorialny: Władysława Broniewskiego, Budowlanych, gen. Jarosława Dąbrowskiego numery parzyste od 34
do 44, numery nieparzyste od
35–121, plac św. Maksymiliana
Męczennika, plac Pokoju, Leopolda Staffa, Szpitalna do ul.
Wysokie Brzegi, Jędrzeja Śniadeckiego numery parzyste od
nr 26 i numery nieparzyste od
nr 41, Al. Tysiąclecia numery
parzyste od ul. J. Słowackiego
do ul. J. Nojego, Jana Kasprowicza, Józefa Nojego od Al.
Tysiąclecia numery nieparzyste do ul. gen. J. Dąbrowskiego,
J. Słowackiego od Al. Tysiąclecia do ul. gen. J. Dąbrowskiego
numery nieparzyste
Rada Osiedla Zachód
ul. Zawidzkiego 2
Dyżury: druga środa miesiąca,
godz. 18.00
Przewodnicząca
Krystyna
Żwawa, 515081953
Przewodnicząca Zarządu Irena Chełmecka
Zasięg terytorialny: Stefana
Czarnieckiego, Bronisława Czecha, Ignacego Łukasiewicza
numery parzyste, 3 Maja, Jana
Matejki, Józefa Nojego od ul.
Stanisława Pilata do Al. Tysiąclecia, Karola Olszewskiego nr 2A,
Stanisława Pilata, Jędrzeja Śniadeckiego numery nieparzyste
od 23 do 39, Al. Tysiąclecia
numery nieparzyste od nr 23,
Zaborska od ul. Wąwóz numery nieparzyste (do wysokości
Miejskiego Gimnazjum nr 2),
Jana Wiktora Zawidzkiego numery nieparzyste

Rada Osiedla Wschód
ul. Olszewskiego 43,
338441892
Dyżury: każdy czwartek miesiąca, godz. 17.00–19.00
Przewodnicząca Alicja Stachowicz
Przewodniczący Zarządu Roman Uchyła
Zasięg terytorialny: gen. Józefa
Bema numery parzyste z wyłączeniem nr 2, 14 i 16 oraz numery nieparzyste od nr 21, ul.
Chemików numery parzyste od
ul. gen. J. Dąbrowskiego do ul.
Karola Olszewskiego oraz numery nieparzyste od 1 do ul. Fabrycznej, Bolesława Chrobrego,
gen. Jarosława Dąbrowskiego
numery parzyste od nr 46, Janusza Kusocińskiego, Dymitra
Mendelejewa numery parzyste,
Mieszka I, Karola Olszewskiego
numery nieparzyste od numeru
31, Partyzantów, Marii Skłodowskiej-Curie, Juliusza Słowackiego numery parzyste od
numeru 32, numery nieparzyste
od numeru 25 do Al. Tysiąclecia, ks. Stanisława Staszica, Al.
Tysiąclecia numery nieparzyste
od 1 do 21, numery parzyste od
ul. Chemików do Al. J. Słowackiego, Zygmunta Wróblewskiego numery parzyste od nr 10
i nieparzyste, ul. Jędrzeja Śniadeckiego od ul. Zygmunta Wróblewskiego numery parzyste
od 22 do 24 do Al. Tysiąclecia,
Eugeniusza Szustera, Henryka
Lehnerta
Rada Osiedla Południe
ul. Wyspiańskiego 11,
338423172
Dyżury: każdy poniedziałek
miesiąca, godz. 17.00–18.00
Przewodniczący Mirosław Semik, 515081972
Przewodniczący Zarządu Błażej Szczerbowski
Zasięg terytorialny: gen. Józefa
Bema numery parzyste i nieparzyste od 1 do 19, Bohaterów
Monte Cassino, Konstantego
Ildefonsa Gałczyńskiego, Jana
Kochanowskiego, Mikołaja Kopernika, Ignacego Łukasiewicza numery nieparzyste, Leona
Marchlewskiego, Dymitra Mendelejewa numery nieparzyste,
Obrońców Westerplatte, Stefana Okrzei, Stanisława Porębskiego, Mikołaja Reja, Karola
Olszewskiego numery parzyste
od 2 do 46 (z wyjątkiem numeru 2A), numery nieparzyste od
1 do 21, Władysława Reymonta,
Lucjana Rydla, Juliusza Słowackiego numery parzyste od 2 do
30, numery nieparzyste od 1 do
23, Mariana Smoluchowskiego,
Jana III Sobieskiego, Jędrzeja
Śniadeckiego numery nieparzyste od 1 do 21, parzyste od
2 do 20, Juliana Tuwima, Zygmunta Wróblewskiego numery
parzyste od 2 do 8, Stanisława
Wyspiańskiego, Jana Wiktora
Zawidzkiego numery parzyste

Rada Osiedla Dwory-Kruki
ul. Zwycięstwa 45,
338422780
Dyżury: drugi poniedziałek
miesiąca, godz. 18.00
Przewodniczący
Zygmunt
Osoba, 515081987
Przewodnicząca Zarządu Elżbieta Majcherek
Zasięg terytorialny: Przysiółek
Bajcarki, Górzysta, Koszykowa, Lipowa, Nadwiślańska, Pod
Krukami, Przysiółek Mańki,
Szpitalna od ul. Wysokie Brzegi, Techniczna, Wiejska, Wiklinowa, Wodociągowa, Wysokie
Brzegi od ul. Szpitalnej, Zwycięstwa, Okrężna
Rada Osiedla Monowice
Dom Ludowy,
ul. Stara Droga 2
Dyżury: druga środa miesiąca,
godz. 18.15
Przewodnicząca Alina Płachta, 515081996
Przewodniczący Zarządu Marian Grubka
Zasięg terytorialny: Dąbrówki,
Fabryczna od ul. Pod Borem,
Michała Foksa, Bartosza Głowackiego, Grabowiecka, Grobelna, Polowiecka, Rolna, Stara
Droga, Stawowa, Niwa Monowicka, Zachodnia, Odnoga numery parzyste od 48
Rada Osiedlowa
Domki Szeregowe
ul. Dąbrowskiego 125
Dyżury: w każdy pierwszy
czwartek miesiąca, godz. 18.00
Przewodnicząca
Zenona
Hopp, 515081995
Przewodnicząca Zarządu Maria Dura
Obejmuje teren ograniczony:
od północy ulicą Wiklinową,
od południa ul. gen. Jarosława
Dąbrowskiego, od wschodu ul.
Zwycięstwa i ścieżką pomiędzy
ul. Zwycięstwa a Wiklinową, od
zachodu potokiem Klucznikowskim oraz drogą polną od ul.
Wiklinowej. Ulice wchodzące
w skład osiedla: Adama Asnyka, Artura Grottgera, Andrzeja
Struga, Stefana Żeromskiego,
gen. Jarosława Dąbrowskiego
numery nieparzyste od 123, Cypriana Kamila Norwida
Rada Osiedla Pod Borem
ul. Graniczna 19
Dyżury: drugi poniedziałek
miesiąca, godz. 17.00–18.00
Przewodniczący Józef Szczepanek, 515082014
Przewodniczący Zarządu Andrzej Olearczyk
Zasięg terytorialny: Pod Borem,
Graniczna, Zielona, Różana,
Kwiatowa, Ogrodnicza, Chemików numery nieparzyste od
9, parzyste od 20, Nowa, Karola
Olszewskiego numery parzyste
od 46A, gen. Józefa Bema 2, 14
i 16, ul. Fabryczna numery parzyste od ul. Chemików do ul.
Pod Borem		
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Zabytkowe obiekty będą
otwarte dla zwiedzających
Na oświęcimskim rynku prowadzone
są inwestycje w miejscach związanych
z historią Oświęcimia.

Renowacji poddawane są relikty XVI-wiecznego ratusza, które znajdują się pod płytą Rynku
Głównego. Rusza też przebudowa kamienicy znajdującej się
pod numerem dwa, gdzie dawniej mieścił się ratusz.
– Podejmujemy działania związane z przywróceniem świetności obiektom historycznym,
które znajdują się na rynku
– podkreśla Janusz Chwierut
prezydent Oświęcimia.
– Poddajemy je pracom konserwatorskim, aby za dwa lata
te atrakcje historyczne mogli
zobaczyć mieszkańcy i turyści
– dodaje.

Od kilku miesięcy robotnicy
zabezpieczają i osuszają ruiny
podziemnego XVI-wiecznego
ratusza.
Jak podkreśla Wioletta Oleś
dyrektor Muzeum Zamek
w Oświęcimiu jest to ważne
miejsce dla miasta.
– XVI wiek, z którego pochodzi
ratusz był okresem wielkiego
rozkwitu Oświęcimia. Wtedy
miasto liczyło około 200 rzemieślników i 500 domów, a w ratuszu rezydowała rada miasta
i sąd ławniczy – wyjaśnia.
Niestety ratusz spłonął w czasie
pożaru w 1863 roku, a rok później cegły z budynku użyto do

Wymieniali się
doświadczeniami
Ochotnicy ze straży pożarnej w Kerpen
przebywali w Oświęcimiu w ramach
współpracy międzynarodowej obu
miast.

budowy innych domów w mieście. Odrestaurowane fragmenty murów ratusza będą otwarte
dla zwiedzających, a Muzeum
Zamek wykorzysta to miejsce
na wystawę przywracającą klimat tamtej epoki. Roboty przy
ruinach ratusza prowadzone
są pod nadzorem konserwatorskim. Zakończą się w 2016
roku. Pod koniec sierpnia rozpocznie się też przebudowa
kamienicy przy Rynku Głównym 2. Tu w okresie międzywojennym mieścił się ratusz,
a gabinet z widokiem na rynek
miał Roman Mayzel ówczesny
burmistrz miasta. Zagospodarowaniem obiektu zajmie się
Muzeum Zamek. Na piętrze
będzie nowoczesna wystawa
prezentująca historię Oświęcimia w „pigułce”, a poddasze
zostanie adaptowane pod potrzeby działu edukacyjnego.
Na parterze znajdzie się Punkt
Informacji Turystycznej. Zwiedzającym udostępnione zostaną też znajdujące się w piwnicy
pomieszczenia aresztu wykorzystywane w okresie II wojny
światowej, a po jej zakończeniu przez Urząd Bezpieczeństwa. Inwestycja zakończy się
w październiku przyszłego
roku, a w drugiej połowie 2017
roku planowane jest otwarcie
ekspozycji.		

Uwaga!
ZMIANA lokalu
wyborczego
Zmieniła się siedziba lokalu
wyborczego nr 17. Mieszkańcy, którzy do tej pory głosowali
w jednym z lokali w Miejskim
Gimnazjum nr 2, w najbliższym referendum 6 września
pójdą do urn wyborczych
w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Dotyczy to mieszkańców
ulic: 3 Maja, Matejki, Nojego,
Pilata, Zaborskiej (numery
nieparzyste 23–29), Zawidzkiego (numery nieparzyste).
O usytuowanie lokalu w MBP
wnioskowali mieszkańcy tej
części osiedla.

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

Dla oświęcimian i kerpeńczyków była to okazja do wzajemnego poznania się, zaprezentowania swoich organizacji oraz
wymiany doświadczeń. Goście
byli też w Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej w Oświęcimiu oraz Zakładowej Służbie
Ratowniczej firmy Synthos
Dwory. Tygodniowy pobyt zakończyło współzawodnictwo
sprawnościowe organizowane
przez Ochotniczą Straż Pożarną

w Oświęcimiu przy współpracy
z Powiatową Komendą Straży
Pożarnej.
Drużyna OSP z Kerpen, obok
wizyty w Państwowym Muzeum
Auschwitz-Birkenau, zwiedziła
też miasto oraz instytucje kultury i placówki edukacyjne.
Projekt realizowany był przy
wsparciu Urzędu Miasta Oświęcim oraz Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży.

Amazonki
zapraszają
Stowarzyszenie Amazonek z
Brzeszcz pełni dyżur w Oświęcimiu. W pierwszy i trzeci
wtorek miesiąca w godz.
10:00–12:00, a w drugi
i czwarty czwartek miesiąca
w godz. 15:30–18:00 w siedzibie przy ul. Sienkiewicza 2
spotkać można osoby, które
udzielają porad i wsparcia
paniom po leczeniu raka piersi.

Kolejny krok do S1
W przyjętym w lipcu przez rząd programie dla Śląska znalazły się inwestycje
strategiczne dla Małopolski Zachodniej.
Ten rządowy dokument zapewnia finansowanie między innymi dla budowy drogi S1, a także
ważne dla regionu inwestycje
kolejowe. Budowa brakującego
odcinka drogi ekspresowej S1 na
trasie Kosztowy–Bielsko-Biała
wraz z obwodnicą Oświęcimia
jest na liście głównej Rządowego
Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023.
– Jesteśmy coraz bliżej budowy
obwodnicy Oświęcimia wraz
mostem na Sole. Rząd zapew-

nia finansowanie ze źródeł krajowych i europejskich budowy
dróg ekspresowych wraz z obwodnicą naszego miasta – zaznacza Janusz Chwierut prezydent
Oświęcimia.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach,
która odpowiada za budowę S1
złożyła wniosek do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska
w Katowicach o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.			

Bezpieczniej i ładniej
Po kilkumiesięcznej przebudowie kładka została oddana do użytku.
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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

2.09 w godz. 13:00–15:00
Ryszard Gajek
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji,
Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
9.09 w godz. 13:00–15:00
Bożena Godawa
Komisja Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej,
Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
16.09 w godz. 13:00–15:00
Adam Góralczyk
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji,
Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
23.09 w godz. 13:00–15:00
Ireneusz Góralczyk
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta,
Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Przeprawa łącząca Stare Miasto z osiedlem Zasole nieco się
zmieniła nie tylko kolorystycznie, ale też architektonicznie.
Wymieniona została konstrukcja przeprawy i podpory. Jest
nowa drewniana nawierzchnia,
są też nowe schody. Po jednej stronie kładki pojawiły się
latarnie, a na konstrukcjach
podtrzymujących są odpowiednie światła, które uatrakcyjnią

wygląd przeprawy po zmroku.
informacje na
Inwestycja kosztowała ponad
www.um.oswiecim.pl
1,44 mln zł.
Kładka była wybudowana w laStrona miasta Oświęcim
tach 80. ubiegłego wieku i od
www.um.oswiecim.pl znajduje
tego czasu nie była remontowasię na portalach społecznościona. Mieszkańcy zgłaszali wiele
wych Nasza Klasa i Facebook.
uwag, nie tylko dotyczących
wyglądu, ale przede wszystkim
związanych z bezpieczeństwem
przechodniów.		

Najpierw konsultacje
Klub radnych PiS wystąpił z wnioskiem
o zmianę nazwy ulicy Więźniów Oświęcimia na Armii Krajowej.
Ta sprawa rozbudziła emocje wśród mieszkańców, którzy skierowali swój protest do
Urzędu Miasta.
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta z 31 sierpnia 2005 roku
w przypadku zmiany nazwy
ulicy powinny odbyć się konsultacje społeczne. Dlatego na
najbliższą sesję Rady Miasta zostanie złożony projekt uchwały w sprawie określenia zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych. Przyjęcie
tego dokumentu przez radnych
uruchomi proces konsultacji.

Prezydent miasta wystąpi wtedy o opinię do mieszkańców.
Jeszcze przed konsultacjami,
27 sierpnia w siedzibie Rady
Osiedla na Zasolu, odbędzie
się spotkanie w sprawie zmiany
nazwy ulicy. 		

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

kultura
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Wyjątkowy Salon artystyczny

pod patronatem „GZO”

Radosne świętowanie

„Oświęcimski Salon Sztuki 2015” to wystawa zbiorowa towarzysząca obchodom Święta Miasta Oświęcim, na której Przez trzy dni oświęcimianie mogli uczestniczyć w przedzobaczymy przegląd najnowszego dorobku artystów ziemi sięwzięciach przygotowanych z okazji Święta Patrona Miasta, którym dwa lata temu został św. Jan Bosko.
oświęcimskiej.
Nie jest to pierwsza tego typu
wystawa, jednak zdecydowanie zmienia się jej formuła.
„Oświęcimski Salon Sztuki”
nawiązuje do wystawy zatytułowanej „Tak żyjemy. Artyści
ziemi oświęcimskiej” sprzed
dwóch lat, a także do wcześniejszych wystaw zbiorowych,
takich jak „Artyści Miastu” organizowanych przed laty przez
Fundację na rzecz Galerii Pro
Arte w Oświęcimiu. Obecnie
wystawa odbywać się będzie
cyklicznie w formie otwartego
biennale. Salon 2015 jest zatem
pierwszym Salonem, a nie wystawą zbiorową artystów ziemi
oświęcimskiej i z nią związanych.
– Nazwanie wystawy Salonem
jest świadomym zabiegiem,
Salon brzmi dumnie, a objęcie
jej honorowym patronatem
prezydenta miasta nadaje wyjątkowy, uroczysty ton. Jednocześnie, w przeciwieństwie do
słynnego Salonu Paryskiego,
Bożena Formas-Mądry,
formuła oświęcimskiego Salo- Wawa plac 2, olej, 2013
nu jest otwarta, demokratyczna i pozbawiona jakiejkolwiek
cenzury – mówi Monika Świętek-Smrek, historyk sztuki, kurator wystawy.
– Salon jest propozycją kierowaną do artystów profesjonalnych i jest to jedyne kryterium
formalne, poza wykazanymi powiązaniami z miastem
Oświęcim, jakie muszą spełnić
artyści uczestniczący w Salonie
– dodaje kurator wystawy.
Organizatorzy wyszli z założenia, że wszyscy artyści, zarówno tworzący w Oświęcimiu, jak
Janusz Karbowniczek,
i ci związani z oświęcimskim
środowiskiem, twórcy już zna- Jest bardzo dobrze, olej, 2014

Festiwalowe występy

ni i młode pokolenie powinni
mieć możliwość swobodnej
prezentacji aktualnego dorobku artystycznego podczas miejskiego cyklicznego przeglądu.
– Próżno szukać jednego klucza do prac prezentowanych
na wystawie. Właściwie łatwiej
wskazać różnice, co stanowi
o wartości Salonu, który przez
to jest i ciekawy, i zaskakuje.
Różnice widać w obszarach
poszukiwań w technice czy poruszanej tematyce, choć można
wyróżnić grupę prac nawiązujących bezpośrednio do tematyki naszego miasta. Różna jest
też metryka i doświadczenie
artystyczne autorów, bowiem
są to artyści utytułowani i nauczyciele akademiccy i ich
obecni lub niedawni studenci
– zauważa Monika Świętek-Smrek.
Podczas pierwszego Salonu
można będzie obejrzeć prace:
Agaty Agatowskiej, Andrzeja
Domarzewskiego, Bożeny Formas-Mądry, Marceliny Gajdy,
Anny Karoliny Kaczmarczyk,
Janusza Karbowniczka, Elżbiety Kuraj, Martyny Paluchiewicz-Łabaj, Elżbiety Pietruczuk, Jerzego Pietruczuka, Ady
Rudyk, Justyny Skrzelowskiej,
Pawła Warchoła i Anny Żubrowskiej.
„Oświęcimski Salon Sztuki
2015”, którego organizatorem
jest Urząd Miasta Oświęcim we
współpracy z Oświęcimskim
Centrum Kultury, można obejrzeć od 28 sierpnia do 16 września br. w galerii „Tyle światów”
i górnym holu Oświęcimskiego
Centrum Kultury.
– In

Święto patrona zbiegło się
w tym roku z 8. Małopolskim
Festiwalem „Jackowe Granie”
i Salezjańskim Świętem Młodzieży czyli „Savionaliami”.
Uczestniczyła w nich młodzież
związana z salezjańskimi placówkami z różnych stron Polski.
Obchody były szczególne, również z uwagi na fakt, że w tym
roku przypada 200. rocznica
urodzin św. Jana Bosko.
W piątkowy wieczór, 14 sierpnia na oświęcimskim rynku
wystąpił ks. Jakub Bartczak,
nazywany żartobliwie jedynym
księdzem wśród polskich raperów i jedynym raperem wśród
polskich księży. Po nim zaprezentował się zespół Propaganda Dei.
W sobotę spod figury św. Jana
Bosko przy Zakładzie Salezjańskim wystartował III Patronalny Bieg „Biegać jest Bosko”.

Na najmłodszych czekały liczne atrakcje w postaci wieloboju
czy pokazów cyrkowych. Wieczorem na rynku zagrała grupa
Albo i Nie, a ponad dwieście
par zatańczyło wspólnie menueta i bardzo już popularny
taniec belgijski. Pełen wrażeń
dzień zakończył koncert finałowy Bosko Trop pod przewodnictwem solisty Piotra Mireckiego i widowiskowy pokaz
sztucznych ogni.

Zwieńczeniem tegorocznych
obchodów był kolorowy, rozśpiewany „Marsz Radości”,
który w niedzielę, 16 sierpnia,
po dziękczynnej mszy świętej
przeszedł ulicami miasta. Wieczorem w sanktuarium Matki
Bożej Wspomożenia Wiernych
można było posłuchać koncertu Kraków Gospel Choir.
Współorganizatorem przedsięwzięcia było OCK.
– ekt

Uniwersalny język
W Oświęcimiu przez dziesięć dni przebywali uczestnicy
warsztatów cyrkowych zorganizowanych przez Fundację
Manowce Kultury.

Uczestnicy mieli okazję rozwijać swoje umiejętności w takich
dziedzinach jak: akrobatyka,
żonglerka, chinese pole (akrobatyka na słupie), teatr fizyczDla tancerzy z Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca ny i pantomima. Przygotowali
który oświęcimianie
Miasta Oświęcim „Hajduki” letni czas był dość intensywny. spektakl,
mogli zobaczyć podczas Święta
W dniach od 14 do 19 lipca „Hajduki” wzięły udział w Bal- Patrona Miasta.
To była wyjątkowa produkkan Folk Festiwal w Złotych Piaskach w Bułgarii.
cja stworzona w całości przez
uczestników, nieoparta na
Festiwal jest jednym z najdłuż- ki”, działającego w Oświęcim- szowskie. Występom zawsze towcześniej przygotowanym sceszych i największych festiwali skim Centrum Kultury.
warzyszą duże emocje, jednak
folklorystycznych, które odby- „Hajduki” zaprezentowały się prezentacja w swoim mieście
wają się w Bułgarii. Uczestni- też, jak co roku, podczas naj- to wyjątkowe wydarzenie dla
czyły w nim zespoły folklory- starszej, największej i najdłużej wszystkich członków zespołu.
styczne, chóry i orkiestry dęte trwającej w Europie impre- – Występ przed własną puz Czech, Litwy, Polski, Rosji, zie folklorystycznej wpisanej blicznością jest dla nas zawsze
Serbii i Słowacji.
w kalendarz światowych spo- czymś szczególnie ważnym.
– Wspaniałe miejsce z piękną tkań folklorystycznych odby- To publiczność, wśród której
plażą i ciepłym morzem sprzy- wających się pod patronatem zasiadają nasze rodziny, przyjało dobrej zabawie. Zespół CIOFF – Tygodnia Kultury jaciele i znajomi. Oświęcimski
prezentował się trzykrotnie Beskidzkiej. Grupa zatańczyła koncert różnił się od poprzedz tańcami opoczyńskimi oraz na estradach w Wiśle, Żywcu nich premierowym układem
rzeszowskimi. Poznaliśmy też i przed rodzimą publicznością mazura z opery „Halka” Stawielu ciekawych artystów i na- w Oświęcimiu. Pokazała wi- nisława Moniuszki – zaznacza
wiązaliśmy nowe kontakty – dowisko muzyczne „Piosen- Marek Pociennik.
relacjonuje Marek Pociennik, ki o Starej Warszawie”, tańce
– In
kierownik RZPiTMO „Hajdu- krakowskie, opoczyńskie i rze-

nariuszu. Młodzież brała aktywny udział w kształtowaniu
kolejnych jego elementów, począwszy od wyboru tematyki,
środków artystycznego wyrazu, aż po rozwiązania techniczne, kostiumowe i rekwizytowe.
Dzięki temu uczyła się ze sobą
komunikować ponad podziałami językowymi i kulturowymi.
Uczestnicy i uczestniczki wzięli również udział w tworzeniu
audiowizualnej dokumentacji

projektu, ponieważ oprócz
warsztatów cyrkowych projekt
obejmował także warsztaty audiowizualne oraz historyczne.
Projekt skierowany był do
dzieci i młodzieży z różnych
krajów, często narażonych na
wykluczenie i stereotypowe
traktowanie ze względu na pochodzenie, religię, rasę czy miejsce zamieszkania.
– ekt

kultura
Bogactwo folkloru świata
Tydzień Kultury Beskidzkiej to folklorystyczna impreza, która mocno wrosła w kulturalny krajobraz
Oświęcimia. W tym roku odbywał się w dniach od
25 lipca do 2 sierpnia.
Na estradzie przy Oświęcimskim Centrum Kultury przez dziewięć wieczorów gościł
taniec i śpiew wykonawców z różnych zakątków Polski i świata. Była to doskonała
okazja do obejrzenia bogatej rodzimej kultury i poznania folkloru wielu innych
państw, m.in. Turcji, Indii, Egiptu, Meksyku, Nowej Zelandii, Tajwanu czy Brazylii.
TKB to najstarsza, największa i najdłużej trwająca w Europie impreza folklorystyczna wpisana w kalendarz światowych spotkań folklorystycznych odbywających się pod
patronatem CIOFF – Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki
Ludowej. Koncerty są grane na
pięciu głównych estradach: w Wiśle, Szczyrku, Żywcu, Makowie
Podhalańskim i Oświęcimiu.
52. Tydzień Kultury Beskidzkiej został zainaugurowany
w Oświęcimiu 24 lipca plenerowym koncertem zespołu
Future Folk.
Wydarzenie objął patronatem
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek
Województwa Małopolskiego
i Marszałek Województwa
Śląskiego.
– In
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Trzy dni pełne
wrażeń
Tegoroczna „Jesień Oświęcimska” obfitować będzie w ciekawe i różnorodne
przedsięwzięcia.
„Jesień Oświęcimska” rozpocznie się w piątek, 18 września
o godzinie 17:30. Pierwszym
zespołem, który wystąpi tego
wieczoru na oświęcimskim
rynku będzie Blu'Ska. Zaraz
po nim, około 19:00 zaprezentuje się grupa Puder. Na końcu
usłyszymy popularnego Rafała
Brzozowskiego.
W sobotę wprawdzie będzie
można odetchnąć po koncertowych emocjach, ale wrażeń
dostarczy X Piknik Organizacji
Pozarządowych. Stoiska przygotowane przez stowarzyszenia, kluby i fundacje z terenu
ziemi oświęcimskiej będzie
można oglądać na rynku Starego Miasta w godz. 12:00–18:00.
Natomiast w niedzielę zabrzmią bałkańskie i cygańskie
rytmy. Wystąpią trzy różne
zespoły. Pierwszy – Megitza –
słynie z niepowtarzalnej energii scenicznej. Tsigunz Fanfara Avantura łączy tradycyjne

instrumenty dęte i perkusyjne
z najnowszymi osiągnięciami
techniki. Trzecia grupa to Tatra Roma, czyli muzyka i taniec
pod znakiem wdzięku, żywiołowości i barwnych kostiumów.
Tego dnia Muzeum Zamek
w godzinach 10:00–17:00 oferuje bezpłatne zwiedzanie ekspozycji stałej „W Królewskim
Mieście Oświęcimiu” oraz wieży zamkowej. O godzinie 15:00
odbędzie się wernisaż wystawy
„Na strychu znalezione”, na
którą składają się eksponaty
ze zbiorów oświęcimskich kolekcjonerów. Na targowisku
staroci „Rzeczy z duszą” na
dziedzińcu zamkowym będzie
można odlądać m.in. stare motory, bibeloty, porcelanę, książki, antyki. Wystąpi też kapela
podwórkowa – Śląskie Bajery.
W sprzedaży będą pyszne przekąski: pajda chleba, ziemniaczane kręciołki i wata cukrowa.
–mg, ekt

Tsigunz Fanfara Avantura

Fot. polinst.hu

Cyfrowe eksperymenty
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza
dzieci do udziału w konkursie na najlepszą cyfrową interpretację książki.
Konkurs „Interpretuj
i eksperymentuj” realizowany jest w ramach
projektu Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. K. Makuszyńskiego. Jego celem jest
zachęcenie najmłodszych do wspólnego
czytania i zabaw z literaturą przy pomocy
nowoczesnych narzędzi. Temat prac musi
odnosić się do książek, które
były nagrodzone „Koziołkiem”.
Projekty będą przyjmowane
wyłącznie w formie elektronicznej (e-booki, komiksy, infografiki, animacje, mashupy,
wirtualne tablice, programy
komputerowe, blogi itp.). Do
wygrania są m.in. cztery tablety.

Prace można zgłaszać
indywidualnie lub zespołowo, w dwóch kategoriach wiekowych
(6–10 oraz 10–13 lat)
do 2 października.
Wszystkie szczegóły, informacje dotyczące materiałów pomocniczych
i regulamin wraz z załącznikami znajdują się
na stronie mbp-oswiecim.pl/konkurs.
Zamieszczony jest tam również formularz dla uczestników. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 października
o godz. 17:00 na uroczystej
gali w MBP podczas wręczania
22 Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. K. Makuszyńskiego.
– mg, ekt

kultura
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Liryka i optymizm
Połączenie ballady z charyzmą sceniczną? Tylko na koncercie zespołu U Studni.
12 września o godzinie 17:30
w Oświęcimskim Centrum
Kultury odbędzie się koncert
grupy U Studni.

Artyści, współtworząc przez
wiele lat Stare Dobre Małżeństwo, wypracowali swój rozpoznawalny styl muzyczny. Naj-

nowszy program opierają na
wierszach Adama Ziemianina,
a także na utworach autorstwa
Oli Kiełb, Darka Czarnego
i Ryszarda Żarowskiego. Mądra refleksja, afirmacja życia
we wszystkich jego przejawach,
liryka najwyższej próby i optymizm to, oprócz przepięknej
harmonii głosów wokalistów
i akompaniujących instrumentów, dominanty przekazu i stylu wykonawczego U Studni.
Zespół ma w swoim dorobku
dwie płyty: „U studni” i „Wąwóz
naszych czasów”.
Występ odbędzie się w ramach
projektu „Kultura 50/50” i towarzyszyć będzie podsumowaniu XVII Ogólnopolskiego
Konkursu Literackiego „Pisanie
dobre na chandrę”.
Bilety w cenie 20 zł do nabycia
w OCK.
– mg, ekt

Piosenki Anny German
Słynna orkiestra zaprezentuje twórczość Anny German podczas programu
pt. „Księżyc i róże”.
28 września o godzinie 18:00
w Oświęcimskim Centrum
Kultury odbędzie się, w ramach
projektu „Kultura 50/50”, koncert w wykonaniu orkiestry
Alla Vienna z towarzyszeniem
solistki – Sylwii Strugińskiej.
Usłyszeć będzie można najpiękniejsze piosenki Anny German,
między innymi: „Tańczące Eu-

rydyki”, „Człowieczy los”, „Wróć
do Sorrento” i utwór tytułowy
„Księżyc i róże”. Podczas koncertu zostaną również zaprezentowane motywy instrumentalne
z polskich seriali: „Polskie drogi”, „Janosik” i „Dom”.
Alla Vienna to orkiestra złożona z siedmiu instrumentalistów dysponujących bogatym

dorobkiem artystycznym i estradowym. Muzycy związani
są m.in. z Filharmonią Łódzką
im. A. Rubinsteina. Występują
pod dyrekcją zastępcy koncertmistrza Filharmonii Łódzkiej
– Marty Niedźwieckiej. Zespół
powstał w 2008 roku, od tamtego czasu wzbogaca swoje artystyczne osiągnięcia. Koncertuje
w największych salach w Polsce
oraz w Europie.
Bilety na koncert „Księżyc
i róże” kosztują 20 złotych.
– mg, ekt

Świat nie jest taki zły
Gwiazda polskiej piosenki Halina Kunicka wystąpi w Oświęcimskim Centrum Kultury.
Koncert pt. „Świat nie jest taki
zły” odbędzie się 11 października o godzinie 18:00, w ramach projektu „Kultura 50/50”.
Halina Kunicka wielką popularnością cieszyła się w latach
60. i 70. i dzisiaj nadal zachwyca publiczność. Wykonuje różnorodny repertuar (np. przedwojenne kabarety i romanse
rosyjskie) z typową dla siebie
klasą i kulturą muzyczną. Wielkie przeboje artystki to między
innymi: „Orkiestry dęte” czy
„Niech no tylko zakwitną jabłonie”.

Śpiewała w blisko trzydziestu
krajach świata. Ma na koncie
aż trzy Złote Płyty oraz wiele
innych ważnych nagród – była
pierwszą Polką, która wygrała Międzynarodowy Festiwal
Przebojów w Dreźnie. Została
odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski
(za wybitne zasługi w pracy artystycznej) oraz Medalem Gloria
Artis. Występowała m.in. z Ewą
Demarczyk i Anną German.
Tym razem artystce będzie towarzyszył przy fortepianie Czesław
Majewski.
Po koncercie artystka będzie
podpisywała swoją książkę pt.
„Świat nie jest taki zły”, którą będzie można zakupić na miejscu.
Bilety w cenie 20 złotych.
– mg, ekt

Zapisy do sekcji i zespołów
Oświęcimskiego Centrum Kultury
Od 1 do 20 września 2015 r. Oświęcimskie Centrum Kultury
przyjmować będzie zapisy do zespołów artystycznych i sekcji zainteresowań
w sezonie 2015/2016. Szczegóły na stronie internetowej www.ock.org.pl/.

Wydarzenia w Oświęcimskim Centrum Kultury

27.08 godz. 15:00–19:00
Pożegnanie wakacji – impreza plenerowa – dmuchańce,
animacje dla dzieci, spektakl
„Klauni z Karaibów” w wykonaniu Teatru Kubika

2.09 godz. 17:00 Uroczysta sesja Rady Miasta oraz
koncert AkordeoNOWA Podróż
Muzyczna w wykonaniu Warszawskiego Duetu Akordeonowego w składzie: Piotr Kopietz
i Jacek Małachowski
5.09 godz. 17:00 Spotkania
Folklorystyczne „Sami Swoi”
12.09 godz. 16:00 XVII
Ogólnopolski Konkurs Literacki
„Pisanie dobre na chandrę
2015” – podsumowanie konkursu i wręczenie nagród
12.09 godz. 17:30 Koncert
zespołu U Studni w ramach
projektu „Kultura 50/50”
czytaj obok
18–20.09 Jesień Oświęcimska (Rynek Starego Miasta)
czytaj s. 9
21 września godz. 14:00 XIV
Międzynarodowy Konkurs
Plastyczny „Darujmy światu
pokój” 2015 – podsumowanie
konkursu i wręczenie nagród

28.08 godz. 17:00 „Oświęcimski Salon Sztuki” – otwarcie wystawy artystów ziemi
oświęcimskiej towarzyszącej
Świętu Miasta Oświęcim
czytaj s. 8
29–30.08 Święto Miasta
Oświęcim (stadion MOSiR,
ul. Legionów 15)
29.08 godz. 17:00 Koncerty: Loka, Red Lips, Mesajah
& Riddim Bandits, Agnieszka
Chylińska z zespołem
30.08 godz. 14:30 Koncerty:
Jack Band, Magda Femme –
piosenki dla dzieci, Panna Marzena i Bizony, Ania Rusowicz
z zespołem, Maryla Rodowicz
z zespołem, pokaz sztucznych
ogni
czytaj s. 10

„Nasze Kino”
OCK
„Mały Książę 3D” (b.o.), prod.
Francja 2015, reż. Mark Osborne, 108 minut (3D)
24.08 godz. 16:15,
25.08 godz. 10:00,
26.08 godz. 16:15,
27.08 godz. 10:00

28.09 godz. 18:00 „Księżyc i róże” – piosenki Anny
German – koncert w ramach
projektu „Kultura 50/50”
w wykonaniu orkiestry Alla
Vienna z towarzyszeniem
solistki – Sylwii Strugińskiej
czytaj obok
4.10 godz. 17:00 „10/10,
czyli urodziny!” – program
Kabaretu Młodych Panów
5.10 godz. 18:00 „Sekret panny Kazimiery” – komediowa
opowieść z piosenkami w wykonaniu Beaty Malczewskiej
w ramach III Tygla Teatralnego
11.10 godz. 18:00 „Świat nie
jest taki zły” – koncert Haliny
Kunickiej w ramach projektu
„Kultura 50/50”
czytaj obok
„Nieracjonalny mężczyzna”
(15 l.), prod. USA 2015, reż.
Woody Allen, 96 minut
28.08–1.09 godz. 18:15, 20:15
2.09 godz. 20:15,
3.09 godz. 18:15, 20:15

17.10 godz. 18:00 „Kochankowie nie z tej ziemi”
– spektakl komediowy w wykonaniu aktorów Teatru Bagatela
w Krakowie
5.11 godz. 18:00 „Wieczór
sowich piosenek” – Grzegorz
Turnau & Jacek Królik – koncert
7.11 godz. 18:00 „Wesoła
wdówka” – operetka Franciszka Lehára w wykonaniu artystów Opery Śląskiej w Bytomiu
19.11 godz. 18:00 „Aktorem
w płot” – program Kabaretu
Hrabi i Kabaretu Jurki
27.11 godz. 18:00 „Czy jest
w domu kakao?” – program
Kabaretu Smile
5.12 godz. 17:00, 20:00
„Intryga” – spektakl z Teatru
Kamienica w Warszawie
w wykonaniu: Joanny Koroniewskiej, Beaty Ścibakówny,
Szymona Bobrowskiego,
Tomasza Stockingera i Zbigniewa Zamachowskiego
12.12 godz. 17:00 „Skurcz”
– program Kabaretu Ani Mru-Mru

Galeria „Tyle światów”
28.08–16.09 „Oświęcimski
Salon Sztuki 2015” – wystawa
artystów ziemi oświęcimskiej
towarzysząca Świętu Miasta
Oświęcim
21.09–18.10 XIV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny
„Darujmy światu pokój” 2015
– wystawa pokonkursowa

Wystawy

od 23.08 „35 lat NSZZ Solidarność” – wystawa w holu
dolnym
28.08–16.09 „Oświęcimski
Salon Sztuki 2015” – wystawa
artystów ziemi oświęcimskiej
towarzysząca Świętu Miasta
Oświęcim

„Pieśń słonia„ PREMIERA
(15 l.), prod. Kanada 2014,
reż. Charles Binamé, 110 minut
4–10.09
„Karbala” PREMIERA (15 l.),
prod. Polska 2014, reż. Krzysztof Łukaszewicz, 115 minut
11–24.09

„Dziewczyna warta grzechu”
(12 l.), prod. USA 2014, reż.
Peter Bogdanovich, 93 minuty
24.08 godz. 18:15,
25.08 godz. 12:00,
26.08 godz. 18:15,
27.08 godz. 12:00
„Mission Impossible. Rogue
Nation” (15 l.), prod. USA
2015, reż. Christopher McQuarrie, 100 minut
24–27.08 godz. 20:00
„Barbie Rockowa Księżniczka”
(b.o.), prod. USA 2015, reż.
Karen Lloyd, 80 minut
28.08–1.09 godz. 16:30,
2.09 godz. 10:00,
3.09 godz. 16:30

„Bystry Bill. Film” (b.o.), prod.
Australia 2015, reż. Deane
Taylor, Noel Cleary, 90 minut
4–10.09
„Mur” PREMIERA (15 l.),
prod. Polska 2015, reż. Dariusz
Glazer, 82 minuty
4–10.09

„Pilecki” PREMIERA (10 l.),
prod. Polska 2015, reż. Mirosław Krzyszkowski, 100 minut
25.09–8.10

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

Dzień otwarty muzeum

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

„STARY OŚWIĘCIM” ŁUKASZ
SZYMAŃSKI. WYSTAWA
FOTOGRAFICZNA
31.08–30.09
Galeria Przechodnia

Część pierwsza (9:00–15:00)
dostosowana jest do potrzeb
dzieci i młodzieży. Będzie
można wziąć udział w zabawie na „ścieżce historycznej” związanej z potwierdzeniem praw miejskich w dniu
3.09.1291 roku przez księcia cieszyńskiego Mieszka I.
Oprócz tego program zawiera:
zwiedzanie wystawy czasowej
„Historia Polski według komiksu”, spotkanie z archeologiem
i malowanie wielkiego komiksu.

NARODOWE CZYTANIE
„LALKI” BOLESŁAWA PRUSA
5.09 godz. 16:00–18:00
Rynek Główny w Oświęcimiu

Atrakcyjna historia
Do 15 września można oglądać w Muzeum Zamek wystawę czasową „Historia Polski według komiksu”.

Podczas akcji zaplanowane jest:
odczytanie fragmentów adaptacji „Lalki”, przeprowadzenie
bezgotówkowej wymiany książek, tworzenie wierszy dadaistycznych z „Lalką” w treści,
przeprowadzenie konkursu na
najpiękniej odczytany fragment „Lalki”, a także konkursu
plastycznego skierowanego do
dzieci pod hasłem „Moja ulubiona lalka”. W tym dniu na oświęcimskim rynku wolontariusze
będą rozdawać przechodniom
„wąsate cytaty Pana Wokulskiego” i stemplować przyniesione
przez mieszkańców książki okolicznościową pieczęcią.
Chęć udziału w konkursie pięknego czytania należy zgłosić do
28 sierpnia mailowo: marketing@mbp-oswiecim.pl lub telefonicznie 33 847 98 16.
KONWERSACJE W JĘZYKU
ANGIELSKIM
7.09; 14.09; 21.09; 28.09
godz. 16:00, Klasopracownia I p.
TEATRZYK ROZWESOŁEK
Zajęcia teatralne dla dzieci
6–12 lat
7.09; 14.09; 21.09; 28.09
godz. 16:00, Aula

COACHING JĘZYKOWY,
CZYLI JAK SIĘ UCZYĆ, ŻEBY
UMIEĆ
Szkolenie prowadzi Sabina
Polak-Tokarz
Ekspozycja skierowana jest do ność, a jednocześnie przybli- 8.09 godz. 17:00, Aula

całych pokoleń, a zwłaszcza do
dzieci i młodzieży. Jej celem
jest utrwalenie dat i faktów
historycznych, które przedstawione są w atrakcyjny dla
odbiorcy sposób. Połączenie
tekstu i obrazu ułatwia przyswojenie wiedzy, którą każdy
Polak powinien posiadać. Jest
to także gratka dla miłośników
komiksu, którzy będą mogli
podziwiać osiągnięcia tej dziedziny sztuki (od dzieł najstarszych do najnowszych) na najwyższym poziomie.
– Wystawa dostarczy wiedzy
o naszych mitach i legendach,
na których wyrosła słowiańska kultura, o tym, jak obrastała w wierzenia spisane
później w klechdach – mówi
Monika Sitek z Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
– Porusza mnóstwo istotnych
kwestii – jak chrześcijaństwo
zmieniało społeczną mental-

żało Polskę do europejskich
państw. Bitwa pod Grunwaldem, odkrycia i wynalazki,
kultura, obyczaje różnych
epok, bitwy II wojny światowej,
najnowsza historia – „Solidarność” i odzyskanie niepodległości oraz problemy i radości
z tym związane. To wszystkie
wydarzenia, które zostały przywołane za pomocą kadrów
komiksu. Zwiedzanie wystawy
można także potraktować jak
kolorową lekcję historii dla
uczniów – zaprasza Monika
Sitek.
Autorem wystawy jest Wojciech Łowicki – wieloletni popularyzator polskiego komiksu.
Za działalność wystawienniczą
został uhonorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
odznaczeniem
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
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prezentuje Łukasz szymański

70 lat osiedla Chemików
Z okazji przypadającego w tym roku 70-lecia powstania
osiedla Chemików prezentujemy kolejne fotografie miejsc,
które zapewne wielu oświęcimian jeszcze pamięta. Tym razem zdjęcia sklepów z lat 60. i 70. ubiegłego wieku.

KALENDARZ WYDARZEŃ W bibliotece
GALERIA KSIĄŻKI na wrzesień

W ramach obchodów Święta Miasta
Muzem Zamek zaprasza 3 września na
dzień otwarty w godzinach 9:00–18:00.
Część druga (od godziny 18:00)
przeznaczona jest dla mieszkańców i miłośników historii naszego miasta. Składa się z: etiudy historycznej „Mistrz Świętej
Sprawiedliwości” w wykonaniu
Teatru Nomina Rosae oraz
z wykładu prof. dr. hab. Jerzego Sperki, dyrektora Instytutu
Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pod tytułem „Wokół początków miasta
Oświęcimia”.
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SMACZNIE I ZDROWO
NA TALERZU
Zajęcia dla dzieci w wieku
do 7 lat
Zajęcia w ramach programu
edukacyjnego 1000 pierwszych dni dla zdrowia
15.09 godz. 16:30, Informatorium

„Dom Chleba” przy ul. Sobieskiego

ZAJĘCIA ARTERAPEUTYCZNE DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU
W ramach projektu Czytaj!
Wzrok nie ogranicza.
16.09; 23.09 godz. 10:00,
Aula
CO, JAK I PO CO, CZYLI MÓJ
POTENCJAŁ
Szkolenie w ramach projektu
Młodzieży do dzieła
16.09 godz. 17:00, Aula
EKO PAKA
Gdy słychać wiatru śpiew, lecą
liście z drzew. Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym
17.09 godz. 9:30, Informatorium
PORA NA @KTYWNEGO
SENIORA
„To tak jak w kinie” – spotkania z adaptacją filmową
17.09 godz. 10:00, Multimedia
ZARZĄDZANIE CZASEM
I ENERGIĄ
Szkolenie w ramach projektu
Młodzieży do dzieła
23.09 godz. 17:00, Aula

Sklep spożywczy przy ulicy Łukasiewicza, obok mieścił się
PEWEX

EKO PAKA
Z nauką w las. Zajęcia dla
dzieci w wieku przedszkolnym
24.09 godz. 9:30, Informatorium
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
dla dorosłych
24.09 godz. 17:30, Sala
Konferencyjna
SYBERIA
Spotkanie podróżnicze organizowane przez PTTK Oddział
Oświęcim
24.09 godz. 18:00, Aula
ZABOOKOWANI
Dyskusyjny Klub Książki
dla Młodzieży
25.09 godz. 16:30,
Klasopracownia Ip.

AKADEMIA RODZICA
Szkolenie: Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, zbilansowana dieta
dziecka.
Zajęcia w ramach programu
edukacyjnego 1000 pierwszych dni dla zdrowia
15.09 godz. 16:30, Aula

MANAGER UMYSŁU –
METODA ROZWOJU
OSOBISTEGO
Szkolenie w ramach projektu
Młodzieży do dzieła
30.09 godz. 17:00, Aula
Bi CLUB FILMOWY
Dyskusyjny Klub Filmowy
30.09 godz. 17:00, Multimedia

Delikatesy „Gosposia” przy ul. Śniadeckiego

kultura

SIERPIEŃ 2015

12

Święto
oświęcimian
Podczas tegorocznego Święta
Miasta Oświęcim nie zabraknie okazji zarówno do dobrej
zabawy dla całych rodzin, jak
również momentów, by przypomnieć sobie bogatą historię
ziemi oświęcimskiej. To także
doskonały moment, by docenić i uhonorować osoby związane z naszym miastem.
Obchody rozpocznie 28 sierpnia otwarcie wystawy artystów
ziemi oświęcimskiej „Oświęcimski Salon Sztuki 2015”.
Wernisaż odbędzie się o godz.
17:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury.
29 i 30 sierpnia upłyną głównie pod znakiem wydarzeń
muzycznych. Na stadionie
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji przy ulicy Legionów
15 wystąpią zespoły prezentujące różne gatunki i style muzyczne, więc każdy będzie mógł
znaleźć coś dla siebie.
29 sierpnia zagrają: Loka (godz.
17:00), Red Lips (godz. 18:30),
Mesajah & Riddim Bandits
(godz. 20:00) i o godz. 21:30 –
Agnieszka Chylińska z zespołem. Organizatorem koncertów
tego dnia jest Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji.
W niedzielę, 30 sierpnia zaprezentują się: Jack Band (godz.
14:30), Magda Femme – piosenki dla dzieci (godz. 15:45), Panna Marzena i Bizony (o godz.
17:00), Ania Rusowicz z zespołem (godz. 18:20), a o godz.
20:00 – Maryla Rodowicz z zespołem. Wieczór zakończy pokaz sztucznych ogni. Organizatorem dnia jest Oświęcimskie
Centrum Kultury.
W związku z imprezami odbywającymi się na stadionie MOSiR-u pojawią się utrudnienia
w ruchu drogowym na ulicy
Legionów (odcinek drogi nr 44
i 933 pomiędzy rondami imienia Kazimierza Płonki i Solidarności). Ten fragment drogi
zostanie zamknięty 29 sierpnia
w godzinach od 16:30 do 24:00,
a 30 sierpnia – w godzinach od
14:00 do 22:30. Na czas wyłączenia odcinka drogi z ruchu
zostaną wyznaczone objazdy.
Tradycyjnie podczas święta
grodu nad Sołą odbywa się
uroczysta sesja Rady Miasta.
W tym roku będzie mieć ona
miejsce 2 września o godz.
17:00 w OCK.
3 września to Dzień Miasta
ustanowiony uchwałą Rady
Miasta na pamiątkę daty
3 września 1291 roku. Wprawdzie Oświęcim stał się miastem
prawdopodobnie w 1272 roku,
kiedy to książę opolski Władysław nadał mu prawa miejskie na wzór dolnośląskiego
Lwówka, ale właśnie 3 września
1291 roku książę cieszyński
i pan na Oświęcimiu Mieszko
potwierdził posiadane prawa
miejskie rozszerzone dodatkowo o nowy przywilej sądowniczy, który dotychczasową ławę
miejską (sąd miejski) podniósł
do rangi sądu drugiej instancji.
– ekt

Początek wydarzeń muzycznych 29 i 30 sierpnia o godzinie podanej na plakacie. Godziny rozpoczęcia kolejnych koncertów mogą ulec przesunięciu.

kultura
pejzaż za mgłą
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BOGNA WERNICHOWSKA

W kręgu domowej medycyny

W

drugiej
połowie
XIX stulecia jeden
dyplomowany lekarz przypadał –
według statystyk
na ok. 18 tys. mieszkańców.
Liczbę tę uzupełniali w pewnej mierze felczerzy i dyplomowane akuszerki, nie tylko
pomagające dzieciom przyjść
na świat, ale również leczące
rozmaite kobiece dolegliwości.
Najłatwiej było znaleźć
medyczną pomoc w większych
miastach, na prowincji trzeba było umieć sobie poradzić
w nagłych przypadkach i lżejszych dolegliwościach.
Troska o zdrowie domowników spoczywała najczęściej
na paniach domu. W każdym nieomal zasobniejszym
domu – w szlacheckim dworze,
mieszczańskiej
kamiennicy,
wśród książek, po które sięgano najczęściej były rozmaite
poradniki medyczne napisane
w sposób zrozumiały dla laików. Obok podania symptomów najczęściej występujących
chorób i dolegliwości, można
było znaleźć opisy leczenia –
tak udzielania pierwszej pomocy, jak i dłuższych kuracji.
Uczono też sporządzania
w domu leków – ziołowych nalewek, syropów, maści. Doradzano, jakie medykamenty zakupione w aptekach powinno
się mieć na wszelki wypadek
w domowej apteczce.
Matki starały się przekazać
wiedzę na temat domowego leczenia córkom. Wiele żeńskich

nagłaśniamy

pensji – szczególnie w II połowie XIX stulecia miało w programie dla klas wyższych lekcje higieny – uczono dbałości
o zdrowie, ale i sposobu udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
Z lektury niewieścich pamiętników z tamtej epoki można dowiedzieć się, że była to
wiedza niejednokrotnie przydatna w dalszym życiu.
Niektóre kobiety wykazywały zresztą prawdziwe medyczne talenta. Właścicielka
dóbr Rymanów Anna z Działyńskich Potocka zaczęła praktykować domową medycynę
jako młoda mężatka, a że
wcześniej nie uczęszczała na
pensję nie posiadała żadnych
ani praktycznych, ani teoretycznych wiadomości w tej
dziedzinie…
Sprowadzała więc poradniki medyczne dla amatorów
– głównie w obcych językach,
rozmawiała z mieszkającymi
w okolicy lekarzami i felczerami, ale także z prostymi ludźmi zajmującymi się leczeniem
ludzi i zwierząt – zielarkami,
miejscowym owczarzem, który
„zręcznie nastawiał zwichnięte nogi i usztywniał złamane
kończyny” – pisała później
w swych pamiętnikach. Z uwagą słuchała wskazówek, jak
postępować, by niesprawna
noga czy ręka wróciła do stanu sprzed kontuzji. Zapisywała
rady i swoje spostrzeżenia.
Po paru latach zaczęła
dzielić się wiedzą na łamach

kamila drabek

Urlopowe czytanie

M

iłość, która napotyka po drodze wiele
przeszkód, to jeden
z
najpopularniejszych motywów literackich.
Myślę, że od czasu do czasu
warto przeczytać jakiś romans,
szczególnie na urlopie. „Ostatnia spowiedź” Niny Reichter
świetnie się do tego nadaje.
W pierwszym z trzech tomów powieści główni bohaterowie spotykają się na lotnisku w Ostrawie. Oczekując
na przesiadkę, spędzają razem
kilka godzin. Ally Hanningan
jest Amerykanką, ale mieszka
w Paryżu, dokąd wyprowadziła się z rodzicami w dzieciństwie. Do USA pojechała
samodzielnie jako 17-latka, ale
po 3 latach wraca do Europy,
gdyż została przyjęta na studia
prawnicze w Lyonie. W Stanach przeżyła wielką miłość
i rozczarowanie niespełnieniem obietnic przez żonatego
kochanka. Rodzice zeswatali
ją z Christophem, synem znajomych. Ally go nie kocha, ale
nie potrafi się przeciwstawić
matce, która uważa, że zaaran-

żowała córce wspaniałą przyszłość.
Bradin Rothfeld pochodzi
z Zwikau w Niemczech i jest
znanym piosenkarzem, idolem
nastolatek, związanym kontraktem z wytwórnią muzyczną Universal, która planuje jego
światową karierę. Wokalista
z zespołem koncertuje w Europie i robi wszystko, by chronić
prywatność. Dlatego nie mówi
Ally prawdy na swój temat.
Ona go nie kojarzy z mediów,
ponieważ przebywała w USA,

pism kobiecych wychodzących
w trzech zaborach, a potem
wydała, nawet cieszące się powodzeniem, domowe poradniki medyczne dobrze oceniane
przez praktykujących lekarzy.
Domowa apteczka XIX-wiecznej matki rodziny zawierała sporo ziołowych specyfików, jakie i dziś bywają
stosowane przez osoby ceniące
sobie naturalne sposoby dbania
o zdrowie. Syropy z kwiatów
sosny, nalewki na podbiale, lipowy miód i suszony kwiat lipy
na przeziębienia, rozgrzewające maści na reumatyczne i artretyczne bóle, piołunowa czy
orzechowa nalewka oraz ziołowe mieszanki z borówek, kory
kruszyny – na rozmaite dolegliwości żołądkowe czy trawienne… A dla osób łatwo wpadających w irytację, ulegających
złym nastrojom czy cierpiącym
na bezsenność – nalewki z melisy, chmielowych szyszek czy
korzeni kozłka lekarskiego…
Te ziołowe kuracje uzupełniano czasem stosowaniem mineralnych wód i soli.
Tego rodzaju specyfiki nabywano w większych ilościach
w aptekach i drogeriach, by
później regularnie pić leczniczą wodę i kąpać się w solach
– oszczędzając sobie podróży
do Karlsbadu, Szczawnicy czy
Krynicy. Ponoć wytrwałość
i systematyczność w przeprowadzaniu kuracji dawała rezultaty nie gorsze niż pobyt
u wód. 			

Fundatorem nagrody
jest Wydawnictwo

KUPON
krzyżówka 8/2015

Litery uporządkowane od
1 do 29 utworzą rozwiązanie – przysłowie polskie,
które wraz z kuponem nr 8
naklejonym na kartę pocztową należy dostarczyć do
16 września 2015 r. do redakcji GZO, Oświęcimskie
Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24 w Oświęcimiu.
Na zwycięzcę losowania
czeka nagroda książkowa.
Prawidłowe rozwiązanie
krzyżówki nr 7/2015 brzmi:
„Cudze zyski solą w oku”.
Nagrodę książkową
ufundowaną przez
Wydawnictwo
Novae Res otrzymuje
p. Sławomir Janus
z Oświęcimia.
gdy Bradin i jego zespół zdo- Gratulujemy i prosimy
bywali popularność w Europie. o kontakt z redakcją.

Okazuje się, że przypadkowe
spotkanie stwarza okazję do
wspaniałej rozmowy. Między
Ally a Bradinem iskrzy. Chłopak zrobi wszystko, aby potem
odnaleźć dziewczynę, która
nie zostawiła mu numeru telefonu i poinformowała, że jest
w związku z innym mężczyzną.
Jak widać, początki nie
są łatwe. Pierwszy tom serii zawiera opis rodzącej się
miłości. Sytuacja jest jednak
skomplikowana – niełatwo
połączyć tak inne światy. Poza
tym osoby z otoczenia mają
inne oczekiwania i plany wobec młodych bohaterów. Czy
zakochani będą potrafili uwolnić się od różnych uwarunkowań i ograniczeń? Czy dokonają właściwych wyborów?
„Ostatnia spowiedź” to książka
w sam raz na lato i urlopowe
czytanie. Wydawnictwo Novae
Res zakwalifikowało ją do literatury młodzieżowej. Moim
zdaniem wiek czytelników
nie stanowi w tym przypadku
ograniczenia. 		

Poziomo:
1. Żółta lub brunatna farba;
2. Słomiany, chwilowo bez żony;
* Osłona błotnika;
3. Jednostka czosnku;
4. Wybawienie z opresji;
* Płaski teren;
5. Leśny krzew owocowy;
6. Agent obcego wywiadu;
* Gonzo, Zwierzak i inni;
7. Ruch obrotowy;
8. Pierwsza kromka z chleba;
* Zawierucha;
9. Specjalność anestezjologa;
10. Parabola lub elipsa;
* Duma indyka;
11. Cenny grzyb jadalny;
12. Krótki w letniej koszuli;
13. Tak był zwany klucznik Gerwazy;
14. Słowo w zdaniu;
15. Trawienny enzym;
16. Pantera śnieżna;
17. Zespół czterech muzyków;

ogłoszeniA DROBNE
Auto Skup całe, rozbite,
Pracuj jako Opiekun/ka osób
złomowanie. GOTÓWKA
starszych w Niemczech.
Tel. 508 760 255 lub 600 507 385 Masz doświadczenie w Opiece?
Zgłoś się do nas.
Nagrobki z montażem.
Zarób do 3000 euro za wyjazd
Napisy w kamieniu.
do Niemiec.
Oświęcim, ul. Jagiełły 75A.
Promedica24
Tel. 33 842 70 03, 504 923 169 kontakt 506 289 107
lub 504 873 975

GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ

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

Pionowo:
A) Lubi wygłupy;
* Ekwator;
B) Przedstawiciel fauny;
C) Progres;
* Renifer z Alaski;
D) Spisek, knowanie;
E) Dobytek, majątek;
* Przeraźliwy krzyk;
F) Wybuchowy owoc;
G) Kamień w pierścionku;
* Część tabeli;
H) Duże miasto w Finlandii;
I) Krzyżówka genetyczna;
* Dawniej koniec pracy;
J) Wolny chłop anglosaski;
K) Klamra łącząca mury;
* Impertynent, zarozumialec;
L) Flamaster, pisak;
Ł) Wesoła w tytule operetki;
M) Epidemia, zaraza;
N) Zespół Stinga;
O) Karciany kolor;
P) Zawody wioślarskie.

KOLEJNE WYDANIE
„Głosu Ziemi
Oświęcimskiej”
21.09.2015 R.
„gzo” W FORMIE
ELEKTRONICZNEJ
dostępny NA WWW.
OCK.ORG.PL
Biuro reklamy:
toPROMO Grupa Reklamowa
ul. Parkowa 2, 32-600 Oświęcim
tel. 33 487 05 40, 788 71 77 57
www.topromo.pl
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Młodzi oświęcimianie trenują na zgrupowaniach narodo- Hokeiści Unii szykują się do startu w ligowych rozgrywkach
wych reprezentacji

Hokejowe powołania
Pierwsze powołania hokejowych trenerów przed nowym
sezonem nie ominęły Oświęcimia. Zawodnicy UKH Unii
zostali dostrzeżeni przez sztab
szkoleniowy reprezentacji do
lat 20 i 18.
W kadrach narodowych Polski znaleźli się Szymon Bachta,
Szymon Flasz, Jakub Nowotarski, Krzysztof Dudkiewicz,
Wojciech Koczy i Kamil Paszek. To zawodnicy drużyny
juniorów UKH Unii Oświęcim

powołani w tym sezonie do
hokejowych kadr narodowych
U-18 oraz U-20.
Młodsi, czyli Szymon Bachta
i Szymon Flasz brali udział w
towarzyskich meczach z kadrą
Białorusi oraz czeskimi zespołami z Vitkowic, Chomutova
i Brna. Później podczas „Turnieju Nadziei Olimpijskich”
zmierzyli się z reprezentacjami
Węgier, Austrii i Słowacji.
Z kolei kadra Polski do lat 20stu po dwóch meczach mię-

dzypaństwowych z Francją,
wyjechała do Ostravy Poruby
na turniej, w którym wystąpiły także: HC Vitkowice Steel,
Słowacja U-20 oraz gospodarze
HC Torax Ostrava Poruba.
– Szkolenie sportowe juniorów
Uczniowskiego Klubu Hokejowego Unia Oświęcim wspiera
finansowo Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu – przypomina Katarzyna Kot, prezeska
UKH Unii Oświęcim.
– mac

Reprezentacyjny napastnik
wraca do Oświęcimia!

Zwycięstwo i porażka solarzy na starcie trzecioligowych
rozgrywek

Złoty gol Cygnara

W dwóch pierwszych meczach nowego sezonu solarze
zdobyli trzy punkty
Fot. mac

Porażka u siebie z KSZO
Ostrowiec Świętokrzyski i niezwykle cenne, wyjazdowe
zwycięstwo w Poroninie nad
miejscowym Porońcem – tak
nowy sezon w trzeciej lidze
rozpoczęli piłkarze oświęcimskiej Soły. W zespole z Plant
doszło do sporych zmian kadrowych.
Na transfer do Rajska zdecydował się Adam Janeczko, Artur Czarnik i Rafał Skrzypek.
Z dalszego reprezentowania
biało-czerwonych barw zrezygnował też Grzegorz Talaga
(Beskid Andrychów), Tomasz
Migdałek (Orzeł Witkowice),
Mateusz Boba (nie wznowił
treningów) i Dariusz Zapotoczny (powrót do GKS-u Katowice).
Najpoważniejszym wzmocnieniem wydaje się być Krzysztof
Hałgas. Ma za sobą występy
w „młodej ekstraklasie” w barwach Piasta Gliwice. Reprezentował też barwy Olimpii
Elbląg i Ruchu Zdzieszowice.
Gra na pozycji pomocnika.
Nową postacią w defensywie
solarzy jest Mateusz Wowra. Ten 20-letni obrońca to
wychowanek wodzisławskiej
szkółki piłkarskiej. Jego poprzednim klubem była Forteca Świerkalny (czwarta liga).
Wowra strzelił już gola dla
Soły w meczu kontrolnym
z BKS-em Bielsko-Biała. Klub
z Plant wzmocnił jeszcze Arkadiusz Czapla. Ten zawodnik

ustalił końcowy rezultat sparingu z Prądniczanką, pokonując golkipera rywali uderzeniem głową.
W pierwszym meczu rundy
jesiennej piłkarze oświęcimskiej Soły przegrali z KSZO
Ostrowiec Świętokrzyski 0:1.
Podopieczni Sebastiana Stemplewskiego kończyli spotkanie
w „dziewiątkę”. Czerwonymi
kartkami sędzia ukarał bowiem
Konrada Kochana i Marcina
Drzymonta. Już w pierwszych
15 minutach oświęcimianie
mogli objąć prowadzenie. Najpierw minimalnie przestrzelił
Jakub Snadny, a później uderzenie Pawła Cygnara z rzutu
wolnego wybronił Stanisław
Wierzgacz. Goście postawili
przede wszystkim na kontry.
Właśnie po jednej z nich, na
5 minut przed przerwą, Paweł
Czajkowski uderzeniem przy
„długim” słupku trafił do siatki.
Po przerwie Soła szukała wyrównującego gola, ale bez
powodzenia. W 80. minucie
drugą żółtą kartkę zobaczył
Konrad Kochan i musiał opuścić boisko. W samej końcówce jego los podzielił Marcin
Drzymont, który swój błąd naprawiał faulem ratunkowym.
– Rywal z pewnością był w naszym zasięgu, dlatego bardzo
szkoda straconych punktów –
mówi Sebastian Stemplewski,
trener Soły Oświęcim. – Mieliśmy swoje okazje przed przerwą, które powinniśmy wyko-

Hokeiści oświęcimskiej Unii mają za sobą pierwsze gry
kontrolne

Fot. mac

rzystać. Wówczas gra mogła
wyglądać zupełnie inaczej –
dodaje Sebastian Stemplewski.
Jego podopieczni zrehabilitowali się za inauguracyjną
wpadkę i przywieźli wyjątkowo
cenny komplet punktów z Poronina. Naszpikowany gwiazdami (Maciej Żurawski, Marcin Cabaj, Marcin Malinowski)
Poroniec przegrał pierwszy
mecz na swoim stadionie od
ponad trzech lat! Zespół z Poronina to jeden z głównych faworytów do awansu. Wystartował jednak fatalnie, bo po
wyjazdowej porażce z Łysicą
Bodzentyn przegrał u siebie
z Sołą.
Już w pierwszych 45 minutach
solarze mogli „ukąsić”, ale zabrakło dokładności w polu
karnym rywala. Po zmianie
stron jedni i drudzy byli bliscy szczęścia. Sytuacja solarzy
stała się szczególnie trudna,
kiedy na niespełna 10 minut
przed końcowym gwizdkiem
drugą żółtą i w konsekwencji
czerwoną kartką ukarany został Kamil Szewczyk. Wówczas
wydawało się, że remis będzie
wymarzonym rozwiązaniem.
Tymczasem w ostatniej z doliczonych minut Soła zdobyła
gola na wagę kompletu punktów! Z rzutu wolnego piłkę
w pole karne dośrodkował
Adrian Stanek, a futbolówkę
głową do siatki skierował Paweł Cygnar! Takie zwycięstwa
mają szczególny smak...
SOŁA Oświęcim – KP KSZO
1929 Ostrowiec Świętokrzyski
0:1 (0:1)
Bramka: 0:1 Czajkowski 40.
Sędziował: Michał Fudala
(Brzesko). Żółte kartki: Kochan – Persona, Wójtowicz.
Czerwone kartki: Kochan (80.
min, druga żółta), Drzymont
(90. min, akcja ratunkowa).
PORONIEC Poronin – SOŁA
Oświęcim 0:1 (0:0)
Bramka: Cygnar 90+3. Żółte
kartki: Malinowski – Stanek.
Czerwona kartka: Szewczyk
(druga żółta).
– mac

Od gier kontrolnych z Comarch
Cracovią i Podhalem Nowy
Targ serię sparingów rozpoczęli hokeiści oświęcimskiej Unii.
W biało-niebieskim zespole
jest kilku nowych graczy przebywających na testach. Najważniejsze, że szkielet zespołu
z poprzednich rozgrywek nie
został specjalnie naruszony. Poważnym wzmocnieniem powinien być Sebastian Kowalówka,
który wrócił do Oświęcimia.
Ten napastnik w ostatnich latach strzelał gole dla krakowskich „Pasów”. Walnie przyczynił się do zdobycia przez
Comarch Cracovię tytułu Mistrza Polski, Pucharu Polski
i Superpucharu. Regularnie występuje w narodowej reprezentacji, z którą walczył podczas
ostatnich Mistrzostw Świata
Dywizji Pierwszej A w krakowskiej Arenie. Z kolei starszy
z braci – Adrian Kowalówka
podpisał umowę z Zagłębiem
Sosnowiec.
Na pozostanie w grodzie nad
Sołą zdecydowali się obcokrajowcy znani z poprzedniego
sezonu. Mowa o Janie Danecku
i Lubomirze Vosatko. Ten pierwszy był jednym z najskuteczniejszych napastników. Strzelił
szesnaście goli i zanotował siedemnaście asyst. Z kolei statystyki Vosatko to siedem trafień
i piętnaście asyst. Vosatko dał się
poznać jako znakomity egzekutor rzutów karnych.
Biało-niebieskie barwy w dalszym ciągu będą reprezentowali
także ulubieńcy publiczności –
bramkarz, Michal Fikrt i środkowy napastnik, Peter Tabacek.
Podpisy pod nowymi kontraktami złożyli też Przemysław
Witek, Marek Modrzejewski,
Mateusz Adamus, Damian Piotrowicz, Wojciech Wojtarowicz,
Dariusz Wanat i Radim Haas
(nowy, czeski zawodnik). Decyzję o pozostaniu w Oświęcimiu
podjął Maciej Szewczyk. Ten
26-letni napastnik w poprzednim sezonie zdobył osiem goli
i miał dziewiętnaście asyst.
Wcześniej popularny „Szewa”
występował w Slezanie Opava,
KTH Krynicy, Zagłębiu Sosnowiec i HC GKS Katowice.

Z kolei na powrót do Gdańska
zdecydował się Jakub Stasiewicz. W poprzednich rozgrywkach na zapleczu ekstraligi
został królem strzelców i zajął
drugie miejsce w punktacji kanadyjskiej. Po przepracowaniu
z Unią pierwszej części okresu
przygotowawczego postanowił
wrócić do swoich rodzinnych
stron.
Pierwszym sparingpartnerem
oświęcimian była Comarch
Cracovia. „Pasy” wygrały w hali
lodowej przy ulicy Chemików
5:0. W zespole Unii pojawiło
się trzech testowanych zawodników. Wszyscy grają w defensywie. Mowa o Czechu – Lukasie Popeli oraz Słowakach
– Martinie Danielczaku i Petrze
Bezuszce. Najsłabiej z tego tercetu zaprezentował się Danielczak, który nie znalazł uznania
w oczach trenera Dobosza i będzie musiał sobie poszukać innego klubu.
Już w pierwszej tercji ekipa
Rudolfa Rohacka strzeliła trzy
gole, a trafienia Damiana Kapicy i Adama Domogały dzieliło
zaledwie 20 sekund. W drugiej
i trzeciej odsłonie krakowianie dorzucili po jeszcze jednej
bramce. Swoje szanse wypracowali też biało-niebiescy, ale
zabrakło szczęścia pod bramką
strzeżoną przez Roberta Kowalówkę i Michała Łubę.
– Mamy upalne temperatury
i zalegająca na tafli woda bardzo utrudniała grę – mówi Josef
Dobosz, trener oświęcimskiej
Unii. – Jestem zadowolony z
postawy młodych zawodników, którzy nie bali się brać

odpowiedzialności na siebie.
Nie przywiązuję większej wagi
do wyniku i faktu, że nie udało
nam się trafić do siatki. To był
dopiero pierwszy sprawdzian –
powiedział Dobosz.
Zdecydowanie lepiej było już
podczas drugiego sprawdzianu
z nowotarskimi „Szarotkami”.
Drużyna Josefa Dobosza wygrała 4:2, po dwóch trafieniach
Jana Danecka oraz golu Radima
Haasa i Petera Tabacka. Właśnie formacja kierowana przez
Danecka (Szewczyk, Haas, Danecek) sprawiała góralom najwięcej problemów.
Przed ligową inauguracją Unia
rozegra jeszcze spotkania kontrolne z Frydkiem-Mistkiem
i Naprzodem Janów. Pierwszy
mecz o punkty zaplanowano
na 6 września. Wówczas oświęcimianie na własnym lodzie
będą podejmowali opolskiego
Orlika. Już dwa dni później
w Oświęcimiu dojdzie do szlagieru, czyli konfrontacji podopiecznych Josefa Dobosza
z GKS Tychy. Będzie to mecz
rozegrany awansem z uwagi na
start tyszan w pierwszej rundzie rozgrywek Pucharu Kontynentalnego. Na pierwszy wyjazd oświęcimianie udadzą się
do Janowa (11 września).
Terminarz gier Unii w pierwszej rundzie:
1. kolejka (6 września) – Orlik
Opole u siebie
Mecz awansem (8 września) –
GKS Tychy u siebie
2. kolejka (11 września) – Naprzód Janów na wyjeździe
3. kolejka (13 września) – Polonia Bytom u siebie
4. kolejka (15 września) – Zagłębie Sosnowiec na wyjeździe
5. kolejka (18 września) – KS
Toruń HSA u siebie
6. kolejka (20 września) – GKS
Tychy na wyjeździe
7. kolejka (25 września) – JKH
GKS Jastrzębie u siebie
8. kolejka (27 września) –
MMKS Podhale Nowy Targ na
wyjeździe
9. kolejka (29 września) – Ciarko PBS Bank KH Sanok u siebie
10. kolejka (2 października) –
Comarch Cracovia na wyjeździe)
11. kolejka (4 października) –
Unia pauzuje.
– mac

W nadchodzącym sezonie biało-niebiescy będą celowali
w górną część tabeli

Fot. mac
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Dwa finały Wojciecha Wojdaka podczas pływackich mi- D&R Unia Oświęcim chce walczyć o mistrzostwo okręgówki
i czwartoligowy awans
strzostw świata

Jest nowy rekord Polski!

Transferowa ofensywa

Znakomicie w pływackich mistrzostwach świata w rosyjskim
Kazaniu spisał się reprezentant
UKP Unii Oświęcim – Wojciech
Wojdak. Dla niego to seniorski
debiut na tak prestiżowej imprezie. Planem był udział w przynajmniej jednym finale. Podopieczny Przemysława Ptaszyńskiego
wykonał go z nawiązką.
W eliminacjach na 400 metrów
Wojciech Wojdak poprawił
swoją „życiówkę” aż o 2,5 sek.
W finale na 400 metrów z czasem 3.46,81 zajął ostatecznie
bardzo wysokie, szóste miejsce.
Wygrał Chińczyk Sun Yang
(3.42,58), przed Brytyjczykiem
– Guy Jamsem (3.43,75). Na
trzeciej pozycji sklasyfikowano
Kanadyjczyka – Ryana Cochrane (3.44,59).
Oświęcimski 19-latek równie
znakomicie spisał się na 800
metrów stylem dowolnym.
Z siódmym czasem eliminacji
(7.48,95) zapewnił sobie miejsce w wielkim finale. Najszybszy w eliminacjach był reprezentant USA – Connor Jaege
(7.46,41). W finale na 800 metrów stylem dowolnym Wojdak

Wyjątkowo sprecyzowany jest
cel piłkarzy D&R Unii w nadchodzącym sezonie. Po latach
gry w okręgówce, oświęcimianie chcą wreszcie przebić się
do grona czwartoligowców.
Mają w tym pomóc sprowadzeni tego lata nowi zawodnicy. Takiej ofensywy transferowej w klubie z ulicy Legionów
dawno nie było.
Do zespołu prowadzonego
przez Jakuba Korbę dołączyło
w sumie pięciu nowych graczy.
Największa transferowa bomba to oczywiście Przemysław
Dudzic. Jest doskonale znanym
w naszym regionie snajperem.
Wygrywał on już klasyfikację
najskuteczniejszych piłkarzy nie
tylko na poziomie okręgówki,
ale i czwartej ligi. Przez ostatnie lata występował w czwartoligowej Niwie Nowa Wieś.
Był jednym z najmocniejszych
punktów zespołu. Oświęcimscy działacze ściągnęli do klubu
także Tomasza Kozioła (Walcownia Czechowice-Dziedzice)
i Łukasza Pactwę (Nadwiślanin
Gromiec). Do tego tercetu dołączył Konrad Handzlik, który

Wojciech Wojdak dwukrotnie awansował do finału mistrzostw świata w Kazaniu
Fot. mac

ustanowił nowy rekord Polski.
Oświęcimian był nawet blisko
sensacyjnego medalu. Płynął
znakomicie. Jeszcze na 50 metrów przed metą był na medalowym miejscu! W końcowych
fragmentach lepsi okazali się
jednak rywale. Mistrzem świata został Sun Yang (Chiny),
który z czasem 7.3,96 obronił
tytuł. Srebro zdobył Włoch –
Gregorio Paltrinieri (7.40,81),
a trzeci był Australijczyk –

Mack Horton (7.44,02). Wojciech Wojdak zajął ostatecznie
szóste miejsce, ustanawiając
przy okazji nowy rekord Polski (7.45,90). Poprzedni rekord
kraju należał do Przemysława
Stańczyka. Wojdak startował
jeszcze na 1500 metrów dowolnym, ale nie udało mu się
awansować do trzeciego finału. W eliminacyjnym wyścigu
uzyskał czas 15.14,28.
– mac

Dla piłkarzy D&R Unii Oświęcim liczy się tylko awans do
czwartej ligi
Fot. mac

grał ostatnio w Sole Łęki oraz
Karol Wąsik. Ten ostatni jest
wychowankiem Unii. W minionych rozgrywkach reprezentował barwy LKS-u Jawiszowice.
Na tym nie koniec personalnych wzmocnień. Na powrót
z zagranicy zdecydował się Adrian Dwornik, zaś grający trener
– Jakub Korba postanowił dołączyć do kadry pierwszej druży-

ny dwóch zdolnych juniorów
– Patryka Malika oraz Szymona
Stachurę. Jeśli chodzi o ubytki w
ekipie D&R Unii, to nie zobaczymy już Dawida Adamczyka,
Bartłomieja Kawczaka i Damiana Ochmana. Ten pierwszy będzie występował w gromieckim
Nadwiślaninie, a dwaj pozostali
w Jawiszowicach.
– mac

Wyłoniono półfinalistów Pucharu Polski na szczeblu oświęcimskiego podokręgu Po raz drugi w tym roku najmłodsi
adepci oświęcimskiego hokeja wygrynie są najlepsze. Wszystko za wają międzynarodowy turniej

Unia za burtą
Niwa Nowa Wieś, Soła Oświęcim, Strumień Polanka Wielka oraz Team Sport Hejnału
Kęty zagrają w półfinałowej
fazie rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu oświęcimskiego
podokręgu. Największą niespodziankę sprawili piłkarze
z Polanki Wielkiej, którzy nieoczekiwanie
wyeliminowali
D&R Unię Oświęcim.
W Kętach miejscowy Team
Sport Hejnał pokonał po serii
rzutów karnych Przeciszovię.
W pierwszych 45 minutach
prowadzenie objęli podopieczni Krzysztofa Barcika. Celnym
uderzeniem z rzutu karnego
popisał się Bartuś. Sytuacja
zespołu z Kęt stała się wręcz
dramatyczna, kiedy na krótko przed przerwą czerwoną
kartką ukarany został Chrapkiewicz. Charakterni kęczanie
nie zamierzali jednak wywieszać „białej flagi”. W efekcie
na pięć minut przed końcem
do remisu doprowadził Flisek.
Podczas serii karnych więcej
zimnej krwi zachowali gospodarze. W nagrodę zagrają
w półfinale rozgrywek Pucharu Polski. Ich rywalem będzie
Soła Oświęcim.
Do Polanki Wielkiej pojechała D&R Unia. Oświęcimianie
byli zdecydowanym faworytem
konfrontacji z występującym
w klasie A – Strumieniem.
Tymczasem doszło do sporej
sensacji. Aspirująca do czwar-

toligowego awansu biało-niebieska drużyna przegrała aż
4:0. Strumień objął prowadzenie po skutecznie wykonanym
rzucie karnym przez Bieszczada. Przed przerwą na 2:0 podwyższył Nowak. W 75. minucie
gospodarze po raz drugi wykonywali karnego i raz jeszcze
z 11 metrów nie pomylił się
Bieszczad. Końcowy rezultat
ustalił Kozub i nieoczekiwanie
ekipa z Polanki Wielkiej zagra
na etapie półfinału Pucharu
Polski. Teraz Strumień zmierzy
się z Niwą Nowa Wieś.
Soła Oświęcim wygrała w Rajsku 3:0, a mecz miał swoje
personalne smaczki. Wszak po

zakończeniu minionego sezonu z Soły do Rajska przeszło
aż trzech zawodników (Artur
Czarnik, Rafał Skrzypek, Adam
Janeczko). Na boisku pojawił
się tylko ten pierwszy (Skrzypek był chory, a Janeczko pauzował za kartki). Po pięciu minutach gry Łukasz Ząbek głową
pokonał golkipera Rajska i solarze prowadzili 0:1. Wszystko
rozstrzygnęło się w samej końcówce, a w roli głównej wystąpił 19-letni Arkadiusz Czapla.
Po jego efektownych uderzeniach piłka dwukrotnie lądowała w siatce.
Do półfinału awansowała też
Niwa, ale humory w Nowej Wsi

sprawą kontuzji grającego trenera – Kamila Żmudy. Prawdopodobnie już do końca sezonu
będzie on mógł wspierać zespół
tylko z trenerskiej ławki. W pucharowym spotkaniu w Zatorze goście w odstępie niespełna
5 minut rozstrzygnęli spotkanie na swoją korzyść. Najpierw
Mariusz Piskorek, a później
Bogdan Swarzyński posłali futbolówkę do siatki.
Trzecia runda Pucharu Polski:
Strumień Polanka Wielka –
Unia Oświęcim 4:0
Team Sport Hejnał Kęty –Przeciszovia Przeciszów 1:1, 4:2
w rzutach karnych
Zatorzanka Zator – Niwa Nowa
Wieś 0:2
LKS Rajsko – Soła Oświęcim
0:3
– mac

Gromią Słowaków!
Młodzi hokeiści UKH Unii
(rocznik 2004) zwyciężyli
w międzynarodowym turnieju
„Podhale Cup” w Nowym Targu. Oprócz oświęcimian pod
Tatrami walczyły cztery zespoły.
Dwa ze Słowacji – HK Spiska
Nova Ves i HK Liptovsky Mikulas, szwajcarski – Monthey Chablains Hockey Club oraz gospodarze – Podhale Nowy Targ.
Grano trzy razy po 15 minut.
Pierwszym rywalem UKH Unii
był zespół HK Spiska Nova Ves.
Oświęcimianie potrzebowali zaledwie 7 sekund, aby objąć prowadzenie. Jeszcze w pierwszej
minucie padła druga bramka,
a cały mecz zakończył się wynikiem 14:0. Drugi mecz w tym
samym dniu to już prawdziwy
pogrom drużyny HK Liptowski Mikulas. Młodzi unici aż 22
razy umieścili krążek w bramce
przeciwnika, tracąc tylko dwa
gole.
Kolejny dzień turnieju biało-niebiescy rozpoczęli od pojedynku z Podhalem. Popis strzelecki oświęcimian trwał nadal,
a mecz zakończył się wynikiem
18:4. Ostatnie spotkanie było
praktycznie finałem imprezy.
Młodzi hokeiści ze Szwajcarii,

którzy byli na tygodniowym
obozie w Nowym Targu okazali się najtrudniejszym przeciwnikiem. Wygrana 3:0 nie
przyszła łatwo, ale była w pełni
zasłużona.
– Nasza drużyna zajęła pierwsze miejsce z kompletem
punktów i imponującym stosunkiem bramkowym 59:6
– informuje Katarzyna Kot,
prezeska UKH Unii Oświęcim.
– Był to już drugi wygrany w
tym roku turniej, po kwietniowym zwycięstwie w Szwajcarii.
Przed nami rozgrywki ligowe,
które rozpoczynają się 7 września. Na inaugurację zagramy
z JKH Jastrzębie. Przypomnę,
iż szkolenie sportowe żaków
młodszych UKH Unii wspiera
miasto Oświęcim – dodaje Katarzyna Kot.
Skład UKH Unii: Adam Mąsior, Adrian Gąsior – Kacper
Łukawski Kacper Długozima,
Anna Kot, Łukasz Zdanowicz –
Daniel Wilk, Emil Smrek, Szymon Kucharski, Michał Kusak,
Dawid Wawrzkiewicz, Olaf
Włodara, Michał Zygmunt,
Kacper Klaja, Sebastian Kaszewski. Trener: Robert Piecha.
– mac
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Bądź na bieżąco
Pucharu Polski na szczeblu podokręgu broni Soła Oświęcim
Fot. mac
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