nasze kino
zaprasza

GŁOS ZIEMI
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Wielka chemiczna inwestycja
Rok przygotowań administracyjnych i licencyjnych oraz dwa lata budowy wystarczyło, aby Firma Chemiczna Synthos otworzyła innowacyjną instalację do
produkcji nowoczesnych kauczuków SSBR. To jedna z największych inwestycji w skali europejskiej. Instalacja zajmuje ponad 5 hektarów. Kosztowała ponad
568 mln zł.
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– Tempo prac nad jej powstaniem było odpowiednie,
a zespół pracujący nad nią się
sprawdził. Dwa lata to jest standardowy czas budowy fabryk –
wyjaśnił Tomasz Kalwat, prezes
Zarządu Spółki Synthos S A.
Zrealizowana przez Synthos
inwestycja bazuje na umowie
licencyjnej podpisanej z The
Goodyear Tire & Rubber Company w maju 2012 r. W wyniku
porozumienia powstała instalacja kauczuków SSBR, która
będzie produkowała ok. 90 tys.
ton rocznie. Odbiorcami kauczuku będą wiodący producenci opon na całym świecie.
– To jest kolejny istotny krok
w rozwoju firmy. Jesteśmy dostawcą kauczuku dla wszystkich największych producentów
opon – podkreśla Michał Sołowow, większościowy udziałowiec firmy Synthos.

Oświęcim

– Jest to wielka inwestycja
w skali europejskiej. Mamy
w Oświęcimiu nie tylko ogromny potencjał produkcji chemicznej, ale też badawczo-rozwojowy. To pokazuje, że polscy
przedsiębiorcy, bowiem to jest
inwestycja z polskim kapitałem, są w lidze światowej, a rząd
w odpowiednim czasie mógł
wesprzeć to działanie – podkreśliła Ilona Antoniszyn-Klik,
wiceminister gospodarki.
– Dla nas to bardzo dobra informacja, zwłaszcza że dzisiejsze otwarcie przypada w dniu,
kiedy obchodzimy Święto Miasta. Stanowi nowe miejsca pracy i wpływy do budżetu miasta.
A co najważniejsze Synthos ma
dalsze plany inwestycyjne –
mówi Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia.
Jak wspomniał prezes Kalwat,
pierwszą polską fabrykę che-

miczną otwarto w 1938 roku
i była to trzecia fabryka na
świecie. W Oświęcimiu produkcja chemiczna działa od
1945 roku.
– Polska w zakresie produkcji kauczuku syntetycznego
ma wspaniałe tradycje, była
jednym z liderów, jeśli chodzi
o przedwojenne technologie.
My dzisiaj próbujemy skromnie nawiązać do tego dziedzictwa – mówi.
Zatrudnienie znalazło tu sto
pięćdziesiąt osób, a sześćdziesiąt w dziale badawczo-rozwojowym. Są to wysokowyspecjalizowane osoby. Wszystkie
przed uruchomieniem instalacji przeszły szkolenia, których
część odbyła się m.in. w Stanach Zjednoczonych.
– Płace, które oferujemy nie
są niestety na poziomie światowym, ponieważ jeżeli mieli-

byśmy dzisiaj takie świadczyć
to nie wiem, czy inwestycja
mogłaby powstać. Bardzo bym
chciał, żeby w Polsce płace były
np. takie jak w Stanach Zjednoczonych, jednak do tego nie
ma innej drogi niż droga długa i wiodąca przez pracę, m.in.
przez budowę takiej fabryki jak
nasza. Najpierw musimy zbudować innowacyjne fabryki,
potem nauczyć się je obsługiwać, następnie robić najlepsze
produkty, by móc mieć płace
na światowym poziomie – tłumaczy prezes Tomasz Kalwat.
– Jeżeli wszystko nam się powiedzie to myślę, że w Oświęcimiu nie jest to ostatnia fabryka,
którą otwieramy. Następną inwestycję planujemy uruchomić
w 2017 roku – zapowiada prezes Kalwat.
Kauczuki SSBR stosowane są
w produkcji nowoczesnych
opon letnich i zimowych o ulepszonych własnościach użytkowych w zakresie odporności
na ścieranie, oporów toczenia
i przyczepności do mokrej nawierzchni. Własności te odpowiadają za zmniejszenie zużycia
paliwa, jak również bezpieczeństwo i komfort jazdy.
Synthos szacuje, że rynek na
te opony będzie rozwijał się
w tempie wyższym niż na
opony tradycyjne, co wynika
z prowadzonej w Unii Europejskiej, Japonii, USA i Korei
Południowej polityki poszanowania energii i redukcji
emisji CO2. Trend ten znalazł
odzwierciedlenie w prawodawstwie obejmującym tzw.
etykietowanie opon.
– Marzena Wilk

Łyżwiarze
otworzyli sezon

sport

14
Reklama

wiadomości

WRZESIEŃ 2015

M

edia obiegła wiadomość o nagim mężczyźnie
spacerującym na parkingu Muzeum Auschwitz-Birkenau. Jeden z dużych portali internetowych
z Polską w nazwie zilustrował news dotyczący
tego zdarzenia zdjęciem obozowej bramy i napisu „Arbeit
macht frei”. Nie wiem, jaka idea przyświecała autorowi informacji, ale łączenie takiego symbolu ze zdarzeniem przypominającym stadionowe wybryki nagusów jest nie na miejscu.
Przejrzałam inne serwisy internetowe, w których zamieszczono krótkie nagranie przedstawiające nagiego mężczyznę
i interweniujących ochroniarzy. Biorąc pod uwagę fakt, że
coś, co raz znajdzie się w Internecie, nie znika, informacja
ta będzie ukazywana przez wyszukiwarki po wpisaniu słów
kluczowych dotyczących naszego miasta i Muzeum. I tak
zostanie na wieki wieków internetowej rzeczywistości.
Żyjemy w epoce, gdy każdy może być „operatorem kamery”,
„fotografem” i „dziennikarzem”. Wystarczy, że znajdzie się we
właściwym czasie i miejscu, posiada w miarę wyposażony
telefon komórkowy, zarejestruje zdarzenie i wyśle do mediów
lub umieści na którymś z kanałów czy portali społecznościowych. Oczywiście im bardziej sensacyjnie, tym lepiej. Szkoda
tylko, że w pogoni za ekscytującymi newsami wyłącza się myślenie. Mało kto się zastanawia nad skutkami i wydźwiękiem
tego, co umieszcza w Internecie. Sorry, taki mamy klimat…
					

Do połowy grudnia br. oświęcimianie muszą liczyć się
z utrudnieniami w ruchu drogowym w okolicy Liceum im.
ks. S. Konarskiego w Oświęcimiu.

Rozpoczęły się prace przy budowie ronda na skrzyżowaniu
ulic: Nideckiego, Konarskiego
i Orląt Lwowskich. Inwestorem
jest Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad, a wyz miasta
ANDRZEJ WINOGRODZKI
konawcą firma Eurovia, Oddział w Bielsku-Białej.
O heroldzie
Początek robót zaplanowano
Motto: na wtorek, 22 września. PlaKażdy gród ważny – nikt temu nie zaprzecza – nowana organizacja ruchu na
miał swego herolda już od Średniowiecza czas robót zakłada rozwiązania
etapowe.
– Pierwszy etap będzie najmniej
Nie było w świecie kiedyś – był to czas ponury uciążliwym, gdyż wyłączony
sieci komputerowej i mnóstwa „komórek”
zostanie na około pięć dni praNie było szybkiej i dostępnej prasy –
takie to były przeokropne czasy!
woskręt z ulicy Nideckiego w ul.
A władza musiała przekazać pewne treści
Konarskiego (jazda w kierunku
mieszkańcom żyjącym w tym czy innym mieście!
dworca PKP, Tychy). Od tego
Od tego miała – herolda z bębenkiem u boku,
etapu do końca inwestycji za-

jezdni ul. Konarskiego. W tym
układzie utrzymany będzie ruch
jednokierunkowy pojazdów po
ulicy Konarskiego w relacji od
Krakowa do Tychów. Dla relacji Tychy–Kraków (DK44) oraz
Chrzanów–Pszczyna (DW933)
ruch kołowy poprowadzony
będzie objazdami – ulicami Powstańców Śląskich, Wyzwolenia, Kolbego, Legionów.
– Wtedy trzeba będzie stosować się do wyznaczonych
objazdów. Osiedle Błonie obsługiwał będzie autobus MZK
kursujący na linii Dworzec
PKP–Błonie, a przystanek wyznaczony będzie w okolicach
parkingu sklepu Netto – zaznacza Waldemar Żmuda.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wpisało tę inwestycję do
Programu Redukcji Liczby Ofiar
Śmiertelnych, a z uwagi na duże
zaangażowanie społeczne w powstanie ronda resort zdecydował o sfinansowaniu budowy
z oszczędności po przetargach.
Jednocześnie
kończy
się
pierwszy etap remontu DK 44
w Oświęcimiu, kolejny rozpocznie się na wiosnę przyszłego roku.
– In

mknięty będzie wlot ulicy Orląt Lwowskich. Ruch pieszych
odbywał się będzie zgodnie
z oznakowaniem, będzie można
m.in. korzystać z przejścia przy
budynku i przez teren liceum
w kilku etapach – informuje
Waldemar Żmuda, kierownik
budowy ronda.
Drugi etap ma trwać do pięciu
dni i zakłada zamknięcie ulicy Konarskiego na odcinku od
ronda Niwa do skrzyżowania
z ul. Nideckiego oraz objazd dla
autobusów i samochodów osobowych przez osiedle Błonie.
Kolejny etap, który potrwa
najprawdopodobniej miesiąc
zakłada całkowite wyłączenie
wlotu ul. Nideckiego i połowy

Gliwicki Zakład Usług Górniczych Sp. z o.o., przyjmie do pracy na
stanowiska:
 specjalista obróbki skrawaniem (tokarz, frezer),
 spawacz,
 pracownik do obsługi maszyn i urządzeń przeróbczych
Miejsce zatrudnienia:
Zakład Przeróbki Mechanicznej Węgla KWK „PIAST”
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Gliwicki Zakład Usług Górniczych
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
44-101 Gliwice, ul. Jasna31
tel. 032 339-80-80, fax. 032 232-17-23
www.gzug.com.pl

który informował wszystkich o wszystkim szeroko!
Doniosłym głosem – a zawsze był w formie –
w wysokiej czapce, w służbowym uniformie –
odczytywał przepisy i rozporządzenia
dotyczące porządku i w mieście rządzenia!
Bijąc w bębenek, nieraz nawet krzykiem,
zwoływał okoliczną do siebie publikę!
Nagle i niepostrzeżenie tu i tam wyrastał,
w wielu różnych i ważnych miejscach miasta!
Słyszeli wszyscy jego ważne słowo
na małej uliczce i pod Górą Zamkową!
Wygłaszał oracje swym głosem wspaniałym
przy ulicy Jagiełły i na Rynku Małym!
Różnorodność jego wystąpień i spraw była duża:
należy szczepić pieski i sprzątać podwórza,
wiatr poczynił w sieciach bardzo duże szkody –
nie będzie w mieście prądu, a może i wody!
Zapowiadał z radością – entuzjazm narastał –
że wnet przybędzie wielki cyrk do miasta!
A przed 1-wszym maja, w tym szczególnym czasie,
przypominał o myciu okien na pochodu trasie!
Zimą ogłaszał szerokiej publice,
że należy odśnieżać chodniki i ulice!
Przypominał także – nie całkiem bez racji –
że należy przestrzegać zasad demokracji
i wziąć udział w wyborach, w ich blasku i krasie,
które władza ogłosi we właściwym czasie!
Takie komunikaty, to nie fantasmagorie –
pamiętam doskonale takie właśnie historie!
Występy herolda to było widowisko,
staliśmy przy nim – dzieci – zawsze bardzo blisko,
nieśliśmy usłyszane wieści do każdego domu,
by wszystkim o wszystkim było już wiadomo!
Miejskich heroldów nie był długi szereg –
jeden z nich się nazywał – brak imienia – Gierek!
Przycichała zabawa na podwórkach wszelka,
gdy słyszeliśmy bliską grę bębenka Gierka!
Takie były rozrywki w tamtą dawną porę –
z rana, w południe, a nawet wieczorem!
Taka komunikacja była w czasie owym,
a czas był wtedy trudny, ale dosyć zdrowy!
Kiedy to się skończyło? To ciekawy temat –
od bardzo dawna już herolda nie ma!
Od kiedy zniknął, to od tamtej pory
inne są w mieście komunikatory!
Lecz chętnie bym zobaczył znów któregoś roku
herolda na ulicy z bębenkiem u boku! 		

w skrócie

OFERTA PRACY

Goło i niewesoło

Powstaje rondo

Oferujemy dobre warunki pracy i płacy

kamila drabek

Atutem pracy w Spółce jest możliwość podnoszenia kwalifikacji
i uzyskiwania, dających duże możliwości nowych uprawnień na kursach
i szkoleniach organizowanych przez własny Dział Szkolenia.
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OFERTA PRACY
Gliwicki Zakład Usług Górniczych Sp. z o. o. przyjmie do pracy
na stanowiska:
 specjalista obróbki skrawaniem (tokarz, frezer),
 spawacz,
 pracownik do obsługi maszyn i urządzeń przeróbczych.
Miejsce zatrudnienia:
Zakład Przeróbki Mechanicznej Węgla KWK „PIAST”.
Oferujemy dobre warunki pracy i płacy.
Atutem pracy w Spółce jest możliwość podnoszenia kwalifikacji
i uzyskiwania dających duże możliwości nowych uprawnień
na kursach i szkoleniach organizowanych przez własny
Dział Szkolenia.
Dokumenty proszę składać na adres:
Biuro GZUG Sp. z o. o.
ul. Granitowa 132 (pok. 308), 43-155 Bieruń

Referendalne
wyniki
W ogólnokrajowym referendum, które odbyło się 6 września frekwencja w Oświęcimiu
wyniosła 8,98 proc. Uprawnionych do udziału w głosowaniu
było 32055 osób. Z urn wyborczych wyjęto 2879 kart.
Na pierwsze pytanie referendalne o wprowadzeniu jednomandatowych okręgów wyborczych
„Tak” odpowiedziało 2152 głosujących, zaś „Nie” 654. Drugie
pytanie dotyczyło utrzymania
dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych
z budżetu państwa – na „Tak”
było 466 głosów, a na „Nie”
2349. Na trzecie pytanie dotyczące wprowadzenia zasady
ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów
prawa podatkowego na korzyść
podatnika było 2665 głosów
na „Tak” i 148 na „Nie”.
W związku z bardzo niską frekwencją w całym kraju wynik
referendum nie jest wiążący.
– In

Dla miłośników
turystyki
W związku z przypadającym
27 września Światowym
Dniem Turystyki Polskie
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi
Oświęcimskiej przygotowało
sporo atrakcji.
24 września w Miejskiej
Bibliotece Publicznej Galeria
Książki o godz. 17:30 odbędzie się spotkanie z Jerzym
Bogusławem Nowakiem –
podróżnikiem, przewodnikiem,
byłym komandosem. Spotkaniu noszącemu tytuł „Syberyjskie impresje” towarzyszyć
będzie wystawa fotografii.
Wstęp wolny.
Dzień później zaplanowano
Złaz Młodzieży. Uczestnicy
będą mogli zwiedzić miasto
z przewodnikiem, a także
wykazać się wiedzą na temat
ziemi oświęcimskiej, biorąc
udział w quizie.
26 września od godz. 17:30
organizatorzy zapraszają na
„Nocne Marki Oświęcimskie”,
czyli zwiedzanie zabytków, lochów i innych ciekawych zakamarków naszego miasta, które
na pewno pozwolą na nowo
odkryć swoje walory oglądane
w jesiennym półmroku. Zapisy
w siedzibie Oddziału przy ul.
Partyzantów 1 we wtorki i piątki w godz. 17:00–19:00, tel.
33 8435202.
Miłośników beskidzkich
i bieszczadzkich szlaków ucieszy zapewne koncert zespołu
Cisza Jak Ta, który odbędzie
się 3 października o godz.
18:00 w sali gimnastycznej
Liceum im. S. Konarskiego
w Oświęcimiu. Wstęp wolny.
Honorowy patronat nad
obchodami Światowego Dnia
Turystyki w Oświęcimiu objął
Prezydent Miasta Oświęcim.
– ekt
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Jubileusz „Solidarności”

W Oświęcimiu uroczyście i rodzinnie
świętowano XXXV rocznicę powstania
Miejsce refleksji, edukacji, spotkań, wydarzeń kulturalnych – tak moż- „Solidarności”.
na określić Centrum Żydowskie w Oświęcimiu, które istnieje już piętnaście lat.

– Głęboko wierzymy, że poznawanie
historii zagłady powinno zmierzać do
eliminacji zachowań dyskryminacyjnych, które w przeszłości przyczyniły
się do tragedii Auschwitz.
Od wielu lat pracujemy z młodzieżą
i osobami dorosłymi, wspólnie odkrywając znaczenie osobistego zaangażowania i sprzeciwu wobec wszelkich
form nietolerancji dla budowy społeczeństwa obywatelskiego opartego na
zasadach demokratycznych – zaznacza dr Artur Szyndler z Centrum Żydowskiego.
Ośrodek oferuje programy i warsztaty
edukacyjne dla dzieci, uczniów szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych, studentów, również zagranicznych, a także dla funkcjonariuszy policji.
Muzealna ekspozycja „Oszpicin. Historia żydowskiego Oświęcimia”
to wystawa o lokalnej społeczności
żydowskiej, której początki sięgają
pierwszej połowy XVI wieku. Znajdziemy na niej fotografie, dokumenty,
zabytkowe eksponaty i multimedialne
elementy, takie jak wspomnienia byłych żydowskich mieszkańców miasta.
– Nowe muzeum w sposób spójny
i przystępny przedstawia zapomnianą

Kobiety (nadal) za sterami
Od zmian na samej górze rozpoczął się kolejny rok szkolny – zawirowania nie dotyczą jednak uczniów, ale pań, które trzymają stery Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu oraz zasiadających przy biurku kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego
w Oświęcimiu.
Marta Budzyńska została nowym dyrektorem oświęcimskiego PUP-u. Jako
jedyna spełniała wymagania zawarte
w konkursie ogłoszonym przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu. Kandydatka przedstawiła swoją koncepcję
funkcjonowania i rozwoju jednostki,
która ma usprawnić proces pracy i zapewnić lepszą realizację zadań. Jak
poinformował wicestarosta Jarosław
Jurzak, w swojej 11-letniej karierze
zawodowej przez sześć lat pracowała

w „pośredniaku”, a ostatnio w Urzędzie Gminy Kęty. 30-letnia mieszkanka Kęt jest po studiach prawniczych
i zastąpiła wieloletnią dyrektor oświęcimskiego PUP-u, Wiesławę Drabek-Polek, którą starosta przesunął
na inne stanowisko.
Zmiany nastąpiły także w oświęcimskiej uczelni. Dr nauk medycznych
Katarzyna Matusiak została powołana
na fotel kanclerza uczelni. Dotychczasowa dyrektor Instytutu Pielę-

gniarstwa PWSZ stawia na trzy filary:
kształcenie, badania naukowe oraz
właściwe relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zamierza rozszerzyć działalność uczelni pod kątem
pozyskiwania różnych funduszy oraz
stworzenia oferty studiów podyplomowych. Zastąpiła na tym stanowisku
pełniącą obowiązki Justynę Kuglin,
kwestor oświęcimskiej PWSZ.
– Karo

Fot. zbiory organizatora

Z okazji jubileuszu w synagodze wystąpił Matisyahu – artysta, opierający swoją twórczość na muzyce reggae, dodając
do niej elementy muzyki chasydzkiej,
jazzu, hip-hopu i beatboxingu.
Początek Fundacji Centrum Żydowskie działającej w naszym mieście sięga końca lat 90.
– W 2000 roku wyremontowaliśmy
jedyną ocaloną z czasów wojny synagogę w Oświęcimiu. Sześć lat później dokończyliśmy remont dawnego
domu rodziny Kornreichów i Dattnerów, w którym mieści się obecnie
większa część Muzeum Żydowskiego.
W tym samym roku Centrum Żydowskie w Oświęcimiu połączyło się
z Muzeum Dziedzictwa Żydowskiego
w Nowym Jorku. W 2014 roku otworzyliśmy trzeci wyremontowany budynek – dom rodziny Klugerów oraz
nowe muzeum prezentujące historię
Oszpicina, czyli żydowskiego Oświęcimia – wspomina Tomasz Kuncewicz, dyrektor Centrum Żydowskiego
w Oświęcimiu.
Od początku misją centrum jest upamiętnienie żydowskiej społeczności
Oświęcimia oraz powiązanie edukacji
o zagładzie z edukacją antydyskryminacyjną.

historię Oświęcimia. Dzięki niemu
przywracamy pamięć o wielokulturowej, pozytywnej tożsamości miasta,
które powszechnie kojarzy się wyłącznie z Auschwitz. Utrwalamy i udostępniamy relacje uczestników tej historii
i tworzymy żywą pamięć o Oszpicinie
– mówi dyrektor Kuncewicz.
– Podobnie odrestaurowany dom
Klugerów, w którym mieszkał ostatni
żydowski mieszkaniec Oświęcimia,
nie został martwym pomnikiem, lecz
łączy funkcję społecznie pożyteczną
z funkcją symboliczną. Został przemieniony w kawiarnię Cafe Bergson,
nowoczesne miejsce spotkań chroniące historię tego domu i jego mieszkańców, a jednocześnie jest pomostem
między przeszłością a współczesnością i wywołuje pozytywne skojarzenia. W ten sposób tworzymy model
upamiętnienia i edukacji o zniszczonej społeczności – podkreśla.
W Cafe Bergson odbywają się pokazy
filmowe, koncerty, przedstawienia teatralne i warsztaty dla dzieci, wystawy
czasowe i spotkania kulinarne w ramach Kuchni Społecznej, podczas których promowana jest wegańska dieta.
Centrum Żydowskie w Oświęcimiu
obejmuje Muzeum Żydowskie, synagogę Chewra Lomdej Misznajot,
Centrum Edukacyjne oraz Café Bergson. Organizuje prelekcje, seminaria,
promocje książek, koncerty muzyczne i inne wydarzenia kulturalne dla
mieszkańców Oświęcimia i szerokiej
publiczności. Oświęcimianie i goście
centrum poznają nie tylko dzieje Żydów w mieście, lecz także ich głębszy
kontekst historyczny, co przyczynia się
do lepszego poznania i zrozumienia
kultury dawnych sąsiadów z miasta
oraz ludzi, którzy przez wieki mieszkali w Polsce i mieli znaczny wkład
w jej historię i kulturę.
Istotne jest to, że oświęcimianie mogą
zwiedzać Muzeum Żydowskie i synagogę bezpłatnie.
– Marzena Wilk

22 sierpnia została odprawiona
uroczysta msza święta w kościele
pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Oświęcimiu. Przedstawiciele
NSZZ „Solidarność” wraz z zaproszonymi gośćmi złożyli wieńce pod
tablicą pamiątkową, znajdującą się
na ścianie kościoła, którą ufundowała oświęcimska „Solidarność”.
Po mszy św. odbyło się spotkanie
patriotyczne członków i założycieli
„Solidarności”.
Dzień później organizatorzy zaprosili mieszkańców Oświęcimia na Festyn Rodzinny na bulwary nad Sołą.
Był bieg „Solidarności” dla dzieci
i występy lokalnych zespołów muzycznych, m.in. Krzywej Alternaty-

wy. Najmłodszym najbardziej podobały się pokazy psów ratowniczych,
które wraz z ochotnikami z OSP
Kęty przyjechały na oświęcimskie
bulwary. Atrakcją były też wozy
strażackie z Firmy Chemicznej Synthos oraz możliwość wspinania się
po strażackiej drabinie. Festyn zakończył się zabawą taneczną.
W Oświęcimskim Centrum Kultury prezentowana była wystawa
historyczna pt. „35 lat NSZZ Solidarność”.
Organizatorem uroczystości był
NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzia i Małopolski przy wsparciu finansowym miasta Oświęcimia.
– In
Reklama

wiadomości

WRZESIEŃ 2015

4

Zbiórka
odpadów wielkogabarytowych
Masz niepotrzebne stare graty,
np. meble, stary sprzęt elektryczny i elektroniczny czy też
inne duże przedmioty? Przygotuj je do wyrzucenia – trwa
zbiórka odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych.
Będą one odbierane przez
Zakład Usług Komunalnych
w Oświęcimiu w ustalonych
punktach według podanego
harmonogramu.

Mobilny punkt zbiórki odpadów
niebezpiecznych stanie:
– ul. Graniczna obok placu
zabaw 5 października w godz.
10:00–17:00,
– ul. Zwycięstwa parking obok
sklepu PSS Społem 6 października w godz. 10:00–17:00,
– osiedle Monowice dwa punkty: przy garażu 7 października
w godz. 10:00–13:00 i przy
pompowni ścieków u zbiegu ul.
Rolnej i Polowieckiej w godz.
13:30–17:00,
– ul. Szpitalna przy pompowni
za wiaduktem 8 października
w godz. 10:00–17:00,
– ul. Żeromskiego zatoczka
przy garażach 9 października
w godz. 10:00–17:00,
– ul. Nideckiego parking za
sklepem PSS Społem 12
października w godz. 10:00–
17:00,
– plac Kościuszki 13 października w godz. 10:00–17:00,
– ul. Kamieniec zatoczka
autobusowa przy hotelu 14
października w godz. 10:00–
17:00,

Odpady wielkogabarytowe dla
zabudowy wielorodzinnej:
– 28 września ulice: Broniewskiego, Budowlanych,
Chrobrego, Czarnieckiego,
Dąbrowskiego, Kasprowicza,
Lehnerta, Łukasiewicza, Marchlewskiego, Nojego, Pilata,
Smoluchowskiego, Śniadeckiego, Szpitalna, Tysiąclecia, Zawidzkiego, a dla mieszkańców
ul. 3 Maja zostanie ustawiony
kontener przy pojemnikach na
segregację,
– 29 września ulice: Bohaterów Monte Cassino, Bema,
Gałczyńskiego, Kusocińskiego,
Kochanowskiego, dla mieszkańców Kopernika zostanie
ustawiony kontener przy
pojemnikach na segregację,
Mendelejewa, Mieszka I,
Okrzei, Olszewskiego, Partyzantów, Reymonta, Rydla,
Skłodowskiej, Słowackiego,
Staffa, Staszica, Tuwima,
Westerplatte, Wróblewskiego,
Wyspiańskiego,
– 30 września osiedla: Błonie,
Zasole, Stare Stawy, Stare
Miasto.
Odpady wielkogabarytowe
i sprzęt elektroniczny dla zabudowy jednorodzinnej:
– 28 września ulice: Chodniki,
Cicha, Cynkowa, Dworcowa,
Garbarska, Jana Pawła II,

Jaracza, Jesionowa, Kalicińskiego, Kilińskiego, Kolbego,
Konarskiego, Konopnickiej,
Kraszewskiego, Kręta, Krzywa,
Makowskiego, Młyńska, Nideckiego, Obozowa, Orzeszkowej,
Osiedlowa, Polna, Prusa, Skośna, Sikorskiego, Szarych Szeregów, Szewczyka, Więźniów
Oświęcimia, Wilkosza, Zacisze,
Legionów, Nideckiego, Pod Krukami, Sakranusa, Strzelecka,
Syreniusza, Szpitalna, Wałowa,
Wodociągowa, Wysokie Brzegi,
Żołnierzy Września,
– 29 września ulice: Asnyka,
Ceglana, Grottgera, Górzysta,
Kościelecka, Koszykowa, Lipowa, Nadwiślańska, Okrężna,
Przysiółek Mańki, Struga,
Techniczna, Wiejska, Willowa, Zagrodowa, Zwycięstwa,
Żeromskiego, Andersena, Brzechwy, Chopina, Dąbrowskiego,
Górnickiego, Harcerska, Klucznikowska, Korczaka, Kościelna, Kownackiej, Krasickiego,
Łączna, Mała, Mayzla, Piasek,
Piłsudskiego, Solna, Wojska
Polskiego, Wysoka, Zarembiny,
Żwirki i Wigury,
– 30 września ulice: 11 Listopada, Bema, Ceglana,
Chełmońskiego, Chemików,
Głogowa, Jagiełły, Kamieniec,
Kossaka, Królowej Jadwigi,
Kwiatowa, Łęgowa, Malczewskiego, Nad Młynówką, Nowa,
Nowe Stawy, Ogrodnicza,
Olszewskiego, Pod Borem, Pod
Olszyną, Podstawie, Przeczna,
Różana, Sadowa, Św. Barbary,
Zajazdowa, Zielona, Batorego,
Dąbrówki, Fabryczna, Głowackiego, Grabowiecka, Graniczna,
Grobelna, Reja, Paździory,
Piastowska, plac Kościuszki,
Polowiecka, Porębskiego, Przy
Potoku, Rolna, Sienkiewicza,
Sobieskiego, Stara Droga, Stawowa, Wąwóz, Zaborska.
– In
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oświęcimianie z bliska

Biegiem przez życie
Jeszcze dwa lata temu walczył o życie, a teraz odniósł ogromny sukces. Andrzej Haj, oświęcimianin, wrócił ze Światowych Igrzysk Lekkoatletycznych rozgrywanych w Argentynie z pięcioma medalami.

Fot. ze zbiorów A. Haja

Korzystając z takiej akcji
zadbamy o czystość naszych
domów i mieszkań, o środowisko, a przy tym unikniemy też
dodatkowego wysiłku, związanego z wywiezieniem odpadów
w innym terminie we własnym
zakresie.

– ul. 11 Listopada pętla
autobusowa 15 października
w godz. 10:00–13:00,
– ul. Garbarska pętla autobusowa przy ośrodku zdrowia
15 października w godz.
13:30–17:00,
– ul. Szpitalna parking od strony bocznego wejścia do szpitala 16 października w godz.
10:00–13:00,
– ul. Łukasiewicza parking obok
ośrodka zdrowia 16 października w godz. 13:30–17:00.

Z cyklu

– Myślę, że pięć medali to
nie najgorszy wynik. Zdobyłem złoty medal w skoku
wzwyż, trzy srebrne w biegach
na 100, 200 i 400 m i brązowy w pchnięciu kulą – mówi
skromnie Andrzej Haj.
Dwa lata temu przeszedł przeszczep wątroby. Nie przeszkodziło mu to jednak w zdobyciu
czterech medali w ubiegłym
roku w VIII Mistrzostwach
Europy Osób po Transplantacji
i Dializowanych.
– Lekarze zalecają osobom po
transplantacjach aktywny tryb
życia i uprawianie sportów.
W ten sposób lepiej dochodzi
się do zdrowia. Pozwala nam
to utrzymać lepszą kondycję
fizyczną, osiągać lepsze wyniki
badań lekarskich – zachować
dobry poziom cholesterolu,
dobre wyniki krwi. Aktywność
i sport są bardzo wskazane –
zaznacza sportowiec.
– Treningi to dla mnie między innymi część rehabilitacji
pooperacyjnej. Staram się trenować cztery, pięć razy w tygodniu. Najczęściej biegam na
stadionach przy popularnym
„Chemiku” i Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu, a także w pobliskiej hali
w Brzeszczach. Lubię też biegać
na bulwarach nad Sołą czy wokół zbiorników Kruki. Oczywiście nie można przesadzać

z treningami, ale byłem też
trenerem, więc dobrze wiem,
na ile mogę sobie pozwolić –
dodaje.
Andrzej Haj jest byłym lekkoatletą, zawodnikiem Unii
Oświęcim, ale też Górnika
Brzeszcze i w okresie służby
wojskowej Wawelu Kraków.
Po zakończeniu kariery sportowej został trenerem i sędzią.
Mimo poważnej choroby nie
poddał się, a jego marzeniem
był udział w Światowych Igrzyskach Lekkoatletycznych Osób
po Transplantacjach i Dializowanych. Marzenie spełnił,
a w dodatku wrócił z pięcioma
medalami.
Biegi to jego życiowa pasja. Jak
mówi, uwielbia biegać właściwie od dzieciństwa. Na podwórku wspólnie z kolegami
urządzał wyścigi nie tylko wokół bloków. Często wspólnie
ze swoją mamą oglądał w telewizji transmisje zawodów lekkoatletycznych. Mama widząc
jego entuzjazm, zachęcała go
do ćwiczeń. Dlatego w czasach
szkoły średniej zapisał się do
sekcji Unii Oświęcim.
Start w XX Światowych Igrzyskach Lekkoatletycznych Osób
po Transplantacji i Dializowanych w Mar Del Plata w Argentynie, które odbywały się od 23
do 30 sierpnia br. zakończył się
sukcesem.

Oficjalnie reprezentacja polskich sportowców nie startowała z powodu braku środków
finansowych, ale indywidualnie na koszt własny i sponsorów oraz dzięki staraniom Polskiego Stowarzyszenia Sportu
po Transplantacji na igrzyska
wyjechało dwóch zawodników. To Andrzej Haj startujący w lekkiej atletyce i Jakub
Janczewski w pływaniu. Był to
bardzo udany występ polskich
zawodników – zdobyli dziesięć
medali. W klasyfikacji zespołowej na czterdzieści cztery startujące kraje zajęli dwudzieste
piąte miejsce. Wyjazd był także
dofinansowany przez Urząd
Miasta Oświęcim.
– Moim celem, oprócz sportowych sukcesów, jest pokazywanie pacjentom po przeszczepie, że nie należy zamykać się
w domu i że z powodzeniem
można wrócić do normalnego życia. Poprzez uprawianie
sportu staram się też promować ideę transplantacji i dawstwa organów – podkreśla Andrzej Haj.
Jeśli oświęcimianinowi dopisze
zdrowie, to zamierza startować
w przyszłorocznych Mistrzostwach Europy w Helsinkach
i za dwa lata w kolejnych Światowych Igrzyskach w Maladze.
– Marzena Wilk
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Narodowe czytanie

Alarmująca sytuacja ośmiokrotnego mistrza Polski sprawia, że mieszane uczucia
targają kibicami biało-niebieskich. Z jednej strony hokejowa drużyna wygrywa 5 września w Oświęcimiu – jak w wielu
i prowadzi w tabeli, ale radość mącą bardzo niepokojące informacje napływające miastach Polski – można było posłuchać
z klubu z ulicy Chemików.
fragmentów „Lalki” Bolesława Prusa.
Sytuacja finansowa stała się
na tyle alarmująca, że zdesperowani działacze zwrócili się
z prośbą o pomoc do prezydenta Oświęcimia i przewodniczącego Rady Miasta. Nad drużyną wisi nawet groźba wycofania
z ekstraklasy.
– Sytuacja jest dramatyczna,
ale nie dopuszczam myśli, że
trzeba będzie wycofać zespół
z rozgrywek – mówi Ryszard
Skórka, prezes klubu i autor listu otwartego. W nim czytamy

Reklama

m.in.: „Zwracamy się do Państwa, jak do »ostatniej deski
ratunku«, gdyż sytuacja oświęcimskiego hokeja jest tragiczna
i grozi nam wycofanie drużyny
z rozgrywek ekstraklasy hokeja.
Czynimy wiele starań, by pozyskać sponsorów, lecz kwoty
uzyskane w tym zakresie nie
pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie klubu na tym poziomie rozgrywkowym. Bardzo
zła sytuacja finansowa, z którą
zarząd boryka się, mimo wdro-

żenia szeregu działań naprawczych, może spowodować, że
miesiąc wrzesień może być niestety ostatnim w historii hokejowej drużyny Unii Oświęcim.
Na ten moment klub nie jest
w stanie zapewnić jego bieżącego funkcjonowania, opłacać
zawodników, zapewnić odpowiedniego sprzętu sportowego
czy pokryć kosztów organizacji meczów. Samorząd miasta
Oświęcim wspiera nasz klub
i bez jego pomocy nie bylibyśmy w stanie funkcjonować
w sezonie 2014–15, lecz dziś ze
względu na brak innych sponsorów nie jesteśmy w stanie
zapewnić dalszego funkcjonowania klubu.
Mając powyższe na uwadze
i znając przychylność Pana
Prezydenta oraz zdecydowanej większości radnych dla
drużyny hokeja na lodzie
Unia Oświęcim, zwracamy się
z prośbą o objęcie większościowego udziału w spółce „Oświęcimski Sport” S A i pomoc

w zapewnieniu finansowania
oświęcimskiego hokeja.
Przychylając się do naszej prośby, możecie liczyć Państwo na
wdzięczność całego środowiska sportowego, a szczególnie
sympatyków naszej drużyny
hokejowej”.
Na apel odpowiedział prezydent Oświęcimia. Janusz
Chwierut zaprosił przedstawicieli klubu do Urzędu Miasta.
W trakcie spotkania prezes
Ryszard Skórka przedstawił
informację o kondycji spółki.
Prezydent wyraził wolę wsparcia oświęcimskiego hokeja
i poszukiwania takich rozwiązań, które pozwolą dalej funkcjonować drużynie. Ustalono,
że hokejowe władze złożą miastu ofertę udziału w spółce, na
podstawie której prezydent
podejmie kolejne kroki. Ostateczna decyzja o przystąpieniu
miasta do spółki należeć będzie
do Rady Miasta Oświęcim.
– mac

Miejska Biblioteka Publiczna
Galeria Książki w Oświęcimiu
tradycyjnie już przyłączyła się
do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, zainicjowanej
w 2012 roku przez Prezydenta
RP.
Na Rynku Głównym fragmenty powieści czytali: prezydent
Oświecimia Janusz Chwierut
z małżonką, marszałek Województwa Małopolskiego Marek
Sowa, przewodniczący Rady
Miasta Piotr Hertig i oświęcimska pisarka Iwona Mejza.

Dzieci chętnie rysowały swoje
ulubione lalki, a dorośli mogli
wziąć udział w tworzeniu wierszy dadaistycznych z „Lalką”
w treści, w ramach akcji bookcrossing wymienić przyniesioną
przez siebie książkę i otrzymać
„wąsaty cytat” Wokulskiego.
Głównym celem akcji, oprócz
popularyzacji czytelnictwa jest
wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami
polskiej literatury.
– ekt
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wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu

Obwody i komisje wyborcze
Prezydent Miasta Oświęcim podaje do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
Numer obwodu głosowania 1
Granice obwodu głosowania:
ulice: Jaracza, Legionów (numery parzyste od 12 i numery nieparzyste od 17), Leszczyńskiej,
Kiełbasy, Maksymiliana Kolbego, osiedle rtm. W. Pileckiego,
Ostatni Etap, Skośna, Szajny,
Więźniów Oświęcimia (numery
od 6), Żołnierzy Września
Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej: Szkoła Podstawowa
nr 5 ul. Eugeniusza Kalicińskiego 5 (lokal dostosowany dla potrzeb
wyborców niepełnosprawnych)
Numer obwodu głosowania 2
Granice obwodu głosowania:
ulica Orłowskiego
Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej: Powiatowy Zespół
nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej ul. Obozowa 39
Numer obwodu głosowania 3
Granice obwodu głosowania: ulice: Kalicińskiego, Kręta, Obozowa, Osiedlowa, Polna, Powstańców Warszawy (bez numerów 2,
4, 6), Szarych Szeregów
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Powiatowy Zespół nr 5
Szkół Budowlanych im. Edwarda
Szymańskiego ul. Obozowa 31
Numer obwodu głosowania 4
Granice obwodu głosowania: ulice: Garbarska, Krzywa, Powstańców Warszawy (numery 2, 4, 6)
Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej: Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” ul. Powstańców Warszawy 1A
Numer obwodu głosowania 5
Granice obwodu głosowania: ulice: Chodniki, Cynkowa, Dworcowa, Jana Pawła II, Kilińskiego,
Kraszewskiego, Łukowa, Młyńska, Orląt Lwowskich, Orzeszkowej, Powstańców Śląskich, Prusa,
Wąska, Więźniów Oświęcimia
(numery do 5), Wyzwolenia
Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej: Miejskie Gimnazjum nr 4 ul. Wyzwolenia 3
(lokal dostosowany dla potrzeb
wyborców niepełnosprawnych),
Numer obwodu głosowania 6
Granice obwodu głosowania:
ulice: Cicha, Jesionowa, Konarskiego, Konopnickiej, Krótka,
Legionów (numery nieparzyste

od 1 do 15 i numery parzyste od
2 do 10), Nideckiego (bez numerów 18, 20 i 22), Sakranusa,
Sikorskiego, Strzelecka, Syreniusza, Szewczyka, Wałowa, Wilkosza, Zacisze
Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej: Powiatowy Zespół
nr 1 Szkół Ogólnokształcących
im. S. Konarskiego ul. Stanisława
Konarskiego 24

(numery parzyste od 40 i numery nieparzyste od 47), Kamieniec, Kościelecka, Łęgowa, Nowe
Stawy, Pod Olszyną, Willowa,
Zajazdowa
Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej: Niepubliczne Przedszkole „Jedyneczka” ul. Kościelecka 1

Oświęcimskiego Towarzystwa
Oświatowego ul. Zwycięstwa 75

Numer obwodu głosowania 16
Granice obwodu głosowania:
ulice: Bohaterów Monte Cassino,
Łukasiewicza (numery nieparzyste), Marchlewskiego, Obrońców
Westerplatte, Olszewskiego (numery od 1 do 30 i numery paNumer obwodu głosowania 11 rzyste od 32 do 38), SmoluchowGranice obwodu głosowania: skiego, Zawidzkiego (numery
Numer obwodu głosowania 7
ulica: Budowlanych
parzyste)
Granice obwodu głosowania: Siedziba Obwodowej Komisji Siedziba Obwodowej Komisji
ulice: Bałandy, Makowskiego, Wyborczej: Szkoła Podstawowa Wyborczej: Miejskie Gimnazjum
Nideckiego (numery 18, 20 i 22) nr 9 ul. Budowlanych 68
nr 2 ul. Karola Olszewskiego 2
Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej: Klub MSM Budow- Numer obwodu głosowania 12 Numer obwodu głosowania 17
Granice obwodu głosowania: Granice obwodu głosowania:
lanka ul. Wiktora Bałandy 4D
ulice: Dąbrowskiego (numery ulice: 3 Maja, Matejki, Nojego,
od 34 do 45 i numery nieparzy- Pilata, Zaborska (numery niepaNumer obwodu głosowania 8
Granice obwodu głosowania: ste od 47 do 59), plac św. Maksy- rzyste od 23 do 29), Zawidzkiego
ulice: Andersena, Brzechwy, miliana, Śniadeckiego (numery (numery nieparzyste)
Chopina, Dąbrowskiego (nu- nieparzyste od 41)
Siedziba Obwodowej Komisji
mery nieparzyste od 1 do 33), Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Miejska Biblioteka
Fika, Górnickiego, Harcerska, Wyborczej: Przedszkole Miejskie Publiczna im. Łukasza GórnickieKlucznikowska, Korczaka, Ko- nr 15 ul. Budowlanych 43
go GALERIA KSIĄŻKI w Oświęścielna, Kownackiej, Krasickiego,
cimiu ul. Józefa Nojego 2B (lokal
Łączna, Makuszyńskiego, Mała, Numer obwodu głosowania 13 dostosowany dla potrzeb wyborPiasek, Piłsudskiego, Plebańska, Granice obwodu głosowania: uli- ców niepełnosprawnych)
plac Rybny, plac Skarbka, Solna, ce: Szpitalna (numery od 1 do 24
Spadzista, Szelburg-Zarembiny, i numery parzyste od 26 do 118) Numer obwodu głosowania 18
Wojska Polskiego, Wysoka, Wy- Siedziba Obwodowej Komisji Granice obwodu głosowania:
sokie Brzegi (numery parzyste do Wyborczej: Przedszkole Miejskie ulice: Czarnieckiego, Czecha,
30 i numery nieparzyste do 13), nr 14 ul. Władysława Broniew- Łukasiewicza (numery parzyste),
Zamkowa, Żwirki i Wigury
skiego 12
Śniadeckiego (numery nieparzySiedziba Obwodowej Komisji
ste od 23 do 39 i numery parzyste
Wyborczej: Miejskie Gimnazjum Numer obwodu głosowania 14 od 22 do 24), Tysiąclecia (numenr 3 ul. Ignacego Krasickiego 16 Granice obwodu głosowania: uli- ry nieparzyste od 23)
ce: Asnyka, Broniewskiego, Dą- Siedziba Obwodowej Komisji
Numer obwodu głosowania 9
browskiego (numery nieparzyste Wyborczej: Oświęcimskie CenGranice obwodu głosowania: od 65), Grottgera, Kasprowicza, trum Kultury ul. Jędrzeja Śniaulice: Bulwary, Dąbrowskiego Krasińskiego, Norwida, plac Po- deckiego 24 (lokal dostosowany
(numery parzyste od 2 do 32), koju, Staffa, Struga, Śniadeckiego dla potrzeb wyborców niepełnoJagiełły (numery nieparzyste do (numery parzyste od 26), Wikli- sprawnych)
45 i numery parzyste do 38), Jo- nowa, Żeromskiego
selewicza, Klasztorna, Knycza, Siedziba Obwodowej Komisji Numer obwodu głosowania 19
Królowej Jadwigi, Mały Rynek, Wyborczej: Szkoła Podstawowa Granice obwodu głosowania:
Mayzla, Mickiewicza, Mikołaj- nr 4 ul. Jędrzeja Śniadeckiego 26 ulice: Batorego, Gałczyńskiego,
ska, Parkowa, Piastowska, plac (lokal dostosowany dla potrzeb Kochanowskiego,
Kopernika,
Słoneczny, plac Kościuszki, Pod- wyborców niepełnosprawnych) Paździory, Porębskiego, Przy Postawie, Przeczna, Rynek Główtoku, Reja, Rydla, Słowackiego
ny, Sienkiewicza, Solskiego, Sto- Numer obwodu głosowania 15 (numery nieparzyste od 1 do 23),
larska, św. Jana Bosko, Wąwóz, Granice obwodu głosowania: Sobieskiego, Tuwima, WyspiańZaborska (numery nieparzyste ulice: Górzysta, Koszykowa, Li- skiego (numery parzyste od 4 do
do 21 i numery parzyste do 36) powa, Nadwiślańska, Okrężna, 6 i numery od 7 do 23), Zaborska
Siedziba Obwodowej Komisji Pod Krukami, Przysiółek Baj- (numery nieparzyste od 31 i nuWyborczej: Szkoła Podstawo- carki, Przysiółek Mańki, Szpital- mery parzyste od 38)
wa nr 1 ul. Królowej Jadwigi 12 na (numery nieparzyste od 25), Siedziba Obwodowej Komisji Wy(lokal dostosowany dla potrzeb Techniczna, Wiejska, Wodocią- borczej: Szkoła Podstawowa nr 11
wyborców niepełnosprawnych) gowa, Wysokie Brzegi (numery aleja Juliusza Słowackiego 2A
nieparzyste od 15 i numery paNumer obwodu głosowania 10 rzyste od 32), Zwycięstwa
Numer obwodu głosowania 20
Granice obwodu głosowania: Siedziba Obwodowej Komisji Granice obwodu głosowania:
ulice: Ceglana, Głogowa, Jagiełły Wyborczej: Szkoła Podstawowa ulice: Chrobrego, Dąbrowskiego

(numery parzyste od 46), Lehnerta, Staszica, Skłodowskiej-Curie, Śniadeckiego (numery
od 1 do 21), Tysiąclecia (numery
nieparzyste od 1 do 21), Wróblewskiego (numery parzyste od
2 i numery nieparzyste do 7)
Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej: Zespół Szkół nr 1
aleja Juliusza Słowackiego 41
Numer obwodu głosowania 21
Granice obwodu głosowania:
ulice: Bema (numery nieparzyste od 1 do 13, numer 2, numery
od 14 do 17 i numer 19), Okrzei,
Reymonta, Słowackiego (numery
parzyste od 2 do 30), Wyspiańskiego (numery nieparzyste od 1
do 5)
Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej: Przedszkole Miejskie nr 7 aleja Juliusza Słowackiego 8
Numer obwodu głosowania 22
Granice obwodu głosowania:
ulice: Kusocińskiego, Mendelejewa, Mieszka I, Olszewskiego
(numery nieparzyste od 31),
Partyzantów, Słowackiego (numery nieparzyste od 25 i numery
parzyste od 32), Wróblewskiego
(numery nieparzyste od 9)
Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej: Powiatowy Zespół
nr 2 Szkół Ogólnokształcących
Mistrzostwa Sportowego i Technicznych ul. gen. Józefa Bema 8
Numer obwodu głosowania 23
Granice obwodu głosowania:
ulice: Bema (numery parzyste
od 4 do 12, numery parzyste od
18 i numery nieparzyste od 21),
Chemików (numery nieparzyste
od 9 i numery parzyste od 20),
Dąbrówki, Fabryczna, Foksa,
Głowackiego, Gospodarcza, Grabowiecka, Graniczna, Grobelna,
Kwiatowa, Niwa Monowicka,
Nowa, Odnoga (numery parzyste od 48), Ogrodnicza, Olszewskiego (numery parzyste od 40
do 56), Pod Borem, Polowiecka,
Rolna, Różana, Stara Droga, Stawowa, Szustera, Unii Europejskiej, Zachodnia, Zielona
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Powiatowy Zespół nr 2
Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych ul. gen. Józefa Bema 8
(lokal dostosowany dla potrzeb
wyborców niepełnosprawnych)
Numer obwodu głosowania 24
Granice obwodu głosowania:
ulice: 11 Listopada, Chełmońskiego, Gajowa, Kossaka, Malczewskiego, Nad Młynówką,
Sadowa, Świętej Barbary, Zagrodowa, Zatorska
Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej: Dom Osiedlowy Stare Stawy ul. Zagrodowa 1 (lokal
dostosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych)
Numer obwodu głosowania 25
Granice obwodu głosowania:
Zespół Opieki Zdrowotnej

Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4
Numer obwodu głosowania 26
Granice obwodu głosowania:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Zgromadzenia Córek Matki
Bożej Bolesnej (siostry serafitki) Prowincja Oświęcimska
w Oświęcimiu
Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Zgromadzenia Córek
Matki Bożej Bolesnej (Siostry
Serafitki) Prowincja Oświęcimska w Oświęcimiu plac Tadeusza
Kościuszki 8
Numer obwodu głosowania 27
Granice obwodu głosowania:
Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii
G.V.M. Carint Sp. z o.o.
Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej: Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii
i Angiologii G.V.M. Carint Sp.
z o.o. ul. Wysokie Brzegi 4
Głosowanie w wyborach do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się
25 października 2015 r. w godz.
7:00–21:00.
Wyborcy mają możliwość głosowania korespondencyjnego, a osoby niepełnosprawne o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą udzielać
pełnomocnictwa do głosowania
w ich imieniu. Ponadto głosować przez pełnomocnika mogą
osoby, które najpóźniej do dnia
wyborów ukończyły 75. rok życia. Termin zgłoszeń w przypadku głosowania korespondencyjnego upływa 10 października,
a udzielenie pełnomocnictwa do
16 października.
Dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie
miasta Oświęcim wyznacza się
Obwodowe Komisje Wyborcze:
• nr 1 w Szkole Podstawowej nr 5,
ul. Eugeniusza Kalicińskiego 5,
• nr 5 w Miejskim Gimnazjum
nr 4, ul. Wyzwolenia 3,
• nr 9 w Szkole Podstawowej
nr 1, ul. Królowej Jadwigi 12,
• nr 14 w Szkole Podstawowej nr 4,
ul. Jędrzeja Śniadeckiego 26,
• nr 17 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Łukasza
Górnickiego Galeria Książki
w Oświęcimiu, ul. Józefa Nojego 2B,
• nr 18 w Oświęcimskim Centrum Kultury, ul. Jędrzeja Śniadeckiego 24,
• nr 23 w Powiatowym Zespole
nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
i Technicznych, ul. gen. Józefa
Bema 8,
• nr 24 w Domu Osiedlowym
Stare Stawy, ul. Zagrodowa 1.
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Park miejski.
Część I – plac zabaw

HARMONOGRAM
DYŻURÓW RADNYCH
BIURO RADY
MIASTA oświęcim,
UL. JAGIEŁŁY 25,
tel. 33 842 94 33

Miasto przygotowuje się do pozyskania znacznych pieniędzy unijnych, które pozwolą uporządkować kolejne miejsca w Oświęcimiu. Jednym z nich jest zagospodarowanie tzw. „małpiego gaju”. Projekt będzie prezentowany 28 września
w Miejskiej Bibliotece Publicznej Galeria Książki w Oświęcimiu.
Zmieni się ich wygląd, a niewykorzystane dotąd tereny zaczną
służyć mieszkańcom do rekreacji i wypoczynku. Do takich
należy m.in. miasteczko komunikacyjne i zaniedbany, mocno
zadrzewiony teren zielony na
osiedlu Chemików, pomiędzy
al. Słowackiego, ul. Chemików,
ul. Dąbrowskiego i ul. Olszewskiego.
– Pojawiła się szansa na skorzystanie z pieniędzy europejskich. Są to duże kwoty, stąd
nasze projekty są ambitne – za-

znacza Janusz Chwierut prezydent Oświęcimia.
Stare ławki, huśtawki, alejki,
zaniedbane drzewa – tak od
lat wygląda miasteczko komunikacyjne, które pamięta jeszcze lata 80. minionego wieku,
a znajduje się u zbiegu ulic Słowackiego i Tysiąclecia.
– Zagospodarowanie parku,
w tym placu zabaw, to kontynuacja szerszego projektu
rewitalizacji tej części osiedla
Chemików. Wcześniej uporządkowaliśmy tereny wzdłuż

ul. Tysiąclecia i ul. Śniadeckiego. Zmieniliśmy wygląd placu
Pokoju, a mieszkańcy chętnie tu
spacerują i wypoczywają, właściwie przez cały rok. Ta przestrzeń jest nie tylko atrakcyjna,
ale też bezpieczna – wyjaśnia
prezydent.
– Mamy pomysł, jak zagospodarować pobliskie tereny dla
rekreacji dorosłych i dzieci –
dodaje.
W miejscu obecnego miasteczka komunikacyjnego ma
powstać strefa zabaw z nowo-
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czesnymi urządzeniami dla
maluchów. W pobliżu znajdzie
się część rekreacyjna dla dzieci
starszych i parkour, czyli plac
z przeszkodami do ćwiczeń dla
młodzieży.
Młodzi będą mogli uczyć się
jazdy na rowerze na torze rowerowym z przeszkodami.
Największą atrakcją będzie jednak statek piracki z mnóstwem
atrakcji dla najmłodszych. Strefa zabaw ma być całoroczna.
Dlatego w okresie zimowym
można będzie skorzystać z gór-

ki, na której obok ścieżki będzie zjazd saneczkowy.
Przewodniczący
Teren zostanie ogrodzony i wyRady Miasta
posażony w nowoczesny moPiotr Hertig
nitoring dla bezpieczeństwa wtorek w godz. 16:00–17:00
przebywających tam osób.
Szczegółowy projekt zagospoWiceprzewodnicząca
darowania parku miejskiego zoRady Miasta
stanie zaprezentowany 28 wrzeElżbieta Kos
śnia o godzinie 17 w Miejskiej
poniedziałek
Bibliotece Publicznej. Spotkanie
w godz. 14:30–15:30
jest otwarte dla wszystkich.
– Liczymy na obecność, nie tyl- 7.10 w godz. 13:00–15:00
ko mieszkańców osiedla CheTadeusz Hoła
mików, ale też z innych części
Komisja Budżetu i Rozwoju
miasta. Mamy dużą szansę,
Miasta,
aby za pieniądze unijne, przy Komisja Ochrony Zdrowia, Śroniewielkim wkładzie własnym, dowiska i Pomocy Społecznej
przygotować nowoczesne miejsca wypoczynku i rekreacji. 14.10 w godz. 13:00–15:00
Chcemy poznać Państwa opiMichał Homa
nie w tej sprawie – zachęca preKomisja Budżetu i Rozwoju
zydent Oświęcimia.
Miasta,
Komisja Rewizyjna

21.10 w godz. 13:00–15:00
Andrzej Jakubowski
Komisja Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej,
Komisja Rewizyjna

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

Statek piracki to tylko jedna z wielu atrakcji placu zabaw

Dobry pomysł na osiedle

Nowe chodniki

Budżety obywatelskie stają się coraz bardziej popularne
w całej Polsce. W Oświęcimiu już od trzech lat, z inicjatywy
prezydenta, rady osiedli dysponują własnymi funduszami
i w uzgodnieniu z mieszkańcami decydują o tym, jak nimi
gospodarować.

W Oświęcimiu prowadzone są nie tylko duże inwestycje, ale też drobne remonty, które znacznie ułatwiają mieszkańcom codzienne życie.

Pieniądze muszą być wydane w danym roku, a przedsięwzięcie jest zatwierdzone
przez Urząd Miasta Oświęcim, który pomaga w realizacji
projektu. Co roku w budżecie
miasta na Społeczną Inicjatywę Rad Osiedli jest 300 tysięcy

złotych. Oświęcimianie coraz
chętniej włączają się w decydowanie o tym, jakie drobne
remonty czy inwestycje należy
przeprowadzić w osiedlach, na
których mieszkają.
– W trzech edycjach programu
udało się wiele zrobić, głównie

doposażyć place zabaw, postawić ogrodzenia, zakupić monitoring czy wykonać ścieżki
skracające dojścia do budynków – wyjaśnia Janusz Chwierut prezydent Oświęcimia.
– To nie są duże pieniądze, ale
można zrobić rzeczy, które są
bardzo ważne dla mieszkańców
– dodaje.
Już teraz można planować kolejne projekty na przyszły rok.
Prace nad budżetem na 2016
rok już się rozpoczęły.
– To dobra okazja, aby mieszkańcy zgłaszali się do swoich
rad osiedli z nowymi pomysłami, które mogą się spełnić
już w następnym roku. Każdy
z nas może doprowadzić do
realizacji czegoś, co usprawni
i ułatwi nam życie w najbliższym otoczeniu, a dodatkową
satysfakcją będzie to, że do tego
przekonał innych – zachęca
prezydent.		

Chodniki wewnątrz osiedli
są często w bardzo złym stanie. Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców miasto dwa
lata temu przystąpiło do ich
kompleksowej naprawy. Każdego roku kilka jest przebudowanych. W tym roku nowe
trakty piesze są przy blokach
wzdłuż ul. Dąbrowskiego
39–47 (II etap), Dąbrowskiego
99–113, ul. Gałczyńskiego oraz

informacje na
www.um.oswiecim.pl
Strona miasta Oświęcim
www.um.oswiecim.pl znajduje
się na portalach społecznościowych Nasza Klasa i Facebook.

Wieści z Oświęcimia

pomiędzy ul. Gałczyńskiego
w lokalnej TV
a ul. Rydla.
Roboty obejmują, obok nowych chodników, dojścia do Program informacyjny „Wieści
z Ratusza” można oglądać
klatek oraz opaski okalające
w każdy piątek o godzinie
budynki. Stare płyty chodniko18:00.
Wiadomości są powtawe zastępuje kostka betonowa.
W przyszłym roku planowane rzane przez cały weekend, co
są remonty na kolejnych we- trzy godziny. Możecie się więc
wnątrzosiedlowych
ciągach Państwo dowiedzieć o nowych
inwestycjach, o tym, co ciepieszych. 		

kawego 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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Teksty o świecie
12 września został podsumowany
XVII Ogólnopolski Konkurs Literacki
„Pisanie dobre na chandrę”.
Jury w składzie Marcin Hałaś
– kulturoznawca, poeta, krytyk
literacki, Marian Kisiel – poeta,
krytyk literacki i Adam Ziemianin – poeta miało sporo pracy,
bowiem na konkurs wpłynęło
799 prac – 624 w kategorii poezji i 175 w kategorii prozy.
– Konkurs okazał się wyjątkowo
zaskakujący: bodaj pierwszy raz
w historii zdominowała go proza. To wśród utworów prozatorskich – nie w gąszczu wierszy
– jurorzy natrafili na najwięcej

frapujących, ciekawych, wartych przeczytania tekstów –
podsumował prace jury Marcin
Hałaś.
W kategorii poezji I nagrodę
otrzymał Michał Witold Gajda
z Wrześni, II nagrodę – Janusz
Pyziński z Podgrodzia, a III –
Barbara Marszałek z Jawiszowic
i Ewa Włodarska z Białegostoku. Natomiast w kategorii prozy
I nagrodę zdobyła Magdalena
Majewska-Bielicka z Pruszcza
Gdańskiego, II – Marek War-

Autorzy słuchają fragmentów swoich utworów czytanych
przez członków grupy żywego słowa Infinitas z OCK

Wspólna pasja
5 września w Oświęcimskim Centrum
Kultury spotkały się lokalne zespoły
pieśni i tańca.

choł z Mierzyna, a III trafiła do
Mirosława Gabrysia z Cieszyna.
Jury przyznało w tej kategorii
także trzy wyróżnienia.
– W tym roku zdarzyła się rzecz
niezwykła. Po skończonych obradach jury poprosiłem organizatorów, abym mógł zabrać
ze sobą do domu dwa z nagrodzonych opowiadań. Chciałem
je przeczytać najbliższym, podzielić się ich treścią i formą.
Tak więc autorzy osiągnęli to,
co w literaturze najważniejsze
– owoc ich pracy czytelnik chce
podać dalej, przekazać, zarekomendować innym, bo te teksty
coś mówią o świecie, ubogacają,
otwierają na coś oczy – podzielił się refleksjami Marcin Hałaś
we wstępie do antologii „Pisanie
dobre na chandrę 2015”, w której znalazły się teksty nagrodzonych i wyróżnionych autorów.
Podsumowaniu konkursu towarzyszył koncert zespołu
U Studni.
XVII Ogólnopolski Konkurs
Literacki „Pisanie dobre na
chandrę”, organizowany przez
Oświęcimskie Centrum Kultury, objęty jest patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim. Projekt został zrealizowany przy
wsparciu finansowym Miasta
Oświęcim.
– ekt
Zespoły wystąpiły w ramach
Spotkań
Folklorystycznych
Sami Swoi, które mają służyć integracji i wzajemnemu
poznaniu osób połączonych
wspólną pasją.
Spotkanie otworzył występ Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni
i Tańca Miasta Oświęcim „Hajduki”. Po nim na scenie zaprezentowały się: Regionalny Zespół
Pieśni i Tańca „Holan” z Zaborza,
Zespół Folklorystyczny „Dolina
Soły” z Oświęcimia, Zespół Pieśni i Tańca „Kotlina” z Osieka,
Regionalny Zespół Pieśni i Tańca
„Bratkowie” z Monowic oraz Zespół Pieśni i Tańca „Kęty” z Kęt.
– ekt

Dziecięca troska o pokój
Organizowany przez Oświęcimskie Centrum Kultury
XIV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Darujmy światu pokój”, objęty patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim,
cieszył się, podobnie jak w poprzednich edycjach, bardzo
dużym zainteresowaniem.
W tym roku do udziału w konkursie zostało nadesłanych 985
prac 947 autorów. Prace dzieci
i młodzieży są wyrazem troski
o spokojny świat, w którym życie
toczy się bez wszelkiego zła, pokazują, dlaczego jest to tak istotna i ważna wartość w świecie.
Komisja w składzie: Bożena
Formas-Mądry – artysta plastyk, Anna Kuźniar-Sobek – artysta plastyk, Joanna Zemanek
– artysta plastyk i Magdalena
Prochowska – plastyk przyznała dwie nagrody specjalne,
jedenaście równorzędnych nagród w kategorii wiekowej 7–10
lat, jedenaście równorzędnych
nagród w kategorii wiekowej
11–13 lat, siedemnaście rów-

norzędnych nagród w kategorii
wiekowej 14–16 lat, dziewięć
równorzędnych nagród w kategorii wiekowej 17–19 lat oraz
pięć nagród za prace niespełniające warunków regulaminu,
ale posiadające duże walory
artystyczne. Komisja zakwalifikowała też do udziału w pokonkursowej wystawie prace stu jeden młodych autorów. Konkurs
jest adresowany do młodych ludzi zainteresowanych sztukami
plastycznymi, którzy za pomocą
dowolnej techniki pragną wypowiedzieć się na temat otaczającej
rzeczywistości i podpowiedzieć
nie tylko dorosłym, ale również swoim rówieśnikom, jak
postępować, by uczynić świat

Zabawa na początek
jesieni
Jesień Oświęcimska to trwający trzy dni, od 18 do 20 września, blok imprez obfitujący w koncerty, pokazy, wystawy
i zabawy dla dzieci i dorosłych.
W piątkowy wieczór oświęcimską publiczność zgromadzoną na Rynku Głównym
rozgrzał koncert Rafała Brzozowskiego. Wspólny śpiew
z fanami niósł się daleko poza
rynek. Nie był to jedyny występ. Tego dnia zaśpiewał też
zespół Puder i Blu’Ska.

W sobotę na płycie rynku prezentowało się pięćdziesięciu
dwóch wystawców z terenu powiatu oświęcimskiego w ramach
X Jubileuszowego Pikniku Organizacji Pozarządowych. Na przybyłych czekało mnóstwo atrakcji
przygotowanych na poszczególnych stoiskach. W konkursie na
najciekawsze stoisko zwyciężyło
Stowarzyszenie Przyjaciół zespołu „Hajduki”. Drugie miejsce
komisja przyznała ZHP Hufiec
Oświęcim, a trzecie Stowarzyszeniu Rodzina Kolpinga w Oświęcimiu. Organizatorami pikniku był
Urząd Miasta Oświęcim i Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu.
W niedzielne popołudnie
w Muzem Zamek w Oświęcimiu otwarto wystawę kolekcjonerską „Na strychu znalezione” prezentującą zbiory
Adama Leśniaka, Andrzeja Jekiełka, Eugeniusza Hnatyszyna, Katarzyny Sołtysik, Leszka
Stolarza, Łukasza Szymańskiego, Roberta Fermentowicza,
Tadeusza Firczyka oraz nieżyjących Aleksandra Kamińskiego i Sławomira Staszaka.
Na ekspozycji zaprezentowano najciekawsze i unikatowe
obiekty hobbystów, m.in. dokumenty, różne butelki, syfony,
przedwojenne stojaki pod choinki, lampki chanukowe.
– Choć kolekcjonerstwo różnych rzeczy, nie tyko pamiątek
rodzinnych jest coraz bardziej popularne, chcę je polecić
każdemu. Ma ono duże znaczenie, jest wkładem w historię
regionu, w którym żyjemy – powiedział podczas otwarcia
Adam Leśniak, który zaprezentował część rodzinnego archiwum.
Muzealna wystawa będzie czynna do 22 listopada br.
Na zamkowym dziedzińcu odbywało się też targowisko staroci „Rzeczy z duszą”.

piękniejszym i spokojniejszym,
dobrym i przyjaznym.
– Nadsyłane prace są reakcją, Na Rynku Głównym w nieprzestrogą i protestem przeciw- dzielę rozbrzmiewały etniczne
ko złu, które wciąż dzieje się na klimaty muzyczne. Na scenie
świecie, przeciwko przemocy. gościły zespoły Megitza, TsiTo twórczość afirmująca życie, gunz Fanfara Avantura, któremiłość, przyjaźń, radość i po- go członkowie urządzili sobie
szanowanie drugiego człowieka „grający” spacer wokół rynku
niezależnie od jego koloru skó- i Tatra Roma. Dzieci malowały
ry, rasy, wyznawanej religii – kolorowy pejzaż naszego miamówi Magdalena Prochowska, sta, grały m.in. w koło fortuinstruktor z Oświęcimskiego ny, warcaby i gry pamięciowe.
Centrum Kultury.
Nie brakowało też chętnych do
Pokonkursowa wystawa „Daruj- pomalowania twarzy.
my światu pokój” prezentowana
będzie w galerii „Tyle światów”
Oświęcimskiego Centrum Kul- Organizatorami Jesieni Oświęcimskiej był Urząd Miasta Oświęcim,
tury do 18 października 2015 r. Oświęcimskie Centrum Kultury i Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
– In

– Marzena Wilk
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Oświęcimianie świętowali
Obchody Święta Miasta Oświęcim trwały kilka dni i obfitowały w wiele wydarzeń, nie tylko rozrywkowych, ale też doniosłych i uroczystych.
Pomimo tego, że święto przypada 3 września na pamiątkę
wydarzeń z 3 września 1291
roku, kiedy to książę cieszyński
Mieszko I potwierdził posiadane już przez Oświęcim prawa
miejskie, główne obchody –
koncerty i inne atrakcje odbyły
się w ostatni weekend sierpnia.
W tym roku organizatorzy –
Oświęcimskie Centrum Kultury i Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji zapewnili oświęcimianom koncerty znanych
i lubianych artystów. Pierwszego dnia na stadionie MOSiR wystąpili: Loka, Red Lips,
Mesajah & Riddim Bandits
oraz Agnieszka Chylińska
z zespołem. Niedzielę umiliły
publiczności występy artystów
z zespołu Jack Band, Magda
Femme, która zaśpiewała piosenki dla dzieci, Panna Marzena i Bizony, Ania Rusowicz
z zespołem i Maryla Rodowicz
z zespołem. Na zakończenie na
niebie rozbłysnął kolorowy pokaz sztucznych ogni.
W piątek 28 sierpnia w Oświęcimskim Centrum Kultury
otwarto wystawę artystów ziemi
oświęcimskiej – przegląd twórczości powstałej w ostatnich
dwóch latach – noszącą tytuł
Oświęcimski Salon Sztuki 2015.
2 września w sali widowiskowej
Oświęcimskiego Centrum Kultury odbyła się uroczysta sesja
Rady Miasta.
– Takie daty jak 3 września 1291
roku, wyznaczające ważne wydarzenia w historii miasta, stanowią
i tworzą jego tożsamość. Podobnie jak ślady bogatej przeszłości,
których w naszym mieście nie
brakuje oraz ludzi, którzy na
przestrzeni wieków kształtowali
Oświęcim, podejmując wyzwania i biorąc odpowiedzialność

Apolonia Maj, dyrektor Oświęcimskiego Centrum Kultury odbiera Medal Miasta Oświęcim

za jego losy i rozwój – powiedział Janusz Chwierut, prezydent
Oświęcimia.
– Obecne czasy również stawiają przed nami wyzwania,
którym wspólnie jako społeczność musimy sprostać – dodał.
To między innymi inwestycje
drogowe poprawiające komunikację w mieście, przebudowa krytej pływalni, rozwój
budownictwa mieszkaniowego
i rozwój gospodarczy miasta.
Prezydent wspomniał o nowej inwestycji Synthosu i innych firm, które lokują swoje
przedsięwzięcia w Oświęcimiu,
w tym w Miejskiej Strefie Aktywności Gospodarczej i Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
– Przy zapewnieniu stabilnych finansów jesteśmy na
drodze szybkiego rozwoju, nie
tylko za sprawą inwestycji, ale
też dzięki przedsiębiorczości
naszych mieszkańców, którzy
wiedzą, że systematyczną pracą
i konsekwentnym, wspólnym
działaniem można zrobić wiele
dobrego dla naszego miasta.
Mam nadzieję, że tak jak dzisiaj czytamy na kartach historii o świetności Oświęcimia

na przestrzeni wieków, tak
również nasze obecne wspólne
działania wpiszą się pozytywnie w kroniki miasta – podkreślił Janusz Chwierut.
Jak co roku, podczas uroczystej sesji uhonorowano osoby
szczególnie zasłużone dla miasta. Medalem Miasta Oświęcim
została wyróżniona Apolonia
Maj, dyrektor Oświęcimskiego Centrum Kultury w dowód
uznania za wieloletnią działalność mającą na celu promocję
upowszechniania kultury i sztuki, rozwijania amatorskiego
ruchu artystycznego i wychowywanie młodego pokolenia,
za przygotowywanie i koordynację projektów przedsięwzięć
o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, takich jak
Międzynarodowy Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych „Kochać człowieka”, Ogólnopolskie
Biennale Fotografii „Kochać
człowieka” czy Tydzień Kultury Beskidzkiej, w tym także za
ogromny wkład w promocję
naszego miasta i ziemi oświęcimskiej w kraju i poza granicami Polski.

Artyści ziemi oświęcimskiej podczas wernisażu w galerii „Tyle światów” Oświęcimskiego
Centrum Kultury
Organizatorzy

Sponsor główny

Sponsor wspomagający

Sponsor
strategiczny

– To dla mnie ogromy honor
znaleźć się w gronie osób wyróżnionych zaszczytnym Medalem
Miasta Oświęcim. Na osiągnięcia i wizerunek Oświęcimskiego
Centrum Kultury pracuje nieduża, ale za to bardzo wyjątkowa
Gorąco oklaskiwana wokalistka Red Lips
ekipa ludzi związanych zawodowo z OCK, dlatego odbieram
medal jako wyróżnienie dla
całego zespołu centrum kultury – podkreśliła Apolonia Maj,
dyrektor Oświęcimskiego Centrum Kultury.
Rok 2015 został ogłoszony
przez Radę Miasta Rokiem św.
Jana Bosko oraz Liceum im.
ks. S. Konarskiego w Oświęcimiu, dlatego w dowód uznania za wieloletnie działania
Dobre humory dopisywały zgromadzonej na stadionie
promujące miasto Oświęcim
w kraju i za granicą zmierza- MOSiR-u publiczności
jące do przełamywania stereotypowego postrzegania naszego miasta oraz przychylność
wpływającą na jego rozwój
statuetki i tytuł ,,Ambasadora
Oświęcimia Miasta Pokoju”
odebrali przedstawiciele Powiatowego Zespołu nr 1 Szkół
Ogólnokształcących im. Stanisława Konarskiego oraz Zakładu Salezjańskiego im. ks. Bosko
w Oświęcimiu.
Nagrodą Miasta Oświęcim
w dziedzinie kultury została
Agnieszka Chylińska zrobiła duże wrażenie na oświęciwyróżniona Maria Kwaśniak, mianach
instruktor
Oświęcimskiego
Centrum Kultury, pomysłodawczyni i założycielka grupy
żywego słowa Infinitas. Została doceniona za całokształt
działalności i osiągnięć w zakresie animowania, organizowania i upowszechniania
kultury wśród mieszkańców
Oświęcimia, ze szczególnym
uwzględnieniem działań wokół kultury żywego słowa.
Zawodniczki Uczniowskiego
Magda Femme zaprosiła dzieci do zabawy na scenie
Klubu Sportowego ,,Joker”
Aleksandra Byra i Dominika
Ocylok otrzymały nagrody za
znaczące osiągnięcia w brydżu
sportowym i zajmowanie czołowych miejsc i tytułów w zawodach ogólnopolskich.
Z
okazji
przypadającego
w tym roku 50-lecia łyżwiarstwa figurowego w naszym
mieście podczas uroczystej
sesji wręczone zostały odznaki
,,Zasłużony dla Sportu Oświęcimskiego”. Otrzymali je: Zofia
Homa, Maria Rydzoń, Małgorzata Trzop, Mateusz ChruEnergetyczna muzyka zespołu Panna Marzena i Bizony
ściński, Zdzisław Kozaczek, zachęciła do tańca
Tomasz Mydlarz, Jan Szlachta,
Agata Błachut-Stoczek, Ewa
Lofek, Iwona Mydlarz-Chruścińska, Halina Paszuda, Małgorzata Tokarz, Maria Smardzewska i Jan Wikłacz.
Z okazji Święta Miasta życzenia przesłali Beata Szydło poseł na Sejm RP i Marek Sowa
marszałek województwa małopolskiego.
Uroczysta sesja zakończyła się
koncertem Warszawskiego Duetu Akordeonowego w składzie
Piotr Kopietz i Jacek Małachowski.
Koncert Maryli Rodowicz udowodnił, że artystka jest
– In
prawdziwą królową polskiej sceny
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GŁOŚNIK KULTURALNY
Oświęcimskie Centrum Kultury
ul. Śniadeckiego 24, Oświęcim,
tel./fax: 33 842 25 75
www.ock.org.pl, ock@ock.org.pl

Miłość nie z tej ziemi
„Kochankowie nie z tej ziemi” to komediowa opowieść o miłości silniejszej niż śmierć w wykonaniu aktorów Teatru Bagatela w Krakowie.
Spektakl w reżyserii Piotra
Urbaniaka będzie można zobaczyć 17 października o godzinie
18:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury.
Na skutek pewnego nieporozumienia ze świętym Piotrem – bo
i zaświaty maczają palce w intrydze – kameralny dom pod
Londynem zamieszkują dwie
pary zakochanych ludzi. Piszących powieści kryminalne mężczyzn – Jacka i Simona, których
wspierają ich wierne i oddane

Wydarzenia w Oświęcimskim Centrum Kultury
21.09 godz. 14:00 XIV
Międzynarodowy Konkurs
Plastyczny „Darujmy światu
pokój” 2015 – podsumowanie
konkursu, wręczenie nagród,
otwarcie pokonkursowej
wystawy
czytaj s. 8

28.09 godz. 18:00 „Księżyc i róże” – piosenki Anny
German – koncert w ramach
żony – Susie i Mary. Wycho- projektu „Kultura 50/50”
dząca poza standardowe ramy w wykonaniu orkiestry Alla
czułość, z jaką małżeństwem Vienna z towarzyszeniem
Mary i Simona opiekują się Su- solistki – Sylwii Strugińskiej

sie i Jack potwierdza, że „miłość
nie zna granic”. Wymyślona
przez autorkę sztuka opowiada o zupełnie niewymyślonym
codziennym życiu i uczuciach
wspólnych wszystkim.
Czas: 120 minut (1 przerwa),
bilety w cenie 65 zł, 55 zł, 45 zł.
– adam

Niezapomniane przeboje

4.10 godz. 17:00 „10/10,
czyli urodziny!” – program
Kabaretu Młodych Panów

Halina Kunicka od lat zachwyca widzów wrażliwością muzyczną, wykonując znane i lubiane przeboje z typową dla
siebie klasą i kulturą.
Koncert pt. „Świat nie jest taki
zły” odbędzie się 11 października o godzinie 18:00, w ramach projektu „Kultura 50/50”.
Artystce będzie towarzyszył przy
fortepianie Czesław Majewski.
Halina Kunicka to niekwestionowana gwiazda polskiej
piosenki. Nagrała 17 albumów
płytowych, które sprzedały się
w nakładzie przekraczającym
łącznie ponad milion egzemplarzy. Wśród nich są trzy Złote Płyty.
Wielkie przeboje Haliny Kunickiej to między innymi: „Orkiestry dęte”, „Lato, lato czeka”
czy „Niech no tylko zakwitną
jabłonie”. Wiele piosenek napisali specjalnie dla niej Woj-

ciech Młynarski, Agnieszka
Osiecka, Katarzyna Gaertner,
Ernest Bryll, Jonasz Kofta,
Włodzimierz Korcz. Sięga też

po klasykę przedwojennego
kabaretu i romanse rosyjskie.
Śpiewała w blisko trzydziestu
krajach świata. Ma na koncie
wiele 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.
Po koncercie artystka będzie
podpisywała swoją książkę pt.
„Świat nie jest taki zły”, którą będzie można zakupić na miejscu.
Bilety w cenie 20 zł.
– adam

Wieczór sowich piosenek

Fot. Tomek Sikora

Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza 5 listopada o godzinie 18:00 na koncert Grzegorza Turnaua i Jacka Królika
pt. „Wieczór sowich piosenek”.
To niezwykłe muzyczne spotkanie dwóch kolegów – gitarzysty
Jacka Królika i Grzegorza Turnaua – pianisty, aranżera, kompozytora, a przede wszystkim
wokalisty śpiewającego poezję.
Grzegorz Turnau stworzył swój
własny styl muzyczny i kompozycyjny, czasami nawiązujący
do muzyki jazzowej, smooth
jazzowej, a także do dokonań
Marka Grechuty i Jana Kantego
Pawluśkiewicza. Do bardziej
znanych utworów artysty należą m.in.: „Znów wędrujemy”,

„Naprawdę nie dzieje się nic”,
„Cichosza”, „Między ciszą a ciszą”, „Bracka”, „To tu, to tam”.
W swoich piosenkach Turnau
wykorzystuje teksty czołowych
polskich poetów jak: Baczyńskiego, Leśmiana, Herberta.
Współpracował między innymi z Ewą Małas-Godlewską,
Anną Marią Jopek, Janem Kantym Pawluśkiewiczem, Zbigniewem Preisnerem.
Bilety: 60 zł, 50 zł, 40 zł.
– adam

5–25.10 „III Tygiel Teatralny”
– prezentacje teatralne
5.10 godz. 18:00 „Sekret
panny Kazimiery” – komediowa opowieść z piosenkami
z Teatru Loch Camelot w Krakowie w wykonaniu Beaty Malczewskiej w ramach „III Tygla
Teatralnego”
czytaj obok
7.10 godz. 17:00 „O nadziei”
– wykład prof. Tadeusza Sławka inaugurujący rok akademicki 2015/2016 Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
9.10 godz. 17:00 Jubileusz Małej Orkiestry Wielkiej
Pomocy
11.10 godz. 18:00 „Świat nie
jest taki zły” – koncert Haliny
Kunickiej w ramach projektu
„Kultura 50/50”
czytaj obok
16.10 godz. 11:00 „Król
Edyp” – spektakl dla młodzieży
szkolnej (bilety w placówkach
oświatowych)
17.10 godz. 11:00 „Turnieje rycerskie i jarmarki. Jak
bawiono się w średniowieczu?”
– wykład Tomasza Konopki
inaugurujący rok akademicki
2015/2016 Oświęcimskiego
Uniwersytetu Dziecięcego
(PWSZ, ul. Kolbego 8)

17.10 godz. 18:00 „Kochankowie nie z tej ziemi” – spektakl komediowy w wykonaniu
aktorów Teatru Bagatela
w Krakowie
czytaj obok

14.11 godz. 10:00 „Operacja-segregacja” (grupa wiekowa
10–12 lat) – wykład w ramach
Oświęcimskiego Uniwersytetu
Dziecięcego prowadzą pracownicy Uniwersytetu Rozwoju
w Chorzowie (Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa,
22.10 godz. 8:30, 10:00
ul. Kolbego 8)
„Królowa Śniegu” – spektakl
dla dzieci (bilety w placówkach 14.11 godz. 11:30 „O miotle,
która służy nie tylko do latania”
oświatowych)
(grupa wiekowa 6–9 lat) – wy23.10 godz. 18:30 Otwarcie
kład w ramach Oświęcimskiewystawy malarstwa Ryszarda
go Uniwersytetu Dziecięcego
Karchuta
24.10 godz. 10:00 II Ogólno- prowadzą pracownicy Uniwersytetu Rozwoju w Chorzowie
polskie Spotkania Artystyczne
(Oświęcimskie Centrum KultuSeniorów OSAS 2015
ry, ul. Śniadeckiego 24)
19.11 godz. 18:00 „Aktorem
30.10 godz. 19:00 „Jeszcze
w płot” – program Kabaretu
Polska Muzyka” – koncert
Hrabi i Kabaretu Jurki
w wykonaniu Orkiestry Aka21.11 godz. 18:00 „Miłość
demii Beethovenowskiej pod
Nie/Poważna” – koncert musidyrekcją Jacka Kaspszyka
calowy w wykonaniu Barbary
„Jeszcze Polska Muzyka” to
Brody-Malon i Rafała Supińdoskonale dobrany repertuar
promujący zapomnianą muzy- skiego w ramach projektu
Dom otwarty z cyklu: Muzyka
kę polską. To również promocja małopolskich artystów oraz – źródło skojarzeń
solistów, a także koncertującej 23.11 godz. 19:00 „Wake Up.
w największych salach Europy Be Yourself!” – koncert zespołu
GypsyFingers
Orkiestry Akademii Beethove27.11 godz. 18:00 „Czy jest
nowskiej. Tworzą ją najwybitw domu kakao?” – program
niejsi studenci i absolwenci
Kabaretu Smile
europejskich wyższych szkół
5.12 godz. 17:00, 20:00
muzycznych. Działalność
„Intryga” – spektakl z Teatru
rozpoczęli w 2003 roku,
Kamienica w Warszawie w
a dwa lata później, za sprawą
Elżbiety Pendereckiej, wystąpili wykonaniu: Joanny Koropodczas IX Wielkanocnego Fe- niewskiej, Beaty Ścibakówny,
Szymona Bobrowskiego, Tostiwalu Ludwiga van Beethovena w Warszawie, gromadząc masza Stockingera i Zbigniewa
Zamachowskiego
wyśmienite recenzje oraz
12.12 godz. 17:00 „Skurcz” –
otrzymując wiele zaproszeń
program Kabaretu Ani Mru-Mru
do udziału w prestiżowych festiwalach w kraju i za granicą.
Orkiestra nagrała dotychczas
Galeria „Tyle światów”
szesnaście płyt i z równie
wielkim sukcesem, jak po par- 21.09–18.10 XIV Międzynatytury muzyki wysokiej, sięga
rodowy Konkurs Plastyczny
po klasykę muzyki rozrywko„Darujmy światu pokój” 2015
wej czy filmowej.
– wystawa pokonkursowa
Wstęp za zaproszeniami.
5.11 godz. 18:00 „Wieczór
sowich piosenek” – Grzegorz
Turnau & Jacek Królik –
koncert
czytaj obok
7.11 godz. 18:00 „Wesoła
wdówka” – operetka Franza
Lehára w wykonaniu artystów
Opery Śląskiej w Bytomiu
10.11 „Wspólne śpiewanie”
w 97. rocznicę odzyskania
niepodległości przez Polskę
13.11 godz. 19:00 „Sekrety
życia według Leonarda Cohena”/„Nad Ranem” – zaduszkowy koncert w wykonaniu Lory
Szafran w ramach projektu
Dom otwarty z cyklu: Muzyka
– źródło skojarzeń

Wystawy
25.09–20.10 Wystawa jubileuszowa Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury
„Grupa na Zamku”
23.10–15.11 Wystawa malarstwa Ryszarda Karchuta

Uniwersytet Trzeciego
Wieku
7.10 godz. 17:00 „O nadziei”
– wykład prof. Tadeusza Sławka inaugurujący rok akademicki 2015/2016
13.10 godz. 16:00 „O jesieni
i nie tylko...” – koncert w wykonaniu Jadwigi Florek i Anny
Rakowskiej
20.10 godz. 16:00 „Prawo
a moralność” – wykład prof.
Jana Woleńskiego
22.10 godz. 8:00 Wyjazd do
Wieliczki i Krakowa
24.10 godz. 10:00 II Ogólnopolskie Spotkania Artystyczne
Seniorów OSAS 2015
27.10 godz. 15:30 „Od impresjonizmu do art deco. Sztuka
przełomu XIX i XX wieku”, cz. I
– wykład Janusza Wałka

kultura
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GŁOŚNIK KULTURALNY
„Nasze Kino”
OCK
„Hugo i łowcy duchów” (6 l.),
prod. Niemcy, Austria, Irlandia
2015, reż. Tobi Baumann,
99 minut
25–27.09 godz. 16:00,
29–30.09 godz. 16:00
„Pilecki” PREMIERA (10 l.),
prod. Polska 2015, reż. Mirosław Krzyszkowski, 100 minut
25.09 godz. 18:00,
26–27.09 godz. 14:00, 18:00,
29–30.09 godz. 18:00,
2.10 godz. 18:00,
4.10 godz. 20:00,
6.10 godz. 18:00
Seanse przedpołudniowe dla
grup zorganizowanych po wcześniejszej rezerwacji terminu

Tygiel Teatralny, organizowany już po raz trzeci przez
Oświęcimskie Centrum Kultury, to okazja do promowania
i prezentacji szeroko pojętych działań teatralnych.
Tygiel Teatralny to doskonała
okazja do obejrzenia lokalnych
grup teatralnych. Prezentacja
ich dokonań zebranych pod
wspólnym tytułem umożliwia
obejrzenie spektakli szerszej
publiczności zainteresowanej
tą dziedziną sztuki.
Tegoroczny Tygiel odbędzie się
w dniach 5–25 października.
Wezmą w nim udział zespoły
Oświęcimskiego Centrum Kultury: Grupa Żywego Słowa Infinitas i Kabaret Czarna Rękawiczka Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, klasy teatralne Zespołu
Szkół nr 1 w Oświęcimiu i Teatr Na Stronie z Powiatowego
Zespołu nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława
Konarskiego w Oświęcimiu.
Dodatkową atrakcją będzie
możliwość obejrzenia w „Naszym Kinie” retransmisji spektakli z Teatru Szekspirowskiego Globe w Londynie z cyklu
„Globe on Screen”.
Teatralne spotkania rozpocznie 5 października o godzinie
18:00 komediowa opowieść
z piosenkami z Teatru Loch
Camelot w Krakowie w wykonaniu Beaty Malczewskiej pt.
„Sekret panny Kazimiery”.

5.10 godz. 18:00 „Sekret
panny Kazimiery” – komediowa opowieść z piosenkami z Teatru Loch Camelot
w Krakowie w wykonaniu
Beaty Malczewskiej
(wstęp za zaproszeniami –
zaproszenia do odbioru
w OCK od 21 września)
13.10 godz. 17:00
„Makbet” – retransmisja
spektaklu z Teatru Szekspirowskiego Globe w Londynie
z cyklu Globe on Screen
(wstęp za biletami)

Beata Malczewska w „Sekrecie panny Kazimiery” śpiewa, wzrusza, bawi i zachwyca

To fantazja kabaretowa – komediowa opowieść z piosenkami w klimacie międzywojennych kabaretów.
Uczuciowa panna Kazimiera
żyje blaskiem międzywojennych gwiazd, rewii i teatrzyków. Jest zafascynowana twórczością ówczesnych poetów
i walczy, aby być przez nich
dostrzeżoną! Desperacko sięga
po cały arsenał środków – od
komedii po dramat. Wszystko
w imię spełnienia swych marzeń – dostąpienia zaszczytu
„zaistnienia” w świecie artystów oraz w sercu jednego

z poetów – tajemniczego blondyna...
Beata Malczewska śpiewa, opowiada, w brawurowym tempie
przeistacza się na oczach widzów, przeplatając konwencję
współczesną ze stylistyką retro. Wzrusza, bawi i zachwyca.
Koloryt, styl i czar dawnych lat
podkreślają repliki oryginalnych kostiumów, cytaty, wiersze i anegdoty, a przede wszystkim barwny, grany na żywo
akompaniament fortepianowy.
Wstęp za zaproszeniami, które
będą do odbioru w OCK od
21 września.

„Globe on Screen” – retransmisje spektakli
z Teatru Szekspirowskiego Globe w Londynie
„Nasze Kino” zaprasza na retransmisje czterech spektakli
z Teatru Szekspirowskiego
Globe w Londynie z cyklu
„Globe on Screen”. Retransmisje odbywają się w ramach
„III Tygla Teatralnego”.
Cykl „Globe On Screen” to
niepowtarzalna okazja, by
przenieść się w przeszłość,
„Młodość” (15 l.), prod.
w czasy teatru elżbietańskiego,
Włochy, Francja, Szwajcaria,
kiedy powstawały nieśmiertelWielka Brytania 2015, reż.
ne dramaty Williama Szekspira
Paolo Sorrentino, 123 minuty
(1564–1616). Londyński teatr
2.10 godz. 15:45, 20:00,
The Globe był artystycznym
5–8.10 godz. 20:00
domem tego wybitnego drama„Everest 3D” (13 l.), prod. USA, turga i to tam ukształtował się
Wielka Brytania 2015, reż. Balta- styl teatru elżbietańskiego. Dziś
możemy przenieść się w czasie
sar Kormákur, 121 minut (3D)
dzięki retransmisjom spekta9–15.10
kli ze zrekonstruowanego The
Globe – do Londynu przełomu
„Intruz” PREMIERA (15 l.),
prod. Polska, Szwecja, Francja XVI i XVII wieku. „Globe On
2015, reż. Magnus von Horn,
Screen” prezentuje inscenizacje
102 minuty
dzieł dramatopisarza wszech
Festiwal Filmowy w Gdyni
czasów, Williama Szekspira,
2015 nagrody za: reżyserię,
zarejestrowane z udziałem puscenariusz, montaż
bliczności w zrekonstruowa16–22.10
nym teatrze The Globe, w jakości HD & DD Surround.
„Moja matka” PREMIERA (13 l.), Zespół aktorski grający w tym
prod. Włochy, Francja 2015, reż.
budynku – gdzie zgodnie z elżNanni Moretti, 107 minut
bietańską tradycją nie ma da23–29.10
chu, więc gra się pod gołym

W ramach
III Tygla Teatralnego
będzie można
zobaczyć:

„Makbet”
Fot. Ellie Kurttz

kanonu: „Hamleta”, „Burzy”,
„Makbeta”, „Wesołych kumoszek z Windsoru”, „Miarki
za miarkę”, „Komedii omyłek”
czy „Juliusza Cezara”.
Aktorzy grają w kostiumach
wzorowanych na tych z epoki, dekoracje są uzależnione
od architektury budynku, jego
kształtu, a jedynym odstępstwem od zasad sprzed 400 lat
jest to, że postaci kobiece grają kobiety, a nie – jak to było
w czasach Szekspira i królowej
Elżbiety I – mężczyźni.
Bilety: 30 zł (normalny), 25 zł
(przy zakupie biletów na
2 spektakle), 20 zł (przy zakupie biletów na 4 spektakle),
20 zł (ulgowy).

niebem, a znakomita część widzów może zająć tylko miejsca
stojące, tak jak to było w złotym wieku – stara się w swoich
spektaklach oddać atmosferę
londyńskiego teatru przełomu
XVI i XVII stulecia. Zarówno
gra aktorska, jak i użyte środki
teatralne, mają przenieść widza
w czasie i dać wyobrażenie, jak
wówczas wyglądał teatr i jakim
językiem przemawiał do publiczności. Tak mogły wyglą„Sen nocy letniej”
dać prapremiery sztuk, które
na stałe weszły do światowego Fot. John Haynes

15.10 godz. 17:00 „Skrzydła” – spektakl w wykonaniu
klasy teatralnej z Zespołu
Szkół nr 1 w Oświęcimiu
(wstęp wolny)
18.10 godz. 17:00 „Sen
nocy letniej” – retransmisja
spektaklu z Teatru Szekspirowskiego Globe w Londynie
z cyklu Globe on Screen
(wstęp za biletami)
19.10 godz. 17:00 „Jesteśmy na wczasach, czyli coś
dla duszy, coś dla ciała”
– program w wykonaniu
Kabaretu Czarna Rękawiczka Uniwersytetu Trzeciego
Wieku z Oświęcimskiego
Centrum Kultury
(wstęp wolny)
20.10 godz. 17:00 „Wciąż
mam ten sam szalik” –
spektakl w wykonaniu
Teatru Na Stronie z Powiatowego Zespołu nr 1 Szkół
Ogólnokształcących im.
Stanisława Konarskiego
w Oświęcimiu
(wstęp wolny)
21.10 godz. 17:00 „Burza”
– retransmisja spektaklu
z Teatru Szekspirowskiego
Globe w Londynie z cyklu
Globe on Screen
(wstęp za biletami)
22.10 godz. 17:00 „Poeta
odejść nie może” – program
w wykonaniu Grupy Żywego
Słowa Infinitas z Oświęcimskiego Centrum Kultury
(wstęp wolny)
23.10 godz. 17:00 „Prometeusz” i „Dziób w dziób”
– spektakle w wykonaniu
klas teatralnych z Zespołu
Szkół nr 1 w Oświęcimiu
(wstęp wolny)
25.10 godz. 17:00 „Komedia omyłek” – retransmisja
spektaklu z Teatru Szekspirowskiego Globe w Londynie
z cyklu Globe on Screen
(wstęp za biletami)

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

Teatralny
poranek
Po wakacyjnej przerwie
w Cafe Bergson znów zagoszczą teatralne poranki dla najmłodszych.
W niedzielę 27 września
o godz. 12:00 będzie można
obejrzeć spektakl kukiełkowy
w wykonaniu Teatru Kwadryga
z Bielska-Białej.
Będzie to baśń romska opowiadająca o tym, jak narodziły się
skrzypce – instrument, który
towarzyszy nam w chwilach
smutku i radości.
Wstęp wolny. Rezerwacja bezpłatnych biletów: cafe@ajcf.pl,
ilość miejsc ograniczona.

Zaśpiewa
Rykarda Parasol
4 października o godz. 19:00
w Synagodze Chewra Lomdej
Misznajot wystąpi Rykarda
Parasol.
Fot. rykardaparasol.com

„Noc Walpurgi” PREMIERA
(15 l.), prod. Polska 2015, reż.
Marcin Bortkiewicz, 75 minut
25.09–1.10 godz. 20:00

III Tygiel Teatralny

To nie pseudonim ani nazwa
zespołu, tak naprawdę nazywa się amerykańska wokalistka o europejskim rodowodzie
(córka szwedzkiej emigrantki i polskiego Żyda ocalałego
z zagłady). Jej niezwykły głos
porównywany jest z Nico czy
PJ Harvey, a muzyka Parasol
kojarzona jest najczęściej z Nickiem Cave’em, Black Heart Procession czy Johnnym Cashem.
Jej folkowy, ale mroczny songwriting (nazywany „folk-noir”) przyprawia o gęsią skórkę.
Artystka wielokrotnie występowała w Polsce, a związki z nią pogłębiła m.in. stała
współpraca z supergrupą „Heart and Soul” (złożona z członków takich grup jak: L.Stadt,
Agressiva 69, Made In Poland,
Cool Kids of Death).
Rykarda Parasol koncertem
w Oświęcimiu rozpoczyna trasę
promującą czwarty już, studyjny
album pt. „The Color of Destruction” (Warner Music Poland).
Bilety w cenie 40 zł do nabycia
w Cafe Bergson, pl. ks. Jana
Skarbka 2, rezerwacje: cafe@
ajcf.pl/.

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

Chór z Cori
Muzeum Zamek w Oświęcimiu zaprasza na koncert chóru polifonicznego
LUMINA VOCIS z Cori.

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

KALENDARZ WYDARZEŃ W bibliotece
GALERIA KSIĄŻKI na październik
22. OGÓLNOPOLSKA
NAGRODA LITERACKA
IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO. WYSTAWA
5–17.10 Galeria Przechodnia
WSPÓŁPRACA MIASTA
Z UCZELNIAMI W ZAKRESIE
OFERTY INWESTYCYJNEJ
– POLITECHNIKA KRAKOWSKA, AKADEMIA SZTUK
PIĘKNYCH W KRAKOWIE.
WYSTAWA
19–31.10 Galeria Przechodnia

Cori jest zaprzyjaźnionym
miastem, z którym Oświęcim współpracuje od 2012
roku. Miasta wspólnie działają w ramach wielu wydarzeń
kulturalnych – oświęcimskiej
publiczności prezentowała się
m.in. grupa tańca dawnego
z okresu Odrodzenia „Tres Lusores” oraz rzucający flagami
Sbandieratorzy.
Tym razem – 3 października
o godz. 18:00 – usłyszymy chór
polifoniczny LUMINA VOCIS
pod dyrekcją Giovanni Monti.

UNIWERSYTET BIBLIOTECZNYCH ŻAKÓW
1.10 godz. 17.00 Aula,
Inauguracja roku 2015/2016
(2 grupy)
8.10 godz. 17.00 Informatorium, Dlaczego detektyw
pracuje w rękawiczkach?
(2 grupy) Gość: Fabryka Kreatywności
15.10 godz. 17.00 Informatorium, Gala Ogólnopolskiej
Nagrody Literackiej (2 grupy)
22.10 godz. 17.00 Informatorium, Jak gimnastykować
wyobraźnię? (gr. I)
29.10 godz. 17.00 Informatorium Jak gimnastykować
wyobraźnię? (gr. II)

Chór powstał w Cori w 2005 r.
i od tego czasu koncertuje we
Włoszech oraz za granicą kraju.
Na repertuar składają się utwory sakralne oraz świeckie najważniejszych kompozytorów
od 1500 roku aż do współczesności. Od 2010 roku corocznie
Chór organizuje w Cori, przy
patronacie Regionalnego Stowarzyszenia Chórów w Lazio,
przegląd polifoniczny „Henning Nielsen”.
Bezpłatne zaproszenia do od- PLASTUSIOWY ŚWIAT
bioru w kasie muzeum.
Zajęcia plastyczne dla dzieci

Wielcy Nieobecni
W ramach Zamkowych Wieczorów Muzycznych wystąpi krakowska wokalistka Agnieszka Grochowicz.
Na koncert pn. „Stowarzyszenie Umarłych Poetów” składają się utwory najsłynniejszych
nieżyjących „poetów piosenki”
– m.in. Agnieszki Osieckiej,
Jonasza Kofty, Jacka Kaczmarskiego, Grzegorza Ciechowskiego, Bułata Okudżawy, Taty
Kazika.
Projekt jest próbą ocalenia od
zapomnienia twórczości i postaci Wielkich Nieobecnych,

których słowa na zawsze stały
się częścią kultury polskiej. To
opowieść człowieka nadwrażliwego na życie, pokonującego
regularnie drogę z piekła do
nieba i z powrotem, pisana piosenkami wybitnych twórców.
Agnieszka Grochowicz to nie
tylko wokalistka, ale i autorka
tekstów i muzyki. Przez wiele
lat była członkiem krakowskiej
piwnicy artystycznej Loch Camelot. Współpracuje z czołówką
polskich kompozytorów: Zygmuntem Koniecznym, Andrzejem Zaryckim, Ewą Kornecką,
Mirkiem Czyżykiewiczem, Hadrianem Tabęckim i najzdolniejszymi kompozytorami młodego pokolenia.
Podczas koncertu w Oświęcimiu wokalistce towarzyszyć
będzie zespół znakomitych
muzyków pod kierownictwem
Jarosława Olszewskiego.
Recital odbędzie się 25 października o godz. 17:00. Bilety
w cenie 20 zł do nabycia w kasie muzeum.

22. OGÓLNOPOLSKA
NAGRODA LITERACKA
IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO. GALA
15.10 godz. 17:00
Informatorium

do 7 lat
1.10; 5.10; 8.10; 12.10;
15.10; 19.10; 22.10; 26.10;
29.10
godz. 17:30 Mikroświat
Zabawy
BAJKOWE KINO
2.10; 9.10; 16.10; 23.10;
30.10 godz. 17:30 Multimedia
KONWERSACJE W JĘZYKU
ANGIELSKIM
5.10; 12.10; 19.10; 26.10
godz. 17:00 Klasopracownia
I p.
10 PRZYKAZAŃ
SKUTECZNEJ SPRZEDAŻY
Szkolenie prowadzi Marzanna
Nikliborc
5.10 godz. 17:00 Aula
CZYTAM SOBIE
W BIBLIOTECE
zajęcia edukacyjne dla dzieci
5–7 lat
zajęcia na zapisy w Mikroświecie Zabawy osobiście lub
telefonicznie 33 847 98 13
6.10 godz. 16:30 Klasopracownia parter
TEATRZYK ROZWESOŁEK
Zajęcia teatralne dla dzieci
6–12 lat
7.10; 14.10; 21.10; 28.10
godz. 16:30 Klasopracownia
I p.

Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu zaprasza na
bezpłatne warsztaty prowadzone przez ekspertów z różnych dziedzin.

TACTIC POPOŁUDNIE
Z PLANSZÓWKĄ
7.10; 14.10; 21.10; 28.10
godz. 17:00 Informatorium
LEARN2LEARN, CZYLI
JAK SIĘ UCZYĆ JĘZYKÓW
OBCYCH
Szkolenie w ramach projektu
„Młodzieży! Do dzieła!”
Prowadzi Amadeusz Ley
Zapisy w Bibliotece Młodych
osobiście lub telefonicznie 847 98 01
7.10 godz. 17:00 Aula
DEMONTAŻE LITERATURY
Trzy kwadranse o tekstach
Spotkanie autorskie z Markiem
Bieńczykiem
W oparciu o książkę „Jabłko
Olgi, stopy Dawida”
9.10 godz. 18:00 Aula

Aby wziąć udział należy wybrać
warsztat lub kilka warsztatów
i zarezerwować miejsce, dzwoniąc pod numer 338479801.
Liczba miejsc jest ograniczona,
liczy się kolejność zgłoszeń.

JAK UROSNĘ TO ZOSTANĘ...
zajęcia edukacyjne dla dzieci
w wieku 4–7 lat
20.10 godz. 16:30 Aula
NOWOMEDIALNA RELACJA
Szkolenie w ramach projektu
„Młodzieży! Do dzieła!”
Prowadzi Mariola Drosd
Zapisy w Bibliotece Młodych
osobiście lub telefonicznie
33 847 98 01
21.10 godz. 17:00 Aula
Bi CLUB FILMOWY
Dyskusyjny Klub Filmowy
21.10 godz. 17:00 Multimedia
PORA NA @KTYWNEGO
SENIORA
Dawno temu w naszym mieście. Spotkania z historią
Prowadzi Maria Nitka
22.10 godz. 10:00 Aula

CODEWEEK
12.10 godz. 16:00 Informatorium, Międzypokoleniowe
kodowanie bez komputera
12.10 godz. 18:00 Klasopracownia parter, Speed coding –
kreatywne warsztaty scratcha
CZYTANIE UZDRAWIA
13.10; 27.10 godz. 14:00
Szpital
AKADEMIA RODZICA
Szkolenie „Zasady żywienia
dzieci w wieku 0–3 lat”.
Zajęcia w ramach programu
edukacyjnego 1000 pierwszych dni dla zdrowia
13.10 godz. 16:30 Aula
W ZDROWYM CIELE
ZDROWY DUCH
Zajęcia dla dzieci w wieku
do 7 lat. Zajęcia w ramach
programu edukacyjnego 1000
pierwszych dni dla zdrowia
13.10 godz. 16:30 Informatorium
JAK ZBUDOWAĆ
WIZERUNEK EKSPERTA
Szkolenie w ramach projektu
„Młodzieży! Do dzieła!”
Prowadzi Andrzej Kozdęba
Zapisy w Bibliotece Młodych
osobiście lub telefonicznie
33 847 98 01
14.10 godz. 17:00 Aula

OTWARTE
WARSZTATY
SZKOLENIOWE
DLA MŁODZIEŻY

SŁOWO DAJĘ
Rozważania o wierze
22.10 godz. 18:30 Aula
SPOTKANIE AUTORSKIE
Z GRZEGORZEM KASDEPKE
23.10 godz. 8:15 Aula
ALEJA PISARZY
Odsłonięcie płyty połączone
ze spotkaniem autorskim
z Hanną Krall
23.10 godz. 17:00 Aula
GIMNASTYKA DLA CIAŁA
I JĘZYKA
zajęcia ruchowe z elementami
j. angielskiego
zajęcia na zapisy w Mikroświecie Zabawy osobiście lub
telefonicznie 33 847 98 13
27.10. godz. 17:00 Aula
PORA NA @KTYWNEGO
SENIORA
„To tak jak w kinie” – spotkania z adaptacją filmową
29.10 godz. 10:00 Multimedia
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
dla dorosłych
29.10 godz. 17:30 Sala Konferencyjna
ZABOOKOWANI
Dyskusyjny Klub Książki dla
Młodzieży
30.10 godz. 17:00 Klasopracownia I p.

ZARZĄDZANIE CZASEM
I ENERGIĄ (23 września) –
warsztaty dostarczą wiedzy, jak
w pełni wykorzystywać swoje
zasoby, jak zarządzać swoimi
zadaniami, czasem i energią.
Prowadzi Sylwia Nikko Biernacka, http://machinafotografika.pl/
MANAGER UMYSŁU – METODA ROZWOJU OSOBISTEGO (30 września) –
uczestnicy spotkania dowiedzą
się, jak wykorzystać 100 proc.
swojego umysłu, uzyskać pełną
koncentrację i udoskonalić pamięć. Prowadzi Amadeusz Ley,
http://psychoedukacja.edu.pl/
LEARN2LEARN (7 października) – czyli, od czego zacząć
lub jak wznowić naukę języka
obcego, co zrobić, by utrzymać motywację i systematyczność. Prowadzi Amadeusz Ley,
http://psychoedukacja.edu.pl/
JAK ZBUDOWAĆ WIZERUNEK EKSPERTA, ABY
Z ŁATWOŚCIĄ ZNALEŹĆ
PRACĘ I MIEĆ ŚWIETNE RELACJE Z LUDŹMI
(14 października) – uczestnicy poznają proces budowy
własnego wizerunku i nauczą
się, jak wykorzystać wygląd
zewnętrzny do stworzenia dopasowanego do ich charakteru
wizerunku. Prowadzi Andrzej
Kozdęba, zobacz bloga: http://
jamowie.to/
NOWOMEDIALNA RELACJA (21 października) – podczas warsztatów zostaną wykorzystane takie narzędzia online
jak Animoto, Stupeflix, Canva,
by za pośrednictwem tzw. nowych mediów stworzyć profesjonalną relację z działań projektowych. Prowadzi Mariola
Drosd.
„Młodzieży! Do dzieła!” projekt realizowany jest w ramach
programu grantowego Małopolska Lokalnie, finansowanego przez Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich.

kultura
pejzaż za mgłą

BOGNA WERNICHOWSKA

Galicyjski tornister

B

ył solidny, uszyty z grubej skóry, z przegrodami z szarego
płótna, metalowymi sprzączkami przy klapie.
Nosili go chłopcy – dziewczynkom nie obciążano pleców tornistrami – młodsze
układały przybory szkolne do
wydzierganych czy uszytych
z materiału toreb, a starsze
spinały książki i zeszyty paskami ze skóry zakończonymi
uchwytem. W XIX stuleciu
szkolnych akcesoriów było
zdecydowanie mniej. Podręczników – w młodszych klasach zaledwie dwa – do nauki
czytania i arytmetyki, do tego
najmłodsi uczniowie brali do
szkoły tabliczkę i rysik. Zeszyty – zwane wówczas kajetami,
wymagane były w trzecim roku
nauki, podobnie jak obsadki
i stołowe pióra. Dodajmy do
tego małe liczydła – i można
było zgłębiać szkolną wiedzę.
Tak w niższych, jak i wyższych klasach podręczniki – tej
samej treści – obowiązywały
przez długie lata, stąd kilkoro
rodzeństwa kolejno korzystało
z tych samych książek. Dzieciom przypominano ciągle
o właściwym obchodzeniu się
z wszystkimi przyborami –
oprawianiu książek i kajetów
w jednolity papier dla całego
kompletu, używaniu zakładek
– w żadnym wypadku zaginania stron, a w każdym zeszycie
musiał znajdować się arkusik
bibuły. Dbali o to nie tylko rodzice, ale i nauczyciele, sprawdzając co pewien czas książki
i zeszyty uczniów i wystawiając oceny ze „schludności zeszytów i przyborów” wpisywane później do oceny z całego,
szkolnego roku.
W gimnazjach – aż do lat
20. XX stulecia – ośmioklasowych i na pensjach żeńskich
pulpity w szkolnych klasach
miały wysuwane szuflady,
w których uczniowie przez

nagłaśniamy

cały rok przechowywali tzw.
książki pomocnicze – w rodzaju atlasów, śpiewników, słowników ortograficznych i z języków obcych, a w żeńskich
szkołach zeszyty z wzorami
haftów i wszelkich ręcznych
robótek.
Niektórzy niesforni uczniowie płci obojga wkładali tam
oprawione w przepisowy papier
powieści niebędące bynajmniej
lekturą szkolną i w czasie lekcji wgłębiali się w rozmaite
przygodowe czy romansowe
historie. Nauczyciele zwykle
dość surowo karali podobne
wybryki, niedozwoloną lekturę konfiskowali, zwracając
rodzicom delikwenta podczas
wywiadówki. A w rubryce
oceniającej zachowanie wpisywano odpowiednią uwagę.
Uczennice – uczniowie raczej rzadko – wykazywały nieraz wielką dbałość o wygląd
szkolnych akcesoriów, w czym
pomagały sklepy z galanterią
papierniczą. Oprawiały zeszyty i podręczniki w jedwabisty
czy lśniący tzw. glansowany
papier, zakładki wykonane
były z malowanego pergaminu, atłasu czy grubszego płótna pracowicie ozdobionego
przez same właścicielki czy
osoby zaprzyjaźnione haftem
o motywach roślinnych czy
stosownymi sentencjami. Odpowiedniej treści aforyzmy
zachęcały do wytrwałej pracy,
pilności, pokonywania trudności i temuż podobne. Jeśli
właścicielka opanowała już
nauczaną wówczas we wszystkich szkołach sztukę kaligrafii
– sama pisała te wzniosłe maksymy, jeżeli nie była pewną
swych umiejętności układała
je z kupionych w sklepie z papierniczą galanterią ozdobnych liter.
Czytając
opowiadające
o szkolnych latach w Galicji
wspomnienia, tak sławnych,
jak i nieznanych ludzi pragnących po latach podzielić

się swymi przeżyciami z innymi, trudno oprzeć się wrażeniu, że dbałość o podręczniki
i wszelkie szkolne przybory
była w tamtych czasach bardziej powszechna niż dziś.
Jeśli w rodzinie nie było
młodszych dzieci, na końcu
roku szkolnego zanoszono
komplet podręczników do
antykwariatu albo gratisowo
przekazywano do istniejących
w każdym większym mieście
komitetów wspierających młodzież szkolną. Po wakacjach
książki trafiały do rąk kolejnych uczniów. Komitety te
zbierały też dobrowolne datki na wyprawki szkolne dla
dzieci będących w złej sytuacji
materialnej. Akcję tę wspierali
nawet ludzie niezamożni. Już
latem w sklepach, urzędach
pocztowych, przedsionkach
kościołów, biurach ustawiano
skarbonki z napisem „Na wyprawki szkolne”, a odwiedzający te miejsca wrzucali drobne
i większych nominałów monety.
Z tych centowych często
ofiar zbierały się całkiem poważne sumy. Panie z komitetów, będące osobami szanowanymi i znanymi w mieście
potrafiły później odpowiednio
je spożytkować, uzyskując od
księgarzy i kupców prowadzących sklepy papiernicze znaczne rabaty.
Galicyjski dziennik „Czas”
co roku, pod koniec września zdawał sprawozdanie
z tej akcji, chwaląc zarówno
społeczną ofiarność, jak i zaangażowanie patronujących
komitetom dam. W drugiej
połowie XIX stulecia największą aktywnością w tej dziedzinie odznaczały się: hrabina
Katarzyna Potocka i żona profesora Karola Estreichera –
Stefania z Grabowskich córka
bibliofila i kronikarza z Krakowa – Ambrożego.

Oświęcimska
pisarka

Na tle Starego Miasta

Zofia Wiksel, oświęcimska
literatka i malarka zmarła
26 sierpnia 2015 roku
w Oświęcimiu. Pochowana
została na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
Pochodziła z Warszawy.
Od 1941 roku była aktywnym
członkiem Szarych Szeregów.
Podczas niemieckiej okupacji
kontynuowała naukę
na tajnych kompletach.
Po zakończeniu II wojny
światowej wyszła za mąż
i przeprowadziła się do Krakowa, a później do Oświęcimia.
W pierwszych dniach po
powstaniu „Solidarności”
wstąpiła w szeregi ruchu.
Wielu osobom jest znana
także z wieloletniej aktywności w Uniwersytecie Trzeciego
Wieku działającym w ramach
Oświęcimskiego Centrum
Kultury.
W 2000 roku wydała tomik
poezji pt. „A kiedy cię rzeko
odpłynę”, sześć lat później
zbiór opowiadań pt. „Szepty
historii”, a w 2009 roku ukazał się tomik poezji pt. „Zapach serca”.
Za twórczość prozatorską
i poetycką była doceniana na
regionalnych konkursach
literackich. Jest laureatką m.in.
konkursu literackiego organizowanego przez Regionalne
Stowarzyszenie Twórców
Kultury „Grupa na Zamku”
(Oświęcim 1995), Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
„Pisanie dobre na chandrę”
(Oświęcim 2002), konkursu
literackiego „O gmerk olkuski” (Olkusz 2002), konkursu
poetyckiego w ramach X Festiwalu Papieskiego pn. „Ojca
Świętego Polska światu dała”
(Biały Dunajec 2003). Zajęła
pierwsze miejsce w kategorii
proza w konkursie małych
form prozatorskich „My
i XXI wiek” (Sosnowiec 2006)
i w konkursie literackim „Ręka
seniora” (Kęty 2008).
– In

Ulica Mickiewicza. Przełom lat 50. i 60. XX w.

Ulica Dąbrowskiego obok kościoła parafialnego z widokiem
w stronę mostu. Przełom lat 50. i 60. XX w.

Pracownicy kolei w Oświęcimiu na tle mostu Piastowskiego
i panoramy Starówki. Przełom lat 50. i 60. XX w.

Ku wolności

W

sprawach. A tymczasem za
wielkimi słowami często kryje
się pustka i głupota. Chciałem
ważne sprawy opowiedzieć
prostymi słowami”. Autor poruszył różnorodne kwestie, ujmując człowieka – jednostkę
jako podmiot w relacji z m.in.
nauką, prawem, religią, społeczeństwem. Posłużył się
przy tym obszernym materiałem źródłowym, nawiązał do
faktów, sugerując jednak, że
nie ma obiektywnego świata,
a wszystko, co nas otacza, jest
iluzją, która ulega nieustannym
zmianom. Podmiotowość człowieka związana jest z wolnością. Zatem ograniczenia, jakie
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prezentuje Łukasz szymański

kamila drabek

padła mi w ręce
przedziwna książka. „Ucieknij z więzienia”
Zbigniewa Dylewskiego.
Nie jest pozycją naukową ani
poradnikiem, może dałoby się
ją zakwalifikować do literatury popularnonaukowej. Autor
zachęca do osobistej refleksji,
rozprawy z różnymi poglądami,
przekonaniami, prawdami, jedynie słusznymi wersjami, stereotypami itp.
W Internecie znajduję blog
Dylewskiego, który tak komentuje swój utwór: „Ludziom
Z. Dylewski, Ucieknij z więwydaje się, że jak używają wielzienia,
Novae Res, Gdynia 2012
kich słów, to mówią o ważnych

WRZESIEŃ 2015

on posiada, są jego własnym
wytworem. Czy w takim razie
wystarczy sobie uświadomić,
że można je łatwo pokonać?
A może znikną w obliczu świadomości, iż są iluzją, w którą
się wierzy?
Książkę można czytać od
deski do deski albo wybrać interesujące kwestie i na nich się
skupić. Napisana jest w sposób
zrozumiały, układ graficzny
treści sprawia, że łatwiej można
przyswoić informacje – a jest
ich naprawdę wiele. Zastanawiam się, czy autor uciekł
z więzienia, o którym napisał.
I czy ucieczka nie jest iluzją…

Ulica
Dąbrowskiego.
Zdjęcie na tle
kościoła parafialnego.
Lata 70. XX w.
Z albumu
rodzinnego
Piotra Knapika

sport
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W oświęcimskiej hali lodowej rozegrano kolejną edycję
zawodów o „Puchar im. Krystyny Mydlarz”

Łyżwiarze otworzyli sezon

Fundatorem nagrody
jest Wydawnictwo

KUPON
krzyżówka 9/2015
Litery uporządkowane od
1 do 26 utworzą rozwiązanie
– myśl Homera, które wraz
z kuponem nr 9 naklejonym na kartę pocztową
należy dostarczyć do
14 października 2015 r. do
redakcji GZO, Oświęcimskie
Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24 w Oświęcimiu.
Na zwycięzcę losowania
czeka nagroda książkowa.
Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 8/2015
brzmi: „Głupi pośpiech
nie zwiększa tempa”.
Nagrodę książkową
ufundowaną przez
Wydawnictwo
Novae Res otrzymuje
p. Marian Dąbrowa
z Oświęcimia.
Gratulujemy i prosimy
o kontakt z redakcją.

Poziomo:
1. Szklany z zakrętką;
2. Jordanowski dla dzieci;
3. Mebel do spania;
4. Duże miasto w Kanadzie;
Pamiątka, upominek;
5. Nabyta skłonność;
6. Kopiuje obrazy do komputera;
* Pokaz, rewia;
7. Należne autorytetowi;
8. Miasto nad Wisłoką;
* Podlega leśniczemu;
9. Obok refrenu w piosence;
10. Drobny deszczyk;
* Pokarm wabiący zwierzynę;
11. Chiński na kimono;
12. Mięso na bite kotlety;
13. Uczy się sam, a zdaje w szkole;
14. Kica po polach;
15. Gangrena;
16. Urzędnik portowy;
17. Przyjaciel Obelixa;

Pionowo:
A) Jeden z muszkieterów;
* Rywal Yamahy;
B) Srebrny Glob;
C) Amerykański step;
* Rozbrzmiewa z wieży mariackiej;
D) Trunek babuni;
E) Z podmiotem i orzeczeniem;
* Śmiechu w lunaparku;
F) Strumień, potok;
G) Ćwiczenie gimnastyczne;
* Sprzedaż towarów za granicę;
H) Nacja;
I) Kosmetyk wzmacniający włosy;
* Panieński przed ślubem;
J) Taneczna partnerka igły;
K) Budka z prasą;
* Unia Belgii, Holandii i Luksemburga;
L) Skrzydlaty koń;
Ł) Owoc z pestką;
M) Okręg, rewir;
N) Interwał muzyczny;
O) Przesadnie pobożny, bigot;
P) Nie zawsze w parze z praktyką.

ogłoszeniA DROBNE
Nagrobki z montażem.
Napisy w kamieniu.
Oświęcim, ul. Jagiełły 75A.
Tel. 33 842 70 03, 504 923 169
lub 504 873 975
Niemiecki od podstaw
Tel. 513 606 778

GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ

Pracuj jako Opiekun/ka osób
starszych w Niemczech.
Masz doświadczenie w Opiece?
Zgłoś się do nas.
Zarób do 3000 euro za wyjazd
do Niemiec.
Promedica24
kontakt 506 289 107

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

KOLEJNE WYDANIE
„Głosu Ziemi
Oświęcimskiej”
19.10.2015 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
e-mail: biuro@topromo.pl
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Za nami piąta edycja zawodów
o „Puchar im. Krystyny Mydlarz”. Ta oświęcimska impreza
tradycyjnie otwiera nowy sezon łyżwiarski. Z bardzo dobrej
strony pokazali się gospodarze.
Reprezentanci UKŁF Unii, prowadzeni przez Iwonę Mydlarz-Chruścińską i Ewę Lofek, wywalczyli sześć złotych, jeden
srebrny i dwa brązowe medale.
Rywalizowano w sumie w podziale na sześć kategorii wiekowych. O medale walczyli seniorzy, juniorzy oraz młodzieżowcy
w klasie brązowej, srebrnej,
złotej i novice. Tylko w parach
tanecznych zaprezentowali się
seniorzy oraz juniorzy.
Wśród solistek klasy srebrnej
na drugim miejscu podium
stanęła reprezentantka UKŁF
Unii – Alina Gimbiej. W tej
samej kategorii solistów startował tylko jeden zawodnik
– Krystian Tokarczyk z Oświęcimia. Podobnie było w grupie
solistów klasy złotej. Na lodzie
zaprezentował się Andrzej Nakonieczny (UKŁF Unia).

Utalentowane solistki
z UKŁF Unii Oświęcim –
Aleksandra Mędela (z lewej)
i Inez Nosal
Fot. mac

Z kolei pierwsza pozycja w klasie złotej solistek przypadła
zawodniczce UKŁF Unii. Złoto wywalczyła Amelia Konik.
W kategorii solistów novice I
startowało trzech łyżwiarzy.
Wygrał Jakub Lofek (UKŁF
Unia), a trzecie miejsce zajął
jego klubowy kolega – Adrian
Filanowski. Dwa krążki padły
łupem reprezentantów UKŁF

Unii także wśród solistek novice II. Zwyciężyła Magdalena
Zawadzka, przed Mają Marczak (Euro 6 Warszawa) i Anną
Jaromin (UKŁF Unia). Tradycyjnie nie zawiodła Elżbieta
Gabryszak (UKŁF Unia), która
była bezkonkurencyjna wśród
juniorek. Oświęcimianka wyprzedziła zawodniczki toruńskiego Axla – Annę Rudolf
i Agnieszkę Rejment.
Oświęcimianie poza podium:
Klasa srebrna, solistki – 5. Joanna Śnieżek, 6. Inez Nosal,
13. Emilia Kiełbaśnik, 14. Oliwia Mąsior.
Klasa złota, solistki – 6. Karolina Zielke, 9. Aleksandra
Mędela, 14. Tatiana Kasprzyk,
15. Daria Wójcik.
Klasa novice I, solistki – 5. Nikola Adamczyk, 6. Zuzanna
Mędela, 7. Oliwia Pytkowicz,
11. Klaudia Malena.
Juniorzy, soliści – 5. Sebastian
Szymłowski, 6. Krzysztof Harmata.
– mac

Dziesięć punktów hokeistów Unii w czterech pierwszych
meczach nowego sezonu

Lider z Oświęcimia!
Dopiero bytomska Polonia
zatrzymała oświęcimską drużynę. Ślązacy wygrali przy
Chemików po dogrywce 3:4,
choć przegrywali już 2:0 i 3:1.
Biało-niebiescy obronili jednak
pozycję lidera, ale mają o jeden
mecz rozegrany więcej.
Wcześniej pokonali opolskiego Orlika 3:2 na inaugurację
w Oświęcimiu i sensacyjnie
rozbili mistrzów Polski z Tychów 6:2.
W pierwszym wyjazdowym
spotkaniu wygrali w Janowie
z Naprzodem 5:2.
Na spotkanie z Polonią Bytom
szczególnie mobilizowali się
oświęcimscy kibice. Nad klubem pojawiły się bowiem czarne chmury. Trudna sytuacja
finansowa sprawiła, że zespół
może nie dotrwać do końca
sezonu. Fani w liczbie blisko
dwóch tysięcy zasiedli na trybunach oświęcimskiej hali lodowej i głośnym dopingiem
wspierali swych ulubieńców.
Zaczęło się po myśli gospodarzy. Unia objęła prowadzenie
podczas gry w liczebnej przewadze. Na listę strzelców wpisał się Lubomir Vosatko, który
zamienił na gola dokładne dogranie Sebastiana Kowalówki.
Na 2:0 w osłabieniu podwyższył Peter Tabacek. Słowak
z „polskimi papierami” wykorzystał sytuację sam na sam
z bramkarzem.
Później przebudzili się bytomianie. Polonia „ukłuła” po
raz pierwszy za sprawą Marti-

W rozegranym awansem meczu oświęcimianie sensacyjnie pokonali tyski GKS 6:2
Fot. mac

na Przygodzkiego, który trafił
w „okienko”. W odpowiedzi na
3:1 podwyższył Maciej Szewczyk.
Wydawało się, że kolejny
komplet punktów pozostanie
w grodzie nad Sołą... Nic z tego.
Goście nie zamierzali się poddawać i w trzeciej tercji dwukrotnie pokonali Przemysława
Witka.
Potrzebna była zatem dogrywka, podczas której decydujący
cios zadał Marcin Słodczyk.
– Jesteśmy po prostu niepocieszeni – kręcił głową po meczu
z Polonią napastnik Unii Peter
Tabacek. – Dwukrotnie mieliśmy dwubramkową zaliczkę
i nie potrafiliśmy jej obronić.
Dwa gole dla rywali padły po
prostych błędach, a dwa kolejne po krążkach odbijanych
rykoszetem od naszych zawodników. Szkoda, bo powinniśmy
ten mecz wygrać w regulaminowym czasie.

Tymczasem zamiast trzech
punktów, mamy tylko jeden –
powiedział Peter Tabacek.
Unia Oświęcim – Polonia Bytom 3:4 po dogrywce (2:0, 1:1,
0:2, 0:1)
Bramki: 1:0 Vosatko (Kowalówka, Adamus) 8, 2:0 Tabacek 12,
2:1 Przygodzki (Salamon, Frączek) 25, 3:1 Szewczyk (Haas,
Piotrowicz) 35, 3:2 Owczarek
(Cunik, Frączek) 50, 3:3 Cgojevs
(Dybaś, Frączek) 55, 3:4 Słodczyk 65. Sędziowali: Paweł Meszyński (Warszawa) oraz Wiktor
Zień i Paweł Pomorzewski.
Kary: 6 i 6. Widzów: 2000.
UNIA: Witek – Vosatko, Bezuska, Adamus, Tabacek, Kowalówka – Gabryś, Modrzejewski, Wojtarowicz, Danecek,
Budzowski – Popela, Fiedor,
Piotrowicz, Haas, Szewczyk –
Paszek, Wanat, Malicki. Trener:
Josef Dobosz.
– mac
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Starzy znajomi w finale piłkarskiego Pucharu Polski na Solarze trzecioligowym wiceliderem!
szczeblu oświęcimskiego podokręgu

Kapitalna seria zespołu
z Plant

Soła czy Niwa?

Znamy finalistów Pucharu Polski na szczeblu oświęcimskiego
podokręgu. Po raz kolejny o to
trofeum powalczy Soła Oświęcim (trzecia liga) i Niwa Nowa
Wieś (okręgówka). Te zespoły
w półfinałach wyeliminowały
reprezentantów klasy A.
Solarze pokonali na wyjeździe
Team Sport Hejnał Kęty, a nowowsianie wyrzucili za burtę
pucharowych rozgrywek Strumień z Polanki Wielkiej.
Finaliści nie mieli większych
problemów z udowodnieniem
swojej wyższości nad niżej notowanymi ekipami. Niwa Nowa
Wieś wygrała w Polance Wielkiej 3:1, choć po pierwszych
45 minutach tylko remisowała

1:1. Strumień niespodziewanie
objął prowadzenie po rzucie
wolnym pośrednim, skutecznie
zamienionym na gola przez Mariusza Gałgana. Później trafiali
jednak już tylko podopieczni
Kamila Żmudy. Najpierw z karnego wyrównał Mariusz Piskorek, a w ostatnim kwadransie
dwa trafienia dorzucił Łukasz
Łęcki. Niwa kończyła mecz
w „dziesiątkę”, gdyż w końcówce drugą żółtą i w konsekwencji
czerwoną kartką ukarany został
Mateusz Śleziak.
Przekonywujące zwycięstwo
odniosła też trzecioligowa Soła.
W składzie oświęcimian zabrakło kilku wartościowych piłkarzy, którym trener Sebastian

Stemplewski dał odpocząć. Nie
przeszkodziło to jednak solarzom w pewnym awansie do
finału.
Goście już po 20 minutach
prowadzili 0:2 i wszystko w zasadzie było w tym spotkaniu
jasne. Najpierw Jakub Snadny
prostopadłym podaniem uruchomił Przemysława Knapika,
a ten dokładnie przymierzył
przy słupku. Kęczan pogrążył
Snadny. Były napastnik Cracovii uderzeniem z dystansu
zaskoczył bramkarza Hejnału.
– Po prostu zrobiliśmy swoje –
ocenia Sebastian Stemplewski,
grający trener solarzy. – Przyjechaliśmy do Kęt, aby wygrać
i awansować do finału. Szybko
strzeliliśmy dwa gole i mogliśmy kontrolować wydarzenia
na boisku. Nie ukrywam jednak, że dla nas priorytetem są
rozgrywki ligowe – stwierdził
szkoleniowiec Soły.

Półfinały PP na szczeblu oświęcimskiego podokręgu:
Strumień Polanka Wielka –
Niwa Nowa Wieś 1:3 (1:1)
Bramki: 1:0 Gałgan 25, 1:1 Piskorek 32 (karny), 1:2 Łęcki 78,
1:3 Łęcki 90.
Team Sport Hejnał Kęty – Soła
Oświęcim 0:2 (0:2)
Bramki: 0:1 Knapik 15, 0:2
Solarze będą bronili Pucharu Polski na szczeblu podSnadny 20.
okręgu
– mac
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Sześcioma wygranymi z rzędu
mogą się pochwalić piłkarze
oświęcimskiej Soły! Dzięki
temu zajmują pozycję wicelidera trzeciej ligi ze stratą tylko
jednego punktu do prowadzącego KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. Takiego początku
sezonu nie spodziewali się najwięksi optymiści wśród futbolowych kibiców w Oświęcimiu.
Soła zaczęła sezon od porażki na swoim obiekcie z KSZO
Ostrowiec. Później przyszła
jednak kapitalna seria.
Podopieczni Sebastiana Stemplewskiego pokonali u siebie
Wisłę Sandomierz (4:1), Spartę
Kazimierza Wielka (4:0) i Spartakusa Daleszyce (1:0). Z kolei
na wyjeździe wygrali z ekipami
Porońca Poronin (1:0), Czarnych Połaniec (2:0) oraz rezerwami krakowskich „Pasów”
(2:1).
Ostatnim
rywalem
Soły
w Oświęcimiu był Spartakus
Daleszyce. Zespół beniaminka
okazał się wyjątkowo wymagającym przeciwnikiem. Gospodarze mogli objąć prowadzenie
na początku drugiej odsłony,
ale uderzenie Pawła Cygnara
wylądowało na poprzeczce.
Oświęcimianie długo nie potrafili znaleźć sposobu na mądrze
grających rywali i wszystko

Solarze znakomicie spisują się w rozgrywkach trzeciej
ligi
Fot. mac

wskazywało na to, że mecz zakończy się podziałem punktów.
Tymczasem w ostatniej akcji
spotkania piłkę do siatki posłał
Arkadiusz Czapla. Ten zawodnik pojawił się na boisku dopiero w 73. minucie i wykazał
najwięcej sprytu w podbramkowym zamieszaniu. To było wyjątkowo cenne trafienie...
– Jest olbrzymia radość, bo
zwycięstwa w takich okolicznościach zawsze szczególnie smakują – mówi Sebastian Stemplewski, trener Soły Oświęcim.
– Nie są to jednak przypadkowe trzy punkty. Nasza drużyna
była bardzo uparta w dążeniu
do celu. Walczyliśmy do końca
i udało nam się wygrać mecz

charakterem i wolą walki. Brawa należą się całemu zespołowi
– powiedział Sebastian Stemplewski.
Soła Oświęcim – Spartakus
Daleszcyce 1:0 (0:0)
Bramka: 1:0 Czapla 90+3. Sędziował: Rafał Pąchalski (Kraków).
Żółte kartki: Ząbek, Wadas –
Skrzypek, Kabaniuk. Widzów:
200.
SOŁA: Koper – Wadas, Ząbek, Drzymont, W. Jamróz –
Gleń (65. J. Jamróz), Dynarek,
Wowra (84. Szewczyk), Hałgas
– Cygnar, Snadny (73. Czapla).
Trener: Sebastian Stemplewski.
– mac

Oświęcimscy kick-boxerzy walczyli w Rabce podczas gali
Piłkarze oświęcimskiej Unii w środku stawki rozgrywek „Battle of Warriors”
okręgówki

Błyskawiczna decyzja

Zwycięstwo i kontrowersyjna
porażka

Już po dwóch kolejkach nowego sezonu posadę trenera
piłkarzy Unii stracił Jakub Korba! To efekt remisów na starcie
rozgrywek. Jego następcą został Sławomir Frączek, który
ostatnio pracował w Chełmku.
Przed nim jasno sprecyzowany
cel, czyli walka o mistrzostwo
i awans. Póki co, biało-niebiescy plasują się w środku stawki
okręgówki.
Przed inauguracją dokonano
sporych wzmocnień personalnych. Do zespołu dołączyło aż
pięciu nowych graczy. Pozyskano Przemysława Dudzica
(Niwa Nowa Wieś), Tomasza
Kozioła (Walcownia Czechowice-Dziedzice), Łukasza Pactwę (Nadwiślanin Gromiec),
Konrada Handzlika (Soła Łęki)
oraz Karola Wąsika (LKS Jawiszowice). Wrócił też Adrian
Dwornik, który ostatnio przebywał poza granicami kraju.
Unia wydaje się więc murowanym faworytem do awansu.
Tymczasem oświęcimianie na
starcie rundy jesiennej zaliczyli klasyczny falstart. Najpierw
zremisowali 1:1 na boisku beniaminka z Ryczowa, by w drugiej kolejce uzyskać identyczny

– Kolejne rundy były bardzo
wyrównane, ale niestety decyzją sędziów Kacper przegrał na
punkty. Moim zdaniem walka
Kacpra i Patryka była najlepszą
w dotychczasowych edycjach
„Battle of Warriors” na zasadach
K-1 – dodaje Mariusz Pawlus.
W walce wieczoru (do 75 kg)
Kacper Urbańczyk zmierzył
się z Patrykiem Kocajem (kat
– 75 kg). Stawką był pas organizacji BOW. To było najbardziej
ekscytujące starcie podczas gali
w amfiteatrze w Rabce-Zdroju.
– Ta arena sprawdziła się doskonale. Świetna oprawa i komplet
publiczności pozwalały poczuć
atmosferę wielkiego święta
i niezapomnianego widowiska
– twierdzi sensei Pawlus.
Z kolei walczący w piątej walce
Bartosz Fryc pokonał na punkty Bartłomieja Domalika (kat.
do 75 kg). Pojedynek przebiegał pod dyktando oświęcimianina, który doskonale realizował plan treningowy.
– Niskie kopnięcia, kolana na
korpus i świetny boks był przeszkodą nie do przejścia dla reBartosz Fryc (z lewej) odniósł w Rabce-Zdroju przekonu- prezentanta gospodarzy – pojące zwycięstwo
wiedział Mariusz Pawlus.
Fot. mac
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rezultat w spotkaniu na swoim
stadionie z Nadwiślaninem
Gromiec.
Działacze zareagowali błyskawicznie i „podziękowali” grającemu trenerowi – Jakubowi Korbie.
Ten bezsprzecznie utalentowany
szkoleniowiec młodego pokolenia prowadził Unię w 70 meczach, w których oświęcimianie
wywalczyli 144 punkty. Jego rolę
przejął Sławomir Frączek.
Pod jego wodzą zespół wygrał
dwa mecze, jeden zremisował
i jeden przegrał. Już w trzeciej
kolejce doszło do oświęcimskich derbów. Rezerwy Soły na
własnym boisku mierzyły się
z Unią. O wszystkim zadecydował rzut karny, podyktowany
za faul Konrada Kasolika na
Przemysławie Dudzicu. Do piłki ustawionej na 11 metrze
podszedł sam poszkodowany
i szansy nie zmarnował.
Udanie zatem w roli trenera
biało-niebieskich zadebiutował
Sławomir Frączek.
– Z przebiegu gry bardziej sprawiedliwym wynikiem byłby
z pewnością remis – przyznaje
Sławomir Frączek, trener Unii.
– Cieszymy się, że udało się
zdobyć tego jednego gola, da-

jącego nam upragnione trzy
punkty. Ważne, że zagraliśmy
na „zero z tyłu”, choć młodzież
Soły mocno nas postraszyła.
Mam nadzieję, że ta wygrana
jest dobrym prognostykiem
na przyszłość – dodaje trener
Frączek.
Później biało-niebiescy sensacyjnie polegli w Paszkówce.
Oświęcimianie przegrali 3:2,
choć dwukrotnie obejmowali
prowadzenie. Najpierw z rzutu karnego celnie przymierzył
Przemysław Dudzic. Na wyrównującego gola gospodarzy,
skutecznie na krótko przed
przerwą odpowiedział Daniel
Boba. W ostatnim kwadransie
to jednak piłkarze Dębu dwukrotnie pokonali Przemysława
Kubasa i komplet punktów pozostał w Paszkówce.
W piątej serii podopieczni Sławomira Frączka w szczęśliwych
okolicznościach zremisowali
u siebie z Niwą Nowa Wieś 1:1,
zdobywając gola na wagę punktu już w doliczonym czasie gry
(Damian Nowotarski). Wygrana przyszła wreszcie w Osieku,
gdzie Unia zwyciężyła miejscową Brzezinę 3:1.
– mac

Kacper Urbańczyk i Bartosz
Fryc z bardzo dobrej strony
pokazali się podczas trzeciej
edycji gali „Battle of Warriors”
w Rabce-Zdroju. Obaj zebrali
od obserwatorów pochlebne
recenzje. Tych reprezentantów
Oświęcimskiego Klubu Karate
z sekcji kick-boxingu nie trzeba
kibicom sportów walki w gro-

dzie nad Sołą specjalnie przedstawiać.
Trener oświęcimian, sensei
Mariusz Pawlus jest bardzo zadowolony z ich postawy.
– Kacper Urbańczyk w pierwszej rundzie po silnym lewym
sierpowym doprowadził do
liczenia zawodnika z Rabki –
mówi sensei Mariusz Pawlus.
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