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Raport „Głosu”

Lato w mieście
miejska oferta dla spędzających wakacje w oświęcimiu

Tym, którzy pozostali w mieście, zwłaszcza
dzieciom, nie musi się wcale nudzić. Oferta
miejskiej akcji „Lato w mieście” uwzględnia
wiele atrakcyjnych form spędzenia letniego
wypoczynku.
Jedną z nich jest możliwość skorzystania z seansów kinowych w
Oświęcimskim Centrum Kultury.
W każdy czwartek lipca o godzinie 10.00 najmłodsi mieszkańcy
Oświęcimia będą mogli zobaczyć
interesujące pozycje filmowe. BiReklama

let kosztuje tylko 5 zł. Inną formą
wakacyjnej oferty jest możliwość
skorzystania z basenu. Bilet dla
młodzieży z miasta ze szkół podstawowych i gimnazjów kosztuje
jedynie 3 zł. Wiele dzieci nie będzie
miało okazji wyjechać na wakcje.

Stąd w trzech szkołach będą organizowane półkolonie. Również
organizacje pozarządowe przygotowały oferty wyjazdowe. Szczegółowy plan akcji zamieszczamy
w numerze na s. 10. Na „Lato w
mieście” Urząd Miasta przeznaczył
ponad 70 tys. zł.
Jeśli kogoś zmęczy upał i chciałby
ochłodzić się, na przykład w Sole
bądź w zalewie na Krukach, to
powinien sprawdzić, czy kąpiel
w tych miejscach nie jest zabroniona. Policjanci przypominają, że
w Oświęcimiu nie ma strzeżonych
kąpielisk. Pamiętajmy, aby zawsze
zachować rozsądek nad wodą –
skoki do wody są bezpieczne tylko
na basenie. Brawura może zmienić nasze życie – przestrzega Jerzy Raczkowski, który skacząc do
wody uszkodził kręgosłup szyjny.
Zwrócić też trzeba uwagę na czystość wody. W momencie oddawania „Głosu” do druku w rzece
Sole jakość wody nie odpowiadała
wymaganiom z uwagi na zanieczyszczenie bakteriologiczne, natomiast w kąpielisku Kruki można
było spokojnie się kapać. Co dwa
tygodnie na stronie internetowej
sanepidu www.wsse.krakow.pl zamieszczane są aktualne komunikaty o czystości wody w kąpieliskach
na terenie całego powiatu.
Stąd też mieszkańcy naszego miasta korzystają z interesujących letnich ofert lokalnych biur podróży.
Reporterka „Głosu” dowiedziała
się, że w tym roku kierunek wakacyjnych wojaży oświęcimian prowadzi najczęściej w stronę Egiptu, Turcji Egejskiej oraz Riwiery,
Tunezji i Grecji. Jest to tendencja
utrzymująca się już od kilku lat.
Dla koneserów modna okazała się
w tym sezonie Kuba oraz Meksyk.
Dotychczas takie wycieczki cieszyły się dużym powodzeniem jedynie
na wiosnę. Oczywiście nie każdy
portfel rodzinny uniesie wydatki
na takie zagraniczne wojaże.
Niezależnie od tego, czy planujemy
jakiś dłuższy wyjazd czy też nie,

musimy pamiętać o bezpieczeństwie. Często zdarza się, że gdy
my wypoczywamy, inni wykorzystują naszą nieuwagę do niecnych
celów. Złodzieje tylko czekają na
chwilę naszej nieuwagi bądź rozkojarzenie. Wakacje to dla nich
czas owocnych żniw. Policja zatem
apeluje, abyśmy podczas wyjazdów pilnowali się nawzajem i byli
czujni, kto znajduje się w naszym
otoczeniu. Szczególną ostrożność
należy zachować w momencie, gdy
nagle zacznie się wokół nas robić
sztuczny tłok, ponieważ powodują
go sami złodzieje. Pamiętajmy też
o odpowiednich zabezpieczeniach
naszych mieszkań i domów. Informujmy sąsiadów o terminach
wyjazdów i powrotów, poprośmy
o zabieranie wszelkich ulotek i gazetek spod drzwi, bo stanowią one
sygnał, że nie ma nikogo w domu.
To drobne działania, które pomogą
uniknąć nieprzyjemnych wakacyjnych „atrakcji”.
– In
Reklama
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Wieża prawie gotowa
Choć prace remontowe wieży zamkowej są prawie ukończone, to do
20 sierpnia potrwają jeszcze roboty związane z odtworzeniem i odpowiednim wyeksponowaniem dla
zwiedzających muru obronnego
przy wschodniej bastei wraz z zadaszeniem, a także jej historycznych fundamentów. Wykończenia
wymaga jeszcze pomost pomiędzy
wieżą a zamkiem, którym z wysokości poddasza będzie można dostać się do wieży. Teren zostanie
uporządkowany, wybrukowany.

Nowe godziny pracy Urzędu
Od 1 lipca 2009 r. w Urzędzie Miasta będę obowiązywać nowe godziny
pracy. W poniedziałki, środy i czwartki Urząd będzie czynny, tak jak do tej
pory, tj. od 7.30 do 15.30. Z kolei we wtorki od 7.30 do 17.00. W piątki
Urząd będzie otwarty od 7.30 do 14.00. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania godzin pracy urzędników do obowiązujących przepisów
prawnych oraz godzin pracy w Starostwie Powiatowym. Zmieniają się
również godziny otwarcia kasy – poniedziałek, środa, czwartek od 7.30
do 15.15, wtorek od 7.30. do 16.30, piątek od 7.30 do 13.30.

Modernizacja lodowiska
W tym roku miasto planowało zmodernizować system instalacji chłodzenia lodowiska w związku z decyzją firmy Sythos o zaprzestaniu dostarczania amoniaku z końcem roku. – Udało się jednak dzięki przychylności
prezesa firmy Synthos Dariusza Krawczyka wynegocjować przedłużenie
umowy na dostawę środka chłodzącego do kwietnia przyszłego roku. Miasto będzie miało czas na przygotowanie inwestycji, tak aby ruszyła ona
zaraz po zakończeniu rozgrywek ligowych w kwietniu 2010 r. W sierpniu przyszłego roku oświęcimscy hokeiści i łyżwiarze figurowi będą mogli
rozpocząć treningi na zmodernizowanym już obiekcie – mówi prezydent
Janusz Marszałek.

„Tęcza” do wyburzenia
Podczas majowej sesji Rady Miasta radni podjęli uchwałę o całkowitym
wyburzeniu obiektu „Tęczy”. Obecnie przygotowywane są dokumentacja
techniczna oraz pozwolenia na prace wyburzeniowe. Wszystko wskazuje
na to, że jeszcze w tym roku uda się zlikwidować ten szpęcący serce Starego Miasta obiekt.

Podróże z odciskiem
Odcisk palca właściciela to nowa zakodowana informacja, którą będą zawierały paszporty wydawane po 29 czerwca tego roku. W biurze paszportowym w Oświęcimiu mieszczącym się w budynku Starostwa Powiatowego
również można zgodnie z nowymi wymogami złożyć wniosek o wydanie
paszportu i odebrać go. Opłata za wydanie paszportu z odciskami palców
nie ulegnie zmianie, tak samo jak wygląd dokumentu. Jak zapowiadają
urzędnicy, czas oczekiwania na odbiór nie wydłuży się i będzie trwał, tak
jak wcześniej, około miesiąca. Istotny jest także fakt, że wszystkie paszporty zachowują ważność do daty, która jest w nich zapisana.

Ratunek dla życia
Oświęcimska Maltańska Służba
Medyczna wzbogaciła się o defibrylator. Dar przekazał Martin
Preuss z Malteser Hilfsdienstd
Amberg-Sulzbach, jednocześnie
członek Lions Club Oświęcim –
Miasto Pokoju.
– Zgodnie z obietnicą, przywiozłem dla was urządzenie ratujące
życie ludzkie i pozdrowienia od
maltańczyków z Niemiec – powiedział podczas przekazania defibrylatora
Martin Preuss. Maltańczycy nie kryli zadowolenia z otrzymanego defibrylatora, podkreślają, że to nie jedyna pomoc, jaką otrzymali od swoich niemieckich kolegów.
– Tylko tego urządzenia brakowało w naszej profesjonalnie wyposażonej
karetce, w której jest miejsce dla sześciu osób, w tym cztery do reanimacji. Jest to obecnie najlepiej wyposażona karetka w Polsce wśród służb
maltańskich – podkreśla Andrzej Dziędziel, szef oświęcimskiej Maltańskiej
Służby Medycznej.
Przekazane urządzenie pozwala na odczytanie zapisu EKG oraz przekazanie go do odpowiednich służb medycznych w szpitalu. Trzy lata temu maltańska karetka była samochodem do przewozu osób niepełnosprawnych,
a rok później w pełni wyposażoną karetką ratunkową.
– In

Nowoczesne warunki
Od lipca pełną parą ruszą prace związane z powstaniem w Szpitalu Powiatowym
w Oświęcimiu nowoczesnego bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni.
Nowe pomieszczenia wyposażone
zostaną w nowoczesny sprzęt medyczny. W części dawnej kuchni, po
remoncie będą trzy sale operacyjne
z pełnym zapleczem oraz salą pooperacyjną, mające wysokie standardy. Zaś w przypadku centralnej
sterylizatorni nowy obiekt uzyska
wszystkie wymogi, począwszy od
dezynfekcji poprzez wstępną do
pełnej sterylizacji. W pomieszczeniach zostaną zainstalowane
dwa nowoczesne aparaty: parowy
i gazowo-parowy oraz dodatkowe
urządzenia sterylizujące. W efekcie oświęcimski szpital zyska pełny
ciąg technologiczny spełniający
surowe normy jakościowe.
W ramach robót budowlanych
wykonana będzie między innymi:
wentylacja, instalacja gazów medycznych, wodno-kanalizacyjna
oraz dwa szyby dla wind towarowo-osobowych.
Wartość całej inwestycji, czyli
przebudowę oraz zakup i instalację
sprzętu medycznego oszacowano
na 13,5 mln zł. 40 proc. tej kwoty,
czyli ok. 5 mln zł pokryje powiat
oświęcimski z własnego budżetu, reszta będzie uzupełniona ze
środków unijnych, pochodzących
z MRPO, a także w niewielkiej części z funduszy ZZOZ.

– W skali ostatnich dwóch lat,
jak nigdy dotąd, zainwestowano
ponad 20 mln zł w Szpital Powiatowy w Oświęcimiu. Większość
środków pochodzi z budżetu powiatu. Dzięki takiemu podejściu
będziemy mogli już w niedługim
czasie pochwalić się nowoczesną

placówką, w której to, co niezbędne, czyli OIOM, blok operacyjny,
centralna sterylizatornia, centrum
kardiologiczne, lądowisko dla helikopterów będzie nowoczesne i niezwykle funkcjonalne. Cieszę się, że
wykorzystaliśmy fundusze unijne,
bo konkursy zostały rozstrzygnięte i prawdopodobnie do roku 2013
nie będzie już możliwości pozyskania dodatkowych środków UE na
remonty szpitali – powiedział Józef
Kała, starosta oświęcimski.
Zakończenie inwestycji przewiduje się na koniec lutego przyszłego
roku.
– In

Korki i wzmocnienia
Nikogo nie trzeba przekonywać o konieczności remontu mostu Jagiellońskiego w Oświęcimiu. Fatalny stan nawierzchni spowodowany dużym natężeniem ruchu na drodze krajowej nr 44 powoduje nerwy i frustracje kierowców.
Jednak trzeba uzbroić się w cierpliwość, bowiem roboty drogowe
oznaczają trzy- i półmiesięczne
utrudnienia w ruchu spowodowane całkowitym zamknięciem
mostu Jagiellońskiego dla ruchu
samochodowego i pieszego.
Inwestorem przebudowy mostu
w ciągu drogi krajowej nr 44 jest
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, a koszt wyniesie ponad 7 mln
zł. Roboty potrwają do 4 października 2010 roku. Przetarg na wykonanie wygrało konsorcjum czterech
firm, umowę podpisano już początkiem czerwca. Przebudowa mostu
Jagiellońskiego jest realizowana
w ramach tak zwanego systemu
„zaprojektuj i wybuduj”.
– Pierwsze dwa miesiące inwestycji, czyli okres do końca lipca
to etap projektowania organizacji
ruchu na czas realizacji. Natomiast
od 1 sierpnia planujemy rozpocząć
roboty. Dlatego od 1 sierpnia do
16 listopada trzeba się spodziewać
znacznych utrudnień w ruchu.
Zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez wykonawcę zaplanowano zamknięcie mostu oraz
ulicy Legionów od ronda do ronda
i poprowadzenie objazdów przez

miasto dla samochodów osobowych, a dla ruchu ciężarowego
przez drogi wojewódzkie. Chciałabym podkreślić, że zależy to jednak
od uzgodnień, jakie poczyni wykonawca z zarządcami tych dróg. Jeśli
nie będzie możliwy taki wariant, to
w ostateczności zmuszeni będziemy wprowadzić ruch wahadłowy,
co nie jest korzystne ani dla kierowców, ani ze względu na technologiczne możliwości wykonania –
informuje Agnieszka Wachowska,
zastępca dyrektora ds. zarządzania
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drogami i mostami krakowskiego
oddziału GDDKiA.
Prócz nowej nawierzchni mostu
poprawiony zostanie stan izolacji,
balustrad, oświetlenia ulicznego
oraz odwodnienia, konstrukcji nośnej i podpór wysłużonego mostu.
Następnym etapem tej inwestycji
będą roboty podobiektowe, czyli
kanalizacyjne, antykorozyjne oraz
poszerzenie i wykonanie chodników w formie ciągów pieszo-rowerowych i oświetlenia.
– In
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Pasaż konfliktu
Kupcy z pasażu przy ul. Śniadeckiego 23–39
otrzymali z Zarządu Budynków Mieszkalnych
trzymiesięczne wypowiedzenia najmu zajmowanych lokali handlowych.

Do końca sierpnia muszą zamknąć
swoją działalność. Wspólnota
mieszkaniowa budynku, w którym
znajdują się lokale przystąpiła do
jego remontu. Prezydent Janusz
Marszałek chce, aby kupcy partycypowali w kosztach remontu.
– Chcemy doprowadzić do modernizacji tego dużego obiektu.
Miasto jest zobowiązane do partycypacji w kosztach inwestycji
wspólnoty, a czynsze, jakie otrzymuje z tytułu dzierżawy lokali na
parterze tego budynku są znacznie
zaniżone w porównaniu z innymi
lokalami użytkowymi w mieście.
Ceny za 1 m kw. kształtują się
obecnie w granicach od 7,40 zł do
20,70 zł. Tylko w dwóch przypad-

kach, w tym obiekcie ceny ustalone
w przetargu wynoszą ponad 70 zł
za 1 m kw. Modernizacja wnętrz
lokali sklepowych powinna być
przeprowadzona na koszt najemców. Trudno bowiem wymagać od
mieszkańców naszego miasta, by
dokładali do prywatnego interesu
ze swoich podatków. Przetarg pozwoli również na ustalenie nowych
rynkowych zasad współpracy z najemcami. Każdy z dotychczasowych
najemców może stanąć przecież do
przetargu – mówi prezydent.
Kupcy spotkali się z przedstawicielami rady miejskiej, posłami ziemi
oświęcimskiej oraz z prezydentem
Januszem Marszałkiem. Obawiają
się utraty pracy i środków do ży-

czytelnicy pytają

Ścieżki na wale
Duże zainteresowanie naszych czytelników
wzbudza, zdaniem wielu, nieskończona
„ścieżka rowerowa” biegnąca wzdłuż ul. Legionów w Oświęcimiu.
Choć miejsce przypomina ścieżkę
rowerową, to nią nie jest. Jest to
element wzmocnień wału przeciwpowodziowego.
– W planach inwestycyjnych na
ten rok ujęliśmy modernizację
obwałowań rzeki Soły w Oświęcimiu. Wynika to z naszej działalności statutowej, jesteśmy po to, aby
dbać o poprawę bezpieczeństwa
powodziowego mieszkańców całej
Małopolski. Wykonaliśmy wzmocnienia korpusu wałów w Oświęcimiu oraz utwardzenia ich korony.
Taka nawierzchnia, jaka jest na
wałach wzdłuż ulicy Legionów to
standard. Nie jesteśmy od tego,
żeby tworzyć ścieżki rowerowe,
choć przyznam, że praktykuje się
w innych miastach wykorzystanie
wałów do celów rekreacyjnych.
Ale aby tak było, miasto musiałoby przejąć od nas koronę wałów,
wykonać odpowiednią nawierzchnię, oznaczyć oraz odpowiadać
za bezpieczeństwo w ruchu na
stworzonym rekreacyjnym ciągu
pieszo-rowerowym. Jest to konieczne i bardzo ważne. Odbyłem

już wstępną rozmowę w sprawie
przejęcia w użytkowanie korony
wałów z wiceprezydentem Oświęcimia, Mirosławem Wasztylem
i zaznaczam, że była ona bardzo
konstruktywna – wyjaśnia Adam
Cebula, dyrektor Małopolskiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Krakowie.
A zatem należy się spodziewać, że
wkrótce pomyślne rozmowy przyniosą korzyści dla oświęcimskich
rowerzystów.
– In

Rekrutacja w PWSZ
cia, ogłosili więc protest. Na każdej
witrynie sklepowej wzdłuż pasażu wywiesili plakaty informujące
o sytuacji, w której się znaleźli.
W sklepach zbierane są podpisy
pod protestem, wyrażające poparcie i zrozumienie oświęcimian dla
trudnej sytuacji kupców.
– Miejsc pracy w tym ciągu handlowo-usługowym na pewno nie
będzie mniej, a przy lepszym zagospodarowaniu istniejących tu powierzchni przez dotychczasowych
lub nowych dzierżawców, jest
raczej szansa na ich zwiększenie
– uważa Janusz Marszałek, prezydent Oświęcimia.
Najemcy sklepów chcą, żeby prezydent wycofał wypowiedzenia.
Część z nich jest gotowa ponieść
dodatkowe koszty związane z remontem i poprawą wyglądu zewnętrznego pasażu przy ul. Śniadeckiego.
– W ubiegłym tygodniu po raz
pierwszy bez kamer telewizyjnych
i bez walczących o utrzymanie dotychczasowego niekorzystnego dla
miasta układu posła Chwieruta, radnych Łakomego i Grossera spotkałem się z przedstawicielami kupców
pasażu handlowego przy ul. Śniadeckiego. Część z nich rozumie konieczność zmian. Niektórzy jednak chcą
zachować obecne bardzo niskie ceny
wynajmu. Co istotne, miasto jako
właściciel lokali użytkowych otrzymuje oferty od potencjalnych dzierżawców, którzy są gotowi zapłacić
wielokrotnie więcej za powierzchnię
sklepów, a także zapewniają modernizację na własny koszt wnętrz tych
lokali oraz wizerunku zewnętrznego.
Przetarg gwarantuje przejrzystość –
podkreśla prezydent.
– In

Budowa
ruszyła
Wmurowano już kamień węgielny pod budowę nowej siedziby
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Oświęcimiu. W uroczystości
wzięli udział m.in.: prezydent Janusz Marszałek, senatorowie RP
i Marek Sowa, członek Zarządu
Województwa Małopolskiego.
W postępowaniu przetargowym
było 20 firm, a wygrało Przedsiębiorstwo Budowlane Dombud
z Katowic, oferując najniższą kwotę. Dombud wybuduje nowoczesną
bibliotekę za ponad 16 mln zł. Blisko 15 mln zł miasto otrzymało ze
środków unijnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Nowa biblioteka przy ul. Nojego będzie kolejną
obok zamku wizytówką miasta.
Ma stać się nowoczesnym obiektem bez żadnych barier architektonicznych, z podziemnym parkingiem i rowerownią, doskonale
komponującym się z otoczeniem.
Inwestycja zakończy się w połowie
2011 r.
Miejska Biblioteka Publiczna
w Oświęcimiu powstała w 1948 r.
Funkcjonuje w adaptowanych pomieszczeniach. Biblioteka Główna
znajduje się w budynku mieszkalnym przy ul. M. Kopernika, a sześć
pozostałych filii znajduje się w wynajmowanych od różnych administratorów pomieszczeniach.
– In

Rozpoczęła się rekrutacja na studia w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Oświęcimiu. Kandydatów obowiązuje wyłącznie
elektroniczna rejestracja na stronie internetowej Uczelni. Zasady kwalifikacji są jednakowe dla
studiów dziennych i zaocznych.
Preferencyjnie potraktowani zostaną jedynie uczniowie zdający
maturę na poziomie rozszerzonym (mogą liczyć na dodatkowe
punkty) oraz laureaci i finaliści
wybranych olimpiad przedmiotowych – przyjmowani na studia
poza postępowaniem kwalifikacyjnym. Studia dzienne w PWSZ
są nieodpłatne. Semestr nauki na
studiach niestacjonarnych kosztuje 1700 zł.
W roku akademickim 2009/2010 w
ofercie Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Oświęcimiu znalazło
się sporo nowości. Uczelnia rozpoczyna rekrutację na nowy kierunek

studiów: PIELĘGNIARSTWO. To
nie jedyna zmiana w tegorocznej
ofercie PWSZ.
Na kierunku FILOLOGIA oprócz
filologii angielskiej i filologii germańskiej można wybierać Rosjoznawstwo a nie jak dotąd – filologię rosyjską.
Rewolucyjne zmiany zachodzą na
kierunku POLITOLOGIA. Kandydaci mają teraz do wyboru cztery
zupełnie nowe, atrakcyjne specjalności. Są to: media i komunikowanie międzynarodowe, polityka
bezpieczeństwa, polityka międzynarodowa i europejska, pamięć
o Zagładzie i prawa człowieka.
Na kierunku ZARZĄDZANIE do
istniejących już dwóch specjalności: zarządzanie organizacjami
i zarządzanie przedsiębiorstwem,
dodano trzecią atrakcyjną specjalność – Zarządzanie w turystyce.
Szczegóły na stronie PWSZ www.
pwsz-oswiecim.edu.pl/.

Szukamy św. Nepomucena
Kolejny sygnał o miejscu, gdzie
znajduje się postać św. Jana Nepomucena, która do czasu II wojny
światowej stała na oświęcimskim
rynku, otrzymaliśmy od mieszkanki Oświęcimia pani Zofii Jastrzębskiej. Zdaniem pani Jastrzębskiej
po usunięciu pomnika przez
Niemców został on przeniesiony
na cmentarz parafialny tuż za kaplicę. Cmentarz podobnie jak inne
miejsca w mieście był zbombardowany w 1944 roku. Na pewno też
ucierpiała figura świętego.

– Pamiętam, był sierpień 1944
roku. Wydaje mi się, że była to środa. Usłyszeliśmy syreny alarmowe. Zaraz potem nastąpiły naloty.
Pamiętam ten dzień dokładnie,
ponieważ w tym czasie mój ojciec
kopał schrony przeciwlotnicze. Razem z mamą i rodzeństwem bardzo
baliśmy się o niego. Tacie udało
się przeżyć. Cmentarz był bardzo
zniszczony, szczególnie ucierpiało
miejsce tuż za kaplicą, gdzie złożono figurę św. Jana Nepomucena
– wspomina pani Zofia.
Reklama
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Wsparcie dla osób niepełnosprawnych
Problemy związane z niepełnosprawnością intelektualną mieszkańców powiatu oświęcimskiego były wiodącym tematem debaty zorganizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu w ramach projektu „Rodzina w kryzysie”, współfinansowanego
ze środków unijnych.
– Skompletowano już grupę składającą się z 41 osób, która objęta będzie działaniami w ramach
projektu „Rodzina w kryzysie”. W
okresie wakacyjnym zaplanowano
dla grupy warsztaty wyjazdowe,
podczas których uczestnicy będą
się uczyli różnych kompetencji
społecznych, na przykład aktywnego uczestniczenia w rynku pracy, co obecnie jest bardzo dużym
problemem – powiedziała podczas
spotkania dyrektor Elżbieta Kos.
Trwa również proces wyłonienia
wykonawcy opracowania dia-

gnozy systemu pomocy rodzinie
i map problemów społecznych na
terenie powiatu oświęcimskiego.
Kolejnym etapem będzie przyjęcie
do realizacji Programu Aktywności Lokalnej przez radę powiatu
oświęcimskiego, co w przyszłości
umożliwi prowadzenie animacji
lokalnej, spotkań z ekspertami czy
realizację działań integracyjnych,
szkoleń i warsztatów dla beneficjentów.
Projekt „Rodzina w kryzysie” będzie realizowany do 2013 roku. Ma
on pobudzać aktywność społeczno-zawodową niepełnosprawnych
mieszkańców powiatu oświęcimskiego. Adresowany jest do rodzin,
w których przebywają osoby niepełnosprawne oraz dzieci i młodzież zagrożone patologią, a co za
tym idzie wykluczeniem społecznym.
– In

nowi partnerzy miasta

Miasta partnerskie dla
pokoju i praw człowieka
Kontakty partnerskie Oświęcimia wzbogaciły się o kolejne dwa miasta. Podczas I Konferencji Miast z Polski i Włoch, którą zorganizowano w Oświęcimskim Centrum Kultury, uroczyście podpisano partnerstwo miast pomiędzy naszym miastem a Arezzo we Włoszech,
a także Breisach nad Renem w Niemczech.
Umowy w imieniu naszego miasta
podpisali prezydent Oświęcimia
Janusz Marszałek i przewodniczący Rady Miasta Piotr Kućka. Natomiast ze strony Breisach burmistrz
Oliver Rein, a ze strony Arezzo
burmistrz Giuseppe Fanfani i przewodniczący Rady Miasta Giuseppe
Caroti. Współpraca obejmować
będzie działania w zakresie kultury, sportu i gospodarki. Na uroczystości przybyli także przedstawiciele dwóch miast partnerskich

Oświęcimia: niemieckiego Kerpen i francuskiego Ballan-Mire.
Miasto otrzymało grant z Komisji
Europejskiej w ramach programu
„Europa dla obywateli” na spotkania i konferencje miast partnerskich w Oświęcimiu, niemieckim Breisach i włoskim Arezzo.
Głównym tematem dwudniowej konferencji z udziałem gości
z Włoch, Niemiec, Francji oraz
ze Związku Miast Polskich była
współpraca miast partnerskich

Delegacje miast partnerskich z Arezzo i Breisach po podpisaniu umowy
Fot. M. Lach.

na rzecz pokoju i ochrony praw
człowieka, ze szczególnym naciskiem na te prawa na poziomie
lokalnym. Uczestnicy spotkali się
również z Kazimierzem Piechowskim, byłym więźniem obozu KL
Auschwitz-Birkenau.
Obejrzeli
również film pt. „Uciekinier”, który
opowiada o brawurowej ucieczce
pana Piechowskiego i towarzyszy
niedoli z KL Auschwitz oraz wzięli
udział w obchodach 69. rocznicy
pierwszego transportu więźniów

politycznych do KL Auschwitz.
Konferencję ze strony włoskiej
prowadził Roberto Di Giovan Paolo, senator Republiki Włoskiej,
sekretarz generalny AICCRE,
Gianfranco Martini, b. sekretarz
AICCRE a ze strony polskiej Andrzej Porawski, dyrektor Biura
Związku Miast Polskich. Gośćmi
konferencji byli, m.in. ks. biskup
Tadeusz Rakoczy, ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej, europoseł
Jan Olbrycht. Z uwagi na sytuację
rodzinną na spotkanie nie dojechał
prof. Andrzej Zoll, były rzecznik
praw obywatelskich.
– Konferencja jest praktycznym
wyrazem współpracy miast. Dobrze, że odbywa się w Oświęcimiu
– mieście tak drogim naszemu
sercu – i znanym na całym świecie. Również temat jest aktualny i
wymowny ze względu na miejsce,
w którym się znajdujemy. Oświęcim to miejsce pokoju, a o ten
pokój trzeba zabiegać – mówił do
uczestników ks. biskup.
– Są na świecie miejsca, którym
jest ciężko łączyć przeszłość z teraźniejszością. Oświęcim pokazuje
jednak, jak budować nowoczesną
przyszłość i dumę swego miasta,
nie zapominając o przeszłości.
Głos miasta powinien być widoczny i reprezentowany po to, aby nikt
nie mylił Oświęcimia z Auschwitz
– apelował Jan Olbrycht.
Prezydent Oświęcimia przypomniał pokojową inicjatywę prof.
Józefa Szajny. Podziękował ofiarodawcom za symboliczne kamienie
i wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia.
Na koniec przyjęto deklarację odpowiedzialnego uczestnictwa we
współpracy miast partnerskich
i realizacji podstawowych praw
człowieka w społecznościach lokalnych. Dokument traktuje o konieczności dbania o egzystencjalne
prawa człowieka, zwracając uwagę,
że odpowiedzialność za nie kształtuje najlepiej etyka solidarności
i wychowanie w niej młodego
pokolenia. Dlatego w realizacji
deklaracji jednym z ważniejszych
kierunków przyszłych działań jest
właśnie partnerstwo z innymi miastami.
– In

Kasztelan
Konkurs ogłoszony przez Miejskie Gimnazjum nr 2 im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu
na „Imię dla kasztanowca” został
rozstrzygnięty. Drzewo rosnące
przy głównym przystanku na osiedlu Chemików nazywać się będzie
Kasztelanem Oświęcimskim. Zwycięskie imię wymyślił Antoni Kwaśniak.
Ta inicjatywa miała na celu przybliżenie twórczości Jana Ptaszkowskiego, poety z Oświęcimia oraz
zwrócenie uwagi na lokalną historię i tradycję. Zjednoczyła młodsze
i starsze pokolenie mieszkańców
Oświęcimia, którzy nadesłali wiele
propozycji nazwy dla kasztanowca.
Zainteresowanie konkursem przerosło oczekiwania organizatorów.
Jury w składzie: Jan Ptaszkowski, Ryszard Kozłowski, Marek
Tarnowski i Grażyna Korczyk
przyznało I miejsce Antoniemu
Kwaśniakowi za nazwę Kasztelan
Oświęcimski. Wyróżniono również Kamila Ryszkę, ucznia Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Oświęcimiu za
propozycję Kasztelanowiec, Józefa
Isulę za imię Błażej i Małgorzatę
Pieszo za wyjątkowe uzasadnienie
pomysłu i wiersz „Kasztanowiec
Pamięć Miasta”.
Uroczyste spotkanie na zamku
podsumowujące konkurs uświetnili
uczniowie MG 2, recytując wiersze Jana Ptaszkowskiego. Zamkowe komnaty ozdobiła galeria prac
plastycznych młodych twórców
inspirowanych wierszami oświęcimskiego poety. Prace Magdaleny
Machalicy i Angeliki Klai zostały
nagrodzone w ramach konkursu
„Malowane słowo”.
Miejskie Gimnazjum nr 2 im.
Łukasza Górnickiego serdecznie
dziękuje Urzędowi Miasta Oświęcim oraz pani Karolinie Domider i
Oświęcimskiemu Centrum Kultury
za pomoc w organizacji spotkania.
– In

KONKURS
NA NAJPIĘKNIEJSZY
OGRÓD I BALKON

Prezydenta Miasta Oświęcim
ogłasza konkurs na najpiękniejszy ogród i balkon. Mogą w nim
wziąć udział nie tylko mieszkańcy
domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, ale także szkoły czy
zakłady pracy.
Pisemne zgłoszenie do konkursu
powinno być złożone w Urzędzie
Miasta i zawierać:
a) imię, nazwisko i adres osoby
zgłaszającej oraz numer telefonu
kontaktowego,
b) adres posesji lub balkonu zgłaszanego do konkursu i dane o zarządzającym.
Dodatkowo można załączyć dokumentację fotograficzną.
Termin zgłoszeń upływa 20 sierpnia 2009 r.
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w terminie
do 30 września 2009 roku.
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Bogactwo śladów z ziemi
Nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi i rewitalizacyjnymi na placu ks. Jana
Skarbka i ulicy Kościelnej odkrył wiele skarbów świadczących o bogatej historii Oświęcimia.
Para młodych archeologów z naszego miasta – Ilona Smajek
i Grzegorz Mądrzycki, prowadziła nadzór przez półtora miesiąca
(od 7 kwietnia do 19 maja). To,
co w tym rejonie skrywała ziemia
okazało się bogatym zbiorem, który odpowiednio wyeksponowany
w tworzącym się muzeum miejskim w oświęcimskim zamku ma
szansę być doskonałą przeciwwagą
dla tragicznej historii związanej z
byłym obozem Auschwitz. Odkrycia te pozwalają się nam przenieść
myślą w odległe czasy.
W trakcie robót na placu odnaleziono zabytkową studnię z zachowaną cembrowiną z cisów
kamiennych oraz cegły, datowaną
najwcześniej na koniec XIX lub
początek XX wieku. Głębokość
owej studni wynosi prawie 17 m.
Na północ od studni odsłonięto także kompleks śmietników,
tzw. jam odpadkowych, w którym
znaleziono dużo kości zwierzęcych oraz potłuczonych naczyń
ceramicznych z ok. XVIII–XIX/
XX wieku. W tym miejscu odkryto także na głębokości ok. 1,5 m
cenną brązową monetę austro-węgierską – 1 krajcar z 1816 r. A to
nie był wcale koniec odkrywania
„skarbów”!
W związku ze zmianą projektu
placu zakładającą wyeksponowanie odsłoniętej studni, wykonano wokół niej obniżenie terenu,
w którym, tym razem w części
południowej, archeolodzy natrafili
na jamę z dużą ilością fragmentów
naczyń z ok. XVIII lub pierwszej
połowy XIX w. oraz brązową monetę austro-węgierską – 1 krajcar
z 1812 r. wybitą za panowania
cesarza Franciszka II w mennicy
w Smolniku (teren dzisiejszej południowo-wschodniej Słowacji).
Blisko tej jamy, na głębokości 1,1 m
wyłoniono narożnik średniowiecznej chaty zagłębionej w ziemi (tzw.
półziemianki), a w niej kilkaset
fragmentów naczyń glinianych,
liczne fragmenty niedużych przedmiotów żelaznych (głównie gwoździ), grudki żużla, fragmenty kości
zwierzęcych, a także dwa ludzkie
zęby. Na podstawie odkrytych
fragmentów naczyń półziemiankę
datuje się w przybliżeniu na przełom XIV i XV wieku.
– Wstępna interpretacja sugeruje,
że możemy mieć tu do czynienia
z chatą kowala.
Za taką hipotezą
przemawiają m.in.
źródła pisane, które nadmieniają, że
wobec braku odpowiednich lekarzy
opiekujących się
wyłącznie ówczesną elitą, dla przeciętnego mieszkańca średniowiecznej
wsi lub miasta rolę
dzisiejszego dentysty spełniał kowal posiadający „odpowiednie”
narzędzia. Chata ta została częściowo naruszona przez dwa no-

wożytne wkopy. Na średniowieczną, dość płytką jamę, natrafiono
także po zachodniej stronie studni.
W jej wypełnisku znaleziono jedynie kilkanaście fragmentów ceramiki, które określają wstępnie jej
chronologię na ok. drugą połowę
XIII–XIV wieku – wyjaśnia archeolog Grzegorz Mądrzycki.
Także przy schodach na parking
przy ul. Zamkowej natrafiono na
warstwę z fragmentami naczyń
z XIII–XIV w. Natomiast na ul.
Kościelnej prócz odsłonięcia średniowiecznej warstwy użytkowej
z fragmentami potłuczonych naczyń z ok. poł. XIII–XIV/XV w.,
odkryto też żelazne krzesiwo oraz
podkówkę do buta.
- Warto zwrócić uwagę na odkrycie
jednego, niewielkiego fragmentu
naczynia glinianego datowanego
na około tysiąc lat p.n.e., charakterystycznego dla ludności kultury
łużyckiej z epoki brązu i początku
epoki żelaza, a więc na czasy, kiedy
ludność tej samej kultury wzniosła gród obronny w Biskupinie.

nawarstwień z XVI–XVIII w. oraz
częściowo także średniowiecznych,
który z pewnością nie jest wynikiem wyludnienia w owym okresie
w tej części miasta. Brak ten tłumaczą szeroko zakrojonymi akcjami niwelacyjnymi terenu przez
ówczesnych mieszkańców Oświęcimia. Tego typu przedsięwzięcia
miały zazwyczaj na celu uporządkowanie danej części miasta, gdy
poziom użytkowy powstały przez
nagromadzenie odpadków i nieczystości podniósł się zbyt wysoko. – W zamierzchłych czasach nie
funkcjonowały służby oczyszczania miasta i wszelkie odpadki najczęściej lądowały przed oknem lub
progiem chaty, tworząc z czasem
znacznej grubości nawarstwienia.
W przypadku miasta Oświęcim
należy także dopuścić możliwość,
iż porządkowanie terenu w rejonie dzisiejszego placu ks. Skarbka
i ulicy Kościelnej połączono z rozbiórką średniowiecznych murów
miejskich przez stacjonujące tu
wojska austro-węgierskie, co jak
wiemy miało miejsce w pierwszej
poł. XIX w. Wtedy cegły murów
obronnych posłużyły do budowy
wału przeciwpowodziowego po
drugiej stronie Soły, a nadkładem
ziemi z badanego przez nas terenu
prawdopodobnie zasypano średniowieczną fosę znajdującą się
po zewnętrznej stronie obwodu
obronnego miasta. Wydaje się, że

felieton

Prawo serii
Prawem serii potocznie nazywa się obserwację zdarzenia losowego, które wystąpi kilka (co najmniej dwa) razy w stosunkowo małych odstępach
czasu.

L

ubimy kupować buty? Sądząc po ilości sklepów obuwniczych
i różnorodności oferty, na pewno tak. Niestety za ilością nie
zawsze podąża jakość. I niestety marka i cena obuwia nie
zawsze bywa wyznacznikiem jego funkcjonalności i jakości.
W kobiecym gronie dzielimy się doświadczeniami, oglądamy
nowe nabytki, ostrzegamy przed bublami, bo szkoda pieniędzy na rzeczy,
które nie nadają się do noszenia lub psują po kilku dniach. Jedna ze
znajomych przez wiele lat nie miała żadnego problemu z butami, bywało,
że pozbywała się ich nie dlatego, że się zniszczyły, tylko już opatrzyły
i znudziły. W zeszłym roku coś się zmieniło – w dwóch oświęcimskich
sklepach oddała do reklamacji ulubione letnie koturny (odpadły elementy i wytarł się materiał) i klapki (paski odkleiły się od podeszwy). Na
szczęście zachowała paragony. W obu przypadkach uznano reklamację
i zwrócono pieniądze. Prawo serii mogło się zakończyć, ale nie…
W ciągu pierwszego półrocza tego roku znajoma reklamowała już trzy
pary. W jednych materiał wysnuł się przy szwie – sklep w Bielsku zwrócił
pieniądze od ręki. W drugich oderwał się pasek ze względu na źle nabity
ćwiek – sklep w Tychach nie zdążył zrealizować reklamacji w ciągu
14 dni (obuwie włoskie) i jako rekompensatę zaoferowano wybór dowolnych innych butów, również droższych. Trzeci przypadek dotyczył firmy
Lasocki, do której znajoma żywiła w latach 90. sentyment. Wybór padł
na skórzane półbuty z profilowaną podeszwą i wkładką w oświęcimskim
sklepie. Ze względu na planowany wyjazd i zwiedzanie miast – miały
być wygodne. Niestety wkładka odkleiła się i przesunęła w pierwszym
tygodniu urlopu, a znajoma nadwerężyła ścięgno achillesa tak, że po
powrocie konieczna była rehabilitacja. Sklep przyjął reklamację i odesłał
buty do producenta. Wróciły „naprawione” – wklejono wkładki w innym
kolorze, zwykłe zamiast profilowanych (po tamtych pozostał jeszcze
ślad). Koleżanka nie przyjęła butów i sklep odesłał je do Lasockiego*.
Następnym razem buty wróciły z opinią rzeczoznawcy, który uznał obniżoną wartość estetyczną i 30 proc. rabatu. Znajoma nadal domagała się
naprawy obuwia i wklejenia oryginalnej wkładki lub zwrotu gotówki, powołując się na przepisy ustawy szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Buty wysłano, a wróciły z kolejną odpowiedzią odmowną,
w której czytamy m.in.: „Naprawa obuwia skuteczna, a ilość naprawa na
wady nieistotne nie gwarantuje kupującemu wypłacenia gotówki” [przyp.
red. – pisownia oryginalna]. Poprosiła sprzedawczynie CCC
o wyjaśnienie tego zdania, ale nie potrafiły. Może ktoś z Państwa rozumie, co autor miał na myśli? ;-) Znajoma poprosiła o ksero korespondencji z firmą, przyjęła 30 proc. zniżki i postanowiła już nie kupować obuwia
firmy Lasocki, mając porównanie, w jaki sposób załatwiane są reklamacje innych producentów.
Każde doświadczenie czegoś uczy – tu prawo serii pokazało, że marka
niekoniecznie wiąże się z jakością, ceną i dobrą obsługą klienta. Na
szczęście my, klienci, mamy najsilniejszy argument na rynku pełnym
towarów – nasze pieniądze…
*Sprzedawczynie sklepu CCC wyjaśniły, że w wielu przypadkach
klienci otrzymują zwrot gotówki lub możliwość wymiany obuwia.
Jednak firma Lasocki ma własne procedury reklamacyjne.

– kid
Historyczna studnia na placu Skarbka
Fot. ze zbiorów archeologów

Jest to zarazem najstarszy zabytek
znaleziony w trakcie badań wykopaliskowych prowadzonych na
terenie Oświęcimia i świadczący
o penetracji ludzkiej tego obszaru
już około trzech tysięcy lat temu –
podkreśla Ilona Smajek prowadząca badania archeologiczne.
– Dzięki pracom archeologicznym
prowadzonym na tak niewielką
skalę, gdyż był to jedynie nadzór
archeologiczny nad wykopami
ziemnymi, udało się pozyskać kilka tysięcy zabytków,
m.in.
fragmenty
naczyń glinianych
i szklanych, kafli
piecowych, trzy monety, kilkadziesiąt
przedmiotów żelaznych, kilka osełek
kamiennych, krzemienne krzesiwko,
a także kamienny
detal
architektoniczny, świadczących o historii miasta sprzed II
wojny światowej – dodaje.
Archeolodzy na podstawie dokonanych badań stwierdzili brak

taka interpretacja wyjaśnia zaleganie nawarstwień głównie XIX–XX
w. bezpośrednio na pozostałościach
warstw późnośredniowiecznych
lub nienaruszonej ręką ludzką glinie lessowej – tłumaczy Grzegorz
Mądrzycki.
– Pomimo tego, że roboty modernizacyjne miały miejsce w rejonie,
gdzie należałoby się spodziewać
pozostałości linii obronnej średniowiecznego Oświęcimia wraz
z bramą północną u zbiegu ul. Kościelnej i Wysokiej, nie odnaleziono ich śladów, gdyż prace ziemne
w tym miejscu ograniczały się do
wąskoprzestrzennych i płytkich
wykopów instalacyjnych sięgających jedynie ok. 60–100 cm głębokości. Natomiast, by odsłonić
fragmenty średniowiecznych fortyfikacji miejskich należałoby w
tym miejscu założyć zdecydowanie
większe i przede wszystkim głębsze
wykopy archeologiczne, a prace te
powinny mieć charakter w pełni
naukowych badań wykopaliskowych – kończy Ilona Smajek.
– In

Małymi kroczkami do kina
W maju podpisano umowę między
Fundacją Rozwoju Kina w grupie
Apollo Film w Krakowie a Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego na dofinansowanie ze środków unijnych
budowy „Małopolskiej Sieci Kin
Cyfrowych”. Kino cyfrowe w OCK
będzie kosztować ponad 700 tys.
zł, z czego około 132 tys. zł zabezpieczyło miasto. Trwają jeszcze
procedury przetargowe na wykonanie i realizację małopolskiej sie-

ci, w której prócz Oświęcimia bierze udział jeszcze dziewięć innych
miejscowości. Uczestnictwo w tym
projekcie pozwoli pozyskać dla
miasta nowoczesny sprzęt kinowy,
gwarantujący najwyższą jakość projekcji, w tym także filmów w systemie trójwymiarowym 3D.
Honorowy patronat nad projektem
kin cyfrowych w Małopolsce objął
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
– In
Reklama
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6 wiadomości
wieści z oświęcimskiego ratusza
Dodatki mieszkaniowe
Osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i zalegają
z płatnością czynszu, mogą starać się o dodatki mieszkaniowe
w Urzędzie Miasta. Okazuje się,
że wiele z tych osób, które mogą
to zrobić, nie zwraca się o dodatki
mieszkaniowe, bo nie wie, że taka
możliwość istnieje. Dlatego Urząd
Miasta zaapelował do wszystkich
zarządców budynków w mieście,
by informowali swoich lokatorów
o możliwości otrzymania dodatku
mieszkaniowego.
– Chcemy dotrzeć z informacją do
mieszkańców, którzy z takiej pomocy mogą skorzystać. Zgodnie z
przepisami prawa osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o przyznanie
dodatku mieszkaniowego. Muszą
jednak spełnić określone wymogi – informuje prezydent Oświęcimia Janusz Marszałek. Osoby te
muszą posiadać tytuł prawny do
lokalu, nie posiadać, ale oczekiwać na dostarczenie przysługującego im lokalu zamiennego lub
socjalnego, ich średni miesięczny
dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie

trzech miesięcy poprzedzających
datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
nie może przekraczać 175 proc.
najniższej emerytury tj. obecnie
1181,43 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 125 proc. tj. 843,88 zł
w gospodarstwie wieloosobowym.
Ważną informacją, niezbędną do
obliczenia dodatku mieszkaniowego jest również normatywna powierzchnia lokalu w przeliczeniu
na liczbę członków gospodarstwa
domowego. I tak dla jednej osoby
wynosi ona 35 m kw., dla dwóch
osób 40 m kw., dla trzech 45 m kw.
dla czterech 55 m kw., dla pięciu 65
m kw. a dla 6 i większej liczby 70 m
kw. Ustawa dopuszcza przekroczenie powierzchni normatywnej do
30 proc. Osoby, które są zadłużone
lub posiadają wyroki eksmisyjne
mogą również ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Zainteresowane osoby powinny
zgłaszać się do Wydziału Mienia
Komunalnego – Referat Lokalowy
Oświęcim ul. Bema 11 tel. nr 033/
842-29-26 gdzie można uzyskać
wszechstronną pomoc i szczegółowe informacje w tej sprawie.

Oświadczenie
Odnosząc się do protestu kupców zajmujących lokale przy ul. Śniadeckiego po raz kolejny podkreślam, że wypowiedzenie umów ma na celu doprowadzenie do wyremontowania tych lokali przez przyszłych najemców bez udziału
pieniędzy oświęcimskich podatników oraz ustalenie nowych rynkowych stawek
najmu tych lokali. Remont lokali użytkowych zbiega się z remontem całego budynku mieszkalno-usługowego realizowanego przez wspólnotę mieszkaniową.
Lokale użytkowe przy ul. Śniadeckiego są własnością wszystkich mieszkańców Oświęcimia i mają oni prawo wymagać, by przynosiły godziwe, rynkowe
przychody przeznaczane następnie na inne potrzeby wspólnoty mieszkańców
naszego miasta. Wystarczy, by każdy z protestujących postawił się w roli właściciela, który rozsądnie gospodaruje mieniem. Czy wynajmowałby lokale za
cenę rynkową, czy za niskie stawki i dodatkowo dokładał ze swoich środków na
remont tychże lokali? Rozumiem stanowisko kupców, bo walczą o swój interes,
ale nie rozumiem stanowiska tych Radnych Rady Miasta, którzy wysuwają wobec mnie bezpodstawne oskarżenia. Na dodatek na ostatniej sesji Rady Miasta
nie podjęto uchwały w sprawie preferencji i obniżenia czynszów dla najemców,
którzy ze swoich środków wyremontują gminne lokale użytkowe.
Uważam, że uczciwe i przejrzyste jest wynajęcie lokali w przetargach,
z warunkiem ich wyremontowania przez przyszłych najemców, którzy jako rekompensatę poniesionych kosztów remontu otrzymają 50 proc. obniżkę czynszu do
czasu zwrotu tych nakładów. W przetargach tych mogą przecież uczestniczyć obecni najemcy. Za niegospodarność uważałbym utrzymywanie dysproporcji między
stawkami czynszów sprzed blisko 20 lat a obecnie osiąganymi w przetargach, jak i
dokładanie z pieniędzy oświęcimskich podatników do remontów lokali, w których
obowiązują niskie stawki czynszów. Proszę także o wsłuchiwanie się w głosy tych
oświęcimskich kupców, którzy płacą wielokrotnie wyższe stawki czynszów, a i tak
osiągają zyski, co sądzą na temat konkurencyjności w stosunku do kupców, którzy
korzystają z faktycznie preferencyjnych stawek sprzed wielu lat.
Odnosząc się także do protestu części Radnych Rady Miasta, w sprawie wydzierżawienia słupów ogłoszeniowych w mieście, pragnę zapewnić, że
dzierżawca będzie udostępniał część ich powierzchni pod ogłoszenia bezpłatne
dla mieszkańców miasta oraz będzie je sprzątał i utrzymywał słupy ogłoszeniowe w należytym estetycznym stanie. Odpłatność za ogłoszenia ponosić będą
tylko firmy, które dzięki reklamie na słupach osiągają dochody, zaś dzierżawca
słupów będzie płacił do kasy miasta czynsz dzierżawny. Jest to rozwiązanie, które z powodzeniem funkcjonuje już w innych miastach w Polsce. Proszę o zwrócenie uwagi przez Państwa Radnych, jak w chwili obecnej poprawiła się estetyka
słupów ogłoszeniowych, skończyła się już między innymi praktyka zaklejania
ogłoszeń zamieszczanych przez mieszkańców reklamami firm oferujących np.
tanie kredyty. Jestem przekonany, że jeżeli Państwo Radni, spojrzą na korzyści
płynące z przyjętego rozwiązania, podzielą także opinię wielu mieszkańców,
którzy dostrzegają już poprawę wizerunku słupów ogłoszeniowych.
Prezydent Oświęcimia Janusz Marszałek

Pamiętali
69. rocznica pierwszej deportacji 728 polskich
więźniów do KL Auschwitz, podobnie jak
w latach poprzednich, zgromadziła kilkaset
osób.
Tradycyjnie już uroczystości rozpoczęły się nabożeństwem odprawionym przy bloku 11. Przewodniczył
mu ordynariusz bielsko-żywiecki
ks. biskup Tadeusz Rakoczy. Po ceremonii byli więźniowie, duchowni
i samorządowcy oraz licznie zgromadzone delegacje, w tym uczestnicy konferencji na temat współpracy
miast partnerskich na rzecz pokoju
i ochrony praw człowieka, uczcili
pamięć pomordowanych w obozie
przed Ścianą Straceń przy bloku 11.

Złożono wieńce i zapalono znicze.
Później uczestnicy uroczystości
przeszli pod budynek tzw. Monopolu Tytoniowego (obecnie siedziba PWSZ), gdzie przy tablicy upamiętniającej pierwszą deportację.
Kazimierz Piechowski, były więzień
KL Auschwitz oraz syn śp. prof.
Józefa Szajny, Łukasz Szajna odebrali symboliczne kamienie przekazane przez polskie, niemieckie
i włoskie delegacje. Do pokojowej
inicjatywy prof. Józefa Szajny bu-

Henryk Łagodzki przekazuje kamień na kopiec Pamięci i Pojednania
Fot. M. Lach

Przybywa
mieszkań
We wrześniu zakończy się budowa
drugiego już bloku komunalnego
na osiedlu Stare Stawy.
Do końca roku budynek zostanie
zasiedlony i zamieszka w nim 56
rodzin. Teraz oprócz prac wykończeniowych w środku budynku
prowadzone będą roboty przy
urządzaniu infrastruktury towarzyszącej. Budowa bloku będzie
kosztowała około 8 mln zł. Miasto
pozyskało 761 tys. zł dofinansowania z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na tę inwestycję. Osiedle Stare Stawy to coraz
bardziej rozwijająca się część miasta. W poprzednich latach Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wybudowało tu
trzy bloki, w których zamieszkało
ponad 200 rodzin. Z kolei w bloku komunalnym przed dwoma
laty zamieszkało 80 rodzin. Nie
rozwiązuje to jednak problemów
mieszkaniowych. W dalszym ciągu
osób oczekujących na mieszkania
przybywa, a w wydziale lokalowym
Urzędu Miasta jest ich ponad 400.
Stąd miasto planuje realizację trzeciego budynku komunalnego na
osiedlu Stare Stawy z 80 mieszkaniami. Trwają też przygotowania
do powstania mieszkań socjalnych.
Do budowy nowych budynków
wielorodzinnych w Oświęcimiu
przygotowują się też prywatni inwestorzy.

dowy w Oświęcimiu kopca Pamięci
i Pojednania dołączyły m.in. Koszalin, Skarżysko-Kamienna, Zabrze,
Zakopane, Dzierżoniów, Stuttgart,
Sterzing z południowego Tyrolu, Bischofsheim, Reggio Emilia, Torino
z Piemontu, Siena, Montano Casentino, Cisterna di Latina, Firenze, Region Toskania, Włoska Sekcja Rady
Gmin i Regionów Europy. Kamień
z getta warszawskiego przekazał
uczestnik powstania warszawskiego
i były więzień KL Warschau Henryk
Łagodzki. Uroczystości zorganizowało Chrześcijańskie Stowarzysze-

nie Rodzin Oświęcimskich, przy
współpracy prezydenta Oświęcimia
Janusza Marszałka i starosty oświęcimskiego Józefa Kały. Patronat
nad uroczystością objął Marszałek
Województwa Śląskiego Bogusław
Śmigielski. Dzięki staraniom Stowarzyszenia 14 czerwca obchodzony
jest w Polsce od 2006 roku jako Narodowy Dzień Pamięci o Polskich
Ofiarach Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych.
14 czerwca 1940 roku uważany jest
za dzień, w którym zaczął funkcjonować obóz KL Auschwitz.

Szwajcarscy Lioni
w Oświęcimiu
W Oświęcimiu z trzydniową wizytą
gościli szwajcarscy przedsiębiorcy z
miasta Winterthur. Byli to członkowie Lions Club, którzy przyjechali
na zaproszenie Tomasza Starzyńskiego obecnego prezydenta Lions
Club Oświęcim Miasto Pokoju.
Podczas spotkania w zamku m.in.
z prezydentem Oświęcimia Januszem Marszałkiem i starostą oświęcimskim Józefem
Kałą goście przekazali kamień na kopiec Pamięci
i Pojednania. Szwajcarzy
szczególnie interesowali
się historią miasta. Zwiedzili zamek i zgromadzone
w nim zbiory. Rok 1291, w
którym Oświęcim otrzymał potwierdzenie praw
miejskich, to również
ważna data dla Szwajca-

rów. W 1291 roku kanton Schwyz
(od którego wywodzi się nazwa
państwa), Uri i Unterwalden sygnowały akt utworzenia związku
wieczystego – państwa Szwajcarii.
Szwajcarscy goście zwiedzili też
Miejsce Pamięci KL AuschwitzBirkenau, Kraków i Wieliczkę.

Fot. A. Gworek

Jordan dla prezydenta
Podczas gali z okazji 90-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, w siedzibie Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie, prezydent Oświęcimia Janusz Marszałek otrzymał
medal dr. Henryka Jordana za
kilkudziesięcioletnie zaangażowanie na rzecz dzieci specjalnej troski. Statuetkę TPD, symbolizującą

opiekuńcze ręce – dające pomoc
i ochronę dziecku w każdej sytuacji – otrzymali, m. in.: honorowy
prezes TPD Stanisław Tułodziecki, śp. prof. Andrzej Stelmachowski, prezes Leszek Gomółka, prof.
Adam Strzembosz, Maria Łopatkowa, prof. Jadwiga Bińczycka.
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20. rocznica wyborów
4 czerwca 1989
Pisaliśmy już w poprzednim numerze, że w wyborach 4 czerwca
89 roku „Solidarność” odniosła olbrzymi sukces – zdobyła wszystkie,
jakie były do zdobycia, mandaty
do Sejmu PRL, czyli 161 (35 proc.
z 460) oraz 99 ze 100 do Senatu.
Pisaliśmy też, że zwycięstwo „Solidarności” w tych wyborach przyniosło zmiany w Polsce i Europie,
przyniosło upadek komunizmu.
Warto przypomnieć, jakie to były
zmiany. 24 sierpnia pierwszym
niekomunistycznym premierem
w powojennych dziejach Polski
został Tadeusz Mazowiecki. W
okresie blisko szesnastu miesięcy
jego rządu, w otoczeniu międzynarodowym Polski dokonały się
fundamentalne zmiany: jesienią
89 roku doszło do wystąpień społecznych w Czechosłowacji (aksamitna rewolucja), NRD (upadek
muru berlińskiego), Rumunii (rozstrzelanie N. Ceausescu, dyktatora
komunistycznego) oraz Bułgarii.
Na Węgrzech rozpoczęły się przygotowania do wolnych wyborów
parlamentarnych (odbyły się w
marcu, w Bułgarii w czerwcu 90 r.).
W Czechosłowacji w grudniu 89 r.
prezydentem został Vaclav Havel.
W ZSRR narastały radykalne, od-

dolne ruchy społeczne żądające
wprowadzenia w państwie autentycznych swobód demokratycznych. W niektórych republikach,
zwłaszcza nadbałtyckich, zaczęły
ożywać tendencje niepodległościowe (Litwa proklamowała niepodległość w marcu 90 r.). W Polsce 27 grudnia 89 r. Sejm przyjął
pakiet ustaw stanowiących rdzeń
planu Balcerowicza i od 1 stycznia
90 r. Polska mogła już wkroczyć na
długą i wyboistą drogę od socjalizmu do kapitalizmu. 29 grudnia 89
r. Sejm dokonał nowelizacji konstytucji: zmieniono nazwę państwa,
powracając do tradycyjnej Rzeczypospolitej Polskiej; usunięto ideologiczny wstęp o przywiązaniu do
ZSRR, artykuł o przewodniej roli
PZPR oraz sekwencje o socjalizmie
i gospodarce planowej. W marcu
90 r. uchwalono w pełni demokratyczną „Ordynację wyborczą do
rad gmin” oraz ustawę „O samorządzie terytorialnym" tworzące
rzeczywisty samorząd, stanowiące
najważniejszą zmianę ustrojową.
Jak to wszystko było możliwe, przy
takim stanie posiadania mandatów „Solidarności”, kiedy Zgromadzenie Narodowe (Sejm + Senat)
nie mogło nawet wybrać nieko-

munistycznego prezydenta (260
mandatów „Solidarności” przy
300 mandatach koalicji rządzącej)? Otóż radykalizacja nastrojów
społecznych oraz postępujący ferment w szeregach koalicjantów, SD
i ZSL sprawiły, iż wykrystalizowała
się po stronie opozycji koncepcja wyrażona 3 lipca na pierwszej
stronie jej organu prasowego, „Gazety Wyborczej” w artykule o znamiennym tytule; „Wasz prezydent,
nasz premier”. Adam Michnik postulował w nim „sojusz demokratycznej opozycji z reformatorskim
skrzydłem obozu władzy”, czego
wyrazem byłoby „porozumienie”,
na mocy którego prezydentem zostanie wybrany kandydat z PZPR,
a teka premiera i misja sformowania rządu powierzona kandydatowi
„Solidarności”. Kilka dni później,
na naradzie Układu Warszawskiego
padły oświadczenia wobec ewentualności rządu solidarnościowego
w Polsce, które wskazywały, że doktryna Breżniewa przestała obowiązywać, a ZSRR – choć w dalszym
ciągu zainteresowany utrzymaniem rządów PZPR w Polsce – nie

posunie się jednak do interwencji
wojskowej w ich obronie. 19 lipca
zrealizowano pierwszą część koncepcji – większością jednego głosu
Zgromadzenie Narodowe wybrało
gen. Jaruzelskiego na prezydenta
PRL. Jaruzelski został głową państwa, ale było to iście Pyrrusowe
zwycięstwo. Zwycięstwo zaledwie
jednym głosem zakrawało bowiem
na żart historii i wewnętrznie załamało generała, który dość szybko
zrozumiał, jak słabym mandatem
dysponuje. Zauważyć już można
było w głosowaniu za Jaruzelskim,
skutki poparcia „Solidarności”
w II turze wyborów czerwcowych
dla niektórych kandydatów koalicyjnych. Wejście tych ludzi do Sejmu rzeczywiście znacznie osłabiło
spójność koalicji i przyspieszyło jej
rozpad. Do wykonania pozostała
druga część koncepcji – utworzenie rządu solidarnościowego. Nie
było to takie proste, choć spójność
koalicji uległa już rozluźnieniu.
Spośród dwu koncepcji tworzenia
rządu solidarnościowego, Lech
Wałęsa ostatecznie poparł wariant
braci Kaczyńskich, polegający na
stworzeniu koalicji Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego (OKP)
z satelitami PZPR i upoważnił ich
do podjęcia rozmów z ZSL i SD.
9 sierpnia na zebraniu OKP arbitralność Wałęsy skrytykował

Bronisław Geremek, który wraz
z popierającą go częścią OKP był
zwolennikiem drugiej koncepcji
– sojuszu OKP z reformatorskim
skrzydłem PZPR. Misja Kaczyńskich udała się i 17 sierpnia Wałęsa
wraz z prezesami ZSL i SD udał się
do prezydenta Jaruzelskiego, aby powiadomić go oficjalnie o zawiązaniu
nowej koalicji i zgłosić kandydaturę
Tadeusza Mazowieckiego na stanowisko Prezesa Rady Ministrów. 19
sierpnia prezydent powierzył Mazowieckiemu misję tworzenia rządu. Koalicja OKP-ZSL-SD uzyskała
przewagę w Sejmie, dysponując
264 mandatami (161+76+27). 24
sierpnia poparło jego kandydaturę
378 posłów; tylko 4 było przeciw!
„Solidarność” mogła przystąpić do
radykalnych zmian, które wyżej
przypomnieliśmy.
Kończąc cykl artykułów na temat
4 czerwca '89, chcę podziękować
redakcji „Głosu” za udzielenie
swych łamów dla przypomnienia
wydarzeń sprzed 20 lat. Gdyby
nie „Głos” i patronat medialny
„Dziennika Polskiego” oraz Telewizji Oświęcim, najlepiej zorganizowane obchody w kraju byłyby
nieobecne w mediach lokalnych i
regionalnych. To znamienny i dający wiele do myślenia fakt.
– Wiesław Konrad Czarnik

WIEŚCI Z RATUSZA PRZYGOTOWAŁA KATARZYNA KWIECIEŃ

wieści z Rady miasta

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

6.08 w godz. 13.00–15.00

Sławomir Domasik

Komisja Rewizyjna
Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

13.08 w godz. 13.00–15.00

Witold Figiel

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

20.08 w godz. 13.00–15.00

Z obrad rady miasta
24 czerwca odbyła się sesja Rady Miasta. Treść uchwał dostępna na stronie http://www.um.oswiecim.pl w zakładce Rada Miasta.

Danuta Fyderek

Komisja Rewizyjna
Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta
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8 kultura
Oświęcimska estrada TKB...
pełnoletnia
Oświęcim – najmłodsza estrada
Tygodnia Kultury Beskidzkiej –
w 2009 r. uzyskała pełnoletność. Już
osiemnasty rok, na równych prawach z innymi głównymi estradami, gości zespoły z całego świata.
Oświęcimska estrada, organizowana przez Oświęcimskie Centrum
Kultury, doskonale sobie radzi. Jest
przygotowana technicznie i organizacyjnie. Dysponuje doskonałym
zapleczem dla zespołów, sprzętem
nagłaśniającym, dużą zadaszoną
estradą, no i jako jedyne miasto
„tekabowskie” piękną salą widowiskową, do której przenoszone
są koncerty w razie złej pogody.
Miejmy nadzieję, że w bieżącym
roku pogoda na tyle dopisze, że nie
będzie to konieczne.
Warto zarezerwować sobie 9 wakacyjnych wieczorów – od 1 do
9 sierpnia – by spędzić miło i przyjemnie czas obok Oświęcimskiego Centrum Kultury – w centrum
pięknego miasta, w sympatycznej
atmosferze, wśród swojsko lub egzotycznie brzmiących dźwięków,
podczas prezentacji artystycznych
46. Tygodnia Kultury Beskidzkiej.
Tydzień Kultury Beskidzkiej –
najstarsza, największa i najdłużej
trwająca w Europie impreza folklorystyczna, wpisana w kalendarz
światowych spotkań folklorystycznych odbywających się pod
patronatem C.I.O.F.F. – Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń
Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Tradycyjnej – odbywa się na pięciu głównych estradach – w Wiśle,
Szczyrku, Żywcu, Makowie Podhalańskim i Oświęcimiu.

Tydzień Kultury Beskidzkiej to nie
tylko święto folkloru i sztuki ludowej, ale przede wszystkim tańca,
śpiewu, muzyki, zabawy i radości.
Impreza jest doskonałą okazją do
kontaktu z rodzimą kulturą ludową, jak również do zapoznania się
z różnorodną i niejednokrotnie
orientalną kulturą innych państw
i narodów.
Podczas tegorocznych prezentacji
na oświęcimskiej scenie zatańczą
grupy z Podbeskidzia, innych rejonów naszego kraju oraz wielu
zakątków świata. Gościem specjalnym Tygodnia Kultury Beskidzkiej
w Oświęcimiu będzie doskonale
znany zespół folkowy Varsovia
Manta. Prezentacjom artystycznym
na scenie towarzyszyły będą wystawy w Oświęcimskim Centrum
Kultury oraz stoiska handlowe na
terenie przyległym do estrady.
W Oświęcimskim Centrum Kultury prezentowane będą wystawy
fotografii Ryszarda Kozłowskiego
pt. „Osiemnaste urodziny TKB
w Oświęcimiu” (1–25.08) oraz
ceramiki Marii Wyrwy pt. „Ceramika” (31.07–23.08). Tygodniowi
Kultury Beskidzkiej towarzyszyły
będą również wystawy w oświęcimskim zamku – ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie
i Muzeum w Bielsku-Białej prezentująca motyw drogi w malarstwie
polskim przełomu XIX i XX wieku
pt. „Wszędy są drogi proste, lecz
i manowce są wszędy...” oraz z kolekcji rodziny Sosenków pt. „Zapach luksusu, czyli modny świat
flakonów perfumowych i akcesoriów toaletowych”.

Oświęcim, ul. Śniadeckiego 24
tel./faks 033 842 25 75, 033 842 44 61
www.ock.org.pl, ock@ock.org.pl
29.06–29.07 Lato w mieście
z Oświęcimskim Centrum Kultury
4.07 godz. 18:00 „Malarstwo” –
otwarcie wystawy malarstwa Ewy
Przybyły
5.07 godz. 17:30 Letnie Koncerty
Organowe – koncert w wykonaniu
Romana Peruckiego (organy –
Gdańsk), Marii Peruckiej i Łukasza
Peruckiego (skrzypce – Gdańsk)
– kościół św. Maksymiliana, pl.
Maksymiliana 2
12.07 godz. 17:30 Letnie Koncerty Organowe – koncert w wykonaniu Earline Moulder (organy
– Springfield/USA) i Ryszarda
Haby (instrumenty perkusyjne –
Kraków) – kościół św. Maksymiliana, pl. Maksymiliana 2
18.07 godz. 17:00 „Sir John Lawes School – Jazz Band” – koncert
jazzowy zespołu z Harpenden pod
Londynem (estrada obok OCK)
19.07 godz. 17:30 Letnie Koncerty Organowe – koncert w wyko-

naniu Marcina Szelesta (organy
– Kraków) i Tomasza Ślusarczyka
(trąbka – Kraków) – kościół św.
Maksymiliana, pl. Maksymiliana 2
31.07 godz. 18:00 „Ceramika” –
otwarcie wystawy ceramiki Marii
Wyrwy
1–9.08 46. Tydzień Kultury Beskidzkiej
8.08 Koncert zespołu „Varsovia
Manta”
28-30.08 Święto Miasta Oświęcim
27.09 godz. 18:00 „Spróbujmy
jeszcze raz” – spektakl komediowy
w wykonaniu Joanny Żółkowskiej
i Cezarego Żaka
Galeria „Tyle światów”
4–26.07 „Malarstwo” – wystawa
malarstwa Ewy Przybyły
31.07–23.08 „Ceramika” – wystawa ceramiki Marii Wyrwy
Wystawy
do 7.07 „Darujmy światu pokój”

„Varsovia Manta” i muzyka źródeł
Zespół „Varsovia Manta” zagra w Oświęcimiu 8 sierpnia jako gość specjalny 46. Tygodnia Kultury Beskidzkiej.

Program koncertów*
estrada w Oświęcimiu
1.08 – sobota – godz. 18:00
MAŁE HAJDUKI z Oświęcimia
WISŁA z Wisły
ĆWIKLICE Z DOLANAMI
z Ćwiklic
WROCŁAW z Wrocławia
TUROPOLJE z Velikej Goricy
(Chorwacja)
2.08 – niedziela – godz. 18:00
DANKOWIANIE z Dankowic
OLDRZYCHOWICE z Oldrzychowic
ZIEMIA RAJCZAŃSKA z Rajczy
DOLINA SOŁY z Oświęcimia
NOGRAD z Salgótarján (Węgry)
3.08 – poniedziałek – godz. 18:00
OSŁAWIANY z Mokrego
POŁONINY z Rzeszowa
SPOTKANIE z Belgii
BUREVESTNYK z Charkowa
(Ukraina)
4.08 – wtorek – godz. 18:00
MALI MAGURZANIE z Łodygowic
POLANA MAKOWSKA z Makowa Podhalańskiego
SVETI SAVA z Čoka (Serbia)
PELITA HARAPAN UNIVERSITY z Dżakarty (Indonezja)
5.08 – środa – godz. 18:00
BYSTRZYCA z Bystrzycy
IWKOWIANIE z Iwkowej
CHODOWIACY z Siedlec
BUSUIOCUL z Bacău (Rumunia)
6.04 – czwartek – godz. 18:00
CZARDASZ z Niedzicy
TANEW z Biłgoraja

LA ZJTE z Gravina in Puglia
(Włochy)
NATO z Tbilisi (Gruzja)
7.08 – piątek – godz. 18:00
HULAJNIKI z Milówki
DUDOSKI z Bielska-Białej
KEMEN DANTZA TALDEA
z Irun (Kraj Basków – Hiszpania)
ARMELIT GENÇLIK SPOR KULÜBÜ z Bolu (Turcja)
8.08 – sobota – godz.18:00
GRUPO DE DANZAS FOLKLÓRICAS CARMEN LÓPEZ z Santiago de Cali (Kolumbia)
MAŁY HAŚNIK z Żabnicy
SIEMIANOWICE z Siemianowic
Śląskich
PAYS DE HANAU z Bouxwiller
(Francja)
Gość TKB: Zespół VARSOVIA
MANTA
9.08 – niedziela – godz. 18:00
SOKOŁOWIANIE z Sokołowa
Podlaskiego
SKALNI z Krakowa
ILINDEN z Demir Hisar (Macedonia)
VATRA z Tlmače (Słowacja)
*Program może ulec zmianie.
Za zmiany przepraszamy.
Projekt zrealizowano przy
wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

– pokonkursowa wystawa VIII
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Darujmy światu pokój”
Oświęcim 2009
15–28.07 „10 lat Małopolski” –
wystawa ukazująca osiągnięcia
10 lat samorządu regionalnego
Małopolski
9–27.07 Wystawa prac dzieci
z sekcji plastycznej Oświęcimskiego Centrum Kultury
1–25.08 „Osiemnaste urodziny
TKB w Oświęcimiu” – wystawa
fotografii Ryszarda Kozłowskiego
do 23.08 „Zapach luksusu, czyli
modny świat flakonów perfumowych i akcesoriów toaletowych”
– wystawa z kolekcji rodziny
Sosenków (zamek – Zbiory Historyczno-Etnograficzne,
ul. Zamkowa 1)
do 1.10 „Wszędy są drogi proste,
lecz i manowce są wszędy...”
– motyw drogi w malarstwie
polskim przełomu XIX i XX wieku
– wystawa ze zbiorów Muzeum
Narodowego w Krakowie i Muzeum w Bielsku-Białej (zamek –
Zbiory Historyczno-Etnograficzne,
ul. Zamkowa 1)

Zespół wystąpi dla oświęcimskiej
publiczności po zakończeniu prezentacji zespołów biorących udział
w TKB.
„Varsovia Manta” to jeden z najstarszych i najbardziej cenionych
zespołów grających muzykę inspirowaną folklorem andyjskim.
Koncertuje na festiwalach, przeglądach, pokazach i innych imprezach
kulturalnych. Przez 27 lat istnienia
zagrał ponad 3500 koncertów.
Zespół tworzą: Marek Kaim (śpiew,
quena, akordeon, instrumenty
perkusyjne), Piotr Korzeniowski
(trąbka), Mirek Łączyński (gitara
basowa, fretless), Zbyszek Szularz
(gitary), Artur Chaber (perkusja).
– adam

„Malarstwo” – wystawa Ewy Przybyły
Od 4 do 26 lipca (wernisaż 4 lipca o godzinie
18:00) w galerii „Tyle światów” Oświęcimskiego Centrum Kultury prezentowana będzie wystawa malarstwa Ewy Przybyły.
Ewa Przybyła jest absolwentką
Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej. Urodziła się w Oświęcimiu, a obecnie
mieszka w Tychach. Zawodowo
zajmuje się reklamą.
Swoje prace prezentowała między
innymi w Oświęcimiu w galeriach:
„OKO”, „Pro Arte” i „Tyle światów”.
Ponadto w Żywcu i w galerii „Tę-

cza” w Tychach. Jej prace znajdują
się w kolekcjach prywatnych oraz
zdobią wnętrza Centrum Dialogu
i Modlitwy w Oświęcimiu.
Ewa Przybyła maluje obrazy, które
niezmiennie od lat – niezależnie od
gustów artystycznych i upodobań
– przykuwają uwagę odbiorców,
poruszają i skłaniają do refleksji.
– adam

Nie przegap
po wakacjach!
Światowy hit komediowy z udziałem gwiazd
polskiej sceny i telewizji w Oświęcimskim Centrum Kultury. Joanna Żółkowska
(„Klan”) i Cezary Żak („Ranczo Wilkowyje”) w spektaklu pt. „Spróbujmy jeszcze raz”
już 27 września o godzinie 18:00.
Zarezerwuj bilet już teraz.
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kultura 9
Rozkosze podniebienia

Letnie Koncerty Organowe

W tym roku pierwszy raz oświęcimski półfinał Małopolskiego Festiwalu Smaku był samodzielną imprezą. Do tej pory wielbiciele regionalnych rozkoszy podniebienia świętowali początkiem sierpnia,
bowiem festiwal towarzyszył Tygodniowi Kultury Beskidzkiej.
– Wszyscy wiemy, że Małopolska
to wielkie dziedzictwo kulturowe, wiele zabytków i miejsc jeszcze nieodkrytych. Ale to także
ogromne dziedzictwo kulinarne.
Popularyzacji produktów regionalnych i producentów potraw ma
służyć właśnie Małopolski Festiwal Smaku – mówił Marek Sowa,
wicemarszałek województwa małopolskiego.
Festiwal jest największym w Polsce regionalnym wydarzeniem
o charakterze kulinarnym promującym małopolskich producentów
żywności oraz produkty i potrawy
lokalne i tradycyjne. Impreza realizowana jest cyklicznie od 2005 r.
w formie plenerowych kiermaszów.
W największych miastach regionu
odbywają się eliminacje półfinałowe, podczas których małopolscy
producenci prezentują swoje najlepsze smakołyki. W oświęcimskim półfinale o tytuł najlepszych
wyrobów i udział w krakowskim
finale (29 i 30 sierpnia) rywalizowali producenci żywności z Małopolski Zachodniej.
Prezentowane potrawy oceniała
nie tylko komisja konkursowa, ale
także każdy, kto przyszedł, spróbował i wziął udział w specjalnym
plebiscycie publiczności.
– 2542 ważne głosy publiczności to
rekordowe osiągnięcie zanotowane podczas oświęcimskiego półfinału V Małopolskiego Festiwalu
Smaku. Oznacza to, że w tej „najsmaczniejszej” małopolskiej imprezie zagłosowało ponad 5 proc.
mieszkańców miasta. Grand Prix
półfinału zdobył miód malinowy
z Pasieki Wędrownej w Rajsku.
Jury nagrodziło też sok agrestowy
i chleb „Fol-Wit”. Uczestnicy plebiscytu postawili na barszcz, dżem,
karpia zatorskiego i paluszki serowo-cebulowe – mówi zadowolony
Albert Bartosz, współorganizator
festiwalu, kierownik Agendy Za-

Fot. A. Kuta

miejscowej w Oświęcimiu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego.
W kategorii „Smakołyki z legendą” wygrały paluszki beskidzkie
serowo-cebulowe produkowane
w PPH Aksam Adama Klęczara
z Malca. Najlepszym „Tradycyjnym specjałem” okazał się „karp
zatorski” przygotowany przez Stowarzyszenie Dolina Karpia, Koło
Gospodyń Wiejskich Zatorzanki
z Przeciszowa. Wśród „Ekologicznych przysmaków” najwięcej głosów zdobył dżem „Anulki” z Gospodarstwa Ekologicznego Adama
Suska z Bulowic, zaś „barszcz
z tradycją” Teresy Węgorek z Libiąża był najpyszniejszy wśród
potraw zebranych pod wspólną nazwą „Nie ma jak u mamy”.
Regionalne smakołyki oceniało
jury w składzie Zbigniew Kurleto,
prezes Stowarzyszenia Polskich
Kucharzy i Cukierników oddział
Małopolska, Waldemar Klisiak,
hokeista Unii Oświęcim, Elżbieta
Taper, technolog żywienia i Robert
Karpowicz z RMF MAXXX, który
jednocześnie prowadził festiwal.
Grand Prix jury przyznało miodowi malinowemu z Pasieki Wę-

Deszcz nagród
Ostatnie tygodnie były niezwykle owocne dla
uczestników różnych sekcji Oświęcimskiego
Centrum Kultury. Nagrodami posypało się
śpiewającym, tańczącym i kręcącym filmy.
Podczas XXIX Festiwalu Artystycznego Młodzieży w Krakowie w kategorii małych form muzycznych
I nagrodę zdobyła Anna Rybarczyk,
a Magdalena Piątek otrzymała wyróżnienie 2 stopnia. Miały one okazję zaprezentować się w krakowskim
Teatrze Groteska podczas koncertu
finałowego. Laureatki szlifują swoje
talenty w grupie wokalno-instrumentalnej Wariant M prowadzonej
przez Joannę Kasperek-Szymonik
oraz Jacka Furtaka.
Zespół Pieśni i Tańca „Małe Hajduki” oraz Formacja Tańca Nowoczesnego „Contra” wrócili zadowoleni
z tegorocznych VII Ogólnopolskich

Spotkań Zespołów Tanecznych
„Zatańcz z nami” w Częstochowie.
W kategorii zespołów folklorystycznych, w grupie wiekowej 7–11
lat „Małe Hajduki” zdobyły Grand
Prix za wykonanie suity tańców
górali żywieckich. To także sukces
instruktorów prowadzących „Małe
Hajduki”: Anny Handzlik-Starzyk
i Jacka Furtaka. Natomiast w kategorii inne formy tańca, w grupie
wiekowej powyżej 15 lat formacja
„Contra” prowadzona przez Pawła Kaźnicę, została wyróżniona.
W częstochowskim przeglądzie
wzięło udział 96 dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych,

drownej w Rajsku, drugie miejsce
zdobył sok agrestowy z Gospodarstwa Ekologicznego „Bogusław”,
Bogusława Marncarczyka z Łękawic, a trzecie chleb „Fol-Wit”
pieczony w Piekarni-Cukierni
Roberta Tyrana z Polanki Wielkiej.
Najsmaczniejszą potrawę podczas
półfinału przyrządził szef kuchni
restauracji Red House. Filet z karpia królewskiego pod pierzynką
z grzybów leśnych w jego wykonaniu zauroczył jurorów. Nagrody za
udział w plebiscycie wylosowały:
Zofia Głogowska, Joanna Lutka
i Marcelina Mróz.
Festiwal urozmaicały różnorakie
atrakcje nie tylko dla podniebienia. Był między innymi spektakl
dla dzieci oraz liczne prezentacje
lokalnych artystów. Na zakończenie wystąpił zespół Cover Band.
Relację z festiwalu nadawał na
żywo Tomasz Zubilewicz. Dzień
wcześniej
relacje
promujące
Oświęcim nadawane były w TVN
Meteo i TVN 24.
Małopolski Festiwal Smaku był organizowany przy wsparciu finansowym miasta i Oświęcimskiego
Centrum Kultury.

Oświęcimskie Centrum Kultury i Parafia św. Maksymiliana zapraszają do udziału w tegorocznej edycji Letnich Koncertów Organowych.
Do 19 lipca br., w niedzielne popołudnia o godzinie 17:30, w kościele św. Maksymiliana odbędą
się jeszcze trzy koncerty organowe w wykonaniu
artystów z Polski i USA. Koncert inaugurujący już
się odbył.

niedziela, 5.07, godz. 17:30

niedziela, 19.07, godz. 17:30

Roman Perucki – organy (Gdańsk)
Maria Perucka i Łukasz Perucki –
skrzypce (Gdańsk)
W programie koncertu znajdą się
utwory: Jana Sebastiana Bacha,
Antonio Vivaldiego, Friedricha
Wilhelma Markulla, Aleksandra
Lasonia, Josepha Haydna, Piotra
Czajkowskiego, Grażyny Bacewicz,
Zoltána Gárdonyiego.

Marcin Szelest – organy (Kraków)
Tomasz Ślusarczyk – trąbka
(Kraków)
W programie koncertu utwory:
Sebastiána Aguilera de Heredia,
Anonima hiszpańskiego, Bernardo
Pasquiniego, Arcangelo Corelli,
Jana Pieterszoona Sweelincka,
Dietricha Buxtehude, Jeremiaha
Clarke.

niedziela, 12.07, godz. 17:30

Organizatorzy:
Oświęcimskie Centrum Kultury
Parafia św. Maksymiliana

Earline Moulder – organy (Springfield/USA)
Ryszard Haba – instrumenty perkusyjne (Kraków)
W programie koncertu utwory:
Oskara Lindberga, Alexandra
Pierre François Boëly, Johanna
Christopha Friedricha Bacha,
Carla Philippa Emanuela Bacha,
Evelyn Glennie, Astora Piazzoli,
Keiko Abe, Jacques Lemmens,
Alice Jordan.

Koncerty:
Kościół św. Maksymiliana
w Oświęcimiu, pl. Maksymiliana 2
Szczegółowy program koncertów
na plakatach i na stronie
www.ock.org.pl

Jednoczący „Konrad”
„Konrad” to nazwa konkursu komputerowego, zorganizowanego w popularnym „Chemiku”. Nazwa wiąże się z Konradem Zuse
– niemieckim konstruktorem komputerów.

– In

folklorystycznych i tańca towarzyskiego z 47 miejscowości.
Ponadto „Contra” wytańczyła
I miejsce na IV Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Nowoczesnego „Wena
2009” w Olkuszu oraz II miejsce
na Festiwalu Tańca „Rytmy Ulicy
2009” w Brzeszczach a solistka Maja
Bratus zajęła tam IV miejsce.
W 55. Ogólnopolskim Konkursie
Filmów Amatorskich im. Henryka Kluby „OKFA 2009” w Koninie
nagrodzono filmowców z Amatorskiego Klubu Filmowego „Chemik”.
Spośród pięćdziesięciu obrazów
zakwalifikowanych do konkursu
jury doceniło filmy z Oświęcimia.
W kategorii najlepszy film animowany Bartosz Gajda otrzymał
nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej za film „Marsz”, natomiast Grzegorz Gawron został
wyróżniony za film „Wyspa”. Jury
uhonorowało również AKF „Chemik” nagrodą Polskiego Instytutu
Sztuki Filmowej za zestaw filmów:
„Wyspa”, „Marsz”, „Kompozytor”,
biorących udział w konkursie.
– In

W zmaganiach konkursowych
uczestniczyli uczniowie dwóch
szkół – gospodarzy oraz zaprzyjaźnionej szkoły Geschwister-PrenskiSchule z Lubeki w Niemczech.
„Konrad” został stworzony w oparciu o doświadczenia z Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego
„Mikroprofesor”, organizowanego
również w PZ nr 2. Głównym pomysłodawcą obu konkursów jest
Piotr Kak, nauczyciel przedmiotów
informatycznych w „Chemiku”.
Projekt był realizowany w dwóch
etapach. W pierwszym polscy i niemieccy uczestnicy indywidualnie
odpowiadali na pytania zamieszczone w języku angielskim w Internecie,
które dotyczyły ciekawych miejsc,
zabytków, kultury, ogólnych zagadnień z zakresu geografii. Druga
część polegała na wykonaniu przez
oświęcimsko-lubeckie pary strony
internetowej w języku angielskim
i opublikowaniu jej. Wymagało to
nie lada wysiłku: za pomocą dostępnych mediów elektronicznych, emaili oraz komunikatorów, musieli
znaleźć swojego partnera i wspólnie
uzgodnić temat, sposób pracy oraz

wiele innych szczegółów związanych z tworzeniem konkursowej
strony. Młodzież miała do wyboru
trzy tematy wiodące tworzonych
przez siebie stron: „Pokonać samego siebie”, „Fair play – wszyscy jesteśmy mistrzami” i „Historia jednego
medalu”. – Przyjęliśmy, że w konkursie nie będzie przyznawanych
miejsc, ponieważ każda para, która
stworzyła stronę jest zwycięzcą tego
konkursu. Wyróżniliśmy jednak
trzy najlepsze pary konkursu, są to:
Agnieszka Potocka i Nele Pich, Sylwia Korczyk i Melissa Muszelewski
oraz Wojciech Stefaniuk i Svantje
Kopetsch. Chcemy, aby w przyszłości w konkursie wzięło udział
więcej szkół z wielu krajów i mamy
nadzieję, że nam się to uda. Formuła konkursu to okazja do spotkań
młodych ludzi, rozwijania umiejętności współpracy, zarządzania
czasem, a jednocześnie umiejętności informatycznych i językowych
uczestników – mówi Piotr Kak..
Prace można oglądać na stronie
internetowj http://www.pz2.edu.pl/
konrad zakładka results.
– In
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W trzech szkołach w okresie wakacyjnym będą organizowane półkolonie. Są to SP nr 5 w okresie od
3 do 14 sierpnia 2009 r., SP nr 9
w dniach 20–31lipca 2009 r. i Miejskie Gimnazjum nr 3 od 6 do 17
lipca 2009 r.

Oświęcimskie
Centrum Kultury

zaprasza dzieci i młodzież na imprezy i warsztaty artystyczne przygotowane w ramach akcji „Lato
w mieście”.

ZAJĘCIA OTWARTE
W MŁODZIEŻOWYM
DOMU KULTURY

22.06 poniedziałek
9.00 TURNIEJ W BIERKI /uczniowie/ – MDK, ul.Olszewskiego
10.00 BRANSOLETKI – ściegi hafciarskie /uczniowie/ – ZS1, ul. Słowackiego, s.30
10.30 WARSZTATY GITAROWE
/gimn. i ponadgimn./ – MDK,
ul. Olszewskiego
10.45 GRY, ZAGADKI, ŁAMIGŁÓWKI /sp i gimn./ – MDK,
ul. Olszewskiego
11.00 TENIS STOŁOWY /sp.
i gimn./ – ZS1, ul.Słowackiego
mała sala gimnastyczna
12.00 TURNIEJ W KLOCA –
gra w szachy parami /uczniowie/
–MDK, ul. Olszewskiego
23.06 wtorek
9.00 KALAMBURY /kl. I–III sp/ –
MDK, ul. Olszewskiego
9.15 KOMPUTERY /uczniowie/ –
SP1, ul. Królowej Jadwigi, s. 65
10.00 KWIATY Z BIBUŁY – rękodzieło artystyczne /od kl. IV sp/ –
MDK, ul. Olszewskiego
10.45 KALAMBURY Z PRZYSŁOWIAMI /od IV sp/ – MDK, ul. Olszewskiego
11.00 KOMPUTER I INTERNET /
uczniowie/ – SP 1, ul. Królowej Jadwigi, s. 65
11.15 SPORT I REKREACJA /sp
i gimn./ – SP 9, ul. Budowlanych,
sala gimn.
12.00 TURNIEJ BADMINTONA
w grach podwójnych /uczniowie/
–MG 2, ul. Olszewskiego, sala gimn.
24.06 środa
9.00 KOMPUTERY /uczniowie/ –
SP 1, ul. Królowej Jadwigi, s. 65
10.00 MALOWANY KALENDARZ – plastyka /kl. I–III sp/ –
MDK, ul. Olszewskiego
10.45 KOMPUTER I INTERNET /
uczniowie/ – SP 1, ul.Królowej Jadwigi, s. 65
11.00 TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO /uczniowie/ – ZS 1, ul. Słowackiego, mała sala gimn.
11.45 MALOWANY KALENDARZ – plastyka /od kl. IV sp/ –
MDK, ul. Olszewskiego
25.06 czwartek
9.00 TURNIEJ MEMMORY /uczniowie/ – MDK, ul. Olszewskiego
9.30 WARSZTATY GITAROWE
/gimn. i ponadgimn./ – MDK,
ul. Olszewskiego
10.00 MODELARSTWO /uczniowie/ – SP 1, ul. Królowej Jadwigi,
pracownia modelarska
11.00 SPORT I REKREACJA /uczniowie/ – SP 9, ul. Budowlanych, sala
gimn.
11.30 KOŁO FORTUNY – quiz
drużynowy /uczniowie/ – MDK,
ul. Olszewskiego
26.06 piątek
9.00 MILIONERZY /uczniowie/ –
MDK, ul. Olszewskiego
10.00 KOSZYKÓWKA /gimn.
i ponadgimn./ – PZ 1 SO, ul. Konarskiego, sala gimn.
10.15 INSPIRACJE MALARSKIE
– plastyka /gimn. i ponadgimn./–
MDK, ul. Olszewskiego
10.45 GRY SŁOWNE /od kl. IV sp/
– MDK, ul. Olszewskiego
12.00 OGRÓD MARZEŃ – plasty-

ka /kl. IV–VI sp/ – MDK, ul. Olszewskiego
12.30 PUZZLE /uczniowie/ –
MDK, ul. Olszewskiego
29.06 poniedziałek
9.00 ZABAWY z PASTELĄ – plastyka /kl. I–III sp/ – MDK, ul. Olszewskiego
10.00 HAFT, SZYDEŁKOWANIE
– rękodzieło artystyczne /uczniowie/ – ZS 1, ul. Słowackiego, s. 30
10.30 WARSZTATY GITAROWE
/uczniowie/ – MDK, ul. Olszewskiego
10.45 ZABAWY z FARBKĄ – plastyka /kl. I–III sp/ – MDK, ul. Olszewskiego
11.00 TENIS STOŁOWY /uczniowie/ – ZS 1, ul.Słowackiego, mała
sala gimn.
30.06 wtorek
9.00 KOMPUTERY /uczniowie/ –
SP 1, ul. Królowej Jadwigi, s. 65
9.15 WARSZTATY GRAFIKI
/uczniowie/ – MDK, ul. Olszewskiego
9.30 WARSZTATY TANECZNE
/gimn. i ponadgimn./ – PZ 1 SO,
ul. Konarskiego, sala gimn.
10.30 SPOTKANIE Z MUZYKĄ
ZESPOŁU „Stare Dobre Małżeństwo” – MDK, ul. Olszewskiego
10.45 KOMPUTER I INTERNET
/uczniowie/ – SP 1, ul. Królowej
Jadwigi, s. 65
11.00 KOSZYKÓWKA /gimn.
i ponadgimn./ – PZ 1 SO, ul. Konarskiego, sala gimn.
13.00 WAKACYJNA PIOSENKA
– warsztaty gitarowe /od kl. IV sp/
– MDK, ul. Olszewskiego
1.07 środa
9.00 ZABAWY z PASTELĄ – plastyka /kl. I–III sp./ – MDK, ul. Olszewskiego
9.15 KOMPUTERY /uczniowie/ –
SP 1, ul. Królowej Jadwigi, s. 65
10.45 ZABAWY z FARBKĄ – plastyka /kl. I–III sp./ – MDK, ul. Olszewskiego
11.00 KOMPUTER I INTERNET /
uczniowie/ – SP 1, ul. Królowej Jadwigi, s. 65
11.15 TENIS STOŁOWY /uczniowie/ – ZS 1, ul. Słowackiego
11.30 PIOSENKA WAKACYJNA
– warsztaty gitarowe /od kl. IV sp/
– MDK, ul. Olszewskiego
2.07 czwartek
9.15 WARSZTATY CERAMIKI
/uczniowie/ – MDK, ul. Olszewskiego
9.30 WARSZTATY TANECZNE
/gimn. i ponadgimn./ – PZ 1 SO,
ul. Konarskiego, sala gimn.
10.45 HISTORIA SZTUKI NA
WESOŁO /gimn. i ponadgimn./ –
MDK, ul. Olszewskiego
11.00 KOSZYKÓWKA /gimn.
i ponadgimn./ – PZ 1 SO, ul. Konarskiego, sala gimn.
11.15 PIOSENKA WAKACYJNA
– warsztaty gitarowe /od kl. IV sp/
– MDK, ul.Olszewskiego
3.07 piątek
9.00 ZABAWY PLASTYCZNE –
wycinanki, wydzieranki /kl. I–III
sp./ – MDK, ul. Olszewskiego
9.15 WARSZTATY CERAMIKI
/uczniowie/ – MDK, ul. Olszewskiego

10.30 HISTORIA SZTUKI NA
WESOŁO /gimn. i ponadgimn./ –
MDK, ul. Olszewskiego
10.45 ZABAWY PLASTYCZNE
– zabawa z pastelą /kl. I–III sp/ –
MDK, ul. Olszewskiego
11.30 TURNIEJ GIER PLANSZOWYCH /uczniowie/ – MDK,
ul. Olszewskiego
Informacja: tel.(fax) 033/842-42-64,
e-mail mdk@oswiecim.net.pl

ZAJĘCIA SPORTOWE
MOSiR

– Wakacyjna Liga Podwórkowa –
gimnazja, szkoły podstawowe
– „Wakacje z samoobroną" – Środowiskowe Centrum Sportu
– wstęp na Krytą Pływalnię – 3 zł
dla dzieci i młodzieży szkolnej (na
podstawie legitymacji)
Informacja: 033/843-43-39, fax
033/ 843-47-27 na stronie www.
mosir.oswiecim.pl i na plakatach
XV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Letnich Małopolska 2009 w Oświęcimiu:
1) piłka wodna – 10–12 lipca
2) zawody w pływaniu – 17–19 lipca

ŚWIETLICE
TOWARZYSTWA
PRZYJACIÓŁ DZIECI

Świetlica przy ulicy Partyzantów 1
czynna: od 1.07 do 31.08. od poniedziałku do piatku w godz. 11.00
do 18.30
Świetlica przy ulicy Fika
czynna: od 1.07 do 31.08 od poniedziałku do soboty w godz. 11.00 do
15.00
Świetlica przy ulicy Staszica
„Miasteczko Komunikacyjne”
czynna: od 1.07 do 31.08 od poniedziałku do soboty w godz. 8.30 do
15.30
Informacja: 033/842 33 52

ŚWIETLICE
STOWARZYSZENIA
„SZANSA”

Świetlica Terapeutyczna przy ulicy Obozowej 31A
czynna: 22.06 do 31.08 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do
15.00
Świetlica przy ul. Bałandy 4D
czynna: od 20.06 do 31.08 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00
do 14.00
Informacja: 033/843 40 68

ŚWIETLICA SALOS RP
„ZASOLE”

Świetlica „Akademia Radości”
przy ul. Pileckiego 31, czynna od
poniedziałku do piątku w godz.
14.00–18.00
Informacja: 033/843-26-46,
033/843-05-63
W programach świetlic zajęcia
muzyczne, plastyczne, rekreacyjne
wycieczki, gry, zabawy i wiele innych atrakcji.

„WAKACJE Z BIBLIOTEKĄ”

„Podróże po literaturze” – plenerowe turnieje literacko-sportowe

(skwerek przed biblioteką)
2.07, godz. 10.00 „Z Kajko-Kokoszem na tropie”
13.08, godz. 10.00 „Od Baltazara
Gąbki do Wawelskiego Smoka”
27.08, godz. 10.00 „Heca na 120
fajerek”
20.08, godz. 10.00 „Wakacje z Muminkami” – zajęcia na placu zabaw
(konkursy: kredą na betonie, pięknego czytania, na strój włóczykija)
10, 17, 24, 31 lipca oraz 7, 14, 21,
28 sierpnia „Piątki z krzyżówką
i scrabblami”
wycieczki rowerowe i spacery po
mieście (terminy do ustalenia
z przewodnikiem)
5, 20.07; 25.08 godz. 10.00 „Majsterkowanie przez cały rok” – zajęcia manualno-plastyczne
Informacja: Filia nr 5 dla Dzieci
i Młodzieży, tel. 033/842-55-24

WYPOCZYNEK WYJAZDOWY
ZHP HUFIEC OŚWIĘCIM
„Harcerska Akcja Letnia” na terenie bazy obozowej w Juszczynie
obóz harcerski: 1–14 lipca
kolonia zuchowa: 3-9 lipca
Informacja: 604 376 288
MIEJSKI KLUB PIŁKARSKI
„UNIA OŚWIĘCIM”
obóz w górach w Juszczynie 01–10.08
obóz nad morzem w Dąbkach 07–19.07
Informacja: 602 324 099
STOWARZYSZENIE POMOCY
SZKOLE MAŁOPOLSKI ZARZĄD POWIATOWY
– kolonia nad morzem dla uczniów
szkół gimnazjalnych od 24.06–7.07
– Mrzeżyno
Informacja: 510 000 803
– kolonia w górach dla uczniów
szkół podstawowych w Sidzinie
koło Jordanowa od 6–18.07
Informacje: 510 000 803
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „SETBOL”
„Wakacje z siatkówką” obóz rekreacyjno-sportowy od 17.08–30.08
w Ustce
Informacje: 691 496 965

Imprezy
w okresie wakacji

24.06 – Mistrzostwa Małopolski
w jeździe indywidualnej na czas –
Dwory, godz. 13. 00
26–29.06 – Ogólnopolski Spływ
Kajakowy Trzech Zapór – zakończenie Planty, godz. 16.00
04.07 Warszaty plastyczne RSTK
Grupa „Na Zamku” połączone
z grami edukacyjnymi – Miasteczko Komunikacyjne godz. 10.00
01–09.08 Tydzień Kultury Beskidzkiej – szczegóły na oddzielnym plakacie
29–30.08 Święto Miasta – szczegóły na oddzielnym plakacie
Zapraszamy !

Teatralne poniedziałki
6.07 godz. 16:00 „Pakujemy zapasy,
jedziemy na cyrkowe wczasy” – zabawa z klaunami: Rupertem i Rico
13.07 godz. 16:00 „Gucio i Maja” –
program dla dzieci
20.07 godz. 16:00 „Lambada” – zabawy interaktywne
27.07 godz. 16:00 „Och, Tośka” –
interaktywny spektakl teatralny
(estrada obok OCK, w razie niepogody w sali widowiskowej OCK)
Aktywne środy
1.07 godz. 10:00 „Zabawa w graffiti” – wspólne malowanie
8.07 godz. 10:00 „Mikrofon dla
wszystkich” – prezentacje wokalne
(zgłoszenia chętnych przyjmowane
są w punkcie informacyjnym OCK
do 6.07)
15.07 godz. 10:00 Piknik z Policją
22.07 godz. 10:00 „Zatańcz z nami”
– zabawy taneczne
29.07 godz. 10:00 „Pomaluj świat”
– kredą na betonie (estrada i plac
obok OCK, w razie niepogody
w holu OCK)
Filmowe czwartki
2.07 godz. 10:00 „Arka Noego”,
prod. argentyńsko-hiszpańsko-włoska, 2007r., reż. Juan Pablo Buscarini, 88 min.
9.07 godz. 10:00 „Lucky Luke na Dzikim Zachodzie”, prod. francuska,
2007 r., reż. Olivier Jean Marie, 90 min.
16.07 godz. 10:00 „Wall.E”, prod. USA,
2008r., reż. Andrew Stanton, 98 min.
23.07 godz. 10:00 „Rabatuj”, prod.
USA 2007r., reż. Brad Bird, 111 min.
(sala widowiskowa OCK, cena biletu: 5 zł)
Warsztaty artystyczne
– taneczne jednodniowe
29.06 Musical – godz. 10:00 dla grupy wiekowej 9–12 lat i godz. 11:00
dla grupy wiekowej 13–18 lat
30.06 Video Clip – godz. 10:00 dla
grupy wiekowej 6–8 lat, godz. 11:00
dla grupy wiekowej 9–12 lat i godz.
12:00 dla grupy wiekowej 13–18 lat
1.07 Jazz – godz. 10:00 dla grupy
wiekowej 9–12 lat i godz. 11:00 dla
grupy wiekowej 13–18 lat
2.07 Taniec towarzyski – godz. 10:00
dla grupy wiekowej 6–8 lat, godz.
11:00 dla grupy wiekowej 9-12 lat
i godz. 12:00 dla grupy wiekowej
13–18 lat
3.07 Video Clip – godz. 10:00 dla
grupy wiekowej 6–8 lat, godz. 11:00
dla grupy wiekowej 9–12 lat i godz.
12:00 dla grupy wiekowej 13–18 lat
(zajęcia bezpłatne)
– wokalne
2–3.07 i 6–7.07 godz. 10:00 dla
grupy wiekowej 15–18 lat
(zajęcia płatne 20 zł za 4 spotkania;
ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń, zapisy przyjmowane są w punkcie informacyjnym OCK)
– taneczne tygodniowe
6–10. 07
godz. 10:00 Taniec towarzyski dla
grupy wiekowej 8–12 lat
godz. 11:00 Jazz dla grupy wiekowej 8–12 lat
godz. 12:00 Video Clip dla grupy
wiekowej 12–18 lat
godz. 13:00 Jazz dla grupy wiekowej 12–18 lat
(zajęcia płatne 20 zł za jeden blok
taneczny – 5 spotkań; zapisy przyjmowane są w punkcie informacyjnym OCK)
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BOGNA WERNICHOWSKA

Galicyjskie wakacje

Z

aczynały się w ostatniej
dekadzie czerwca i trwały nieco dłużej niż obecnie, gdyż do 4 września.
Słuchacze uniwersytetu, zwani
wówczas akademikami, mieli więcej jeszcze wolnych od nauki dni
– inauguracja nowego roku akademickiego odbywała się w połowie
października. Czym wypełniano te
letnie tygodnie przed stu i więcej
laty?
Pod koniec XIX stulecia, kiedy
zarówno lekarze, jak i pedagodzy
oraz filantropi zaczęli starać się,
by zapewnić dzieciom i młodzieży
możliwość letniego wypoczynku,
urządzano pierwsze kolonie. Przeznaczone były dla dzieci z dużych
miast, wzrastających w niezamożnych rodzinach, których nie stać
było na wyjazdy na letniska.
W Galicji gorącą orędowniczką
kolonijnych akcji była stojąca na
czele Krakowskiego Towarzystwa
Dobroczynności hrabina Katarzyna Potocka. Przez cały rok urządzała rozmaite kulturalne imprezy
z dochodem na ten właśnie cel.
Często były to koncerty, w których brali udział zawodowi artyści
i uzdolnieni muzycznie amatorzy.
Publiczność płaciła chętnie podwójną cenę biletów wstępu, aby
posłuchać, jak dziedzic krzeszowickich włości hrabia Artur Potocki śpiewa dźwięcznym barytonem
pieśni Moniuszki czy najmłodsza
hrabianka Potocka spod Baranów
– Anna gra z uczuciem nokturny
Chopina…
Katarzyna Potocka potrafiła też
zachęcić do społecznej pracy na
rzecz letnich kolonii ludzi, którzy

mogli służyć profesjonalną wiedzą:
lekarzy oceniających stan zdrowia
dzieci, farmaceutów dostarczających tabletki żelaza, mikstury
przeciw anemii i na apetyt, młode
nauczycielki, które pełniły funkcję wychowawczyń. Pierwsza taka
kolonia działała w Rabce, turnusy były dwutygodniowe, a dzieci
uczestniczące w nich pierwszego
dnia otrzymywały „kolonijną wyprawkę” składającą się z bawełnianej sukienki czy spodenek i koszuli, słomkowego kapelusika,
mocnych, skórzanych sandałów
i dwóch zmian bielizny dziennej
i nocnej. Rzeczy te zabierały później do domów, co z pewnością cieszyło rodziców żyjących w skromnych warunkach.
Pani Potocka była też inicjatorką
zapraszania nieco starszej młodzieży uczącej się w szkołach
handlowych, nauczycielskich seminariach czy gimnazjach, na letni wypoczynek do ziemiańskich
dworów. Sama co roku przyjmowała w Krzeszowicach, Zatorze czy
innych majątkach rodzinnych kilkunastu młodych ludzi płci obojga na parę wakacyjnych tygodni.
Mieszkali w pokojach gościnnych
przeznaczonych dla skromniejszej
kondycji gości, jadali przy stole dla
oficjalistów, robili wycieczki po
okolicy. W archiwum Potockich
zachowały się listy z podziękowaniami od takich właśnie letników…
Wzorem hrabiny wiele pań z grona
ziemiaństwa zapraszało na lato niezamożną młodzież polecaną przez
pedagogów czy katechetów.
Uczniowie z wyższych klas gimnazjów, jeśli tylko dobrze się uczy-

li, mogli starać się o tzw. „letnią
kondycję”. Tak nazywano pracę
wakacyjnego korepetytora na
prowincji. Ziemianie, lekarze, leśnicy i urzędnicy mający dzieci,
które trzeba było przygotować do
gimnazjum czy poprawkowego
egzaminu przyjmowali do domu
preceptora, oferując utrzymanie
i wynagrodzenie. Tak spędzał wakacje młody Henryk Sienkiewicz
i gimnazjalista Stefan Żeromski,
tak zbierała fundusze na swój
pierwszy uniwersytecki semestr
Maria Skłodowska. Był to chyba
najpopularniejszy w tamtych czasach rodzaj wakacyjnej pracy dla
starszej młodzieży.
W Krakowie – a później i w innych
większych miastach Galicji – zaczęto w latach 80. XIX w. urządzać
też tzw. półkolonie. Inicjatorem
takiej formy wakacyjnego spędzania czasu przez najmłodszych był
doktor Henryk Jordan.
Dzieci przychodziły do pawilonów w parku o 9 rano, jadły śniadanie, a potem aż do popołudnia
– z przerwą na obiad – bawiły się
w różne gry i zabawy na wolnym
powietrzu, gimnastykowały się,
słuchały pogadanek na rozmaite
tematy – z historią Polski na czele.
Dziennik „Czas” podkreślał też, że
na wyraźne zalecenie doktora Jordana opiekunowie półkolonii dbali
o higienę podopiecznych, przyzwyczajając ich do codziennego korzystania z wody, mydła i proszku do
czyszczenia zębów, co w przypadku wielu dzieci miejskiej biedoty
nie było sprawą oczywistą.

OŚWIĘCIM NA STAREJ FOTOGRAFII
ZE ZBIORÓW TADEUSZA FIRCZYKA

Jak budowano „Tęczę”?

Oświęcim, fragment Rynku Głównego, zimą 1942 roku. Wykopy pod
budowę betonowego bunkra przeciwlotniczego

Oświęcimski rynek, 1943 rok. Końcowy etap budowy bunkra, usytuowanego na środku Rynku Głównego, z widocznym wejściem do
części podziemnej

Rok Papieski w Oświęcimiu
W ramach obchodów ogłoszonego w naszym mieście Roku
Papieża Jana Pawła II uczniowie z koła teatralnego „Między
Wierszami” z Powiatowego Zespołu nr 2, popularnego „Chemika”, zagrali na deskach sceny Oświęcimskiego Centrum
Kultury poruszający spektakl
„Non omnis moriar” poświęcony papieżowi Polakowi. Nad
całością tego przedsięwzięcia
czuwała Aneta Jarmułowicz.
– In

Rynek Główny w Oświęcimiu, 1947 rok. Grupa studentów stojących
na betonowym bunkrze, stanowiącym podstawę obecnego pawilonu
handlowego „Tęcza”

Jazz w plenerze
18 lipca o godzinie 17:00 na estradzie obok Oświęcimskiego Centrum Kultury wystąpi grupa jazzowa z prestiżowej szkoły Sir John
Lawes School z Harpenden pod
Londynem.
Grupa każdego roku odbywa tournee po Europie, prezentując różnorodne gatunki muzyczne.
Studenci szkoły Sir John Lawes
School koncertują często w Royal
Albert Hall w Londynie, Carlton
Television i innych radiostacjach
lokalnych.
– adam

Dom Handlowy „Tęcza” PSS Społem w Oświęcimiu. Karta pocztowa wydana przez Krajową Agencję Wydawniczą w 1972 roku, fot.
K. Jabłoński
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Horoskop
lipiec
Baran 21.03–20.04

Nadal dobra passa w interesach.
Warto postawić na długofalowe
inwestycje i trochę poczekać...
Twój talent towarzyski uaktywni
się podczas letnich wypadów
z nowymi znajomymi. Korzystaj
z życia!

Byk 21.04–21.05

Miłosne marzenia stają się
rzeczywistością. Stara znajomość
ma szansę się odświeżyć, a nowe
flirty przekształcić w coś poważniejszego. W pracy pozytywnie,
niespodziewany przypływ gotówki,
którą z przyjemnością wydasz na
wakacjach.

Bliźnięta 22.05–22.06

Wenus wkracza do Twojego znaku
– poczuj swoją atrakcyjność. Jeśli
trwasz w związku, który nie daje
Ci szczęścia, zakończ go – nie
trzeba będzie długo czekać na
wartościową znajomość. Pieniądze
Cię teraz lubią – możesz planować, jak je pomnożyć.

KRZYŻÓWKA 7/2009

Poziomo:
1. Ptak z koralami;
2. Służbowy strój;
* Drapieżny kuzyn kota;
3. Element sań;
4. Jelita, wnętrzności;
* Rzymska do jedzenia;
5. Na twarzy kominiarza;
6. Czyni złodzieja;
* Sztuczne złoto;
7. Zbrojny bunt ;
8. Żyje z jałmużny;
* Najdłuższy równoleżnik;
9. Postępek;
10. Mieszka w kraju świętych
krów; * Żużlowy klub z Torunia;
11. Podwarszawska wieś
nad zalewem;
12. Harcerski kolor;
13. Żona następcy tronu;
14. Ostra dyscyplina;
15. Ostatki;
16. Tarcza Zeusa;
17. Płaska figura geometryczna;

Rak 23.06–22.07

Czujesz zmęczenie? Zmień otoczenie, wyjedź na urlop lub przynajmniej na wycieczkę za miasto.
Z dystansu sprawy wyglądają zupełnie inaczej… A kiedy poznasz
interesującą osobę, nie rozmawiaj
z nią o pracy.

Lew 23.07–23.08

Dla Lwa przychodzi czas odpoczynku, wylegiwania się na słońcu. Nie zajmuj się teraz trudnymi
sprawami, odłóż je na później.
Pogap się na chmury i spokojnie
pomyśl o tym, co nie daje Ci spokoju. Może warto coś odpuścić?

Panna 24.08–23.09

Zwolnij tempo – to nie jest czas
Twojej największej aktywności.
Odpocznij, wycisz się, spokojna
głowa lepiej pracuje. W sprawach
sercowych coraz cieplej. Możliwe,
że niektóre Panny rozglądają się za
pierścionkiem zaręczynowym…

Ponowo:

Waga 24.09–23.10

GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ

Czas na spotkania w gronie bliskich i rodziny. Może warto pomyśleć o romantycznych spacerach?
Letnie noce sprzyjają zapomnieniu
o całym świecie. Odpuść trochę
obowiązków zawodowych, bo nie
warto się przepracowywać.

Kupon nr 7

Skorpion 24.10–22.11
Działaj ostrożnie na każdym polu.
Przemyśl swoje decyzje. Teraz nie
warto się angażować w niepewne
sprawy. Pamiętaj, że wielu jest
ludzi życzliwych inaczej… Flirt
nie zaszkodzi, ale nie trać samokontroli.

Strzelec 23.11–20.12

Wpływ Wenus i Marsa sprawi, że
trudno będzie uniknąć burzliwych
emocji i popadania w skrajności
– od miłosnych wyznań do kłótni.
Mów wprost i szczerze, co myślisz
i czujesz, ale nie wdawaj się w
bezsensowne sprzeczki. Warto
wyciągnąć rękę na zgodę.

Koziorożec 22.12–20.01

Zakończ stare sprawy, nie zaczynaj
nowych projektów, tylko jedź na
urlop. Zabaw się, poflirtuj, zapo-

Litery uporządkowane od 1 do 25 utworzą rozwiązanie, które wraz z kuponem konkursowym nr 7 należy dostarczyć do 12 sierpnia 2009 r. do redakcji GZO. Na zwycięzcę losowania czeka nagroda rzeczowa.

Głos Ziemi Oświęcimskiej dostępny także w wersji elektronicznej
na stronie www.ock.org.pl
minając o codzienności. Nabierzesz sił i pod koniec lata ochoczo
zabierzesz się do pracy.

Wodnik 21.01–19.02

Przestań marzyć i planować
towarzyskie spotkania. Po prostu
działaj! Nie zadowoli Cię leżenie plackiem na plaży. Aktywny
wypoczynek i sport to okazja do
poznania interesujących ludzi.

Ryby 20.02–20.03

Ryby czują przypływ energii.
Bujne życie towarzyskie, nowe
znajomości, flirty... Jednak mogą
się pojawić chwilowe nieporozumienia. Wtedy przyda się jakaś
mała burza, która oczyści
i odświeży atmosferę.
– Selene

Kolejne
wydanie
„Głosu Ziemi
Oświęcimskiej”
już od
19 sierpnia

A) Zwierciadło;
* Skrzat, krasnal;
B) Święty Graal;
C) Mnoga lub pojedyncza;
* Poetycko zwana Albionem;
D) Embrion;
E) Eskorta;
* Tarlak;
F) Papierowa jednostka;
G) Sytuacja bez wyjścia;
* Biedny, afrykański kraj;
H) Skraj, krawędź;
I) Rośnie na nich ciasto;
* Np. Andrzej Wajda;
J) Samosąd;
K) Fiasko, niepowodzenie;
* Rzadkie imię męskie;
L) Owoc tarniny;
Ł) Słynne Ravela;
M) Orator;
N) Parkowe drzewo;
O) Pocztowe zawiadomienie;
P) Miasto z Oliwą;

Rajd 11 lipca
Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne tegoroczny
Rodzinny Rajd Rowerowy został
przełożony na 11 lipca i przejedzie
trasą Oświęcim–Polanka Wielka–
Oświęcim.
Start nastąpi o godzinie 10.30 na
parkingu na Bulwarach, a zakończenie przewidziane jest na godzinę 15.00 na stadionie MOSiR-u.
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Złoto po tie-breaku

Awansu nie ma, ale...

Robert Świrk został mistrzem Polski weteranów.

Oświęcimski beniaminek „na pudle” wadowickiej ligi okręgowej.

Paweł Paga – rywal Roberta Świrka miał w finałowym pojedynku
mistrzostw Polski weteranów już
piłkę meczową. Wojnę nerwów
wygrał jednak oświęcimianin…
Robert Świrk zakończył sezon mocnym akcentem. W drodze po tytuł
mistrza Polski w grupie weteranów
od 40 do 49 lat pokonał wielu znanych tenisistów stołowych.
– Robert nie był faworytem – mówi
Ryszard Sarna, trener i zarazem
uczestnik turnieju.
– W tej kategorii startowało blisko
stu zawodników. Kilkunastu z nich
z powodzeniem gra w klubach niemieckich. Właśnie gracze występujący za naszą zachodnią granicą
i przedstawiciele pierwszoligowych
klubów polskich wymieniani byli
w gronie głównych kandydatów
do medali – dodaje Ryszard Sarna.
Lider
drugoligowej
drużyny z Oświęcimia – UKS Polfin
Ogrodzenia Biz rozpoczął turniej
od łatwych zwycięstw 3:0 nad Ryszardem Kulakiem (Dolny Śląsk)
i Witoldem Kosewskim (Warmia
i Mazury). W walce o „ósemkę”
po zaciętej walce pokonał 3:2 Artura Rachmańskiego (Lublin), a w kolejnym etapie rywalem Świrka był
jego klubowy kolega i trener – Ryszard Sarna. W tym bratobójczym
pojedynku lepszy okazał się Świrk.
W półfinałowej grze zawodnik Polfinu nie dał szans Witoldowi Nowakowskiemu (Śląsk), wygrywając
3:0. Jego finałowym rywalem był
Paweł Paga z województwa kujaw-

sko-pomorskiego. Finał rozpoczął
się po myśli Świrka, który rozgromił przeciwnika w pierwszym secie
11:4. Dwie kolejne odsłony wygrał
jednak Paga i objął prowadzenie
2:1. Po czwartym secie znowu był
remis 2:2 i o wszystkim miał rozstrzygnąć tie-braek. W nim losy
zmieniały się jak w kalejdoskopie
(od 1:4 dla Pagi przez 9:5 dla Świrka do remisu 10:10). Później było
11:10 dla Pagi, który miał piłkę
meczową. Trzy kolejne wygrał jednak Świrk i został mistrzem kraju.
Z kolei Ryszard Sarna został sklasyfikowany na wysokiej, dziewiątej
pozycji.
– To ogromny sukces indywidualny Roberta, ale także całego naszego klubu. Dedykujemy go naszemu tytularnemu sponsorowi,
bez którego pomocy mielibyśmy
olbrzymie problemy z wystartowaniem do ligowych rozgrywek.
Robert Świrk w całym sezonie
grał bardzo dobrze. W drugiej
lidze zanotował tylko jedną porażkę, co dało mu czołową lokatę
w rankingu zawodników drugoligowych. Wygrywał wojewódzkie
turnieje klasyfikacyjne. Sukcesem
zakończył też udział w trzeciej edycji ogólnopolskiego turnieju klasyfikacyjnego seniorów, który ukończył na 19 miejscu. Robert pokonał
w tym turnieju wielu zawodników
z pierwszej ligi i ekstraklasy – zakończył Ryszard Sarna.
– (zyg)

Ostatni akcent sezonu
Oświęcim już po raz trzeci areną mistrzostw
południowej Polski w kata.
Ponad 140 zawodniczek i zawodników startowało w trzeciej edycji mistrzostw południowej Polski
karate w kata. Rok i dwa lata temu
zawody rozgrywane były pod szyldem oświęcimskiego turnieju kata.
Teraz ranga była wyższa…
Kibicom sportów walki zgromadzonym w hali sportowej Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Oświęcimiu zaprezentowali się specjaliści
kata z Andrychowa, Brzeszcz, Koła,
Krakowa, Lublińca, Łasku, Olkusza, Rzeszowa, Sosnowca, Tarnobrzegu, Wieliczki i Oświęcimia.
Najlepszą zawodniczką oświęcimskich mistrzostw została uznana
reprezentantka gospodarzy – Magdalena Kraszewska. Z kolei najlepszym zawodnikiem wybrano Mateusza Kosturka z Rzeszowa.
– Magda wygrała rywalizację juniorek kata, ale w kobudo była już
tylko trzecia – informuje trener
oświęcimskich karateków, sensei
Mariusz Pawlus.
– Dało o sobie znać zmęczenie
sezonem. A był on znakomity
w wykonaniu Magdy. Złote medale
na mistrzostwach Polski i prestiżowych zawodach Pucharu Europy
nie wymagają komentarza. Magda
w tym sezonie wygrała wszystko
co było do wygrania. Zdaniem wielu fachowców to obecnie najlepsza
zawodniczka kata na świecie – powiedział Mariusz Pawlus.

Tytuły mistrzów południowej Polski wywalczyli: dzieci początkujące – 1. Anna Maria Meier (Koło),
dzieci zaawansowane – 1. Gabriela Sudoł (Rzeszów)… 3. Mateusz
Hnatyszyn (Oświęcim), dzieci
starsze, chłopcy początkujący – 1.
Tomasz Wasilewski (Rzeszów), 2.
Jarosław Płatacz, 3. Dawid Półtorak (obaj Oświęcim), dzieci starsze, chłopcy zaawansowani – 1.
Łukasz Kozub (Rzeszów)… 3.
Kamil Kowal (Oświęcim), dzieci
starsze, dziewczęta – 1. Karolina
Lipowska (Łask), juniorzy młodsi
– 1. Patryk Kosturek (Rzeszów),
juniorki młodsze – 1. Monika Leśniak (Oświęcim), juniorzy – 1.
Mateusz Kosturek (Rzeszów), juniorki – 1. Magdalena Kraszewska
(Oświęcim), juniorzy starsi – 1.
Rafał Świder (Rzeszów), 2. Adam
Kuś (Oświęcim), juniorki starsze
– 1. Natalia Smolarz (Rzeszów),
seniorki – 1. Klaudia Bajrosz
(Rzeszów)… 3. Katrzyna Koczor
i Monika Paszek (obie Oświęcim),
juniorzy kobudo – 1. Mateusz Kosturek (Rzeszów)… 3. Adam Kuś
(Oświęcim), juniorki kobudo – 1.
Natalia Smolarz (Rzeszów)… 3.
Magdalena Kraszewska (Oświęcim), seniorki – 1. Iwona Stręk
(Rzeszów)… 3. Monika Paszek
i Katarzyna Koczor (obie Oświęcim).

– (zyg)

Dwojako można rozpatrywać trzecie miejsce piłkarzy Unii na mecie
rozgrywek okręgówki. Z jednej
strony to niewątpliwy sukces młodej drużyny beniaminka, niemniej
można było na wiosnę powalczyć
o coś więcej…

Unia Oświęcim jest najwyżej sklasyfikowanym zespołem
w okręgówce, który nie był premiowany awansem do wyższej
ligi
Fot. (zyg)

Przed startem rundy wiosennej
tylko najwięksi optymiści liczyli
na awans biało–niebieskich do piątej ligi. Straty do prowadzącego
duetu z Przeciszowa i Przytkowic
były bowiem zbyt duże. Wszelkie
spekulacje bardzo szybko straciły
sens. Unia dała plamę w przegranych u siebie spotkaniach z Cedronem Brody i Stanisławianką.
Z kolei Przeciszovia i Sokół, grając
swoim rytmem „odjechały” daleko. Wiosenne mecze Unii w zdecydowanej większości były więc
pozbawione stawki. Oświęcimianie stracili szanse na awans i mieli
bezpieczną przewagę nad barażową strefą.
W końcówce sezonu podopieczni
Krzysztofa Barcika zaimponowali
charakterem. Wygrali z Hejnałem
Kęty u siebie 4:0 i Laskowianką
na wyjeździe 1:0, chociaż to rywale potrzebowali punktów niczym
tlenu. Grając wyłącznie o honor,
biało–niebiescy potraktowali przeciwników bez najmniejszej taryfy
ulgowej. Najdobitniej derby powiatu między Unią i Hejnałem
skomentował kęcki szkoleniowiec.
– Unia była przynajmniej o klasę
lepsza. Możemy być zadowoleni,
że przegraliśmy w Oświęcimiu
tylko 4:0. Wynik z powodzeniem
mógł być dużo wyższy – stwierdził
Włodzimierz Kowalczyk.

Pierwsze miejsce i historyczny
awans do grona piątoligowców
był udziałem Przeciszovii. To był
znakomity sezon dla podopiecznych Sławomira Frączka. Oprócz
wygrania rozgrywek okręgówki,
przeciszowianie zdobyli też Puchar
Polski na szczeblu zachodniej Małopolski. W finale pokonali po serii
rzutów karnych nowego czwartoligowca – Orła Balin. Wydłużony sezon ma za to Iskra Brzezinka, która
obok Zgody Malec, Bolesława Bukowno i Laskowianki znalazła się
w barażowej strefie.
– (zyg)
Tabela końcowa ligii okręgowej:
1. Przeciszovia
30 74 77:16 (awans)
2. Sokół 30 69 86:25 (awans)
3. Unia 30 56 59:30
4. Iskra Klecza
30 54 58:45
5. Halniak 30 54 55:22
6. Kalwarianka 30 52 53:37
7. Cedron 30 49 51:51
8. Hejnał 30 43 40:45
9. Brzezinka 30 39 52:41 (baraże)
10. Zgoda 30 37 45:52 (baraże)
11. Bolesław 30 33 33:61 (baraże)
12. Laskowianka
30 29 38:57 (baraże)
13. Nadwiślanin
30 28 32:53 (spadek)
14. Stanisławianka
30 24 31:76 (spadek)
15. Olimpia 30 18 35:80 (spadek)
16. Regulice 30 15 35:89 (spadek)

Reklama

