nasze kino
zaprasza

GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ
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Bezpieczniej nad rzeką
Większe i uszczelnione wały w rejonie Soły i Wisły mają w czasie powodzi lepiej
chronić tereny położone przy rzekach. Prace trwały dwa lata, a ich koszt to ponad
9,7 miliona złotych.
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Po wielu latach oświęcimianie
mogą czuć się bezpieczniej,
słysząc o dużym stanie wody.
Małopolski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych kończy
właśnie przebudowę wałów
przeciwpowodziowych
na
odcinku ponad trzech kilometrów. Roboty obejmowały
prawy brzeg Soły oraz Wisły i polegały na poszerzeniu
i powiększeniu korony obwałowania. Trwają jeszcze „kosmetyczne” poprawki terenu.
Inwestycja ma zabezpieczyć
Stare Miasto oraz rejon Dworów i Kruków przed skutkami
intensywnych opadów i stanów powodziowych. Spokojniej na poziom wody w rzece
mogą teraz patrzeć właściciele
około ośmiuset działek. Po powodzi w 1997 roku MZMiUW
wykonał tylko część obwałowań na Wiśle. Na właściwe za-

Oświęcim

bezpieczenie trzeba było czekać między innymi z powodu
przeszkód prawnych.
– Inwestor musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. Dopiero specustawa, po
powodzi w 2010 roku, pozwoliła wejść na teren obwałowania – wyjaśnia Edward Kopeć,
kierownik oświęcimskiego oddziału MZMiUW.
Jednym z trudniejszych elementów robót było przełożenie
rurociągu wysokociśnieniowego w rejonie Kruków. Długotrwałe prace naraziły mieszkańców nadrzecznych okolic
na sporo niedogodności, lecz
udało się zakończyć przebudowę bez większych utrudnień.
– Jestem pewny, że wały wytrzymają następne zmiany
pogodowe. Oczywiście, są to
tereny zalewowe, więc nigdy

nie ma pewności, czy uda się
zapanować nad siłami natury.
Na pewno poprawione zostało
bezpieczeństwo. Myślę, że taki
stan powinien się utrzymać
przez około dziesięć lat – dodaje kierownik rejonowego inspektoratu.
Korona obwałowania przeciwpowodziowego to tłuczeń, nie
będzie wykończona żadną dodatkową nawierzchnią, jednak
nadaje się ona do malowniczych spacerów. Inwestor nie
widzi też przeciwskazań, by
ze ścieżki na wale korzystali
rowerzyści, którzy będą chcieli
unikać zatłoczonych dróg.
Wały znajdują się pod stałym
nadzorem pracowników Zarządu Melioracji. Dwa razy
w roku przeprowadzane są rutynowe kontrole i ocena stanu
technicznego zabezpieczenia
przed wodnym żywiołem.

W przygotowaniu są już kolejne etapy poprawy bezpieczeństwa terenów przy rzekach. Została opracowana
dokumentacja dla rejonu Soły
przy Państwowym Muzeum
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz w miejscowości
Pławy. Uzyskano już stosowne
pozwolenia, teraz gromadzone są finanse na przebudowę.
Pieniądze mają pochodzić
głównie ze środków europejskich. Roboty będą polegać na
podniesieniu i uszczelnieniu
korony wału. Zaplanowano
także budowę nowej przepompowni w okolicy byłego obozu.
Proces inwestycyjny jest też
zawsze uzgadniany ze środowiskami ekologicznymi. Nadzór przyrodniczy sprawuje
Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Krakowie.
– Karo

Z uczuciem
niedosytu

sport
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Za opozycyjną działalność

Biało-czerwona radość

Przewodniczący Rady Miasta Oświęcim Piotr Hertig 11 listopada to data narodowego święta, które upamiętnia – po 123 lazostał odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności. tach niewoli – odzyskanie niepodległości ojczyzny. Oświęcimianie z coOdznaczenie przyznał Prezydent Rze- Piotr Hertig został uhonorowany za raz większą radością przyłączają się do patriotycznych spotkań i roczniczypospolitej Polskiej za zasługi w dzia- działalność w Niezależnym Zrzeszeniu cowych obchodów.
łalności na rzecz niepodległości i suwerenności kraju oraz respektowania praw
człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej. 10 listopada w Krakowie wręczył je Łukasz Kamiński, prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1988 r. organizował i uczestniczył
w demonstracjach i wiecach, kolportował wydawnictwa podziemne. Był inwigilowany przez SB do stycznia 1990 r.
– ekt

Powyborcze zmiany
W październikowych wyborach parlamentarnych
frekwencja w Oświęcimiu wyniosła 56,75 procent.
Uprawnionych do głosowania było
31.737 oświęcimian, z czego ważny głos
oddało 17.613. Na Komitet Wyborczy
PiS zagłosowały 6424 osoby, w tym na
„jedynkę” listy Beatę Szydło – 5500. Na
Komitet Wyborczy PO zagłosowało 5037
mieszkańców, z czego na otwierającego
listę Marka Sowę – 3102. Na Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica zagłosowało
1667 osób, na Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru 1416, na Komitet
Wyborczy Kukiz'15 swoje głosy oddało
1345 osób. Na Komitet Wyborczy Korwin były 782 głosy, na Komitet Wyborczy Razem zagłosowały 672 osoby, a na
Komitet Wyborczy PSL 270.
Reklama

Z okręgu wyborczego nr 12 (obejmującego m.in. Oświęcim) do Sejmu z Prawa
i Sprawiedliwości weszli: Beata Szydło,
Marek Polak, Jarosław Szlachetka, Ewa
Filipiak i Zbigniew Biernat. Z Platformy
Obywatelskiej mandaty poselskie zdobyli:
Marek Sowa i Dorota Niedziela oraz Józef Brynkus z Komitetu Wyborczego Kukiz’15. W Senacie nasz region reprezentować będzie Andrzej Pająk z PiS.
W związku ze zdobyciem mandatu posła
przez dotychczasowego marszałka Małopolski Marka Sowę radni województwa
przeprowadzili wybory na to stanowisko.
Nowym marszałkiem został Jacek Krupa,
który zdobył 21 na 39 głosów.

Największą popularnością podczas okolicznościowych uroczystości cieszy się
biało-czerwony przemarsz ulicami Starego
Miasta. Po mszy świętej za ojczyznę, mieszkańcy,
przedstawiciele władz, delegacje
i poczty sztandarowe
w kolorowej paradzie przeszli na plac
Tadeusza Kościuszki, gdzie oddali hołd
przodkom walczącym
o niepodległość Polski. Pochód prowadzili harcerze
i dzieci, niosący dwudziestometrową flagę państwową.
Od kilku lat organizowany jest bieg
uliczny Jedenastka na 11 listopada,
którego trasę pokonało tym razem
ponad 340 biegaczy. Wielu mieszkańców przyłączyło się także do
wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych.
Odbyło się też niepodległościowe
spotkanie przy Mauzoleum Rodziny Hallerów w Dworach oraz
z przedstawicielami oświęcimskich
oddziałów: Związku Inwalidów Wojennych
RP, Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych, Związku Sybiraków, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
oraz służb mundurowych.
– Jesteśmy żywą historią, ale to jest stara
historia i za chwilę
może nas już nie być
– przypomniała Alicja
Sobecka z oświęcimskiego koła Sybiraków,
po wysłuchaniu dziecięcego występu muzycznego, przygotowanego
z okazji 97. rocznicy odzyskania
wolności. – Serce mi się radowało,
że zostają po nas ludzie, którzy będą
podtrzymywać patriotyzm.
Narodowe święto niepodległości
zostało ustanowione w ostatnich
latach II RP i przywrócone w roku
1989. Do roku 1936 11 listopada był
przede wszystkim świętem wojska.
– Karo
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felieton

Moc słowa, moc pamiętania

Znani i lubiani kabareciarze, aktorzy, sportowcy i muzycy już po raz drugi pojawili się na oświęcimskiej hali lodowej, by wspomóc leczenie podopiecznej Fundacji Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy.
Hokejowa Reprezentacja Artystów Polskich skrzyżowała kije
z Drużyną Przyjaciół MOWP
w II Wielkim Charytatywnym
Meczu Hokejowym. Na lodzie
pojawiły się takie gwiazdy jak:
Piotr Kupicha, Rafał Mroczek,
Tomasz Olbratowski, gen. Roman Polko, Mariusz Kałamaga
oraz Darek Maciborek w roli
kapitana drużyny HRAP. Po
przeciwnej stronie pojawili się m.in.: Mariusz Siudek
– wielokrotny mistrz Polski
w jeździe figurowej i piłkarz
Maciej Iwański. Bramki bronili z oddaniem Michał Fikrt,
bramkarz Unii Oświęcim i Jan
Pędziwiatr, legenda oświęcimskiego hokeja. Z wielkim poświęceniem i szczerym uśmiechem zawodnicy zakończyli
zmagania remisem 15:15, wygrywając szansę na poprawę
zdrowia małego dziecka.
– W tym roku pomagamy
rocznej Agnieszce Słowik,
która cierpi na mukowiscydozę. To choroba, która atakuje
układ pokarmowy i oddechowy. Liczymy na to, że wspólnie
z mieszkańcami Oświęcimia
zbierzemy potrzebne środki na

leczenie naszej podopiecznej
i powtórzymy sukces, jakim zakończył się ubiegłoroczny mecz
– tak do otwarcia serc i portfeli zachęcał podczas imprezy
Mariusz Kaszuba, wiceprezes
MOWP i inicjator gwiazdorskiej rozgrywki. II Wielki Charytatywny Mecz Hokejowy
w Oświęcimiu wsparło wielu
darczyńców oraz lokalne władze. Kibice walczyli o koszulkę
z autografem najsłynniejszego
polskiego hokeisty Mariusza
Czerkawskiego oraz płyty z autografami kapeli UB40, Jessie

Ware’a i Chrisa de Burgha przekazane przez Fundację Peace
Festival, organizatora Life Festival Oświęcim. Fani robili też
pamiątkową fotki z ulubionymi
artystami.
Ostateczna kwota zebrane podczas meczu oraz na spotkaniu
z artystami to 30.650 zł, czyli absolutny rekord MOWP.
Organizatorzy bardzo dziękują mieszkańcom i gościom,
równocześnie przygotowując
kolejną akcję – Wielki Charytatywny Jarmark Bożonarodzeniowy. Zbiórka ponownie

wesprze leczenie i rehabilitację
małej Agnieszki, które pomagają jedynie opóźnić rozwój
nieuleczalnej choroby.
Fundacja MOWP zaprasza
13 grudnia do Oświęcimskiego
Centrum Kultury, gdzie przybyłych od progu powita świąteczny nastrój, stragany pełne
niezwykłego rękodzieła, które
idealnie nadaje się na bożonarodzeniowe prezenty. Będzie
muzycznie,
nieprzeciętnie
i smakowicie.
– Karo

ANDRZEJ WINOGRODZKI

O listopadzie

W

Przedstawiciele Województwa Małopolskiego oraz czterech prezydenckich małopolskich miast: Krakowa, Tarnowa,
Oświęcimia i Nowego Sącza podpisali porozumienie Razem
przeciw smogowi.

Reklama
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o zapamiętujemy, a co zapominamy? Jakie
drobiazgi potrafią nam utkwić w głowie, choć
pozornie są bez znaczenia? Często mnie zaskakuje
to, co pamiętają inni, a co pamiętam ja. Jak różnie
pamiętamy…
Spojrzałam do folderu, w którym przechowuję napisane felietony. Okazuje się, że już od 10 lat pisuję je regularnie. Zwykle co miesiąc, choć zdarzają się przerwy. Bywa, że
Czytelnicy rozmawiają potem ze mną, dzielą się refleksjami,
zaglądają do redakcji, a nawet piszą listy. Jest to dla mnie, jako
autorki, bardzo ważne, bo wiem, że napisane słowa do kogoś
trafiają, że niektórzy czekają na te teksty i zauważają, gdy ich
nie ma. Ostatni felieton, bardzo osobisty, poświęcony pamięci
Janiny Bartosz, poruszył wspomnienia wielu osób. Okazuje się,
że wielu z nas pamięta swoich nauczycieli, jeszcze bardziej
doceniając ich rolę z perspektywy czasu. Oprócz tego pamięta
się: ulubione powiedzonka, zachowanie, styl ubierania, fryzurę,
biżuterię. Jakże ważne są drobiazgi…
Felietony bywają nieprzewidywalne, nieplanowane,
czasem właśnie drobiazg wywołuje skojarzenia i refleksje,
które obudowuję słowami. Jak się jednak okazuje, różnorodne
tematy mają znaczenie, o czym przekonał mnie ostatnio Czytelnik, który odwiedził redakcję i nawiązał do tekstu napisanego
ponad rok temu. I jak tu nie wierzyć w moc słowa?

z miasta

Dla poprawy jakości powietrza

Problem nadmiernie zanieczyszczonego pyłem powietrza
dotyka największych miast naszego regionu. Podjęcie wspólnych działań daje szansę na
osiągnięcie lepszych efektów,
zarówno w zakresie wymiany
doświadczeń, jak i inicjowania kolejnych działań. Miasta planują współpracować ze
sobą w 12 obszarach, m.in.
w kwestiach planistycznych
– wytyczanie tzw. kanałów
przewietrzania czy tworzenie
i utrzymanie terenów zielonych, komunikacyjnych, jak
np. budowa parkingów Park

kamila drabek

and Ride, kontroli palenisk
oraz projektów edukacyjnych.
Wśród tematów współpracy
znalazły się także programy dopłat do wymiany pieców, rozwój sieci ciepłowniczych czy
tzw. programy osłonowe. Istotną kwestią jest także możliwość
wymiany informacji i doświadczeń w zakresie potencjalnych
źródeł finansowania projektów,
których celem jest ograniczanie
zanieczyszczenia
powietrza,
a także wspólne lobbowanie na
rzecz zmiany prawa.
Podpisane 20 października
porozumienie zakłada wspól-

ne organizowanie seminariów,
spotkań i konferencji oraz
stworzenie grup roboczych.
Działania na rzecz poprawy
jakości powietrza Oświęcim
prowadzi już od kilku lat.
Z programu ograniczenia niskiej emisji, umożliwiającego
mieszkańcom otrzymanie dotacji do wymiany starego pieca
na ekologiczne źródła ciepła,
skorzystało 161 osób, a dopłaty
wyniosły blisko 752 tys. złotych. 10 budynków szkolnych
przeszło termomodernizację
i ma wymienioną wewnętrzną
instalację centralnego ogrze-

wania, co kosztowało ponad
6,2 mln zł. Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej zmodernizowało sieć ciepłowniczą i wybudowało nową.
Jak informuje oświęcimski
magistrat planowana jest termomodernizacja
kolejnych
obiektów miejskich. Na likwidację pieców i podłączenie domów do sieci PEC miasto chce
zwiększyć dofinansowania z 50
do 90 procent i pozyskać dodatkowe środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Z kolei Miejski Zakład Komunikacji w następnych dwóch
latach planuje zakupić 10 autobusów ekologicznych, niskopodłogowych z napędem hybrydowym i zamierza uzyskać na
to dofinansowanie unijne.
– ekt

listopadową porę listopadowe myśli i nastroje:
goryczy, smętku i smutku! To właściwa tej chwili
kondycja ducha i ciała! Ale listopad, ten czas i ta
pora roku, jak wszystko – jest, a potem przemija!
Odchodzi, by ustąpić miejsca innym doznaniom i klimatom.
W przemijalności listopadowych półmroków i szarości tkwi
nadzieja na lepsze dni i godziny! Może jest w tym samouspokajanie się i przymykanie oczu na „tu i teraz”, a otwieranie
ich na lepsze „potem”! Ale taki jest porządek rzeczy i kolejność kalendarza! Lecz przy obecnych fanaberiach klimatycznych listopad może być… zaskakująco urokliwy i piękny!		
						

Zagłosuj na Oświęcim
Tylko do 19 listopada można zagłosować na Oświęcim w Turnieju Miast.

Do trzeciej edycji turnieju organizatorzy zaprosili 335 miast
powiatowych, w tym Oświęcim. Zwycięzcy otrzymają nagrodę w postaci 99-proc. rabatu na kampanie promocyjne
w Onet.pl i Zumi.pl o wartości
kolejno: I miejsce – 200 tys., II
– 100 tys. i III – 50 tys. złotych.
Głosowanie odbywa się poprzez stronę internetową www.
turniejmiast.zumi.pl/. Jedna
osoba może zagłosować jeden
raz, a liczba głosów przeliczana
będzie proporcjonalnie do liczby mieszkańców.

Regulamin przewiduje też
przyznanie nagród specjalnych
za największą ilość głosów
w rankingu oraz wyróżnień
dla miast, które wygrają w kategoriach: aktywne biznesowo,
bezpieczne, ekologiczne i przyjazne turystom.
Internauci mogą wziąć udział
w konkursie fotograficznym
i pokazać swoje miasto na zdjęciach. Zwycięskie prace zostaną
opublikowane na stronie głównej Zumi i będą nową „tapetą”
danego miasta.
– ekt
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Rozwaga może uratować
życie
W związku z rozpoczynającym się sezonem jesienno-zimowym strażacy przypominają o właściwym korzystaniu
z urządzeń grzewczych.

Fundatorem nagrody
jest Wydawnictwo

KUPON
krzyżówka 11/2015
Litery uporządkowane od
1 do 23 utworzą rozwiązanie – aforyzm Romana
Gorzelskiego, które wraz
z kuponem nr 11 naklejonym na kartę pocztową
należy dostarczyć do
9 grudnia 2015 r. do redakcji GZO, Oświęcimskie
Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24 w Oświęcimiu.
Na zwycięzcę losowania
czeka nagroda książkowa.
Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr
10/2015 brzmi: „Mielizna jest łysiną morza”.
Nagrodę książkową
ufundowaną przez
Wydawnictwo
Novae Res otrzymuje
p. Emilia Pasierbek
z Oświęcimia.
Gratulujemy i prosimy
o kontakt z redakcją.

Poziomo:
1. Wysoko postawiona, to VIP;
2. Coś dla biznesmena;
* Ubojnia;
3. Na nogach lekkoatlety;
4. Wynalazek Edisona;
* Imię Siwiec;
5. Święta... czyli całkowita słuszność;
6. Specjalista od zwierząt;
* Przystanek PKP;
7. Przodek, protoplasta;
8. Selekcjoner;
* Marka japońskich motocykli;
9. Majątek, mienie;
10. W starożytnym Rzymie członek
kolegium dwudziestu kapłanów;
* Okazja;
11. Huczny aplauz;
12. Trąd;
13. Instrument pastuszka;
14. Irlandzki pies myśliwski;
15. Dzieło Homera;
16. Jacek, autor tekstów piosenek;
17. Ważna umowa międzynarodowa;

ogłoszeniA DROBNE
Kompleksowe przeprowadzki.
Najtańszy transport.
Tel 730 690 923
Skup samochodów.
Płacimy najlepiej.
Tel 730 690 923

GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ

Aby zamieścić reklamę
lub ogłoszenie drobne
należy skontaktować się
z redakcją GZO lub firmą
toPROMO Grupa Reklamowa.
Koszt ogłoszenia drobnego
60 gr za słowo.

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

Pionowo:
A) Esencja owocu;
* Kuzyn karpia;
B) Jezdni to krawężnik;
C) Lepsze niż mono;
* Siła w matematyce;
D) Żołnierz lekkiej kawalerii;
E) Surowiec na meble;
* Obraza, zniewaga;
F) Boli podczas anginy;
G) Doroczna nagroda filmowa;
* Nazwisko Jana Pawła II;
H) Mały podgrzewacz wody;
I) Twarz;
* Polski w 966 r.;
J) W zamku sztucera;
K) Serce cyrku;
* Lilia afrykańska;
L) Mityczna rzeka w Hadesie;
Ł) Zespół siedmiu muzyków;
M) Wojsko;
N) Szkorbut;
O) Pasterz z ciupagą;
P) Epidemia.

KOLEJNE WYDANIE
„Głosu Ziemi
Oświęcimskiej”
14.12.2015 R.
„gzo” W FORMIE
ELEKTRONICZNEJ
dostępny NA WWW.
OCK.ORG.PL
Biuro reklamy:
toPROMO Grupa Reklamowa
ul. Parkowa 2, 32-600 Oświęcim
tel. 33 487 05 40, 788 71 77 57
www.topromo.pl
e-mail: biuro@topromo.pl
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Dzięki akcji „Nie dla Czadu”
prowadzonej od kilku lat przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Państwową Straż Pożarną coraz więcej osób zdaje
sobie sprawę z zagrożeń, jakie
stwarzają urządzenia grzewcze.
Czujniki tlenku węgla w mieszkaniach nie są już niczym niezwykłym.
Tymczasem strażacy zmagają
się z nową plagą jesienno-zimowego okresu. Od początku
września ubiegłego roku roku
do października 2015 r. druhowie powiatu oświęcimskiego 30 razy gasili pożary sadzy
w przewodach kominowych.
Jeśli już dojdzie do zapalenia
sadzy w kominie należy pamiętać, by nigdy nie używać do
gaszenia wody, ponieważ para,
która się wytworzy, może spowodować rozerwanie komina.
Trzeba zamknąć dopływ powietrza do komina i wygasić
piec. Strażacy zalecają użycie
soli kamiennej lub piasku, które należy wsypać do przewodu
spalinowego od góry. Skuteczne jest również użycie gaśnicy
proszkowej, w tym przypadku

środek gaśniczy „wtłaczamy do
wyczystki w dole komina”.
– Nie należy oczekiwać na wypalenie sadzy, pożary mogą
trwać kilka godzin, a niebezpieczeństwo uszkodzenia
komina występuje zwłaszcza
w okolicach poddasza, gdzie
przewody przechodzą przez
nieogrzewane pomieszczenia
i są bardziej podatne na pęknięcia z powodu gwałtownej
różnicy temperatur – informują strażacy.
Paląca się sadza, poza zagrożeniem uszkodzenia komina,
może być również przyczyną
ulatniania się do pomieszczeń
mieszkalnych tlenku węgla lub
innych niebezpiecznych produktów spalania.
Obowiązek utrzymywania komina w należytym stanie technicznym spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku. Co
najmniej raz w roku przewody
kominowe, dymowe, spalinowe
i wentylacyjne powinny zostać
skontrolowane przez osobę
posiadającą kwalifikacje mistrza kominiarskiego. Osoba
dokonująca kontroli ma obo-

wiązek potwierdzić ją protokołem, w którym powinna opisać
usterki, a właściciel lub zarządca musi je usunąć. Strażacy
apelują także, by samodzielnie
nie naprawiać ani nie modyfikować przewodów kominowych, ale zlecać te usługi odpowiednim fachowcom.
Nie rzadziej niż raz na trzy
miesiące przeglądy drożności
przewodów kominowych powinny zlecać te osoby, które
do ogrzewania używają węgla
i drewna, a gdy do opalania
używany jest gaz ziemny czy
olej opałowy – nie rzadziej niż
raz na pół roku.
Niesprawne lub źle podłączone
urządzenia, źle skonstruowane,
wykonane z niewłaściwych materiałów lub niedrożne kominy,
niepoprawna instalacja mogą
stać się przyczyną tragedii.
Ważne, by pamiętać o regularnym wietrzeniu i nie blokować
dopływu świeżego powietrza,
szczególnie gdy w mieszkaniu
są uszczelnione okna. Nie wolno też zatykać i oklejać kratek
wentylacyjnych, okien i otworów drzwiowych. Dodatkową
sprawą, na którą trzeba zwrócić
uwagę w sezonie grzewczym,
to składowanie materiałów palnych (drewno, papier, węgiel,
itp.) w odpowiedniej odległości
od pieca – powinna ona wynosić min. 50 cm.
– Nie każda instalacja elektryczna nadaje się do podłączenia elektrycznych urządzeń
grzewczych. Sprawdź, czy Twoja instalacja elektryczna jest
odpowiednia dla celów grzewczych i czy nie zagraża porażeniem prądem lub powstaniem
pożaru w wyniku przeciążenia
– apelują strażacy.
– ekt

Zrób zakupy i wygraj!
W ogólnopolskiej loterii paragonowej,
która ruszyła 1 października, można wygrać samochód oraz inne cenne
nagrody.
Aby wziąć udział w loterii należy dokonać zakupu towarów
lub usług za min. 10 zł brutto
potwierdzonych paragonem
fiskalnym, a potem wypełnić
formularz na stronie internetowej www.loteriaparagonowa.
gov.pl i zarejestrować swój
paragon. Istotne, by dokonać
zgłoszenia w miesiącu zakupu. Wszystkie zarejestrowane
paragony trzeba zachować.
Faktury, rachunki i paragony
niefiskalne nie biorą udziału
w loterii. Dodatkowo zakup

w premiowanej branży, która
zmienia się co trzy miesiące,
daje szansę na udział w losowaniu nagród specjalnych.
Losowania odbywają się raz
w miesiącu w studiu telewizyjnym w Warszawie. Można
je oglądać na żywo w TVP Regionalna oraz w serwisie You
Tube. Wyniki publikowane są
też na stronie internetowej, na
której znaleźć można wszelkie
potrzebne informacje dotyczące loterii, w tym także terminy
losowań oraz regulamin.

Najbliższe losowanie odbędzie
się 16 listopada i wezmą w nim
udział prawidłowo zweryfikowane zgłoszenia z październikowych zakupów. W kolejnym
losowaniu, zaplanowanym na
21 grudnia, wezmą udział zgłoszenia, które dotrą do organizatora w terminie 1–30 listopada.
Do wygrania łącznie podczas
trwania loterii są: 4 samochody
Opel Insignia (nagroda specjalna), 12 samochodów Opel
Astra, 72 notebooki Lenovo
Thinkpad oraz 84 iPad-y Air 2.
Całkowita wartość puli nagród
przeznaczonych przez organizatora na wygrane wynosi ponad 1,6 mln zł.
Zgłoszenia do loterii przyjmowane są do 30 września 2016 r.
– ekt
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Nowi radni złożyli ślubowanie
29 października odbyła się 4. sesja Młodzieżowej Rady Miasta, podczas której miało miejsce pożegnanie radnych kończących kadencję oraz zaprzysiężenie nowych.
Młodzieżowa Rada Miasta
rozpoczęła swoją działalność
5 listopada ubiegłego roku. Jej
kadencja jest dwuletnia. Jednak w związku z wygaśnięciem
mandatów radnych, którzy
ukończyli szkoły, które reprezentowali, konieczne było uzupełnienie składu.

ne wymyślanie czegoś dla
młodzieży, dla nas. Najlepiej
wspominam
organizowanie
gry terenowej, bo to była taka
prawdziwa praca w terenie. Nie
tylko siedzenie i myślenie, ale
działanie, po którym można
było poczuć fizyczne zmęczenie. A najtrudniejsze było po-

sportowymi w ZS nr 1, Kacper
Chluba, Marek Cholewiński
i Miłosz Lorek z Miejskiego
Gimnazjum nr 2 im. Łukasza Górnickiego, Małgorzata
Bliźnik – MG nr 3 im. Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej, Karina Drabek i Mateusz Ostrowski – MG nr 4 im.

– Ale można robić jeszcze więcej. Podczas konwentu w Słupsku, w którym uczestniczyło
ponad 20 młodzieżowych rad
z całej Polski, dowiedziałyśmy
się, co robią inni. Są rady, które
robią mało i ich udział w życiu
miasta jest niewielki. Ale są
też takie, które organizują gry
dla dzieci, zbiórki żywności,
koncerty, akcje profilaktyczne
w szkołach, wykłady o zdrowym żywieniu. Ich działanie
jest oczywiście uzależnione
od budżetu. Planowane jest

w skrócie

Płatność kartą w starostwie
Od 5 października w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu można zapłacić kartą
za rejestrację pojazdów oraz
korzystanie z zasobu geodezyjnego, w tym za mapy i wypisy.
Nie można natomiast zapłacić
w ten sposób za wieczyste
użytkowanie.

– Terminale obsługują pracownicy urzędu. Wygląda to
dokładnie tak jak w sklepie.
Klient podaje kartę i wprowadza kod PIN – wyjaśnia
skarbnik powiatu Katarzyna
Wanat.
– ekt

Odszkodowania za uszkodzenia
W ostatnich dniach mieszkańcy Oświęcimia ponownie
odczuli wstrząsy spowodowane
wydobyciem węgla w kopalni
Janina.
W przypadku stwierdzenia
szkody w obiektach budowlanych powstałych na ich skutek
można starać się o odszkodowanie. Wnioski o środki na
naprawienie szkody można

składać bezpośrednio do Zakładu Górniczego Janina w Libiążu ul. Górnicza 23 lub za
pośrednictwem Urzędu Miasta
w Oświęcimiu Biuro Podawcze
przy ul. Zaborskiej 2 (pok.
nr 1). Formularze wniosków
dostępne są m.in. na stronie
Urzędu Miasta Oświęcim.
– ekt

Poszukiwani statyści
Agencja Aktorska Edwin Film z Wrocławia poszukuje statystów do serialu
o tematyce obozowej.

– W ciągu roku działalności
udało nam się stworzyć kilka
projektów. Jednym z nich było
„Kino dla młodych za piątaka”, czyli organizacja seansów
filmowych, za które młodzież
płaciła tylko 5 zł. Następnym
przedsięwzięciem była gra terenowa. Wyszła bardzo dobrze i
podobała się uczestnikom. Młodzieżowa Rada Miasta była nie
tylko organizatorem, ale i fundatorem nagród. Nasza rada
zaproponowała także przyznanie stypendium dla najlepszego
absolwenta szkoły podstawowej
i gimnazjalnej – podsumowała
pracę ustępująca przewodnicząca Anna Góralczyk.
Z radą pożegnali się: Martyna
Boba, Paulina Budka, Julia Cabak, Anna Góralczyk, Kornelia
Heród, Szymon Jarosz, Klaudia
Kachniarz, Agata Krasoń, Mateusz Krzemyk, Karolina Makuch i Bartosz Skórzak.
– Dla mnie praca w radzie to
była przede wszystkim możliwość poznania fajnych ludzi,
wymiana doświadczeń i wspól-

godzenie różnych zdań 21 osób,
ale była to nauka demokracji dla
nas – mówi Szymon Jarosz, który także ustąpił miejsca w radzie
młodszym kolegom.
Obecnie Młodzieżową Radę
Miasta
Oświęcim
tworzą
uczniowie szkół podstawowych: Natalia Śreniawska z SP
nr 1 im. Królowej Jadwigi,
Jakub Charkot z SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im.
Stanisława Wyspiańskiego, Gabriel Rogusz z SP z Oddziałami
Integracyjnymi nr 5 im. Orła
Białego, Maria Czerwienka
z SP nr 9 im. Orędowników
Pokoju, Krzysztof Żurek z SP
nr 11 im. Mikołaja Kopernika,
Martyna Olejarz z SP Sportowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zespole Szkół nr 1
oraz Amira Szczerbowska z SP
Oświęcimskiego Towarzystwa
Oświatowego im. Tadeusza
Makowskiego.
W skład rady wchodzą także
gimnazjaliści: Izabela Chodacka, Ewa Góralczyk i Leon
Sanak z MG nr 1 z klasami

Zofii Kossak, Angelika Botor,
Katarzyna Oniszczuk i Alicja
Stężowska z Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego, Artur
Piwowarczyk z Gimnazjum
Mistrzostwa Sportowego w PZ
nr 2 SOMSIT oraz Natalia Żołna reprezentująca Gimnazjum
Oświęcimskiego Towarzystwa
Oświatowego im. Tadeusza
Makowskiego.
Podczas sesji w Oświęcimskim
Centrum Kultury nowi radni
złożyli ślubowanie. Dokonano
też wyborów przewodniczącego, zastępcy i sekretarza rady.
Zostali nimi odpowiednio: Ewa
Góralczyk, Katarzyna Oniszczuk i Artur Piwowarczyk.
Funkcje skarbnika w dalszym
ciągu pełni Karina Drabek.
– Fajnie byłoby kontynuować
pomysły poprzedniego składu rady, może zorganizować
podobną grę terenową, myśleliśmy też o koncertach nieznanych oświęcimskich zespołów
młodzieżowych – mówi nowo
wybrana przewodnicząca Ewa
Góralczyk.

zawiązanie porozumienia pomiędzy radami, by wyznaczyć
sobie wspólne cele i wspierać
się w dążeniu do ich osiągania
– wtóruje wiceprzewodnicząca
Katarzyna Oniszczuk.
Młodzieżowa Rada Miasta
w Oświęcimiu może dysponować herbem, barwami miasta
i własną pieczęcią. Jako jedna
z nielicznych w Małopolsce
posiada własny budżet, który
wynosi 30 tys. zł.
Celem działania Młodzieżowej Rady Miasta jest promowanie idei społeczeństwa
obywatelskiego, upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród
dzieci i młodzieży, integracja
i współpraca środowisk młodzieżowych z terenu naszego
miasta, podejmowanie działań
na rzecz zaspokajania potrzeb
i oczekiwań młodych oświęcimian oraz organizacja aktywnego uczestnictwa młodych
w życiu publicznym.
– ekt

Casting odbędzie się 23 listopada w Oświęcimskim Centrum
Kultury w godzinach 10:00–
17:00. Poszukiwani są bardzo
szczupli panowie w wieku 18–
60 lat z krótkimi włosami lub
gotowi ściąć je na krótko na czas
produkcji filmu. Mogą zgłosić
się też szczupłe panie w wieku
18–50 lat.
Chętni zostaną sfotografowani
oraz poproszeni o wypełnienie
ankiety zgłoszeniowej. Zdję-

cia do filmu będą realizowane w Oświęcimiu w ostatnich
dniach listopada oraz początkiem grudnia br.
Wszelkie szczegóły można
uzyskać pod numerem telefonu
71 780 50 59.
Reżyserem filmu jest Andrzej
Celiński, laureat wielu prestiżowych nagród filmowych
m.in. za film „Kabaret śmierci.
Żydowski śpiewnik wojenny”.
– ekt

Mikołajowe atrakcje
W niedzielę 6 grudnia w godz. 11:00–
19:00 na Rynku Głównym stanie miasteczko św. Mikołaja.
Święty spędzi jeden dzień w naszym mieście wraz z pomagającymi mu elfami, a także prawdziwymi reniferami. Mikołaj
chętnie wręczy przyniesione
przez rodziców paczki, a fotografia w saniach z pewnością
ucieszy wiele dzieci. Pierwsze
200 osób otrzyma bezpłatnie

pamiątkowe zdjęcie wydrukowane na miejscu. O zmierzchu Święty Mikołaj wspólnie
z najmłodszymi mieszkańcami
Oświęcimia zapali światełka na
miejskiej choince oraz innych
dekoracjach świetlnych, które
będą przygotowywane w rynku.
– ekt

Ogłoszenie wydawcy

Uwaga!
Oświęcimskie Centrum Kultury zatrudni osobę fizyczną lub firmę
do pozyskiwania reklam dla „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” w roku 2016.
Fot. archiwum GZO

Szczegółowych informacji udziela redakcja
„Głosu Ziemi Oświęcimskiej”, Oświęcimskie Centrum Kultury,
ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim,
tel. 33 842 25 75, 33 842 44 63.
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wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu

Oświęcim wspiera małe firmy
Inkubator przedsiębiorczości, ulokowany w Miejskiej Strefie Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory, został oddany
do użytku w czerwcu tego roku. To już drugi taki obiekt
w Oświęcimiu.
Zainteresowanie ofertą ze strony małych firm jest spore. Bardzo szybko wprowadziło się tu
15 nowych podmiotów. Wynajęte są również dwie hale produkcyjno-magazynowe. W starym inkubatorze, który znajduje
się po drugiej stronie ulicy Fabrycznej, działa 26 firm. W obu
łącznie utworzono 250 nowych
miejsc pracy.
Samorządowa spółka Centrum
Biznesu Małopolski Zachodniej, które zarządza strefą gospodarczą oferuje szereg udogodnień dla startujących firm,
w tym preferencyjne stawki
wynajmu.
– Przedsiębiorcy ponoszą tylko koszty najmu pomieszczeń
oraz opłaty za ogrzewanie
i energię. W inkubatorze mają

informacja
dla mieszkańców

też pomoc doradczą, sekretariat, salę konferencyjną i inne
rzeczy niezbędne do działalności – wyjaśnia Agnieszka
Kmiecik prezes Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej.
– Firmy stawiające pierwsze
kroki w biznesie mogą liczyć na

nisko oprocentowane pożyczki
na rozwój firmy lub na inwestycje – dodaje.
Decyzja o poszerzeniu strefy
gospodarczej zapadła w 2012
roku. Za blisko 11 milionów
złotych, w tym ponad 6 mln
ze środków unijnych, mia-

sto wybudowało inkubator
przedsiębiorczości z pomieszczeniami biurowymi pod
działalność gastronomiczną
oraz z salą konferencyjną,
a także dwie hale magazynowo-produkcyjne. Dodatkowo
nowa droga serwisowa wraz
z infrastrukturą techniczną
udostępniła 20 hektarów terenu firmom pod działalność
gospodarczą.
– Rozbudowując strefę, myśleliśmy o odpowiedniej infrastrukturze dla terenów inwestycyjnych, ale też chcieliśmy
stymulować ten rozwój poprzez
inkubator przedsiębiorczości
– podkreśla Janusz Chwierut
prezydent Oświęcimia.
– To była dobra decyzja, bo
zarówno nowy, jak i stary inkubator, mają pełne obłożenie.
A pracę znalazło w nich około
250 osób.
– Obok powstaje też nowy
zakład Alupol Films, który
przy produkcji folii z tworzyw
sztucznych zatrudni docelowo
200 osób – dodaje.

Policjanci z prewencji mają
nowy samochód

W Wigilię, 24 grudnia 2015
roku, Urząd Miasta będzie
zamknięty. Wolne dla pracowników wynika z rozliczenia czasu pracy. Dyżurować
będzie jednak Urząd Stanu
Cywilnego przy ul. Jagiełły 25.
W godzinach od 10:00 do
12:00 będzie można załatwić
rejestrację aktów zgonów.
Tym razem pieniądze wyłoży31 grudnia 2015 r. Urząd
ły miasto Oświęcim i gmina
Miasta będzie czynny do godziOświęcim w ramach programu
ny 14:00.

To już kolejny samochód, który w ostatnich dniach otrzymała oświęcimska policja, a został zakupiony dzięki wsparciu
samorządów.

50 na 50. Swoje środki przeznaczyła też policja.
AMAZONKI
– Nowy oznakowany radioZAPRASZAJĄ
wóz będzie wykorzystywany
w codziennej służbie przez poStowarzyszenie Amazolicjantów Wydziału Prewencji
nek z Brzeszcz pełni dyżur
– informuje asp. sztab. Małgow Oświęcimiu. W pierwszy
rzata Jurecka rzecznik prasowy
i trzeci wtorek miesiąca w go- oświęcimskiej policji.
dzinach od 10 do 12, a w dru- Podczas przekazania radiowogi i czwarty czwartek miesiąca zu w Komendzie Powiatowej
w godzinach od 15:30 do
Policji insp. Bogdan Syrek
18:00 w siedzibie przy ul.
komendant powiatowy Policji
Sienkiewicza 2 spotkać można w Oświęcimiu w imieniu właosoby, które udzielają porad
snym oraz policjantów dzięi wsparcia paniom po leczeniu kował nie tylko włodarzom,
raka piersi.
ale też radnym Rady Miasta
i Rady Gminy za dotychczadyżur
sowe wsparcie przedsięwzięć
rady seniorów
wpływających na poprawę bezpieczeństwa, warunków przyjęcia interesantów oraz służby
Członkowie
Oświęcimskiej Rady Seniorów policjantów.
Z kolei prezydent Oświęcimia
dyżurują w siedzibie
Janusz Chwierut oraz wójt gmiDziennego Domu Pomocy
w każdą drugą środę miesiąca ny Oświęcim Albert Bartosz
w godzinach 10:00–11:00.
bardzo dobrze ocenili współ-

pracę z oświęcimską policją,
podkreślając jej zaangażowanie w pracę na rzecz poprawy
bezpieczeństwa oraz niesienie
pomocy mieszkańcom w trudnych sytuacjach życiowych.
Na wsparcie oświęcimskiej
policji miasto przeznaczyło
w tym roku 60 tys. zł, m.in. na
zakup radiowozu oraz drobne
remonty.

Nowy radiowóz to Kia Cee’d
z silnikiem o pojemności 1,6
i mocy 130 KM, który posiada
już nowoczesne ledowe oświetlenie i będzie wykorzystywany
do służby patrolowo-interwencyjnej w mieście i gminie
Oświęcim, a także miejscowościach znajdujących się w rejonie działania oświęcimskiej
komendy policji.		

Nowe oświetlenie
na Obozowej
Wzdłuż ul. Obozowej trwa wymiana
latarni. Tauron, który jest ich właścicielem, zamontuje tu ponad 30 nowych
słupów oświetleniowych.
Stare i zniszczone lampy nie
pasowały do nowego wyglądu
przebudowanej niedawno ulicy. Rozproszone, słabe światło
niedostatecznie oświetlało pobliski teren.
Minęło trochę czasu, zanim
udało się porozumieć z Tauronem i uzgodnić współpracę
w zakresie wymiany oświetlenia ulicznego.
– Od momentu zakończenia
inwestycji, którą prowadził powiat przy udziale finansowym
miasta, rozmawialiśmy z władzami spółki, aby wymieniły
oświetlenie, wykorzystując pieniądze, jakie miasto Oświęcim
rokrocznie przeznacza na konserwację tych urządzeń – wyjaśnia Andrzej Bojarski zastępca
prezydenta Oświęcimia.
– Cieszę się, że nasz partner
wykazał się zrozumieniem i po
zabezpieczeniu dodatkowych,
własnych środków montuje

nowe latarnie przy ul. Obozowej – dodaje.
Gruntowna przebudowa ulicy
została zakończona w ubiegłym roku. Obok nowej nawierzchni są też chodniki
i miejsca postojowe oraz zatoki autobusowe. 		

Studenckie projekty
W oświęcimskiej Galerii Książki odbyło
się podsumowanie współpracy miasta
z krakowskimi uczelniami połączone
z wręczeniem nagród.
W holu biblioteki zaprezentowane zostały studenckie wizje
zagospodarowania nieruchomości miejskich, efekty rocznej
pracy. Najlepsze okazały się
projekty Marty Salawy. Drugą
nagrodę komisja konkursowa przyznała Marii Lenarcik,
a trzecią ex aequo Alicji Wąś
i Barbarze Walas. Wyróżnienie
zdobyła oświęcimianka Kinga
Zemła. Użytkownikom funpage’a miasta na Facebooku najbardziej podobały się koncepcje Marty Wagi. W spotkaniu
obok studentów wziął udział
prof. Jacek Gyurkovich dziekan
Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej i dr Krystyna Paprzyca. Nagrody ufundowane przez miasto wręczyła
młodym projektantom Maria
Pędrak zastępca prezydenta
Oświęcimia.

W 2014 r. podpisano listy
intencyjne pomiędzy miastem Oświęcim a Politechniką Krakowską i Akademią
Sztuk Pięknych w Krakowie.
Studenci mogli więc połączyć
teorię z praktyką i poznać
problemy, jakie napotyka projektant w realnych warunkach
przestrzennych, społecznych
i gospodarczych. Podczas wizyty studyjnej w Oświęcimiu
jesienią 2014 roku zapoznali
się z terenami, dla których tworzyć będą wizualizacje przykładowego zagospodarowania.
W rezultacie powstały koncepcje zagospodarowania poszczególnych obszarów Oświęcimia.
Studenckie projekty do końca
października
prezentowane
były w Galerii Książki.

wieści z ratusza
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Wrócili do ojczyzny
przodków

Kaplica odzyskuje
dawny wygląd

Rodzina repatriantów ze Wschodu zamieszkała w Oświęcimiu. Pomocy udzieliły jej władze miasta w ramach programu repatriacyjnego. To już czwarta rodzina z Kazachstanu,
którą przyjął Oświęcim.

Od ubiegłego roku Zakład Salezjański
im. ks. Bosko prowadzi prace konserwatorsko-remontowe
podominikańskiej kaplicy św. Jacka.

Maksym i Antonina Sławeccy wraz z trzyletnią Krysią
przyjechali z Tajynszy, 13-tys.
miasta w północnym Kazachstanie. Rodzina Sławeckich
zdecydowała się na przyjazd
z uwagi na polskie korzenie.
Pradziadkowie Maksyma byli
zesłańcami. Większość jego
rodziny jest już w Polsce.
W Raciborzu od dwunastu
lat mieszka kuzynka Anastazja i jej rodzice. Niedawno
dołączył do nich Sergiej, brat

Maksyma, który zaczął studia
w Polsce. W Kazachstanie pozostali jeszcze rodzice.
W Oświęcimiu przywitał ich
prezydent Janusz Chwierut, przy okazji zapewniając
o wsparciu, na jakie mogą liczyć ze strony urzędu i podległych mu jednostek. Miasto
na razie zapewniło młodej rodzinie mieszkanie, które wcześniej wyremontowało. W bloku przy ul. Olszewskiego mają
pokój z kuchnią.

– Cieszymy się, że mogliśmy
przyjechać na pobyt stały. Jesteśmy bardzo wdzięczni – mówiła Antonina Sławecka, która,
jak się okazało, zna lepiej język
polski niż jej małżonek.
Jak zapewniają, nie powinni
mieć z tym większych problemów i po kilku tygodniach nauki będą mogli komunikować
się swobodnie. Na razie urządzają się w Oświęcimiu i planują swoją przyszłość. Maksym
ma wykształcenie średnie techniczne i ma nadzieję, że szybko
znajdzie pracę. Może liczyć na
pomoc ze strony Urzędu Miasta. Antonina myśli o podjęciu
studiów. Mała Krysia po oswojeniu się z nowym miejscem
pójdzie do przedszkola, by jak
najszybciej w gronie rówieśników uczyć się języka.
W pierwszych dniach adaptacji w Oświęcimiu pomagają im
kuzynka Anastazja i pracownik
Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta.

Do tej pory dzięki środkom
własnym oraz pozyskanym
udało się zabezpieczyć i odnowić trzy ściany XIV-wiecznej
kaplicy.
– Naprawiono dach i wiernie
odtworzono zniszczone fragmenty budowli. Obiekt wymaga
jednak dalszych prac konserwatorsko-budowlanych – mówi
Ewelina Matyjasik-Lewandowska z salezjańskiego zakładu.
Salezjanie myślą o rozpoczęciu
konserwacji wnętrza i zabezpieczeniu polichromii, którą
udało się odkryć podczas badań konserwatorskich. Konieczne są także prace archeologiczne wokół kaplicy, gdzie
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HARMONOGRAM
DYŻURÓW RADNYCH
BIURO RADY
MIASTA oświęcim,
UL. JAGIEŁŁY 25,
tel. 33 842 94 33
Przewodniczący
Rady Miasta
Piotr Hertig

wtorek w godz. 16:00–17:00

Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta
Elżbieta Kos

prawdopodobnie znajdował się
poniedziałek
cmentarz.
w godz. 14:30–15:30
Renowację elewacji kaplicy dofinansowano ze środków Mini- 2.12 w godz. 13:00–15:00
stra Kultury i Dziedzictwa NaŁukasz Nowak
rodowego oraz Województwa Komisja Ochrony Zdrowia, ŚroMałopolskiego. Odwodnienie dowiska i Pomocy Społecznej,
oraz inwentaryzację architektoKomisja Oświaty, Kultury,
niczną, badania konserwatorSportu i Rekreacji
skie z opracowaniem programu
konserwatorskiego wnętrza ka- 9.12 w godz. 13:00–15:00
plicy św. Jacka oraz konserwację
Jakub Przewoźnik
witraży z nową ekspozycją wyKomisja Budżetu i Rozwoju
konano przy wsparciu finansoMiasta,
wym miasta Oświęcim.
Komisja Oświaty, Kultury,
Zabytkowa kaplica po całkoSportu i Rekreacji
witej renowacji będzie udostępniona mieszkańcom i tu- 16.12 w godz. 13:00–15:00
rystom. 			
Renata Stoch

Komisja Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej,
Komisja Rewizyjna
30.12 w godz. 13:00–15:00
Paweł Warchoł
Komisja Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej,
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji

Powiedz nie dopalaczom.
Nie zmarnuj swojego życia

SESJA RADY MIASTA

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

W oświęcimskich szkołach podstawowych, średnich i gim- Zbierają odzież
nazjach prowadzone są spotkania w ramach ogólnopolskiej dla bezdomnych
kampanii „Stop dla dopalaczy”, która ma pokazać młodym
informacje na
ludziom jakie są skutki używania dopalaczy i innych środOświęcimscy strażnicy miejscy po raz www.um.oswiecim.pl
Strona miasta Oświęcim
ków psychoaktywnych.
kolejny organizują zbiórkę odzieży dla www.um.oswiecim.pl znajduje
się na portalach społecznościoObok warsztatów z terapeuta- uzależnień oraz ich skutków – Raperzy dali też dodatkowy, osób potrzebujących.
wych Nasza Klasa i Facebook.
mówi Monika Rabe psycholog
z Miejskiego Gimnazjum nr 4.
– Przejmujące, prawdziwe historie ujęte w rytm hip-hopu
stają się bardziej wiarygodne, a dobry kontakt raperów
z młodymi ludźmi wzmacnia siłę przekazu. Nie było
utartych formułek, frazesów,
sztywnych przekazów, których
młodzież tak nie lubi – podsumowuje polonista z PZ nr 5.

bezpłatny koncert w Międzynarodowym Domu Spotkań
Młodzieży.
Specjalne praktyczne warsztaty szkoleniowe przeszli również pedagodzy i psychologowie szkół podstawowych,
gimnazjalnych i średnich.
Program profilaktyczny zakończy się w połowie grudnia. Organizatorem przedsięwzięcia jest
Urząd Miasta Oświęcim.

Fot. MG 4

mi i psychologami z młodzieżą spotkali się raperzy – Bęsiu
i Dj Yonas z grupy RYMcerze.
Podczas własnego programu
„Nie Zmarnuj Swojego Życia”
opowiadali o problemach z alkoholem, imprezami i narkotykami. Dzisiaj, jako dojrzali
ludzie, pełni są pasji, optymizmu i radości, mimo że młodzieńcze lata naznaczone były
wieloma tragediami, które
dotknęły ich przyjaciół i znajomych. Chcą więc pokazać
młodym ludziom, jaką drogą
należy podążać i jak ważne
są wartości chrześcijańskie,
a także realizowanie własnych
pasji.
– Ważne treści i sposób przekazu skłoniły na pewno wielu
uczniów do refleksji nad sensem życia oraz dokonywania
odpowiedzialnych wyborów.
Gimnazjalistom bardzo podobała się taka forma profilaktyki. Na pewno pobudziła
samoświadomość naszej młodzieży w zakresie problemów

– Nasza ubiegłoroczna akcja
spotkała się z dużym odzewem
ze strony mieszkańców. Dlatego chcemy ją kontynuować
również w tym roku – mówi Joanna Brania komendant Straży
Miejskiej w Oświęcimiu.
– Na dyżurkę straży przy ul.
Jagiełły 23 można przynosić
płaszcze, kurtki, ciepłe spodnie
lub swetry. Potrzeba zwłaszcza
rzeczy dla mężczyzn – dodaje.
Zbiórka prowadzona będzie od
2 listopada do 15 grudnia.
– Wszystkie zebrane ubrania na
bieżąco są przekazane osobom
bezdomnym lub pozostającym
w trudnej sytuacji życiowej,
a pomaga nam w tym Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej –
wyjaśnia Joanna Brania.
Komendantka
przypomina
też, że coraz zimniejsze noce,
chłodne, jesienne dni to trud-

ny czas dla osób bezdomnych.
Patrole straży miejskiej i policji Wieści z Oświęcimia
każdego dnia sprawdzają miejw lokalnej TV
sca, gdzie najczęściej można Program informacyjny „Wieści
spotkać bezdomnych i zawożą
z Ratusza” można oglądać
ich do noclegowni miejskiej.
w każdy piątek o godzinie
Osoby będące pod wpływem 18:00. Wiadomości są powtaalkoholu trafiają do ogrzewalni rzane przez cały weekend, co
miejskiej.
trzy godziny. Możecie się więc
– Do współpracy zapraszamy Państwo dowiedzieć o nowych
też mieszkańców. Apelujemy,
inwestycjach, o tym, co cieby zwracali Państwo uwagę na
kawego słychać w kulturze,
osoby przebywające na klat- oświęcimskim sporcie, a także,
kach schodowych, ogródkach a może nawet przede wszystdziałkowych, w pustostanach,
kim o aktywności samych
wymiennikowniach i informooświęcimian.
wali nas o tym. Zadbamy o to,
Wiadomości można oglądać
by znalazły schronienie i opiekę. na portalu internetowym www.
– Żaden sygnał od mieszkań- faktyoswiecim.pl i www.oswieców nie pozostanie bez odzewu
cimonline.pl/.
– podkreśla.
„Wieści z Ratusza” są też
– Wystarczy zadzwonić pod
dostępne w Internecie
na stronie www.ostv.pl
numer 986. Połączenie jest bezraz www.um.oswiecim.pl
płatne – dodaje.

wieści z oświęcimskiego ratusza
przygotowała katarzyna kwiecień
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Symboliczny
minimalizm

Literatura najwyższej próby

Oświęcimska Aleja Pisarzy ma na celu upamiętniać wybitnych żyjących pisarzy,
którzy osobiście biorą udział w uroczystym wmurowaniu pamiątkowej płyty,
W ramach projektu „Oświęcimskie Hi- ozdobionej autografem i wybranym cytatem z ich twórczości. Ósma już tablica
storie” na placu ks. J. Skarbka stanął poświęcona została Hannie Krall.
niecodzienny ekspozytor.
Hanna Krall urodziła się
Na płycie uwiecznione zostało jest reportaż – sprawozdanie, To jest wybitne dzieło i litera-

Projektanci podczas inauguracji ekspozytora na placu
ks. Jana Skarbka 9 listopada

Wewnątrz niego umieszczone zostały opowieści z dziejów Oświęcimia przedstawione w formie
komiksów. Można je obejrzeć,
zaglądając do środka przez specjalne otwory w ścianach. Projekt
„Oświęcimskie Historie” jest
rozwinięciem istniejącej już
wystawy „Oszpicin. Historia
żydowskiego Oświecimia”, którą można oglądać w Centrum
Żydowskim. To efekt wspólnej
pracy Tomasza Bereźnickiego,
Magdaleny Poprawskiej (Imaginga Studio), Bartosza Haducha i Łukasza Marjańskiego
(NArchitekTURA).
Ekspozytory, które tworzą prezentację, są częściami jednego wątku narracyjnego, choć
w każdym z nich do przekazania historii użyto innych
środków. W pierwszym jest to
film przerywany pustką, która pozostała po mieszkańcach,
w drugim możemy obejrzeć listy chrześcijan i żydów – przyjaciół, którzy zostali rozłączeni po
wojnie, trzeci, wiszący na suficie
w synagodze, wykorzystuje projekcję multimedialną.
Autorzy od początku pracy
w Oświęcimiu zastanawiali się,
jak za pomocą najprostszych
symboli przekazać bogactwo
historii, ale też powiedzieć coś
więcej. Akcentowali, że za minimalistyczną formą, którą się posługiwali przy tworzeniu całej
wystawy, stoi spójna wizja pełna
symbolicznych odniesień.
Na krawędzi smugi, która przebiega przez każdy z ekspozytorów, można dostrzec poszczególne etapy starzenia się miedzi
– od seledynu, przez brąz, po
prawie lustrzaną płaszczyznę.
Przy zastosowaniu odpowiednich materiałów i środków
projektanci chcieli pokazać
odkrywanie kolejnych warstw

historii, co było motywem
przewodnim całego projektu.
Nawiązali też w ten sposób
do historycznych eksponatów,
z jakimi mieli do czynienia –
pokrytych rdzą, zaśniedziałą
miedzią.
Niecodzienny kształt ekspozytora też ma znaczenie. Trójkątne
kształty rzutów ekspozytorów
symbolizują rozerwane i zdeformowane ramiona Gwiazdy Dawida, a kierunki, które
wyznaczają wskazują miejsca
emigracji żydowskich mieszkańców miasta.
– Problemem była dla nas zawartość ekspozytora. Budowaliśmy historię z okruchów,
zdjęć, pamiątek, listów, zastanawiajac się, jak to przełożyć
na język zrozumiały w kontakcie chwilowym – mówiła Magdalena Poprawska.
Komiksy to nowoczesne medium, które pozwala w kilku
obrazkach opowiedzieć bardzo wiele. Dzięki połączeniu
tekstu i obrazu można w sposób syntetyczny pokazać uniwersalne treści.
– Jest w naszym społeczeństwie
lęk przed wejściem do instytucji kultury, a do muzeum szczególnie. Dlatego istotne było
także, by kształt bryły kierował uwagę widza na wejście do
Centrum Żydowskiego – tłumaczyła projektantka.
Twórcy, wychodząc w przestrzeń miejską, chcieli sprawić,
by osoby przechodzące przez
plac Skarbka zastanowiły się
choć przez chwilę nad przeszłością i swoim miejscem
w teraźniejszości. Obcowanie
z historią uświadamia, że pokój nie trwa wiecznie, bardzo
łatwo go zniszczyć, a wpływ na
to mają ludzie żyjący tu i teraz.
–ekt

przedostatnie zdanie z opowiadania „Portret z kulą w szczęce” – „Duchy krążą. Nie chcą
odejść, gdy się ich nie żałuje,
gdy się nie płacze po nich”.
– Te duchy, to są dobre duchy,
chciałabym zapewnić Państwa,
nie zrobią krzywdy nikomu,
będą nam sprzyjać. Jedyne,
czego te duchy chcą od nas, to
żeby o nich pamiętać. A to nie
jest mało. Chcą, żeby nam było
smutno, przykro. Ja wiem, że
chcemy być jak najdalej od
smutku, ale czasami może byłoby dobrze, gdybyśmy pomyśleli
o rzeczach smutnych. Jeżeli za
sprawą tej tablicy będziemy częściej wspominać tych dobrych,
nieobecnych ludzi, jeżeli będzie
nam ich brakowało, to będą bardzo szczęśliwe – mówiła Hanna
Krall, dziękując za płytę.
Jak podkreślił prof. Krzysztof
Zajas z Uniwersytetu Jagiellońskiego Aleja Pisarzy służy
nagradzaniu tych autorów,
którzy w sposób szczególny
pracują nad formą literacką,
dla których wyzwaniem jest
literackość jako mistrzostwo
warsztatowe.
– W przypadku pisarstwa Hanny Krall mamy do czynienia
z wielkim dziełem. Dziełem,
które u źródeł ma właściwie
pisarstwo użyteczne, jakim

opowieść realistyczna o życiu
ludzi. Ale Hanna Krall jest nie
tylko reporterką. Jest pisarką,
której udało się podnieść, tak
wydawać by się mogło, drugorzędny gatunek literacki, jakim jest reportaż do poziomu
prawdziwej, doskonałej sztuki.

tura najwyższej próby – mówił
prof. Krzysztof Zajas.
Po odsłonięciu płyty odbyło się
spotkanie autorskie z pisarką.
Hanna Krall odpowiadała na
pytania, udzielała wskazówek,
rozdawała autografy.
– ekt

w Warszawie w 1935 roku
w rodzinie żydowskiej.
Podczas II wojny światowej
straciła wielu członków
rodziny, a ona sama cudem
uniknęła transportu do
getta.
Po wojnie ukończyła dziennikarstwo na Uniwersytecie
Warszawskim. Od 1955
pracowała w „Życiu Warszawy”, później dołączyła
do redakcji „Polityki”.
W latach 1966–1969
była korespondentką
w ZSRR, a reportaże tam
zebrane wydała w tomie
„Na wschód od Arbatu”.
W latach 1982–1987 była
zastępcą kierownika literackiego Zespołu Filmowego
„Tor”. Na początku lat 90.
szkoliła reporterów
w „Gazecie Wyborczej”.
Światową sławę przyniósł
jej obszerny wywiad z Markiem Edelmanem, ostatnim
żyjącym wówczas przywódcą powstania w getcie warszawskim, opublikowany
w 1977 roku pt. „Zdążyć
przed Panem Bogiem”.
Jej teksty były podstawą
scenariuszy filmów „Krótki
dzień pracy” Krzysztofa
Kieślowskiego i „Daleko
od okna” Jana Jakuba
Kolskiego.

Unikalna lekcja historii i etyki
W Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Argument-biografia. Wartości humanistyczne
w świecie odczłowieczonym”.
– Idea przeniesienia historii
niezwykłego spotkania młodej więźniarki z działającym
w obozowym ruchu oporu Tadeuszem Paolone-Lisowskim
na formę literackich warsztatów pojawiła się w roku 2013.
Pomysł Leszka Szustera, by
sięgnąć po „Chrystusa oświęcimskiego” jako kanwę dla za-

oraz Zofia Posmysz opowiedzieli uczestnikom konferencji, jak powstawały zajęcia
edukacyjne. Tłumaczyli, jak
dziś mówić młodym ludziom
o wartościach, takich jak wiara,
nadzieja, miłość czy wolność.
– Po dyskusji zaprezentowany został film dokumentujący
zrealizowane w bieżącym roku
warsztaty, a następnie prowadzący zajęcia Bożena Grzywa
i Jérôme Déodat przedstawili
ich podsumowanie. W ciągu
ostatnich dwóch lat w warsztatach w języku polskim i niemieckim wzięło udział ponad
20 grup młodych ludzi. Od
niedawna dostępne są one także w języku angielskim – informuje Joanna Klęczar.
Podczas konferencji zaprezentowano także fragment filmu
towarzyszącego warsztatom.
Jak mówili uczestnicy, wysłuchanie opowiadania „Chrystus
Małgorzata Gwóźdź, Janusz Toczek i Zofia Posmysz pod- oświęcimski” w interpretacji
czas konferencji, która odbyła się 28 października w MDSM. samej autorki było przeżyciem
Fot. Krzysztof Janik, zbiory organizatora
niezwykle poruszającym, najęć warsztatowych, okazał się
niezwykle nośny i pozwolił na
stworzenie unikalnej lekcji, łączącej wątki historyczne i pracę
z wybitnym tekstem literackim
z autentycznymi emocjami
uczestników – mówi Joanna
Klęczar z MDSM.
Autorzy koncepcji Janusz Toczek i Małgorzata Gwóźdź

wet dla osób znających wcześniej tekst.
– Już od dawna przyjeżdżam
do Oświęcimia nie jak do Auschwitz, lecz jak do swojego
drugiego Domu, ponieważ
wiem, że są tu ludzie, których
kocham i którzy, mam nadzieję,
mnie lubią. Auschwitz zabrał mi
młodość i zmienił moje życie,
jednak Oświęcim w ostatnich
latach nadał temu życiu nowy
sens, może ważniejszy, niż to,
co straciłam przez Auschwitz
– powiedziała Zofia Posmysz
na zakończenie konferencji,
podkreślając, jak ogromne znaczenie ma dla niej stworzona
dzięki publikacji opowiadania
„Chrystus oświęcimski” oraz
realizacji warsztatów możliwość
popularyzacji historii Tadeusza
Paolone-Lisowskiego, jednego
z wielkich, a do niedawna zapomnianych, bohaterów.
Projekt to wspólne działanie
MDSM i Fundacji Konrada
Adenauera w Polsce.
– oprac. ekt

kultura
Oświęcimskie święto teatru
Tygiel Teatralny to cykl spektakli i prezentacji w OCK.
Pierwszy Tygiel spodobał się publiczności w 2013 r., gdy obchodziliśmy w Oświęcimiu Rok Kultury.
Za nami już trzeci Tygiel Teatralny, który można było
obserwować na scenie Oświęcimskiego Centrum Kultury od 5 do 26 października
2015 r. Zaprezentowały się:
Grupa Żywego Słowa Infinitas, Kabaret Czarna Rękawiczka, klasy teatralne Zespołu
Szkół nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie i Teatr „Na Stronie” z Powiatowego Zespołu

nr 1 Szkół Ogólnokształcących
im. Stanisława Konarskiego
w Oświęcimiu.
Obserwując występy, zastanawiałam się, czy we współczesnym rozpędzonym świecie
jest jeszcze miejsce na teatr,
szczególnie w życiu młodzieży, która wiele czasu poświęca
portalom społecznościowym
i kontaktom wirtualnym.
Zdaniem Anny Chodackiej,

nauczycielki języka polskiego w Zespole Szkół nr 1, teatr
może stać się dla młodych ludzi odskocznią, a nawet pasją.
– Praca nad spektaklami, które
przygotowywaliśmy wymagała
od nich nie tylko poświęcenia
czasu, ale i zmiany sposobu
myślenia o rzeczywistości,
działania, wypowiadania się.
A jednak nigdy nie brakowało chętnych, którzy chcieli to

Spektakl „Wciąż mam ten sam szalik” w wykonaniu Teatru „Na Stronie” z PZ nr 1 Szkół
Ogólnokształcących im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu

robić i podporządkowywali się
zasadom panującym w grupie
– mówi Anna Chodacka.
Natomiast Janusz Toczek,
opiekun Teatru „Na Stronie”,
uważa, że mylą się ci, którzy
twierdzą, że teatr umiera, ustępując miejsca innym formom
rozrywki.
– Teatr jest miejscem, gdzie
spotyka się żywy człowiek
z żywym człowiekiem i tego
kontaktu nic nie jest w stanie
zastąpić – podkreśla.
– Współcześni młodzi aktorzy
mają trudniej niż ich starsi
koledzy z początków Teatru
„Na Stronie”, ponieważ egzystują w kulturze obrazków,
które ograniczają wyobraźnię.
Praca z młodymi aktorami polega więc na tym, aby zaczęli
inaczej patrzeć na świat. Aby
zagrać, muszą widzieć więcej
i głębiej – podsumowuje Janusz Toczek.
Tygiel Teatralny pokazuje, że
potrzeby przeżycia estetycznego, żywego słowa, ekspresji
są bardzo ważne niezależnie
od wieku oraz doświadczenia
aktorów i widzów. Koneserzy
teatru mogli poza tym obejrzeć retransmisje angielskich
spektakli, które odbyły się w
szekspirowskim The Globe
oraz Królewskim Teatrze Narodowym w Londynie.
– Kamila Drabek
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Śladami Mistrza
14 listopada w OCK odbył się pokaz
filmów zrealizowanych w 2015 roku
przez oświęcimskie grupy filmowe.
Coroczny przegląd filmów
Amatorskiego Klubu Filmowego „Chemik” zmienił swoją
formułę. Dotychczas w ramach
„Henryków”
prezentowane
były tylko produkcje członków
AKF. W tym roku zaprezentowane zostały filmy zrealizowane w 2015 roku przez twórców
z naszego miasta.
Złotego Henryka otrzymał film
„Obym zdążył na...” autorstwa
Piotra Makulca. Zgromadzona
w sali kameralnej OCK publiczność obejrzała łącznie pięć
filmów. Pozostałe to: „III Bieg
Rotmistrza Witolda Pileckiego”
i „Festival Watch Docs 2015”
autorstwa Zbigniewa Klimy,
„Wyry 2015” Bartosza Gajdy
oraz „Rozterka” – dzieło grupy
ZMORA WORKS.
Tak jak w poprzednich latach
odbyło się losowanie pamiątkowych kubków dla publiczności z wizerunkiem Henryka
Lehnerta, od którego imienia
przegląd wziął swoją nazwę.
Zmarły w czerwcu 2006 roku
Henryk Lehnert rejestrował
na taśmie ważne momenty
z życia Oświęcimia i ziemi
oświęcimskiej.

– Pojawiał się zawsze tam,
gdzie działo się coś ważnego. Tworzył kroniki filmowe,
dokumenty, reportaże i artystyczne filmy krótkometrażowe. Uczył trudnej sztuki filmowania. W Amatorskim Klubie
Filmowym „Chemik”, którym
kierował przez 40 lat, spotykał
się z młodymi ludźmi zafascynowanymi, jak on sam, kinem
niezależnym i artystycznym.
Chętnie przekazywał swoje
filmowe doświadczenia, ucząc
filmowego rzemiosła – mówi
Adam Kuta z OCK.
W 1997 roku został wpisany
do Księgi Guinnessa za największą ilość zrealizowanych
filmów krótkometrażowych
i otrzymanych nagród.
Śladami Mistrza podążają jego
uczniowie. Wśród nich jest
Bartosz Gajda, który za film
„Pasja życia”, opowiadający
o życiu i twórczości Henryka
Lehnerta, otrzymał w listopadzie nagrodę im. Waldemara
Zamczewskiego na XXII Międzynarodowym Festiwalu Filmów Niezależnych w Kędzierzynie Koźlu.
– ekt

Seniorzy na scenie
Muzyczne, taneczne, teatralne i kabaretowe talenty zaprezentowali młodzi duchem uczestnicy II Oświęcimskich Spotkań Artystycznych Seniorów. O nagrody
walczyło ponad 450 miłośników aktywnego spędzania jesieni życia.
– To wspaniale, że mogliśmy tu
znowu przyjechać i wspólnie
się bawić. Podobają się nam
szczególnie chóry, ale najważniejsze są spotkania, rozmowy
i podglądanie „konkurencji”
– mówili z uśmiechem seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Tarnowskich Górach.
Także członkowie jury podkreślali wysoki poziom występów
zespołów wokalnych – chóry
zdecydowanie królowały na
scenie podczas drugiej edycji
OSAS. Jakością nie ustępowały
im też popisy kabaretowe. Jurorzy chwali profesjonalizm,
spontaniczność i pasję uczestników.
Prezentacje, w których rywalizowały 32 zespoły, odbywały
się w czterech kategoriach. Nagrodę za „małe formy teatralne” otrzymała Grupa Teatralna „TREMA” (UTW Bytom),
a wyróżnienie Grupa Teatralna UTW w Tarnowskich Górach. Za taniec nagrodzono
Zespół Taneczny „Pretty Woman” (UTW Oświęcim), wyróżnienie zdobył Duet ASIA
i LESZEK (UTW Chrzanów).
W kategorii „chóry i zespoły
wokalne” wygrał Chór „Wrzo-

sy Jesieni” (UTW Bytom); wyróżnienia I stopnia otrzymały:
Chór „Gaudium” (UTW Kłaj),
„Senior Singers” (UTW Chrzanów), Chór „Nowe Horyzonty”
(UTW Wolbrom); wyróżnienia II stopnia otrzymały: „Senior-Vocal” (UTW Pszczyna),
Chór „Canto-Cantare” (UTW
Częstochowa) i Hanna Panasiuk (UTW Jelenia Góra); wyróżnienia III stopnia otrzymali:
Zespół „Cantabile” (UTW Łańcut), Amatorski Zespół „Mirella (UTW Miechów). Za występ
kabaretowy nagrodzono Kabaret „Bella Mafia” (UTW Jelenia
Góra), a grand prix – Nagrodę
Prezydenta Miasta Oświęcim
– wywalczył Zespół Teatralno-Kabaretowy UTW w Chrzanowie. Nagrody specjalne zdobyli: Jan Smolira (UTW Jelenia
Góra), „Klub Roman-Tycznych
Serc” (UTW Bytom) oraz Zespół Teatralny „Teatr Po Latach”
(UTW Świątniki Górne).
Spotkanie, pod patronatem
Prezydenta Miasta Oświęcim,
zorganizował
Uniwersytet
Trzeciego Wieku w Oświęcimiu i Oświęcimskie Centrum
Kultury. Występom przyglądało się i przysłuchiwało jury

Grand Prix wywalczył Zespół Teatralno-Kabaretowy UTW
z Chrzanowa
w składzie: Włodzimierz Jasiński (aktor, pedagog), Janusz
Toczek (poeta, teatrolog, pedagog), Jakub Połącarz (muzyk), Joanna Kasperek-Szymonik (wokalistka, pedagog
wokalny), Sławomir Kurzak
(instruktor tańca). Projekt był
realizowany przy wsparciu finansowym Miasta Oświęcim.

OSAS to popularyzacja twórczości artystycznej jako atrakcyjnej formy aktywnego stylu
życia, prezentacja dokonań
twórczych, wymiana doświadczeń artystycznych, integracja
twórczych grup seniorów oraz
promocja miasta Oświęcim.
– Karo
Reklama

kultura
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Zaduszki poetyckie
W listopadzie wspominamy bliskich
naszym sercom, a wśród nich również
poetów, którzy dzięki wierszom nieprzerwanie są z nami.
W programie zaduszkowym
„Potrzebny jest krok w powietrze” usłyszymy wiersze:
J. Brzostowskiej, M. Hillar,
A. Kamieńskiej, L. Marjańskiej, E. Rosenstein, J. Salamon,
W. Szymborskiej, A. Świrszczyńskiej i T. Śliwiaka. Zaprezentują je 20 listopada o godzinie 17:00 w Oświęcimskim
Centrum Kultury członkowie
grupy żywego słowa Infinitas.
Wstęp wolny.
– adam

Mikołaj w OCK
6 grudnia w OCK na dzieci czekać będzie
interaktywne widowisko „Świąteczny
prezent” oraz spotkanie z Mikołajem.
Widowisko mikołajkowe pt.
„Świąteczny prezent” w wykonaniu Teatru Kultureska odbędzie się 6 grudnia o godzinie
17:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury.
Elf Fela, Śnieżynka Grażynka
i Renifer Remig, jak co roku
pomagają Mikołajowi w przygotowaniu prezentów. Tym
razem jednak wszystko idzie
wyjątkowo nie po ich myśli.
Czy będą musieli odwołać tegoroczne święta i rozczarować
dzieci? A może uda im się zrobić Mikołajowi niespodziankę
i... zorganizować również dla

niego świąteczny upominek?
Jak zakończy się ta historia,
pełna humoru i charakterystycznej dla świąt magicznej
atmosfery?
Bilety na spektakl w cenie 10 zł
od osoby do nabycia w OCK.
Po przedstawieniu Mikołaj obdaruje dzieci prezentami. Paczki należy przygotować samodzielnie i dostarczyć do OCK.
Kolejność zakupu biletu na
widowisko decyduje o kolejności wręczania upominków – do
biletu dołączony będzie karnet,
który trzeba doczepić do paczki.
– adam

Wydarzenia w Oświęcimskim Centrum Kultury
16.11 godz. 10:00 „Bajkowy
przedszkolak” – turniej przedszkoli – spotkanie 1 – „Kubuś
Puchatek”

Trasa koncertowa po Polsce
„Wake Up. Be Yourself!” to ich
pierwsza trasa poza Wielką
Brytanią. Zagrają w 18 miastach w całym kraju.
Koncert w sali kameralnej –
miejsca nienumerowane, bilety
w cenie 20 zł

12.12 godz. 17:00 „Skurcz”
– program Kabaretu Ani Mru-Mru

16.11 godz. 17:00 „Teraz
ja” – spotkanie 2 w ramach
projektu pn. „Być kobietą, być
kobietą...”
czytaj obok 25.11 „Kopciuszek” – spektakl
dla dzieci (bilety w placówkach
oświatowych)
17.11 godz. 16:30 „Razem
26.11 godz. 8:30, 10:15
z mamą, razem z tatą” –
warsztaty twórczej aktywności „Czerwony Kapturek” – spektakl dla dzieci (bilety w pladla dzieci z rodzicami
czytaj obok cówkach oświatowych)
26.11 godz. 12:00 „BalladyPod tajemniczą nazwą
na” – spektakl dla młodzieży
19.11 godz. 18:00 „Aktorem
„Skurcz” kryje się jak zwykle
(bilety w placówkach oświaw płot” – program Kabaretu
doskonała zabawa, mnóstwo
towych)
Hrabi i Kabaretu Jurki
niebanalnego humoru i spora
dawka śmiechu...
27.11
godz.
18:00
„Czy
jest
20.11 godz. 17:00 „PotrzebBilety: 55 zł, 45 zł, 35 zł
w domu kakao?” – program
ny jest krok w powietrze” –
Zaduszki poetyckie – program Kabaretu Smile
13.12 godz. 9:30–17:30
w wykonaniu grupy żywego
Wielki Charytatywny Jarmark
słowa Infinitas
Bożonarodzeniowy 2015
czytaj obok
18.12 godz. 17:00 „... w ten
niezwykły czas” – program
21.11 godz. 17:00 „Ewy” – fipoetycki w wykonaniu grupy
nisaż wystawy malarstwa Ewy
żywego słowa Infinitas
Jędryk-Czarnoty
21.11 godz. 18:00 „Miłość
16.01 godz. 18:00 Koncert
Nie/Poważna” – koncert musiNoworoczny w wykonaniu
calowy w wykonaniu Barbary
Orkiestry Kameralnej Polskiego
Brody-Malon i Rafała SkuRadia „Amadeus” pod dyrekcją
pińskiego w ramach projektu
Agnieszki Duczmal, w ramach
Dom otwarty z cyklu: Muzyka
projektu Kultura 50/50
– źródło skojarzeń
28.11
godz.
17:00
„Malar21–22.11 Wystawa ptaków
21.01 godz. 18:00 Koncert Eleni
stwo” – otwarcie wystawy
egzotycznych
czytaj obok
malarstwa
Bożeny
Formas23.11 „Romeo i Julia” –
-Mądry
spektakl dla młodzieży (bilety
24.01 godz. 17:00 „Praw30.11 godz. 17:00 „Święta
w placówkach oświatowych)
da... o zdradzie” – spektakl
w kuchni i na kanapie” –
spotkanie 3 w ramach projektu komediowy w wykonaniu
23.11 godz. 19:00 „Wake
aktorów Teatru Bagatela
pn. „Być kobietą, być kobieUp. Be Yourself!” – koncert
w Krakowie
tą...”
zespołu GypsyFingers w skłaczytaj obok
1.12
„Ania
z
Zielonego
dzie: Victoria Coghlan i Luke
Wzgórza” – spektakl dla dzieci
Oldfield w ramach projektu
(bilety w placówkach oświaGaleria „Tyle światów”
„Kultura 50/50”
towych)
do 22.11 „Ewy” – wystawa
malarstwa Ewy Jędryk-Czarnoty
5.12 godz. 17:00, 20:00
26.11–28.12 „Malarstwo” –
„Intryga” – spektakl z Teatru
wystawa malarstwa Bożeny
Kamienica w Warszawie
Formas-Mądry
w wykonaniu: Joanny Koroniewskiej, Beaty Ścibakówny,
Wystawy
Szymona Bobrowskiego, To18.11–3.12 Wystawa mamasza Stockingera i Zbignielarstwa i rysunku Ryszarda
wa Zamachowskiego
Gaździka
18.11–3.12 Wystawa malarstwa Doroty Martes-Kudej
4.12–29.12 Wystawa malarstwa i rysunku Katarzyny
Saternus

GypsyFingers to wschodząca
gwiazda brytyjskiej sceny
muzycznej. Ten wyjątkowy
duet tworzą: Victoria Coghlan
oraz Luke Oldfield, syn legendarnego multiinstrumentalisty
Mike’a Oldfielda. Wspólne
kompozycje Victorii i Luke’a, określane przez samych
muzyków jako „romantyczny,
nowoczesny folk-pop”, opowiadają o codziennych biegunach
życia: o radościach i problemach, wzlotach i upadkach,
miłości i nienawiści. Dlatego
w ich twórczości przeplatają
się zarówno nostalgiczne,
„wyrywające serce” ballady, jak
i utwory pełne energii i literackiej swobody.

Uniwersytet Trzeciego
Wieku

6.12 godz. 17:00 „Świąteczny
prezent” – interaktywne widowisko dla dzieci oraz spotkanie
z Mikołajem
10.12 godz. 10:00 „Bajkowy
przedszkolak” – turniej przedszkoli – spotkanie 2 – „Rudolf
czerwononosy renifer”

17.11 godz. 14:00 „Prawo
naturalne” – wykład prof. Marii
Jolanty Flis
24.11 godz. 16:00 „Chłoniaki”– wykład dr Moniki Długosz-Daneckiej
1.12 godz. 14:00 Wysiłkowe
nietrzymanie moczu u kobiet –
profilaktyka i sposoby radzenia
sobie z problemem – wykład
dr Joanny Keszki
8.12 godz. 14:00 Od impresjonizmu do art deco cz. 2 –
wykład Janusza Wałka
15.12 godz. 14:00 Człowiek
w Biblii i w Kościele – wykład
ojca Wacława Oszajcy

Inspirujące
warsztaty
Dla dzieci i rodziców
Raz w miesiącu, we wtorek
o godzinie 16:30 w Oświęcimskim Centrum Kultury odbywają się warsztaty twórczej
aktywności dla dzieci w wieku
4–6 lat oraz rodziców pn. „Razem z mamą, razem z tatą”.
Celem warsztatów jest pokazanie ciekawych sposobów
spędzania wolnego czasu
z dzieckiem. Podczas spotkań
wykonywane są prace plastyczne przekraczające możliwości manualne dzieci, za to
łatwe do wykonania z pomocą dorosłego opiekuna – dlatego zajęcia przeznaczone są
dla par złożonych z dziecka
i rodzica.
Udział w warsztatach jest
bezpłatny. Zapisy przyjmowane są w Informacji OCK.
Liczba miejsc ograniczona –
decyduje kolejność zgłoszeń.
Najbliższe zajęcia odbędą się
17 listopada 2015 roku.

Dla pań
„Być kobietą, być kobietą…”
to cykl warsztatów adresowanych do pań w każdym wieku.
W ramach projektu poruszane
są zagadnienia związane z codziennym życiem kobiet.
Podczas pierwszego spotkania uczestniczki dyskutowały
o roli kobiety w społeczeństwie, rodzinie, postrzeganiu
siebie, spełnianiu oczekiwań,
a także pielęgnowaniu pasji
i talentów. W styczniu kosmetolog oraz fryzjer udzielą
porad, jak dbać o skórę i włosy oraz dobiorą odpowiedni
makijaż i fryzurę, a w ramach
projektu „Mała czarna” każda
z pań będzie mogła zaprojektować i uszyć dla siebie sukienkę, korzystając z pomocy
doświadczonych ekspertek.
Najbliższe spotkania odbędą się: 16 listopada – „Teraz ja” – aktywność fizyczna
a rozwój osobisty, spotkanie
z dietetyczką i instruktorką
fitness, 30 listopada – „Święta w kuchni i na kanapie"
– świąteczne przepisy, dekoracje, własnoręcznie wykonane kartki, czyli, jak zorganizować cudowne święta
i znaleźć czas dla siebie oraz
11 stycznia 2016 r. „Projekt
mała czarna”.
Zapisy przyjmowane są do
ostatniego dnia przed terminem planowanych zajęć.
Można zapisać się na cały
cykl bądź też na wybrane
przez siebie pojedyncze spotkanie.

kultura

LISTOPAD 2015

Redakcja „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w planach przedsięwzięć wprowadzone przez organizatorów

11

GŁOŚNIK KULTURALNY
Przeboje pokoleń
Bilet na koncert Eleni może być doskonałym prezentem z okazji Dnia Babci
i Dziadka.

Jedna z najpopularniejszych
piosenkarek w Polsce wystąpi w Oświęcimskim Centrum
Kultury 21 stycznia 2016 roku
o godzinie 18:00.

Eleni z muzyką zetknęła się
w dzieciństwie. Już w szkole
średniej uczestniczyła aktywnie w życiu kulturalnym jako
solistka zespołu Ballada. Po
egzaminie maturalnym w 1975
roku została zaangażowana
do profesjonalnego zespołu
Prometheus działającego przy
Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART w Sopocie. Jako solistka równolegle z występami
na estradzie dokonywała nagrań radiowych i brała udział
w licznych programach telewizyjnych. Pierwszą płytę długogrającą „Po słonecznej stronie
życia” nagrała z zespołem Prometheus w 1977 roku. W następnych latach ukazały się jej
kolejne płyty długogrające:
„Moja miłość”, „Buzuki disco”,
„Ty jak niebo, ja – jak obłok”,

„Nasze Kino” Oświęcimskie Centrum Kultury
„Lovers”, „Grecja raz jeszcze”,
„Morze snu”, „Muzyka Twoje
imię ma”, „Miłość jak wino",
„Wakacyjny flirt”, „Moje Credo”, „Nic miłości nie pokona”
oraz „Kolędy polskie”. Za większość z powyższych pozycji
Eleni otrzymała „Złote Płyty”.
Najnowsza płyta artystki nosi
tytuł „Coś z Odysa”.
Eleni posiada w swoim repertuarze wiele standardów
światowych, a ponadto sama
wylansowała i wyprowadziła
na pierwsze miejsca krajowych
list przebojów takie utwory
jak: „Do widzenia mój kochany”, „Bawmy się, śmiejmy się”,
„Chcę kochać”, „Za wszystkie
noce”, „Na miłość nie ma rady”,
„Ballado, hej”.
Przez trzy kolejne lata Eleni wygrywała plebiscyt „Lata
z Radiem” za co uhonorowano
ją tytułem Królowej Polskiej
Piosenki.
Bilety: 50 zł, 40 zł, 30 zł
– adam

„Moja matka” (13 l.), prod.
Włochy, Francja 2015, reż.
Nanni Moretti, 107 minut
16–18.11 godz. 18:00, 20:00,
19.11 godz. 12:00
„Piotruś. Wyprawa do Nibylandii 3D” (6 l.), prod. USA 2015,
reż. Joe Wright, 111 minut
(3D)
16–18.11 godz. 16:00
„Hotel Transylwania 2 3D”
(b.o.), prod. USA 2015, reż.
Genndy Tartakovsky, 90 minut
(3D)
20.11 godz. 16:00,
21.11 godz. 10:00,
22.11 godz. 13:30,
23–26.11 godz. 16:00

„Sufrażystka” (15 l.), prod.
Wielka Brytania 2015, reż.
Sarah Gavron, 106 minut
20.11 godz. 20:00,
21.11 godz. 20:30,
22–26.11 godz. 20:00
„Zakazany Bóg” (13 l.), prod.
Hiszpania 2013, reż. Pablo
Moreno, 139 minut
22.11 godz. 15:15,
29.11 godz. 15:30

„The Walk. Sięgając chmur
3D” (13 l.), prod. USA 2015,
reż. Robert Zemeckis, 123
minuty (3D)
20.11 godz. 17:45,
21.11 godz. 11:45,
22–26.11 godz. 17:45

„Magiczne święta Kacpra
i Emmy”(4 l.), prod. Norwegia
2014, reż. Arne Lindtner Nass,
75 minut
18–23.12

„Listy do M. 2” (12 l.), prod.
Polska 2015, reż. Maciej Dejczer, 103 minuty
27.11 godz. 12:00,
28.11–3.12 godz. 18:00

Autor tekstu Florian Zeller
– uznany za jeden z „najgorętszych” talentów literackich
Francji – podsuwa niezwykle
przewrotne odpowiedzi na pytanie o sens wszelkiej zdrady.
Gdyby z dnia na dzień ludzie
przestali się okłamywać, nie
ostałaby się na ziemi ani jedna
para. I w pewnym sensie byłby
to koniec cywilizacji...
Spektakl w reżyserii Henryka
Jacka Schoena będzie można
zobaczyć w OCK 24 stycznia
2016 roku o godzinie 17:00.
Czas: 90 minut, bilety: 65 zł,
55 zł, 45 zł.
– adam

„Steve Jobs” (15 l.), prod. USA
2015, reż. Danny Boyle, 122
minuty

Fot. Piotr Kubic

W błyskotliwej komedii „Prawda... o zdradzie” w role namiętnych kochanków wcielają się najlepsi aktorzy Teatru
Bagatela.

skiego, ale także człowieka
walczącego, cierpiącego, przegrywającego...
Ponieważ jest to festiwal kina
nieprofesjonalnego, nie będą
dopuszczone filmy zrealizowane przez zawodowych twórców,
studentów szkół filmowych,
telewizyjnych i artystycznych
oraz przygotowane w celach
komercyjnych. Każdy nadesłany film podlegać będzie ocenie
komisji, która dokona kwali-

fikacji do projekcji konkursowych.
Filmowcy amatorzy spotkają się
w Oświęcimiu w dniach 28–30
stycznia 2016 r., by wspólnie
obejrzeć najlepsze dzieła, wziąć
udział w warsztatach o tematyce filmowej, wspólnie podyskutować o człowieku i jego miejscu w świecie.
Regulamin festiwalu dostępny
jest na stronie www.ock.org.pl/.

„Kochajmy się od święta”
(12 l.), prod. USA 2015,
reż. Jessie Nelson, 107 minut
18–23.12
„Listy do M. 2” (12 l.), prod.
Polska 2015, reż. Maciej Dejczer, 103 minuty
18–23.12
„Hamlet” – retransmisja
spektaklu z Barbican Theatre
w Londynie, z cyklu National
Theatre Live, 210 minut
20.12 godz. 16:00

Benedict Cumberbatch jako Hamlet
w retransmisji spektaklu
z cyklu National Theatre Live
Retransmisję spektaklu „Hamlet” z Barbican Theatre w Londynie w reżyserii Lyndsey
Turner będzie można zobaczyć w Naszym Kinie Oświęcimskiego Centrum Kultury
20 grudnia o godzinie 16:00.
Inscenizacja przenosi historię
Hamleta w czasy nam współczesne, aby podkreślić ciągłą
aktualność arcydzieła Szekspira. Stawia również duży nacisk
na wątek polityczny i szpiegowski zawarty w sztuce. W niewyjaśnionych okolicznościach ginie stary Hamlet – potężny król
Danii, ojciec Hamleta. Koronę
przejmuje jego brat Klaudiusz.
Wdowa po królu Gertruda,
matka Hamleta, szybko oddaje
swoją rękę uzurpatorowi. Hamlet podejrzewa stryja o spisek.
Gdy kraj przygotowuje się do
wojny, rozpada się książęca rodzina. Zmuszony, by pomścić
śmierć ojca, a jednocześnie
sparaliżowany stojącym przed
nim zadaniem, Hamlet sprzeciwia się swojemu położeniu,
działając wbrew rozsądkowi
i bezpieczeństwu kraju.

W tytułową rolę w wielkiej
tragedii Szekspira wciela się
nominowany do Oscara Benedict Cumberbatch (serial BBC
„Sherlock”, „Gra tajemnic”,
spektakl „Frankenstein” transmitowany do kin w cyklu NT
Live).
Spektakl wyreżyserowała Lyndsey Turner współpracująca
m.in. z West Endem, the Royal National Theatre, the Royal

Shakespeare Company, teatrami Broadwayu, a scenografię
przygotowała Es Devlin – scenografka współpracująca także
z The Metropolitan Opera.
Wersja językowa: napisy, czas
trwania: 210 minut. Bilety:
30 zł (normalny), 25 zł (ulgowy), 20 zł (z Oświęcimską Kartą Rodziny i Oświęcimską Kartą Seniora).
– adam

Fot. Johan Persson

Festiwal jest przedsięwzięciem
kulturalnym o zasięgu międzynarodowym, organizowanym
przez Oświęcimskie Centrum
Kultury. Patronat nad nim objęła UNICA – Światowa Unia
Kina Niezależnego afiliowana
przy UNESCO oraz Prezydent
Miasta Oświęcim.
Filmy prezentowane podczas
festiwalu pokazują sprawy
człowieka – kochającego, radosnego, twórczego, zwycię-

„Nad morzem” (15 l.), prod.
USA 2015, reż. Angelina Jolie
Pitt, 122 minuty
4–10.12

„Czerwony pająk” (15 l.),
prod. Polska 2015, reż. Marcin
Koszałka, 95 minut
11–17.12

O sensie zdrady

14 grudnia upływa termin zgłaszania filmów do udziału
w 17. Międzynarodowym Festiwalu Filmów Nieprofesjonalnych „Kochać człowieka”.

„Slow West” (13 l.), prod.
Nowa Zelandia, Wielka Brytania 2015, reż. John Maclean,
84 minuty
4–10.12

„Makbet” (12 l.), prod. Wielka
Brytania, Francja, USA 2015,
reż. Justin Kurzel, 113 minut:
11–17.12

„Sawa. Mały wielki bohater”
(6 l.), prod. Rosja 2015, reż.
Maxim Fadeev, 87 minut
27.11 godz. 10:15,
28.11 godz. 16:15,
29.11 godz. 13:45,
30.11–3.12 godz. 16:15

Zapis ludzkich historii

27.11 godz. 20:30,
28.11–3.12 godz. 20:00

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

Międzynarodowy Dom
Spotkań Młodzieży
w Oświęcimiu
ul. Legionów 11,
32-600 Oświęcim
tel. 338432107, 338431211
www.mdsm.pl

Niepowtarzalność
i przypadek
Do 7 grudnia w Międzynarodowym
Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu prezentowana będzie wystawa pn.
„Niepowtarzalność i przypadek”.

KALENDARZ WYDARZEŃ W bibliotece
GALERIA KSIĄŻKI na grudzień
MAGIA ŚWIĄT. WYSTAWA
PRAC WYCHOWANKÓW
SOSW W OŚWIĘCIMIU
1–31.12 Galeria Przechodnia
CZYTAM SOBIE
W BIBLIOTECE
Zajęcia edukacyjne dla dzieci
5–7 lat
zajęcia na zapisy w Mikroświecie Zabawy osobiście lub
telefonicznie 33 847 98 13
1.12; 15.12 godz. 16:30
Klasopracownia Ip.

INFOGENERACJA. KURSY
KOMPUTEROWE
Grupa 1 Agnieszka Tracz
1.12; 15.12 godz. 8:00
Klasopracownia parter
Grupa 2 Jonasz Brzeźniak
1.12; 15.12 godz. 10:00
Klasopracownia parter
Grupa 3 Anna Krawczyk
1.12; 15.12 godz. 12:00
Klasopracownia parter
– To kompozycje wykony- efektu – informuje Elżbieta Grupa 4 Mariusz Fik
wane przeważnie na podłożu Kuraj, kurator wystawy.
1.12; 15.12 godz. 14:00
z blachy stalowej, szkliwionej Autorami prac są pedagodzy Klasopracownia parter
i wypalanej w specjalnych pie- oraz doktoranci cieszyńskie- Grupa 5 Marek Kamiński
cach w temperaturze powy- go Instytutu Sztuki Wydziału 3.12; 17.12 godz. 10:00
żej ośmiuset stopni. Warsztat Artystycznego
Uniwersytetu Klasopracownia parter
emalierski pozwala na uzyska- Śląskiego w Cieszynie, którzy Grupa 6 Urszula Kuś
nie oryginalnego, artystyczne- w 2014 roku uczestniczyli we 3.12; 17.12 godz. 12:00
go efektu, niepowtarzalnego wspólnym czesko-polskim pro- Klasopracownia parter
jako doświadczenie twórcze, jekcie „Umění ohně” w Pracowni Grupa 7 Agnieszka Jakubowzdeterminowanego technolo- Emalii Artystycznej we Frydlan- ska
gią, którą można określić jako cie nad Ostrawicą w Czechach. 3.12; 17.12 godz. 14:00
„sztukę ognia”. Korygowany Otwarcie „Umění ohně” w Ga- Klasopracownia parter

przez artystę przypadek, włączony celowo w proces twórczy, pełni istotną ożywczą rolę
w uzyskiwaniu właściwego

lerii 36,6 odbyło się podczas inauguracji Roku Akademickiego TEATRZYK ROZWESOŁEK
2014/2015 na Wydziale Arty- Zajęcia teatralne dla dzieci
6–12 lat
stycznym UŚ.

2.12; 9.12; 16.12 godz.
16:30 Klasopracownia Ip.
TACTIC POPOŁUDNIE
Z PLANSZÓWKĄ
2.12; 9.12; 16.12 godz.
17:00 Informatorium
UNIWERSYTET BIBLIOTECZNYCH ŻAKÓW
3.12 godz. 17.00 Aula,
obie grupy, Spotkanie Mikołajkowe. EduMagia
10.12 godz. 17.00 Aula,
obie grupy, Warsztaty robotyki.
Krea Tech z Krakowa
PLASTUSIOWY ŚWIAT
Zajęcia plastyczne dla dzieci
do 7 lat
3.12; 7.12; 10.12; 14.12;
17.12; 21.12; 28.12
godz. 17:30 Mikroświat
Zabawy
SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM
Spektakl oraz Spotkanie Mikołajkowe dla najmłodszych
czytelników biblioteki w wieku
do 7 lat.
Zapisy w Bibliotece Młodych
od 16 do 27.11.2015 r.
Koszt paczki 20 zł
4.12 godz. 17:00
Aula i Informatorium
KONWERSACJE W JĘZYKU
ANGIELSKIM
7.12; 14.12; 21.12; 28.12
godz. 17:00 Klasopracownia
I p.

10.12 godz. 10:00
Multimedia
BAJKOWE KINO
11.12; 18.12 godz. 17:30
Multimedia
CZYTANIE UZDRAWIA
8.12; 22.12 godz. 14:00
Szpital
GIMNASTYKA DLA CIAŁA
I JĘZYKA
Zajęcia ruchowe z elementami
j. angielskiego
zajęcia na zapisy w Mikroświecie Zabawy osobiście lub
telefonicznie 33 847 98 13
8.12 godz. 17:00 Klasopracownia Ip.

10 stycznia 2016 r. w Muzeum Zamek
zagra Amadeus Trio.

AKADEMIA RODZICA
Prowadzi Agnieszka Pawełczyk
Kreatywne warsztaty świąteczne dla rodziców z dziećmi
w wieku 5–7 lat.
Zajęcia na zapisy w Mikroświecie Zabawy 33 847 98 13
8.12 godz. 17:00 Klasopracownia Ip.
O WOLNOŚCI I PRAWACH
CZŁOWIEKA. GDY SŁOWA
ZABIJAJĄ
II Międzynarodowa Konferencja dla młodzieży, studentów
i doktorantów
Gość specjalny Ziyad Raoof,
pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce
10.12 godz. 9:00–16:30 Aula
PORA NA @KTYWNEGO
SENIORA
„To tak jak w kinie” – spotkania z adaptacją filmową

Krakowskie szopki
Amadeus Trio zaprezentuje
utwory, które weszły już do
kanonu koncertów noworocznych, stylu karnawałowego,
zabawowego czyli związanego
z muzyką J. Straussa. Charakterystyczną cechą zespołu jest
wierne odtwarzanie strojów
tamtych czasów, dla nas muzycy wystąpią w wiedeńskich
frakach.
Podczas koncertu usłyszymy
również J. Brahmsa, Fr. Lehára, R. Sieczyńskiego oraz
arie z operetek w wykonaniu
znakomitej sopranistki Małgorzaty Strąg.
Organizatorzy zapraszają na
koncert 10 stycznia 2016 o godzinie 17:00 lub 19:00.
Bilety w cenie 30 zł do nabycia
od 1 grudnia w kasie muzeum.

Muzeum Zamek zaprasza na wystawę
szopek ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.
Otwarcie ekspozycji pt. „Znane
i podziwiane szopki krakowskie” odbędzie się 6 grudnia
o godzinie 16:00, wstęp wolny.
– Na ekspozycji zobaczymy
jedne z najpiękniejszych szopek krakowskich, bogato zdobionych, o wielopoziomowej,
wieżowej architekturze nawiązującej do zabytków Krakowa.
Budowle te wykonywane są
z lekkich, delikatnych materiałów, a dopełniają je miniaturowe figury postaci świętych
i zwierząt. Krakowska szopka
ma służyć za godne miejsce

DEMONTAŻE LITERATURY
Trzy kwadranse o tekstach
„Miłość i wojna. O Sońce
Ignacego Karpowicza”
Prowadzi prof. Jarosław Fazan
16.12 godz. 18:00 Aula

WARSZTATY SZKOLENIOWE
W CYKLU
PERSPEKTYWA DLA AMBITNYCH
Tym razem szkolenie NIESPODZIANKA!
Prowadzi Sabina Polak-Tokarz
8.12 godz. 17:00 Aula

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

Koncert noworoczny

Bi CLUB FILMOWY
Dyskusyjny Klub Filmowy
16.12 godz. 17:00 Multimedia

przedstawienia wielkiej tajemnicy Narodzin Syna Bożego –
informuje Monika Sitek z Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
Pierwsze szopki powstały
w połowie XIX w. Tworzyli je
cieśle, murarze z podkrakowskich okolic, głównie ze Zwierzyńca. Za twórcę stylu szopki
krakowskiej uważany jest murarz krakowski Michał Ezenekier, którego prace z lat 90. XIX
wieku były przez długie lata
wzorem dla wielu szopkarzy.
Wystawę będzie można zwiedzać do 21 lutego 2016 r.

DKMS. PODARUJ KOMUŚ
ŻYCIE NA ŚWIĘTA
Rejestracja potencjalnych
dawców szpiku kostnego
17.12; 18.12 godz. 10:00–
18:00 Informatorium
19.12 godz. 9:00–15:00
Informatorium
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
dla dorosłych
17.12 godz. 17:30 Sala Konferencyjna
ZABOOKOWANI
Dyskusyjny Klub Książki dla
Młodzieży
18.12 godz. 17:00 Klasopracownia I p.

kultura
pejzaż za mgłą

BOGNA WERNICHOWSKA

Patriotyczne bibeloty

P

rzez całe XIX stulecie
zajmowały
poczesne
miejsce w polskich
domach. W tych
zamożnych i średnio zasobnych – jak również w całkiem
skromnych czy wręcz ubogich.
Niekiedy były to prawdziwe dzieła sztuki pochodzące
z pracowni artystów – znacznie częściej stworzone jednakże przez rzemieślników
parających się artystycznym
rzemiosłem. Wiele było też
wyrobów amatorskich.
Przeznaczeniem ich było
nie tylko zdobić wnętrza, ale
przede wszystkim przypominać sławne historyczne postacie i czasy, gdy Polska była
wolna.
Figurki i popiersia sławnych wodzów – z księciem
Józefem Poniatowskim i naczelnikiem Kościuszką na czele, porcelanowe czy fajansowe
grupy przedstawiające kosynierów, żołnierzy z powstania
listopadowego wokół armaty,
żuawów śmierci z powstania
styczniowego… Ale także zażywnych sarmatów w kontuszach, pary w szlacheckich
ubiorach stojące do poloneza,
rzadziej mieszczan w strojach
z epoki renesansu.
Kiedy Jan Matejko stworzył
poczet królów polskich pojawiły się liczne, wykonane w fajansie czy porcelanie, czasem
odlane w brązie, popiersia naszych władców. Można je było
kupić w sklepach z pamiątkami w całej Galicji – najchętniej
nabywano podobno wizerunki
Kazimierza Wielkiego, a także
wzorowane na matejkowskim
portrecie popiersie królowej
Jadwigi. Podobał się też Wła-

nagłaśniamy

dysław Chrobry i wytworny
Zygmunt August.
Żyjący w XIX stuleciu posiadali zwykle (często otrzymywane w prezencie) wiele szkatułek, kasetek i skrzyneczek
rozmaitej wielkości i przeznaczenia. Były one z reguły bogato zdobione. Najczęstszy motyw w tamtej epoce stanowiły
przedstawienia historycznych
budowli – Wawelu, Bramy
Floriańskiej czy kościoła Mariackiego – w Krakowie ruiny
zamków w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, staropolskich szlacheckich dworków.
Wielu ludzi – i to nie tylko
niewiast – chętnie nosiło biżuterię o motywach patriotycznych – moda na tego rodzaju
ozdoby zapanowała w czasach
powstania styczniowego i przetrwała aż do początków XX
stulecia. Obrączki z czarną
emalią bądź złote, wysadzane
ciemnymi kamieniami – dżetami lub onyksami, medaliony
z hebanu, oprawne w srebro,
bransolety w kształcie łańcuchów czy stylizowanych kajdan
z breloczkiem – orłem w koronie i kotwicą, co symbolizować
miało nadzieję na niepodległość ojczyzny.
Mężczyźni często nosili
szpilki do krawatów czy spinki
do mankietów z piastowskim
orłem, skrzyżowanymi szablami, głową rycerza w hełmie
bądź ułana w czaku z orzełkiem. I dziś jeszcze można
zobaczyć podobne pamiątki
w muzealnych gablotach czy
na wystawach antykwariatów.
Osoby posiadające pewne uzdolnienia artystyczne
własnoręcznie
sporządzały
ozdobione polskimi motywami przedmioty. Stefania

Niepodległościowe
dążenia oświęcimian

z Grabowskich Estreicherowa – żona bibliografa Karola,
jeszcze w narzeczeńskich czasach wyszyła na kanwie herb
Krakowa, ozdabiając go orłem
w koronie. Ten haft posłużył
jej później do sporządzenia
okazałej teki na papiery, którą
późniejszy profesor Estreicher
miał w swym gabinecie, do
końca życia gromadząc między
okładkami ważne notatki…
Patriotyczne bibeloty pojawiały się też w dużym wyborze
na wszelkich bazarach i wentach urządzanych w większych
miastach Galicji – na rozmaite
dobroczynne cele. Podczas filantropijnego kiermaszu z dochodem na świąteczną pomoc Oświęcimscy legioniści na Wołyniu
dla potrzebujących przed
Bożym Narodzeniem w 1895
roku w Krakowie największym powodzeniem wśród
klientów cieszyły się filiżanki,
spodki i półmiski malowane przez panny uczące się na
Wyższych Kursach Adriana
Baranieckiego.
Motywem
przewodnim
były staropolskie zabawy – stąd
na ściankach ręcznie zdobionej zastawy widniały postacie
mężczyzn i niewiast w kontuszach tańczących poloneza
bądź mazura, zażywających
przyjemności kuligu, gawędzących przy płonącym kominku. 73 Pułk Piechoty z Oświęcimia
Urządzający kiermasz podawali najniższe ceny za wystawione na sprzedaż przedmioty
zaznaczając, że „naddatki mile
widziane”. Tak zdobione filiżanki i półmiski trafiły w gust
publiczności i już pierwszego
dnia wszystkie sprzedano za
cenę nawet trzykrotnie wyższą od podanej na kartonikach
w gablotach. 		

Przygody polskiego szlachcica

M

jego losy splatają się z wątkiem
magnata i awanturnika, Olbrachta Łaskiego. Ich przygody
ukazane są na bogato scharakteryzowanym tle historycznym
i społecznym renesansowej
Polski i Europy. Nie zabraknie
wątków dla wielbicieli dawnych wierzeń oraz tajemnic, bo
na kartach książki pojawia się
John Dee, nadworny astrolog
angielskiej królowej Elżbiety I, okultysta i alchemik. Są
intrygi, spiski, batalie, krew,
przygody i oczywiście miłosne
perypetie.
Powieść zawiera trzy księgi.
Fabuła
jest bardzo rozbuW. Trojan, Axis Mundi,
dowana, a język stylizowany na
Novae Res, Gdynia 2011
staropolski. Tempo akcji raczej
spokojne. Książka świetnie się
na świat z pomocą Wiedźmy nadaje do czytania podczas
(jak nazywano mądre kobie- długich jesiennych wieczorów.
ty – akuszerki). W młodości
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prezentuje Łukasz szymański

kamila drabek

iłośników historii,
szczególnie dawnej Rzeczpospolitej, zapewne zainteresuje powieść
„Axis Mundi albo bohater własnego życia” Wiktora Trojana.
Realia XVI-wiecznej Polski
i Europy zostały tu urozmaicone elementami fikcyjnymi,
które nadają kolorytu światowi
przedstawionemu.
Axis mundi to łaciński
zwrot oznaczający kosmiczną
oś, gdzie czas się zatrzymuje,
łącząc przeszłość i przyszłość.
Ten jedyny stabilny element
Wszechświata bywa przedstawiany w postaci drzewa – stąd
motyw graficzny na okładce
i stronie przedtytułowej. Odnosi się on do bohatera, młodego szlachcica, Witolda Bohuszewicza, który przyszedł
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Okolicznościowe
karty pocztowe
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Dwie minimalne porażki hokeistów oświęcimskiej Unii przed Sześć medali wywalczyła sześcioosobowa reprezentacja
Oświęcimskiego Klubu Karate podczas zawodów w Żaganiu
reprezentacyjną przerwą

Biało-niebiescy już
z Peterem Tabackiem

Unia przegrała z Podhalem, a jedną z bramek dla górali
zdobył 39-letni Jarosław Różański (na zdjęciu walczy pod
bramką Michala Fikrta)
Fot. mac

Pechowymi porażkami z nowotarskimi „Szarotkami” w Oświęcimiu i z Ciarko w Sanoku zakończyły się ostatnie spotkania
biało-niebieskich przed przerwą związaną z udziałem reprezentacji w turnieju z cyklu Euro
Ice Hockey Challenge. W starciu z sanoczanami – po długiej
przerwie spowodowanej kontuzją – do składu Unii powrócił
Peter Tabacek. Słowaka z polskimi papierami bardzo brakowało ekipie Josefa Dobosza.
Przegrane mecze z Podhalem
i Sanokiem poprzedziła arcyważna wygrana po rzutach
karnych w Jastrzębiu z miejscowym JKH GKS. Znakomita
w wykonaniu gości była druga
tercja, którą oświęcimianie wygrali aż 4:1. Bramkarza JKH
GKS pokonali kolejno: Kamil
Paszek, Sebastian Kowalówka,
Jan Danecek i Maciej Szewczyk. Jastrzębianie nie rezygnowali i zdołali w trzeciej
partii doprowadzić do remisu
4:4. Najpierw hat-tricka skompletował Mateusz Danieluk,
a później Michala Fikrta zaskoczył Richard Bordowski.
Potrzebna była zatem dogrywka, ale nie przyniosła rozstrzygnięcia. O podziale punktów
musiały zadecydować najazdy.
Jako pierwszy karnego wykorzystał Jan Danecek. W odpowiedzi ta sztuka nie udała się
Richardowi
Bordowskiemu.
Później trafił oświęcimski specjalista od karnych – Lubomir
Vosatko. Kiedy swoją szansę
zmarnował Mateusz Danieluk
wszystko stało się jasne. Dwa
arcyważne punkty pojechały
do Oświęcimia.
Później podopieczni Josefa Dobosza skrzyżowali kije z Podhalem. Otwierająca odsłona to
lekka przewaga górali, ale skuteczniejsi byli oświęcimianie.
Kiedy na ławce kar odpoczywał Daniel Kapica z „niebieskiej” przy słupku dokładnie
przymierzył Lubomir Vosatko.
Unia mogła prowadzić wyżej.
Wcześniej, kiedy to gospodarze

bronili się w osłabieniu, błąd
popełnił obrońca górali i w sytuacji jeden na jeden z bramkarzem znalazł się Mateusz
Adamus. Ten został sfaulowany
przez powracającego nowotarżanina. Decyzja sędziego mogła
być zatem tylko jedna – karny.
Wojnę nerwów z Mateuszem
Adamusem wygrał jednak Ondrej Raszka.
W drugiej tercji wynik długo
nie ulegał zmianie. Dopiero w 36. minucie sposób na
bardzo dobrze grającego Michala Fikrta znalazł weteran
polskich lodowisk – Jarosław
Różański. Górale poszli za
ciosem i 74 sekundy później
po kontrze Finów występujących w barwach Podhala
„guma” po raz drugi znalazła
się za plecami „Fikiego”. Cała
zabawa skończyła się wraz
z efektownym trafieniem pod
poprzeczkę Krzysztofa Zapały. Wówczas do ostatniej
syreny brakowało już tylko
111 sekund. Trener Unii – Josef Dobosz ściągnął jeszcze
z lodu bramkarza, ale rezultat
tego pojedynku nie uległ już
zmianie. Podhale po raz drugi
w tym sezonie pokonało Unię.
– Objęliśmy prowadzenie
i wydawało się, że możemy
pokusić się o zwycięstwo nad
Podhalem – mówi Josef Dobosz, trener hokeistów Unii.

– Niestety słabiej zaprezentowaliśmy się w drugich 20 minutach. Popełniliśmy zbyt dużo
prostych, niewymuszonych błędów. Wynik do końca był „ciasny” i mieliśmy sporo okazji do
doprowadzenia do remisu. Zabrakło skuteczności. Trzeci gol
dla rywali okazał się rozstrzygający – stwierdził Dobosz.
Powracający do składu Peter Tabacek nie pomógł niestety w odniesieniu zwycięstwa w wyjazdowym pojedynku z Ciarko PBS
Bank STS Sanok. Wynik otworzył Rafał Ćwikła, który zaskoczył świetnie dysponowanego
Michala Fikrta uderzeniem po
lodzie. Błyskawicznie odpowiedzieli oświęcimianie. Kiedy na
ławce kar odpoczywał Marek
Strzyżowski do remisu doprowadził niezawodny ostatnio
Jan Danecek. Gospodarze zadali decydujący cios w drugiej
tercji, kiedy Nathan Sliwinski
wykończył akcję Rafała Ćwikły.
JKH GKS Jastrzębie – UNIA
Oświęcim 4:5 po karnych (1:0,
1:4, 2:0, 0:0 w dogrywce, 0:2
w rzutach karnych)
Bramki: 1:0 Danieluk (Petro,
Kulas) 15.47, 1:1 Paszek (Wanat) 23.49, 1:2 Kowalówka
25.25, 2:2 Danieluk 34.09, 2:3
Danecek (Wojtarowicz, Kowalówka) 34.23, 2:4 Szewczyk
(Haas, Adamus) 37.14, 3:4 Danieluk (Kulas) 43.12, 4:4 Bordowski (Nalewajka) 50.01, 4:5
Vosatko (decydujący karny)
65.00.
UNIA Oświęcim – TatrySki
Podhale Nowy Targ 1:3 (1:0,
0:2, 0:1)
Bramki: 1:0 Vosatko (Kowalówka, Danecek) 13.32, 1:1 Różański (Wronka, Sulka) 35.45,
1:2 Haverinen (Jokila, Tapio)
36.59, 1:3 Zapała (Jaśkiewicz)
58.11.
Ciarko PBS Bank STS Sanok –
UNIA Oświęcim 2:1 (1:1, 1:0,
0:0)
Bramki: 1:0 Ćwikła (Bielec, Rąpała) 10.03, 1:1 Danecek (Vosatko, S. Kowalówka) 12.31, 2:1
Sliwinski (Ćwikła, Salija) 30.18.
– mac

Dobry prognostyk przed
pucharowym startem

W Żaganiu zawodniczki i zawodnicy rywalizowali w konkurencji lekki-kontakt i semi-knockdown.
Oświęcimski Klub Karate
w Żaganiu reprezentowało sześcioro zawodników – Natalia
Matusz, Dominika Chylińska,
Katarzyna Kotapka, Szymon
Dębski, Adam Dzięgiel i Mateusz Ostrowski. Opiekunem
grupy był sensei Mariusz Pawlus 4 dan, który pełnił również
obowiązki sędziego maty.
– Nie jestem specjalnie zaskoczony wynikiem z Żagania –
mówi sensei Mariusz Pawlus
4 dan. – Po prostu widziałem,
że stać nas na wiele. Nasz doborowy kwartet, który sięgnął po
złoto to utytułowani karatecy,
którzy mają w swym dorobku
trofea Pucharu Europy [Dominika Chylińska – przyp. aut.],
mistrzostw Polski [Adam Dzięgiel, Szymon Dębski – przyp.
aut.] i Pucharu Polski [Katarzy-

na Kotapka – przyp. aut.] – dodaje Mariusz Pawlus.
Mistrzostwa w Żaganiu były
ostatnim etapem przygotowań
do zawodów Pucharu Polski. Te
zaplanowano na 21 i 22 listopada w Piotrkowie Trybunalskim.
W sobotę zawodniczki i zawodnicy (10–14 lat) walczyć będą
w lekkim-kontakcie. W tym
samym dniu rozegrane zostaną

Sensei Mariusz Pawlus jest zarówno prezesem
oświęcimskiego klubu, jak
i trenerem karateków, a także kick-boxerów
Fot. mac

pojedynki seniorów i młodzieżowców w knockdown. Dzień
później rozdane zostaną komplety medali w semi-knockdown
wśród juniorów.
Wyniki zawodników OKK
w Żaganiu:
Lekki kontakt:
Złoto – Szymon Dębski (kategoria juniorów młodszych do
45 kg)
Złoto – Dominika Chylińska
(kategoria juniorek młodszych
do 50 kg)
Złoto – Katarzyna Kotapka
(kategoria juniorek młodszych
do 55 kg)
Złoto – Adam Dzięgiel (kategoria juniorów młodszych do
60 kg)
Brąz – Natalia Matusz (kategoria młodziczek do 45 kg)
Semi-knockdown
Brąz – Mateusz Ostrowski (kategoria juniorów do 65 kg)
– mac

Hokeistki Unii opuściły ostatnie miejsce w tabeli ekstraklasy

Druga wygrana

Unitki doznały poważnych osłabień. Zespół opuściła
m.in. Karolina Kosma
Fot. mac

Dla hokeistek UKHK Unii to
całkowicie odmienny sezon
od poprzednich. Unitki nie są
już tak mocne personalnie, jak
wcześniej. Nic zatem dziwnego, że i cele drużyny prowadzonej przez Roberta Piechę
są inne. Dopiero po wygranej
we własnej hali nad Kojotkami
Naprzodem Janów 5:2, biało-niebieskie opuściły ostatnie
miejsce w tabeli ekstraklasy.
Przypomnijmy, iż z dalszych
występów w oświęcimskim
zespole zrezygnowała jedna
z niekwestionowanych liderek.
Kamila Wieczorek – bo o niej
mowa – w barwach Popradu
zadebiutowała w słowackiej
Oświęcimianie odnieśli cenne zwycięstwo na jastrzęb- ekstraklasie. Wcześniej ekipę
wicemistrzyń kraju opuściły
skim „Jastorze”
Katarzyna Frąckowiak, KaroFot. mac

lina Kosma i Sylwia Bielas. Jak
ważne były to ogniwa w układance trenera Roberta Piechy
wszyscy hokejowi kibice doskonale wiedzą. Do zespołu
dołączyły wprawdzie byłe łyżwiarki figurowe – Ada Wawrzyk i Magdalena Klatka, ale
one potrzebują czasu, aby nauczyć się techniki operowania
kijem.
Wygrana nad janowiankami
była dla oświęcimianek dopiero drugą w tym sezonie.
W spotkaniu pierwszej rundy na „Jantorze” UKHK Unia
zwyciężyła 5:4, a w rewanżu
w Oświęcimiu było 5:2 dla
biało-niebieskich. Zaczęło się
jednak po myśli Ślązaczek,
które już po 37 sekundach za
sprawą Eweliny Czarneckiej

objęły prowadzenie. Stracony
gol mocno podrażnił unitki,
które jeszcze w tej samej tercji
czterokrotnie trafiły do bramki
gości. Na 5:1 podwyższyła Aneta Michałek, kompletując hat-tricka. Czerwone światło nad
janowską świątynią „zapaliły”
też Małgorzata Metyk oraz Joanna Strzelecka. Bardzo dobrze
w bramce UKHK Unii radziła
sobie Anna Pieczyk.
– Na dzisiaj to nasz numer jeden między słupkami – podkreśla Robert Piecha, trener
oświęcimskich hokeistek.
– Za mecz z Naprzodem trzeba
też szczególnie pochwalić Anetę Michałek, która strzeliła trzy
gole. Janowianki nam ewidentnie „leżą”. Odkąd pamiętam,
wygrywamy z tym zespołem.
Musimy być cierpliwi, bo czas
powinien działać na naszą korzyść. Naszym atutem ma być
przede wszystkim kolektyw –
dodaje Robert Piecha.
UKHK Unia Oświęcim – Kojotki Naprzód Janów 5:2 (4:1,
1:0, 0:1)
Bramki: 0:1 Czarnecka (Orawska) 1, 1:1 Michałek (Gałuszka)
8, 2:1 Metyk (Kozłowska) 11,
3:1 Strzelecka (Michałek) 15,
4:1 Michałek (Gałuszka) 18, 5:1
Michałek (Strzelecka) 25, 5:2
Orawska (Czarnecka) 41.
UKHK UNIA: Pieczyk – Metyk, Strzelecka, Wądra, Michałek, Gałuszka – Ferszt, Kozłowska, Churas, Wawrzyk, Klatka
oraz Szpyt, Trethan. Trener:
Robert Piecha.
– mac
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Tylko i aż cztery brązowe krążki kick-boxerów z Oświęci- Udany finisz rundy jesiennej w wykonaniu piłkarzy Soły
Oświęcim
mia w Kaliszu

Z uczuciem niedosytu

Solarze w ścisłej czołówce

dowalać, odczuwam spory niedosyt – nie ukrywa prezes klubu
i zarazem trener oświęcimian,
sensei Mariusz Pawlus.
– W ubiegłym roku Paweł
Rąba był mistrzem. Teraz
nie udało mu się wywalczyć
złotego medalu. Z kolei ubiegłoroczny wicemistrz, czyli
Wiktor Czopek stanął tylko na
trzecim stopniu podium – dodaje Mariusz Pawlus.
Oświęcimską kolekcję brązowych krążków uzupełnili Cyprian Brzeźniak i Arkadiusz
Miłoń.
– Ciągle analizuję przebieg
walk moich zawodników. Jestem przekonany, że mistrzostwa w Kaliszu oprócz nowych
doświadczeń dodadzą nam
przysłowiowego „kopa” do praOświęcimscy kick-boxerzy zdobyli w Kaliszu cztery brą- cy podczas treningów – powiezowe medale
dział sensei Pawlus.

Trzy zwycięstwa – tak grali
solarze w trzech ostatnich meczach o trzecioligowe punkty!
Po wyjazdowej wygranej nad
rezerwami Wisły Kraków 3:1,
oświęcimianie pokonali na
swoim terenie drugą drużynę
kieleckiej Korony 1:0. Kolejną ofiarą rozpędzonej ekipy
z Plant była Unia. Podopieczni Sebastiana Stemplewskiego
zwyciężyli w Tarnowie 2:1.
Po piętnastu seriach Soła jest
trzecia ze stratą trzech punktów do lidera z Ostrowca Świętokrzyskiego.
Wisła II Kraków w meczu
z Sołą wystąpiła w roli gospodarza na stadionie Dalinu
w Myślenicach. Pojedynek rozpoczął się po myśli krakowian,
którzy objęli prowadzenie po
kwadransie gry. Po solowej akcji na listę strzelców wpisał się
Kamil Kuczak. Błyskawicznie
– za sprawą Dawida Wadasa odpowiedziała Soła. Wszystko
rozstrzygnęło się w ostatnim
kwadransie. Na prowadzenie
drużynę z Plant wyprowadził
lider solarzy – Paweł Cygnar,
a „kropkę nad i” postawił Dawid Wadas.
Kolejnym
rywalem
była
w Oświęcimiu druga drużyna
Korony. Gospodarze zwyciężyli 1:0, a gola na wagę trzech
punktów zdobył w 20. minucie
Dawid Wadas.
– Spotkanie mogło się bardzo
fajnie ułożyć, bo już na samym
początku w polu karnym faulowany był Paweł Cygnar. Szkoda, że nie zauważył tego sędzia

Fot. mac

Cztery brązowe medale wywalczyli oświęcimianie podczas
młodzieżowych
mistrzostw
Polski w kick-boxingu formuły full-contact. Zawody rozegrane zostały w Kaliszu, gdzie
zaprezentowało się czterech
oświęcimskich kick-boxerów.
Wszyscy stanęli na stopniach
podium, ale wracali oni do
domu nie do końca zadowoleni
ze swoich osiągnięć.

Organizatorem mistrzostw był
USM Ziętek, przy współpracy
miasta Kalisz i Polskiego Związku Kick-boxingu. Honorowy
patronat objął prezydent Kalisza
– Grzegorz Sapiński. Oświęcimski Klub Karate z sekcją kick-boxingu reprezentowało czterech zawodników oraz trener
– sensei Mariusz Pawlus.
– Choć wynik medalowy na zawodach tej rangi powinien za-

Brązowe medale w Kaliszu wywalczyli:
Arkadiusz Miłoń (kategoria do
60 kg)
Cyprian Brzeźniak (kategoria
do 67 kg)
Paweł Rąba (kategoria do 71 kg)
Wiktor Czopek (kategoria do
75 kg)
– mac

Dwie oświęcimskie drużyny w pierwszej „trójce” rozgrywek okręgówki

Kanonada unitów
Nokautujące zwycięstwo zanotowali piłkarze Unii w wyjazdowym starciu ze Zrywem Żarki. Biało-niebiescy zwyciężyli
aż 8:0! Z kolei rezerwy solarzy
przegrały w Bobrku z beniaminkiem 2:1. Na kolejkę przed
zakończeniem rundy jesiennej w rozgrywkach okręgówki
Soła II zajmuje drugie miejsce,
a Unia jest trzecia. Obie ekipy
zgromadziły po 25 punktów.
Biało-niebiescy mają na swoim koncie najwięcej (siedem)
remisów w całej lidze. Podopieczni Sławomira Frączka
zanotowali też najmniej (jedna) porażek. Pozostałych sześć

gier oświęcimianie wygrali.
W przedostatniej jesiennej kolejce rozstrzelali na wyjeździe
Zryw Żarki aż 8:0! Czterokrotnie do siatki trafił Przemysław
Dudzic, a dwukrotnie golkipera Zrywu pokonał Daniel
Boba. Po jednym golu dorzucili jeszcze Damian Nowotarski
oraz Łukasz Pactwa (pierwszy
gol w barwach Unii). To dobrze
wróży na najbliższą przyszłość.
Oby na wiosnę unici z powodzeniem powalczyli o upragniony awans do czwartej ligi.
Kiedy biało-niebiescy gromili rywala w Żarkach, punkty
w Bobrku traciła Soła II. Ekipa

Pawła Cygnara musiała uznać
wyższość bardzo dobrze radzącego sobie tej jesieni beniaminka z Bobrka. Prowadzenie gospodarzom po kwadransie gry
dał Przemysław Janik. W 70.
minucie miejscowi podwyższyli wynik za sprawą byłego
zawodnika Unii – Marcina
Barciaka, który w Bobrku pełni
funkcję grającego trenera. Dopiero w doliczonym czasie gry
honor rezerw solarzy uratował
Patryk Cienkosz, wygrywając pojedynek jeden na jeden
z bramkarzem.
– mac

Piłkarze Unii (biało-niebieskie stroje) w tym sezonie mierzą w czwartoligowy awans
Fot. mac

i jego gwizdek milczał – rozpoczyna Sebastian Stemplewski,
trener solarzy.
– Ale jak się później okazało,
tak właśnie pracował arbiter,
który pozwalał na dużo twardej gry. A tej umiejętności
też oczekuję od swoich zawodników. Mogliśmy wygrać
w bardziej okazałych rozmiarach i „zamknąć mecz” jeszcze przed przerwą. Brakowało
wykończenia w polu karnym
przeciwnika – powiedział Sebastian Stemplewski.
Serię zwycięstw Soła kontynuowała w Tarnowie. Goście
wygrali 2:1, a wszystkie gole
były rzadkiej urody. Padły po
kapitalnych uderzeniach z dystansu. Mogło przypaść do gustu zwłaszcza trafienie Adriana
Stanka.

Piłkarska jesień w trzeciej lidze przedłużyła się o dwie
kolejki, które zostaną rozegrane awansem z wiosny
Fot. mac

Oświęcimscy łyżwiarze
startowali
w zawodach w stolicy Górnego Śląska

Olimpijskie eliminacje
Katowice były areną zmagań
łyżwiarzy, a walczono w eliminacjach do Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży. Najlepiej
z grupy podopiecznych Iwony
Mydlarz-Chruścińskiej i Ewy
Lofek spisał się Jakub Lofek.
Oświęcimianin zajął drugie
miejsce w rywalizacji juniorów
młodszych B (do lat 15).
Jakub Lofek przegrał tylko
z Kornelem Witkowskim z Łodzi. W tej samej grupie wiekowej na starcie zawodów solistek
stanęło aż 57 łyżwiarek. Najwyżej z oświęcimianek została sklasyfikowana Magdalena
Zawadzka, która była siódma.
W pierwszej dziesiątce znalazła
się jeszcze Amelia Konik.
W starszej grupie juniorek (do
lat 18) o krok od podium była
Elżbieta Gabryszak. Oświęcimianka ostatecznie zajęła
czwartą pozycję. Zwyciężyły
torunianki – Aleksandra Rudolf, przed Agnieszką Rejment. Na najniższym stopniu
podium stanęła Nikola Wojtyńska (UKŁF Ochota Warsza-

– Tarnów to wyjątkowo trudny
teren – podkreśla trener Soły.
– Mogliśmy się o tym przekonać i tym razem. Wygraliśmy
po bardzo ciężkim boju. Chylę
czoła przed naszym zespołem,
który zostawił serce na boisku
– dodaje Stemplewski.
Tymczasem zostały rozlosowane pary trzecioligowych
mistrzów, które w barażowym
dwumeczu będą rywalizowały
o drugą ligę. Jeżeli Soła Oświęcim zajmie pierwsze miejsce
to zmierzy się z najlepszym
zespołem grupy wielkopolsko-kujawsko-pomorskiej. To
z kolei oznacza prawdopodobną rywalizację z Wartą Poznań,
Jarotą Jarocin, Sokołem Kleczew czy też z drugim zespołem poznańskiego Lecha.
– mac

wa). Wśród chłopców piąty był
Krzysztof Harmata, a wygrał
Miłosz Witkowski z Łodzi.
Wyniki reprezentantów UKŁF
Unii:
Juniorki młodsze A (startowało
13 solistek) – 4. Elżbieta Gabryszak.

Juniorki młodsze B (startowało 57 solistek) – 7. Magdalena
Zawadzka, 9. Amelia Konik,
19. Zuzanna Mędela, 23. Julia
Kwiek, 24. Nicola Adamczyk,
26. Karolina Zielke, 38. Oliwia Pytkowicz, 39. Julia Knurowska, 42. Klaudia Malena,
52. Aleksandra Mędela, 55. Tatiana Kasprzyk.
Juniorzy młodsi A (startowało
8 solistów) – 5. Krzysztof Harmata.
Juniorzy młodsi B (startowało
8 solistów) – 2. Jakub Lofek.
– mac

Elżbieta Gabryszak zajęła czwarte miejsce wśród juniorek do lat 18
Fot. mac
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