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Korzeń wicemistrzem świata

Święto miasta
„Ira”, „Oddział Zamknięty”,
„Redlin”, Ryszard Rynkowski
i Kasia Klich to gwiazdy muzyki, które zaśpiewają i zagrają dla oświęcimian z okazji
święta miasta. Dlatego warto
zarezerwować sobie czas na
ostatni wakacyjny weekend
i dobrze się bawić w te mijające coraz szybciej letnie dni.
W dniach od 28 sierpnia do
3 września w Oświęcimiu odbywać się będą imprezy, które
uświetnią święto miasta.
Organizatorami imprez są
Oświęcimskie Centrum Kultury i Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji. Święto rozpocznie
piątkowy piknik przygotowany przez organizacje pozarządowe.
– W sobotę zapraszamy na
stadion Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla
najmłodszych i trochę starszych mieszkańców miasta.
Zaczynamy Oświęcimskim
Biegiem Pokoju o Puchar Prezydenta Miasta na dystansie
15 km. Później zapraszamy
młodzież na gry i konkursy
sprawnościowe. Popołudnie
upłynie pod znakiem muzyki
– zdradza szczegóły programu Agata Gworek, dyrektor
oświęcimskiego MOSiR-u.
W sobotę zagrają zespoły
„Trick”, „Limbo”, „Mr Slide”,
„Band”. Mocnym akcentem
wieczoru będą występy zespołów„Ira” i „Oddział Zamknięty”. Niedziela należeć będzie
do rodzin. Organizatorzy
z OCK zapowiadają blok imprez zarówno dla dzieci i mło-
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TKB
w obiektywie

„Głos” zaprasza

Reklama

Oświęcim

dzieży, jak i dorosłych. Ciekawie zapowiada się „Indiańskie
lato z Sioux’em”, pokazy tradycyjnych tańców indiańskich
oraz wspólna zabawa z Indianami czy program dla dzieci
„Ciotka Tekla i przyjaciele”.
– Jest to święto wszystkich
mieszkańców, dlatego chciałbym, by te dni były okazją
do prezentacji działalności
różnych firm i podmiotów
gospodarczych, takiej autopromocji, pokazania jakie jest
i czym żyje nasze miasto. Dobrym miejscem do takiej promocji mógłby być oświęcimski rynek – podkreśla Piotr
Matusiak, dyrektor OCK.
W tym roku w święto miasta
włączył się także urząd marszałkowski, proponując liczne
konkursy z nagrodami oraz
bezpłatne konsultacje i porady z zakresu pozyskiwania
środków unijnych w ramach
„Pikniku Europejskiego –
Małopolska w Europie. Obchody święta miasta zakończy
uroczysta sesja Rady Miasta
3 września.
– Święto miasta to dla nas
mieszkańców czas radości i zabawy, wspominania ciekawych
dziejów naszego ponadosiemsetletniego grodu – mówi prezydent Janusz Marszałek. – Zapraszam więc Państwa w ostatni
weekend na stadion Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji
i przed Oświęcimskie Centrum
Kultury do wspólnej i dobrej
zabawy.
Szczegółowy program na str. 10

to jedna z ważniejszych dat
w historii naszego miasta.
Przed 718 laty książę
cieszyński Mieszko I
potwierdził posiadane już
przez Oświęcim prawa
miejskie.
Przyznał miastu także nowe
przywileje: prawo do handlu
oraz składu soli wielickiej
i ołowiu, pobierania
mostowego na Sole i Wiśle.
Podniósł także sąd ławniczy
do rangi bezapelacyjnego
dla całej kasztelanii.
Otrzymane przywileje
miasto dobrze wykorzystało
i w niedługim czasie
Oświęcim stał się ważnym
ośrodkiem handlu solą
wielicką na Śląsku
i Morawach.

Reklama
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Pasaż konfliktu cd.

W skrócie

„Niwa” na finiszu

Przetarg na nowe umowy najmu lokali przy
ul. Śniadeckiego 23–39, który odbył się 11
sierpnia nie przyniósł oczekiwanych rezultatów.

Przekazano już do użytku wybudowane rondo kompaktowe na
drodze powiatowej przy ul. Powstańców Śląskich w Oświęcimiu.
Zakres prac obejmował odcinek
o długości ok. 250 mb. w rejonie
stacji paliw do wlotu na istniejące
rondo w ciągu drogi krajowej
nr 44 na ul. Konarskiego. Budowa
ronda przy wznoszonej Galerii „Niwa” rozwiązała problem swobodnego zjazdu w kierunku centrum
handlowego w Oświęcimiu.
Wielkie otwarcie Galerii „Niwa” zaplanowano już na 3 października.

– In

Basen zamknięty
Do końca sierpnia oświęcimska
kryta pływalnia będzie zamknięta.
Przerwę w treningach pływaków
wykorzystano na przeprowadzenie
koniecznych prac remontowych.
Jak informuje Agata Gworek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Oświęcimiu zarządzającego obiektami sportowymi,
zakres prowadzonych prac remontowych jest duży. Prowadzone będą przeróbki szatni, które zostaną
doposażone w nowoczesne szafki

ubraniowe. Planowane są także
prace modernizacyjne sytemu
dozowania chemii basenowej, co
wiąże się z montażem urządzeń
pomiarowo-regulujących. Przygotowane też będą toalety przy
małym basenie wraz z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. W holu głównym utworzona
zostanie recepcja.
– In

Cenne informacje dla seniorów
Oświęcimscy seniorzy mogą liczyć
na pomoc przy rozwiązywaniu
swoich problemów. Od sierpnia
działa bowiem Oświęcimskie Centrum Informacyjno-Doradcze dla
Seniorów przy Dziennym Domu
Pomocy w Oświęcimiu.
Do końca roku, od poniedziałku
do piątku w godzinach 12:00–
19:00 każdy zainteresowany
będzie mógł otrzymać bezpłatną
pomoc w rozwiązaniu najczęstszych problemów, z którymi mogą
borykać się seniorzy. Centrum
oferuje przede wszystkim fachowe porady, wsparcie i pomoc
w rozwiązywaniu problemów życia
codziennego, pełną informację
w zakresie ulg i uprawnień, informacje o placówkach działających

na rzecz seniorów w Oświęcimiu,
pomoc wolontariuszy oraz możliwość skorzystania ze stanowiska
komputerowego z dostępem do
Internetu. Ponadto w każdą środę
od godz. 16:30 seniorzy mogą liczyć na pomoc prawną, a w każdy
poniedziałek od godz.16:00
na pomoc psychologiczną.
Kontakt tel. 033 841 17 81 lub
790 287 967.
Projekt realizowany jest przez
Stowarzyszenie „Pokolenia”
przy Dziennym Domu Pomocy
w Oświęcimiu, współfinansowany
ze środków Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej.
– In

Międzynarodowe malowanie

Przez dwanaście dni na przełomie
lipca i sierpnia artyści przyglądali
się urokom okolic powiatu oświęcimskiego i utrwalali je w swoich
obrazach w ramach I Międzynarodowego Pleneru Malarskiego pn.
„Piękno Ziemi Oświęcimskiej”.
W plenerze wzięło udział 20
artystów malarzy z Polski, Włoch,
Francji, Niemiec, Białorusi,
Rosji i Ukrainy oraz dwie polskie
studentki. Organizatorami byli
powiat oświęcimski wraz z miastem Oświęcim oraz gminami
Oświęcim, Osiek, Przeciszów
i Brzeszcze.

– Tematów do uwiecznienia oraz
zabytków jest tutaj naprawdę wiele.
Malowaliśmy w każdej gminie na
terenie ziemi oświęcimskiej, znaleźliśmy dużo interesujących i inspirujących obiektów. Podczas pleneru
ważna była także integracja artystów,
wymiana spostrzeżeń i poznawanie
warsztatu – powiedział Zdzisław
Połącarz, komisarz pleneru.
I Międzynarodowy Plener Malarski
zakończono w Oświęcimskim Centrum Kultury wystawą 180 powstałych prac, podczas której wielbiciele
malarstwa mogli je zakupić.
– In

Żaden z przedstawicieli zgłoszonych do przetargu firm nie podjął
się ustnej licytacji, bo jak mówią,
trudno licytować ustnie stawki
w obecności protestujących kupców. Ogłoszony więc został pisemny konkurs ofert, które należy
składać do 26 sierpnia. Konflikt
w pasażu trwa. Przypomnijmy,
zgodnie z wypowiedzeniami otrzymanymi z Zarządu Budynków
Mieszkalnych, do końca sierpnia
najemcy zajmujący dotychczas
lokale handlowe muszą je opuścić. Prezydent Janusz Marszałek
liczył na to, że przetarg pozwoli
na ustalenie nowych rynkowych
zasad współpracy z najemcami,
ponieważ dotychczasowe stawki opłat za dzierżawę lokali były
znacznie zaniżone w porównaniu
z innymi w Oświęcimiu. Ponadto
prezydent chciał, aby kupcy partycypowali w kosztach remontu
pasażu, tym bardziej że znajdujący
się nad sklepami budynek jest w
trakcie remontu, na który wspólnota mieszkaniowa zaciągnęła
prawie milionowy kredyt. Kupcy
ze Śniadeckiego rozpoczęli protest i żądali, aby prezydent wycofał
wypowiedzenia, trzy osoby prowadziły kilkudniową akcję głodową.
Najemcy sklepów zapowiadają też
złożenie pozwu do sądu o uznanie wypowiedzeń za bezskuteczne. Twierdzą, że do czasu wyroku
sądowego lokali nie opuszczą.
Wspomagani są również przez
niektórych radnych miejskich oraz

oświęcimskich posłów na Sejm.
Radni Krzysztof Kuczek z PiS, Jacek Grosser z ChRS, Kazimierz
Łakomy z SLD i Kazimierz Homa
z PO skierowali doniesienie na
prezydenta do prokuratury. Radni
przyjęli uchwałę, w której wyrażają
wolę odstąpienia od działań przebudowy pasażu handlowego. Kontrolę
zapowiedziała też Komisja Rewizyjna. Tymczasem Janusz Marszałek
zwrócił się do wojewody o rozstrzygnięcie nadzorcze, bowiem
zdaniem radcy prawnego podjęta
przez radnych uchwała w sprawie
odstąpienia od działań mających na
celu przebudowę pasażu przekracza
kompetencje Rady i wchodzi w sferę
uprawnień zastrzeżonych dla organu wykonawczego, czyli prezydenta
miasta. Chroni wyłącznie interes
zainteresowanych najemców, a nie
interes wspólnoty samorządowej,
czyli mieszkańców Oświęcimia.

– Działania w zakresie wypowiedzenia umów najmu w pasażu handlowym przy ul. Śniadeckiego są
zgodne z prawem. Jako prezydent
Oświęcimia muszę reprezentować
interes wszystkich mieszkańców,
a nie tylko kupców, z których część
jest spoza Oświęcimia – podkreśla
prezydent Janusz Marszałek. – Czy
sprawa nabrałaby tak dużego medialnego wydźwięku, gdyby chodziło o wypowiedzenia umów najmu
przez prywatnych właścicieli? Co
jakiś czas w prywatnych lokalach
dochodzi do zmiany dzierżawców, co możemy zaobserwować
np. w rynku i nikt nie protestuje,
szanując prywatną własność. Lokale gminy to własność wszystkich
mieszkańców Oświęcimia, i mają
oni prawo oczekiwać, że będą wynajmowane po cenach rynkowych,
a uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczane na inne potrzeby mieszkańców. Ponadto wygląd
tych sklepów musi się zmienić, bo
remontowany jest cały budynek.
Mogę zrozumieć sytuację kupców,
którzy próbują utrzymać niskie
stawki czynszów, trudno jednak
jest mi zrozumieć działania niektórych radnych i posłów, którzy
z przyczyn czysto politycznych zaangażowali się w sprawę i szkodzą
miastu – dodaje prezydent.
– In

raport „głosu”

Idziemy do szkoły
Choć pozostało jeszcze kilka dni wakacji,
to w oświęcimskich szkołach trwa gorący
okres.
Oprócz opracowywania nowych
planów lekcji na nadchodzący nowy
rok szkolny trzeba zdążyć z naprawami i modernizacją budynków
szkolnych. Remonty w szkołach
idą więc „pełną parą”. Wszystko
musi być gotowe przed pierwszym
dzwonkiem i wracającymi do
szkół uczniami. W okresie wakcji
przy Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu wykonano nowe ogrodzenie wokół terenu szkoły. W Szkole
Podstawowej nr 11 wymieniane
są posadzki w korytarzach i holach. W Miejskim Gimnazjum nr
4 wykonano remont węzła sanitarno-szatniowego chłopców przy
sali gimnastycznej, natomiast do
zrobienia pozostała jeszcze część
dla dziewcząt, która powinna być
gotowa końcem września. Opracowana została koncepcja budowy boiska „Orlik” przy SP nr 5 na
osiedlu Zasole. Kolejnym krokiem
będzie realizacja projektu budowlanego na podstawie zatwierdzonej
koncepcji i otrzymanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki zaleceń. Zarząd Szkół i Przedszkoli

Miejskich pozyskał 1,4 mln zł ze
środków europejskich w ramach
projektu „Z edukacją na Tak” na
wyrównywanie szans w dostępie
do edukacji. Do rozpoczęcia nauki
przygotowują się także uczniowie.
Trzeba kupić podręczniki i niezbędne artykuły szkolne. Wybór
przyborów szkolnych jest ogromny, barwny i kolorowy. Kusi dzieci i niestety nadwyręża portfele
rodziców i opiekunów. Wyprawka

GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ

dla pierwszoklasisty to wydatek
rzędu 400 zł.
W nowym roku szkolnym
2009/2010 naukę rozpocznie 344
pierwszoklasistów. Tylko 4 rodziców zdecydowało się wcześniej posłać swoje dzieci do szkoły. Pierwszoklasistów będzie więcej niż w
poprzednim roku szkolnym o 56
dzieci. W szkołach podstawowych
będzie się uczyć łącznie 2091 dzieci w 97 oddziałach. O 139 zmalała liczba uczniów w gimnazjach
i w tym roku szkolnym uczyć się
będzie w nich 1060 uczniów w 50
oddziałach W miejskich przedszkolach w 27 oddziałach będzie
635 przedszkolaków, z czego 171
dzieci to sześciolatki. Tu z kolei obserwuje się wzrost w stosunku do
zeszłego roku o 56 dzieci.
– In
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Paraliż i korki

felieton

Parkingowe bolączki

Remont mostu Jagiellońskiego w Oświęcimiu na drodze krajowej nr
44 spowodował niemały paraliż komunikacyjny w centrum miasta.
Do połowy listopada tego roku został na nim całkowicie wstrzymany
ruch. Jest to uciążliwe zarówno dla
mieszkańców miasta, ponieważ
komunikacja między dwoma brzegami Soły jest bardzo utrudniona,
jak i dla kierowców przejeżdżających przez Oświęcim.
Policja radzi kierowcom mieszkającym w Oświęcimiu, aby w tym
okresie skorzystali z innych niż
własny samochód środków komunikacji, co znacznie skróci czas
przejazdu na drugi brzeg rzeki.
– W przypadku dużych utrudnień
policjanci będą starali się regulować ruchem. Jednakże przy jednym moście będzie to znacznie
utrudnione – informuje Małgorzata Jurecka, rzecznik prasowy
Komendy Powiatowej Policji w
Oświęcimiu. Policjanci apelują też
do kierowców jadących od strony
Wadowic, aby w Zatorze skręcali
na Podolsze i jechali dalej przez
Chełmek. Z kolei jadący z Kęt
powinni na Tarniówce skręcać na
Brzeszcze i dalej w kierunku Śląska. Ponadto jadąc z Kęt można
wjechać w ul. Zatorską, później ul.
Batorego i Słowackiego dojechać
do ul. Dąbrowskiego.
Do czasu zamknięcia mostu ruch
został poprowadzony objazdami.
Dla pojazdów o masie całkowitej
do 3,5 tony wyznaczono je przez
miasto ulicami: Konarskiego– most
Piastowski–Dąbrowskiego–Chemików–Fabryczną. Natomiast dla
pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony drogami wojewódzkimi: nr 948 odc. Oświęcim–Grojec, nr 949 odc. Grojec–Brzeszcze,
nr 933 odc. Brzeszcze–Oświęcim.
Dodatkowo założono alternatywną trasę objazdu dla kierunku Tychy–Kraków, by zmniejszyć ilość
pojazdów przejeżdżających przez
skrzyżowanie ul. Konarskiego z ul.
Powstańców Śląskich. Trasa ta
przebiega DK nr 44 ulicami: Po-

Z ostatniej chwili
14 sierpnia 2009 r. zakończył pracę
na stanowisku zastępcy prezydenta Mirosław Wasztyl. Pierwszym
zastępcą prezydenta Oświęcimia
został Jan Korzeniowski, który do
momentu powołania pełnił obowiązki naczelnika Wydziału Inwestycji Miejskich. Prezydent Janusz
Marszałek podziękował dotychczasowemu zastępcy Mirosławowi
Wasztylowi za dobre efekty działań
na rzecz miasta i wyraził nadzieję,
że dalsza współpraca w relacjach
miasto Oświęcim – Starostwo Powiatowe po powrocie pana Wasztyla z urlopowania do Starowstwa
Powiatowego będzie mogła być
w przyszłości oceniana w kategoriach sukcesu dla miasta.

SPROSTOWANIE
W poprzednim numerze GZO
zostało błędnie podane nazwisko autorki logo „Lato w mieście”.
Autorką prezentowanego logo jest
Agnieszka Wilkosz.
Za pomyłkę przepraszamy.

W

tym roku masowo ruszyliśmy nad Bałtyk. Tanio nie
jest, ale w dobie kryzysu trzeba wydawać pieniądze
u swoich. Pogoda dopisała, temperatura wody pozwoliła
na kąpiel, a zachody słońca, jedne z piękniejszych na
świecie, codziennie przyciągały wierną widownię. Na
wieczornych pogaduchach nie zabrakło swojskich tematów, co jest
naturalne, jeśli na letnisko przyjeżdża kilka oświęcimskich rodzin.
W małej nadmorskiej miejscowości parkuje się gdziekolwiek bez
opłat, nie widać parkomatów ani parkingowych. Gmina nie zauważyła w tej dziedzinie możliwości zarobkowania. Z drugiej strony nikt nie
dostrzegł też problemu niszczenia ładnych miejsc przez parkujących
turystów. We wszystkim trzeba szukać złotego środka – stwierdza
znajomy i dodaje, że u nas przesadą jest parkowanie w centrum
miasta za 2 zł/h, bez względu na to, czy czas postoju wynosi 8 czy
58 minut. Często załatwia coś w banku, bywa, że potrzebuje na to
kilku minut (na przykład pobiera pieniądze w bankomacie) i płaci
jak za godzinę postoju lub ryzykuje i rozgląda się, czy gdzieś w pobliżu nie czyha strażnik. Żadne z tych rozwiązań nie jest dobre. I jak
zwykle bywa – uczciwy jest bity po kieszeni, bo takich dwuzłotówek wydanych na kilkuminutowy postój uzbiera się nieco w ciągu
miesiąca. – Są miasta, szczególnie za granicą, które zastosowały
dobre rozwiązania – dodaje. Opowiada o bardzo prostym sposobie na
parkowanie krótkookresowe, kiedy kierowca dysponuje papierowym
zegarem parkingowym, na którym nastawia czas rozpoczęcia parkowania. Wcześniej samorząd ustala, że pierwsze kilkanaście minut
jest bezpłatne i dopiero po tym czasie straż miejska może interweniować. Słucham z zainteresowaniem jego sugestii i myślę, że wielu
mieszkańców skorzystałoby z tej możliwości, a miasto nie straciłoby
zysków, bo papierowy zegar można potraktować jako powierzchnię
reklamową. Oczywiście istnieje możliwość nadużycia, jeśli komuś
będzie się chciało biegać co chwilę, aby przestawić zegar, zamiast zapłacić 2 złote, ale to raczej nierealne, jeśli człowiek załatwia sprawy
urzędowe czy robi zakupy, bo wtedy nie myśli o mijających minutach.
Podróże kształcą i warto korzystać z wzorów sprawdzonych w Europie, szczególnie tych dobrych i korzystnych dla mieszkańców, których
dobro ma przecież na względzie każdy szanujący się samorząd.
– kid

Korek na ul. Sienkiewicza

wstańców Śląskich–Wyzwolenia–
Kolbego–DW nr 933 i funkcjonuje
tylko dla jednego kierunku.
Zakres prac obejmuje: remont mostu polegający na wymianie całości
wyposażenia i zabezpieczeniu powierzchniowym betonu, wymianę
konstrukcji drogi na dojazdach,
wykonanie odwodnienia, przełożenie oświetlenia oraz wykonanie
ciągów pieszo-rowerowych. Roboty
obejmą odcinek drogi krajowej nr
44 o długości 700 m. Inwestorem
zadania jest krakowski oddział GeReklama

Reklama

neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad, a kontrakt opiewa na
kwotę blisko 7, 4 mln zł brutto.
Zgodnie z zapowiedziami GDDKiA
prace związane z przebudową mostu
będą trwały do października 2010
roku, jednak nie będą już powodować utrudnień w ruchu. Starostwo
Powiatowe przystępuje do modernizacji ul. Zaborskiej. Na czas remontu
zamknięty będzie odcinek od ronda
przy ul. Pilata do skrzyżowania z ul.
Batorego.
– In
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4 wiadomości
Współistnienie przez
pokój

W skrócie

Wysiłek i radość
Po pięciu dniach marszu 11
sierpnia na jasnogórski szczyt
dotarła licząca setki osób 26.
piesza pielgrzymka oświęcimska.
Pątnicy, wśród których było dużo
młodych ludzi, ze śpiewem na
ustach wyruszyli 7 sierpnia po
porannej mszy św. odprawionej
w kościele św. Maksymiliana Marii
Kolbe. Żegnali ich zgromadzeni
pod kościołem wierni, rodziny oraz
znajomi i przyjaciele, życząc wielu
sił i dobrej pogody na trudną trasę.
Niektórzy do Częstochowy chodzą
co roku od wielu lat.
– Przygotowuję się do pielgrzymki,
zarówno duchowo, jak i fizycznie,
już właściwie dwa tygodnie przed
jej wyznaczonym terminem. Gdy
zbliża się czas pielgrzymowania
zawsze odczuwam duże emocje.
Dziękuję Matce Bożej za zdrowie,
jakim mnie obdarowała i dzięki
któremu mogę iść. Co roku mam
jakieś intencje, ale jedna z nich
towarzyszy mi zawsze. To zdrowie
dla mojej rodziny i najbliższych –
mówi Stefania Bzibziak, która już
51 raz wyruszyła na Jasną Górę.
Przeor klasztoru na Jasnej
Górze, ojciec Roman Majewski,
zwracając się do pielgrzymów

We wtorek 8 września Oświęcim będzie gościł uczestników Międzynarodowego Kongresu dla Pokoju „Ludzie i religie”.

z Podbeskidzia, podkreślił, że
pielgrzymowanie do Maryi łączy
ze sobą radość i ból.
– Wstępowaliście do pięknych
miejsc, sanktuariów, ale byliście
także w symbolu martyrologii –
byłym obozie Auschwitz, pochylając się nad tajemnicą życia i nad
straszliwymi skutkami zachwiania
w ludzkich sercach prawdziwej
miłości, wypaczenia tej miłości
– powiedział podczas uroczystej
mszy św. przeor klasztoru.
W tym roku pątnikom przyświecało hasło „Otoczmy troską życie”,
dlatego modlili się między innymi
o obronę życia poczętego.

– In

Wyjście z uzależnień
W walce z nałogami mieszkańcy
Oświęcimia nie muszą być sami.
Kompetentni pracownicy Punktu
Konsultacyjnego przy Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej dla
osób używających i uzależnionych
od alkoholu i narkotyków pomogą
wszystkim, którzy się do nich
zgłoszą.
Punkt znajduje się przy ul. Sobieskiego 15b, jest czynny w poniedziałki w godzinach od 9:00
do 17:00. Ponadto od środy do
piątku w godzinach 7.00–15.00
można uzyskać pomoc terapeuty
do spraw uzależnień od alkoholu.
Jeśli ktoś chce pozostać anonimowy, pracownicy Punktu proponują
także internetową formę kontaktu
w ramach Internetowej Poradni
Uzależnień. Do dyspozycji jest
adres e-mailowy uzależnienia.
stop@oswiecim.biz/, komunikator
GG 7208204 oraz numer telefonu
033 844 73 97.

Punkt świadczy usługi w zakresie
edukacji młodych ludzi i ich rodzin
w obszarze profilaktyki uzależnień,
indywidualnej, grupowej i rodzinnej terapii uzależnień, pomocy
w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, wychowawczych
i rodzinnych, organizowania grup
wsparcia dla rodziców, opiekunów i wychowawców, kierowania
uzależnionych osób na odtrucie
i do ośrodków rehabilitacyjnych,
a później także pomocy w codziennym życiu po opuszczeniu
takich ośrodków, readaptacji, motywacji i budowaniu dalszych pozytywnych zmian. Punkt pomaga
również w uporządkowaniu życia
osobistego, rodzinnego, szkolnego,
zawodowego, a także w znalezieniu pracy oraz zapewnia pomoc
edukacyjno-psychologiczną,
medyczną i prawną dla młodzieży
i ich rodzin.
– In

podjęła się podtrzymywania i rozpowszechniania „ducha Asyżu” we
wszystkich zakątkach świata. Od
dwudziestu trzech lat wspólnota
organizuje wielkie „Pielgrzymki
Pokoju”, zatrzymujące się każdego roku w innym europejskim
mieście. Do tej pory były to m.in.
Rzym, Warszawa, Malta, Asyż,
Florencja, Lizbona, Barcelona, Palermo, Mediolan, Lion czy Neapol.
Ostatnie spotkanie obyło się w zeszłym roku na Cyprze, podczas
którego kardynał Stanisław Dziwisz zaprosił przedstawicieli Kościołów chrześcijańskich i innych
wielkich religii świata do Krakowa

Naturalne źródło ciepła
W całym kraju widoczny jest wzrost zainteresowania odnawialnymi źródłami energii, i co
się z tym wiąże, kolektorami słonecznymi.
Takie kolektory zamontowano właśnie na jednym z bloków Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na Starych
Stawach.
Co istotne, mieszkańcy nie ponieśli żadnych kosztów związanych
z tą inwestycją.
Spółka OTBS pozyskała dofinansowanie z Fundacji Ekofundusz
w wysokości 55 tys. zł, natomiast
resztę potrzebnych środków w wysokości 87 tys. zł pokryła sama.
Dzięki temu zamontowano 48
kolektorów słonecznych. Już niebawem mieszkańcy będą mogli
odczuć zalety nowego źródła wytwarzania ciepła.
– Widzimy, że zużycie gazu w lipcu
było mniejsze niż w poprzednim
miesiącu prawie o 40 proc. Kon-

kretne oszczędności będą znane
pod koniec września. Monitorowanie ilości pozyskanego z promieniowania słonecznego ciepła

jest możliwe dzięki zamontowaniu
układu pomiarowego na instalacji
doprowadzającej energię cieplną
z solarów. Uruchamiana w tym
miesiącu pompa ciepła umożliwi
dodatkowo m.in. pozyskanie ciepła przy małym nasłonecznieniu
– informuje Tyberiusz Kornas, dyrektor ds. technicznych Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego.
– In

Czas „Tęczy” mija

Zielony peleton

Zapowiadana przez prezydenta miasta operacja wyburzenia „Tęczy”
znajdzie swój szczęśliwy finał. Pod koniec listopada tego roku na
oświęcimskim rynku nie będzie już śladu po szpecącym go obiekcie.

Fot. Karo

W XI Rodzinnym Rajdzie Rowerowym organizowanym przez
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Oświęcimiu wzięło udział około
1200 miłośników dwóch kółek.
Uczestnicy tegorocznego rajdu
przejechali trasę Oświęcim–Polanka Wielka–Oświęcim, która
liczyła 28,7 kilometrów. Każdy
z zielonego peletonu (w tym roku
uczestnicy wyróżniali się zielonymi
koszulkami) brał udział w loterii,
w której organizatorzy zapenili
wiele atrakcyjnych nagród, między
innymi: weekend w trzygwiazdkowym hotelu w Zakopanem dla
2 osób, zaproszenia do kawiarni
oraz pizzerii, sprzęt AGD i RTV
oraz rowery miejskie i górskie.
Podczas trasy miłośnicy jednośladów mieli zapewnione: zabezpieczenie techniczne i medyczne,
ubezpieczenie NW, napoje chłodzące oraz tradycyjną grochówkę.
Na mecie na stadionie oświęcimskiego MOSiR-u przygotowano konkursy

W programie kongresu dzień ten
nazwany został Dniem Pamięci
i Pokoju i rozpocznie się o godz.
11:00 Marszem i Ceremonią Pamięci, odbywającymi się w byłym
KL Auschwitz-Birkenau. Później
uczestnicy wrócą do Krakowa, by
tam, na Rynku Głównym wziąć
udział w modlitwie różnych grup
wyznaniowych o pokój oraz w ceremonii zakończenia kongresu.
Międzynarodowy Kongres dla Pokoju odbywać się będzie w dniach
od 6 do 8 września w Krakowie.
Organizowany jest w ścisłej współpracy przez Archidiecezję Krakowską i Wspólnotę Sant’Egidio, która

z okazji 70. rocznicy wybuchu II
wojny światowej.
W krakowskim kongresie przewidziano uczestnictwo blisko 500 liderów religijnych z całego świata,
a także przywódców państw, przedstawicieli polityki i różnych kultur.
Kongres będzie gościł również tysiące pielgrzymów z wielu krajów europejskich i wszystkich stron Polski.
Spotkaniom będzie towarzyszyła
idea, mówiąca, że tylko poprzez
dialog i otwarte spotkanie z drugim człowiekiem może tworzyć
rzeczywistą cywilizację współistnienia, której potrzebuje każde współczesne społeczeństwo.
Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz
zwrócił się do mieszkańców miasta
z zaproszeniem na uroczystości
8 września i prośbą o wsparcie tego
pokojowego przedsięwzięcia.
– In

na najstarszego i najmłodszego
uczestnika, a także na najmłodszego
uczestnika samodzielnie pokonującego trasę. I tak odpowiednio okazali
się nimi: 86-letni Bolesław Płotkowiak, roczny Mikołaj Szamański i
6-letni Paweł Gajek.
– In

Termin rozstrzygnięcia przetargu
na wyburzenie tego obiektu został
ustalony na 20 sierpnia i obejmie
wyburzenie nadbudowanego pawilonu handlowego oraz schronu
przeciwlotniczego do poziomu
pół metra poniżej obecnego poziomu płyty rynku. Wyłoniony
wykonawca przygotuje projekt
rozbiórki, pozwolenie i zlikwiduje
obiekt. Ze względu na usytuowanie „Tęczy” w zabytkowej części
miasta technologia wyburzenia
powinna być niewybuchowa, więc
o ile rozbiórka samego pawilonu
może być wykonana w sposób tradycyjny z wykorzystaniem dźwigu

i palników do cięcia metalu, o tyle
wyburzenie żelbetonowego schronu przeciwlotniczego nie może
być wykonane przy użyciu materiałów wybuchowych czy też młotów pneumatycznych, ponieważ
stanowiłoby to zagrożenie dla zabytkowych obiektów znajdujących
się w bezpośrednim sąsiedztwie
schronu. Z tego względu fachowcy sugerują użycie technologii, na
przykład chemicznej.
Cała operacja ma się zakończyć
pod koniec listopada 2009 roku.
W ramach wyburzenia przewidziano także wykonanie nawierzchni
w miejscu wyburzonego budynku.

Zakładany koszt przedsięwzięcia wynosi 750 tys. zł, zostanie on
pokryty z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.
Wyburzenie „Tęczy” to ogromny
krok w kierunku kompleksowej
rewitalizacji nie tylko samej płyty
oświęcimskiego rynku, lecz także
sąsiednich uliczek.
W 1966 r. powstał pawilon handlowy „Tęcza” jako nadbudowa
istniejącego schronu przeciwlotniczego z okresu II wojny światowej.
Piętrowy obiekt ma konstrukcję
stalową.
– In
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Romowie – część tożsamości europejskiej

Przypomnieli też, że od stuleci obecni są w krajach Europy,
a tym samym stali się nieodłączną
częścią europejskiej tożsamości.
Jednak w wielu krajach sytuacja
w zakresie przestrzegania praw
człowieka jest trudna.
Dzień Pamięci o Zagładzie Romów obchodzony jest 2 sierpnia
w rocznicę likwidacji w Birkenau
tzw. cygańskiego obozu rodzinnego. W tym roku minęło 65 lat od
tych tragicznych wydarzeń. Główne uroczystości odbyły się w byłym obozie Auschwitz-Birkenau.
Wzięli w nich udział między innymi Romowie z Polski i z zagranicy, byli więźniowie KL Auschwitz,
przedstawiciele polskiego rządu
z Waldemarem Pawlakiem – wicepremierem RP, przedstawiciele
Komisji Europejskiej, prezydent
Oświęcimia, starosta powiatu
oraz dyrekcja i przedstawiciele
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.
– Miejsce to ma wymiar symboliczny. Symbolizuje cierpienie
i śmierć setek tysięcy Romów –
mężczyzn, kobiet i dzieci – ofiar
nazistowskich oprawców. Łączy

Fot. Dominik Smolarek

„Reprezentujemy Romów i Sinti z krajów Europy, mamy więc prawo i moralny obowiązek dla podjęcia dzieła budowania nowej Europy, także z naszym udziałem w strukturach
uchwałodawczych i wykonawczych Unii Europejskiej” – napisali w specjalnym dokumencie
Romowie uczestniczący w obchodach Dnia Pamięci o Zagładzie Romów.

nas pamięć o zbrodniach dokonanych na narodzie romskim
przez niemieckich nazistów oraz
przekonanie o konieczności kultywowania tej pamięci nie tylko

dla uczczenia ofiar, ale również ku
przestrodze dla obecnego i przyszłych pokoleń – mówił Roman
Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Romów w Polsce.

– Trudno wytłumaczyć, dlaczego
wówczas w czasie „Piekła KL Auschwitz-Birkenau” człowiek człowiekowi zgotował ten straszny
los. Jednak Państwa obecność dzi-

Pięknieje kaplica Hallera

Uczcijmy 70. rocznicę

W tym roku nie było tradycyjnych nabożeństw odprawianych w okresie letnim w kaplicy Hallerów.

W tym roku przypada 70. rocznica wybuchu
II wojny światowej. W Oświęcimiu zapowiada się ciekawy program obchodów.

Za sprawą trwającego remontu ta
zabytkowa kaplica, znajdująca się
w zespole parkowym w Dworach,
nabiera blasku i świeżości. Prace zakończą się w listopadzie tego roku.
Obejmują one roboty remontowo-budowlane i konserwatorskie
oraz zagospodarowanie i uzbrojenie terenu. Koszt remontu obiektu w wysokości ponad 300 tys. zł
zostanie pokryty z budżetu miasta,
a wykonawcą odnowy jest firma
z Suchej Beskidzkiej.
Klasycystyczna budowla kaplicy
Hallerów została wzniesiona pod
koniec XVIII wieku. Przy tej okazji wokół niej powstał także park
krajobrazowy i ogród. Kaplica to
okrągły obiekt murowany wzniesiony na rzucie centralnym, nakryty półkolistą kopułą. Ściany
zewnętrzne podzielone są ośmioma pilastrami jońskimi. Wejście
do kaplicy zamknięte jest klasycystyczną żelazną bramą. Przez dziesięciolecia na ołtarzu stał posąg św.
Barbary – patronki jednej z właścicielek, Barbary Rottmanowej. Jednak obecnie zastąpiono ją lżejszą
figurą Najświętszej Marii Panny,
a posąg św. Barbary stoi obok ołtarza. Na wyposażeniu kaplicy są
cztery drewniane klasycystyczne
lichtarze. Przy drzwiach wejściowych do kaplicy w kamiennej posadzce znajduje się płyta przykrywająca wejście do krypty, w której

Początek planowany jest o godz.
12:00 na placu Tadeusza Kościuszki –
nastąpi tam uroczyste złożenie kwiatów na płycie Grobu Nieznanego
Żołnierza przez prezydenta Oświęcimia Janusza Marszałka, przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, organizacji, stowarzyszeń,
zakładów pracy, szkół oraz organizacji społecznych. Po przejściu uczest-

ników na cmentarz parafialny kwiaty zostaną złożone pod pomnikiem
mogiłą Żołnierzy Polskich poległych
w latach 1914–1921 i 1939–1945
oraz pod pomnikiem Żołnierzy poległych w obronie Oświęcimia we
wrześniu 1939 r. Tego dnia zostanie
także odsłonięta pamiątkowa tablica
w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP, poświęcona Bataliono-

Nowoczesna diagnoza słuchu
Nowoczesny sprzęt do przesiewowego badania słuchu trafił do Poradni Laryngologicznej
w Przychodni Rejonowej nr 4 w Oświęcimiu
przy ul. Garbarskiej 1.
są trumny z prochami rodziny
Hallerów. Ostatnim pochowanym
tam członkiem rodziny jest Cezary
Antoni Haller, syn majora Cezarego Hallera. W kaplicy znajduje się
także tablica poświęcona Cezaremu Hallerowi de Hallenburg, kapitanowi Wojska Polskiego, który od
6 listopada 1918 roku pełnił rolę
komendanta powiatu oświęcimskiego. Cezary Haller za zasługi
w obronie południowych granic
Polski został pośmiertnie mianowany majorem Wojska Polskiego.
– In

To dar członków niemieckiego
Lions Club Halle/Saale im. Dorothea Erxleben: prezydenta Elke
Merten-Becker, Marion Boehm
i gubernatorów Okręgu 111 przekazany podczas uroczystości w ratuszu miasta Halle na ręce Janusza
Marszałka, prezydenta Oświęcimia
i jednocześnie prezydenta założyciela Lions Club Oświęcim – Miasto
Pokoju. Urządzenie MAICO ERO
SCAN, które trafiło do oświęcimskiej przychodni nr 4 na Zasolu
jest już używane.

– Dar bardzo przyda się lokalnej
służbie zdrowia, tym bardziej że jedyny laryngolog dziecięcy w Oświęcimiu jest zatrudniony właśnie
w ZLA. Sprzęt możemy również

siaj w tym szczególnym miejscu
jest dowodem na to, że życie jest
silniejsze niż śmierć, że wspólnota Romów i Syntów przetrwała i mamy nadzieję, że ma przed
sobą coraz lepszą przyszłość – powiedział Janusz Marszałek.
Premier Donald Tusk w liście
przesłanym do uczestników uroczystości zaznaczył, że zagłada
Romów to przemilczany przez
dziesięciolecia rozdział europejskiego dziedzictwa historycznego, wokół którego kształtuje się
współczesna tożsamość narodu
romskiego. Podkreślił, że wszyscy mamy obowiązek wspomóc
ten proces i sprawić, aby pamięć
o Romach, ofiarach II wojny światowej, powróciła na karty wspólnej historii.
Do KL Auschwitz-Birkenau przymusowo zwieziono około 23 tys.
Romów z czternastu państw europejskich, 20 tys. z nich straciło życie w wyniku bestialskiego planu
ludobójstwa realizowanego przez
hitlerowców. W styczniu 1943
roku w KL Auschwitz-Birkenau
utworzono familijny obóz cygański nazwany Zigeunerlager, który
istniał przez siedemnaście miesięcy. W nocy z 2 na 3 sierpnia 1944
roku naziści na rozkaz Heinricha
Himmlera zamordowali w komorach gazowych Birkenau blisko
trzy tysiące romskich dzieci, kobiet i mężczyzn.
– In
wi Obrony Narodowej „Oświecim”.
Warto przyjść do oświęcimskiego
zamku na otwarcie wystawy pn.
„Oświęcim w pierwszych dniach II
wojny światowej. Ludzie, czasy, wydarzenia”, której towarzyszyć będzie
prezentacja multimedialna oraz
udział Grupy Rekonstrukcji Historycznej BON „Oświecim”. Wystawa
będzie czynna od 1.09 do 22.11, na
wernisaż zapraszamy o godz. 18:00.
Kulminacyjnym punktem obchodów będą o godz. 20:30 „Znicze Pamięci”, czyli symboliczne zapalenie
ognia w ceglanych konstrukcjach
połączone z spektaklem świetlnodźwiękowym w wykonaniu uczniów
Miejskiego Gimnazjum nr 2 przed
Oświęcimskim Centrum Kultury.
Serdecznie zapraszamy!
- In
wykorzystywać w diagnozowaniu
osób starszych z różnymi dysfunkcjami – mówi Wojciech Wokulski,
dyrektor Oświęcimskiego Zakładu
Lecznictwa Ambulatoryjnego.
MAICO ERO SCAN to urządzenie
pomiarowe przeznaczone do przesiewowych badań słuchu przede
wszystkim u noworodków i małych
dzieci. System ten został zaprojektowany z myślą o diagnostyce pacjentów w szpitalach i przychodniach.
Badanie w sposób bezpieczny i dokładny pozwala na monitorowanie
sygnałów w przewodzie słuchowym,
by dokonać oceny słuchu pacjenta.
Diagnozowanie jednego ucha trwa
zwykle około 7 sekund, po tym
czasie aparat drukuje szczegółowy
wynik ze wszystkimi parametrami
badania.
Przedstawiciele miasta Halle, prócz
sprzętu do badania słuchu, podarowali także kamień na przyszły kopiec Pamięci i Pojednania.
– In
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6 wiadomości
wieści z oświęcimskiego ratusza
Certyfikat ISO
na kolejny rok
Firma TUV NORD Polska przeprowadziła w Urzędzie Miasta
coroczny audyt nadzorczy, by
sprawdzić, jak są realizowane zadania administracji samorządowej w celu zaspokajania potrzeb
mieszkańców miasta i czy są one
skuteczne i zgodne z wymaganiami normy DIN EN ISO 9001:2001.
Przedstawiciele firmy kontrolowali
m.in. proces monitorowania strategii rozwoju miasta, zdobywania
środków pomocowych, interwencje straży miejskiej, postępowanie
w przypadku sytuacji kryzysowych, proces udzielania dotacji,
obsługę mieszkańców w zakresie
gospodarki komunalnej, mienia
komunalnego i spraw obywatelskich. Audytorzy bardzo dobrze
ocenili działający system oraz zawnioskowali o utrzymanie ważności certyfikatu. Certyfikat jakości ISO 9001:2001 Urząd Miasta
otrzymał we wrześniu 2005 roku.
Wprowadzenie systemu zarządzania jakością spowodowało poprawę obsługi mieszkańców miasta.
Dzięki temu systemowi poprzez
przygotowanie procedur i instrukcji postępowania przy załatwianiu
istotnych dla mieszkańców spraw
i opisanie w tzw. kartach usług
czynności, mieszkaniec i urzędnik
wiedzą, co należy wykonać by np.:
wymienić dowód, otrzymać warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na imprezę
masową itp.

Wspólny front przeciw komarom
Miasto Oświęcim akcje odkomarzania prowadzi od siedmiu lat. Wiosną spryskiwane są miejsca rozlewisk, potoków i rowów preparatem
Simulin działającym na larwy komarów.
Z kolei latem poprzez spryskiwanie miejsc zadrzewionych i zarośli niszczone są osobniki dorosłe.
Opryski prowadzone są w Oświęcimiu na obszarze 31 ha. Ich częstotliwość zależy od warunków
atmosferycznych. Miasto na ten
cel przeznacza ok. 25 tys. zł rocznie. Środki, którymi zwalcza się
komary są całkowicie bezpieczne
dla ludzi i zwierząt oraz środowiska naturalnego. Coroczne, wielokrotne zabiegi opryskiwania zastoisk wodnych i skupisk krzewów
spowodowały zauważalne zmniej-

szenie populacji komarów w naszym mieście. Miasto jest jednak
odosobnione w walce z komarami, bowiem większość sąsiednich
gmin nie prowadzi odkomarzania.
Tegoroczne obfite opady na przemian z ciepłymi słonecznymi dniami, znacznie przyśpieszyły wylęg
komarów i meszek. Zwłaszcza że
jak podkreślają specjaliści, larwy
tych owadów potrafią przetrwać
w uśpieniu przez cztery lata, by
w sprzyjających okolicznościach
przekształcić się w dokuczliwych
„krwiopijców”.

– Dochodziły do mnie sygnały od
mieszkańców, nie tylko miasta, ale
także okolic, że uciążliwe owady
przeszkadzają w swobodnym funkcjonowaniu, zwłaszcza w godzinach popołudniowych i wieczornych. Nie można otworzyć okien,
prowadzić prac w ogródkach przydomowych i działkowych, pograć
w piłkę czy pojeździć na rowerze,
ponieważ ukąszenia komarów,
pomimo stosowanych środków
zaradczych są bardzo dotkliwe –
mówi prezydent Janusz Marszałek.
– Korzystając z doświadczeń niemieckich gmin leżących na Renem,
a także metod zalecanych i preferowanych przez polskie samorządy, wiem, że jesteśmy w stanie
uporać się z nadmiarem komarów.
Skuteczna walka z owadami będzie
szybko zauważona, gdy dojdzie do
kompleksowego przeprowadzenia
akcji odkomarzania, zarówno na
terenie gmin powiatu oświęcimskiego, jak i gmin w powiatach
sąsiadujących. Dlatego wspólnie
ze starostą Józefem Kałą zorganizowaliśmy spotkanie z wójtami i burmistrzami gmin powiatu
oświęcimskiego, starostą powiatu
bieruńsko-lędzińskiego i reprezentantami gmin z tego terenu – kontynuuje prezydent. Na spotkaniu

Oświęcim w czołówce
zamożnych miast

stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych (chodzi o to, aby
porównać faktyczną zamożność, a
nie skutki podejmowanych w gminach autonomicznych decyzji odnoszących się do polityki fiskalnej). Nie uwzględniono również
składek przekazywanych przez
samorządy w związku z subwencją
równoważącą, w środowiskach samorządowych zwaną „podatkiem
janosikowym". Tak ograniczone
dochody zostały podzielone przez
liczbę ludności w 2008 roku.
W swoim raporcie na temat najbogatszych gmin prof. Paweł Swianiewicz, kierownik Zakładu Rozwoju Polityki Lokalnej Wydziału
Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytetu Warszawskiego podkreśla, że wyniki rankingu są od
dawna dość stabilne, a spowolnienie gospodarcze dociera do Polski
z pewnym opóźnieniem. Analizy
dochodów samorządów z I kwartału 2009 roku pokazują wzrost,
jednak jest on minimalny. Spowolnienie gospodarcze nie odbiło
się więc jak na razie na inwestycjach. Inwestycje samorządowe
były w 2008 roku o prawie 10 proc.
wyższe niż w 2007 r. Prof. Swianiewicz sądzi, że dotychczasowe tendencje w zakresie inwestycji są nie
do utrzymania w 2009 roku.

W wyniku otwartego konkursu
ofert ogłoszonego 22 kwietnia
2009 roku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o sporcie kwalifikowanym (Dz.U.
Nr 155, poz.1298 z p. zm.) oraz
uchwałą Nr XXXIX/402/08 Rady
Miasta Oświęcim z dnia 26 listopada 2008 r.

Oświęcim zajął 9. miejsce w kategorii miast
powiatowych w rankingu najbogatszych
polskich gmin, przygotowanym przez Uniwersytet Warszawski, a ogłaszanym corocznie w gazecie samorządowej „Wspólnota”.
– Cieszy tak dobra lokata, zwłaszcza że nasze miasto wysokie miejsce w rankingu zasobnych gmin
utrzymuje od 2006 roku. To świadczy również o dobrym klimacie w
Oświęcimiu dla przedsiębiorczości
– zauważa prezydent Janusz Marszałek. Listę rankingową ułożono
biorąc pod uwagę dochody budżetowe z 2008 roku, przypadające na
jednego mieszkańca, co w przypadku Oświęcimia wynosi 2999,64
zł. Z województwa małopolskiego
Oświęcim wyprzedziło Zakopane,
zajmując 8. pozycję z dochodem
3028 zł na 1 mieszkańca. 13. miejsce zajmuje Limanowa z dochodem 2931,24 zł na mieszkańca.
Pierwsze miejsce niezmiennie od
kilku lat mają Polkowice z docho-

dem 5920,61 zł. Kraków uplasował się na 6. miejscu w kategorii
miast wojewódzkich z dochodem
3942,65 zł na 1 mieszkańca. Sposób
obliczania wskaźników w rankingu
jest identyczny od lat. Wpływające
do budżetu dochody zostały skorygowane na dwa sposoby. Uwzględnione zostały skutki zmniejszenia

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza wykaz udzielonych dotacji na
wsparcie sportu kwalifikowanego
w 2009 r.:

Uczniowski Klub Pływacki „Unia”
zadanie „Grand-Prix Puchar Polski” – 3600 zł, zadanie „Zgrupowanie szkoleniowe Wałcz” – 800 zł,
„Mistrzostwa Polski Seniorów
i Młodzieżowców”– 9000 zł.
Miasto ogłosiło kolejny konkurs na
wsparcie sportu kwalifikowanego.

Pomoc
dla szpitala
Ponad 100 tys. zł przekaże miasto
Oświęcim na dofinansowanie zakupu przyłóżkowego aparatu RTG dla
oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oświęcimskiego szpitala.
To kolejny etap modernizacji oddziału. O pomoc w zakupie aparatu
zaapelował do gmin powiatu oświęcimskiego starosta Józef Kała.

był także obecny przedstawiciel firmy przeprowadzającej odkomarzanie w Oświęcimiu, który przekazał
informacje na temat dostępnych
środków i metod skutecznej walki
z owadami. Wójt Gminy Przeciszów Józef Klimczyk podkreślił, że
od czasu przeprowadzania odkomarzania w jego gminie wyraźnie
zmniejszyła się populacja komarów
i meszek. Zresztą mieszkańcy Przeciszowa wyrażają swą aprobatę wobec tych działań i opowiadają się za
zwiększeniem obszaru, który byłby
objęty opryskiem. Wiceburmistrz
Brzeszcz Arkadiusz Włoszek potwierdził, że jedynie kompleksowe
zabiegi w tym zakresie mają szansę
na powodzenie. Brzeszcze popierają takie działania, chociaż same nie
walczą z komarami, z uwagi na negatywną opinię właścicieli stawów
rybnych. Zdaniem tych ostatnich
komary, a zwłaszcza ich larwy są
bardzo wartościowym pokarmem
dla ryb. Spotkanie nie przyniosło ostatecznego rozstrzygnięcia,
chociaż zaproszeni włodarze byli
zgodni co do konieczności podjęcia walki z uciążliwymi dla mieszkańców owadami.
– Do połowy sierpnia gminy powiatu oświęcimskiego i bieruńsko-lędzińskiego podejmą decyzje
dotyczące wspólnych akcji odkomarzania oraz opowiedzą się za
formą jej przeprowadzenia indywidualnie jako gmina czy w utworzonym dla tego celu związku
gmin. Gdyby udało się utworzyć
związek gmin łatwiej byłoby starać się o środki zewnętrzne na
walkę z komarami – wyjaśnia prezydent.

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

2.09 w godz. 13.00–15.00

Krystyna Dąbrowska

Komisja Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej
Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta

9.09 w godz. 13.00–15.00

Sławomir Domasik

Komisja Rewizyjna
Komisja Prawa, Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego

16.09 w godz. 13.00–15.00

Witold Figiel

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

23.09 w godz. 13.00–15.00

Danuta Fyderek

Komisja Rewizyjna
Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta

Z obrad rady miasta
10 sierpnia odbyła się sesja Rady
Miasta. Treść uchwał dostępna na
stronie http://www.um.oswiecim.pl
w zakładce Rada Miasta.
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wiadomości 7
Popierają inicjatywę budowy kopca
Symboliczny kamień na kopiec Pamięci i Pojednania przekazał ks. kardynał Stanisław
Dziwisz 14 sierpnia, podczas uroczystości 68.
rocznicy męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Jak podkreślił prezydent Oświęcimia
Janusz Marszałek, ten dar sprawi
ogromną radość wszystkim zaangażowanym w budowę kopca.
Kolejny dar przekazał burmistrz Olkusza Dariusz Rzepka. Kamień jest
wykonany z występującego w rejonie Olkusza zlepieńca parczewskiego oraz wydobywanej w tym mieście charakterystycznej dla Olkusza
rudy ołowiu – galeny.
Do grona miast popierających ideę
wzniesienia kopca Pamięci i Pojednania dołączyło niemieckie Frankenthal in der Pfalz. Nadburmistrz
Theo Wieder, przedstawiciele Rady

Kamienie z landu BadeniaWirtembergia

Miasta oraz mieszkańcy, w tym
również grupa młodzieży, przekazali prezydentowi Januszowi Marszałkowi w imieniu miasta Frankenthal oraz Sejmiku Okręgowego
symboliczne kamienie na przyszły
kopiec Pamięci i Pojednania. Kamienie zostały zaprojektowane
przez mieszkankę Frankenthal,
rzeźbiarkę Verenę Schubert, a wykonane przez ucznia sztuki kamieniarskiej Pascala Elarbi. Okazją
do przekazania kolejnych kamieni
było spotkanie w oświęcimskim
zamku z prezydentem Oświęcimia
młodych Niemców z landu Badenia-Wirtembergia. Byli to laureaci
konkursu „Oświęcim pomiędzy
przeszłością i przyszłością – Projekty i wizje na drodze do europejskiego Miasta Pokoju”, którym
towarzyszyli deputowani do Landtagu Badenii-Wirtembergii Heiderose Berroth i Christoph Bayer.
Delegacja przekazała pięć kamieni:
od Landtagu Badenii-Wirtembergii, z Miejsca Pamięci Vihingen
Enz, gdzie w ostatnich latach wojny hitlerowcy chcieli wybudować w
kamieniołomie poza miastem podziemną fabrykę samolotów. W tym
celu założyli obóz pracy. W latach

Burmistrz Olkusza Dariusz
Rzepka
podczas
spotkania
w Urzędzie Miasta

1944 i 1945 aresztowano ponad
4600 osób. Około 1700 więźniów
zmarło w tym obozie. Kolejny
dar to kamień od miasta Bad Buchau am Federsee. W tym mieście

Ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz przekazuje kamień prezydentowi Oświęcimia Januszowi Marszałkowi i byłemu więźniowi KL
Auschwitz Tadeuszowi Sobolewiczowi
Fot. T. Warczak

Sprzęt dla salezjańskiej szkoły

Będą poszerzać kontakty

Radni Rady Miasta Kerpen Patrick
Kalscheuer oraz Wilfried Adach
przekazali do Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego wysokiej jakości japońskie
urządzenie pomiarowe. Umożliwia
ono lepsze kształcenie młodych tokarzy. Sprzęt o wartości ok. 2 tys.
euro umożliwia precyzyjny pomiar
cyfrowy w 3 osiach i bardzo ułatwia szkolenie młodzieży. Kerpeński
radny Patrick Kalscheuer podobne
urządzenie podarował w zeszłym
roku do Centrum Kształcenia
Praktycznego, placówki edukacyjnej Starostwa Powiatowego
w Oświęcimiu.

W ostatnich dniach nasze miasto odwiedziły
delegacje z miast partnerskich: francuskiego
Ballan-Mire i niemieckiego Kerpen.
Francuzi przyjechali do Oświęcimia na zaproszenie Stowarzyszenia
na rzecz Współpracy z Zagranicą,
przy Miejskim Gimnazjum nr 2.
Wśród gości byli m.in. wicemer
Ballan-Mire-Savonnieres
JeanFrancois Fleury i przewodnicząca
Stowarzyszenia Przyjaźni PolskoFrancuskiej Dominique Herbe.
Podczas spotkania na zamku pre-

zydent Janusz Marszałek przypomniał o udziale delegacji francuskiej w czerwcowej konferencji
pokojowej i przekazał gościom
informacje na temat pokojowej
idei śp. prof. Józefa Szajny budowy w Oświęcimiu kopca Pamięci
i Pojednania. Zaproponował, by
dotychczasową współpracę poszerzyć o roczne pobyty zdolnych,

Oświęcimianie przekazali 1,4 mln zł
dla organizacji
Oświęcim znalazł się w czołówce miast drugiej już edycji kampanii „1% dla organizacji pożytku publicznego w Małopolsce. Zostaw
uśmiech w Małopolsce”, organizowanej przez samorząd Województwa Małopolskiego przy udziale gmin i urzędów skarbowych.
Najwięcej pieniędzy z odpisu 1 proc.
podatku dla organizacji trafiło
z urzędów skarbowych w Krakowie,
Tarnowie i Oświęcimiu. Również
pod względem ilości mieszkańców,
którzy dokonali stosownych odpisów Oświęcim uplasował się tuż
za Krakowem i Tarnowem. Urząd
Skarbowy w Oświęcimiu zareje-

strował 23.749 podatników, którzy
w zeznaniach podatkowych zapisali odpisy na łączną kwotę ponad
1,4 mln zł. Małopolanie najchętniej
1 proc. podatku przekazywali: Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”
w Warszawie, Fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko” w Krakowie,
Caritas Archidiecezji Krakowskiej w

w 1838 w mieszkało 736 Żydów,
co stanowiło wówczas 1/3 ogólnej
liczby mieszkańców. Na przełomie
wieku Żydzi w Buchau stanowili
władzę gospodarczą i mieli decydujący wpływ na politykę gminy.
W listopadzie 1938 roku zniszczono synagogę w Buchau. Mieszkańcy gminy wyjechali lub zostali
deportowani. Dwa kamienie podarowały gimnazjum im. Carla Laemmle z Lauptheim, miasta, które
niegdyś zamieszkiwała największa
gmina żydowska Królestwa Wirtembergii oraz szkoły w Dornstadt.
Symboliczne kamienie na kopiec
Pamięci i Pojednania przekazały też Siostry Szkolne z Auerbach
w Bawarii, kupcy z pasażu handlowego przy ul. Śniadeckiego 24 oraz
miasto Germering w Bawarii.

Krakowie, Towarzystwu Przyjaciół
Chorych Hospicjum im. św. Łazarza
w Krakowie i Caritas Diecezji Tarnowskiej. Rekordowa kwota odpisu
za 2008 rok w Małopolsce to ponad
94 tys. zł. Szacunkowe dane z Izby

ambitnych i pracowitych młodych
ludzi w kraju partnerów. Zdaniem
prezydenta byłaby to znakomita
okazja do lepszego wzajemnego
poznania i pogłębiania naszego partnerstwa, a także nauki języka polskiego i francuskiego.
Z kolei kilkudziesięciosobowa grupa mieszkańców Kerpen
w drodze na pielgrzymkę do Częstochowy odwiedziła Oświęcim.
Niemieckich pielgrzymów, wśród
których byli m.in. proboszcz Ludger Moers z parafii, w której był
ochrzczony Adolf Kolping i pełnomocnik ds. współpracy partnerskiej Friedrich Loehr, przyjął
prezydent Janusz Marszałek. Po
spotkaniu w Urzędzie Miasta goście w towarzystwie przewodnika
zwiedzali Oświęcim.
Skarbowej wskazują, że w stosunku
do ubiegłego roku kwota odpisu
wzrosła prawie trzykrotnie. Odpis
zadeklarowało 373 071 podatników
na łączną kwotę ponad 23 mln zł,
co oznacza, że działalność organizacji społecznych wsparł co trzeci
Małopolanin. Kampania prowadzone przez Urząd Marszałkowski,
samorządy, urzędy skarbowe miała
zachęcić mieszkańców Małopolski
do odpisu 1 proc. podatku na rzecz
organizacji społecznych. Prowadzona była akcja plakatowa, rozdawano
broszury i ulotki, a na stronach internetowych miast biorących udział
w kampanii pojawiały się informacje o akcji. Do kampanii włączyli się
także pracownicy Urzędu Miasta.

Sprzedaż nieruchomości
ogłoszenia
1. ul. Śniadeckiego 9/1 – przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż
lokalu mieszkalnego o łącznej powierzchni użytkowej 80,90 m2
– cena wywoławcza 164.004,00 zł
– przetarg odbędzie się w dniu
27 sierpnia 2009 r. o godzinie
10.00 w siedzibie Urzędu Miasta
Oświęcim, ul. Zaborska 2, I. piętro,
sala nr 15.
– wadium w wysokości 15.000,00
zł należy wpłacać do dnia 21
sierpnia 2009 r.
– dodatkowych informacji można
zasięgnąć pod nr tel. 033 842
92 17 lub na stronie internetowej
www.um.oswiecim.pl zakładka
Nieruchomości – ogłoszenia.
2. ul Wysoka 12 – przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej obejmującej działkę pgr 167/1
o pow. 427 m2
– cena wywoławcza – 88.500,00
zł netto
– przetarg odbędzie się w dniu
14 września 2009 r. o godzinie
11.00 w siedzibie Urzędu Miasta
Oświęcim, ul. zaborska 2, I piętro,
sala nr 15.
– wadium w wysokości 16.000,00
zł należy wpłacić do dnia 10 września 2009 r.
– dodatkowych informacji można
zasięgnąć pod nr tel. 033 842
92 18 lub na stronie internetowej
www.um.oswiecim.pl zakładka
Nieruchomości – ogłoszenia.
3. ul. Jagiełły 112 – przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości obejmującej działkę pgr
2438 o pow. 400 m2 zabudowaną
budynkiem mieszkalnym parterowym o pow. mieszkalnej 72,41
m2 oraz pgr 1571/1 o pow.599
m2 stanowiącą podwórze posesji,
na którym znajduje się studnia.
– cena wywoławcza – 120.000,00 zł
– przetarg odbędzie się w dniu
15 września 2009 r. o godzinie
11.00 w siedzibie Urzędu Miasta
Oświęcim, ul. Zaborska 2, I piętro,
sala nr 15
– wadium w wysokości 15.000,00
zł należy wpłacić do dnia 10 września 2009 r.
– dodatkowych informacji można
zasięgnąć pod nr tel. 033 842
92 18 lub na stronie internetowej
www.um.oswiecim.pl zakładka
Nieruchomości – ogłoszenia.
4. ul. Mickiewicza 5 – przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż
udziału w nieruchomości obejmującej działkę pgr 2372 o pow.
272 m2 zabudowaną budynkiem
mieszkalno-użytkowym
– cena wywoławcza – 370.000,00
zł brutto
– przetarg odbędzie się w dniu
21 września 2009 r. o godzinie
11.00 w siedzibie Urzędu Miasta
Oświęcim, ul. Zaborska 2, I piętro,
sala nr 15
– wadium w wysokości 50.000,00
zł należy wpłacić do dnia 16 września 2009 r.
– dodatkowych informacji można
zasięgnąć pod nr tel. 033 842
92 18 lub na stronie internetowej
www.um.oswiecim.pl zakładka
Nieruchomości – ogłoszenia.
Ze szczegółową ofertą terenów
inwestycyjnych Miasta Oświęcim
dotyczących zabudowy:
* przemysłowej
* usługowej
* mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej
można się zapoznać w Wydziale
Mienia Komunalnego Urzad Miasta
Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój
19, tel. 033 842 92 19

WIEŚCI Z RATUSZA PRZYGOTOWAŁA KATARZYNA KWIECIEŃ
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8 wiadomości
Kajakiem przez Polskę
Oświęcim jest drugim przystankiem po Baraniej Górze, a pierwszym
kajakowym, na trasie „Ekspedycji Wisła”. Jest to wyprawa rzeką Wisłą od jej źródeł do ujścia. Głównym organizatorem imprezy jest Instytut Marka Kamińskiego.
Międzynarodowa grupa, składająca się z młodzieży i znanych
podróżników 25 sierpnia wyruszy
z Baraniej Góry do Gdańska, gdzie
dopłynie 27 września.
Uczestnicy wyprawy dotrą z Baraniej Góry w Wiśle do Oświęcimia
26 sierpnia. Następnego dnia „Ekspedycja Wisła” spotka się z „Ekspresem Solidarności” organizowanym przez Europejskie Centrum
Kultury. Kilkunastu kajakarzy razem z 250 młodymi ludźmi z Ekspresu odwiedzą były obóz koncentracyjny KL Auschwitz-Birkenau.
W spotkaniach w naszym mieście
weźmie udział także Janek Mela.
– Oświęcim to miasto wielu kultur,
które współistnieją tu od pokoleń.
Dlatego szukać będziemy tutaj
symboli pokoju i pojednania, śladów kultur i religii w mieście, które
za swój symbol obrało białego gołębia – symbol pokoju – zapowiedzieli organizatorzy.
Kolejnymi miejscami postojowymi
podróżników będą Łączany w gminie Brzeźnica oraz podkrakowski
Tyniec. Wśród uczestników będzie
można spotkać między innymi
sławnego podróżnika i polarnika
Marka Kamińskiego, Kristin Olsen
i Verę Simonsson – polarniczki oraz
Macieja Urbaniaka, jednego z nielicznych na świecie niepełnosprawnych instruktorów pływania. Towarzyszyć im będą skauci i harcerze.
– Główną ideą wyprawy będzie

Przed Państwem pierwsza część cyklu, w którym przedstawiamy oświęcimskich dzielnicowych, rejony, za które odpowiadają oraz miejsca i godziny przyjęć interesantów. Dzielnicowi mają za zadanie utrzymywanie
stałego kontaktu z mieszkańcami poprzez współpracę z radami osiedlowymi oraz innymi instytucjami funkcjonującymi w Oświęcimiu. Można
od nich uzyskać wstępną poradę z zakresu kodeksu wykroczeń, prawa
cywilnego i karnego, a w razie potrzeby uzyskać informację, do jakiego
wydziału Komendy Powiatowej Policji należy zwrócić się z naszym problemem. Gdy nie można czekać na dyżur danego dzielnicowego, można
się zwrócić także do kierownika rewiru dzielnicowych,
asp. Tomasza Balona, tel. 033 847 52 03.
Możecie Państwo wybrać najlepszego dzielnicowego 2009 roku.
Głosować można na stronie internetowej KPP Oświęcim www.oswiecim.
policja.gov.pl/.
sierż. Robert Klima, tel. 033 847 52 34
Rejon służbowy: Stare Miasto: ul.Wąwóz, Zaborska do Zaborza nr parzyste, Rynek Główny, Mały
Rynek, ul. Jagiełły, Mayzla, Klasztorna, Królowej
Jadwigi, osiedle Stare Stawy do Stawów Grojeckich, ul. Dąbrowskiego, Nojego.
Punkty przyjęć interesantów:
Stare Stawy ul. Zagrodowa 5 – pierwszy poniedziałek miesiąca godz. 19:00,
Stare Stawy ul. Ceglana – pierwszy czwartek miesiąca od 18.00,
Stare Miasto Rynek Główny 2 – każdy czwartek miesiąca od godz. 17.00.

woda i jej ekologia, zagrożenia z nią
związane oraz szanse wykorzystania, jak również przedstawienie
i promowanie dziedzictwa naturalnego, kulturowego i historycznego
Polski. Udział Maćka w wyprawie
pozwoli nam pokazać osobom niepełnosprawnym, że nie mają przed
sobą granic, że mogą wszystko, tylko muszą w to wierzyć i dążyć do
spełnienia marzeń – mówi Marek
Kamiński, pomysłodawca i organizator „Ekspedycji Wisła”.
Wyprawa zatrzyma się w 26
miejscowościach (m. in. w Sandomierzu, Kazimierzu Dolnym,
Warszawie, Włocławku, Toruniu,
Grudziądzu, Malborku), z czego
w siedmiu zaplanowano dłuższe,
jedno lub dwudniowe postoje.
W większości miejsc przewidziane
są spotkania z dziećmi, młodzie-

żą i mieszkańcami. Przy tej okazji
będzie można z bliska obejrzeć,
jak wygląda spływ kajakowy, porozmawiać z podróżnikami i harcerzami.
Ciekawym uzupełnieniem kajakarskiej wyprawy będą lekcje przygotowane przez nauczycieli we
współpracy z Ministerstwem Edukacji, Europejskim Centrum Solidarności i Instytutem Oceanologii
PAN w Sopocie. Każdy z dłuższych
postojów ma zaplanowany temat
przewodni, a uczestnicy wyprawy
odwiedzając te miejsca, będą jednocześnie przygotowywać propozycje wycieczek szkolnych, których
opis znajdzie się na internetowej
stronie projektu.
– In

Hotel Olimpijski czeka na remont
padku pozyskania środków unijnych byłaby możliwa w II kwartale
2010 do I kwartału 2012 r. Projekt
przebudowy jest w opracowaniu.
To element realizowanego planu
przebudowy pływalni i lodowiska
wraz z otoczeniem na nowoczesne
Centrum Sportowo-RekreacyjnoKonferencyjne w Oświęcimiu.

Wniosek złożony przez Urząd Miasta na pozyskanie środków unijnych z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
przebudowę hotelu Olimpijskiego
został zakwalifikowany do II etapu.
Miasto ma szansę pozyskać blisko
2 mln zł na tę inwestycję. Wkład
własny miasta to blisko 3 mln zł.
Realizacja tej inwestycji w przy-

Sukces oświęcimskiego MOPS-u
Projekt pomocy mieszkańcom budynku przy ul. Leszczyńskiej
w Oświęcimiu przygotowany przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej został wysoko oceniony w ogólnokrajowym
konkursie „Samorządowy Lider Zarządzania”.
Tegoroczną edycję konkursu zorganizował Związek Miast Polskich
wraz z partnerami. Jego celem było
wyłonienie laureatów z zakresu
innowacji w zarządzaniu usługami społecznymi i technicznymi.
Inicjatywie tej patronowali prof.
Marek Ziółkowski, Wicemarszałek
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
oraz Knut Hauge, ambasador Królestwa Norwegii.
Sukcesem zakończyło się przystąpienie do konkursu miasta Oświę-

Poznaj swego dzielnicowego

cim wraz z Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej. Zostało im
przyznane II miejsce w kategorii
„Miasta małe i średnie” w obszarze Pomoc Społeczna za realizację
projektu „Program pomocy mieszkańcom budynku przy ul. Leszczyńskiej 2”. Inicjatywa konkursu
jest elementem szerokiego projektu pod hasłem „Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczania
usług publicznych (2007–2011)”.

Podczas konferencji podsumowującej konkurs, która odbyła się
w Senacie RP w Warszawie, koordynator projektu Marzena Nawracaj zaprezentowała finalistom
i laureatom z całej Polski wyróżniony oświęcimski projekt w wersji multimedialnej. Dyplom za II
miejsce osobiście odebrali Janusz
Marszałek, prezydent Oświęcimia
wraz z Haliną Waligórą, dyrektor
oświęcimskiego MOPS-u.
– In

sierż. Dariusz Jakubowski, tel. 033 847 52 35
Rejon służbowy: osiedle Chemików: ul. Szpitalna,
Broniewskiego, Staffa, Kasprowicza, Budowlanych,
Śniadeckiego nr 41–55 i 28–32, Nojego nr 1,
Dąbrowskiego nr 34–44 i 65–113 od Nojego do
Słowackiego.
Punkty przyjęć interesantów:
Rada Osiedla Północ ul. Śniadeckiego 26a – w pierwszy wtorek miesiąca
o godz. 17:00.
asp. szt. Marek Motyka, tel. 033 847 52 34
Rejon służbowy: osiedle Błonie: ul. Nideckiego,
Bałandy, Konopnickiej, Sakranusa, Syreniusza,
Konarskiego, Powstańców Śląskich do ul. Orzeszkowej, Jana Pawła II, Młyńska, Legionów do ul.
Garbarskiej, Szewczyka, Wilkosza, Wąska, Krótka,
Zacisze, Strzelecka, Jesionowa, Cicha.
Punkty przyjęć interesantów:
Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 2 – każdy
poniedziałek w godz. 16.00–19.00,
Rada Osiedla Błonie – pierwsza środa miesiąca, godz. 18:00.
sierż. Piotr Siudy, tel. 033 847 52 37
Rejon służbowy: osiedle Zasole: ul. Obozowa
nr parzyste, Dworcowa, Prusa, Wyzwolenia, Powstańców Śląskich, Kręta, Osiedlowa, Cynkowa,
Szarych Szeregów, Polna, Garbarska, Legionów
od ul. Garbarskiej do ul. Więźniów Oświęcimia,
Orzeszkowej.
Punkty przyjęć interesantów:
Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 2,
Rada Osiedla Zasole – każdy czwartek  w godz. 17:00–19:00.
Reklama
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20–23.08 „Z Holokaustu do
żywej nadziei” – konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie
Służba Szalom w Oświęcimiu
28.08–3.09 Święto Miasta
Oświęcim (zamek – Zbiory Historyczno-Etnograficzne, ul. Zamkowa 1)
1.09 godz. 18:00 „Oświęcim
w pierwszych dniach II wojny
światowej. Ludzie, czasy, wydarzenia” – otwarcie wystawy
w ramach obchodów 70. rocznicy
wybuchu II wojny światowej
3.09 godz. 16:30 „Grafika
Jerzego Pietruczuka” – otwarcie
wystawy prac oświęcimskiego
artysty Jerzego Pietruczuka
12.09 XIV Ogólnopolski Konkurs Literacki „Pisanie dobre na
chandrę” 2009 – podsumowanie
konkursu i wręczenie nagród
27.09 godz. 18:00 „Spróbujmy
jeszcze raz” – spektakl komediowy
w wykonaniu Joanny Żółkowskiej
i Cezarego Żaka

46. TKB
w liczbach:
– wystąpiło 39 zespołów
– koncerty trwały ponad
30 godzin
– na estradzie pojawiło się
ponad 1600 wykonawców
– najwięcej kostiumów
przywiózł zespół z Chorwacji
– trzy najdalsze zakątki
świata, z których przyjechały
zespoły to: Kolumbia,
Ekwador i Indonezja
– zespoły zaprezentowały
ponad 170 różnych
kostiumów
– występy obejrzało około
35 tysięcy widzów
– wykonawcy wypili ponad
900 litrów wody mineralnej
– sprzyjała pogoda –
pierwszy raz od kilku lat
wszystkie występy odbywały
się na zewnątrz
– adam

Galeria „Tyle światów”
do 23.08 „Ceramika w ogrodzie”
– wystawa ceramiki Marii Wyrwy
3–21.09 „Grafika Jerzego Pietruczuka” – wystawa prac oświęcimskiego artysty Jerzego Pietruczuka
Wystawy
(zamek – Zbiory Historyczno-Etnograficzne, ul. Zamkowa 1)
do 23.08 „Zapach luksusu, czyli
modny świat flakonów perfumowych i akcesoriów toaletowych”
– wystawa z kolekcji rodziny
Sosenków
do 25.08 „Osiemnaste urodziny
TKB w Oświęcimiu” – wystawa
fotografii Ryszarda Kozłowskiego
do 1.10 „Wszędy są drogi proste,
lecz i manowce są wszędy...”
– motyw drogi w malarstwie
polskim przełomu XIX i XX wieku –
wystawa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie i Muzeum
w Bielsku-Białej
1.09–22.11 „Oświęcim w pierwszych dniach II wojny światowej.
Ludzie, czasy, wydarzenia” –
wystawa w ramach obchodów
70. rocznicy wybuchu II wojny
światowej

Przepis na chandrę
12 września 2009 roku zostanie podsumowany XIV Ogólnopolski Konkurs Literacki „Pisanie dobre na chandrę”.

Fot. In

Projekt wsparło finansowo
Starostwo Powiatowe
w Oświęcimiu

Projekt zrealizowano przy wsparciu
finansowym Województwa Małopolskiego

Patroni medialni:

Ceramika w ogrodzie
Do 23 sierpnia 2009 roku w galerii „Tyle światów" Oświęcimskiego Centrum Kultury prezentowana będzie wystawa ceramiki Marii
Wyrwy pt. „Ceramika w ogrodzie".
Maria Wyrwa od wielu lat z pasją
zajmuje się ceramiką. Jest rzeźbiarką z zamiłowania i wykształcenia.
Ukończyła Państwowe Liceum
Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu. Tworzy z gliny małe i duże
formy – od drobnych figurek, po
formy użytkowe – naczynia, wazy,
misy, dzbany, flakony, świeczniki,
ogrodowe kominki.
W OCK artystka prezentuje większe formy użytkowe mogące ozdobić i upiększyć ogrody, tarasy oraz
wnętrza.
– adam

Do udziału w konkursie, organizowanym przez Oświęcimskie Centrum Kultury, wpłynęły 152 zestawy prac – 87 w kategorii poezji i 65
w kategorii prozy.
Ogólnopolski Konkurs Literacki
„Pisanie dobre na chandrę” cieszy
się dużą popularnością wśród piszących w całej Polsce. Od wielu
już lat daje możliwość wypowiedzenia się, młodzieży i dorosłym,
na tematy im bliskie i ważne, podzielenia się swoimi spostrzeżeniami o otaczającej rzeczywistości.
Odbywa się w cyklu dwuletnim.
Prace nadesłane na tegoroczny
konkurs „Pisanie dobre na chandrę” ocenili: Marcin Hałaś – kulturoznawca, poeta, krytyk literacki,
Marian Kisiel – poeta, krytyk literacki i Adam Ziemianin – poeta.
Jury po zapoznaniu się z pracami
poetyckimi i prozatorskimi przyznało w każdej dziedzinie po dwie

równorzędne II nagrody, trzy równorzędne III nagrody oraz po jednej nagrodzie rzeczowej. Nagrody
I jury nie przyznało.
Wybrane teksty nagrodzonych
i wyróżnionych autorów zostaną
opublikowane w Antologii „Pisanie dobre na chandrę".
Projekt jest realizowany przy
wsparciu finansowym Miasta
Oświęcim.
– adam

Spróbujemy Osiemnaste urodziny
jeszcze raz Do 25 sierpnia w Oświęcimskim Centrum
Kultury prezentowana będzie wystawa fotografii Ryszarda Kozłowskiego pt. „Osiemnaste urodziny TKB w Oświęcimiu".

27 września 2009 roku o godz.18:00
w Oświęcimskim Centrum Kultury zostanie zaprezentowane widowisko z błyskotliwym tekstem
Murraya F. Schisgala (autora scenariusza filmu „Tootsie"), w reżyserii Macieja Wojtyszki, z udziałem
popularnych gwiazd polskiej sceny
i telewizji – Joanny Żółkowskiej
i Cezarego Żaka, pt. „Spróbujmy
jeszcze raz".
Cena biletu: 40 zł

Ryszard Kozłowski od 1992 roku,
w którym rozpoczęły się w Oświęcimiu koncerty Tygodnia Kultury
Beskidzkiej, dokumentuje prezentacje artystyczne odbywające się
na oświęcimskiej estradzie. Kieruje
obiektyw swego aparatu w stronę
wykonawców z całego świata uczestniczących w tej najstarszej, największej i najdłużej trwającej w Europie
imprezie folklorystycznej.
– adam
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Święto miasta Oświęcim 2009
Święto miasta Oświęcim to święto grodu i jego mieszkańców.
Zapraszamy do wspólnej zabawy od 28 sierpnia do 3 września.
28.08 godz. 16:00

IV Piknik Organizacji Pozarządowych – prezentacja działalności
klubów, stowarzyszeń i fundacji
z powiatu oświęcimskiego, atrakcje
dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
prezentacje na scenie, gwiazda
wieczoru: „Redlin"
(plac przy OCK, ul. Śniadeckiego
24 – organizatorzy: Urząd Miasta
w Oświęcimiu i Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu)

Imprezy towarzyszące:
– szczegóły na stronie www.oswiecim2009.pl (stadion MOSiR, ul.
Legionów 15)

29.08 godz. 11:00
IV Oświęcimski Bieg Uliczny o Puchar Prezydenta Miasta Oświęcim
(stadion MOSiR, ul. Legionów 15;
zapisy uczestników biegu przyjmowane od godziny 8:00)

29.08 godz. 15:00
VII Sportowa Sobota ze Stowarzyszeniem „Bratnich Serc” – integracyjny
mecz piłki nożnej na boisku Powiatowego Zespołu nr 2 Szkół Ogólnokształcących, Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu (ul.
Bema 8) oraz spotkanie biwakowe –
wystawa prac plastycznych, warsztaty
artystyczne, grillowanie, karaoke, występ zespołu „Randez-Vous" w ogrodzie przy ul. Słowackiego 1a

29.08 godz. 14:30
Gry i konkursy zręcznościowe dla
dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów (stadion MOSiR, ul. Legionów 15; zapisy uczestników w godzinach 14:30–15:00)

29–30.08
„Foto Oświęcim 2009" – projekt
fotograficzny – tworzenie portretu oświęcimian – zapraszamy
do wykonania bezpłatnych profesjonalnych zdjęć portretowych

6.09 godz. 10:00
Turniej Tenisa Stołowego o Puchar
Prezydenta Miasta Oświęcim
(Miejskie Gimnazjum nr 2, ul. Olszewskiego 2a)

28.08 godz. 10:00
„Pokolenia – turniej ogrodowy"
–spotkanie pokoleniowe – zapraszamy dzieci do wspólnej zabawy
(Dzienny Dom Pomocy, ul. Czecha 8)

29.08 godz. 15:30

Koncerty zespołów: „Trick", „Limbo", „Mr Slide Band", gwiazdy wieczoru: „Ira” i „Oddział Zamknięty”
(stadion MOSiR, ul. Legionów 15)

29–30.08
Wesołe Miasteczko
(stadion MOSiR, ul. Legionów 15)
31.08 godz. 17:00
Turniej Brydża Sportowego o Puchar Prezydenta Miasta Oświęcim
(OCK, ul. Śniadeckiego 24)

Reklama

30.08 godz. 14:00

Blok imprez dla dzieci, młodzieży
i dorosłych: „Indiańskie lato ze Sioux’em” – pokazy tradycyjnych tańców indiańskich, wspólna zabawa,
„Piknik Europejski – Małopolska
w Europie" – w programie, m.in.
konkursy z nagrodami dla całych
rodzin: „Skuteczni poprzez ruch",
„Pomóż nam znaleźć te miejsca",
konkurs plastyczny „Z czym Ci się
kojarzy Unia Europejska”, ponad-

to bezpłatne konsultacje i porady
z zakresu pozyskiwania środków
unijnych, „Ciotka Tekla i przyjaciele" – program dla dzieci, gwiazdy
wieczoru: Kasia Klich oraz Ryszard
Rynkowski z zespołami, pokaz
ogni sztucznych (stadion MOSiR,
ul. Legionów 15)

3.09 godz. 17:00

Uroczysta sesja Rady Miasta. Przed
sesją, o godzinie 16:30 odbędzie się
otwarcie wystawy grafiki oświęcimskiego artysty Jerzego Pietruczuka
(OCK, ul. Śniadeckiego 24)

Organizatorzy święta miasta Oświęcim:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
i Oświęcimskie Centrum Kultury
Święto miasta Oświęcim realizowane jest ze środków
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
Oświęcimskiego Centrum Kultury oraz sponsorów.
Projekt został zrealizowany
przy wsparciu finansowym
Województwa Małopolskiego
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BOGNA WERNICHOWSKA

Galicyjska kanikuła

N

a przełomie XIX i XX
stulecia, okresu w pełni
lata, kiedy parlament
w Wiedniu i Sejm
Galicyjski zawieszał
swe obrady, cesarz wyjeżdżał do
Ischlu – ulubionego uzdrowiska
Habsburgów, aby spacerować po
okolicznych niewysokich górach,
nie nazywano jeszcze na łamach
prasy „sezonem ogórkowym”.
Raczej, po staropolsku „kanikułą”.
Na plan pierwszy, obok ogłaszanych tłustym drukiem informacji
o pogodzie, stanie wód i temperaturze, wysuwały się doniesienia
o letnich rozrywkach wielkiego
świata. W roli dzisiejszych celebrytów występowały głowy koronowane, europejska arystokracja,
z rzadka politycy i artyści.
Carewicz ratuje rozbitków
W sierpniu 1893 r. „Czas” wraz
z całą europejską prasą doniósł
o morskiej katastrofie w pobliżu
wybrzeży Estonii. Podczas silnego
wichru rybacki kuter z 8-osobową
załogą zaczął tonąć, a rozbitkom
udało się wystrzelić kilka rakiet.
Naraz w zapadającym zmierzchu
dostrzegli płynący ku nim szybko
żaglowiec wspomagany motorowym silnikiem. Na maszcie powiewała flaga z herbem rosyjskiego
imperium.
Był to jacht cesarski cumujący
w niedalekim porcie Jurmała,
gdzie rodzina Romanowów miała
swą letnią rezydencję. Z jachtu
spuszczono szalupę ratunkową, wiosłowało sześciu silnych
marynarzy, rzucono tonącym koła
ratunkowe i wkrótce rozbitkowie
znaleźli się na pokładzie jachtu.
Wciąż oszołomieni i zszokowani ku
swemu zdumieniu stwierdzili, że
młody człowiek w białym mundurze, który z dzioba szalupy sprawnie kierował akcją ratunkową, to
następca tronu Wszechrosji, wielki
książę Mikołaj Romanow.
Wielkoduszny carewicz nie poprzestał na wyciągnięciu nieszczęśników z morza. Kiedy już osuszyli
się i posilili, rozmawiał z nimi,
wypytując o ostatni rejs i ponie-

sione straty. Po czym oświadczył, że z prywatnych funduszy
wypłaci im sumę równą wartości
pochłoniętego przez morze kutra
i rybackiego sprzętu. Jeszcze na
pokładzie swego jachtu ofiarował
każdemu po 50 rubli z tytułu
utraty prywatnego dobytku. „Nie
mogący uwierzyć własnemu
szczęściu rozbitkowie ze łzami
w oczach dziękowali wielkiemu
księciu” – donosił „Czas”, dodając,
że „wydarzenie to zdaje się dobrze
wróżyć przyszłemu panowaniu
księcia, który wstąpi na tron jako
Mikołaj II Romanow”.
„Latający Holender” i tragiczne
zaślubiny
W dwa lata później, w sierpniu
1895 r. ci, którzy w upalne dni
spędzane w kurortach, na letniskach czy pod markizami letnich
kawiarenek w miastach – wzięli
do ręki „Czas”, „Kurier Warszawski”, albo „Dziennik Poznański”
mogli przeczytać innego rodzaju,
niemniej ekscytujące wiadomości.
Na początku sierpnia załogi wielu
statków pływających po Zatoce
Biskajskiej, wokół Gibraltaru i na
morskich szlakach wiodących do
Afryki, sygnalizowały pojawianie
się w pewnej odległości, zwykle na
horyzoncie, żaglowca o kształcie
różniącym się od współczesnych
pływających jednostek. Załogi próbowały nawiązać z nim
kontakt sygnalizacją świetlną bądź
alfabetem Morse’a, ale nigdy nie
doczekały się odzewu. Niektórzy
marynarze twierdzili, że wkrótce po spotkaniu z tajemniczym
żaglowcem zrywał się sztormowy
wiatr. Jak zresztą zawsze kiedy
ukazywał się „Latający Holender”.
Sierpień tegoż roku zaznaczył
się też opisywanymi przez prasę
katastrofami budowlanymi. Na
przedmieściach Barcelony, w podmiejskim dworze niezamieszkałym od pewnego czasu, majętna
mieszczańska rodzina urządziła
uroczystość weselną swej córki.
Na parterze biesiadowano, na
górze tańczono.
Prawie świtało i młoda para miała

zniknąć niepostrzeżenie z grona
weselników, by udać się w podróż
poślubną, gdy naraz z ogromnym
hukiem runęły schody, a później
zarwało się sklepienie pierwszego
piętra.
Sale taneczna i jadalna oświetlone
były pochodniami, od których
zajęły się draperie, obicia ścian…
Z grona gości weselnych zginęło
ponad 50 osób, a wielu było
rannych. Bez szwanku wyszli tylko
nowożeńcy – oboje stracili jednak
rodziców i całe rodzeństwo za
wyjątkiem trzyletniej siostrzyczki
panny młodej, która znużona
uroczystością wyszła z dworu
i ułożyła się do snu w ogrodowej
altanie, gdzie przybyła na miejsce
pożaru straż ogniowa znalazła ją
śpiącą o dziewiątej rano.
Laury dla sportsmenek
Na przełomie XIX i XX stulecia
prasa dość często pisała o sportowych wyczynach niewiast. Najczęściej hippicznych lub pływackich.
W 1899 roku na torze wyścigów
konnych w Budapeszcie odbył się
bieg konny dam (oczywiście w
damskich siodłach) o puchar cesarzowej Austrii Elżbiety. Piętnaście
amazonek – przeważnie pochodzenia węgierskiego, ale były też
dwie Angielki, trzy Austriaczki
i jedna Włoszka, galopowały dzielnie budząc podziw widzów. Zwyciężyła 19-letnia Ildiko, hrabianka
Andrassy, krewna premiera, której
ojciec miał sławną w monarchii
hodowlę koni. Wszystkie uczestniczki osiągnęły metę, otrzymując
na pamiątkę broszki z miniaturą
cesarzowej na koniu.
Z kolei w Biarritz i w Ostendzie
panie stanęły do wyścigów pływackich na dystansie 100 i 150
metrów. Pomimo dość niewygodnych ówczesnych kostiumów
krępujących ruchy, wszystkie
ukończyły wyścig. Zwyciężyły Angielki – 20-letnia panna Iris Norwich i starsza o dwa lata Victoria
Westinghouse, córka londyńskiego
bankiera.

Wędki z tradycją
Koło Wędkarskie Oświęcim – Miasto liczy
sobie już 130 lat.
Jego członkowie z dumą podkreślają, że są jedną z najstarszych
organizacji pozarządowych w południowej Polsce i już teraz zapraszają wszystkich mieszkańców na
swoje stoisko podczas Pikniku Organizacji Pozarządowych.
Dla miłośników wędkowania
oświęcimskie koło stworzyło świetne warunki. Dwa łowiska w Rajsku
– jezioro Długie i Teatrzyk o łącznej powierzchni 20 ha oraz 2,5 ha
zbiornik Kamieniec są czyste, zadbane i kilkakrotnie w ciągu roku
zarybiane. Wędkarze z oświęcimskiego koła prowadzą intensywną
działalność sportową. Ich kadra
należy do czołowych w okręgu,
wielu zawodników było Mistrzami
Okręgu w dyscyplinie spławikowej
seniorów i kobiet, niektórzy byli

członkami kadry Polski. Starają się
organizować możliwie dużo zawodów dla oświęcimskich wędkarzy,
co roku na ich wodach odbywają
się też zawody rangi okręgowej. Ich
priorytetowym zadaniem jest praca
z młodzieżą. Dla niej powstała specjalna sekcja, w ramach której młodzi wędkarze w trakcie treningów
pod okiem doświadczonych zawodników i opiekunów zdobywają

wiedzę i doświadczenie. Poza działalnością statutową organizują dla
dzieci i młodzieży niezrzeszonej już
od przeszło 10 lat cykl trzech zawodów spławikowych. W kole można
zdać egzamin na kartę wędkarską,
który dla młodzieży do 16 roku życia jest bezpłatny.
– Mamy świadomość, że należymy
do koła o bogatej tradycji i unikatowej w PZW historii, że korzystamy z dorobku wielu pokoleń
naszych poprzedników, którzy w
budowę naszego koła włożyli na
przestrzeni ponad stu lat wiele
trudu organizacyjnego, ale przede
wszystkim serca i zapału. Wiemy,
że nie wolno nam tego zmarnować
czy zaprzepaścić. Staramy się prowadzić je w taki sposób, żeby nasi
następcy mogli być równie jak my
dumni, że należą do tego właśnie
koła – mówi Marek Sekunda, prezes oświęcimskiego koła wędkarzy.
– In

ZE ZBIORÓW TADEUSZA FIRCZYKA

Oświęcim w czasie
okupacji niemieckiej

4.09.1939 r. wysadzono żelbetonowy most na rzece Sole w Oświęcimiu. Widok na ruiny mostu

Oświęcim, 1940 r. oddział żołnierzy niemieckich maszerujących ul.
Władysława Jagiełły

Rynek Główny w Oświęcimiu, 1941 r. Grupa więźniów z KL Auschwitz pod nadzorem niemieckich żołnierzy wyburza budynek sąsiadujący z ratuszem

23.07.1942 r. Szykanowani przez władze okupacyjne księża z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Oświęcimiu. Ks.
Jan Skarbek (z lewej) i ks. Władysław Gros ze skonfiskowaną żywnością. Księża zostali przyprowadzeni z plebani na podwórze magistratu przez pijanych żandarmów. Robiono im zdjęcia w różnych
ujęciach, aby ich wydrwić i zrazić do nich wiernych.
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KRZYŻÓWKA 8/2009

GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ

Kupon nr 8

Litery uporządkowane od 1 do 17 utworzą rozwiązanie, które wraz z kuponem
konkursowym nr 8 należy dostarczyć do 9 września 2009 r. do redakcji GZO. Na
zwycięzcę losowania czeka nagroda rzeczowa.
Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 7/2009 brzmi: „Słodkie życie słono kosztuje”. Nagrodę wylosował p. Antoni Grabecki z Oświęcimia. Prosimy o kontakt
z redakcją GZO.

Głos Ziemi Oświęcimskiej dostępny także w wersji elektronicznej
na stronie www.ock.org.pl

Kolejne wydanie
„Głosu Ziemi Oświęcimskiej”
już od 14 września

Pionowo:
1. Zastąpiła radło;
2. Sportowiec w korkach;
* Poszwa, poszewki i prześcieradło;
3. Górska sosna;
4. Rzepka; * Figura w akrobacji
lotniczej;
5. Samica konia;
6. Oznaka przeziębienia; * Zespół komórek;
7. Dzielnica Warszawy;
8. Przejęzyczenie; * Metalowa
przy bramie;
9. Morski statek rybacki;
10.Zręczne posunięcie; * Silna
zazdrość;
11.Chęć, pragnienie;
12.Używany do klejenia papy;
13.Przeciwnik w dyskusji;
14.Metal na powłoki;
15.Dzielnica Krakowa;
16.Płaksa, mazgaj;
17.Sztuczna przeszkoda na torze
wyścigowym;
Pionowo:
A) Metalowy wiór; * Pojedyncza
lub mnoga;
B) Królewskie dochody;
C) Żółtodziób, gołowąs; * Zapewnienie, gwarancja;
D) Zapora przeciwczołgowa;
E) Ciężarki do ćwiczeń; * Busola;
F) Zwierciadło;
G) Turystyczna droga; * Podobno
zawsze zdąży;
H) Przed matem;
I) Instrument Jankiela; * Razem
z Australią;
J) Śniedź na miedzi;
K) Paryski opryszek; * Krój
czcionki drukarskiej;
L) Oblicze;
Ł) Dłoni na przywitanie;
M) Wiedzie prym w organizacji;
N) Afrykański kuzyn psa;
O) Imię Puchatka;
P) Ogrodowy budynek;
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Horoskop
sierpień
Baran 21.03–20.04

Masz szansę załatwić odwlekaną od dawna sprawę, wrócić do
pewnej rozmowy, aby rozstrzygnąć
problemy. Wprowadź w ruch szare
komórki i działaj! Życie towarzyskie
w rozkwicie, nie zabraknie okazji do
przyjemnego flirtu na luzie.

Byk 21.04–21.05

Sierpień to radosny czas przy
dobrym układzie planet. Daleka
podróż, przeprowadzka, inna praca,
jakakolwiek zmiana na lepsze – to
wszystko jest teraz możliwe! W miłości wciąż dobra passa.

Bliźnięta 22.05–22.06
Mars wkracza do Twojego znaku
– będzie trochę wybuchowo, ale
wrodzony optymizm nie zawiedzie
Cię w najtrudniejszej sytuacji. Nie
rób nic na siłę ani w interesach, ani
w miłości. Z pewnością nie ominie
Cię przyjemna niespodzianka.

Rak 23.06–22.07

Wenus wyciąga na światło dzienne
to, co w Rakach najpiękniejsze.
Zwracasz uwagę otoczenia i masz
wszelkie atuty w ręku – z łatwością
osiągniesz to, czego pragniesz. Może
warto kupić zaskakujący ciuszek?
Zmienić perfumy, aby zaskoczyć
tych, którzy dobrze Cię znają?

Lew 23.07–23.08

Czas urodzin przynosi przypływ pozytywnej energii. Spełnione życzenia,
zrealizowane plany, udane ryzyko –
to wszystko jest teraz w zasięgu Twoich możliwości. Wykorzystaj szanse
na zmiany!

Panna 24.08–23.09

Zbliżają się urodziny, warto poświęcić chwilę na refleksję. Zrób bilans
zysków i strat. Spójrz, co warto
kontynuować, a co trzeba zamknąć
i zapomnieć. W ten sposób powstanie miejsce na nowe sprawy.

Waga 24.09–23.10

Czy spacerujesz romantycznie w
świetle sierpniowego księżyca? Jeśli
nie, to błąd! A w dzień ruszaj na wycieczki razem z miłą sercu osobą. Jeśli
jeszcze nie masz towarzysza drogi, to
może się zmienić tuż za rogiem…

Skorpion 24.10–22.11
Druga połowa sierpnia to beztroski,
pełen radosnych chwil czas. Wykorzystaj go maksymalnie, naładuj
bateryjki. Magia letnich wieczorów
na pewno przyniesie jakąś niespodziankę.

Strzelec 23.11–20.12

Wpływy Marsa z poprzedniego miesiąca jeszcze dają o sobie znać, więc nie
szarżuj za mocno. Jeśli coś nie układa
się tak, jak tego oczekujesz, wrzuć na
luz. Siłą i tak niczego nie zdziałasz.
Lepiej przeczekać ten czas w spokoju.

Koziorożec 22.12–20.01

Lato w pełni, a Ty pracujesz lub
myślisz o pracy? Pamiętaj, że ona
nie ucieknie. Lepiej rozejrzyj się za
jakimś interesującym towarzystwem
do rozmów w przerwie na kawę.
Niewinny flirt też nie zaszkodzi,
w końcu to taki gorący czas…

Wodnik 21.01–19.02

Nie trać żadnej okazji, interesującej
imprezy, propozycji wyjazdu służbowego – to zaowocuje w przyszłości.
Przyhamuj jednak z wydatkami –
lato nie oznacza, że trzeba prze-

puścić oszczędności. W sprawach
sercowych cisza – Wenus działa
w innych znakach.

Ryby 20.02–20.03

Szaleństwa i ryzyko odłóż na
później, teraz nie przyniesie to
dobrych efektów. Podoba Ci się ktoś
żywiołowy i huśtawka emocji, która
towarzyszy tej znajomości? Pomyśl,
czy naprawdę do siebie pasujecie,
czy tego pragniesz na dłuższą metę.
– Selene
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Pucharowy test
Hokeiści Aksam Unii Oświęcim przygotowują się do nowego sezonu.

Tylko rok trwała pierwszoligowa banicja oświęcimskich hokeistów
Fot. (zyg)

Spotkanie pierwszej rundy hokejowego Pucharu Polski z JKH
Jastrzębie będzie dla oświęcimskiej drużyny prawdziwym testem
możliwości przed ligową inauguracją. Gdyby podopiecznym Josefa
Dobosza udało się wyeliminować
zespół z Jastrzębia, to w kolejnej
fazie zmierzą się z nowotarskim
Podhalem.
Właśnie górale z Nowego Targu
poszli na pierwszy rzut w okresie gier kontrolnych. Po sparingu
w Oświęcimiu rozegrano rewanż
w Nowym Targu. Na własnym lodzie hokeiści Aksam Unii pokazali się z bardzo ciekawej strony.
Spotkanie zakończyło się remisem
6:6, ale to gospodarze byli bliżsi
wygranej. Po trafieniach Piotra Cinalskiego i Rafała Twardego prowadzili po niespełna 10 minutach
2:0. Kontaktowego gola dla Podhala zdobył mający za sobą występy
w Oświęcimiu – Mateusz Iskrzycki.
Od tego momentu walka trwała już
do końca na zasadzie – gol za gol.
Biało–niebiescy zdołali po drugiej
odsłonie odskoczyć na odległość
dwóch trafień, ale ten dystans
szybko został przez Szarotki zniwelowany. Ostatecznie zakończyło się remisowo, ale wychodzący
z hali kibice mieli powody do zadowolenia. Biorąc pod uwagę termin rozgrywania sparingu, to stał
on na wysokim poziomie. Forma
zademonstrowana przez oświęcimian może więc napawać umiarkowanym optymizmem. W pojedynku rewanżowym w Nowym
Targu wynik „złamał się” w drugiej, wygranej przez Podhale tercji
3:0. Całe zaś spotkanie zakończyło
się zwycięstwem Szarotek 4:0.
Aksam Unia Oświęcim – Podhale Nowy Targ 6:6 (2:2, 3:1, 1:3),
1:2 w rzutach karnych
Bramki: 1:0 Cinalski (3), 2:0 Twardy (8), 2:1 Iskrzycki (9), 2:2 Zapała
(17), 2:3 Gruszka (23), 3:3 Modrzejewski (27), 4:3 Modrzejewski
(32), 5:3 Bucek (36), 5:4 Kolusz
(41) 5:5 Gruszka (46), 6:5 Szewczyk (46), 6:6 Baranyk (56).
Podhale Nowy Targ – Aksam
Unia Oświęcim 4:0 (1:0, 3:0, 0:0),
3:4 w rzutach karnych
Bramki: 1:0 Bakrlik (10), 2:0 Ko-

lusz (33), 3:0 Batkiewicz (36),
4:0 Gruszka (37).
Unia: Szałaśny – Gallo, A. Kowalówka, Wojtarowicz, Stachura,
Modrzejewski – Krzemień, Połącarz, Klisiak, Szewczyk, Bucek
– Cinalski, Kasperczyk, Adamus,
Sękowski, Twardy – Bernaś, Bibrzycki, Kubas. W spotkaniu rewanżowym w miejsce Szałaśnego
grał Stańczyk.
– (zyg)

Z wychowankami po awans?
Oświęcimska Unia przegrała na inaugurację
z Kalwarianką.
Patryk Mańka, Łukasz Gajewski
i Sebastian Drebszok. To zawodnicy,
którzy wzmocnili kadrę oświęcimskiej Unii w trakcie letniej przerwy.
Po stronie personalnych strat dwa
nazwiska – Piotr Surzyn oraz Michał
Barciak.
Okres gier kontrolnych biało–niebiescy zamknęli wygranym sparingiem
z reprezentantem klasy A z Zaborza
2:0. Na listę strzelców dwukrotnie
wpisał się kapitan Unii – Wiesław
Nowak. Testem prawdy przed inauguracją rozgrywek wadowickiej ligi
okręgowej były jednak mecze w ramach rozgrywek Pucharu Polski.
W pierwszej rundzie podopieczni
Krzysztofa Barcika wygrali w Grojcu
z miejscową Solavią 2:0, po trafieniach Tomasza Koconia i Wiesława
Nowaka z karnego. Pucharowa przygoda Unii zakończyła się jednak już
na drugiej rundzie. W Oświęcimiu
lepszy okazał się piątoligowy beniaminek, choć wygrana Przeciszovii
przyszła dopiero w serii „jedenastek”.
Po upływie regulaminowego czasu
gry zanotowano remis 3:3 (gole dla
Unii: Marcin Barciak, Patryk Mańka
i Tomasz Kocoń), a karne wydawały
się nie mieć końca. Dopiero w dziewiątej kolejce pomylił się Dariusz
Knapik i do kolejnej fazy awansował
obrońca tego trofeum na szczeblu
zachodniej Małopolski.

Biało–niebiescy mogą więc skupić
się na rozgrywkach ligowych. Czy
w tym sezonie Unia skutecznie powalczy o awans? Mają w tym pomóc
powracający do klubu wychowankowie – Patryk Mańka (wcześniej Przeciszovia), Łukasz Gajewski (Skawa
Wadowice) oraz wychowanek Zgody Malec, grający ostatnio w Hejnale
Kęty – Sebastian Drebszok.
– Do drużyny dołączyło także
dwóch zdolnych juniorów. To To-

masz Dzidecki i Damian Nowotarski – wyjaśnia trener oświęcimian,
Krzysztof Barcik. – Patryk Mańka
powinien bardzo poważnie wzmocnić siłę napadu, a Łukasz Gajewski
i Sebastian Drebszok defensywną formację. Nie chciałbym mówić jeszcze o konkretnych celach,
które stawiane są przed zespołem.
Mądrzejsi będziemy po pięciu, sześciu kolejkach. Wówczas zacznie
kształtować się tabela. Poznamy
zespoły, które będą najmocniejsze
w tym sezonie. Do grona faworytów trzeba zaliczyć Halniaka Maków Podhalański i Kalwariankę.
Ciekawy jestem postawy beniaminków, które mogą namieszać

w lidze siłą rozpędu po awansie
– dodaje Krzysztof Barcik.
W porównaniu do rundy wiosennej ostatnich rozgrywek, w Unii
brakuje Piotra Surzyna, Michała Barciaka i Roberta Pacygi.
Ten pierwszy zrezygnował z gry
w oświęcimskim klubie. Michał
Barciak został wykupiony przez
Janinę Libiąż, a Robert Pacyga nie
podjął treningów. Nie wiadomo
kiedy wyleczy kontuzję Grzegorz
Błaszak, który doznał groźnego
urazu podczas turnieju o „Puchar
Ziemi Oświęcimskiej”.
Ligowa inauguracja oświęcimian
zakończyła się klasycznym falstartem. Unia uległa na wyjeździe Kalwiarance aż 2:5, a honor gości uratowali strzelcy bramek – Dariusz
Knapik oraz Daniel Boba.
– (zyg)

Unia przegrała u siebie z Przeciszovią po serii karnych i odpadła z rozgrywek Pucharu Polski
Fot. (zyg)
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Pucharowe emocje
Dariusz Kapciński zadebiutował w roli trenera Soły Oświęcim.
Dwie rundy rozgrywek Pucharu
Polski mają już za sobą drużyny z oświęcimskiego podokręgu.
Na placu boju pozostało dwóch
piątoligowców, trzy zespoły z okręgówki, dwa z klasy A i rodzynek
z klasy B.
Aż w czterech z ośmiu pojedynków
drugiej rundy o awansie do dalszych
gier musiała decydować dodatkowa
seria rzutów karnych. Tak było m.in.
podczas derbowego starcia Zaborzanki z Sołą. Piłkarze z oświęcimskich Plant wystąpili już pod wodzą
swojego nowego trenera – Dariusza
Kapcińskiego. Zastąpił on Andrzeja
Sermaka, który niespodziewanie

Korzeń wicemistrzem
świata

Wyniki pierwszej rundy PP: Pogórze Gierałtowice – KS Chełmek 1:7,
LKS Gorzów – Soła Oświęcim 3:5,
Sygnał Włosienica – Zaborzanka
0:4, Soła Łęki – Zgoda Malec 0:7,
LKS Przecieszyn – LKS Skidziń 0:6,
LKS Palczowice – Brzezina Osiek
1:7, LKS Harmęże – Orzeł Witkowice 1:8, LKS Poręba Wielka – Górnik Brzeszcze 1:2, LKS Głębowice
– Iskra Brzezinka 0:3, Solavia Grojec
– Unia Oświęcim 0:2, LKS Rajsko
– LKS Jawiszowice 2:2, w rzutach
karnych 3:4, Skawa Podolsze – LKS
Piotrowice 1:1, w rzutach karnych
0:3, LKS Bobrek – Strumień Polanka Wielka 3:0 (walkower), Puls

Srebro Pawła Korzeniowskiego podczas pływackich mistrzostw świata.
Paweł Korzeniowski przywiózł
srebrny krążek ze światowego
czempionatu, który w tym roku
rozgrywany był we włoskiej stolicy.
W Rzymie na 200 metrów motylkiem wygrał fenomenalny Amerykanin – Michael Phelps.
Wychowanek oświęcimskiej Unii,
reprezentujący obecnie warszawski AZS AWF ostatnie mistrzo-

stwa świata może zaliczyć do niezwykle udanych. Jednym słowem
– Korzeniowski wraca do gry. Jest
na dobrej drodze, aby wreszcie
wygrać z niedoścignionym reprezentantem USA. We Włoszech
jeszcze się nie udało, ale…
Paweł Korzeniowski podczas eliminacyjnego wyścigu na swoim
koronnym dystansie – 200 me-

trów delfinem okazał się najlepszy
(1.54,33), a jego plecy oglądał sam
Michael Phelps (1.54,35). Trener, Paweł Słomiński denerwował
się nawet, iż „Korzeń” narzucił
zbyt szybkie tempo. Okazało się,
że niepotrzebnie. Oświęcimianin
udowodnił, że jest w doskonałej
dyspozycji. W rzymskim półfinale ustanowił nowy rekord kraju
na 200 motylkiem – 1.53,75, wymazując swój stary rekord Polski.
Był to trzeci wynik półfinałów.
Finał był popisem Phelpsa i Korzeniowskiego. Polak znowu popłynął
szybciej od rekordu, który ustanowił w półfinale. Wygrał Amerykanin, a w walce o srebrny medal
Korzeniowski okazał się lepszy
od Japończyka – Takeshiego Matsudy. Kluczem do sukcesu okazał
się trzeci nawrót, bo na ostatnim
„Korzeń” zdystansował zawodnika
z kraju Kwitnącej Wiśni i ukończył
wyścig z czasem 1.53,23. Rezultat
Phelpsa niewiarygodny – 1.51,51.
To nowy rekord świata i jego czwarte złoto MŚ na 200 motylkiem.
Dla Pawła Korzeniowskiego to
z kolei drugi medal mistrzostw
świata na długim basenie. Przed
czterema laty w Montrealu stanął
na najwyższym stopniu podium.
W Kanadzie brakowało jednak
Phelpsa…
– (zyg)

Reklama

Rozgrywki ligowe i pucharowe odbywają się już bez seniorskiej
drużyny Hejnału Kęty, która zawiesiła działalność
Fot. (zyg)

Okiem Pepasia

na krótko przed sezonem rozstał
się z drużyną i postanowił skupić
się na prowadzeniu Szczakowianki
Jaworzno. Kapciński długo zastanawiał się przed objęciem stanowiska
trenera seniorów.
– W Sole miałem pracować z juniorami – wyjaśnia Dariusz Kapciński.
– Propozycja poprowadzenia seniorów przyszła dość nieoczekiwanie.
Ostatecznie dałem się namówić.
Jest bowiem szansa na zbudowanie
rzeczywiście silnej drużyny, która
mogłaby z powodzeniem powalczyć o upragniony awans do okręgówki. Jeżeli zajdzie taka potrzeba,
to będę się starał także pomagać
chłopakom na boisku. Wolałbym
jednak tego unikać. Dużo więcej
widać bowiem z boku i łatwiej koryguje się błędy z trenerskiej ławki
– dodaje Dariusz Kapciński.

Broszkowice – Zatorzanka 3:0 (walkower), Przeciszovia i Niwa Nowa
Wieś – wolny los.
Druga runda PP: Puls Broszkowice – KS Chełmek 4:1, LKS Skidziń
– Zgoda Malec 0:7, Orzeł Witkowice
– Górnik Brzeszcze 1:4, LKS Bobrek
– LKS Jawiszowice 2:4, Zaborzanka – Soła Oświęcim 2:2, w rzutach
karnych 4:5, Brzezina Osiek – Niwa
Nowa Wieś 2:2, w rzutach karnych
3:5, LKS Piotrowice – Iskra Brzezinka 4:4, w rzutach karnych 3:4,
Unia Oświęcim – Przeciszovia 3:3,
w rzutach karnych 7:8.
Pary trzeciej rundy: Puls Broszkowice – Soła Oświęcim, Zgoda Malec
– Niwa Nowa Wieś, Górnik Brzeszcze – LKS Jawiszowice, Iskra Brzezinka – Przeciszovia. Te spotkania
zaplanowano na 19 sierpnia.
– (zyg)

