celtyckie
brzmienie
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Osoby niepełnosprawne nie mają lekkiego
życia. To problem krajowy, który nie omija
naszego, oświęcimskiego „podwórka”.
Osoby starsze, niepełnosprawnych, a także ich rodziny nie wiedzą, gdzie mogą uzyskać fachową
pomoc i informację. Osoby zdrowe
nie mają nawet świadomości o barierach ograniczających poruszanie
się osób niepełnosprawnych. Starsza, chodząca o kulach mieszkanka
Oświęcimia, ma problemy z co-

dziennym wychodzeniem z domu.
Dla niej to cała wyprawa. Problemy
zaczynają się szybko: schody, wysokie krawężniki, wąskie przejścia
w sklepach. W dodatku po drodze
nie ma żadnej ławeczki, aby mogła
odpocząć, a tę spod klatki zabrali
sąsiedzi, bo wieczorami przesiadywała na niej głośna młodzież.

Właśnie takimi drobnymi sprawami, dla osób zdrowych często niezrozumiałymi, chce zająć się Jerzy
Raczkowski, pełnomocnik prezydenta ds. osób niepełnosprawnych.
– Dla wielu niepełnosprawnych
największym problemem jest sam
fakt wyjścia z domu, nie opuszczali
go od lat, tylko dlatego, że mieszkają zbyt wysoko – martwi się
Raczkowski.
– Tak niewiele trzeba, by to zmienić. Wystarczy, żeby administratorzy podchodzili z pełnym zrozumieniem do takich i podobnych
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Otworzyć się
na niepełnosprawność

Reklama

Oświęcim

sytuacji, by ułatwiali zamiany
mieszkań – dodaje.
Jerzy Raczkowski zamierza uświadamiać i zachęcać inwestorów do
dbania o tę grupę mieszkańców.
Monitorować inwestorów, projektantów i urzędników, by nie omijali
prawa budowlanego nakazującego
stosować rozwiązania niedopuszczające do powstawania barier
architektonicznych. Bo choć wiele jest zaległości z przeszłości, to
najgorsze jest budowanie nowych
obiektów z architektonicznymi
barierami. Jeśli w budynkach są
windy, to ludzie niepełnosprawni
nie korzystają z nich, ponieważ są
to często buble.
– Wózki inwalidzkie nie mieszczą się do nich, a jak już, to jest
za ciasno, żeby swobodnie wyjechać z niej. Są one bardziej po to,
aby spełnić wymagania narzucane
przez przepisy i uspokoić sumienie
zdrowych ludzi – mówi Jerzy Raczkowski.
Jednocześnie pełnomocnik ds. niepełnosprawnych osób podkreśla, że
jego rola nie polega na wytykaniu
błędów. – W swoich działaniach
staram się walczyć z problemami,
a nie z ludźmi. Potyczki z ludźmi
nic nie dają, nie rozwiązują żadnej
sprawy – dodaje pełnomocnik.
Dlatego wspólnie z urzędnikami
miejskimi, przedstawicielami rad
osiedli przeprowadził inwentaryzację w Oświęcimiu, by stworzyć
mapę miejsc, gdzie poruszanie się
osób na wózkach inwalidzkich jest
znacznie utrudnione. W efekcie
obniżane są krawężniki przy drogach miejskich, między innymi:
ulicy Krętej, Górnickiego, Żwirki
iWigury, Piłsudskiego, św. Barbary,
11 Listopada, Budowlanych, Łukasiewicza, Powstańców Warszawy.
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Jerzy Raczkowski zaprasza wszystkie osoby zainteresowane problemami osób niepełnosprawnych,
ich rodziny oraz opiekunów do
współpracy i deklaruje pomoc w
załatwianiu wszelkich spraw. Zależy mu na tym, aby jak najbardziej
zaktywizować te osoby. W przyszłości marzy mu się założenie
spółdzielni pracy chronionej. Jest
to zadanie trudne, ale wykonalne
i bardzo potrzebne osobom niepełnosprawnym. Będą mogli się
wykazać swoimi umiejętnościami,
poczują się potrzebni i będą mogli
w pełni wykorzystać swój intelektualny potencjał.
– In

Kontakt z pełnomocnikiem
ds. osób niepełnosprawnych
tel. 33 842 92 51
e-mail:
jerzy.raczkowski@um.oswiecim.pl

Reklama
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2 wiadomości
Uwolniony rynek

Od 1 stycznia przyszłego roku rozpocznie działalność samodzielna
samorządowa instytucja kultury
Muzeum „Zamek w Oświęcimiu”,
która powstanie w oparciu o
istniejące Zbiory HistorycznoEtnograficzne Oświęcimskiego
Centrum Kultury. Uchwałę w tej
sprawie podjęli na ostatniej sesji
radni Rady Miasta. Gotowy jest
statut przyszłej jednostki w organizacji, uprzednio zatwierdzony
przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Muzeum
otrzyma w użytkowanie zrewitalizowany zamek oraz wieżę.
Przez cały czas trwa pozyskiwanie eksponatów. Pracow-

Fot. A. Gworek

Muzealny zamek

nicy Zbiorów zwracają się do
wszystkich osób dysponujących
ciekawymi i cennymi zbiorami
o przekazywanie ich do muzeum. Tam zostaną odpowiednio
wyeksponowane i zabezpieczone,
by służyły dla dobra i edukacji
przyszłych pokoleń.
– In

Daj zwierzakowi dom!
Zapraszamy na dni otwarte schroniska dla bezdomnych zwierząt
w Oświęcimiu, które będą trwały
w dniach od 26 do 31 października. Będą one wyjątkowe, nadano
im bowiem charakter imprezy
rodzinnej. Organizatorzy zapraszają 27 października do Oświęcimskego Centrum Kultury na blok
imprez pod hasłem „Czworonożni
przyjaciele”. Następnego dnia
w schronisku będzie można za-

brać upatrzonego zwierzaka.
Podczas dni otwartych prowadzona
będzie zbiórka na rzecz zwierząt
przebywających w schronisku. Przydać się może właściwie wszystko:
koce, karma, legowiska, zabawki
dla zwierząt, kuwety, miski, obroże,
środki czystości.
Szczegóły na plakatach oraz na stronie internetowej www.ock.org.pl/.
– In

Udogodnienia na basenie

Tak wyglądają toalety przy małym
basenie, które podczas niedawnego remontu zostały dostosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zabiegał o to Jerzy Racz-

kowski, pełnomocnik prezydenta
do spraw osób niepełnosprawnych. W trakcie remontu oświęcimskiej pływalni, zarządzanej
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu, dokonano
także przeróbek dotychczasowych
szatni, wyposażono je w specjalistyczne szafki ubraniowe oraz
wykonano prace modernizacyjne
sytemu dozowania chemii basenowej, co wiązało się z montażem
urządzeń pomiarowo-regulujących
chemię basenową.
– In

Pomoc Bratnich Serc
Osoby niepełnosprawne oraz ich
rodziny nie są zostawione same
w obliczu różnorakich problemów.
Mogą liczyć na pomoc Stowarzyszenia „Bratnich Serc” dla Ludzi
Chorych w Oświęcimiu, które prowadzi bezpłatny punkt poradnictwa i wsparcia środowiskowego.
– Punkt jest kontynuacją działań
prowadzonych przez stowarzyszenie od 2006 roku. Został
uruchomiony z myślą o osobach
chorych, niepełnosprawnych,
zwłaszcza z zaburzeniami
psychicznymi i ich rodzinach.
Pracownicy punktu świadczą
nieodpłatną pomoc w problemach
socjalnych, prawnych i psychologicznych, w tym także wykonują

GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ

diagnozowanie psychologiczne
oraz pomoc w trudnych sytuacjach i mediacjach rodzinnych.
Chcielibyśmy objąć wsparciem jak
największą liczbę osób, znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej związanej z zaburzeniami
psychicznymi. Dlatego serdecznie
zapraszamy ich do nas – mówi
Sabina Szypuła, prezes Stowarzyszenia „Bratnich Serc”.
Projekt współfinansowany jest
z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej. Pomoc można uzyskać
w siedzibie stowarzyszenia przy
ul. Słowackiego 1a oraz pod numerem tel. 033 842 45 35.
– In
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W ramach akcji wyburzania „Tęczy”
i przygotowań do zagospodarownia tej części
Starego Miasta zorganizowano wyprawę pod
płytę oświęcimskiego rynku.
Ekspedycja, którą kierowała Państwowa Straż Pożarna miała dać
odpowiedź na pytanie, co kryje
się pod płytą i w jakim stanie są
podziemne korytarze. Wiedza ta
będzie bardzo pomocna przy przygotowaniu projektu zagospodarowania rynku.
Korytarz zaczyna się pod bunkrem,
na którym opiera się część „Tęczy”.
W czasie II wojny światowej był tam
schron przeciwlotniczy dla Niemców,
którzy wybudowali go w 1943 roku.
– Korytarze mają ponad dwa metry wysokości i prowadzą w stronę północną i wschodnią a także
dawnego ratusza i obecnych szaletów miejskich. Nie ma oświetlenia,
więc na pewnych odcinkach mieliśmy trudności z poruszaniem.
Zresztą tych korytarzy jest więcej,
jednak w większości są niedostęp-

Fot. A. Gworek

W skrócie

ne – relacjonuje Jan Korzeniowski,
zastępca prezydenta Oświęcimia,
który wraz z członkami Klubu
„Oświęcimska Starówka” brał
udział w zejściu do korytarzy.

czytelnicy pytają

Niepokojące zapachy
Według niektórych oświęcimian, głównie
mieszkańców osiedla Chemików, od pół roku
lub nawet dłużej, zwłaszcza w godzinach
nocnych unosi się w powietrzu bardzo
drażniący zapach wnikający do mieszkań.
Kojarzy się im z odorem wypuszczanym przez dawne Zakłady
Chemiczne Oświęcim. Są tym
faktem bardzo zaniepokojeni, a
ich podejrzenia padają na firmę
Synthos SA Niepokój naszych
Czytelników budziły również
hałaśliwe dźwięki, które dało się
słyszeć zwłaszcza wieczorem. Czy
faktycznie są podstawy do niepokoju oświęcimian? I czy ten drażniący smród pochodzi z „firmowych kominów”? Jeśli tak, to czy
jest on niebezpieczny?

Agata Kościelnik, kierownik
działu PR Synthos SA:
Synthos Dwory Sp. z o.o. odpowiednio do profilu swojej produkcji ma rozpoznane wszystkie rodzaje oddziaływań na środowisko.
Działalność spółki reguluje szereg
posiadanych pozwoleń administracyjnych, w tym także w zakresie
emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Pozwolenia te nakładają obowiązek monitorowania emisji, z czego
spółka wywiązuje się na bieżąco.
W ostatnich miesiącach nie stwier-

– Zamierzamy przeprowadzić badania geofizyczne, które pozwolą uzyskać trójwymiarowy obraz części
podziemnej całego rynku. Wtedy
będzie można powiedzieć, jak przebiega trasa korytarzy i w jaki sposób
można je wykorzystać w przyszłości
– dodaje Jan Korzeniowski.
Przy opracowywaniu koncepcji zagospodarowania Rynku Głównego
miasto przeprowadza konsultacje
z oświęcimianami w tej sprawie.
Dużo osób jest za przywróceniem
wyglądu tego miejsca z czasów przedwojennych, w propozycjach często
życzą sobie postawienia m.in. pomnika Jana Nepomucena. Tymczasem wrocławska firma przygotowuje
się do rozbiórki „Tęczy”, która zniknie z płyty rynku już w listopadzie.
Miasto sfinansuje to przedsięwzięcie
w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.
Członkowie Klubu „Oświęcimska
Starówka” od lat zabiegali o wyburzenie „Tęczy” i zrewitalizowanie całego Rynku Głównego wraz
z okalającymi uliczkami, co teraz
stało się możliwe.
– In
Ankieta na temat zagospodarowania rynku na s. 7.
dzono przekroczenia w powietrzu
dopuszczalnych stężeń substancji
charakterystycznych dla działalności firmy, w tym także takich, które
mogłyby oddziaływać intensywnym zapachem.
Pragniemy zaznaczyć, że na przestrzeni ostatnich lat teren przemysłowy w rejonie Synthos stał się
miejscem lokalizacji licznych obcych podmiotów produkcyjnych.
Na terenie należącym wcześniej do
Synthos rozpoczęło działalność kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych, prowadzących różnorodną
działalność i korzystających z własnych źródeł energii. Nie posiadamy informacji, jakiego rodzaju
paliwa stosują do swojej produkcji.
Nie mamy prawa ani obowiązku
monitorowania ich oddziaływania
na środowisko. Każdy podmiot
posiada swoje odrębne pozwolenia
administracyjne, które są jego własnością i  prowadzi działalność na
własną odpowiedzialność.
Uciążliwy hałas spowodowany
był remontem kotła prowadzonym w spółce Energetyka Dwory.
Czyszczenie części ciśnieniowej
kotła zostało już zakończone.
– In

Zapobiec grypie
Od miesiąca trwa akcja szczepień przeciw
grypie.
Szczepienia można wykonać w każdym z sześciu ośrodków zdrowia
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu. Całkowity
koszt usługi wynosi 24 zł i obejmuje badanie lekarskie, szczepionkę
i iniekcję. Dodatkowe informacje
można uzyskać w sekretariacie
ZLA i pod numerami telefonów:
33 844 42 95, 843 00 06, 843 00 68,
w godzinach od 7:30 do 15:00.
Trzeba pamiętać, że wszyscy jesteśmy zagrożeni grypą.
– Infekcja grypowa powoduje poważne powikłania prowadzące na
przykład do zapaleniem płuc. Grypę szczególnie trudno przechodzą
osoby schorowane, starsze oraz
osłabione, po przebyciu innych

chorób, jak również osoby mające na co dzień kontakty z innymi
ludźmi. Zalicza się do nich pracowników służby zdrowia, nauczycieli,
urzędników. Te osoby powinny
szczególnie rozważyć zaszczepienie się. Jeśli chodzi o dzieci, warto,
ale tylko wówczas, jeśli mają skłonności do częstych przeziębień, natomiast nie ma żadnych wskazań
o konieczności szczepienia całej
populacji dzieci. W dużej mierze
zależy to od decyzji rodziców –
mówi lekarz Wojciech Wokulski,
dyrektor ZLA w Oświęcimiu.
– Wirus grypy ciągle się zmienia,
dlatego szczepionki produkuje
się z półrocznym wyprzedzeniem
na podstawie badań i obserwacji

Światowej Organizacji Zdrowia.
Typuje ona trzy najbardziej prawdopodobne szczepy wirusa na
przyszły rok, którymi później się
szczepimy. Niestety nie zawsze to
typowanie jest trafione. Jeśli osoby
są zaszczepione na trafiony typ to
wcale nie zachorują, bo organizm
obroni się. Natomiast, jeśli trafi się
na inne szczepy bądź szczepy paragrypy, wówczas po zaszczepieniu
przechodzi się je łagodniej, objawy
nie są bardzo dokuczliwe, a ogólna gotowość organizmu do obrony
jest większa. Warto także wiedzieć,
że pamięć immunologiczna na
szczep wirusa, na który zaszczepiliśmy się jest do końca życia, ale
każdego roku panuje inny wirus
grypy, stąd konieczność doszczepiania się – kontynuuje Wojciech
Wokulski.
– In

PAŹDZIERNIK 2009

wiadomości 3
Bliżej końca

felieton

Rubieże w remoncie

Trwa remont mostu Jagiellońskiego w Oświęcimiu na drodze krajowej
nr 44. Ruch jest całkowicie wstrzymany, zaś kierowcom stojącym
w korkach „puszczają” nerwy.

Wszystko wskazuje jednak na to,
że ruch na moście Jagiellońskim
zostanie wznowiony 30 października tego roku. Wcześniej zapowiadano, że zamknięcie wstrzyma
ruch do połowy listopada.
Takie optymistyczne zapewnienia
otrzymaliśmy od wykonawcy i inwestora, czyli Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad, którzy
jednak zastrzegają, że te plany mogą
pokrzyżować niesprzyjające warunki
atmosferyczne. Jednak, jeśli wszystko pójdzie dobrze, mieszkańcy

miasta będą mogli bez problemów
i stania w korkach dojechać na groby
bliskich w listopadowe święto.
Roboty przy remoncie mostu będą
trwały nadal i zakończą się w październiku 2010 roku, jednak nie
będą już powodowały utrudnień
w ruchu. Wymieniana jest całość
wyposażenia, zabezpieczenie powierzchniowe betonu, konstrukcje
drogi na dojazdach, odwodnienie,
przekładane jest oświetlenie oraz
wykonywane są ciągi pieszo-rowerowe. Roboty obejmują siedmiu-

Oświatowe nagrody
i wyróżnienia
Uroczystość Dnia Edukacji Narodowej
była okazją do podziękowań za trud nauki
i wychowania.
Podczas uroczystej akademii nagrody i wyróżnienia od prezydenta miasta Janusza Marszałka otrzymali: Konrad Drzyżdżyk, Iwona
Zajas, Ewa Noga, Elżbieta Szkudlarek, Halina Darowska, Renata
Kaleta, Grażyna Orlikowska, Małgorzata Górowicz, Beata Masny,
Anna Chodacka, Ewa Lofek, Joanna Baruś, Agata Nasiłowska, Maria Hutny, Marek Szeląg, Wiesława
Dziedzic, Ewa Sedeńko, Grażyna
Korczyk, Stanisława Pędziwiatr,
Beata Kapcińska-Jurczyk, Renata
Dziubek, Jadwiga Hylaszek, Hanna Piekut-Stanisławska. Tytuły
nauczycieli mianowanych otrzymali: Monika Przesór, Magdalena Gutowska, Paweł Kobielusz,
Krzysztof Jakubik, Agnieszka Soj-

ka, Barbara Szal, Sylwia Nagi, a tytuły nauczycieli dyplomowanych:
Monika Kita, Urszula Krasińska,
Agnieszka Tarabuła, Małgorzata
Mamet, Barbara Sandorska, Mariola Wiktorska-Sobczyk, Krzysztof Kania, Marta Bożek, Joanna
Piecha, Grzegorz Olszewski, Ireneusz Jarosz, Jacek Cholewiński
i Iwona Ordecka.
W Oświęcimiu są dwadzieścia trzy
placówki oświatowe, w tym jedenaście przedszkoli (miejskich, publicznych i niepublicznych), sześć
szkół podstawowych, Zespół Szkół
nr 1, w którym mieści się szkoła
podstawowa – sportowa i gimnazjum z klasami sportowymi, trzy
samodzielne gimnazja miejskie
i dwa gimnazja niepubliczne.

kamila drabek

setmetrowy odcinek drogi krajowej
nr 44. Inwestorem zadania jest krakowski oddział Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad, a kontrakt opiewa na kwotę blisko 7, 4
mln zł brutto.
Natomiast remont drogi powiatowej nr 1897 z Oświęcimia do Głębowic na odcinku ulicy Zaborskiej
niebawem skończy się. Całkowity
ruch na tej ulicy zostanie wznowiony w listopadzie.
– In

– Gimnazja prowadzone przez
miasto utrzymują dobry poziom
nauczania. Osiągane wyniki z egzaminu gimnazjalnego są co roku
lepsze niż w innych szkołach w kraju i województwie, a Edukacyjna Wartość Dodana w 2009 roku
w każdym gimnazjum miejskim
świadczy o właściwej pracy szkół.
Uczniowie dobrze radzą sobie
w szkołach ponadgimnazjalnych,
kontynuują również naukę na
poziomie wyższym. Uzyskiwane
wyniki pracy edukacyjnej w gimnazjach nie mogą przesłaniać wyższych oczekiwań środowiska, dlatego w najbliższej przyszłości istnieje
konieczność dalszego doskonalenia
umiejętności nauczycieli, zwiększenie współpracy z Ośrodkiem
Doskonalenia Nauczycieli, z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
ze szkołami wyższymi i innymi
instytucjami wspierającymi pracę
szkoły – twierdzi Barbara Rokowska, dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu.
W ubiegłym roku szkolnym do
przedszkoli miejskich uczęszczało 645 dzieci, a do prowadzonych
przez osoby prawne i fizyczne 527
dzieci. 30 dzieci z naszego miasta
chodziło do przedszkoli niepublicznych w innych gminach. Łącznie wychowaniem przedszkolnym
było objętych 1 202 dzieci, co stanowi ok. 89 proc. dzieci w wieku
przedszkolnym.
Do szkół prowadzonych przez
miasto uczęszczało 3 264 uczniów,
w tym do podstawowych 2 117, do
gimnazjów 1 147, a do szkół prowadzonych przez inne osoby prawne 238 uczniów, w tym do szkoły
podstawowej 56, do gimnazjów
182. Średnio w jednym szkolnym
oddziale uczy się 21 uczniów.
– In

M

ieszkamy na zadupiu. Ten przykry wniosek nasuwa się, gdy patrzę,
jak przebiegają remonty dróg i mostów w Oświęcimiu. Gdybyśmy nie
byli postrzegani jako wyżej wymienione miejsce, to może Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie, zawarłaby inny
kontrakt z firmą pracującą przy moście Jagiellońskim?
W innych częściach kraju można zobaczyć, że przy remontach i przebudowie dróg ekipy wykonują zlecenie cały dzień lub nawet dobę. U siebie tylko
marzymy o takim obrazku, stojąc w korkach, zatruwając miasto i stopniowo
rujnując most Piastowski. Ale kto by się tym przejmował? Nikt nie pomyślał
o mieszkańcach i tych, którzy nie wiadomo po co, przejeżdżają regularnie
przez Oświęcim. Jak widać, dla krakowskich decydentów pozostajemy
sennym miasteczkiem na rubieżach województwa… Dojeżdżam do pracy
dwa razy dłuższą drogą niż dotychczas. Korzystam z mostu na Sole za
Tarniówką. Prawdopodobnie niedługo będzie wymagał remontu – widać, jak
zmieniła się jego nawierzchnia, płyty są już nierówne, a tiry bynajmniej nie
zwalniają na tym odcinku. Może powinniśmy być przygotowani, że niedługo
po otwarciu Jagiellońskiego, zostaną zamknięte inne sąsiednie mosty i nadal
będziemy stać w korkach? Ale na razie nie ma co o tym myśleć, bo pogoda,
jak można się było tego spodziewać, w październiku się psuje, asfaltu na
Jagiellońskim nie widać, a nawet jak położą, to pewnie po pierwszych mrozach dziury wyjdą, jak to zwykle u nas bywa…
A dziś przejazd przez Oświęcim jest przedsięwzięciem strategicznym – trzeba
kombinować, którędy o danej porze będzie najszybciej. Dodatkowo mamy
atrakcję w postaci remontu ul. Zaborskiej i kombinowanie przy zjeździe z
obwodnicy, czy z Batorego skręcić w prawo, czy nie będzie maszyn, ekstremalnego zwężenia jezdni i czy znajdzie się kawałek wolnego pobocza, aby
samochody mogły się minąć. Pogoda sprawia, że jedzie się przez piękne
gliniane błotko. Jak to na zadupiu bywa…

felieton

Z drugiej strony

R

emont mostu Jagiellońskiego na pewno znacznie utrudnił nam życie.
Przejazd z jednej strony Soły na drugą zajmuje sporo czasu. A czas,
szczególnie dzisiaj jest w cenie. Denerwujemy się i frustrujemy, stojąc
w korkach. A przecież od dawna było wiadomo, że remont jest nieunikniony.
Może warto zmienić nastawienie, bo w końcu to tylko trzy miesiące, a jakimś pocieszeniem niech będzie fakt, że w korkach stoi się jak Polska długa
i szeroka – od Gdańska przez Warszawę do Krakowa, które trudno nazwać
prowincją. Poza tym nie jesteśmy chyba takim zadupiem, skoro GDDKiA
wykona remont za 7,5 mln zł, a w planach ma remont ul. Fabrycznej za
kolejne grube miliony. Krótko rzecz biorąc, nie ma tego złego, co by na dobre
nie wyszło.
Niepoprawny Optymista
Reklama
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4 wiadomości
Przestrzeń miasta
W ostatnich dwóch tygodniach września Oświęcim gościł
grupę uczestników międzynarodowych warsztatów z udziałem
studentów architektury oraz nauczycieli akademickich Politechniki Krakowskiej a także uczelni partnerskich – holenderskiej
TU Delft Rotterdam i niemieckiej HAWK Hamburg.
Celem pracy studentów było
podjęcie tematów studialno-projektowych związanych z formułowaniem wizji przyszłego rozwoju miasta Oświęcim. Mimo iż
ślady tragicznej historii z okresu
II wojny światowej są obecne
w naszym mieście, to rozważania na temat przyszłego rozwoju
powinny, zdaniem organizatorów warsztatów, koncentrować
się na poszukiwaniu i kreowaniu
wizji atrakcyjnego miasta nowej generacji – „miasta wiedzy”,
ukształtowanego odpowiednio
do potrzeb i aspiracji przyszłych
pokoleń. Projekty i koncepcje
konsultowane były i z przedstawicielami społeczności lokalnej
Oświęcimia, władz samorządowych, ekspertów i mieszkańców,
w tym także grup o specjalnych
potrzebach: osób niepełnosprawnych, starszych i dzieci.

O
idei
warsztatów
oraz
urbanistycznych
problemach Oświęcimia i pomysłach ich rozwiązania rozmawiamy z dr Kingą Racoń-Leją,
koordynatorem projektu „Sprostać konsekwencjom
II wojny światowej: projektowanie urbanistyczne
we współczesnych miastach europejskich”.
Skąd pomysł na temat warsztatów? Minęło już 70 lat od rozpoczęcia wojny, teoretycznie odbudowano już zgliszcza po niej. Czy
mimo tego pozostało dużo do
zrobienia w kwestii polepszenia
warunków życia w przestrzeni
publicznej?
Kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej skłania do refleksji
również nad wpływem wojny na
przestrzeń współczesnych miast
europejskich. Problematyka warsztatów i dedykowanie pierwszej ich
edycji właśnie miastu Oświęcim
narodziła się w Holandii z inicjatywy architekta Barbary Starzyńskiej, wywodzącej się z Oświęcimia
i jej męża, artysty Hansa Citroena,
którzy od lat badają relacje i wpływ
tragicznej historii na miasto.
Temat w szerszym ujęciu pod nazwą „Sprostać konsekwencjom II
wojny światowej: projektowanie
urbanistyczne we współczesnych
miastach europejskich” podjęty
został przez Politechnikę Krakowską – zespół pod kierunkiem
prof. Krzysztofa Biedy z Wydziału Architektury, który wystąpił
o grant z Programu Erasmus (na
tzw. Kurs Intensywny), zapraszając
do udziału w warsztatach uczelnie
partnerskie z Holandii TU Delft
i Niemiec HAWK Hildesheim.
Kolejne warsztaty planowane są
w następnych latach w miastach
również dotkniętych przez wojnę,
choć w odmienny niż Oświęcim
sposób, tj. w Rotterdamie i Hamburgu. II wojna światowa dotknęła Oświęcim w sposób szczególny,
pozostawiając bardzo trudne do
zintegrowania w przestrzeni miejskiej miejsca masowej zagłady.

Jakie problemy urbanistyczne
w Oświęcimiu wysuwają się na
pierwszy plan?
Miasto zostało znacznie rozbudowane w okresie okupacji niemieckiej. Oprócz miejsc związanych
z KL Auschwitz-Birkenau powstały nowe elementy urbanistyczne,
jak osiedle Chemików, a przede
wszystkim rozległy obszar przemysłowy na wschodzie miasta.
Efektem arbitralnych decyzji planistów niemieckich jest znaczne
rozprzestrzenienie nie najlepiej
powiązanych obszarów miasta na
osi wschód-zachód. Stanowi to do
dzisiaj istotny problem w planowaniu rozwoju miasta.
Studenci z niezwykłą pasją i zaangażowaniem przez pierwszy
tydzień warsztatów próbowali poznać Oświęcim i jego mieszkańców.
Teoretyczne założenia w zetknięciu
z ich osobistym doświadczeniem
miasta zaowocowały szeregiem
map, szkiców i obrazów Oświęcimia, rodząc liczne ciekawe wnioski.
Reklama

Jednym z nich jest odkrycie wielu miejsc pustych, pozbawionych
funkcji, niewykorzystanych, a położonych wewnątrz miasta – jak
choćby obszary pomiędzy centrum
a osiedlem Chemików, tereny przy
dworcu PKP czy wreszcie znaczne
fragmenty obszaru dawnych zakładów chemicznych.
Drugą istotną obserwacją było odkrycie bogatych „zasobów” dziedzictwa przemysłowego – budynków i terenów poprzemysłowych.

Takich obiektów jest w mieście
wiele, jak choćby hala dawnych zakładów Krupp’a. Budynek ten spotkał się ze szczególnym zainteresowaniem studentów holenderskich,
którzy w swoim kraju stykają się
z licznymi przykładami wspaniałych obiektów architektonicznych
realizowanych z wykorzystaniem
starych budynków poprzemysłowych.
W którym miejscu studenci widzą
największy potencjał w Oświęcimiu?
Atrakcyjne budynki poprzemysłowe mogą stać się szansą nowego rozwoju miasta. Rozrzucone
w jego strukturze mogą przyciągnąć potencjalnych inwestorów
z zewnątrz, ale również pełnić
liczne funkcje dla potrzeb mieszkańców, stać się miejscami spotkań, rekreacji, kultury, wpisać
się w nową przestrzeń publiczną.
Właśnie przestrzeń publiczna
może zintegrować Oświęcim –
zielone parki, ciągi piesze, nowe
rozwiązania komunikacyjne mogą
dać szansę miastu na pozbycie się
terenów pustych i zaniedbanych.
Proszę przedstawić krótko najciekawszy projekt, który powstał
podczas warsztatów.
Projekty studentów nie dają konkretnych rozwiązań, czasem zastanawiają, czasem prowokują do
dyskusji nad przestrzenią miasta.
Na zauważenie zasługują niewątpliwie rozwiązania poszukujące
kontynuacji przestrzeni publicznych. Wspólna przestrzeń łącząca
dworzec z Państwowym Muzeum
Auschwitz-Birkenau i prowadząca dalej po szlakach więźniów do
centrum miasta, a nawet do strefy
przemysłowej to jeden z pomysłów
na zatrzymanie turystów w mieście. To próba pokazania również
innego obszaru miasta, a przez to
szansa dla jego mieszkańców na
nową bazę hotelową i turystyczną,

na nowe miejsca pracy. Pomysł ten
wspierały propozycje nowych rozwiązań komunikacji zbiorowej na
kierunku wschód-zachód, jak np.
kolejka typu „monorail” czy też
nowe przystanki kolei podmiejskiej na istniejącej trasie.
Innym pomysłem jest również stworzenie dużego ośrodka naukowego,
który wspierałby rozwój Oświęcimia jako miasta ery poprzemysłowej – „miasta wiedzy”. Jako możliwą
lokalizację dla nowych funkcji naukowo-badawczych studenci często
wskazywali na tereny po zachodniej
stronie Soły, pomiędzy rzeką a linią
kolejową.
Studenci podkreślali wreszcie walory krajobrazowe Oświęcimia:
liczne zbiorniki wodne, piękne
tereny zielone w mieście, atrakcyjne obszary zieleni wzdłuż rzek.
Pojawiły się propozycje lepszej
integracji tych elementów krajobrazu miasta i wykorzystania ich
potencjału jako istotnego czynnika atrakcyjności Oświęcimia dla
mieszkańców i odwiedzających.
Podsumowując warsztaty – jaka
wizja rozwoju Oświęcimia byłaby
najwłaściwsza według uczestników warsztatów?
Nie ma jednej propozycji. Zaletą
programu stało się rozpoczęcie
poszukiwań, nowe spojrzenie na
miasto. Warsztaty badały problemy miasta, dotknęły możliwych
rozwiązań, stawiając więcej pytań
niż odpowiedzi.
Miasto Oświęcim niewątpliwie potrzebuje wizji nowych przestrzeni
miejskich i to chyba najważniejszy wniosek, który zrodził się na
warsztatach. Nadzieję na przyszłość rodzi liczny udział władz
miasta, prezydenta i zastępcy prezydenta, radnych i lokalnej społeczności w towarzyszącej warsztatom dyskusji.
Dziękuję za rozmowę.
– In
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wiadomości 5
Edukacyjne wymiany
Dwudziestoletnia współpraca pomiędzy
Oświęcimiem i Dachau obchodzona była nie
tylko kulturalnie i artystycznie.
Uczniowie z Powiatowego Zespołu nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu
wybrali się do swoich partnerów
z zaprzyjaźnionej Berufsschule
w Dachau.
Była to już 20. jubileuszowa wymiana. Okrągła rocznica współpracy obu szkół sprawiła, że
wizyta upłynęła pod znakiem podsumowań, refleksji i wspomnień.
W szkole w Dachau zorganizowano uroczyste spotkanie, w którym uczestniczyli: konsul Elżbieta
Sobotka, burmistrz Dachau Peter
Bürgel, starosta Dachau Han-

sjörg Christmann, przedstawiciel
Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży Natalia Hoffmann. Tematem forum dyskusyjnego była
długoletnia współpraca i wspólna
historia obu miast.
– Wszyscy byli zgodni co do tego,
że kontakty młodzieży obu krajów
są bardzo ważne, sprzyjają zrozumieniu, prowadzą do budowania
wspólnej Europy, do myślenia pozbawionego stereotypów. Na szczególne podziękowania zasługuje
Stanisława Zajas, emerytowana
nauczycielka, która była animatorem długoletniej współpracy oraz

Robert Baaras, były nauczyciel ze
szkoły w Dachau, pomysłodawca
wymiany i wieloletni prowadzący
wymianę – mówi Bogusława Bebak dyrektor oświęcimskiego PZ
nr 4, która wraz z młodzieżą przebywała w Dachau.
Uczniowie mieli zapewnione
mnóstwo atrakcji, takich jak: wyjazd do Salzburga i zwiedzanie
miasta rodzinnego Mozarta, zwiedzanie kopalni soli w Berchtesgaden, wypoczynkowego domu Hitlera Kehlsteinhaus znajdującego
się na wysokości 1800 m n.p.m.
w Alpach oraz wycieczkę do Monachium, gdzie podziwiali „Świat
BMW” oraz Olimpiapark. Młodzież zobaczyła także były obóz
koncentracyjny w Dachu oraz
złożyła kwiaty na grobie poległych
Polaków na Leitenbergu. Opiekę
nad uczniami sprawowały organizatorki wymiany Ewa Górska oraz
Katarzyna Żmudka.
– In

Poznaj swojego dzielnicowego cz.2
Przed Państwem druga 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 się zwrócić z naszym problemem.
Gdy nie można czekać na dyżur danego dzielnicowego, można się zwrócić także do kierownika rewiru dzielnicowych, asp. Tomasza Balona,
tel. 33 847 52 03.
Możecie Państwo wybrać najlepszego dzielnicowego 2009 roku.
Głosować można na stronie internetowej KPP Oświęcim
www.oswiecim.policja.gov.pl/.
asp. Maciej Górka, tel. 33 847 52 37
Rejon służbowy: osiedle Zasole nr I, ulice: Obozowa
od 1 do 47(nieparzyste), Krzywa, Więźniów Oświęcimia, Powstańców Warszawy, Pileckiego, Jaracza,
Leszczyńskiej, Kolbego, Legionów od nr. 84 do ul.
Żołnierzy Września, Wyzwolenia nr 17 i 19, Skośna,
Żołnierzy Września, Spółdzielców, Kalicińskiego.
Punkt przyjęć interesantów: Rada Osiedla Zasole, ul. Obozowa – każdy
czwartek w godz. 17:00–19:00.
mł. asp. Zbigniew Sawicki, tel. 33 847 52 34
Rejon służbowy: ulice: Andersena, Brzechwy, Chopina, Dąbrowskiego od 1 do 59 (nieparzyste), Fika,
Górnickiego, Harcerska, Klucznikowska, Korczaka,
Kościelna, Kownackiej, Krasickiego, Łączna, Mała,
Makuszyńskiego, Piasek, Piłsudskiego, plac Rybny,
plac ks. Skarbka, Solna, Spadzista, Szelburg-Zarębiny, Wojska Polskiego,
Wysoka, Wysokie Brzegi od 2 do 30 A (parzyste) oraz od 1 do 9 (nieparzyste), Zamkowa, Żwirki i Wigury.
Punkt przyjęć interesantów: Rada Osiedla Stare Miasto, Rynek Główny
2 – każdy czwartek w godz. 17:00–19:00.

Zachować
dobre tradycje
Piotr Kućka, były dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Mistrzostwa
Sportowego i Technicznych nr 2
w Oświęcimiu
Zespół, którym kierowałem przez
ostatnie 10 lat powstał w wyniku
połączenia dwóch różnych szkół –
technicznej i mistrzostwa sportowego. Po latach wspólnej pracy i kompromisów udało się z nich stworzyć
jeden sprawnie działający organizm.
Wizytówką szkoły są dzisiaj olimpijczycy: chemicy, pływacy i łyżwiarze, osiągający sukcesy w kraju
i za granicą. Sportowcy to czołowi
zawodnicy kadry narodowej. Szkoła mistrzostwa sportowego świętuje
kolejny raz pierwsze miejsce w kraju w pływaniu. A 10 lat temu zaj-

mowaliśmy ostatnią siódmą lokatę
wśród szkół tego typu. Nie byłoby
to możliwe bez odpowiedniego zespołu fachowców trenerów. Muszę
podkreślić, że praca dydaktyczna
z uczniami zawodnikami też wymaga określonych umiejętności.
Nasi nauczyciele nie boją się wyzwań i indywidualizacji pracy. Jest
to duży atut naszej szkoły. Ciekawą
ofertą dla młodzieży o szczególnych
zainteresowaniach były prowadzone
przez nas klasy wojskowe.
Należy też pamiętać o tym, że inwestycje w obiekty sportowe przy
szkole to przykład współpracy
trzech samorządów: miasta, powiatu i województwa.
Z końcem sierpnia br. upłynęła moja
II kadencja na stanowisku dyrekto-

Baza dla uczniów
Zakończono
gruntowną
modernizację
skrzydła wschodniego budynku internatu przy Powiatowym Zespole nr 2
w Oświęcimiu.
60 uczniów szkoły może mieszkać w 29 nowych, komfortowo
urządzonych pokojach mieszkalnych dwu- lub czteroosobowych
z własnym węzłem sanitarnym.
Nie zapomniano o uczniach niepełnosprawnych – dla nich przygotowano pokoje zlokalizowane
na parterze. Inwestycja modernizacji dwupiętrowego skrzydła budynku realizowana była w trzech
etapach. Trwała od października

2007 roku do sierpnia tego roku.
Kosztowała prawie 4 mln zł, z czego 1 mln 498 tys. 464 zł pochodziło
z Oświęcimskiego Strategicznego
Programu Rządowego, 480 tys. zł
z Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Oświęcimiu, a 1 mln 974 tys. 396
zł pokrył budżet powiatu oświęcimskiego.
– In

ra. W związku z tym pragnę podziękować wszystkim za lata owocnej
współpracy dla dobra polskiego
sportu i oświęcimskiej oświaty. Kierując powiatową „Dwójką” wielokrotnie przeżywałem wspaniałe
chwile, gdy nasi uczniowie osiągali
sukcesy w nauce, czy też w sporcie.
Bez współpracy z gronem pedagogicznym, rodzicami, przyjaciółmi
szkoły nie udałoby się osiągnąć
tego wszystkiego. Bez Państwa
wsparcia o poprawnym funkcjonowaniu szkoły nie byłoby mowy,
dlatego raz jeszcze dziękuję za to
udane 10 letnie przedsięwzięcie.
Szczególne słowa pożegnania kieruję do uczniów i absolwentów
powiatowej dwójki. Nie dane mi
było spotkać się z Wami. Moi Drodzy – życzę Wam spełnionych marzeń i pomyślnych wiatrów. Mam
nadzieję, że szlaki naszych życiowych wędrówek jeszcze nie raz się
spotkają – Wasz kolega, absolwent
„chemika” z roku 1975.

Śladami
bohatera

mł.asp. Marek Łata, tel. 33 847 52 35
Rejon służbowy: ulice: Wąwóz, Zaborska, Pilata, Olszewskiego od 1 do 21 (nieparzyste), Śniadeckiego od
1 do 39 (nieparzyste), Tysiąclecia od 23 do 65 (nieparzyste), Nojego, Matejki, Łukasiewicza, Zawidzkiego,
Smoluchowskiego, Marchlewskiego, Czarnieckiego.
Punkt przyjęć interesantów: Rada Osiedla Zachód – druga środa miesiąca, godz. 18:00
mł.asp. Żaneta Byrgiel, tel. 33 847 52 35
Rejon służbowy: ulice: Józefa Bema od 21 do 37 (nieparzyste), Chrobrego, Dąbrowskiego od 46 do 56 (parzyste), Kusocińskiego, Olszewskiego od 23 do57 (nieparzyste), Mieszka I, Partyzantów, Mendelejewa,
Słowackiego od 25 do 65 (wszystkie), M.C.Skłodowskiej, ks. Staszica,
Śniadeckiego od 2 do 24 (parzyste), Tysiąclecia od 1 do 21 (nieparzyste), Wróblewskiego, Chemików nr 3.
Punkt przyjęć interesantów: Rada Osiedla Wschód, ul. Olszewskiego 43
– drugi czwartek miesiąca, godz. 17:00.
st.asp. Janusz Olszewski, tel. 33 847 52 35
Rejon służbowy: ulice: Józefa Bema od 1 do 19
(nieparzyste) i od 2 do 8 (parzyste) oraz 18 i 20,
Chemików od 20 do 40 (parzyste), Gałczyńskiego,
Kochanowskiego, Kopernika, Kwiatowa, Bohaterów
Monte Cassino, Obrońców Westerplatte, Ogrodnicza,
Okrzei, Olszewskiego od 2 do 56 (parzyste), Porębskiego, Pilata (nieparzyste), Reymonta, Reja, Różana, Rydla, Słowackiego od 1 do 23 (nieparzyste) oraz od 2 do 30 (parzyste), Sobieskiego, Tuwima, Wyspiańskiego,
Zielona, Zaborska od 29 do 53 (nieparzyste), Rowerowa.
Punkt przyjęć interesantów: Rada Osiedla Południe, ul. Wyspiańskiego
9 – pierwszy czwartek miesiąca, godz. 17:00.

Ponad 120 zuchów i harcerzy wzięło
udział w tegorocznym Turystycznym
Zlocie Hufca ZHP Oświęcim
„Śladami Edmunda Wilkosza”.
Gromady i drużyny oświęcimskiego hufca spotkały się w Zarzeczu nad Jeziorem Żywieckim w dniach 25–27 września.
Celem imprezy, oprócz wspólnej zabawy, było zapoznanie
z postacią kolejnego kandydata na nowego bohatera hufca
– Edmunda Wilkosza, byłego komendanta hufca, sportowca,
żołnierza poległego pod Monte Cassino.
Poznanie postaci Edmunda Wilkosza to drugie spotkanie
z cyklu „Szukamy nowego bohatera dla hufca Oświęcim”.
Podczas poprzedniego spotkania prezentowana była sylwetka
rotmistrza Witolda Pileckiego. Kolejna prezentacja odbędzie
się w przyszłym roku.
Więcej o działalności Hufca ZHP w Oświęcimiu na
www.oswiecim.zhp.pl/. 		
					
– In
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6 wiadomości
wieści z oświęcimskiego ratusza

Przewodniczący PE
w Oświęcimiu

Fot. M. B.

Nowy przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek oraz prof. HansGert Pöttering, pełniący tę funkcję w latach
2007–2009, odwiedzili w dniach 18–19
września 2009 r. Oświęcim oraz były KL
Auschwitz.

Przypomnijmy
rtm. Witolda Pileckiego
7 października 2009 r. miasto Oświęcim przystąpiło do zainaugurowanej w styczniu 2008 r. akcji społecznej „Przypomnijmy
o Rotmistrzu" („Let's Reminisce About Witold Pilecki”).
Jednym z głównych celów kampanii jest ustanowienie 25 maja europejskim Dniem Bohaterów Walki
z Totalitaryzmem. Niedawno siedmiu byłych więźniów KL Auschwitz zwróciło się do opinii publicznej
i mediów z apelem o wsparcie dla projektu europejskiego święta w rocznicę stracenia rtm. Witolda Pileckiego – bohatera z Auschwitz.
Oto treść apelu:

Szanowni Państwo,
4 września 2009 r. Michał Tyrpa z
Fundacji Paradis Judaeorum zwrócił się do nowo wybranych polskich posłów do Parlamentu Europejskiego z prośbą o dołożenie
starań celem ustanowienia 25 maja
– rocznicy śmierci twórcy konspiracji w KL Auschwitz – europejskim Dniem Bohaterów Walki z
Totalitaryzmem. O ustanowienie
tego święta Fundacja Paradis Judaeorum zabiega od początku 2008 r.
w ramach akcji społecznej „Przypomnijmy o Rotmistrzu” („Let’s
Reminisce About Witold Pilecki”).
8 września br. z listem wyrażającym poparcie dla projektu zwrócił
się do europosłów Grzegorz Rosengarten, prezes Chrześcijańskie-

go Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich.
Mimo upływu miesiąca, znakomita większość polskich posłanek
i posłów do Parlamentu Europejskiego nie zechciała odpowiedzieć
na pytanie, czy w sprawie unijnego
święta w rocznicę stracenia rtm.
Pileckiego można liczyć na ich poparcie. W związku z tym, my, niżej
podpisani byli więźniowie KL Auschwitz zwracamy się do mediów
i opinii publicznej z apelem o składanie podpisów pod petycją do europosłów, która dostępna jest pod
adresem www.petycje.pl/4376/.
Przypomnijmy o Rotmistrzu.
Trzeba dać świadectwo.

Podpisali:
Jerzy Bielecki, były więzień
KL Auschwitz nr 243, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata,
Zbigniew Blok, były więzień
KL Auschwitz nr 1195,
Kazimierz Piechowski, były więzień KL Auschwitz nr 918,
były żołnierz Związku Organizacji
Wojskowej,
Józef Stós, były więzień
KL Auschwitz nr 752,
Władysław Szepelak, były więzień
KL Auschwitz nr 168061,
Edmund Szewczyk, były więzień
KL Auschwitz nr 1498,
Kazimierz Zając, były więzień
KL Auschwitz nr 261.

W sobotni poranek goście złożyli
wieńce pod Ścianą Śmierci w Miejscu Pamięci KL Auschwitz. Towarzyszyli im dyrektor muzeum Piotr
Cywiński i prezydent Oświęcimia
Janusz Marszałek. W piątek wieczór obaj przewodniczący wspólnie
z byłym więźniem KL Auschwitz
i Buchenwald Marianem Turskim
i Christophem Heubnerem, wice-

prezydentem Międzynarodowego
Komitetu Auschwitz wzięli udział
w panelu „Europa utracona, Europa odrodzona", przygotowanym
przez Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w ramach projektu
„1939/1989. Czas winy i czas nadziei”.

Można wnosić uwagi
do planu
zagospodarowania
Starego Miasta

przetarg
nieograniczony
na nieruchomości

Projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
dla całego obszaru miasta Oświęcimw granicach administracyjnych
z wyłączeniem obszaru położonego pomiędzy ulicami Zatorską,
Zaborską, Królowej Jadwigi
i Batorego, a także obszarów,
dla których znajdują się w opracowaniu oraz obowiązują miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, będzie
wyłożony do publicznego wglądu
do 30 października 2009 r.
w Wydziale Urbanistyki
i Architektury UM, ul. Jagiełły 23,
II piętro pokój nr 24,
w dni pracy urzędu:
w poniedziałki, środy, czwartki
od 9.00 do 15.00,
wtorki od godz. 9.00 do 16.00,
piątki od godz. 9.00 do 13.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie miejscowego
planu rozwiązaniami odbędzie się
20 października 2009 r. w siedzibie Urzędu Miasta, ul. Zaborska
2 I piętro sala nr 15 o godzinie
14.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy,
każdy, kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie miejscowego
planu może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie
do Prezydenta Miasta Oświęcim
z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 14 listopada 2009 r.

Prezydent Miasta Oświęcim
ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości
gruntowych niezabudowanych
znajdujących się w krakowskiej
specjalnej strefie ekonomicznej
podstrefie: Oświęcim położonych
przy ul. Fabrycznej w Oświęcimiu
obejmujących działki:
1. działka pgr 717/2 o pow.
2.5674 ha – cena wywoławcza
nieruchomości wynosi:
2. 463.164,00 zł netto (słownie:
dwa miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt
cztery złote),
2. działka pgr 717/4
o pow.2.5573 ha – cena wywoławcza nieruchomości wynosi:
2.453.474,00 zł netto (słownie:
dwa miliony czterysta pięćdziesiąt
trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery złote).
Przetargi odbędą się w dniu 24
listopada 2009 r.:
– na działkę pgr 717/2 o
pow.2.5674 ha o godz. 11.00,
wadium wynosi 450.000,00 zł
(słownie: czterysta pięćdziesiąt
tysięcy złotych),
– na działkę pgr 717/4 o pow.
2.5573 ha o godz. 12.00,
wadium wynosi 400.000,00 zł
(słownie: czterysta tysięcy złotych), w siedzibie Urzędu Miasta
Oświęcim, ul. Zaborska 2 pokój
nr 15.
Wpłata wadium winna nastąpić
w pieniądzu (przelew) w terminie
do dnia 17 listopada 2009 r.
Dodatkowych informacji
można zasięgnąć pod nr. tel.
33 842 92 18, lub na stronie
internetowej www.um.oswiecim.pl
zakładka Nieruchomości – ogłoszenia.
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wiadomości 7
Piękny ogród

Konsultacje w sprawie rynku

Rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy
ogród i balkon. Jego organizatorem był
Urząd Miasta.

Urząd Miasta Oświęcim zaprasza
mieszkańców miasta do dyskusji nad
koncepcją zagospodarowania rynku
Starego Miasta.

Pierwsze miejsce w kategorii ogród przyznano Danucie Chałupnik, drugie Ewie Fehlemann, a trzecie Filomenie Bace. W kategorii balkon zwyciężyła Ewa Wiśniowska, drugie miejsce zajęła Renata Kopytko, zaś trzecie
Janina Bryś.
Ponadto przyznano wyróżnienia, które w kategorii ogród otrzymali:
Witold Panfil, Danuta i Andrzej Polakowie, Józef Szczepanek, Wanda
Olearczyk, Elżbieta i Władysław Szymeczkowie, Irena Ryszka, Bożena Luranc, Stanisław Olbrycht, a w kategorii balkon Urszula Durka i Mirosław
Iżyczek.

– Zachęcam do wypełnienia ankiety, w której możecie Państwo
wypowiedzieć się na temat – jak Państwa zdaniem powinien wyglądać przebudowywany rynek. Państwa sugestie będą przekazane
projektantom jako istotny materiał źródłowy – mówi prezydent
Janusz Marszałek.
– Wyburzenie „Tęczy” stwarza możliwość powrotu do dawnej
świetności rynku, miejsca znaczącego w skali miasta i regionu. To
okazja powrotu do tradycji i ciągłości kulturowej, które każdemu
mieszkańcowi Oświęcimia są na pewno bliskie. Chcielibyśmy, aby
rynek na nowo stał się wizytówką miasta, miejscem chętnie odwiedzanym i tętniącym życiem zarówno w dni powszednie, jak
i świąteczne, przystosowanym do codziennych aktywności, jak
i okazjonalnych lub ważnych wydarzeń. Proszę o włączenie się do
dyskusji nad przyszłością najważniejszego miejsca naszego miasta,
które dla nas wszystkich jest wspólnym dobrem – dodaje prezydent. Spora część ankiet została skierowana do mieszkańców Starego Miasta. W jej roznoszenie zaangażowali się przedstawiciele
Klubu „Oświęcimska Starówka”.

Ogród p. Danuty Chałupnik

Pomogą przy budowie PSP
Miasto Oświęcim wesprze finansowo budowę nowej siedziby Państwowej Powiatowej
Straży Pożarnej kwotą 500 tys. zł.
Pozwoli to na szybsze zakończenie
inwestycji i przeniesienie siedziby
straży z ul. Więźniów Oświęcimia.
Obecna lokalizacja strażnicy jest
bardzo uciążliwa dla mieszkańców
z pobliskich bloków, zwłaszcza
w sytuacji wyjazdu strażaków do
działań operacyjnych w godzinach

nocnych. To nie jedyna pomoc,
bowiem miasto finansuje także budowę kanalizacji sanitarnej. Inwestycja, którą prowadzi spółka miejska Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji zakończy się jeszcze
w tym roku.

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

4.11 w godz. 13.00–15.00
Andrzej Jakubowski

Komisja Ochrony Zdrowia,
Środowiska i Pomocy Społecznej
Komisja Rewizyjna

18.11 w godz. 13.00–15.00

Andrzej Jastrząb

Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta
Komisja Rewizyjna

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

WIEŚCI Z RATUSZA
PRZYGOTOWAŁA KATARZYNA KWIECIEŃ

Prosimy o zwrot ankiet w terminie do 26 października 2009 roku na adres redakcji Głosu Ziemi Oświęcimskiej ul. Śniadeckiego 24 lub do Urzędu Miasta w Oświęcimiu, ul. Zaborska 2 (pok. nr 1).
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8 kultura
21.10 godz. 9:00 i 11:30
„Projekt Sofokles” – spektakl dla
młodzieży szkolnej
22.10 godz. 18:30 Projekcja
filmu „Antychryst” w ramach DKF
„Reksio”, prod. duńsko-niemieckofrancuska, 2009 r., reż. Lars von
Trier, 100 min.
23.10 godz. 19:00 „Stare Dobre
Małżeństwo” – koncert
28–29.10 godz. 15:30 „Bajeczki
Skrzata Kropeczki” – przegląd
twórczości artystycznej przedszkoli
29.10.2009 godz. 18:30 Projekcja filmu „Baader–Meinhof”
w ramach DKF „Reksio”, prod.
niemiecko-francusko-czeska,
2008 r., reż. Uli Edel, 150 min.
4.11 godz. 8:15 i 12:00 „Sposób
na Alcybiadesa” – spektakl dla
młodzieży szkolnej
4.11 godz. 10:15 „Kopciuszek” –
spektakl dla dzieci
4.11 godz. 18:00 Kabaret „Łowcy.B”
5.11 godz. 18:30 Projekcja
filmu „Dzieci Ireny Sendlerowej”
w ramach DKF „Reksio”, prod.
amerykańsko-polska, 2009 r.,
reż. John Kent Harrison, 95 min.
6.11 „Kordian” – spektakl dla
młodzieży szkolnej
11.11 godz. 16:00 Projekcja
filmu „Generał Nil” w 91. rocznicę
odzyskania niepodległości, prod.
polska, 2008 r., reż. Ryszard
Bugajski, 125 min.
12.11 godz. 18:30 Projekcja
filmu „Eden” w ramach DKF
„Reksio”, prod. polska, 2009 r.,
reż. Feliks Falk, 100 min.
13.11 godz. 17:00 „Pogodzić się
ze światem” – Zaduszki Poetyckie – program poetycko-muzyczny
oparty na tekstach Edwarda Stachury w wykonaniu grupy żywego
słowa Infinitas i grupy wokalnoinstrumentalnej Wariant M
15.11 godz. 17:00 „Zemsta
nietoperza” – operetka w 3 aktach
w wykonaniu artystów Opery
Śląskiej w Bytomiu
16.11 „Emigranci” – spektakl dla
młodzieży szkolnej
19.11 godz. 18:30 Projekcja
filmu „Jeszcze nie wieczór” w
ramach DKF „Reksio”, prod. polska, 2007 r., reż. Jacek Bławut,
95 min.
20.11 „Tajemniczy ogród” –
spektakl dla młodzieży szkolnej

w wykonaniu artystów Teatru
im. Aleksandra Sewruka w Elblągu
21.11 godz. 18:00 „Beltaine&Comhlan Celtic Motion Project”
– barwne widowisko muzycznotaneczne w wykonaniu zespołu
muzycznego „Beltaine” i grupy
tanecznej „Comhlan”
23.11 „Tango” – spektakl dla
młodzieży szkolnej
24.11 godz. 9:00 i 11:30
„Przygody Sindbada Żeglarza” –
spektakl dla młodzieży szkolnej
w wykonaniu artystów Teatru
Lalek Banialuka w Bielsku-Białej
25.11 „Dziady” – spektakl dla
młodzieży szkolnej
26.11 godz. 9:00 i 11:30 „Opowieść wigilijna” – spektakl dla
młodzieży szkolnej
26.11 godz. 18:30 Projekcja
filmu „Zniknięcie” w ramach
DKF „Reksio”, prod. norweskoszwedzko-niemiecka, 2008 r.,
reż. Erik Poppe, 115 min.
27.11 „Holocaust” – spektakl dla
młodzieży szkolnej
27.11 godz. 18:00 „Henryki
2009” – przegląd filmów zrealizowanych w Amatorskim Klubie
Filmowym „Chemik” w 2009 roku
Galeria „Tyle światów”
do 25.10 „Nowy Dwudźwięk”
– wystawa sztuki współczesnej
artystów z Dachau i z Oświęcimia
(II część wystawy prezentowana jest
w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży, ul. Legionów 11)
30.10–16.11 „Takie tam” –
wystawa fotografii Wojciecha
Osieckiego
Zamek – Zbiory Historyczno-Etnograficzne, ul. Zamkowa 1
do 22.11 „Oświęcim w pierwszych dniach II wojny światowej.
Ludzie, czasy, wydarzenia” –
wystawa w ramach obchodów
70. rocznicy wybuchu II wojny
światowej
do 31.12 „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
Uniwersytet Trzeciego Wieku
20.10 godz. 16:00 „Sekrety komunikacji międzyludzkiej” – mówi
dr Roman Dorczak
27.10 godz. 16:00 „Dlaczego
musimy aktywnie dbać o własne zdrowie?” – mówi Zbigniew
Kuśnierz

Okruchy pamięci

Satyra
z sentymentem

„Generał Nil” – opowieść
o człowieku

Operetkę w 3 aktach
Johanna Straussa syna
pt. „Zemsta nietoperza” będzie można
zobaczyć w OCK 15
listopada.

„Generał Nil” to okazja do przypomnienia
sylwetki zapomnianego bohatera, polskiego
patrioty, ofiary komunistycznych rządów
PRL-u.

„Zemsta nietoperza” należy wciąż
do najczęściej wystawianych, od
premiery w 1784 r., operetek na
scenach światowych.
Zgrabne i zabawne libretto Carla Haffnera i Richarda Genée na
podstawie wodewilu „Le Reveillon” Henriego Mielhaca i Ludovica
Halevy’ego – w doskonałym tłumaczeniu Juliana Tuwima – oraz
oryginalna, pełna wdzięku i uroku
muzyka zachwycają kolejne pokolenia melomanów i gwarantują
sceniczny sukces utworu.
Spektakl w wykonaniu artystów
z Opery Śląskiej w Bytomiu odbędzie się 15 listopada o godz. 17.00
w OCK. Cena biletu: 40 zł.
– In

Chłopcy
w swetrach
4 listopada o godz.
18:00 w OCK wystąpi
znany i popularny
kabaret „Łowcy.B”.

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu zaprasza
na projekcję filmu „Po-lin. Okruchy pamięci”
połączone ze spotkaniem z reżyserką
i autorką Jolantą Dylewską.
„Po-lin” to dokument, który prawie w całości oparty jest na materiałach archiwalnych – efekcie
wieloletnich poszukiwań na całym
świecie. Autorami tych unikalnych
nagrań byli Żydzi, którzy wyemigrowali do USA, ale w latach trzydziestych XX wieku przyjeżdżali do
Polski, by odwiedzić swoich krewnych. Często przywozili ze sobą
kamery i kręcili amatorskie filmy,
pokazujące codzienne życie Żydów
w przedwojennej Polsce. Jolanta
Dylewska odwiedziła z kamerą 19
miejsc, z których pochodziły oryginalne nagrania, odnajdując przy
okazji ostatnich żyjących świadków

tej epoki. W wyniku tych poszukiwań, za sprawą informacji z ksiąg
pamięci i wspomnień polskich
świadków, pamiętających czasy koegzystencji z Żydami, autorce udało
się zidentyfikować wielu bohaterów
amatorskich filmów.
Projekcja i spotkanie odbędą się 22
października o godz. 17:00 w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu,
pl. ks. Jana Skarbka 5. Wstęp wolny.
Wydarzenie jest zorganizowane
w ramach projektu „Moi dawni sąsiedzi” realizowanego przy wsparciu Fundacji Batorego w ramach
programu „Dla Tolerancji”.
– In

„Łowcy.B” to kabaret tworzony
przez „wiecznych studentów” Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Prezentuje on absurdalny
humor z przewagą pantomimy. Są
na polskiej scenie kabaretowej wyjątkowym zjawiskiem – nie można ich zaszufladkować i zamknąć
w jakichkolwiek ramach. Nie są
schematyczni i nie są kabaretem
żartującym z sytuacji politycznej.
Cena biletu: 35 zł.
– In

August Emil Fieldorf był żołnierzem I Brygady Legionów Józefa
Piłsudskiego, jako dowódca 51.
Pułku Piechoty walczył w kampanii
wrześniowej 1939 roku. Stopień generała brygady otrzymał w 1944 r.
Był też komendantem organizacji
NIE – kadrowej organizacji AK,
której celem była kontynuacja walki o niepodległość w warunkach
sowieckiej okupacji. Trzy lata po
powrocie z zesłania do kraju został
aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa. Pomimo wywieranej
na niego presji, nie zgodził się na
współpracę z reżimem. Został fałszywie oskarżony o kolaborację
z hitlerowcami i skazany na śmierć
jako „zdrajca narodu polskiego”.
Wyrok wykonano 24 lutego 1953
roku. Do dziś nie wiadomo, gdzie
pochowano jego ciało.
Film jest próbą rekonstrukcji ostatnich lat życia generała. Opowieść
rozpoczyna się w momencie jego
powrotu z zesłania w głąb Związku
Sowieckiego, gdzie trafił po aresztowaniu w 1945 roku przez NKWD
i kończy wykonaniem wyroku
śmierci w mokotowskim więzieniu.

Obrazowi towarzyszą retrospekcje
z okresu okupacji i konspiracyjnej
działalności generała, szczególnie
zamach na kata Warszawy, generała SS Franza Kutscherę.
Projekcja filmu odbędzie się 11 listopada o godz. 16:00 w OCK.
Cena biletu: 10 zł.
– In

Celtyckie brzmienie
„Beltaine&Comhlan Celtic Motion Project”
NN
to barwne widowisko w wykonaniu zespołu
muzycznego „Beltaine” i grupy tanecznej
„Comhlan”.

Niezwykłe zderzenie irlandzkiej i bretońskiej muzyki oraz irlandzkiego
tańca na żywo. Całość oparta jest na tradycyjnej muzyce celtyckiej ubranej
we współczesne brzmienia i aranżacje.
„Beltaine” swoje brzmienie osiągnął poprzez wykorzystanie tradycyjnych
instrumentów, takich jak skrzypce i mandolina oraz bliskich muzyce rozrywkowej – perkusji, gitary elektrycznej. „Comhlan” oczarowuje publiczność żywiołową choreografią i własnoręcznie haftowanymi strojami.
Zapraszamy 21 listopada o godz. 18:00 do OCK. Cena biletu: 30 zł.
– In
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Siostry potrzebne
od zaraz
Dobre pomysły rodzą się czasem przypadkiem. Właśnie tak powstał projekt artystyczny
Renaty Szostek z Oświęcimia, studentki
fotografii.
Dwa miesiące przemyśleń Renaty
nad ciekawym pomysłem na pracownię dokumentu u prof. Piotra
Chojnackiego w Akademii Sztuk
Pięknych w Poznaniu kończą się
dość niespodziewanie.
Renata Szostek jest osobą otwartą,
ciepłą i dość gadatliwą. Przypadkowo poznaje ona w Myślenicach kobietę, zaczynają rozmawiać. Bogusia,
rozmówczyni, ma cztery siostry.
– Po chwili rozmowy już wiem,
co chcę robić. Chcę fotografować
siostry. Takie, których jest pięć, tak
jak u mnie. Sama przecież też mam
cztery siostry. Zdaję sobie sprawę
z tego, że poszukiwania odpowiednich rodzeństw nie będą prostą
sprawą. Ale przecież taki projekt
mogę realizować latami. Czuję, że
może powstać z tego bardzo ciekawy cykl fotografii. Postanowiłam,
że będę szukała rodzeństw pięciu
sióstr w całej Polsce – mówi pełna
energii Renata Szostek.
Po umieszczeniu ogłoszenia o poszukiwaniach na stronach internetowych gumtree.pl projekt nabiera
tempa. Do Renaty zaczęły się zgłaszać różne kobiety. Zośka z Warszawy napisała: „Mam pięć sióstr, czy
my też możemy się załapać?”, a Irena z Krakowa wysłała wiadomość,
że jest ich zaledwie czwórka, ale życzą powodzenia przy projekcie, bo
to dobry pomysł i zachęcają, żeby
nie rezygnować z niego.
„Pani Renato, właśnie przeczytałam
ogłoszenie i po krótkiej rozmowie
ja i moje siostry jesteśmy zainteresowane” – odpowiada pani Małgorzata z Wrześni. Młoda fotografka
ustala termin i miejsce spotkania
oraz wyjaśnia, dlaczego zależy jej
na tym przedsięwzięciu. Nie ma się
co dziwić, że każda z sióstr pragnie
poznać nawet najmniejsze szczegóły. Pierwsze koty za płoty, fotografie
zrobione. Wcześniej oczywiście powstały zdjęcia rodzeństwa Renaty –
było to oczywiste.

Miesiąc później artystka spotyka
się ze Stefą z Krakowa. W trakcie
rozmowy trzeba poznać siostry,
ich życie i wspomnienia.
– O wszystko pytam, proszę o historie i opowieści z dzieciństwa, kilka starych zdjęć. Stefa ma dla mnie
mnóstwo takich. Wspólnie ustalamy
najciekawszą i najbardziej zabawną
historię. Dotyczy ona rodzinnego
busa. Na podstawie wybranej fotografii z przeszłości próbuję stworzyć coś podobnego w obecnych
warunkach. Pozwala mi to zilustrować zmiany, jakie nastąpiły u sióstr.
Choćby w wyglądzie czy modzie.
Okazuje się, że bus nadal jest w posiadaniu ich ojca. Stoi na podwórku.

Świetnie, można go wykorzystać w sesji zdjęciowej – opowiada Renata.
Taki projekt wymaga od autorki
dużo elastyczności. Trzeba w jednym czasie „zgrać” pięć sióstr tak,
żeby również Renacie odpowiadał
termin. Ale wszystko jest do uzgodnienia.
– Ciężko jest nam się spotkać, jedna z sióstr Stefy wkrótce wychodzi
za mąż i nikt nie ma czasu na inne
zajęcia. Wtedy doszło do mnie, że
podjęty temat jest trudny, choćby
organizacyjnie. Udaje mi się dwa
tygodnie później. Jestem u sióstr,
poznaję całą piątkę i resztę rodziny. Przyjmują mnie bardzo ciepło
i serdecznie. Pokazują albumy ze
zdjęciami. Dużo radości jest przy
tym. Każdy chce jakoś pomóc. Ojciec sióstr musiał przestawić busa.
Był niezwykle zaangażowany. Jak
się okazało, sam kiedyś fotografował. Widziałam, że nadal ma ten
błysk w oku. Dziewczyny są zadowolone. Chwalą ideę, w końcu
nie tak łatwo mieć cztery siostry.
Wszystkie miałyśmy dużo zabawy.
A sesja przedłużyła się do kilku godzin, choć miała być zaledwie jedna – wspomina artystka.
– In

Profesjonalny przegląd
amatorskich filmów
Przegląd filmów „Henryki 2009” odbędzie się 27
listopada o godz. 18:00
w OCK. Połączony będzie
z plebiscytem publiczności na najlepszy film
o nagrodę „Henryka”.

Renata
Szostek,
studentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu
Wydziału Komunikacji Multimedialnej (o specjalności
fotografia).
Fotografuje od
pięciu lat, wyłącznie ludzi.
Wie, czego szuka
i odważnie stawia
kroki na płaszczyźnie tworzenia
sztuki fotograficznej.

„Pogodzić się ze światem”
Tradycją Oświęcimskiego Centrum Kultury
stały się organizowane w listopadzie Zaduszki
Poetyckie.

Renata Szostek nadal poszukuje do zdjęć rodzeństwa pięciu sióstr.
Jeśli w Państwa rodzinach bądź wśród znajomych – bliskich i dalekich,
są takie przypadki, artystka fotografii zaprasza do współpracy.
Można skontaktować się z nią pod nr. tel. 510 497 875
lub e-mailem r.e.n.e@wp.pl.

Matołek i Florka
W 16. edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Literackiego im. Kornela Makuszyńskiego
statuetkę Koziołka Matołka otrzymała
Roksana Jędrzejewska-Wróbel.

Doroczny przegląd filmów zrealizowanych przez filmowców Amatorskiego Klubu Filmowego „Chemik” nosi nazwę „Henryki”. Nazwa
pochodzi od imienia utytułowanego filmowca – Henryka Lehnerta,
który do 2006 roku, przez ponad
40 lat kierował oświęcimskim klubem filmowym.
Henryk Lehnert (zmarły w czerwcu 2006 roku) pojawiał się zawsze
tam, gdzie działo się coś ważnego.
Rejestrował na taśmie filmowej
ważne momenty z życia Oświęcimia i ziemi oświęcimskiej. Bezszelestnie, z kamerą na ramieniu
poruszał się pomiędzy ludźmi,
kierując obiektyw w stronę radości
i smutku, życia i śmierci, dostatku
i ubóstwa. Tworzył kroniki filmowe, dokumenty, reportaże i artystyczne filmy krótkometrażowe.
Uczył trudnej sztuki filmowania.
W Amatorskim Klubie Filmowym
„Chemik” w Oświęcimskim Centrum Kultury spotykał się z młodymi ludźmi zafascynowanymi, jak
on sam, kinem niezależnym i artystycznym, przekazując im swoje
filmowe doświadczenia i ucząc filmowego rzemiosła.
– adam

Laureatkę doceniono za dylogię
o Florce, a w szczególności tomik
„Florka. Listy do Józefiny”, za pełną
wdzięku i humoru alegorię życia
rodzinnego, przekazywanie wiedzy o tym, że zarówno ludziom,
jak i zwierzętom w przetrwaniu
trudnych chwil pomagają ciepło,
życzliwość, cierpliwość i wypróbowany przyjaciel oraz zachętę do
pisania listów, co w dobie telefonii
komórkowej i poczty elektronicznej wymaga poświęcenia.
Konkurs promuje wartościową literaturę dla dzieci i jest organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu. W szranki
stają autorzy książek dla dzieci
i wydawnictwa z całego kraju.
Zgłoszone książki ocenia jury pod
przewodnictwem prof. Joanny Papuzińskiej. W tegorocznej edycji
jury wybierało spośród 54 pozycji,
z czego do nagrody nominowało
10 autorów.
Szczegóły na stronie www.mbp.
oswiecim.pl/.
– In

Te swoiste spektakle, w których
współbrzmią słowa, muzyka, gest
i ruch, pomagają „zatrzymać się”
na chwilę w pogoni codziennych
obowiązków i zastanowić się nad
sensem istnienia, mijającym czasem i nieodwracalnymi wyrokami
losu...
13 listopada o godz. 17:00 w OCK
odbędą się Zaduszki Poetyckie pt.
„Pogodzić się ze światem” w wykonaniu grupy żywego słowa Infinitas
i grupy wokalno-instrumentalnej
Wariant M. Tegoroczny program
oparty bedzie na tekstach Edwarda
Stachury.
– In

Zaduszki poetyckie „...w jesiennej zadumie” 2007
Fot. Robert Trzop

Blisko człowieka
Kochać człowieka to... pokazać ulotne chwile,
przemijający czas, biegnące myśli, by żyły
swoim życiem.
Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych „Kochać człowieka” jest
przedsięwzięciem
kulturalnym,
o zasięgu międzynarodowym, organizowanym przez Oświęcimskie
Centrum Kultury.
Patronat nad nim objęła UNICA –
Światowa Unia Kina Nieprofesjonalnego afiliowana przy UNESCO.
Festiwal jest prestiżowym spotkaniem filmowców-amatorów z Polski i zagranicy, którym bliskie są
sprawy człowieka – człowieka kochającego, radosnego, twórczego,

zwycięskiego, ale także człowieka
walczącego, cierpiącego, przegrywającego...
Tegoroczna 14. edycja odbywać się
będzie od 28 do 30 stycznia 2010 r.
Zgłoszenia do udziału w konkursie
przyjmowane będą do 21 grudnia
2009 roku.
Zapraszamy do zapoznania się
z regulaminem konkursu na stronie www.ock.org.pl/.
– In
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Wystawa bez granic
„Nowy Dwudźwięk” to wystawa sztuki
współczesnej nawiązująca do artystycznego
wydarzenia sprzed dwudziestu lat.
Wtedy, we wrześniu i październiku
1989 r. w dwóch miejscach – Międzynarodowym Domu Spotkań
Młodzieży oraz ówczesnym Domu
Kultury Zakładów Chemicznych
w Oświęcimiu, zorganizowano ekspozycję prac artystów z Dachau.
Miejsca ekspozycji pozostały te
same, choć tym razem wystawa jest
dwutorowa – uczestniczą w niej
nie tylko artyści z Dachau, ale też
z Oświęcimia i okolic. Eksponowane prace prezentują zróżnicowane
techniki artystyczne: od rysunku,
przez malarstwo, rzeźbę, ceramikę
do instalacji. Wernisaż „Nowego
Dwudźwięku” zgromadził polskoniemiecką widownię.
– Z ogromną radością przyjąłem
wiadomość, że 20. rocznica wystawy z 1989 roku stała się inspiracją
do przygotowania nowej ekspozycji. Ponadto równolegle obchodzimy także 20-lecie partnerstwa
szkolnego Państwowej Szkoły Za-

Podczas wernisażu w Oświęcimskim Centrum Kultury

wodowej w Dachau i szkół zawodowych oraz techników z Oświęcimia.
Rocznica ta jest tym ważniejsza, że
oba miasta oprócz sztuki i kultury,
łączy przede wszystkim historia –
powiedział Peter Bürgel, nadburmistrz miasta Dachau.
– Wspólne przedsięwzięcie twórców z Niemiec i Polski ma dzisiaj
znaczenie symboliczne. Przed 20
Otwarcie wystawy w Międzynarodowym Domu Spotkań
Młodzieży w Oświęcimiu

laty zaczął się nowy czas dla Europy, Europy zjednoczonej w demokracji – podkreślił podczas wernisażu Janusz Marszałek, prezydent
Oświęcimia.
Dopełnieniem ekspozycji, która
podobnie jak w roku 1989 mieści
się w OCK oraz MDSM-ie, jest
katalog. Natomiast plakat towarzyszący wystawie zaprojektował prof.
Roman Kalarus.
„Nowy Dwudźwięk” można oglądać do 25 października w Oświęcimskim Centrum Kultury i Międzynarodowym Domu Spotkań
Młodzieży w Oświęcimiu.
– In

Na dobry początek

Japońskie medale

Kamil Chodecki i Paweł Kozłowski to
tegoroczni laureaci przyznawanego co
roku w Międzynarodowym Domu Spotkań
Młodzieży w Oświęcimiu stypendium im.
Stanisława i Marii Neumannów.

Aż pięciu uczestników zajęć plastycznych prowadzonych
przez Władysławę Kapcińską do ubiegłego roku szkolnego
w Młodzieżowym Domu Kultury w Oświęcimiu zostało
docenionych i nagrodzonych w 39. Międzynarodowym
Konkursie Plastycznym organizowanym przez firmę Pentel.

Kapituła Funduszu, w skład której wchodzą: Alicja Bartuś, Janusz
Toczek, Halina Kozioł i Leszek
Szuster, przyznała dwa jednorazowe, bezzwrotne stypendia w wysokości 1500 zł.
Kamil Chodecki jest absolwentem
Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu i
będzie studentem fizyki medycznej
na Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie. Natomiast Paweł Kozłowski ukończył Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w PZ nr 2, by dalej kształcić się
na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego.
– Część stypendium chcę przeznaczyć na zakup książek, ponieważ
wiem, że zawsze są duże trudności
z ich wypożyczeniem, a także na
inny sprzęt związany ze studiami
medycznymi – mówi zadowolony
Paweł Kozłowski.
– Interesują mnie przede wszystkim nauki ścisłe: biologia, chemia
i częściowo fizyka, ale lubię też
komputery i wszelkie ich zastosowanie oraz literaturę. W najbliższym czasie chciałbym rozpocząć
jeszcze inny kierunek – inżynierię biomedyczną – zdradza Kamil
Chodecki.
Kapituła w swojej decyzji wzięła pod
uwagę bardzo dobre wyniki w nauce, szeroką działalność na rzecz
społeczności lokalnej, uzdolnienia
artystyczne oraz przede wszystkim
sytuację finansową kandydatów.
– Fundusz im. Marii i Stanisława
Neumannów utworzony został
w 2000 roku z woli Marii Neumann
i jej śp. męża Stanisława, którzy

Patrycja Stelmach otrzymała medal
supreme gold award, Kacper Kuk
gold award, Ola Wilkosz i Anita
Prusak silver award, a Paulina Lasatowicz bronze award.

Na 39. edycję konkursu nadesłano
60 tys. prac z 42 krajów. Aż 265
prac z Polski otrzymało medale
i wyróżnienia – to 70 proc. więcej
niż w roku 2007. Dzieciom i mło-

Tegoroczni stypendyści Paweł
Kozłowski i Kamil Chodecki
Fot. In

oszczędności swego życia postanowili przekazać na pomoc dla ubogiej młodzieży pragnącej uczyć się
na wyższych uczelniach. Decyzja ta
była swoistą spłatą długu wdzięczności zaciągniętego wobec losu;
w młodości pan Stanisław zdobył
wykształcenie dzięki finansowej
pomocy obcych ludzi. Obecnie zarządzany przez MDSM kapitał jest
o połowę mniejszy niż na początku, ale zwiększany także poprzez
akcje loteryjne na wszystkich naszych imprezach np. podczas „dni
otwartych” MDSM-u lub „Festiwalu Kultur”. Mimo wszystko jednak
martwimy się o przyszłość tego
funduszu – mówi Leszek Szuster,
dyrektor MDSM w Oświęcimiu.
W przyszłym roku wypada dziesiąta edycja przyznawania stypendiów,
dlatego z tej okazji kapituła chciałaby zorganizować zlot wszystkich
dotychczasowych stypendystów.
Będzie on okazją do wymiany doświadczeń, a także prześledzenia
ich dalszych losów.
– In

Paulina Lasatowicz, Patrycja Stelmach, Ola Wilkosz, Anita Prusak oraz Kacper Kuk

dzieży, biorącym udział w konkursie, przyświeca idea bezpiecznego,
spokojnego świata, pozbawionego
pojęcia granic, narodowości i różnic etnicznych. Świata, w którym
panuje wszechogarniająca miłość,
przyjaźń i tolerancja oraz szacunek
do drugiego człowieka. Międzynarodowy Konkurs Plastyczny daje
dzieciom możliwość komunikacji
ze swoimi rówieśnikami udowadniając dorosłym, że ludzi z różnych
części świata i o różnym kolorze
skóry więcej łączy niż dzieli.
Patronami organizowanego corocznie konkursu są: Minister Spraw
Zagranicznych Japonii, Minister
Sztuki, Edukacji, Sportu, Nauki
i Technogii oraz Japońska Fundacja na rzecz Rozwoju Sztuki.
– In

Technika i artyzm
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
obchodząca w tym roku jubileusz 90-lecia
swojego istnienia przygotowała z tej okazji
wystawę zbiorową pn. „Oni też studiowali
w AGH”.
Przedstawia ona dokonania dwudziestu pięciu absolwentów tej
uczelni. Obok takich nazwisk, jak
Wiesław Ochman, wybitny tenor
operowy oraz malarz czy Edward
Lutczyn, humorysta rysunkowy

i plakacista znalazł się także Marian Majkut. To oświęcimski artysta, nauczyciel i wieloletni instruktor plastyki Młodzieżowego Domu
Kultury, grafik, znany twórca ekslibrisów oraz malarz. Marian Majkut

jest przykładem twórcy z wykształceniem technicznym, ponieważ
ukończył górnictwo odkrywkowe
na Wydziale Górniczym AGH.
Mimo tego wykształcenia dużą
część życia poświęcił pracy artystycznej, wykorzystując pędzel,
rylec i ołówek do wyrażania artystycznych emocji.
Wystawę można oglądać do końca
października tego roku w Bibliotece Głównej Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie.
– In
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pejzaż sentymentalny

BOGNA WERNICHOWSKA

ZE ZBIORÓW TADEUSZA FIRCZYKA

Epoka pomników

M

iały upamiętniać
rocznicę chwalebnych
wydarzeń, przypominać
wielkich ludzi, budzić
w widzach patriotyczne uczucia
– wreszcie zdobić – rynki, skwery
i parki.
Galicyjskie pomniki – większość
z nich powstała w drugiej połowie XIX stulecia, w dużej części
ze składek społecznych, nieraz
z udziałem miejskich dotacji, czasem zawdzięczały swoje istnienie
hojności patriotycznie nastawionego mecenasa.
W prasie z tamtych lat, pamiętnikach i wspomnieniach często
znaleźć można artykuły i wzmianki
dotyczące konkursów rzeźbiarskich, listy ofiarodawców, ogłoszenia o balach, odczytach, loteriach
i koncertach z dochodem na rzecz
powstania monumentu, figury czy
obelisku.
Zastygli w marmurze i spiżu…
Na początku lat 80. XIX stulecia
bardzo popularna była akcja upiększania statuami i grupami figur
krakowskich Plant. Dość długo
zbierano fundusze, zachęcając
do ofiarności na ten cel nie tylko
mieszkańców Krakowa, ale i całej
zachodniej Galicji. Kwestowano
więc podczas festynów, koncertów
i wieczorów poezji w Tarnowie,
Bochni, Oświęcimiu, Wadowicach,
Andrychowie. A później skrupulatnie liczono datki i ogłaszano wyniki
zbiórki na łamach „Czasu”.
Prasa donosiła też o postępie
prac rzeźbiarskich, przybliżając
życiorysy twórców – mieszkającego
częściej w Rzymie niż na ziemiach
polskich Piusa Welońskiego,
żonatego z Włoszką, którego córka
Annuncjata – o uduchowionej,
subtelnej urodzie pozowała ojcu
do postaci westalek, nimf czy
świętych dziewic.
Dużo miejsca poświęcano też
wytwornemu artyście pochodzącemu z dobrej szlacheckiej rodziny
– Cyprianowi Godebskiemu, który
zdobył sobie rozgłos w Paryżu. W
tonie sensacyjnej plotki podawano szczegóły z życia Antoniego
Kurzawy, nieślubnego syna ubogiej
wieśniaczki, który dzięki prawdziwemu talentowi i niepewnej pomocy mecenasów przebił się o głodzie

i chłodzie przez artystyczne studia.
A kiedy z pomników ustawionych
na trawnikach Plant spadły w dniu
odsłonięcia zasłony – pisano wiele
zarówno o samych dziełach, jak
i towarzyszących temu uroczystościach. Gdy latem 1884 roku
licznie zgromadzeni mieszkańcy
Krakowa i przybysze z innych
miast byli obecni przy odsłonięciu
pomnika Lilli Wenedy grającej
na harfie, bohaterki dramatu
Słowackiego – mogli wysłuchać
przy okazji koncertu orkiestry,
recytacji poezji drugiego wieszcza
i spróbować obnoszonych w tłumie
przez czeladników cukierniczych
– ciastek „Lilla Weneda”. Krakowscy plotkarze doszukiwali się też
w twarzy kamiennej księżniczki
(dopiero w 13 lat później statuę
odlano w spiżu), rysów pewnej
urodziwej i znacznie młodszej od
męża radczyni, którą rzeźbiarz
Alfred Daun wielce adorował.
W dwa lata potem, gdy krakowskie
Planty zyskały pomnik Litawora
i Grażyny w tzw. Ogrodzie Wawel,
zapanowała moda, aby nowo
narodzonym dzieciom nadawać
imiona bohaterów mickiewiczowskiego poematu. W ciągu najbliższych miesięcy dwanaście małych
dziewczynek otrzymało to literackie
imię – z dodatkiem Marii lub Anny,
a trzech chłopców – Litawora…
Pierwszy wieszcz, bohater spod
Racławic i zwycięzca spod Grunwaldu
Najwięcej emocji wzbudziły jednak
w całej Galicji okazałe pomniki
stawiane w latach okrągłych
rocznic wiekopomnych wydarzeń.
Ich twórców wybierano zwykle
w drodze konkursów, a batalia o to,
który projekt ma być zrealizowany,
trwała długo. Włączali się w zażarte dyskusje obok jurorów nie tylko
krytycy sztuki, ale również prasa
i czytelnicy gazet.
Najdłużej powstawał – licząc
od powołania komitetu budowy,
pomnik Adama Mickiewicza. Rozpisano trzy konkursy – w toku żarliwych dyskusji i zakulisowych intryg
odrzucano dwukrotnie zwycięski
projekt pomnika Mickiewicza,
stworzony przez Stanisława Dykasa. Załamany niepowodzeniem
swej pracy Antoni Kurzawa popadł

OŚWIĘCIM NA STAREJ FOTOGRAFII

w nerwowy rozstrój, podobno jeden
z jurorów obrażony przez dziennikarza wyzwał go na pojedynek
i postrzelił żurnalistę w ramię.
Wreszcie trzeci konkurs –
w 1889 r. wyłonił zwycięzcę –
Tadeusza Rygiera, a po dalszych
9 latach, w setną rocznicę urodzin
poety spiżową grupę ustawiono na
krakowskim Rynku.
Dwadzieścia jeden lat – od 1900
do 1921 roku trwały prace nad
konną statuą Tadeusza Kościuszki.
Brązowy monument naczelnika
przez wiele lat stał w szopie w Podgórzu, a później na dziedzińcu
Straży Pożarnej, aż znaleziono
mu godne miejsce na wawelskim
bastionie Władysława IV – spiżowy
zwycięzca spod Racławic, zburzony
podczas okupacji niemieckiej od
roku 1960 znów wita wchodzących na Wawel od strony ulicy
Kanoniczej.
A odsłonięcie w 500. rocznicę
– w lipcu 1910 r. – zwycięstwa
pod Grunwaldem, ufundowanego
przez Ignacego Paderewskiego
pomnika Władysława Jagiełły,
stało się najważniejszym punktem
obchodzonych hucznie i tłumnie
patriotycznych obchodów grunwaldzkich. Wzięli w nich udział
„Sokoli” i członkowie stowarzyszeń narodowych z wielu miast
Galicji, także i z Oświęcimia. Młody
rzeźbiarz Antoni Wiwulski, któremu
mistrz fortepianu powierzył pracę
nad monumentem, z dnia na dzień
zyskał sławę. Fotografie i opisy tego
wydarzenia trafiły do europejskiej
prasy.
Pomnik stał przez 29 lat i cztery
miesiące. Już w listopadzie 1939 r.
padł ofiarą niemieckich okupantów.
Odbudowano go w latach 70. i odsłonięto w 37. rocznicę zburzenia
przez Niemców – jesienią 1976 r.

Uroczystości Bożego
Ciała w Oświęcimiu

Okres międzywojenny. Uroczystość Bożego Ciała, w której licznie
uczestniczyli oświęcimianie

Procesja idąca ulicą Władysława Jagiełły na plac przed kaplicą św.
Jacka

***
Dziś niektóre z nich są pokazywane
turystom przez przewodników,
inne wtopiły się w zieleń Plant,
lepiej widoczne, gdy liście spadną
już z drzew… Przypominają czasy
dawno minione i ofiarność na
społeczne cele naszych przodków,
warto też w listopadzie – miesiącu,
kiedy myślą często wraca się do
przeszłości – zadumać się przez
moment nad ich historią.

Inauguracja po raz piąty
12 października odbyła się inauguracja
nowego roku akademickiego w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu.
Rozpoczęła ją uroczysta msza św.
w kościele pw. św. Maksymiliana
Kolbe, której przewodniczył Jego
Ekscelencja ordynariusz diecezji
bielsko-żywieckiej ksiądz biskup
Tadeusz Rakoczy. Tradycyjny pochód studentów i pracowników
PWSZ przeszedł ulicami Tysiąclecia
i Śniadeckiego do Oświęcimskiego
Centrum Kultury, gdzie odbyła się
dalsza część uroczystości.
Rektor PWSZ, prof. dr hab. Lucjan
Suchanek podczas przemówienia
inauguracyjnego powiedział:
– Od czasu do czasu pojawia się
stwierdzenie, że uczelnie kształcą
bezrobotnych. Ci, którzy je głoszą,

z pewnością nie zdają sobie sprawy
z jego absurdalności i nielogiczności. Połączono w nim sztucznie i
w sposób nieuprawniony, demagogiczny wręcz, dwa odmienne
porządki: edukację i bezrobocie.
Świadczy też ono o całkowitym niezrozumieniu współczesnego świata, któremu zagraża degradująca
kultura masowa. Kultura wysoka,
elitarna nie jest dostępna każdemu
i stale grozi jej kultura niska. O tym
wiadomo już od dziesięcioleci, od
chwili, gdy pojawiło się społeczeństwo masowe. Wielu myślicieli, by
wspomnieć chociażby Eliota czy
Ortegę y Gasseta, wskazywało drogi

ratunku. Ochrona kultury wysokiej,
elitarnej, będącej podstawą kultury
narodowej, jest obowiązkiem ludzi wykształconych. A ci pojawiają
się dzięki uczelniom. To jest misja
uczelni wyższych.
Po uroczystości podpisano umowy o współpracy pomiędzy PWSZ
w Oświęcimiu a Uniwersytetem
Technicznym w Chemnitz, której
sygnatariuszami byli: rektor PWSZ
prof. dr hab. Lucjan Suchanek oraz
prodziekan Wydziału Filozoficznego prof. dr Frank-Lothar Kroll.
Umowę podpisano z inicjatywy
dyrektora Instytutu Politologii,
prof. nadzw. dra hab. Witolda Stankowskiego. Współpraca naukowa
dotyczyć będzie wymiany myśli
i badań naukowych oraz organizacji wymiany studentów, m.in. w
ramach programu Erasmus.
– In

Nowy Rynek, obecnie plac Tadeusza Kościuszki. Procesja Bożego
Ciała w okresie międzywojennym

Rynek Główny, 1947 rok. Procesja Bożego Ciała, w której uczestniczył proboszcz parafii WNMP, ks. Jan Skarbek
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Horoskop październik
Baran 21.03–20.04

Czujesz, że jest trochę pod górkę?
Cóż, jesień nie należy do czasu,
gdy obserwujesz u siebie zwyżkę
formy. Ale przecież nie można
wciąż być na szczycie, trzeba
też odpocząć, napić się herbatki,
pomyśleć i zaplanować coś na
lepszy czas.

Byk 21.04–21.05

Jesień wnosi trochę romantyzmu
do Twojego życia. Jakieś niespodziewane randki, nowe lub
odświeżone znajomości, długie
rozmowy przy herbacie czy kawie,
czyli to, co Byczki lubią najbardziej. Nie daj się zdominować w
pracy i nie wpuszczaj chandry do
domu.

Bliźnięta 22.05–22.06

emocjom i raczej uważaj teraz z
nowymi znajomościami i romansami.

Lew 23.07–23.08

Sprawy służbowe, zawodowe
układają się pomyślnie, spodziewaj się niewielkiego dopływu
gotówki. Znajomość, która się
pogłębia, ma interesujące widoki
na przyszłość. Może się skończyć
wspólnymi ważnymi decyzjami…

Panna 24.08–23.09

Teraz żyj chwilą, nie rób żadnych
planów, tylko realizuj marzenia.
Nawet jeśli zdają się najbardziej
fantastyczne i niemożliwe do
spełnienia. Perfekcyjnym Pannom
przyda się odrobina szaleństwa.

Waga 24.09–23.10

To, że jest teraz mniej słońca, nie
znaczy, że należy widzieć świat
w szarych barwach. Nie obawiaj
się problemów, bo żadne Ci nie
grożą. Wciąż sprawnie pokonujesz
trudności i sprawiasz wrażenie, że
jesteś skazany na sukces.

Październik to dobry dla Ciebie
czas i masz tego świadomość.
Wykorzystaj sprzyjające chwile
na załatwienie ważnych spraw,
nie wahaj się podpisać ważnych
umów, ostro negocjować warunków. W uczuciach też pozytywnie.
Baw się!

Rak 23.06–22.07

Skorpion 24.10–22.11

Okiem Pepasia

Przygotuj się na niespodziewane
zwroty akcji. Sprawy nie zawsze
będą się układać zgodnie z planami i przewidywaniami, możesz
czuć irytację i rozczarowanie,
ale to minie. Nie poddawaj się

Czas na mentalne porządki przed
zbliżającymi się urodzinami. Zrób
podsumowanie, przyjrzyj się swoim
dokonaniom, planom, może warto
niektóre zweryfikować, zostawić?
Rezygnacja z działań nie musi
oznaczać porażki. Powodzenia!

Strzelec 23.11–20.12

Jesień niesie Ci dobre wiadomości, również w odniesieniu
do spraw, które wydawały się
stracone i przegrane. Teraz możesz
inaczej na to spojrzeć. Przyda się
odrobina dystansu. Może warto na
chwilę wyjechać, zmienić otoczenie, spojrzeć z dystansu na życie?

Koziorożec 22.12–20.01

Pojawiają się nowi znajomi na
horyzoncie, zaczynają Cię absorbować różne zajęcia, interesujące
sprawy, dotąd nieznane. Możliwe,
że trzeba będzie inaczej zorganizować czas i obowiązki, aby znaleźć
chwilę na realizację marzeń.

wodnik 21.01–19.02

Czujesz przypływ energii? Tak, tak!
To widać po Tobie, kiedy błyszczysz w towarzystwie i sypiesz pomysłami jak z rękawa. Październik
sprzyja zawodowym sukcesom,
załatwianiu skomplikowanych
spraw. Niewykluczone, że odezwie
się ktoś dawno niesłyszany…

Ryby 20.02–20.03

Przed Tobą wiele spotkań,
intensywne życie. Warto jednak
patrzeć na to wszystko z pewnym
dystansem, realizmem, bo na
niektóre sprawy szkoda energii.
W życiu uczuciowym też się nie
spiesz. Wszystko się stopniowo
samo ułoży…

– Selene

Kolejne wydanie
„Głosu Ziemi
Oświęcimskiej”
już od
23 listopada
„Głos Ziemi Oświęcimskiej”
dostępny także w wersji
elektronicznej na stronie
www.ock.org.pl
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KRZYŻÓWKA 10/2009

GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ

Kupon nr 10

Poziomo

Pionowo:

1. Magazyn np. drzewa;
2. Rezystor;
* Sobek, samolub;
3. Białkowy katalizator;
4. Gwałt, przymus;
* Wiedeńska Sobieskiego;
5. Imię Laskowika;
6. Ton, odgłos;
* W peletonie;
7. Nauka;
8. Rozmawia z duchami;
* Pora roku;
9. Arena szpadzisty;
10. Atrybut wiedźmy;
* Ziomek;
11. Szczelina między kafelkami;
12. Wolna posada;
13. Nimb;
14. Powoli wypiera skalpel;
15. Siła, krzepa;
16. Polarne zjawisko;
17. Dęty instrument drewniany;

A) Dezintegracja;
* Zagranie piłkarskie;
B) Okolona tęczówką;
C) Zachwyt, uznanie;
* Murarska skrzynia;
D) Słodka ..., blondynka z kawałów;
E) Blizna;
* Zakład produkujący deski;
F) Busola;
G) W repertuarze kabaretu;
* Przegrana ale jeszcze nie klęska;
H) Posag;
I) Makaron z kapustą;
* Wynik mnożenia;
J) Trujący azotowiec;
K) Zły duch;
* Odcień czerwieni;
L) Wodny składak;
Ł) Na stadionie otoczone trybunami;
M) Wykaz, spis;
N) Lubi piękno;
O) Roślinny symbol zdrowia;
P) Wóz do przewozu amunicji;

Litery uporządkowane od 1 do 31 utworzą rozwiązanie, które wraz z kuponem konkursowym nr 10 należy dostarczyć do 17 listopada 2009 r. do
redakcji GZO. Na zwycięzcę losowania czeka nagroda rzeczowa.
Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 9/2009 brzmi: „Potęga rzeki w jej
dopływach”. Nagrodę wylosowała p. Agnieszka Kubica z Kęt. Prosimy
o kontakt z redakcją GZO.
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Piłkarze Unii Oświęcim otwierają tabelę ligi
okręgowej

Od dwóch zwycięstw rozpoczęli oświęcimscy tenisiści stołowi
drugoligowe rozgrywki

Trafiają po przerwie

Śląskie wzmocnienie

Seria zwycięstw Unii rozpoczęła się od wygranych derbów z Iskrą
w Brzezince
Fot. (zyg)

Dziesięć goli zdobytych w drugich
połowach i okrągłe zero przed
przerwą. To bramkowa statystyka
piłkarzy Unii Oświęcim w trzech
ostatnich kolejkach.
Zadziwiająca niemoc w pierwszych
45 minutach i strzelecka kanonada
w drugiej połowie. Czym to wytłumaczyć?
– Wbrew pozorom gramy równo
– przekonuje prowadzący oświęcimian, Krzysztof Barcik – Na
początku gra jest może bardziej zachowawcza, bo sondujemy możliwości przeciwnika. Tyle i tylko tyle.
Dlaczego przed przerwą nie padają
gole? To, że tak było w trzech kolejnych meczach o niczym nie świadczy. Zabrakło skuteczności, bo w
każdym z tych spotkań mieliśmy w
pierwszych połowach sporo sytuacji – twierdzi trener Barcik.
Po derbowym zwycięstwie nad
Iskrą w Brzezince 4:2 i pokonaniu
u siebie KP Chrzanów 2:1, oświęcimianie bez większych problemów
sięgnęli po komplet punktów w
Brodach. Wygrali z Cedronem 4:2,

a do zdobycia trzech goli potrzebowali niespełna kwadransa gry
w drugiej połowie. Mogli „dobić"
rywala, bo chwilę później rzut karny zmarnował Patryk Mańka.
Oświęcimianie otwierają tabelę
okręgówki, ale rywale są bardzo
blisko. Zajmujący dopiero dziesiąte miejsce Cedron Brody ma tylko
pięć punktów straty do lidera. Taką
różnicę można zniwelować w przeciągu zaledwie dwóch kolejek.
– Dlatego nie ma najmniejszego
sensu analizowanie tabeli i dzielenia skóry na niedźwiedziu. Dla nas
liczy się wyłącznie każdy następny
mecz, który chcemy wygrać – zakończył Krzysztof Barcik.
W najbliższych meczach biało-niebiescy będą musieli sobie radzić
bez swojego kapitana. Wiesław
Nowak doznał kontuzji podczas
pojedynku z Iskrą w Brzezince.
Po wznowieniu treningów uraz się
odnowił i pomocnika Unii czekają
trzy tygodnie przerwy. Do zespołu
powinien wrócić na ostatnie mecze
rundy jesiennej.
– (zyg)

Marek Kądziela i Wacław Suchecki.
Ci zawodnicy zasilili przed nowym
sezonem drugoligowy UKS Polfin
Ogrodzenia Biz Oświęcim. Jak poważne to wzmocnienia pokazały
już dwa pierwsze mecze pingpongowych rozgrywek.
Kądziela i Suchecki są doświadczonymi graczami. Przed przeprowadzką do Oświęcimia reprezentowali barwy pierwszoligowego
AZS PŚ Gliwice. W dwóch pierwszych meczach z udziałem Polfinu bardzo pomogli w zwycięstwach…
Inauguracyjnym rywalem oświęcimian był NURT POSiR Przemyśl.
W poprzednim sezonie Polfin
dwukrotnie przegrał z tym zespołem po 4:6. Teraz wynik był już dia-

metralnie inny, tak jak inna (czytaj:
dużo mocniejsza) personalnie jest
ekipa UKS Polfin Ogrodzenia Biz.
Podopieczni Ryszarda Sarny wygrali w Oświęcimiu z Przemyślem
8:2, prowadząc już 8:0! Później
przyszło pierwsze wyjazdowe zwycięstwo. Po zaciętym boju Polfin
pokonał w Nowym Targu miejscowe Gorce 6:4. Podobnie jak w
inauguracyjnym meczu, oświęcimianie szybko odskoczyli rywalom.
Zaczęło się jednak od wygranej
nowotarżanina. Adrian Bukowski
pokonał Rafała Długaja i goście
musieli odrabiać straty. Zrobili to
z nawiązką. Wygrali trzy indywidualne gry (Wacław Suchecki, Robert Świrk, Marek Kądziela) oraz
dwa pojedynki deblowe). Zrobiło

się więc 1:5 dla Polfinu i gościom
do pełni szczęścia brakowało już
tylko jednego punktu. Zapewnił go
Robert Świrk, który w przekonującym stylu wygrał swój mecz 3:0.
Wcześniej Marek Kądziela przegrał
po zaciętym pojedynku w tie-breaku. W pozostałych dwóch partiach rozluźnieni oświęcimianie
przegrali (Suchecki i Długaj).
– Cieszy udany start w nowym sezonie – mówi trener Polfinu, Ryszard
Sarna. – Zdobyliśmy ważne punkty,
szczególnie w Nowym Targu. Górale to naprawdę bardzo dobra drużyna, groźna na własnym terenie.
Musimy jeszcze popracować nad
koncentracją i nie popadamy w euforię. Najtrudniejsi rywale dopiero
przed nami – dodaje trener Sarna.
– (zyg)

UKS Polfin Ogrodzenia Biz Oświęcim przed inauguracyjnym meczem z zespołem z Przemyśla
Fot. zbiory klubu

Joanna Sulej i Mateusz Chruściński dołączyli do Anny Jurkiewicz

Ich troje

Mateusz Chruściński jeszcze nie tak dawno rywalizował w grupie solistów. Teraz z powodzeniem
walczy w parach sportowych
Fot. (zyg)

Kiedy karierę kończyła wybitna
para sportowa Dorota Zagórska
i Mariusz Siudek, wydawało się,
że nieprędko łyżwiarscy kibice
z Oświęcimia zobaczą zawodników
UKŁF Unii podczas zimowych
igrzysk. Okazało się, że obawy były
całkowicie bezzasadne.
W przyszłorocznych igrzyskach w
kanadyjskim Vancouver wystartuje aż troje reprezentantów UKŁF
Unii Oświęcim! Do solistki – Anny
Jurkiewicz dołączyła bowiem para
sportowa – Joanna Sulej i Mateusz
Chruściński.
Jako pierwsi olimpijskie paszporty z polskiej ekipy wywalczyli
– Anna Jurkiewicz i Przemysław
Domański. Tak było podczas marcowych mistrzostw świata seniorów w Los Angeles. Za Oceanem,
Sulej i Chruściński zostali sklasyfikowani na dziewiętnastej pozycji,
a bezpośredni awans na igrzyska
wywalczyło szesnaście par.
Kolejne kwalifikacje odbyły się w
niemieckim Oberstdorfie. W gronie osiemnastu duetów, 20-letnia
Joanna Sulej i 22-letni Mateusz
Chruściński zajęli dziesiątą pozy-

cję. „O Vancouver" walczyli wyłącznie przedstawiciele państw, którzy w konkurencji par sportowych
nie uzyskali wcześniej kwalifikacji.
W tym rankingu biało-czerwoni
uplasowali się na czwartym miejscu,
które jako ostatnie było premiowane wyjazdem na Olimpiadę. Polaków wyprzedziły pary ze Szwajcarii,
Wielkiej Brytanii i Estonii. Zawody
w Oberstdorfie w parach sportowych wygrali gospodarze. Aliona
Savchenko i Robin Szolkowy to aktualni mistrzowie świata.
Podczas tych samych kwalifikacji
o olimpijską przepustkę walczył
także Maciej Cieplucha. Łodzianin
wśród solistów był dziesiąty i nie
zdołał przebić się przez kwalifikacyjne sito.
W przyszłorocznych igrzyskach
w konkurencji solistek wystartuje 30 zawodniczek i w tym gronie
znajdzie się Anna Jurkieiwcz. Z kolei wśród par sportowych zaprezentuje się dwadzieścia duetów. W tej
konkurencji, nie tylko w Oświęcimiu, ściskać będą kciuki za Joannę
Sulej i Mateusza Chruścińskiego.
– (zyg)
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Wygrywając w Janowie z Naprzodem, oświęcimscy hokeiści odnieśli
pierwsze wyjazdowe zwycięstwo

Beniaminek walczy
o „szóstkę”
W Oświęcimiu odżyły nadzieje na
awans hokeistów beniaminka do
pierwszej „szóstki". Aksam Unia najpierw pokonała u siebie KH Ciarko
Sanok 4:1, by później przywieźć komplet punktów z Janowa. Oświęcimianie wygrali z Naprzodem 5:4.
Spotkanie oświęcimian z KH Sanok
nie stało na wysokim poziomie.
Zarówno hokeiści beniaminka, jak
i sanoczanie czuli w nogach dalekie
podróże po kraju. Zaledwie dwa
dni wcześniej podopieczni Josefa
Dobosza grali w Gdańsku, a zespół
z Sanoka gościł w Toruniu.
– Długo musieliśmy się rozkręcać
– przyznaje trener oświęcimian,
Josef Dobosz. – Co gorsze, to rywal
objął prowadzenie i w nasze szeregi wkradła się nerwowość. Dobrze,
że jeszcze w drugiej tercji odwróciliśmy losy meczu – dodaje trener
Josef Dobosz.
Bohaterem tego pojedynku był
bezsprzecznie Peter Gallo. Słowacki obrońca zdobył dwa gole po uderzeniach z „niebieskiej" i zapisał na
swoim koncie asystę przy czwartej
bramce Macieja Szewczyka.
– Najważniejsze, że wygraliśmy
mecz. Kto strzela gole ma drugorzędne znaczenie – skromnie ocenia Peter Gallo. – Wydaje mi się,
że rozstrzygające było trafienie na

3:1. Po tym golu grało nam się już
dużo spokojniej – powiedział Peter
Gallo.
Aksam Unia kończyła pierwszą rundę wyjazdowym meczem
z Akuną Naprzód. Pojedynek w Janowie miał niezwykle dramatyczny
przebieg. Po pierwszej bezbramkowej tercji, zaatakowali janowianie.
Potrzebowali zaledwie 149 sekund,

aby prowadzić 2:0. Oświęcimianie
pokazali jednak charakter i jeszcze
w drugiej partii zdobyli cztery gole
(Waldemar Klisiak, Wojciech Stachura, Wojciech Wojtarowicz, Marek Modrzejewski). Po trafieniach
Viktora Kubenki i Marka Pohla,
gospodarze „wrócili do gry", by
później otrzymać dar od losu. Za
„zamrożenie gumy" w polu bram-

Aksam Unia była bliska sprawienia niespodzianki w meczu
z Cracovią. Mistrz Polski wygrał
jednak ostatecznie w Oświęcimiu 2:1
Fot. (zyg)

Oświęcimianie celują w pierwszą „szóstkę", ale przed nimi jeszcze droga daleka
Fot. (zyg)
Reklama

kowym przez jednego z zawodników gości, Ślązacy wykonywali
karnego. Golkiper Unii – Zbigniew
Szydłowski wyszedł jednak z opresji obronną ręką, a janowian ostatecznie pogrążył na minutę przed
końcem kapitan oświęcimian –
Marek Modrzejewski.
– W samej końcówce uśmiechnęło się do nas szczęście, którego tak
bardzo brakowało nam podczas
wcześniejszych gier – przyznał trener Aksam Unii, Josef Dobosz.
– (zyg)

Pod dachem hali lodowej uroczyście zawieszono koszulkę Artura Malickiego

Pamiętali o napastniku
z numerem 20
Tego jeszcze nie było. Mariusz
Czerkawski w jednym ataku z Patrykiem Malickim. Na lodowisku
w Oświęcimiu rozegrano niecodzienny mecz hokejowy…
Przed ośmiu laty w szpitalu w
Piekarach Śląskich zmarł wychowanek oświęcimskiej Unii – Artur Malicki. Był on wierny białoniebieskiemu klubowi przez całą
karierę. Sezon 2000/01 był dla
Niego ostatnim. Stąd pomysł odkurzenia drużyny Dworów Unii z
2001 roku.
W nietypowym meczu mistrzowski zespół skrzyżował kije z reprezentacją Polski U-20 z rocznika
1972. W tej ekipie podczas mistrzostw świata grupy B w Odense
występował właśnie Artur Malicki. Zawodnik z numerem 20 grał
w napadzie z najlepszym polskim
hokeistą – Mariuszem Czerkawskim. Teraz miejsce u boku popularnego „Marre" zajął syn Artura
– Patryk. Aby oddać hołd koledze
z lodowej tafli przyjechali praktycznie wszyscy, którzy otrzymali
zaproszenia. Mecz zakończył się
zwycięstwem Dworów Unii 9:5,
ale nie wynik był najważniejszy.
Pod dachem lodowiska uroczyście
zawieszono koszulkę śp. Artura

z numerem 20. Trafiła ona wreszcie na swoje miejsce…
Reprezentacja Polski U-20 z rocznika 1972 wystąpiła w składzie:
Artur Doskocz, Artur Kuchta,
Krzysztof Śliwa, Dariusz Musiał,
Artur Mucha, Grzegorz Szostak,
Robert Majewski, Oktawian Jajszczok, Mariusz Wójtowicz, Marek
Nowak, Artur Gomółka, Robert
Mrozik, Piotr Gil, Paweł Gil, Andrzej Gretka, Mariusz Czerkawski, Krzysztof Kokoszka, Leszek
Janowicz, Leszek Różański, Robert Bachulski, Roman Bogacki,
Michał Garbocz, Patryk Malicki.
Kadrę „dwudziestki” prowadził
Maksymilian Lebek.
W drużynie Dworów Unii z 2001
roku wystąpili: Gabriel Samolej,
Wojciech Baca, Paweł Kuszaj, Marek Cholewa, Sławomir Czerwik,
Sebastian Gonera, Tomasz Gryzowski, Sławomir Gulbinowicz,
Ireneusz Jarosz, Krzysztof Jarosz,
Jarosław Kłys, Andrzej Kotoński,
Jacek Kuberski, Leszek Laszkiewicz, Witold Magiera, Milosz
Nachtman, Adrian Parzyszek,
Grzegorz Porzycki, Mariusz Przewoźny i Patryk Malicki. Trenerem
zespołu był Stefan Syryński.
– (zyg)

