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Wspólnie z czytelnikami, podczas spotkania autorskiego z Marcinem Mellerem –
felietonistą i reporterem, Miejska Biblioteka Publiczna Galeria Książki w Oświęcimiu uroczyście zaakcentowała 5-lecie działań w nowym obiekcie przy ulicy
Nojego.
spędzić czas. Bryła budynku
Galerii Książki jest innowacyjna – jej wnętrze ukształtowano
wokół otwartych przestrzeni
komunikacyjnych, bez żadnych
barier architektonicznych, tak
by każdy wchodząc „niejako
przy okazji”, mógł poruszać się
w niej w sposób nieskrępowany.
– Od początku naszego funkcjonowania tutaj bardzo dużo
się zmieniło. Obiekt, który
posiada ogromną przestrzeń,
5,2 tys. metrów kwadratowych,
dał bibliotece możliwość rozwoju, a także realizacji ciekawych imprez. Poprzednia
biblioteka miała siedem filii
rozsianych w różnych punktach miasta, które miały w sumie około 1,2 tys. metrów kwadratowych. Ten budynek skupił
wszystkie zbiory i usługi oraz
pracowników w jednym miejscu, co daje nam możliwość
kreatywnego rozwoju – mówi
Mariola Talewicz, wicedyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Galeria Książki w Oświęcimiu.
– Uważamy, że biblioteki w klasycznej formie, czyli miejsca,

w których się gromadzi i udostępnia księgozbiór, nie mają
już sensu. Obiekty dzisiejszych współczesnych bibliotek
oprócz gromadzenia i udostępniania książek są przestrzeniami spotkań ludzi, w których
dzieją się różne rzeczy i które
powinny służyć mieszkańcom
danego obszaru – zaznacza wicedyrektor.
Wychodząc z takiego założenia,
pracownicy oświęcimskiej Galerii Książki na bieżąco monitują oczekiwania użytkowników,
by móc odpowiadać na nie ciekawymi propozycjami działań
i urozmaicać swoją ofertę, nie
tylko czytelniczą.
– Wszystkie działania, z którymi startowaliśmy w nowym
budynku ewoluowały, są obecnie realizowane w zmienionych
formułach. Jesteśmy otwarci na
sugestie i pomysły. Pytamy naszych użytkowników i czytelników, czego oczekują, ale też obserwujemy, jakie mają potrzeby.
Śledzimy także panujące w świecie trendy, by mieć orientację,
w jakim kierunku trzeba pójść.

Jesteśmy nastawieni na tzw. partycypację społeczną. Uważamy,
że dzisiaj niekoniecznie trzeba
przyjść, wypożyczyć czy odsłuchać i wrócić do domu, dlatego
nastawieni jesteśmy na włączające działania – takie, kiedy
współuczestnicząc, współtworzymy naszą przestrzeń – dodaje Mariola Talewicz.
Obecny rynek wydawniczy
oferuje bardzo dużo różnych
pozycji z wszystkich gatunków
literackich. Galeria Książki nie
chce pozostawać w tyle, dlatego
dba o to, by na jej regałach znalazło się ich jak najwięcej.
– Pozyskujemy dużo pieniędzy
ze środków pozabudżetowych.
W tym roku planujemy zakup
książek za około 120 tys. zł. Średnio rocznie kupujemy od 3 do
4 tys. nowych pozycji, wzbogacając nasze zbiory. To bardzo
dobrze, że jesteśmy skupieni
w jednym miejscu, ponieważ
nie musimy dzielić księgozbioru pomiędzy filie i przez to
możemy kupić więcej tytułów.
Owszem, jest kolejka oczekujących na nowości, jest to nie-

Marcin Meller chętnie odwiedził po raz drugi Miejską Bibliotekę Publiczną Galeria Książki w Oświęcimiu

Są medale,
są rekordy!
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Biblioteka przyszłości

Marcin Meller nie został na
jubileuszowe obchody, które
były 4 lipca, zaproszony przypadkiem. To miły powrót do
przeszłości, bowiem dokładnie 4 lipca, pięć lat temu, przy
okazji oficjalnego otwarcia nowoczesnej siedziby placówki
odbyło się spotkanie autorskie
z nim i jego żoną Anną Dziewit-Meller.
– Kiedy byliśmy tutaj pięć lat
temu, przyznam, że doznaliśmy
lekkiego szoku – nie wiedzieliśmy, że takie biblioteki w Polsce istnieją. Spodobało nam się
tutaj. Oczywiście najbardziej
zakochałem się w fiacie 126 p
znajdującym się na piętrze
w dziale dziecięcym (śmiech).
Nie raz pisałem na papierze czy
w sieci o was. Dlatego tym bardziej miło mi jest wrócić tutaj
– powiedział na początku spotkania Meller.
Otwarta przed pięcioma laty
nowa biblioteka stanowi przestrzeń spotkań ludzi w różnym
wieku – miejsce, w którym
każdy może realizować swoje potrzeby czytelnicze i miło

Oświęcim

uniknione. Jednak apelujemy
– nie trzymajcie państwo za
długo książek, bo ktoś inny na
te książki czeka. Istotne jest też
to, że nie pobieramy żadnych
kar czy opłat za nasze usługi.
Wszystko jest bezpłatne, dzięki
wsparciu i akceptacji naszych
działań przez władze miasta –
podkreśla wicedyrektor.
W bibliotece w Oświęcimiu
każdy znajdzie coś dla siebie,
ponieważ oferta jest przeznaczona dla dzieci, młodzieży
i dorosłych.
Mikroświat to miejsce wczesnej
edukacji czytelniczej dla dzieci
do 7. roku życia, w którym realizowane są cykliczne zajęcia
literackie, teatralne, muzyczne,
plastyczne i ruchowe. Dzieci
starsze, w wieku od 7 do 12 lat
mogą uczestniczyć w zajęciach
i warsztatach w ramach Uniwersytetu Bibliotecznych Żaków, a grupa Zabookowanych
13+ spotyka się, by dyskutować o wybranych i wcześniej
przeczytanych książkach, pisać
recenzje i tworzyć gazetę. Młodzież może m.in. brać udział
w spotkaniach klubów filmowych, a także wielu tematycznych warsztatach i zajęciach.
W Galerii Książki przydaje się
też pomoc wolontariuszy, którzy mogą realizować się, na
przykład nauczając seniorów
podstaw obsługi komputera
i korzystania z Internetu, pomocy przy organizacji i obsłudze wydarzeń kulturalnych
albo digitalizacji materiałów
bibliotecznych. Dorośli mogą
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brać udział w spotkaniach, klubach dyskusyjnych czy warsztatach.
Pracownicy oświęcimskiej biblioteki dokładają wszelkich
starań, by była ona ciekawym
miejscem dla wszystkich. Czy
jest jakaś grupa odbiorców lub
rodzaj działań, które są najbliższe ich sercu?
– Najważniejsze są dla nas dzieci. Chcemy nauczyć je właściwego korzystania z dóbr kultury, dorobku polskiej i światowej
literatury, chcemy wykształcić
w nich potrzebę korzystania
z biblioteki i nawyk czytania,
by poprzez to dbać o ich rozwój intelektualny. Realizujemy
to m.in. poprzez Mikroświat
zabawy, Uniwersytet Bibliotecznych Żaków, ale też Ogólnopolską Nagrodę Literacką
im. Kornela Makuszyńskiego,
proponując dzieciom i rodzicom dobrą, wartościową polską
literaturę dziecięcą – tłumaczy
Mariola Talewicz.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej od ponad roku nadaje
internetowe Radio Oświęcim,
które z założenia różni się od
innych stacji radiowych rodzajem emitowanych programów,
sposobem realizacji audycji,
muzyką i wiadomościami skupionymi na sprawach lokalnych
– od działalności samorządu
lokalnego, poprzez kwestie
społeczne, po kulturę i sport.
Radio, obok kalendarza wydarzeń i informatora miejskiego
jest częścią projektu OIL, czyli
Oświęcimskiej Informacji Lokalnej. Obecnie radio korzysta
z darmowej licencji na muzykę, ale od września radiowcy
będą grali na antenie muzykę
popularną, komercyjną. Biblioteka jest w trakcie finalizowania umów ze Stowarzyszeniem
Autorów ZAiKS, Związkiem
Artystów Wykonawców Stoart
i SAWP. Stara się też o uzyskanie kanału dla radia w telewizji kablowej Vectra, by audycje
były bardziej dostępne i by jak
najwięcej osób mogło ich słuchać. Rok temu, 13 lipca, MBP
złożyła wniosek do Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji
o nadanie częstotliwości dla
Radia Oświęcim.
W ciągu pięciu lat Galerię Książki odwiedziło prawie 1,5 mln
osób, odbyło się 80 spotkań
autorskich, pozyskano niemal
44 tys. nowych zbiorów, z czego
19 tys. to książkowe nowości.
– Marzena Wilk

wiadomości

LIPIEC 2016

2

w skrócie

Dla najzdolniejszych
Uzdolnieni absolwenci, którzy
nosili się z zamiarem złożenia
wniosków na XVII edycję
konkursu „Stypendium dla najzdolniejszych” przyznawanego
z Funduszu im. Stanisława
i Marii Neumannów, działającego pod patronatem Fundacji
na rzecz Międzynarodowego
Domu Spotkań Młodzieży
w Oświęcimiu, mają jeszcze
trochę czasu. MDSM przedłużył termin ich składania do
końca lipca br.

Celem funduszu jest wspieranie edukacji uzdolnionej
młodzieży z terenu miasta
i gminy Oświęcim. Bezzwrotne
stypendium przeznaczone jest
dla uczniów szkół średnich,
kończących naukę i pragnących podjąć studia na
wyższych uczelniach, którym
sytuacja materialna uniemożliwia finansowanie dalszej
edukacji.
– In

Zbiór autentycznych świadectw
Centrum Dokumentacji „Świadkowie” to nowe przedsięwzięcie Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży
w Oświęcimiu.
Centrum powstało po to, by
kompleksowo
dokumentować losy i biografie byłych
więźniów KL Auschwitz, któ-

rzy współpracowali z MDSM
i współtworzyli jego powstanie
oraz 30-letnią działalność instytucji w zakresie aktywności

Remont zakończony
Kończy się przebudowa ulicy
Królowej Jadwigi w Oświęcimiu,rozpoczęta pod koniec
maja br. Obok nowej nawierzchni, korekty geometrii
jezdni i skrzyżowania drogi
z ulicami Jagiełły i Przeczną
naprawiono chodniki, wydzielono stanowiska postojowe
i zatoki autobusowe. Powstał
też środkowy pas dla pojazdów
skręcających w lewo. Ostatnim
elementem robót było malowanie poziomego oznakowania.
W najbliższych dniach nastąpi
odbiór inwestycji. Zaplanowano także nasadzenia kwiatów
na klombach u zbiegu ul.
Królowej Jadwigi z ul. Jagiełły.
– In

Doradzą w zakresie niskiej emisji
Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej realizuje projekt pn.
„Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora
publicznego, mieszkaniowego
oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej
oraz OZE”.
Celem jest zwiększenie
świadomości społeczeństwa
w zakresie rozwoju gospodarki
niskoemisyjnej poprzez działania informacyjno-edukacyjne,
promocję i wymianę doświadczeń. Projekt skierowany
jest zarówno do instytucji
publicznych i przedsiębiorców,
jak i wspólnot i spółdzielni
mieszkaniowych oraz osób
fizycznych.

Reklama

Przerwa w nauce
Dwustu dziewięćdziesięciu ośmiu słuchaczy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, działającego w Oświęcimskim Centrum
Kultury uroczyście zakończyło kolejny, dziewiętnasty rok
akademicki.

Podczas spotkania zaprezentowało się kilka grup UTW, m.in.
Zainteresowani mogą skokabaret „Czarna Rękawiczka”,
rzystać z pomocy doradcy
zespół wokalny „Ballada”, gruenergetycznego – pracownika
pa taneczna „Pretty Woman”,
WFOŚiGW w Krakowie, ul.
pilates, nordic walking, grupa
Kanonicza 12, tel. 78585593,
językowa. Można było zobaczyć
e-mail: katarzyna.bryzek@
efekty prac grup florystycznej,
wfos.krakow.pl lub doradzbibułkarskiej i tkactwa artytwo@wfos.krakow.pl/.
stycznego „Osnowa”. W proŚrodki na realizację pochodzą
gramie o krajach europejskich
z Programu Operacyjnego
przed seniorami wystąpiły
Infrastruktura i Środowisko na
dzieci z Tęczowego Przedszkolata 2014–2020 w ramach
la w Oświęcimiu.
I Osi Priorytetowej „ZmniejW ostatnim czasie oświęcimszenie emisyjności gospodarscy seniorzy gościli w Teatrze
ki”. Partnerami WFOŚiGW
Ludowym w Krakowie podna terenie całego kraju są
wojewódzkie fundusze ochrony
środowiska i gospodarki wodnej oraz Urząd Marszałkowski
w Lublinie.
– ekt

Ważna data dla Kresowian
Na 15 lipca zaplanowano
w naszym mieście uroczystości
związane z 73. rocznicą „Rzezi
Wołyńskiej”.
Obchody w samo południe
rozpocznie msza święta
w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
Po niej na cmentarzu parafialnym odbędzie się uroczystość
przy tablicy upamiętniającej

Podczas otwarcia Centrum Dokumentacji w MDSM
Fot. zbiory organizatorów

pedagogicznej, obywatelskiej
i kulturalnej. Wysokiej klasy
wyposażenie techniczne pomieszczeń wzbogaci możliwości realizacji programów edukacyjnych w MDSM.
– Centrum będzie także stanowić ważne uzupełnienie biblioteki MDSM i stanie się w przyszłości ważnym elementem
refleksji w obszarze problematyki KL Auschwitz w oparciu
o autentyczne, unikalne świadectwa świadków historii oraz
doświadczenia Domu Spotkań
w obszarze kultury pamięci –
zaznacza Leszek Szuster, dyrektor Międzynarodowego Domu
Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.

ofiary ludobójstwa Polaków na
Kresach Wschodnich.
Organizator – Klub „Samborzan” Towarzystwa Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Oświęcimiu
zaprasza do udziału Kresowian i ich potomków, a także
miłośników historii i tradycji
polskich ziem wschodnich.
– ekt

Elastyczna pożyczka
Wygodne raty
Zadzwoń! 600 400 288
Provident Polska

(opłata wg taryfy operatora)

Przywracanie historycznych
walorów
Kaplica św. Jacka, która znajduje się
na terenie Zakładu Salezjańskiego odzyskuje swój dawny blask.
Ten najstarszy zachowany
zabytek w naszym mieście
wymagał renowacji, dlatego
oświęcimski Zakład Salezjański im. ks. Bosko od dwóch lat
prowadzi prace remontowo-konserwatorskie.
Zabezpieczenie, zachowanie
i przywrócenie dawnej świetności budynkowi, a także
zwiększenie jego dostępności
i ponowne udostępnienie go
zwiedzającym to podstawowe
cele przedsięwzięcia.
Zrealizowane do tej pory prace
doprowadziły m.in. do urato-

wania trzech ścian XIV-wiecznej kaplicy, naprawy dachu
i wiernego odtworzenia zniszczonych fragmentów budowli.
Pomimo tego kaplica nadal
była w bardzo złym stanie technicznym.
– Dlatego w ramach tegorocznego etapu przeprowadzane
są dalsze kompleksowe prace
konserwatorsko-budowlane
przy elewacji budynku. Skupiamy się na konserwacji wnętrza
i zabezpieczenia polichromii,
którą udało się odkryć podczas
badań konserwatorskich, a tak-

że pracach archeologicznych
wokół kaplicy, gdzie przypuszczalnie znajdował się cmentarz. Działania będą miały na
celu bezpośrednio konserwację
wątku ceglanego, przywrócenie
budowli jej pierwotnych parametrów, wyeksponowanie walorów architektonicznych oraz
poprawę bezpieczeństwa wokół kaplicy – informuje Ewelina Matyjasik-Lewandowska
z Zakładu Salezjańskiego im.
ks. Bosko w Oświęcimiu.
Dzięki tegorocznemu wsparciu z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
przeprowadzone zostaną prace
przy ostatniej, czyli wschodniej
ścianie zewnętrznej, które będą
kosztowały ponad 108 tys. zł.
Prace konserwatorsko-budow-

Do powstania centrum przyczyniło się wielu ludzi, a jego
inicjatorem jest Richard Pyritz, członek Rady Fundacji
na rzecz Międzynarodowego
Domu Spotkań Młodzieży.
Podczas oficjalnego otwarcia zaprezentowano warsztaty edukacyjne, bazujące
na biografiach świadków
historii – byłych więźniów
KL-Auschwitz blisko związanych z Domem Spotkań. Gość
honorowy uroczystości, Zofia
Posmysz, podkreśliła możliwości, które w realizacji koncepcji
pedagogicznej „Oświęcim jako
miejsce nauki” stwarza centrum.
Centrum Dokumentacji „Świadkowie” zostało utworzone i sfinansowane głównie ze środków
kilkunastu klubów organizacji
Rotary International.
– In

czas próby generalnej „Miarka
za miarkę” Szekspira.
– Jest to element zainicjowanej
przez prof. Mikołaja Spodarczyka akcji, polegającej na
zapraszaniu seniorów przez
dyrektorów teatrów do bezpłatnego obejrzenia prób generalnych różnych spektakli.
Próby te wyglądają tak samo
jak występ, z tą tylko różnicą,
że aktorzy nie wychodzą na
koniec do publiczności – informuje Karolina Domider kierująca Uniwersytetem Trzeciego
Wieku w OCK.
Na koniec roku kabaret „Czarna Rękawiczka” i zespół taneczny „Pretty Women” odniosły
sukces w Warszawie. Podczas
9. Juwenaliów Trzeciego Wieku
– Festiwalu Artystycznego
Twórczych Seniorów kabaret
zdobył drugie miejsce, a panie
z zespołu zostały wyróżnione.
Był to miły akcent przed wakacyjną przerwą w działalności
uniwersytetu.
– In
lane we wnętrzu zabytkowej
kaplicy miasto wsparło kwotą
70 tys. zł, a całkowity ich koszt
wyniesie ponad 120 tys. zł.
Zadanie to wsparł też Urząd
Marszałkowski Województwa
Małopolskiego.
– Przy finansowym wsparciu
Miasta Oświęcim w poprzednich latach zrealizowaliśmy
projekt obejmujący odwodnienie oraz wykonanie inwentaryzacji architektonicznej i badań
konserwatorskich z opracowaniem programu konserwatorskiego we wnętrzu kaplicy
św. Jacka, a także konserwację
witraży z nową ekspozycją. Jeszcze w tym roku, dzięki wsparciu
Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków rozpoczną się prace
badawcze w środku Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, które pozwolą
nam ustalić, co kryje się w jego
wnętrzu – zaznacza Ewelina
Matyjasik-Lewandowska.
– In
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Wspólne
śpiewanie

W ramach Diecezjalnych Dni Młodzieży od 20 do 23 lipca Oświęcim odwiedzi kilka tysięcy pielgrzymów m.in.
z Włoch, Holandii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Danii,
Słowacji, RPA.

Podczas trzeciej już edycji
przedsięwzięcia pn. „Wspólne
śpiewanie” 17 lipca na Rynku
Głównym wystąpią zespoły i grupy śpiewacze z terenu
ziemi oświęcimskiej. Początek
przeglądu o godz. 17:00.
– ekt

http://www.pope2016.com/sdm2016/
wizyta-papieza

Nasze miasto od dawna przygotowuje się na ich przyjęcie.
– Światowe Dni Młodzieży
to ogromne przeżycie dla nas
wszystkich i wyzwanie nie
tylko dla Krakowa, ale też naszego miasta. W tych dniach
do Oświęcimia ma przyjechać
około 300 tys. osób. Chcemy
się dobrze przygotować i pokazać Oświęcim z jak najlepszej
strony – mówi Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia.
W tym czasie zostaną uruchomione cztery centra obsługi
pielgrzymów: na dworcu PKP,
bulwarach, Rynku Głównym
i obok Oświęcimskiego Centrum Kultury, w których goście
będą mogli skorzystać z informacji turystycznej, pomocy
przedmedycznej czy sanitariatów. Przewidziano też dodatkowe parkingi dla autobusów
z pielgrzymami na bulwarach
i na os. Chemików na ulicach
Tysiąclecia i Szustera.
– Dla zagranicznych gości przygotowano pięć tras turystycznych. Oprowadzać ich będą
przewodnicy, a przejście, wysłuchanie historii i ciekawostek
o mieście zajmie kilka godzin.
Pielgrzymi będą mogli poznać
zabytki świadczące o długiej historii miasta, dzieje dawnej społeczności oświęcimskich Żydów,
miejsca, z którymi związane są
postacie świętych i błogosławionych oraz Oświęcim – Miasto
Pokoju – informuje Katarzyna
Kwiecień, rzecznik prasowy
Urzędu Miasta Oświęcim.
Goście przebywający w Oświęcimiu będą też mogli wysłuchać specjalnego koncertu
Miasto Pokoju – Młodym, który zaplanowany jest 23 lipca na
rynku Starego Miasta.
Bardzo duża grupa młodych
przyjeżdżających do Polski na
Światowe Dni Młodzieży odwiedzi też były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny
i zagłady Auschwitz-Birkenau.
Szacuje się, że liczyć ona będzie blisko 300 tys. osób, co jest
wielokrotnością normalnej frekwencji w muzeum.
Przyjazd do Oświęcimia tak
dużej grupy spowoduje spore
utrudnienia w ruchu.
W okresie od 19 lipca od godz.
22:00 do 3 sierpnia do godz.

23:00 parking na bulwarach
będzie niedostępny dla samochodów osobowych, ponieważ
będą tam parkować autobusy
z pielgrzymami. Z ruchu zostanie wyłączony prawy pas
ul. Tysiąclecia, który stanowić
będzie miejsce dla autokarów.
Ulice Tysiąclecia i Szustera
będą wtedy jednokierunkowe.
Od 22 lipca w godzinach popołudniowych do 24 lipca do
godz. 6:00 nie będzie można
poruszać się po ulicach wokół rynku, z uwagi na sobotni
koncert Miasto Pokoju – Młodym.
Od 20 lipca do 3 sierpnia zmieniona zostanie organizacja
ruchu w rejonie Muzeum Auschwitz-Birkenau. Zamknięte
dla ruchu pojazdów zostaną
ulice w Oświęcimiu: Więźniów
Oświęcimia od ul. Obozowej do
ul. Legionów oraz ul. Leszczyńskiej. Natomiast w Brzezince
zamknięte dla ruchu pojazdów
będą ulice: Męczeństwa Narodów, Ofiar Faszyzmu od ul.
Pławskiej do ul. Brzozowej, ul.
Kombatantów, ul. Czernichowska od ul. Męczeństwa Narodów do ul. Jakubowskiego.
Aby pielgrzymi mogli bezpiecznie dojść do muzeum
z dworca PKP oraz powrócić
wyznaczono dwie trasy piesze
w taki sposób, by nie kolidowały z ruchem samochodowym
i autokarowym.
Pierwsza
trasa
prowadzi
z dworca PKP do Muzeum Auschwitz I: zejście z peronu 1 –
przejście terenami kolejowymi
wzdłuż restauracji Casablanca – dalej w lewo do ul. Wyzwolenia – chodnikiem prawą
stroną wzdłuż ul. Wyzwolenia
– w lewo do ul. Leszczyńskiej
i dalej chodnikiem lewą stroną wzdłuż ul. Leszczyńskiej do
wejścia na teren Państwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Druga trasa prowadzi z Muzeum Auschwitz II-Birkenau
do dworca PKP ulicami: Ofiar
Faszyzmu, Męczeństwa Narodów, Leszczyńskiej do terenów
kolejowych wzdłuż ul. Wyzwolenia. W drodze powrotnej piesi pielgrzymi będą kierowani
również wzdłuż budynku handlowo-usługowego na ul. Wyzwolenia 2.

W okresie od 20 do 28 lipca
oraz 1 i 3 sierpnia Muzeum Auschwitz-Birkenau odwiedzać
będzie 30 tys. osób dziennie.
Młodzi pielgrzymi będą poruszać się specjalnie przygotowaną trasą, która nie obejmie
wnętrz historycznych budynków, a najważniejsze zagadnienia z historii byłego obozu
przybliży im przygotowana na
tę okazję wystawa plenerowa
i folder informacyjny.
W piątek 29 lipca były niemiecki obóz Auschwitz-Birkenau
odwiedzi papież Franciszek.
O godz. 9:20 ma wylądować na
lądowisku przygotowanym na
terenie byłej bazy PKS. Stamtąd samochodem zamkniętym
przejedzie na teren muzeum,
by przejść pod bramą z napisem „Arbeit macht frei”. Następnie uda się do Bloku nr 11,
gdzie przywita go prywatnie
premier Beata Szydło. Tam
spotka się z grupą piętnastu
ocalałych z zagłady. Odda hołd
przed Ścianą Śmierci i zejdzie
do celi, w której zastrzykiem
fenolu został zamordowany
o. Maksymilian Kolbe. Papieska wizyta w tym miejscu zbiegnie się z 75. rocznicą śmierci
męczennika. Po wyjściu z celi
Ojciec Święty dokona wpisu
w księdze pamiątkowej, a następnie przejedzie pojazdem
elektrycznym wzdłuż rampy
i będzie się modlić w milczeniu
przed tablicami upamiętniającymi ofiary różnych narodów
Międzynarodowego Pomnika
Ofiar Obozu. Przed główną
tablicą zapali znicz. Nie zostaną wygłoszone żadne przemówienia, zaplanowano jedynie
recytację przez naczelnego rabina Polski po hebrajsku Psalmu
130, zatytułowanego „Z otchłani grzechu ku Bożemu miłosierdziu”, który następnie zostanie
odczytany przez jednego ze
Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. W pobliżu pomnika obecna będzie 25-osobowa
grupa Sprawiedliwych, których
Ojciec Święty pozdrowi. Po zakończeniu wizyty w obozie Auschwitz i Birkenau o 11:30 papież Franciszek ma powrócić na
lądowisko, skąd helikopterem
odleci do Krakowa.
– In

Spotkanie
z unijnymi
funduszami
7 sierpnia na oświęcimskim
rynku odbędzie się Festiwal Funduszy Europejskich
„Małopolska myśli o Tobie”
zorganizowany przez Urząd
Marszałkowski Województwa
Małopolskiego.
Od godz. 14:00 specjaliści ds.
funduszy europejskich udzielać będą informacji na temat
środków przeznaczonych na
rozwój zawodowy mieszkańców Małopolski, dotacji dla
firm, instytucji i organizacji
pozarządowych oraz na temat
realizowanych w naszym województwie inicjatyw dla osób
młodych.
Organizatorzy zachęcają także
do skorzystania z możliwości
zrobienia bilansu kariery, który pozwoli na podsumowanie
swojego dorobku zawodowego:
doświadczenia, wykształcenia,
odbytych kursów, szkoleń i innych umiejętności.
Na stoiskach wystawowych
swoje projekty prezentować
będą lokalni beneficjenci unijnych dotacji. Będzie można
wziąć udział w warsztatach
tworzenia biżuterii, haftu
ręcznego, obejrzeć pokazy
sportowe. Organizatorzy przygotowali także atrakcje dla
najmłodszych, m.in. zajęcia
plastyczne, wesołe animacje,
zabawy edukacyjne i konkursy
z nagrodami.
Spotkanie z funduszami europejskim zakończy koncert Dawida Podsiadło.
– ekt

Dożynki
miejskie
Tegoroczne Święto Plonów odbędzie się 20 sierpnia w Monowicach. Rozpocznie je o godz.
14:00 msza święta, po której
zaplanowano tradycyjne ceremonie dożynkowe.
W części artystycznej na scenie zaprezentują się zespoły
z osiedli: Dwory-Kruki, Monowice, Pod Borem, Stare Stawy. Nie zabraknie budzącego
co roku wiele emocji turnieju
sprawnościowego, w którym
przedstawiciele osiedli będą
rywalizować o Puchar Prezydenta Miasta. Najmłodsi będą
mogli skorzystać z bezpłatnych
dmuchańców, jazdy konnej czy
malowania twarzy.
Około godz. 17:30 rozpocznie
się zabawa taneczna.
– ekt

felieton
kamila drabek

Remonty

R

emonty w domach, w mieście, w kraju. Zmiany
– oby na lepsze. Choć, jak mówi pan Wojtek
z firmy budowlanej, nic nie jest na wieczność.
Zatem, jeśli coś się nie sprawdzi, coś nie będzie
działać, można to przekształcić. Wszystko oczywiście
w ramach dostępnych środków finansowych.
Z doświadczenia wiem, że budżet przeznaczony na
remont zwykle zostaje przekroczony, na przykład okazuje
się, że trzeba wymienić sieć elektryczną w mieszkaniu,
bo stara się kopci. Nie ma co się zastanawiać w takiej
sytuacji, trzeba działać i główkować, jak budżet
uelastycznić. Gorzej, gdy takiej możliwości nie ma.
Remont zmusza też do uporządkowania przestrzeni.
Nagle odnajdują się rzeczy dawno niewidziane,
zachomikowane w zakamarkach szaf, pawlaczy i piwnic.
Ileż rzeczy posiadamy… Ile rzeczy, których na co dzień nie
potrzebujemy. Oby ta refleksja pozostawała w świadomości
na dłużej, zanim coś schowamy, bo jeszcze się przyda.
Nie, nie przyda się. I tak trwają później te zapomniane
przedmioty, niepotrzebne papiery, nieużywane urządzenia.
Trwają do następnego remontu, kiedy zamówi się firmę
do ich utylizacji (wielu rzeczy nie wolno wyrzucać na
śmietnik, o czym warto pamiętać).
Jesteśmy w okresie zmiany. Czy dobrej – czas
pokaże. Oby remont nie zrujnował nam budżetu. I warto
jeszcze pamiętać o słowach pana Wojtka – nic nie jest
na wieczność. 				

nie tylko z miasta
Andrzej winogrodzki

O ruchu i bezruchu

B

ardzo podobała mi się jazda miejską komunikacją, jak i wszelką inną „motoryzacją” – niestety
już się to nieco zmieniło – z dworca PKP do
miasta na plac Kościuszki trwająca 57 minut
– z zegarkiem na ręce! Przy tak ślimaczo-żółwim tempie
jazdy nie zdarzają się – a o to nam przecież chodzi! –
żadne poważne wypadki drogowe, a co najwyżej delikatne
i pieszczotliwe otarcia się karoserii i maleńkie stłuczki –
sam obserwowałem jedną z nich! Będąc w trakcie komunikacyjnego przemieszczania się w nieśpiesznym tempie
i rytmie, można detalicznie kontemplować kamyczki przydrożne lub młode drzewka przy ulicy Orląt Lwowskich. Taka pragmatyka jazdy ulicami naszego miasta i wszystkich
miast powinna być obowiązkowa i trwała! W takich okolicznościach auto przestaje pełnić funkcję komunikacyjno-usługową, a staje się zawalidrogą i ulicznym balastem,
a jazda przestaje być przyjemnością, jeśli kiedykolwiek nią
była. A była: pamiętam wyprawę samochodową limuzyną
marki Trabant z Oświęcimia do Międzyzdrojów sprzed 40
laty. Jechało się jak po maśle, ale bez poślizgu, w luksusie
i komforcie! A teraz, kiedy wielka ilość aut przeszła w złą
jakość jazdy – wszystko stoi na głowie – i w korkach! Kiedy
jazda samochodem stanie się, a już się staje, makabrą
i katorgą, może samochodowy świat się opamięta! Pewna
nadzieja jest też po stronie samochodów jako takich, które
rzeczywiście zaczną same „chodzić” i sobą kierować. Auto będzie samorządne i niezależne, wiedzące, dokąd ma
jechać i jak ma to czynić bezbłędnie i bezkolizyjnie, nie
zważając na emocje, niewiedzę czy głupotę kierującego
nim! Ale nie będzie to szybka, dobra zmiana!

Ogłoszenie płatne

Dziękujemy Pracownikom
Oddziału Wewnętrznego I oświęcimskiego szpitala
za wielkie serce i empatię
okazane w opiece nad naszym Tatą
śp. Marianem Goska
w ostatnich dniach jego życia.
Żona i Córki
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pod patronatem GZO

Zdrowo – rowerowo
Oświęcim, Zaborze, Grojec, Polanka Wielka, Włosienica – czyli ponad 34 kilometry trasy, którą pokonało w tym
roku niemal 1300 uczestników XVIII Rodzinnego Rajdu
Rowerowego.
Miłośnicy jazdy na dwóch kółkach rozpoczęli wspólną wyprawę ze startu na bulwarach.
Ciesząc oczy urokami ziemi
oświęcimskiej, dojechali na
metę w Polance Wielkiej. Tam
zregenerowali siły, podziwiając
pokazy taneczne cheerleaderek i mażoretek. Naładowani
energią „rajdowicze” dołączyli
do tańczących tzw. taniec belgijski, a po chwili wytchnienia
wyruszyli w stronę mety, zorganizowanej pod zamkiem. Nad
bezpieczeństwem uczestników

czuwała
wyspecjalizowana
ekipa medyczna i techniczna,
więc wszyscy szczęśliwie dotarli nad Sołę. Mobilne Centrum Animacji „Spektrum”
zaprezentowało cyklistom kolejne atrakcje: zabawy, konkursy, pokazy dmuchania baniek,
występy szczudlarzy oraz program artystyczny. Były popisy
zumby, wyścigi, testy prędkości i – oczywiście – nagrody:
rowery, sprzęt AGD, sprzęty
audiowizualne,
zaproszenia
do restauracji oraz karnety do

klubu fitness i bony do sklepu
sportowego.
Rajd przygotował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu. Ochłodę zapewniała
kurtyna wodna, przygotowana
przez oświęcimski magistrat.
Jak podkreślają organizatorzy,
cel w postaci wspólnego spędzania czasu wolnego przez całe rodziny i promowania aktywnego
stylu życia został osiągnięty.
– Karo
Sponsor
główny

Plaże dla każdego

Piętrusek z sukcesami

Pracę i działalność oświęcimskich modelarzy z miasta nad Wielu oświęcimian lubi spędzać urlop nad morzem. Co moSołą doceniono podczas trzeciej edycji Trybunałów Mode- żemy zrobić, aby piękne polskie plaże były dostępne dla
larstwa Kolejowego w Piotrkowie Trybunalskim.
każdego?
Tam przyznano im „Brązową
Szynę” w kategorii najlepszych
makiet.
W międzynarodowej imprezie modelarskiej uczestniczyło
33 wystawców oraz 11 klubów
modelarskich. Organizatorem
wystawy byli reprezentanci
z ESMMK – Europejskiego Stowarzyszenia Miłośników Modelarstwa Kolejowego. Oświęcimski klub zaprezentował
dwie makiety w skali H0, czyli
odcinek szlaku kolejowego oraz
realistyczny symulator jazdy
pociągiem.

– Prezentowana przez nas
oferta cieszyła się wielkim zainteresowaniem – mówi Dariusz Pawlica z oświęcimskiego
„Piętruska”.
– Szczególnie oblegany był
symulator jazdy pociągiem.
Świetną zabawę miały też
dzieci prowadzące składy pociągów na makietach. Otrzymywały od nas wycinankę
kartonową „Lizak dyżurnego
ruchu” sponsorowany przez
Oświęcimskie Centrum Kultury – dodaje Dariusz Pawlica.

Starsi miłośnicy modelarstwa
mogli oglądać kawałek szlaku
kolejowego z malowniczą stacją
kolejową oraz parowozownią
i obrotnicą. Podczas III Trybunałów Modelarstwa Kolejowego oświęcimian spotkała
jeszcze jedna niespodzianka.
Działalność „Piętruska” w propagowaniu hobby modelarskiego wśród najmłodszych
została zauważona prze Firmę
ROCO, która podarowała do
zabawy na makietach zestaw
startowy składu pociągu.
– mac
Fot. zbiory klubu

„Ustaw czułość na morze
zmian” to motto projektu
440 km po zmianę realizowanego przez Fundację Machina Fotografika. Wędrówka
440 km wybrzeżem Bałtyku ma
inspirować i wspierać niepełnosprawne kobiety, aby w pełni
uczestniczyły w życiu. Współpraca z samorządami nadmorskich miejscowości zmierza do
udostępnienia plaż wszystkim.
30 czerwca 2016 r. już po raz
piąty ze Świnoujścia wyruszyła
polskim wybrzeżem wyprawa,
która potrwa 25 dni. Co roku
dzięki takiej podróży udaje się
spełnić marzenie jednej kobiety o samodzielnym poruszaniu
się i aktywnym życiu, poprzez
przekazanie protezy lub wózka oraz zapewnienie wsparcia psychologicznego. Każdy
może dołączyć do wyprawy
podzielonej na odcinki o różnym stopniu trudności. Lekki
(1–2 km) przebiega deptakami,
bulwarami, ścieżkami rowerowymi, co umożliwia udział
osób o ograniczonej sprawności i dzieci. Średni (3 km) to
spacer plażą. Zaawansowany
(10–20 km) skierowany jest
do wytrzymałych osób mogących maszerować po piasku
w szybkim tempie (tu można
sprawdzić trasę: http://440km.

Przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych plaża
w Jastarni
Fot. https://polakpotrafi.pl/projekt/440-km-po-zmiane2

pl/juz-po-raz-piaty-idziemy-po-zmiane-dolacz-do-nas).
Jedną z uczestniczek wyprawy
440 km po zmianę jest Katarzyna Heród.
– Przejdę w tym roku 200 km
wzdłuż polskiego wybrzeża,
bo ten projekt przynosi realną
zmianę rzeczywistości. Przejście tylu kilometrów zmienia
też mnie samą – daje siłę i inną
perspektywę. Pozwala ode-

tchnąć, zastanowić się nad tym,
co naprawdę ważne. Daje siłę
do działania! – mówi oświęcimianka.
Projekt można wesprzeć dowolną sumą, poczynając od
złotówki, w portalu PolakPotrafi.pl (https://polakpotrafi.pl/
projekt/440-km-po-zmiane2),
który umożliwia tzw. finansowanie społecznościowe.
– K. D.
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Chroń się przed
przegrzaniem

Wakacyjny klimat

Lekarze z Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii Carint
NZOZ w Oświęcimiu edukowali pacjentów po zawałach, jak przetrwać lato.

40-metrowa plaża usytuowana jest w ogrodzie Dziennego
Domu Pomocy przy ul. Czecha
8. Dostępna jest nieodpłatnie
dla wszystkich oświęcimskich
seniorów w każdy pogodny wtorek i czwartek w godz. 15:00–
17:00. W pozostałe dni korzystają z niej podopieczni ośrodka.
– Osoby starsze to grupa bardzo
często wykluczona z możliwości udziału w wakacyjnych wy-

Podczas spotkania „Kardiolodzy edukują pacjentów kardiologicznych, jak przetrwać lato
po zawale serca” podkreślali,
że uratowanie życia osobie
z zawałem to dopiero początek. Pacjenci kardiologiczni
powinni w sposób szczególny
dbać o siebie i uważać, zwłaszcza podczas upałów. Choć lato
dopiero się zaczęło, to wysokie
temperatury dały się we znaki,
a to szczególnie trudny czas dla
zawałowców.
– Uświadamianie pacjentów
zawsze jest ważne, ponieważ
jest najlepszą formą profilaktyki – twierdzi dr n. med. Witold
Żmuda, ordynator Centrum
Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii NZOZ
w Oświęcimiu.
Lekarze tłumaczą, że organizm
ludzki ma wypracowane mechanizmy chłodzenia. Naczynia krwionośne rozszerzają się,
serce bije szybciej i zaczynamy
się intensywnie pocić, dzięki
czemu ciało chroni się przed
przegrzaniem. Są to po prostu
procesy biologiczne – kiedy
marzniemy nasze ciało powoduje dreszcze, żeby się ogrzać,
tak samo podczas upałów
stajemy się senni i apatyczni,
oszczędzając energię na utrzymanie odpowiedniej temperatury. Wygląda na to, że mimo,
iż bez słońca nie możemy żyć,
to jego nadmiar może nam
sprawić wiele kłopotów.
– Pamiętajmy, że trzeba unikać wychodzenia na słońce
w godzinach od 10:00 do 15:00
i przebywać wtedy w wentylowanych pomieszczeniach. Kolejną bardzo ważną sprawą jest
picie wielu płynów. W czasie
upałów nie mamy łaknienia,
ale musimy pamiętać, aby uzupełniać płyny. W czasie wysokich temperatur tracimy nie
tylko wodę, ale i sód, dlatego
latem wyjątkowo można sobie
pozwolić na bardziej słone niż
zwykle potrawy. Warto także
spożywać te warzywa i owoce, które zawierają potas, jak
np. pomidory. Jest to ważne
głównie dlatego, że brak tych

W samym centrum osiedla Chemików
powstała plaża dla seniorów.

minerałów w organizmie powoduje bolesne skurcze, a to
dopiero początek efektów odwodnienia, kolejnym etapem
są omdlenia. Ostatecznie może
dojść do udaru słonecznego, Reklama
który jeśli szybko nie zostanie
rozpoznany, może doprowadzić do śmierci – tłumaczy
Bernardyna Zemła, pielęgniarka oddziałowa z Centrum
Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii Carint
NZOZ w Oświęcimiu.
– Jeśli nastąpiło odwodnienie
i przegrzanie organizmu należy zacząć szybko działać. Taką
osobę przenosimy w miejsce
zacienione i chłodne, pamiętając o uniesieniu nóg. Potem
należy zmniejszyć temperaturę ciała, robimy letnie okłady
czy prysznic. Ważne aby nie
były lodowate, bo można doprowadzić do szoku termicznego. Należy podawać do picia
płyny, ale też nie mogą być
zbyt zimne. Osoby pracujące
w pomieszczeniach klimatyzowanych powinny unikać drastycznych zmian temperatury.
Oczywiście, żeby do takich
sytuacji nie dopuścić należy
ubierać przewiewną i lekką
odzież, nosić kapelusz lub czapkę i okulary przeciwsłoneczne.
Koniecznie trzeba zrezygnować
z kawy i alkoholu, które powodują zwiększone oddawanie
moczu. Choć pacjentom zalecamy ruch i zdrowy tryb życia, to
przy upałach należy zrezygnować z intensywnego wysiłku fizycznego – dodaje Bernardyna
Zemła.
– Aktualnie mamy piękne
słoneczne lato, wysokie temperatury i dużą wilgotność.
Pamiętajmy o podstawowych
zasadach: unikaniu słońca, piciu dużych ilości płynów, przebywaniu w pomieszczeniach,
w których jest ruch powietrza.
Musimy dbać o to, by się nie
odwodnić. Pamiętajmy, że
w sytuacjach skrajnego przegrzania, udaru słonecznego
może dojść do zgonu – podsumował dr Witold Żmuda.
– In

jazdach. Bariery finansowe oraz
ograniczenia zdrowotne powodują, iż najczęściej spędzają lato
w swoim miejscu zamieszkania. Stowarzyszenie „Pokolenia” przy DDP w Oświęcimiu,
realizator projektu, stworzyło
zatem namiastkę wakacyjnego
krajobrazu – mówi Agata Lorek, dyrektor Dziennego Domu
Pomocy w Oświęcimiu.
– ekt

Plaża wyposażona jest w parawany, leżaki, parasole i materace. Można także spędzić miło czas, grając w siatkówkę
plażową czy badmintona
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wieści z ratusza
wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu

Radni jednogłośnie
za absolutorium

Pieniądze z OSPR

Umowy na realizację w tym roku zadań V etapu Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego zostały podpisaPrezydent Oświęcimia Janusz Chwierut otrzymał od rad- ne przez wojewodę Józefa Pilcha i samorządowców z Oświęnych Rady Miasta absolutorium za 2015 rok. To jedna z waż- cimia w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.
niejszych uchwał, oznaczająca stwierdzenie przez radnych Ze strony miasta podpisy zło- W kolejnych latach miasto pla- skrzyżowania z ul. Słowackiego
prawidłowości działania finansowego miasta za ubiegły rok. żyli Andrzej Bojarski zastępca nuje przebudować ulice w Sta- do ul. Norwida, ul. Orłowskie-

Samopomocy i Dzienny Dom
Pomocy.
O 700 tys. złotych podwyższono kapitał Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
Miasto Oświęcim przeznaczyło
również 300 tys. złotych na objęcie akcji w spółce Oświęcimski Sport S A.
Wydatki poniesione w 2015
roku w wybranych działach
działalności miasta przedstawiały się następująco:
Transport i łączność – wydatki
wyniosły ponad 17 mln zł, tj.
ok. 12 proc. wydatków ogółem,
które przeznaczono na dopłatę
do lokalnego transportu zbiorowego na dotacje dla powiatu
na współfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych
oraz remonty i modernizacje
placów, dróg gminnych i wewnętrznych.
Gospodarka mieszkaniowa –
wydatki wynosiły około 16 mln
zł, tj.10 proc. wydatków ogółem na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz zasobami
mieszkaniowymi.
Administracja
publiczna
– utrzymanie Urzędu Miasta,
Rady Miasta, rad osiedli oraz
na promocję miasta – ponad
12 mln zł, tj. około 8 proc. wydatków ogółem.
Jak zwykle największą pozycją w budżecie są wydatki na
oświatę – ponad 47 mln zł,
tj. około 30 proc. wydatków
ogółem. Obok finansowania
działalności bieżącej miasto
wykonało również szereg prac
remontowych, co pozwoliło
na poprawę stanu technicznego budynków miejskich
placówek oświatowych. Subwencja oświatowa w kwocie
21 mln 987 tys. zł pokryła tylko

w 46 proc. wydatki poniesione
na utrzymanie oświaty w mieście.
Pomoc społeczna – wydano
ponad 21 mln zł, tj. ponad 14
proc. wydatków ogółem, które
obejmują udzielanie zasiłków,
zaliczek alimentacyjnych i różnych innych form pomocy dla
podopiecznych. Zabezpieczono funkcjonowanie: Środowiskowego Domu Samopomocy,
Dziennego Domu Pomocy oraz
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej. W ramach pomocy
społecznej sfinansowano także
wspieranie rodziny, wydawanie
Ogólnopolskiej Karty Dużej
Rodziny, jak i również Oświęcimskiej Karty Dużej Rodziny,
funkcjonowanie punktu opieki
nad chorym w domu, noclegowni miejskiej.
Na dodatki mieszkaniowe wydano ponad 1 mln 916 tys. zł.
Gospodarka
komunalna
i ochrona środowiska – wydatki wynosiły ponad 12 mln
zł., tj. około 8 proc. wydatków
ogółem, które przeznaczono
na utrzymanie w mieście kanalizacji opadowej, czystości
i zieleni oraz na oświetlenie
ulic, placów i dróg.
Są tu również wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi z terenu Oświęcimia na kwotę ponad 6 mln
174 tys. zł.
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego – ponad 7 mln zł,
tj. około 5 proc. wydatków
ogółem, które przeznaczono
między innymi na dotacje dla
instytucji kultury.
Kultura fizyczna – ponad
13 mln zł, tj. ponad 8 proc.
wydatków ogółem na między
innymi utrzymanie obiektów
sportowych. 		

prezydenta i skarbnik Beata
Chachuła. Program obejmujący lata 2016–2020 został
przyjęty przez ówczesny rząd
RP w sierpniu ubiegłego roku.
W sumie z budżetu państwa
do Oświęcimia trafi 35 mln zł.
Całość programu z udziałem
finansowym beneficjentów to
53 mln zł. Pieniądze zostaną
wykorzystane na inwestycje
o kluczowym znaczeniu, zarówno w mieście, jak i gminie
Oświęcim.
Beneficjentami V etapu OSPR
są: miasto Oświęcim, Starostwo
Powiatowe, gmina Oświęcim
i Województwo Małopolskie.
Miasto Oświęcim w okresie
pięciu lat ma otrzymać 8,8 mln
zł. Już w lipcu ruszy pierwsza inwestycja dofinansowana
z programu. Teren pomiędzy
ul. Więźniów Oświęcimia i ul.
Obozową zostanie zagospodarowany pod kątem wypoczynku i rekreacji.

rym Mieście (Piastowska, Mały
Rynek, Klasztorna, Mickiewicza, Stolarska, Solskiego), ul.
Jagiełły od ul. św. Jana Bosko
do ul. Przecznej, ul. Zaborską od ul. Królowej Jadwigi
do ul. Jagiełły, Wysokie Brzegi
i na osiedlu Zasole: ul. Garbarską i Krętą, ul. Prusa i ul.
E. Orzeszkowej. Z kolei Starostwo Powiatowe za 7,5 mln zł
dofinansowania odnowi ulice:
Słowackiego, Dąbrowskiego od

Ważna decyzja dla S1
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad w Katowicach uzyskała decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych dla odcinka drogi S1 Bielsko-Biała – Mysłowice Kosztowy.
Pod koniec czerwca wydała ją
katowicka Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska. Decyzja
musi się uprawomocnić i wtedy
GDDKiA będzie mogła przystąpić do przygotowania koncepcji
projektowej, a następnie projektu technicznego. Starania o uzyskanie decyzji środowiskowej
trwały od końca 2014 roku.
Obecny projekt przebiegu trasy
tzw. hybrydowy jest piątym wariantem, który godzi sprzeczne
interesy społecznych partnerów. Wraz z budową brakującego 40-kilometrowego odcinka
drogi ekspresowej z Mysłowic
do Bielska-Białej konieczna będzie budowa kilkukilometrowej
obwodnicy Oświęcimia wraz
z mostem na Sole.
Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, zgodnie z przyjętym przez

go, ul. Olszewskiego od skrzyżowania z ul. Słowackiego do
ul. Chemików i ul. Tysiąclecia
od skrzyżowania z ul. Słowackiego do ul. Chemików.
Strategiczny Program Rządowy powstał w 1996 roku, aby
uporządkować tereny wokół
byłego obozu, a także by wesprzeć miasto w rozwiązaniu
problemów, dotyczących m.in.
infrastruktury.		

Fot. Małopolski Urząd Marszałkowski

Pozytywne wykonanie ubiegłorocznego budżetu zaopiniowała
Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna
Rady Miasta. Budżet 2015 roku
po stronie wykonania dochodów wyniósł ponad 149 mln
775 tys. zł, a po stronie wydatków ponad 155 mln 912 tys. zł.
Deficyt budżetu, który pierwotnie zakładał ponad 10,6 mln zł
został zmniejszony do 6 mln
złotych.
– Miniony rok był pierwszym,
kiedy nowa rada uchwaliła swój
budżet. Wykonaliśmy go rzetelnie, prawidłowo i myślę, że
zgodnie z państwa oczekiwaniami, jak również mieszkańców – mówił na czerwcowej sesji Janusz Chwierut prezydent
Oświęcimia.
– Miarą oceny rozwoju miasta
i jego dynamiki są wydatki inwestycyjne. 2015 rok należał do
udanych. Na inwestycję mieliśmy blisko 23 mln zł – podkreślał.
– Dokończyliśmy rozbudowę
Miejskiej Strefy Aktywności
Gospodarczej, przebudowę ul.
Chrobrego i ul. Polnej. Ruszyła
budowa ul. M. Skłodowskiej-Curie i ul. Partyzantów, przygotowaliśmy
dokumentację
projektu „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań”, wybudowaliśmy budynek wielorodzinny
przy ul. Stara Droga, odnowiliśmy kładkę dla pieszych na bulwarach i rozpoczęliśmy prace
na krytej pływalni – wymienia
prezydent.
Miasto dofinansowało kwotą
966 tys. zł inwestycje Starostwa Powiatowego, takie jak
przebudowa ulic: Pilata i Olszewskiego, Wyzwolenia oraz
przygotowanie
aktualizacji
projektu przebudowy al. Słowackiego.
Miasto realizowało także zadania inwestycyjne poprzez
swoje jednostki organizacyjne: Zarząd Szkół i Przedszkoli
Miejskich, gdzie wykonano wiele inwestycji w szkołach podstawowych, miejskich przedszkolach i gimnazjach za ponad
827 tys. złotych, Zarząd Budynków Mieszkalnych oraz
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom

GDDKiA harmonogramem,
brakujący odcinek S1 powinien być realizowany w latach
2020–2022.
– Zależy nam, aby inwestycja
ruszyła jak najszybciej, uczestniczyliśmy w każdym etapie
przygotowań, inicjowaliśmy
spotkania z samorządami, parlamentarzystami – podkreśla
prezydent Oświęcimia Janusz
Chwierut.
– Dobrze, że ta decyzja jest wydana. Mam nadzieję, że mimo
odwołań, zostanie utrzymana
i brakujący odcinek drogi ekspresowej wraz z obwodnicą
Oświęcimia i mostem na Sole
będzie realizowany w kolejnych latach, bo jest to kluczowa inwestycja dla rozwoju
miasta i ziemi oświęcimskiej
– dodaje. 		

TU SIĘ DZIEJE
Miasto Oświęcim ma nowy
spot promocyjny, który był
już prezentowany podczas
tegorocznej edycji Life Festiwal
Oświęcim. W 44-sekundowym klipie „Oświęcim – tu
się dzieje” można zobaczyć
najciekawsze przedsięwzięcia
odbywające się w mieście,
połączone z obrazami Starego
Miasta z lotu ptaka oraz
występem zespołu Krzywa
Alternatywa na dachu jednej
z kamienic na rynku. Ciekawe
ujęcia imprez, instytucji i ludzi,
aktywności młodych oraz dynamiczna muzyka sprawiają,
że klip jest przyjemny w odbiorze, co zresztą podkreślają
użytkownicy Facebooka, którzy
mieli okazję go zobaczyć.
Na jego podstawie powstanie
film promocyjny uzupełniony
o inne obszary życia miasta –
gospodarka, rekreacja i ludzie.
Spot zobaczą też młodzi pielgrzymi, którzy w Oświęcimiu
w ramach Diecezjalnych Dni
Młodzieży będą przygotowywać się do spotkania z papieżem Franciszkiem w Krakowie.
Spot „Oświęcim –
tu się dzieje” dostępny na
stronie internetowej www.
um.oswiecim.pl/.
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Powstaje park
na osiedlu Zasole

HARMONOGRAM
DYŻURÓW RADNYCH
BIURO RADY MIASTA oświęcim,
UL. JAGIEŁŁY 25,
tel. 338429433
Przewodniczący
Rady Miasta
Piotr Hertig
wtorek w godz. 16:00–17:00

Mieszkańcy Zasola zyskają nowe miejsce do wypoczynku. Część tzw. „trójkąta bermudzkiego”, łąki pomiędzy
ul. Więźniów Oświęcimia a ul. Obozową, zostanie jeszcze
w tym roku zagospodarowana. Prace ruszą na dniach.
– Zaniedbany teren o powierzchni blisko 1 ha stanie się
niedługo miejscem rekreacji
i wypoczynku mieszkańców
Zasola, może też zainteresować
osoby odwiedzające muzeum
Auschwitz. Ta inwestycja była
od wielu lat oczekiwana przez
mieszkańców Zasola – mówi
Janusz Chwierut prezydent
Oświęcimia.
Ta część osiedla zamieni się
w miejsce z nową aranżacją
roślinności, drzew i krzewów.

Zostało przygotowane z myślą
o osobach preferujących różne
formy aktywności. Dla zwolenników aktywnego wypoczynku powstanie strefa aktywności w północno-wchodniej
części ze ścieżką zdrowia
i siłownią zewnętrzną. Część
spacerowa z pergolami kwiatowymi i roślinnością oraz
nowym oświetleniem od ulicy
Więźniów Oświęcimia może
być wykorzystywana do spacerów. Osoby preferujące za-

Od września stery kilku miejskich szkół
i przedszkola obejmą nowi dyrektorzy.
Kadencję na stanowisku kierowniczym w Szkole Podstawowej nr 9 zakończyła Agata
Michalska, a w Miejskim Gimnazjum nr 2 Grażyna Korczyk
(nieobecna na spotkaniu). Z kolei na emeryturę odeszła wieloletnia dyrektorka Miejskiego
Gimnazjum nr 3 Barbara Faruga i Ewa Rułka z Miejskiego
Przedszkola nr 18. Podziękowania za pracę pedagogiczną
i kierowniczą złożył Paniom

Janusz Chwierut prezydent
Oświęcimia. Podkreślał ich zaangażowanie, oddanie uczniom
i sprawom szkoły, wspomniał
o sukcesach i przeprowadzonych inwestycjach. Życzenia
złożyły też Maria Pędrak zastępca prezydenta Oświęcimia
i Barbara Rokowska dyrektor
Zarządu Szkół i Przedszkoli
Miejskich.
Spotkanie było okazją do wręczenia nominacji nowym dy-

Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta
Elżbieta Kos
poniedziałek
w godz. 14:30–15:30

bawy rodzinne znajdą w nowym parku plac zabaw oraz
plac parkowy wraz z fontanną, otoczony miejscami do
siedzenia na kształt amfiteatru. Dodatkowo miejsce
wzbogacone zostanie pergolami i kwietnikami. Fontanna
o konstrukcji beznieckowej
wraz z podziemną komorą
obsługową uatrakcyjni i oddzieli wizualnie plac od głównego ciągu komunikacyjnego z ławkami i stolikami do
gier planszowych. Do parku
będzie można wejść od strony ul. Więźniów Oświęcimia
i ul. Obozowej. Całość zostanie oświetlona i podobnie
jak m. in. plac Pokoju będzie
monitorowana.
Inwestycja
zakończy się w listopadzie,
a z nowego terenu zielonego
mieszkańcy będą korzystać
wiosną 2017 roku. Przygotowanie miniparku będzie
kosztowało ponad 2,5 mln zł.
Miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 1,6 mln zł
z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.
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3.08 w godz. 13:00–15:00
Janina Barcik
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta, Komisja Rewizyjna
10.08 w godz. 13:00–15:00
Michał Homa
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta, Komisja Rewizyjna
17.08 w godz. 13:00–15:00
Michał Chrzan
Komisja Budżetu i Rozwoju,
Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
24.08 w godz. 13:00–15:00
Witold Figiel
Komisja Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej,
Komisja Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji

SESJA RADY MIASTA

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

Ankieterzy w gospodarstwach
rolnych
Od 1 czerwca do 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce prowadzone są badania struktury gospodarstw rolnych (R-SGR). Wykonują je ankieterzy, którzy
w tym czasie odwiedzą wylosowane gospodarstwa rolne z województwa małopolskiego. Każdy ankieter posiada legitymację
służbową, upoważnienie do prowadzenia badań oraz wyposażony
jest w tablet.
Tożsamość osób wykonujących pracę ankieterów można potwierdzić na specjalnie przygotowanej Infolinii Statystycznej pod numerem telefonu 22 279 99 99. Infolinia jest czynna od 1 czerwca
do 29 lipca w godz. od 8 do 20.		

rektorom wyłonionym w drodze konkursu na pięcioletnią
kadencję. Od 1 września dyrektorem Szkoły Podstawowej
nr 9 będzie Krzysztof Kania.
Miejskim Gimnazjum nr 2
pokieruje Grzegorz Olszewski,
a Miejskim Gimnazjum nr 3
Agnieszka Bliźnik, dotychczasowa wicedyrektor szkoły. Nie
będzie zmian w Zespole Szkół
nr 1. Dyrektorem na kolejne
pięć lat została Elżbieta Majer.
Kurtyny wodne schłodzą
Nazwisko nowego dyrektora
podczas upałów
Miejskiego Przedszkola nr 18
poznamy, gdy zostanie roz- Lato w mieście, mimo upastrzygnięty konkurs na to sta- łów, nie musi być uciążlinowisko. 			
we. Tak przynajmniej jest

w Oświęcimiu, gdzie na rynku i przy Oświęcimskim Centrum Kultury stanęły kurtyny
wodne, dzięki którym przechodnie mogą się ochłodzić.
Można swobodnie zamoczyć
ręce, głowę czy całe ciało,
a wodna mgiełka przyniesie
ulgę. Zraszacze przyciągają
uwagę wielu ludzi, którzy
zaciekawieni często przechodzą pod nimi. Kurtyny postoją przez okres lata. Będą uruchamiane w upalne dni w godzinach
największego natężenia słonecznego.
Woda płynie z miejskich hydrantów, a nad sprawnym funkcjonowaniem urządzeń czuwa Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Oświęcimiu.				

wieści z oświęcimskiego ratusza przygotowała katarzyna kwiecień

z sesji Rady Miasta.

Wieści z Oświęcimia
w lokalnej TV

Program informacyjny „Wieści
z Ratusza” można oglądać
w każdy piątek o godzinie
18:00. Wiadomości są powtarzane przez cały weekend, co
trzy godziny. Możecie się więc
Państwo dowiedzieć o nowych
inwestycjach, o tym, co ciekawego słychać w kulturze,
oświęcimskim sporcie, a także,
a może nawet przede wszystkim o aktywności samych
oświęcimian.
Wiadomości można oglądać na
portalu internetowym
www.faktyoswiecim.pl
i www.oswiecimonline.pl/.
„Wieści z Ratusza” są też
dostępne w Internecie
na stronie www.ostv.pl
oraz www.um.oswiecim.pl

Dyżury
rady seniorów

Członkowie Oświęcimskiej Rady Seniorów dyżurują w każdą
drugą środę w budynku Biura
Rady Miasta Oświęcim przy
ul. Jagiełły 25 w godzinach
od 11 do 12.

informacje na
www.um.oswiecim.pl

Strona miasta Oświęcim
www.um.oswiecim.pl znajduje
się na portalach społecznościowych Nasza Klasa i Facebook.
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kultura
Nakręcą legendę
Jaka metoda będzie najlepsza do zrealizowania i nakręcenia legendy XXI
wieku? Poklatkowa, czy też może
fabularna?

Bajkowy
turniej
Dobiegł końca trwający dziewięć miesięcy turniej dla
przedszkolaków pn. „Bajkowy przedszkolak”.
13 czerwca w Oświęcimskim Centrum Kultury
odbyło się spotkanie finałowe. I miejsce zdobyło
Miejskie Przedszkole nr 16, na drugim uplasował
się „Bajkowy Dworek”, a tuż za nim MP nr 17.
– Podczas turniejowych zmagań dzieci uczyły się
zdrowego współzawodnictwa i dopingowały
wzajemnie. Wszystkie przedszkola bardzo się
zaangażowały, uczestnicy przychodzili pięknie
przebrani, zaznajomieni z tematyką spotkania –
mówi Agnieszka Berny, instruktor z Oświęcimskiego Centrum Kultury.
W comiesięcznej zabawie brały udział dzieci
z przedszkoli miejskich nr: 7, 14, 16, 17, 18 oraz
niepublicznych: „Przygoda”, „Smyk”, „Bajkowy
Dworek”, „Promyczek”, „Bajka”. Podczas spotkań
trzyoosobowe reprezentacje każdej z placówki
wykonywały na scenie zadania, rozwiązywały
łamigłówki, odpowiadały na pytania dotyczące bajek oraz uczestniczyły w konkurencjach
sprawnościowych związanych z bajkową tematyką. W listopadzie dzieci spotkały się z Kubusiem
Puchatkiem, w grudniu z Rudolfem czerwononosym reniferem, później z Królewną Śnieżką,
Pinokiem, Bolkiem i Lolkiem, Jasiem i Małgosią, smerfami, a podczas finałowego spotkania
w czerwcu z bohaterami baśni Braci Grimm.
– Celem zabaw i konkursów było pobudzenie
wyobraźni, uruchomienie kreatywności, rozwój zdolności manualnych, a przede wszystkim
dobra zabawa – podsumowuje przedsięwzięcie
Agnieszka Berny.
Mali uczestnicy zgodnie podkreślali, że największym przeżyciem dla nich była możliwość zaprezentowania się na prawdziwej scenie.
Organizatorem projektu „Bajkowy przedszkolak” i fundatorem nagród było Oświęcimskie
Centrum Kultury.
– ekt

Takie pytania zadawała sobie
grupa młodzieży podczas ostatnich przed wakacyjną przerwą
warsztatów odbywających się
w ramach projektu „Legenda
szyta na miarę – oświęcimska
legenda XXI wieku”.
W projekcie bierze udział piętnaście osób w wieku od 14 do
19 lat. Są to głównie uczniowie
oświęcimskich szkół: Zespołu
Szkół nr 1, Miejskiego Gimnazjum nr 3 i 4, Powiatowego
Zespołu nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych.
– Przyjmowaliśmy zgłoszenia
indywidualne do projektu, niemniej trzon grupy warsztatowej stanowi młodzież tworząca
biblioteczną grupę „RoF – Rozmowy o Filmie”, której aktywność skierowana jest na rozwi-

janie pasji filmowych. Grupę
prowadzę wspólnie z Barbarą
Mendyk i Renatą Ligenzą, która jest wolontariuszem pracującym przy projekcie – opowiada
Barbara Dejko, koordynatorka
„Legendy szytej na miarę”.
Projekt „Legenda szyta na miarę – oświęcimska legenda XXI
wieku” pozwoli młodym ludziom poznać swoje miasto od
innej, historycznej strony, a poprzez zastosowanie innowacyjnych form przekazu – pokazać
je odbiorcom z zupełnie nowej
perspektywy. Stąd pomysł na
połączenie wiedzy o historii
miasta z edukacją filmową.
– W ramach projektu przygotowaliśmy szereg warsztatów
o tematyce historycznej i filmowej ujętych w dwa bloki
tematyczne: Historia na start!

W stronę przyszłości
Różne ważne miejsca naszego miasta
niebawem wypełnią się i połączą za
sprawą rzeźb Agaty Agatowskiej, artystki z Oświęcimia.
W taki właśnie sposób artystka
zaplanowała obchody 20-lecia
pracy twórczej. „Rzeźby z przyszłości” to tytuł wyjątkowej
wystawy prezentującej przekrój
twórczości Agaty Agatowskiej
w kluczowych miejscach miasta. Rzeźby będzie można zobaczyć w Domku Ciszy w Międzynarodowym Domu Spotkań
Młodzieży, w trzynastowiecznej
wieży Muzeum Zamek, w Centrum Żydowskim, Miejskiej Bibliotece Publicznej i Oświęcimskim Centrum Kultury.
Futurystyczne postaci i kosmiczne rakiety, z których artystka jest najbardziej znana
wypełnią przestrzenie najważniejszych ośrodków w mieście
oraz wejdą w dialog z historią
i widzem. Nowoczesne realizacje rzeźbiarskie Agatowskiej
łączące elementy popkultury,
mody, komiksu i baśni będą
wyznaczały odbiorcy kierunek
patrzenia w stronę przyszłości.
Wernisaż będzie miał miejsce
w Międzynarodowym Domu

Spotkań Młodzieży 29 lipca
o godz. 18:00. W Domku Ciszy
zostanie zaprezentowany projekt „Infinity – Shadow of the
Hand. Nieskończoność – Cień
ręki”. Będzie to seria rzeźb powstałych na podstawie cieni.
Artystka zapowiada, że jedna
z rzeźb cieniowych zostanie
zrealizowana specjalnie na
okoliczność wystawy.
– W centrum moich zainteresowań znajduje się człowiek
ukazany jako futurystyczny
bohater przekraczający granice
niemożliwości. Moje figura-

i Uwaga! Akcja!. Podczas
pierwszych warsztatów młodzież wzięła udział w spacerach
twórczych, poznając średniowieczną historię swojego miasta oraz oświęcimskie legendy, a następnie wraz z pisarką
Iwoną Mejzą przełożyła jedną
z legend na język współczesny
– relacjonuje koordynatorka.
– Obecnie jesteśmy w trakcie
warsztatów filmowych prowadzonych przez Fundację Nowych Ujęć z Krakowa, które
będą realizowane jeszcze we
wrześniu tego roku. Uczestnicy
nabędą wiedzę z zakresu realizacji filmu, stworzą własny scenariusz i pod okiem ekspertów,
przy użyciu profesjonalnego
sprzętu nakręcą „Oświęcimską
Legendę XX wieku” – dodaje
Barbara Dejko.
Projekt realizowany jest przez
Grupę Nieformalną RoF –
Rozmowy o Filmie przy współpracy MBP Galeria Książki
w Oświęcimiu. Jego operatorem jest Stowarzyszenie Forum
Oświatowe Klucze.
Dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Województwa Małopolskiego.
– In

tywne przedstawienia zawierają sporą dawkę snu i marzenia. Rezygnuję z dosłownego
przedstawiania emocji, a uczucia zawarte są w formie rzeźbiarskiej nawiązującej do dziecięcej animacji, w ukrytych
symbolach – włosach w kształcie serca, związanych rękach –
mówi Agata Agatowska.
Widzowie będą mogli zobaczyć inny wymiar rzeźby. Nowoczesne materiały, z których
wykonane są rzeźby Agatowskiej – polerowane aluminium,
lakierowany brąz oraz mastik, a także oszczędna forma
i gładkie opływowe kształty nie
mają nic wspólnego z klasyczną
pomnikową formą. Stanowią
kwintesencję współczesności.
Jeszcze jednym ważnym wydarzeniem wystawy jubileuszowej
Agaty Agatowskiej będzie pojawienie się nowoczesnej rzeźby
na Rynku Głównym Starego
Miasta. Będzie to prezentacja
czasowa, która być może przybliży realizację pomysłu artystki
na usytuowanie rzeźb na stałe
w przestrzeni publicznej miasta.
Na zakończenie wystawy pojawi się katalog dokumentujący
twórczość Agatowskiej, który
będzie dostępny we wszystkich
miejscach biorących udział
w wydarzeniu.
Wystawa objęta jest honorowym patronatem Prezydenta
Miasta Oświęcim.
– Marzena Wilk

kultura

Elton John zafundował widzom wieczór niezapomnianych przebojów

Czwartkowym
koncertem
„ABBA – miłosna opowieść symfoniczna” w wykonaniu Royal
Chamber Orchestra w Oświęcimskim Centrum Kultury
rozpoczęła się siódma edycja
festiwalu, którego pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym
jest oświęcimianin, dziennikarz
muzyczny Radia RMF FM Darek Maciborek. Występ Michała
Szpaka, czworga solistów i znakomitej orkiestry symfonicznej
rozgrzał widzów połączeniem
klasycznego brzmienia z muzyką pop, a największe przeboje zespołu ABBA zyskały inny
wymiar. W holu OCK zaprezentowano nagrodzone i wyróżnione plakaty w konkursie
graficznym. Młodzi ludzie
w ten sposób przenieśli na
karton pokojowe przesłanie
festiwalu – Make world, not
war – i tym samym dali wyraz
poparcia idei świata wolnego od
wojen i konfliktów zbrojnych.
W piątek na scenie OCK Krystyna Janda połączyła muzykę
z teatrem, występując w spektaklu warszawskiego Och-Teatru

To The Rain z niemieckiego
Dachau. Po nim byli już tylko
polscy artyści: lokalna Blu’Ska,
multiinstrumentalista Krzysztof Zalef Zalewski, uwielbiany
przez liczną publiczność Kortez

W Oświęcimskim Centrum Kultury królowały hity Abby

i Piotr Rogucki z solowym, multimedialnym show zaprezentowali się w specjalnym namiocie
rozstawionym na płycie rynku.
Tego dnia Oświęcim odwiedził
też Tomasz Bagiński, reżyser
filmów animowanych i rysownik, by własnoręcznie podpisać

Kortez oczarował widzów na rynku Starego Miasta

„Maria Callas. Master Class”.
W tym samym czasie na Rynku Głównym rozpoczynały się
darmowe koncerty w ramach
Street Life. Wieczór rozpoczął
się występem zespołu Owing

dzie przypominać oświęcimianom o 7. edycji festiwalu.
Elton John zaczarował wszystkich, którzy przybyli na stadion Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Oświęci-

mural tegorocznej edycji LFO,
który ozdobił ścianę Urzędu
Skarbowego. Kadr ze słynnego
filmu „Katedra” nominowanego w 2002 r. w kategorii krótki
film animowany do Oscara bę-

miu. Tysiące fanów gromkimi brawami nagrodziły jego
pierwsze słowa – „Dziękuję, że
przybyliście na ten piękny festiwal”. Jego koncert okazał się
niezapomnianym wieczorem
przebojów. Fani usłyszeli m.in.
„Tiny Dancer” „Yellow Brick
Road”, „Don’t Let the Sun Goes
Down On Me”, czy „I’m Still
Standing”, choć nie zabrakło też
kompozycji z najnowszej płyty
„Wonderful Crazy Night”. Sir
Elton John pokazał w Oświęcimiu, że jest artystą w pełni formy i bez sceny nie mógłby żyć.
Trzeciego festiwalowego dnia
publiczność dała się swobodnie
ponieść rytmom zaserwowanym przez Johna Newmana,
który wcześniej wraz z zespołem odwiedził Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Tym poruszającym i mocnym
przeżyciem podzielił się z fanami, mówiąc podczas koncertu
– „Cieszę się, że ten festiwal
jest kolejnym ważnym i pięknym krokiem w dawaniu temu
miejscu życia i nadziei”. W tym
dniu szczególne miejsce w pro-

9

Wspaniały finał 7. edycji LFO fani przeżyli dzięki show
Queen i występującego z grupą Adama Lamberta

Festiwal życia i tolerancji
Wielki format wspaniałych artystów, muzyka, teatr, sztuka,
a nawet sport to elementy Life Festival Oświęcim, który łączy tragiczną przeszłość naszego miasta z teraźniejszością,
niosąc przesłanie tolerancji i pokoju płynące w świat.

LIPIEC 2016

ujął oświęcimską publiczność. You” i „We Are the Champions”
„Nie było drugiego takiego jak to kompozycje, które Queen zoon, dla niego tu dziś jesteśmy. stawił na koniec niezapomniaDobrze wiecie, że ta postać to nego i wyjątkowego koncertu.
Freddie Mercury” – powiedział Trzeba też zaznaczyć, że poza
gramie otrzymał Dawid Podsia- ze sceny Adam Lambert. Trud- wielką dawką muzycznych
dło, który na scenę wyszedł bez
żadnych kompleksów, z wielką
wrażliwością i artyzmem po
Eltonie Johnie. Przed koncertami największych gwiazd LFO
wystąpił zespół Che Sudaka, porywając publiczność mieszanką
punka, rocka i reggae oraz młoda Norweżka Dagny z popowo-folkowym brzmieniem.
Niedzielny zestaw artystów
na Life Festival Oświęcim był
wielogatunkową,
wielokulturową i wielopokoleniową
mieszanką. Zaszczyt zagrania
tuż przed Queen przypadł polskiej legendzie, grupie Perfect.
Niecodziennym wydarzeniem były zaręczyny pary fanów
Ninet Tayeb dała mistyczny,
Queen na scenie LFO
surowy w brzmieniu koncert.
Ale wyjątkowym gościem była no wskazać najlepsze momen- uniesień Life Festiwal Oświęteż z racji swojego pochodze- ty koncertu, który składał się cim zapewnia sportowe emonia – „Wiecie, że przyjechałam z samych hitów. „Pogoda nas cje za sprawą biegu ulicznedo Was z Izraela. Domyślacie nie oszczędza, ale nie damy się go „Tolerancja na sportowo”,
się też pewnie, jak ważne jest zatrzymać. Bawimy się dalej!” w którym kolejny raz brał
dla mnie to, że tutaj jestem” –
mówiła. Na scenie zagościła też
grupa Electric Pyramid, która
na festiwal trafiła jako support
wybrany przez sam Queen,
laureat konkursu Life On Stage – Humam Ammari, polski
raper Taco Hemingway i grupa
Jeremy?.
Jednak finał 7. edycji LFO należał do grupy Queen i Adama
Lamberta. Publiczność przeszył nie tylko deszcz, ale przede
wszystkim dreszcz emocji –
Tomasz Bagiński wraz z Darkiem Maciborkiem po podpidźwięki ze sceny brzmiały jak
saniu muralu pozowali do wspólnych zdjęć
stary, dobry, ukochany Queen.
Potwierdziło się, że pomysł – zachęcał Brian May, a Roger udział Robert Korzeniowski
na ten muzyczny projekt był Taylor zdawał się mu wtóro- oraz akcje i działania edustrzałem w dziesiątkę, a Adam wać. „Bohemian Rhapsody”, kacyjne. Spotykając się przy
Lambert od samego początku „Radio Ga Ga”, „We Will Rock okazji muzycznego święta,
organizatorom – Fundacji
Peace Festival, zależy na tym,
by mówić o rzeczach ważnych
i budować mosty ponad granicami kulturowymi. Dlatego
w tym roku podczas LFO byli:
Amnesty International, Dariusz Paczkowski z Fundacją
Klamra, Muzeum Żydowskie,
Żywa Biblioteka z Fundacją
Polistrefa, Kampania Przeciwko Homofobii, Muzeum
Sztuki Współczesnej MOCAK
oraz Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS.
– In
Festiwalowa publiczność dobrze się bawiła na stadionie

oświęcimskiego MOSiR-u
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Emocjonujący turniej

Rodzinne granie

W V Międzynarodowym Turnieju Formacji Tanecznych
o Puchar Prezydenta Miasta Radomia Radom Open 2016 11 czerwca miała miejsce kolejna, piąta już, odsłona Oświęwzięły udział cztery formacje z Oświęcimia.
cimskiego Festiwalu Gier, zorganizowanego przez Miejską
Bibliotekę Publiczną Galerię Książki w Oświęcimiu i sklep
Rywalizacja
toczyła
się – Daliśmy z siebie wszystko, wy- będą ćwiczyć i doskonalić chow dwóch stylach tańca – taniec stęp był udany i wywoływał duże reografię, technikę, skupią się Palabras.
towarzyski latynoamerykański
i standardowy, w trzech kategoriach wiekowych: dzieci, juniorzy i młodzież.
W najmłodszej kategorii
zwyciężyła formacja Bingo
z oświęcimskiej Szkoły Tańca Astra, juniorzy z formacji
Ventus z tej samej szkoły uplasowali się tuż za podium, zajmując czwarte miejsce – identycznie jak ich starsi koledzy
z grupy Flesz.
W młodzieżowej kategorii
(powyżej 15 lat) drugie miejsce zajęła Formacja Tańca Towarzyskiego Elita New Team
reprezentująca Oświęcimskie
Centrum Kultury.

emocje. Towarzyszył nam doping licznej grupy kibiców, która
przyjechała specjalnie na nasz
występ do Radomia. Osiągnęliśmy założony przed turniejem
cel – wiedzieliśmy, że formacja
z Wiednia, która zwyciężyła, jest
jeszcze dla nas „nie do przeskoczenia” – relacjonuje Paweł Kaźnica, trener i choreograf formacji
Elita New Team z OCK.
Przed młodzieżą z Elity stoją kolejne wyzwania – we wrześniu w
Białymstoku rozgrywane będą
mistrzostwa Polski. Ich start
poprzedzony będzie ciężką pracą podczas trzytygodniowego
sierpniowego zgrupowania. Pod
okiem wybitnych specjalistów

też na zajęciach ogólnorozwojowych z baletu i jazzu.
– Na mistrzostwa Polski pojedziemy jeszcze ze starym
programem, który wciąż doskonalimy, nie spoczywamy
na laurach. Dopiero później
rozpoczniemy kolejny sezon
i prace nad nową choreografią. Tydzień po mistrzostwach
wybieramy się jeszcze raz do
Radomia, by wziąć udział
w pokazie gali finałowej Międzynarodowego Turnieju Freedom Dance Cup Radom, na
który przyjadą specjaliści z całego tanecznego świata – zapowiada Paweł Kaźnica.
– In

Formacja Elita New Team po występie w Radomiu
Fot. zbiory formacji

Kobiece Pudełka Czasu
Fundacja Machina Fotografika wraz z MBP Galeria Książki
realizują w Oświęcimiu międzypokoleniowy projekt Pudełko Czasu.
Jest on finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach programu
grantowego FIO Małopolska
lokalnie.
Pudełko Czasu tworzą spokrewnione kobiety: babcie,
matki, córki, wnuczki, siostry,
które biorą udział w warsztatach artystyczno-rozwojowych.
Na początku uczestniczki okre-

ślały swój potencjał, wartości,
mocne strony. Tworząc mapę
marzeń, lepiej się poznawały.
Następnie dekorowały metodą
decoupage pudełko, w którym
zgromadzą wszystkie efekty
swej twórczości, np. historie
spisane na własnoręcznie zrobionej papeterii, wspólne zdjęcie wykonane przez profesjonalną fotografkę, Sylwię Nikko

Biernacką w samodzielnie
przygotowanej ramce, drzewo
genealogiczne, mapę marzeń.
Projekt zakończy się w październiku 2016 r. imprezą Kobiece Pudełka Czasu, na której
organizatorki zaprezentują publiczności efekty działań i zachęcą innych do takiej formy
upamiętniania ważnych spraw
i przekazywania ich następnym
pokoleniom.
Zdaniem uczestniczek Pudełko
Czasu jest ważnym wspólnym
działaniem i przeżyciem. Jak
powiedziała Klaudia Łukasiewicz, kobiety szybko przełamały lody i dobrze się zintegrowały. Wanda Bojczuk podkreśliła,
że warsztaty są świetnie przygotowane, a materiały artystyczne z najwyższej półki.
Koordynatorką projektu jest
Katarzyna Heród, znana m.in.
z realizacji Oświęcimskiego Festiwalu Gier, Pracowni Kobiet
Pozytywnych i Kobiecej Przestrzeni Inspiracji.
– K. D.

Wiosenno-letnia edycja tego
wydarzenia po raz drugi rozgościła się na płycie oświęcimskiego rynku, gdzie miłośnicy tzw. gier „bez prądu”
– zarówno ci początkujący,
jak i prawdziwi profesjonaliści
– mogli doskonale się bawić.
Pogoda i tym razem dopisała,
więc nie brakowało chętnych,
w różnym wieku. Zwłaszcza
gry wielkoformatowe i plenerowe zachęcały do rodzinnych
rozgrywek. Najmłodsi uczestnicy mogli skorzystać również
ze strefy plastycznej i „koziołkowej strefy literackiej”, animowanej przez pracowników
MBP, a także wziąć udział m.in.
w turniejach gier „Halli Galli
junior” i „Śpiące Królewny”.
Na uczestników festiwalu czekała bogato wyposażona wypożyczalnia „planszówek” oraz
sklepik, gdzie można było nabyć ciekawe tytuły, także przedpremierowo. W razie potrzeby
ze wsparciem czekali wolontariusze, gotowi do tłumaczenia
zasad. Każdy, bez względu na
zainteresowania, mógł znaleźć
coś dla siebie, a zadowolonych
nie brakowało.
– Bardzo cieszę się, że mogłem
zagrać w różne gry. Najbardziej
podobała mi się „Pie Face”, bo
było przy niej dużo śmiechu”.
Rzeczywiście, rozgrywka dostarczała sporo emocji, gdyż
pechowcy, zamiast laurów
zwycięzcy na czole, musieli
ścierać z nosa... bitą śmietanę!
– zdradził nam dwunastoletni
Michał.

Zwieńczenie Oświęcimskiego
Festiwalu Gier stanowiły Eliminacje do Mistrzostw Polski
w grze „Królestwo w budowie”.
Proste zasady, ale jednocześnie
umiejętności
strategicznego
myślenia, przyciągnęły sporo
uczestników, wśród których
najlepsza okazała Agnieszka
Porczyńska.
– Tegoroczna letnia edycja
Festiwalu była najlepszą ze
wszystkich dotychczasowych.
Jestem pod wrażeniem ogromnego zaangażowania wszystkich jego uczestników – od
sponsorów, przez wolontariuszy, aż po tych wszystkich,
którzy z wypiekami na twarzy
toczyli emocjonujące rozgrywki. Cieszę się, że organizując
to wydarzenie razem z MBP,
mam w jakimś stopniu udział
w zwiększaniu popularności
spędzania wolnego czasu przy
planszy – podkreślał Dawid
Bebak, jeden z organizatorów
i pomysłodawców Oświęcim-

skiego Festiwalu Gier oraz właściciel firmy Palabras.
Zadowolona była też Katarzyna Heród, z oświęcimskiej
MBP, podkreślając, że V edycja
Oświęcimskiego Festiwalu Gier
była najlepsza z dotychczasowych nie bez przyczyny.
– Myślę, że ten projekt pokazuje, że razem można dużo więcej
– wsparło nas ponad 15 lokalnych sponsorów. Mieliśmy fantastycznych wolontariuszy, bez
których z pewnością nie dalibyśmy rady. Oświęcimski Festiwal Gier to projekt, który łączy
ludzi, instytucje i firmy – uważam to za największy sukces
tego wydarzenia – powiedziała.
Słowa te potwierdzają zarówno
frekwencja, jak i radosne nastroje panujące w czasie trwania imprezy. Oświęcimski Festiwal Gier udowadnia, że gry
planszowe, karciane i plenerowe mogą stanowić doskonałą
okazję do rodzinnych spotkań.
– P. Lach

Plastyczne sukcesy
Plastyczna sekcja dziecięca Oświęcimskiego Centrum Kultury podsumowała sezon, organizując wystawę prac, które
powstały podczas zajęć.
Kolorowe obrazy, które zawisły
w holu OCK stanowiły jedynie
niewielki wycinek twórczości
dziecięcej, powstającej w ciągu
roku na zajęciach. Wiele prac
instruktor sekcji Władysława
Kapcińska wysyła na konkursy plastyczne, nie tylko organizowane w Polsce, ale też na
przykład w Japonii. I wspólnie
osiągają sukcesy. W VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „7 grzechów głównych”
w Dąbrowie Górniczej wyróżnienia otrzymały Olga Moskała
Wróbel i Wiktoria Gomułka.
Beata Paprzyca otrzymała wyróżnienie w VII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
Inspirowanym
Twórczością
Bolesława Leśmiana w Iłży
koło Radomia. W Wojewódz-

kim Konkursie Plastycznym
„Inna bajka” w Krakowie I nagrodę otrzymała Katarzyna
Kamyk, IV nagrodę Mariola
Żmuda, wyróżnienia przyznano Leonowi Magierze,

Martynie Belniak, Wiktorii
Czyżyckiej, Magdalenie Zygmunt, Julii Konopce i Zuzannie Konopce, a kwalifikacje do
wystawy otrzymała Patrycja
Porębska i Wiktoria Czyżycka. XV Ogólnopolski Konkurs
na Tradycyjne Ozdoby Bibułkowe „Kwiaty” organizowany
w Olsztynie koło Częstochowy
przyniósł wyróżnienie Paulinie
Kale. W XXXVII Wojewódzkim Konkursie Twórczości Plastycznej Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Nowym
Sączu wyróżniono pracę Oliwii
Racięckiej.
Brązowy medal otrzymała Teresa Szymeczko w japońskim
46. Międzynarodowym Konkursie Plastycznym w Tokio.
– In

kultura
pejzaż za mgłą

BOGNA WERNICHOWSKA

N

nagłaśniamy

a później do Wiednia. Zatrzymywali się w hotelach, jedli kolacje
w restauracji, gdzie grała orkiestra, później szli na koncert albo
teatralny spektakl. Odwiedzali
muzea i zabytki. Obyczajem było,
aby mąż kupił przy tej okazji
żonie jakieś zabytkowe drobiazgi (a często i bardziej okazałe
prezenty) w rodzaju lornetki teatralnej, wieczorowego kapelusza
z piórem i woalką, złotej broszki, długich rękawiczek… Józef
Chełmoński sławny i doskonale
wynagradzany malarz, kiedy
w roku 1873 ożenił się z ładną,
ale bezposażną panną Marią
Korwin Szymanowską, zaraz po
wieczorowym przyjęciu wyjechali w podróż poślubną po Europie.
W Wiedniu Józef dał młodej żonie rulon franków w złocie, aby
sama kupiła sobie coś ładnego,
gdyż on nie miał ochoty odwiedzać magazynów. Wychowana
w bardzo skromnych warunkach
i licząca wcześniej grosze pani
Chełmońska na widok takiej fortuny oniemiała. Nie orientowała
się w sile nabywczej podobnej
sumy ani w cenach damskich fatałaszków.
Wróciła do hotelu z pustymi
rękoma i wybuchnęła płaczem.
Mąż wysłuchawszy jej żalów poprosił dyrektora hotelu, by dyrektorowa, elegancka wiedenka pomogła młodej Polce w zakupach.
W Wenecji, gdzie później dotarli,
sam nabył dla Marii w antykwariacie naszyjnik i bransoletkę
z szafirami pochodzące ponoć
z XVII stulecia.
Poczynając od lat 80. XIX
wieku modnym celem podróży poślubnych nowożeńców
z trzech zaborów stało się Zakopane. To tam przywiózł swą
młodą żonę Marię z Kisielnickich
Wojciech Kossak. Maniusia –
drobna blondynka wyglądała po-
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prezentuje Łukasz szymański

Poślubne wojaże

iegdyś były udziałem
par z najwyższych sfer,
ale poczynając od drugiej połowy XIX stulecia, obyczaj ten przyjął się wśród
średniozamożnego mieszczaństwa, urzędników. Po weselnym
obiedzie czy kolacji i podzieleniu
tradycyjnego tortu – młoda para
opuszczała biesiadną salę, by po
godzinie pojawić się w podróżnych strojach i po wymianie pożegnalnych uścisków odjechać na
dworzec.
Wśród starszego pokolenia
poślubne wyjazdy miały swoich
zarówno zwolenników i przeciwników. Ci pierwsi uważali,
że wycofanie się nowożeńców
z kręgu rodzinno-towarzyskiego
służy wzajemnemu poznaniu się
i przyzwyczajeniu się do siebie,
czego nie mogli uczynić wcześniej ze względu na konwenanse
obowiązujące narzeczonych. Niektórzy twierdzili też, że przejście
z narzeczeństwa do małżeńskiego stanu jest dla skromnej panny
wielce żenujące i lepiej, by wraz
z mężem zniknęła z oczu bliskich
i przyjaciół, pojawiając się po
pewnym czasie jako pewna siebie
młoda pani.
Krytykujący poślubne wojaże
byli natomiast zdania, że „szczęścia nie trzeba obwozić po hotelach i kurortach, a przeżywać je
w domowym zaciszu. Szczególnie młoda mężatka powinna od
razu podjąć domowe obowiązki”
– jak pisała na łamach poczytnego pisma dla dam – „Bluszcz”
czytelniczka podpisująca się jako
„Matka rodziny z warszawskiej
guberni”. Jednakże, bez względu
na to, co sądziło otoczenie, nowożeńcy coraz częściej wybierali
podróże poślubne.
Ci bardziej zasobni, mieszkający na galicyjskiej prowincji
jechali do Lwowa i Krakowa,
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Handel w latach 60. XX w.
noć tak dziewczęco, że jakiś wyższy duchowny mieszkający w tym
samym pensjonacie zdumiewał
się przy stole, jacy rodzice zdecydowali się na wydanie za mąż tak
nieletniej córki. Zirytowana pani
Kossakowa przyniosła z pokoju
paszport i pokazała gościom że
ma lat aż 22!
Chociaż nigdy dotąd nie chodziła po górach, podpięła długą
suknię i dzielnie towarzyszyła
mężowi w tatrzańskich wycieczkach. Kiedy wieczorem dobrnęli
do bacówki zastępującej schronisko, zgłodniały, a obdarzony dobrym apetytem Wojciech
pochłonął gorącą kaszaną kiszkę – jedyną dostępną potrawę.
Niestety wraz z patykiem. Przeraził się tym groźnym dla systemu trawiennego incydentem,
a wtedy Maniusia, nie tracąc
głowy zażądała od bacy gorącej
wody, rozpuściła w niej kawałek
pachnącego mydełka, jakie miała z sobą w neseserku i pomimo
oporów kazała mężowi wypić.
Wojciech opierał się, ale wobec
groźby perforacji żołądka przełknął miksturę i wkrótce zwrócił
niestrawioną kaszankę wraz z patykiem, co małżonkowie przyjęli
z ulgą.
Z podróży poślubnych młode
pary wracały zadowolone, przywożąc z sobą lokalne pamiątki,
zdjęcia z miejscowych atelier fotograficznych, albumy, a nieraz
i pamiętniki, do których wpisywali się ludzie poznani podczas wojaży. Niekiedy podczas
miodowych tygodni z dala od
domu poczynał się pierworodny
potomek, co uważano za dobrą
wróżbę dla szczęśliwego stadła.
Powszechnie uważano, że dzieci
takie są zdrowsze, bardziej dorodne i urodziwe niż ich młodsze
rodzeństwo. 		

Sklepy
przy ulicy
Śniadeckiego

Sklep
winno-cukierniczy
przy Rynku
Głównym

kamila drabek

Bombajski Australijczyk

S

hantaram, Lin, Linbaba to imiona, jakie
otrzymał w Indiach
bohater, a zarazem
narrator powieści „Shantaram”
Gregory’ego Davida Robertsa.
Czytając książkę, ma się wrażenie, że jest to autobiografia
albo pamiętnik, choć wydaje się
niemożliwe, aby jeden człowiek
przeżył tyle przygód.
Autor powieści, Australijczyk Gregory David Roberts,
w 1980 r. uciekł z więzienia,
na które go skazano za napady
z bronią w ręku. Udało mu się
wyjechać do Indii, gdzie współpracował z lokalną mafią, pomagał mieszkańcom slamsów,
zgłębiając hinduską kulturę, filozofię i język. W Bombaju stał
się Shantaramem – bożym poko- przemytu narkotyków. Deporjem. Roberts został złapany we towano go do Australii, gdzie
Frankfurcie w 1990 r. podczas został uwięziony i ponownie

uciekł. Dobrowolnie powrócił
jednak do więzienia, aby odbyć Tablica reklamowa przy ulicy Konarkarę. Tam powstała debiutancka skiego
powieść oparta na przeżyciach
autora.
Powieść „Shantaram” jest fascynująca. Przygodami można
by obdzielić kilku bohaterów.
Obecny jest też wątek miłosny
– Lin zakochuje się w tajemniczej Karli. Poza tym można się
zagłębić w bombajskim tłumie,
podążać za narratorem, czując
zapach przypraw i egzotycznego
jedzenia, poznać slamsy i półświatek. Ale też zastanowić się
nad kwestią dobra i zła, nad sensem życia i spotkania z drugim
człowiekiem. Powieść jest przesycona filozofią i wątkami psychologicznymi, a narrator-bohater zmienia się podczas akcji.
			
Kiosk Bambino przy ulicy Śniadeckiego

Reklama ścienna przy ulicy Jagiełły

LIPIEC 2016

12

głośnik kulturalny
Redakcja „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w planach przedsięwzięć wprowadzone przez organizatorów
Muzeum Zamek w Oświęcimiu
ul. Zamkowa 1, Oświęcim
tel. 338424427
www.muzeum-zamek.pl

Zakład Salezjański im. ks. Bosko w Oświęcimiu
ul. Jagiełły 10,
tel. 338443464; www.salezjanieoswiecim.pl

Festiwal ducha
Małopolski Festiwal „Jackowe Granie” to cykl wydarzeń związanych tematycznie i czasowo z przypadającym
17 sierpnia świętem św. Jacka.
Z roku na rok „Jackowe Granie” organizowane przez Zakład Salezjański im. ks. Bosko
nabiera większego rozmachu.
Pierwotnie
przedsięwzięcie
trwało jeden dzień, wraz ze
wzrostem zainteresowania zamieniło się w trzydniowy cykl
koncertów. W tym roku odbędzie się już dziewiąta edycja
festiwalu i obejmie wiele działań nie tylko o muzycznym
charakterze.
Święto rozpocznie w sobotę
13 sierpnia IV Bieg Patronalny „Biegać jest Bosko”. Start
o godz. 11:00 na bulwarach.
Tego dnia po południu organizatorzy zapraszają na Rynek Główny, gdzie w godz.
17:00–19:00 będzie można
wziąć udział w tańcach integracyjnych i zabawach przygo-

towanych z myślą o dzieciach.
O godz. 19:00 na placu św. Jacka koncert muzyki dawnej.
W niedzielę wszystkie festiwalowe działania odbędą się na
rynku. W godz. 17:00–19:00
konkurs
plastyczny
„Patron Miasta” i gra „Tombola”.
O 19:15 koncert pod przewodnictwem Marcina Pokusy, a po
nim o 20:15 wystąpi Super
Hits Band.
Natomiast w poniedziałek,
15 sierpnia na rynku w godz.
16:00–18:00 dzieci będą mogły
wziąć udział w dziesięcioboju.
O 18:30 pokaz Orkiestry z Kędzierzyna-Koźla, a wieczór
zakończy koncert Zespołu Fausystem.
– Podczas salezjańskiego święta nie może zabraknąć czegoś
dla pokrzepienia ducha, dlate-

go w tych dniach na pewno nie
zabraknie Eucharystii czy osobistych spotkań z zakonnikami
żyjącymi w duchu ks. Bosko
– informuje Ewelina Matyjasik-Lewandowska z Zakładu
Salezjańskiego im. ks. Bosko
w Oświęcimiu.
Festiwal odbywa się pod patronatem honorowym: Prezydenta Miasta Oświęcim – Janusza
Chwieruta oraz Inspektora
Inspektorii Krakowskiej ks.
Dariusza Bartochy SDB. Partnerem przedsięwzięcia jest
Miasto Oświęcim oraz Oświęcimskie Centrum Kultury.
„Jackowe Granie” stanowi element obchodów Święta Patrona, którym od trzech lat jest św.
Jan Bosko, a które przypada na
16 sierpnia.
– ekt

muzyczna
różnorodność

w średniowiecznym
klimacie

Muzeum Zamek w Oświęcimiu
zaprasza 21 sierpnia o godzinie 18:00 na koncert kwartetu
smyczkowego Diverso. Koncert
odbędzie się w sali reprezentacyjnej muzeum, wstęp za
zaproszeniami, które będą
do odbioru pod koniec lipca
w kasie Muzeum.
Kwartet Diverso założony
został w 2013 roku, a nazwa
oznacza „różnorodność”, co
odnosi się zarówno do charakteru artystów, jak i ośrodków muzycznych, w których
zdobywali mistrzowskie szlify:
Poznania, Berlina, Wrocławia
i Manchesteru.
Koncert odbędzie się w ramach festiwalu muzyki pn.
Emanacje 2016. Organizuje je
Europejskie Centrum Muzyki
Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, a koncerty odbywają
się w Lusławickim Centrum
oraz w małopolskich dworkach,
zamkach, muzeach i instytucjach kultury całego regionu,
w tym, po raz kolejny, w Muzeum Zamek w Oświęcimiu.

W trzy wakacyjne niedziele
Bractwo Milites Illuminati
zaprasza na wzgórze zamkowe
do rycerskiego obozowiska.
Pierwsze ze spotkań odbyło się
już 3 lipca, podczas kolejnego
– 31 lipca będzie można zobaczyć uzbrojenie europejskiego
rycerstwa i koczowników
z XIII w. oraz stanowisko łucznicze. Natomiast 7 sierpnia
bractwo zaprezentuje realia
średniowiecznego turnieju –
uzbrojenie z przełomu XIII/
XIV w., a także pokazy walk
na różne rodzaje broni.
Stoiska czynne w godzinach
11:00–18:00, wstęp wolny.

– Repertuar koncertów obejmuje recitale solowe, koncerty kameralne, jak również
muzykę symfoniczną i jazz.
Wykonawcami są znakomite
zespoły orkiestrowe i chóralne,
dyrygenci, soliści i kameraliści
oraz utalentowani i utytułowani artyści młodego pokolenia –
mówi Monika Sitek z Muzeum
Zamek w Oświęcimiu.
Muzycy, którzy wystąpią w naszym mieście są laureatami
nagrody specjalnej Europejskiego Centrum Muzyki im.
K. Pendereckiego na I Międzynarodowym Konkursie Muzyki
Kameralnej im. Beethovena
w Lusławicach.

Fotograficzna
Podróż przez epoki
Do 28 sierpnia w godzinach
otwarcia muzeum oglądać
można wystawę fotografii
„Militaris” autorstwa oświęcimianina Dominika Smolarka,
na którą składają się fotorelacje
z Jarmarków Kasztelańskich.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego,
Galeria Książki
ul. Nojego 2B, Oświęcim,
tel. 338479800, 338430165, www.mbp-oswiecim.pl

KALENDARZ WYDARZEŃ
W bibliotece GALERIA KSIĄŻKI
na lipiec–sierpień
KLUB SPORTOWY SOŁA
OŚWIĘCIM. WYSTAWA
1–31.07 Galeria Przechodnia
[ARCHI]STRUKTURY. GRAFIKI RAFAŁA ZIEMBIŃSKIEGO
1–31.08 Galeria Przechodnia
GODZINA KODOWANIA
Zajęcia z kodowania w języku
scratch i podstaw programowania dla dzieci powyżej 7 lat.
Zapisy, na każde z warsztatów
oddzielnie, przyjmowane są
w dziale Multimedia w terminie 13–25 czerwca. Ilość
miejsc jest ograniczona.
godz. 11:00 Klasopracownia
parter

13.07 Kurs na kodowanie
15.07 Gram i koduję na
bananach
20.07 Star Wars. Tworzenie
Galaktyki za pomocą kodu
22.07 Kurs na kodowanie
27.07 Gram i koduję w Minecrafcie
29.07 Warsztaty tworzenia
postaci z Minecrafta

STREFA GIER PLANSZOWYCH „TACTIC”
Dzieci od 7 lat
13.07; 27.07; 3.08; 10.08;
24.08 godz. 11:00–13:00
Klasopracownia I p.

LET’S POLISH YOUR ENGLISH
Wykłady konwersatoryjne
prowadzi Justyna Płachta
8.08; 22.08; 29.08; 5.09;
12.09; 19.09 godz. 16.30
Klasopracownia I piętro

15.07; 22.07; 29.07; 5.08;
12.08; 19.08; 26.08 godz.
16:00 Mikroświat Zabawy

WAKACYJNIE
W MIKROŚWIECIE

Zajęcia dla dzieci 8–12 lat,
zapisy w Bibliotece Młodych
tel. 338479801
S JAK SPORT
Gry i zabawy sportowe
12.07 godz. 11:00
Informatorium

SPOTKANIE AUTORSKIE
Z MONIKĄ ZAJAS
Autorką książek „Biała izba”
i „Autodestrukcja”
14.07 godz. 17:00 Aula
TURNIEJ NA X-BOXA „Just
dance kids”
Turniej dla dzieci w wieku
8–12 lat
20.07 godz. 11:00 VIP
Zapisy do 15.07 w Bibliotece
Młodych tel. 338479801
TURNIEJ NA PLAYSTATION 3
O PUCHAR FIFA 16
Dla uczestników w wieku
6–16 lat. Zapisy na turniej
przyjmowane są w Multimediach, tel. 338479805 do
22 lipca
1.08–4.08 godz. 10:00
Multimedia
TURNIEJ X-BOX „TENNIS
MASTERS”
Dla uczestników w wieku
8–12 lat.
17.08 godz. 11:00 VIP
Zapisy do 10.08 w Bibliotece
Młodych tel. 338479801

WAKACYJNY
ALFABET

WAKACJE Z PLANSZÓWKĄ
Dla najmłodszych dzieci
w wieku do 7 lat
13.07; 20.07; 27.07; 3.08;
10.08; 17.08; 24.08; 31.08
godz. 16:00 Mikroświat
Zabawy
WAKACYJNY KLUB ARTYSTY
Dla najmłodszych dzieci
w wieku do 7 lat
17.07; 21.07; 28.07; 4.08;
11.08; 18.08; 25.08 godz.
16:00 Mikroświat Zabawy
LETNIE KINO – BAJKA NA
DUŻYM EKRANIE
Dla najmłodszych dzieci
w wieku do 7 lat

F JAK FANTAZJA
Podróż do krainy Nibylandii,
smoków, wróżek i krasnali.
Zajęcia literacko-plastyczne
28.07 godz. 11:00
Informatorium
P JAK PSZCZOŁY
Zajęcia inspirowane książkami „Pszczoły” Piotra Sochy
i „Opowiem Ci mamo, skąd się
bierze miód” Katarzyny Bajerowicz i Marcina Brykczyńskiego.
Prowadzi Marian Rapecki
pszczelarz z Pasieki Wysoka.
2.08 godz. 11:00
Informatorium

G JAK GRA
Gry i zabawy sportowe i umysłowe
M JAK MALOWANIE NA
14.07 godz. 11:00
TKANINIE
Informatorium
Zajęcia plastyczne oparte na
tradycyjnych formach rękodzieT JAK TANIEC
ła inspirowane książką „Masło
Zajęcia ruchowo-taneczne
przygodowe” Danuty Stenki.
inspirowane książką „Wieloryb”
Efektem zajęć będzie samoRenaty Piątkowskiej. Prowadzą
dzielnie wykonana ozdobna
instruktorzy tańca i fitnessu
torba na książki. Zajęcia
z Fit Dance Wadowice.
prowadzi Marta Serafin z Pra19.07 godz. 11:00
cowni Rękodzieła Sowiarnia
Informatorium
Wadowice.
4.08 godz. 11:00
CZ JAK CZARNA DZIURA
Informatorium
Kreatywne zajęcia twórczo-plastyczne inspirowane książką
O JAK ODKRYCIE
„O Stephenie Hawkingu, czarPlastyczno-twórcze zajęcia
nej dziurze i myszach podpoopowiadające o polskich
dłogowych” Katarzyny Ryrych.
wynalazcach inspirowane
Prowadzą Beata Kwiecińska
książką „Kryształowe odkrycie.
i Maciej Dąbrowski z Domu
Opowieść o Janie CzochralKultury Inspiro w Podłężu.
skim” Anny Czerwińskiej
21.07 godz. 11:00
Rydel. Zajęcia prowadzą Beata
Informatorium
Kwiecińska i Maciej Dąbrowski z Domu Kultury Inspiro
M JAK MIASTO
w Podłężu.
Budowa makiety miasta
9.08 godz. 11:00
na zajęciach plastycznych.
Informatorium
26.07 godz. 11:00
Informatorium

T JAK TANIEC
Zajęcia ruchowo-taneczne
inspirowane książką „Wieloryb”
Renaty Piątkowskiej. Prowadzą
instruktorzy tańca i fitnessu
z Fit Dance Wadowice
11.08 godz. 11:00
Informatorium
A JAK ARCYDZIEŁO
Twórcze zajęcia plastyczne
oparte na historii sztuki i książkach „Historia sztuki dla dzieci
i rodziców” Ewy Jałochowskiej
i „Zróbmy sobie arcydziełko”
Marion Deuchars.
16.08 godz. 11:00
Informatorium
T JAK TEATR CIENI
Adaptacja wybranej bajki
na warsztatach teatru cieni.
Prowadzi Marta Serafin z Pracowni Rękodzieła Sowiarnia
Wadowice.
18.08 godz. 11:00
Informatorium
H JAK HISTORIA
Zajęcia o życiu w średniowiecznym grodzie inspirowane
książką „Zgniłobrody i luneta
przeznaczenia” Rafała Witka.
Prowadzą animatorzy z Warowni Inwałd.
23.08 godz. 11:00
Informatorium
Z JAK ZNAK
Twórcze zajęcia o poezji graficznej oparte na fragmentach
książek nagrodzonych w poprzednich edycjach Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej.
25.08 godz. 11:00
Informatorium
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Wydarzenia
w Oświęcimskim Centrum Kultury
do 29.08 „Wakacje z duchami” w Oświęcimskim Centrum
Kultury

Trwają wakacyjne warsztaty
teatralne, zajęcia sportowe
i plastyczne przeznaczone dla
dzieci w wieku 6–12 lat.
Są jeszcze wolne miejsca na
zajęcia sportowe „W zdrowym
ciele zdrowy duch” 17 sierpnia
oraz na warsztaty kreatywne
„Niesamowity dwór” w dniach
18–19 sierpnia. Zapisy w Informacji OCK

29.08 godz. 15:00–19:00
Pożegnanie wakacji – impreza
plenerowa – dmuchańce, animacje dla dzieci, interaktywny
program w wykonaniu duetu
„Bim Bam Bom”, wstęp wolny
– parking przed OCK

18.09 godz. 18:00 „Viva
España” – recital fortepianowy
Katarzyny Musiał w ramach
projektu Dom otwarty z cyklu:
Muzyka – źródło skojarzeń

12.07 godz. 16:00–19:00
„EkoManiacy” – ekoprogram
animacyjny dla dzieci w ramach wakacji z OCK (parking
przed OCK)
25.07 godz. 18:00 Finisaż
wystawy malarstwa Antoniego
Korycika „Pikselami malowane”
28.07 godz. 18:00 „Sierpniowe pola” & „Samotność istot
NIEskończonych” – otwarcie
wystawy malarstwa Rafała
Huczka

Katarzyna Musiał, należąca
do elitarnego grona Artystów
Steinway, koncertuje jako
solistka i kameralistka, a także
z orkiestrami w Ameryce
Północnej, Europie i Azji. Jej
album „Come dance with me”
otrzymuje bardzo pochlebne
recenzje i jest grany w ponad
stu stacjach radiowych na
5.08 godz. 20:00 Folkowe kli- całym świecie.
maty – koncert Maja Sikorowska & Sokół Orkestar (estrada 21.09 godz. 14:00 XV Mięobok OCK)
dzynarodowy Konkurs

6–14.08 godz. 18:00 53. Tydzień Kultury Beskidzkiej
(estrada obok OCK)
czytaj s.16
13.08 godz. 17:00 Koncert
zespołu Lup Orkiestra (estrada
obok OCK)

Lup to swojsko brzmiący loop,
czyli elektroniczna pętla, dzięki
której jeden instrumentalista
jest w stanie wcielić się w rolę
kilku jednocześnie grających
muzyków. Lup Orkiestra kreuje elektoniczno-folkowo-transowe brzmienie, a teksty przenoszą słuchacza w karpackie
lasy i połoniny.

Plastyczny „Darujmy światu
pokój” – podsumowanie
konkursu, wręczenie nagród,
otwarcie pokonkursowej
wystawy
25.09 godz. 13:00–18:00
Koncert Filharmonii Pijanej
Sypialni pod dyrekcją Daniela
Zielińskiego, „Wodewil warszawski” – spektakl w reżyserii Stanisława Dembskiego
i Potańcówka przedmiejska
w wykonaniu Teatru Pijana Sypialnia w Warszawie w ramach
Jesieni Oświęcimskiej (Rynek
Główny)
1.10 III Oświęcimskie Spotkania Artystyczne Seniorów
2.10 godz. 17:00 „Single po
japońsku” – spektakl komediowy w wykonaniu: Anny Muchy,
Katarzyny Maciąg, Wojciecha
Medyńskiego i Lesława Żurka
8.10 godz. 18:00 „Atramentowa” – koncert Stanisławy
Celińskiej z zespołem pod kierownictwem Macieja Muraszko
9.10 godz. 16:00 „Bleee...” –
spektakl z Teatru Baj Pomorski
w Toruniu
16.10 godz. 18:00 „Moja miłość” – koncert Michała Bajora
20.10 godz. 18:00 Kabaret
„Moherowe berety”
22.10 godz. 18:00 „Pół na
Pół” – spektakl komediowy
w wykonaniu Piotra Polka
i Piotra Szwedesa

3.11 godz. 19:00 „Piotr Nalepa Breakout Tour” – koncert
pamięci Miry Kubasińskiej
i Tadeusza Nalepy w wykonaniu Piotra Nalepy z zespołem
„Nie-Bo” w ramach projektu
Kultura 50/50
5.11 godz. 18:00 „My Fair
Lady” – musical Fredericka
Loewe w wykonaniu artystów
Opery Śląskiej w Bytomiu
18.11 godz. 18:00 „Klimakterium... i już” – muzyczny
spektakl komediowy z Teatru
Capitol w Warszawie
19.11 godz. 18:00 „Klimakterium 2, czyli menopauzy
szał” – muzyczny spektakl
komediowy z Teatru Capitol
w Warszawie
24.11 godz. 18:00 „Nahorny
Trio” – koncert tria jazzowego w składzie: Włodzimierz
Nahorny – fortepian, Mariusz
Bogdanowicz – kontrabas oraz
Piotr Biskupski – perkusja
w ramach projektu Kultura
50/50
27.11 godz. 19:00 „Jeszcze
Polska Muzyka” – koncert
w wykonaniu Orkiestry Akademii Beethovenowskiej
3.12 godz. 18:00 „Cyrkuśniki”
– program Kabaretu Hrabi
11.12 godz. 17:00 „Mayday”
– spektakl komediowy z Teatru
Bagatela w Krakowie

Repertuar „Naszego Kina” w OCK
„Księga dżungli 3D” (7 l.),
prod. USA 2016, reż. Jon
Favreau, 106 minut (3D)
11–14.07 godz. 16:00
„Zanim się pojawiłeś” (13 l.),
prod. USA 2015, reż. Thea
Sharrock, 110 minut
11–14.07 godz. 18:00

Wystawy

do 26.07 Wystawa malarstwa
Eustachego Matejki
do 25.07 Wystawa malarstwa
Antoniego Korycika „Pikselami
malowane”
27.07–17.08 „Rzeźba” –
wystawa prac Hieronima
Dąbkowskiego
28.07–8.09 Wystawa prac
Agaty Agatowskiej

„Fru!” (b.o.), prod. Francja
2014, reż. Christian De Vita,
90 minut
20.07 godz. 10:00

„Bardzo Fajny Gigant 3D”
(7 l.), prod. Kanada, USA,
Wielka Brytania 2016, reż.
Steven Spielberg, 115 minut
29.07–4.08 godz. 16:00
„Zjednoczone Stany Miłości”
PREMIERA (15 l.), prod.
Polska 2015, reż. Tomasz
Wasilewski, 104 minuty
29.07–4.08 godz. 18:00,
20:00

„Kosmos” (15 l.), prod.
Francja, Portugalia 2015, reż.
Andrzej Żuławski, 103 minuty
15–19.07 godz. 20:00

„Gdzie jest Dory 3D” (b.o.),
prod. USA 2016, reż. Andrew
Stanton, Angus MacLane, 100
minut (3D)
19–25.08

„Pszczółka Maja Film” (b.o.),
prod. Australia, Niemcy 2014,
reż. Glenn Fraser, Alexs Stadermann, 88 minut
3.08 godz. 10:00
„Skubani” (b.o.), prod. USA
2013, reż. Jimmy Hayward,
91 minut
17.08 godz. 10:00
„Rysiek Lwie Serce” (b.o.),
prod. Hiszpania 2013, reż.
Manuel Sicilia, 92 minuty
24.08 godz. 10:00

„Neon Demon” (15 l.), prod.
Dania, USA, Francja 2016,
reż. Nicolas Winding Refn,
117 minut
19–25.08 godz. 20:00

„Dzielny kogut Maniek”
(b.o.), prod. Meksyk 2015,
Gabriel Riva Palacio Alatriste,
Rodolfo Riva-Palacio Alatriste,
99 minut
31.08 godz. 10:00

Kino dla Dzieciaka

„Syn Szawła” (15 l.), prod.
Węgry 2015, reż. László Nemes, 107 minut
20–21.07 godz. 20:00,
22–24.07 godz. 14:00

Raz w miesiącu, w niedzielę
o godz. 14:00 zapraszamy
wszystkich najmłodszych
na specjalne pokazy filmowe.
Bilet w cenie 12 zł

„Największy z cudów” (7 l.),
prod. Meksyk 2011, reż. Bruce Morris, 70 minut
22–28.07 godz. 16:00
„Bóg w Krakowie” (12 l.),
prod. Polska 2016, reż. Dariusz Regucki, 95 minut
22–28.07 godz. 17:30

„Jak uratować mamę” (b.o.),
prod. Polska 2016, reż. Daniel
Zduńczyk, Marcin Męczkowski, 90 minut
27.07 godz. 10:00

„Facet na miarę” (13 l.), prod.
Francja 2016, reż. Laurent
Tirard, 98 minut
19–25.08

„Epoka lodowcowa: Mocne
uderzenie 3D” (b.o.), prod.
USA 2016, reż. Mike Thurmeier, Galen T. Chu, 99 minut
(3D)
26.08–1.09

21. Letnie Koncerty
Organowe

Podczas poniedziałkowych
koncertów o godz. 19:00
w kościele pw. św. Maksymiliana można posłuchać muzyki
organowej wykonywanej przy
akompaniamencie innych
instrumentów, w tym harfy,
skrzypiec, fletu i wiolonczeli,
jak również utworów wokalnych.
11.07 Daniel Zaretsky (Rosja)
– organy, Agnieszka Kaczmarek-Bialic – harfa
18.07 Młodzi artyści – Józef
Łukasz – organy, Maria Cebula
– organy
25.07 Wacław Golonka –
organy, Dawid Biwo – bas,
Maciej Lulek – skrzypce
1.08 Witold Zalewski – organy,
Edyta Fil – flet, Ekaterina Antokolskaya (Rosja) – wiolonczela

„Rodzinka nie z tej ziemi”
(b.o.), prod. USA, Kanada 2013,
reż. Cal Brunker, 89 minut
13.07 godz. 10:00

„Alicja po drugiej stronie
lustra 3D” (7 l.), prod. USA
2016, reż. James Bobin, 113
minut (3D)
15–21.07 godz. 16:00

„Przyjaźń czy kochanie?”
(15 l.), prod. Francja, Holandia, Irlandia, USA 2016, reż.
Whit Stillman, 92 minuty
15–21.07 godz. 18:15

„Komuna” PREMIERA
(15 l.), prod. Dania, Szwecja,
Holandia 2016, reż. Thomas
Vinterberg, 111 minut
26.08–1.09

Wakacyjna strefa
taniego kina

„Blokada” (15 l.), prod.
Turcja, Francja, Katar 2015,
reż. Emin Alper, 119 minut
11–14.07 godz. 20:00

Galeria „Tyle światów”
do 26.07 „ślady i pamięć”
– wystawa malarstwa Ewy
Cofalik-Dobosz
28.07–24.08 „Sierpniowe
pola” & „Samotność istot
NIEskończonych” – wystawa
malarstwa Rafała Huczka
25.08–18.09 Wystawa fotografii Agnieszki Stępień

„Franciszek” (12 l.), prod.
Argentyna, Hiszpania, Włochy
2015, reż. Beda Docampo
Feijóo, 104 minuty
22–28.07 godz. 19:15

„Śmietanka towarzyska”
(13 l.), prod. USA 2016,
reż. Woody Allen, 96 minut:
26.08–1.09

„Gdzie jest Dory” (b.o.),
prod. USA 2016, reż. Andrew
Stanton, Angus MacLane, 100
minut
31.07
„Szajbus i pingwiny” (b.o.),
prod. Australia 2015, reż.
Stuart McDonald, 95 minut
28.08

sport
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KRZYŻÓWKA 7/2016

Hokeiści oświęcimskiej Unii zakończyli pierwszy okres przygotowań do nowego sezonu

Mistrzowie Polski
na pierwszy ogień

Fundatorem nagrody
jest Wydawnictwo

KUPON
krzyżówka 7/2016
Litery uporządkowane od
1 do 27 utworzą rozwiązanie
– myśl Safony, które wraz
z kuponem nr 7 naklejonym na kartę pocztową
należy dostarczyć do
24 sierpnia 2016 r. do redakcji GZO, Oświęcimskie
Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24 w Oświęcimiu.
Na zwycięzcę losowania
czeka nagroda książkowa.
Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 6/2016
brzmi: „Burzliwe życie wymaga steru”.
Nagrodę książkową
ufundowaną przez
Wydawnictwo
Novae Res otrzymuje
p. Maria Jamróz
z Oświęcimia.
Gratulujemy i prosimy
o kontakt z redakcją.

OGŁOSZENIA DROBNE
Niemiecki. Ekspresowo.
Metoda Krebsa.
Tel. 513606778

Poziomo:
1. Spisek;
2. Skupisko Polonii w USA;
* Miasto nad Wisłokiem;
3. Materiał na bałwana;
4. Bufon, zarozumialec;
* Futryna, ościeżnica;
5. Promocja w pracy;
6. Wymarły, dziki koń;
* Śliski grzyb;
7. Genetycznie odbarwiony;
8. Wakacyjny miesiąc;
* Uderzenie w siatkówce;
9. Oddział wewnętrzny w szpitalu;
10. Wczasowa zmiana;
* Społecznik w sądzie;
11. Szybki żaglowiec;
12. Skrzydlaty amator czereśni;
13. Wisi w łazience;
14. Buta, zarozumialstwo;
15. Znawca prawa;
16. Lewatywa;
17. Filmowy wodospad;

Pionowo:
A) Trzonek, rękojeść;
* Agent obcego wywiadu;
B) Werwa, zapał;
C) Jarzmo, brzemię;
* Bohater tłustego czwartku;
D) Słodkogórz, pnący półkrzew;
E) Haracz dla króla;
* Ziomek, rodak;
F) Presja, napór;
G) Batalion Kedywu;
* Roślina motylkowa na paszę;
H) Damskie obuwie zimowe;
I) Japońska sztuka składania
papieru;
* Pluskiewka;
J) Laureat Nagrody Nobla z dziedziny fizjologii lub medycyny;
K) Miasto z sanktuarium Apollina;
* Jest dźwignią handlu;
L) Liturgiczna księga;
Ł) Sposób postępowania;
M) Syreni gubił żeglarzy;
N) Perkusyjny talerz;
O) Usprawiedliwienie dla Temidy;
P) Trele wróbla.

Aby zamieścić reklamę lub ogłoszenie
drobne należy skontaktować się
z redakcją „GZO”. Koszt ogłoszenia
drobnego 60 groszy za słowo.

KOLEJNE WYDANIE „Głosu Ziemi Oświęcimskiej”
29 sierpnia 2016 R.
„gzo” W FORMIE ELEKTRONICZNEJ dostępny NA WWW.OCK.ORG.PL
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Obrońcy mistrzowskiego tytułu – Comarch Cracovia będą
pierwszym sparingpartnerem
hokeistów Unii przed nowym
sezonem. Mecz zaplanowano
na 2 sierpnia w Oświęcimiu.
W sumie podopieczni Josefa
Dobosza mają w planie osiem
gier kontrolnych.
Biało-niebiescy do zajęć mają
powrócić 25 lipca. Wtedy też
rozpoczną się treningi na lodzie. Okres sparingów oświęcimianie rozpoczną od sprawdzianu z Comarch Cracovią
(2 sierpnia). Tydzień później
unici będą podejmowali trzeci
zespół minionych rozgrywek –
TatrySki Podhale Nowy Targ.
Dojdzie zatem do „małego rewanżu” za minimalnie przegrany przez Unię ćwierćfinał
play-off.
Od 11 do 13 sierpnia oświęcimianie wystąpią w międzynarodowym turnieju w Havirzovie. Oprócz gospodarzy
swój udział zapowiedział VHK
Vsetin i wicemistrzowie kraju –
GKS Tychy. Z kolei 25 sierpnia
Havirzov złoży wizytę w grodzie nad Sołą.We wrześniu
trener Dobosz zaplanował trzy
sprawdziany. 1 września Unia
ma zagrać na wyjeździe z HC
Nowy Jiczyn, a pięć dni później

odbędzie się rewanż w Oświęcimiu. Próbą generalną przed
inauguracją będzie potyczka na
własnym lodzie z TatrySki Podhalem Nowy Targ.
Czeski szkoleniowiec Josef
Dobosz zaprosił do treningów
z pierwszą drużyną najzdolniejszych juniorów, którzy
w ostatnim sezonie sięgnęli po
wicemistrzostwo Polski. W porównaniu do poprzednich
rozgrywek w zespole zabraknie kilku kluczowych graczy.
Na zakończenie bogatej kariery
zdecydował się doświadczony
Jerzy Gabryś, a Sebastian Kowalówka przenosi się do Polonii
Bytom. Tego ostatniego będzie
bardzo brakowało. To niewątpliwie olbrzymia strata i spory
cios w kadrę Unii. Kibice biało-niebieskich muszą się pogodzić z ubytkiem jednego z najważniejszych ogniw w zespole.
Dołączył on do swojego starszego brata Adriana i w nowym
sezonie obaj będą bronili barw
bytomskiej Polonii.
Sebastian Kowalówka jest wychowankiem oświęcimskiego
klubu. Przez pięć sezonów grał
pod Wawelem. Walnie przyczynił się do zdobycia przez
Comarch Cracovię tytułów
mistrza Polski, Pucharu Pol-

ski i Superpucharu. Występował w narodowej reprezentacji
podczas ubiegłorocznych mistrzostw świata dywizji pierwszej A w krakowskiej Arenie.
Ma na swoim koncie trzy złote medale mistrzostw Polski
(z Comarch Cracovią), jeden
srebrny (z Unią) i dwa brązowe
(z Unią). Oprócz oświęcimskiego i krakowskiego klubu
grał też w JKH GKS Jastrzębie.
Jest napastnikiem o znakomitym przeglądzie pola, co przekłada się na sporą liczbę asyst.
W minionych rozgrywkach
grał dla Unii Oświęcim. Napad
tworzony z Janem Daneckiem
i Wojciechem Wojtarowiczem
był zdecydowanie najmocniejszą bronią biało-niebieskich.
29-letni Sebastian Kowalówka
w sezonie 2015–16 wystąpił
w 47 meczach. Strzelił 16 goli
i zanotował dwa razy tyle asyst.
Na ławce kar spędził 18 minut.
Jak już wcześniej informowaliśmy klub zrezygnował z kolei
z usług Mateusza Adamusa,
Pawła Fiedora i Marka Modrzejewskiego. Pod znakiem zapytania stoją także dalsze występy
w bramce Unii Przemysława
Witka.
– mac

Juniorzy młodsi Soły Oświęcim opuszczają szeregi małopolskiej ligi

Zapłacili frycowe
Zbierali pochwały i bardzo dobre recenzje, ale przyszło im po
prostu zapłacić tzw. „frycowe”.
O kim mowa? Juniorzy młodsi
oświęcimskiej Soły zostali zdegradowani z małopolskiej ligi.
Na pożegnanie z „emką” podopieczni Daniela Adamczyka
pokonali na swoim stadionie
SMS Kraków 2:0 (1:0). Drużyna
z plant wraca zatem do okręgówki, ale nabyte doświadczenie ma
zaprocentować już w najbliższej
przyszłości.
– Szkoda, bo zabrakło bardzo
niewiele do utrzymania – mówi
trener juniorów młodszych Soły,
Daniel Adamczyk.
– Wyjątkowo pechowo zgubiliśmy kilka punktów, które w efekcie zadecydowały o naszym losie.
Jestem jednak przekonany, że nasza wspólna praca nie poszła na
marne. Przez rok chłopcy grali
z najlepszymi zespołami w Małopolsce i to musi zaprocentować
– dodaje Daniel Adamczyk.
Na zakończenie rozgrywek
2015/16 juniorzy młodsi Soły podejmowali u siebie SMS Kraków.
W starciu z krakowską „szkołą”
oświęcimianie objęli prowadzenie na 5 minut przed końcem
pierwszej odsłony. Po szybkim
rozegraniu rzutu wolnego piłkę
do bramki skierował Formas.
Kolejny stały fragment gry przyniósł drugiego gola. W polu karnym faulowany był Wójtowicz,

Młodzi piłkarze Soły do końca walczyli o utrzymanie
w szeregach małopolskiej ligi
Fot. mac

a celnie z 11 metrów przymierzył
Gardyński. Przed podobną szansą stanęli na krótko przed końcem przyjezdni, ale golkiper Soły
poradził sobie z uderzeniem
Witka z karnego.
Klub z plant prowadzi nabór do
juniorskich drużyn solarzy. Soła
zaprasza na treningi otwarte
juniorów młodszych (roczniki
2001, 2002) oraz juniorów starszych (roczniki 1999, 1998). Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek, wtorek i czwartek od
godz. 17 na stadionie Soły przy
ulicy Przecznej. Dodatkowych

informacji udziela trener Łukasz
Jasek (nr tel. 509-382-081).
SOŁA Oświęcim – SMS Kraków
2:0 (1:0)
Bramki: 1:0 Formas 40, 2:0 Gardyński 65 (karny). Sędziował:
Michał Matyjaszek (Kęty). Żółte
kartki: Ochman, Nowak.
SOŁA: Szyc – Płonka, Ogórek
(49. Wajda), Ochman (75. Smolarek), Gardyński – Łukasik (71.
Kot), Ryszka (79. Siwek), Nowak,
Wójtowicz (65. Zając) – Welber,
Formas (70. Klęczar). Trener:
Daniel Adamczyk.
– mac
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Letnia edycja mistrzostw Polski w pływaniu kategorii Młodzi oświęcimscy pływacy startowali w zawodach w Sumasters
chej Beskidzkiej z cyklu „Już pływam”

Są medale, są rekordy!
Cztery złote, cztery srebrne
i trzy brązowe medale przywiozła oświęcimska reprezentacja
z rozgrywanych w Gliwicach mistrzostw Polski w pływaniu kategorii masters. Na tym nie koniec
dobrych wieści ze śląskiej pływalni. Oświęcimianie ustanowili
dwa nowe rekordy kraju.
Na starcie zawodów stanęło w sumie 385 zawodniczek i zawodników z 73 klubów Polski, Bułgarii
oraz Słowacji. Miasto nad Sołą
reprezentowali Ilona Szkudlarz,
Jolanta Płatek, Tomasz Dorywalski oraz Sławomir Formas.
W klasyfikacji medalowej oświęcimianie zajęli 29 miejsce. Z kolei
w punktacji Final Masters za trzy
najlepsze starty Sławomir Formas
został sklasyfikowany na czwartej pozycji, przegrywając „pudło”
i puchar tylko o 51 punktów.
Już w pierwszych startach ze
znakomitej strony pokazały się
uczestniczki mistrzostw Europy
w Londynie. W kategorii E Jolanta Płatek na dystansie 50 metrów
stylem grzbietowym, notując
czas 38.31 zdobyła srebrny medal. Zaraz po niej tej samej sztuki
dokonała Ilona Szudlarz w kategorii F na dystansie 100 dowolnym z czasem 1.15,29.
Wśród mężczyzn dobrym wynikiem w kategorii E popisał się
Sławomir Formas, zdobywając
srebrny medal na dystansie 200

Ósemka na piątkę

Pływacy z oświęcimskiej Ósemki
z powodzeniem startowali w Suchej Beskidzkiej. Tam odbyła się
kolejna edycja cyklu „Już pływam”.
Na starcie pojawiło się 77 uczestników z 19 polskich klubów.
Na najniższym stopniu podium
stanęła startująca na dystansie
50metrów stylem motylkowym –
Aleksandra Juda. Czas utalentowanej oświęcimianki to 0.40,81.
Ta sama zawodniczka była piąta
na 50 metrów stylem grzbietowym (0.45,76), a srebro na tym
samym dystansie wywalczyła
Wiktoria Miodońska (0.42,06).
Od lewej stoją: Tomasz Dorywalski, Jolanta Płatek, Sła- Na trzeciej pozycji wyścig na 25
womir Formas i Ilona Szkudlarz
metrów „motylkiem” ukończył
Fot. zbiory prywatne zawodników

klasycznym z czasem 2.40,08.
Jedną długość basenu stylem
grzbietowym w kategorii G Tomasz Dorywalski pokonał w czasie 37,49, zdobywając brązowy
medal.
W kolejnych startach złoty medal i szybciej od dotychczasowego najlepszego osiągnięcia
w kraju w kategorii E na dystansie 100 klasycznym popłynął
Sławomir Formas, a jego nowy
rekord w tej konkurencji od dziś
wynosi 1.11,55. Złoty medal
na dystansie 100 grzbietowym
z czasem 1.24,53, w kategorii E
zdobyła Jolanta Płatek. Na tym
samym dystansie Tomasz Dorywalski z czasem 1.23,33 wywal-

czył brązowy medal. Kolejny raz
świetną formą popisała się Ilona
Szkudlarz, która na dystansie 200
dowolnym z czasem 2.51,14 sięgnęła po złoto.
Ostatni dzień mistrzostw Polski
to potwierdzenie dobrej formy
Masters Oświęcim. Na dystansie
200 metrów stylem grzbietowym
w kategorii E srebrny medal
zdobyła Jolanta Płatek z czasem
3.06,93 . Na tym samym dystansie Tomasz Dorywalski z czasem
3.05,14 wywalczył brąz. Na dystansie 50 metrów stylem klasycznym i nowym rekordem Polski Sławomir Formas z czasem
32,26 sięgnął po złoty krążek.
– mac

Pięć sparingów przed inauguracją rundy jesiennej

czternastu latach banicji oświęcimianie znowu zagrają w czwartej lidze. Awans przyszedł już na
trzy kolejki przed końcem, a to
najlepiej świadczy o tym, że nie
był przypadkowy. Biało-niebiescy zgarnęli także nagrody indywidualne. Królem strzelców
(po raz kolejny w swojej karierze) został Przemysław Dudzic.
Wychowanek Niwy Nowa Wieś
w minionych rozgrywkach okręgówki zdobył aż 30 goli. Oby ten
bramkostrzelny napastnik był
równie skuteczny w nadchodzącym sezonie.

W roli beniaminka
Piłkarze czwartoligowego beniaminka przebywają jeszcze na
zasłużonych urlopach. Pierwszy
sparing Unia rozegra 19 lipca.
Rywalem biało-niebieskich będzie LKS Rajsko.
Trzy dni później Unia zagra
z trzecioligowym spadkowiczem
z Czańca. Kolejni sparingpartnerzy to zespoły, z którymi oświę-

cimianie w poprzednim sezonie
walczyli o ligowe punkty. 23 lipca
formę beniaminka IV ligi sprawdzi
Brzezina Osiek, zaś 27 lipca Niwa
Nowa Wieś. Próbą generalną będzie spotkanie kontrolne ze Szczakowianką Jaworzno 30 lipca.
Przypomnijmy, że w sezonie
201516 Unia wygrała wszystko,
co było do wygrania. Po długich

– mac

Oświęcimskich kick boxerów oklaskiwano podczas gali w Krynicy

Komplet zwycięstw
Uzdrowiskowa Krynica gościła
uczestników prestiżowej gali kick
boxingu K-1 „Fighters Battle
Federation”. W zawodach wystąpili prowadzeni przez sensei Mariusza Pawlusa oświęcimianie.
Przedstawiciele sportów walki
z miasta nad Sołą zaliczyli bardzo
udany występ, odnosząc komplet
zwycięstw.
W krynickiej hali sportowej
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji kibicom zaprezentowali
się Bartosz Fryc, Mateusz Słota
i Cyprian Brzeźniak. Oświęcimski tercet pokonał rywali! Swoich
podopiecznych bardzo chwali
Mariusz Pawlus.
– Spisali się rewelacyjnie – podkreśla sensei Mariusz Pawlus, trener oświęcimskich kick boxerów.

– Należą im się olbrzymie brawa. To było wyjątkowo mocne
zakończenie sezonu. Wygrana
Bartka Fryca z utytułowanym
zawodnikiem z Węgier umacnia
go w polskich rankingach – powiedział Mariusz Pawlus.
Gala w Krynicy stała na wysokim poziomie sportowym.
Uczestniczyli w niej mistrzowie
kick boxingu z Ukrainy, Portugalii, Węgier, Słowacji i Polski.
Bartosz Fryc w zawodowej walce wygrał z Węgrem – Erwinem
Kovacsem.
Fryc, czyli aktualny zdobywca Pucharu Europy w formule
low-kick nie dał szans swojemu
przeciwnikowi, wygrywając jednogłośnie na punkty. Mateusz
Słota w walce Pro-Am zwyciężył

Bartosz Fryc na gali kick
boxingu w Krynicy
Fot. mac

przez KO w drugiej rundzie Łukasza Poznańskiego z Astry Krynica. Z kolei Cyprian Brzeźniak
werdyktem 3:0 wygrał z Gabrielem Burasem z Kielc.
– mac

Maciej Kos (0.20,80). Z kolei na
25 metrów dowolnym był piąty
(0.18.26). Na piątej pozycji został
sklasyfikowany Dominik Woźnicki, który startował na 50 grzbietowym (0.43,66). Tuż za podium
(czwarte miejsce) na 50 metrów
stylem klasycznym znalazł się
Kamil Machulak (0.48,69), zaś na
dystansie o połowę krótszym szóste miejsce zajął Szymon Konopczyński (0.26,98).
W wyścigu sztafetowym na osiem
razy 25 metrów stylem dowolnym
zawodnicy Ósemki zajęli piąte
miejsce (2.44,84). Oświęcimianie
płynęli w składzie Martyna Telesiewicz, Jakub Słomski, Klaudia Pa-

sternak, Natalia Klęczar, Szymon
Konopczyński, Krzysztof Czerwik,
Dawid Bernacik i Szymon Wilczak. W pozostałych sztafetach
cztery razy 50 metrów stylem
zmiennym dziewczęta i chłopcy
z Oświęcimia zostali sklasyfikowani na drugich pozycjach.
Skład sztafety cztery razy 50 metrów stylem zmiennym dziewcząt
(3.01,66): Wiktoria Miodońska,
Zuzanna Jarosz, Aleksandra Juda,
Ewa Merkel. Skład sztafety cztery
razy 50 metrów stylem zmiennym
chłopców (3.01,22): Dominik
Woźnicki, Kamil Machulak, Maciej Kos, Miłosz Merta.

– mac

Tadeusz Szczerbowski pozostanie prezesem Podokręgu Piłki
w Oświęcimiu do 2020 roku

Klubowi działacze zdecydowali
36 przedstawicieli z 32 klubów
naszego regionu decydowało
o przyszłości piłkarskiego podokręgu w Oświęcimiu. Zjazd
delegatów odbył się w Rajsku.
Najważniejszy werdykt dotyczył
sternika związku. Wiadomo, że
przez cztery kolejne lata prezesem PPN Oświęcim pozostanie
Tadeusz Szczerbowski.
W Rajsku obecny był prezes
Małopolskiego Związku Piłki Nożnej – Ryszard Niemiec.
Wręczał on medale, honorując działalność samorządowców i działaczy. Złotą odznakę
PPN w Oświęcimiu odebrał
Sebastian Gałuszka, Stanisław
Kusak, Stanisław Pałamarczuk

Tadeusz Szczerbowski pozostał na stanowisku prezesa
PPN Oświęcim
Fot. mac

i Ireneusz Marszałek. Z kolei
srebną honorową odznakę PPN
Oświęcim prezes wręczył Arturowi Mizi, Bartłomiejowi Krawczykowi, Piotrowi Frączkowi,

Adamowi Majdzie oraz Zbigniewowi Gilowi.
Brązowe odznaki MZPN odebrali – Marcin Barciak, Jerzy
Dudek, Mirosława Korzec, Lesław Kozioł, Krzysztof Pękala.
Srebrne – Jan Medyński, Marek
Lekki, Mariusz Morończyk, Bogusław Bartula, Sławomir Spiesz,
Krzysztof Strózik. Złote – Mieczysław Grubka. Medal 105-lecia
MZPN Ryszard Niemiec wręczył
Andrzejowi Saternusowi, Stanisławowi Kawczakowi, Jerzemu
Mieszczakowi,
Kazimierzowi
Chrapczyńskiemu, Tadeuszowi
Dziędzielowi i Tadeuszowi Morgołowi.
– mac

Po piłkarskiej reorganizacji trzecia liga będzie wyjątkowo silna

W doborowym towarzystwie
Nadchodzący szybkimi krokami
sezon będzie szczególnie atrakcyjny dla futbolowych fanów. Reorganizacja rozgrywek i „odsiew”
połowy trzecioligowych ekip
sprawia, że bardzo poważnie zyska poziom sportowy zawodów.
Solarze będą się mierzyli z takimi
firmami jak m.in. Motor Lublin,
Resovia czy Stal Rzeszów.
Oprócz tych zespołów w nowym
sezonie na stadionie im. Braci
Kisielińskich na oświęcimskich
plantach kibice zobaczą Avię
Świdnik, Orlęta Radzyń Podlaski, Karpaty Krosno, JKS Jarosław, Garbarnię Kraków, KSZO
Ostrowiec Świętokrzyski, Podhale
Nowy Targ, Wisłę II Kraków, Spartakusa Daleszyce, Podlasie Biała
Podlaska, Cosmos Nowotaniec,
Wiernę Małogoszcz, Unię Tarnów
i beniaminka – MKS Trzebinia.
Wydaje się, że utrzymanie w tym
gronie będzie sukcesem solarzy.
Przypomnijmy, iż w sezonie
2016/17 zdegradowanych zostanie przynajmniej pięć ostatnich
drużyn (miejsca od 14 do 18).
Z kolei awans do drugiej ligi uzyska tylko najlepszy zespół. Inauguracyjne mecze zaplanowano
na 6 sierpnia.

Tymczasem podopieczni Sebastiana Stemplewskiego rozpoczęli
okres gier kontrolnych. Pierwszymi rywalami byli BKS Bielsko-Biała i GKS Katowice. W sumie
Soła ma w planie siedem gier
kontrolnych. Formę oświęcimian
sprawdzi jeszcze Gwarek Tarnowskie Góry, Polonia Bytom, Szczakowianka Jaworzno, Jutrzenka
Giebułtów i RKS Grodziec.
Kibice odwiedzający stadion im.
Braci Kisielińskich w Oświęcimiu w nowym sezonie nie zobaczą już Łukasza Ząbka, Mateusza
Wowry, Dawida Skiernika, Igo-

ra Szopy i Jakuba Wykręta. Ten
ostatni po okresie wypożyczenia
wraca do Podbeskidzia Bielsko-Biała. Z pozostałymi postanowiono nie przedłużać zakończonych kontraktów.
Ubytki są zatem poważne, a liga
będzie jeszcze trudniejsza niż
w poprzednim sezonie. Potrzebne są zatem wzmocnienia.
W klubie rozglądają się przede
wszystkim za młodzieżowcami,
ale do drużyny mają też dołączyć
bardziej doświadczeni piłkarze.
– mac

Piłkarze Soły już rozpoczęli cykl gier kontrolnych
Fot. mac
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