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Niechciany dom
czy upragnione schronienie?
Obecnie w oświęcimskiej noclegowni przebywa
26 mężczyzn.
Liczba tych osób
w zasadzie nie
ulega zmianie w
ciągu roku. Większość przebywających w placówce
to osoby, które
związały się z
noclegownią od
momentu jej
powstania. Zdarza
się, że niektórzy
po prostu nie chcą
korzystać z pomocy i odchodzą na
własne żądanie.

Fot. Kliw

W okresie zimowym liczba bez-

Pan Tomasz: Akurat dzisiaj mam

domnych potrafi wzrastać dwukrotnie.

dyżur, to znaczy sprzątam korytarze,

Mimo iż noclegownia wyposażona jest

ubikacje. Każdy ma dyżur, który musi

w 30 stałych miejsc do spania, prze-

pełnić przez okres siedmiu dni. Jednak

znaczonych dla wszystkich bezdom-

osoby, które nie mają przydzielonego

nych, to jeżeli są bardzo złe warunki

żadnego zadania, po prostu o siódmej

nych. Są też tacy,
którzy decydują się

pogodowe, każda osoba – trzeźwa i

rano muszą opuścić noclegownię i

bezdomna – musi zostać przyjęta.

mogą wrócić dopiero o godz. 17.

Wówczas, w zależności od potrzeb, do-

W tym momencie wszyscy są zado-

na leczenie, bo –
niestety – więk-

stawiane są kolejne łóżka.

woleni z warunków mieszkaniowych,

Trzej panowie mieszkający w nocle-

uważają, że są bardzo dobre. Jest duża

gowni zgodzili się powrócić pamięcią

kuchnia połączona z jadalnią. Poza

do przeszłości i niejednokrotnie do

tym jest oczywiście łazienka i pokoje

niemiłych wspomnień, aby z nami po-

czteroosobowe i większe.

rozmawiać.

– Jednak jedzenie przygotowujemy

Inni są zmuszeni
zrezygnować, gdyż
zamykani są w
zakładach kar-

szość osób przebywających w noclegowni ma problemy z nadużywa-

Jak wygląda zwykły dzień w nocle-

my, jak wszyscy inni na zakupy, nie-

niem alkoholu.

gowni?

którzy z nas mają pracę, a inni się o
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sobie we własnym zakresie. Chodzi-

OD(GŁOS)Y MIASTA
nią starają i po prostu żyjemy – do-

już dwukrotnie był na odwyku i starał

cie prawa pobytu w noclegowni i ko-

daje pierwszy rozmówca.

się ułożyć sobie życie. Miał żonę, ma

rzystania z jej usług.

Na pytanie, jak długo mieszkają w

także dzieci, z którymi nie utrzymuje

Korzystać z usług oświęcimskiej

noclegowni, bez zastanowienia

zbytniego kontaktu. Małymi kroczka-

noclegowni dla mężczyzn, mieszczą-

dwaj mieszkańcy odpowiadają, że w

mi stara się przestrzegać zasad panu-

cej się w budynku przy ul. Dąbrow-

zasadzie to od początku, tylko pan

jących w jego nowym domu. Mimo swo-

skiego 139 mogą osoby bezdomne,

Tomasz dołączył do nich po świę-

jego krótkiego pobytu w przytulisku,

mające ostatnie miejsce zameldowa-

tach.

dobrze zna zasady panujące w nocle-

nia na pobyt stały na terenie miasta

gowni i – jak sam mówi – dobrze wie,

Oświęcim oraz poza nim według za-

Co było powodem, że znaleźli się

że nie wolno wnosić tutaj alkoholu ani

sad określonych w stosownej uchwa-

właśnie tutaj?

innych używek. Poza tym każdy, kto

le rady miejskiej. Prawo do pobytu

Pan Adam: Po śmierci mamy, nie

chce wejść do środka, najpierw jest

mają osoby bezdomne w drodze de-

mając stałego zarobku, nie miałem z

sprawdzany alkomatem. Jeżeli ktoś

cyzji administracyjnej podmiotu kie-

czego płacić za mieszkanie, a bliscy

spróbuje wnieść na teren budynku ja-

rującego – dyrektora oświęcimskiego

mi nie pomogli. W związku z tym, zro-

kiekolwiek używki, automatycznie

MOPS-u – na wniosek osoby bezdom-

biono mi eksmisję i znalazłem się tu-

musi ponosić tego konsekwencje, czy-

nej. Prawo pobytu w noclegowni i ko-

taj. Owszem, mam rodzinę, jednak

li opuścić noclegownię.

rzystanie z jej usług jest ustalane in-

nie utrzymujemy ze sobą kontaktu.
Jest mi tutaj dobrze, bo czuję się po-

dywidualnie z uwzględnieniem opinii
Są zasady

Zespołu Konsultacyjnego Noclegow-

trzebny i tegoroczne święta spędzi-

Jednak są i tacy, którzy nie chcą za-

ni. Natomiast pobyt w ogrzewalni nie

łem tutaj, mimo iż miałem inne wyj-

akceptować warunków panujących w

wymaga decyzji administracyjnej. W

ście.

noclegowniach. Do obowiązków użyt-

szczególnie uzasadnionych przypad-

Jednak znaczna część osób przeby-

kowników w noclegowni należy m.in.

kach osoba bezdomna może zostać

wających w noclegowni podczas Bo-

zachowywanie bezwzględnej absty-

przyjęta, pomimo braku decyzji.

żego Narodzenia, opuściła ją i spę-

nencji od alkoholu i innych środków

Sztuką jest pomagać, ale i sztuką

dziła święta gdzie indziej. Teraz noc-

psychoaktywnych, utrzymywanie czy-

jest umieć korzystać z pomocy, kiedy

legownia to jest mój dom i jak na razie

stości i porządku, przestrzeganie ciszy

naprawdę tego potrzebujemy. Nieste-

się z niego nie wyprowadzam. Cho-

nocnej, współ-

ciaż nie ukrywam, że chciałbym –

pracy z pra-

zresztą jak każdy tutaj – mieć swój

cownikiem so-

własny kąt.

cjalnym w rozwiązywaniu

Trudno jednoznacznie odpowie-

trudnej sytu-

dzieć…

acji życiowej,

Pan Jan również przebywa w noc-

uiszczenie w

legowni od początku. Mówi, że po

terminie opłat

prostu tak wyszło i trudno. Jednak nie

za pobyt w noc-

ubolewa nad swoim losem. Ze spo-

legowni i kilka

kojem wyjaśnia: Ja również mam ro-

innych zasad.

dzinę – siostry, a także dzieci, ale oni

Wszystkich

mają swoje rodziny. Nie mogą mnie

obowiązują

wziąć, bo mają małe mieszkania, jed-

pewne zasady,

nak starają mi się pomagać. Odwie-

nawet

dzam ich i mam z nimi kontakt.

domnych... Jest

Pan Tomasz już od pięciu lat nie

wiele

bezFot. Kliw

ośrod-

ma adresu, to znaczy jest osobą bez-

ków pomocy, ale wszędzie trzeba speł-

ty, tak to już jest w życiu, że nie za-

domną. Jednak trafił do noclegowni

niać jakieś warunki. Aby korzystać z

wsze mamy, co chcemy. Jeżeli życie

dopiero po świętach Bożego Naro-

ofert, jakie proponuje urząd pracy, na-

spłata nam figla i wszystko diametral-

dzenia ubiegłego roku. To nie jest

leży być zarejestrowanym jako osoba

nie na gorsze nam się zmieni – nie

jego pierwsza wizyta w noclegowni,

bezrobotna.

poddajmy się. Znajdą się organizacje

gdyż był już tutaj, ale tylko na kilka

Użytkownicy noclegowni nieprze-

dni. Alkohol jest podstawową przy-

strzegający panujących zasad i niewy-

czyną, przez którą stracił dom i szan-

wiązujący się z obowiązków mogą zo-

sę na życie z rodziną. Pan Tomasz

stać pozbawieni czasowo lub całkowi-

i ludzie, którzy wyciągną do nas pomocną dłoń.
A. Kapela
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Powrót na zamek
Władze miasta starają się, aby eksponaty związane
z Oświęcimiem, znajdujące się obecnie w Muzeum
Narodowym w Krakowie trafiły do grodu nad Sołą.
Zanim to nastąpi, muszą one zostać poddane zabiegom
konserwatorskim, by później mogły trafić pod opiekę
Zbiorów Historyczno-Etnograficznych, które właśnie
wracają do odrestaurowanego zamku książąt oświęcimskich. Konieczne jest także zainstalowanie różnego
rodzaju zabezpieczeń w zamkowych murach.

Co z tą... zimą?
Zima pojawiła się na chwilę na gościnnych występach, a
na bis zagra nie wiadomo kiedy. Za oknem krajobraz listo-

– Cieszy nas bardzo, że zbiory Oświęcimskiego Cen-

padowy, depresyjna szarość wymaga rozproszenia. Zasta-

trum Kultury nareszcie powrócą z „banicji”. Niestety, wy-

nawiam się, czy pogoda może mieć wpływ na politykę? W

maga to sporych przygotowań, konieczne jest założenie in-

końcu jedna i druga nie szczędzi nam anomalii, na obie

stalacji dymnej, monitoringu i systemu zabezpieczającego

przeciętny człowiek ma podobno wpływ (według niektó-

eksponaty przez kradzieżą czy też zniszczeniem. Dopiero

rych klimatologów wpływ ten jest marginalny, a według

wtedy możliwe będzie udostępnienie ekspozycji zwiedza-

politologów?).

jącym oraz sprowadzenie cennych pamiątek związanych z

Podczas letnich upałów następuje osłabienie politycz-

ziemią oświęcimską, które obecnie znajdują się w krakow-

nych gier i zawirowań. W sezonie ogórkowym jest zbyt go-

skim muzeum – wyjaśnia Piotr Matusiak, dyrektor Oświę-

rąco i leniwie, a poza tym trzeba zebrać siły, rozluźnić mózg,

cimskiego Centrum Kultury, które – decyzją władz miasta –

aby po powrocie z kanikuły mieć jakiegoś „pomysła” i bły-

1 stycznia wzięło we władanie zamkowe wzgórze.

snąć przed kamerami nie tylko opalenizną (tę można mieć

Do najcenniejszych i najciekawszych eksponatów, któ-

przez cały rok, o czym świadczy wizerunek niektórych par-

re będzie można podziwiać w dawnej siedzibie władców

lamentarzystów). W zimie natomiast są wielkie problemy
drogowców, śnieżyce i mrozy unieruchamiające ludzi w domach, politycy muszą pochylić głowy nad zamarzniętą
Polską i poświęcić należytą uwagę bieżącym problemom.
Kiedy więc pogoda nie płata figli i zachowuje się według
ustalonego grafiku, na scenie politycznej też panuje względny porządek i znana „normalność”.
Rok 2006 wymknął się prognozom. Pogoda zafundowała
nam szkołę przetrwania w skrajnych temperaturach, dodatnich i ujemnych. Polityka dotrzymała kroku aurze. Cynicznie można by rzec, że powstała nowa jakość. Burzliwa koalicja, wicepremier po wyroku, kuszenie Renaty i taśmy prawdy, afera rozporkowa i dekodowanie DNA, a gdzieś w tle
płonące swastyki, zero tolerancji i szkoły pod specjalnym
nadzorem lotnych trójek – to tylko wybrane przykłady nieznanych (nienagłaśnianych) wcześniej zjawisk. Pierwszy
tydzień stycznia pokazuje, że rok 2007 nie chce być gorszy
od poprzednika. Ledwo w marketach ucichły kolędy, ledwo
Trzej Królowie jak co roku dotarli do celu, a tu pewna teczka
pokazała, co kryje prawda. Teczka czy puszka Pandory?
Narzekaliśmy na nudę, szarość i jednostajność? Było narzekać?! Obyś żył w ciekawych czasach – mocną klątwę wymyślili najstarsi Chińczycy... A zima niech sobie nie myśli,
że w lutym nadrobi zaległości. Teraz to już żaden śnieg ani
mróz nie pomoże. Zresztą, bałwanów ci u nas dostatek, impregnowanych, odpornych na zmiany pogody.
Kamila Drabek
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ziemi oświęcimskiej,

miasto nie poddało się

należą między innymi

unicestwiającej sile II
wojny światowej. Eks-

Księstwa Oświęcim-

pozycja będzie miała

skiego i Zatorskiego

prezentować – szcze-

do Polski z 1563 roku,

gólnie młodemu poko-

miecz kata oświęcim-

leniu – jak wyglądało

skiego, prace malar-

oświęcimskie

skie Izaaka Celnikie-

przed wojną oraz jak

ra, monety Księstwa

wielkie wartości i treści

Oświęcimsko-Zator-

kulturowe towarzyszy-

skiego z lat 1774-1777

ły temu życiu, również

i 1794, pieczęcie miej-

w kontekście koegzyFot. maki

medal przyłączenia

skie, zdjęcia wieży
zamkowej z 1900 roku,
a także wiele przed-

życie

stencji w naszym mieście Polaków i Żydów.
Z bogatej historii miasta

miotów, które posłużą do urządzenia

eksperci proponują wybrać okres po 1867

wnętrz zamkowych. Będą to portrety sta-

roku, ze względu na autonomię galicyjską

ropolskie, kinkiety, meble.

i język polski urzędowy, jako czas ówcze-

Na zlecenie oświęcimskiego magistra-

snej prosperity dla miasta. Był to czas roz-

tu opracowany został przez ekspertów mu-

woju handlu, komunikacji, kultury oraz za-

zealnych projekt aranżacji wnętrz zamku,

kładów przemysłowych. Miasto w tym

z uwzględnieniem nowoczesnego i bardzo

okresie było areną dla interesujących wy-

atrakcyjnego sposobu prezentacji zbiorów.

darzeń, na przykład dla wizyty Piłsudskie-

Zdaniem ekspertów na wystawie przygo-

go oraz pełniło funkcje społeczne dla szer-

towanej w murach zamku powinny być

szego regionu (funkcje osady barokowej).

przedstawione treści stanowiące o tym, że

– Uważam, że to był bardzo dobry czas
w historii Oświęcimia. To przecież okres
świetnej prosperity gospodarczej i przemysłowej, to lata rozwoju, który przynosił miastu dodatkowe dochody. Z tego okresu historycznego zachowało się wiele pamiątek, możemy wykorzystać większość
naszych eksponatów, które uświetnią ekspozycję. Nie trzeba robić kopii, wykorzystywać zdjęć, ponieważ dysponujemy dobrze zachowanymi dokumentami i przed-

W dwóch zdaniach
Miasto przygotowuje się do kompleksowego zagospodarowania terenów
obejmujących ul. Bulwary, dlatego
obecna baza Zakładu Usług Komunalnych z ul. Bulwary zostanie w tym
roku przeniesiona w inne miejsce.
Gotowa jest koncepcja zagospodarowania tego terenu pod kątem rekreacyjno-biwakowym. Pojawił się też
inwestor zainteresowany terenem
po byłym budynku Habefelda, który
jest prywatną własnością. Przyszłość
zależy od bezpośrednich negocjacji
inwestora z prywatnym właścicielem.
Miasto dąży do tego, by rejon
ul. Berka Joselewicza został zagospodarowany zgodnie z charakterem
tej części Starego Miasta.

Wiesław Kmak, kierownik Referatu
ds. Ochrony Informacji Niejawnych
i Spraw Obronnych oświęcimskiego
starostwa, został uhonorowany
srebrnym Medalem za Zasługi
dla Obronności Kraju. Brązowym
odznaczeniem wojewoda wyróżnił
starostę Józefa Kałę oraz Sabinę
Bigos-Jaworowską, dyrektor ZZOZ
w Oświęcimiu. Medal włodarzowi
ziemi oświęcimskiej przyznano
za wzorowe prowadzenie Starostwa
Powiatowego w Oświęcimiu pod
względem realizacji zadań z zakresu
obronności kraju.

miotami z wybranego przez ekspertów
okresu dziejów Oświęcimia. Jestem pewna, że sporo pamiątek uda nam się jeszcze
odszukać i włączyć do wystawy – mówi
Wioletta Oleś, pracownik Zbiorów Historyczno-Etnograficznych OCK.

oczekuje na propozycje ze strony
organizacji pozarządowych do przygotowywanego na 2007 rok programu

Dla miejskich władz bardzo ważne jest
pokazywanie młodzieży i turystom historii Oświęcimia, nie tylko tej związanej z
okresem II wojny światowej. Obecnie magistrat przygotowuje się do drugiego etapu remontu zamku, polegającego na przebudowie wieży zamkowej oraz podniesieniu jej o 2,5 metra i urządzeniu punktu
Fot. maki

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

widokowego, skąd będzie można podziwiać panoramę okolicy.
Kliw, maki

współpracy z organizacjami pożytku
publicznego ziemi oświęcimskiej.
Wnioski zostaną przeanalizowane przez
Wydział Promocji Powiatu, Kultury
i Sportu oraz Komitet Doradczy.
Programy obejmujące taką współpracę
są realizowane z dobrym skutkiem
od trzech lat. Propozycje można kierować na adres starostwa: ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim lub telefonicznie: 033 844-97-14.
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Fot. Kliw

nak nie posiadamy możliwości prawnych, by przyjmować dzieci spoza naszej gminy – wyjaśnia Agata Klaja.
Jeden to za mało
Oświęcimski żłobek ma ograniczoną liczbę miejsc i może przyjąć do
czterdziestu pięciu maluszków. Obecnie limit ten jest podwyższony do
czterdziestu siedmiu. O miejsce dla
swojej małej pociechy rodzice muszą
się starać poprzez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.
Innej drogi nie ma, a dla wielu rodziców jest to sytuacja niezbyt komfortowa, a nawet krępująca.
– Dzieci jest dużo. Od dwu i pół roku
utrzymuje się tendencja wzrostowa, w
związku z tym mamy bardzo duże za-

Duży problem
małych dzieci

interesowanie ze strony rodziców.
Przyjeżdżają do nas mamy nawet spoza terenu gminy, na przykład z Chełmka, Przeciszowa czy Zatora, ale pracujące w Oświęcimiu i pytają, czy
mogą liczyć na miejsce dla dziecka w
naszym żłobku. My jednak nie możemy ich przyjąć, musimy zabezpieczyć
potrzeby naszych mieszkańców – opo-

Oświęcimski żłobek mieszczący się przy ulicy Czecha 8 na osiedlu Chemików
jest jedyną tego rodzaju placówką nie tylko w mieście, ale i w całym powiecie. Nie działa on jednak na zasadach takich jak przedszkola, ponieważ jest
to jednostka organizacyjna MOPS-u, a właściwą nazwą popularnego żłobka
jest Sekcja Opieki nad Małymi Dziećmi w Dziennym Domu Pomocy.
W związku z tym, o przyznanie miejsca dla dziecka jest trochę trudniej,
a i zasady nieco inne.

wiada dyrektor oświęcimskiego DDP.
Nie ma co ukrywać, że w takiej
sytuacji przydałby się jeszcze jeden
żłobek, by rodzice małych dzieci nie
byli zmuszeni do podejmowania trudu szukania sprawdzonych i godnych
zaufania niań. Poza tym nie każdy rodzic może sobie pozwolić na zatrudnienie niani, gdyż niejednokrotnie wy-

piętrze. Druga została zaadaptowana

nagrodzenie opiekunki dorównuje za-

Jest rzeczą oczywistą, że jeszcze

na potrzeby osób starszych – informu-

robkom pracującej mamy.

jakieś kilkanaście lat temu żłobków

je Agata Klaja, dyrektor Dziennego

Jak to jedyni?

było w Oświęcimiu co najmniej kil-

Domu Pomocy w Oświęcimiu.

– Myślę, że kolejna tego typu placówka miałaby rację bytu w naszym

ka. Później jednak sytuacja w naszym

Jednak do Sekcji Opieki nad Mały-

mieście. Nie ukrywam też, że dużo

mieście zmieniała się – przyszedł niż

mi Dziećmi nie są przyjmowane dzieci

rodziców jest takich, którzy nie chcą

demograficzny,

jednocześnie

z całego powiatu oświęcimskiego.

ujawniać swoich dochodów, a chętnie

zwiększało się bezrobocie. To wią-

Wynika to jednoznacznie stąd, że

zapłacą nawet najwyższą stawkę za

zało się z mniejszym zapotrzebowa-

przedmiotem jej działania jest realiza-

pobyt dziecka pod fachową opieką w

niem na „usługi żłobkowe”, w związ-

cja zadań własnych miasta Oświęcim

naszej sekcji. Jeżeli byłaby to placów-

ku z tym decydowano o likwidacji

w zakresie zapewnienia opieki małym

ka prywatna, czy działająca na innych

kolejnych placówek. Nie jest nową

dzieciom od 4 miesiąca życia do 3 lat.

zasadach na przykład jak przedszko-

sytuacją, że żłobki są obecnie w struk-

Wyjątkiem jest oświęcimska gmina.

la, to na pewno byłoby duże zaintere-

a

sowanie – twierdzi Agata Klaja.

turach ośrodków pomocy społecznej.

– Mamy pod opieką również dzie-

– Ostatni żłobek zajmował naj-

ci z terenu gminy Oświęcim. Możemy

pierw cały ten budynek, a w tej chwili

je przyjmować na podstawie stosow-

Droga do przejścia (krok po kroku)

mieści się tylko w jednej części na

nych porozumień komunalnych. Jed-

Aby nasze dziecko mogło być przy-
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jęte do żłobka, trzeba stawić czoła od-

koordynująca współpracę z DDP.

– Przede wszystkim mamy możli-

powiedniemu trybowi postępowania.

Jednocześnie obie strony podkre-

wość obserwacji rozwoju dziecka i

W praktyce zainteresowani rodzice

ślają, że choć droga ta może wydawać

ewentualnie szybkiego reagowania

powinni zwrócić się w pierwszej ko-

się zawiła i skomplikowana, to w rze-

na jakiekolwiek występujące wady.

lejności do Dziennego Domu Pomo-

czywistości nie stanowi ona dużego

Przeprowadzamy badania logope-

cy, konkretnie do Sekcji Małych Dzieci

problemu i ograniczenia dla zaintere-

dyczne, przez co sprawdzamy, czy

i tam złożyć wniosek o przyznanie pra-

sowanych rodziców. W pierwszej ko-

aparat mowy u maluszków rozwija się

wa do pobytu dziecka w tejże sekcji.

lejności do sekcji DDP przyjmowane

prawidłowo. Potem spotykamy się z

Następnie wniosek kierowany jest

są dzieci pracujących rodziców, póź-

rodzicami, i gdy zaistnieje taka potrze-

bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka

niej z rodzin dysfunkcyjnych i nieza-

ba, dajemy wskazówki co do dalszego

Pomocy Społecznej w Oświęcimiu. Na

radnych życiowo, a potem innych.

postępowania z dzieckiem. Służymy

jego podstawie pracownik socjalny
umawia się z danymi rodzicami na

wszelkiego rodzaju radą i pomocą –
Rola żłobka

oferuje się Agata Klaja.

przeprowadzenie z nimi wywiadu śro-

Trzeba też wiedzieć, że jest dużo

Sekcja Małych Dzieci oświęcim-

dowiskowego. Jest to niezbędne, po-

korzyści z przebywania małego dziec-

skiego DDP pełni jeszcze jedną

nieważ na podstawie wywiadu przy-

ka w żłobku. Nasza pociecha ma moż-

ważną rolę. Mianowicie pod opieką

znawana jest decyzja o prawie pobytu

liwość stałego kontaktu z rówieśnika-

żłobka są też dzieci, które miejsce

naszego maluszka w DDP.

mi. To zaś umożliwia maleństwu na

pobytu mają przyznane ze względów
społecznych.

– Wywiad środowiskowy polega na

przykład większe naśladownictwo

uzyskaniu podstawowych informacji

różnych zachowań, a przez to lepszy

– Są to dzieci z rodzin niewydol-

dotyczących sytuacji socjalnej rodzi-

własny rozwój. Dzieci te uczą się już

nych wychowawczo czy z rodzin, gdzie

ny. W tym wypadku niezbędne są do-

od pieluszki większej samodzielności,

istnieje podejrzenie o zaniedbywanie

łączane do wywiadu zaświadczenia o

mają łatwość adaptowania się.

dziecka. Wówczas również opiekuje-

dochodach, gdyż na podstawie wyka-

my się tutaj takimi dziećmi, mamy

zanej sytuacji finansowej rodziny na-

przez to możliwość pewnego rodzaju

liczana jest odpłatność za pobyt dziec-

nadzoru nad tym i weryfikacji okre-

ka w DDP. Jeśli rodzice chcą, by ich

ślonej sytuacji, mamy pewność, że

dziecko miało przyznane prawo do

dziecko zje i jest dobrze odżywione.

pobytu w żłobku, muszą ujawnić swo-

To jest dla nas ważne – informuje dy-

je dochody, nie mają innej możliwo-

rektor DDP w Oświęcimiu.

ści. Jest to po prostu forma wsparcia
Schody

przyznawana dla nich, ponieważ DDP
to właśnie ośrodek wsparcia. W związ-

Działalność Sekcji Opieki nad

ku z tym, że opiera się to na zasadach

Małymi Dziećmi w Dziennym Domu

pomocy społecznej, później istnieje

Fot. Kliw

Pomocy w Oświęcimiu jest w naszym

konieczność przeprowadzania aktu-

mieście bardzo potrzebna, a wręcz

alizacji wywiadu. Musimy przynaj-

niezbędna, bo jest to jedyna taka pla-

mniej co pół roku spotykać się z daną

cówka. Jednak dla niektórych rodzi-

rodziną po to, żeby sprawdzić, czy coś

ców droga do uzyskania miejsca dla

się zmieniło w dochodach i strukturze

swojego dziecka jest krępująca. Mają

tej rodziny, bo często rodzice zapomi-

oni bowiem dobrą i satysfakcjonującą

nają o obowiązku bieżącego informo-

sytuację życiową, a chcąc, by ich dziec-

wania nas o zmianach. Decyzja o pra-

ko uczęszczało do żłobka, muszą tak

wie pobytu dziecka jest także uzależ-

czy inaczej zwrócić się do opieki spo-

niona od tego, czy rodzice pracują

łecznej. Nie chcą oni, aby ich „teczka”

zawodowo i jaki mają rodzaj umowy o

znajdowała się w ośrodku pomocy, nie

pracę. Jeśli są one krótkotrwałe, to

wspominając też o konieczności zała-

również pobyt dziecka jest przyzna-

twiania sobie wolnego na przeprowa-

wany na krótko, natomiast gdy jest to

dzenie w ich domu wywiadu środowi-

umowa na czas nieokreślony, to wów-

skowego. Chcą tylko, aby ich pocie-

czas dziecko ma zapewniony pobyt za-

cha miała opiekę, gdy oni pracują.

wsze do 31 lipca danego roku – informuje Joanna Górka, pracownik socjalny

oświęcimskiego

Kliw

MOPS-u,
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„Szaro, buro i ponuro”
Ależ się zaczął ten rok 2007, z tych afer i złych
wydarzeń można by obdzielić cały rok, ja jednak
nie będę wracał ani przypominał o okropnościach,
będę szukał jasnej strony i cieplejszych klimatów,
tym bardziej, że klimat nam się w Polsce zmienił.
Obiecałem sobie w postanowieniach noworocznych, że nie będę w pierwszym felietonie gnębił staro-nowych władz samorządowych. Niech
jeszcze mają wolne, niech fruwają jak wolne pta-

Na sygnale

ki... do czasu. Będzie o przyrodzie i zachowaniu
zwierząt na mgliste i zimowo-jesienne dni.
Dowiedziałem się, że kilka bocianów na Mazurach nie poleciało do Afryki, przeczuwając, że
będzie ciepła zima. One nie poleciały, w przeciwieństwie do naszych „orłów” i „orlic”, którzy
masowo wyfrunęli z naszego kraju, emigracja, ktoś
stwierdził, sięga 1,5 miliona osób, i o tyle zmniej-

Po pierwszym stycznia 2007 roku dzwoniąc pod numer
alarmowy 999 – zamiast lekarza – z pomocą potrzebującym
przyjdą specjalnie wyszkoleni ratownicy. Ta zmiana związana
jest z wejściem w życie Systemu Ratownictwa Medycznego,
przystosowującym Polskę do standardów Unii Europejskiej.
Oświęcimscy medycy pojawią się w nowiutkim mercedesie.

szyło się bezrobocie, ktoś inny złośliwie dodał.
Faktycznie zrobiło się luźniej, co nie znaczy, że

Głównym założeniem nowej ustawy o ratownictwie medycz-

fajniej. Szarości wylazły jak kot na jezdnię. Jest

nym jest powołanie do istnienia tzw. podstawowych zespołów

szaro, buro i ponuro. Śnieg nie zakrył brudów, zi-

wyjazdowych złożonych jedynie z ratowników medycznych. Do

morodki szaleją, czaple bawią się piórkami, kacz-

tej pory w każdym ambulansie musiał znajdować się lekarz. Od

ki grzebią się w stawach i świat stanął na głowie.

nowego roku nie jest to już konieczne. Na stałe anestezjolog bę-

Wszystko to jakieś takie nieeleganckie, mgli-

dzie jeździł jedynie w karetce reanimacyjnej.

ste, co więcej te szarości zimo-jesieni rzuciły się

– Zdarza się, że wezwanie brzmi naprawdę dramatycznie.

na komórki szare niektórych osób, które zapomnia-

Przedzieramy się na sygnale przez zakorkowane miasto. Na miej-

ły, że ryzyko odkrycia zdrady opiera się na pra-

scu okazuje się, że pokonaliśmy kilkanaście kilometrów tylko po

wach statystyki, z których wynika, że szansa pod-

to, żeby wypisać receptę – narzeka Grzegorz Górecki, ordynator

bicia świata i schowania przed nim swoich tajem-

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

nic maleje wraz z upływem lat.

Ambulans ma być wysyłany jedynie do stanów zagrożenia

Drugie niepisane prawo historii brzmi, że za-

życia, a przywołujący nie będzie mógł liczyć na wystawienie re-

wsze się znajdzie tzw. „świadek historii”, który

cepty, ponieważ do tego ratownicy nie będą mieli uprawnień.

powie prawdę, wcześniej czy później. Dlatego dzi-

Doktor Górecki ma nadzieję, iż powoli zacznie się zmieniać men-

wi mnie zachowanie naszego Gandalfa szarego,

talność ludzi, którzy nie mogą traktować pogotowia jako całodo-

po angielsku „Grey”, który chce być od czasu ujaw-

bowej przychodni na kółkach.

nienia faktów przez dziennikarzy i historyków czy-

Jak zapewniła dyrektor szpitala Sabina Bigos-Jaworowska,

sty i biały; tutaj szarości pozostaną i oby ta szara

oświęcimscy ratownicy medyczni, którzy pierwszego stycznia roz-

zima się skończyła jak najszybciej. Tak myślę, tak.

poczęli samodzielną pracę, są świetnie przeszkoleni. Mają sobie
radzić w karetkach równie dobrze jak lekarze, z którymi w razie

Paweł Chowaniec
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kową przestrzeń. Dla podniesienia

W dwóch zdaniach

komfortu pracy ratowników i przewożonych pacjentów auto zostało wypo-

Wręczono nagrody w konkursie „Młodzi dla

sażone w klimatyzację. W zależności

siebie”, ogłoszonym przez PUP w Oświęcimiu.

od potrzeb, do nowego ambulansu

Autora najlepszego projektu programu prze-

wsiądzie czteroosobowy zespół z le-

ciwdziałania bezrobociu ludzi młodych na

karzem lub trzyosobowy, złożony je-

terenie powiatu nie wybrano. II nagrodą

dynie z ratowników.

wyróżniono projekt „Sukces jest w twoich

– Ten samochód będzie operował

rękach” młodzieży z PZ nr 10 Szkół Mecha-

głównie na dłuższych trasach. Wyko-

niczno-Elektrycznych w Kętach – Iwona

nujemy bardzo wiele poważnych

Bogunia, Paulina Klęk, Dorota Wąsik otrzyma-

transportów ludzi w stanie zagroże-

ły odtwarzacze MP4. III miejsce zajął PZ

nia życia. Wtedy taka karetka jest

nr 11 Szkół Ogólnokształcących w Kętach – za

niezbędna – mówi doktor Górecki.

projekt „Praca od podstaw” Elżbieta Muszyń-

Nowiutki sprinter zastąpi mocno

ska, Izabela Kojm, Michał Kublin otrzymali

już wyeksploatowaną toyotę land cru-

odtwarzacze MP3. To druga taka inicjatywa

iser, która w pogotowiu służy od 1998

oświęcimskiego „pośredniaka” dla uczniów

roku. Japońska terenówka nie spełnia

lokalnych szkół ponadpodstawowych.

już wytycznych Narodowego Funduszu Zdrowia, ponieważ jej wnętrze jest
Fot. JZ

po prostu zbyt małe. Uniemożliwiało

Jednemu z takich zespołów ratowniczych przyjdzie pracować na zupeł-

to medykom przeprowadzenie w ka-

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu posiada

retce części zabiegów. Toyota będzie

do rozdysponowania jeszcze 10 stypendiów

teraz służyła jedynie jako samochód

unijnych w kwocie po 3500 zł na rok akade-

rezerwowy na wypadek awarii którejś

micki 2006/2007 dla studentów zamieszka-

z nowszych karetek.

łych na terenie powiatu oświęcimskiego,
znajdujących się w trudnej sytuacji material-

nie nowym sprzęcie. Jeszcze przed

Jak podkreśliła dyrektor ZZOZ-u,

końcem zeszłego roku oświęcimski

w najbliższym czasie złożony zosta-

nej, tj. dochód na osobę w ich rodzinie nie

szpital wzbogacił się o nową karetkę

nie kolejny wniosek o przydział pie-

przekracza kwoty 504 zł. Uzupełniający nabór

wypadkową. Jej zakup był możliwy

niędzy na zakup ambulansu, ponieważ

wniosków trwa do 26 stycznia. Szczegółowe

dzięki przekazaniu starostwu 250 tys.

na 2008 rok planowana jest wymiana

informacje można uzyskać w Wydziale Edu-

zł ze Zintegrowanego Programu Ra-

niespełna 10-letniego, wypadkowego

kacji – tel. 033 844 97 05 i na stronie

townictwa Medycznego.

mercedesa sprintera. Pomimo iż prze-

www.powiat.oswiecim.pl/.

Mercedes sprinter II 315CDI, bo

szedł on w zeszłym roku generalny re-

o nim mowa, to nowoczesny ambu-

mont i wciąż nieźle się sprawuje, to ma

lans z mocnym 150-konnym silnikiem

już za sobą spory, bo 350-tysięczny

Siedem wniosków o przyznanie nagród za

Diesla, systemem kontroli trakcji i

przebieg.

szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczo-

ABS-em zapewniającym zespołowi

W jednym z przyszpitalnych gara-

ratunkowemu szybki i bezpieczny

ży wciąż stoi od dawna nieużywana

kultury wpłynęło do oświęcimskiego staro-

dojazd na miejsce zdarzenia. Jego ob-

biało-niebieska nyska, stanowiąca

stwa. W kategorii indywidualnej znaleźli się:

szerna przestrzeń medyczna została

niegdyś trzon taboru pogotowia. Nie

Halina Zawadzka – kierownik zespołu folklo-

wyposażona m.in. w defibrylator Li-

ma już jednak obaw, iż ten przesta-

rystycznego „Przecieszynianki”, Irena Droź-

fepack 1000, nosze główne Ferno

rzały wóz kiedykolwiek wyjedzie na

dzik – przewodnicząca Towarzystwa Miłośni-

oraz różnego rodzaju drobny sprzęt,

oświęcimskie ulice. Jego miejsce

ków Kęt, animator kultury, redaktor rocznika

niezbędny podczas ratowania ludz-

znajduje się wyłącznie w muzeum, do

społeczno-kulturalnego „Almanach Kęt”, Emil

kiego życia. Nowością w ambulansie

którego prawdopodobnie w najbliż-

Bytom – kierownik artystyczny zespołu

zabudowanym przez firmę Auto-

szym czasie trafi. O ten „zabytek” od

folklorystycznego „Kęty – Cepelia”. W kate-

Form z Mysłowic są odsuwane drzwi

kilku miesięcy stara się krakowskie

gorii zbiorowej zgłoszono: Chrześcijańskie

na lewej burcie. Za nimi znajduje się

Muzeum Ratownictwa, w którego

Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich,

skrytka mieszcząca m.in. deskę orto-

zbiorach znajduje się już m.in. karet-

Zespół Pieśni i Tańca „Hajduki” z Oświęcimia,

pedyczną, krzesełko kardiologiczne

ka na bazie fiata 125p z kęckiej przy-

Chór „Canticum Novum” działający przy

oraz butle z tlenem. Do tej pory taki

chodni.

Parafii Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach

sprzęt umieszczany był wewnątrz
pojazdu, co zabierało tylko dodat-

ści artystycznej, upowszechniania i ochrony

i orkiestrę dętą z Głębowic.
Jacek Zalwert
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Którędy droga?
Inwestycja przed dworcem PKP
prawie gotowa. Choć jej zakończenie
zaplanowano na połowę grudnia
ubiegłego roku, prace nadal idą
pełną parą. Powiat oświęcimski
wciąż czeka na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie dopuszczenia
do użytkowania drogi, oficjalnie
nadal zamkniętej.

nych z położeniem nawierzchni bitu-

cu przed dworcem PKP w Oświęcimiu,

micznej na głównym ciągu drogi wraz

rozpoczęto w połowie września, a jego

z budową ronda. Obecnie trwają pra-

zakończenie zaplanowano na połowę

ce obejmujące trzeci etap zadania. W

grudnia ubiegłego roku. Grudzień

jego ramach będzie wybudowany par-

minął, mamy nowy rok, a prace trwają

king przy restauracji „Skorpion”, po-

nadal, i mimo że odcinek drogi bezpo-

łożony chodnik wzdłuż ulicy Dworco-

średnio przed dworcem oficjalnie na-

wej na odcinku objętym zadaniem.

dal jest zamknięty, o czym informują

Ponadto przewidziano nowy wjazd na

znaki drogowe – ruch samochodowy

parking od strony hotelu „Glob”, chod-

istnieje.

niki przy dworcu PKP, nowe na-

– Obecnie inwestor, czyli powiat

wierzchnie na pasach komunikacyj-

oświęcimski, czeka na decyzję Woje-

Celem obecnie największej w tym

nych dla autobusów i taksówek. Będzie

wódzkiego Inspektora Nadzoru Bu-

roku powiatowej inwestycji drogowej

też przesunięta stara zatoka autobuso-

dowlanego w sprawie dopuszczenia

jest uporządkowanie komunikacyjne

wa, znajdująca się naprzeciw dworca,

do użytkowania drogi, której odcinek

placu przed dworcem PKP w Oświę-

pojawią się także nowe lampy.

został wyremontowany i objął zakre-

cimiu. Przedsięwzięcie to, realizowa-

– O tę inwestycję zabiegaliśmy od

sem bezpośrednio plac przed dwor-

ne w całości przez powiat oświęcim-

lat i w końcu jest ona realizowana, co

cem PKP w Oświęcimiu. Z tego wła-

ski, pochłonie około 3,5 mln zł. Środki

więcej, już ją kończymy. Kiedy droga

śnie powodu inwestycja nie została

na ten cel pochodzą z Oświęcimskie-

zostanie oddana do użytku, z pewno-

jeszcze oddana do użytku, a znaki dro-

go Strategicznego Programu Rządo-

ścią wszyscy podróżujący nią docenią

gowe mówiące o konieczności objaz-

wego. Roboty posuwają się w założo-

komfort jazdy – dodaje starosta Kała.

du obowiązują i będą obowiązywać,

nym tempie i idą sprawnie.

W efekcie prac już wykonanych prze-

dopóki zadanie nie zostanie odebra-

– Wśród naszych zamierzeń, zwią-

budowano stary układ skrzyżowania,

ne – tłumaczy Ryszard Tabaka, rzecz-

zanych z poprawą infrastruktury ko-

zlokalizowanego w tym rejonie, na

nik Starostwa Powiatowego w Oświę-

munikacyjnej w powiecie, plac przed

rondo. Dzięki temu zwiększyło się

cimiu. A więc ktoś łamie prawo? Dro-

dworcem PKP w Oświęcimiu był prio-

bezpieczeństwo komunikacyjne. Po-

ga oficjalnie nie jest udostępniona dla

rytetem – mówi Józef Kała, starosta

nadto przebudowano kompleks sieci

ruchu samochodowego i wszyscy, któ-

oświęcimski. Inwestycję podzielono

elektrycznej, wodociągowej, teletech-

rzy tamtędy jeżdżą (za wyjątkiem tam-

na trzy etapy. Pierwszy z nich zakła-

nicznej oraz kanalizację sanitarną i

tejszych mieszkańców i autobusów)

dał przebudowę uzbrojenia podziem-

deszczową.

łamią przepisy!

nego, a drugi wykonanie prac związa-
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Zadanie, obejmujące remont pla-
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Oddano do użytku Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie połączony z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu.
Jest to nowa jednostka powiatowa, która ma całodobowo służyć pomocą
ofiarom przemocy oraz osobom w sytuacjach kryzysowych.

Matce z dzieckiem
– Obie placówki służą temu same-

– Projekty i pierwsze plany poja-

mu – by nieść pomoc ofiarom domo-

wiły się we wrześniu ubiegłego roku,

wych konfliktów, maltretowanym

kiedy podjęto ustawę o przeciwdzia-

matkom, ludziom, którym próba sa-

łaniu przemocy w rodzinie, następnie

mobójcza na szczęście nie udała się, a

rozpoczął się proces legislacyjny oraz

także ofiarom innych katastrof – mówi

adaptacja budynku w Oświęcimiu,

Elżbieta Kos, dyrektorka Powiatowe-

który sąsiaduje z noclegownią – mówi

go Centrum Pomocy Rodzinie w

dyrektor Kos. Statystyki prowadzone

Oświęcimiu.

przez policję czy obserwację pracow-

– Kilka tygodni temu musieliśmy

ników opieki społecznej jednoznacz-

odmówić pomocy dwóm kobietom.

nie wskazują, że taki ośrodek jest po-

Teraz, kiedy mamy możliwości, w na-

trzebny.

Fot. RC

wyłożono z budżetu powiatu oświę-

szym ośrodku znajdzie schronienie 15

– W 2006 roku policjanci oświęcim-

osób, w sytuacjach kryzysowych nawet

skiej KPP oraz policjanci podległych

Dla potrzeb ośrodka zaadaptowa-

do 20 – informuje Kamila Bandurska,

jednostek interweniowali prawie trzy

no blisko dziesięć pomieszczeń, w

dyrektorka nowej jednostki. – Mamy

tysiące razy w przypadkach konflik-

tym pokoje mieszkalne, terapii indy-

dodatkowe łóżka polowe, pomieszcze-

tów rodzinnych, czyli tzw. awantur

widualnej i grupowej, pokój pielę-

nia przystosowane dla osób niepełno-

domowych, zgłoszonych przez jedne-

gniarski, pomieszczenie dziennego

sprawnych, nad wszystkim czuwa wy-

go z uczestników takiego wydarzenia

pobytu z aneksem kuchennym, ma-

specjalizowana kadra pracownicza,

lub przez sąsiadów – informuje Mał-

gazyn oraz pralnię.

między innymi psychologowie, praw-

gorzata Jurecka, rzecznik KPP w

nicy, terapeuci. Na razie zgłaszają się

Oświęcimiu.

cimskiego.

– Przyjmowane są tylko osoby
trzeźwe. Jeśli ich stan wskazuje na

ludzie potrzebujący pomocy ambula-

– Pojawienie się naszej nowej

upojenie alkoholowe, takie osoby zo-

toryjnej, porady czy zwykłej rozmowy.

jednostki było koniecznością chwili.

staną przez policję odwiezione na izbę

Dziennie trzy lub cztery osoby przy-

Powiat oświęcimski wychodzi na-

wytrzeźwień. Kiedy dojdą do siebie,

chodzą lub dzwonią – dodaje. Plany, by

przeciw potrzebom lokalnej społecz-

już trzeźwe będą mogły przyjść do na-

taka placówka powstała, sięgają kil-

ności w tej sferze również – podkre-

szej placówki. Wystarczy zapukać,

kunastu miesięcy wstecz.

śla starosta oświęcimski Józef Kała.

przyjmiemy każdego – zapewnia dy-

Inwestycję wykonał

Fot. RC

Zakład

rektor Bandurska.

Re-

PCPR jest całodobową placówką

montowo-Budow-

przeznaczoną dla mieszkańców po-

lany z Łowiczek.

wiatu, wymagających wsparcia w sy-

Koszt

realizacji

tuacjach kryzysowych, ochrony przed

zadania wyniósł

krzywdzeniem i zapewnienia bez-

ponad 443 tys. zł.

piecznego schronienia w sytuacjach

Część wydatków,

zagrażających utratą życia lub zdro-

prowadzonych od

wia. Z pomocy skorzystać może każ-

lipca prac, pokrył

dy, dwadzieścia cztery godziny na

do wysokości 160

dobę. Pracownik socjalny czeka, by

tys. zł Urząd Mia-

przygarnąć i ogrzać ciepłym kocem

sta

poszkodowanego, często zdenerwo-

Oświęcim.

Resztę pieniędzy

wanego i bezradnego człowieka.
RC
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Miejskie wydatki noworoczne
tys. zł. Końcem maja 2006 roku w ręce

inwestycji realizowanych przez urząd

magistratu przeszło lodowisko, którym

miejski wyniesie ponad 6,7 mln zł. Do-

gospodaruje teraz oświęcimski MOSiR.

datkowo miasto zarezerwowało środki

A co na rok 2007?

w tzw. rezerwie celowej m.in. na bu-

W projekcie budżetu miasta zaplano-

downictwo komunalne oraz nabycie

wano m.in. przebudowę ul. Sadowej

pływalni wraz z infrastrukturą – wysta-

wraz z budową odcinka ul. Batorego i

wionej w ubiegłym roku na sprzedaż

włączeniem do drogi krajowej nr 44,

przez Spółkę „Sport-Olimp”. Prioryte-

przebudowę ulic Wróblewskiego i Sien-

tem będą również zadania, które otrzy-

kiewicza za łączną sumę ponad dwóch

mają dofinansowanie z funduszy pomo-

Najbardziej widoczna inwestycja reali-

mln zł. Około 150. tys zł pochłonie pro-

cowych – ponad 1,8 mln zł, budownic-

zowana przez miasto to na pewno prze-

jekt przygotowania dróg obsługujących

two w OTBS – ponad 1,3 mln zł, oraz za

budowa zamku książąt oświęcimskich,

Miejską Strefę Aktywności Gospodar-

kwotę ponad 630 tys. zł zakup taboru

którą dofinansowano ze środków unij-

czej „Nowe Dwory” oraz opracowanie

dla MZK. Podczas niedawnej konferen-

nych w ramach Zintegrowanego Pro-

koncepcji przebudowy ul. Broniewskie-

cji prezydent Janusz Marszałek infor-

gramu Operacyjnego Rozwoju Regio-

go wraz z terenem przyległym – za kwo-

mował o planowanej koncepcji budo-

nalnego kwotą ponad 3 mln zł. W no-

tę 20 tys. zł. Budżet miasta przewiduje

wy świetlicy na os. Stare Stawy.

wym roku planowana jest przebudowa

także budowę kolektorów kanalizacji

– Koszt całej inwestycji wyniósłby 60

i adaptacja wieży zamkowej, inwesty-

sanitarnej i deszczowej dla potrzeb Cen-

tys. zł. To dla nas bardzo ważna spra-

cja w cyklu dwuletnim zakończy się w

trum Powiadamiania Ratunkowego –

wa, by na tym osiedlu powstała świe-

2008 roku kosztem 200 tys. zł. Wyre-

etap I będzie kosztował 600 tys. zł. Są

tlica – mówił prezydent Marszałek.

montowano ulice przy Rynku Głównym

plany budowy budynku socjalnego KS

Wszystko wskazuje na to, że szczegóły

i wymieniono ich nawierzchnię na kost-

„Soła” za kwotę 200 tys. zł, a także pro-

planów związanych z powstaniem hali

kę brukową, niebawem zaplanowana

jekt budowlany Miejskiej Biblioteki Pu-

targowej, której koszt budowy oszaco-

jest przebudowa płyty Rynku Główne-

blicznej, na który trzeba będzie prze-

wano w granicach 14 mln zł, poznamy

go. Miasto przewidziało na ten cel 350

znaczyć 400 tys. zł. Całość planowanych

w marcu.

W Oświęcimiu miniony rok upłonął
pod hasłem Roku Sportu. Przez całe
dwanaście miesięcy wiele się działo
w lokalnym sporcie – choć efekty nie
zawsze zadowalały samych sportowców, jak i kibiców – znacząco
zmienił się także wizerunek grodu
nad Sołą.

RC

Czas na agroturystykę
Agroturystyka to nowa specjalność
przygotowywana dla przyszłych
studentów Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu.
Otwarcie nowej specjalności będzie
możliwe dzięki współpracy oświęcimskiej placówki z Akademią Rolniczą
w Krakowie.

PWSZ. Studenci agroturystyki, którzy

geograficznego Małopolski. To do-

ukończą trzyipółletni tok studiów i

skonała baza turystyczna obfitująca w

uzyskają tytuł inżyniera, będą mogli

usługi hotelarsko-gastronomiczne,

w przyszłości kontynuować naukę na

stadniny koni, prywatne stawy rybne

studiach magisterskich w Akademii

– stanowiące idealne zaplecze agro-

Rolniczej w Krakowie. Akademia ob-

turystyczne, a dla studentów dosko-

jęła tym samym patronat nad powoły-

nałe miejsca odbywania praktyk za-

waną agroturystyką i tworzonymi w

wodowych – podkreśla prof. Suchanek.

przyszłości specjalnościami zawodo-

Nie bez znaczenia jest też fakt, iż

Rektor PWSZ prof. Lucjan Sucha-

wymi w naszej placówce – informuje

w nieodległej Radoczy znajduje się

nek oraz rektor krakowskiej AR prof.

Monika Bartosz, rzecznik PWSZ w

Rolnicze Centrum Kształcenia Usta-

Janusz Żmija podpisali już stosowne

Oświęcimiu.

wicznego, którego absolwenci mo-

porozumienie, na mocy którego

– Mając na uwadze, że niemal 60

gliby w oświęcimskiej uczelni kon-

oświęcimska uczelnia może ubiegać

proc. terenów Polski południowej to

tynuować naukę. Otwarcie tu agro-

się o otwarcie kolejnej specjalności.

tereny rolnicze, a z roku na rok w na-

turystyki – pierwszej specjalności

– Porozumienie gwarantuje pomoc

szym kraju rośnie liczba gospodarstw

inżynierskiej, to także krok w zmia-

akademii w przygotowaniu planów i

agroturystycznych, wydaje się, że ten

nie dotychczasowego, humanistycz-

programów studiów oraz wsparcie

kierunek idealnie wpisałby się w ofer-

nego profilu uczelni. Planowane są

kadrowe, niezbędne przy składaniu

tę PWSZ. Interesuje nas szczególnie

kolejne kierunki inżynierskie, posze-

wniosku do ministerstwa, dotyczące-

aspekt wykorzystania walorów środo-

rzające ofertę uczelni.

go powołania nowego kierunku w

wiska naturalnego, przyrodniczego i
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Klubowicze nad Sołą

Nowe mury

Trwający właśnie karnawał będzie wyśmienitą okazją, aby zaszaleć na
parkietach oświęcimskich „knajp”. A to za sprawą otwarcia dwóch nowych
klubów w Starym Mieście, które – miejmy nadzieję – będzie stawać się co
weekend mekką klubowiczów z Oświęcimia i okolic.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu ma szansę przygotować kolejne pomieszczenia, w
których nowi studenci będą zdobywać wykształcenie. Wszystko to
dzięki pomocy województwa oraz
władz miejskich i gminnych samorządów ziemi oświęcimskiej.
Uczelnia otrzymała środki finansowe na pokrycie kosztów adaptacji
drugiego budynku byłego Monopolu
Tytoniowego. Władze miasta Oświęcim postanowiły wesprzeć rozwój
nowo utworzonej placówki i na jej potrzeby przeznaczyć 44 tys. zł. Przekazanie tej kwoty nastąpi w wyniku porozumienia między miastem a województwem

małopolskim.

Zarząd

Fot. JZ

Urzędu Marszałkowskiego podjął już
stosowną uchwałę o zawarciu porozumienia z Oświęcimiem w sprawie
W piwnicach jednej z kamienic

rywki. Przy ulicy Dąbrowskiego 15, w

udzielenia pomocy finansowej na do-

przy Rynku Głównym trwają ostatnie

pomieszczeniach, gdzie niegdyś mie-

finansowanie zadań bieżących. Po-

przygotowania przed otwarciem no-

ściła się słynna galeria Pro Arte, pro-

nadto postanowiono podpisać porozu-

wego klubu B-azyl. Wystrój wnętrza

wadzona przez malarkę Halinę Ko-

mienie między województwem a mia-

emanujący ceglanymi fundamentami

zioł, trwają prace remontowe. Naj-

stem i gminą: Oświęcim, Osiek,

ma w jak największym stopniu od-

prawdopodobniej na początku lutego

Polanką i Kęty w związku z realizacją

zwierciedlać zabytkowy charakter

zostanie tam otwarty pierwszy oświę-

inwestycji pn. „Adaptacja budynku

tego miejsca. W obszernych pomiesz-

cimski klub studencki. Można się spo-

byłego Monopolu Tytoniowego na po-

czeniach o powierzchni około 200

dziewać, iż przyciągnie on w dużej

trzeby Państwowej Wyższej Szkoły

metrów kwadratowych oprócz miejsc

mierze żaków z raczkującej dopiero

Zawodowej w Oświęcimiu”. I tak mia-

siedzących znajdzie się również par-

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-

sto Oświęcim przekaże 50 000 zł, gmi-

kiet do tańczenia. Podczas weekendo-

wej w Oświęcimiu. Nazwę dla niego

na Oświęcim – 15 000 zł, Osiek – 7

wych imprez muzykę grać będzie DJ.

będą mogli wybrać sami oświęcimia-

876 zł, Polanka Wielka – 4 000 zł, a

Jak mówi właściciel Andrzej Czarnik,

nie. Na forum internetowym portalu

Kęty – 10 000 zł.

chciałby, aby B-azyl wypełnił lukę na

oswiecimskie24.pl rozgorzała nawet

rynku. Jego oferta ma być skierowa-

dyskusja na ten temat.

Warsztaty informatyczne

na głównie do ludzi powyżej 25 lat.

– Coś takiego jak Antidotum oraz

Możliwość skorzystania z Internetu

Bakałarz, może być?? – Proponuje user

powinna być również zachętą do od-

o nicku „jarzyna”. – Antidotum, mnie

Na pierwsze warsztaty zatytułowa-

wiedzania pubu.

też się nawet podoba, ale ta druga na-

ne „Nowoczesne systemy i rozwiąza-

zwa? – odpowiada mu MonciaF.

nia informatyczne w szkole” zaprasza

– Bardzo się cieszę, że nasze miasto się rozwija. Będzie to kolejne miej-

Do 15 stycznia trwa pierwszy etap

Zakład Informatycznych Systemów

sce, gdzie można spotkać się z przyja-

konkursu na nazwę studenckiego

Zarządzania i Technologii Multime-

ciółmi, porozmawiać czy potańczyć –

pubu. Wszyscy mogą wysyłać SMS-y

dialnych Państwowej Wyższej Szkoły

zachwala pomysł otwarcia nowych

z pomysłami. W drugim etapie (do

Zawodowej w Oświęcimiu. Szkolenie

oświęcimskich klubów studentka

końca stycznia) zainteresowani będą

dyrektorów i nauczycieli odbędzie się

Małgorzata Halaburda.

mieli możliwość wybrania jednej z

13 stycznia o godz. 8:30 w budynku

trzech najlepszych propozycji.

PWSZ przy ulicy Kolbego 8, w sali 1.07

B-azyl to nie jedyna nowinka na
mapie oświęcimian szukających roz-

JZ

(pracownia multimedialna).
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Jak ferie zimowe, to tylko w OCK
16.01 godz. 11:30 Zabawy ce-

22.01 godz. 11:30 Mini-

zaprasza dzieci w wieku szkolnym,

ramiczne, gr. II

warsztaty wokalne

które pozostaną w Oświęcimiu pod-

16.01 godz. 11:30 Miniwarsz-

23.01 godz. 10:00 „W zdro-

czas ferii zimowych, do udziału w róż-

taty pantomimy, gr. II

wym ciele zdrowy duch,

norodnych – atrakcyjnych zajęciach,

17.01 godz. 10:00 „Tańczyć

baw się z nami, jeśliś

zabawach, konkursach, projekcjach

każdy może” – samba od A

zuch” – gry i zabawy ru-

filmowych... Każdy znajdzie coś dla

do Z

chowe

siebie.

17.01 godz. 11:30 Miniwarsz-

23.01 godz. 11:00 Zabawy

taty teatralne

plastyczne

15.01 godz. 10:00 „Ferie z językiem

18.01 godz. 10:00 Konkurs

23.01 godz. 12:00 „Rucho-

angielskim” – zajęcia dla młodzieży

wiedzy o baśniach

my zamek Hauru”, film

w wieku 12-15 lat (warsztaty realio-

18.01 godz. 11:00 Zabawy pla-

animowany prod. japoń-

znawcze i teatralne) prowadzone

styczne

skiej z 2004 roku, reż.

przez Studio Językowe TUTOR, spo-

18.01 godz. 12:00 „Księżnicz-

Hayao Miyazaki, czas 119

tkanie informacyjne

ka na ziarnku grochu”, film

minut, cena biletu: 3 zł

15.01 godz. 10:00 „W zdrowym ciele

animowany prod. USA z 2002

24.01 godz. 10:00 Minili-

zdrowy duch, baw się z nami, jeśliś

roku, reż. Mark Swan, czas 85

sta przebojów

zuch” – gry i zabawy ruchowe

minut, cena biletu: 3 zł

24.01 godz. 11:00 „Tańczyć

15.01 godz. 11:00 Krzyżówki, łami-

19.01 godz. 10:00 Zabawy pla-

każdy może” – rytmy laty-

główki

styczne

noamerykańskie

15.01 godz. 12:00 „Szeregowiec Do-

19.01 godz. 11:00 „Tańczyć

lot”, film animowany prod. angielskiej

każdy może” – cha-cha od A do Z

ceramiczne, gr. I

z 2005 roku, reż. Gary Chapman, czas

19.01 godz. 12:00 Miniwarsztaty wo-

25.01 godz. 10:00 Miniwarsztaty pan-

75 minut, cena biletu: 3 zł

kalne

tomimy, gr. I

16.01 godz. 10:00 Zabawy ceramicz-

22.01 godz. 10:00 „Tańczyć każdy

25.01 godz. 11:30 Zabawy ceramicz-

ne, gr. I

może” – jive od A do Z

ne, gr. II

16.01 godz. 10:00 Miniwarsztaty pan-

22.01 godz. 11:30 Miniwarsztaty te-

25.01 godz. 11:30 Miniwarsztaty pan-

tomimy, gr. I

atralne

tomimy, gr. II

Ferie w mieście

Oświęcimskie Centrum Kultury

Poranki
z kinem „Luna”
godz. 11.00

25.01 godz. 10:00 Zabawy

Ferie z biblioteką
Filia nr 5 dla Dzieci i Młodzieży

Filia nr 3 (ul. Obozowa)

(ul. Tysiąclecia)

15 stycznia godz. 10.00
Kubuś Puchatek – Ambasador przyjaź-

cena 5 zł
Turnieje scrablowe o tytuł Mistrza

ni. Poznawanie historii urodzin Kubu-

Scrable. Rozgrywki w terminach: 15,

sia Puchatka

16 stycznia

17, 19 stycznia w godz. 12.00-14.00.

16 stycznia godz. 10.00

„Pinokio. Przygoda w przyszłości”

Turnieje finałowe 22 i 24 stycznia.

Wystawka misiów – Misiowa Mini-

20 stycznia

Ogłoszenie Mistrza Scrable 24 stycz-

galeria. Zajęcia plastyczne

„Alex Rider – misja Stormbreaker”

nia godz. 14.00

17 stycznia godz. 10.00

23 stycznia

Konkurs kulinarny pt. „W kuchni u Kró-

Ogródek Króliczka – lepienie warzyw

„7 krasnoludków – historia prawdziwa”

la Karmelka” 18 stycznia godz. 11.00

z plasteliny

25 stycznia

Gry planszowe i komputerowe – co-

18 stycznia godz. 10.00

„Lassie”

dziennie 15-16 stycznia w godzinach

Pogoda w Stumilowym Lesie – rebu-

27 stycznia

otwarcia biblioteki

sy i zagadki
19 stycznia godz. 10.00

„Spirited Away. W krainie Bogów”
28 stycznia

Filia nr 1 (ul. Dąbrowskiego)

Kubusiowe Przeszkadzajki domowej

„Czerwony Kapturek – prawdziwa

25 stycznia – spotkanie z czytelnika-

roboty – zajęcia plastyczne i tech-

historia”

mi – gry i zabawy planszowe.

niczne
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OD(GŁOS)Y MIASTA

Oświęcim, ul. Śniadeckiego 24
tel./fax (033) 842 25 75, 842 44 61
www.ock.org.pl, e-mail:ock@ock.org.pl

Kino „Luna”
12-18.01
godz. 17:00, 19:30,
„Deja vu”

12.01 Bal Maturalny
13.01 Bal Maturalny
14.01 XV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

19-25.01

15-25.01 Ferie zimowe w OCK

godz. 17:00, 20:00,

19.01 Bal Maturalny

„Apocalypto”

26.01 Bal Maturalny
27.01 Bal Maturalny

26.01-1.02

2.02 godz. 18:00 „Przepraszamy, ale diabeł nie mógł...” – program w wykonaniu Marii Wróbel

godz. 16:00, 18:00,

9.02 godz.18:00 „Tatry w obiektywie Oli i Eryka” – otwarcie wystawy fotografii Oli Pelc-Bartosz i Eryka Bartosza

„Artur i Muminki”

24.02 godz. 18:00 „Malarstwo” – otwarcie wystawy malarstwa Tomasza Wełny

godz. 20:00

25.02 godz. 17:00 „Carewicz” – operetka w III aktach Franza Lehara w wykonaniu artystów Opery

„Apocalypto”

Śląskiej w Bytomiu
2-8.02
Galeria „Tyle światów”

„Ewaragorn”

24.02-18.03 „Malarstwo” – wystawa malarstwa Tomasza Wełny
Wystawy
30.01-20.02 „Fotografia” – wystawa fotografii Barbary Kociszewskiej
9-28.02 „Tatry w obiektywie Oli i Eryka” – wystawa fotografii Oli Pelc-Bartosz i Eryka Bartosza

DKF „Reksio”
1.02 godz. 18:30

Uniwersytet Trzeciego Wieku
16.01 godz. 16:00 „Kilimandżaro – najwyższa, samotna góra świata” mówi prof. Jerzy Żaba
23.01 godz. 16:00 „Największe skarby kultury polskiej” mówi Zbigniew Święch

„Tam, gdzie rosną poziomki”
poziomki”,
film prod. szwedzkiej z 1957 roku,
reż. Ingmar Bergman, 91 minut

30.01 godz. 16:00 Promocja książki Zofii Wiksel pt. „Szepty historii”

8.02 godz. 18:30
„Źródło”
„Źródło”,

zajęcia stałe:

film prod. szwedzkiej z 1960 roku,

lektorat języka angielskiego: poniedziałki godz. 12:00

reż. Ingmar Bergman, 81 minut

zajęcia na basenie: poniedziałki godz. 14:00

15.02 godz. 18:30

zespół wokalny: środy godz. 16:00

„Persona”
„Persona”,

ćwiczenia rehabilitacyjne: czwartki godz. 10:00 i 10:45

film prod. szwedzkiej z 1966 roku,

warsztaty artystyczne: poniedziałki i czwartki godz. 15:00

reż. Ingmar Bergman, czas 85 minut
22.02 godz. 18:30

Oświęcimski Klub Fantastyki
Gramy prawie we wszystko… Spotkania – sobota godz. 16:00-20:00, sala dydaktyczna OCK

„Siódma pieczęć”
pieczęć”,
film prod. szwedzkiej z 1957 roku,
reż. Ingmar Bergman, 92 minuty

Zbiory Historyczno-Etnograficzne
Zbiory OCK chwilowo nieczynne dla zwiedzających z powodu przenoszenia eksponatów do siedziby
na zamku.

karnet: 30 zł
bilety: 10 zł

Odbiór nagród do 30 dni od ukazania się wyników losowania

A
BILET DO KIN

Uwaga!

yć
lub dostarcz
pon i wysłać
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Podwójne zaproszenie do kina „Luna” otrzymuje
p. Krzysztof Szadkowski z Oświęcimia,
a do DKF-u „Reksio”
p. Ewa Cygal z Oświęcimia.

Gratulujemy!
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SZOPKA NOWOROCZNA

ROZMÓWKI MIEJSKIE
ROZMÓWCA PROWADZĄCY

ROZMÓWCA UZUPEŁNIAJĄCY

Na rynkowej stojąc płycie

Chociaż Rada nieco nowa,

dostrzegamy znakomicie

jest ta sama Rady Głowa!

sprawy, co się toczą w koło

Starą Radę z nową łączy

w naszym mieście – tu, nad Sołą!

ten sam jej Przewodniczący!

Zróbmy w miasto kilka kroków,
akurat po Nowym Roku!
Co nas martwi lub rozbawia –

ROZMÓWCA CIEKAWSKI

o tym warto porozmawiać!

Co nowego jeszcze słychać?

ROZMÓWCA DOCIEKLIWY

ROZMÓWCA DOBRZE POINFOR-

Co nowego w Miejskiej Radzie?

MOWANY

Stary człon jest w Rady składzie!

Kopczyk pewien chcą usypać

Ci, co w niej już zasiadali,

Pan Prezydent i Artysta!

będą w niej zasiadać dalej!

Sprawa to jest oczywista,

Chociaż kilka nowych twarzy

lecz niektórym rzecz jest obca –

w gronie starych też się zdarzy!

i w tym miejscu nie chcą kopca!
Powiadają – nie bez racji! –
że błąd tkwi w lokalizacji!

ROZMÓWCA WYJAŚNIAJĄCY

Chcą monument wielkiej miary

Rada Miasta i Powiatu

przenieść na inne obszary!

z woli jest elektoratu!

Zobaczymy, jak to będzie

Jego wola i chęć święta

i co stanie się w tym względzie!

też wybrała Prezydenta!
I wybrała – według miary –
tak, że nowym – został stary!

ROZMÓWCA UPOLITYCZNIONY

Jego cele nie są obce:

Do tematu nam przenika

wznosi sklepy, sypie kopce,

pewna z zagranic Erika!

tyczy drogi, czyni ronda,
aktywny na wielu frontach!
ROZMÓWCZYNI – PEWNA ERIKA
Jestem u was dosyć znana,
ROZMÓWCA PRZYTAKUJĄCY

ale także nielubiana!

Podświetlił zamkową górę,

Mówią o mnie tu i teraz,

za co aplauz zyskał chórem,

że coś pragnę wam odbierać!

jasność bowiem, nie ciemności,

Że w historię chcę od nowa

ściągną nam do miasta gości!

wpisać nieprzyjazne słowa!

Zalet multum, wszystkim znanych,

A ja chcę w ten czas spokojny

ma Prezydent świeżo wybrany!

upamiętnić dzieje wojny!
Stąd też dla mnie nie są obce
różne centra oraz... kopce!
Mogę zasiąść, jeśli chcecie,
w honorowym komitecie
na rzecz kopca usypania
i podjąć różne działania...
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SZOPKA NOWOROCZNA

NA RYNKOWEJ PŁYCIE
ROZMÓWCA DZIĘKUJĄCY

ROZMÓWCA OBURZONY

DANKE SCHÖN! Takie starania

Bzdurne plany, mówiąc wprost,

nie przyniosą pojednania!

bo to jest dla pieszych most!

Wiele osób jest na świecie

Może też dla rowerzystów –

do udziału w komitecie!

i w tym względzie to jest wszystko!

Nie chcemy tu tej Eriki,
co historii mąci szyki!
ROZMÓWCA REFERENDALNY
Ale może w owym względzie
ROZMÓWCA RYNKOWY

referendum miejskie będzie?

Ten pawilon w Rynku stoi

Konsultacje też są w cenie:

i nas bardzo niepokoi!

jakie kładki przeznaczenie!

Lecz jak mówią wszyscy wszędzie,
wnet on bardzo piękny będzie!
Moc ozdóbek i gzymsików

ROZMÓWCA ANTYREFERENDALNY

szarym murom doda szyku

Referendum?! Raz już było –

i we wszystkie jego ściany

wiemy, jak się zakończyło!

będzie artyzm wbudowany!
Też fontanna całkiem nowa
będzie super i szałowa!

ROZMÓWCA PROWADZĄCY

Lecz na razie ma Ryneczek

Z perspektywy tej tu płyty

ułożonych moc kosteczek,

mamy widok znakomity

bo z kosteczek tych przyczyny

na sukcesy oraz błędy...

nabrać ma starej patyny!

Ale teraz czas kolędy!

A już wnet rynkowa płyta

Czas rozmówek minął właśnie

będzie superznakomita!

i nad Rynkiem gwiazdka gaśnie!...

ROZMÓWCA PLACOWY

Nad Rynkiem gaśnie świąteczna gwiazda,

A ponadto plac dworcowy

ale nad miastem nie gaśnie

piękny jest i całkiem nowy!

gwiazdka pomyślności!

Sprawnie przebiegały prace
i w porządku jest z tym placem!
Puścić można bez żałości

KADROWIEC

tamtędy ze świata gości!

ROZMÓWCA KŁADKOWY
Kładka przy zamkowej wieży
właśnie po remoncie świeżym!
Mówiąc tylko między nami –
znakomitym, z barierkami...
Mają chronić nas przed ruchem
i przed aut ostrym podmuchem,
bo bieg aut – są takie plany –
ma tam zostać skierowany!

19
Głos Ziemi Oświęcimskiej |19
19
Głos Ziemi Oświęcimskiej |19

GŁOŚNIK KULTURALNY
Sekcje OCK
W sezonie 2006/2007 w Oświęcimskim Centrum Kultury odbywają się
stałe zajęcia w zespołach artystycz-

Końcem ubiegłego
roku wystartowała
pierwsza Internetowa
Telewizja Regionalna
z Oświęcimia, pierw-

nych i sekcjach zainteresowań:

sze klapsy padły
4 grudnia. Jej założy-

Zespół Pieśni i Tańca „Hajduki”

ciel to Grzegorz Gawron, filmowiec-ama-

Zespół Pieśni i Tańca „Małe Hajduki”
Grupa żywego słowa „Infinitas”
Grupa wokalno-instrumentalna „Wariant M”
Teatr „Na Stronie”
Orkiestra dęta
Zespół Folklorystyczny „Dolina Soły”
Zespół „Louder”
Zespół „Avalanche”
Zespół „twotones”

tor, członek Amatorskiego Klubu Filmowego „Chemik”. Jak
sam podkreśla, chciał
pokazać, co się dzieje
w mieście.

Grupa „Break Dance”
Sekcja plastyczna
Sekcja modelarska
Amatorski Klub Filmowy „Chemik”

Wydarzenia w sieci

Klub Fantastyki
Portal www.itvg.pl wciąż raczku-

naszego regionu „Kasztelania.pl” –

go Polskiego Związku Filatelistów

je. Początkowo na stronie można było

Jacek Polak już zapowiada urucho-

Tai-Chi

obejrzeć kilka materiałów. Obecnie

mienie radia internetowego oraz te-

Turniej Brydża

powstało sześć działów informacyj-

lewizji internetowej, ale – jak pod-

Uniwersytet Trzeciego Wieku (zajęcia

no-kulturalnych. Są to m.in. „Najnow-

kreśla – w pełni profesjonalny spo-

na basenie, ćwiczenia rehabilitacyjno-

sze”, „Fakty i wydarzenia”, „Kultura

sób, bez prowizorki.

ruchowe, wykłady, zespół wokalny,

i rozrywka” czy „Reportaże”, w któ-

Rozwój Internetu postępuje w

warsztaty artystyczne, lektorat języka

rych można obejrzeć krótkie relacje,

szybkim tempie, a z nim wymiana

angielskiego, sekcja tkactwa artystycz-

jak na przykład „Kolędy i Pastorałki,

informacji. Nie każdy jednak ma do

nego „Osnowa”)

„Przesłanie na Adwent ks. Andrzeja

niego dostęp, dlatego tradycyjna te-

Szkoła Tańca (Dziecięca Szkółka Ta-

Gołębiowskiego”, a także trochę z

lewizja wciąż stanowi podstawowe

neczna, Młodzieżowe Studio Tańca,

polityki, czyli relacje z sesji Rady

źródło przekazu.

Pary młodzieżowe, Pary dziecięce, Ze-

Gminy Oświęcim, wyborów prze-

– W telewizji przekazujemy new-

spół dziewczęcy „Absolwentki”, Dziew-

wodniczącego i wiceprzewodniczące-

sa, tymczasem w ITR znajdziemy

częca Formacja Latynoamerykańska

go RG Oświęcim oraz przewodniczą-

często informacje przestarzałe. Dla-

„Vertigo”, Młodzieżowa Formacja La-

cych komisji. Telewizja cały czas się

tego jeśli autor portalu chce, by jego

tynoamerykańska „Magic Dance”,

rozrasta, będzie więcej newsów.

telewizja się rozwijała, musi być na

Koło nr 33 im. Aleksandra Orłowskie-

czasie – zauważa Witold Urbański,

Dziecięca Formacja Latynoamerykań-

– Współpraca z Oświęcimskim

ska „Baby Dance”, Dziewczęca Forma-

Centrum Kultury zaowocowała bez-

cja Latynoamerykańska „Re-Flex”,

płatnym udostępnianiem mi swoich

– Jak na razie, taka forma me-

Formacja Disco Show „Step by step”,

materiałów. Pomimo braku czasu dużo

dium jak telewizja internetowa może

Klub Miłośników Tańca dla dorosłych

kręcę sam, po prostu to moja pasja. W

docierać do ograniczonej liczby wi-

– „Hobby Dance”, Kurs Tańca Towa-

ostatnim czasie uruchomiłem nowy

dzów, ale z czasem, przy obecnie dy-

rzyskiego dla dorosłych)

dział – „Wywiad miesiąca”, podczas

namicznie rozwijającym się rynku

Zbiory Historyczno-Etnograficzne (lek-

którego zaproszony do rozmowy gość

internetowym, zasięg tej telewizji

cje muzealne według harmonogramu)

odpowiada na pytania internautów –

zapewne znacznie się powiększy –

wyjaśnia Grzegorz Gawron.

dodaje Paweł Szczotka, dziennikarz

Konkurencja nie śpi. Twórca
pierwszego portalu internetowego
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realizator telewizyjny.

„Kroniki Beskidzkiej”.
RC

GŁOŚNIK KULTURALNY

Carewicz w III aktach

Strefa Serca

Na operetkę w III aktach Franza Lehara pt. „Care-

14 stycznia po raz piętnasty zagra

wicz” zaprasza Oświęcimskie Centrum Kultury.
Wystawienie operetki 25 lutego o godz. 17:00

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Środki finansowe zbierane będą
tego dnia w całej Polsce w 120 szta-

w Oświęcimiu związane jest z obchodami 45-lecia
pracy artystycznej mistrza Wiesława Ochmana,

bach przez 120 tysięcy wolontariuszy
dla ratowania życia dzieci poszkodowanych w wypadkach, w tym na naukę

znakomitego artysty, który zrealizował „Carewicza”
w Operze Śląskiej w Bytomiu.

udzielania pierwszej pomocy – podobnie jak podczas czternastego finału.

W marcu, w śląskiej operze zo-

polskiej carewiczem był najstarszy

staną zaprezentowane realizacje

syn Piotra Wielkiego, Aleksander –

przedstawień, które reżysersko na

żyjący w latach 1690-1718. U Leha-

scenie Opery w Bytomiu przygotował

ra – bliżej nieokreślony następca tro-

Wiesław Ochman. Mistrz osobiście

nu carskiego żyjący pod koniec XIX

weźmie udział w każdym spektaklu.

wieku. Muzyka Lehara, oscylując

Nie inaczej będzie w grodzie nad Sołą.

między tęskną słowiańszczyzną a

Wiesław Ochman gościł będzie w

gorącymi melodiami neapolitański-

Oświęcimskim Centrum Kultury pod-

mi, zmieściła także i wszystko to, co

czas prezentacji wyreżyserowanej

wówczas w Europie tańczono: tan-

przez siebie operetki.

go, bostona, fokstrota, one-step.

„Carewicz", według libretta Beli

Najpiękniejsze i najpopularniejsze

Jenbacha i Heinza Reicherta, oparty

melodie z tej operetki to melancho-

W najbliższą niedzielę, 14 stycz-

jest na sztuce Gabrieli Zapolskiej.

lijna pieśń „Nad Wołgą, na warcie...”

nia, podczas 15. Finału WOŚP na uli-

Sztukę Zapolskiej Franz Lehar obej-

oraz duet Soni i carewicza „Tylko

ce Oświęcimia wyruszy z puszkami

rzał w Wiedniu w 1917 roku. Zainte-

ciebie mam”.

ponad 160 wolontariuszy. Sztab

resował go temat. Libretto, zatrzymując motywy sztuki, zmienia wiele jej
szczegółów. Przenosi przede wszystkim akcję w lata późniejsze. U Za-

Bilety w cenie 35 zł do nabycia
w kasie OCK.

WOŚP w grodzie nad Sołą będzie działał w Oświęcimskim Centrum Kultu-

adam

ry. O godzinie 13:00 przed OCK rozpocznie się akcja pod nazwą „Strefa
Serca”. O godzinie 16:30 w sali widowiskowej rozpocznie się koncert zespołów. W świąteczne granie włączą
się: „Banshee” z Krakowa, „Traffic
Jam” z Zatora, „twotones” i „Holm” z
Oświęcimia. W holu OCK będzie działał sklepik przedmiotów przeróżnych,
a o godzinie 20:00 zaświeci, tak jak w
całej Polsce, „Światełko do nieba”.
Szczegóły na afiszach i stronie
www.ock.org.pl/.
W styczniu ubiegłego roku, podczas 14. Finału WOŚP, udało się zebrać w całej Polsce 9.660.691 USD.
Wkład oświęcimskiego sztabu, zarejestrowanego w OCK, wyniósł około
45 tysięcy zł.
maki
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GŁOŚNIK KULTURALNY

Sztuka uwieczniania
Tylko do 31 stycznia Oświęcimskie Centrum Kultury przyjmuje jeszcze prace do udziału w V Ogólnopolskim Biennale Fotografii „Kochać człowieka”, które odbywa się pod patronatem Rady Artystycznej Związku
Polskich Artystów Fotografików.

REGULAMIN
ORGANIZATOR
Oświęcimskie Centrum Kultury
CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
– kształtowanie postaw miłości i szacunku wobec człowieka
– fotograficzna prezentacja tematyki związanej ze wszystkimi aspektami życia
człowieka
– zaprezentowanie dążeń i osiągnięć twórczych w tematyce określonej hasłem
programowym
ZASADY UCZESTNICTWA
Biennale ma charakter otwarty i jest dostępne dla wszystkich fotografujących. Każdy
uczestnik może nadesłać nie więcej niż 4 prace. Zestawy wielozdjęciowe (maks. 4
Grand Prix oraz Dyplom Rady Artystycznej Związku Polskich
Artystów Fotografików – IV edycja
Paweł Janczaruk – Zielona Góra (RAN-044) praca z cyklu
„Bez wody i prądu”

fotografie) będą traktowane jako jedna praca. Technika prac jest dowolna. Format
zdjęć to 30x40 cm ze zwyczajowo dopuszczonymi odchyłkami, uzasadnionymi koncepcją autorską. Prace nie mogą być podklejone lub oprawione. Każde zdjęcie należy
czytelnie opisać, podając: godło autora, numer pracy zgodny z numerem na karcie

Kochać człowieka to... pokazać ulotne chwi-

uczestnictwa (w przypadku zestawów – łamany przez numer zdjęcia w zestawie) a

le, przemijający czas, biegnące myśli, by żyły

także rok wykonania oraz jej tytuł. Do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejoną

swoim życiem. By trwały. By mimo tego

kopertę opatrzoną godłem, zawierającą dokładnie i czytelnie wypełnioną ww. kartę

wszystkiego, co ludzi łączy i co ludzi dzieli,

(karta do odbioru w OCK i na stronie www.ock.org.pl). Prace (w płaskich, sztywnych

mogły naszkicować obraz ludzkiej kondycji.

opakowaniach) oraz karty uczestnictwa należy nadsyłać w nieprzekraczalnym termi-

By nie tylko „tu i teraz”, ale „zawsze i wszę-

nie do 31.01.2007 roku na adres: Oświęcimskie Centrum Kultury, 32-602 Oświęcim,

dzie” ukazywały to, co ważne, co nigdy nie

ul. Śniadeckiego 24. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się fotografii, które: brały

przeminie, dzięki czemu byliśmy, jesteśmy i

udział w poprzednich edycjach Biennale „Kochać człowieka”, nie spełniają wymogów

będziemy.

technicznych określonych niniejszym regulaminem (bez godła, źle opisane, o innych

Ogólnopolskie Biennale Fotografii „Ko-

niż wymagane wymiarach, podklejone, bez karty uczestnictwa), zostały nadesłane

chać człowieka” programowo nawiązuje do

po ustalonym terminie, zostały zrealizowane przez członków jury. Organizatorzy nie

Festiwalu Filmów Nieprofesjonalnych „Ko-

biorą odpowiedzialności za ewentualne zagięcia lub uszkodzenia przesyłek nadesła-

chać człowieka”. Odbywa się od 1999 roku co

nych drogą pocztową. Jury zadecyduje o: zakwalifikowaniu prac do konkursu, za-

dwa lata i przenosi ideę festiwalu na inne for-

kwalifikowaniu fotografii na wystawę, przyznaniu nagród o łącznej puli 10.000 zł.

my artystycznego wyrazu.

Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne. Zdjęcia nagrodzone i wyróżnione prze-

Biennale ma charakter otwarty i jest do-

chodzą na własność Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu z zachowaniem

stępne dla wszystkich fotografujących. Biorą

praw autorskich. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej reprodukcji

w nim udział twórcy z całej Polski legitymują-

prac w celach reklamowych w prasie, Internecie i publikacjach związanych z kon-

cy się wieloma osiągnięciami, jak również

kursem oraz w katalogu wystawy pokonkursowej.

osoby stawiające pierwsze kroki w sztuce

TERMINARZ

uwieczniania postaci i zdarzeń na światłoczu-

– nadsyłanie prac: do 31.01.2007

łej kliszy.

– ocena jury: 15-25.02.2007

W czterech dotychczasowych edycjach

– informacja o werdykcie: do 14.03.2007

biennale w konkursie wzięło udział ponad 300

– otwarcie wystawy i wręczenie nagród: 30.03.2007

autorów, którzy nadesłali prawie 1400 foto-

– zwrot prac: do 30.06.2007

grafii.

Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
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Czytelnik roku

Ferie zimowe

Przemek Pyrek to młody zdobywca zaszczytnego tytułu Najlepszego Czytelnika Roku 2006. Konkurs zorganizowała Filia nr 3 Miejskiej

Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza na zajęcia otwarte:

Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu.
Tytuł czytelnika roku zostanie oficjalnie przyznany 15 stycznia pod-

15.01 – turniej scrabble, turniej piłki siatko-

czas zajęć organizowanych przez książnicę dla dzieci, które spędzą

wej dla dziewcząt, quiz drużyny o przysło-

ferie w mieście. Przemek Pyrek otrzymał 62 punkty, tuż za nim był

wiach, cudeńka z resztek materiałów, zabawy

Gustaw Dłubak, który zdobył 61 punktów, III miejsce uzyskała Klau-

z językiem niemieckim

dia Dłubak – 51 punktów. Na kolejnych miejscach uplasowali się: Pa-

16.01 – układamy puzzle (turniej), gry i zaba-

trycja Gajek, Natalia Grądalska, Zuzanna Bujarowicz, Agata Bujaro-

wy sportowe, zabawy z rakietką i piłeczką (roz-

wicz, Sylwia Radzista, Monika Mituta, Karolina Wątor. Konkurs zo-

grywki tenisa stołowego), „milionerzy” (quiz)

stał ogłoszony wśród dzieci i młodzieży z osiedla Zasole i trwał przez

17.01 – style twórcy dzieła (charakterystyka

cały 2006 rok.

najważniejszych wydarzeń artystycznych w

– O przyznaniu tytułu decydowała liczba wypożyczonych i przeczy-

dziejach sztuki), „koło fortuny” (quiz drużyno-

tanych książek. Dzieci chętnie korzystają z księgozbioru naszej biblio-

wy), turniej piłki siatkowej chłopców, „mar-

teki, a my staramy się w miarę naszych możliwości zaspokajać potrze-

twa natura” (spotkanie przy sztaludze), gry i

by wszystkich naszych czytelników – informuje Anna Gałgan z Filii nr
maki

3 MBP.

zabawy z językiem angielskim
18.01 – zimowe kalambury, turniej piłki siatkowej dla dziewcząt, turniej w bierki, „zimo-

AKF „Chemik” w 2006 roku
W Amatorskim Klubie Filmowym „Chemik”, w minionym roku
zostało zrealizowanych 15 filmów. Wzięły one udział w ponad 20 festiwalach krajowych i międzynarodowych, zdobywając 3 nagrody, w
tym 2 w konkursach międzynarodowych.
Obraz filmowy Grzegorza Gawrona „Chłopski syn” został wyróżniony na Festiwalu Filmowym „Alternatywy” w Kielcach, natomiast
film

„Impresja”

Bartosza

Gajdy

otrzymał II nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu
Filmowym TOTI w
Maribor na Słowenii oraz w kategorii filmu eksperymentalnego
różnienie

wyna

Festiwalu Filmowym w Ebensee w
Austrii.

Bale maturalne w OCK

wa fantazja w linorycie” (warsztaty grafiki)
19.01 – turniej memmory, malowanie figurek
gipsowych, wesołe dyktando z nagrodami,
podstawowe ściegi hafciarskie
22.01 – łamigłówki, puzzle, rebusy, zaczarowany świat plastyki, rozgrywki tenisa stołowego, zabawy z językiem niemieckim
23.01 – komputer i Internet, zabawy ruchowe
z piosenką (krótkie formy teatralne), giełda
pomysłów plastycznych, warsztaty piosenki
turystycznej, „zimowe fantazje” (konkurs plastyczny)
24.01 – style twórcy dzieła (charakterystyka
najważniejszych wydarzeń artystycznych w
dziejach sztuki), zabawy z komputerem, warsztaty piosenki turystycznej, turniej gier planszowych
25.01 – komputer i Internet, inscenizacje utworów literackich (Brzechwa, Tuwim), turniej
badmintona, zabawy z pastelą suchą, „zimowa fantazja w linorycie” (warsztaty grafiki)
26.01 – zabawy z komputerem, turniej szachowy, turniej turystyczno-sportowy, zaczarowany świat akwareli, obrazek z kolorowych
szmatek

Siedmiokrotnie, w styczniu 2007 roku, w Oświęcimskim Centrum
Kultury, młodzież z oświęcimskich szkół ponadgimnazjalnych i z Kęt
zatańczy poloneza podczas jedynego i niepowtarzalnego dla każdego

UWAGA! Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Na

młodego człowieka Balu Maturalnego – wielkiej zabawy odbywają-

zajęciach sportowych obowiązuje obuwie za-

cej się na przysłowiowe sto dni przed przystąpieniem do egzaminu

stępcze!

dojrzałości.

Dodatkowe informacje w sekretariacie MDK

Tradycyjne Bale Maturalne w Oświęcimskim Centrum Kultury to
niezwykła atmosfera, rozmach, wielkie przestrzenie do tańca i wspól-

(Oświęcim, ul. K. Olszewskiego 1), w godz.
8.00-18.00, tel. 033 842 42 64.

nej wspaniałej zabawy.
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Galicyjska filantropia
Wybór był zresztą niezmiernie sze-

skiemu Towarzystwu Dobroczynności.

roki – większość instytucji charytatyw-

Wykazywała przy tym bardzo wiele zdol-

nych, szpitali, zakładów opiekuńczych dla

ności organizacyjnych. To ona jako pierw-

dzieci, kalek czy starców, szkół – szcze-

sza wpadła na pomysł, aby lokować część

gólnie najniższego szczebla, kursów rze-

funduszy Towarzystwa w zwyżkujących

mieślniczych dla niezamożnej młodzieży

akcjach wiedeńskiej giełdy. Trudno po-

utrzymywało się w dużej mierze z publicz-

wiedzieć, czy miała dobrych doradców,

nych składek. Stąd też każdy starał się

czy też zaprawiona w zarządzie swymi

dzielić częścią swoich dochodów z którąś

rozległymi dobrami znała się na rzeczy,

z tych instytucji.

dość że włożony kapitał rychło się po-

Nie zawsze to były zresztą pieniądze.

dwoił. Kiedy w 1850 roku Kraków nawie-

Ziemianie, ogrodnicy, właściciele sadów,

dził niespotykany w historii pożar, nisz-

piekarni czy masarni z reguły kilka razy

cząc dobytek całych pokoleń kupców i

w ciągu roku posyłali produkty żywno-

rzemieślników, Zofia stanęła na czele Ko-

ściowe. W roku 1900 „Czas” pisał, że w

mitetu Do Spraw Pomocy Pogorzelcom.

Krakowie i Lwowie najhojniejszą rękę

Skoligacona bądź zaprzyjaźniona z naj-

mają piekarze i cukiernicy, którzy z re-

bardziej bogatymi ludźmi z monarchii po-

guły odsyłali niesprzedane w ciągu doby

trafiła ich skłonić, by wpłacali znaczne

Przeglądając
roczniki „Czasu”,

pieczywo i ciasta do szpitali, sierocińców

sumy na fundusz Komitetu. Dzięki temu

i przytułków. Podobną szczodrobliwością

ludzie, których majątek poszedł z dymem,

nie mogli poszczycić się wła-

dostali dach nad głową i

wspomnienia i
pamiętniki z

ściciele masarni czy sklepów

pewne sumy, aby otworzyć

z artykułami nabiałowymi,

na nowo spalone sklepy czy

którzy znacznie rzadziej i to

pracownie rzemieślnicze.

epoki można
dojść do przekonania, że nieomal
wszyscy należący
do średniej czy
wyższej sfery, co
niekoniecznie
musiało się wiązać z prawdziwym dostatkiem,
starali się w
dostępny sobie
sposób wspierać
wszelkie społeczne i dobroczynne
cele.
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przy szczególnych okazjach

Rodzina Potockich nale-

ofiarowywali niesprzedany

żała do najbogatszych fami-

asortyment ubogim.

lii w Galicji, nic więc dziw-

Przy czym warto podkre-

nego, że hrabina Zofia mo-

ślić, że była to rzeczywiście

gła tak hojnie wspierać

czysta bezinteresowność,

potrzebujących. Na swoją

gdyż austriackie prawo skar-

miarę czyniły to jednak, i to

bowe nie przewidywało żad-

BOGNA WERNICHOWSKA

stale, również skromniejsze-

nych ulg podatkowych z tytu-

absolwentka

go pochodzenia Galicjanki. Z

łu dobroczynnych gestów.

Wydziału Prawa UJ,

reguły żony wykładowców

krakowska dziennikarka,

Jagiellońskiego Uniwersy-

autorka wielu książek

tetu starały się wspomagać

Kobieca filantropia
Ciekawe, że na czele

o tematyce historyczno-

niezamożnych studentów.

większości dobroczynnych

obyczajowej.

Urządzały loterie, kierma-

stowarzyszeń z Towarzy-

Pasjonują ją

sze i rauty, zapełniając sto-

stwem Dobroczynności na

„rzeczy dawne”

iska własnej roboty wypie-

czele z reguły stały kobiety.

oraz wszystko,

kami, konfiturami, rozmaity-

Hrabina Zofia z Branickich

co niezwykłe

mi robótkami ręcznymi.

Potocka przez czterdzieści

i tajemnicze...

Zapraszali na te imprezy

kilka lat prezesowała galicyj-

grono znajomych, którym

KADRY PAMIĘCI
wypadało kupić coś z oferowa-

zobowiązany odprawiać egze-

Trochę to trwało, zanim w zakamarkach

nych drobiazgów. Ceny nie były

kwie i odprowadzać na wieczny

biurkowych szuflad „dokopałem się” do tego

oznaczone i zależały od hojności

spoczynek tych, których rodziny

wiersza. Prywatna archeologia historii! Pa-

nabywców. W karnawale to wła-

nie mogły złożyć nawet drobnej

miętałem o nim, ale już kiedyś próba odna-

śnie panie z towarzystwa urzą-

ofiary.

lezienia go wśród w nienajlepszym porząd-

dzały zabawy i bale, a także tzw.

Książę Jerzy Lubomirski, kie-

ku utrzymywanych papierów, nie została

kinderbaliki dla dzieci, z których

dy jedyny jego syn zmarł na Ri-

uwieńczona powodzeniem. Teraz postanowi-

cały dochód szedł na dobroczyn-

wierze w wieku lat osiemnastu na

łem działać do skutku. Udało się!

ne cele. Kobieta, która będąc

skutek gruźlicy, obrócił majątek,

Wiersz – dokument nastroju chwili, peł-

żoną czy córką bardziej znaczą-

jaki dostałby się jedynakowi na

nej beznadziei, grozy i goryczy. Ostatnia stro-

cej osobistości nie udzielałaby

ufundowanie zakładu opiekuń-

fa, próba szukania pocieszenia w bożonaro-

się na rzecz dobroczynności była

czo-wychowawczego dla osiero-

dzeniowym kontekście, dziś wydaje się może

w tamtych czasach zjawiskiem

conych i ubogich chłopców. Wy-

nieco łatwa i tania, ale wtedy była autentycz-

prawie niespotykanym. Ani licz-

chowywało się tam jednocześnie

na i szczera. I jeszcze – datowanie z godzinną

na rodzina, ani słabe zdrowie czy

kilkuset chłopców w wieku od 7

dokładnością. Chyba dlatego, że wtedy każ-

inne obowiązki nie były wytłu-

do 18 lat, mając utrzymanie i wy-

da godzina mogła być – ostatnią godziną

maczeniem unikania społecznej

kształcenie. Książęca fundacja

wolności!

pracy.

pokrywała zarówno opłaty za naukę rzemiosła czy handlu, a w

W kręgu wielkich fundacji
Obok codziennej, małej filantropii w drugiej połowie XIX stu-

przypadku najzdolniejszych, rów-

ZIMOWY WIERSZ

nież czesne w szkołach realnych
bądź gimnazjach.

lecia pojawiły się w Galicji wiel-

W drugiej połowie XIX wieku

kie fundacje dobroczynne będące

wiele pisano o ponadmilionowej

dziełem ludzi wielce majętnych.

sumie, jaką przekazał na rzecz ga-

Tak postępowali niektórzy przed-

licyjskiej oświaty hr. Wiktor Ba-

stawiciele arystokracji czy pluto-

borowski. W młodości syn pod-

kracji, którzy bądź nie doczekali

upadłej szlacheckiej rodziny

się potomstwa, bądź też przyszli

zaczął pracować w handlu zbo-

spadkobiercy zmarli w młodym

żem, grał szczęśliwie na giełdzie,

wieku.

kupował i sprzedawał nierucho-

Zima wciąż strzela
śnieżną kulą mrozów
a oni do nas
strzelili kulą wojny
A z kim ta wojna?
Tylko z wolnym słowem
z nadzieją w sercu
milionem rąk
Prawdę śmiertelnie

Bankier Antoni Helcel i jego

mości i rychło stał się człowie-

żona Anna stworzyli największe

kiem zamożnym, a potem bardzo

dzieło miłosierdzia w Galicji –

bogatym. Kupił sobie tytuł hra-

istniejący do dziś dnia dom opie-

biowski, wybudował okazały pa-

ki dla chorych i starców. Budow-

łac pod Lwowem, a że pochłonię-

la, w pałacowym stylu, chociaż w

ty interesami nie miał czasu się

naszych czasach pozbawiona

ożenić, sporządził testament na

przez rozbudowujące się miasto

rzecz zdolnej galicyjskiej mło-

po domach zimno

przyległych terenów ogrodowych

dzieży. Nazywał ich „synami, któ-

w czterech ścianach smutku

i dziś jeszcze robi wrażenie. Na

rych nie miał” – i życzył, by wie-

utrzymanie tej ogromnej instytu-

dza, jaką zdobędą dzięki jego fun-

Co będzie dalej

cji Helclowie przeznaczyli sięga-

duszom nie została zmarnowana.

kto wie i przewidzi?

jącą miliona koron austriackich

Z fundacji Baborowskiego wznie-

Pod niebem zimy

sumę zdeponowaną w wiedeń-

siono we Lwowie pierwsze domy

płonie łuna wojny

skich bankach. Z samych procen-

studenckie i aż do 1914 roku przy-

tów można było pokryć co roku

znawano liczne stypendia obej-

Lecz już niedługo

koszty utrzymania domu i pensjo-

mujące uczniów wyższych klas

Boże Narodzenie –

nariuszy. Helclowie pomyśleli

gimnazjów i studentów galicyj-

światło nadziei

też o ubogich zmarłych Krakowa,

skich uczelni.

w wiecznej glorii żłóbka

postrzelili kłamstwem
lecz cud się stanie:
prawda zmartwychwstanie!

Za oknem żołnierz
z rękami przy ogniu

fundując nie tylko kaplicę na
Andrzej Winogrodzki

cmentarzu Rakowickim, ale również opłacając kapelana, który był

Bogna Wernichowska

21 grudnia 1981, godz. 22.15
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Kobiet@ w sieci (23)

Kobieta karnawałowa
Jak zapusty, to zapusty!

spodziewałam się większego wybo-

mi. Skupię się więc na wybranych,

Karnawału na ulicach nie widać...

ru. Znacznie lepiej wyposażony sklep,

gdzie można znaleźć akcesoria. Na po-

Cisza, spokój... Co prawda nie jeste-

szczególnie dla młodszych zabawowi-

czątek zapraszam do Wylęgarni

śmy Brazylią, ale mamy odwieczne

czów,

http://

www.wylegarnia.pl, pełnej różnorod-

tradycje. Jednak skłonność do zaba-

www.aster.bazarek.pl/ . Ceny mogą

nych ozdób dla pań i panów. Jest to

wy chyba nieco mniejsza niż u naszych

się okazać konkurencyjne, warto

specyficzne miejsce przeznaczonych

przodków bywało... Zapusty, czyli sta-

sprawdzić. Szczególnie kiedy w domu

dla osób ceniących oryginalność.

to

Aster

Shop

ropolski karnawał, to czas między

Przedmioty zosta-

Nowym Rokiem (lub Trzema Kró-

ły wykonane ręcz-

lami) a środą popielcową, czas za-

nie jako pojedyn-

bawy, tańca, ucztowania i maska-

cze

rady, kolorowych pochodów, figli

rze. Można się

i ogólnej radości. Tak było już w

więc

nie

oba-

średniowiecznej Europie, ale ko-

wiać,

że

ktoś

rzeni karnawału trzeba szukać w

inny pojawi się w

antyku, kiedy obchodzono rzym-

identycznych ko-

skie Saturnalia i Feralia (święta i

ralikach, kupio-

biesiady zaduszne w lutym), grec-

nych w sklepie za

kie Antesteria, a przede wszyst-

rogiem. Galeria

kim Dionizja, oba odprawiane na

skupia

cześć boga życia, słońca, wiosny i

stów, domowych

winnej latorośli.

twórców,

egzempla-

hobbyarty-

W Polsce obchodziliśmy mię-

stów z zamiłowa-

sopust – przy suto zastawionych

nia i z wykształce-

stołach, hałaśliwy i

nia, którzy nadają

wesoły, obfitujący w

swoim dziełom indywidualny

polowania, bale i inne

styl i nazwę.

przyjemności. Bawili

A jeśli nie tam, to może u

się wszyscy, oczywi-

Dziubeki? Strona www.by-

ście zależnie od sta-

dziubeka.pl z piękną biżute-

nu majątkowego. Jak

rią, wykonaną z różnorodnych

jest teraz? Pewnie po-

materiałów, od dłuższego cza-

dobnie: zależnie od

su jest moim ulubionym miej-

posiadanych fundu-

scem zakupów. Wciąż pojawia

szy, tyle że na ulicach

się tam coś nowego, można

karnawału nie widać,

też dopasować zamówienie

ale może w duszy coś

do własnych potrzeb. Jest to

gra? Jeśli tak, to po-

szczególnie ważne dla osób ce-

lecam strony, które

niących oryginalność oraz tych,

pomogą ubarwić ten

które muszą pamiętać, aby do

przyjemny czas.

uszu zakładać tylko metale
szlachetne, gdyż inne mate-

Maski i inne gadżety

czeka na koronę i stroje jakaś mała

riały uczulają. Poza tym ten kontakt

księżniczka czy królewicz. Dla ryce-

mogę polecić jako sprawdzony, jeśli

rza i klauna też się coś znajdzie.

ktoś obawia się zakupów na odległość.

Bo ja nie mam co na siebie włożyć...

wić! Życzę Czytelnikom radosnych i

masek. W sklepie internetowym

W tym zakresie Internet przycho-

kolorowych karnawałowych dni. Jak

www.swiatkarnawalu.pl można obej-

dzi z pomocą. Nie starczyłoby tu miej-

rzeć i kupić niezbędne gadżety, choć

sca, by opisać strony z modą i ciucha-

Świat Karnawału jest to strona firmy zajmującej się od wielu lat projektowaniem i produkcją strojów, dodatków, czapek, ale przede wszystkim
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Cóż więcej mówić... Czas się ba-

zapusty, to zapusty!
Kamila Drabek

POZNAJ OŚWIĘCIM

Fotografie z kolekcji
Tadeusza Firczyka

Dworzec
kolejowy –
karta
pocztowa
wydana
przez MKO
około
1916 roku

Dworzec
kolejowy
został
wybudowany
w 2 połowie
XIX wieku –
widok
od strony
torów

Oświęcimski dworzec kolejowy

Dworzec PKP – karta wydana przez Krajową Agencję Wydawniczą w 1980 roku
Fot. J. Siudecki

Wnętrze dworca kolejowego – karta wydana przez Biuro Wydawnicze
„Ruch” w 1968 roku
Fot. A. Stelmach
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Apocalypto

Znowu
krew,
trupy
i walka...
a miało
być
Apocalypto

Warhammer – Mark of Chaos
Filmy Gibsona od

Ileż to razy z toporem w dłoni przy-

początku tchną swo-

szło nam ścinać plugawe bestie z mro-

istym okrucieństwem,

ków Starego Świata. Te setki goblinów,

którego sam reżyser

tysiące orków, a czasami nawet Skave-

pomimo różnorakiej te-

nów, które zmiecione zostały w perzynę,

matyki nie wstydzi się

aby bronić podkopanych już fundamen-

pokazywać. W zasadzie

tów Imperium. Oh tak, aż łza się w oku

to sięga nieco dalej, bo

kręci...

nie tylko je „pokazuje”,

I niepotrzebnie! Bo o to po raz kolejny

ale i dodatkowo ekspo-

możemy stawić czoła hordom zmutowa-

nuje. O ile wyszło to na

nych bestii w obszernym świecie War-

zdrowie produkcji takiej

hammera. Do naszej dyspozycji są naprawdę bogate zastępy wojowników, za-

jak „Braveheart”, o tyle w przypadku „Pasji” mogło budzić za-

Chaos

równo tych dobrych, jak i złych (ha!). W trybie

niepokojenie, a w przypadku

nadciąga
po raz

kampanii sami wybieramy, po której stronie stanie-

kolejny,
tym

że bohaterami. Ci pierwsi w ramach walki zdoby-

„Apocalypto” to już nieco nadużywany środek.
Film rozgrywa się w pięknie
wykreowanej krainie Majów.
Wiernie odtworzona kolorystka
ówczesnego imperium oraz
świetna charakteryzacja bohaterów pozwala poczuć klimat.

Główny bohater mieszka w cichej i spokojnej
wiosce, gdzie wiedzie spokojny żywot i oczekuje kolejnego potomka. Niestety sielankę przerywa grupa krwiożerczych przybyszów, która

razem
gdzieś

my. Poza oddziałami składającymi się z kilkunastu
do kilkudziesięciu wojowników, komenderujemy takwają doświadczenie, a w rezultacie awans na kolejne poziomy, co powoduje, iż stają się z czasem coraz
silniejsi i odporniejsi. Bohaterowie zaś, mogą wraz
ze zdobywaniem nowych leveli, rozwijać wiele umie-

pomiędzy RTS-

jętności, pomagających w walce. Jest to dość fajny

em a
RPG

czynią rozgrywkę ciekawszą i wspomagają w różno-

element gry i na tyle rozbudowany, że chętnie poświęcamy czas, „pakując” bohatera. Jego cenne skille
raki sposób walczące oddziały. Jedne za pomocą ma-

próbuje porwać ludzi i w efekcie pali całą wio-

gii, inne za pomocą miecza. Bonusy do obrażeń, tra-

skę. Bohater o wiele mówiącym imieniu Łapa

fień, rzucanie bronią, wzbudzanie paniki i dużo innych. Walczące od-

Jaguara wpada w niewolę.

działy posiadają oprócz siły morale, które przełamane (np. za pomocą

Produkcja wbrew zapowiedziom jest nieste-

czarów lub nagłej masakry przeciwnika), zmuszą oddział do ucieczki.

ty tylko dobrym filmem akcji. Triki i pomysły

Generalnie element walki RTS i RPG został interesująco połączony.

na sceny walk są niezłe, ale po godzinie zaczy-

W przerwie między kolejnymi etapami gry możemy odwiedzić kowa-

na czegoś brakować, a wielki potencjał filmu

la, świątynię, koszary. Zakupić nową broń, uzupełnić straty itp. Całość

ginie w świecie dynamicznych biegów po dżun-

łączy standardowo (i fajnie) skonstruowana fabuła. Grafika i dźwięk

gli. Bohater niczym komandos likwiduje kolej-

stoją na przyzwoitym poziomie. Postacie są ładnie wykonane, a scene-

nych przeciwników, a wszystko w ideologicz-

ria zgadza się z konwencją dark fantasy, znaną dobrze fanom Starego

nym tle podupadającego imperium. Chcąc nie

Świata.

chcąc, przypomniał mi się „Braveheart”, a mo-

Mark of Chaos to gra, w którą warto zagrać i w którą gra się

mentami nawet „Patriota” i nieco nadużywany

przyjemnie. Nie ukrywam, że wzbudza we mnie sympatię, głównie ze

już motyw krwawego odwetu bohatera za naru-

względu na universum, w jakim toczą się wydarzenia. Nie powala

szenie spokoju domowych pieleszy.

niczym nowym, nie zaskakuje niespodzianie, jednak pomimo to jest

Niestety zapowiedziana rewolucja kinowa

ciekawym i grywalnym przewodnikiem po krainach Warhammera.

tutaj nie nastąpiła, a to „głębokie” przesłanie, o

Choć skleciona ze znanych już w innych grach rozwiązań, to i tak

którym pisano w zapowiedziach zostało gdzieś

potrafi przykuć do komputera na kilka godzin dziennie.
jas

w tle. Film jest dobrym i trzymającym w napięciu kinem akcji. Scenerie i ujęcia bardzo ładne i

Wymagania (sensowne):

dobrze wpasowane w tempo. Jak nieco ochło-

Procesor: Pentium 4 3.2 GHz

niemy od trupów, to przyjemnie zobaczyć, jak

Pamięć: 1 GB RAM

żyli rasowi Amerykanie.

Karta grafiki 256MB (GeForce 7800 lub lepsza)
Pojemność: 3 GB HDD
jas
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PS Jeden cios – jeden trup. Chaos zawsze górą!
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Od Grenouille'a do Sommera
Gdy wiele lat temu przeczytałam „Pachni-

domu. Los kilkakrotnie zetknął go z narrato-

dło”, wiedziałam, że nie oprę się pokusie się-

rem. I choć można by te spotkania określić

gnięcia po kolejną książkę Patricka Süskinda.

jako epizodyczne, to jednak zostawiły silny

Jednak, podobnie jak w kilku innych przypad-

ślad w pamięci chłopca, później już mężczy-

kach, mogę powiedzieć, że trudno jest autoro-

zny, który spisuje swoje wspomnienia.

wi sprostać oczekiwaniom czytelników, długo
czatujących na kolejną wspaniałą zdobycz.

Patrick Süskind
„Historia pana Sommera”

Czy pan Sommer może mieć coś wspólnego z Grenouillem, bohaterem „Pachnidła”?

„Historia pana Sommera” jest krótka, a

Wiele... Obaj przebywają poza kręgiem spo-

wątek tytułowego bohatera w niepokojący

łecznym, na marginesie, gdzie znaleźli się na

sposób pozostaje w tle głównego nurtu życia

skutek pewnych okoliczności. Przy czym o

opowiadanego z punktu widzenia narratora,

panu Sommerze nie można powiedzieć nic

sięgającego myślami w przeszłość, do czasu

konkretnego, Grenouille dał się lepiej poznać.

dzieciństwa i dojrzewania. O panu Somme-

Nie mogę się jednak oprzeć wrażeniu, że nie

rze wiadomo niewiele, choć znali go wszy-

byłoby pana Sommera bez Grenouille'a...

scy. Codziennie, niezależnie od pory roku i

Na koniec dodam, że niewątpliwym plu-

aury, przemierzał trasy w promieniu kilku-

sem „Historii pana Sommera” są rysunki

dziesięciu kilometrów od wsi. Jego wysoka

Sempego (wielbiciele serii o przygodach Mi-

szczupła sylwetka, długie nogi, szybko zmie-

kołajka od razu przypomną sobie smaczek

rzające do nieznanego celu, nieodłączna la-

humoru i przygody). Jednak ich obecność w

ska i plecak – taki obrazek znał każdy miesz-

tej książce, zestawienie z treścią, tworzące

kaniec okolicy. Dopóki żyła jego żona, lalkar-

miejscami wyraźny dysonans, wydaje się

ka, troszczyła się o wszystko, kiedy on

mieć funkcję nie tylko ilustracyjną. Ale to już

wychodził wczesnym rankiem z domu, a wra-

zostawiam do osobistej refleksji każdemu, kto

cał późnym wieczorem. Po jej zniknięciu (trud-

zechce poznać bohaterów wykreowanych

no powiedzieć, czy umarła, bo nikt nie widział

przez Patricka Süskinda.
Kamila Drabek

pogrzebu), pan Sommer przestał wracać do

Przywraca chęć do życia
Kiedy dowiedziałem się, że jedna z moich

On The Moon” czy „Message In The Bottle” i

kultowych grup The Police ma się reaktywo-

„Roxanne”. Kiedy słucham radia, słyszę, że co-

wać, od razu poczułem, że szybciej krąży mi

raz więcej zespołów decyduje się na covery tych

krew w żyłach i tętnicach. Podobno Sting, Ste-

nagrań i się nie dziwię, że Panowie się w końcu

wart Copeland i Andy Summers ćwiczą teraz

zdenerwowali i zrobią to po swojemu. Skoro

swoje klasyki przed wyruszeniem w maju i

nikt nie mówi, że to ich piosenki...

czerwcu w tournee, aby uczcić 30 rocznicę po-

Na drugim krążku „Live” mamy między

wstania. The Police powstało bowiem w 1977

innymi „De Do Do Do, De Da Da Da”, „Wrap-

roku w Londynie, kiedy trwała tam punkowa

ped Around Your Finger” oraz „Every Break

rewolucja. I naprawdę to największy prezent

You Take”.

dla wszystkich fanów, różnych kontynentów i
różnych pokoleń.

życia, zawiera bowiem wszystko to, co The

Pomyśleć, że kiedy ja siedziałem jeszcze

Police miał najlepszego, doskonałe aranża-

na nocniku, oni zdobywali popularność i ko-

cje, koncertowy fun, świetne melodie i jed-

mercyjny sukces na świecie. Minęło tyle lat,

nym zdaniem piękne piosenki.

a ich piosenki nie zestarzały się ani trochę. Z

Tę płytę trzeba mieć, stuprocentowo po-

takim przeczuciem rzuciłem się do koncerto-

lecam, a kiedy pomyślę, że mógłbym ich zo-

wego albumu „Live” z 1995 roku.

baczyć i usłyszeć na koncercie w Polsce, to aż

Płytę zaczyna kawałek „Next to You”, mamy
The Police „Live”

Ten album – „Live” – przywraca chęć do

siadam „na nocnik”.

jeszcze na pierwszym krążku tego podwójnego

Paweł Chowaniec

albumu między innymi nieśmiertelne „Walking

Radio Planeta FM
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Najlepsze
solistki
łyżwiarskich
mistrzostw
Polski. Stoją od
lewej:
Katarzyna Dusik
(Unia
Oświęcim),
Anna Jurkiewicz
(Unia
Oświęcim) i
Ilona Senderek
(Marymont
Warszawa).
Fot. (zyg)

Oświęcim był areną mistrzostw Polski w łyżwiarstwie figurowym

Złoto Ani, srebro Mateusza
Mistrzowski tytuł solistki – Anny

sza Siudków, którzy przygotowują się

Złoci medaliści i miejsca oświę-

Jurkiewicz to największy sukces go-

do mistrzostw Starego Kontynentu w

cimian w łyżwiarskich mistrzostwach

spodarzy podczas krajowego cham-

Warszawie w oświęcimskich zawo-

Polski:

pionatu, który rozegrano na oświęcim-

dach zaprezentowały się tylko dwie

seniorzy – solistki: 1. Anna Jurkiewicz

skim lodowisku. Zresztą w tej katego-

pary sportowe. Wygrali łodzianie –

(UKŁF Unia), 2. Katarzyna Dusik

rii „karty rozdawały” reprezentantki

Dominika Piątkowska i Dmitrij Khro-

(Unia), 4. Aneta Michałek(Unia), soli-

UKŁF Unii. Srebro wywalczyła Kata-

min, przed Krystyną Klimczak i Janu-

ści:1. Przemysław Domański (UKŁ

rzyna Dusik, a tuż za podium uplaso-

szem Karwetą z UKŁF Unii.

Spin Katowice), 2. Mateusz Chruściń-

wała się Aneta Michałek. Brązowy

Oświęcimianie nie zawiedli także

ski (Unia), 6. Kamil Białas (Unia), 7.

medal przypadł warszawiance – Ilo-

w klasie novices. Srebrny medal wśród

Łukasz Daros (Unia), pary sportowe:

nie Senderek.

solistek zdobyła Agnieszka Klimek, a

1. Dominika Piątkowska i Dmitrij

– Ania miała ciekawy i urozmaico-

Sebastian Lofek był trzeci w rywaliza-

Khromin (MKŁ Łódź), 2. Krystyna

ny program, jednak wszystkiego, na

cji solistów. W parach sportowych zwy-

Klimczak i Janusz Karweta (Unia),

co ją stać, jeszcze nie pokazała. Przy-

ciężyli Katarzyna Wilczyk i Remigiusz

kładowo nie skoczyła podwójnego

Starczewski, przed Aleksandrą Jędry-

novices – solistki: 1. Marta Olczak

axla – mówiła po zawodach trenerka

chowską i Radosławem Chruścińskim.

(RKS Marymont Warszawa), 2. Agniesz-

– Medale najmłodszych cieszą

ka Klimek (Unia), 11. Karolina Dąbro-

Na drugim stopniu podium wśród

podwójnie. Agnieszka Klimek mia-

wa (Unia), 18. Kaja Magiera (Unia),

seniorów stanął Mateusz Chruściński.

ła nawet szanse na złoty krążek.

25. Katarzyna Wilczyk (Unia), soliści

Nie był jednak do końca zadowolony

Prowadziła po shorcie, ale w dowol-

– 1. Edwin Siwkowski (MUKS Euro6

ze swojej postawy. – Najtrudniej oce-

nym przegrała z Martą Olczak z

Warszawa), 3. Sebastian Lofek (Unia),

niać syna. Mateusz jest bardzo ambit-

warszawskiego Marymontu. Pięk-

6. Kamil Dymowski (Unia), pary spor-

ny i dużo trenuje. Chciał przede

nie pojechał Sebastian Lofek, który

towe: 1. Katarzyna Wilczyk i Remi-

wszystkim pojechać czysto. Tak było

zajął trzecią pozycję. Blisko podium

giusz Starczewski (Unia), 2. Aleksan-

w programie krótkim. Na dowolny tro-

był Kamil Dymowski. Po programie

dra Jędrychowska i Radosław Chru-

chę zabrakło. Jest jednak wicemi-

krótkim zajmował wysokie, czwar-

ściński (Unia), pary taneczne: 1.

strzem Polski, a to zawsze ma swoją

te miejsce. W dowolnym zjadła go

Kamila Jóźwiak i Michał Krupowies

wymowę – dodaje trenerka.

trema – powiedziała Iwona My-

(RKS Stoczniowiec Gdańsk).

Iwona Mydlarz-Chruścińska.

Pod nieobecność Doroty i Mariu-
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dlarz-Chruścińska.

(zyg)

OD(GŁOS)Y SPORTU
Oświęcimianie odrobili punktowe straty i są na dobrej drodze do play off

Kto następny?
Zaledwie półtorej minuty potrze-

pierwsze starcie w karierze zawodowej.

ców, aby po roku zostać wicemistrzem

bował Łukasz Wawrzyczek, aby po-

Łukasz Wawrzyczek – wychowa-

Polski w kategorii seniorów. Trenu-

słać na deski reprezentanta Kongo –

nek Iskry Brzezinka – stoczył na ama-

jąc w PKB Poznań wywalczył również

Felly Manazię. Pięściarz z Oświęci-

torskim ringu około 180 walk, w tym

drużynowe mistrzostwo i wicemi-

mia wygrał czwartą walkę na zawo-

151 zwycięskich. W 2003 roku wywal-

strzostwo kraju.

dowym ringu i pierwszą przed cza-

czył mistrzostwo wśród młodzieżow-

(zyg)

sem. Wychowanka Iskry Brzezinka
oklaskiwali kibice boksu w budapesztańskiej hali.
Pojedynek Wawrzyczka, prowadzonego przez węgierskiego trenera
Laszlo Veresa, zaplanowano w systemie czterorundowym. Walka w
średniej kategorii przyniosła rozstrzygnięcie już w pierwszym starciu.
Zwycięstwo oświęcimianina nie było
jednak zaskakujące. Felly Mazania to
bardziej showman niż bokser. Nie
unika fauli i niekonwencjonalnych
zachowań na ringu.
Łukasz Wawrzyczek na zawodowym ringu debiutował w 2006 roku.
Pierwszą wygraną walkę stoczył z Węgrem, Antalem Kubiczkiem (40 do 36

Łukasz
Wawrzyczek
ma na swoim
koncie już
cztery
zawodowe
zwycięstwa
Fot. (zyg)

na punkty). Następną również z węgierskim bokserem, Tytusem Szabo,
a później w angielskim Harlepool pokonał wychowanka renomowanego
szkockiego klubu bokserskiego – Thomasa Morana. Dla Szkota było to

Dwa srebrne i dwa brązowe medale oświęcimskich karateków w Pucharze Polski

Zabrakło tylko złota
W znakomitych humorach wrócili

Bartula, Dawid Pawlus, Adam Koczor,

czyzn do 70 kilogramów. Dariusz Bar-

z Jeleniej Góry oświęcimscy karate-

Adrian Ławeczko i Bartłomiej Łopa-

tula z Oświęcimia uległ Rafałowi

cy. Podopieczni Mariusza Pawlusa (3

ta).

Krupce z Andrychowa, ale obaj zawodnicy po zakończonej walce zebrali

Dan), który łączy trenowanie z preze-

Srebro w zawodach Pucharu Pol-

sowaniem Oświęcimskiemu Klubowi

ski było udziałem 18-letniej Darii Bła-

Karate, czterokrotnie stawali na stop-

chut. Oświęcimianka należała do naj-

Kolekcję medalową oświęcimianie

niach podium.

młodszych zawodniczek w kategorii

powiększyli o dwa brązowe krążki w

mnóstwo braw.

Turniej Oyama Top 2006 w Jele-

do 60 kilogramów, ale nie było to dla

młodszych kategoriach wiekowych.

niej Górze zgromadził na starcie 200

niej problemem. Wręcz przeciwnie. W

Trzecie miejsce w rywalizacji junio-

zawodników i 38 zawodniczek z 40

efektownym stylu trafiła do finału,

rów starszych do 70 kilogramów zajął

klubów, rywalizujących w czterech

gdzie przegrała z sosnowiczanką –

Adam Koczor, a Dawid Pawlus zdo-

stylach. Oświęcimski Klub Karate re-

Marleną Michtą. Niezapomniany, sto-

był brązowy medal wśród juniorów

prezentowało siedmiu karateków (Da-

jący na bardzo wysokim poziomie,

młodszych do 65 kilogramów.

ria Błachut, Katarzyna Koczor, Dariusz

finał kibice oglądali w kategorii męż-

(zyg)
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OD(GŁOS)Y SPORTU
Siedem ligowych zwycięstw z rzędu i dotkliwa pucharowa porażka Unii

W drodze do play off
Podopieczni Jozefa Contofal-

2006 rok efektowną wygraną nad kry-

dywidualne osiągnięcia schodzą na

sky’ego prowadzą w tabeli grupy słab-

nickim KTH 9:3. – Szybko odskoczy-

drugi plan – mówił po meczu z KTH,

szej hokejowej ekstraligi i równym

liśmy rywalom, zdobywając cztery

Jakub Radwan. – Pierwsze dwie bram-

krokiem zmierzają w kierunku play off.

gole. Duże brawa należą się Jakubo-

ki strzeliłem po idealnych dograniach

O ile w lidze oświęcimianie radzą so-

wi Radwanowi. Trzy razy trafił do kry-

zza bramki od Łukasza Sękowskiego

bie bez zarzutu, to o ich występie w

nickiej bramki i był naszym najlep-

i Marcina Jarosa. Przy ostatniej, pro-

finałowym turnieju o Puchar Polski w

szym zawodnikiem. Później zrobiło się

stopadłym podaniem obsłużył mnie

Toruniu kibice chcieliby szybko zapo-

nieco nerwowo, kiedy kryniczanie

Tomek Połącarz. Pozostało mi wygrać

mnieć.

dwukrotnie wykorzystali nasze od-

pojedynek sam na sam z bramkarzem

Unia przegrała w półfinałowym

siadki na ławce kar. My jednak rów-

– dodaje napastnik Unii.

meczu toruńskich zawodów z gdań-

nież potrafiliśmy zrobić pożytek z gry

skim Stoczniowcem aż 1:8 i mogła

w liczebnej przewadze. Nie „ustrzeli-

Unia Oświęcim – KTH Krynica 9:3

wracać do domu. Autorem honorowe-

liśmy” dwucyfrówki, ale dla mnie nie

(4:0 1:3, 4:0)

go trafienia dla oświęcimian był Se-

ma to większego znaczenia. Mamy

Bramki dla Unii: Radwan 3, 9, 12, Sta-

bastian Kowalówka. – To dla nas lek-

kolejne trzy punkty i uciekamy prze-

chura 41, 58, S. Kowalówka 7, Bi-

cja, z której musimy wyciągnąć wnio-

ciwnikom. Jesteśmy coraz bliżej play

brzycki 29, Jaros 43, Klisiak 46.

ski.

nas

off, ale to jeszcze nie koniec. W stycz-

Unia: Szałaśny – Kozak, Chmelo, Woj-

najważniejsza jest liga i zapewnienie

niu gramy pięć spotkań na swoim lo-

tarowicz, S. Kowalówka, Modrzejew-

sobie miejsca w play off – mówi tre-

dzie i jeśli wykorzystamy atut własnej

ski – A. Kowalówka, Gabryś, Klisiak,

ner Unii, Jozef Contofalsky.

hali, to powinno być dobrze – zakoń-

Stachura, Jaros – Połącarz, Cinalski,

czył Jozef Contofalsky.

Radwan, Bibrzycki, Sękowski – Mort-

Nie

ukrywam,

że

dla

A w lidze biało-niebiescy są na
dobrej drodze, aby zrealizować swój

– To mój pierwszy hat-trick w tym

plan. Zwycięską serię przedłużyli do

sezonie, ale więcej radości sprawiło

siedmiu spotkań z rzędu i zamknęli

mi zwycięstwo drużyny. W hokeju in-

ka, Ziaja, Ryczko, Rudnicki.
(zyg)

W blasku złota
Licealistki z popularnego „Konara”

ki, grzechotki i aparaty

reprezentowały oświęcimski powiat w

fotograficzne,

Wojewódzkim Finale Zespołów Ta-

przeczuwali, że będzie

jakby

necznych Cheerleaders szkół ponad-

feta. Marzeniem był

gimnazjalnych z Małopolski. Dziew-

medal, choćby ten brą-

czyny zaprezentowały się w Krakowie

zowy, i kiedy speaker

tak dobrze jak w powiatowych elimi-

ogłosił drużynę, która

nacjach – pokonały wszystkie zawod-

zajęła szóste, piąte, póź-

niczki i wróciły opromienione złotem.

niej czwarte miejsce,

– W finale poprzeczka była usta-

wiedzieliśmy, że mamy

wiona wysoko. Przybyło jedenaście

upragniony medal. To

drużyn, w tym z Tarnowa, Nowego Są-

jednak, co stało się potem, przeszło

nego – okazał się strzałem w dziesiąt-

cza, Bochni, Krakowa, Nowego Tar-

nasze najśmielsze oczekiwania. Dla

kę. Pełne zapału dziewczyny tańczyły

gu, Olkusza. W pierwszej części wy-

nas „zostawili” złoto! To był szał ra-

w trakcie przerw między lekcjami,

łoniono najlepszą szóstkę, każda dru-

dości – wspomina Piotr Pyrdoł, na-

nawet podczas imprez klasowych wy-

żyna wykonała short program, w części

uczyciel PZ nr 1 w Oświęcimiu.

myślały i tworzyły, a przede wszyst-

drugiej prezentowano po dwa układy

Pomysł utworzenia zespołu naro-

kim na lekcjach wf-u pod okiem kie-

i to one decydowały o ostatecznej ko-

dził się w ubiegłym roku szkolnym.

rownika zespołu Bogumiły Goryczki,

lejności. Emocje były wielkie, a potę-

Jednak to sposób prowadzenia lekcji

która od początku wspiera cheerle-

gowali je kibice z Oświęcimia. Fani

wychowania fizycznego – robić to, co

aderki.

zmontowali transparent, zabrali trąb-

się lubi w ramach obowiązku szkol-
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OD(GŁOS)Y MIASTA

reklama modułowa – cena za 1 moduł (6*3,5 cm)
cena netto

cena z VAT

20,00

24,40

25,00

30,50

50,00

61,00

strony reklamowe czarno-białe
strony tekstowe czarno-białe
2,3,4 strona okładki kolor

Rabaty:
2 emisje – 10 %
4 emisje – 20 %
6 emisji – 30 %

ogłoszenia drobne – cena za 1 słowo
zwykłe
zwykłe w ramce
zwykłe w kontrze

0,41
0,51
0,61

0,50
0,62
0,74

zamieszczanie gotowych materiałów reklamowych
(wkładkowanie ulotek)
do wielkości A4
powyżej wielkości A4

50,00
80,00

61,00
97,60

UŁ Y
D
W
MO MO
1 KLA m
c
RE 21
2

Przy akcjach reklamowych – rabaty specjalne!

Cennik reklam i ogłoszeń

KRZYŻÓWKA NR 1/07

kupon 1

Poziomo:

Pionowo:

1)Esencja powieści;

A)Uchwyt koszyka;

2)Tropikalna gruszka,

* W ręku toreadora;

smaczliwka; * W ścien-

B)Kosmetyk do włosów;

nym zegarze;

C)Busola; * Pocisk pro-

3)Zespół Roberta Gaw-

cy;

lińskiego;

D)Marynarska gospoda;

4)Korzyść majątkowa za

E)Miasto i port w Nor-

przysługę; * Wybuch

wegii;

wulkanu;

* Wypalona świeca;

5)Agnieszka, polska

F)Nie zawodowiec;

pięściarka;

G)Na półkach w sklepie;

6)Do gry lub nad stopą;

* Rodzaj ściegu;

* Pożywienie;

H)Odór;

7)Krwawa rzeź;

I)Imieniny obchodzi 12 II;

8)Drobny deszczyk;

* Dzik lub lew;

* Marcin, kabaretowiec;

J)Harcerski kolor;

9)Jest nim kangur;

K)Szewski gwóźdź;

10)Partner Wigury;

* Służba szlachty;

* Przyjemny zapach;

L)Na nosie kominiarza;

11)Matka lub ojciec;

Ł) Faworki;

12)Gra w karty;

M)Popularny w Oświę-

13)Miasto nad Ropą;

cimiu rodzaj skrzyżo-

14)Skarb Alladyna;

wania;

15)Naczynie alchemika;

N)Wydanie książki;

16)Ptasie śpiewy;

O)Figura szachowa;

17)Brzeg, kant;

P)Łysa w lesie.

Litery uporządkowane od 1 do 21 utworzą rozwiązanie, na które wraz z kuponem nr 1 czekamy do 2 lutego 2007 r. Prawidłowe rozwiąznie krzyżówki z poprzedniego numeru brzmi: „Uśmiech wędruje daleko”.
Nagrodę pieniężną w wysokości 40 zł wylosowała pani Ewa Wiśniowska z Oświęcimia. Gratulujemy! Odbiór nagród do 30 dni od dnia ukazania się wyników losowania.
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O(GŁOS)ZENIA
O(GŁOS)ZENIA
DROBNE
Zatrudnimy rencistów, emerytów
do prowadzenia punktów sprzedaży
nagrobków w Oświęcimiu,
posiadających wolny grunt min. 20 m2
w miejscu zamieszkania.
Żary 068 375 74 66, 0/608 238 599

W każdy wtorek,
w godz. 10.00-11.30 w redakcji
„Głosu” dyżuruje dziennikarz
„Kroniki Beskidzkiej”.
Zapraszamy!

ZUS informuje
Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, iż w stosunku do osób, które są

dawcami jest warunkiem koniecznym do ustalenia prawa i wypłaty emerytury.

pracownikami i do dnia 31.12.2007r. uzyskają prawo do wcześniejszej emery-

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie można uzyskać w każdej

tury, tj. spełniają warunki określone w art. 29, 32, 33, 39 i 50 ustawy z dnia

terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.

17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz.U. z 2002r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.) oraz nie przystąpiły do Otwartych
Funduszy Emerytalnych, nie jest wymagane rozwiązanie stosunku pracy.

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi terminu składania wniosków

Dla wszystkich ww. osób ZUS ustala prawo do świadczeń, natomiast wypłata

o obliczenie kapitału początkowego Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia,

świadczeń nastąpi po nadesłaniu świadectwa pracy, z którego wynika, że

że osoby, które jeszcze nie skompletowały wszystkich dokumentów, mogą

został rozwiązany stosunek pracy. Dotyczy to rozwiązania stosunku pracy z

złożyć wniosek o ustalenie kapitału w dowolnym dla siebie terminie. ZUS jest

wszystkimi pracodawcami.

zobowiązany przyjąć i rozpatrzyć wniosek o ustalenie kapitału początkowego

Przepisy powyższe nie mają zastosowania do nauczycieli, którzy uzyskają

w każdym czasie – analogicznie jak w przypadku wniosku o emeryturę i rentę.

prawo do emerytury bez względu na wiek zgodnie z art. 88 ustawy Karta

Prawo do emerytury jest uprawnieniem, które wynika z przepisu art. 67 Kon-

Nauczyciela. Dla osób tych rozwiązanie stosunku pracy z wszystkimi praco-

stytucji RP, stanowiącego, że obywatel ma m.in. prawo do zabezpieczenia
społecznego w razie osiągnięcia wieku emerytalnego. Przepis ten pośrednio

Przypominamy

nakłada na ZUS obowiązek ustalenia kapitału początkowego na wniosek
ubezpieczonego w każdym czasie, ponieważ kapitał początkowy jako podstawa do ustalenia przyszłej emerytury jest prawem nabytym ubezpieczonego.
Od 1 stycznia 2007 roku ubezpieczony, który nie złożył wniosku o ustalenia
kapitału początkowego, może sam przesłać potrzebne dokumenty do ZUS

17.01 Dzień Dialogu z Judaizmem
(obchodzony przez Kościół katolicki)
21.01 Dzień Babci
22.01 Dzień Dziadka
24.01 Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu
25.01 Dzień Sekretarki i Asystentki (Polska)
27.01 Dzień Dialogu z Islamem (Polska)
Dzień Pamięci Ofiar Nazizmu
28.01 Międzynarodowy Dzień Mobilizacji przeciwko
Wojnie Nuklearnej
28.01-2.02 Światowy Tydzień Mokradeł
od połowy stycznia zimowe liczenie nietoperzy
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właściwego ze względu na miejsce zameldowania.
Pracodawcy są zobowiązaniu do wydawania – w każdym czasie – pracownikom oraz byłym pracownikom lub organowi rentowemu zaświadczeń, w tym
m.in. zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na druku ZUS Rp-7.
Ubezpieczeni nie powinni jednak czekać ze złożeniem wniosku o ustalenie
kapitału początkowego do osiągnięcia wieku emerytalnego. Jest to związane
z tym, iż wiele zakładów pracy jest likwidowanych lub przekształcanych,
a zatem gdy ubezpieczeni będą czekali ze złożeniem dokumentacji niezbędnej
do ustalenia kapitału początkowego do czasu osiągnięcia przez nich wieku
emerytalnego, mogą mieć trudności z uzyskaniem dokumentów z byłych,
nieistniejących zakładów pracy (szczególnie zaświadczeń o wysokości zarobków) i odnalezieniem miejsca ich przechowywania.

Optymizm i rozsądek
Te dwie cechy powinny dominować w na-

Saturna może też przynieść szczęśliwe zakoń-

szym życiu przez najbliższych 12 miesięcy. Bo-

czenie długo ciągnących się trudnych spraw,

wiem zarówno numerolodzy, jak i astrolodzy

a dążenia do dalekich celów podjęte podczas

doradzają takie właśnie duchowe trendy w roku

najbliższych dwunastu miesięcy mogą być w

2007. Rok 2007 to numerologiczna dziewiąt-

konsekwencji pozytywne i poprawiające życiową

ka, składająca się z dwójki – cyfry księżycowej

sytuację ludzi, którzy się na to zdecydują.

i siódemki – cyfry przypisywanej pełnej tajem-

Warto jednak przypomnieć, że pomimo

nic i silnie emocjonalnej planecie Neptun. W

wszelkich gwiezdnych konfiguracji trzeba pa-

roku symbolizowanym przez dziewiątkę trzeba

trzeć w przyszłość z umiarkowanym optymi-

stawiać na rozwój duchowy i twórczość, ale

zmem, szczególnie że każdy bez względu na

także liczyć na zdrowy rozsądek.

znak urodzenia, przeżyje w tym roku dobre

W astrologii rok 2007 jest pod władzą planety

chwile. Najwięcej z obietnic dobrego losu sko-

Saturn symbolizującej sprawiedliwość, prawo,

rzystają urodzeni w znakach Barana, Lwa i

moralność, ale także pracowitość, dokładność i

Strzelca, a także Wagi i Wodnika – pomiędzy

zdrowy rozsądek. Lata Saturna są ważne i raczej

styczniem a sierpniem. Natomiast od sierp-

pozytywne dla urodzonych w znaku Koziorożca i

nia do grudnia włącznie to, co dobre, wpad-

Wodnika, a także dla wszystkich, którzy przyszli

nie w ręce urodzonych w znaku Byka, Kozio-

na świat w sobotę czy w szóstym, szesnastym i

rożca i Panny, jak również Skorpionów i Ra-

dwudziestym szóstym dnia miesiąca – bez wzglę-

ków. Ryby czeka rok pełen zmian i ekscytują-

du na znak urodzenia.

cych wrażeń, powinny też odkryć u siebie –

Dobrze się wiedzie w latach Saturna tym

nawet jeśli już dawno mają pierwszą młodość

wszystkim, którzy w swoim życiu kierują się

za sobą – nieprzeczuwane wcześniej uzdol-

zasadami moralnymi, są obowiązkowi, dążący

nienia i możliwości. Bliźnięta natomiast mogą

do konkretnych celów i pracowici. Według tra-

podjąć decyzje mające wpływ na ich życie

dycji wpływy planety Saturn wspierają też lu-

przez długie lata, przy czym nie stanie się to

dzi, których profesje wiążą się z prawem, ban-

pod wpływem nieprzemyślanych decyzji, lecz

kowością, górnictwem, hutnictwem, zarządza-

dzięki nieoczekiwanym szansom, które z na-

niem finansami publicznymi. Rok Saturna stwa-

gła się pojawią.

rza też szansę dla ludzi dojrzałych czy nawet

Kto wierzy w moc talizmanu, niech na rok

starszych, którzy mogą teraz raz jeszcze rozpo-

2007 zaopatrzy się ozdobę czy bodaj okruch

cząć na nowo lub po raz pierwszy jakieś dzia-

szlifowanego onyksu, malachitu bądź agatu,

łania. Małżeństwa kojarzące się w roku Satur-

które to minerały podlegając planecie Saturn,

na są podobno niekoniecznie nacechowane na-

przynoszą swym właścicielom szczęście w okre-

miętnością, ale za to oparte na wzajemnym

sie jej panowania. Wszystkiego najlepszego.

szacunku i działaniu dla wspólnego dobra. Rok

BW
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Uwaga konkurs!
Przypominamy, że mroźny luty to najlepKto jest patronem święta zakochanych, obchodzonego 14 lutego?

szy czas na podgrzanie romantycznych
uczuć. Zapraszamy do udziału w walentynkowym konkursie – do wygrania podwójne

Odpowiedź: ………………………………………………………

zaproszenie na „deser zakochanych”
ufundowany przez restaurację RAPSODIA

Imię i nazwisko …………………………………………………..

w Oświęcimiu.

Adres ……………………………………………………………..

Wystarczy wypełnić poprawnie kupon i
dostarczyć go do naszej redakcji do 2 lutego
(pocztą lub osobiście), a my wylosujemy

Wyniki w lutowym „Głosie”. Zapraszamy!

szczęśliwca, który zabierze ukochaną osobę
na smaczny poczęstunek.

Okiem Pepasia
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