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OD(GŁOS)Y MIASTA
Wręczone zostały
Oświęcimskie Laury
Przedsiębiorczości
2006. Statuetki
odebrali: Solvent
Wistol SA, MiejskoPrzemysłowa
Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.
i hotel „Galicja”.
Nagrody przyznane
przez Kapitułę
wręczone zostały
podczas Gali Biznesu w Oświęcimskim
Centrum Kultury.

Wytrwale i ambitnie
Solvent Wistol SA doceniono za

Po raz pierwszy

działalności – informuje prezydent

rozwój firmy, budującej swój prestiż na

Laury przedsiębiorczości zostały

rynku krajowym i europejskim oraz

wręczone po raz pierwszy. Przyznała

promocję miasta Oświęcim jako atrak-

je Kapituła, której przewodniczącym

cyjnego miejsca lokalizacji inwesty-

jest dr inż. Jan Babiarz, były dyrektor

– Serdecznie dziękujemy za nagro-

cji. Miejsko-Przemysłowa Oczyszczal-

Zakładów Chemicznych „Oświęcim”.

dę, którą otrzymaliśmy tutaj, w miej-

nia Ścieków otrzymała nagrodę za

W skład Kapituły weszli także przed-

scu, gdzie Solvent ma siedzibę, mimo

nowoczesne i efektywne zarządzanie

stawiciele środowisk gospodarczych

tego że produkty firmy sprzedawane

przedsiębiorstwem prywatno-publicz-

i kulturalnych. Kapituła współpracu-

są głównie za granicę, prawie do

nym oraz działania proekologiczne.

je z przedsiębiorcami, organizacjami

wszystkich krajów Europy. Jest to za-

Hotel „Galicja” został uhonorowany

pozarządowymi oraz samorządem –

sługa całej załogi. Dobra kondycja fir-

za umiejętność łączenia tradycji z no-

praca na jej rzecz jest społeczna. Po-

my zależy nie tylko od zarządzania,

woczesnością,

wołana została w celu integracji lo-

ale i od zaangażowania załogi. Roz-

kalnych środowisk i organizacji.

wijająca się firma, rozwijająca się

promocję

miasta

Oświęcim i wysoki standard usług.

Janusz Marszałek.
Klient rządzi

Przyznano również trzy wyróżnienia

– Chcielibyśmy bardzo w każdym

przedsiębiorczość to również rozwi-

– kawiarnia Max Cafe dostała laur za

kolejnym roku przyznawać wyróżnia-

jająca się ziemia oświęcimska – pod-

wzorcową inwestycję w historycznej

jącym się firmom lub przedsiębior-

sumował Janusz Szostek, prezes spół-

części Oświęcimia, sprzyjającą rewi-

com mosiężne statuetki o nazwie

ki Solvent Wistol SA.

talizacji i zmianie wizerunku miasta.

Oświęcimski Laur Przedsiębiorczo-

„Oczyszczalnia ścieków kieruje się

Fabrykę Maszyn i Urządzeń OMAG

ści. Planujemy też poszerzyć zasięg i

dewizą: zadowolony klient, satysfak-

Sp. z o.o. wyróżniono za rozwój firmy

objąć działaniami teren całego powia-

cja właścicieli firmy i pracowników

budującej swój prestiż na rynku krajo-

tu, a nawet ziemi oświęcimskiej. Ka-

oraz dbałość o środowisko naturalne

wym i europejskim, a także wspiera-

pituła będzie pracowała nad wyróż-

to gwarancja naszego sukcesu” – de-

nie inicjatyw lokalnej społeczności.

nianiem firm dużych, małych i śred-

klarował w zaprezentowanym pod-

Doceniono też aptekę Remedium S. J.

nich.

czas gali filmie reklamowym prezes

za odważne działania inwestycyjne,

powstaną również osobne kategorie

mające na celu podniesienie standar-

dla osób, które są związane z przed-

– Pod marką „Galicja” staramy się

du świadczonych usług.

siębiorczością, choć nie mają własnej

proponować wyjątkowy standard
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Być

może

w

przyszłości

MPOŚ, Zbigniew Zeman.

OD(GŁOS)Y MIASTA
usług, dzień po dniu tworzyć coś wartościowego. Zabiegamy o usługi najlepszych fachowców na rynku, ludzi
z doświadczeniem w hotelach cztero-, pięciogwiazdkowych. Najlepszym przykładem jest nasz nowy szef
kuchni, Marcin Walasek, zdobywca
kulinarnego Pucharu Polski, specjalizujący się w potrawach z dziczyzny,
które już zyskały sobie miłośników
w restauracji. Nasz cel to zaspokojenie gustów wymagających gości.
Największym wyzwaniem jest natomiast zaspokojenie potrzeb lokalnych klientów, mieszkańców Oświęcimia, którzy odwiedzają nas każdego dnia i weryfikują przygotowaną
ofertę, czyli miejsca noclegowe,
dwie restauracje, „Piwniczkę u
Szwejka”. Niedługo będziemy mogli zaoferować zaplecze rekreacyjne i profesjonalną salę konferencyjną – wyjaśnia Marcin Cebula,
dyrektor hotelu „Galicja”.
Wszyscy laureaci zgodnie przyznają, że otrzymana nagroda utwierdza ich w przekonaniu, że idą w dobrym kierunku, a podejmowane działania przynoszą zamierzone efekty.
Nie mają zamiaru spocząć na laurach, wyróżnienie traktują jako zachętę do dalszej pracy i silną motywację na przyszłość.

Galę Przedsiębiorczości
zorganizowano w Oświęcimiu
po raz pierwszy
Fot. maki

Laur Przedsiębiorczości
– Każda nagroda jest motywacją, a
tym bardziej przyznana w lokalnym
środowisku. Werdykt Kapituły był
zgodny. Myślę, że wyróżnienia będą
zachętą dla innych firm i przedsiębiorców, by zdobywać uznanie na oświęcimskim rynku – podsumowała Wiesława Drabek-Polek, członek Kapituły, wręczającej Oświęcimskie Laury
Przedsiębiorczości 2006.
Mosiężna statuetka wręczana laureatom została wykonana według projektu oświęcimskiego artysty, Andrzeja Domarzewskiego. Artystyczną oprawę gali przygotowała Szkoła Tańca
„Prestiż” z Oświęcimia, która zaprezentowała taneczne przedstawienie
„Batman”. Na zakończenie imprezy
panowie sięgnęli do portfeli, kupując
swoim damom róże – dochód wesprze
rozwój młodych tancerzy.
Marzena Kiryjczuk
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1 listopada ubiegłego roku hotel „Glob”
oferujący ponad sto miejsc noclegowych –
przestał funkcjonować. Do tego czasu był
on w rękach krakowskiego Biura Podróży
„Jordan”. Na razie trudno mówić o jego
dalszych losach.

Za ladą

Czy to koniec
„Globu”?

Czytanie to ważna umiejęt-

miaru się na to zgodzić. Zasłania

ność, szczególnie czytanie ze zro-

się zasadami gwarancji. Sąsiad

zumieniem. Ostatnio staje się bar-

ma więc w tym momencie w domu

dzo przydatne przy robieniu zaku-

trzecie z kolei kino domowe, któ-

pów. Po pierwsze warto sprawdzać

re też nie działa. Ale jedyne, co

Historia powstania budynku sięga lat 80.

rachunki z kasy, bo często okazuje

może osiągnąć, to otrzymać czwar-

ubiegłego wieku. Wtedy to właśnie rozpoczę-

się, że sumy wykazane przez czyt-

te, nowe… Pytanie pierwsze: czy

to budowę obiektu, początkowo mającego

nik różnią się od tych, które wid-

na pewno to „nowe” jest nowe?

funkcjonować pod nazwą Domu Młodego

nieją na półkach przy towarze. Po

Pytanie drugie: dlaczego sprze-

Kolejarza, w którym miały mieścić się pokoje

drugie warto czytać gwarancje.

dawca nie chce pójść na ugodę,

przeznaczone dla pracowników PKP. Z cza-

Dlaczego? Ano dlatego, że można

skoro dystrybutor chce zwrócić

sem jednak budynek przekwalifikowano na

się bardzo zdziwić, kiedy trzeba z

pieniądze (czyżby marża była aż

międzynarodowy, trzygwiazdkowy hotel

nich skorzystać.

tak duża)? Pytanie trzecie: dlacze-

„Glob”.

Sąsiad kupił kino domowe w

go sklep zgadza się na współpra-

Powstawały różnorakie spółki, między

oświęcimskim sklepie. Towar ze

cę z firmą, która w ten sposób okre-

innymi Kolejowe Przedsiębiorstwo Natura

średniej półki, dla emeryta dość

śla warunki umowy gwarancyjnej?

Tour, które poza hotelem obejmowało dodat-

drogi, przez jakiś czas cieszył oko

Bo jest to umowa… I jeśli płacimy

kowo kilka innych ośrodków wypoczynko-

i ucho. Do momentu pierwszej

w kasie i podbijamy kartę gwa-

wych. Ale szybko okazało się, że dla kolei

usterki, kiedy trzeba było skorzy-

rancyjną, to znaczy, że tę umowę

„Glob” nie przynosi zysków. W drodze prze-

stać z serwisu. Nie było proble-

podpisaliśmy. A że nie przeczyta-

targu hotel przeszedł w ręce krakowskiego

mu, sklep przyjął sprzęt, za jakiś

liśmy szczegółów w sklepie? Kto

biura podróży „Jordan”, które zarządzało nim

czas sąsiad otrzymał nowy. Oka-

by czytał ten drobny druczek,

do 30 października 2006 roku.

zało się bowiem, że takich maszyn

kiedy chce już biec do domu i de-

się już nie naprawia, tylko bierze

lektować się zakupem… Tym

inne pudło od dystrybutora. Nowe

sposobem jesteśmy zrobieni w

kino zostało podpięte do głośni-

bambuko, za własne pieniążki.

ków i telewizora, i … nic. Sąsiad

Sprzedawca czuje się w porząd-

powtórzył procedurę reklama-

ku, przecież on tylko pośredni-

cyjną, jednak tym razem zajrzał do

czy, a jak się klient wpuścił w

gwarancji. Okazało się, że oferuje

maliny, to już jego problem. I na-

ona wymianę sprzętu na nowy po

wet prawnik w starostwie nie po-

trzech naprawach. A co w przypad-

może, choć wszystko wytłuma-

ku, jeśli za każdym razem wymie-

czy (sąsiad był, uzyskał poradę i

niają na nowy? Sklep nawet nie

zrozumiał, że przez następne lata

chce słyszeć o tym, aby uznawać

może mieć dostarczany nowy

okres gwarancji od początku,

sprzęt i ani razu z niego nie sko-

mimo że to już inny sprzęt. Sąsiad

rzystać).

poprosił o kontakt z przedstawi-

Czeski film… Absurd jak z mi-

cielem regionalnym firmy. Za-

nionej epoki. Minionej? Co praw-

dzwonił w obecności sprzedawcy,

da za ladą już nie kobieta, deko-

dystrybutor powiedział, że bez

racje nieco bogatsze, ale klient

problemu przyjmie sprzęt i zwró-

ten sam: zdezorientowany i bez-

ci pieniądze, jeśli sprzedawca ode-

bronny.

śle towar, jednak on nie ma za-
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Kamila Drabek

Dzisiaj
„Glob”
świeci
pustkami
Fot. BK
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W dwóch zdaniach
Warsztaty dla osób samotnie wychowujących dzieci do lat 7 to jeden
z ostatnio zrealizowanych projektów
Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu. Program obejmował blok
aktywizacyjny prowadzony przez
psychologa i blok podstawowej
obsługi komputera. W zajęciach
uczestniczyło 18 pań – z zebranych
informacji wynika, że warsztaty
pomogły pokonać trudności wynikające z licznych obowiązków domowych i pozwoliły optymistyczniej
spojrzeć na kwestie zatrudnieniowe.
„Walentynkowy Rytm Serc” –
na zabawę pod takim hasłem zaprasza Stowarzyszenie „Bratnich Serc”
dla Ludzi Chorych. Bal charytatywny
i zbiórka publiczna na rzecz osób
niepełnosprawnych organizowane
są 17 lutego o godz. 17:00 w Domu
Fot. BK

Kultury w Przeciszowie. Karnet
w cenie 30 zł od osoby do nabycia

Na razie trudno prognozować, jaka będzie

W „Globie” mieściły się m.in. klimaty-

przyszłość „Globu”. Z nieoficjalnych informa-

zowana restauracja, drink-bar, sale konfe-

w Stowarzyszeniu „Bratnich Serc” –

cji udało nam się ustalić, że przygotowywana

rencyjne, także kantor wymiany walut, ban-

ul. Słowackiego 1a w Oświęcimiu.

jest dokładna wycena hotelu, a następnie ogło-

komat oraz agencja ubezpieczeniowa.

Informacje telefoniczne

szony zostanie przetarg dla zainteresowanych
przejęciem hotelowego kolosa.

– Swego czasu w hotelu, poza tym że

w bibliotece DK w Przeciszowie lub

pod nr. 0/505 051 667.

można było odpocząć, dodatkowo organizowano bankiety, studniówki, dyskoteki,

Pięć kolejnych kamieni na przyszły

a nawet zdarzały się przyjęcia komunijne

kopiec Pamięci i Pojednania, który

– wspomina jedna z byłych pracownic ho-

będzie wznoszony w Oświęcimiu,

telu.

przywieziono z Niemiec. Jeden

Mimo podzielonych opinii, padających

piaskowy ofiarował wnuk Konrada

z ust klientów na temat wyposażenia oraz

Adenauera, Sven-Georg Adenauer,

funkcjonowania hotelu, okazuje się, że

starosta okręgu Gutersloh, dwa –

„Glob” cieszył się w gruncie rzeczy dużym

młodzi Leos Lioni z Bukaresztu,

powodzeniem. Gościły w nim znane i lu-

kolejne – Centrum Szkolenia Zawo-

biane do dziś osoby, jak choćby piosenkar-

dowego A. Kolpinga z Hettstedt oraz

ka Majka Jeżowska, Bohdan Smoleń, Ka-

dr med. Gunter Muller z Lions Clubu

baret „Potem” oraz znawca i popularyzator

w Haldensleben. Ten ostatni kamień

opery, operetki i muzyki klasycznej – Bo-

ma ponad 8 tys. lat i w okolice

gusław Kaczyński. Oczywiście nie brako-

Haldensleben został przyciągnięty

wało także „zwykłych” turystów, którzy

przez lodowiec ze Skandynawii.

zjeżdżali z różnych stron świata. Na nocleg

Ofiarodawcy chcieli, by trafił na

zatrzymywali się na przykład Włosi, Portu-

wschód – do Polski, gdzie w czasie

galczycy, Japończycy, Chińczycy, Amery-

II wojny światowej w hitlerowskim

kanie – głównie w celu zwiedzenia Pań-

obozie Auschwitz miało miejsce

stwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau i

niewyobrażalne w dziejach ludzkości

poznania historii byłego obozu.

cierpienie.
BK
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Fot. RC

Minął prawie rok od czasu, gdy na łamach
„Głosu” pisaliśmy o planowanej inwestycji
przy ulicy Legionów, a mianowicie budowy
eleganckiej Galerii Handlowo-Usługowej
„Zasole”. Wygląda na to, że coś drgnęło
w tej sprawie.

Galeria Zasole
– Pozwolenie na budowę obowią-

roekranowe kino o powierzchni 1 500

Wartość inwestycji zrealizowanych

zuje od 2002 roku. Rozpoczęcie budo-

m kw. Przy obiekcie planowany jest

przez IGI do dzisiaj przekroczyła 500

wy planujemy na wrzesień tego roku.

parking na blisko 600 pojazdów.

milionów euro. Przedstawiciel IGI

Przy dobrych wiatrach uda nam się

– W tej chwili koncepcja budowy

podkreśla bardzo przedsiębiorcze

skończyć prace w przyszłym roku na

galerii nie zmieniła się poza wyjątkiem

działania ze strony władz lokalnych

wiosnę. Obliczamy, że będziemy mieli

planowanego parkingu, który może się

oraz duży profesjonalizm, co zapew-

najwyżej kwartał poślizgu – podkre-

nieznacznie różnić od pierwotnych za-

ne zaowocuje dobrymi efektami

śla Łukasz Metzner, dyrektor działu

łożeń – dodaje Łukasz Metzner.

współpracy przy wznoszeniu nowej

inwestycji Irlandzkiej Grupy Inwestycyjnej z siedzibą w Polsce.

Galerię „Zasole” chce wpisać w

budowli.

oświęcimski krajobraz grupa prywat-

Autorem koncepcji architektonicz-

Galeria „Zasole” ma być ele-

nych inwestorów irlandzkich działa-

nej i projektantem obiektu jest Studio

gancką galerią handlowo-usługową o

jących w Polsce pod nazwą Irlandzka

Quadra z Warszawy, odpowiedzialne

powierzchni najmu 12 500 m kw. W jej

Grupa Inwestycyjna. W naszym kraju

m.in. za sukces Galerii Mokotów w

wnętrzu miejsce znajdzie około osiem-

jest ona obecna od siedmiu lat i ak-

Warszawie czy Galerii Kazimierz w

dziesiąt lokali handlowo-usługowych.

tywnie działa na rynku nieruchomo-

Krakowie.

Zmieścić ma się także trzy- lub czte-

ści komercyjnych i mieszkaniowych.

RC

podkreśla Agata Kościelnik, kierownik

m.in. styrenu, etylobenzenu, butadie-

Zespołu ds. Mediów FCh „Dwory”.

nu, rafinatu oraz wytwarzaniem ener-

Gumowa umowa
Firma Chemiczna Dwory SA podpisała umowę zakupu 100 proc. akcji
czeskiej spółki Kaucuk – należących
do Grupy Kapitałowej Unipetrol.
Suma nabycia akcji opiewa na 195
mln euro. To kolejny krok w kierunku umocnienia pozycji firmy.

Zakup akcji zostanie sfinansowa-

gii elektrycznej i cieplnej.

ny ze środków własnych spółki „Dwo-

Pod koniec ubiegłego roku Firma

ry” oraz finansowaniem dłużnym.

Chemiczna Dwory nawiązała współ-

Równocześnie zawarto umowę o

pracę z Polskim Koncernem Nafto-

współpracy Dworów, Unipetrolu, Che-

wym Orlen z Płocka, dotyczącą pro-

mopetrolu i Kaucuku w związku z bu-

dukcji etylobenzenu, będącego pod-

dową i eksploatacją nowej instalacji

stawowym surowcem do produkcji

A na co komu kauczuk? Stanowi on

butadienu, na mocy której zostanie

styrenu, na potrzeby spółki Dwory.

podstawowy składnik sztucznej gumy,

utworzona spółka joint venture pomię-

ORLEN objął 51 proc. udziałów akcji,

wykorzystywany jest w elastycznych

dzy Kaucuk a.s. a wskazanym podmio-

Dwory 49 proc. Tymczasem przed kil-

żelach, sztucznych piankach, niektó-

tem z Grupy Kapitałowej Unipetrol.

kunastoma dniami władze spółki

rych rodzajach farb lateksowych, do

– Spółka będzie realizować inwesty-

oświadczyły, że do końca czerwca

produkcji elastycznych tkanin, lin i

cję budowy nowej instalacji oraz jej eks-

sprzedadzą Orlenowi wszystkie swo-

wielu innych zastosowań.

ploatację. Kaucuk a.s. obejmie 49 proc.

je 588 udziałów po 10 tys. każdy, co

– Umowa zakupu akcji stanowi

kapitału zakładowego spółki, pozostałe

daje sumę blisko 5,9 mln zł. Swojej

ważny element realizacji długotermi-

51 proc. obejmie podmiot Grupy Kapita-

decyzji „Dwory” nie chcą komento-

nowej strategii „Dworów”, zakładają-

łowej Unipetrol – dodaje A. Kościelnik.

wać, a umowa zawarta dotyczy do-

cej umocnienie pozycji spółki jako jed-

Spółka Kaucuk a.s. zajmuje się pro-

stawy przez piętnaście lat etyloben-

nego z czołowych dostawców kauczu-

dukcją i sprzedażą tworzyw styreno-

zenu, za którego Dwory mają zapłacić

ków syntetycznych oraz tworzyw

wych oraz kauczuków, a także pro-

około 6 mld zł i butadienu – za około

styrenowych na rynku europejskim –

dukcją surowców petrochemicznych

2,5 mld zł.
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Ciąże policzone
Do 8 stycznia dyrektorzy polskich
szkół mieli czas, by wyspowiadać się
Ministerstwu Edukacji Narodowej,
ile uczennic zaszło w ciążę w ciągu
ostatnich dwóch lat. Deklarowali oni
liczbę ciąż wśród uczennic w latach
szkolnych 2004/2005 i 2005/2006.

ły mamami. W szkołach ponadgimna-

Ustalamy wtedy formę zaliczenia roku

zjalnych na terenie powiatu oświęcim-

szkolnego tak, by nie robić problemów

skiego ogółem zanotowano 43 przy-

uczennicy – dodaje pedagog.

– Ankiety były całkowicie anoni-

gu ostatnich dwóch lat zmalała. Mimo

W całym województwie małopol-

mowe, w żaden sposób nie naruszyły

tego, Małopolskie Kuratorium Oświa-

skim kuratorium naliczyło 861 mało-

prywatności uczniów. Co roku odno-

ty już zapowiada rozpoczęcie mocnej

letnich mam.

towujemy kilka przypadków zajścia w

akcji uświadamiającej w szkołach.

– W powiecie oświęcimskim było

ciążę wśród uczennic, jednak nie ro-

Chce, aby na rozmowy z uczniami

61 przypadków zajścia w ciążę wśród

bimy z tego szumu, tak już jest, po pro-

przyjeżdżali lekarze, by o wychowa-

uczennic szkół gimnazjalnych oraz

stu. Szkoda tylko, że czasami to wła-

niu seksualnym rozmawiać nie tylko

ponadgimnazjalnych – informuje Be-

śnie niepełnoletnia matka rodzi dziec-

na zajęciach przysposobienia do życia

ata Karkoszka, wizytator Kuratorium

ko... – mówi Piotr Kućka, dyrektor

w rodzinie, ale również na lekcjach

Oświaty Delegatury w Wadowicach.

Powiatowego Zespołu nr 2 Szkół Ogól-

wychowawczych.

W latach 2004/2005 w ciąży było 5

nokształcących Mistrzostwa Sporto-

– Programy profilaktyczne czy

uczennic, najmłodsza uczennica

wego i Technicznych w Oświęcimiu.

opiekuńcze są wdrażane cały czas. Tak

pierwszej klasy gimnazjum miała za-

Fakt, że ewentualne zamieszanie było

samo opieka, którą obejmuje się cię-

ledwie 14 lat. Cztery o dwa lata star-

niezauważalne dla osób postronnych,

żarne uczennice – mówi wizytator Be-

sze koleżanki zaszły w ciąże w klasie

potwierdzają także uczennice powia-

ata Karkoszka.

trzeciej gimnazjum. W latach 2005/

towej „dwójki”.

2006 „tylko” trzy gimnazjalistki zostaFot. RC

padki zajścia w ciążę przez uczenni-

Dane zebrane przez GUS jasno

ce. Dane o ciążach, których oczekiwał

precyzują, że w 2002 roku w Małopol-

MEN, kuratorium zdobyło za pomocą

sce dzieci urodziły 743 niepełnoletnie

ankiet wypełnianych przez kierownic-

matki, w 2003 – 661. Wygląda na to,

twa szkolnych placówek.

że liczba niepełnoletnich mam w cią-

Małopolskie Kuratorium Oświaty

– Nikt z nami na temat ciąż nie roz-

zapowiada, że lekcje przysposobienia

mawiał, nie zauważyłam także, by

do życia w rodzinie także zostaną pod-

tego typu „akcja” w szkole była

dane kontroli. Szkoły będą wypełniały

przeprowadzana – mówi Katarzy-

ankiety na temat, w jaki sposób jest u

na, uczennica klasy II LO.

nich ten przedmiot realizowany. Wia-

– Jeśli w szkole jest uczennica

domo, że pierwszą i ostatnią kontrolę

w ciąży, nikt z tego nie robi pro-

lekcji wychowania do życia w rodzinie

blemu. Co roku zgłaszają się do

kuratorium przeprowadziło dwa lata

nas uczennice, które zostaną ma-

temu. Wynikało z niej, że w co dwuna-

mami. O ciąży dowiadujemy się w

stej małopolskiej szkole zajęcia w ogóle

różnych miesiącach i od razu za-

się nie odbywają, prawie połowa dy-

czynamy działać. Ciąża nie musi

rektorów szkół nigdy nie pofatygowa-

oznaczać rezygnacji ze szkoły –

ła się, aby sprawdzić, jak wyglądają

mówi Małgorzata Trzop, szkolny

zajęcia, zaś ponad 15 procent nauczy-

psycholog.

cieli prowadzi je, choć nie ma potrzeb-

– Uczennice przeważnie same

nych do tego kwalifikacji. Poza tym

przychodzą do mnie i zaczynają

nauczyciele kształcić się nie chcą w tej

rozmowę o tym, że zostaną mama-

dziedzinie. W 2005 roku Małopolski

mi. W takim przypadku staramy się

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

zbadać sytuację rodzinną, spraw-

chciał zorganizować dla nich specjal-

dzić, czy najbliżsi wspierają dziew-

ne warsztaty. Nie odbyły się, bo chęć

czynę, jaki jest jej stan psychiczny,

uczestnictwa w nich wyraziły tylko

czy dziecko było planowane. Sta-

cztery osoby z całego województwa. W

ramy się otoczyć uczennicę wspar-

ciągu dwóch lat od sporządzenia an-

ciem, wzbudzić zaufanie – podkre-

kiety kuratorium nie podjęło żadnych

śla Barbara Bajorska-Monkina,

działań, aby zmienić ten stan.

pedagog powiatowej „dwójki”. –

RC
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Będzie kolejne kółko
Miasto prowadzi rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie rozpoczęcia budowy ronda na
skrzyżowaniu ulicy Zatorskiej z ulicą Jagiełły.
Władze Oświęcimia od dłuższego czasu zabiegają o przebudowę tego fragmentu drogi krajowej.

Mrożące krew w żyłach
obserwacje
Zima, zima, zima... pada, pada śnieg, a my zimy
już nie chcemy i na nią klniemy.
W przeciwieństwie do dzieci, które domagają
się upominków od św. Mikołaja, prezentów pod
choinkę i zimowych ferii, które zaczęły się zbyt
wcześnie w Małopolsce. Niestety dla nich, na
szczęście dla nas, mogę powiedzieć: za późno...
Ostatnio zastanawiałem się, dlaczego w sumie
tak zimny kraj jak Polska nie ma sukcesów w sportach zimowych? Nawet tak niemiłosiernie ogrywany przez kilka sezonów Adam Małysz, czy małnoszeniem

taflę

lodowiska

na

Fot. RC

żeństwo Siudków żegnających z brązowym podostatnich

łyżwiarskich mistrzostwach Europy nie przesłonią faktu, że z zimowymi konkurencjami u nas lipa.
Ktoś się nachmurzy i powie – a biatlon? Się zdarzy,

– W tej chwili oczekujemy

– Myślę, że to świetny po-

odpowiem. A biegi narciarskie? Jedna Kowalczyk

na odpowiedź Zbigniewa Rap-

mysł, ronda rozładowują ruch i

wiosny nie czyni... bo nie lubimy zimy.

ciaka, dyrektora DDKiA – wy-

są praktycznie bezkolizyjne.

jaśnia prezydent Janusz Mar-

Dziwić jednak może fakt, że w

szałek.

Oświęcimiu jest więcej rond niż

Brak nam skandynawskiej miłości do śniegu, zamieci i bitew kulkami. Brak nam austriackich szkół
narciarskich, czeskich gorących źródeł wśród ośnie-

Przypomnijmy. Jesienią

na przykład w innych, więk-

żonych Tatr i szwajcarskich kont bankowych, na któ-

ubiegłego roku Zbigniew Rap-

szych miastach w Polsce –

rych są zamrożone pieniądze. A propos pieniędzy...

ciak poinformował, że pienią-

mówi Piotr Stanisławski, kierowca z Oświęcimia.

Pieniądze leżą nie na ulicy, ale na hokejowym

dze na to zadanie zostały

lodowisku w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

uwzględnione w projekcie pla-

– Rondo na pewno poprawi

Przypomnę banał, że to obok futbolu amerykań-

nu inwestycji drogowej na

bezpieczeństwo na tej drodze,

skiego i koszykówki sport numer trzy, a u nas

2007 rok. Budowa ronda ma

tym bardziej że wypadków w

wieczna lipa. Nikomu się nie opłaca; nie ma zy-

kosztować 3 mln zł. Miastu

tym miejscu jest sporo. Naj-

sku, sukcesów i pieniędzy; czy nie potrafimy zro-

zależy na tej inwestycji, bo-

ważniejsze, by rondo było

bić, żeby był i sukces i zysk? I tylko łza się w oku

wiem rondo nie tylko ułatwi

duże, bo niestety mankamen-

kręci, kiedy przejeżdża się obok oświęcimskiego

komunikację, ale także popra-

tem naszych już istniejących

lodowiska...

wi bezpieczeństwo na skrzy-

rond są ich małe rozmiary –

Nie lubimy zimy, podkreślę, lubimy natomiast

żowaniu. W lipcu bieżącego

dodaje Agnieszka Tasz, miesz-

„zimowe” słowa. Ogląda się przecież i słyszy o

roku wygaśnie pozwolenie na

kanka grodu nad Sołą. Miasto

mrożących krew w żyłach informacjach, komentu-

budowę, co jest dodatkowym

ze swej strony przygotowało

je się bałwany w Sejmie, o lodowatym sercu pre-

argumentem magistratu, by

dokumentację techniczną prze-

zesa wszyscy wiedzą i chyba najprzyjemniejsze

inwestycja ruszała jak naj-

budowy skrzyżowania, jako

zdanie o zrobieniu czy zjedzeniu loda brzmi w kon-

szybciej. Kierowcy zgodnie

udział własny w realizację in-

tekście ostatnich afer jakoś tak niesmacznie.

mówią, że rondo w tym miej-

westycji należącej do General-

scu jak najbardziej znajdzie

nej Dyrekcji Dróg Krajowych i

zastosowanie.

Autostrad.

Paweł Chowaniec

10
10|
GłosZiemi
ZiemiOświęcimskiej
Oświęcimskiej
10
10|Głos

RC

OD(GŁOS)Y MIASTA
W ostatnim czasie ceny
własnego lokum w Oświęcimiu są dość wysokie –
średnia cena mieszkania
waha się w granicach od
2000 zł do 2200 zł za
metr kwadratowy –
oczywiście w zależności od
stanu i standardu danego
lokum. Wiadomo, że
mieszkanie do remontu
jest tańsze aniżeli po
remoncie, a do tego
jeszcze z wyposażeniem.

Fot. maki

Cztery ściany w cenie
W związku z tym, że na

mieszkania w zasadzie jest

rośnie.

klientów

teresowanych jest domami,

rynku nie ma zbyt wielu

taki sam jak w poprzednich

chętnie korzysta z usług po-

Wielu

działkami, czy też mieszka-

mieszkań na sprzedaż, a za-

latach, tylko podaż jest dużo

średników przy kupnie nie-

niami. Na pewno liczba

potrzebowanie nie maleje

mniejsza – praktycznie zero-

ruchomości, gdyż tak jak na

mieszkań na sprzedaż wy-

(szczególnie na tanie w

wa. Według danych oświę-

przykład agencja DOMUS,

raźnie maleje, a ilość chęt-

utrzymaniu „cztery ściany”),

cimskiej Agencji Nierucho-

pośrednik „z góry” żadnych

nych na kupno lub wynajem

ceny są raczej jednakowe,

mości DOMUS w styczniu

opłat nie pobiera. Za pod-

wciąż rośnie. Teraz jeżeli

bez względu na lokalizację

2006 roku liczba mieszkań

pisanie umowy, czy też jej

ktoś ma dać 150 tysięcy zł za

bloku. Kiedyś różnice te były

wystawionych na sprzedaż

zerwanie również nie są

mieszkanie, to zwykle decy-

znaczne, a szczególnie było

składała się z 20 ofert z ka-

przewidziane koszty. Jedy-

duje się na kupno domu. Każ-

to widoczne w ofertach

pitałem początkowym 1200

nie jeśli dojdzie do trans-

dy dom do remontu to wyda-

sprzedaży na osiedlu Błonie

zł za m kw., pół roku później

akcji kupna lub sprzedaży

tek ponad 100 tysięcy zł.

i Zasole, gdzie mieszkania

liczba mieszkań na sprzedaż

mieszkania, które znajdzie

Ceny działek w centrum mia-

były stosunkowo tańsze.

wyraźnie zmalała, gdyż w

agencja, wszystkie formal-

sta również poszły w górę, w

Jeszcze dwa lata temu moż-

lipcu mieszkań wystawio-

ności załatwia biuro i po

okolicach Oświęcimia wzro-

na było kupić mieszkanie,

nych na sprzedaż było 15, a

umowie kupna pobiera pro-

sły do około 30 proc.

płacąc 1000 zł za metr kw.

cena wzrosła do 1500 zł za

wizję 3 proc. wartości.

Mieszkania o większym

m kw. W styczniu bieżącego

Zwiększa się także za-

to jedyne wyjście dla osób,

metrażu sprzedawane są z

roku w ofercie były 4 miesz-

potrzebowanie na lokale do

którym nie przysługuje

reguły taniej, gdyż klienci

kania w cenie około 2000

wynajęcia pod działalność.

mieszkanie z zasobów so-

szukają zwykle mieszkań

zł za m kw. Ceny mieszkań

Coraz więcej osób zaintere-

cjalnych lub komunalnych.

dwu- lub trzypokojowych.

Zakup własnego lokum

zaczęły rosnąć mniej wię-

sowanych jest wynajmem

Jeśli więc nie stać cię na do-

Najlepszą informacją o

cej rok wstecz. Jedno jest

lokali pod działalność go-

mek z ogródkiem, musisz

tym, jak wygląda rynek nie-

pewne – liczba mieszkań

spodarczą.

kupić… albo wynająć „wła-

ruchomości, jest ilość ofero-

na sprzedaż wyraźnie ma-

Trudno jednoznacznie

wanych mieszkań. Popyt na

leje, a ilość chętnych wciąż

powiedzieć, czy więcej zain-

sny kąt”.
A. Kapela

Głos Ziemi Oświęcimskiej |11
11

OD(GŁOS)Y MIASTA
Oświęcim to miasto stale rozwijające
się. Doskonałym dowodem na to jest
szereg propozycji, które kierują
przedsiębiorcy do mieszkańców.
Tym razem oferta powinna najbardziej zainteresować najmłodszych,
bo to właśnie z myślą o nich powstało „Kakadu”, czyli kolorowy świat
zabaw.

Poskramianie
dziecięcej nudy
W barwnych pomieszczeniach
przygotowane zostały dwa place za-

czasie kawę w kawiarence, z której

znaczone na budowę takiego obiektu,

również jest widok na sale zabaw.

a nie na generalny remont. W końcu
nasze poszukiwania zakończyły się,

baw dla najmłodszych. Jeden z nich
ma około 80 m kw. Wyposażono go z
myślą o dzieciach w wieku od 3 do 11

O tym, jak powstało KAKADU, rozmawialiśmy z Mirosławą Leszczyńską.

gdyż znaleźliśmy lokal o powierzchni około 200 m kw. i wysokości 3,80
m, który wynajmujemy od Zarządu

lat. Są to tory przeszkód, zęby rekina,
kładka wietnamska, worek strażac-

– Mamy 2,5-letnią córkę i niejed-

Budynków Mieszkalnych i tutaj prze-

ki, duże piłki, pajęczyna. Wszystko to

nokrotnie szukaliśmy miejsc, w któ-

kazuję ukłony w stronę ZBM, a także

zmontowane zostało w postaci toru

rych mogłaby się bawić. Dlatego za-

pracowników Urzędu Miasta Oświę-

przeszkód składającego się z dwóch

stanawiałam się, czy warto otworzyć

cim. W przyszłości przewidziana jest

kondygnacji. Uwieńczeniem trudów

świat zabaw dla dzieci. A dlaczego

sala urodzinowa, którą będzie można

dziecięcych zabaw jest duży basen z

„Kakadu”?

Po prostu po wizycie w

wynająć w celu zorganizowania przy-

piłeczkami, do którego prowadzą

Kakadu National Park w Australii

jęcia dla swojej pociechy. Będziemy

dwie zjeżdżalnie. Do tego wszystkie-

chcieliśmy wprowadzić w Oświęcimiu

otwarci na propozycje rodziców – albo

go dochodzi tor samochodzikowy i

ten ciepły australijski akcent. Naj-

zorganizujemy wszystko sami, albo

wiele innych atrakcji. Druga sala

pierw zrodziła się idea otworzenia sali

też damy wolną rękę rodzicom. Na

przeznaczona jest dla dzieci do 3 lat,

zabaw, następnie szukaliśmy firmy,

chwilę obecną dzieci bawić się mogą

w której jest mała zjeżdżalnia z nie-

która zajmuje się budową wewnętrz-

tylko ze swoim opiekunem. Jeśli bę-

wielkim basenem, megaklocki, buja-

nych placów zabaw, zrobiliśmy wstęp-

dzie taka potrzeba i będziemy mieli

ki, zabawki edukacyjne. Poza tym

ny kosztorys. Kolejny etap to poszuki-

sygnały, że rodzice chcą zostawiać

malowidła i prace dzieci będą eks-

wanie lokalu o dużej powierzchni, a

swoje dziecko, to jest to temat otwar-

ponowane na przygotowanej specjal-

przede wszystkim o odpowiedniej wy-

ty, i dlaczego nie? Na razie chcemy,

nie w tym celu tablicy, a do tego będą

sokości, by kondygnacji placu zabaw

aby dzieci dobrze się bawiły – wyja-

brały udział w organizowanych dla

mogło być więcej. Istotną sprawą było

śnia Mirosława Leszczyńska.

najmłodszych konkursach z nagroda-

również, aby poszukiwany przez nas

Oferta „Kakadu” przedstawiona zo-

mi. Oczywiście pomyślano również o

lokal nie był zdewastowany, bo to wią-

stała kilku mamom, które w pierwszej

opiekunach – siedząc na ławeczkach

że się z dodatkowymi kosztami przy

kolejności zapytały, jaki będzie cennik

będą mogli obserwować swoje pocie-

budowie placu. Chcieliśmy, aby pie-

zabaw. Odpowiedź – 7 zł za godzinę od

chy podczas zabawy, wypić w tym

niądze, które mamy włożyć, były prze-

poniedziałku do piątku, przez weekend
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8 zł plus każde następne pół godziny

nowej oferty, z której można korzy-

3 zł i oczywiście zniżki dla grup zor-

stać w naszym mieście. Często musi

ganizowanych powyżej 10 osób.

wynajmować opiekunkę do dziecka,

Mamy okazały zadowolenie i bez

aczkolwiek są to sporadyczne dni,

wahania oświadczyły, że to świetny

więc chętnie przyjdzie do „Kakadu”.

pomysł. Jedna z pań, która jest mamą

Jeszcze bardziej byłaby zobowiąza-

czwórki pociech powiedziała, że jest

na, gdyby miała pewność, że – w ra-

to nie tylko sposób na zapełnienie

zie potrzeby – będzie mogła zostawić

czasu wolnego dzieci. Bardzo chętnie

córeczkę w takim miejscu pod fa-

przyprowadzi tutaj swoje maluchy,

chową opieką, a sama pójść załatwiać

aby uczyły się wspólnej zabawy, a

niezbędne sprawy i nie ciągnąć dziec-

przy okazji rozbudzały swoją wy-

ka za sobą ani szukać opieki.

obraźnię. Oczywiście nie codziennie,

Mirosława i Witold Leszczyńscy

ale przynajmniej raz w miesiącu z

zaryzykowali i na ulicy Partyzantów

całą czwórką na pewno przyjdzie.

1 otworzyli świat zabaw dla dzieci.

„Kakadu” ma być nie tylko świa-

Czy przedsięwzięcie okaże się strza-

tem zabawek, ale także światem ko-

łem w dziesiątkę? Jeśli wszyscy opie-

lorów, a to zapewne duże urozmaice-

kunowie podejdą do oferty w ten sam

nie i odskocznia od szarej, brudnej

sposób, co pytane przez nas mamy,

piaskownicy.

to sukces gwarantowany.

Pani Marta, mama siedmioletniej
A. Kapela

Nataszy również jest zadowolona z

Gramy w scrabble!
Scrabble to popularna gra, która
ma wielu sympatyków na całym
świecie. W naszym mieście również
ich nie brakuje, a kilku graczy
zmierzyło się ze sobą w turnieju
zorganizowanym na przełomie
2006 i 2007 roku w lokalu „Saturn”. Pomysłodawcą imprezy była
Alicja Budzowska, właścicielka
firmy.

temie „każdy z każdym”. Do ćwierćfinału wychodziły z grup dwie osoby.
Ostatecznie w finale zagrali: Katarzy-

UWAGA
KONKURS!

na Marwicz i Mariusz Sibik. O trzecie
miejsce grała para Andrzej Drabek i
Marcin Jarosz. I miejsce zajęła Kata-

Odpowiedz na poniższe pytanie i

rzyna Marwicz, II Mariusz Sibik, III

dostarcz wycięty kupon do redakcji

Andrzej Drabek. Nagrody ufundowa-

Głosu Ziemi Oświęcimskiej do 2 mar-

ła organizatorka rozgrywek.

ca (pocztą lub osobiście) a my wylo-

Po zakończeniu rywalizacji i

sujemy małego szczęśliwca, który

ostrym finale gracze i kibice święto-

otrzyma zaproszenie do kolorowego

Eliminacje odbywały się w czte-

wali do białego rana. Obecnie trwa

świata zabaw „Kakadu”.

rech grupach trzyosobowych, w sys-

turniej gry w lotki. Warto też pytać o
kolejne edycje turnieju
scrabbli, ponieważ miłośnicy literek

Jak nazwę nosi las,
w którym wraz z przyjaciółmi
mieszka Kubuś Puchatek?

wykazują
duże zainteresowanie i
rozgrywki
mogą nabrać
charakteru
cyklicznego.

Odpowiedź: ............................................
Imię i nazwisko ......................................
................................................................
Adres: ....................................................
................................................................
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Mirosław Wasztyl to nowa twarz w
oświęcimskim magistracie. Będzie
on pełnił funkcję zastępcy prezydenta
miasta.

Nowa twarz
w magistracie
– Od 1 marca rozpocznę oficjalnie

lat na tym stanowisku Barbarę Bulicz,

sku. Do Oświęcimia powrócił w 2003

urzędowanie. Na początku muszę po-

która od marca powróci do kierowania

roku, od tego czasu działa w samorzą-

znać specyfikę i zakres powierzonych

wydziałem zamówień publicznych.

dzie lokalnym, dla stanowiska wice-

mi zadań – podsumował krótko Miro-

Mirosław Wasztyl jest rodowitym

prezydenta porzucił pracę Starostwie

sław Wasztyl podczas konferencji pra-

oświęcimianinem, ale przez siedem-

Powiatowym w Oświęcimiu. Ma 48 lat,

sowej. Zastąpi on pracującą od trzech

naście lat mieszkał i pracował na Ślą-

żonę i dwójkę dzieci.

Kliw

Seniorzy na czasie
Wnuki nie wyobrażają sobie życia
bez komputera, a dziadkom często
wydaje się on być diabłem wcielonym. Aby obalić to twierdzenie, w
Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu powstała pracownia komputerowa dla seniorów.

Niektórzy, stukając się w głowę
myślą: po co starszym ludziom kom-

szych seniorów. Wystarczy mieć wła-

maga zupełnie innego podejścia niż do

ściwie jedną rękę sprawną i otwarty

młodych osób.

umysł, by już móc korzystać z kompu-

Z okazji oficjalnego otwarcia pra-

tera. Zrobiliśmy dużą niespodziankę

cowni seniorzy z DDP przygotowali

naszym podopiecznym, ale podeszli do

przedstawienie. Krótkie, ale niepozosta-

tego jak do wyzwania i okazuje się, że

wiające żadnych wątpliwości – kompu-

jest to dla nich niezła zabawa. Zajęcia

ter to dobra rzecz także dla seniorów!

pozwalają im na regenerację umysłu –

– Nie bałam się komputera, choć to

wylicza zalety Agata Klaja, dyrektor

dla mnie zupełna nowość. Powiem na-

oświęcimskiego DDP.

wet, że jestem dumna z tego, że mamy

Pracownia komputerowa w DDP

tutaj w domu komputery. Jestem

przygotowana została za zaoszczędzo-

otwarta na wszystko, z chęcią poznam

– Poprzez zajęcia komputerowe

ne środki z własnego budżetu. Jest

podstawy informatyki i będę też poma-

pobudzamy aktywność życiową na-

komfortowa dla seniorów, ma cztery

gała w tym innym. Na początek układa-

stanowiska kom-

łam pasjansa na komputerze, ale wszyst-

puterowe, tak aby

ko jeszcze przede mną – mówi Kata-

na

–

rzyna Ptaszyńska, jedna z seniorek.

zwłaszcza na po-

Starsi ludzie doceniają również bogac-

czątku – opiekun

two informacji dostępnych w Internecie.

puter? Otóż nic bardziej mylnego.

zajęciach

mógł podchodzić

– Jest to dobra rzecz i także nam,

do każdego indy-

starym się to podoba. Bardzo lubię szu-

widualnie. Naukę

kać i dowiadywać się różnych cieka-

obsługi komputera

wostek, a Internet właśnie temu służy.

mają też ułatwić

Poza tym, wszystko się może człowie-

zakupione

kowi kiedyś przydać – zauważa Antoni

dla

Fot. Kliw

podopiecznych

Można zatem rzec, że pierwsza w

niki dla seniorów.

Oświęcimiu kafejka internetowa dla

Bo wiadomo, że ta-

seniorów została otwarta.

kie nauczanie wy-
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specjalne podręcz-

Kliw
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będzie określenie przebiegu ścieżek
rowerowych w centrum miasta, a re-

Ścieżki rowerowe
w mieście to nie jest nowy
temat. W urzędzie miejskim postanowiono do
niego powrócić. Została
przygotowana wnikliwa
koncepcja wyznaczania
ścieżek rowerowych
i połączenia ich z tymi,
które już istnieją.

alizacja ścieżek na Zasolu i osiedlu
Chemików będzie wymagała znacznych nakładów finansowych.
– Jest to dobra inicjatywa i z pewnością przysłuży się zarówno korzystającym z ruchu drogowego, jak i pieszym. Można się też spodziewać wzrostu bezpieczeństwa, przecież

im

więcej ścieżek rowerowych, tym lepiej dla rowerzystów i kierowców samochodów. Szkoda tylko, że ta koncepcja nie powstała wcześniej, by
Fot. Kliw

mogła być uwzględniona już podczas
remontu ulicy Zaborskiej – zauważa

Rowerowe koncepcje
Podczas opracowywania koncep-

mencie propozycje. Celem ma być

cji wzięto pod uwagę układ komuni-

ujednolicenie na przykład szerokości

kacyjny Oświęcimia oraz istniejące

chodników czy ścieżek rowerowych,

już trasy rowerowe. Dokument ma być

wysokości krawężników oraz skrzy-

podstawą do szczegółowych prac pro-

żowań według standardów panujących

jektowych, pozwalających na realiza-

w Unii Europejskiej.

cję ścieżek. Ma być on przedstawiony

– Piesi, matki z dziećmi, inwalidzi

innym zarządcom dróg w mieście, czy-

i rowerzyści będą mogli przez to bez-

li Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-

piecznie i bezkolizyjnie poruszać się

wych i Autostrad, Zarządowi Dróg

po mieście – przekonuje Janusz Mar-

Wojewódzkich i Zarządowi Dróg Po-

szałek, prezydent Oświęcimia.

wiatowych, aby planując nowe inwe-

Autorki opracowania zwróciły

stycje uwzględniali zawarte w doku-

uwagę na to, że szczególnie trudne

Mariola Szczerbowska, która po mieście często porusza się rowerem.
Kliw

WYPADEK=ODSZKODOWANIE
– Jeśli w przeciągu ostatnich 10 lat uległeś jakiemukolwiek wypadkowi
– Jeśli w wyniku wypadku straciłeś bliską Ci
osobę

ODBIERZ NALEŻNE CI
WYSOKIE ODSZKODOWANIE
Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych

Kancelaria Finansowa
Oświęcim, ul. Klasztorna 2
tel. 033 844 09 27, 0 888 826 023, 0 606 348 045

www.projuris.pl

Nie chcemy ślubu?
Ceremonia ślubna bądź przyjście na
świat dziecka to wydarzenia budzące
niepowtarzalną radość wśród ludzi...
ale niestety, życie nie składa się tylko
z przyjemnych chwil. Śmierć jest
nieodzowną częścią ludzkiego życia.
Jak przedstawia się ubiegły rok w
miejskiej statystyce?

Kamil. Do rzadkich imion wybiera-

Urzędzie Stanu Cywilnego wydano też

nych w ubiegłym roku chłopcom

zaświadczenia potrzebne do zawarcia

należą: Tymoteusz, Hieronim, Fabian,

ślubu w Hiszpanii, Irlandii, Niem-

Nikodem, Norbert, Eryk i Jędrzej, a

czech, Francji.

dziewczynkom: Lena, Sara, Nicola

– Wiek zawierania związków mał-

oraz Oliwia. Jeśli chodzi o narodziny,

żeńskich w naszym mieście podwyż-

to jest widoczna tendencja wzrostowa

sza się. Nie było w ogóle sytuacji, w

w stosunku do roku 2005, w którym

której potrzebne byłoby zezwolenie

urodziło się 82 dzieci mniej.

sądowe, czyli gdy dziewczyna miała-

W 2006 roku narodziło się w

W ubiegłym roku zawartych zosta-

by mniej niż osiemnaście lat – infor-

oświęcimskim szpitalu 1027 nowo-

ło 376 związków małżeńskich, więk-

muje Janina Zalińska, kierownik

rodków, a w tej liczbie jest zdecydo-

szość z nich to śluby wyznaniowe, po-

oświęcimskiego USC.

wanie więcej dziewczynek niż chłop-

pularnie zwane konkordatowymi. To

Zanotowano 946 zgonów i liczba

ców. Rodzice najczęściej nadawali

tendencja spadkowa w stosunku do

ta minimalnie różni się od tej z 2005

swoim nowo narodzonym dzieciom

2005 roku. W zeszłym roku zawarto

roku. Jest to tendencja spadkowa w

imiona: Aleksandra, Natalia, Wikto-

również związki małżeńskie z obywa-

stosunku do liczby urodzeń, co napa-

ria i Emilia – to dziewczynkom, chłop-

telami Niemiec, Francji, Anglii, Wiet-

wa dozą optymizmu.

com zaś – Jakub, Kacper, Szymon i

namu i Ukrainy. W oświęcimskim

Kliw
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Ostatni sezon

Dla naszej pary sporto-

drugi brązowy. Polska para

wej to ostatni sezon startów.

wywalczyła w 1999 roku

Ich występ w bezbłędnie

srebrny medal na ME roz-

wykonanym programie do-

grywanych w Czeskiej Pra-

wolnym, do kompozycji

dze, a sukces ten powtórzy-

Fryderyka Chopina, wręcz

ła rok później w Wiedniu. W

porwał warszawską pu-

2004 roku Zagórska – Siu-

bliczność, która zgotowała

dek zdobyli swój trzeci me-

im owację na stojąco.

dal, tym razem brązowy.

– Zamierzamy jeszcze

W Warszawie głównymi

wystartować w marcowych

konkurentami Polaków w

mistrzostwach świata w

walce o brązowy medal

Tokio, a potem wrócić z Ka-

wydawali się być Ukraińcy

nady na stałe do Polski i tak,

– Julia Obertas i Sergiej

jak planowaliśmy już od

Slawnow. Niezwykle uta-

dawna, zająć się szkole-

lentowana para popełniła

niem młodzieży – przypo-

jednak błędy i znacząco

mina Mariusz Siudek.

przegrała z polskimi za-

Fot. Kliw

Oświęcimska para – Dorota i Mariusz Siudkowie zdobyli
brązowy medal Mistrzostw Europy w łyżwiarstwie
figurowym, które odbyły się na warszawskim Torwarze.
Nowymi mistrzami Europy zostali Niemcy Aliona Savchenko i Robin Scholkowy.

Nasi łyżwiarze przez lata

wodnikami różnicą 14 punk-

uważani byli za zawodników

tów. Na Torwarze dopisała

jeżdżących dobrze przede

publika, która wspomagała

– Takiej publiczności

Z utalentowanymi spor-

wszystkim od strony tech-

naszych zawodników bra-

dawno nie mieliśmy. Taką

towcami na pewno spotka-

nicznej, są prekursorami ar-

wami. Zatem ich marzenie

pamiętam tylko z Ameryki.

my się jeszcze na lodowi-

cytrudnych podnoszeń, nie-

się spełniło.

Dziś pokazaliście, że jeste-

skach świata, ale już w in-

mal na granicy ryzyka. Ich

– Publiczność poniosła nas

ście świetni. Dziękujemy

nym charakterze – będziemy

program w tegorocznych za-

w tym programie – mówiła

wam – wtórował jej Ma-

podziwiać efekty ich pracy z

wodach był pełen gracji i

Dorota po zakończeniu startu

riusz.

młodzieżą.

elegancji. To już czwarty

w wywiadzie dla TVP 2.

medal małżeństwa Siudków
na mistrzostwach Europy, a

Podczas treningu na oświęcimskiej tafli i... już na warszawskim Torwarze
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Kino „Luna”
Oświęcim, ul. Śniadeckiego 24
tel./fax (033) 842 25 75, 842 44 61
www.ock.org.pl, e-mail:ock@ock.org.pl

9-15.02
godz. 16:00, 18:00, 20:00
„Dlaczego nie!”

9.02 godz. 18:00 „Tatry w obiektywie Oli i Eryka” – otwarcie wystawy fotografii Oli Pelc-Bartosz i Eryka Bartosza
14.02 godz. 18:00 Walentynkowy seans filmowy – „Zakochany Paryż”, prod. francuska z 2006 roku
23.02 godz. 17:00 „Echo roku 2006” – otwarcie wystawy prac twórców z Grupy „Na Zamku”

16-22.02
godz. 16:30, 18:45
„Noc w muzeum”

24.02 godz. 18:00 „Intermundi” – otwarcie wystawy malarstwa Tomasza Wełny
25.02 godz. 17:00 „Carewicz” – operetka w III aktach Franza Lehara w wykonaniu artystów Opery Śląskiej w Bytomiu
2.03 godz. 17:00 „Nie chciałem skrzydeł, nie chciałem złudzeń” – program w wykonaniu grupy Infinitas i

godz. 20:00
„Dlaczego nie!”

Wariant M
5.03 godz. 14:00 XIV Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Mistrz ortografii” – eliminacje powiatowe konkursu

23.02-8.03
godz. 16:00, 18:00, 20:00

dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
19-20.03 godz. 9:00 XX Małopolski Festiwal Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski 2007” –

„Ryś”

eliminacje powiatowe
22.03 godz. 14:30 52. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje miejskie
27-28.03 Powiatowe Targi Edukacyjne Szkół
30.03 „Kochać człowieka" – otwarcie pokonkursowej wystawy V Ogólnopolskiego Biennale Fotografii „Kochać

DKF „Reksio”
15.02 godz. 18:30 „Persona”, prod. szwedzka z

człowieka”

1966 roku, reż. Ingmar Bergman, 85 min.
Galeria „Tyle światów”
23.02 -18.03 „Echo roku 2006” – wystawa prac twórców z Grupy „Na Zamku”24.02-18.03 „Intermundi” –

22.02 godz. 18:30 „Siódma pieczęć”, prod. szwedz-

wystawa malarstwa Tomasza Wełny

ka z 1957 roku, reż. Ingmar Bergman, 92 min.

30.03-25.04 „Kochać człowieka” – wystawa pokonkursowa V Ogólnopolskiego Biennale Fotografii „Kochać człowieka”
1.03 godz. 18:30 „Ojciec i syn”,

Wystawy

prod. rosyjsko-niemiecko-włosko-holenderska z

do 20.02 „Fotografia” – wystawa fotografii Barbary Kociszewskiej
9-28.02 „Tatry w obiektywie Oli i Eryka” – wystawa fotografii Oli Pelc-Bartosz i Eryka Bartosza

2003 roku, reż. Aleksandr Sokurow, 84 min.

Uniwersytet Trzeciego Wieku

8.03 godz. 18:30 „Mój Nikifor”, prod. polska z

9.02 godz. 10:30 i 12:00 Udział w pokazach konserwacji zabytków w Pracowni Konserwacji Państwowego

2004 roku, reż. Krzysztof Krauze, 97 min.

Muzeum Auschwitz-Birkenau
13.02 godz. 16:00 „Polskie badania wykopaliskowe w Egipcie” wykład prof. Joachima Śliwy

15.03 godz. 18:30 „9. kompania”, prod. rosyjsko-

20.02 godz. 16:00 Wykład prof. Przemysława Piekarskiego na temat Indii

fińsko-ukraińska z 2005 roku, reż. Fiodor Bondar-

27.02 godz. 15:30 „Rola antyoksydantów w zachowaniu zdrowia” – mówi dr Waldemara Ostrowska-Ryng

czuk, 130 min.

lektorat języka angielskiego: poniedziałki godz. 12:30

22.03 godz. 18:30 „Kopia mistrza”, prod. angiel-

zajęcia na basenie: poniedziałki godz. 14:00

sko-węgiersko-amerykańsko-niemiecka z 2006

zespół wokalny: środy godz. 16:00

roku, reż. Agnieszka Holland, 104 min.

ćwiczenia rehabilitacyjne: czwartki godz. 10:00 i 10:45
warsztaty artystyczne: poniedziałki i czwartki godz. 15:00

29.03 godz. 18:30 „Wiatr buszujący w jęczmieniu”, prod. niemiecko-włosko-hiszpańsko-francu-

Odbiór nagród do 30 dni od ukazania się wyników losowania

sko-irlandzko-angielska z 2006 roku, reż. Ken Loach, 127 min.

A
BILET DO KIN
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Uwaga!
Podwójne zaproszenie do kina „Luna” otrzymuje
p. Antoni Wąsik z Oświęcimia,
a do DKF-u „Reksio”
p. Maria Palka z Oświęcimia.

Gratulujemy!
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„Słowo-obrazruch-wrażenie”
Do udziału w trzeciej
edycji warsztatów teatralnorecytatorskich pn. „Słowoobraz-ruch-wrażenie” zaprasza Stowarzyszenie Dom
Otwarty oraz Oświęcimskie
Centrum Kultury. Warsztaty
przygotowano dla młodzieży
oświęcimskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjal-

Konsul Generalny
Republiki Federalnej
Niemiec, dr Thomas
Gleaser ponownie
zawitał do Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w
Oświęcimiu. Po raz
kolejny przywiózł
także dary, które
wzbogacą – całkiem
już spore – zbiory
Biblioteki PWSZ.
Fot. maki

nych, nauczycieli, osób zainteresowanych sztuką żywego słowa oraz pracujących na
co dzień z recytatorami i grupami teatralnymi. Spotkania
– prowadzone przez specjalistów z dziedziny sztuki żywego słowa, aktorów, wykładowców Państwowej Wyższej
Szkoły Teatralnej w Krakowie – będą się odbywały w
marcu i kwietniu w OCK.
Zajęcia poprowadzą: Monika Jakowczuk – aktorka Narodowego Starego Teatru w
Krakowie, logopeda, wykładowca PWST w Krakowie;
Monika Babecka – aktorka,
prof. PWST w Krakowie; Anna
Nowicka – aktorka Teatru im.
Solskiego w Tarnowie, współpracująca z krakowskimi scenami niezależnymi.
Uczestnicy warsztatów
pracować będą w dwóch gru-

Pełne pudło książek
Pełne pudło książek to

blisko pół tysiąca nowych

krótką dedykację dla stu-

osobisty podarunek konsu-

książek w języku niemiec-

dentów. Każda jego wizyta

la, z własnej biblioteczki,

kim. Do Biblioteki PWSZ

upływa zawsze w bardzo

który sprawił, że studenci

trafił imponujący zbiór

serdecznej atmosferze, tak

filologii germańskiej będą

słowników, albumów, ency-

było i tym razem. Dr Gle-

mogli pogrążyć się na przy-

klopedii, literatury pięknej

aser wie, że u nas książki

kład w lekturze pięknie wy-

oraz płyt CD, kaset magne-

będą należycie wykorzy-

danych „Dzieł” Goethego,

tofonowych i wideo z zakre-

stane. Bardzo nas cieszy

a także wielu nowych,

su historii, języka i kultury

taka hojność i tak praktycz-

atrakcyjnych pozycji wy-

Niemiec – publikacje o

ne podejście do tematu i

dawniczych. Niemieckie

wartości ponad 20 tysięcy

własnych zasobów – infor-

książki zostaną zaopatrzo-

złotych to dar przekazany

muje Iwona Sobala, dyrek-

ne specjalną pieczęcią,

w 2006 roku przez Instytut

tor Biblioteki PWSZ w

przywiezioną przez dokto-

Goethego w Bonn.

Oświęcimiu.

ra Gleasera.
Podczas

10 marca!
Szczegółowych informacji o warsztatach udziela i
przyjmuje zgłoszenia chętnych, do 20 lutego, Maria
Kwaśniak, OCK, tel. 033 842
44 61. Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność
zgłoszeń. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Projekt jest realizowany
przy wsparciu finansowym
Miasta Oświęcim.
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18|Głos Ziemi Oświęcimskiej

gość skreślił też kilka waż-

inauguracji

zyty konsul kilka książek

nych zdań w Kronice Bi-

roku akademickiego szczo-

opieczętował sam, wpisał

blioteki.

dry dyplomata przywiózł

również do jednej z nich

Dr

Thomas

Gleaser,

goszcząc po raz trzeci w mu-

pach liczących nie więcej niż
25 osób. Pierwsze zajęcia już

Niemiecki

– Podczas ostatniej wi-

Dyrektor
Sobala
przegląda
nowe
książki
Fot. maki

rach oświęcimskiej uczelni,
brał również udział w obchodach 62. rocznicy oswobodzenia KL Auschwitz i miasta Oświęcim. Warto pamiętać, że budynek PWSZ ma
wpisaną tragiczną historię w
swoje istnienie – w okresie
tworzenia obozu koncetracyjnego przetrzymywano w
podziemiach

pierwszy

transport polskich więźniów politycznych z więzienia w Tarnowie.
maki

GŁOŚNIK KULTURALNY

Tatry w obiektywie
Autorzy wystawy, mieszkańcy Krakowa, są miłośnikami górskich wędrówek i fotografii. Obiektyw aparatu
kierują w stronę gór, pejzaży. Plonem ich pasji jest kilkanaście tysięcy zdjęć z Tatr Wysokich, Bielskich i Zachodnich. Ponadto z Beskidów, Pienin i Krakowa. W pokaźnych zbiorach Oli i Eryka
znajduje się również ponad 200 wysokiej
jakości panoram, w tym o rozdzielczości
ponad 40 milionów pikseli...

Do 28 lutego
w Oświęcimskim
Centrum Kultury
będzie prezentowana wystawa
fotografii Oli
Pelc-Bartosz
i Eryka Bartosza
pt. „Tatry w
obiektywie Oli
i Eryka”.

I po graniu…
Po raz piętnasty zagrała Wielka

kazała do oświęcimskiego sztabu ponad

Wolontariusze mogli posilić się

Orkiestra Świątecznej Pomocy pod

5 tysięcy zł, oprócz kwesty ulicznej od-

wspaniałymi wypiekami przekazany-

egidą Jurka Owsiaka. Sztab miejski

była się również loteria i licytacja.

mi przez cukiernię „Kołaczek” i cu-

działający w Oświęcimskim Centrum

W sali widowiskowej OCK zagra-

kiernię „Malik”. Nad bezpieczeń-

Kultury zebrał tego dnia 49.747,68 zł.

ły natomiast zespoły: „Banshee” z

stwem wolontariuszy czuwali poli-

Środki finansowe zbierane były w ca-

Krakowa, „Traffic Jam” z Zatora, „two-

cjanci KPP w Oświęcimiu oraz

łej Polsce na zakup aparatury służącej

tones” i „Holm” z Oświęcimia.

strażnicy Komendy Straży Miejskiej

ratowaniu życia dzieci poszkodowa-

Do finału w grodzie nad Sołą włą-

nych w wypadkach, w tym również na

czyło się wielu ludzi dobrego serca.

„Światełko do nieba” zaświeciło

naukę udzielania pierwszej pomocy.

Kwotę zebraną w mieście wzbogaci-

pełnym blaskiem, dzięki wsparciu

Pieniądze z tegorocznego finału prze-

ła zbiórka przeprowadzona w Komen-

firm „Plantpol”, „Bo-Mark” oraz „Su-

znaczone będą również na pomoc oso-

dzie Powiatowej w Oświęcimiu, w

rex”. Pokaz ogni sztucznych przygo-

bom dorosłym chorym na cukrzycę.

czterech sklepach sieci „Żabka” oraz

towany przez firmę „Surex” z Bielska-

Podczas 15. Finału WOŚP na ulice

pieniądze przekazane przez uczniów

Białej był piękny i niepowtarzalny.

Oświęcimia wyruszyło z puszkami 155

Szkoły Podstawowej nr 4 i 5 w Oświę-

Oświęcimskie Centrum Kultury –

wolontariuszy – młodzież z oświęcim-

cimiu, a także Miejskiego Gimnazjum

organizator 15. Finału WOŚP w

skich szkół kwestowała w różnych rejo-

nr 2 w Oświęcimiu.

Oświęcimiu – składa wszystkim lu-

nach miasta. Również mieszkańcy Po-

W holu OCK działał sklepik WOŚP,

lanki Wielkiej i Poręby włączyli się do

a na placu przed budynkiem przepro-

finału. W Polance Wielkiej, która prze-

wadzona została akcja „Strefa Serca”.

w Oświęcimiu.

dziom dobrego serca serdeczne podziękowania.
adam
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Fotografie

Na chandrę
Ogólnopolski Konkurs Literacki
„Pisanie dobre na chandrę”, organi-

Do 20 lutego w Oświęcimskim

zowany przez Oświęcimskie Centrum

Centrum Kultury będzie prezento-

Kultury, cieszy się dużą popularnością

wana wystawa fotografii Barbary

wśród piszących w całej Polsce. Od

Kociszewskiej pt. „Fotografie”.

wielu już lat daje możliwość wypowiedzenia się, młodzieży i dorosłym, na
tematy im bliskie i ważne, podzielenia się swoimi spostrzeżeniami o otaczającej rzeczywistości.
„Pisanie dobre na chandrę" – po raz
pierwszy zorganizowane w 1992 roku
– miało zasięg miejski. Rokrocznie
wzrastała ilość jego uczestników oraz
liczba nadsyłanych prac. Zainteresowanie piszących spowodowało, iż z czasem przekształciło się ono w konkurs o
zasięgu rejonowym, by dalej objąć swoim oddziaływaniem województwo, te-

Autorka zdjęć pochodzi z Oświęcimia.
Interesuje się fotografią, grafiką warsztatową, wyobraźnią artystyczną dzieci
oraz historią sztuki. Jest absolwentką
Państwowego Ogólnokształcącego Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku Białej (dyplom w 2004 roku w zakresie form
użytkowych – tkactwa artystycznego)
oraz Akademii Jana Długosza w Częstochowie na Wydziale Wychowania Artystycznego, kierunek: Edukacja artystyczna – sztuki plastyczne.
adam

ren Polski południowej, a w konsekwencji w 1999 roku całą Polskę.
Do udziału w XI edycji konkursu
ponad 140 autorów z całej Polski na-

Mistrz ortografii 2007

desłało do OCK ponad 900 utworów
poetyckich i pisanych prozą. W 2005
roku swoje prace zgłosiło 369 autorów ze 179 miejscowości – nadesłano

Oświęcimskie Centrum Kultury
zaprasza młodzież szkół gimnazjal-

500 uczestników z gimnazjów i szkół
średnich z terenu całego powiatu
oświęcimskiego, natomiast w 2001

387 zestawów prac (259 w kategorii

nych i ponadgimnazjalnych z

roku – ponad 300 z dwudziestu jeden

poezji i 128 w kategorii prozy). To re-

terenu powiatu oświęcimskiego do

szkół. I tak dalej, i tak dalej…

kordowa liczba uczestników w skali

udziału w XIV Konkursie Ortogra-

dotychczasowych edycji „Pisania dobrego na chandrę".

ficznym „Mistrz ortografii 2007”.

Organizatora konkursu – Oświęcimskie Centrum Kultury cieszy fakt,
iż rokrocznie tak wielu młodych ludzi pragnie zmagać się z zawiłościa-

Z roku na rok wzrasta ranga konkursu wśród innych tego rodzaju

Historia konkursu sięga 1994

mi naszej mowy ojczystej. Począwszy

przedsięwzięć odbywających się w

roku, kiedy to w ówczesnym Zakła-

od pierwszej edycji imprezy do trzy-

Polsce. W pracach jury biorą udział

dowym Domu Kultury spotkało się

nastej, w 2006 roku, w konkursowe

specjaliści: filolodzy, krytycy, poeci.

78 uczniów szkół podstawowych z

szranki stanęły 3744 osoby. Wielu

W 2005 roku byli to: Marcin Hałaś –

terenu Oświęcimia. W roku kolejnym

miłośników polszczyzny co roku pró-

kulturoznawca, poeta, krytyk literac-

chętnych do zmierzenia się z zawi-

buje swoich sił w „Mistrzu ortogra-

ki; Marian Kisiel – poeta, krytyk lite-

łościami polskiej mowy, nie tylko z

fii”. Uczestników ogranicza tylko

racki, Adam Ziemianin – poeta.

terenu miasta, było już 254. W 1996

wiek (12-20 lat) oraz... uzyskanie ty-

Wybrane teksty nagrodzonych i

roku do konkursu zaproszona zosta-

tułu „Mistrza ortografii” w którejś z

wyróżnionych autorów publikowane

ła młodzież szkół średnich, tworząc

poprzednich edycji imprezy.

są w Antologii „Pisanie dobre na chan-

drugą, oddzielną kategorię konkur-

W tym roku spotkanie eliminacyj-

drę”. Prace przyjmowane są do 11

sową. Natomiast w piątej edycji zma-

ne odbędzie się 5 marca o godz. 14:00

czerwca.

gań ortograficznych teksty konkur-

w OCK, przy ul. Śniadeckiego 24. Pi-

Zapraszamy do udziału w konkur-

sowe zostały ujednolicone. Ucznio-

semne zgłoszenia przyjmowane będą

sie i do zapoznania się z jego regula-

wie szkół podstawowych i średnich

w nieprzekraczalnym terminie do 23

minem, który dostępny jest w OCK i

pisali ten sam tekst.

lutego.

na stronie http://www.ock.org.pl/.
adam
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VII

Konkurs

Ortograficzny

„Mistrz ortografii” zgromadził prawie

adam

GŁOŚNIK KULTURALNY

Teatralna kultura
Towarzystwo Kultury Teatralnej

teatr jednego wiersza, łączenie słowa

wanie monodramu – którego uczest-

ogłasza 52. Ogólnopolski Konkurs

mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem,

nik nie prezentował w poprzednich

ruchem, rekwizytem); czas występu

bądź innych konkursach; zgłoszenie

nie może przekroczyć 7 minut. W Tur-

poprzez złożenie wypełnionej karty

jubileuszu 100-lecia Towarzystwa

nieju Teatrów Jednego Aktora obowią-

zgłoszenia w poniżej podanym termi-

Kultury Teatralnej pod patronatem

zuje przygotowanie spektaklu w opar-

nie we wskazanej placówce kultural-

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa

ciu o dowolny materiał literacki (do 30

no-oświatowej, w szkołach.

Recytatorski w roku obchodów

min). Repertuar Turnieju Poezji Śpie-

Spotkania finałowe odbędą się w

wanej obejmuje 3 utwory śpiewane i 1

następujących terminach: turniej A i B

recytowany; uczestnik wykonuje 2

31 maja-3 czerwca (Gdynia), turniej C

utwory śpiewane, 1 utwór recytowa-

14-16 czerwca (Zgorzelec), turniej D

Konkurs jest imprezą otwartą – dla

ny; łączny czas występu nie może prze-

20-22 czerwca (Włocławek – wcze-

uczniów szkół ponadgimnazjalnych

kroczyć 10 minut. Podane zasady tego

śniej warsztaty).

oraz dorosłych. Prowadzony będzie w

turnieju obowiązują do przeglądów wo-

Organizatorem eliminacji miej-

formie czterech odrębnych turniejów.

jewódzkich włącznie. W spotkaniu fi-

skich i powiatowych w Oświęcimiu

Repertuar Turnieju Recytatorskiego

nałowym nie jest wymagana recytacja.

jest Oświęcimskie Centrum Kultury.

obejmuje 3 utwory w całości lub frag-

Konkurs prowadzony będzie w

Zgłoszenia do udziału w eliminacjach

mentach: 2 utwory poetyckie oraz pro-

drodze wielostopniowych przeglą-

miejskich przyjmowane będą do 7

zę; uczestnik wykonuje prozę i 1 utwór

dów: środowiskowych, miejskich,

marca. Eliminacje odbędą się 22 mar-

poetycki; łączny czas wykonania nie

gminnych, powiatowych i/lub rejono-

ca o godz. 14:30 w OCK. Zgłoszenia

może przekroczyć 10 minut. Repertu-

wych – według ustalenia wojewódz-

do udziału w eliminacjach powiato-

ar Turnieju „Wywiedzione ze słowa”

kiego organizatora konkursu, woje-

wych przyjmowane będą do 15 mar-

jest dowolny (np. wiersz lub jego frag-

wódzkich, spotkań finałowych. Wa-

ca. Eliminacje odbędą się 2 kwietnia

ment, monolog literacki, collage tek-

runki uczestnictwa to przygotowanie

w OCK.

stów); dowolna forma prezentacji (np.

interpretacji repertuaru lub zrealizo-

Narodowego oraz Ministerstwa
Edukacji i Nauki.

adam
kreuje zjawiska realne i fantastyczne

„Intermundi”

oraz buduje nowe, momentami odrealnione, aczkolwiek prawdziwie piękne,
czasami programowo destrukcyjne, na

Zapraszamy na wystawę prac

pewno zagadkowe, przepełnione nie-

młodego krakowskiego artysty,

zwykłymi postaciami, symbolami, ale-

Tomasza Wełny, pt. „Intermundi” –

goriami rzeczywistości. Bliski jest mu

wernisaż 24 lutego o godz. 18:00

baśniowy świat, świat magii, unosze-

w galerii „Tyle światów” Oświęcim-

nia się w przestworzach, żywych barw,
pozbawionych monotonii kształtów,

skiego Centrum Kultury.

otwartych przestrzeni, konstrukcji o
uciekającej realności i rozpływających

Tomasz Wełna prezentował swoje

się w swym istnieniu. Za swych mi-

prace już od 1997 roku na 11 wysta-

strzów uważa artystów starożytności

wach indywidualnych. W Oświęcim-

i renesansu oraz Ryszarda Horowitza

skim Centrum Kultury jest to jego trze-

i Zdzisława Beksińskiego.
Tomasz Wełna, rocznik 1980, jest

cia indywidualna wystawa. Wcześniejsze to „Kamienie czasu” i „W

prywatnych kolekcjach w Polsce,

absolwentem Wydziału Grafiki kra-

poszukiwaniu słońca”. Jest on laure-

Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Austra-

kowskiej Akademii Sztuk Pięknych –

atem międzynarodowego konkursu

lii i Stanach Zjednoczonych.

dyplom w Pracowni Książki. Od 2004

grafiki komputerowej miesięcznika

Artysta wypowiada się w wielu

roku pracuje w Akademii Sztuk Pięk-

„It's Art Magazine”, zdobywcą I miej-

technikach, często łącząc je dla przy-

nych w Krakowie. Wystawa prac To-

sca w ogólnopolskim konkursie pla-

wołania obrazów ze świata wyobraź-

masza Wełny prezentowana będzie w

stycznym Urzędu Marszałkowskiego

ni i uzupełniając komponowaną przez

OCK do 18 marca.

w Opolu. Jego prace znajdują się w

siebie muzyką. W swoich pracach

maki

Głos Ziemi Oświęcimskiej |21
21

GŁOŚNIK KULTURALNY

Wizjonerzy
z pasją

Graficzny znak
rozpoznawczy
Konkurs graficzny na opracowanie
ekslibrisu to kolejna propozycja Miej-

Otwarcie MDSM nastąpiło w 16.

skiej Biblioteki Publicznej dla uzdol-

rocznicę podpisania układu o podsta-

nionych mieszkańców Oświęcimia.

wach normalizacji stosunków między

Książnica zaprasza do spróbowania

Polską a RFN – 8 grudnia 1986 roku.
W rzeczywistości historia tej instytu-

swoich sił w tworzeniu graficznego

cji jest jednak o wiele dłuższa – inau-

znaku własnościowego MBP, który ma
uświetnić obchody 60-lecia placówki.
Konkurs ma charakter otwarty. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość
projektów graficznych dotąd niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach. Aby nie ograniczać twórczej ekspresji artystycznej, przyjmowane będą
prace w dowolnym kształcie, mogą być
też wykonane dowolną techniką, o wymiarach nie większych jednak niż 15 x 15
cm. Znak graficzny powinien także zawierać nazwę biblioteki i napis EX LIBRIS
lub EKSLIBRIS. Projekty na konkurs
można składać do Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kopernika 2, osobiście
lub nadesłać droga pocztową w terminie
do 23 listopada br. Zwycięzcę konkursu
wyłoni jury powołane przez organizatora, który przewiduje przyznanie jednej nagrody rzeczowej oraz wyróżnień. Rozstrzygniecie konkursu i rozdanie nagród
planowane jest w grudniu tego roku.
Dyrekcji biblioteki zależy, by znak nawiązywał do charakteru i funkcji instytucji, a jednocześnie uwzględniał historię
lub współczesność miasta. Ekslibris ma
być wykorzystywany w wydawnictwach
i materiałach promocyjnych, na stronie internetowej, przy okazji wydarzeń oraz organizowanych przez MBP imprez.
Ekslibris ma dopełniać rangę ważnego dla MBP jubileuszu 60-lecia powstania placówki, który przypada na rok 2008.
Szczegółowy regulamin konkursu
znajduje się na stronie internetowej

Upłynęło 20
lat od chwili
uroczystego
otwarcia w
Oświęcimiu

dzona została wieloletnimi staraniami
grupy ludzi dobrej woli. Oczywiście początki nie były łatwe, nie obyło się bez
spięć. Szczególne kontrowersje budziła lokalizacja ośrodka. Dyskusje na ten
temat umilkły dopiero we wrześniu
1981 roku, kiedy położono kamień wę-

Międzynarodowego Domu

gielny pod Dom Spotkań. Na efekt koń-

Spotkań Młodzieży – wspól-

Akcja Znaków Pokuty i miasto Oświę-

nego przedsięwzięcia Polaków i Niemców. Tylko
wizjonerzy,
w których

cowy trzeba było jednak czekać jeszcze
5 lat. W 1994 niemiecka organizacja
cim wspólnie stworzyli polsko-niemiecką Fundację na rzecz MDSM, która działa do chwili obecnej.
– Staramy się, żeby w Fundacji
MDSM nie było podziału na dwie strony: polską i niemiecką, żeby była to
po prostu fundacja polsko-niemiecka.
Nauczyliśmy się przez te lata prowadzić często bardzo trudne rozmowy i

wyobraźni
zrodziła się

nadal uczymy się rozumienia siebie

idea Domu,
mogli przy-

Dom Spotkań, który udowodnił nie je-

puszczać,
jak nieoce-

nawzajem. Dobrze, że mamy tu w
Oświęcimiu, w pobliżu KL Auschwitz,
den raz, że jest dobrym lekarstwem
na wszelkie napięcia: inspiruje do zbliżenia, pojednania, przebaczenia. Wierzymy, że wpajając te wartości mło-

nioną rolę
odegra ta

dym ludziom, nie tylko Polakom i

instytucja
w kolejnych

Bartuś, przewodnicząca zarządu Fun-

dwóch dekadach istnienia.

Niemcom,

pomagamy

zbudować

lepszą przyszłość – wyjaśnia Alicja
dacji na rzecz MDSM.
Dziś wkład MDSM w edukację i
wychowanie młodzieży oraz pojednanie znalazł uznanie w wielu środowiskach w Polsce i na świecie. Co roku

www.mbp.oswiecim.pl/.
maki
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guracja działalności MDSM-u poprze-

odwiedzają Dom Spotkań tysiące mło-

GŁOŚNIK KULTURALNY
Szuster, dyrektor MDSM. Od
roku 2000 przy Fundacji na
rzecz MDSM działa również
Fundusz Stypendialny im. Stanisława i Marii Neumannów
przeznaczony na wspieranie
młodych ludzi z Oświęcimia,
którym sytuacja finansowa
uniemożliwia dalszą naukę na
wyższych uczelniach. Co roku
przyznaje on bezzwrotne stypendia młodym i zdolnym
oświęcimianom.
W ramach obchodów roku
jubileuszowego w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży przygotowano szereg
imprez edukacyjnych i kulturalnych, w których z entuzjazmem uczestniczyli mieszkańcy grodu nad Sołą. I Międzydych i starszych osób z całego

narodowe Biennale Plakatu

globu. Dom niezłomnie, z wiarą

Społeczno-Politycznego

i przekonaniem buduje nową,

przedsięwzięcie artystyczne z

lepszą rzeczywistość. Przy-

udziałem grafików z kraju i za-

świeca mu koncepcja pedago-

granicy, letni Festiwal Kultur z

giczna „Auschwitz jako miejsce

Teatrem Ósmego Dnia i spek-

nauki”, przez którą zachęca się

taklem „Arka” był kulminacją

młodych ludzi do udziału w wy-

artystyczną całorocznych ob-

mianie młodzieżowej, semina-

chodów

riach tematycznych i projektach

MDSM. Na zakończenie roku

warsztatowych. W realizacji tej

jubileuszowego otwarto wysta-

koncepcji każdorazowo pra-

wę „Inne oblicze świata”, za-

cownicy MDSM podkreślają

kładającą odzwierciedlenie

istotną rolę byłych więźniów.

kwintesencji

To dzięki ich autorytetowi i

MDSM, jaką są spotkania po-

przyjaźni, którą obdarzyli Dom
Spotkań, przekazywanie praw-

Jubileuszowe spotkania w MDSM
Fot. Kliw

to

jubileuszowych

działalności

koleń, podczas których świadkowie Auschwitz przekazują

dy o Auschwitz nabiera wyjąt-

prawdę historyczną młodym

kowego charakteru.

ludziom. Wystawa ta będzie

– Nie zapominamy o służeb-

prezentowana kolejno w Cen-

nej roli Domu Spotkań wobec

trum Kultury Żydowskiej w

mieszkańców Oświęcimia. Ta-

Krakowie, w poszczególnych

kie projekty, jak Dzień Otwar-

landach niemieckich, w siedzi-

tych Drzwi, Krakowski Salon

bach Fundacji Friedricha Eber-

Poezji, Rozmowy o tolerancji,

ta – głównego sponsora wysta-

Spotkania z filozofią czy Spo-

wy – w Bonn i Berlinie oraz w

tkanie Dobrych Duchów na sta-

Kassel i Dreźnie. Planowana

łe zagościły w kulturalnym ka-

jest też prezentacja w siedzi-

lendarzu Oświęcimia. Jeste-

bie Parlamentu Europejskiego

śmy dumni z faktu, że w

w Brukseli oraz w siedzibie Or-

wernisażach naszych wystaw

ganizacji Narodów Zjednoczo-

bierze udział coraz więcej

nych w Genewie.

mieszkańców – mówi Leszek

Kliw
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W długie
zimowe wieczory
Nie wspominając już o tym, że

Wiele rodzin – czy to w kamieni-

domina, chińczyka, warcaby czy lo-

ówcześni lekarze lansowali pogląd, w

cach, czy dworach, zasiadało wów-

teryjkę. Zabawy z kartami uważano

myśl którego nie powinno

czas przy stole w kręgu

w większości szanujących się rodzin

się zarywać nocnych go-

Pamiętnikarze,
autorzy listów

naftowej lampy, aby odda-

za mało pedagogiczny sposób spę-

wać się lekturze. Był to

dzania czasu. Chyba że pan domu za-

jednak zwykle nieznany

praszał raz na jakiś czas kilku przyja-

i zapisków
epoki niejedną

nam dziś sposób korzy-

ciół na partyjkę winta, kanasty, bezi-

stania z tej intelektualnej

ka czy też – już w pierwszych latach

przyjemności. Najczęściej

dwudziestego stulecia – na wchodzą-

ojciec rodziny, czy któreś

cego w modę bridża. Panowie zajmo-

z prawie dorosłych już

wali wówczas salonik czy gabinet

opisom,
w jaki sposób

dzieci czytało obecnym na

pana domu, a domowe niewiasty dba-

głos jakąś popularną w

ły, by grającym nie zabrakło ciepłych

tamtych czasach książkę.

napojów i przekąsek.

w czasach
naszych pra-

Inni słuchali lektury, zaj-

Wiele pań domu zapraszało co pe-

mując się – w przypadku

wien czas grono serdecznych znajo-

kobiet – rozmaitego ro-

mych na wieczorne spotkania niema-

dzaju ręcznymi robótkami

jące z rozmysłu zbyt uroczystego cha-

– od reperowania bielizny

rakteru. Czasem panie zbierały się po

ostatnie
godziny dnia.

poczynając, na haftach czy

kolacji, aby przy herbacie, konfiturach

szydełkowych robótkach

i ciasteczkach porozmawiać swobod-

kończąc (kobiety), czy też

nie w swoim gronie. Mężczyźni zło-

Nocnych
marków

stawianiu

dzin, przynajmniej niezbyt
często. Stąd też wraz z wybiciem godziny 22.00 większość naszych przodków
udawała się na spoczynek.
Jednocześnie starano
się zakończyć wszystkie
domowe zajęcia do kolacji,
do której zasiadano zwykle
pomiędzy 18.00 a 19.00. Pozostawały jeszcze prawie
trzy wolne godziny... Czy
rzeczywiście zajmowano
się wówczas – jak wtedy
mawiano – „miłym niepróżnującym próżnowaniem”?
Niekoniecznie, autorzy
wspomnień z tamtych czasów – bez względu na to, czy
należeli do sfery mieszczańskiej, inteligenckiej, szlacheckiej czy arystokratycznej, wymieniali rozmaite
zajęcia, którym oddawano
się wieczorami w domowym zaciszu.
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wzmiankę
poświęcili

dziadków
spędzano

było chyba
w tamtych
czasach
nie za wielu.

pasjansów

śliwie nazywali te spotkania „biesia-

(mężczyźni). Niekiedy ro-

dami plotkarek”, niekoniecznie jed-

dzice, chcąc nagrodzić

nak

młodsze dzieci za dobre

Estreicherówna, pochodząca ze słyn-

zachowanie w ciągu dnia,

nej profesorskiej rodziny, pisała w

przeznaczali trochę czasu

swoich wspomnieniach, że matka jej,

na granie z pociechami w

Stefania z Grabowskich Estreichero-

rozmaite gry w rodzaju

wa, dwa razy w miesiącu zapraszała

tak

być

musiało.

Maria

KADRY PAMIĘCI
Handel i film

wieczorami żony kolegów męża.

dekorację z jedwabnych albo wo-

Profesorowe rozmawiały wów-

skowych kwiatów (tego rodzaju

czas o rozmaitych społecznych

ozdoby były wówczas w modzie).

kwestiach, planowały filantropij-

Potrafiła też zaproponować – i co

Szczupła, smagła, w średnim wieku.

ne przedsięwzięcia, a na zakoń-

ważne – naszkicować czy upiąć z

Mieszkająca w nieistniejącym już małym

czenie spotkania nawet muzyko-

materiału nowy fason starej suk-

domku obok kina przy placu Kościuszki. Nie

wały. Stefania grała dobrze na

ni albo inaczej ozdobić kapelusz,

jestem pewien jej nazwiska, więc go nie

fortepianie, a dwie spośród pań

tak aby wyglądał jakby dopiero

wymienię... Trudniła się obnośnym han-

bywających w jej domu – profeso-

co został zdjęty z wystawy mod-

dlem towarami branży wszelakiej, z do-

rowa Kuczyńska i żona docenta

niarki. Nic dziwnego, że jej wie-

stawą do domu. Bywała u nas często z po-

Krogulskiego – nieźle grały na

czorki cieszyły się ogromnym po-

czątkiem lat 50. minionego wieku – a to z

skrzypcach. Stworzyły więc trio

wodzeniem i nawet panny, któ-

wzorzystą sukienką dla pani mecenasowej,

wykonujące całkiem nieźle utwo-

rych rodzice nie bywali w domu

a to z „zagranicznym” krawatem dla pana

ry klasyczne, co gromadziło w sa-

doktora Mohra, prosiły zaprzy-

mecenasa lub „wspaniałymi” bucikami dla

lonie Estreicherów wszystkich

jaźnione z Marią koleżanki, aby

panicza, to nic, że o dwa numery za duży-

członków licznej rodziny (Stefa-

je tam wprowadziła.

mi... Noga dziecku przecież rośnie! Cytaty

nia i jej mąż Karol mieli siedmio-

Niektóre muzykalne rodziny

dosłowne... Były to rzeczy używane, ale

spędzały czas po kolacji grając i

„prawie jak nowe”! Z branży spożywczej

Dorastające panny czy mło-

śpiewając. Tak było w domu ma-

miewała holenderskie kakao lub szwaj-

dzieńcy, którzy już zdali maturę,

estro Teodora Mireckiego, który

carską czekoladę, towary w tamtych latach

również za zezwoleniem rodzi-

przez kilka dziesiątków lat pro-

niewyobrażalnie rzadkie i luksusowe. Mo-

ców mogli zapraszać wieczorami

wadził w Krakowie wielce ce-

gła też dostarczyć praktyczną szafkę do

swoje towarzystwo. Panny przy-

nioną szkołę śpiewu. Uczęszcza-

kuchni i wspaniały wieszak do przedpoko-

chodziły – jak nakazywał ówcze-

ła tam obdarzona dobrymi głosa-

ju. Miewała również, ale sporadycznie i z

sny obyczaj – w towarzystwie

mi młodzież z mieszczańskich i

wielką ostrożnością, „dolary do zbycia”, za

matek czy starszych krewnych

inteligenckich rodzin, nie mając

handel którymi groziły niewyobrażalnie

podejmowanych w sąsiednim po-

na myśli przyszłej artystycznej

srogie kary.

koju przez panią domu, tak aby

kariery, ale raczej zdobycie pew-

Skoro bywała u nas tak często, widocz-

młode dziewczęta mogły chwilę

nej muzycznej kultury i umiejęt-

nie jej handlowa oferta miała wzięcie i

we

ności potrzebnych do

oczekiwany przez nią odzew. Od wielu lat

gronie.

zaprezentowania się

już nie żyje, ale wciąż ją „spotykam i widu-

Maria z Mohrów

w salonach. Chociaż

ję”, oglądając film Andrzeja Munka „Pasa-

Kietlińska, krakow-

Teodor

i

żerka” z 1961 roku. Przebrana za obozową

ska pamiętnikarka,

jego żona – również

więźniarkę stoi w gromadzie innych więź-

wspominając swoją

śpiewaczka – udzie-

niarek-statystek na placu apelowym, do-

młodość przypada-

lali w ciągu dnia lek-

brze widoczna w bliskim ujęciu. Podobnie

jącą na lata sześć-

cji, w wolnych chwi-

jak kilku innych „aktorów” w tym filmie –

dziesiąte XIX stu-

lach

znajomych z miasta.

lecia, z niejakim

swym równie muzy-

O samym filmie, arcydziele Munka. Za-

rozrzewnieniem

kalnym potomstwem

wiera on jedną z najbardziej przejmujących

– dla czystej przy-

i dramatycznych – choć pozornie bez żad-

jemności.

Czasem

nej ekspresji – scenę w filmowym zapisie,

na wieczornym mu-

jakże bogatym, obozowej martyrologii. Na

zykowaniu u Mirec-

placu przed Ścianą Śmierci stoi ogromny

kich bywali ich naj-

wóz służący do transportu zwłok. Z jednej z

lepsi

uczniowie,

jego burt opada, wykwita martwą bielą i

traktując zaprosze-

bezwładem kiść dłoni. Nadzorca z chłodną

nie ze strony profe-

obojętnością trzymanym kijem strąca ją w

sora czy jego żony za

głąb wozu, na niewidoczny stos rozstrzela-

wielkie wyróżnienie.

nych. Banalność śmierci i zbrodni, ład i po-

ro dzieci).

zabawić

się

własnym

przywoływała

na

kartach swych zapisków

atmosferę

tamtych

panień-

skich wieczorków.
Maria obdarzona
talentem dekoratorskim doradzała
wówczas

znajo-

mym pannom, jak
tanim

kosztem

przystroić

pokój,

inaczej upinając firanki, czy układając

BOGNA WERNICHOWSKA
absolwentka
Wydziału Prawa UJ,
krakowska dziennikarka,
autorka wielu książek
o tematyce historycznoobyczajowej.
Pasjonują ją
„rzeczy dawne”
oraz wszystko,

Mirecki

śpiewali

ze

rządek okrutnego świata. Milczący krzyk...

co niezwykłe
i tajemnicze...
Bogna Wernichowska

Andrzej Winogrodzki
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Druty ciotki Danuty
Robótki ręczne – kiedyś podstawo-

Kobiet@ w sieci (24)

dla miłośników

wa umiejętność kobiety, która musia-

robótek

ła coś własnoręcznie wyczarować, aby

nych. Można też

wyglądać nieco inaczej niż dyktowała

kupić wiele ga-

szara ulica. Polki słynęły z tego, że

tunków włóczek,

choć nic nie było w sklepach, chodziły

kiedyś

ciekawie ubrane. Podczas ostatnich

stępnych lub po-

porządków na pawlaczu znalazłam

wodujących se-

stare zbiory wzorów szydełkowych,

rię westchnień

wycinki z gazet, o których kiedyś mó-

przed półką w

wiło się „kolorowe” i pojedyncze ka-

Peweksie, kiedy

talogi zagraniczne, podarowane przez

miało się w kie-

kogoś, zdobyte nie wiadomo jakimi

szeni majątek w

sposobami. Przypomniałam sobie

postaci 5 $. Nie

moje swetry dziergane z resztek

brakuje akceso-

włóczki, prute i robione na nowo. Nie

riów,

wiem, czy dziś umiałabym porządnie

kupowanych „spod

trzymać druty lub operować szydeł-

lady”. Serwisy robótkowe są bardzo

mamy czy innych kobiet, nie przy-

kiem, choć kiedyś robiłam to szybko,

popularne, z ich twórcami i bywalca-

puszczałam, że pewnego dnia będę

mechanicznie, oglądając telewizję

mi można korespondować i rozma-

siedzieć przed monitorem, oglądać

czy nie przerywając rozmowy z kimś.

wiać przez Gadu-Gadu. A przede

strony z całego świata i pisać na ten

I jeszcze ta myśl, że w sklepie można

wszystkim nauczyć się czegoś, ponie-

temat. Technika rozwinęła się niewy-

całkiem tanio kupić gotowe wyroby.

waż przedstawione są podstawy szy-

obrażalnie, a szydełko, igła i druty

Ale pozostała jakaś nostalgia za tam-

dełkowania, haftowania, dziergania.

ciągle znajdują swoich miłośników.

tym czasem, którego było dość, aby

Poza tym są programy komputerowe

móc stworzyć niepowtarzalny sweter

do haftu krzyżykowego, dzięki któ-

Warto odwiedzić strony:

i odlotowy długi szalik, a z kieszeni

rym można przekształcić obraz we

www.makatka.pl,

wyjąć od czasu do czasu haftowaną

wzór do wyhaftowania (HaftiX, Aba-

www.gobelin.pl,

chusteczkę.

kan). Znajdzie się również coś na te-

www.skrzacik.now.pl/mojehafty.html,

mat makramy – mało o niej słychać,

http://makrama.republika.pl/wzory.htm,

choć była ogromnie popularna.

www.galplast.com.pl/.

Dziś nie trzeba już zdobywać książek ani polować na niepowtarzalne

ręcz-

niedo-

dawniej

wzory. Internet stworzył niesamowi-

Gdy w dzieciństwie uczyłam się

te możliwości wymiany doświadczeń

podstaw tych wszystkich sztuk od
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Kamila Drabek

POZNAJ OŚWIĘCIM
Dom Kultury ZChO według fotografii K. Błońskiego.
Karta wydana przez Biuro Wydawnicze „Ruch”, 1971 rok

DOM KULTURY

Wnętrze – hol Zakładowego Domu Kultury
według fotografii A. Stelmacha.
Karta wydana przez Biuro Wydawnicze „Ruch”, 1968 rok

Zakładowy Dom Kultury według fotografii A. Stelmacha.
Karta wydana przez Biuro Wydawnicze „Ruch”, 1968 rok

Oświęcimskie Centrum Kultury dzisiaj.
Fot. RC

Fotografie z kolekcji
Tadeusza Firczyka
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Europa Universalis III

Artur i Minimki

Reżyser
Leona Zawodowca
i Joanny
d’Ark robi

Realizacja tej bajki przez

Przez jakiś czas wszyscy zacierali ręce w

Bessona była wielkim zasko-

oczekiwaniu na najnowszą część cyklu Eu-

czeniem dla fanów krwawego i

ropa Universalis. W poprzednich odsłonach i

zimnego świata, jaki dotychczas

okresach czasowych zabawa była całkiem

podziwiać mogli w dziełach tego

udana i chyba można powiedzieć, że gra za-

reżysera.

niepokój

służyła sobie na miano jednej z najbardziej

może wzbudzać fakt, że nasze

realistycznych symulacji strategii czasu rze-

dziecko będzie oglądać jego baj-

czywistego. Niezwykle rozbudowane syste-

kę. Na szczęście „Artur i Mi-

my zarządzania i polityki stały się czasem ba-

Pewien

nimki” posiada wszystkie znamiona historyjki dla dzieci i
przyjęty został dość dobrze. Na
uwagę zasługuje także fakt, że
ową bajkę (jak i kilkach innych)
napisał Besson (!).

Divide et
impera!
Po raz
trzeci

rierą, która zniechęciła graczy do poznania
tej gry. A teraz ukazała się część trzecia.
Nowością jest graficzne przedstawienie
rozgrywki, które tym razem odsłania mapę
świata w wersji 3D. Do tego dołączono dość
duży „zoom”, a wszystko razem ładnie i pięk-

Mały Artur zafascynowany

nie spowalnia komputer... Choć gra mieści się na niecałej płycie

bajki...
Na szczę-

opowieściami babci, marzy jak

700 MB, to wymagania ma duże. Chyba komuś się nie chciało. W

każde dziecko o niesamowitych

trakcie „przybliżenia” połączonego z przemarszami wojsk i wojną

przygodach i fantastycznych

komp może się nieźle spocić, jeśli jest słaby. Podobny „bajer” sta-

ście to
naprawdę

krainach. Na podstawie opo-

nowi większe spectrum na pole gry. Niestety, gdy klikniemy na

wieści i wskazówek pozosta-

cokolwiek, na obraz wpakowuje się „okienko”, które zasłania po-

wionych w tajemniczej księdze

łowę owego „spectrum”. Jest to dość wnerwiające. Gdy przyzwy-

bajka

dziadka, malec samodzielnie

czaimy się do owych „ulepszeń”, gra oferuje kilka innych. Po pierw-

próbuje trafić na ślady opisanych krain. Ponieważ

sze usprawniono system zarządzania polityką kraju i możemy wy-

dom, w którym mieszka, samodzielnie utrzymuje jego

brać np. ustrój polityczny. Oprócz tego, jest coś w rodzaju głównych

babcia, brakuje na opłacenie wszystkich należności.

nurtów polityki i tutaj zadecydować możemy czy państwo ma bar-

W księdze jednak jest mowa o rubinach. Artur wyru-

dziej militarny, czy np. kolonizacyjny charakter. Miksując możli-

sza na poszukiwania.

wości, możemy ukierunkować rozwój kraju, tak jak nam pasuje.

Podstawowym zarzutem wobec produkcji jest

Wskaźniki przeznaczania funduszy i religii pozostały w sumie bez

chyba przewidywalność. Łatwo domyślić się, jak za-

zmian. Analogicznie jak w poprzedniej części przebiega także ko-

kończą się pewne wątki i zdarza się to kilka razy.

lonizacja nowych ziem. Podobnie ma się sprawa religii. W sumie

Choć produkt wydaje się oryginalny, to nie brakuje

niewiele nowego się tu dzieje, a stare wszyscy dobrze znają. To

w nim naiwnych nawiązań do znanych motywów fil-

tak jakby do warcabów dodać po dwa pionki, albo ja wiem...

mowych i oklepanych skojarzeń. Niektóre pomysły

Generalnie gra została zmieniona. Ciężko jednak stwier-

są dość dziwne, a może nawet śmieszne, jednak nie

dzić czy wyszło jej to na dobre, bo tak naprawdę różnic wiele nie

psuje to historii. Animacja jest ładna, aczkolwiek po-

ma, a te, które są, nie zmieniły podstawowych reguł, z jakimi

stacie Minimków wyglądają jak plastikowe zabaw-

mieliśmy do czynienia wcześniej. Dodatkowo gra dużo wymaga,

ki. Ot, garść uwag dla bajki reżysera, realizującego

a niewiele daje w zamian. Jeśli ktoś nie jest zdecydowany co do

„brutalne kino”.

kupna, ja nie będę go namawiał. Lepiej, jeśli najpierw zaopatrzy

Podsumowując, można powiedzieć, że jest to

się w jakieś demo i sam oceni. Szumu było wiele, a końcowy

udana bajka, a pewne zgrzyty w świetle takiego de-

produkt chyba miał „jechać” na wyrobionej opinii, bo sam w so-

biutu można puścić płazem. Przedstawiony świat po-

bie jest zupełnie przeciętny, a w świetle EU 2 wręcz mierny. I to

zwoli poczuć się najmłodszym uczestnikami uroczej

chyba tyle o EU 3 – osądźcie sami, ale nie spodziewajcie się

przygody, w jaką wplątał się tytułowy Artur.

fajerwerków.

Gatunek: familijny

Rozsądne wymagania sprzętowe:

Reżyseria: Luc Besson

Procesor: Pentium 4 2 GHz,

Scenariusz: Luc Besson

Pamięć: 1 GB RAM,

Zdjęcia: Thierry Arbogast

Grafika: 128MB (GeForce FX5700 lub lepsza)

Muzyka: Eric Serra
Czas: 102’
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Co oni wiedzą o kobietach?

Richard Bausch
„Dwa życia, dwie miłości”

Ile razy można opowiadać o życiu? Ile razy można o

była w konwenansach XIX-wiecznej Anglii, przykuta do łóżka

życiu czytać? A o miłości? Nie wiem. Tematy najbardziej banal-

obłożnie chorej matki, pielęgnująca również ojca, który powró-

ne z możliwych, ograne fabuły i powielone scenariusze mają

cił do domu po latach dalekich wypraw i niedługo umarł. Po

swoje grono wielbicieli. Ktoś nazwie ich „niewyrobionymi od-

śmierci rodziców mogła spełnić swoje marzenia i wyruszyć w

biorcami”, bo nie zachwycają się dziełem wyróżnionym ro-

świat. Wówczas było to bezprecedensowe zachowanie mło-

dzimą czy międzynarodową nagrodą na literę „N”. Być może

dej, samotnej kobiety. Sto lat później jej losy splatają się z

jestem jedną z tych niewymagających, bo co jakiś czas odnaj-

historią Lily, dziewczynki, a później kobiety poszukującej swo-

duje mnie prosta historia i z zaciekawieniem przemierzam set-

jego miejsca, przez lata piszącej sztukę teatralną o Mary. Obie

ki kartek, choć chwilę wcześniej rozmyślałam nad niemożno-

kobiety prowadzą dziennik i piszą listy. Pierwsza do istniejącej

ścią dłuższego skupienia na czymkolwiek.

w „przyszłym kiedyś” przyjaciółki, druga do znanej jedynie z

Powieść Richarda Bauscha, pt. „Dwa życia, dwie

lektury podróżniczki i pisarki. Czy taka przyjaźń jest możliwa –

miłości” liczy ponad 800 stron. Na okładce reklamowana jest

pozbawiona fizycznej obecności, długich rozmów i intymności,

jako książka o kobietach i dla kobiet. Nie zgodzę się z tym

jaka tworzy się w pełnym zaufania kontakcie? Obu kobietom

zaszufladkowaniem, założonym z góry ograniczeniem męskie-

towarzyszą mężczyźni. Różni. Partnerzy, władcy i egocentrycy.

go czytelnika. W podobny sposób reklamuje się ostatni film

Nie ma ich na pierwszym planie, ale niektórzy długo skupiają

Bogusława Lindy, w którym reżyser zagrał drugoplanową rolę.

na sobie uwagę. Są integralną częścią świata przedstawione-

Obraz „Jasne błękitne okna” kojarzy mi się z książką nie ze

go, świadomi, że nie muszą walczyć i zdobywać, aby zostali

względu na slogany reklamowe, ale połączenie losów głów-

zauważeni.

nych bohaterek. Na widowni dużego kina zobaczyłam liczną

O życiu i miłości można opowiadać niezliczoną ilość

męską reprezentację, być może przyciągniętą siłą perswazji

razy, choćby okrzyknięto, że wszystko zostało już powiedziane.

swoich partnerek. Jednak po zakończeniu seansu na twa-

Proste historie nie potrzebują wyrafinowanego stylu ani se-

rzach panów widać było skupienie dalekie od znudzenia cha-

mantycznych subtelności wyczekiwanych przez znudzonego

rakterystycznego dla kolejnych romantycznych zapychaczy...

krytyka. W książce, o której napisałam, jest trochę niedocią-

W książce Bauscha, podobnie jak w przywołanym tu filmie,

gnięć – być może powstałych podczas tłumaczenia. We wspo-

uwaga skierowana jest na kobiety, jednak jest to wzrok męż-

mnianym filmie można wskazać różne słabe strony, ale to w

czyzny. Takiego, który już coś wie na temat, ciągle wykpiwany,

żaden sposób nie deprecjonuje ani jednego, ani drugiego. Na

bo przecież kobiecy świat to nieznany i niezmierzony ląd, pełen

koniec polecam zastanowić się nad prawdziwością obiegowej

pułapek, trujących roślin, dzikiej fauny i czyhających w gąszczu

opinii o mężczyznach pozbawionych wiedzy na temat kobiet.

kanibali. Jak Afryka, do której wyruszyła powieściowa podróżniczka Mary Kingsley. Niepokorna dusza przez lata uwięziona

Kamila Drabek

Słychać, widać i czuć
Królowa popu ma się bardzo dobrze. W listopadzie

Madonna jest w świetnej formie. Złośliwi mówią, że to dzięki

2006 roku ukazała się najnowsza płyta Madonny „The Confes-

kabale, inni, że dzięki jodze oraz skalpelom chirurgów. Na-

sions Tour”, teraz fani dostają zestaw składający się z płyty CD

prawdę nie wygląda na swoje 49 lat. Więc w komentarzach

i DVD, dokumentujący niedawne tournee amerykańskiej gwiazdy,

złośliwców może być coś z prawdy.

mieszkającej w Londynie.

Madonna
„The Confessions Tour”

Londyński koncert zaczyna się od „Future Lovers”,

Niestety nie było żadnej szansy, aby w Polsce odbył

mamy też między innymi „Get togethe” oraz znacznie starsze

się jej koncert; przypomnę, że najbliżej był w Pradze oraz w

utwory jak „Like a Virgin” czy „Ray of Live”. Jest także nieocen-

Moskwie. U nas, jak podał jej manager, pewno tylko grzeczno-

zurowana wersja utworu „Live to Tell”, w którym to ukrzyżowa-

ściowo, nie ma hali, która mogłaby sprostać jej wymaganiom

na Madonna wzbudziła tyle kontrowersji, jak zawsze zresztą.

na show. Po zerknięciu, jak ten koncert wyglądał, może to być

Krążek, muzyka i widowisko bronią się same, jak macie na

prawda.

zbyciu 79 zł, to kupujcie.
Na DVD „The Confessions Tour” trafił pełny zapis

londyńskiego koncertu. Mamy wielkie widowisko, performan-

Paweł Chowaniec

ce, dwugodzinną rewię barw, orgii świateł i popisów tancerzy.

Radio Planeta FM
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Święta wojna toczyła się w typowo
zimowej scenerii
Fot. (zyg)

Kapitan Unii
– Stanisław
Jaromin
odbiera
puchar za
zwycięstwo
w piłkarskich
derbach
Oświęcimia
Fot. (zyg)

Jednostronne derby piłkarskie w Oświęcimiu

Pożegnanie z Matusiakiem
Unia rozgromiła Sołę w tradycyj-

on pierwszym trenerem Soły – mówi

coń. Tego pierwszego prowadziłem

nych, styczniowych derbach i tym sa-

prezes klubu Sławomir Kania, który

jeszcze jesienią w Brzezinie Osiek, a

mym obroniła tytuł nieoficjalnego mi-

po derbowym pojedynku był w mino-

Tomek Kocoń grał na zasadzie wypo-

strza miasta. Chociaż gospodarzami

rowym nastroju. – Zawiodła mnie mło-

życzenia w Niwie Nowa Wieś. Przed

spotkania byli solarze, to mecz był

dzież, która nie przyszła na mecz. Nie-

inauguracją rundy wiosennej mamy w

jednostronnym widowiskiem. Wynik

którzy zawodnicy wykazali się bra-

planie dziewięć spotkań kontrolnych.

0:6 nie wymaga komentarza, a takich

kiem szacunku wobec historii, klubu,

Nasza strata do prowadzącego Skidzi-

rozmiarów wygranej jednej ze stron

kolegów z drużyny i trenera. Przecież

nia jest spora, ale spróbujemy jeszcze

nie pamiętają najstarsi piłkarscy ki-

Jarosław Matusiak musiał przejechać

powalczyć o awans do okręgówki –

bice w Oświęcimiu.

szmat drogi, aby zdążyć na mecz.

powiedział Józef Gembala.

Meczem derbowym żegnał się z

Tymczasem kilku naszych piłkarzy,

Sołą dotychczasowy trener Jarosław

którzy „odpuścili” derby mieszka parę

Soła Oświęcim – Unia Oświęcim 0:6

Matusiak. Na dalszą pracę z zespołem

ulic od boiska. Teraz przynajmniej

(0:3)

z Plant nie pozwalały mu obowiązki w

wiemy, na kogo możemy liczyć w

Bramki: 0:1 Boba 12, 0:2 Kasper-

GKS Jastrzębie, gdzie Matusiak ma

meczach ligowych – stwierdził Sławo-

czyk 26, 0:3 Byrski 35, 0:4 Boba 70,

kontrakt do końca czerwca. Nowym

mir Kania.

0:5 Marcin Barciak 78, 0:6 Marcin

szkoleniowcem biało-czerwonych bę-

Po sześcioletniej przerwie na

dzie były golkiper GKS-u Katowice –

ławce trenerskiej Unii ponownie za-

Marek Franczuk, który pracował ostat-

debiutował Józef Gembala. Wcześniej

Soła: Nowak – Szarwak, Gałusz-

nio w Krupińskim Suszec.

był on także szkoleniowcem solarzy.

ka, T. Snadny, Nydra – Wykręt, Soba-

– Byliśmy bardzo zadowoleni ze

– Cieszę się, bo mój zespół bardzo

nik, Chomicz, Kania – Paleczny, Kur-

współpracy z Jarosławem Matusia-

dobrze wytrzymał to spotkanie pod

kiem, ale sytuacja zmusiła nas do zna-

względem kondycyjnym. Siłowo zde-

Unia: Liszka – Nitka, Nalepa, Ku-

lezienia kogoś na jego miejsce. Po-

cydowanie dominowaliśmy nad rywa-

bicki, Pacyga – Kasperczyk, Jaromin,

mógł nam w tym trener Matusiak i do

lem. Pierwsze treningi już dają efekt i

Mroczek, Ziemba – Kocoń, Boba oraz

końca czerwca podpisaliśmy kontrakt

widać, że idzie to we właściwym kie-

Gruszecki, Michał Barciak, Marcin

z możliwością przedłużenia z Mar-

runku. Z nowych twarzy pokazał się

Barciak, Nowak, Byrski.

kiem Franczakiem. Od 1 lutego jest

Przemysław Mroczek i Tomasz Ko-
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Barciak 79. Sędziował Zbigniew Walus z Grojca. Widzów 50.

kiewicz oraz Żółty.

(zyg)

OD(GŁOS)Y SPORTU
Gwiazdy zawodowego boksu gościły w Oświęcimiu

Gala z „Tigerem”
Oświęcimskie stowarzyszenie PULS (Praca – Umysł – Lu-

„Równe szanse” objęła patronat
nad oświęcimskimi zawodami.

dzie – Sport) przygotowało dla

Turniejowi towarzyszyły po-

kibiców pięściarstwa, których w

kazy tańca i walk karateków. Naj-

nadsolańskim grodzie nie bra-

większym

kuje, nie lada gratkę. Gośćmi

wśród licznej grupy fanów boksu

turnieju juniorów i kadetów ro-

cieszył się oczywiście Tiger.

zegranego w sali gimnastycznej

Wiele autografów rozdał rów-

Powiatowego Zespołu nr 2 Szkół

nież Łukasz Wawrzyczek. Oświę-

Mistrzostwa Sportowego i Tech-

cimski pięściarz bardzo udanie

nicznych w Oświęcimiu byli

rozpoczął karierę na zawodo-

Dariusz „Tiger” Michalczew-

wym ringu i ma na swoim koncie

ski, Grzegorz Proksa, Maciej

już cztery wygrane walki.

zainteresowaniem

Zegan i Łukasz Wawrzyczek. O

W zawodach wzięli udział

tym, że pomysł był przysłowio-

bokserzy z Małopolski i Śląska.

wym strzałem w dziesiątkę

Juniorzy walczyli w czterech

przekonywał tłum fanów wy-

dwuminutowych rundach, a wal-

pełniających po brzegi halę w

ki kadetów były trzyrundowe. W

„dwójce”.

turnieju reprezentowana była

– Takie imprezy są bardzo

krakowska Wisła, Victoria Ja-

potrzebne. Jesteśmy po to, aby

worzno, PULS Oświęcim, Power

uświadomić młodym ludziom,

Skawina i Góral Żywiec.

że można wejść na sam szczyt.

Fot. P. Mordan

W klasyfikacji zespołowej

Czasami na początku może nie

zwyciężyła

być łatwo, ale trzeba wierzyć w

oświęcimskim PULSEM i Góra-

siebie i dążyć do celu. Nasza

lem. Bokserzy z Oświęcimia od-

fundacja ma na celu pokazanie

nieśli cztery zwycięstwa. Z wy-

ludziom, że ze złej drogi zawsze

granych cieszyli się: Michał

można zejść na właściwą – po-

Pestka, Andrzej Staszel, Piotr

wiedział podczas konferencji

Sroka i Szymon Zamarlik. Naj-

prasowej Dariusz „Tiger” Mi-

lepszym zawodnikiem turnieju

chalczewski. To właśnie funda-

uznano Michała Pestkę.

cja Dariusza Michalczewskiego

Zarządzanie górą

Victoria,

przed

(zyg)
Międzywydziałowe zawody w piłce siatkowej kobiet rozegrano w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Oświęcimiu. Turniej rozegrany został w systemie „każdy z każdym”. Do
zawodów przystąpiły trzy drużyny studentek pierwszego roku: zarządzania,
politologii i filologii rosyjskiej.
Tytuł Mistrza Uczelni i I miejsce
zdobyła drużyna reprezentująca kierunek zarządzanie. II miejsce przypadło reprezentantkom filologii rosyjskiej, a III miejsce zajęły studentki
politologii.
maki
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OD(GŁOS)Y SPORTU
W ostatnim
grupowym
meczu
oświęcimianie
pokonali na
wyjeździe
Naprzód
Janów 6:3
Fot. (zyg)

Oświęcimscy pływacy wrócili z mistrzostw
Polski juniorów 17- i 18-letnich

Medalowy deszcz
Z workiem pełnym medali, wywalczonych podczas mistrzostw Polski juniorów
17- i 18-letnich w Kozienicach, powróciła
do Oświęcimia pływacka reprezentacja
UKP Unii i Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Oświęcimiu. Spośród podopiecznych
Marka Dorywalskiego i Piotra Woźnickie-

Rywalem oświęcimian w ćwierćfinale hokejowego play off są wicemistrzowie Polski

Unia czy trójkolorowi

go najlepiej spisała się Iwona Prędecka,
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(zyg)
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play off jest dla mnie równoznaczny

(zyg)

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
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Przy akcjach reklamowych – rabaty specjalne!

Cennik reklam i ogłoszeń

KRZYŻÓWKA NR 2/07

kupon 2

Poziomo:

Pionowo:

1)Odbitka;

A)Pracowity owad;

2)Flanca;

* Napad, agresja;

* Indianin z Ameryki Pn.;

B)Kara pieniężna;

3)Początek wyścigu;

C)Wyszło z worka;

4)Z „kijem” nad wodą;

* Ryba z górskich rzek;

* Japońska sztuka ukła-

D)Słaba istota;

dania papieru;

E)Japońska mata;

5)Panował w Camelot;

* Boczna ścianka zapałek;

6)Konanie;

F)Telefoniczny lub foto-

* Metalowa sztaba;

graficzny;

7)Przeciwieństwo teore-

G)Może być gryczana;

tyka;

* Dawniej księgowość;

8)Donica, makutra;

H)Zaloty;

* Pasożytniczy owad;

I)Wśród artystów;

9)Opornik nastawny;

* Wyłącznik elektryczny;

10)Opóźnienie;

J)Puls;

* Egzotyczny owoc;

K)Gra na deskach;

11)Dzianina maszynowa;

* Wspiera strategię;

12)Silnik dla auta;

L)Port na Honsiu;

13)Wisi w łazience;

Ł)Mąż Niobe, władca

14)Na końcu lassa;

Teb;

15)Przybrzeżne zarośla;

M)Korpulencja;

16)Konkurent „Mazow-

N)Azjatycka stolica;

sza”;

O)Płaksa, mazgaj;

17)Koza, karmicielka

P)Przednia straż.

Zeusa;

Litery uporządkowane od 1 do 20 utworzą rozwiązanie, na które wraz z kuponem nr 2 czekamy do 2 marca 2007 r. Prawidłowe rozwiąznie krzyżówki z poprzedniego numeru brzmi: „Im gość rzadszy, tym milszy”.
Nagrodę pieniężną w wysokości 40 zł wylosowała pani Marta Fujak z Oświęcimia. Gratulujemy! Odbiór nagród do 30 dni od dnia ukazania się wyników losowania.
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O(GŁOS)ZENIA
Okiem Pepasia

O(GŁOS)ZENIA
DROBNE
Zamienię mieszkanie komunalne – pokój
z kuchnią – na osiedlu Błonie (niski
czynsz) na większe. Tel. 0/668 166 489.

Producent plastikowych materiałów opakowaniowych do żywności,
należący do międzynarodowej Plasticos Packing Group ZATRUDNI:

SPECJALISTÓW WYTŁACZANIA
Wymagany profil: doświadczenie w branży, gotowość do
doskonalenia się, uregulowany stosunek do służby wojskowej,
zawód podstawowy w kierunku mechanicznym.

Podania należy składać:
ALMA Polska Sp. z o.o.,
ul. Przemysłowa 4, 32-660 Chełmek

Kontakt:
Mariusz Szczepański
tel. 0/697 629 080

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

ZUS INFORMUJE
Pracownicy ZUS przeszkoleni
w posługiwaniu się językiem migowym
Osoby z niepełnosprawnością słuchową nie muszą już obawiać się wizyty w
Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Pracownicy ZUS, zajmujący się bezpośrednią obsługą klientów, zostali przeszkoleni w zakresie posługiwania się językiem
migowym i obsługi osób głuchoniemych.
Niestety, na dzień dzisiejszy nie ma przeszkolonych w tym zakresie osób w
inspektoracie w Oświęcimiu, tak samo jest w Olkuszu, Suchej Beskidzkiej i
Wadowicach. Osoba posługująca się językiem migowym zatrudniona jest w
oddziale w Chrzanowie.
W sumie 51 pracowników sal obsługi klientów wszystkich oddziałów ZUS poznało 300 podstawowych znaków i zwrotów używanych w języku migowym. W
każdym oddziale jest przynajmniej jeden pracownik, który potrafi porozumieć się
w tym języku. Dzięki temu osoby niesłyszące mogą liczyć na pomoc w załatwianiu wszelkich spraw.
Dotychczas ZUS koncentrował się przede wszystkim na usuwaniu barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W większości jednostek wybudowane zostały specjalne podjazdy dla klientów poruszających się na
wózkach inwalidzkich, odpowiednio przystosowane zostały toalety, a na parkingach wydzielono specjalnie oznaczone miejsca dla niepełnosprawnych.
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Zimowe ferie
w OCK

Fotoreportaż: Kliw

Głos Ziemi Oświęcimskiej |35
35

WYNIKI
konkursu!
Podwójne zaproszenie na „deser zakochanych”
ufundowany przez restaurację Rapsodia
wygrał pan ROBERT GRUSZECKI z Brzeszcz.
Gratulujemy!
Prosimy o kontakt z Redakcją.
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