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Czytaj w Głosie:

WCZORAJSZE ŒWIÊTO

Z prawem na lewo
PKS kontra busy
str. 4-5

Kiedyś było to święto przeogromne,
dziś wciąż jest – ale raczej skromne!

Pierwszy zastępca

Kiedyś każdy pan dźwigał przywiędłego goździka,

Rozmawiamy z Mirosławem Wasztylem
str. 7

dziś – pan z goździkiem zanika!
Kiedyś był kwiatek dla Ewy i deficytowe rajstopy,

Dwie strony kopca

dzisiaj – pełno jest rajstop na damskie stopy!

Amerykańskie kamienie

Kiedyś były dla pań medale i ordery

str. 10-11

oraz zatrzęsienie życzeń – nie zawsze szczerych!
Dzisiaj władza nie spieszy z medalami,

Tryumf kultury w powiecie

ale jak kiedyś, gdy trzeba, podpiera się paniami!

Kulturalne laury rozdane
str. 15

Wszystko płynie – odpływają też święta,
ale o Dniu Kobiet – warto pamiętać!

30/30
A-W

Największe przeboje Michała Bajora
str. 18

Galicjanie się modlą

Przypominamy

Pejzaż sentymentalny
str. 24-25

10-16.03 Światowy Tydzień Mózgu

Teraz kobieta!

10.03

Dzień Mężczyzn

Kobiet@ w sieci (25)

14.03

Światowy Dzień Liczby Pi

str. 26

15.03

Międzynarodowy Dzień Konsumenta

17.03

Światowy Dzień Morza

Tytuł dla Ryszarda Sarny

trzecia niedziela marca – Międzynarodowy Dzień Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych
21.03

Sportowiec ziemi oświęcimskiej 2006

początek astronomicznej wiosny, Dzień Wierzby (Polska), Międzynarodowy Dzień Poezji,

str. 30

Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową
22.03

Światowy Dzień Wody, Dzień Ochrony Bałtyku

23.03

Światowy Dzień Meteorologii i Pogody

24.03

Światowy Dzień Walki z Gruźlicą w nocy z 24 na 25 marca – śpimy o godzinę krócej

25.03

Dzień Świętości Życia (obchodzony przez Kościół katolicki)

27.03

Międzynarodowy Dzień Teatru

29.03

Dzień Metalowca (Polska)

– o godzinie 2 przestawiamy zegarki na godzinę 3...
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OD(GŁOS)Y MIASTA

Na linii
PKSiS Oświęcim SA
a przewoźnicy prywatni
znów gorąco.
Oświęcimski
przewoźnik
bije ręką

Z prawem na lewo
Zaniechania, jakie wytyka prywatnym

nych kas fiskalnych lub nie wydaje pasaże-

przewoźnikom PKSiS, to przede wszystkim

rom biletu, postępuje zgodnie z prawem? – za-

niewydawanie przy opłacie za przejazd bile-

stanawia się Olearczyk.

tów pasażerom, zgodnie z przepisami o kasach

Dla przypomnienia – zgodnie z ustawą z

w stół.
Jego zda-

rejestrujących. Bilet to w razie na przykład wy-

dnia 6 września 2001 roku o transporcie dro-

padku podstawa do ubiegania się o odszkodo-

gowym, należność za przejazd jest pobierana

wanie. Kolejne zarzuty to niestosowanie się do

zgodnie z cennikiem opłat, a pasażer otrzy-

niem część
„busiarzy”

wymogów technicznych, m. in. brak bagażnika,

muje potwierdzenie wniesienia opłaty w po-

podwójnych drzwi, ale także łamanie zasad

staci biletu wydanego zgodnie z przepisami o

korzystania z przystanków. Często pasażero-

kasach rejestrujących.

łamie prawo
komunikacji
publicznej
dotyczącej
przewozów
pasażerskich.
Ci odrzucają
zarzuty.
Jak zwykle
uderza to

wie wsiadają lub wysiadają na przystankach
nieokreślonych w rozkładzie jazdy. Zdarza się
też, że prywatni przewoźnicy korzystają z przy-

A piłeczka odbita...
To nieprawda, mówią prywaciarze.

stanków bez wcześniejszego uzgodnienia tego

– Kierowcy nie dają biletów pasażerom?!

z właścicielami i zarządzającymi miejsc przy-

Mamy podpisaną umowę z firmą kontrolerską,

stankowych. Zdaniem Andrzeja Olearczyka,

tą samą, co PKSiS. Pracownicy firmy przepro-

kierownika działu przewozów PKSiS Oświę-

wadzają w busach co najmniej dwie kontrole

cim SA, to niedopuszczalne, by przy wykony-

w tygodniu. Także częste są kontrole inspek-

waniu regularnych przewozów osób w trans-

cji transportu drogowego, funkcjonariuszy po-

porcie drogowym było tyle uchybień.

licji czy upoważnionych pracowników zarząd-

– Przepis dotyczący komunikacji publicz-

ców dróg publicznych. Świadczy to o tym, że

nej jasno określa warunki i wymogi technicz-

przepisów przestrzegamy, jak widać, bo bu-

ne, jakie powinien spełniać autobus przezna-

sów na ulicach nie brakuje. Posiadamy też pro-

czony do konkretnego rodzaju przewozu. Spra-

fesjonalne kasy fiskalne, tzw. „bileterki” – pod-

wa równie istotna, to sprzedaż biletów oraz

kreśla Jarosław Spisak, właściciel firmy prze-

wanych –
pasażerów,

obowiązek wydawania ich pasażerom. PKSiS,

wozowej z Zatora. – To czysta złośliwość ze

tak jak inni przewoźnicy wykonujący regularną

strony PKS-u. Argumenty, że odbieramy im

komunikację publiczną, jest zobowiązany do

klientów, to nieporozumienie. Pasażer sam

którzy chcą
„tylko”

wydawania biletu za przejazd, który to bilet

decyduje, gdzie i do czego wsiada – krótko ko-

zawiera informacje na temat trasy przejazdu i

mentuje Józef Skubis z Palczowic, właściciel

ceny usług – mówi Andrzej Olearczyk. – Wy-

firmy przewozowej.

w najmniej
zaintereso-

dojechać
do celu.
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musza to na przewoźniku odprowadzanie po-

Szkopuł jednak w rozkładach jazdy. Prze-

datku. Czy ktoś, kto nie stosuje specjalistycz-

woźnicy walczą o każdego pasażera, by prze-

OD(GŁOS)Y MIASTA
trwać i zachować rentowność firm i

zatrzymano dwa dowody rejestracyjne

– Fakt, kilka razy zauważyłem, że

robią wszystko, by utrzymać się na

za brak dowodu opłacenia składki OC i

kierowca nie wydaje biletu pasażero-

rynku. Dlatego też na liniach o zasię-

brak legalizacji tachografu. Wszczęto

wi, sam parę razy go nie dostałem. Do

gu powiatowym starosta oświęcim-

dwa postępowania administracyjne.

tego przepełnione samochody. Czasa-

ski stara się przekonywać przedsię-

Przeprowadzono również cztery kontro-

mi to niesamowite, ile osób może się

biorców, aby godziny odjazdów z po-

le rodzaju używanego przez przewoźni-

pomieścić w busie – mówi Michał Pa-

szczególnych przystanków zostały

ka paliwa. W tych przypadkach jednak

sternak z Oświęcimia. – W pewnym

ustalone w ten sposób, by dla zacho-

nie stwierdzono nieprawidłowości – in-

momencie chyba czara goryczy się

wania ciągłości przewozów minimal-

formuje Małgorzata Jurecka, rzecznik

przelała na niekorzyść „busiarzy”. Te-

ne odstępy w kursach poszczególnych

prasowy KPP w Oświęcimiu.

raz, kiedy korzystam z transportu, za-

przewoźników wynosiły co najmniej

Odkąd prywatni przewoźnicy wje-

uważyłem, że bilety są już wydawane

10 minut. W tej kwestii jednak prze-

chali na drogi, zdaniem oświęcimskie-

– dodaje Pasternak. Nie zmienia to jed-

woźnikom trudno się porozumieć.

go PKS-u – zniszczyło to funkcjonowa-

nak faktu, że znaczna część prywatnych

Przepisy nie precyzują, by udziela-

nie komunikacji autobusowej, miało to

przewoźników nagina prawo komuni-

nie zezwolenia na regularne przewo-

uderzyć głównie w pasażerów. Prawdą

kacji publicznej dotyczące przewozów

zy osób, a także ustalanie rozkładu

jest, że na linii Oświęcim-Osiek-Głę-

pasażerskich, „upychając” pasażerów

jazdy, było konsultowane z innymi

bowice, na konto „busiarzy”, PKSiS

jak przysłowiowe sardynki w puszce.

przewoźnikami, np. PKS-em.

Oświęcim prawie w całości wycofał

– Komunikację powinni realizować

– Często jesteśmy zmuszani do

swoje kursy. Kolejna linia, jaka się „po-

przewoźnicy, którzy spełniają jasno

realizacji komunikacji „uzupełniają-

sypała”, to Oświęcim-Kęty, gdzie wy-

określone przez prawo przepisy – koń-

cej”, czyli jeżdżenia po busach i zbie-

cofano ponad połowę kursów. W ubie-

czy Andrzej Olearczyk. Czy ktoś chce,

rania pasażerów uprawnionych do

głym roku w ogóle zlikwidowano dużo

czy nie, wszystkich przewoźników

ulg, ewentualnie tych, których nie

linii, co w znacznym stopniu naruszyło

obowiązują te same prawa, a prawo

był w stanie obsłużyć bus. Na

stabilność finansową PKS-u, ale głów-

na lewo nie jest receptą na problemy

dłuższą metę nie możemy tego ak-

nie bezpieczeństwo pasażerów.

trawiące przewoźników.
Robert Czopek

ceptować, skutkiem tego mogą być
dalsze ograniczenia kursów na poszczególnych liniach – dodaje Andrzej Olearczyk.
Prawo jedno dla wszystkich
Jak podaje kierownik PKS-u,
wszystkie nieprawidłowości wielo-

Dyrektor Oświęcimskiego Centrum Kultury
ogłasza konkurs na stanowisko
REDAKTORA NACZELNEGO
miesięcznika lokalnego „Głos Ziemi Oświęcimskiej”
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełnić następujące warunki:

krotnie były zgłaszane poszczególnym urzędom i instytucjom nadzorującym przewozy osób. Z informacji
uzyskanych z Komendy Powiatowej
Policji w Oświęcimiu wynika, że w

– wykształcenie wyższe (preferowane dziennikarskie),
– znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem gazetą oraz specyfiką pracy dziennikarskiej,
– udokumentowany staż pracy, w tym dziennikarskiej,
– dobry stan zdrowia.

ubiegłym roku, jak i latach ubiegłych
policjanci systematycznie kontrolowali przewoźników podczas akcji
„BUS”, realizowanej w ramach Krajowego Programu Bezpieczeństwa w
Ruchu Drogowym „GAMBIT”, rekomendowanego przez Komisję Europejską oraz Programu Działania Eu-

Oferty konkursowe powinny zawierać:
– cv z fotografią,
– list motywacyjny,
– odpisy dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i staż pracy,
– koncepcję merytorycznego kształtu gazety,
– strategię promocji gazety i pozyskiwania reklamodawców,
– orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku redaktora naczelnego.

ropejskiej Organizacji Policji Ruchu
Drogowego „TISPOL”, a także w
trakcie codziennej służby.
– Podczas działań przy użyciu specjalistycznego sprzętu skontrolowano siedem pojazdów wykonujących
przewozy regularne i okazjonalne. W

Oferty należy składać w sekretariacie Oświęcimskiego Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24, 32-602
Oświęcim w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko redaktora naczelnego” w terminie do 16 marca 2007 roku do godziny 15:00
O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Dyrektor Oświęcimskiego Centrum Kultury zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania
przyczyny.

wyniku przeprowadzonych kontroli
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Odświeżony tabor

Przesadził... Ale jego raczej nie przesadzą. Może
tylko pogrożą trochę paluszkiem. Koalicja musi trwać.
Mamy więc dość drogie i przydługawe publiczne
przedstawienie z udziałem szołmenów, na jakich nas
stać. A wypowiedzi oświeconego ministra Romana w
Heidelbergu to tylko niesmaczny epizod rodem z zaściankowego teatrzyku, w którym ciągle tkwi jako nie-

Fot. JZ

Dzierżyciel kagańca
(oświaty)
Pasażerowie PKSiS Oświęcim SA korzystający z lokalnych
połączeń mogli w ostatnim czasie zauważyć nieznaczną
poprawę usług oferowanych przez przedsiębiorstwo. Na linie
wyjechało 12 używanych autobusów sprowadzonych
z Francji, które zastąpiły najbardziej wyeksploatowane
wozy, a w Internecie pojawiła się profesjonalnie przygotowana strona z informacjami dla podróżnych.

odrodna progenitura swego ojca. Cóż... każdy ma swojego smoka, a czasem jeszcze krasnoludki. Szkoda tyl-

Pod adresem www.pksoswiecim.pl obok aktualnych komu-

ko, że tacy ludzie wychodzą na arenę europejską i dają

nikatów znajdziemy rozkład jazdy oświęcimskiego przewoźni-

obraz Polski i Polaków. Wstydzę się... za tych ludzi, któ-

ka. Niestety, obejmuje on tylko wybrane trasy i gdy chcemy na

rzy powodują, że stajemy się jakimś panoptikum do po-

przykład sprawdzić godzinę odjazdu autobusu do Osieka czy na

kazywania palcami, cudacznym odpustowym straga-

Wolę, pozostaje nam jedynie telefon do informacji PKS (nieste-

nem, z którego co rusz wyskakuje jakiś pajac, jakaś pla-

ty, czasem trudno uzyskać połączenie) lub spacer na przystanek.

stikowa lala w apaszce czy inny przebieraniec. Do

„Nowe” autobusy najczęściej można spotkać na tzw. „pięć-

wyboru, do koloru – coś się znajdzie na omamienie

setkach”, ponieważ zdecydowana większość zakupionych nie-

maluczkich, aby dali głos. A czasu wbrew pozorom nie-

dawno pojazdów marki Renault i Heuliez jest przystosowana

wiele. Romek z Jędrkiem muszą się po pachy urobić,

do kursowania na miejskich i lokalnych liniach. Tylko jeden

aby nie zniknąć ze sceny, aby ich trupa nie wPiSała się

autokar posiada turystyczne fotele i nadaje się do obsługi dal-

w inne dekoracje i atrakcyjniejszy scenariusz.

szych połączeń. Czasami dochodzi przez to do paradoksalnej

Przeżyjemy. Jak wszystko dotąd. Jak każdą szkodę,
po której Polak mądry. Pytanie tylko, dlaczego wciąż

sytuacji, gdyż na kursy międzymiastowe, takie jak OświęcimKraków, wysyłane są autobusy z „twardymi” siedzeniami.

płacimy za marne kreacje, które w czasie kampanii na-

JZ

kładają obfity makijaż, odgrywają wyuczone role, licząc
na dobre państwowe gaże. Dlaczego?

1 % na działalność

A co do pomysłów Romana reformatora, to powinien zabronić uczennicom spożywania lodów, bo jak

Zamiast fiskusowi, oddaj… organizacji pożytku publicznego!
Twój 1 % ma siłę milionów!

zbadali naukowcy z Uniwersytetu Harvarda w Bostonie (stan Massachusetts), jedzenie lodów i picie peł-

W przepisach wprowadzających ustawę o działalności pożytku publicznego i o

notłustego mleka to najlepsza dieta dla kobiet, które

wolontariacie przewidziano przywileje dla organizacji realizujących przedsięwzięcia

mają zajść w ciążę. Istnieje więc obawa, że propago-

społecznie użyteczne. “Rozliczając się w tym roku z podatku dochodowego za rok

wanie picia mleka w szkołach może przynieść skutki

2006, możemy zmniejszyć go o 1 procent, wspierając tym samym działalność

odwrotne od spodziewanych i trzeba będzie robić ja-

jednej z organizacji pożytku publicznego. Wesprzeć możemy na przykład:

kieś dodatkowe spisy albo szyć specjalne mundurki

„Mimo Wszystko” – Fundację Anny Dymnej

dla ciężarnych uczennic. Pfff, cóż za słowa użyłam.

www.mimowszystko.org

Przecież to temat niewymowny, nieprzystojny i w ogó-

Bank Zachodni WBK: 65 1090 1665 0000 0001 0373 7343

le nieobecny w życiu delikatnych i nieuświadomio-

ING BANK ŚLĄSKI: 70 1050 1445 1000 0022 7599 1459

nych nastolatków... Taaaa...

ZHP – Hufiec Oświęcim
www.oswiecim.zhp.pl
Kamila Drabek
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OD(GŁOS)Y MIASTA
Od marca objął funkcję
pierwszego zastępcy prezydenta
miasta. Jest nową twarzą w
oświęcimskim magistracie.
O tym, jaka będzie jego „działka”
w urzędzie i nie tylko...
rozmawiamy
z MIROSŁAWEM WASZTYLEM

Jest Pan rodowitym oświęcimianinem?

myśle, prowadzona przez pewien czas

Tak, chociaż wzbudzało to do nie-

własna działalność gospodarcza, dzia-

W polityce nie mam żadnego do-

dawna pewne wątpliwości u niektó-

łalność w samorządzie lokalnym –

świadczenia. Nie jestem członkiem

rych. Urodziłem się w Oświęcimiu,

myślę, że to sprawia, iż wszystko jesz-

partii ani innych ugrupowań politycz-

tutaj skończyłem szkołę podstawową

cze przede mną. Takie podejście po-

nych. Mam jednak swoje preferencje

i Technikum Chemiczne. Wyjechałem,

woduje, że człowiek jest wciąż kre-

polityczne, z którymi nie chciałbym się

aby kontynuować naukę na studiach.

atywny, że cały czas podejmuje nowe

afiszować. Moje doświadczenie w po-

Tutaj też podjąłem swoją pierwszą

wyzwania. Z pewnością nie mam am-

lityce samorządowej jest czteroletnie.

pracę. Ale, jak to młody człowiek,

bicji związanych z polityką, a bardziej

Pracę w Starostwie Powiatowym w

chcąc się dalej rozwijać zawodowo,

kręcą się one wokół spraw czysto za-

Oświęcimiu rozpocząłem w 2003 roku.

znalazłem lepszą pracę w Bieruniu.

wodowych.

Zostałem wtedy powołany na naczel-

Tam dostałem mieszkanie i z tej przy-

nika nowo powstającego Wydziału In-

czyny przeprowadziłem się – miesz-

A Pana największe osobiste marze-

westycji i Rozwoju Powiatu. Tam pra-

kałem na Śląsku przez szesnaście lat.

nie to...?

cowałem do lutego bieżącego roku. Ko-

W 2003 roku powróciłem z rodziną do

Moje największe marzenie osobi-

lejnym moim doświadczeniem będzie

Oświęcimia, wybudowałem dom, pra-

ste trwa i nie stawiam przed sobą in-

praca w magistracie. Niewątpliwie sta-

cowałem w Starostwie Powiatowym.

nych. Największym sukcesem jest dla

nowi to dla mnie wyzwanie, ale jest ono

Te szesnaście lat, które spędziłem na

mnie moja szczęśliwa rodzina. To ona

na miarę moich możliwości. Czas po-

Śląsku, niczego nie zmieniły – całe

pozwala przejść przez wszelkie kło-

każe i mieszkańcy Oświęcimia ocenią,

życie czuję się oświęcimianinem i nic

poty i zawieruchy. Myślę, że szczęśli-

czy dobrze wypełniłem to zadanie.

tego nie zmieni.

wa rodzina jest dobrym i zdrowym fun-

Jaki jest zakres Pana obowiązków w

Może Pan pokrótce przedstawić

urzędzie?

swoją rodzinę?

Jakie ma Pan doświadczenie w polityce samorządowej?

damentem do działań.
Co robi Pan w wolnym czasie, czyli

Podjąłem się pełnienia obowiąz-

Jestem żonaty. Moja kochana żona

ków pierwszego zastępcy prezydenta

także jest rodowitą oświęcimianką.

Chyba nie powiem tutaj nic nowe-

miasta, przejmując tę funkcję z rąk

Jest ona moją pierwszą i jedyną żoną

go, bo tak naprawdę, nie mam zbyt dużo

Barbary Bulicz. Podlega pod moje

(dodaje ze śmiechem). Mamy dwójkę

czasu wolnego. Do tego nie za bardzo

kompetencje Wydział: Gospodarki

dzieci. Córkę, która jest na trzecim

potrafię odpoczywać. Od długiego już

Miejskiej, Inwestycji Miejskich, Go-

roku studiów i młodszego od niej dwa

czasu pracuję chyba więcej niż 12 go-

spodarki Przestrzennej i Nieruchomo-

lata syna. Nie będę ukrywał, że mam

dzin na dobę. W związku z tym sam

ści, Wydział Lokalowy. W ramach

wspaniałą rodzinę i dobrze nam ra-

odganiam od siebie myśl, że mogę być

współpracy podlega mi także Zarząd

zem. Nasi bliscy mieszkali od poko-

pracoholikiem. Po prostu lubię praco-

Budynków Mieszkalnych oraz Miej-

leń w Oświęcimiu i ich życie skupio-

wać i do końca nie potrafię wypoczy-

ski Zakład Komunikacyjny. Są to

ne było wokół tego miasta.

wać. Ale mam swój kawałek „ziemi

struktury, które przejąłem i wziąłem

jakie jest Pana hobby?

obiecanej”, gdzie oddaję się zwykłe-

pod swój ster. Trudno mi przesądzać

Jakie jest Pana największe marze-

mu lenistwu, nic nie robiąc. Lubię też

w tej chwili, czy ten zakres obowiąz-

nie zawodowe?

wtedy poczytać dobrą książkę.

ków ulegnie zmianie. Jestem w trak-

Na to pytanie jest mi trudno odpo-

cie poznawania specyfiki stojących

wiedzieć. Moje życie zawodowe

przede mną zadań.

kształtowało się różnie – praca w prze-

Dziękujmy za rozmowę.
Kliw
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1 marca pasażerów
Miejskiego Zakładu
Komunikacji w Oświęcimiu czekała niemiła
niespodzianka. Ceny
biletów jednorazowych
i okresowych poszły
w górę. Jak tłumaczy
dyrekcja, podwyżka
związana jest ze stale
rosnącymi kosztami
funkcjonowania firmy.

Fot. JZ

Jeden czasowy poproszę
Według nowej taryfy cena biletu

roku życia) będą mogli jeździć na te-

ty powinny przynieść ok. 300 tys. zł

normalnego wzrośnie z 2 zł na 2,20, a

renie całego miasta bez ograniczeń

dodatkowych zysków, zakładając

ulgowego ze 1,30 zł na 1,40. Bilet w

w sobotę lub niedzielę albo w dzień

oczywiście, że ich sprzedaż utrzyma

pierwszej strefie będzie teraz kosz-

świąteczny.

się na porównywalnym poziomie z

tował odpowiednio 2, 50 zł i 1,70 zł

Dodatkowych informacji o taryfie

zeszłym rokiem. Nasuwa się tylko

(II strefa 3,60 zł i 2,30 zł, III strefa

biletowej udziela całodobowo dyspo-

pytanie, ilu potencjalnych pasażerów

4,50 zł, i 2,90 zł). Wydłużono natomiast

zytor MZK pod numerem telefonu

odstraszą wyższe ceny? Jeśli budżet

ważność biletów jednorazowych cza-

033 843 15 42.

zakładu nie zostanie zbilansowany,

sowych za 3 zł (ulgowy 2 zł) z 60 do

Jednym z powodów znacznego

to najprawdopodobniej MZK wystą-

90 minut, co powinno znacznie zwięk-

wzrostu kosztów jest utrzymująca się

pi do urzędu miejskiego o kolejną

szyć ich atrakcyjność.

wysoka cena oleju napędowego. Na

dotację, a wtedy wszyscy mieszkań-

Powody do niezadowolenia będą

przestrzeni ostatnich dwóch lat za-

cy miasta będą musieli pokryć stratę

miały także osoby korzystające z sie-

kład płaci za tę samą ilość paliwa pra-

niezależnie od tego, czy korzystają z

ciówek. Ceny biletów tygodniowych

wie 500 tys. zł więcej – tak motywuje

autobusów miejskiego przewoźnika

i miesięcznych również pójdą w górę.

podwyżkę dyrekcja MZK Oświęcim.

czy też nie.

Dla przykładu miesięczny na rejon

W górę poszły również ceny części

Miejski Zakład Komunikacji otrzy-

miasto Oświęcim będzie teraz kosz-

zamiennych i materiałów eksploata-

ma również od miasta prawie 640 tys.

tował 62 zł (ulgowy 37 zł), a na dwie

cyjnych, a ostatnia zmiana cen bile-

zł na wymianę taboru. Można przy-

gminy 74 zł (45 zł).

tów w MZK, która mogłaby zrekom-

puszczać, iż kwota ta pozwoli jedynie

pensować większe wydatki, miała

na zakup używanych autobusów, po-

miejsce na początku 2005 roku.

nieważ cena nowego niskopodłogo-

W nowej taryfie biletowej pojawiło się kilka zmian. MZK zadecydowało o wprowadzeniu biletów cało-

Podczas styczniowej sesji radni

wego pojazdu o długości 12 metrów to

dziennych, ważnych przez 24 godzi-

miejscy przystali na propozycję pod-

wydatek prawie 700 tys. zł. Najstar-

ny od momentu skasowania. Jego

wyżki cen, ponieważ dotacja dla MZK

sze DAB-y mają już po 25 lat, a po-

cena dla jednej osoby wynosi 7 zł

z budżetu miasta na poziomie ponad

trzeba co najmniej kilku autobusów,

(ulgowy 4,50 zł). Możliwość skorzy-

3,5 mln zł może okazać się niewystar-

aby chociaż doraźnie odnowić park

stania z nich będą miały także rodzi-

czająca.

maszynowy MZK.

ny. Za 12 zł rodzice z dziećmi (do 14
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Według szacunków droższe bile-
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Na głęboką wodę

Mrok rozproszony

2,7 miliona złotych – tyle zapłaci miasto za krytą pływalnię i hotel „Olimpijski”. Wystawione na sprzedaż przez Firmę Chemiczną „Dwory” obiekty
oficjalnie już w marcu przejdą w ręce oświęcimskich władz. Umowa sprzedaży mówi o przejęciu obu obiektów łącznie.

Na terenie Oświęcimia znajduje
się kilka zabytkowych obiektów
historycznych, które warte są
dodatkowego wyeksponowania
ich walorów. Dlatego w oświęcimskim magistracie trwają
przygotowania do iluminacji
najważniejszych zabytków w
mieście.
Prezydent

miasta

Janusz

Marszałek pragnie, by inne zabytki, podobnie jak zamek, „wydobyć
z mroku” efektownym podświetleniem. Takie iluminacje stanowić
mają dodatkową atrakcję dla turystów, ale też zachętę do wieczornych spacerów i spotkań
mieszkańców Oświęcimia.
O których dokładnie obiektach
jest mowa? Brane są pod uwagę
między innymi bulwary, tak by
była zachowana ciągłość oświeFot. RC

tlenia od zamku po tereny zespołu salezjańskiego, łącznie z kładką
i mostami; kościół pw. Wniebo-

Temat przejęcia basenu i hotelu przez

pływakach, wychowankach szkoły mi-

wzięcia Najświętszej Marii Pan-

miasto żyje od blisko czterech lat. Wte-

strzostwa sportowego, walczących o

ny, klasztor Sióstr Serafitek i ko-

dy to „Dwory” chciały sprzedać krytą

medale na pływalniach całego świata.

ściół pw. Matki Bożej Bolesnej

pływalnię razem z lodowiskiem za cenę

Cała akcja zakończyła się sukcesem raj-

oraz plac Kościuszki, czyli dawny

sześciu milionów złotych. Po długich

ców miejskich, którzy w ostatniej chwili

Nowy Rynek.

rozmowach ostatecznie miasto zakupi-

przelicytowali innych zainteresowanych

W magistracie odbyło się nie-

ło w maju ubiegłego roku samo lodowi-

kupnem obiektów. Ich wartość została

dawno spotkanie z dwiema firma-

sko za sumę blisko 900 tysięcy złotych.

wyceniona przez rzeczoznawcę na po-

mi, specjalizującymi się w ilumi-

Kolejnym krokiem, jaki podjęła FCh

nad 4,5 mln zł, a więc udało się wynego-

nacjach zabytków i z zarządcami

„Dwory”, było postawienie w upadłości

cjować atrakcyjną cenę. Miasto dodat-

tych obiektów. Firmy zadeklaro-

zależnej od siebie spółki Sport-Olimp,

kowo zobowiązało się, że wraz z obiek-

wały przygotowanie wstępnej pre-

w bardzo dużym stopniu z powodu jej za-

tami przejmie 32 pracowników spółki

zentacji koncepcji oświetlenia za-

dłużenia, a która zarządzała pływalnią

Sport-Olimp, zajmujących się obsługą

bytków w Starym Mieście, na pod-

oraz hotelem „Olimpijskim”. W końcu

krytej pływalni oraz hotelu „Olimpij-

stawie której władze wybiorą

likwidator spółki Tadeusz Szczerbow-

skiego”. Zdaniem prezydenta Janusza

najkorzystniejszą. Następnym

ski wystawił pływalnię i hotel na sprze-

Marszałka, Oświęcim ma potencjał, za-

krokiem w tej sprawie powinno

daż, o czym pisaliśmy już w poprzednich

równo jeżeli chodzi o obiekty sportowe,

być

numerach „Głosu”.

jak i kadrę. Jak twierdzi, na tych funda-

oświetlenia oraz ustalenie kosz-

przygotowanie

projektu

Pojawiały się pogłoski, że miasto

mentach można stworzyć ośrodek spor-

torysu, bowiem kwestia finanso-

przegrało licytację i że obiekty przejmie

towo-rekreacyjny na miarę podobnych

wa przedsięwzięcia nie jest bez

prywatna spółka. Takie rozwiązanie

w Europie. Według włodarza, taka pla-

znaczenia. Rozważana jest możli-

boleśnie odbiłoby się na młodzieży i

cówka mogłaby powstać w grodzie nad

wość finansowania iluminacji za-

dzieciach korzystających z basenu za

Sołą w ciągu trzech lat.

bytków ze środków unijnych.

symboliczną opłatą, a także młodych

RC

Kliw
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Nie za, nie przeciw

Dwie

Idea prof. Józefa Szajny
wzniesienia w Oświęcimiu
kopca Pamięci i Pojednania
jest znana wielu osobistościom z całego świata. Lista
ludzi dobrej woli popierających kopiec liczy już setki
nazwisk i wciąż się powiększa. Co wiadomo w tej
sprawie obecnie i jakie będą
dalsze działania na rzecz
wzniesienia kopca?

Nie byłem nigdy nad Rospudą, nie wiem, jak
pięknie wygląda i czy nowa autostrada ją zniszczy
w stu procentach, czy w kilkunastu, a może kilku.
Bo pewno tak będzie. Drogi niszczą trawę, krzaki,

Przypomnijmy, że idea

trzeba wyciąć las i osuszyć mokradła. Spaliny sa-

kopca zainicjowana została w

mochodów zatruwają powietrze i rozjeżdżają żaby.

1994 roku przez profesora Jó-

Nie jestem za, nie jestem przeciw, bo nie wiem, jak

zefa Szajnę, byłego więźnia KL

wygląda, a jak nie wiem, to się nie wypowiadam.

Auschwitz i Buchenwaldu. Od

Nigdy tam nie byłem, nie znam pięknych mo-

początku wspierają ją też byli

kradeł nad Rospudą, nie słyszałem śpiewu ptaków,

więźniowie

klekotu bocianów, rechotu żab, nie widziałem sa-

transportu do KL Auschwitz i

lamander i żółtych plamek zaskrońców, nie łowi-

członkowie Chrześcijańskiego

łem sandaczy i nie wypuszczałem płotek, ech... Nie

Stowarzyszenia

mnie sądzić albo i nie sądzić, jak mówili bohatero-

Oświęcimskich. Szybko idea ta

wie gombrowiczowskiego „Transatlantyku”.

zyskała poparcie Janusza Mar-

Mogę natomiast się wypowiedzieć o naszym
wiadukcie. Nie wiem, czy pamiętacie niekończącą

z

pierwszego

Rodzin

szałka, prezydenta Oświęcimia oraz wielu innych osób.

się opowieść o wiszącym i prowadzącym donikąd

Jak wynika z planów, ko-

wiadukcie z Oświęcimia do Bierunia. Kiedy prze-

piec Pamięci i Pojednania ma

jeżdżałem przez centrum Babic, zawsze myślałem...

mieć wysokość 30 metrów i

oni mają przerąbane.

stanąć ma przy ulicy Lesz-

Trwało to kilka lat, były protesty z jednej i dru-

czyńskiej za strefą ochronną

giej strony, petycje, zażalenia i odwoływania, a

muzeum. Z jego szczytu, zgod-

samochody jeździły i smrodziły. Aż wreszcie, po

nie z intencją inicjatorów, wi-

kilku latach awantur jest wiadukt, jeździ się łatwiej,

dzielibyśmy tereny byłego KL

milej i przyjemniej dla mieszkańców Babic. Tak

Auschwitz I oraz KL Au-

myślę. Coś się skończyło, coś się zacznie.

schwitz II – Birkenau.

Za chwilę bądźcie przygotowani na kolejną dro-

– Gorąco proszę w imieniu

gową awanturę z wyjazdem z Jaworza, z autostra-

prof. Szajny i byłych więźniów

dy Katowice–Kraków, do Oświęcimia, dochodzą

obecnych na spotkaniu, aby-

mnie bowiem złe słuchy.

śmy wszyscy połączyli się w

Złe newsy i to pewne dochodzą też do mnie z

działaniach tak, by świadko-

Komisji Europejskiej; jeżeli rząd nie zaprzestanie

wie tragedii Auschwitz mogli,

budowy drogi nad Rospudą, czekają nas finanso-

zgodnie z ich marzeniem,

we kary. Wtedy się wkurzę i będę miał zdanie i żal

przeżyć moment wmurowania

do rządzących, że trzeba było wcześniej pomyśleć,

kamienia węgielnego pod

a nie bulić, a jeżeli nie potrzeba wam np. 100 mi-

przyszły kopiec Pamięci i Po-

lionów euro, to ja wezmę pół procenta tej kwoty i

jednania podczas obchodów

pojadę do mokradeł nad Rospudą nawet na hulaj-

rocznicy pierwszego transpor-

nodze, żeby było ekologicznie.

tu do KL Auschwitz 14 czerwca 2007 roku. Miłość i pokojoPaweł Chowaniec
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we współdziałanie to rozsąd-

na droga na przyszłość, aby
można było spokojnie żyć i rozwijać się w Oświęcimiu, w Polsce i na świecie – apelował
prezydent Janusz Marszałek.
Największe wątpliwości ma
Państwowe

Muzeum

Au-

schwitz-Birkenau i Międzynarodowa Rada Oświęcimska,
które podkreślają poparcie dla
idei kopca Pamięci i Pojednania, ale mają zastrzeżenia co do
jego lokalizacji bezpośrednio
sąsiadującej z muzeum.
– Tym problemem zajmowała się Międzynarodowa
Rada Oświęcimska, która po
wielostronnej debacie negatywnie zaopiniowała proponowaną przez miasto Oświęcim
lokalizację kopca Pamięci i Pojednania przy ul. Leszczyńskiej,
nie przesądzając o jego innych
lokalizacjach. Te wątpliwości
w pełni podziela muzeum,
uznając, że kopiec, którego wysokość ma sięgać 12-piętrowego wieżowca, położony w
bezpośrednim sąsiedztwie muzeum wiązałby się z diametralną zmianą okolicznego krajobrazu – stwierdza Andrzej

OD(GŁOS)Y MIASTA

strony kopca

Fot. JZ

W Oświęcimiu gościła grupa amerykańskich parlamentarzystów wraz z dziennikarzem „Wall Street Journal”. Goście
spotkali się z byłymi więźniami obozu Auschwitz-Birkenau,
którzy są inicjatorami idei wzniesienia kopca Pamięci
i Pojednania.

Budowa kopca, którego

członkowi Sonderkommando

pomysłodawcą jest prof. Jó-

Henrykowi Mandelbaumowi

zef Szajna, to od początku

oraz Henrykowi Łagodzkie-

sprawa wzbudzająca różne

mu, żołnierzowi z batalionu

emocje. Główny spór między

rtm.

zwolennikami i przeciwnika-

imienne tabliczki z kamienia

mi projektu, który ma być

na przyszły kopiec.

Witolda

Pileckiego,

zrealizowany przy ul. Lesz-

W uroczystości, która od-

czyńskiej, naprzeciw Pań-

była się w oświęcimskim „pa-

stwowego

Au-

łacyku ślubów”, uczestniczyli

schwitz-Birkenau, powodują

również prezydent Oświęci-

Kacorzyk, reprezentując stanowisko Państwowego

jego dwie odmienne koncep-

mia Janusz Marszałek, przed-

Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Międzynarodowej

cje. Pierwotnie kopiec mieli

stawiciele Stowarzyszenia

Rady Oświęcimskiej.

wznosić sami turyści, odwie-

Romów w Polsce, Chrześci-

dzający były obóz. Każdy z

jańskiego

nich rzucałby kamyki, które

Rodzin Oświęcimskich oraz

– Następna sprawa to brak kompleksowych eks-

w przyszłości utworzyłyby

Lions Club Oświęcim „Miasto

pertyz geologicznych, zarówno gruntowych, jak i głę-

wzgórze. Druga wersja za-

Pokoju”.

binowych, związanych z faktem, że lokalizacja doty-

kłada natomiast wybudowa-

– Czas poświęcony przez

czy doliny rzeki Soły, czyli terenów potencjalnie zale-

nie całego kompleksu o po-

byłych więźniów pozwolił

wowych oraz okolic górniczych – mówi Andrzej

wierzchni 58 tys. m kw., z

nam zrozumieć, co stało się

Kacorzyk.

alejkami, placykami i me-

w KL Auschwitz. To dla nas

chanicznie

wzniesionym

dzień mieszanych emocji:

łek. Twierdzi on, że kopiec nie będzie w żaden sposób

kopcem. Na jego szczycie, na

szczęścia, przyjaźni i smutku.

naruszał zabudowy terenu, a nawet będzie kontynu-

wysokości około 30 metrów

O tym, czego tu doświadczy-

acją funkcji wysokich obiektów w tej okolicy. Zade-

miałaby zostać zainstalowa-

liśmy, będziemy mówić na-

klarował również otwartość i możliwość negocjacji w

na rzeźba prof. Józefa Szajny

szym współpracownikom –

kwestii wysokości kopca, która może liczyć na przy-

„Przejście – 2005”. Właśnie tę

podsumował wizytę Michael

kład 15 metrów, a nie jak zakładają projekty – 30 m.

koncepcję promuje prezydent

Janus ze stanu Missisipi.

Prezydent przypomniał też, że na tym terenie nigdy

Janusz Marszałek.

Jednak nie tylko lokalizacja kopca wzbudza wątpliwości muzeum.

Zarzuty te stanowczo odpiera prezydent Marsza-

Muzeum

Stowarzyszenie

Henryk Łagodzki zaapelo-

Przedstawiciele amery-

wał do gości, aby informacja

kańskiego parlamentu, którzy

o inicjatywie profesora Szaj-

Trwają także rozmowy w sprawie przejęcia i zago-

odwiedzili gród nad Sołą, za-

ny odbiła się szerokim echem

spodarowania obiektu byłych zakładów zbożowych,

pewnili, iż popierają ideę jego

również wśród ich rodaków.

który będzie w pobliżu mającego powstać kopca. W

budowy. – Chcemy stworzyć

Podczas pobytu w Oświę-

Oświęcimskim Strategicznym Programie Rządowym

żywą pamiątkę dla miasta –

cimiu delegacja miała także

przewidziane są już środki na odrestaurowanie części

zapewniali goście.

okazję zobaczyć miasto, po-

nie było powodzi, a system wałów i zabezpieczeń sprawia, że zagrożenie tam nie występuje.

Aby potwierdzić swoje de-

znając przy tym jego prawie

Miasto chce, by powstała tam ekspozycja poświę-

klaracje, Amerykanie podaro-

800-letnią historię oraz zwie-

cona mieszkańcom Oświęcimia, którzy narażając wła-

wali byłym więźniom KL Au-

dzić Państwowe Muzeum Au-

sne życie nieśli pomoc więźniom byłego obozu KL Au-

schwitz – Józefowi Hordyń-

schwitz-Birkenau.

schwitz-Birkenau.

skiemu, Józefowi Stósowi,

tego obiektu.

Kliw
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Do biegu, gotowi, start!
Jesienią zeszłego roku oficjalnie został otwarty Oświęcimski Inkubator Przedsiębiorczości. Od tego czasu pod jego
dachem pełną parą funkcjonują dwa młode przedsiębiorstwa, dwa następne się tam wprowadzają, a kolejne dwa
ubiegają się o prawo do objęcia ich programem pomocy.

Inkubator ruszył

funkcjonować 23 podmioty gospodar-

godzinach od 8:00 do 16:00. Proszę jed-

Inkubator jest efektem wspierania

cze, a pozyskiwanie ich jest często

nak zwrócić uwagę, że czasem ze

działalności gospodarczej przez mia-

procesem długotrwałym, więc osią-

względu na złożoność problemu dobrze

sto Oświęcim w ramach realizacji pro-

gnięcie tego będzie wymagało czasu.

jest uzgodnić telefonicznie termin spo-

jektu pn. Zintegrowanego Rozwoju
Miejskiej Strefy Aktywności Gospo-

tkania. Rozległość problemu może boRzetelna informacja

wiem wymagać skonsultowania go ze

darczej „Nowe Dwory”. Nie obejmuje

Z myślą o małych i średnich przed-

specjalistami skupionymi wokół Cen-

jednak wszystkich przedsiębiorców,

siębiorstwach powstał w budynku in-

trum Biznesu Małopolski Zachodniej

ponieważ nie każdy tego wymaga,

kubatora punkt konsultacyjny, działa-

po to, żeby odpowiedź była precyzyjna

czasem bywa wręcz przeciwnie.

jący w ramach Krajowego Systemu

i wartościowa – zachęca wszystkich

– Wsparcie w pewnych sytuacjach

Usług. W punkcie konsultacyjnym

przedsiębiorców Marek Stec.

byłoby zakłóceniem równowagi ryn-

każdy przedsiębiorca (nie tylko z

Warto przypomnieć także o uru-

kowej. Jest wielu funkcjonujących już

Oświęcimia) może liczyć na bezpłat-

chomionym pod koniec zeszłego roku

długo przedsiębiorców, którzy są za-

ne i precyzyjne informacje związane z

oświęcimskim portalu gospodarczym,

interesowani wynajmem na dobrych

prowadzeniem firmy, może także roz-

który ma być pewnego rodzaju uzu-

warunkach powierzchni w OIP po to,

wiać wszelkie wątpliwości ten, kto

pełnieniem działalności inkubatora

żeby zmniejszyć koszty działalności.

dopiero zamierza otworzyć własny

oraz punktu konsultacyjnego. Portal

Niestety ci programem OIP nie mogą

biznes. KSU to współfinansowane

jest w trakcie intensywnej rozbudowy

być objęci – informuje
Marek Stec, prezes Centrum Biznesu Małopolski
Zachodniej, który zarządza Oświęcimskim Inkubatorem Przedsiębiorczości.
Pomoc w ramach inkubatora mogą uzyskać
przedsiębiorcy, którzy
rozpoczęli działalność
gospodarczą i znajdują

Fot. RC

się w okresie pierwszych
trzech lat jej istnienia bądź tacy, któ-

przez Unię Europejską w ramach Eu-

– celem jest gromadzenie w jednym

rzy dopiero zamierzają założyć swoją

ropejskiego Funduszu Rozwoju Regio-

miejscu wszystkich informacji, szcze-

firmę i rozpocząć działalność. Po to,

nalnego przedsięwzięcie, które nie

gólnie dotyczących przedsiębiorców z

by zapewnić z inkubatora zysk gospo-

tylko udostępnia swoich konsultan-

terenu

darczy, ekonomiczny czy społeczny

tów, ale też tworzy im warunki do spo-

www.opg.cbmz.pl będzie można zna-

dla miasta, przedsiębiorca, ubiegają-

tkań i udzielania porad zainteresowa-

leźć aktualne wiadomości o szkole-

cy się o pomoc, musi przenieść sie-

nym. Aby jakość usług punktu konsul-

niach, targach gospodarczych, o zmie-

dzibę swojej firmy na teren naszego

tacyjnego zawsze była na wysokim

niających się przepisach prawnych,

miasta. Zarządzający inkubatorem są

poziomie, będzie on objęty nieustan-

programach pomocowych i wiele in-

przekonani, że spełni on swoje zało-

nym nadzorem i monitoringiem przez

nych, potrzebnych przedsiębiorcom

żenia i że wskaźniki projektu, w ra-

Polską Agencję Rozwoju Przedsię-

informacji.

mach którego OIP został wyremonto-

biorczości.

wany i uruchomiony, będą osiągnię-

– Do spotkań z konsultantem za-

te. Docelowo w inkubatorze mają

praszam od poniedziałku do piątku w

12
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Oświęcimia.

Na

stronie

Punkt konsultacyjny – tel. 033 844
73 40, kontakt – pk@cbmz.pl.
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Już od marca osiedle Chemików będzie pod czujnym okiem
kamer. Monitorowane będą głównie szkoły i przedszkola,
ale także ulice i chodniki w tej części miasta.

Pod czujnym okiem
Zakończyła się bowiem inwesty-

stracją obrazu z kamer ustawionych

będzie także służył testowaniu spraw-

cja obejmująca budowę i montaż sys-

w miejscach publicznych będzie zaj-

ności instalacji radiowej. Na razie nie

temu radiowego na terenie Urzędu

mowała się straż miejska. Za rejestra-

przewidziano umieszczania wraz z

Miasta wraz z instalacją 16 kamer na

cję obrazu z kamer ustawionych przy

monitoringiem hot spotu, czyli otwar-

osiedlu Chemików. Trzy kamery za-

placówkach szkolnych odpowiedzial-

tego nadajnika bezprzewodowego,

instalowano w miejscach publicznych,

na będzie szkoła. Pozwoli to na uzy-

umożliwiającego bezpłatny dostęp do

pozostałe znalazły miejsce przy Szko-

skanie najlepszej jakości obrazu.

Internetu. W ubiegłym roku hot spot

łach Podstawowych nr 4 i 9, Miejskim

Plany monitoringu oświęcimskich

został zainstalowany na budynku

Gimnazjum nr 2 i Miejskim Przed-

osiedli pojawiły się w ubiegłym roku,

OCK. Był to prezent Daniela Kułasa,

szkolu nr 16.

wtedy to prezydentowi Januszowi

właściciela oświęcimskiej firmy kom-

– Jest to I etap monitoringu mia-

Marszałkowi udało się przekonać do

puterowej. Obecnie nadajnik umożli-

sta, które na tę inwestycję zarezerwo-

projektu Radę Miasta. Pomysł ten go-

wia korzystanie z Internetu maksy-

wało 400 tys. zł – informuje Katarzyna

rzej odebrała część mieszkańców

malnie 30 użytkownikom w jednym

Kwiecień, rzecznik prasowy Urzędu

Oświęcimia, którzy wówczas

twier-

czasie, posiadającym przenośny sprzęt

Miasta. Nie jest jeszcze przesądzone,

dzili, że instalacja kamer uderzy w ich

z kartą WiFi. Do zalogowania się użyt-

ile ostatecznie kamer będzie monito-

prywatność. W każdym razie, zgodnie

kownicy powinni wpisać: login-ock i

rowało całe miasto. Będzie to wyni-

z założeniami w miarę posiadanych

hasło – ock. System hot spotów w przy-

kać z wymogów bezpieczeństwa. Ob-

pieniędzy system monitoringu będzie

szłości będzie rozbudowywany.

sługą systemu radiowego oraz reje-

rozbudowywany, a zgodnie z planem

RC

Oświęcim w Berlinie
Targi turystyczne to doskonała
okazja do zaprezentowania walorów
miasta biurom podróży oraz potencjalnym turystom, to świetny sposób
przyciągnięcia ich i zachęcenia, aby
odwiedzili nasze miasto. No właśnie... miasto również, a nie tylko
Państwowe Muzeum AuschwitzBirkenau.

Celem udziału w targach berliń-

efekty i z pewnością przyczynią się do

skich jest promowanie Oświęcimia

rozróżnienia miasta i muzeum – prze-

jako miasta pokoju – miasta otwarte-

konuje Janusz Marszałek, prezydent

go na wszelkie działania pokojowe i

Oświęcimia.

podejmującego wiele tego rodzaju ini-

Miasto prezentuje się na targach

cjatyw – ale także przedstawienie

na wspólnym stoisku z Zakopanem.

jego bogatych walorów turystycznych,

Szacuje się, że udział w tej najwięk-

zabytkowych i edukacyjnych oraz na-

szej imprezie turystycznej na świecie

wiązanie kontaktów z międzynarodo-

będzie kosztował około siedmiu tysię-

wymi operatorami turystycznymi,

cy złotych.

którzy również będą się wystawiali
Targi turystyczne Internationale

na ITB.

Nie jest to jedyna forma promocji
naszego miasta. Wcześniej Oświęcim

Touristik Boerse ITB w Berlinie to

– Targi będą także okazją do pro-

prezentował się na Środkowoeuropej-

największa tego typu impreza branży

mocji idei prof. Józefa Szajny i byłych

skich Targach Nieruchomości i Inwe-

turystycznej na świecie. W ubiegłym

więźniów z pierwszego transportu do

stycji CEPiF w Warszawie oraz Mię-

roku wzięło w nich udział ponad 10

KL Auschwitz wzniesienia w Oświę-

dzynarodowym Salonie Turystycz-

tysięcy wystawców ze 187 krajów.

cimiu kopca Pamięci i Pojednania.

nym TOUR Salon w Poznaniu.

Oświęcim po raz drugi prezentuje się

Zależało nam na promocji w tych tar-

w Berlinie od 7 do 11 marca.

gach, ponieważ przynoszą one dobre

Kliw

Głos Ziemi Oświęcimskiej |13
13

Fot. RC

OD(GŁOS)Y MIASTA
Oświęcim to miasto, któremu coraz
bliżej do scenariusza, kiedy to
dotychczasowa zawartość portfela
zamieni się w lekkie świstki z
parkomatu, a żółte, stalowe blokady, stojąc na straży przestrzegania
prawa, spędzać będą sen z powiek
– oczywiście tylko kierowcom.
Podczas ostatniej sesji radni miejscy głosowali nad zmianą uchwały
dotyczącej wprowadzenia opłat za

Parkujesz, to płać!

parkowanie pojazdów samochodowych na kolejnych drogach miejskich.
Tym razem chodzi o ulicę Zamkową i
Górnickiego w Oświęcimiu.
– W związku z przeprowadzonym w
ubiegłym roku remontem tych ulic
zmniejszyła się ilość miejsc postojowych w pasach drogowych. Aby
usprawnić parkowanie oraz poruszanie
się samochodów na tych ulicach, zaproponowano wprowadzenie strefy
płatnego parkowania, na ulicy Zamkowej 13 miejsc, a na ul. Górnickiego 16
miejsc postojowych – czytamy w projekcie zmiany uchwały. Przewidziano,
że dodatkowe wpływy ze zwiększonego obszaru strefy parkowania wyniosą
około 22. tys. zł rocznie.
RC

Wiosenne porządki
Już od marca pierwsze osoby będą
mogły zacząć prace porządkowe w
ramach tak zwanych prac społecznie
użytecznych. Stanie się tak za
sprawą przystąpienia oświęcimskiego magistratu do tego typu działań.

działaniach porządkowych i usługo-

szu Pracy do 60 procent minimalnej

wych na rzecz noclegowni i MOPS-u.

kwoty świadczenia przysługującego

Prace społecznie użyteczne regu-

bezrobotnemu, to jest 3,72 zł – wyja-

luje rozporządzenie Ministra Gospo-

śnia Barbara Bulicz z UM Oświęcim.

darki i Pracy. Mogą je wykonywać

Miasto wielokrotnie zatrudniało

osoby bezrobotne bez prawa do zasił-

osoby bezrobotne w ramach progra-

ku, w wymiarze 10 godzin tygodnio-

mu „Drogowiec” i „Bezpieczny wał”.

wo. Pomiędzy podmiotem organizu-

Były one zatrudniane na podstawie

Dwadzieścia pięć osób skierowa-

jącym prace, czyli urzędem miejskim,

umowy na okres czasowy i mogły li-

nych zostanie do zadań porządkowych

a osobą bezrobotną nie nawiązuje się

czyć na zarobek rzędu 901 złotych brut-

w parku na osiedlu Chemików. Zaję-

stosunku pracy. Oświęcimski magi-

to miesięcznie. Miały też pokrywane

cie będzie polegało głównie na zbie-

strat zabezpieczył na ten cel w budże-

koszty świadczeń, związanych z ubez-

raniu zgromadzonych tam nieczysto-

cie 50 tysięcy złotych.

pieczeniem społecznym oraz fundu-

ści, gałęzi, na zamiataniu i oczyszcza-

– Osobom pracującym w ten spo-

szem pracy. Magistrat dofinansowy-

niu z darni alejek, grabieniu liści oraz

sób przysługuje świadczenie w wyso-

wał koszty szkoleń BHP, badań lekar-

likwidacji dzikich wysypisk. Dodatko-

kości 6,20 zł za każdą godzinę pracy

skich, zakup sprzętu, ubrań roboczych

wo Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-

Za

i transportu.

nej planuje zorganizować pracę dla

Urzędu Pracy starosta oświęcimski

pięciu osób, przede wszystkim przy

refunduje miastu ze środków Fundu-

14
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Triumf kultury w powiecie
Już po raz piąty wręczono nagrody Zarządu Powiatu w Oświęcimiu za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Tym razem wśród laureatów nie było nikogo z Oświęcimia. Uroczysta gala
odbyła się, tak jak w ubiegłym roku, w Oświęcimskim Centrum Kultury.

Uhonorowanymi laureatami

Z kolei amatorska Orkiestra

zostali: Irena Droździk z Kęt w

Dęta z Głębowic w gminie Osiek

kategorii indywidualnej oraz

jest zespołem o bogatej, 130-let-

Orkiestra Dęta z Głębowic w

niej historii, aktywnie uczestni-

kategorii zbiorowej. Wręczane

czącym w życiu artystycznym i

przez starostę oświęcimskiego

społecznym naszego regionu.

Józefa Kałę oraz wicestarostę

Orkiestra bierze udział w uro-

Józefa Krawczyka nagrody to

czystościach

trzy tysiące złotych brutto oraz

świeckich, zarówno w gminie, jak

okolicznościowa statuetka.

i powiecie. W jej szeregach gra

Irena

Droździk

kościelnych

i

została

62 muzyków, którzy tworzą sze-

zgłoszona do konkursu przez

roki repertuar. Znajdziemy w nim

Towarzystwo Miłośników Kęt.

muzykę marszową, kościelną,

Teraz emerytowana nauczycielka języka polskiego jest

współczesną,
Tegoroczni laureaci: Irena Droździk...

przewodniczącą Towarzystwa

filmową,

kla-

syczną standardy jazzowe i utwory koncertowe.

Miłośników Kęt i redaktorem

– Cieszymy się, że po raz pią-

prowadzącym rocznik społecz-

ty wręczamy nagrody w dziedzi-

no-kulturalny „Almanach Kęc-

nie twórczości artystycznej, upo-

ki”. W tym periodyku ma oka-

wszechniania i ochrony kultury.

zję współtworzyć jego histo-

Szkoda, że możemy rozdać tyl-

ryczno-dokumentacyjny profil,

ko dwie nagrody w dwóch kate-

utrwalając między innymi rodo-

goriach. Z pewnością wszyscy

wody kęckich rodzin, najważ-

nominowani powinni zostać

niejsze wydarzenia historyczne,

przez nas wyróżnieni, gdyż re-

kulturalne i artystyczne. Prócz

prezentują oni najwyższy poziom

tego inicjuje listopadowe kwe-

i są zasłużeni dla powiatu oświę-

sty przeznaczone na renowację

cimskiego. Serdecznie gratuluję

historycznych grobów na cmen-

sukcesów tak laureatom, jak i

tarzu komunalnym w Kętach. Z
uporem popularyzuje zarówno
historię, jak i współczesne uroki Kęt.

nominowanym – mówił podczas
oraz Amatorska Orkiestra Dęta z Głębowic

gali Józef Kała, starosta powiatu oświęcimskiego.
W ubiegłym roku komisja

– Pragnę serdecznie podzię-

wyróżniła w kategorii indywidu-

kować komisji za to, że potrafi-

alnej Zdzisławę Chowaniec, bę-

ła dostrzec formy pracy Towa-

dącą wieloletnim działaczem

rzystwa Miłośników Kęt i rolę,

kultury, scenarzystą, reżyserem,

jaką pełni „Almanach Kęcki”. W

kierownikiem zespołu obrzędo-

historii naszego wielowiekowe-

wego „Brzeszczanki”, a w kate-

go miasta chcemy popularyzo-

gorii zespołowej nagrodę ode-

wać przykłady, które zasługują

brał Chór Byłych Wychowanków

na szacunek i zapamiętanie –

Salezjańskich „Auxilium” z

podkreśliła Irena Doroździk, te-

Oświęcimia.

goroczna laureatka.

Kliw
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Zamiast telefonu
Telefon komórkowy poniekąd stał się naszym stałym towarzyszem, gdyż zabieramy go zawsze i w zasadzie wszędzie.
Jednak darmowe minuty, sms-y po groszu, jak się okazuje nie wystarczają, bo przecież można jeszcze taniej. Ale czy
lepiej?

To zależy od indywidualnych upodo-

ustawione na tej samej linii i tym spo-

bań użytkowników krótkofalówek.

sobem możemy się ze sobą kontakto-

Grupa młodych ludzi z terenu nasze-

wać, czyli nawzajem wywoływać się.

Fot. AK

go miasta porzuciła telefony komórkowe na rzecz krótkofalówek, za po-

Gdzie można kupić taki sprzęt i za

średnictwem których może utrzymy-

ile?

wać kontakt ze sobą, a ponadto ma

Paweł i Łukasz: Na giełdzie ze

możliwość poznawania nowych ludzi.

sprzętem elektronicznym, a już na

To jakby rozmowy na forum. Rozma-

pewno w Internecie. Natomiast kosz-

wiasz, a inni odbierający na tej samej

ty krótkofalówki są różne, tzn. w za-

fali mogą przyłączyć się do konwer-

leżności od zasięgu danego aparatu i

sacji.

modelu. Oczywiście im większy zasięg, tym droższy. Nasze walkie-tal-

Jak wygląda walkie-talkie i w jaki

kie z zasięgiem do 5 km kosztowało

sposób można się tym posługiwać?

250 zł, ale to było trzy lata temu.

Paweł i Łukasz: W zasadzie swoim wyglądem przypomina stary mo-

Kto wpadł na pomysł, aby porozu-

del telefonu komórkowego, czyli jest

miewać się ze sobą w ten sposób?

troszkę większego gabarytu, aniżeli

Paweł: Zgubiłem telefon, a do tego

obecne małe i zgrabne telefony ko-

przeprowadziłem się na inne osiedle

mórkowe. Jeżeli idzie o posługiwanie

i kolega zaproponował, że tymczaso-

się, to naprawdę nic trudnego. Nasz

wo może pożyczyć mi sprzęt, z które-

zumiewamy, może zostać zablokowa-

sprzęt ma zasięg do 5 km i wystarczy,

go mogę korzystać zamiast telefonu.

na. To prawda, że w przypadku wal-

że mamy włączone aparaty, a także

Możliwość kontaktu z kumplami ze

kie-talkie nie ma możliwości na dys-

starego osiedla była wówczas dla

kretne rozmowy, ale za to jest szansa

mnie istotną sprawą, więc postanowi-

na kontakt i poznanie nowych ludzi.

łem spróbować. Właściwie, czemu
nie? Jednak po czasie okazało się, że

Jakie atuty ma walkie-talkie, których

to naprawdę supersprawa. Nie tylko

nie posiada telefon komórkowy?

miałem kontakt ze znajomymi, ale –

Paweł i Łukasz: Przede wszystkim

jak się okazało – wiele osób na tere-

oszczędność pieniędzy. Za rozmowy

nie Oświęcimia również kontaktuje

przez telefon należy zapłacić, a w tym

się ze sobą w ten sam sposób, czyli

przypadku wystarczy kupić cztery ba-

dało mi to możliwość nawiązania no-

terie „paluszki”, które w zasadzie star-

wych znajomości.

czają na tydzień czasu, i to już koniec
wydatków.

To znaczy, że ktoś inny może wejść
na tę samą częstotliwość i uczestni-

Młodzi ludzie wciąż szukają w

czyć w waszej rozmowie albo po pro-

życiu ułatwień, i tak jak w tym przy-

stu ją kontrolować?

padku powracają do zdobyczy techni-

Łukasz: Tak, nasze rozmowy są
kontrolowane poprzez nadajniki w ra-

ki sprzed lat, które okazują się wcale
nie takie bezużyteczne.

diostacji. Dlatego jeżeli podczas nich
zbyt często zdarzają się niecenzuralFot. AK
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ne słowa, to stacja, na której się poro-

A. Kapela

OD(GŁOS)Y MIASTA
Oświęcim, ul. Śniadeckiego 24
tel./fax (033) 842 25 75, 842 44 61
www.ock.org.pl, e-mail:ock@ock.org.pl
9.03 godz. 17:00 „Nie chciałem skrzydeł, nie chciałem złudzeń...” – program

Galeria „Tyle światów”

oparty na tekstach Leszka Aleksandra Moczulskiego w wykonaniu grup: Infinitas

do 18.03 „Intermundi” – wystawa prac Tomasza Wełny

i Wariant M

30.03-25.04 „Kochać człowieka” – wystawa pokonkursowa V Ogólnopolskiego

10.03 godz. 9:00 i 12:00 „Słowo-obraz-ruch-wrażenie” – warsztaty teatralno-

Biennale Fotografii „Kochać człowieka”

recytatorskie – prowadzi Anna Nowicka
13-14.03 Powiatowe Targi Edukacyjne Szkół

Wystawy

16.03 godz. 19:00 „Noizz nation” – koncert zespołów energetycznych „Candida”

do 18.03 „Echa roku 2006” – wystawa prac twórców z Grupy „Na Zamku”

(Poznań) i „twotones” (Oświęcim)

do 25.03 „Inna bajka” – wystawa malarstwa Ewy Przybyły

17.03 godz. 9:00 i 12:00 „Słowo-obraz-ruch-wrażenie” – warsztaty teatralnorecytatorskie – prowadzi Monika Jakowczuk

Uniwersytet Trzeciego Wieku

19-20.03 godz. 9:00 XX Małopolski Festiwal Form Muzycznych i Tanecznych

14.03 godz. 17:00 „Etyka a polityka” – mówi prof. Magdalena Środa

„Talenty Małopolski 2007” – eliminacje powiatowe

20.03 godz. 15:30 „Wtajemniczenie w malarstwo – problemy konserwacji”, cz. IV

21.03 „Zemsta” – spektakl dla młodzieży szkolnej

– mówi dr Janusz Wałek

22.03 godz. 14:30 52. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje miejskie

27.03 godz. 16:00 „Gdzie się podziała Europa” – mówi Maria Malatyńska

23-25.03 Warsztaty filmowe w ramach projektu „Wiosenne filmowanie”
24.03 godz. 9:00 i 12:00 „Słowo-obraz-ruch-wrażenie” – warsztaty teatralno-

lektorat języka angielskiego: poniedziałki godz. 12:30

recytatorskie – prowadzi Monika Babecka

zajęcia na basenie: poniedziałki godz. 14:00

24.03 godz. 11:00 Sesja „Spotkania z Polską – Zofia Kossak”

warsztaty artystyczne: środy godz. 14:30

24.03 godz. 18:00 „30/30 - największe przeboje Michała” – koncert Michała

zespół wokalny: środy godz. 16:00

Bajora

ćwiczenia rehabilitacyjne: czwartki godz. 10:15 i 11:00

30.03 godz. 17:00 „Kochać człowieka” – otwarcie pokonkursowej wystawy V
Ogólnopolskiego Biennale Fotografii „Kochać człowieka”

Oświęcimski Klub Fantastyki

31.03 godz. 9:00 i 12:00 „Słowo-obraz-ruch-wrażenie” – warsztaty teatralno-

Gramy prawie we wszystko...

recytatorskie - prowadzi Monika Babecka

soboty, godz. 16:00, sala dydaktyczna OCK

31.03 „Złote Gody” – jubileusz pożycia małżeńskiego
2.04 52. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe

Kino „Luna”
9-15.03

16-22.03

23-29.03

DKF „Reksio”

godz. 17:30, 18:45 „Tryptyk rzymski”

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

godz. 20:00 „Hannibal. Po drugiej stronie maski”

z 2005 roku, reż. Fiodor Bondarczuk, 130 minut

godz. 16:45 „Tryptyk rzymski”

22.03 godz. 18:30 „Kopia mistrza”, film prod. angielsko-węgiersko-

godz. 18:00, 20:15 „Testosteron”

amerykańsko-niemieckiej z 2006 roku, reż. Agnieszka Holland, 104 minuty

„Testosteron”, „Królowa”

29.03 godz. 18:30 „Wiatr buszujący w jęczmieniu”, film prod. niemieckowłosko-hiszpańsko-francusko-irlandzko-angielskiej z 2006 roku, reż. Ken
Loach, 127 minut

Odbiór nagród do 30 dni od ukazania się wyników losowania

A
BILET DO KIN

Uwaga!
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Podwójne zaproszenie do kina „Luna” otrzymuje
p. Beata Kiszczak z Osieka,
a do DKF-u „Reksio”
p. Stefan Dzierwa z Oświęcimia.

Gratulujemy!
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„30/30 – największe przeboje Michała”
Oświęcimskie Centrum Kultury
zaprasza 24 marca o godzinie 18:00
na koncert Michała Bajora pt. „30/30
– największe przeboje Michała”.

Michał Bajor po raz ostatni gościł w
Oświęcimiu w 2003 roku. Promował
wówczas w OCK swoją płytę „Twarze w
lustrach”.
Podczas koncertu Michała Bajora 24
marca, w Oświęcimskim Centrum Kultury usłyszymy największe przeboje tego
artysty, utwory, z którymi od wielu lat
kojarzony jest Michał Bajor – utwory
śpiewane jego charakterystycznym głosem, utwory, którym artysta nadaje tylko sobie właściwe, niepowtarzalne
brzmienie.
Warto wybrać się z Michałem Bajorem w podróż przez największe przeboje...
Bilety w cenie 30 zł do nabycia w
Oświęcimskim Centrum Kultury.
adam

Fot. „Candidia” – Poznań

Energetyczne granie
koncert z tego cyklu odbył się 17

tones.art.pl) w składzie: Dariusz Łako-

koncertów kapel energetycznych,

marca ubiegłego roku.

my – gitara, Tomasz Jarosz – bass,

na które zaprasza do Oświęcimskie-

Na scenie noizz nation zagrają:

Robert Harmata – perkusja, Łukasz

„Noizz nation” to cykl imprez –

go Centrum Kultury zespół „twoto-

„Candida” – Poznań (www.candi-

nes”, grający na co dzień w OCK.

da.pl) w składzie: Ramas – wokal, Franc

Piąte granie energetyczne już 16

– gitary, Ślepy – bębny, Majkel – bas,

marca o godzinie 19:00. Pierwszy

18
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„twotones” – Oświęcim (www.two-

Kwiatkowski – wokal.
Szczegóły o cyklu, informacje o zespołach na stronie www.noizznation.twotones.art.pl/.

GŁOŚNIK KULTURALNY
Do udziału w konkursie objętym

Komisja konkursowa oceniła fotografie nadesłane do udziału w V
Ogólnopolskim Biennale Fotografii „Kochać człowieka” organizo-

patronatem Rady Artystycznej Związ-

wanym przez Oświęcimskie Centrum Kultury.

109 autorów nadesłało 258 prac – po-

ku Polskich Artystów Fotografików,
jedynczych fotografii lub zestawów –

Fotograficzne biennale

w sumie 421 fotografii.
Komisja w składzie: Andrzej Zygmuntowicz – przewodniczący Rady
Artystycznej Związku Polskich Artystów Fotografików, Andrzej Baturo –
wiceprzewodniczący Rady Artystycznej Związku Polskich Artystów Fotografików, Wojciech Plewiński – z krakowskiego okręgu Związku Polskich
Artystów Fotografików przyznała I, II
i III nagrodę, siedem wyróżnień oraz
zakwalifikowała do udziału w pokonkursowej wystawie 77 prac, w tym zestawów, 43 autorów.
Otwarcie pokonkursowej wystawy
i wręczenie nagród odbędzie się 30
marca o godzinie 17:00 w galerii „Tyle
światów” OCK.
adam

Wiosenne filmowanie
Nieformalna grupa „Filmowcy” z

Filmów Fabularnych w Gdynii w 2006 r.) oraz zdo-

Projekcje filmów fabularnych:

Oświęcimia oraz Oświęcimskie Cen-

bywcą ponad 65 nagród. Otrzymał Złoty Medal UNI-

13 kwietnia, godz. 18:00 – „Guzikowcy”, film pro-

trum Kultury, jako instytucja wspiera-

CA – Światowej Unii Kina Nieprofesjonalnego za ca-

dukcji czeskiej z 1997 roku, reż. Petr Zelenka, czas

jąca, są organizatorami projektu fil-

łokształt twórczości.

102 min.

mowego pn. „Wiosenne filmowanie”,

Laszlo Polgar jest montażystą związanym z ośrodkiem

20 kwietnia, godz. 18:00 – „Transylwania”, film prod.

przygotowanego dla młodzieży z te-

katowickim Telewizji Polskiej. Pracuje przy realizacji fil-

francuskiej z 2006 roku, reż. Tony Gatlif, czas 103 min.

renu Oświęcimia i miast ościennych.

mów dokumentalnych (m.in. z Dagmarą Drzazgą, Kry-

27 kwietnia, godz. 18:00 – „Plac Zbawiciela”, film

Udział w projekcie jest bezpłatny.

styną Bochenek, Pawłem Woldanem, Leszkiem Fur-

prod. polskiej z 2006 roku, reż. Joanna Kos-Krauze i

„Wiosenne filmowanie” będzie reali-

manem) dla Agencji filmowej Telewizji Polskiej.

Krzysztof Krauze, czas 94 min.

zowane w trzech etapach.

Warsztaty filmowe adresowane są do młodzieży i doro-

I etap

słych – w wieku od 15 do 25 roku życia – osób zainteresowanych doskonaleniem warsztatu filmowego. Pod-

III etap

23-25 marca: warsztaty filmowe prowadzone przez

czas warsztatów jego uczestnicy, oprócz zajęć

11 maja o godzinie 18:00 – spotkanie autorskie z

Franciszka Dzidę i Laszlo Polgara

teoretycznych, zrealizują również, pod okiem prowa-

Wojciechem Wikarkiem, utytułowanym, nieprofesjo-

Franciszek Dzida jest niezależnym twórcą filmowym,

dzących warsztaty, w grupach, filmy o tematyce zapro-

nalnym twórcą filmowym

scenarzystą, reżyserem, operatorem, montażystą,

ponowanej przez organizatora warsztatów.

25 maja o godzinie 18:00 – prezentacja filmów, zre-

producentem, malarzem, założycielem Amatorskie-

alizowanych w trakcie warsztatów, połączona z ple-

go Klubu Filmowego „Klaps” w Chybiu, członkiem

Dodatkowych informacji o warsztatach filmowych udzie-

biscytem na najlepszy film

Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Był on pierwo-

la Anna Niedziela – koordynator projektu, tel. 033 842

Szczegółowe informacje na stronie www.ock.org.pl

wzorem postaci Filipa Mosza – bohatera filmu „Ama-

25 75 wewn. 31, 0/664 195 314, e-mail: niedelka@o2.pl.

oraz pod nr tel. 033 842 44 61 wew. 31, 0/664 195

tor” Krzysztofa Kieślowskiego. Jest autorem ponad

314. Spotkania odbywają się w OCK – wstęp wolny.

70 filmów zrealizowanych na taśmie 8 mm, 16 mm i

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej z pro-

w technice wideo (m.in.: „Anima”, „Późne czerwco-

II etap

gramu „Młodzież”. Instytucja wspierająca: Oświęcim-

we popołudnie”, „Opuściłam siebie, zostawiłam cia-

20 kwietnia o godzinie 17:30: otwarcie wystawy fo-

skie Centrum Kultury. Patronat: Federacja Niezależ-

ło”, „W maju”, „Strefa zmierzchu” i „Wędrowiec”,

tograficznej „Jak pracowaliśmy nad filmami”, doku-

nych Twórców Filmowych w Polsce. Projekt finansowo

który był prezentowany podczas Festiwalu Polskich

mentującej przebieg warsztatów filmowych.

wsparli: „Krom-Gaz” Oświęcim i „Arbi” Oświęcim.
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Na Wiejskiej

Student…
nasz klient
Kolejny raz w Liceum Ogólnokształcącym im. St. Konarskiego w Oświęcimiu
zorganizowano Powiatowe Targi
Edukacyjne.
Od lat cieszą się one sporą popular-

55-osobowa grupa studentów i pracowników PWSZ w Oświęcimiu
uczestniczyła w wyjeździe naukowym do Warszawy. Głównym
celem wycieczki było zapoznanie się z funkcjonowaniem Parlamentu RP, a atrakcją – możliwość zwiedzenia Pałacu Prezydenckiego.

nością, dostarczają uczniom i ich rodzicom wszelkich informacji pomagających

Młodzież obejrzała również Muzeum Powstania Warszawskiego.

dokonać świadomego i odpowiedzialne-

Wyjazd był możliwy dzięki zaangażowaniu parlamentarzystów ziemi

go wyboru dalszej drogi edukacyjnej.

oświęcimskiej.

W tym roku udział w nich wzięło po-

– Pałac Prezydencki zachwycił nas barokowym i klasycystycznym

nad 20 szkół wyższych, były to głównie

wystrojem wnętrz – mówi Jakub Madej, student drugiego roku polito-

krakowskie i katowickie uczelnie, ale tak-

logii. – Część z nas mogła poczuć się jak głowa państwa lub dyplomata,

że ośrodki edukacyjne z Chrzanowa, Ty-

niestety nie udało nam się spotkać aktualnego Prezydenta RP – dodaje.

chów i Kęt. Targi otworzył starosta oświę-

Spore zaciekawienie studentów wzbudził znajdujący się w holu wej-

cimski Józef Kała.

ściowym pałacu „Okrągły Stół” – symbol przemian demokratycznych

Po raz drugi na targach prezentowana
była oferta Państwowej Wyższej Szkoły

w Polsce. Wielu żaków wykonało przy nim pamiątkowe zdjęcie.
Dzień zamknął się

Zawodowej w Oświęcimiu. Stoisko

zwiedzaniem

PWSZ cieszyło się sporym zainteresowa-

szawskiej Starówki –

niem licealistów. Studenci i pracownicy

tym razem bez prze-

PWSZ rozdali ponad 2 tysiące ulotek i

wodnika i na własną

folderów reklamujących oświęcimską

rękę. W drugim dniu po-

uczelnię. Uczestnicy targów otrzymali też

bytu studenci zwiedzali

słodki upominek w postaci cukierków z

gmach Sejmu RP, obser-

logo oświęcimskiej uczelni wyższej.

wowali z galerii obrady

war-

– Najwięcej pytań zadawanych przez

Sejmu. Następnie spo-

licealistów, dotyczyło kryteriów rekruta-

tkali się z parlamenta-

cyjnych, kadry naukowej PWSZ oraz wa-

rzystami ziemi oświę-

runków studiowania w oświęcimskiej

cimskiej – Beatą Szydło,

placówce – informują studenci, którzy za-

Januszem Chwierutem

chęcali młodszych kolegów, by wstąpili

oraz Stanisławem Ry-

do żakowskiej braci w grodzie nad Sołą.

dzoniem. Posłowie prze-

W październiku oświęcimska PWSZ

prowadzili krótki panel

planuje poszerzyć swoją ofertę i urucho-

dyskusyjny ze studenta-

mić pierwszy kierunek inżynierski – agro-

mi. W rozmowie zade-

turystykę.

klarowali kontynuację

– Złożyliśmy stosowny, liczący ponad

współpracy i dalszą po-

sto stron wniosek do ministerstwa i cze-

moc dla oświęcimskiej

kamy na odpowiedź w tej sprawie – infor-

uczelni wyższej. Nieste-

muje rektor PWSZ, Lucjan Suchanek. W

ty napięty plan dnia par-

planach PWSZ jest także wychowanie fi-

lamentarzystów nie po-

zyczne i pielęgniarstwo. Od lutego nato-

zwolił

miast szkoła kształci studentów pierw-

obiecującego spotkania.

szych studiów podyplomowych „Projektowanie

i

Zarządzanie

Funduszami

Europejskimi”.

– Mieliśmy więc
czas,

aby

zwiedzić

dalszą część budynku,
Karo
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kontynuować

poznać

charaktery-

„Okrągły Stół” – symbol przemian demokratycznych w Polsce

GŁOŚNIK KULTURALNY
Na patriotyczną nutę
Do udziału w III Wojewódzkim Przegląstyczne miejsca tak często widziane w telewizji, a przy okazji zaob-

dzie Szkolnej Twórczości Patriotycznej zapra-

serwować styl i metody pracy dziennikarzy telewizyjnych i radio-

szamy uczniów placówek podstawowych,

wych, przeprowadzających w tym dniu gorący wywiad z ministrem

gimnazjalnych i ponadgminazjalnych z tere-

zdrowia, Zbigniewem Religą.

nu województwa małopolskiego. Konkurs

Po opuszczeniu gmachu Sejmu studenci PWSZ zwiedzili Muzeum

współorganizowany jest przez Oświęcimskie
Centrum Kultury, Młodzieżowy Ośrodek

Powstania Warszawskiego.
– Niedawno otwarte, ciągle rozwijane pokazuje, że historia może

Edukacji Obywatelskiej przy Centrum Mło-

być ciekawa i interesująca – mówi Jakub Madej. Jego koleżanka Mag-

dzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie, Mało-

dalena Zielke, studentka pierwszego roku międzynarodowych stosun-

polskie Centrum Edukacji „MEC” i Kurato-

ków politycznych, podsumowuje: – Największe wrażenie zrobiło na

rium Oświaty w Krakowie.

mnie Muzeum Powstania Warszawskiego. To najbardziej realistyczne

Celem organizacji przeglądu jest kształ-

muzeum, w jakim byłam. Wycieczka była w pełni naukowa, ale wie-

towanie wśród młodych Polaków poczucia

czór był iście studencki.

świadomości narodowej i obywatelskiej, pro-

Po powrocie uśmiechnięte i zmęczone twarze uczestników mówi-

mowanie wśród dzieci i młodzieży historii,
tradycji i kultury polskiej, umożliwienie pla-

ły same za siebie.
– Wyjazd do Warszawy nie mógłby się odbyć, gdyby nie finansowa

cówkom oświatowym zaprezentowania do-

i organizacyjna pomoc parlamentarzystów ziemi oświęcimskiej. Go-

robku związanego z wychowaniem patriotycz-

rąco dziękujemy także panu Piotrowi Cywińskiemu, dyrektorowi Pań-

nym oraz stworzenie uczestnikom możliwo-

stwowego Muzeum

ści zaprezentowania się przed publicznością.

Auschwitz-Birkenau.

Uczestnikami przeglądu mogą być zespo-

Dzięki jego zaanga-

ły składające się z uczniów różnych klas. Te-

żowaniu

studenci

matyka prezentacji obejmuje inscenizacje te-

mogli zwiedzić Pałac

atralne – przedstawienia o tematyce patrio-

Prezydencki – infor-

tycznej,

muje współorganiza-

narodowych: 3 Maja 1791, 11 Listopada 1918,

tor i uczestnik wyjaz-

jak również poświęcone patronom szkół i lo-

du, dr Jacek Urbiński.

kalnej tradycji. Przegląd jest dwuetapowy.

Młodzież składa tak-

Obejmuje eliminacje rejonowe oraz galę fi-

że

podziękowania

nałową w Krakowie. Eliminacje dla uczestni-

Wojciechowi Optuło-

ków z terenu powiatu wadowickiego, oświę-

dotyczące

obchodów

świąt

wiczowi – projektan-

cimskiego i suskiego odbędą się 14 maja w

towi budynku Mu-

Oświęcimskim Centrum Kultury w Oświęci-

zeum

Powstania

miu. Zgłoszenia do udziału w tych elimina-

Warszawskiego, któ-

cjach przyjmowane są do 20 kwietnia w OCK,

ry umożliwił tak du-

przy ul. Śniadeckiego 24, tel. 033 842 25 75.

żej grupie jego zwie-

Organizatorzy po ocenie jury wybiorą naj-

dzenie. Wyjazd do

lepsze przedstawienia, których wykonawcy

Warszawy zorganizo-

zostaną zaproszeni na galę finałową III Wo-

wał Samorząd Stu-

jewódzkiego Przeglądu Szkolnej Twórczości

dencki

we

Patriotycznej w Krakowie. Finał przeglądu –

współpracy z Uczel-

ogłoszenie wyników i występ laureatów – od-

nianym Kołem Tury-

będzie się 18 czerwca w Teatrze Groteska w

stów „Watra” i Kołem

Krakowie podczas gali finałowej III WPSTP,

Naukowym Politolo-

gdzie zostaną również ogłoszone wyniki III

gów. Również władze

Wojewódzkiego Konkursu Patriotycznej

szkoły wsparły go za-

Twórczości Plastycznej i Literackiej Młodzie-

równo finansowo, jak

ży. Szczegółowy regulamin konkursu na stro-

i organizacyjnie.

nie www.ock.org.pl/.

PWSZ

Karo

adam
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W tradycji Pasji
Tytułowy cykl jest próbą indywi-

Ciemnością. Artysta posługując się

twórców rysunku w Europie, swoje

dualnej interpretacji stacji Drogi Krzy-

rysunkiem, stosuje od wielu lat po-

dzieła prezentował na blisko 400 wy-

żowej. W miejsce stereotypów Paweł

wściągliwe środki wyrazu. Oszczęd-

stawach niemal na całym świecie,

Warchoł zaproponował kompozycje

ność ta w doborze

były nagradzane i

zbudowane z ekspresyjnych, orga-

środków wyraża się

wyróżniane

nicznych form, przenikających się z

ograniczaniem form

wystawach m. in.:

fragmentami postaci biorących udział

wypowiedzi

w

w męce i śmierci Chrystusa. Uogól-

stycznej do skali do-

Barcelonie i To-

nienie tragedii, której źródłem jest

znań zawierających

ronto oraz na Taj-

rzeczywistość męki Zbawiciela, eks-

s i ę między bielą i

wanie. Warchoł

presja budowanych brył i płaszczyzn,

czernią. Medytacja

rozpoczynał dro-

stopniowanie napięcia powodują, że

zatem, którą prowadzi

gę twórczą od te-

układ 14 plansz tworzy zamkniętą,

artysta, ukazując ta-

matyki religijnej,

głęboko refleksyjną kompozycję, któ-

jemny sens zbawcze-

zaraz po studiach,

ra – mimo iż uogólniona – to jednak

go Misterium, jest

realizując rysunki

mocno jest osadzona w tradycji Pasji.

wędrówką

poprzez

z cyklu „Modli-

Artysta na wystawie przedstawia rów-

Noc. Czerń, na której

twa”. W twórczo-

nież prace rysunkowe z cyklu „Cału-

postrzegane są naj-

ści tego mistrza

ny”, „Chrzcielnice” oraz nagrodzony

mniejsze

na ubiegłorocznym Międzynarodo-

światła – biel jest

wym Triennale Sztuki „Sacrum” cykl

przestrzenią, w której

„Skargi Hioba”.

dokona się zbawczy

pla-

rozbłyski

Wystawę indywidualną
rysunku Pawła Warchoła „Oratio” można
oglądać w Galerii

na

Monachium,

rysunku tematyka
biblijna pojawia
się nader często,
dlatego

obecna

„Droga medytacji, którą podąża

dramat. Artysta w pro-

Paweł Warchoł, pomija wszystko to,

sty, właściwy sobie

co odwraca uwagę od tajemnego sen-

sposób

su wydarzeń, jakie miały miejsce mię-

znane słowa Jezusa

dzy „ratuszem” Piłata a Golgotą. Po-

wypowiedziane przed

tęgowanie dramaturgii na tej drodze

Męką. Zapowiadają

nie jest wynikiem przywoływania ob-

one godzinę panowania Księcia

dziestoletniej drogi twórczej może-

razów okrucieństwa, jak znajdujemy

Ciemności”. – czytamy we wstępie do

my oglądać do 28 marca w Galerii

to w filmie Gibsona, lecz skutkiem wy-

katalogu autorstwa ks. Henryka Pyki.

Fra Angelico w katowickim muzeum

przywołuje

Fra Angelico w Muzeum
Archidiecezjalnym
w Katowicach.

ważonej ekspresji. Podkreśla ona

Oświęcimski artysta uznawany

zmaganie się na tej drodze Światła z

jest za jednego z najwybitniejszych

ekspozycja w Katowicach ma charakter małej retrospektywy.
Częściowy efekt
tej

ponaddwu-

przy ul. Wita Stwosza.
maki

Czytelnicza gala
W „Bibliotece pod Słoneczkiem”

młodszych i nieco starszych czytelni-

Nagrodzeni zostali także najlepsi

miała miejsce czytelnicza gala pod

ków. Największym pasjonatem słowa

gimnazjaliści. Przybył dla nich z War-

nazwa „Czytelnicy Roku 2006”. Tak

pisanego okazał się w grupie czytelni-

szawy Arkadiusz Niemirski – jeden z

uhonorowano najlepszych czytelni-

ków ze szkół podstawowych Patryk

kontynuatorów popularnego cyklu

ków, dla których książka to najbar-

Wanat, który wypożyczył 138 książek,

przygód Pana Samochodzika, które-

dziej wartościowe źródło wiedzy, ele-

132 wypożyczył Jakub Knutel, a Ewa

go pomysłodawcą był niezapomnia-

ment rozrywki, bez którego trudno

Ichniowska ma na koncie 90 pozycji.

ny Zbigniew Nienacki. W czołówce

spędzać wolny czas.

Dzieci odwiedzają bibliotekę kilka razy

najlepszych czytelników uplasowali

Młodzi czytelnicy otrzymali dy-

w tygodniu. Interesują się prócz lektur

się: Justyna Isula (wypożyczyła 269

plomy i książki, nagrodą była też wi-

nowościami książkowymi, sięgają po

ksiażek), Monika Klaja (192) i Benita

zyta Ewy Stadtmuller z Krakowa – po-

wartościową klasykę autorstwa K.

Busiek (173).

etki, pisarki, autorki książek dla naj-

Makuszyńskiego czy H. Ożogowskiej.
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GŁOŚNIK KULTURALNY
Młodzieżowy Dom
Kultury w Oświęcimiu
zaprasza na imprezy
i zajęcia otwarte

Szkoła talentów

10 MARCA
godz. 9:00 Liga MDK w badmintona
– turniej zimowy (zapraszamy uczniów
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych), sala gimnastyczna Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu
17 MARCA
godz. 10:00 turniej w warcaby (zapraszamy uczniów szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych),
MDK w Oświęcimiu, ul. Olszewskiego 1
godz. 10:00 układamy puzzle – turniej (zapraszamy uczniów klas I-III
godz.10:00-11:30; klas IV-VI godz.
Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu jest kolebką młodych talentów. W jego długiej historii mali uczestnicy zajęć wielokrotnie odnosili zna-

11:45), MDK w Oświęcimiu, ul. Olszewskiego 1

czące sukcesy w konkursach i przeglądach twórczości dziecięcej nie tylko w
kraju, ale też za granicą. Zdobywali nagrody i wyróżnienia
w dziedzinach takich jak kabaret, teatr, muzyka, fotografika i plastyka.Kolejnym sukcesem jest wyróżnienie przyznane dla Joanny Jaszczyk,

Inna bajka

dwunastoletniej uczestniczki zajęć plastycznych w MDK. Nie jest ono zwyczajne, bo z dalekiej Japonii.

Do 25 marca w Oświęcimskim Cen-

W 7. Międzynarodowym Konkursie Rysunku Dziecięcego w Tokio na

trum Kultury prezentowana jest wysta-

temat środowiska naturalnego praca Joasi Jaszczyk została wyróżniona spo-

wa malarstwa Ewy Przybyły pt. „Inna

śród 11 tysięcy innych, nadesłanych z 48 krajów. Została ona zamieszczona

bajka”.

w katalogu wydanym przez organizatorów konkursu oraz wybrano ją do

Ewa Przybyła jest absolwentką Pań-

kalendarza UNICEF na 2007 rok. Jest ilustracją do miesiąca grudnia. Suk-

stwowego Liceum Sztuk Plastycznych w

ces Joasi jest tym bardziej znaczący, że to jedyna praca z Polski spośród 12

Bielsku-Białej. Urodziła się w Oświęci-

zamieszczonych w kalendarzu reprodukcji.

miu, a obecnie mieszka w Tychach. ZaKliw

OGŁOSZENIE

wodowo zajmuje się reklamą. W jej twórczości plastycznej – malarstwie i tkani-

STOWARZYSZENIE „BRATNICH SERC” DLA LUDZI CHORYCH W OŚWIĘCIMIU INFORMUJE, ŻE REALIZUJE PROGRAM W RAMACH WSPÓPRACY Z
MINISTERSTWEM PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

nie – odbijają się wpływy surrealizmu.
Jeden z cyklów jej obrazów pn. „Katedry” powstał pod wpływem twórczości

„PUNKT PORADNICTWA I WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO

Beksińskiego. Artystka prezentowała

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN”

swoje prace w Oświęcimiu w galeriach:
„OKO”, „Pro Arte” i „Tyle światów”. Jej

Pomoc jest bezpłatna i dotyczy:
– poradnictwa socjalno-prawnego,
– poradnictwa terapeutyczno-psychicznego,
– diagnozy psychospołecznej,
– pomocy w sytuacjach trudnych,
– mediacji rodzinnych.

prace znajdują się w kolekcjach prywatnych oraz zdobią wnętrza Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu.
Ewa Przybyła maluje obrazy, które
niezmiennie od lat – niezależnie od gustów artystycznych i upodobań – przykuwają uwagę odbiorców, poruszają i skła-

Osoby zainteresowane znajdą pomoc w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Słowackiego 1a, w Oświęcimiu, tel. 033 842 45 35, w poniedziałki, środy, piątki w godz. od 15:00 do 17:00.

niają do refleksji.
adam
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Galicjanie się modlą

Statystyki zawierały aneks zajmujący się codziennymi praktykami religijnymi tych spośród mieszkańców Galicji, którzy w rubryce „wyznanie” wpisywali „rzymskokatolickie”. Wyniki tych
ankiet zamieścił dziennik „Czas”. Felietonista pisał, że budującym wielce jest
fakt powszechnej pobożności mieszkańców tego kraju. Nieomal wszyscy uczestniczyli w niedzielnych mszach, a wielu
wstępowało do kościoła, udając się rano
do pracy czy szkół.
O codziennych praktykach religijnych pisali też w swoich wspomnieniach
ówcześni pamiętnikarze, podkreślając,
że od wczesnego dzieciństwa uczestniczyli w rodzinnych modlitwach. W większości domów, bez względu na społeczną sferę, małe dzieci uczyła pacierza matka. Niezmiernie pobożna żona
namiestnika Galicji Andrzeja Potockiego, Krystyna z Tyszkiewiczów, chociaż
zatrudniała do pomocy w opiece nad
dziećmi (a było ich dziewięcioro) kilka
osób służby, szczyciła się tym, że liczne
potomstwo nauczyło się pacierza po
polsku i po francusku – z ust matki. Z
matką też mali Potoccy odmawiali poranne i wieczorne pacierze.

Kiedy pod koniec XIX
stulecia cesarsko-

święta kościelne. Chłopcy służyli do

królewskie Ministerstwo ds. Wyznań

ręcznych robótek była w tamtych cza-

sporządziło statystyki
wyznawców rozmaitych religii w krajach
wchodzących w
skład Cesarstwa,
wynikało z nich, że
mieszkańcy Galicji
wyznają w przeważającej mierze rzymski
katolicyzm, wiarę
grekokatolicką bądź
judaizm. Protestan-

mszy, a dziewczęta przybierały kwiatami ołtarze. Jako że sztuka rozmaitych
sach powszechnie praktykowana wśród
młodych dziewcząt, co bardziej uzdolnione uczennice wykonywały często
jakąś ozdobną serwetę na ołtarz, zasłonę na naczynia liturgiczne, a niekiedy
nawet stułę czy mniej uroczysty ornat.
W kronikach parafii wielu miast i miasteczek znajdują się wzmianki o podobnych pracach.
W środowiskach mieszczańskich i
szlacheckich nieomal regułą były rodzinne wyjazdy do Częstochowy. Niekoniecznie miały charakter pielgrzymek. Czasem wyruszano na Jasną Górę
wkrótce po zaręczynach córki czy syna,
aby zamówić mszę przed cudownym obrazem w intencji dorosłego dziecka, któ-

tów było w stosunku
do wyznawców

re wkrótce miało opuścić rodzinny dom.

poprzednio wspomnianych wyznań

ofiarowywane potem w dzień ślubu.

znacznie mniej.

Przy tej okazji poświęcano też dewocjonalia – medaliki, krzyżyki czy ryngrafy
Większość Galicjan skrupulatnie
przestrzegała też zalecanych przez kalendarz liturgiczny postów. Jak wyglądało to w praktyce, można przekonać się

Wspólnie modlono się też w pro-

i dziś, przeglądając popularne w tamtej

fesorskim domu bibliografa Karola Es-

epoce książki kucharskie, których au-

treichera i jego żony Stefanii z Grabow-

torki z Lucyną Ćwierczakiewiczową na

skich. Kiedy siedmioro potomstwa za-

czele, proponując tygodniowe jadłospi-

częło uczęszczać do szkół, modlitwy

sy z reguły podawały postne menu na

odmawiano wieczorem, a rano tylko w

piątek, a w Wielkim Poście również i na

niedzielę i święta.

środę, który to dzień też był postny.

Wielu młodych mieszkańców

Ponieważ w postne dni również mo-

Galicji należało do rozmaitych stowa-

gli pojawić się goście (ówczesny savo-

rzyszeń

skupiających

ir-vivre tylko w dwa dni w roku wyklu-

uczniów gimnazjalistów, wychowanki

religijnych

czał wizyty – Popielec i w Dzień Zadusz-

żeńskich pensji, ale także uczniów z

ny), należało ich podjąć stosownie do

warsztatów rzemieślniczych i prakty-

okoliczności. Dlatego też w przepisach

kantów kupieckich. Młodzi ludzie spo-

kulinarnych postnych można było zna-

tykali się na wspólnych mszach, razem

leźć receptury prawdziwych przysma-

uczestniczyli w procesjach w uroczyste

ków – tyle że bezmięsnych. Faszerowa-
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KADRY PAMIĘCI
ne sandacze, szczupaki i karpie w rozmaitych
sosach, paszteciki z ciasta francuskiego z grzy-

Stulatka

bami, nie wspominając już o szparagach, grzybach – „zupełnie jak świeżych”, biszkoptowych
naleśnikach z konfiturami i temuż podobnych

O jej szacownym wieku świadczy umieszczona na frontonie, tuż
nad wejściem, rzeźbiarsko wyprofilowana „metryka”, rok jej budo-

frykasach.
Trzeba jednak przyznać, że w Wielkim Po-

wy: 1907!

ście, a czasem i w adwencie wielu pobożnych

Poznałem ją – z natury rzeczy i woli przeznaczeń – gdy była już

wyrzekało się nie tylko kulinarnych przyjem-

dojrzałą 40-latką po ciężkich doświadczeniach i wojennych przej-

ności w rodzaju bardziej wykwintnych ciast,

ściach, z których wyszła mocno uszkodzona w czasie alianckich nie-

legumin czy trunków, ale nawet masła, konfi-

celnych nalotów.

tur, miodu czy cukru. Chleb smarowano powi-

Ucierpiał wówczas również Zakład Salezjański i kilka sąsied-

dłem albo niezbyt tłustym twarożkiem, byli i

nich kamienic. Pisałem już o tym – czegóż w niej nie było? Była

tacy, którzy skrapiali kromki oliwą i lekko so-

szkoła handlowa z uprzątającą gruzy – jak napisano w szkolnej kro-

lili.

nice – młodzieżą. Z wielce szacownym gronem pedagogicznym: prof.

Pobożne damy łączyły nieraz post z filan-

Anną Śmieszek, późniejszą nauczycielką licealną; prof. Józefem Sa-

tropią, wrzucając zaoszczędzone na mięsie,

dowskim; ks. katechetą Adolfem Baścikiem; polonistą ks. Leonem

tłuszczach i cukrze monety do skarbonek, któ-

Musielakiem, charyzmatycznym kaznodzieją wielokrotnie repre-

rych zawartość oddawano kwestarkom pod-

sjonowanym w latach tzw. „władzy ludowej”. Warto przy okazji wspo-

czas Wielkiego Tygodnia.

mnienia tego popularnego w społeczności miasta w tamtych latach

Niektóre kobiety w czasie postu chowały
do szaf bardziej strojne suknie wizytowe, a

księdza nadmienić, że niedawno zespołowi szkół w Witowie, gdzie
kiedyś pracował, nadano jego imię.

nawet bluzki czy spódnice w żywych kolorach,

W latach istnienia szkoły przylegające do niej podwórko zamie-

na rzecz ubioru w stonowanych barwach. Je-

niono na ogrodzone żywopłotem boisko do siatkówki, na którym

żeli w okresie postu przypadały jakieś rodzin-

rozgrywane były międzyklasowe i międzyszkolne mecze. Jednym z

ne czy oficjalne uroczystości, większość pań

tych, jakie pamiętam była rozgrywka między reprezentacją han-

nie stroiła się z tej okazji w zwracającą uwagę

dlówki a drużyną złożoną z uczniów szkoły salezjańskiej. Gdy szko-

biżuterię, rezygnując ze złotych naszyjników

łę zlikwidowano, w mieszczącym ją budynku znalazły siedzibę róż-

czy kolorowych kamieni szlachetnych na rzecz

ne urzędy i biura, m.in. komisja poborowa, kursy nauki jazdy z daw-

srebra, kości słoniowej, hebanu, agatów czy

nym boiskiem jako placem manewrowym dla szkolących się

onyksów. Z takich właśnie elementów sporzą-

motocyklistów. Były też w niej sklepy: spożywczy, kwiaciarnia i

dzano w tamtych czasach biżuterię noszoną

wciąż piekarnia, jako punkt wypieku i sprzedaży chleba z nieistnieją-

podczas żałoby, stąd uznawano tego rodzaju

cym już wejściem od ulicy Jagiełły. Były też w tym domu o klatce

ozdoby za odpowiednie na okres postu.

schodowej pachnącej mąką i chlebowym zaczynem, na jakiejś wyjąt-

Do tego rodzaju potrzeb duchowych społe-

kowej zasadzie, dwa lokale mieszkalne – na parterze i ostatnim pię-

czeństwa dostosowywały się też teatry i in-

trze, zamieszkane przez niespokrewnione rodziny Ryszków. U dołu

stytucje organizujące koncerty. Kiedy nadcho-

mieszkał dawny właściciel piekarni, wówczas jej pracownik z dwie-

dziły tygodnie Wielkiego Postu bądź adwen-

ma córkami, Ewą i Haliną. U góry znajdowało się mieszkanie innych

tu, z repertuaru znikały komedie, farsy i

„aktywistów” naszej podwórkowej „bandy” – Władka, Krysi, Mary-

wodewile, a programy koncertów zawierały

si... Stanowiliśmy zgraną paczkę – głośną, rozbieganą, trochę uciąż-

poważne utwory muzyki klasycznej, fragmen-

liwą dla uszu lokatorskiej starszyzny. I znów podwórko stało się bo-

ty oratoriów i kantaty.

iskiem do gry „w nogę”, dwa ognie, popularną wówczas „zośkę”.
Bogna Wernichowska

Podobnie jak podwórko sąsiedniej kamienicy – „mojej”, z dorodnym
klonem pośrodku. Z innym koleżeńskim gronem: Teresą, Milą, Haliną, Maćkiem Stankami, Andrzejem i Elą Kryska, Ryśkiem Kowal-

BOGNA WERNICHOWSKA
absolwentka Wydziału Prawa
UJ, krakowska dziennikarka,
autorka wielu książek
o tematyce historycznoobyczajowej. Pasjonują ją

skim i czasami – Markiem i Jackiem Sekundami z trochę dalsza...
Oto czas miniony dokonany, ale pamiętany. Wspomnienie naszej
dwupodwórkowej Arkadii, oczywiście z pewną dozą podbarwiającej
lata dzieciństwa mitologii. Oto miejsca z pozoru nieistotne, mające
swój los, swoje dzieje, godne pamięci i utrwalenia. Jak ta narożna kamienica, będąca dziś siedzibą Urzędu Miasta – zabytkowa stulatka!

„rzeczy dawne” oraz wszystko,
co niezwykłe i tajemnicze...

Andrzej Winogrodzki
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NAGŁAŚNIAMY
Kobiet@ w sieci (25)

Teraz kobieta!
dziennikarka

resy i założyła Partię

współpracująca m.in. z Cosmopolitan,

Ursula

Nuber,

Kobiet. Według niej, je-

redaktorka niemieckiego pisma: „Psy-

śli kobietom będzie le-

chologia dzisiaj”, psycholożka i pisar-

piej, to poprawi się

ka, sformułowała kilka zasad potrzeb-

wszystkim. Wśród ce-

nych kobiecie. Mają ją ochronić przed

lów

fałszywą skromnością, „syndromem

znajduje się uchwale-

bycia miłym”, oraz pomagają przyj-

nie ustawy o równych

mować życie swobodniej, osiągać

płacach dla kobiet i

sukcesy i cieszyć się nimi bez wyrzu-

mężczyzn, tworzenie

tów sumienia.

żłobków i przedszkoli

Oto zestaw przykazań dla każdej
kobiety*:

programowych

przy zakładach pracy,
popularyzowanie ela-

1. Bądź z siebie dumna.

stycznego czasu pracy,

2. Ustalaj granice.

mikrokredyty dla ko-

3. Bądź dla siebie wyrozumiała.

biet na wsi, doprowadzenie do przy-

mi ludźmi, którzy pomogli zrealizować

4. Nie miej wciąż wyrzutów sumienia.

znania kobietom, które całe życie zaj-

jej projekt, chce wpłynąć na zmiany w

5. Przyjmij odpowiedzialność za

mują się domem i dziećmi, ustawowe-

mentalności Polaków, na to, aby kobiety miały wpływ na

swoje życie.
6. Nie bierz wszystkiego do siebie.

kształtowanie prawa –

7. Jasno i wyraźnie wyrażaj swoje

w tym celu muszą mieć
silną reprezentację w

przekonania.

parlamencie. Podkre-

8. Zaakceptuj siebie z mocnymi

śla, że kobiety nie chcą

i słabymi stronami.

się zajmować ideolo-

9. Nie stawaj sama sobie na drodze

gią i politykowaniem,

do sukcesu.

ale wykorzystać zdro-

10. Zrób coś dobrego także dla

wy rozsądek dla popra-

samej siebie.
Nawet jeśli jesteśmy świadome

wy naszej sytuacji. Bio-

tych zasad, to chyba każda z nas cza-

rąc pod uwagę obser-

sem o nich zapomina. Szczególnie w

wację obecnej sytuacji

codziennej krzątaninie. Podobno dla-

politycznej, kiedy wydaje się, że wielu poli-

tego żyjemy dłużej od mężczyzn – zawsze mamy jeszcze coś do zrobienia...

go prawa do połowy emerytury męża

tyków traci kontakt z rzeczywistością,

Jedna z Polek, Manuela Gretkow-

(o celach partii można przeczytać na

jest to jeden z najważniejszych celów

ska, postanowiła zadbać o nasze inte-

stronie http://www.polskajestkobie-

ugrupowania. Wielu ludzi pyta, czy

ta.org).

trzeba tworzyć partię kobiet, aby zre-

Gretkowska pod-

alizować te cele. Jednak czy kilkana-

kreśla, że rodziny de-

ście lat męskiej demokracji zadbało o

cydujące się na dzieci,

kobiety i proste życiowe sprawy?

chcą wiedzieć, w jakich

Życzę wszystkim Paniom dobrego

warunkach finanso-

życia w naszej Polsce, która przecież

wych będą je wycho-

też jest kobietą... ;-)

wywać, dlatego proponuje wykorzystać ir-

Kamila Drabek

landzkie rozwiązania i
wprowadzić wieloletnie planowanie budże-
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tu państwa pod tym ką-

*Ursula Nuber: „10 przykazań dla sil-

tem. Wraz ze wszystki-

nych kobiet”, Wydawnictwo KOS

POZNAJ OŚWIĘCIM

Na oświęcimskim rynku

Oświęcim – fragment Rynku Głównego.
Karta wydana w 1910 roku

Fragment Rynku
Głównego – widok
od strony zachodniej,
fot. L. Święcicki.
Karta wydana przez Biuro
Wydawnicze „Ruch”
1964 rok

Oświęcim –
Rynek Główny,
fot. L. Święcicki.
Karta wydana przez
Biuro Wydawnicze
„Ruch” 1969 rok

Fragment Rynku Głównego,
fot. J. Malinowski.
Karta wydana przez Krajową Agencję
Wydawniczą „Ruch” 1981 rok

Fotografie z kolekcji Tadeusza Firczyka
Głos Ziemi Oświęcimskiej |27
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NAGŁAŚNIAMY
Pachnidło

Tom Clancy's Rainbow Six: Vegas
XVIII-wieczna Fran-

Kolejna odsłona szybkich i sprawnych ko-

cja to świat oświecenio-

mandosów pacyfikujących różnorakie obszary

wych ideałów i tryumfu

naszego świata jest na tacy. Jak widać na scre-

ludzkiego umysłu nad

enach błąkających się po sieci, oprawa wygląda

światem. Z drugiej stro-

niezwykle atrakcyjnie i... (uwaga) NextGenowo.

ny to także epoka, gdzie

Tak, niektórzy nawet pozwalają sobie na skoja-

libertyni i rozwiązłość

rzenia z Gears of War(!). Choć jest to jednak za

obyczajów doprowadza

daleko posunięta interpretacja, to od strony gra-

do wielu sytuacji, które

ficznej gra naprawdę wygląda interesująco. A

trudno by nazwać oświeconymi. Z jednej strony

Tom Tykwer
miał nosa
do tego
dzieła

Mozart, a z drugiej de
Sade. W takiej to epoce

Jest taktycznie,

Grenouille, człowiek o

jest NextGenowo

węchu doskonałym...

:P

narodził się Jan Babtysta

jak tam gameplay?
Do standardowego widoku FPP dodano TPP.
Teraz w zależności od tego, w jaki sposób prowadzimy ostrzał (np. zza zasłony), przełączamy
się na tryb trzecioosobowy, aby było łatwiej zabijać. Jak wiadomo, w serii Rainbow dowodzimy także innymi komadosami, w najnowszej

Rynsztok, w jakim

odsłonie system komend i poleceń zmniejszono

urodził się bohater, zmusza do refleksji nad na-

do minimum, aby ułatwić grę i przyspieszyć akcję. Ta zaś jest jednym

turą ludzką i pojęciem dobra. Nie przystaje on

z głównych elementów rozgryki w RSV. Dużo się tu dzieje i raczej się

do subtelności żadnych perfum. Obrazy, jakie

nie nudzimy. Są przerwy na skradanie kojarzące się niektórym z

utrwaliły się w psychice Babtysty, to naturali-

Splinter Cellem, ale to tylko skojarzenie, bo kiedy już po cichu okrą-

styczne makabreski, w których odnalazł on sil-

żymy przeciwnika... BUM! I nasi chłopcy wpadają wszystkimi możli-

ne źródło doznań – zapach. Być może było to

wymi otworami do uzbrojonych złoczyńców, robiąc przy tym wiele

lepsze od obrazów, jakimi uraczyło go dzieciń-

hałasu. Sprawa AI jest dyskusyjna. Czasami ładnie i taktycznie ukry-

stwo, gdyż pasja w dążeniu do stworzenia woni

wa się za meblami, ścianami i zakamarkami, a czasami jak gdyby nie

idealnej jest cenniejsza niż piękne kobiety i ich

zdając sobie sprawy z kruchości własnego żywota, włazi pod ogień

życie.

na otwartej przestrzeni. Na szczęście to sporadyczne, i generalnie

W filmie zrealizowanym na podstawie

walkę z przeciwnikami ocenić można pozytywnie. Urocza jest także

książki Patricka Suskinda uchwycono zręcznie

muzyka i jej różnorodność. Przygrywa skocznie i w zależniości od

bardzo interesującą treść w oryginalnej i czy-

otoczenia zmienia się odpowiednio do sytuacji. Bywa, że usłyszeć

telnej formie. To, co literatura przekazuje bo-

można jazz czy nawet muzykę poważną.

gactwem słowa, tym razem ukazano korzyst-

Jednym z dużych minusów jest – jak na te czasy – kiepska interak-

nie w produkcji kinowej. Nawet postrzeganie

cja z otoczeniem. Naprawdę niesmak wzbudzają świetlówki i żarów-

świata przez głównego bohatera za pomocą

ki, których nie da się rozbić. Skandal! Łatwo wyobrazić sobie klimat

zapachów, oddano przez usytuowanie niektó-

świetnej strzelanki, kiedy to podczas skradania chcemy zlikwidować

rych ujęć z perspektywy kamery umieszczonej

oświetlenie, aby ukryć się w mroku i w tym momencie... nic się nie

jak gdyby w nozdrzach. Pachnidło to film zde-

dzieje. Cofamy się w czasie o kilka lat, a dopieszczony świat Rain-

cydowanie dla widzów dorosłych i to z wyro-

bow staje się kolorowymi paciorkami dla naiwniaków... Może lekko

bionym już nieco poczuciem smaku. Nie jest to

przesadzam, ale naprawdę wstyd w roku 2007 takie rzeczy robić.

sensacyjna opowieść o maniakalnym morder-

Gra jest dobra, a nawet bardzo i ma zadatki na rewelacyjną. Nie-

cy, ale obraz tragicznego geniusza, stojącego

stety liniowość, efekciarstwo i akcja trochę skręciły z toru taktyczne-

na progu psychozy w obliczu dzieła, jakim ma

go, co choć wyszło grywalności na zdrowie, odsuwa nieco od kon-

być stworzony przez niego zapach doskonały.

wencji Rainbow. Podobnie jak wiele innych nowości to śliczne cacko,

Dobre kino w dobrym wykonaniu, i jak łatwo

którym fajnie się pobawić.

się domyślić, nie amerykańskie.
jas

Rozsądne wymagania sprzętowe:
Pentium 4 3.5 GHz,

Reżyseria: Tom Tykwer

1 GB RAM,

Scenariusz: Andrew Birkin, Bernd Eichinger

karta grafiki 256 MB (GeForce 6600 lub lepsza),

Zdjęcia: Frank Griebe

7 GB HDD
jas

Muzyka Reinhold Heil
Czas trwania: 147’
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PS Ilu komandosów trzeba do zgaszenia żarówki? :P

NAGŁAŚNIAMY
W drodze do szklanego zamku

Jeannette Walls
„Szklany zamek”

Czytając „Szklany zamek” Jeannette Walls

dbają rodzice, jakby przy okazji swoich zain-

można odbyć daleką podróż w historię dzieciń-

teresowań, to rozwój intelektualny dzieci. By-

stwa autorki, ale też we własne refleksje i wspo-

najmniej niezwiązany z regularnym uczęsz-

mnienia. Różne elementy wskazują na autobio-

czaniem do szkoły, a raczej ze swobodnym

graficzny charakter powieści, jednak trudno po-

uczeniem tego, do czego aktualnie nadarza się

wiedzieć, ile jest w niej prawdy, a ile kreacji.

okazja. W ogóle dzieci są jakby przy okazji...

Takie określenie jest zwykle trudne dla czytel-

Jeśli się już pojawiły, to niech są, ale nie mogą

nika czy krytyka, często bywa trudne dla same-

stanowić nadmiernego obciążenia, ani też nie

go autora. Tym bardziej że pamięć zmienia wie-

można dla nich poświęcić swojego stylu życia

le rzeczy, rzeczywistość przekształca w film z

i zrezygnować z nałogów.

autorem scenariusza w roli głównej, pomijąc

Co was nie zabije, to wzmocni – mówi pew-

wiele epizodów, nadmiernie rozbudowując wy-

nego dnia matka Jeannette. I tak się dzieje...

brane wątki, inne spychając w nieświadomość.

Najpierw najstarsza Lori opuszcza dom i wy-

Mówi się o hippisowskim stylu życia ro-

jeżdża do Nowego Jorku, aby zacząć inne

dziny Wallsów. W Polsce użylibyśmy innego

życie. Stopniowo rozwija swoje artystyczne

przymiotnika: patologiczny. Czwórka dzieci

zdolności i staje się znaną rysowniczką i ilu-

pozostawiona jest sama sobie, ponieważ ro-

stratorką. Jeannette jeszcze w szkole średniej

dzice nie potrafią wziąć odpowiedzialności za

stawia na dziennikarstwo i konsekwetnie dąży

siebie, a tym bardziej, za swoje potomstwo.

do celu – pragnie studiować. Wyjeżdża, aby

Ojciec żyje mrzonkami o odnalezieniu złota i

zamieszkać z siostrą. Obie oszczędzają, aby

budowie szklanego zamku, a alkohol pomaga

ściągnąć do siebie Briana, a potem najmłodszą

mu zapomnieć o istnieniu realnego świata.

Maureen. Trójka najstarszych poradziła sobie

Matka jest artystką, wciąż niespełnioną, uza-

z życiem, być może dlatego, że nauczyli się

leżnioną od czekolady. Oboje chronicznie nie

liczyć tylko na siebie.

znoszą pracować. Wszędzie widzą zły system,

Pierwszoosobowa narracja, osobisty styl

który ich wykorzystuje, nie pozwala się roz-

oraz stopniowe oswajanie przeszłości rodziny

wijać według własnych upodobań. Często

Wallsów bardzo wciąga czytelnika. Pojawia

zmieniają miejsce pobytu, aż do momentu, gdy

się wiele sprzecznych uczuć względem opisy-

zatrzymują się w górniczym miasteczku, ro-

wanych osób i zdarzeń. Ale przecież każdy sam

dzinnej miejscowości ojca. Ale osiadły tryb

musi przegonić strach, który czai się nocą pod

życia niczego nie zmienia. Dzieci jedzą albo

łóżkiem. Człowiek pozostaje samotny ze swo-

nie. Chodzą w łachmanach. Aby przetrwać,

im szklanym zamkiem, nawet jeśli znajdzie

uczą się samodzielności, odnajdują jedzenie

się ktoś taki jak John, któremu autorka zade-

w śmietnikach, sprzedają surowce wtórne czy

dykowała swoją opowieść.

wykonują różnego rodzaju prace. Jedno, o co
Kamila Drabek

Głęboki oddech
Zima tej wiosny się kończy i jak zawsze

nialne. I taka jest też ta płyta nagrana z To-

zaczynają się protesty: protestują ekolodzy,

nem Koopmanem i z The Amstedam Baroque

protestują kolejarze, rolnicy, nauczyciele też

Orchestra. Płyta zaczyna się od „Erbarme

mają dość, ogólnie na przednówku coś wisi w

dich” z Pasji św. Mateusza Jana Sebastiana

powietrzu. Dlatego dla oddechu i dla waszego

Bacha, są psalmy jest wreszcie „Air” z Suite

relaksu proponuję płytę, która sprawi, że po-

III, BWV 1068, mistrza Jana.

czujecie w sercu radość, lekkość, a stres rozpłynie się w pięknych dźwiękach wiolonczeli.
Oto mistrz Yo-Yo Ma i „Simply Baroque”.
Yo-yo Ma to genialny Chińczyk, urodził
Yo-yo Ma
„Simply Baroque”

się w Paryżu, a największe sale koncerto-

Na „Simply Baroque” znajdziecie jeszcze
„Concert in G-major” Luigi Boccherini.
I powiem szczerze, że po tej płycie można
wziąć głęboki oddech pięknych dźwięków. Polecam.

we walczą o jego występy. Jego interpreta-

Paweł Chowaniec

cje Bacha czy Dworzaka uważane są za ge-

Radio Planeta FM
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OD(GŁOS)Y SPORTU

Triumfator
plebiscytu –
Ryszard
Sarna,
który jest
grającym
trenerem
Polfinu
Oświęcim
Fot. J. Bebak

W Oświęcimskim Centrum Kultury wręczono laury
najpopularniejszym sportowcom oświęcimskiej ziemi w 2006 roku

Tytuł dla Ryszarda Sarny
– Jestem niezmiernie zaskoczony

awans do grona II-ligowców. Wszyst-

jątkowo duża. Aby zaistnieć w tym

wynikami plebiscytu. To nie tylko

ko wskazuje na to, że rywalem oświę-

sporcie, trzeba przejść przez spore

moje zwycięstwo, ale także oświęcim-

cimian w barażach będzie Płomień

konkurencyjne sito – dodaje Ryszard

skiego Polfinu i dyscypliny sportu,

Limanowa. Jak podkreśla Ryszard

Sarna.

którą reprezentuję – mówił po odebra-

Sarna, najbardziej cieszą go sukcesy

Na drugim miejscu w plebiscycie

niu pierwszej nagrody w plebiscycie

młodych ping-pongistów z Oświęci-

na najpopularniejszego sportowca zie-

na najpopularniejszego sportowca zie-

mia.

mi oświęcimskiej w 2006 roku znala-

mi oświęcimskiej w 2006 roku, Ry-

– Michał Rosiek i Michał Chrap-

zła się Anna Jurkiewicz. Łyżwiarka fi-

szard Sarna. Tenisista stołowy Polfi-

czyński podczas mistrzostw Polski w

gurowa UKŁF Unii Oświęcim przygo-

nu wygrał konkurs zorganizowany

kategorii żaków uplasowali się na wy-

towuje się teraz do seniorskich

przez Urząd Miasta i Starostwo Po-

sokim, siódmym miejscu. Michał Ro-

mistrzostw świata, które w drugiej po-

wiatowe w Oświęcimiu. Jest grającym

siek to jeden z trójki najlepszych mło-

łowie marca odbędą się w Tokio. Po

trenerem zespołu występującego w

dzików w województwie małopol-

udanym występie w warszawskich

III-ligowych rozgrywkach. Polfin pro-

skim. To wynik cenniejszy niż w

mistrzostwach Starego Kontynentu

wadzi w lidze i jest bliski spotkań ba-

innych dyscyplinach sportu, bo liczba

(22 pozycja), oświęcimianka również

rażowych, których stawką będzie

grających w tenisa stołowego jest wy-

celuje w finał.

Pamiątkowe zdjęcie
Fot. J. Bebak
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– Konkurencja w japońskiej stolicy
będzie jeszcze większa niż w mistrzostwach Europy. Dojdą znakomite
Amerykanki, Kanadyjki i Japonki.
Chciałabym przede wszystkim poje-

Po zapewnieniu sobie utrzymania oświęcimianie nie będą się liczyć przy podziale medali,
ale walczą o możliwie wysokie miejsce w ekstralidze

Play off pocieszenia

chać czysto i zakwalifikować się do
finałów. Jeżeli się to uda, będę bardzo
zadowolona – powiedziała Anna Jurkiewicz, która w grudniowych mistrzostwach Polski seniorów wywalczyła pierwszy mistrzowski tytuł w tej
kategorii wiekowej. Złotych medali z
pewnością miałaby więcej, gdyby nie
groźna kontuzja wykluczająca ją z
udziału w zawodach na trzy sezony.
Trzecie miejsce w konkursie, podobnie jak w ubiegłym roku, przypadło oświęcimskim rajdowcom samochodowym – Magdalenie Zacharko i

Hokeiści Unii
pechowo przegrali
w drugim
pojedynku
z TKH Toruń
Fot. (zyg)

Piotrowi Adamusowi. Czwartą pozy-

Po porażce w ćwierćfinale z wice-

krążków. Wyrównał Rafał Bibrzycki,

cję zajęli ex aequo: Iwona Prędecka

mistrzami Polski, oświęcimskim ho-

który dopadł bezpańskiego krążka

(pływanie) i Łukasz Kostek (brydż

keistom pozostała walka o miejsca od

przed świątynią Wawrzkiewicza. Dwa

sportowy). W pierwszej „dziesiątce”

piątego do ósmego w ekstralidze. W

kontrataki przyniosły przyjezdnym

uplasowali się jeszcze odpowiednio:

pierwszej fazie tej rywalizacji biało-

dwa gole i wszystko było jasne. Oświę-

Mateusz Chruściński (łyżwiarstwo fi-

niebiescy trafili na TKH Toruń. Po

cimianie przez 31 sekund grali jesz-

gurowe), Dorota i Mariusz Siudkowie

wyjazdowej porażce 2:3 i na własnym

cze w podwójnej przewadze, ale bez

(łyżwiarstwo figurowe), Waldemar

lodzie 1:3, Unia wygrała w trzecim

powodzenia. Unii zabrakło szczęścia,

Klisiak (hokej na lodzie), Krystyna

pojedynku w Toruniu po dogrywce 3:2.

ale było ono przy biało-niebieskich w

Klimczak i Janusz Karweta (łyżwiar-

Oświęcimscy kibice nie mogą

trzecim pojedynku. Za sprawą Walde-

stwo figurowe), Tomasz Kramarczyk

odżałować przegranej w drugim me-

mara Klisiaka oświęcimianie zadali

(rajdy samochodowe).

czu we własnej hali. Gospodarze mie-

decydujący cios, grając w dogrywce z

li przygniatającą przewagę (45 do 17

przewagą jednego zawodnika i odnie-

w strzałach), a spotkanie długimi okre-

śli pierwsze zwycięstwo w play off.

(zyg)

sami toczyło się wyłącznie w tercji torunian. Goście, grający tylko czwórką

Unia Oświęcim – TKH Toruń 1:3
(0:1, 0:0, 1:2)

obrońców, mieli jednak w swoich sze-

Bramki: 0:1 Vercik 5, 1:1 Bibrzyc-

regach znakomicie dysponowanego

ki 43, 1:2 Furo 47, 1:3 Bucharan 59.

Tomasza Wawrzkiewicza. Do tego do-

Sędziował Sebastian Kryś z Katowic.

szła fatalna skuteczność Unii. Tylko

Kary 24 (w tym 10 i 10 dla Marcina

w pierwszej tercji miejscowi zmarno-

Jarosa za niesportowe zachowanie i

wali trzy podwójne wykluczenia za-

kara meczu) i 28.

wodników TKH. Na początku drugiej
odsłony Waldemar Klisiak „wy-

TKH Toruń – Unia Oświęcim 2:3
(1:1,0:0,1:1,0:1)

ciągnął” z pola bramkowego Wawrz-

Bramki: 0:1 S. Kowalówka 5, 1:1

kiewicza i po objechaniu bramki po-

Bomastek 9, 2:1 Vercik 55, 2:2 Mo-

zostało mu tylko wrzucenie gumy do

drzejewski 56, 2:3 Klisiak 61. Sędzio-

siatki. Backhandem trafił w słupek (!).

wał Włodzimierz Zarodkiewicz z War-

– Są takie mecze, w których nic nie

szawy. Kary: 12 i 6

chce wpaść. Szkoda, bo powinniśmy

Unia: Witek – Chmelo, P. Nowory-

to spotkanie rozstrzygnąć na własną

ta, Sękowski, Stachura, Wojtarowicz

korzyść – mówił po końcowej syrenie

– Gabryś, A. Kowalówka, Klisiak, S.

kapitan Unii, Waldemar Klisiak. Do

Kowalówka, Adamus – Cinalski, Mort-

oświęcimskiej bramki znalazły za to

ka, Modrzejewski, Bibrzycki, Radwan

drogę trzy z czterech groźniejszych

– R. Noworyta, Ryczko, Rudnicki.
(zyg)
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Olimpiada Młodzieży w łyżwiarstwie figurowym

Worek pełen medali

Fot. J. Bebak

Kolejny udany występ zanotowali

W tej samej kategorii chłopców na

rów młodszych B. Jedyny brązowy

podopieczni Iwony Mydlarz-Chru-

pierwszym miejscu sklasyfikowany

medal dla oświęcimskiej ekipy wy-

ścińskiej. Łyżwiarze UKŁF Unii

został Kamil Białas. Kolekcję złotych

walczyła w Krynicy Agnieszka Kli-

Oświęcim aż siedmiokrotnie stawali

medali uzupełniała oświęcimska

mek, rywalizująca w kategorii junio-

na stopniach podium podczas Olim-

para sportowa w rywalizacji juniorów

rek młodszych B. Reprezentantka

piady Młodzieży, którą rozegrano w

młodszych B – Katarzyna Wilczyk i

oświęcimskiej Unii po programie

krynickiej hali lodowej.

Remigiusz Starczewski. W konkuren-

krótkim zajmowała pierwszą lokatę,

Złoty medal wywalczyła w Kryni-

cji solistek i par sportowych repre-

ale po słabszym programie dowol-

cy Katarzyna Dusik, wygrywając w

zentanci UKŁF Unii odnieśli podwój-

nym spadła na trzecie miejsce.

kategorii juniorek młodszych A. Po

ne zwycięstwa. Za Katarzyną Dusik

W klasyfikacji klubowej oświęci-

srebrnych krążkach w mistrzostwach

uplasowała się Aneta Michałek, a

mianie pokonali warszawski Mary-

Polski seniorów i juniorów, oświęci-

srebrny medal w parach sportowych

mont, a trzecie miejsce zajął MKŁ

mianka tym razem była bezkonkuren-

wywalczyli: Aleksandra Jędrychow-

Łódź. Mazowsze wygrało punktację

cyjna. Już po programie skróconym

ska i Radosław Chruściński. Trzecie

województw. Drugie miejsce przypa-

zajmowała pierwsze miejsce, aby w

srebro było udziałem Sebastiana Lof-

dło Małopolanom.

dowolnym przypieczętować wygraną.

ka, który startował w kategorii junio-

(zyg)

Czwarte miejsce juniorów starszych Unii Oświęcim w finałowym turnieju
o mistrzostwo Małopolski w piłce nożnej halowej

Powtórka sprzed roku
W ubiegłorocznych finałach Mało-

– Wisła dysponowała bardzo moc-

końca. Przegraliśmy 1:2 i została nam

polski w Tarnowie juniorzy starsi

nym zespołem. Wygrała z nami

gra o trzecie miejsce. Z zespołu nieco

oświęcimskiej Unii uplasowali się na

skromnie 1:0, ale zasłużenie. Po tej

uszło powietrze i największy problem

czwartej pozycji. Teraz celowali w

porażce musieliśmy wygrać dwa po-

miałem z motywacją. Obudziła nas

miejsce na podium. Podopieczni Toma-

zostałe spotkania, aby trafić do półfi-

dopiero bramka dla Jedynki Bukow-

sza Wróbla byli bardzo bliscy celu.

nałowych gier. Sytuacja była o tyle

no. Od tego momentu gra wyglądała

Skończyło się jednak dokładnie tak

trudna, że w meczu z „Białą Gwiazdą”

dużo lepiej, ale nadzialiśmy się na

samo jak rok temu. Po porażce w „ma-

kontuzji nabawił się nasz najlepszy

kontratak i zrobiło się 0:2. Uczucia

łym finale”, biało-niebiescy zostali

snajper – Michał Barciak. W drugim

mamy mieszane. Czwarte miejsce to

sklasyfikowani na czwartym miejscu.

meczu z Glinikiem przegrywaliśmy

najgorsze z możliwych. Żal jest tym

Mistrzowski tytuł wywalczyła kra-

0:1, ale po trafieniach Szewczyka i

większy, bo podium było w naszym

kowska Wisła, pokonując w meczu o zło-

Rozmusa zdołaliśmy odrobić straty.

zasięgu. Z drugiej strony trzeba brać

to Hutnika Kraków. Finał z udziałem

Awans do półfinału przypieczętowa-

poprawkę na kadrowe osłabienia i

dwóch krakowskich drużyn zakończył się

liśmy, wygrywając z Bochnią 1:0. Au-

fakt, że już w pierwszym meczu kon-

remisem 1:1. O mistrzostwie decydowa-

torem jedynego gola był Szewczyk –

tuzji doznał Barciak. Wisła i Hutnik

ły rzuty karne. Więcej zimnej krwi za-

dodaje Tomasz Wróbel.

górowały nad pozostałymi ekipami i

Półfinałowym rywalem Unii był

trzeba przyznać, że obie drużyny za-

Biało-niebiescy w fazie grupowej

Hutnik Kraków. – Po raz trzeci w tym

służenie zagrały w finale. Dla nas naj-

spotkali się z późniejszym triumfato-

turnieju straciliśmy pierwszego gola,

ważniejsza jest zbliżająca się szybki-

rem imprezy – Wisłą, gorlickim Glini-

a później dostaliśmy kolejną bramkę.

mi krokami runda rewanżowa w ma-

kiem i BKS-em Bochnia. Już na inau-

Po kontaktowym trafieniu Matyska

łopolskiej lidze – powiedział trener

gurację przyszło im się zmierzyć z

mieliśmy okazję do wyrównania, ale

juniorów starszych Unii.

głównym faworytem.

przeciwnicy dowieźli zwycięstwo do

chowali wiślacy, którzy wygrali 6:5.
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OD(GŁOS)Y MIASTA

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

cena z VAT

20,00

24,40

25,00

30,50

50,00

61,00

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

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

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

0,41
0,51
0,61

0,50
0,62
0,74

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

50,00
80,00

61,00
97,60

KRZYŻÓWKA NR 3/07

kupon 3

UŁ Y
D
W
MO MO
1 KLA m
c
RE 21
2

Przy akcjach reklamowych – rabaty specjalne!

Cennik reklam i ogłoszeń

Poziomo:

Pionowo:

1)Niekontrolowane roz-

A)Sukces, wygrana;

przestrzenianie się ognia;

* Schabowy lub mielony;

2)Cięta i szybka odpo-

B)Słynny brazylijski na-

wiedź;

pastnik;

* Miasto w Szwecji;

C)Stan odrętwienia, me-

3)Poruszana wiosłami;

lancholia; * Znany rene-

4)Wada;

sansowy malarz;

* Wznoszą ciasto;

D)Początek dziejów;

5)Jakobinka;

E)Tnąca krawędź;

6)Banał; * Słodki blok;

* Andrzej bohater „Poto-

7)Przeciwieństwo teore-

pu”;

tyka;

F)Brzdąc, berbeć;

8)Eskimoski skafander;

G)Siedziba arystokraty;

* Podjadek, owad z ro-

* Azjatycki kuzyn wró-

dziny świerszczy;

bla;

9)Księżycowa bułeczka;

H)Prawy dopływ Turgaju;

10)Fuzja, broń palna;

I)Postulat, dezyderat;

* Siłacz;

* Solenizant z 10 maja;

11)Ryba słodkowodna;

J)Zwinięty papier;

12)Szpunt, czop;

K)Ewolucja narciarska;

13)Kobieta po ślubie;

* Badanie składu sub-

14)Mleczny, ciągnący

stancji;

się cukierek;

L)Niejedna na ciele ge-

15)Trujące sole kwasu

parda;

pruskiego;

Ł) Lubi długo spać;

16)Wylansowała takie

M)Masa plastyczna na

przeboje jak „Miłość jak

szkła okularowe;

wino” czy „Troszeczkę

N)Letni but;

ziemi” ;

O)Początkowy element

17)Zwycięska

bitwa

Mieszka w 972 r.;

kanalizacji deszczowej;
P)W ręku malarza.

Litery uporządkowane od 1 do 20 utworzą rozwiązanie, na które wraz z kuponem nr 3 czekamy do 30 marca 2007 r. Prawidłowe rozwiąznie krzyżówki z poprzedniego numeru brzmi: „Kto ucieka, nie zwycięży”.
Nagrodę pieniężną w wysokości 40 zł wylosowała pani Janina Paszek z Oświęcimia. Gratulujemy! Odbiór nagród do 30 dni od dnia ukazania się wyników losowania.

Głos Ziemi Oświęcimskiej |33
33

O(GŁOS)ZENIA
Okiem Pepasia

ZUS INFORMUJE

Rezygnacja z OFE i przejście na wcześniejszą emeryturę
21 lutego 2007 roku weszła w życie ustawa umożliwiająca niektórym osobom urodzonym po
1949 roku wystąpienie z OFE. Będą one mogły wrócić do ZUS i otrzymać emeryturę na starych
zasadach. Dotyczy to ubezpieczonych, którzy dobrowolnie wybrali OFE, a którym przynależność
do II filara uniemożliwia obecnie skorzystanie z wcześniejszej emerytury.
Reforma emerytalna podzieliła ubezpieczonych na trzy grupy. Osoby urodzone do końca 1948r.
pozostały w starym systemie i nie wybierały OFE. Urodzeni po 1968 roku muszą już obowiązkowo zawierać umowy z OFE. Natomiast urodzeni w latach 1949-1968 mieli możliwość wyboru
jeśli nie zawarły umowy z OFE, pozostały w starym systemie.
Ustawa, która weszła w życie 21 lutego 2007 roku daje możliwość wypisania się z OFE tym
osobom, dla których uczestnictwo w OFE jest jedyną przeszkodą do skorzystania z wcześniejszej emerytury. Najliczniejszą grupą, która będzie mogła unieważnić umowy z OFE i przejść na
wcześniejszą emeryturę stanowią kobiety urodzone w 1952 roku.
Przepisy stanowią, że prawo do wcześniejszej emerytury przysługuje m.in. osobom, które
spełnią łącznie następujące warunki:
– nie przystąpiły do OFE,
– osiągną wiek uprawniający do przejścia na emeryturę do końca 2007r. – 55 lat dla kobiet i
60 lat dla mężczyzn,
– osiągną odpowiedni okres składkowy i nieskładkowy do końca 2007r. – 30 lat dla kobiet albo
20 lat dla kobiet lub 25 lat dla mężczyzn oraz uznanie za osobę całkowicie niezdolną do pracy,
– w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub emerytalnemu i
rentowemu pozostawali w stosunku pracy co najmniej przez 6 miesięcy, chyba że w dniu
zgłoszenia wniosku o emeryturę byli uprawnieni do renty z tytułu niezdolności do pracy.
Unieważnić umowy z OFE będą mogli również górnicy, którzy na podstawie przepisów, które
weszły w życie od 1 stycznia 2007 roku, mogą przechodzić na emeryturę górniczą przyznawaną
po osiągnięciu wieku 55 lat życia lub bez względu na wiek (po spełnieniu wymaganych
warunków), a także nauczyciele, kolejarze i inne osoby pracujące w tzw. szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze.
Osoby, które nabędą prawo do świadczenia w przyszłości, jak i te, które już nabyły takie
uprawnienia, mogą składać do ZUS wnioski o przyznanie emerytury. Oprócz tego wniosku,
złożą także wniosek o wykreślenie z rejestru członków otwartych funduszy emerytalnych i
jednoczesne przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE do budżetu państwa.
Jeśli ZUS uzna, że tylko przynależność do II filara uniemożliwia przyznanie świadczenia, ustali
emeryturę na starych zasadach, a OFE wpłaci pieniądze do budżetu. Umowa z OFE straci
wtedy ważność z mocy prawa.
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Pierwszy Karnawa³owy
Bal Akademicki
PWSZ w Oœwiêcimiu

Studencki Bal
Karnawa³owy

www.pwsz-oswiecim.pl
www.oswiecimskie24.pl
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ZAPRASZAMY
pn.-pt. 9-17, sobota 9-13
Oświęcim, ul. Jagiełły 15, tel. (033) 842-43-34
ul. Nojego 1, tel. (033) 842-32-58

WYNIKI
konkursu!

ELŻBIETA DOMAŃSKA, EWA WOJE
WÓDZ
KA S.C.
WOJEW
ZKA

Kompleksowa obs³uga w zakresie
podatków, bhp, lekarska, prawna i ZUS
Wyprowadzanie zaleg³oœci
podatkowych i ZUS

Zaproszenie do kolorowego świata zabaw „Kakadu”
wygrała Agnieszka Knapik z Oświęcimia.
Gratulujemy!

Rozliczenia wewn¹trzwspólnotowe
firm oraz osób prywatnych

Prosimy o kontakt z redakcją.

Oœwiêcim, ul. W³adys³awa Jagie³³y 39
Tel. +48 33 8444 222
Tel./fax +48 33 8444 333
e-mail: taxoff@neostrada.pl

BIURO I SIEDZIBA
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