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Majowe amory po raz XV
Od schizofrenii do poezji

twotones – czas na debiut

O planach centrum rekreacyjnosportowego

ANESTES
WYSTAWA MALARSTWA
W OCK
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MAJÓWKA Z GWIAZDAMI
SPORTU I MUZYKI
Sto lat! Dariusz „Tiger” Michalczewski świętował 39 urodziny

Gosia Andrzejewicz śpiewała,
rozdawała autografy i uśmiechy

Oświęcimianki wśród gwiazd: Michał Milowić,
Łukasz Wawrzyczek, Mariusz Czerkawski,
Maciej Zegan i „Tiger”

Koncertowe granie – Mezo i Kasia Wilk

Fot. P. Mordan
Sz. Chabior (więcej na www.oswiecimskie24.pl)
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Jeszcze nie euro gotówkowo-portfelowe, czyli eurowalutę, ale mamy

Doświadczenie z zachodu
O planach centrum rekreacyjno-sportowego

już Euro kopane, czyli stadionowe!
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Fakt ten w sposób zbawienny ma podobno wstrząsnąć posadami
naszej gospodarki. W ciągu paru lat – jednej pięciolatki – pojawi się i
rozkwitnie to, co nie zaistniało i nie rozkwitło – bo podobno nie mogło –

W końcu możemy trenować

w ciągu lat kilkunastu!

Deskorolkowcy radośni
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Sportowe supernowoczesne obiekty, gęsta sieć infrastruktury, drogi
bez dziur i stadiony bez... handlowania towarem wszelakim!
Prosta i niedługa droga do raju, wymoszczona nie przez nas, ale zaistniała z powodu... wyjęcia przez pewnego pana z koperty kartki z na-

Wierszem w chorobę
Schizofrenia to choroba

zwami dwóch sąsiedzkich krajów!
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Czas twotones
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Na rynku budowlanym
duże poruszenie. Ceny
mieszkań
idą w górę.
Cegieł
na rynku brak.
Producenci
materiałów
budowlanych
zacierają ręce.
Sprawdziliśmy,
jak sytuacja
wygląda
w Oświęcimiu.

Dom kontra mieszkanie
– Własny dom ma wiele zalet. Jest

dowane łagodną zimą. Kontynuowano

budowlany szaleje i czy podaż już prze-

to bardzo dobra inwestycja na przy-

budowy, a rynek budowlany najwyraź-

rosła popyt. To, że idą złote czasy dla

szłość, w sytuacji gdy ceny mieszkań

niej nie był na to przygotowany – doda-

producentów materiałów budowlanych,

gwałtownie pną się w górę – twierdzi

je Kram. Zdaniem pana Pawła warto

którzy korzystają z wysokiej koniunktu-

Paweł Kram z Oświęcimia. Nasz roz-

wybudować dom i nie można się bać in-

ry na rynku budowlanym, przede

mówca trzy lata temu kupił nierucho-

westować. W jego przypadku impulsem

wszystkim finansowo – wiadomo nie od

mość w stanie surowym-otwartym na

do zakupu nieruchomości była jej ko-

dziś. Widać to szczególnie po wzroście

osiedlu Zaborze, przez co osobiście do-

rzystna cena oraz fakt, iż większość for-

cen niektórych materiałów budowla-

świadczył ogromnych zmian, jakie w

malności było już załatwionych, dzięki

nych. Przemysł rozwija się w takim tem-

tym czasie zaszły na rynku budowla-

czemu uniknął dodatkowych obowiąz-

pie, że kopalnie „już” nie nadążają z

nym. – Kontynuując budowę domu, za-

ków z załatwianiem różnych zezwoleń.

wydobyciem. Przykładem jest kopalnia
kruszywa „Dwory” przeżywająca praw-

uważyłem, że ceny materiałów niesamowicie wzrosły. Poza tym aktualnie

Siła wydobywcza

dziwą rewolucję. Zresztą nie tylko ona.

brakuje produktów budowlanych w

Zaczerpnęliśmy porady u źródła, by

– Wydobywamy mieszankę piasko-

składach. Moim zdaniem jest to spowo-

sprawdzić, czy rzeczywiście przemysł

wo-żwirową o średnicy od 0 do 45 mm,
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którą następnie sortujemy na przesiewa-

których wartość nie może być wyższa niż

nie, choć nie są to duże różnice cenowe.

czu. Wszystko po to, by wybrać jak naj-

wartość działki i przeprowadzonych już

– Zainteresowanie kupujących jest duże.

lepszej jakości materiał – mówi Jerzy

prac. Wypłata każdej kolejnej raty uza-

Bardzo często ludzie pytają o mieszka-

Kasprzycki, kierownik kopalni kruszy-

leżniona jest od rozliczenia się z otrzy-

nia do remontu. Sporo jest ofert z pro-

wa „Dwory”. W kopalni kruszywa „Raj-

manych wcześniej pieniędzy. Tempo

blemami prawnym, my zatrudniamy

sko” tylko w lipcu ubiegłego roku wy-

prac można sprawdzić na przykład po-

prawnika, dzięki czemu staramy się roz-

dobyto ponad 12 tys. ton żwiru – kru-

przez inspekcję na budowie, zdjęcia lub

wiązywać te sytuacje – dodają.

szywa grubego, miesiąc później nieco

faktury, a także kosztorys powykonaw-

Już niebawem na oświęcimskim

mniej, bo 11 900 ton. Kruszywa drobne-

czy. Spłatę kredytu (rat kapitałowo-od-

osiedlu Stare Stawy zostanie postawio-

go, a więc piasku w lipcu tego samego

setkowych) zaczyna się po wypłaceniu

ny kolejny, czwarty już budynek wielo-

roku wydobyto nieco ponad 4,5 tys. ton

przez bank całej kwoty.

rodzinny (76 mieszkań), wybudowany

– w sierpniu już ponad 5,5 tys. ton. A
więc poziom wydobycia potwierdza
boom na rynku budowlanym.

przez Oświęcimskie Towarzystwo BuMoże jednak M-4?

downictwa Społecznego. Będą w nim

Bardzo wiele się dzieje również na

mogły zamieszkać osoby nieposiadają-

– W stosunku do ubiegłego roku róż-

rynku mieszkaniowym. – Duże zainte-

ce na własność innego mieszkania. Se-

nice w wydobyciu są widoczne, co skut-

resowanie nieruchomościami rozpoczęło

lekcję przyznania mieszkania określa

kuje zwiększonym popytem na asorty-

się półtora roku – mówią Mariusz Sto-

dochód. W przypadku jednej osoby jest

menty. Ta tendencja trwa od zeszłego

kłosa i Marek Choroba z biura obrotu

to minimum 950 zł, dwóch – 1050 zł,

roku – dodaje kierownik Kasprzycki. Z

nieruchomościami „Kontrakt” w Oświę-

trzech – 1300 zł, czterech – 1550 zł.

informacji uzyskanej w Starostwie Po-

cimiu. – Ofert jest jednak jak na lekar-

Wstępnie szacuje się, że budowa nowe-

wiatowym w Oświęcimiu, jako jednost-

stwo. Ludzie najczęściej załatwiają te

go bloku pochłonie 8 mln zł. Inwestycja

ki odpowiedzialnej za przyznawanie po-

sprawy między sobą, rzadziej odwie-

powinna być zamknięta końcem 2008

zwoleń na budowę jednorodzinną lub

dzają agencje nieruchomości. Najwięk-

roku. Jedno jest pewne. Najpierw mu-

wielorodzinną, udało się ustalić, że w

szym zainteresowaniem cieszą się

simy doczekać się na własne cztery kąty,

roku ubiegłym na terenie powiatu

mieszkania dwu- lub trzypokojowe.

a potem już tylko: „Wolnoć, Tomku, w

oświęcimskiego wydano 304 pozwole-

Chociaż jest również grupa klientów

swoim domku”, jak pisał poeta Aleksan-

nia na budowę domku jednorodzinne-

szukająca dużo większych przestrzeni –

der Fredro.

go. W tym także jedno pozwolenie na

dodają z przekonaniem. Ludzie najchęt-

budowę budynku wielorodzinnego – 76

niej wybierają mieszkania rozkładowe.

mieszkań. W tym roku, do marca staro-

Mniej atrakcyjne są te z pokojem prze-

stwo pozytywnie rozpatrzyło 69 wnio-

chodnim. Najbardziej popularnym osie-

sków na budowę jednorodzinną, gdzie

dlem w Oświęcimiu jest os. Chemików.

w samym marcu wydano aż 37 pozwo-

Właśnie dlatego ceny mieszkań tam

leń – analogicznie w marcu ubiegłego

zlokalizowanych są najwyższe w

roku było ich 28.

mieście. Najtaniej zapłacimy

Mimo wzrostu cen materiałów bu-

R. Czopek, (kaman)

za lokal na osiedlu Bło-

dowlanych, zainteresowanie budową
„własnego” domku jednorodzinnego
jest bardzo duże. Budowa domu wiąże
się jednak z kosztami, i to dużymi. Skąd
wziąć pieniądze? Najczęstszą formą finansowania budowy jest kredyt. Przed
złożeniem wniosku kredytowego, a
więc przede wszystkim kosztorysu i harmonogramu prac, warto dobrze się zastanowić, jakiej kwoty potrzeba. Trzeba
także pamiętać, by z budową
domu zmieścić się w dwóch
– trzech latach. Niewywiązanie się z tego może skutkować rozwiązaniem umowy
przez bank. Kredyt na budowę jest wypłacany ratami,
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Absolutorium zaklepane

Ta nasza
wolność…

Rada Miasta Oświęcim zatwierdziła sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006 rok. Korzystny poziom wykonanych dochodów i wydatków pozwolił wypracować nadwyżkę
budżetową w wysokości ponad 721 tys. zł.

Najważniejsze zadania inwesty-

Miasto realizowało też zadania in-

Zostałam powiadomiona, że grozi mi utrata

cyjne, które udało się w całości zre-

westycyjne poprzez swoje jednostki

funkcji, jeśli zgodnie z ustawą nie wypełnię kil-

alizować, to oddanie lokatorom no-

organizacyjne. Miejski Zakład Komu-

ku papierków, w których przyznam się lub nie

wego budynku komunalnego wie-

nikacji nabył 5 autobusów, zakupił i

do współpracy z określonymi instytucjami. Nie

lorodzinnego (76 mieszkań) na

zamontował dwa nowe zadaszenia

sądziłam, że ustawa mnie obejmie, bo nie je-

osiedlu Stare Stawy. Przebudowa-

przystankowe. Poniesione wydatki na

stem etatową dziennikarką, teksty piszę dla

no zamek piastowski oraz zakończo-

zadania z zakresu transportu i łączno-

przyjemności własnej i czytelników, którzy do

no inwestycję związaną z rozwojem

ści wyniosły ponad 10 mln zł, czyli oko-

nich zaglądają. Z „Głosem” sympatyzuję od kil-

Miejskiej Strefy Aktywności Gospo-

ło 10 proc. wydatków ogółem, które

ku lat, pisuję też dla innych wydawców, rów-

darczej „Nowe Dwory” w Oświęci-

były przeznaczone na dotacje dla

nież ogólnopolskich. Zawodowo zajmuję się

miu. Przebudowano i zmodernizo-

MZK. Na zadania z zakresu gospodar-

czymś innym, dlatego zaskoczyły mnie groźby

wano ulice: Zamkową, Sakranusa i

ki mieszkaniowej wydatki wyniosły

ustawodawcy.

Syreniusza oraz Staszica. Remont

około 15 mln zł, tj. około 15 proc. wy-

Urodziłam się za późno, aby współpracować,

nie ominął też kładki przez rzekę

datków ogółem na zadania z zakresu

ale za wcześnie, aby nie mieć takiej możliwo-

Sołę w ciągu ulicy Cichej. Inwe-

gospodarki gruntami, nieruchomo-

ści. Jedyny kontakt, jaki miałam z SB, to czas

stycją „w trakcie realizacji” jest bu-

ściami oraz zasobami mieszkaniowy-

rewizji, która miała miejsce w naszym domu.

dowa systemu monitoringu miasta,

mi. Wydatki w ramach działu admini-

Wtedy nie wiedziałam, dlaczego jacyś panowie

który objął już część Oświęcimia.

stracja publiczna – czyli utrzymanie

zaglądają do szafek, a rodzice nie pozwalają mi

– Należy pamiętać, że obok reali-

urzędu i rady miejskiej, rad osiedli

z nimi rozmawiać, tylko każą spać. SB uznała,

zowanych inwestycji w 2006 roku,

oraz promocję miasta – wyniosły po-

że moje plakatówki, papier do malowania i ko-

miasto dokonało poważnego zakupu

nad 7 mln zł. Około 30 proc. wydat-

lorowe tusze mogą zagrażać ustrojowi. Innych

inwestycyjnego, mianowicie lodowi-

ków ogółem, czyli 29,8 mln zł wyko-

dowodów nie znaleźli. A teraz leżą przede mną

ska wraz z infrastrukturą – mówi pre-

rzystano na zadania z zakresu oświa-

druczki – ich czcionka przypomina krój dawnej,

zydent Janusz Marszałek. – Część

ty i wychowania, a więc ponad 12 mln

maszynowej. Wygląd i stylistyka tych oświad-

środków inwestycyjnych przezna-

zł na szkoły podstawowe i 8 mln zł na

czeń kojarzy się z pożółkłymi już papierami, ja-

czyliśmy na opracowanie potrzeb-

przedszkola. Pomoc społeczna po-

kie wyrzucałam przy porządkowaniu domowe-

nej dokumentacji, urządzenia i wy-

chłonęła ponad 16 mln zł. Dodatki

go archiwum z kilkudziesięciu lat PRL-u. Czy

posażenia placów zabaw. Prowadzi-

mieszkaniowe zostały wpłacone w

mam tam napisać, że rozmawiałam z panami,

liśmy także wykup nieruchomości –

kwocie ponad 2,3 mln zł. Na zadania

którzy przerwali tacie i mnie grę w „Czarnego

dodaje prezydent.Istotną sprawą

z zakresu gospodarki komunalnej i

Piotrusia”?

dla magistratu jest także opracowa-

ochrony środowiska wydano ponad

Dziwny ten wybór: wypełnić czy nie wypeł-

nie studium wykonalności oraz za-

4,8 mln zł. Na kulturę fizyczną i sport

nić? Nie mam się do czego przyznawać, więc

warcie umowy na wykonanie pro-

miasto wydatkowało ponad 4 mln zł.

jaki problem? Otóż wypełniając te druki uczest-

jektu budowlanego dla zadania

Zostały również ufundowane nagro-

niczę w jakimś kuriozalnym procesie wierno-

„Budowa hali targowej”.

dy i wyróżnienia dla zawodników,

poddaństwa i konformizmu, nie wypełniając po-

Dla porównania wydatki w 2005

którzy osiągnęli wysokie wyniki spor-

zbawiam się lub ograniczam możliwość publi-

roku wynosiły ponad 96,7 proc. pla-

towe w międzynarodowym i krajo-

kowania tekstów. Problem w tym, że polska

nu, a w 2006 roku zrealizowano koło

wym współzawodnictwie sportowym.

definicja dziennikarza jest niejasna. Może obej-

97,9 proc. planu, czyli więcej o 1,2

W 2006 ostatecznie budżet za-

mować swoim zakresem nawet Państwa, któ-

proc. w stosunku do wydatków z

mknął się po stronie dochodów kwotą

rzy zechcą napisać list do redakcji, później opu-

roku poprzedniego. – Dużą część

około 97 mln zł, po stronie wydatków

blikowany. Może trzeba zachować wszystkie

posiadanych środków przeznaczy-

kwotą ponad 103 mln zł. Planowany

nienapisane słowa na normalniejszy czas? Z

liśmy na realizację zadań majątko-

deficyt, czyli założona różnica pomię-

naiwną wiarą, że kiedyś nastąpi.

wych, w tym na finansowanie inwe-

dzy dochodami a wydatkami budże-

stycji – kończy Janusz Marszałek.

tu, wynosiła 6,4 mln zł.

Kamila Drabek
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Trzy dni trwało szkolenie w mieście
Stralsund w Niemczech. Uczestniczyli w nim wszyscy zainteresowani
wprowadzeniem w Oświęcimiu
modelu partnerstwa publicznoprywatnego. Są spore szanse,
że w mieście nad Sołą powstanie
wyjątkowe centrum rekreacyjnosportowe.

Doświadczenie z zachodu
Otóż owo centrum miałoby powstać na

nego i transportu, rozliczania wpływów na

bazie oświęcimskich obiektów sportowych.

przykładzie miasta Stralsund oraz kompo-

Jak wiadomo hala lodowa, basen wraz z

nentów centrum rekreacyjnego w Oświęci-

hotelem są już własnością miasta. Teraz

miu. Uczestnicy wyjazdów byli pod wraże-

władze Oświęcimia myślą, w jaki sposób je

niem funkcjonowania takiego obiektu.

zmodernizować. Pojawił się pomysł przebu-

– Oferta jest znakomicie dopracowana

dowy obiektów na wzór centrum rekreacyj-

pod kątem rozwoju kultury fizycznej. Cen-

no-sportowego. Tego typu obiekty od kilku

trum tego typu jest znakomitym miejscem

lat cieszą się ogromną popularnością za gra-

do odpoczynku i relaksu. Polskie ośrodki

nicą. Realizację takiego przedsięwzięcia

różnią się od zagranicznych przede wszyst-

umożliwiłoby wykorzystanie modelu part-

kim projektem oraz samym wykonaniem –

nerstwa publiczno-prywatnego.

wspominają uczestnicy szkolenia.

– Podczas szkolenia dotyczącego tej spra-

Są spore szanse, aby takie właśnie cen-

wy poruszano kwestie bardzo specjalistyczne.

trum powstało w Oświęcimiu. Do podob-

Jego program zawierał praktyczne informacje

nej inwestycji przymierzają się również:

na temat funkcjonowania HanseDomu (cen-

Bydgoszcz, Katowice i Poznań. Jeszcze w

trum rekreacyjno-sportowe), jego społeczne-

tym roku tego typu inwestycja ma być od-

go, gospodarczego i turystycznego znaczenia

dana we Wrocławiu. Rozmiar tej w Oświę-

w regionie, modelu partnerstwa publiczno-

cimiu będzie uzależniony od warunków

prywatnego i zasad funkcjonowania, analizy

rynku lokalnego. Mimo że najprawdopo-

rynku jako części studium wykonalności pro-

dobniej jej zakres nie będzie tak szeroki jak

jektu, będącego podstawą przy podejmowa-

we Stralsundzie, to jednak ma być równie

niu decyzji o przedsięwzięciu, a także zreali-

porządnie wykonana. Kompleks HanseDo-

zowanych przez grupę Deyle projektach – po-

mu w Stralsundzie obejmuje hotel, base-

wiedziała Katarzyna Kwiecień, rzeczniczka

ny, sauny, hotele sportowe, sale fitness,

prasowa Urzędu Miasta Oświęcim. Poza tym

kawiarnie i restauracje. Wybudowany w 17

poruszono zagadnienia natury technicznej,

miesięcy, powstał w ramach partnerstwa

związane m.in. z instalacjami do podgrzewa-

publiczno-prywatnego. Został oddany w

nia wody, parametrami zużycia mediów.

1999 roku. Jest wzorcowym obiektem gru-

Rozmawiano na temat możliwości dofi-

py Deyle. Inwestycja kosztowała 70 mln

nansowania takich przedsięwzięć z Unii

euro. Z tej sumy 30 mln euro pozyskano ze

Europejskiej, ich koncepcji i opłacalności,

środków unijnych. Obiekt odwiedza rocz-

tworzenia przez miasto warunków do reali-

nie 300 tys. gości. Zatrudnienie znalazło

zacji projektu, pozyskiwania dofinansowa-

tam ponad 130 osób.

nia przez miasto organizacji sportu szkol-

HanseDom w niemieckim Stralsundzie

(kaman)
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Plusy-minusy

– Zmiany w oświacie, jakich dokonał
Zarząd w trakcie nieobecności starosty
Kały są niekorzystne i świadczą o braku
wiedzy na temat systemu oświaty.
Zwiększono wydatki na kilku metody-

Radni powiatu oświęcimskiego przyjęli budżet na 2007 rok. Opozycja
wyraziła swoje niezadowolenie z autopoprawek budżetowych. Zdaniem
rządzących budżet jest optymalnie przygotowany do potrzeb.

ków o ponad 2 mln zł. Tymczasem
szkoły wysłały zapotrzebowanie na
dziesięciokrotnie mniejsze środki. Dla
przykładu Powiatowy Zespół nr 1
Szkół Ogólnokształcących im. Konar-

Grzegorz Gołdynia w poprzedniej

przewlekła cukrzyca, dla ludzi starszych,

skiego w Oświęcimiu potrzebuje ok. 17

kadencji jako wicestarosta oświęcimski

przewlekle chorych, którzy wymagają

tys. zł, a dostał 755 tys. zł. Tymczasem

brał udział w przygotowywaniu tegorocz-

pielęgnacji). Ten ostatni właśnie mógł-

w niektórych zespołach szkolnych wy-

nego prowizorium budżetowego. Zda-

by sprawnie funkcjonować w Grojcu,

starczy pieniędzy na wynagrodzenia

niem obecnego radnego powiatowego

gdzie głównym celem byłoby uspraw-

do października lub listopada – mówi

budżet, który był przygotowywany przez

nienie opieki i pielęgnacja pacjentów.

radny Gołdynia.

poprzedni zarząd – wówczas był budże-

Podobna sytuacja dotyczy budowy ho-

Opozycja krytykuje także cięcia o 2

tem dobrym. Świadczyła o tym dobra

spicjum w Oświęcimiu. By oddać pla-

mln zł z pieniędzy przeznaczonych na

opinia wydana przez Regionalną Izbę

cówkę chorym, potrzeba jeszcze blisko

dotację dla liceów ogólnokształcących

Obrachunkową (RIO).

4 mln zł. Na liście Fundacji Pomnik –

i przerzucenie ich na licea profilowane

– Opozycja ma niewiele szans, by kry-

Hospicjum Miastu Oświęcim główni

w sytuacji, gdy z roku na rok młodzież

tykować obecny zarząd, więc wykorzy-

darczyńcy to zwykli ludzie, prywatne fir-

coraz mniej interesuje się tym typem

stuje wszystkie okazje, które tylko się

my czy inne fundacje.

szkół. Krytyce poddano także zmniej-

nadarzą. Budżet, który przedłożyliśmy

– W powiecie oświęcimskim nie ma

szenie o 2,5 mln zł puli na szkoły zawo-

radzie powiatu, był budżetem zapropo-

ani jednego zakładu pielęgnacyjno-

dowe, mimo iż od kilku miesięcy była

nowanym przez tych, którzy go teraz kry-

opiekuńczego, natomiast potrzeby

mowa, że trzeba zwiększyć dotację na

tykują. Oparliśmy się głównie na propo-

opieki pielęgnacyjnej i rehabilitacyjnej

szkolnictwo zawodowe.

zycjach przygotowanych przez poprzed-

dla ludzi starszych wciąż wzrastają.

– Potwierdza to wymownie brak wie-

nią ekipę, korygując go o te pozycje, które

Przed wielu laty wyszliśmy z koncepcją

dzy o preferencjach i potrzebach mło-

ewidentnie miały charakter wyborczy i

utworzenia takiego zakładu w pięknym,

dzieży – atakuje radny Gołdynia. Pra-

nierealny lub wyjątkowo niekorzystny

otoczonym parkiem pałacu Radziwiłłów

cownicy wydziału edukacji Starostwa

dla powiatu – podkreśla wicestarosta Jó-

w Grojcu. Do tej pory zainwestowano

Powiatowego w Oświęcimiu nie podzie-

zef Krawczyk.

ogromne środki w pałac, który teraz zno-

lają tej opinii.

W projekcie budżetu były zapisane

wu niszczeje. Do zakończenia inwestycji

– Co roku budżet oświaty był podob-

pieniądze m. in. na remont Zakładu Pie-

potrzeba około 3 mln zł. W roku ubie-

nie formułowany i zawsze oświata wy-

lęgnacyjno-Opiekuńczego dla osób prze-

głym, w projekcie budżetu zarząd zagwa-

chodziła bardzo dobrze. W tym momen-

wlekle chorych w Grojcu. Nowy zarząd

rantował kwotę 500 tys. zł jako wkład po-

cie, jeżeli wystąpią na jakimkolwiek

uznał, że inwestycja musi poczekać. Jó-

wiatu do wniosku o środki europejskie.

rozdziale braki, środki są automatycz-

zef Kała jako starosta oświęcimski po-

Nowy zarząd wycofał środki na zakoń-

nie przesuwane. Musimy zabezpieczyć

przedniej kadencji, także obecnej, wspie-

czenie remontu placówki. Dlatego rozpo-

oświatę, żeby wszystko było w porząd-

rał „Grojec”.

cząłem akcję poparcia społecznego dla

ku, a szczególnie płace i wydatki rze-

Dlaczego sprawa budzi tyle kontro-

tej inicjatywy poprzez zbieranie podpi-

czowe, bo to podstawa działalności każ-

wersji? Wstępnie planowano wyłożyć na

sów mieszkańców. Wielu radnych, mię-

dej szkoły. Są to środki finansowe za-

ten cel 600 tys. zł. Nowy zarząd powiatu

dzy innymi z ChRS i PiS, mnie wspiera –

rezerwowane tylko na ten rozdział.

ostatecznie rzucił zaledwie 100 tys. zł. W

podkreśla radny Gołdynia. – Na niedaw-

Pieniądze są w oświacie. Wziąć je i

Polsce wyróżniamy trzy formy opieki dłu-

nej sesji Rady Powiatu starosta Kała za-

wykorzystać w innych celach się nie da

goterminowej: hospicja (dla osób z cho-

deklarował powołanie zespołu, który roz-

– tłumaczy Ewa Dobrzanowska, inspek-

robami nowotworowymi); zakłady opie-

wiąże ten problem. Oceniam ten ruch

tor z wydziału edukacji.

kuńczo-lecznicze (dla osób z różnymi

pozytywnie, ale nie przestaniemy zbie-

– W wyniku polityki z poprzednich

dysfunkcjami psychicznymi, upośledze-

rać podpisów, dopóki nie będziemy mieć

lat, zostaliśmy zmuszeni do zaciągania

niami, chorobami psychicznymi) oraz

konkretnych rozwiązań – dodaje.

kredytów na wydatki bieżące. Przy ta-

zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze (dla

Poruszenie wśród radnych powiato-

kiej gospodarce finansowej, jaką zasta-

osób chorych somatycznie, czyli różne

wych zawsze wzbudzają także plany fi-

liśmy, niebawem powiat wyglądałby

choroby typu: Alzheimera, Parkinsona,

nansowania oświaty.

jak Polska Ludowa po czasach Gierka.
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Przerosty w administracji i oświacie są ogromne, kiedy porównujemy je z okolicznymi powiatami,

Fot. maki
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Pierwszy etap
monitoringu jest
zamknięty. Kilkanaście nowych kamer
od niespełna miesiąca
strzeże bezpieczeństwa mieszkańców
miasta. Teraz system
cyfrowej kontroli
zostanie dodatkowo
rozbudowany.

takich przypadków nie ma nigdzie – podkreśla wicestarosta
Krawczyk.
– To jest rzucanie haseł bez
argumentów. Na jakiej podstawie obraża się tylu ludzi pracujących na sukcesy przez 8 lat w
powiecie? Powiat oświęcimski
był oceniany jako jeden z najlepszych powiatów w woj. małopolskim, szczególnie w sferze ochrony zdrowia, oświaty i inwestycji

Jeszcze więcej kamer

drogowych. Przykładem jest

W ramach pierwszego etapu uruchomio-

chodzi jedynie o uczniów, ale przede

szpital w Oświęcimiu. Kiedy po-

no monitoring w kilku oświęcimskich szko-

wszystkich o osoby korzystające z tego, że

wstał powiat w 1999 roku, szpi-

łach i przedszkolach. Poza tym, kamery po-

wieczorami placówki oświatowe są za-

tal był ogromnie zadłużony. Po-

jawiły się również na osiedlu Chemików.

mknięte i na ich terenie niezauważenie

mimo ogromnego kryzysu w

Zdaniem komendanta oświęcimskiej straży

mogą napić się alkoholu. Często potem ta-

służbie zdrowia powstało kilka

miejskiej cyfrowy system monitoringu spraw-

kie libacje kończą różnymi chuligańskimi

nowych oddziałów –

jeden z

dza się doskonale. – W miejscach, gdzie za-

wybrykami – mówi Ichniowski. Komendant

pierwszych oddziałów ratunko-

montowaliśmy kamery, zmniejszyła się ilość

dodaje również, iż otrzymuje wnioski z kil-

wych, nowy oddział wewnętrzny.

chuligańskich zachowań  przekonuje Piotr

ku miejsc z prośbą o zamontowanie kamer.

Wyremontowano kilka innych:

Ichniowski. – Kamery sprawdzają się. Widząc

W jednym przypadku z taką prośbą zgłosił

dziecięcy, ortopedii, chirurgii

konkretne wykroczenie – interweniujemy.

się administrator w imieniu całej wspólno-

dziecięcej, neurologii. Zakupio-

Najczęściej nasi funkcjonariusze zwracają

ty mieszkaniowej. Mieszkańcy mają po-

no nowoczesny sprzęt medycz-

uwagę właścicielom czworonogów, którzy za-

dzielone zdania na temat systemu monito-

ny itd. Józef Krawczyk kiedyś,

pominają o przepisach prawnych. Często też

ringu. Większość popiera jednak takie roz-

jako prezydent Oświęcimia, był

powtarzają się przypadki picia alkoholu w

wiązanie. – Przecież tutaj chodzi o

przeciwny powstaniu powiatów.

miejscach publicznych. Tutaj najwięcej inter-

bezpieczeństwo. Mając świadomość, że są

Dzisiaj odcina kupony z pracy in-

wencji mieliśmy w okolicach placu Pokoju i

kamery i potencjalny sprawca raczej na

nych, krytykując poprzedników.

ulicy 3 Maja. W jednym przypadku nasza ka-

pewno zostanie złapany, to człowiek czuje

Najbardziej dziwne jest to, że

mera zarejestrowała materiał, który w istot-

się spokojniej, a i przestępcy się boją. Ka-

krytykuje swojego przełożonego

ny sposób pomógł policji w sprawie dotyczą-

mery to dobre rozwiązanie – przekonuje

Józefa Kałę, który był przecież

cej włamania do jednego z oświęcimskich

mieszkaniec miasta, Tomasz Borowski.

starostą poprzedniej kadencji –

sklepów – wymienia sukcesy. Szef oświęcim-

Cyfrowy system monitoringu od 2004

dodaje radny Gołdynia.

skich strażników miejskich dodaje również,

roku jest wprowadzany w pobliskim Chrza-

– Wybory dla nas zakończyły

że otrzymują informacje od szkół, w których

nowie. – Posiadamy 9 kamer. Jednakże z

się 27 listopada ubiegłego roku,

jak na razie jest spokój z wandalami. Aktual-

uwagi na zakupione przez nas licencjono-

dlatego poznanie wszystkich pro-

nie o bezpieczeństwo mieszkańców miasta

wane oprogramowanie możemy rozbudo-

blemów przez nowy zarząd wy-

dbają 23 kamery, z czego 4 z nich przekazują

wać system. W razie potrzeby możemy na

maga czasu – kończy wicestaro-

czarno-biały obraz, a aż 19 kolorowy. Nowy

dzień dzisiejszy uruchomić 16 kamer –

sta Krawczyk.

system monitoringu umożliwił wykorzystanie

mówi Tomasz Marszałek, informatyk Urzę-

Tegoroczne dochody powiatu

kilku starych kamer. Pozostałe były już wy-

du Miasta w Chrzanowie. Zdaniem rzecz-

mają wynieść 109,8 mln zł. Wydat-

eksploatowane i nie nadawały się do użytku.

niczki chrzanowskiego magistratu Aldony

ki 116,8 mln zł. Deficyt w wyso-

Miasto dostrzegło pozytywne efekty

Komorowskiej, monitoring poprawił bezpie-

kości 6,9 mln zł ma zostać pokry-

wprowadzenia systemu monitoringu. Wła-

czeństwo w mieście. I choć funkcjonuje on

ty z kredytów. Spośród 27 radnych

śnie dlatego zamierza go rozbudować. Do

stosunkowo krótko, to jednak sprawdza się.

za budżetem głosowało piętnastu,

końca maja w dwóch oświęcimskich szko-

Elektroniczne urządzenia na bieżąco kon-

przeciw jedenastu, a jeden radny

łach pojawi się kolejnych osiem kamer. Po

trolują obraz z najbardziej newralgicznych

wstrzymał się od głosu.

cztery kamery zostaną zamontowane przy

miejsc w mieście. Jak nas przekonywano,

Powiatowym Zespole nr 1 (dawna „ósem-

teraz jest tam o wiele spokojniej.

Robert Czopek

ka”) i Szkole Podstawowej nr 11. – Tutaj nie

(kaman)
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Bilety za szybą
W marcowym numerze „GZO” informowaliśmy, że oświęcimscy radni
głosowali nad zmianą uchwały dotyczącej wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na kolejnych drogach miejskich.
Chodzi o ulice Zamkową i Górnickiego w Oświęcimiu. Przewidziane
wpływy z obszaru strefy parkowania mają wynieść około 22 tys. zł rocznie. Plany wcielono w życie.
– Od 2 maja postój pojazdów samochodowych na wyznaczonych miejscach postojowych odbywa się po uiszczeniu opłaty parkingowej – informuje Katarzyna Kwiecień, rzecznik prasowy magistratu. Opłata za

Zielone światło

jedną godzinę parkowania wynosi 1 zł. Bilety opłaty parkingowej można nabyć w punktach handlowych w strefie płatnego parkowania. A więc:
w sklepie spożywczym przy ul. Dąbrowskiego 3, w kioskach „Ruch” przy
ul. Jagiełły, Dąbrowskiego, Chopina i Piastowskiej, na placu Słonecz-

Kiedy Polska zdobyła wraz z Ukrainą organizacje mistrzostw Europy w piłce nożnej, podskoczyłem z krzesła z radości, ten entuzjazm,
ta radość, łzy wzruszenia, uściski polityków róż-

nym, Kościuszki i Małym Rynku. Także w sklepie „To i owo” przy ulicy
Jagiełły. Opłaty za parkowanie uiszcza się od poniedziałku do piątku, w
godzinach 7.00-18.00, w soboty 7.00-13.00, w niedzielę i święta – parkować można bez płacenia za miejsce dla naszego pojazdu.

nych maści i opcji. Wybuch entuzjazmu, które-

RC

go nie sposób w Polsce doświadczyć od kilku
lat. Piszę to, nie żebym ironizował, naśmiewał
się i szydził, cieszę się jak głupi z tego, trzymam kciuki, żeby nam się udało, bo jak nie teraz – to kiedy? Tak się napompowałem naszą
dumą, naszymi sukcesami przyszłymi, że wsiadłem do auta, i żeby było szybciej, pojechałem
z Oświęcimia do Krakowa, żeby świętować, a
niech stracę, zapłacę 6,50 zł od Chrzanowa,
sprawdzę naszą autostradę, przyspieszę jak
nasza gospodarka, rozwinę prędkość, nie straszne mi korki – potworki, zwiększę bezpieczeństwo, zapalę zielone światło dla inwestycji i fajnie bedzię, jazda!!!

Stop insektom

Po kilku kilometrach niespodzianka, remonty, non stop przepychanie się, korki na obwod-

Rajcy miejscy po raz kolejny wypowiedzieli wojnę komarom.Ruszyła

nicy, i jednym zdaniem, mój entuzjazm zjechał

bowiem akcja odkomarzania miasta. Preparat niszczący te dokuczliwe

na dół jak ja do Kryspinowa. Serio – aż się boję

dla człowieka stworzenia (Simulin) został wprowadzony do rozlewisk,

zaglądać na wirtualne stadiony, słuchać wystą-

potoków i rowów, między innymi do potoku przepływającego przez kom-

pień i bicia piany polityków, że będzie... już, już

pleks salezjański, również na Paździorach, osiedlu Błonie, Krukach oraz

ładnie, powstaną... już, już za moment autostra-

kilku innych miejscach, szczególnie narażonych na wylęg komarów i

dy, unowocześnione lotniska itd... Dlatego naj-

meszek. Cała akcja zostanie powtórzona kilka razy. Wtedy preparatem

bardziej podobał mi się nasz latający trener ka-

o nazwie Trebon Mega spryskane zostaną tereny o dużym nasileniu krze-

dry narodowej Leo Beenhakker, przypominając

wów i zarośli.

nam, że trzeba się wziąć do pracy od razu, ma

– Zastosowaliśmy preparat w miejscach największego wylęgu ko-

rację... Holender, żeby nie było takich dowci-

marów. Simulin jest wylewany na powierzchni 32 ha. Środki, którymi

pów, jakie chodzą po Internecie:

zwalcza się komary, są całkowicie bezpieczne dla ludzi, zwierząt oraz

Dzwoni facet do biura organizacji Euro 2012
i mówi:

środowiska naturalnego. Ostatnie lata pokazały, że po wielokrotnych
zabiegach odkomarzania zastoisk wodnych i skupisk krzewów popula-

– Chciałbym zarezerwować bilet na mecz

cja komarów znacznie się zmniejszyła – przekonuje Mirosław Wasztyl,

Euro 2012... Tak, ten na Stadionie Narodowym...

zastępca prezydenta Oświęcimia. Miasto zapisało w budżecie na ten cel

Owszem, posiadam taboret i parasol.

20 tys. zł. Zadanie wykona Specjalistyczny Zakład Dezynsekcji, Deratyzacji, Tępienie Szkodników „Robak” ze Świnoujścia…

Paweł Chowaniec
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Na małopolskich torach
kolejowych pojawiły się
autobusy szynowe firmowane logiem PESA Bydgoszcz SA. Monitoring
wnętrza pojazdu, tempomat, aluminiowe poszycie
oraz poduszki pneumatyczne, stanowiące drugi
stopień odsprężynowania
– to najważniejsze zalety
autobusu, które gwarantują znacznie większy niż
w tradycyjnym pociągu
komfort jazdy.

Fot. RC

Autobus na szynach
Uruchomiono połączenia lokalne na

Nowoczesne autobusy szynobuso-

który dysponuje dużymi środkami fi-

liniach, gdzie przewozy kolejowe doko-

we nie wyeliminują jednak wszystkich

nansowymi i w szybkim tempie jest w

nywane przy pomocy tradycyjnych ze-

problemów kolei. Tory kolejowe wymu-

stanie odbudować tory kolejowe. Bo

stawów trakcyjnych przestały być opła-

szają na pociągu ograniczenie szybko-

właśnie tory są dzisiaj najsłabszym ele-

calne. Szynobusy jeżdżą na trasie

ści do 30-40 km.

mentem kolei w Polsce – dodaje Kraw-

Oświęcim – Zator – Spytkowice – Ska-

– Prowadzimy rozmowy z marszał-

czyk. Autobus szynowy może rozwinąć

wina – Kraków Płaszów – Kraków Głów-

kiem województwa w tym zakresie i są

prędkość do 120 km/h. Ilość miejsc sie-

ny. I z powrotem.

różne propozycje. Jedna z nich mówi,

dzących plus stojące – 90.

– Pomysł wprowadzenia autobusów

by skorzystać z inwestora zagraniczne-

szynowych na nasze tory kolejowe oce-

go, w tym przypadku niemieckiego,

RC

niam bardzo dobrze. Po pierwsze, wiele osób korzysta z transportu do Krakowa. W końcu to stolica naszego województwa. „Szynobus” ułatwi także

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW SZYNOWYCH,
KURSUJĄCYCH NA LINII OŚWIĘCIM – KRAKÓW GŁÓWNY

dojazd studentom do krakowskich
uczelni, których często nie stać na wy-

I TRASA

najęcie mieszkania, dlatego zmuszeni

Kraków Gł. odjazd 4.20 – Oświęcim przyjazd 6.15

są co dzień pokonywać tę trasę. Teraz

Kraków Gł. odjazd 14.34 – Oświęcim przyjazd 16.23

będą oni mogli szybciej, częściej i wy-

Kraków Gł. odjazd 17.49 – Oświęcim przyjazd 19.36

godniej dojeżdżać zarówno na studia,
jak i na weekendy do rodziny – cieszy

Oświęcim odjazd 4.07

się Dawid Jurecki z Oświęcimia.

Oświęcim odjazd 15.45 – Kraków Gł. przyjazd 17.35

– Spotykamy się z gminami, przez
które będzie przebiegała lub już biegnie

– Kraków Gł. przyjazd 5.55

Oświęcim odjazd 17.51 – Kraków Gł. przyjazd 19.36
Uwagi: pociągi kursują codziennie przez Kraków Płaszów, Spytkowice

trasa szynobusu. Chcielibyśmy usprawnić połączenie między Oświęcimiem a

II TRASA

Krakowem lub innymi gminami powia-

Kraków Gł. odjazd 22.54 – Oświęcim przyjazd 0.16

tu oświęcimskiego. Także trasę między

Uwagi: pociąg kursuje codziennie, oprócz sobót – przez Trzebinię

Krakowem a Oświęcimiem przez Trzebinię i Chrzanów – mówi wicestarosta

Oświęcim odjazd 3.20 – Kraków Gł. przyjazd 5.02

oświęcimski Józef Krawczyk.

Uwagi: pociąg kursuje codziennie, oprócz niedziel – przez Trzebinię
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Dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i wtorki, grupa osób
spotyka się na zajęciach języka angielskiego w biznesie.
Są to ludzie z Oświęcimia i okolic, którzy skorzystali z
oferty szkoleń Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej.

Lepsza perspektywa
Fot. KD

Jak sami mówią, dowiadywali się o

co przychodzą i mają motywację do na-

micznym i technicznym. Trzeba się jed-

niej przypadkiem – od znajomych,

uki. Dorosłym brakuje czasem chęci do

nak ciągle rozwijać.

współpracowników lub przeszukując

wypowiadania się, do rozmowy po an-

Katarzyna Madejczyk: Uznałam, że

Internet. Być może niewielu oświęci-

gielsku, szczególnie na początku kursu.

kurs jest bardzo korzystną ofertą edu-

mian wie, że można się dokształcać na

Poza tym słownictwo biznesowe jest trud-

kacyjną i postanowiłam wziąć w nim

zajęciach dofinansowywanych z fundu-

niejsze i czasem trudno znaleźć objaśnie-

udział. Zamierzam wkrótce zmienić za-

szy unijnych i ponosząc niewielkie kosz-

nia. Pan Krzysztof podkreśla jednak, że

wód i nowe umiejętności bardzo się

ty (10 proc. ceny kursu), nabywać nowe

grupa II edycji BE szybko się zgrała, dzię-

przydadzą.

kwalifikacje lub doskonalić się zawodo-

ki czemu można pracować w miłej i przy-

wo, na przykład uczyć się j. angielskie-

jaznej atmosferze.

go od podstaw, j. niemieckiego, obsługi

Na moje pytanie: „Dlaczego posta-

komputera w biurze, projektowania

nowiliście poświęcić dużą część wolne-

stron WWW. Wszystkie szczegóły i za-

go czasu na naukę języka angielskiego

sady naboru dostępne są na stronie in-

w biznesie?”, kursanci odpowiadają:

ternetowej Centrum Biznesu Małopol-

Szczepan Szczęśniak: W pracy konieczna jest korespondencja z zagranicznymi kontrahentami. Doskonalenie
języka ułatwia zawodowe kontakty.
Ludzie, którzy znaleźli się razem w sali
wykładowej przy ul. Leszczyńskiej, na co

Daniel Siwiec: Moim celem jest

dzień mają niewiele wspólnego: pracują

wzbogacenie słownictwa. Dobrze posłu-

w różnych firmach, małych i dużych, pry-

Kurs „Business English”, który trwa

guję się językiem angielskim technicz-

watnych i państwowych, mieszkają w róż-

obecnie, został zorganizowany już drugi

nym i chemicznym. Postanowiłem po-

nych miejscowościach, mają inne wy-

raz w ramach projektu: „Nowe umiejęt-

szerzyć zakres ze względu na pracę –

kształcenie. Tutaj są jednak zgraną grupą,

ności – lepsza perspektywa” – nabór

często stykam się z dokumentami zawie-

która podczas przerwy ma o czym poroz-

odbył się w grudniu ubiegłego roku. Za-

rającymi specjalistyczne nazewnictwo

mawiać, pijąc kawę i przegryzając cia-

jęcia prowadzi Krzysztof Głąb, który

dotyczące na przykład podatków.

steczka (organizator zapewnia barek).

ski Zachodniej: www.cbmz.pl/.

twierdzi, że lubi pracę z dorosłymi, choć

Janusz Stokłosa: Zależy mi przede

Czasem kontynuują te rozmowy po zaję-

bywa trudniejsza niż z dziećmi i mło-

wszystkim na tym, aby nie stracić kon-

ciach w którymś pubie. Przecież nie samą

dzieżą. Można jednak stawiać większe

taktu z językiem. Podobnie jak Daniel

pracą i nauką człowiek żyje…

wymagania, uczestnicy są świadomi, po

posługuję się głównie słownictwem che-

Kamila Drabek

Pomoc na poziomie
Szpital Powiatowy w Oświęcimiu otrzymał Certyfikat

Przystępując do działań wdrażających ISO, mieliśmy

nowoczesne łóżka. Przed laty w ramach pomieszczeń

Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2001.

zupełnie inne wyobrażenie, czym jest system zarzą-

Oddziału Neurologii stworzono pododdział udarowy z

Pacjentom służy już nowoczesny Oddział Neurologii

dzania jakością według normy ISO 9001. Dzisiaj

czterema łóżkami. Jednak chcąc spełnić standardy i

wraz z wyremontowanym pododdziałem udarowym.–

możemy powiedzieć, że jest to doskonalenie systemu,

poprawić warunki pobytu pacjentów, potrzeba było

Nasza polityka jakości jest ukierunkowana na pacjen-

a jak wiadomo, nic nie jest doskonałe, tak więc czeka

kolejnych zmian. Były one możliwe dzięki decyzji

tów i personel. Ma na celu stałą i systematyczną

nas ciągła praca – dodaje szefowa.

dyrekcji ZZOZ-u i wsparciu finansowemu władz

poprawę jakości świadczonych usług oraz bezpieczne

Jakość świadczonych usług powinna się poprawić nie

powiatu oświęcimskiego. Nowoczesny Oddział Neuro-

i higieniczne warunki pracy – zapewnia Sabina Bigos-

tylko dlatego, że oświęcimski szpital otrzymał ów

logii wraz z pododdziałem udarowym już służy pacjen-

Jaworowska, dyrektor Zespołu Zakładów Opieki

dokument. Od niedawna pacjenci korzystają z nowo-

tom. Utworzono pododdział udarowy, który posiada

Zdrowotnej w Oświęcimiu. Decyzja dotycząca rozpo-

czesnego Oddziału Neurologii wraz z wyremontowa-

16 łóżek, zlokalizowanych na dwóch piętrach, w tym

częcia prac wdrożeniowych zapadła przeszło rok

nym pododdziałem udarowym. ZZOZ od lat uczestniczy

4 łóżka intensywnego nadzoru. Inwestycja pochłonęła

temu. Zajął się nimi wówczas Krakowski Instytut

w programie finansowanym przez Ministerstwo

niespełna 730 tys. zł.

Monitorowania Jakością. Zrealizowano wszystkie

Zdrowia. W jego ramach uzyskano dla tego oddziału

potrzebne zadania i wdrożono konieczne procedury. –

sprzęt terapeutyczny i diagnostyczny, a ostatnio
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OD(GŁOS)Y MIASTA
Deskorolkowcy mają powody do
radości. Władze miasta dotrzymały
słowa. Powstał duży betonowy plac
do jazdy na desce. Młodzież ma już
koncepcję, w jaki sposób go zagospodaruje.

dentem doszliśmy do wniosku, że sko-

sce z grodu nad Sołą. A ta, jak mówią

ro na razie w budżecie miasta nie ma

władze miasta, została uwzględniona w

odpowiedniej ilości pieniędzy na budo-

przygotowanej przez miasto koncepcji

wę profesjonalnego parku, to na ten

zagospodarowania oświęcimskich Bul-

czas wystarczy nam asfaltowy plac, któ-

warów. Dodatkowo przypomnijmy, że

ry sami sobie zagospodarujemy – wy-

kilka lat temu w rejonie ulicy Tysiącle-

jaśnia Dominik Długozima. Rozmowy

cia (przy parku Chemików) powstał mi-

przyniosły oczekiwany efekt.

niskatepark. Z inicjatywą budowy ta-

– Plac został porządnie wykonany.

Teraz młodzież we własnym zakre-

kiego miejsca kilka lat temu wystąpiła

Przede wszystkim jest długi i szeroki.

sie przygotuje konstrukcje umożliwia-

grupa młodych ludzi z Oświęcimia.

Asfaltowa nawierzchnia idealnie nada-

jące trenowanie jazdy na desce. Zo-

Wówczas przekonali do swojego pomy-

je się do jazdy –
mówią z uśmiechem Jakub Mlost i
Patryk Klimkowicz.
– Nasi starsi koledzy umieszczą tutaj
przeszkody. I na

W końcu
możemy trenować

pewno będą one
znakomicie dopasowane do całości.
Jesteśmy bardzo
zadowoleni, że pan
prezydent dostrzegł
nas, czyli młodych
ludzi jeżdżących na
deskorolce i przyczynił się do budowy tego miejsca –
dodają.
Plac znajduje się
w rejonie hali lodowej przy ulicy Szustera. Jest własnością Miejskiego
Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Oświęcimiu.

Dawniej

były tam korty tenisowe. Jednakże od
kilku lat tamtejsze
boiska nie były w
żaden sposób zagoFot. (kaman)

spodarowane.
Teraz teren został wyrównany i wyasfaltowany. Nowa

staną rozmieszczone w sposób pozwa-

słu blisko 1500 rówieśników, którzy

nawierzchnia kosztowała miasto blisko

lający na swobodne treningi. Mają one

podpisali się pod listem do prezydenta

24 tys. zł. Z pomysłem utworzenia tam

być wykonane z blachy. Najprawdopo-

miasta. Jak udało nam się nieoficjalnie

betonowego placu do jazdy na desce

dobniej wszystko będzie gotowe już w

dowiedzieć, już pod koniec września

wyszli młodzi ludzie, od kilku lat wal-

wakacje. Mimo zadowolenia związane-

amatorzy jazdy na deskach z miasta nad

czący o budowę w Oświęcimiu profe-

go z placem młodzież nie składa broni.

Sołą planują zorganizować kolejne

– W dalszym ciągu będziemy wal-

duże zawody deskorolkowe połączone

sjonalnego skateparku.
– W czasie ostatnich zawodów de-

czyć o budowę profesjonalnego skate-

skorolkowych wspólnie z panem prezy-

parku – dodają amatorzy jazdy na de-

z koncertami muzycznymi.
(kaman)
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Wierszem w chorobę
Przy odpowiedniej diagnozie

terapeutkę, przychodzi pięć

do Boga, prowadzi on w swoich

choroby, hospitalizacji, trafnym

osób: Marek Bromnik, Robert Ja-

wierszach swoiste rozmowy ze

doborze leków i wspomaganiu

nus, Rafał Kasperek, Piotr Minaj-

Stwórcą.

właściwą terapią osoby chore na

kin i Maria Styczeń. Ale zajęcia

– Robert tworzy swoje wier-

schizofrenię i ich bliscy mogą

odbywające się w ośrodku nie

sze, zazwyczaj gdy ma jakiś mę-

mieć nadzieję na całkowite wy-

wyglądają tak, jak lekcje w szko-

czący go problem. Wtedy rozma-

leczenie. Oczywiście jest to pro-

le – tutaj czas jest nieograniczo-

wiamy o nim, razem czytamy i

ces długotrwały i nie da się prze-

ny, a praca jest uzależniona od

omawiamy poezję Karola Wojty-

widzieć, kiedy i czy w ogóle to

chęci i samopoczucia uczestni-

ły. Po tym jego problemy się roz-

nastąpi, ale bez wątpienia tera-

ków. Terapeuta zrozumie, gdy

wiewają i zaczyna tworzyć wier-

pia ułatwia chorym psychicznie

chory nie ma najlepszego dnia i

sze bądź malować. Takie zajęcia

powrót do „pionu”.

praca mu nie wychodzi, nie ma

bardzo go wzmacniają – mówi

Jest w Oświęcimiu takie miej-

„dokręcania śruby”. Tutaj nikt

Helena Knurowska, terapeutka.

sce, gdzie chorzy mogą liczyć na

nikogo nie zmusza do działania,

– Po takich spotkaniach do-

skuteczną pomoc. Od siedmiu lat

jedynie w odpowiedni sposób za-

staję wiatru w żagle, dzięki nim

działa w naszym mieście Środo-

chęca i pobudza do różnych form

wychodzę z dołu i potrafię stąpać

wiskowy Dom Samopomocy, któ-

aktywności.

twardo po ziemi. Teraz cieszę się

ry powstał z myślą o osobach z

Dużą rolę w funkcjonowaniu

zaburzeniami psychicznymi i

ośrodka odgrywają jego pracow-

upośledzonych umysłowo. Daje

nicy, terapeuci. To oni, ze swoim

on chorym ludziom oparcie spo-

zaangażowaniem i poświęce-

łeczne i stwarza różne możliwo-

niem, stanowią siłę napędową

ści rehabilitacji, które są pomoc-

wyzwalającą w chorych pasje i

ne w powrocie do zdrowia.

niezwykłe talenty.

– Nie bez znaczenia jest fakt,

– Tacy terapeuci jak nasi

że w naszym ośrodku osoby te

umieją dotrzeć do głębi ducha

mogą się spotykać, nawiązywać

podopiecznych i wyzwolić to, co

kontakty z innymi i uczestniczyć

chorzy odczuwają. Bardzo ważną

w różnego rodzaju zajęciach te-

rzeczą jest pokonanie w chorych

rapeutycznych. Prowadzimy wie-

oporu, zawstydzenia, nieśmiało-

le ciekawych zajęć, między inny-

ści, obaw i lęku przed tym, jak

mi komputerowe, dziennikarskie,

zostaną odebrani przez innych.

plastyczne, muzyczne, bibliotera-

Ośrodki wsparcia dają tym lu-

peutyczne, literackie. Dzięki tym

dziom siłę i poczucie, że nie są

zajęciom wyłaniają się różne ta-

pozostawieni sami sobie w cho-

lenty naszych podopiecznych.

robie. Notujemy, że osoby, które

Ostatnio doznaję wielu niezwy-

uczęszczają do ośrodka wyma-

kłych wzruszeń, czytając prze-

gają rzadszego hospitalizowania,

piękne wiersze kilku uczestni-

niż takie, które nie chodzą do nas

ków zajęć literackich, którzy

– zauważa Krystyna Sekuła.

chorują na schizofrenię – podkreśla Krystyna Sekuła, wice-

Każdy inaczej

prezes Stowarzyszenia „Brat-

Metody pracy na zajęciach li-

nich Serc”, prowadzącego ŚDS

terackich są różne, każdy w pe-

w Oświęcimiu.

wien sposób wymaga indywidualnego podejścia. Na przykład

Bez dokręcania śruby

Roberta Janusa inspiruje poezja

Na zajęcia literackie prowa-

Karola Wojtyły. W jego utworach

dzone przez Helenę Knurowską,

można odnaleźć wiele odniesień
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Schizofrenia
to choroba
psychiczna,
która dopada
osoby nadwrażliwe. Często poprzedza ją silna
depresja.
Nam, zdrowym,
zwykle kojarzy
się z wybuchami
agresji, dlatego
boimy się i unikamy kontaktu
z osobami chorymi. Te skojarzenia są błędne.

OD(GŁOS)Y MIASTA
życiem, jestem optymistą. Dawniej tak

sposób je przekazać innym. To, co pi-

uczestnikom łatwiej komunikować się z

nie było, bałem się kontaktu z ludźmi.

szę, wypływa z serca i duszy, są to prze-

innymi, stają się oni bardziej rozumiani

My, chorzy na schizofrenię bardziej bo-

życia, które dotykają mnie bezpośred-

przez otoczenie.

imy się ludzi niż zdrowi. Marzyłem, żeby

nio. Piszę, bo wtedy lepiej się czuję, uła-

– Zajęcia pomagają im uporządkować

porozmawiać sobie z innymi, tak jak te-

twia mi to kontakt z bliskimi – mówi

tkwiące w nich skłócone uczucia i jakoś

raz, bo wcześniej nie umiałem nawet po-

uczestnik zajęć, Marek Bromnik.

się z nimi uporać, nie zamykając ich w

zbierać własnych myśli – opowiada Robert Janus, uczestnik zajęć literackich.

Jak mówi, nie umiałby pisać na za-

sobie, tylko pozwalając im gdzieś się „wy-

mówienie, bo do pisania potrzeba na-

sypać”. Pomagają też w odnalezieniu

Nie każdy z uczestników czerpie in-

tchnienia. Zdarza się, że pisze on po pięć

prawd moralnych, do których wciąż się

spirację z cudzych utworów. Rafałowi

wierszy w ciągu jednego dnia, a bywa

odnoszą w swoich utworach. Poza tym, te

Kasperkowi i Markowi Bromnikowi wy-

też tak, że tylko jeden albo wcale.

wiersze przynoszą im świat piękniejszy,
dają nadzieję na lepsze. Zajęcia literac-

starczają własne doświadczenia i emocje. Gdy poczują odpowiedni moment i

Wygrana z potworem

kie pokazują im, jak „tego potwora”, ja-

– Najważniejsze było, żeby przeko-

kim jest schizofrenia, zmóc, poprzez wy-

nać uczestników zajęć do tego, by od-

lewanie swoich emocji i odczuć. Po takich

– Są takie chwile, gdy pojawia się

naleźli swoją pasję. Cały czas im tłuma-

zajęciach przychodzi choćby na jakiś czas

dużo pytań do Boga, do ludzi i do siebie

czę, że jeśli człowiek ma pasje, to ma po

ulga. W słowach szukają także bezpie-

samego: o egzystencję, duchowość, sys-

co żyć – przekonuje Helena Knurowska.

czeństwa – mówi Helena Knurowska.

tem wartości. Ja nie jestem starym, scho-

Taka forma terapii, jaką są zajęcia

Terapeutka coraz częściej namawia

rowanym człowiekiem. Jestem młody,

literackie, ma wiele zalet. Pomaga cho-

swoich podopiecznych do brania udzia-

mam 36 lat, ale przeżycia, których do-

rym doskonalić warsztat i poszerzać za-

łu w różnych ogólnopolskich konkursach

świadczyłem, skłoniły mnie, aby w taki

sób słownictwa. Poprzez swoje utwory

literackich. Wspólnie wysłali już utwo-

natchnienie, biorą kartkę, by szybko
swoje myśli przelać na papier.

ry na trzy konkursy, teraz czekają na
wyniki. Udział w konkursach stanowi
także pewnego rodzaju terapię dla chorych, bo stają się pewniejsi siebie, mocniejsi, zaczynają lepiej myśleć o samych
sobie i wierzyć w siebie. Warto pokazać
światu te wiersze. Są wartościowe, poruszające i niezwykle dojrzałe.
Każdy ma swoje miejsce wśród ludzi
Środowiskowy Dom Samopomocy w
Oświęcimiu jest dla moich rozmówców
bardzo istotny w życiu, cieszą się każdym dniem tutaj spędzonym.
– Po raz pierwszy zacząłem tu
uczęszczać około dwóch lat temu. Po
kilku wizytach zrezygnowałem z przychodzenia tutaj. Znów zamknąłem się w
swoim smutnym świecie. Kilka miesięcy temu ponownie zatęskniłem za ludźmi. Przyszedłem do ŚDS. Teraz z głębokim przekonaniem mogę powiedzieć,
że to jest mój drugi dom. Znajduję tu ciepło płynące z serc wspaniałych współuczestników, jak i personelu. Tutaj poczułem się potrzebny, rozumiany, odnalazłem sens życia, uczę się też
rozwiązywania problemów życiowych.
Nie jestem już sam, mam swoje miejsce
W trakcie zajęć: terapeutka Helena Knurowska, Marek Bromnik, dyrektor Środowiskowego
Domu Samopomocy Sabina Szypuła, Rafał Kasperek oraz Robert Janus
Fot. Kliw

wśród ludzi – podsumowuje podopieczny Rafał Kasperek.
Kliw
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Z informatyką za pan brat
W popularnym „Chemiku” po raz
czwarty zorganizowano ogólnopolski
konkurs informatyczny noszący
nazwę „Mikroprofesor 2007”. W
gronie dziesięciu finalistów znalazło
się trzech uczniów z Oświęcimia:
Jarosław Przybyła, Kamil Zajda oraz
Maciej Momot. Zajęli oni odpowiednio piąte, szóste i dziewiąte miejsce.
Najlepszym okazał się pierwszoklasista z gimnazjum w Łodzi Paweł
Plewiński.

Konkurs zorganizował PZ nr 2 Szkół
Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu
wraz ze Stowarzyszeniem „Komputer –
Szkoła – Inicjatywa”. Do rywalizacji w

Oświęcimscy laureaci konkursu informatycznego
Fot. Kliw

„Mikroprofesorze 2007” mogli przystąpić uczniowie ze szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych z całej Polski. Te-

dziennym życiu szkół. Trzeci, do które-

łem zaskoczony, że się w nim znalazłem,

gorocznej edycji przyświecało hasło „In-

go zakwalifikowali się uczniowie z

ponieważ po pierwszym etapie miałem

wencja i kreatywność”.

Gdańska, Gliwic, Łodzi, Rudy Śląskiej,

znaczną przewagę nad rywalami i zaj-

Konkurs składał się z trzech etapów,

Krakowa, Żółkiewki i Oświęcimia, po-

mowałem pierwsze miejsce. Teraz je-

które pozwoliły na wyłonienie dziesię-

legał na rozwiązywaniu problemów do-

stem w pierwszej klasie technikum, ale

ciu najlepszych uczniów. W pierwszym

tyczących obsługi komputera.

później chciałbym studiować informaty-

etapie uczestnicy musieli przejść przez

Po rywalizacji wszyscy uczestnicy fi-

kę. Nie widzę się w innych zawodach,

sito pytań z zakresu historii wynalaz-

nału byli zgodni co do tego, że zadania

bo właśnie to mnie interesuje i to lubię.

ków, wynalazców i ich odkryć. Drugi

w tegorocznym konkursie nie należały

Dlatego też postanowiłem wziąć udział

etap polegał na opracowaniu przez

do łatwych.

w tym konkursie – powiedział Kamil

uczniów programu komputerowego,

– Finał był trudny, a na niektóre za-

który będzie wykorzystywany w co-

dania było zbyt mało czasu. Ale nie by-

Zajda, jeden z oświęcimskich finalistów.
Podczas zadań praktycznych uczestnicy musieli wykazać się szeroką wiedzą
z zakresu informatyki i technologii in-

Rehabilitacja społeczna

formacyjnej, a także dobrą znajomością
języka angielskiego.

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu
ogłosił konkurs ofert na realizację
zadania dotyczącego rehabilitacji
społecznej dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej, zapraszając do
udziału w nim zainteresowane
podmioty.

wysokości 5 tysięcy zł. Podmioty upraw-

– Konkurs ma w swoich założeniach

nione mogą składać oferty wraz z kal-

przedstawiać informatykę jako naukę

kulacją przewidywanych kosztów, infor-

praktyczną, związaną z wieloma dzie-

macją o zasobach rzeczowych i kadro-

dzinami życia. Już teraz mogę powie-

wych

realizację

dzieć, że przyszłoroczny piąty konkurs

zadania, informacją o posiadanych środ-

będzie się odbywał pod hasłem sportu –

kach własnych bądź pozyskanych z in-

zapowiada Piotr Kak, przewodniczący

nych źródeł oraz informacją o wcześniej-

kapituły konkursu i prezes Stowarzysze-

Adresatem konkursu są organizacje

szej działalności do 17 maja w siedzibie

nia „Komputer – Szkoła – Inicjatywa”.

pozarządowe prowadzące ponadgmin-

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-

ny dzienny ośrodek rehabilitacyjno-te-

nie w Oświęcimiu, przy ul. Bema 4.

zapewniających

rapeutyczny. Powiat postanawia wesprzeć finansowo zadanie środkami w

16
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Na koniec laureatom wręczono nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu.

maki

Kliw

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

11.05 godz. 18:00 Spotkanie autorskie z Wojciechem

Galeria „Tyle światów”

Oświęcimski Klub Fantastyki

Wikarkiem – utytułowanym nieprofesjonalnym twórcą

do 15.05 „Boska komedia” – wystawa grafik Salva-

Gramy prawie we wszystko

filmowym w ramach projektu „Wiosenne filmowanie”

dora Dali

soboty, godz. 16:00, sala dydaktyczna OCK

13.05 godz. 15:00 „Majowe Orkiestr Koncertowanie” –

17.05-7.06 „Antestes” – wystawa malarstwa Magda-

plenerowy koncert Orkiestry Dętej z Brzeszcz – przy OCK

leny Opitek

14.05 III Wojewódzki Przegląd Szkolnej Twórczości

DYSKUSYJNY KLUB
FILMOWY „REKSIO”

Patriotycznej 2007 – eliminacje dla powiatów:

Wystawy

wadowickiego, oświęcimskiego, suskiego

do 13.05 „Jak pracowaliśmy nad filmami” – wystawa

17.05 godz. 19:00 „Antestes” – otwarcie wystawy

fotograficzna dokumentująca przebieg warsztatów

malarstwa Magdaleny Opitek

filmowych odbywających się w ramach projektu

18-19.05 XV Ogólnopolskie Spotkania Recytatorów i

„Wiosenne filmowanie”

17.05 godz. 18:30 „Szklane usta”, film prod.

Śpiewających Poezję „Amor sprawił...”

14-30.05 Wystawa Biennale Twórczości Plastycznej

amerykańsko-polskiej, 2006 rok, reż. Lech Majew-

18.05 godz. 13:00 „Amor sprawił...” – przesłucha-

Dzieci i Młodzieży organizowanego przez Młodzieżowy

ski, 90 min

nia konkursowe w kategorii poezji śpiewanej

Dom Kultury

18.05 godz. 19:00 Koncert „Trzynastu Poetów” w

30.05-10.06 „Smoki i potwory z legend całego świa-

24.05 godz. 18:30 „Pod jednym dachem”, film prod.

reżyserii Jana Poprawy

ta” – pokonkursowa wystawa Konkursu Plastycznego

czeskiej, 1999 rok, reż. Jan Hrebejk, 115 min

19.05 godz. 10:00 „Amor sprawił...” – przesłucha-

„Smoki i potwory z legend całego świata”

nia konkursowe w kategorii recytacji

31.05-24.06 „Moje marzenia” – pokonkursowa

19.05 godz. 18:00 „Aj waj!, czyli historie z cynamo-

wystawa XI Powiatowego Konkursu Plastycznego

nem...” – program w wykonaniu Grupy Rafała Kmity

„Moje marzenia”

20.05 godz. 15:00 „Majowe Orkiestr Koncertowanie” –

31.05 godz. 18:30 „Dzikie pszczoły”, film prod.
czeskiej, 2001 rok, reż. Bohdan Slama, 114 min
cena karnetu: 30 zł

plenerowy koncert Orkiestry Dętej z Głębowic – przy OCK

Uniwersytet Trzeciego Wieku

25.05 godz. 18:00 Prezentacja filmów, zrealizowa-

16.05 godz. 17:00 „Moralność a polityka” – wykład

nych w trakcie warsztatów filmowych w ramach

prof. Magdaleny Środy

projektu „Wiosenne filmowanie”, połączona z plebi-

17.05 Wyjazd do Wrocławia

scytem na najlepszy film

22.05 godz. 16:00 „Władcy, uczeni Starożytności –

27.05 godz. 15:00 „Majowe Orkiestr Koncertowanie” –

doświadczeni wiekiem, młodzi duchem” – mówi

plenerowy koncert Orkiestry Dętej z Zatora – przy OCK

Ryszard Kurylczyk

31.05 godz. 17:00 „Moje marzenia” – otwarcie

29.05 godz. 17:00 „Święta żydowskie” – mówi dr

pokonkursowej wystawy XI Powiatowego Konkursu

Przemysław Piekarski

Plastycznego „Moje marzenia”

zajęcia stałe:

1.06 godz. 15:00 „Smerfy” - widowisko plenerowe z

lektorat języka angielskiego: poniedziałki – gr. 1 godz.

okazji Dnia Dziecka

12:00, gr. 2 godz. 13:00

4.06 godz. 12:00 „Smoki i potwory z legend całego

zajęcia na basenie: poniedziałki godz. 14:00

świata” – otwarcie pokonkursowej wystawy Konkursu

zespół wokalny: środy godz. 16:00

Plastycznego „Smoki i potwory z legend całego świata”

ćwiczenia rehabilitacyjne: czwartki godz. 10:15

cena biletu: 10 zł

KINO „LUNA”
11.05-17.05 „Stefan Malutki”, godz. 16:45, 18:15
„Krew jak czekolada”, godz. 19:45
18.05-24.05 „Wakacje Jasia Fasoli”
25.05-31.05 „Spider Man”
1.06-7.06

„Piraci z Karaibów 3.
Na krańcu świata”

Odbiór nagród do 30 dni od ukazania się wyników losowania
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Podwójne zaproszenie do kina „Luna” otrzymuje
p. Justyna Malec z Oświęcimia,
a do DKF-u „Reksio”
p. Michał Mazur z Oświęcimia.

Gratulujemy!
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DIALOG KULTURALNY

Czas
twotones
Oświęcimska
kapela twotones
nagrała swój
debiutancki album. Po siedmiu
latach działalno-

Jakie panują nastroje w zespole? Co porabia-

trzeba (przynajmniej chciałoby się) dobrze

cie?

sprzedać...

Gramy teraz parę koncertów, a tak napraw-

Na pewno. Nagranie albumu otwiera nowe

ści, sympatycy
tego zespołu

dę, większość już za nami. Teraz bardziej bę-

perspektywy pod tym względem, że uda nam się

dziemy się skupiać nad zaplanowaniem jesien-

dotrzeć do szerszej grupy słuchaczy. Po koncer-

nej trasy promocyjnej. Wstępnie planujemy ją

cie na przykład ktoś zapragnie nabyć płytkę i w

nareszcie doczekali się pełnowy-

ze świętochłowickim zespołem Chico.

ten sposób usłyszy ją także więcej osób. Z pro-

miarowej płyty.
Album „czas”
zawiera trzynaście
numerów.
18 kwietnia odbyła się jego premie-

mocją to jest tak, że trzeba mieć ogromne ukłaNagraliście debiutancki album „czas”. Po-

dy na dobrą promocję i dużo kasy – a z tą, to

wiedzcie w skrócie, jak do tego doszło i co

wiadomo, że jest problem. Generalnie chcieli-

dalej zamierzacie?

byśmy sprzedać taką ilość płyt, żeby udało nam

Postanowiliśmy sami przedsięwziąć odpo-

się znowu w przyszłości przeznaczyć pieniądze

wiednie kroki i wydać płytę, nie związując się

z pierwszej płyty na nagranie i wydanie drugiej.

automatycznie żadnym obciążającym nas kontraktem z wytwórnią. Po bardzo długim czasie

Czy macie plany, może na razie w sferze dal-

załatwiania udało się. Płytę wydaliśmy sami,

szej przyszłości, by podobnie jak inny zespół

ra. Od założenia
zespołu, czyli od

inwestując pieniądze głównie z koncertów i na-

z Oświęcimia – Avalanche – włączyć się po-

gród. Także dzięki pomocy placówek, które nas

przez wydanie płyty do promowania miasta,

wsparły i ciągle wspierają jak MOSiR oraz

jego historii itp. Co o tym sądzicie?

2000 roku utwory
twotones ukazały

OCK. Bez nich byłoby ciężko. Jednak wspól-

się m. in. na
dwóch składan-

nymi siłami i chęcią dopięliśmy swego.

przez to właśnie, że w jakiś sposób istniejemy
Gdzie można nabyć płytę?
netowej www.twotones.art.pl – w dziale skle-

Music Polska.
Zespół nagrał

„czas” jest
pierwszą profesjonalną, długogrającą płytą zespołu.
18
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medialnie, możemy promować Oświęcim.

Płytę można dostać na naszej stronie inter-

kach wydanych
przez Universal

także dwie płyty
Demo. Album

Uważamy, że nasze miasto trzeba promować, tu się urodziliśmy i tu mieszkamy, więc

Do kogo kierujecie swoją muzykę?

pik oraz na koncertach. Trwają także rozmowy

Muzykę kierujemy generalnie do wszyst-

na temat dystrybucji płyty do salonów muzycz-

kich i mamy nadzieję, że znajdzie jak naj-

nych.

większą rzeszę odbiorców. Wiadomą rzeczą jest,
że rodzaj muzyki, którą gramy, trafia przede

Znalazło się na niej 13 utworów. Jakie to pio-

wszystkim do młodzieży.

senki?
Gatunek naszej muzy to szeroko rozumiany
rock.

Dzięki za wywiad.
Również dzięki. Pozdrawiamy wszystkich
czytelników „GZO”!

Wydanie płyty na pewno otwiera przed Wami
kolejne perspektywy, nie tylko muzyczne, ale
i promocja. Wiadomo, płyta to towar, który

Z ekipą twotones rozmawiał
Robert Czopek

Fot. RC

DIALOG KULTURALNY
Patriotyczny
przegląd
14 maja w Oświęcimskim Centrum Kultury odbędą się eliminacje rejonowe, dla uczestników
z terenu powiatu oświęcimskiego,
wadowickiego i suskiego,
III Wojewódzkiego Przeglądu

Taneczno-muzyczne popisy
Ponad tysiąc tancerek i tancerzy

Szkolnej Twórczości Patriotycznej
2007.

skiego, miechowskiego, suskiego,
chrzanowskiego, olkuskiego i oświę-

zaprezentowało się podczas

cimskiego.

koncertu finałowego dla form

Przegląd ma kształtować wśród
młodych Polaków poczucie świadomo-

Jury po obejrzeniu prezentacji no-

tanecznych XX Małopolskiego

ści narodowej i obywatelskiej, promo-

minowanych do udziału w koncercie fi-

wać wśród dzieci i młodzieży historię,

Festiwalu Form Muzycznych i

nałowym przyznało wyróżnienia i na-

tradycję i kulturę polskią, umożliwiać

Tanecznych „Talenty Małopolski

grody w kategoriach: disco, break dan-

placówkom oświatowym zaprezentowa-

ce, widowiska taneczne, cheerleaders,

nie dorobku związanego z wychowa-

soliści o mażoretki. Taneczno-muzycz-

niem patriotycznym oraz stwarzać

ne popisy oceniali: Barbara de Lehen-

uczestnikom możliwości zaprezentowa-

stein-Brońka – choreograf, Anna Gry-

nia się przed publicznością.

2007” na scenie w Oświęcimskim Centrum Kultury.
W koncercie wzięło udział 80 pod-

szun – choreograf, Grzegorz Gargula –

Tematyka przeglądu obejmuje in-

miotów wykonawczych zakwalifikowa-

choreograf, sędzia tańców towarzy-

scenizacje teatralne – przedstawienia o

nych podczas eliminacji dla powiatów:

skich, Andrzej Brońka – muzyk, Roman

tematyce patriotycznej, dotyczące ob-

krakowskiego ziemskiego, krakowskie-

Michalik – muzyk, Krzysztof Janusz.

chodów świąt narodowych: 3 Maja

go grodzkiego, wadowickiego, nowotar-

maki

1791, 11 Listopada 1918, jak również
poświęcone patronom szkół i lokalnej
tradycji. Uczestnikami mogą być zespo-

Mistrz podsumowany

ły klasowe składające się z uczniów różnych klas ze szkół podstawowych, gim-

Rafał Dłubisz zdobył tytuł „Mistrza ortografii 2007”. Uczeń Powiatowego Zespołu nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w
Oświęcimiu pokonał 400 uczestników eliminacji z 29 szkół i opuścił kolegów,
wyjeżdżając z dyplomem… na nowym rowerze.
II miejsce przypadło Andrzejowi Kowtunenko z Gimnazjum Gminnego nr 2 w
Zaborzu. III miejsce zdobyła Anna Polak z Powiatowego Zespołu nr 11 Szkół Ogólnokształcących w Kętach. Na IV miejscu uplasował się Sigfrido Condorelli z Gimnazjum w Osieku. V miejsce przypadło natomiast Kamili Zajas
z Powiatowego Zespołu nr 1 Szkół Ogólnokształcących w Oświęcimiu.
W finale XIV Konkursu Ortograficznego
„Mistrz ortografii 2007” uczestniczyło 35
uczniów, z 12 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zmagania z niełatwymi zasadami
ojczystej mowy dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu oświęcimskiego
przygotowuje Oświęcimskie Centrum Kultury.
maki

nazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa małopolskiego.
Przegląd obejmuje eliminacje rejonowe oraz galę finałową w Krakowie.
Organizatorzy eliminacji rejonowych po
ocenie jury wybiorą najlepsze przedstawienia, których wykonawcy zostaną zaproszeni na galę finałową III Wojewódzkiego Przeglądu Szkolnej Twórczości
Patriotycznej w Krakowie. Finał przeglądu – ogłoszenie wyników i występ laureatów – odbędzie się 18 czerwca w Teatrze Groteska w Krakowie podczas gali
finałowej III Wojewódzkiego Przeglądu
Szkolnej Twórczości Patriotycznej, podczas której zostaną również ogłoszone
wyniki III Wojewódzkiego Konkursu Patriotycznej Twórczości Plastycznej i Literackiej Młodzieży.

adam
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GŁOŚNIK KULTURALNY
Recytacja po eliminacjach
Małgorzata Sieńczewska – reprezentantka Oświęcimia zakwalifikowała się do udzia-

Historie z cynamonem
„Aj waj!, czyli historie z

łu w spotkaniach finałowych 52. Ogólnopol-

cynamonem...” to tytuł

skiego Konkursu Recytatorskiego w Gdyni.

najnowszego przedsta-

Uczestniczka z Oświęcimskiego Centrum
Kultury w eliminacjach wojewódzkich zaprezentowała w kategorii turnieju recytatorskie-

wienia, które Grupa
Rafała Kmity wykona 19

go wiersz Wisławy Szymborskiej „Miłość od

maja o godzinie 18:00 w

pierwszego wejrzenia” oraz fragment „Per-

Oświęcimskim Centrum

sony” Ingmara Bergmana. Przegląd odbył się

Kultury.

w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w
Krakowie, brała w nim również udział Mag-

Ten na poły kabaretowy, na poły

Na scenie pojawia się gama koloro-

dalena Drabek z Powiatowego Zespołu nr 9

teatralny spektakl, osnuty na moty-

wych typów ludzkich, a scenki

w Kętach. Finałowe prezentacje będą się

wach kultury żydowskiej, pełen

bawią nie tylko słowem...

odbywały od 31 maja do 3 czerwca w Gdyni.

żydowskiego humoru najwyższej kla-

Dziennik „Rzeczpospolita” uznał

OKR jest imprezą otwartą dla uczniów

sy, jest przykładem najlepszych tra-

„Aj waj!, czyli historie z cynamo-

szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych.

dycji polskiego kabaretu literackiego.

nem” za jeden z czterech najlep-

Odbywa się w czterech odrębnych katego-

„Na jakiś stary, dawno już nie-

szych spektakli teatralnych 2005

riach – turniejach: turnieju recytatorskim, tur-

odwiedzany strych wchodzi grupka

roku, natomiast tygodnik „Przegląd”

nieju „wywiedzione ze słowa”, turnieju te-

aktorów, którzy z porzuconych przed

umieścił go w dziesiątce najważniej-

atrów jednego aktora, turnieju poezji śpie-

laty przedmiotów – pożółkłych gazet,

szych wydarzeń teatralnych sezonu

wanej. Konkurs prowadzony jest podczas

książek, słoików, nakryć głowy – wy-

2005. Ponadto na festiwalu Kome-

wielostopniowych przeglądów: miejskich,

czarowują raz śpiewane, to znowu

dii Talia 2005 „Aj waj!...” otrzymał

powiatowych, rejonowych, wojewódzkich

mówione opowieści. Piosenki prze-

nagrody za najlepszą inscenizację

oraz spotkań finałowych.

platają się z komicznymi scenkami i

oraz najlepszą muzykę.

maki

Anestes

monologami”.
Spektakl ukazuje świat wielowiekowej tradycji narodu żydowskiego i
doświadczenia rabinów oraz wrodzoną pomysłowość pokoleń żydowskich kupców, rzemieślników, mleczarzy i gospodyń domowych oraz
wiecznie zbuntowanych wobec trady-

Scenariusz i reżyseria: Rafał Kmita
Muzyka: Bolesław Rawski
Scenografia: Elżbieta Wójtowicz-Gularowska
Choreografia: Jarosław Staniek
Wykonawcy: Marta Bizoń/Sonia Bohosiewicz,
Marcin Kobierski/Piotr Sieklucki, Tadeusz
Kwinta, Andrzej Róg, Jacek Stefanik/Wojciech
Leonowicz

cji młodzieńców. Spektakl ożywia
zaginiony świat – zestawia serię scen,

Bilety w cenie 20 zł do nabycia w kasie OCK.
adam

naładowanych dowcipem i humorem.

Majowe Orkiestr Koncertowanie
Do udziału w plenerowych kon-

13.05 Zakładowa Orkiestra Dęta

certach orkiestr dętych pn. „Majowe

KWK „Brzeszcze-Silesia” z Brzeszcz

Orkiestr Koncertowanie” zapraszają

20.05 Amatorska Orkiestra Dęta z

w niedzielne majowe popołudnia Sto-

Głębowic

warzyszenie Dom Otwarty i Oświę-

27.05 Orkiestra Dęta z Zatora

cimskie Centrum Kultury.
Podczas czterech koncertów, które będą się odbywały przy OCK o

Projekt jest realizowany przy
współudziale finansowym Miasta Oświęcim i Starostwa

Na wystawę malarską pt. „Anestes” zapraszamy 17 maja

godzinie 15:00, za-

Powiatowego w Oświęci-

do galerii „Tyle światów” – wernisaż o godz. 19:00.

grają jeszcze orkiestry

miu. Koncerty wspiera

Prace Magdaleny Opitek prezentowane będą w Oświęcimskim

dętę z Brzeszcz, Głę-

Centrum Kultury do 10 czerwca.

bowic i Zatora.
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Składowisko Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu.

GŁOŚNIK KULTURALNY
Trzynastu Poetów

„Amor sprawił...” to konkurs dla
tych, którzy w maju chcą mówić
i śpiewać o miłości. XV Ogólnopol-

Na koncert „Trzynastu

skie Spotkania Recytatorów

Poetów” towarzyszący XV
Ogólnopolskim Spotkaniom

i Śpiewających Poezję „Amor
sprawił...” będą się odbywały

Recytatorów i Śpiewających
Poezję „Amor sprawił...”,

w Oświęcimskim Centrum Kultury
18 - 19 maja.

zaprasza 18 maja o godzinie 19:00 Oświęcimskie

Majowe amory

Centrum Kultury.

Uczestników konkursu od lat słuchają

której towarzyszył Wojciech Borkowski

Zamysłem tego występu jest za-

i oceniają aktorzy, wykładowcy PWST,

oraz spotkaliśmy się podczas miłej rozmo-

prezentowanie twórczości najpopu-

muzycy, wszyscy przyjaźnie nastawieni do

wy z Maciejem Kozłowskim. W ubiegłym

larniejszych polskich „poetów pio-

prezentujących się młodych ludzi. W pra-

roku koncertował zespół „Stare Dobre

senki”. Koncert „Trzynastu Poetów”

cach jury brali udział między innymi: Be-

Małżeństwo”, a Jan Peszek wykonał spek-

będzie przypomnieniem twórczości

ata Rybotycka, Monika Babecka, Magda

takl „Scenariusz dla nieistniejącego, lecz

dojrzałego, młodego i najmłodsze-

Umer, Wojciech Borkowski, Jacek Wójcic-

możliwego aktora instrumentalnego”.

go pokolenia polskich bardów. Pod-

ki, Andrzej Sikorowski, Michał Bajor, Ma-

XV Ogólnopolskim Spotkaniom Recy-

czas tej sentymentalnej podróży bę-

ciej Kozłowski, Jan Peszek. Również życz-

tatorów i Śpiewających Poezję „Amor spra-

dzie można usłyszeć utwory m. in.:

liwa publiczność ma możliwość nagrodze-

wił...” będzie towarzyszył koncert „Trzy-

Marka Grechuty, Kazimierza Grześ-

nia swego ulubieńca.

nastu Poetów” oraz spektakl „Aj waj!, czyli

kowiaka, Andrzeja Sikorowskiego,

historie z cynamonem...” w wykonaniu

Wojciecha Bellona, Jacka Kaczmar-

Grupy Rafała Kmity.

skiego, Jana Wołka, Jana Kondra-

W pracach jury XV OSRŚP „Amor
sprawił...” wezmą udział:
– w kategorii poezji śpiewanej: Marek
Ryska – muzyk, kompozytor; Marcin Czar-

ka, Grzegorza Turnaua, Adama NoPROGRAM:

nik – aktor Teatru Wybrzeże w Gdańsku,

waka, Roberta Kasprzyckiego, Mirosława Czyżykiewicza i innych.

związany z Teatrem Polskim we Wrocła-

18.05 piątek

Znakomite będzie również wykona-

wiu; Jan Poprawa – krytyk muzyczny;

godz. 13:00 Inauguracja Spotkań. Przesłuchania konkur-

nie tych piosenek.

– w kategorii recytacji: Monika Babec-

sowe – TYLKO O MIŁOŚCI śpiewają uczestnicy Spotkań

W koncercie wezmą udział lau-

ka – wieloletnia aktorka Narodowego Sta-

godz. 17:00 Spotkanie z jurorami

reaci festiwali piosenki poetyckiej,

rego Teatru w Krakowie, laureatka Festi-

godz. 19:00 AMOR dla... nagrody... wyróżnienia... kon-

jak: Paulina Bisztyga, Ewa Cichoc-

walu Teatrów Jednego Aktora w Toruniu,

cert laureatów oraz koncert „Trzynastu Poetów”

ka, Ewa Kołacz, Joanna Lewandow-

profesor Państwowej Wyższej Szkoły Te-

19.05 sobota

ska, Dorota Osińska, Anna Stela,

atralnej w Krakowie; Monika Jakowczuk

godz. 10:00 Przesłuchania konkursowe – TYLKO O

Barbara Stępniak-Wilk, Krystyna

– logopeda, aktorka Narodowego Starego

MIŁOŚCI mówią uczestnicy Spotkań

Świątecka, Jaga Wrońska, Stefan

Teatru w Krakowie, wykładowca Państwo-

godz. 15:00 Spotkanie z jurorami

Brzozowski, Michał Łanuszka, An-

wej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krako-

godz. 16:00 AMOR dla... nagrody... wyróżnienia... kon-

drzej Sikorowski, zespół „Czerwony

wie, Anna Nowicka – aktorka związana z

cert laureatów i ... niespodziewanych, aczkolwiek oczeki-

Tulipan".

krakowskimi teatrami niezależnymi.

wanych gości...

Konkursowi od wielu lat towarzyszą
koncerty w wykonaniu nie tylko jurorów.

Wykonawcom towarzyszył bę-

godz. 18:00 „Aj waj!, czyli historie z cynamonem...” –

dzie zespół muzyczny pod kierow-

program w wykonaniu Grupy Rafała Kmity

nictwem Marcina Partyki w skła-

W 2000 roku dla publiczności i uczestni-

dzie: Marcin Partyka, Krzysztof

ków Amora zaśpiewał Jacek Wójcicki. Rok

Wstęp na koncert i spektakl za biletami. Wstęp na

Łochowicz, Piotr Domagalski, Domi-

później z pieśniami Jana Kantego Pawluś-

prezentacje konkursowe wolny.

nik Klimczak, Sebastian Feliciak.

kiewicza wystąpiła Beata Rybotycka. Po-

XV Ogólnopolskie Spotkania Recytatorów i Śpiewających

jawił się też zespół „Pod Budą” z Andrze-

Poezję „Amor sprawił...” odbywają się pod patronatem

dzenie koncertu – Jan Poprawa. Bi-

jem Sikorowskim. XI Spotkaniom towarzy-

Prezydenta Miasta Oświęcim, a finansowane są ze

lety w cenie 20 zł do nabycia w ka-

szył koncert Michała Bajora. W 2005 roku

środków OCK. Imprezę wspiera finansowo UM Oświęcim.

sie OCK.

na scenie oklaskiwaliśmy Magdę Umer,

Scenariusz, reżyseria, prowa-

adam
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Śpiewać każdy może...
Warsztaty były przeznaczone za-

– Uczęszczam na podobne zajęcia

równo dla młodzieży, jak i dorosłych,

wokalne już trzy lata, więc nie są mi

chcących pogłębić wiedzę wokalną.

obce pewne ćwiczenia. Natomiast nie-

Utworzono dwie grupy, każda z nich

zwykle dużo dały mi spotkania, na któ-

miała po osiem godzin zajęć i spotyka-

rych omawiana była interpretacja pio-

ła się przez dwa weekendy.
Prowadząca warsztaty wokalne w
OCK Danuta Bogus-Jeziorowska jest

Kwiecień był miesią-

senek. Te warsztaty były fajne i dla

cem marzeń dla

mnie bardzo pomocne. Jestem też pod
dużym wrażeniem dla umiejętności,

wokalistką i muzykiem, wykładowcą w

wszystkich miłośni-

Prywatnej Szkole Muzyki Rozrywko-

ków śpiewu i muzy-

dząca zajęcia – stwierdza Klaudia

wej „Nice Noise” w Katowicach oraz

ki. W Oświęcimskim

Kaim-Gębiś.

konsultantem muzycznym Teatru Ślą-

Centrum Kultury

skiego im. Stanisława Wyspiańskiego
w Katowicach.

odbywały się bo-

które nam zaprezentowała pani prowa-

Podobne odczucia po warsztatach
mieli wszyscy uczestnicy.
– Podobały mi się te zajęcia, cieszę

wiem warsztaty

się, że wzięłam w nich udział. Przede

nad techniką wokalną. Właściwie więk-

wokalne „Technika

wszystkim uświadomiłam sobie, ile

szość uczestników nie miała zielonego

i interpretacja

można zrobić z głosem, a także ile mam

– Pracowaliśmy przede wszystkim

pojęcia na ten temat, w związku z czym
robiliśmy bardzo proste ćwiczenia od-

w piosence”, prowa-

braków i ile można jeszcze wyćwiczyć.
Wcześniej nie zdawałam sobie z tego

dechowe, ćwiczyliśmy, w jaki sposób

dzone przez Danutę

sprawy. W bardzo ciekawy i przystęp-

wykorzystywać potencjał i możliwości

Bogus-Jeziorowską.

ny sposób pani prowadząca warsztaty

własnego organizmu. Uczyliśmy się,

przedstawiała nam, skąd w ogóle wzię-

jak fachowo można myśleć o dźwięku.

ła się muzyka rozrywkowa – mówi Jo-

Bo to nie jest tylko to, co nam Bozia

anna Możdżan.

dała, ponieważ wykorzystujemy tylko

Dla Danuty Bogus-Jeziorowskiej

20-30 procent możliwości własnego

czas spędzony na oświęcimskich

głosu i dopiero ciężka praca, czas oraz

warsztatach był jednocześnie przyjem-

trening powoduje, że możemy o 70 pro-

nością oraz wysiłkiem.

cent poprawić swój głos – mówi Danu-

– Zwykle pracuję indywidualnie i

ta Bogus-Jeziorowska.

mam po jednym uczniu na godzinę. Tu-

Osoby biorące udział w warsztatach

taj sytuacja była inna, zjawiło się tyle

miały bardzo różne zainteresowania re-

osób naraz i ich wszystkim oczekiwa-

pertuarowe: od poezji śpiewanej, przez

niom trzeba było sprostać. Więc wyma-

pop, jazz czy nawet piosenkę aktorską.

gało to ode mnie wysiłku innego niż na

Dlatego na ostatnie zajęcia, poświęcone

co dzień. Ale była to też duża radość i

pracy nad interpretacją piosenek, uczest-

przyjemność – podsumowuje.

nicy przynieśli swoje ulubione podkła-

Na zakończenie spotkań w Oświę-

dy muzyczne, przy których ćwiczyli.

cimskim Centrum Kultury Danuta Bo-

– To była dla nich największa lek-

gus-Jeziorowska dała koncert zatytu-

cja, ponieważ wtedy okazało się tak na-

łowany „Muzyczny kalejdoskop”, na

prawdę, kto, co potrafi. Wtedy wszyscy

który wstęp był wolny. Wokalistce part-

zrozumieli, ile wynieśli z tych zajęć, i

nerował przy fortepianie Adam Sno-

że były one tylko wstępem i drobnym
rozeznaniem teoretycznym w tej materii – wspomina prowadząca warsztaty.
Nie dla każdego z uczestników taka
praca to nowość.

22
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pek.
Danuta Bogus-Jeziorowska na scenie w OCK
Fot. Kliw

Organizatorem warsztatów i koncertu było Oświęcimskie Centrum Kultury i Stowarzyszenie Dom Otwarty.
Kliw

GŁOŚNIK KULTURALNY

Migi polsko-niemieckie

Ciche dyskusje
o ważkich tematach
Fot. Kliw

Od ośmiu lat Międzynarodowym Domu Spotkań

MDSM gościł grupę uczniów

foliach oraz prace z kartonów i pudełek.

z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Miały one ułatwić młodym ludziom, któ-

Dzieci Niesłyszących we Wrocławiu

rzy na co dzień posługują się językiem

oraz grupę niemiecką z Ośrodka Szko-

migowym, przekaz swoich emocji.

lenia Zawodowego z Neuwied. Spotka-

– Dla naszej młodzieży wizyty w by-

nia podzielono na dwie części. Punktem

łych obozach Auschwitz i Birkenau sta-

wyjścia było zapoznanie się uczestników

nowiły traumatyczne przeżycia. Dlate-

z historią byłego obozu Auschwitz-Bir-

go na początku zajęć warsztatowych

kenau i jego zwiedzanie. Konfrontacja

było im trudno, nie chcieli wracać do

z tematem narodowego socjalizmu i za-

tego tematu. Woleli przedstawiać rzeczy

głady ludzkości była dla młodzieży nie

związane z wiosną, chcąc w ten sposób

tylko zdobyciem wiedzy o faktach, ale

pokazać, że historia Auschwitz nie może

także czasem refleksji i dyskusji na migi.

się powtórzyć. Nasza grupa jest zado-

Zarówno polscy, jak i niemieccy

wolona z kontaktów z niemiecką mło-

uczestnicy seminarium byli mocno

dzieżą i przyjaźni, które zawarli. Przed

wstrząśnięci tym, co zobaczyli w Pań-

przyjazdem tu obawiali się problemów

stwowym Muzeum Auschwitz-Birke-

komunikacyjnych, ale bardzo szybko

nau. Dlatego trudnym wyzwaniem ar-

okazało się, że migowy niemiecki nie-

tystycznym okazały się dla nich później-

wiele się różni od migowego polskiego.

sze warsztaty, podczas których zmierzyli

My, osoby słyszące, mieliśmy większe

się z tematem Auschwitz w formie arty-

problemy z porozumiewaniem się niż

stycznej, wykorzystując przy tym mate-

niesłyszący. Wśród nich teraz już nie ma

riały odpadowe.

żadnych barier językowych – były dwie

Niecodzienne tworzywo, jakim sta-

grupy, a teraz jest jedna – opowiada

ły się zwyczajne śmieci, poddano obrób-

Iwona Kuźnicka, opiekun polskiej gru-

ce artystycznej w myśl motta towarzy-

py z Wrocławia.

szącego seminarium: „Nie do wyrzuce-

Efekty działań warsztatowych nie-

nia!?”. W ten sposób, pod okiem

słyszących Polaków i Niemców można

artterapeutów z Wyższej Szkoły Terapii

było zobaczyć na wystawie w „Domku

Młodzieży co roku

przez Sztukę z Nürtingen w Niemczech,

ciszy” w ogrodach MDSM-u.

są organizowane polsko-

powstały ciekawe malunki na dużych

Kliw

niemieckie warsztaty
artystyczne dla młodzieży
niepełnosprawnej.
Podczas „długiego
weekendu” majowego
odbyło się tygodniowe
seminarium dla młodzieży niesłyszącej i niedosłyszącej z Polski
i Niemiec. W poprzednich latach były też
podobne seminaria
dla osób niewidzących
i słabowidzących.

Fot. Kliw
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Sielska Bukowina
Długi weekend zbliżał się wielkimi
krokami. Gdzie pojechać, by było egzo-

sieci handlowych i gastronomicznych.

ga prowadząca do celu okazała się być

Hm... ktoś wspominał o egzotyce?

wyboistym traktem leśnym, o na-

tycznie, niebanalnie, niedrogo, no i ko-

Wesoły cmentarz w Sãpânta to zde-

wierzchni trudnej do zidentyfikowania

niecznie górzyście? Rzut oka na mapę,

cydowanie miejsce warte zobaczenia.

pod warstwą błota. Powróciliśmy więc

krótka debata i już wiemy – tym razem

Zdanie to podzielały tłumy turystów róż-

do stromej drogi głównej. Nocleg zna-

Rumunia.

nej narodowości tłoczących się na wą-

leźliśmy u miejscowego leśniczego, któ-

O przygotowaniach nie warto pisać

skich ścieżkach. Przy każdym grobie ba-

ry mimo zmroku chętnie i bezpłatnie

– „kto zabiera namiot”, „czy spakowane

jecznie kolorowy krzyż oraz rzeźbiona i

użyczył swojego podwórka do rozbicia

śpiwory”, „gdzie mapa”, chaos, normal-

ręcznie malowana tablica, przedstawia-

namiotu. Zimny poranek przyspieszył

ka… Pięć osób, tyleż plecaków oraz

jąca sceny z życia zmarłego bądź też

pakowanie. Pełną zakrętów i dziur drogą

sprzęt i jedzenie sprawiły, że lusterko

sposób rozstania się ze światem, odbie-

wspięliśmy się na przełęcz. Pozostawi-

wsteczne w samochodzie służyło wy-

gający od standardu – pod kołami rodzi-

liśmy samochód przy schronisku i wy-

łącznie do zaglądania w oczy pasażerom

mej dacii, poprzez rozstrzelanie czy ugo-

ruszyliśmy. Słoneczna pogoda, błękit

z tylnego siedzenia. W końcu wyruszy-

dzenie widłami. Każdy malunek opa-

nieba, pola krokusów opierających

liśmy, zdecydowani stawić czoło wiel-

trzony dowcipnym wierszykiem. Z

otwarte kielichy o leżący śnieg, rozle-

kiej przygodzie.

naszym rumuńskim wprawdzie kiepsko,

głe widoki. Czegóż chcieć więcej? No

ale zaśmiewający się turyści uwiarygad-

może lepszego oznakowania szlaków tu-

niali fakty z przewodnika.

rystycznych, gdyż znaczki namalowane

Pierwszy przystanek Satu Mare, nadgraniczne miasto Rumunii, w którym, ku
naszemu zdziwieniu, wymieniali złotów-

Dalsza droga wiodła nas serpenty-

na kamieniach mają zwyczaj być niewi-

ki. Wokół rynku urokliwe kamienice, za-

nami w górę, wabił jeziorem i widokami

doczne pod śniegiem. Kierując się mapą

bytkowy kościół, fontanna, zadbane ra-

rezerwat Biba-Lala, dodatkowo nęcąc

i przeczuciem, dotarliśmy do źródeł jed-

baty. Niby Rumunia, a jakoś tak… dziw-

sympatycznym dwutysięcznikiem do

nego z najładniejszych wodospadów

nie znajomo, pizzerie, europejsko

zdobycia. Niestety, dogoniła nas wspo-

tamtejszych rejonów. Estetyczne dozna-

wyglądające kawiarnie, szyldy znanych

minana już egzotyka i wojewódzka dro-

nia spotęgowała obecność pasterskich

Kamienica w Satu Mare
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Jeden z nagrobków na cmentarzu w Sãpânta

KADRY PAMIĘCI
Zeszyty pełne wierszy
Niedawno trafiła do mnie bardzo ładnie wydana książeczka o tytule „Staropolska książka kucharska”, wydana staraniem Stowarzyszenia Dom
Otwarty i Zbiorów Historyczno-Etnograficznych
OCK. Zawiera ona efekt pracy dziatwy szkolnej,
uczestniczącej w programie „Od wiosny do zimy –
poznanie zwyczajów i tradycji ludowych”. Książeczka zilustrowana została m.in. reprodukcjami
kart przepisów kulinarnych sprzed wieku, zgromadzonych przez moją prababkę Marię Longchaps
de Berire-Bukietyńską, które przekazałem swego
czasu do zasobów wspomnianych Zbiorów. To

Mieszkanka
rumuńskiej
części
Pojany Mikuli

miłe, że ów domowy komplet kulinarnych zaleceń
i porad na różne konsumpcyjne okazje i okoliczności, został wkomponowany w treść wspomnianego wydawnictwa, jako znak dawnych, w tym wypadku kulinarnych, tradycji.

chat, z których jedna, solidnie wy-

wnątrz. Pod ich murami można

glądająca i czysta, sprawiła, że

się zaopatrzyć w wyroby folklo-

Idąc tym tropem, zapowiadam przekazanie ko-

postanowiliśmy nie rozkładać na-

rystyczne od haftowanej bluzecz-

lejnej części rękopiśmiennych zbiorów rodzinnych

miotu.

ki i ręcznie tkanej zapaski po-

do ZH-E, tym razem złożonych z dwóch obszer-

Całe szczęście, że ascetyczni

cząwszy, a na fladze Australii

nych zeszytów – z 1863 i 1880 roku – zawierają-

pasterze nie wyposażyli chatki w

skończywszy. Nie można także

cych antologię, tak to nazwijmy, „wierszy różnych

toaletę, gdyż wtedy nikomu nie

ominąć polskich wiosek. My po-

autorów”, w sumie kilkuset, o różnorodnej, głów-

chciałoby się opuszczać ciepłego

jechaliśmy do Pojany Mikuli, za-

nie patriotyczno-narodowej, religijnej i sentymen-

lokum i nikt nie zauważyłby gru-

mieszkanej przez Polaków w jed-

talnej treści. Zapisywanych starannym, choć nie

py turystów skracających sobie

nej, a społeczność rumuńską w

zawsze łatwo czytelnym pismem, przez właściciel-

szlak. Zamiast zejść grzbietem,

drugiej części. Dziwne uczucie –

kę późniejszego kulinarnego zestawu, gdy była

postanowili zjechać po białej ścia-

w środku obcego kraju usłyszeć

jeszcze egzaltowaną panną i młodą mężatką. Za-

nie – jak im się wydawało – śnie-

polski język, czasem prawie po-

fascynowaną poezją, przejętą losem ujarzmionej

gu, w kierunku widocznych z

prawny, czasem dziwnie znie-

ojczyzny, szukającą wzruszeń w podniosłym i pięk-

góry chat. Z naszej perspektywy

kształcony, wschodnio-śpiewny,

nym słowie. Wśród „różnych autorów” są: Mickie-

nie wyglądało to optymistycznie.

przeplatany rumuńskimi słowa-

wicz, Pol, Asnyk, Bełza, Brodziński i wielu innych

Kierowali się wprost na stromą

mi. Podążając drogą, wzdłuż któ-

niezidentyfikowanych. Między kartkami wcze-

skarpę, z której lot nie miał pra-

rej rozlokowana jest wieś, minę-

śniejszego z zeszytów zachował się zasuszony

wa zakończyć się szczęśliwie.

liśmy dzielący obie części polski

kwiat i źdźbło trawy sprzed 150 lat, może z przy-

Sprowadzanie ośmiu niefortun-

kościół. Po stronie rumuńskiej

domowego ogródka lub naddniestrzańskich łąk.

nych turystów, jak się okazało

siedziała przed domem starsza

Może i tym literacko-historycznym zabytkiem

polskiej narodowości, zajęło po-

pani i przędła. Chętnie zgodziła

udałoby się zainteresować współczesną młodzież,

nad godzinę.

się pozować do zdjęcia, po czym,

jako znakiem narodowej tradycji i kultury.

Kolejny dzień wędrówki prze-

ku naszemu wielkiemu zdziwie-

Do przekazanych Zbiorom OCK zeszytów do-

biegł bez przeszkód, szliśmy, ma-

niu, zapytała na migi, czy przy-

łączę fotografię z późniejszego okresu życia au-

jąc nadzieję, że ślady, za którymi

ślemy jej zdjęcie i wręczyła nam

torki „antologii”, wraz z drugim mężem, Bronisła-

częściowo podążaliśmy, pozosta-

adres. Zostawiliśmy u szefa miej-

wem Bukietyńskim, wykonaną około 1890 roku w

wili rozważniejsi turyści niż po-

scowej polonii książki i albumy o

atelier sławnego krakowskiego fotografa, Walere-

znani poprzedniego dnia.

Oświęcimiu i udaliśmy się w dro-

go Rzewuskiego. Fotografię do oglądania dwu-

gę powrotną – do domu.

stronnie – z awersem postaci fotografowanych i

Będąc w Bukowinie, należy
koniecznie zajrzeć do zabytko-

EKT

wych monastyrów, przepięknie

Fot. P. Gębala

malowanych z zewnątrz i we-

Interhead.pl

rewersem z reklamową artystyczną litografią.
Andrzej Winogrodzki
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Kobiet@ w sieci (27)

Zagrajmy w Oświęcim
Codziennie przemierzamy ulice na-

i opisy kolejnych ośmiu edycji. Skąd

swoją historię, stare mapy i nazwy, któ-

szego miasta, wydają się tak znajome,

pomysł – Semp usłyszał w metrze roz-

re istnieją wyłącznie w świadomości

że nic nie może nas zaskoczyć. Oswoili-

mowę studentów. Jeden z nich opowia-

mieszkańców.

śmy stare płyty chodnikowe i nowy bruk,

dał, jak bawi się w metrze, wysiadając z

Urban Playground zakorzeniło się w

krawężniki obniżone tak, że blokują kół-

wagonu, wtedy gdy na sąsiednim pero-

Warszawie, Trójmieście (http://dra-

ka dziecięcych wózków w wąskich ry-

nie jest drugi skład. Gdy nie zdąży do-

akhan.info/up3city/index.html), Pozna-

nienkach przy jezdni. Znamy budynki,

biec do drzwi drugiego składu lub po-

niu (www.tutej.pl/cms.php?m=571) na

ulice, place ze starymi i nowymi nazwa-

ciąg dojedzie do stacji końcowej, gra się

Śląsku (www.partyzantz.com), a 2 maja

mi, bo przecież wielu ludzi nadal cho-

kończy. Ten moment w 2004 roku stał

miała się odbyć gra w Krakowie pod

dzi do ZDK–u, a autobus nr 1 wciąż jeź-

się początkiem pracy nad koncepcją za-

hasłem: „W pogoni za aktem” – trzeba

dzi na „Zakłady”. To jest nasze miasto,

bawy, która przekształciła Warszawę w

odnaleźć trzy z pięciu pieczęci z aktu

nasza przestrzeń. Czy mogłoby stać się

planszę do gry. Pierwsza edycja rozpo-

lokacyjnego Krakowa (relacje powinny

planszą do gry, a my – pionkami w tej

częła się w grudniu 2005 roku.

niebawem znaleźć się w Internecie).

grze?

Na czym polega gra? Zasady są pro-

Myślę, że Oświęcim mógłby stać się

Urban Playground to gra, w której

ste: należy przejść kolejne etapy. Jed-

świetną planszą do gry dla nas wszyst-

miasto nabiera zupełnie innego znacze-

nak aby to zrobić, należy trafić we wła-

kich. Może warto trochę zaczarować co-

nia niż codzienne. Pomysłodawcą i or-

ściwe miejsca, uzyskać dalsze instruk-

dzienność i ruszyć po rozwiązanie za-

ganizatorem pierwszych miejskich gier

cje, rozwiązać zagadki, znać hasła. Do

gadki ścieżkami miejskiego labiryntu?

w Warszawie jest Krzysztof Bielecki,

tego potrzebna jest znajomość miasta,

Temat zostawiam otwarty – redakcja

pseudonimem Semp, student psycholo-

jego ulic, zaułków, mało uczęszczanych

może być dobrym punktem wymiany

gii na Uniwersytecie Warszawskim. Na

zakątków. Można też poruszać się po

pomysłów: gzo@ock.org/.

swojej stronie internetowej www.urban-

miejscach już nieistniejących, prze-

playground.org przedstawia genezę gry

kształconych – miasta mają przecież
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Kamila Drabek

POZNAJ OŚWIĘCIM
Kawiarnia przy sztucznym lodowisku według fot. A. Stelmacha –
Biuro Wydawnicze „Ruch” Warszawa, 1967 rok
Lodowisko – fot. J. Siudecki, Biuro Wydawnicze „Ruch”, 1972 rok

Kryty basen kąpielowy – fot. J. Siudecki, Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980 rok

Oświęcimskie
obiekty
sportowe
Basen kąpielowy – fot. J. Siudecki, Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980 rok

Z kolekcji
Tadeusza Firczyka
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Command & Conquer 3 –
Tiberium Wars

Labirynt Fauna
Rządy generała Franco. Fa-

Długo oczekiwana kontynuacja (nie sądziłem,

szystowskie władze kontrolują

że będę mógł tak napisać) nadeszła. Wszyscy od

państwo, ale to tylko tło dla nie-

dawna zacierali ręce, a w myślach stresowali, czy

zwykłej opowieści. Kapitan

znowu nie będzie klapy, która jak zwykle przy-

frankistowskich wojsk – Vida –

trafia się w n-tej części. Wygląda na to, że nie, bo

szczególnie chętnie korzysta z

gra zbiera całkiem niezłe noty.

tortur i przemocy w osiąganiu

Podobnie jak przedtem, na początku rozgryw-

swych celów. Wraz z żoną i małą

ki zmagają się ze sobą dwie organizacje, znane

Ofelią przenoszą się na wieś,

Wojna, okrucieństwo
i magia
w prawdziwie

gdzie wkrótce spodziewają się
pojawienia kolejnego członka
rodziny. Ojczym dziewczynki
nie chce jednak słyszeć o kolej-

Całkiem
grywalna
powtórka
z rozrywki

już wszystkim dobrze – GDI i NOD. Naszym
oczom ukazują się stare i dobre, wypróbowane
patenty, czyli przerywniki filmowe, gdzie bezpośrednio do „nas” zwracają się bohaterowie gry,
tytułując nas „Commander”. Jest to całkiem przy-

nej córce, a jej matkę trzyma

jemne i przywołuje wspomnienia lubianych „po-

przy sobie tylko ze względu na

przedniczek”. Interface i system sterowania jest znany i lubiany. Roz-

chęć posiadania syna. Na co

grywka także wygląda podobnie, jednak liczba „kliknięć” została mi-

dzień zajmuje się likwidacją

nimalnie ograniczona, co usprawnia rozgrywkę. Dużo tutaj tego, co już

problemu lokalnych partyzan-

widzieliśmy i nikt nic nie zmieniał, bo działało. Co właściwie się zmie-

tów. Mała Ofelia ucieka od okrutnej rzeczywistości do

niło? Jest trochę nowych jednostek oraz budynków, których po prostu

położonego niedaleko ogrodu, w którym według le-

brakowało. Można usprawnić budowę poprzez stworzenie dodatkowego

gend mieszka tajemniczy Faun. Nierealna rzeczywi-

„slotu” (?), co daje możliwość tworzenia jednocześnie np. dwóch bara-

stość splata się w coraz realniejszym wytworze jej umy-

ków na raz. To samo odnośnie pozostałych konstrukcji. Na pochwałę

słu w inny obraz otoczenia. Tutaj rządzi Faun...

zasługuje w miarę szybki system zapisu i odczytu. Zwiększono także

artystycznej
wizji

Obraz Guillermo del Toro jest jednym z ciekaw-

tempo gry, przez co na poziomie hard raczej nie ma czasu na rozbudo-

szych, o ile nie najciekawszych produkcji w ostat-

wę i zbieractwo tiberium. Wróg mocno napiera i czasem przejście plan-

nim czasie. Nietuzinkowa historia w bardzo orygi-

szy sprowadza się do szybkiego wybudowania armii i ataku, bywa, że

nalnej i nietypowej oprawie przyciągnęła uwagę

nie da się pomyśleć, pozbierać, pobudować... To chyba taki pierwszy

wielu widzów, nawet nie tylko tych, lubiących gatu-

minus tej gry, bo mam wrażenie, że całość znowu idzie ku prostocie i

nek. Śmiałe połączenie świata baśni i magii z okrutną

klikaniu na czas, a RTS gdzieś w tym znika. Tylko kilka jednostek po-

rzeczywistością wojny wywołuje niezwykły efekt.

zwala na jakieś sprytne manewry i niespodziewane ataki – zostaje prze-

Świetnie zrealizowano wizualne efekty oraz dopra-

pychanka z falami przeciwników.

cowano z niezwykłą dbałością szczegółowość posta-

Oprawa graficzna i dźwiękowa jest dobra, ale nie powala. Powin-

ci. Na pochwałę zasługuje również gra aktorska. Iva-

na, bo wymagania ma gra dość duże, a jakoś nie widać tego na ekra-

na Baquero niezwykle dojrzale przedstawia małą

nie. Owszem jest nieźle, ale nie jest to zapowiadana rewelacja. Czasa-

Ofelię i jej niezwykły świat. Sergi Lopez w roli kapi-

mi wręcz patrzy się na te domki 3d i jakoś tak szczegółów brak, zupeł-

tana także nie pozostaje w tyle.

nie jak Europa Universalis 3 – jest 3d, tylko w sumie po co?

Film z pewnością nie jest przeznaczony dla dzie-

Generalnie EA nie uraczyło niczym rewelacyjnym, ale to, co otrzy-

ci. To ambitne, oryginalne dzieło z dużą dozą okru-

mujemy, jest niezłe i miło sobie przypomnieć dawne czasy. Gra się

cieństwa. Film trzyma w napięciu i utrzymuje po-

przyjemnie, czasami produkt potrafi wciągnąć i wygląda dobrze. Nie

ważny i niespokojny nastrój. Wojna będąca tłem

jest to żadna rewolucja, ale spokojnie można zainstalować i chyba nikt

wydarzeń staje się w swym nastroju wszechobecna,

nie będzie rozczarowany.

a potwory z baśni są równie przerażające co czyny
ludzi na potrzeby tejże wojny. Produkcja godna po-

Rozsądne wymagania sprzętowe:

lecenia.

Procesor – Pentium 4 2,2 GHz

jas

Pamięć – 1 GB RAM,

Reżyseria: Guillermo del Toro

Grafika – karta grafiki 256MB

Scenariusz: Guillermo del Toro

HDD – 6 GB HDD

Zdjęcia: Guillermo Navarro

jas

Muzyka: Javier Navarrete
Czas trwania: 112'
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Zwykła kobieta

Manuela Gretkowska
„Kobieta i mężczyźni”

Spodziewano się atmosfery skandalu,

wcześniej chce sprzedać mieszkanie. W tym

ostrych dyskusji i innych fajerwerków typo-

czasie poznaje Jacka, który podaje się za

wych dla publikacji i promocji utworów Ma-

agenta nieruchomości. Tyle streszczenia, któ-

nueli Gretkowskiej. Autorka i tym razem nie

re po przeczytaniu do złudzenia przypomina

zawiodła, zaskoczyła… brakiem skandalu. Jej

wstęp do powieściowych romansów na mar-

nowa książka: „Kobieta i mężczyźni” to oby-

nej jakości papierze, dodawanych do kobie-

czajowa powieść o osobistych przeżyciach

cych czasopism. Bez obaw – Gretkowska nie

bezdzietnego małżeństwa, ich przyjaciół oraz

zaczęła zarabiać pisaniem czytadeł, a opo-

przygodnych partnerów. Owszem, można się

wieść o Klarze Weber i otaczających ją lu-

tu doszukiwać obrazoburczych treści, tylko po

dziach jest dobrą obyczajową lekturą. Autor-

co? Więcej tego znajdzie się w czasopismach,

ka dobrała się do swoich postaci z krwi i ko-

Internecie, a nawet w prozie popularnych pol-

ści, do ich fizjologii i orgazmów, do trzewi

skich autorów. Czy Gretkowska straciła pa-

psychiki. Do indywidualności uwikłanej w

zur? Nie… Ale krzyk zamieniła na refleksję.

polską mitologię, tę samą, z którą wcześniej

Głośne orgazmy zostawiła za ścianą hotelo-

próbowali rozprawić się pozytywiści, Wy-

wego pokoju, w którym pewnego razu nocują

spiański i wielu innych.

główni bohaterowie. Literackie postacie Ma-

„Kobieta i mężczyźni” to dobra proza, a

nueli stały się bliższe czytelniczkom. To lu-

jej podstawowym atutem jest opisywanie i na-

dzie z sąsiedztwa, kobiety zanurzone w pol-

zywanie rzeczywistości, w której żyjemy. Bez

skiej rzeczywistości, mentalności, próbujące

eksperymentów językowych i epatowania ory-

jakoś ułożyć swoją prywatną przestrzeń, oswo-

ginalnością. Dodam, że nie powinno się osa-

ić ją i zracjonalizować.

dzać tej książki na tle obecnej politycznej dzia-

Klara Weber, główna bohaterka, jest chi-

łalności Manueli Gretkowskiej i nadużyciem

rurgiem, ale pewnego dnia decyduje się po-

jest stwierdzenie, że publikacja jest elemen-

rzucić praktykę i zaczyna zajmować się aku-

tem jej kampanii. Sądzę, że najpierw było sło-

punkturą. Co wpłynęło na taką decyzję? Na-

wo, to, co napędza narodziny świata przed-

mowy starszego profesora, śmierć matki,

stawionego w głowie pisarza. Przeobrażanie

pustka emocjonalna w związku z żonatym

słowa w politykę to już zupełnie inna brosz-

chirurgiem plastycznym – pewnie wszystko

ka…

razem. Ma wyjechać do Chin na stypendium,

Kamila Drabek

W nowym wcieleniu

Habakuk
„A ty siej...”

Mam tym razem płytę dla każdego i z

skiego. Jeżeli lubicie mądre teksty piosenek,

osobna. Zawsze mam dziką satysfakcję, gdy

rytmy reagea i regeatonu, to polecam dwiema

trochę zapomniane piosenki zyskują coś w

rękami tę płytę.

nowym wcieleniu. Dziś zyskują dużo, przed

Już niedługo w Oświęcimiu czeka nas ko-

nami Habakuk i ich najnowsza produkcja „A

lejna dzika satysfakcja – zespół Habakuk bę-

ty siej...” z piosenkami Jacka Kaczmarskie-

dzie występował na juwenaliach w grodzie nad

go.

Sołą, a jak chodzą słuchy, zawsze na koncerZespół przygotował wszystkie najbardziej

tach muzycy dają z siebie wszystko i przycią-

znane piosenki barda Solidarności, są „Mury”,

gają ogromne tłumy ludzi, którzy świetnie się

„Krajobraz po uczcie” czy „Źródło”. Gościn-

bawią. Sprawdzimy i to, na początek sprawdź-

nie na płycie wystąpili tacy muzycy jak Mu-

cie tę płytę.

niek Staszczyk z T. Love czy Mateusz Pospieszalski z Voo Voo, jest też gość specjalny:

Paweł Chowaniec

Patrycja Kaczmarska – córka Jacka Kaczmar-

Radio Planeta FM
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OD(GŁOS)Y SPORTU
Mistrzostwa Polski żaków starszych w hokeju na lodzie

Unia wicemistrzem

Hokejowe mistrzostwa Polski juniorów
Unia zakończyła na fazie grupowej

Na miarę możliwości

Na lodowisku w Oświęcimiu rozegrano finałowy turniej hokejowych mistrzostw Polski w kategorii żaków starszych. Z mistrzowskiego tytułu cieszyli się młodzi hokeiści nowotarskich
„Szarotek”, a srebrne medale wywalczyli oświęcimianie.

Bez medalu wrócili z hokejowych mistrzostw Polski juniorzy
Unii Oświęcim. Podopieczni Włodzimierza Urbańczyka zajęli

W turnieju wystartowało osiem drużyn podzielonych

trzecie miejsce w grupie, a do półfinałów kwalifikowały się dwie

na dwie grupy. W pierwszym meczu oświęcimianie pewnie

pierwsze ekipy. W sezonie regularnym hokeiści z nadsolańskie-

pokonali torunian 10:4, by później wygrać z gdańskim Stocz-

go grodu byli bezsprzecznie najlepsi, wygrywając ligę ze sporą

niowcem 4:2. Na zakończenie fazy grupowej podopieczni Ro-

przewagą punktową.

berta Piechy ulegli MOSM Bytom 5:7.

W gdańskich mistrzostwach Polski startowało osiem zespo-

– Najtrudniejszym rywalem grupowym był bez wątpie-

łów. W fazie grupowej oświęcimianie rywalizowali z sosnowiec-

nia gdański Stoczniowiec. Zwycięstwo w tym pojedynku

kim Zagłębiem, Stoczniowcem Gdańsk i Polonią Bytom. W dru-

gwarantowało nam zajęcie pierwszego miejsca w grupie

giej grupie los skojarzył KTH Krynicę, Czarne Jastrzębie, Na-

i tym samym uniknięcie konfrontacji z Podhalem już na eta-

przód Janów i toruński TKH. Biało–niebiescy rozpoczęli turniej

pie półfinału. Po dwóch tercjach było 1:2 dla gdańszczan,

od zwycięstwa nad Zagłębiem 4:3, a hat-tricka w tym pojedyn-

ale ostatnia odsłona należała do nas – mówi Robert Piecha.

ku „ustrzelił” jeden z najlepszych zawodników „jedynki” – Se-

W półfinale Unia trafiła na warszawskie Mazowsze. –

bastian Kowalówka. Później oświęcimianie przegrali ze Stocz-

To był wyrównany i do końca trzymający w napięciu mecz.

niowcem 1:4, a na zakończenie spotkań grupowych podzielili się

Ostatecznie zakończył się naszym zwycięstwem 3:2. W dru-

punktami z Polonią Bytom, remisując 2:2. Unia musiała czekać

gim półfinale Podhale łatwo ograło Stoczniowca i właśnie

na wynik meczu Zagłębia z gospodarzami. Remis bądź wygra-

nowotarżanie byli naszym finałowym przeciwnikiem. Ob-

na gdańszczan premiowała do półfinałów Unię. Gdyby pojedy-

jęliśmy prowadzenie, by w pierwszej tercji zmarnować jesz-

nek Zagłębia Sosnowiec ze Stoczniowcem zakończył się dwie

cze trzy doskonałe sytuacje. Skuteczniejsi byli górale

sekundy wcześniej, to juniorzy z Oświęcimia zagraliby o meda-

i po trzech trafieniach worek z bramkami rozwiązał się

le mistrzostw Polski. W 59. minucie i 58. sekundzie sosnowicza-

na dobre – dodaje Robert Piecha.

nie zdobyli jednak rozstrzygającego gola i biało-niebiescy od-

Najlepszym bramkarzem turnieju uznano Roberta Ko-

padli z turnieju.

walówkę z Unii. Nagrodę za najlepszego obrońcę odebrał

– Drużyny występujące w finałowym turnieju poważnie

Kacper Guzik (Podhale Nowy Targ), a wśród napastników

wzmocniły swoje składy. W ich szeregach nie brakowało hoke-

wyróżniono Filipa Starzyńskiego (Mazowsze Warszawa).

istów, którzy już odgrywają pierwszoplanowe role w swoich

Żaki starsze Unii Oświęcim występowały w składzie: Ro-

pierwszych drużynach. U nas takim zawodnikiem był tylko Se-

bert Kowalówka, Łukasz Maj (bramkarze), Michał Szałaśny, Konrad Lacheta, Maciej Wójcik, Łukasz Bielarczyk, Sławomir Smrek, Jakub Małysiak, Piotr Paliwoda (obrońcy),
Kamil Leśniak, Igor Sarna, Krzysztof Kulawik, Szymon
Żmuda, Arkadiusz Klaja, Tomasz Ludwinek, Paweł Smrek,
Mateusz Kowalówka, Przemysław Janik, Grzegorz Klaja,

Letnie rozgrywki Miejskiej Amatorskiej Ligi
Piłki Nożnej w Oświęcimiu

Otwarcie dla Skorpionów

Paweł Grzesik, Wojciech Przystał (napastnicy). Trener: RoPiłkarscy amatorzy jeszcze na dobre nie ochłonęli po rozgryw-

bert Piecha, kierownik drużyny: Adam Smrek.

kach halowych (mistrzem Club High Way przed Menago), a już
Wyniki grupowe finałów w Oświęcimiu: UKH Unia

wystartowała letnia edycja Miejskiej Amatorskiej Ligi Piłki Noż-

Oświęcim – Sokoły Toruń 10:4, Stoczniowiec Gdańsk –

nej.

MOSM Bytom 5:3, Unia – Stoczniowiec 4:2, Toruń – By-

Po dwóch seriach gier liderem są Skorpiony Marfliz, które

tom 6:5, Unia – Bytom 5:7, Stoczniowiec – Toruń 4:2 (grupa

pokonały Profit i Gibon Squad. Komplet punktów wywalczyła tak-

A), Podhale Nowy Targ – KTH Krynica 12:4, Mazowsze War-

że reprezentacja Antidotum (1:0 z Express Mahohą i 3:1 z KOS

szawa – Sielec Sosnowiec 12:6, Podhale – Mazowsze 16:3,

12). Mistrzowski zespół z hali już w inauguracyjnej kolejce stracił

Sosnowiec – Krynica 7:2, Podhale – Sosnowiec 10:5, Kryni-

dwa punkty, bezbramkowo remisując z Elektrozłomem. W kolej-

ca – Mazowsze 5:9 (grupa B). Mecze półfinałowe: Podha-

nym meczu Club High Way rozgromił Arę 6:0. Wicemistrz ostat-

le – Stoczniowiec 9:3, Unia – Mazowsze 3:2. O trzecie miej-

niego sezonu halowego – Menago rozpoczęło rozgrywki od wy-

sce: Mazowsze – Stoczniowiec 9:4. Finał: Unia – Podhale

granej nad Gibon Squad 4:0.
Pierwsza kolejka: Menago – Gibon Squad 4:0 (bramki:

1:7.
(zyg)
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Mordan – dwie, Wiertel, Bochenek), Antidotum – Express Ma-

OD(GŁOS)Y SPORTU

Sebastian
Kowalówka
(pierwszy
z lewej) był
najlepszym
zawodnikiem
Unii
w finałach
mistrzostw
Polski
juniorów
Fot. (zyg)

bastian Kowalówka. Jacek Mortka, To-

piliśmy bez spotkań sparingowych. Na-

hokeiści z Jastrzębia, pokonując w finale

masz Ziaja, Kamil Rudnicki, czy Mate-

szym sukcesem był już sam awans

Zagłębie 1:0. „Złotego gola” w przed-

usz Adamus to przecież tylko czwarta

do grona ośmiu najlepszych drużyn

ostatniej minucie zdobył Mateusz Da-

formacja pierwszej drużyny Unii. Mamy

w Polsce. Unia nie będzie wiecznie zdo-

nieluk. Niemniej zacięty był „mały

piąte miejsce w Polsce, bo na takie nas

bywała medali i do tego trzeba się przy-

finał”. Ostatecznie brązowe medale wy-

teraz stać. Nie uważam, że zawiedliśmy.

zwyczaić – powiedział trener juniorów

walczyli gospodarze, którzy wygrali

W sezonie regularnym dwa mecze od-

Unii Włodzimierz Urbańczyk.

z KTH Krynica 3:2.
(zyg)

daliśmy walkowerem, a do ligi przystą-

Tytuł mistrzowski wywalczyli młodzi

hoha 1:0 (Steizer), KOS 12 – Radko

Squad 3:1 (Stachura – dwie, Sadkowski

7. Radko Przeciszów 2 3 4:3

Przeciszów 0:3 (Cygan, Kościelnik, Ko-

– Hałat), Club High Way – Ara 6:0 (Ole-

8. Profit 2 3 3:5

sowski), Marfliz Skorpion – Profit

jarz – dwie, Myga, Orzechowski, Smel-

9. Ara 2 3 6:9

5:0 (Bartuś – dwie, Jakubik, Sadkowski,

kowski, Saternus), Elektrozłom – Rad-

10. Sharks 1 0 3:6

Szczepanik), Sharks – Ara 3:6 (Ludwin,

ko Przeciszów 3:1 (Woźniczka – dwie,

11. Express Mahoha 2 0 0:4

Gliwa, Ginalski – Cinal i Obstarczyk

Gaj – Bernaś).

12. KOS 12 2 0 1:6

po dwie, Jabłoński, Koczy), Club High
Way – Elektrozłom 0:0.
Druga kolejka: Betoniarnia Rajsko –
SBS Tygrysy 5:0 (Piórko – cztery, Cibo-

13. SBS Tygrysy 1 0 0:5
Tabela Miejskiej Ligi Piłkarskiej:

14. Gibon Squad 2 0 1:7

1. Marfliz Skorpion 2 6 8:1
2. Antidotum 2 6 4:1

W poszczególnych rubrykach:

rowski), Profit – Express Mahoha 3:0 (B.

3. Club High Way 2 4 6:0

zespół, ilość gier, punkty, stosunek

Seratowicz – dwie, P. Seratowicz), KOS

4. Elektrozłom 2 4 3:1

bramkowy.

12 – Antidotum 1:3 (Ryś – Łoziński, Ste-

5. Betoniarnia Rajsko 1 3 5:0

izer, Świątek), Marfliz Skorpion – Gibon

6. Menago 1 3 4:0

(zyg)
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OD(GŁOS)Y SPORTU

Juniorzy starsi Unii
założyli żółtą
koszulkę lidera
małopolskiej ligi
i teraz to krakowskie
drużyny muszą
gonić oświęcimian
Fot. (zyg)

Juniorzy starsi oświęcimskiej Unii liderem małopolskiej ligi!

Beniaminek rozdaje karty
Piłkarze oświęcimskiej Unii, wystę-

powtórzyć jesienny scenariusz i szybko

Po raz pierwszy po kontuzji na boisku

pujący w roli beniaminka małopolskiej

otworzyć wynik. Wówczas po kwadransie

pojawił się Tomasz Matysek, który zali-

ligi juniorów, ponownie liderem „emki”!

gry przegrywaliśmy 0:2. Teraz również

czył ostatni kwadrans. – Ten zawodnik do-

Biało-niebiescy pokonali na własnym

pierwsze 15 minut należało do rywali, ale

piero „wchodzi w zespół”. Nie jest jesz-

boisku nowosądecką Sandecję 3:2 i wy-

obyło się bez strat. Przespaliśmy pół go-

cze z pewnością w optymalnej dyspozy-

korzystali potknięcie dotychczasowego

dziny, ale później było już zdecydowanie

cji, ale z każdym kolejnym spotkaniem

lidera – krakowskiego Hutnika (0:0 z Da-

lepiej. Byliśmy dłużej w posiadaniu piłki.

powinno być lepiej. W końcówce pojedyn-

linem w Myślenicach). Unia ma punkt

Pierwszy gol dodał nam pewności siebie.

ku z Sandecją uspokoił grę, a było to istot-

więcej od drużyny z Suchych Stawów

Poszliśmy za ciosem, podwyższając pro-

ne, bo rywale z każdą minutą mocniej na-

i pięć przewagi nad Wisłą Kraków.

wadzenie – mówi trener juniorów star-

ciskali – kończy Tomasz Wróbel.

Oświęcimskim juniorom udał się re-

szych Unii Tomasz Wróbel.

UNIA Oświęcim – SANDECJA

wanż za jesienną porażkę w Nowym Są-

Goście jednak nie rezygnowali i am-

czu 1:2. Mecz rozpoczął się od ataków

bitnie „gonili wynik”. Kontaktowego gola

Bramki: 1:0 Szewczyk 29, 2:0 Szew-

gości, ale to zespół Tomasza Wróbla był

10 minut po przerwie strzelił Cempa,

czyk 32, 2:1 Cempa 55, 3:1 Nalepa 55,

skuteczniejszy i na przerwę schodził

by odpowiedzieć także na trafienie Na-

3:2 Cempa 67. Sędziował Łukasz Jucha

z dwubramkową zaliczką. W odstępie

lepy – Musieliśmy do końca grać bardzo

z Olkusza. Żółte kartki: Dzidecki, Zie-

niespełna trzech minut na listę strzelców

uważnie, bo Sandecja ambitnie szukała

liński – Filip. Widzów 50.

wpisywał się Sebastian Szewczyk.

w Oświęcimiu punktów. Goście pokaza-

UNIA: Filuś – Blacha, Nalepa, Bła-

– Od gry Sebastiana wiele zależy,

li prawdziwie góralski charakter i nie od-

szak, Grabowski – Obstarczyk (46 Zie-

a początek meczu miał nieszczególny.

puszczali. O to zwycięstwo było wyjątko-

liński), Adamczyk (90 Kucharczyk),

Zresztą nie tylko on. Cały zespół prezen-

wo trudno, ale właśnie takie punkty

Szewczyk (85 Rozmus), Dzidecki – Bar-

tował się słabo i daliśmy się zepchnąć

cieszą najbardziej. Nie spoglądamy

ciak (73 Matysek), Wojtoń (89 Kajfasz).

do defensywy. Niepotrzebnie graliśmy

na tabelę i nie analizujemy rezultatów

SANDECJA: Zwoliński – Pych, Mer-

z pominięciem drugiej linii. Piłki

rywali. W każdym meczu chcemy grać

kliner, Janczyk, Jawczak – Prusak, Zbo-

od obrońców adresowane były bezpośred-

ładny futbol, a jeżeli tak będzie, to wyni-

zień, Cempa, Olchawa – Filip, Tokar-

nio do napastników. Sandecja chciała

ki również przyjdą – dodaje trener.

czyk (81 Tarasek).

London Eye
– Największe wrażenie wywarła na
mnie „przejażdżka” na London Eye. Dla
takich widoków warto wydać kilka funtów! Pozycja obowiązkowa dla każdego,
kto odwiedza Londyn – przekonuje Piotr
Tentszert, uczeń LO im. St. Konarskiego,
który wraz ze szkolnymi kolegami spędził
kilka dni, podróżując po Anglii i Szkocji.
Spacer po królewskim parku Green-

Nowy Sącz 3:2 (2:0)

(zyg)

Na wycieczkę
wybrało się 45
uczniów klas
drugich „Konara”,
pod opieką
Doroty Żyłki,
Małgorzaty
Kolasy i Barbary
Kolasy.
Najważniejszym
punktem
wyprawy było
doskonalenie
znajomości języka
angielskiego

wich, zwiedzanie Westminsteru, Piccadilly Circus – to na dobry początek wycieczki. Potem w Cambridge i Oxfordzie

szkockich wojowników, a dla odmiany –

Szkocji. Najbardziej podobał mi się wie-

marzenia na jawie o studiowaniu na

wizyta w destylarni whisky Edradour…

lokulturowy Londyn – wspomina Marta

Wyspach Brytyjskich. I jeszcze London

– Zwiedziliśmy masę zabytków i

by night, podróż do czasów wikingów i

miejsc ważnych dla kultury Anglii i
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Wrona.
maki

OD(GŁOS)Y MIASTA

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

cena z VAT

strony reklamowe czarno-białe
20,00

24,40

25,00

30,50

50,00

61,00

Rabaty:

strony tekstowe czarno-białe

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

2,3,4 strona okładki kolor

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

0,41
0,51
0,61

UŁ Y
D
W
MO MO
1 KLA m
c
RE 21

0,50
0,62
0,74

2

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

50,00
80,00

61,00
97,60

KRZYŻÓWKA NR 5/07

kupon

5

Przy akcjach reklamowych – rabaty specjalne!

Cennik reklam i ogłoszeń

Poziomo:

Pionowo:

1.Wypełnia kości;

A)Rządzi wsią;

2.Onuca; * Mama i tata;

* Czerwony owoc leśny;

3.Kolorowe zjawisko;

B)Sportowe obuwie;

4.Siła fizyczna;

C)Brzemię, jarzmo;

* Kuzynka foki;

* Miejsce wymiany wa-

5.Na skórze po oparze-

lut;

niu;

D)Dotknięty bielactwem;

6.Ponoć ma wielkie

E)Wiosenny miesiąc;

oczy;

* Związek metalu z tle-

* Stefan, król Polski;

nem;

7.Klątwa kościelna;

F)Janosik;

8.Miasto na Ukrainie;

G)Kwatera główna;

* Życiodajna gwiazda;

* Wynajmuje mieszka-

9.Stolica Kenii;

nie;

10.Zdanie;

H)Potrzebne oskarżone-

* Fosforan wapnia;

mu;

11.Przysmak Francuza;

I)Uliczny czyściciel obu-

12.Gra mieszana;

wia; * Najdłuższy bieg;

13.Okienko w dachu;

J)Narzutka futrzana;

14.Baty, cięgi;

K)Najszybszy styl pły-

15.Zapiski;

wacki; * Acydoza;

16.Córka Tantala;

L)Zdrobniale o pani Wo-

17.Ozdoba bielizny;

łodyjowskiej;
Ł)Pisemny apel;
M)Itaka;
N)Znamię, blizna;
O)Wcielenie Sylwestra
Stalone;
P)Zawody żeglarskie.

Litery uporządkowane od 1 do 20 utworzą rozwiązanie, na które wraz z kuponem nr 5 czekamy do 8 czerwca 2007 r. Prawidłowe rozwiąznie krzyżówki z poprzedniego numeru brzmi: „Sen i praca czas
skraca”. Nagrodę pieniężną w wysokości 40 zł wylosowała pani Magdalena Bolek z Oświęcimia. Gratulujemy! Odbiór nagród do 30 dni od dnia ukazania się wyników losowania.
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O(GŁOS)ZENIA
LEGALNA PRACA W CZECHACH
DLA MĘŻCZYZN I KOBIET
ok. 1500 netto, ubezpieczenie socjalne i zdrowotne, zakwaterowanie
pokrywa pracodawca.
BIELSKO-BIAŁA,

033 816 93 00, 693 100 220
SZUKASZ DOBREJ PRACY?
Zwróć się do nas!
Aktualnie poszukujemy osób na stanowiska:

Przypominamy
5-12.05 Tydzień PCK
8-15.05 Tydzień Bibliotek
12.05 Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych, Dzień Środków Społecznego Przekazu,

Operator maszyn
(Czechowice-Dziedzice)
Praser tworzyw sztucznych
(Bielsko-Biała)
Operator wózka widłowego/ Pracownik magazynowy
(Bielsko-Biała)
Operator obrabiarek /Monter
(Tychy lub Bielsko-Biała)
Plac Wolności 3
43-300 Bielsko-Biała
e-mail: a.hasik@adecco.pl
Tel: +48 33 819 16 60

Światowy Dzień Ptaków Wędrownych
14.05 Dzień Farmaceuty
15.05 Dzień bez Samochodu
15.05 Święto Polskiej Niezapominajki, Międzynarodowy Dzień Rodziny,
Święto Polskiej Muzyki i Plastyki
16.05 Światowy Dzień Walki z Homofobią

Mamom –

17.05 Światowy Dzień Telekomunikacji

wielkiego kosza kwiatów

18.05 Międzynarodowy Dzień Muzeów
19.05 Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar AIDS

z bijącym w głębi

20.05 Światowy Dzień Kosmosu, Dzień Strażaka

czerwonym serduchem.

22.05 Dzień Praw Zwierząt, Międzynarodowy Dzień Bioróżnorodności
24.05 Europejski Dzień Parków Narodowych

Dzieciom –

25.05 Dzień Piwowara, Dzień Mleka, Międzynarodowy Dzień Dzieci Zaginionych,

czarnych kotów na białych

Dzień Działacza Kultury i Drukarza
26.05 Dzień Matki

przypieckach, burych kotów

26.05-1.06 Tydzień Promocji Karmienia Piersią

– a może i białych...

27.05 Dzień Samorządu Terytorialnego (Polska)
29.05 Dzień Działacza Kultury i Drukarza (Polska)

byle były i mruczały.

31.05 Światowy Dzień bez Papierosa (bez Tytoniu), Światowy Dzień Rozwoju Kultury,
Dzień Bociana Białego (Polska)
1.06 Międzynarodowy Dzień Dziecka, Dzień Lasu i Zadrzewień

Matkom i Mamusiom,

2.06 Międzynarodowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego

Dzieciakom i Dzidziusiom –

4.06 Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji, Dzień Chemika
4-24.06 Dni Walki z Rakiem

spełnienia marzeń

5.06 Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego, Międzynarodowy Dzień bez Samochodu

pod puchową poduchą.

12.06 Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci
14.06 Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych,
Światowy Dzień Krwiodawcy
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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
Arachnofobię leczy esencja z kroplika.
Nagrodę, bezpłatną wizytę w Gabinecie
Terapii Naturalnych wylosował
pan KRZYSZTOF MOLL z Oświęcimia.
Gratulujemy!
Prosimy o kontakt z Redakcją.

Uwaga konkurs!
Osoby, które do 8 czerwca dostarczą do redakcji GZO
prawidłową odpowiedź, wezmą udział w losowaniu
3 płyt pt. „CZAS”.

Kiedy założono zespół „twotones”?

Odpowiedź: ................................................................................
Imię i nazwisko: .......................................................................
Adres: .........................................................................................
....................................................................................................
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