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AKTUALNOŚCI

Sam tego chciałem
Oświęcimianin zawodowym pięściarzem

O rynku i paleniu

str. 4-5

„Oświęcimskiemu Chemikowi” z okazji 45-lecia wyszykowano ekstra prezent: likwidację! Pozostawałem z nim w kolaboracyjnej zażyło-

Targują się o halę
Sprawa targowiska wciąż otwarta
str. 6-7

ści przez ponad trzy dekady, więc z pewnością żal, że to już koniec.
Nie zupełnie stając się bezpłatnym biuletynem firmowym, wraca do
korzeni. Korzeń był bowiem taki: w obiegu zakładowym płatna prenu-

O sposobach pomocy

merata firmowego dwutygodnika. Ale takie dziś rządzą światem firm i

Poprawa życia dla niepełnosprawnych
str. 10

publikacji prawa niewidocznej ręki – a może i nogi – rynku, że jedna
czule przygarnia, a druga i kopnąć potrafi!
warunkiem, że jest ono we własnym jednorodzinnym domu. Jeśli znaj-

60 lat istnienia
i upamiętniania

duje się w blokowisku z wielkiej płyty, wymagana będzie – ze wzglądu

Muzeum obchodzi 60. rocznicę założenia

Palić nie można będzie nigdzie, poza własnym mieszkaniem! Pod

na nieszczelność ścian – zgoda sąsiadów z prawa, lewa, od góry i z

str. 14-15

dołu! Taki postulat zgłosiła już partia „Wrogów nikotyny”! A poza tym
cenowa prohibicja: paczka najtańszych papierosów powinna koszto-

Oświęcim.pl

wać ZŁOTYCH STO, a najdroższych – PIĘĆSET! Wówczas jedynie

Portale o naszym mieście

panowie Kulczyk z Gudzowatym et consortes będą sobie mogli poku-

str. 18-19

rzyć do oporu! Reszta populacji wolna będzie od nikotynowej zarazy –
czynnej, biernej i mieszanej!
Co do mnie – nie palę od urodzenia i nie będę tego czynił do natu-

Dzieci nudzić się nie mogą
Wakacyjna oferta dla dzieci

ralnej śmierci!

str. 20

W przypadku śmierci nienaturalnej – może być różnie.
a-w

10 lat Trzeciego Wieku
Urodziny Uniwersytetu
str. 22

Ale jak to kabaret???
Wygrana na start
str. 26-27

Pod dyktando gospodarzy

IX RODZINNY
RAJD ROWEROWY

Mistrzostwa ziemi oświęcimskiej w Oyama
Karate Kata
str. 35
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Sam tego chciałem
Łukasz Wawrzyczek
jest rodowitym
oświęcimianinem.
Mieszka wspólnie z
rodzicami na osiedlu
Błonie. W rodzimym
mieście bywa
sporadycznie.
Większość czasu
spędza w Budapeszcie
Fot. (kaman)

skim pięściarzem Tituszem Szabo. Trze-

niu ma już za sobą. Studiował Turysty-

cim rywalem Polaka był Szkot Thomas

kę i Rekreację. Teraz myśli o Katowi-

Moran. Ostatnią walkę na dystansie

cach. Boi się jednak, że nie będzie w

czterorundowym Wawrzyczek wygrał

stanie pogodzić nauki i boksu. Tym bar-

przed czasem. W ciągu kilkudziesięciu

dziej że większość czasu spędza w Bu-

sekund na deski oświęcimianin wysłał

dapeszcie.

wówczas Kongijczyka Fellego Mana-

Łukasz jest zawodnikiem posiadają-

zie. Potem przyszedł czas na ośmiorun-

cym austriacką licencję. Ma polskiego

dowe starcie z angielskim bokserem

menadżera Krzysztofa Zbarskiego. W

Conroyem McIntoshem. Na takim sa-

Polsce znalazł czterech sponsorów. Po-

mym dystansie Wawrzyczek walczył

magają mu Grzegorz Czebotar, Paweł

ostatnio z Ciaranem Healym.

Szczerbowski. Od niedawna swoje

– Pojedynki ośmiorundowe są bardzo męczące. Podstawowy okres przy-

wsparcie zadeklarowali Marek Piotrowski oraz ojciec i syn Królikowscy.

gotowawczy przed walką trwa od 6 do

Poza tym Wawrzyczek szkoli swój

12 tygodni. Wszystko zależy od dystan-

język węgierski. Korzysta ze słowników.

su starcia. Chwalę sobie

Najbardziej przydatna jest

współpracę z moim węgier-

Na deskach ringu

jednak praktyka. Dużo daje

skim trenerem Laszlo Ve-

zawodowego

mu rozmowa z trenerem,

resem. Znakomicie się dogadujemy – opowiada spo-

który jest stuprocentowym

23-letni pięściarz

Węgrem. W Budapeszcie

kojnie, siedząc na ławce

stoczył prawie

oświęcimianin żyje niemal-

przed swoim blokiem.

200 walk, z czego

że tylko boksem. Brakuje

wygrał praktycznie

czasu na inne zajęcia. Od-

Nasz rozmówca urodził
się w Oświęcimiu. Tutaj
mieszka wspólnie ze swo-

wszystkie. Drzemał

poczywa tylko w niedziele
i właśnie wtedy najczęściej

imi rodzicami na osiedlu

w nim potencjał

ma możliwość zobaczyć

Błonie. Odkąd został zawo-

(...).

węgierską stolicę. Tymcza-

dowym pięściarzem w ro-

sem Łukasz przebywa w

dzimym mieście bywa spo-

Oświęcimiu. Planuje jakiś

radycznie. Większość czasu spędza w

niedługi wyjazd poza miasto. Chciałby

stolicy Węgier. Tam mieszka wspólnie

wybrać się do Zakopanego. Potem zno-

ze znanymi polskimi pięściarzami Grze-

wu wraca do Budapesztu, gdzie rozpocz-

gorzem Proksą i Albertem Sosnowskim.

nie przygotowania do swojej kolejnej

jest czymś zupeł-

Dzielą ze sobą dwa pokoje. Jak mówi

walki.

nie innym

Łukasz, z gotowaniem nie mają proble-

Boks zawodowy

niżeli jego ama-

dy z nich ma indywidualną dietę spor-

torska wersja.
Treningi są dłuższe, twardsze

(kaman)

mu, bo idzie im to bardzo dobrze. Każtową. Każdy dzień wypełniają treningi.
Dokładnie rok temu Łukasz Wawrzy-

chciałem. Dlatego nie mogłem się pod-

potencjał, co niejednokrotnie powtarzał

czek został zawodowym pięściarzem.

dać. Zawodowstwo otworzyło nowy roz-

jego ostatni trener Jan Sibik.

– W ciągu dnia mamy dwa treningi.

Wyniki konkursu

Na dzień dobry biegamy, przez co naj-

Przez ten czas aż sześć razy skrzyżował

dział w moim życiu. Teraz niczego nie

– Boks zawodowy jest czymś zupeł-

mniej 40 minut w parku. Potem przycho-

i cięższe.

rękawice z profesjonalnymi bokserami.

żałuję. Powoli zaczynam zarabiać pie-

nie innym niżeli jego amatorska wersja.

dzi czas na obiad i odpoczynek. Pod wie-

Nie ma

W zwycięskim geście unosił ręce po każ-

niądze. Mam wspaniałą dziewczynę,

Treningi są dłuższe, twardsze i cięższe.

czór dwuipółgodzinne treningi odby-

dym pojedynku. Walczył ze światowej

kochających rodziców, wiernych przyja-

Nie ma porównania. Rok temu podjąłem

wają się w sali bokserskiej. Ma ona

klasy pięściarzami i wygrywał za każ-

ciół i wsparcie trenera – wyznaje w roz-

rozsądną i dobrą decyzję, przechodząc

podstawowe wyposażenie, czyli ring,

Rok temu

dym razem. Był to dla niego trudny rok.

mowie pięściarz zawodowy.

na zawodowstwo – wyjaśnia.

worki i inne urządzenia. Trenujemy w

podjąłem

Teraz nie ukrywa, że czasem miewał

Przygodę z boksem rozpoczął ponad

Pierwszym jego profesjonalnym

trójkę. Czasami przychodzą tam również

chwile zwątpienia i załamania. Chciał

dziesięć lat temu. Jego pierwszym tre-

przeciwnikiem był Węgier Antal Kubic-

inni węgierscy zawodnicy tej grupy –

zrezygnować. Wsparciem byli jednak

nerem był Janusz Jeleń. Na deskach rin-

sek. Czterorundowy pojedynek został

dorzuca z uśmiechem.

jego rodzice i przyjaciele, którzy wierzyli

gu zawodowego 23-letni pięściarz sto-

stoczony pod koniec ubiegłorocznych

Łukasz Wawrzyczek chciałby konty-

w sukces 23-letniego oświęcimianina.

czył prawie 200 walk, z czego wygrał

wakacji. Niespełna trzy miesiące później

nuować studia. Pierwszy rok na Akade-

Łukasz boksował się również z węgier-

Gratulujemy!

praktycznie wszystkie. Drzemał w nim

mii Wychowania Fizycznego w Pozna-

Prosimy o kontakt z redakcją.

porównania.

rozsądną
i dobrą decyzję,
przechodząc
na zawodowstwo.
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 Powtarzałem sobie, że sam tego

NAGRODĘ –
bezpłatną poradę lekarza kosmetologa
i serię zabiegów laserowych
wygrała pani

JUSTYNA MALEC Z OŚWIĘCIMIA.
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Radnym nie do końca pasuje budowa hali targowej. Kupcy denerwują się, że prace budowlane jeszcze nie ruszyły. Prezydent miasta
Janusz Marszałek inwestycję ocenia jako bardzo potrzebną i niecierpiącą zwłoki.

Targują się o halę
Wrażenia z grajdołka
Dzień targowy to świetny do-

spokojnym lotem poza ogrodzeniem

Pewnie wielu oświęcimian pamięta i z nostal-

wód na to, że oświęcimskie tar-

targowiska, którego administrato-

gią wspomina letnie wyjazdy nad Bałtyk. Na

gowisko cieszy się ogromnym

rem jest Miejski Ośrodek Sportu i

wczasach w Kołobrzegu, Dąbkach czy na kolo-

zainteresowaniem ze strony ku-

Rekreacji w Oświęcimiu. Zyski z

niach w Dźwirzynie było swojsko, między inny-

pujących. Jeszcze bardziej wi-

opłat są spore. Szacunkowo rocznie

mi dlatego, że co roku na plaży, za parawanikiem

docznym potwierdzeniem tego są

budżet zasilają one o dodatkowe

rozbijał się sąsiad lub ktoś znany z widzenia. Dzie-

pod koniec dnia pracy kupców

prawie 2 mln zł. W ostatnim czasie

ci zawierały sojusze przy piaskowych warowniach

setki walających się po placu

nieco zmniejszyły się. Jest to wynik

i tworzyły zgrane ekipy gotowe do zabawy przez

worków foliowych i papierów.

pojawienia się w mieście kilku du-

dwa lub trzy tygodnie. Jak silne są te wspomnie-

Szpecą one miejski krajobraz.

żych marketów. W porównaniu z tar-

nia, przekonałam się w tym roku. Ulica w Dźwi-

Zanim zdąży się wysprzątać te-

gowiskiem są bezkonkurencyjne tyl-

zadaszone. Brak dachu jest największą

dokument umożliwi ubieganie się przez

rzynie jest taka sama, wciąż wędruje się nią, oglą-

ren, to większość śmieci unosi się

ko pod jednym względem. Otóż są

bolączką zarówno sprzedających, jak i

miasto o pozwolenie na budowę. To dro-

dając budki i stragany, kupując coś tu i tam. W

kupujących na największym straganie

biazg w porównaniu do kwestii finan-

Kołobrzegu trochę więcej zagranicznych turystów

pod chmurką w Oświęcimiu. Jak wia-

sowej. O to zresztą też chodzi rajcom.

i atrakcji przygotowanych dla wszystkich, którzy

domo, ma powstać hala targowa, która

Pieniądze. W tej chwili trudno jasno po-

zechcą tu zostawić swoje pieniądze, ale depta-

powinna wyleczyć ten problem. Forso-

wiedzieć, skąd miałyby pochodzić. Na

kiem wędruje się tak samo, a w porcie wciąż cu-

wany przez prezydenta Janusza Mar-

pewno w grę wejdzie wsparcie z Unii

muje Wiking i Monika. Ten pierwszy czeka na

szałka pomysł spotyka się jednak z nie-

Europejskiej. Wiadomo jedynie tyle, że

miłośników mocniejszych wrażeń niż bywalcy

chęcią kilku radnych. Ich zdaniem tar-

budowa miałaby być kilkuetapowa i nie

spacerowej Moniki, szczególnie gdy morze nie-

gowiskiem faktycznie trzeba się zająć,

zakłócałaby handlu na targu. Dodatko-

co bardziej rozhuśtane.

bo kłopotem jest chociażby dziurawa na-

wo pojawiają się jeszcze inne obawy.

Oświęcimski targ
z wzajemnością
kocha klientów.
Wydaje się,
że budowa hali
tylko umocniłaby
tę miłość
Fot. (kaman)

Odkąd otworzył się dla nas świat i przybyło

wierzchnia i tworzące się tam błoto oraz

Otóż bardzo prawdopodobne, że nie

realnych pieniędzy, wyjeżdżamy do Egiptu, Tu-

kałuże, ale nie ma sensu finansować in-

wszystkich kupców będzie stać na opła-

nezji, Turcji i innych egzotycznych krajów, bo

westycji z miejskich funduszy. Hala mo-

cenie stanowisk w nowej hali. A pewne

Bałtyk nie gwarantuje dobrej pogody. Tutaj jak

głaby kosztować nawet 30 mln zł, pomi-

jest, że koszty utrzymania straganu

w bollywoodzkim filmie: czasem słońce, czasem

mo że początkowo, czyli w 2005 roku

wzrosną niebagatelnie.

deszcz, a najczęściej wiatr. Woda niezbyt ciepła,

mowa była o wydatku sięgającym 7 mln

Chcąc nie chcąc problem trzeba

co jakiś czas sztorm. Wydmy niby te same, ale

zł. To widoczny efekt szalejących cen na

jakoś rozwiązać. Jeszcze trochę i kupcy

przecież ruchome. Jednak wspomnienia z dzie-

rynku budowlanym. Kupcy denerwują

już w ogóle nie będą mogli konkurować

ciństwa są tak silne, że podążając przez lasek z

się, bo budowa hali miała się rozpocząć

z marketami, bo Grupa Irlandzkich In-

aluminiowym leżakiem w kwiaty, po igliwiu i

już jakiś czas temu.

westorów potwierdziła informację o bu-

małych szyszkach, kiedy zza wydmy wyłania się

– Warunki do pracy są złe. Najgorzej

dowie Galerii Zasole, która ma powstać

horyzont, czuje się dreszczyk przyjemności. Prze-

jest, kiedy pada deszcz. Wtedy nie dość,

przy ulicy Legionów (dawna garbarnia).

mierza się plażę w poszukiwaniu wolnego graj-

że mamy mniej klientów, to dodatkowo

Pozmienia się tam nieco plan organiza-

dołka, aby wystawić białą skórę na niebezpiecz-

moknie nam asortyment. Już powinni

cji ruchu. Inwestorzy obiecali, że w ra-

rozpocząć budowę tej hali – mówili han-

mach budowy obiektu zadbają o reali-

dlowcy.

zację nadziemnego przejścia dla pie-

ne promieniowanie. I można godzinami patrzeć
na fale, na zachody słońca. Można układać myśli, zapadając się po kostki w falującym z wodą
piasku.

Kamila Drabek
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Dziurawa
nawierzchnia
i tworzące się
tam błoto
i kałuże nie
odstraszają
kupujących
Fot. (kaman)

Wszystko leży w rękach radnych.

szych nad drogą. Dlatego kupcy robią

Oni bowiem mają zatwierdzić miejsco-

wielkie oczy i pokładają nadzieje w trzy-

wy plan zagospodarowania przestrzen-

mającym ich stronę prezydencie miasta.

nego dla tego rejonu Oświęcimia. Ten

(kaman)
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Azbest do kosza

Serdeczna pomoc z Vasteras

Nie wstydzimy się turystów
Plac przed dworcem
PKP można określić
mianem wizytówki
miasta
Fot. (kaman)

W tym celu Zarząd Powiatu w
Co więcej, Armia Zbawienia przesła-

tu oceniam bardzo dobrze. Jest on zuży-

Oświęcimiu przyznał gminie Oświę-

ła komputer dla Stowarzyszenia Absty-

ty w około 20 procentach. Na pewno po-

cim oraz miastu Oświęcim dotację z

nent. Jest on niezbędny do działalności

może wielu osobom – przekonuje Łukasz

Powiatowego Funduszu Ochrony

tej organizacji. Dary ze Szwecji powędro-

Januszyk z działu kadr MOPS w Oświę-

Środowiska i Gospodarki Wodnej

wały do Miejskiego Ośrodka Pomocy

cimiu.

oraz dofinansował m.in. realizację

Armia Zbawienia z Vasteras wysyła

przedsięwzięć dotyczących składo-

rocznie 75 transportów do różnych kra-

wania odpadów w celu ich gospodar-

Armia Zbawienia Vasteras w bardzo

jów ze sprzętem rehabilitacyjnym. Do

czego wykorzystania. Miasto dosta-

krótkim okresie przekazała kolejny bez-

Polski w ciągu ostatnich dwóch lat wy-

ło na ten cel 15 tys. zł, tyle samo

cenny dar do rehabilitacji osób niepełno-

słano aż 9 z nich. W kontakcie ze Szwe-

otrzymała gmina Oświęcim.

sprawnych. Jej członkowie gościli jakiś

dami bardzo pomogła Lucyna Filip, któ-

– Powiat od lat współpracuje z

czas temu w Oświęcimiu. Arne Nordberg,

rej siostra Danuta Ross mieszkająca w

gminami w celu usuwania z terenu

szef Armii Zbawienia z Vasteras, poma-

Szwecji od wielu lat wraz z mężem dzia-

ziemi oświęcimskiej niebezpiecznego

gająca osobom uzależnionym Birgitte

ła w organizacji. Transport sprzętu uła-

i rakotwórczego azbestu – mówi sta-

Nordberg, Danuta Roos i Gunnar Roos

twia również Lions Club Oświęcim-Mia-

rosta oświęcimski Józef Kała. W tym

przyjechali, by zobaczyć, w jaki sposób

sto Pokoju i jego założyciel prezydent

roku z funduszu na jego likwidację

został wykorzystany sprzęt. Podczas wi-

Janusz Marszałek. Gwoli przypomnienia

przeznaczono prawie 120 tys. zł.

zyty spotkali się m.in. z podopiecznymi

Lions Clubs International jest najlicz-

O dofinansowanie, w ramach

sióstr serafitek z Zakładu Leczniczo-Opie-

niejszą na świecie i najbardziej presti-

programu usuwania tego rakotwór-

kuńczego, członkami Stowarzyszenia

żową pozarządową organizacją charyta-

czego materiału, właściciele budyn-

Abstynent oraz Maltańskiej Służby Me-

tywną. W Oświęcimiu Klub Lions powstał

ków jednorodzinnych, administrato-

dycznej. Ta ostatnia zarezerwowała już z

3 grudnia 2006 roku. Wtedy to miało miej-

rzy domów wielorodzinnych oraz za-

nowego transportu ponad 90-kilogramo-

sce uroczyste wręczenie certyfikatu przy-

rządcy szkół czy inne instytucje

we pudło wypełnione plastrami i innymi

należności nowego oświęcimskiego Lions

mogą wystąpić sami, w tym celu

opatrunkami.

Club do Międzynarodowego Stowarzy-

wystarczy złożyć wniosek do urzę-

szenia Klubów Lions.

du miejskiego. Koszty związane z

Społecznej, który nimi dysponuje i przydziela potrzebującym osobom.

Oświęcim jest miastem odwiedzanym przez
setki turystów każdego dnia. Dlatego władze
miasta i powiatu oświęcimskiego robią, co
mogą, chcąc wypaść przed gośćmi jak najlepiej. Po wielu latach modernizacji doczekał się
plac przed dworcem PKP. Całość wygląda
interesująco.

Powiat oświęcimski realizuje
inwestycję związaną z usuwaniem azbestu z oświęcimskich
budynków mieszkalnych.

Transport ze sprzętem dla osób niepełnosprawnych
ze szwedzkiego miasta Vasteras dotarł do Oświęcimia.
Są to wózki, w tym wózki z napędem elektrycznym,
kule inwalidzkie oraz sprzęt do rehabilitacji.

– Stan przywiezionego do nas sprzę-

(kaman)

transportem i składowaniem azbestu

Metamorfoza placu jest największą

Prace budowlane przewidziane do

nawierzchni na pasach komunikacyj-

ubiegłoroczną inwestycją drogową Sta-

wykonania zostały zakończone w grud-

nych dla autobusów i taksówek. W efek-

chowych i elewacjach budynków

rostwa Powiatowego w Oświęcimiu.

niu ubiegłego roku. Do maja jednak

cie prac przesunięto starą zatokę auto-

pokrywa miasto. W tym roku do

Kosztowała ona 3,5 mln złotych. W ca-

trwały jeszcze dodatkowe działania,

busową, znajdującą się naprzeciw dwor-

oświęcimskiego magistratu wpłynę-

łości została pokryta z Oświęcimskie-

związane z budową dwóch parkingów

ca oraz postawiono nowe lampy uliczne.

ło zaledwie 7 podobnych wniosków

go Strategicznego Programu Rządowe-

w pobliżu hotelu Glob i pawilonów han-

Teraz całość wygląda bardzo dobrze i

o pomoc w dofinansowaniu usunię-

go. Poza samym wyglądem placu przed

dlowych.

podoba się mieszkańcom, którzy nie

cia azbestu. To znacznie mniej niż w

dworcem poprawiło się też bezpieczeń-

Inwestycję podzielono na trzy etapy.

wstydzą się już dworca PKP, tak jak mia-

Pierwszy z nich zakładał przebudowę

ło to miejsce jeszcze niedawno, kiedy to

– Plac przed dworcem PKP w

uzbrojenia podziemnego, drugi wykona-

plac przed dworcem szpeciły popękane

Oświęcimiu był priorytetem, jeżeli cho-

nie prac związanych z położeniem na-

płyty chodnikowe i dziurawe drogi do-

dzi o infrastrukturę komunikacyjną w

wierzchni bitumicznej na głównym cią-

jazdowe. Teraz pozostaje tylko jeden

powiecie. O tę inwestycję zabiegaliśmy

gu drogi wraz z budową ronda. Nato-

problem. Otóż plac przed dworcem wy-

od lat. Ten odcinek drogi należało czym

miast trzeci etap obejmował budowę

gląda ładnie, a mimo tego brakuje

prędzej przebudować, bowiem stanowi

parkingu przy restauracji Skorpion, po-

miejsc do siedzenia. Niejednokrotnie

on ważny węzeł komunikacyjny, którym

łożenie chodnika wzdłuż ulicy Dworco-

ludzie muszą zadowolić się jedynie kra-

poruszają się turyści odwiedzający Pań-

wej. Ponadto wykonanie nowego wjaz-

wężnikiem.

stwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

du na parking od strony hotelu Glob,

– twierdzi Józef Kała, szef starostwa.

chodników przy dworcu PKP, nowych

stwo.
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(kaman)

znajdującego się w pokryciach da-

latach ubiegłych.
Łukasz
Januszyk
z działu kadr
MOPS
w Oświęcimiu
przy jednym
z przekazanych
przez
Szwedów
wózku
z napędem
elektrycznym
Fot. kaman

Pomoc finansową w celu utylizacji odpadów azbestowych otrzymały
też inne gminy m.in. gmina Brzeszcze – 15 tys. zł, Chełmek – 17 tys. zł,
Polanka Wielka – 10 tys. zł, Zator –
10 tys. zł, Przeciszów – 11 tys. zł oraz
Osiek w kwocie 4,9 tys. zł. Najwięcej pieniędzy dostała gmina Kęty –
20 tys. zł.
RC
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Z wieżą w chmurach…

O sposobach pomocy
„Różne potrzeby – równe prawa” to
hasło drugiej konferencji na rzecz
Osób Niepełnosprawnych zorganizowanej przez Powiatową Społeczną
Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.
Jej celem było promowanie działań,
podejmowanych przez instytucje
publiczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi, na rzecz
polepszania jakości życia osób
niepełnosprawnych.

Łukasz Szarzyński i Krzysztof Żurek z
Powiatowego Zespołu nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku. Ich plakat zyskał najwyższe uznanie komisji konkursowej. Z kolei wyróżnienie przyznano Aleksandrze Domider,
uczennicy Powiatowego Zespołu nr 11
Szkół Ogólnokształcących w Kętach.
W czasie debaty Marek Jędrzejewski, prowadzący Zespół ds. Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w Departa-

Rada Miasta Oświęcim
przyjęła uchwałę w
sprawie przebudowy
i adaptacji wieży zamku
piastowskiego. Aż o 2,5
metra miasto wydłuży
najstarszy i najcenniejszy
zabytek Oświęcimia –
gotycką wieżę obronną,
sterczącą z zamkowego
wzgórza.

mencie Polityki Społecznej Urzędu MarPrzedstawiciele 15 organizacji poza-

szałkowskiego w Krakowie przedstawił

Miasto jako jednostka organizacyjna wyłoży

rządowych, działających na rzecz osób

program wyrównywania szans osób nie-

część pieniędzy, reszta popłynie z funduszy ze-

niepełnosprawnych z powiatu oświę-

pełnosprawnych i przeciwdziałania ich

wnętrznych. Cała inwestycja będzie kosztować

cimskiego uczestniczyli w konferencji,

wykluczeniu społecznemu. Omówiony

2 mln zł. Zadanie to ujęte jest w projekcie Wielo-

Zakrztusić się można polityką,

którą prowadziła Aleksandra Bibrzycka,

przez niego projekt obejmował również

letniego Planu Inwestycyjnego miasta Oświęcim

zachłysnąć newsami, upoić się moż-

naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw

pomoc w realizacji zadań na rzecz zatrud-

na lata 2008-2010 z terminem realizacji w latach

na ciekawostkami ze świata gwiazd

Społecznych Starostwa Powiatowego w

nienia niepełnosprawnych w wojewódz-

2007-2008. Przyjęcie uchwały w tej sprawie przez

i gwiazdeczek. My, Polacy lubimy

Oświęcimiu i zarazem przewodnicząca

twie małopolskim na lata 2007-2013.

radnych miasta w obecnej sytuacji rozpoczęło

jednak raz na czas, zwłaszcza w wa-

rady ds. osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenia i instytucje działają-

procedurę przetargową na wyłonienie wykonaw-

kacje, spoić się tradycyjnie. Wódką.

– Pierwszą konferencję zorganizowa-

ce na rzecz niepełnosprawnych przed-

cy tej inwestycji oraz zaciągnięcie zobowiązań

Niestety nie dana nam misja

no cztery lata temu – mówi Ryszard Ta-

stawiły swój dorobek. Wśród nich zna-

przekraczających rok budżetowy.

europejska. Kilkunastowieczna tra-

baka, rzecznik prasowy starostwa po-

lazły się: Stowarzyszenie „Bratnich

Zdaniem rajców miejskich przebudowa wie-

dycja została spita krasomówstwem

wiatowego. – Wiele jest jeszcze do zro-

Serc” dla Ludzi Chorych z Oświęcimia,

ży zamkowej pozwoli dostosować ją do funkcji

i interesami Parlamentu Europej-

bienia. Debaty tego typu są potrzebne i

Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Dzie-

muzealnej i wystawienniczej, co poprzedzi udo-

skiego. Tą nazwą będzie można te-

wyznaczają kierunki działań na rzecz

ci Niepełnosprawnych „Olimp” z

stępnienie platformy widokowej dla zwiedzają-

raz opatrywać nie tylko szlachetne

chorych osób.

Brzeszcz, Powiatowy Zakład Opiekuń-

cych. Ponadto zostanie przeprowadzona rekon-

trunki produkowane ze zboża i

Konferencja była okazją do nagro-

czo-Leczniczy w Grojcu, Centrum Opie-

strukcja sklepienia krzyżowego nad pomieszcze-

ziemniaków, ale i sfermentowanych

dzenia laureatów konkursu plastyczne-

kuńczo-Lecznicze Caritas Archidiecezji

niami, nadmurowane zostaną ściany wieży i

jabłek i wytłoczonych winogron.

go skierowanego do uczniów szkół po-

Krakowskiej w Zatorze, Stowarzyszenie

odtworzony mur obronny oraz wewnętrzne ce-

Zdjęty zgrozą zerknąłem do Ki-

nadgimnazjalnych, którego tematem

Osób Niepełnosprawnych, Ich Bliskich

glane schody. Wykonane zostaną nowe drewnia-

towicza, żeby w XVIII-wiecznej Pol-

było „Społeczeństwo dla wszystkich.

i Przyjaciół „Jeden Drugiemu” z Kęt oraz

ne schody, które prowadzić będą na platformę

sce szukać fantazji. I znalazłem po

Uczestnictwo osób niepełnosprawnych

Fundacja Brata Alberta z Chełmka.

widokową, która także zostanie wykonana. Raj-

paru głębszych. Nie ma co się bać

w życiu społecznym”. Główną nagrodę

Europy. To my jesteśmy centrum.

(kaman)

Fot. RC

Bananowa
kontra czysta

zdobyli uczniowie: Piotr Rzeszowski,

cy wzmocnią dach wieży, w tym celu wykonana
zostanie nowa więźba oraz pokrycie dachu. Dla

Pomyślałem, że będzie jeszcze

wzmocnienia konstrukcji murów wieży wykorzy-

tak, jak z naszym hydraulikiem i

sta się ściągi stalowe, które skutecznie umocnią

Przed miesiącem Rada Miasta

przekazu. Już niebawem chętnym

naszą pielęgniarką; mieli być po-

stare ściany. Ostatnimi pracami będzie konser-

Oświęcim przyjęła projekt autor-

do zwiedzania zostanie udostępnio-

strachem Europy, a są obiektem

wacja wątków ceglanych ścian zewnętrznych

stwa dr Katarzyny Barańskiej i Ta-

ny parter zamku. W najstarszej czę-

westchnień. A bananowa na naszej

oraz utworzenie rezerwatów archeologicznych i

deusza Smolickiego. Projekt prze-

ści znajdzie miejsce tymczasowa

czystej z pewnością się pośliźnie.

przejścia na wieżę.

widuje zorganizowanie ekspozycji

ekspozycja z muzealiami ze Zbio-

Od oddania do użytku świeżo odrestaurowa-

związanej z historią Oświęcimia z

rów Historyczno-Etnograficznych,

nego zamku piastowskiego, minęło ponad pół

lat 1867-1939, czasu największego

natomiast w nowszej będą organi-

roku. Od tego czasu nadal jest on zamknięty i

rozwoju miasta. W zamierzeniach

zowane wystawy czasowe. Obecnie

niedostępny dla mieszkańców oraz turystów od-

autorów projektu, wystawa będzie

pracownicy ZH-E opracowują za-

wiedzających Oświęcim. Udało się przenieść na

miała nowoczesny charakter – obok

kres tematyczny najbliższej prezen-

Paweł Chowaniec

zamek Zbiory Historyczno-Etnograficzne z sie-

tradycyjnych form wystawiennictwa

tacji.

Radio Planeta FM

dziby tymczasowej, a więc ulicy Leszczyńskiej.

pojawią się multimedialne środki

Na zdrowie.
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Policjantem być!
– Obecnie w oświęcimskiej komen-

zawodowe, wypełnioną ankietę bezpie-

zaliczeniu obu testów kandydat przystę-

wać w zawodzie, zmienić swoje kwa-

tywnym zaliczeniu poprzednich etapów

dzie i podległych jej komisariatach służ-

czeństwa osobowego, informację o nie-

puje do kolejnego etapu postępowania,

lifikacje i dostać się do policji.

– seria pytań psychologicznych i rozmo-

bę pełni 247 policjantów w pionach pre-

karalności z Krajowego Rejestru Karne-

jakim jest test psychologiczny. Przepro-

wencji i ruchu drogowego, kryminalnym

go, i inne, jeżeli ich złożenie jest okre-

wadzany jest przez psychologa krakow-

Skąd decyzja o pójściu do policji
policji?

tego, co czeka w kolejnych etapach. Do

i wspomagającym. Do tego dochodzą

ślone w ogłoszeniu. Po analizie

skiej KWP metodą MultiSelect i składa

Aleksandra Krupik: Wydaje mi

tej pory zaliczyłam testy psychologicz-

jeszcze pracownicy cywilni zatrudnieni

dokumentów kandydat zostaje poinfor-

się z dwóch części: indywidualnego ba-

się, iż jest to bardzo ciekawa praca.

w zespołach zaopatrzenia, finansów, in-

mowany telefonicznie o terminie i miej-

dania kandydata przed komputerem

Codziennie należy zmagać się z no-

formatyki i innych – wyjaśnia st. asp.

scu przeprowadzenia testu wiedzy i

oraz rozmowy. Pozytywny wynik testu

Ewa Nasienniak, asystent Zespołu Kadr

sprawności fizycznej. Po pozytywnym

psychologicznego, tj. spełnienie określo-

i Szkolenia Komendy Powiatowej Poli-

wa z psychologiem. To tylko namiastka

st. asp. Ewa Nasienniak, asystent
Zespołu Kadr i Szkolenia Komendy
Powiatowej Policji w Oświęcimiu

cji w Oświęcimiu.
Zgodnie z informacjami Komendy

ne, a co będzie dalej, czas pokaże.

wymi trudnościami, po prostu w tej

Na czym polega test sprawnościowy i

pracy nie ma rutyny. Stałabym się

czy w jakiś szczególny sposób przygo-

być może bardziej pewna siebie,

towywałaś się do niego?

mniej wrażliwa, bo przecież policjant

A l e k s a n d r a K r u p i k : Egzamin

musi chodzić na interwencje, a wia-

sprawnościowy to bieg z przeszkodami

Powiatowej Policji w Oświęcimiu kan-

nych wymagań w aspekcie osobowo-

domo, że należy wtedy zachować zimną

– slalom, przewroty w obie strony, bieg

dydaci do służby w policji poddawani są

ściowo-intelektualnym, umożliwia kan-

krew.

z dość ciężkim manekinem, rzut piłką

postępowaniu kwalifikacyjnemu prowa-

dydatowi przystąpienie do kolejnego z

dzonemu przez Zespół ds. Doboru i Re-

etapów, czyli wywiadu zorganizowane-

zerwy Kadrowej Komendy Wojewódz-

go. Polega on na postawieniu kandyda-

Aleksandra Krupik: Należę do gru-

śli kandydat uzyska czas określony jako

kiej Policji w Krakowie.

ta w sytuacji konieczności udzielania od-

py osób, które lubią małą adrenalinę,

minimalny do jego zaliczenia. Jeżeli

– Na dzień dzisiejszy mamy stupro-

powiedzi na pytania, które mają ocenić

lubię ryzyko. Jednak jestem osobą roz-

chodzi o przygotowywanie się do tego

centowe zatrudnienia zarówno na sta-

cechy bądź kompetencje wymagane w

sądną i zdaję sobie sprawę, że należy

testu, to muszę powiedzieć, że na co

nowiskach policyjnych, jak i cywilnych.

służbie w policji. Dopiero pozytywne

zachować pewną ostrożność.

dzień staram się dbać o swoją kondycję,

Jednakże osoby, które ubiegają się o

orzeczenie komisji lekarskiej umieszcze-

przyjęcie do służby w policji, przeszły

nie kandydata spełniającego warunki

Czy przed podjęciem decyzji o zosta-

sposób przygotowywać się. Mój wynik

pozytywnie całe postępowanie kwalifi-

przyjęcia do służby w policji na tzw. li-

niu policjantką, radziłaś się kogoś z

z testu był pozytywny. Przebieg takiego

kacyjne i zostały umieszczone na liście

ście rankingowej.

tejże branży?

egzaminu sprawnościowego można zo-

lekarską, brzuszki i jest jeszcze kilka inA co z narażaniem własnego życia?

nych ćwiczeń. Test zostaje zaliczony, je-

więc nie musiałam w żaden specjalny

rankingowej do przyjęcia, nie mają gwa-

W trakcie szkolenia można zdobyć

Aleksandra Krupik: Tak, mam zna-

baczyć na stronie internetowej. By przy-

rancji przyjęcia do służby zgodnie z

kwalifikacje niezbędne do wykonywa-

jomego policjanta, którego obserwowa-

gotować się do testu z wiedzy ogólnej,

miejscem zamieszkania. Gros osób przy-

nia podstawowych obowiązków poli-

łam długo przed tym, jak dostał się do

również można skorzystać ze strony in-

jętych w ostatnim czasie do służby w po-

cjanta, w tym wiedzę z zakresu prawa

policji. W związku z tym wiedziałam

ternetowej policji.

licji pracuje poza naszym powiatem. W

karnego i wykroczeń, prawa o ruchu dro-

również, jakie kolejne etapy należy po-

związku z tym, że nabór do służby pro-

gowym, procedur zatrzymywania, legi-

konać, aby dostać się do tej pracy i nie-

Jeżeli kandydat pomyślnie przejdzie

wadzi Komenda Wojewódzka Policji w

tymowania, przeszukiwania, pełnienia

jednokrotnie rozmawialiśmy na ten te-

wszystkie etapy, to można powiedzieć,

Krakowie, to tam należy szukać danych

służby patrolowej itp., umiejętności po-

mat. Dlatego też z pełną świadomością

że już jest policjantem?

na temat wakatów na terenie wojewódz-

sługiwania się bronią palną i innymi ele-

podjęłam próby starania się o bycie stró-

mentami wyposażenia, znajomość tak-

żem prawa.

kich etapach zaczyna się szkółka, któ-

tyki i techniki prowadzenia interwencji

Jak wyglądają kolejne etapy Twojego

rej termin podany jest przy każdym na-

policyjnych z elementami samoobrony,

dążenia do celu?

borze. Jednak nikt nie ma zagwaranto-

twa małopolskiego – dodaje Ewa Nasienniak.
Wymagane dokumenty, które kandydat jest zobowiązany złożyć w tym
zespole to: podanie o przyjęcie do służby, wypełniony kwestionariusz osobowy, napisany odręcznie życiorys, świadectwo pracy lub służby z poprzednich
miejsc pracy lub służby, potwierdzające
posiadane wykształcenie i kwalifikacje
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Asp. sztab.
Jerzy Sterczewski
(stoi z lewej)
przez wiele lat
patrolował
oświęcimskie
ulice.
Teraz szkoli
kandydatów
do służby
mundurowej
w Szkole Policji
w Katowicach

umiejętność posługiwania się policyjny-

Aleksandra Krupik: Nie. Po wszyst-

Aleksandra Krupik: Zaczęło się od

wane, że mimo tego, iż dostał się tak

złożenia stosownych dokumentów do

wysoko, nie odpadnie podczas ostatecz-

Jak się okazuje, prowadzony nabór

Komendy Wojewódzkiej w Krakowie. W

nego szkolenia, które w zasadzie jest

do służb policji zachęca wielu młodych,

dalszej kolejności poddana zostałam

decydujące. Policjantem jest się dopie-

również z terenu Oświęcimia. Aleksan-

egzaminowi z wiedzy ogólnej, który

ro po pomyślnie zaliczonej szkółce.

dra Krupik, mimo ukończonych studiów

składał się z 40 pytań testowych. Na-

wyższych, postanowiła zamiast praco-

stępnie test sprawnościowy, a po pozy-

mi zasobami informatycznymi.

A. Kapela
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60 lat istnienia i upamiętniania

W najbliższym czasie
starosta oświęcimski powoła
grupę roboczą, która opracuje
plan działań dla przyszłej Strategii
Powiatu Oświęcimskiego
na lata 2007-2013. W tym celu
w popularnym „Chemiku”,
odbyły się konsultacje społeczne
zorganizowane przez Starostwo
Powiatowe w Oświęcimiu.
Prowadził je Ryszard Kosowski,
specjalista ds. pozyskiwania
środków unijnych.

Zaraz po wojnie

Światowe dziedzictwo

Tuż po zakończeniu II wojny świa-

Na wniosek Polski tereny byłego obo-

towej grupa polskich byłych więźniów

zu zostały wpisane na Listę Światowego

KL Auschwitz zaczęła propagować ideę

Dziedzictwa Kulturowego UNESCO

upamiętnienia ofiar zagłady. Część z

podczas posiedzenia Komitetu Dziedzic-

nich przybyła na teren byłego obozu,

twa Światowego w 1979 roku w Egipcie.

gdy tylko było to możliwe, by chronić po-

Tamten wpis, obowiązujący do czerwca

obozowe obiekty i ruiny. Otaczali oni

2007 roku, brzmiał „Obóz koncentracyj-

opieką także masowo przyjeżdżających

ny Auschwitz”. Między innymi po burz-

pielgrzymów, którzy chcieli szukać śla-

liwych dyskusjach, które rozgorzały po

dów swoich bliskich. Jeszcze przed ofi-

obchodach 60. rocznicy wyzwolenia KL

cjalnym powołaniem muzeum grupa

Auschwitz i miasta Oświęcim, gdzie w

Zdaniem starosty Józefa Kały, przed

byłych więźniów przygotowała na tym

relacjach zagranicznych mediów dało się

opracowaniem strategii dla powiatu

terenie pierwszą wystawę, którą otwarto

słyszeć przekłamania, nazywające byłe

oświęcimskiego na kolejne lata, powiat

14 czerwca 1947 roku. Na tę okazję przy-

hitlerowskie obozy „polskimi obozami

zobligowany jest do przeprowadzenia

było około 50 tys. osób.

zagłady” zaczęto zastanawiać się nad
zmianą nazwy obozu Auschwitz.

konsultacji społecznych. Są one nie-

Decyzja o powołaniu muzeum za-

zbędne, by opracować skuteczny plan

padła kilkanaście dni później. Polski

27 czerwca 2007 roku podczas 31 po-

Sejm 2 lipca 1947 roku podjął ustawę

siedzenia Komitetu Światowego Dzie-

mówiącą o zachowaniu po wsze czasy

dzictwa UNESCO, odbywającego się w

rozwoju całego powiatu.
– Pozwoli nam to uzyskać wiedzę z
zakresu najważniejszych obszarów naszych działań na przyszłość. Dzięki zebranym informacjom możemy opracować strategię, która jest wymagana przy
staraniach o środki unijne – podkreśla
starosta Kała. W spotkaniu mieli okazję
uczestniczyć przedsiębiorcy z terenu
powiatu oświęcimskiego, reprezentanci szkół ponagimnazjalnych, PWSZ w
Oświęcimiu, Powiatowego Urzędu Pra-

Od momentu
utworzenia Państwowego Muzeum AuschwitzBirkenau
na terenach byłego
niemieckiego
nazistowskiego
obozu koncentracyjnego upłynęło
60 lat.

terenów byłego
obozu wraz ze
wszystkimi znajdującymi się tam
Fot. Kliw

zabudowaniami i
powołał do życia
Państwowe Muzeum OświęcimBrzezinka. W 1999
Nowa nazwa
została wpisana
na listę UNESCO,
placówka
muzealna pracuje
pod starym
szyldem
Fot. Kliw

roku nazwę tę
zmieniono na Pań-

cy w Oświęcimiu, Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu,

Najważniejszym wydarzeniem ob-

Muzeum Auschwitz-Birkenau w świe-

najbardziej wymowna przestroga dla

stwowe Muzeum

Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębior-

chodów 60. rocznicy była zorganizowa-

tle prasy polskiej w latach 1945 – 1948”.

pokoleń, nieustannie powinno przema-

Auschwitz-Birke-

czości w Oświęcimiu, Samorządnego

na przez Międzynarodowe Centrum

Ta ciekawa pozycja jest analizą narodo-

wiać. Z niego wypływają wnioski dla

nau w Oświęci-

Oświęcimia oraz Towarzystwa na rzecz

Edukacji o Auschwitz i Holokauście

wej debaty na temat utworzenia mu-

współczesnych i przyszłych pokoleń.

miu, która obowią-

Ziemi, Doliny Karpia i mieszkańców po-

trzydniowa międzynarodowa konferen-

zeum, która toczyła się w polskiej pra-

Dlatego dziś tak trudno jednoznacznie

zuje do dzisiaj.

wiatu.

cja „Pamięć – Świadomość – Odpowie-

sie w pierwszych latach po II wojnie

nazwać miejsce, jakim jest Auschwitz.

Nowo powstałe

Konsultacje dotyczyły głównie trudnej

dzialność”. W ramach obchodów otwar-

światowej.

Jest to bowiem jednocześnie miejsce

muzeum objęło tereny dwóch byłych obo-

Nowej Zelandii zapadła decyzja o zmia-

sytuacji ZZOZ-u, a także Domu Pomocy

te zostały trzy wystawy czasowe. Pierw-

Konferencja „Pamięć – Świadomość

pamięci, cmentarz, pomnik, muzeum,

zów koncentracyjnych Auschwitz I i Au-

nie brzmienia dotychczasowego wpisu

Społecznej w Bobrku, Zakładu Opiekuń-

sza jest poświęcona najważniejszym

– Odpowiedzialność” stała się między-

centrum edukacji i badań nad losami

schwitz II Birkenau o łącznej po-

na „Auschwitz-Birkenau. Niemiecki na-

czo-Leczniczego w Grojcu oraz przed-

wydarzeniom w historii placówki, kolej-

narodową areną debaty i pogłębionej

zamordowanych tutaj ludzi... W konfe-

wierzchni 191 hektarów. Przed muzeum

zistowski obóz koncentracyjny i zagłady

stawicieli lokalnych samorządów. W

na prezentuje dary przekazane muzeum,

refleksji nad pytaniem o przyszłe kie-

rencji wzięły udział największe autory-

stanęły zadania zabezpieczenia tere-

(1940-1945)”. Nowe brzmienie wpisu

ostatnim dniu warsztatów okazję do

a trzecia to wystawa zdjęć Simona Wat-

runki działań muzeum w kontekście

tety w dziedzinie badań nad holokau-

nów byłego obozu i jego obiektów, zbie-

było proponowane wspólnie przez Pol-

wspólnej rozmowy mieli przedstawicie-

sona, irlandzkiego artysty fotografika.

wyzwań i zagrożeń współczesnego

stem, ludobójstwem oraz totalitary-

ranie i gromadzenie dowodów i mate-

skę i Izrael i zostało przyjęte bez żadne-

le urzędu marszałkowskiego i woje-

Z tej okazji zostanie wydana także

świata. Auschwitz jako symbol zagła-

zmem i jego skutkami, a honorowy

riałów dotyczących niemieckich zbrod-

go sprzeciwu. Decyzja komitetu UNE-

wódzkiego z Krakowa oraz posłowie zie-

książka Jacka Lachendry, muzealnego

dy stał się punktem odniesienia dla

patronat objął Minister Kultury i Dzie-

ni popełnionych w Auschwitz, ich

SCO była poprzedzona konsultacjami i

mi oświęcimskiej.

historyka, pod tytułem „Czy zburzyć i

dyskusji na temat tego, czego może

dzictwa Narodowego Kazimierz Michał

naukowe opracowywanie oraz udostęp-

kampanią dyplomatyczną prowadzoną

zaorać?... Idea założenia Państwowego

dopuścić się człowiek. To miejsce jako

Ujazdowski.

nianie ich społeczeństwu.

przez rząd polski.

RC
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Stowarzyszenie „Bratnich Serc”
dla Ludzi Chorych w Oświęcimiu
to organizacja, gdzie pomocy mogą
szukać osoby z zaburzeniami
psychicznymi. Tutaj nikt nie
zostanie odesłany z kwitkiem,
każdy znajdzie braterską dłoń.
Jak każda organizacja,
i ta ma plany i wydarzenia,
na które wszyscy czekają
z upragnieniem.

Sobótka zorganizowana została

Co Tobie dała praca jako wolonta-

osoba chora może sprawować pewne

mógł nam, naprawiając radio, a tym sa-

riuszce?

funkcje. Stowarzyszenie to działa na

mym poczuł się doceniony. Dziś ma nor-

– Naprawdę bardzo wiele. Przede

zasadzie wolontariatu i dobrej woli. Na

malną pracę i odnalazł swoje miejsce w

wszystkim otworzyłam się na ludzi. Pa-

początku chcieliśmy działać na rzecz

społeczeństwie. Czasami bywa również

trzę na świat zupełnie inaczej, gdyż po-

samych uczestników ŚDS, później roz-

tak, że przychodzą do stowarzyszenia

znałam ludzi, którzy mimo swoich

szerzyliśmy działalność na społeczność

osoby, które później włączają się w dzia-

ogromnych problemów zdrowotnych

lokalną, by zmieniać postawy społeczeń-

łalność środowiskowego domu – wyja-

potrafią być uśmiechnięci i radzić sobie

stwa na bardziej tolerancyjne wobec

śnia Krystyna Sekuła – wiceprezes sto-

w trudnych chwilach. Uważam, że pra-

osób po kryzysach psychicznych – wspo-

warzyszenia.

ca ta wpłynęła na mnie jak najbardziej

mina Sabina Szypuła, prezes Stowarzy-

Członkowie stowarzyszenia utwo-

pozytywnie. Czasami nawet zastana-

szenia „Bratnich Serc” dla Ludzi Cho-

rzyli grupę muzyczną „Rendez-vous”,

wiam się, czy to ja im pomagam, czy też

rych w Oświęcimiu.

która zapraszana jest na różne festyny,

oni mnie. Niejednokrotnie dochodzę do

– Naszym celem jest włączanie lu-

a także do innych stowarzyszeń. Prowa-

wniosku, że wolontariat to nie tylko da-

dzi z zaburzeniami psychicznymi do

dzone są zajęcia terapeutyczne: pla-

wanie siebie, ale jest to na pewno obu-

życia społecznego oraz pomoc ich rodzi-

styczne, muzyczne, krawieckie, kompu-

stronna pomoc.

nom. W naszym stowarzyszeniu osoby

terowe, na których uczestnicy mogą roz-

potrzebujące mogą uzyskać pomoc w

wijać

przez „Bratnie Serca” już po raz szósty.

swoje

zainteresowania

i

Tegoroczna sobótka inspirowana była

Stowarzyszenie to organizacja poza-

zakresie porad socjalno-prawnych, psy-

uzdolnienia. W okresie letnim organizo-

kulturą indyjską, w związku z tym przy-

rządowa. Powstało w 2000 roku przy

chologicznych, socjalno-terapeutycz-

wane są zajęcia z zakresu hipoterapii.

gotowano szereg orientalnych atrakcji.

Środowiskowym Domu Samopomocy z

nych, pomoc w sytuacjach trudnych.

Stowarzyszenie jest także organizato-

Podczas całej imprezy serwowane były

inicjatywy osób chorych.

Próbujemy kreować właściwy wizerunek

rem ciekawych wycieczek oraz turnu-

potrawy indyjskie z bufetu „Orient

– Zwrócili się do mnie i zorganizo-

tych osób, aby inni się ich nie bali i nie

sów rehabilitacyjnych. Co trzeba zrobić,

Express”, a także tradycyjne potrawy z

waliśmy komitet założycielski, a nie-

oddalali się od nich. Przyszedł do nas

by skorzystać z pomocy?

biwakowej kuchni polskiej. Ponadto

zbędne dokumenty do Bielska Białej

chłopak z bardzo zaniedbanego środo-

– Przyjść. Wtedy rozmawiamy i

odbył się pokaz strojów Dalekiego

zawiozła osoba psychicznie chora i tam

wiska, po śmierci matki był zupełnie nie-

wspólnie ustalamy formy pomocy. W

Wschodu, podczas którego wolonta-

wszystko samodzielnie załatwiła, po

zaradny i głodził się przez jakiś czas, a

razie konieczności podejmujemy także

riuszki zamieniły się w modelki. Trady-

czym dostaliśmy pozwolenie na utwo-

teraz jest bardzo dobrym uczniem li-

współpracę z innymi instytucjami, aby

cyjnie już całemu spotkaniu towarzyszył

rzenie stowarzyszenia, które obecnie li-

ceum, komputer opanował do perfekcji,

całościowo rozwiązać przedstawiony

pokaz prac plastycznych i ceramicznych

czy ponad 100 członków. Ponadto jest

a do tego pięknie gra na organach i pia-

problem – mówią panie z zarządu „Brat-

wykonanych w większości przez osoby

siedmioosobowy zarząd, w skład które-

ninie. Mieliśmy również pana, który w

nich Serc”.

niepełnosprawne. Zorganizowana zo-

go wchodzą również osoby chore psy-

zasadzie zatrzymał się w latach 70. i żył

chicznie, przez co chcemy pokazać, że

urojeniami politycznymi. Przyszedł, po-

stała aukcja obrazów wykonanych przez
członków stowarzyszenia, którzy swe
pomysły przelali na płótno. Cały dochód
ze sprzedaży obrazów został przeznaczony na rozwój stowarzyszenia. Do zabaw tanecznych przygrywał zespół
„Rendez-vous”.
W imprezie wzięło udział ponad 300
osób. Jednak na imprezach działalność
ośrodka się nie kończy. Wspierają go
wolontariusze. Na czym polega wolon-

Intelektualnie
pełnosprawni
w pracy

tariat, wyjaśniała wolontariuszka z po-

A. Kapela

Małopolski smak
Już 5 sierpnia plac przy OCK zapełni się stoiskami z tradycyjnymi polskimi przysmakami, a to dzięki trzeciej edycji III Małopolskiego Festiwalu Smaku.
Do 27 lipca wystawcy z Oświęcimia i powiatów: oświęcimskiego,

wołania – Magdalena Pająk.

chrzanowskiego, olkuskiego, wadowickiego, suskiego mogą zgłosić
udział w półfinale oświęcimskim, który daje możliwość zapromowania

Kiedy zainteresowałaś się wolontaria-

dniu, gdyż dojeżdżam aż ze Smolic. Na

ich zainteresowania np. muzyczne czy

firmy i jej wyrobów. Na kiermaszu półfinałowym wystawcy otrzymują

tem?

szczęście są tutaj także osoby z Oświę-

też plastyczne. Mają możliwość spraw-

darmowe stoisko i możliwość sprzedawania swoich produktów, a po-

cimia, które również służą pomocą.

dzenia się i zagospodarowania swojego

nadto ten, który wygra prezentacje, będzie mógł wziąć udział w Wiel-

czasu. Zaczęłam pracę w pracowni pla-

kim Finale, który będzie miał miejsce od 15 do 16 września na placu

Działam jako wolontariuszka w Stowarzyszeniu „Bratnich Serc” dla Ludzi
Chorych od 2005 roku. W chwili kiedy

Na czym polega praca wolontariusza?

stycznej dzięki pewnym uzdolnieniom

Wolnica w Krakowie. Regulamin III Małopolskiego Festiwalu Smaku,

dowiedziałam się, że istnieje taki ośro-

Jest to przede wszystkim praca z oso-

manualnymi. W ośrodku znajdują się

w tym formularze zgłoszeniowe do konkursu, plebiscytu i pokazu ku-

dek, nie pracowałam i postanowiłam

bami z zaburzeniami psychicznymi. Or-

osoby, które wcześniej nie malowały, a

linarnego, dostępne są na stronie internetowej www.wrotamalopolski.pl

przyjść i spróbować sił jako wolonta-

ganizowane są dla nich różnego rodza-

w chwili obecnej mogą się realizować w

pod hasłem III Małopolski Festiwal Smaku oraz na www.modr.pl/.

riuszka. Pojawiam się tylko raz w tygo-

ju zajęcia, które mają na celu rozwijać

tej dziedzinie.
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Bieg po wodę

Oświęcim.pl
Pierwszym adresem, który wpisujemy do
przeglądarki, jest http://www.kasztelania.pl/

żym ruchem userów. Bez zbędnej cenzury –

szukających okazji na zakup produktów

macji o aktualnych wydarzeniach. Poza

zachwala stronę internetowy Tombalu.

w promocyjnych cenach. Już po dwóch

linkami do rozkładów jazdy, przetarga-

. „Kasztelania – nowy portal galicyjski”, bo tak

Następną stroną, którą odwiedzamy, jest

kliknięciach przeglądamy firmy z inte-

mi czy np. adresami aptek nie znajdzie-

brzmi jego pełna nazwa, jest bez wątpienia

portal Oświęcimskie24.pl (http://oswiecim-

resującej nas branży, sprawdzamy ceny

my tam wielu ciekawostek. Wizualnie

najbardziej rozbudowanym portalem interne-

skie24.pl), który podzielony jest na kilkana-

wybranych produktów w oświęcimskich

również nie przyciągną naszej uwagi, po-

sklepach i przeszukujemy drobne ogło-

nieważ grafiki są bardzo ubogie.

towym

po-

wiatu oświę-

W dobie dzisiejszej techniki
wystarczy jedno
kliknięcie komputerową myszą,

Oświęcim był jednym z kilku polskich miast, przez które przebiegała
trasa biegu dookoła ziemi. Biegacze
Blue Planet Run 2007, bo o tym
wydarzeniu mowa, przebiegną całą
północną półkulę ziemi, przemierzając 16 państw. To zaszczyt, że trasa
biegu przebiegała przez nasze
miasto.
Historyczny bieg, którego uczestnicy po raz pierwszy okrążą naszą plane-

Oczywiście, możemy także sięgnąć

tę, wyruszył 1 czerwca. Zorganizowany

cimskiego.

Polscy i zagraniczni turyści pragną-

do oficjalnych informacji lokalnych władz

jest przez Fundację Blue Planet Run i

Możemy tu

cy odwiedzić Oświęcim powinni obo-

zamieszczanych na stronach Urzędu

wspierany przez The Dow Chemical

przeczytać o

wiązkowo zajrzeć na stronę „Turystycz-

Miasta Oświęcim (www.um.oswie-

Company.

najważniej-

nego Oświęcimia” (http://www.itoswie-

cim.pl), Gminy Miasta Oświęcim (http://

Prócz Oświęcimia, który był drugim

szych infor-

cim.prv.pl). Znajdują się tam rozkłady

www.oswiecim-gmina.pl) oraz Staro-

polskim miastem na trasie, uczestnicy

macjach z sa-

jazdy różnych przewoźników (PKS i bus),

stwa Powiatowego w Oświęcimiu (http:/

przebiegli przez Cieszyn, Kraków, Kiel-

mej okolicy,

przydatne niezorientowanym w topogra-

/www.powiat.oswiecim.pl).

ce, Radom, Warszawę, Siedlce, Białą

jak i z kraju,

fii miasta mapki, opisy zabytków wartych

szenia.

W dobie bezproblemowego dostępu

Podlaską i Terespol. W każdym z wymie-

sprawdzić

nionych miejsc powstały punkty, gdzie

kronikę kry-

zainteresowani mogli zaczerpnąć infor-

minalną, no-

macji na temat fundacji oraz porozma-

wości kultu-

wiać z jej założycielami i uczestnikami

ralne, przej-

imprezy o światowej randze.

rzeć

dział

Dwudziestu śmiałków z trzynastu

sportowy lub

krajów pokona trasę o łącznej długości

dowiedzieć

ponad 24 400 km. Przez 95 dni – 7 dni w

aby ściągnąć

się o zbliżają-

tygodniu, 24 godziny na dobę, w dzień i

informacje z

cych impre-

w nocy, nie zważając na warunki pogo-

zach, a to tyl-

dowe, przemierzają świat. Wysiłek bie-

całego świata. A

ko część z

gacze podjęli po to, by zwiększyć spo-

gdyby tak zawę-

opcji, które mamy do wyboru. Niektóre aktu-

ście działów. Fakty, Biznes, Konkursy, Edu-

łeczną świadomość na temat braku bez-

zić krąg naszych

alności zostały nawet rozszerzone poprzez

kacja, Praca czy Motoryzacja to nie jedyne

piecznych źródeł wody w ubogich

krótkie filmy wideo. Plusem portalu Kaszte-

podstrony, w których możemy przebierać. Por-

rejonach świata oraz wpłynąć na wzrost

lania jest galeria fotograficzna, w której opu-

tal w dużym stopniu nastawiony jest na ludzi

jedynie do spraw

funduszy przeznaczanych na odnajdy-

blikowanych jest niemal 10 tys. zdjęć ukazu-

młodych. Licealiści zdający tegoroczną maturę

wanie i oczyszczanie takich źródeł.

związanych z

jących codzienne wydarzenia z terenu powia-

mogli na Oświęcimskie24.pl zobaczyć zdjęcia

Brak dostępu do wody pitnej to pro-

tu. Autorem większości z nich jest fotograf

swoich klas i wybrać najmilszą i najmilszego

blem globalny, który dotyka jednego na

Tomasz Mól, jednak mogą ją współtworzyć

maturzystę w konkursie zorganizowanym pod

Sołą? Próbujemy

sześciu mieszkańców ziemi. Zanieczysz-

również internauci, wysyłając swoje zdjęcia

patronatem klubu Menago. Na forum inter-

cze wody pitnej jest przyczyną wielu

przekonać się,

na adres redakcji. Obok portalu działa także

netowym królują luźne tematy dotyczące im-

forum internetowe, którego użytkownicy na-

prez, muzyki czy plotek. Jednym słowem każ-

zwiedzenia czy też spis okolicznych

do Internetu i łatwości korzystania z nie-

sprawdzone rozwiązania problemu nie-

pisali już prawie 28 tysięcy postów.

dy znajdzie coś dla siebie. Portal wciąż się

miejsc noclegowych. Co istotne dla ob-

go, każdy może założyć portal interne-

dostatku wody, takie jak kopanie stud-

rozwija, pojawiają się nowe działy. Mało jest

cokrajowców – portal jest wielojęzyczny.

towy. Może warto byłoby pomyśleć o

ni i odzyskiwanie deszczówki, dopiero

poszukiwań

grodem nad

co oferują oświęcimskie portale

– Kasztelania jest dla mnie wzorem, jak

internetowe
i do kogo skiero-

ma wyglądać poważny portal powiatowy. Je-

wane są ich

Forum też wygląda ciekawie – dla mnie

propozycje.

zbyt rozbudowane, jednak ciągle żywe, z du-

18
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steście według mnie najlepszym tego typu
portalem w Małopolsce Zachodniej.

chorób, a nawet śmierci. Chociaż istnieją

Do obejrzenia pozostają nam jeszcze

stworzeniu własnej strony będącej kon-

odpowiednie finansowanie oraz wspól-

Natomiast Portal Oświęcimskiej Przedsię-

Oświęcim Online (http://oswiecimonli-

kurencją do istniejących już oświęcim-

na wola mogą spowodować, że ogólna

biorczości, który możemy odnaleźć pod adre-

ne.prv.pl/) oraz portal Interaktywnej Pol-

skich portali, do czego oczywiście ser-

dostępność czystej wody pitnej stanie się

sem http://www.biznesoswiecim.pl skierowa-

ski (http://www.oswiecimski.iap.pl).

decznie zachęcamy!

rzeczywistością.

ny jest głównie do ludzi przedsiębiorczych lub

Niestety, próżno na nich szukać infor-

tu polityki, którą znajdziemy na Kasztelanii.

JZ

Kliw
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OD(GŁOS)Y MIASTA

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

I choć wakacje w pełni, to jednak nie wszystkie
dzieci mają możliwość spędzić je poza miastem.
Właśnie dlatego oświęcimski magistrat na tegoroczną akcję „Lato w mieście” przeznaczył blisko
97 tys. zł.

15.07 godz. 17:30 „Letnie Koncerty Organowe” – koncert w wykonaniu Marii i Romana Peruckich z Gdyni (kościół św. Maksymiliana)
22.07 godz. 17:30 „Letnie Koncerty Organowe” – koncert w wykonaniu Nataschy Reich z Austrii (kościół św. Maksymiliana)
26.07 godz. 18:00 „Kolorowy świat” – otwarcie wystawy rzeźby i malarstwa Zbigniewa Burego i Reginy Szczęść
28.07-5.08 godz. 18:00 44. Tydzień Kultury Beskidzkiej
5.08 godz. 10:00-17:00 „III Małopolski Festiwal Smaku” – półfinał konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Oświęcimski magistrat
wakacje rozpoczął już nieco
wcześniej konkursem na logo

Galeria „Tyle światów”

letniego wypoczynku w mie-

do 22.07 „To właśnie Ja” – wystawa malarstwa Marka Mamicy

ście. Spośród 32 zgłoszonych

26.07-27.08 „Kolorowy świat” – wystawa rzeźby i malarstwa Zbigniewa Burego i Reginy Szczęść

projektów do konkursu na
logo akcji „Lato w mieście

Wystawy

2007" organizatorzy na logo

do 17.07 „Senior Trend 2007” – wystawa prac uczestników terapii plastycznej w Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu

tegorocznej akcji wybrali

10-22.07 „Batik”

pracę Agnieszki Wilkosz,

20.07-12.08 „Odczytując znaki” – wystawa fotografii Agnieszki Matusiak

uczennicy Zespołu Szkół nr 1

24.07-7.08 „Tydzień Kultury Beskidzkiej” – wystawa fotografii Ryszarda Kozłowskiego

w Oświęcimiu, wychowanki
Anny Jedlińskiej. Logo przy-

KINO „LUNA”

Przypominamy

świeca interesującej ofercie
wypoczynkowej. Uwzględnia
ona bowiem wiele różnych
form spędzenia letniego wypoczynku. Na same wyjazdy

15.07

wakacyjne przekazano 28

Dzień bez Telefonu Komórkowego

tys. zł.

23.07
Dzień Włóczykija

– Pierwszą z naszych propozycji jest możliwość skorzystania z seansów filmowych w
kinie Luna – zachęca Katarzyna Kwiecień, rzeczniczka

24.07
Uczestnicy
półkolonii
ze Szkoły
Podstawowej nr 5
w Oświęcimiu
Fot. (kaman)

Dzień Policjanta (Polska)
25.07
bezpłatny. Warunek jest tylko

Świetlica Socjoterapeutyczna

jeden. Trzeba posiadać ważną

w ramach „Wakacji na Bło-

– Jeszcze do 23 sierpnia w

legitymację szkolną. Ponadto

niach”. Pieniądze przeznaczo-

każdy wtorek i czwartek o go-

w czterech szkołach w czasie

no też na wyjazdy. Przykłado-

dzinie 11 najmłodsi miesz-

wakacji organizowane są pół-

wo Miejski Klub Piłkarski

kańcy Oświęcimia mogą zo-

kolonie. Dzisiaj kończy się

Unia organizuje obóz w Dąb-

baczyć interesujące propozy-

pierwsza, która została zorga-

kach i Juszczynie. Ciekawą

cje filmowe. Dofinansowany

nizowana w Szkole Podstawo-

ofertę ma również Młodzieżo-

bilet kosztuje jedynie 5 zło-

wej nr 5 w Oświęcimiu. Dodat-

wy Dom Kultury. Inne impre-

tych – dodaje.

kowo magistrat dofinansował

zy organizowane z myślą o

oświęcimskiego magistratu.

Nieco aktywniejszą formą

w ramach dotacji inne formy

dzieciach spędzających waka-

wakacyjnej oferty jest basen.

wypoczynku dla dzieci i mło-

cje w mieście to m.in. Waka-

Dokładnie do 31 sierpnia, w

dzieży, przygotowane przez or-

cyjna Liga Drużyn Podwórko-

środy i w niedziele, w godzi-

ganizacje albo stowarzyszenia

wych, Tydzień Kultury Be-

nach od 10 do 14 wstęp dla

typu non-profit. Są to m.in.

skidzkiej i Festyn Wakacyjny

młodzieży z miasta i szkół pod-

Świetlica Terapeutyczna w ra-

„Szansy”.

stawowych i gimnazjów jest

mach „Wakacji na Zasolu”,

20
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Święto Policji
1-7.08
Światowy Dzień Karmienia Piersią

Poranki

13-19.07
godz. 17:45
„Hot Fuzz. Ostre Psy”

godz. 11:00, cena 5 zł

godz. 20:00
17.07 „Przygody Lisa Urwisa”

„Hostel 2”

19.07 „Księżniczka na ziarnku grochu”
20.07-2.08

24.07 „Czerwony Kapturek. Prawdziwa historia”

godz. 13:00, 15:00, 16:45, 18:30, 20:15

26.07 „Pinokio. Przygoda z przyszłości”

„Shrek 3”

31.07 „Proszę słonia”
2.08 „Siedem krasnoludków. Historia prawdziwa”
7.08 „Dawid i Sandy”

Odbiór nagród do 30 dni od ukazania się wyników losowania

A
BILET DO KIN

Uwaga!

b dostarczyć
n i wysłać lu
ciąć ten kupo
wy
ku,
y
ro
cz
07
tar
20
Wys
sierpnia
dakcji do 6
e
do naszej re
e zaproszeni
ójn
dw
po
y
m
a my wylosuje
„Reksio”.
a” i DKF-u
do kina „Lun

7

Podwójne zaproszenie do kina „Luna” otrzymuje
p. Józefa Ryś z Oświęcimia,
a do DKF-u „Reksio”
p. Paulina Gworek z Oświęcimia.

Gratulujemy!

(kaman)

Głos Ziemi Oświęcimskiej |21
21

DIALOG KULTURALNY

DIALOG KULTURALNY
Festiwal Piosenki Francuskiej

Oświęcimski Uniwersytet
Trzeciego Wieku obchodzi
swoje dziesiąte urodziny.

Joanna Możdżan reprezentująca Oświęcimskie Centrum

W ramach jubileuszu

Kultury wyśpiewała I nagrodę w XIV Ogólnopolskim Kon-

odbyła się sesja naukowa

kursie Piosenki Francuskiej, który odbył się w Radziejowie.

pn. „Sztuka wobec czasu”.
Kiedy powstawał w 1997

W konkursie uczniów szkół ponad-

Edith Piaf – „Milord” i „Padam, padam”

roku, w Polsce działały

gimnazjalnych wzięło udział 24 uczest-

otrzymała jedną z dwóch I nagród – na-

wówczas 22 podobne

ników zakwalifikowanych przez Radę

grodę specjalną Ambasady Francji w

Artystyczną Festiwalu na podstawie na-

Warszawie – tygodniowy pobyt we Fran-

desłanych nagrań. Joanna Możdżan,

cji.

uczelnie skupiające seniorów. Obecnie w kraju

uczennica Powiatowego Zespołu nr 1

Joanna Możdżan jest również laure-

działa około 140 UTW,

Szkół Ogólnokształcących im. Konar-

atką I nagrody (nagroda równorzędna)

na których studiuje ponad

skiego w Oświęcimiu, na co dzień do-

XX Małopolskiego Festiwalu Form Mu-

skonali swoje wokalne umiejętności pod

zycznych i Tanecznych „Talenty Mało-

kierunkiem Joanny Kasperek-Szymonik

polski 2007”. 2 czerwca w „Piwnicy pod

w Oświęcimskim Centrum Kultury.

Baranami” w Krakowie odbył się kon-

25 tysięcy słuchaczy.

Międzynarodowe jury wysoko oceniło występ Asi Możdżan, która za wy-

10 lat Trzeciego Wieku
– Nasza uczelnia proponuje bardzo

my w ćwiczeniach ruchowych oraz wy-

poprowadzonym przez prof. Jacka Wo-

ciekawe wykłady dla słuchaczy zainte-

jazdach do teatru, muzeów. Naszym

dza. Indeksy odebrało około 100 stu-

resowanych samokształceniem. Nasi

słuchaczom proponujemy udział w im-

dentów. UTW zrealizował dwa projek-

studenci to 168 osób w wieku między 50.

prezach artystycznych i rekreacyjnych

ty. Otrzymały one granty w konkursie

a 80. rokiem życia, a nawet troszkę star-

oraz wycieczki turystyczno-krajoznaw-

ogłoszonym przez Fundację dla Uni-

szych, mieszkających w Oświęcimiu

cze. Wszystko w celach pobudzania

wersytetu Jagiellońskiego oraz Polsko-

bądź okolicach m.in. w Brzeszczach,

oraz kształcenia umysłu – dodaje pani

Amerykańską Fundację Wolności. W

Brzezince, Kętach. Szkoda, że w tym

Karolina. Mimo słusznego wieku stu-

roku akademickim 2005/2006 odbył się

gronie jest tylko pięciu panów – mówi

denci ciągle poznają różne ciekawost-

kurs komputerowy, a także zajęcia w

Karolina Domider, która od początku ko-

ki, na które nie zawsze, gdy pracowali,

Zakładzie Dydaktyki Instytutu Fizyki

ordynuje działania UTW.

mieli czas lub możliwości.

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

– Po prostu uzupełniamy wiedzę, któ-

w ramach projektu „Nie taki diabeł

nia funkcjonuje bardzo stabilnie i cią-

rej nie zdobyliśmy wcześniej. Wtedy żyli-

straszny...”, w sezonie 2006/2007 pro-

gle się rozwija, czego potwierdzeniem

śmy w trochę innych czasach, na teatr,

wadzone były warsztaty artystyczne

jest objęcie w ubiegłym roku UTW pa-

sztukę po prostu nie było czasu – mówi

„Odkrywanie siebie przez sztukę”. Uni-

tronatem naukowym przez Państwową

Zofia Czosnek-Szczepanik, przewodni-

wersytet Trzeciego Wieku w grodzie

Wyższą Szkołę Zawodową w Oświęci-

cząca samorządu studenckiego.

nad Sołą swoją siedzibę ma w Oświę-

– Słuchacze są zadowoleni, uczel-

miu. Organizujemy bardzo ciekawe cy-

I rok akademicki został zainaugu-

kle wykładów z literatury, historii, psy-

rowany 4 października 1997 roku wy-

chologii, filozofii, a także uczestniczy-

kładem „Trzeci wiek odkryty na nowo”

cert z udziałem wszystkich laureatów
festiwalu.

konanie dwóch utworów z repertuaru

adam

Mamicy, przygody, która nieprzerwanie

często widywany jest w urokliwych za-

trwa po dzień dzisiejszy.

kątkach Dolnego Śląska – w Świdnicy,

To właśnie Ja
Malarz, rysownik, ilustrator książek,
poeta... miłośnik przyrody. W wakacje
1981 roku, dorabiając jako marszand w

Do 22 lipca w galerii „Tyle światów”

Szczawnie Zdroju, Jedlinie Zdroju, Za-

Kazimierzu Dolnym, dla żartu wywiesił

Oświęcimskiego Centrum Kultury pre-

górzu Śląskim na Zamku Grodno. Ma-

pierwszy namalowany przez siebie ob-

zentowana jest wystawa malarstwa

rek Mamica wykorzystuje w swoich pra-

raz, podając za niego nie najniższą cenę.

Marka Mamicy pt. „To właśnie Ja”.

cach olej, akwarelę, pastel, kredkę ołów-

Ku jego zdumieniu, obraz znalazł tego

Przez długie lata Marek Mamica

samego dnia nabywcę. Takie były po-

prowadził na ulicy Kanoniczej w Krako-

czątki przygody z malarstwem Marka

wie galerię „Pod chmurką”. Obecnie

kową. Jego ulubionym narzędziem jest
szpachla.
adam

cimskim Centrum Kultury, tam też odbywają się wykłady.
RC

Obchody 10-lecia działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku wsparli:
Fabryka Maszyn i Urządzeń „OMAG”,
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Oświęcimiu,
Produkcja i Hodowla Roślin Ozdobnych
„Plantpol”, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Ekowent”, Cukiernia
„Kołaczek”, Cukiernia „Malik”.
22
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GŁOŚNIK KULTURALNY
Wiek nie jest

Podarowali światu pokój

barierą do bycia
twórczym
Otwarcie wystawy pokonkursowej
w holu OCK„Darujmy światu pokój”
Fot. (kaman)

845 prac plastycznych wy-

Letnie kursy
tańca towarzyskiego

i pomimo ograni-

W okresie wakacyjnym, w Szkole

czeń, jakie niesie

Tańca Oświęcimskiego Centrum Kultu-

konanych przez 789 autorów z

ze sobą jesień

95 placówek kulturalnych i

życia, można

oświatowych oraz autorów indy-

w pełni realizo-

się przy ulicy Solskiego 2, podczas blokowych zajęć w zakresie wybranego

całej Polski zostało nadesłanych

wać swoje zain-

na VI Ogólnopolski Konkurs

teresowania

Plastyczny „Darujmy światu

i marzenia –

17, 19, 24, 26 lipca – godz. 19:00-20:30

to przesłanie

III stopień:

prezentowała prace 53 autorów.
Dorobek artystyczny uczestni-

prac plastycz-

ków konkursu można było po-

nych seniorów

widualnych z 72 miejscowości z

pokój”. Wystawa pokonkursowa

dziwiać w holu Oświęcimskie-

ry, prowadzone są kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych. Zajęcia odbywają

stopnia tanecznego zaawansowania.
II stopień:

7, 9, 14, 16 sierpnia – godz. 19:00-20:30
IV stopień:
21, 23, 28, 30 sierpnia – godz. 19:0020:30

prezentowanych

go Centrum Kultury przez niespełna miesiąc.
(kaman)

Opłata za jeden stopień: 60 zł od oso-

na wystawie

by. Informacji o kursach udziela i zgło-

„Senior Trend

szenia przyjmuje instruktor tańca – Sławomir Kurzak, tel. 0/604 56-03-98.

2007”.

adam

Litewsko-polskie pojednanie
Senior Trend 2007
Polska i Litwa znajdują znakomitą linię porozumienia. Idealnym
dowodem tego był dwudniowy Festiwal Kultur „Spotkanie z

Wystawa prac uczestników terapii

wkładają dużo serca i wysiłku w wyko-

Litwą” zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

plastycznej w Dziennnym Domu Pomo-

nywane przez siebie prace, stąd są one

wraz z Fundacją na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań

cy w Oświęcimiu prezentowana jest do

wypełnione ciepłem i miłością. Na wy-

17 lipca w Oświęcimskim Centrum

stawie zaprezentowano prace wykona-

Kultury. Twórcami prac są osoby star-

ne różnorodnymi technikami: malarstwo

sze, które poprzez uczestnictwo w

akrylowe, ceramika, haft gobelinowy,

warsztatach terapii zajęciowej mają

prace szydełkowe i na drutach, malar-

możliwość ekspresyjnego i spontanicz-

stwo na szkle i porcelanie, zdobienie

nego wyrażania siebie, rozwijania kre-

przedmiotów metodą decoupage.

Młodzieży w Oświęcimiu.
W czasie festiwalu, któremu patronował ambasador Republiki Litewskiej
w Rzeczpospolitej Polskiej Edidijus
Meilunas można było zobaczyć filmy litewskie, a także koncerty, przedstawie-

atywności i wrażliwości oraz wielozmysłowego postrzegania świata. Autorzy

Organowe
koncerty

adam

nia, wystawy prac litewskich twórców,

Przypominamy, że w ramach tego-

a nawet zasmakować tamtejszej kuchni

rocznych Letnich Koncertów Organo-

regionalnej. Główną imprezę zorganizo-

wych, organizowanych przez Oświęcim-

wano w Międzynarodowym Domu Spo-

skie Centrum Kultury i parafię św. Mak-

tkań Młodzieży w Oświęcimiu. Teatrzyk

symiliana odbędą się jeszcze dwa

kukiełkowy prezentujący opowieść

koncerty.

„Chatka z Miodowego Piernika” przy-

15 lipca będzie można wysłuchać

kuł uwagę gości. Potem na scenie moż-

koncertu w wykonaniu Marii i Romana

na było posłuchać koncertujących arty-

Peruckich z Gdyni, a 22 lipca Nataschy

stów. Współpraca z okręgiem Poniewież

Reich z Wiednia w Austrii. Oba koncer-

trwa już dwa lata. Obustronne partner-

ty, tak jak poprzednie, są bezpłatne i

skie relacje obejmują głównie wymianę

odbędą w kościele św. Maksymiliana.

kulturalną i edukacyjną wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Na koncerty organowe zapraszamy
o godz. 17.30.

(kaman)
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Otwarte strażnice

Ale jak to kabaret???
Grupa „AleJakTo” powstała właśnie

Krzysztof Maciejowski. W życiu tych mło-

przy okazji tegorocznego ogólnopolskie-

dych ludzi muzyka zawsze była ważna i

go Konkursu Piosenki „Fabryka Humoru”

jak nie mogła „grać pierwszych skrzy-

w Starachowicach. Chociażby z tego

piec”, to stanowiła chociaż tło. Na co

względu nikt nie myślał, że mogliby zna-

Czy ciężko

dzień związani są z grupą wokalno-instru-

leźć się w konkursowej czołówce. Ale jak

odnaleźć się

mentalną „Wariant M”, działającą przy

to czasem bywa, życie stroi niespodzianki. Piosenkami „Goryl” i „Marzenia sza-

w repertuarze

lonego elektroakustyka” ujęli wszystkich,

kabaretowym,

nie wyłączając zasiadającego w jury Ar-

gdy na co dzień

tura Andrusa i wyśpiewali I nagrodę!
(równorzędnie z kabaretem starachowickim).
Jak można przeczytać w katalogu wydanym z okazji „Fabryki Humoru”, organizatorzy czują się zaszczyceni faktem, że

Wraz z rozpoczęciem okresu wakacyjnego znacznie częściej dochodzi
do niebezpiecznych zdarzeń z
udziałem dzieci i młodzieży, wynikających głównie z zaniedbań osób
dorosłych – organizatorów wypoczynku i opiekunów.

śpiewa się
poezję? Okazuje
się, że niektórzy
nie mają z tym

Oświęcimskim Centrum Kultury, a prowadzoną przez Joannę Kasperek-Szymo-

W trosce o dzieci i młodzież przeby-

nik oraz Jacka Furtaka.

wające na półkoloniach, a także korzy-

Grupa „AleJakTo” otrzymała za pierw-

stające z innych form letniego wypo-

sze miejsce w Starachowicach nagrodę

czynku Państwowa Straż Pożarna w

pieniężną, a oprócz tego mogła rozkoszo-

okresie wakacji w ramach akcji „Bez-

wać się zaletami zabiegów SPA, bo dodat-

pieczne wakacje – otwarte strażnice”

kowo wygrała weekendowy pobyt w salo„AleJakTo” na występie w Starachowicach

nach SPA w hotelu w Starachowicach.

czo-Gaśniczej Państwowej Straży Po-

grupa „AleJakTo” powstała specjalnie z

kłopotów,

rzystała z takiego relaksu. Ale doceniając

myślą o tym konkursie.

a nawet wygry-

grupę ze Starachowic, która ex aequo za-

wają konkursy.

jęła pierwsze miejsce, chłopcy z „AleJak-

Jak to się stało, że wystąpiliście w

Wolę jednak klimat tego, co robimy w

To” oddali jej nagrodę – wejściówkę.

Starachowicach w takim składzie?

„Wariancie M” niż nurt kabaretowy.

W jej skład wchodzą: Sławomir Krzanowski, Krzysztof Pysz, Dawid Jurecki i

zaprasza do odwiedzania strażnic. W
czasie zwiedzania Jednostki Ratowni-

Mogła, bo z przyczyn czasowych nie sko-

żarnej w Oświęcimiu (ul. Więźniów
Oświęcimia 10) strażacy udzielą wszelkich informacji na temat posiadanego
sprzętu, prowadzonych działań ratow-

Sławomir Krzanowski: W „Wariancie M” jest tylko czterech chłopa-

Czy wygrana była dla Was dużym za-

ków, więc siłą rzeczy tak się stało. Nie

skoczeniem?

niczo-gaśniczych oraz profilaktyki pożarowej. Dla najmłodszych jest to oka-

chcieliśmy robić na przykład miesza-

S.K.: Tak, nie spodziewaliśmy się w

nego składu z dziewczynami, bo tylko

ogóle tego. Jechaliśmy na starachowic-

mężczyźni mają fajny głos (ze śmie-

ki konkurs, żeby sprawdzić się w czymś

chem).

nowym dla nas.

Czy sami wybieraliście repertuar na

Publiczne występy często wiążą się z

konkurs? Zastanawialiście się nad

tremą. Jak sobie z nią poradziliście?

zja przeżycia niezapomnianych wrażeń.
Zwiedzanie strażnicy PSP możliwe jest
w godzinach 10:00-13:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty.
Opiekunowie grup powinni wcze-

tym, żeby wymyślić autorskie piosenki?

K.P.: To nie był nasz pierwszy występ sceniczny, więc tremy nie było.

S. K.: Na to żeby wymyślać wła-

S.K.: Trema – a co to takiego? (ze

sne piosenki, po prostu nie mieliśmy

śmiechem) Myśleliśmy tylko o tym, żeby

czasu. Za późno dowiedzieliśmy się o

dobrze wystąpić. Nie liczyliśmy na

konkursie. Dlatego to pani Asia wybra-

żadne laury, więc i tremy nie było.

– „Goryla” i „Marzenia szalonego elek-

Czy po tym sukcesie planujecie dal-

troakustyka”. My dostosowaliśmy się

sze występy i rozwój grupy „AleJak-

do jej decyzji.

To”?

Jak czujecie się w kabaretowym re-

mamy zajęć tutaj, w OCK i z tego powo-

pertuarze?

du ciężko przewidzieć, co będzie póź-

piosenkach niż w „sztywnej” poezji
śpiewanej.
Krzysztof Pysz: A ja na odwrót.
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26|Głos Ziemi Oświęcimskiej

tel. 033 843 08 59 lub 033 843 25 85.
Zapraszamy również do odwiedzenia
naszej strony internetowej www.psp.oswiecim.pl, na której m.in. zamieszczono „Poradnik – Bezpieczne Wakacje 200”. W poradniku organizatorzy wypoczynku odnazapewnić bezpieczny wypoczynek zorganizowanych grup dzieci i młodzieży.
Wszystkim korzystającym z wakacji

S.K.: Teraz są wakacje, więc nie

S.K.: Mnie to się podoba. Dużo le-

towniczo-Gaśniczą w Oświęcimiu – nr

leźć mogą wiele wskazówek, w jaki sposób

ła dwie piosenki, które zaśpiewaliśmy

piej czuję się w luźnych, kabaretowych

śniej skontaktować się z Jednostką Ra-

niej. Jednak nie wykluczamy takiej moż-

życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku.
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej

liwości.
K.P.: W tej chwili tego nie da się

w Oświęcimiu

przewidzieć.
Kliw
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pejzaż SENTYMENTALNY

Galicyjska kanikuła

Zagórz to brama w Bieszczady – ko-

pomagały zakonne napomnienia i kary

lejowa i drogowa, nie do uniknięcia, na

– zło nie ustępowało, a wprost przeciw-

trasie Sanok-Lesko i dalej w głąb biesz-

nie – poszerzało się i potężniało! Aż któ-

czadzkiego interioru. Lato, pora wyjaz-

rejś letniej niedzieli zdesperowany i bez-

dów i podróży – i w tamte strony...

radny przeor klasztoru postanowił do-

Sama miejscowość, choć rozległa,

szczętnie i dosłownie wypalić ogniem

niczym specjalnym się nie wyróżnia: ko-

pleniące się zło. Cisnął płonącą przed

ściół i cerkiew, dwa cmentarze... I na

ołtarzem wieczną lampkę na ołtarzowe

wzgórzu nad Osławą ruiny kościoła i

obrusy i kapy... Zapłonęły chorągwie i

klasztoru Karmelitów. Miałem z tym

feretrony, zgromadzone wokół ołtarza

miejscem „wiele do czynienia” od lat

żniwne snopki i wieńce zapłonęły jak

dzieciństwa. Z pamięci wysupłuję kilka

pochodnie. Wzgórze stanęło w pożarze!

epizodów: ogromna burza z ulewą, gra-

Przeor rzucił klątwę na zbeszczeszczo-

Awiatorzy, tańczące konie, egzotyczni

dziesiąt metrów, zawadzając o najwyższe

W Krakowie, Lwowie, Tarnowie i

dem piorunów atakująca wzgórze

ne nieprawością miejsce: oby tu-

śpiewacy

gałęzie kasztanów na Plantach i osiadł w

większych miastach występowały czę-

– i my skuleni w załomie ruin...

taj już nigdy nie odrodził się dom

Poczynając od lat 80. XIX stulecia wiel-

koronie jednego z drzew. Pechowa awia-

sto zespoły wokalno-muzyczne – nieraz

Gromadka turystów prowadzona

boży! I rzeczywiście, pomimo

kie tłumy gromadziły wszelkie „pokazy

torka doznała ogólnych potłuczeń i zadra-

z egzotycznych krajów. W 1890 roku ga-

na wzgórze przez księdza.... Karo-

awiacji” – tak nazywano wówczas loty ba-

pań, czasza balonu rozdarła się w paru

licyjskie tournee odbywali muzycy i

la Wojtyłę, msza w kaplicy-szopie,

lonem, skoki z wież i wysokich budynków

miejscach. Straż pożarna ściągnęła bie-

śpiewacy z dalekiego Peru – zachwy-

wśród śpiewów i plecaków... Go-

z „parasolami ogromnymi chroniącymi

daczkę wraz z jej powietrznym statkiem

cając publiczność dźwiękami niezna-

rący wieczór – i gromada wypycha-

śmiałków od upadku” – jak wtedy obrazo-

na ziemię, a magistrat zakazał kolejnego

nych instrumentów i egzotycznymi w

jąca na klasztorne wzgórze kamie-

w ostatnich dniach

wo określano spadochrony. Ciekawe, że

pokazu.

brzmieniu melodiami. Dwa lata później

nistą drogą zdezelowaną wołgę

czerwca, kiedy to

podobne popisy pomimo bardzo niebez-

W letnich miesiącach w galicyjskich

popisywali się grą na kotto (przypomi-

Jana Gerharda, autora „Łun w

piecznych warunków – na ogół kończyły

miastach i miasteczkach występowały też

nającym harfę) Japończycy. Oklaskiwa-

Bieszczadach”, zekranizowanych

się szczęśliwie...

wędrowne cyrki – niekiedy cieszące się

no też gorąco szkocki zespół grający na

jako „Ogniomistrz Kaleń”, na spo-

7 lipca 1889 roku we Lwowie, Czech

międzynarodową sławą. Można było po-

kobzach.

tkanie autorskie przy ognisku na

Venceslaw Wolny zeskoczył „asekurowa-

dziwiać tańczące konie, popisy nieustra-

ny płóciennym parasolem z wieloma ko-

szonych pogromców lwów i tygrysów, bu-

nopnymi linami od wewnątrz” z mierzącej

dzące zachwyt akrobacje na trapezie pod

W gorące (a czasem i deszczowe)

Sejm i związane z

ponad 35 m wieży kościoła jezuickiego.

kopułą cyrku, pudle układające odpowie-

letnie dni czytelnicy gazet szukali na

Ruiny klasztorne i krążące

nim instytucje...

Podmuch wiatru niósł go około 150 metrów,

dzi na pytania tresera z tabliczek z litera-

łamach bardziej sensacyjnych niż w in-

wokół nich legendy. Oto jedna z

a później dzięki spadochronowi wylądował

mi. Niektóre cyrki przywoziły ze sobą

nej porze roku prasowych doniesień.

nich, zasłyszana pośród wielu in-

szczęśliwie w ogrodach klasztornych, nie

„menażerię” – klatki z egzotycznymi

Powtarzały się rokrocznie opowieści z

nych opowieści letnią nocą, jak to

miast letnie teatrzy-

doznawszy najmniejszego szwanku” – opi-

zwierzętami i ptactwem niebiorącymi

życia głów koronowanych na wilegia-

było w zwyczaju, w starym domu,

ki, piwne i kawiar-

sywał to sensacyjne wydarze-

udziału w przedstawieniu.

turze. Pisano o letnich podróżach cara

niedaleko szumiącej falami Osławy.

nie felietonista „Czasu”, do-

Można było je oglądać za

Mikołaja II na jachcie „Standard”, gór-

Kościół i klasztor, a u dołu

dając, że przypatrywało się

kilka centów, kiedy nie

skich wycieczkach cesarza Franciszka

wokół wzgórza złożony z kilkuna-

temu prawie 15 tysięcy ludzi.

było przedstawienia. Tłu-

Józefa w okolicach Ischlu, galopadach

stu chat przysiółek. W pracach go-

Latem 1893 roku cały

my dzieci, żołnierzy na

konnych po plaży Korfu cesarzowej Elż-

spodarskich i szpitalnych, bo był

Kraków miał możność podzi-

przepustce i służby domo-

biety.

wówczas w klasztorze nieduży

wiania odważnej Włoszki

wej były najwierniejszą

Można było przeczytać doniesienia

szpital-przytułek dla weteranów

ka... Ulubione

Piemontu Anny Cerrini, któ-

publicznością wędrowne-

o rozmaitych monstrach pojawiających

powstań i wojen, pomagały za-

atrakcje każdego

ra frunęła z wieży kościoła

go zoo.

się w różnych obszarach globu – potwo-

konnym braciszkom dziewczęta z

Rozpoczynała się

kończył się rok
szkolny i akademicki, zamykał swe
podwoje galicyjski

Otwierały się nato-

niane ogródki,
mleczarnie na
wolnym powietrzu,
wesołe miastecz-

zakończenie studenckiego rajdu.
Dziennikarskie fantazje

Inne wątki, cokolwiek osobiste,
przemilczę.

L
e
g
e
n
d
a

wielokrotnych prób, ruin na
wzgórzu nie udało się odbudować!
Tyle, jak zwykle pełna dramatyzmu i dydaktyzmu legenda! A teraz skonfrontujemy ją z
faktami. W tym celu otwórzmy
grubą księgę, wydaną w 1979 r.
w Krakowie, o tytule „Zakon
karmelitów bosych w Polsce”,
autorstwa o. J. Wanata. Kilka z
niej wyimków.
– „(...) Fundatorem klasztoru w Zagórzu był w 1700 r. Franciszek Stadnicki. (...) Przez kilkadziesiąt lat zakonnicy żyją

w
ś
r
ó
d

godnie i świętobliwie, z czasem
zwiększa się ich ilość, a zmniejsza jakość życia zakonnego.
Klauzura w klasztorze nie jest
przestrzegana, podwładni nie
słuchają i szanują przeora. (...)
Będąc w ciągłym konflikcie z
przeorem o. J. Włodzimierski, w
czasie sprzeczki stał się przyczyną wybuchu pożaru 26 listopada 1822 r., za co został uwię-

św. Anny. W koszu balonu

Lubiący muzykę mo-

rze z głębin jeziora Loch Ness, olbrzy-

podklasztornych domostw. Poma-

ziony we Lwowie i Samborze.

przeleciała ponad dachami

gli w letnich miesiącach

mim owadzie straszącym wędrujących

gały chętnie, pełniąc służbę

(...) Dawna forteca opustoszała,

Niekiedy można

miasta i wylądowała na łące

uczestniczyć w wielu

nocą po drogach stanu Ohio, wężach

dzienną... i nocną... Samotni bra-

jednak było skorzy-

u stóp kopca Kościuszki.

koncertach na wolnym

morskich i widmowych statkach. Nie

ciszkowie i dorodne dziewczyny;

powietrzu. Tam, gdzie

było tylko opowieści o przybyszach z

mieszanka zapalna, wybuchowa i

stacjonowały pułki, woj-

kosmosu, chociaż niektórzy czytelnicy

eksplodująca! Prawda pospolita i

skowe orkiestry przynaj-

fantastycznych powieści Juliusza Ver-

banalna! – I stał się klasztor gniaz-

mniej przez dwa wieczo-

ne'a z pewnością ucieszyliby się po-

dem zgorszenia i zepsucia, rozpu-

ry w tygodniu grały w

dobną wiadomością.

sty i wszeteczności wszelakiej!

letniego sezonu.

stać z rozrywek

Na ogólne życzenie publiczności dzielna seniorina

mniej pospolitych –
rozpisywała się o

miała powtórzyć swój wy-

tym cała ówczesna

niestety podczas drugiego

prasa.

czyn jeszcze dwukrotnie,
popisu balon zamiast wzbić
się w niebo, przeleciał kilka-

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

parku dziarskie marsze i

Rodziły się i gdzieś przepadały

sentymentalne walce.

poczęte w grzechu dzieci... Nie

r
u
i
n

mury upadły, sklepienia runęły.
W wyszczerbieniach ruin rozpleniła się bujna roślinność”.
Legenda i fakty są nieco rozbieżne, ale nie całkowicie
sprzeczne. Legenda „wie więcej”, koloryzuje i konfabuluje!
Ale to ona ma rację!
Andrzej Winogrodzki

co niezwykłe i tajemnicze...
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POZNAJ OŚWIĘCIM

NAGŁAŚNIAMY

Plac Tadeusza Kościuszki przed przebudową
1956-1958

Licencjat w zasięgu ręki
– Obalamy mity, że studia są kosztowne, a
żeby zdobyć wykształcenie, trzeba wyjechać z
rodzinnego miasta – mówi Monika Bartosz,
rzecznik prasowy Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Oświęcimiu.
W oświęcimskiej uczelni trwa rekrutacja na
studia. Tak jak w latach ubiegłych najwięcej
chętnych pragnie pogłębiać swoją wiedzę,
studiując filologię angielską. Popularnością
cieszą się również: zarządzanie przedsiębiorstwem, filologia rosyjska i międzynarodowe
stosunki polityczne. Co przyciąga kandydatów
do oświęcimskiej uczelni?
– Niewątpliwymi atutami rodzimej Alma Mater
są atrakcyjne kierunki prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę złożoną z pracowników
Uniwersytetu Jagiellońskiego i Śląskiego, wysokie stypendia naukowe, nowoczesny kampus
uczelni z salami i audytoriami wyposażonymi w
najnowocześniejszy sprzęt multimedialny oraz
ciekawy program studiów i praktyk zawodowych – wylicza rzecznik PWSZ. – Dzięki przyznanej nam Karcie Erasmusa oświęcimscy
żacy już wkrótce będą mogli się przekonać, jak
wielką przygodą jest studiowanie za granicą.

Kandydatów na studia w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej w Oświęcimiu obowiązuje
WYŁĄCZNIE ELEKTRONICZNA REJESTRACJA.
Można to uczynić, logując się na stronie internetowej www.pwsz-oswiecim.pl. Warunkiem
koniecznym, by rejestracja przebiegła pomyślnie, jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej w
wysokości 80 zł i przesłanie jej na konto PWSZ
w terminie 2 dni od daty wypełnienia elektronicznego formularza rejestracyjnego. Osoby,
które nie dokonają wpłaty i nie dostarczą jej
potwierdzenia, będą usuwane z bazy danych.
– Przypominamy, że oprócz filologii angielskiej,
rosyjskiej i germańskiej można studiować także
integrację europejską i międzynarodowe stosunki polityczne na politologii oraz zarządzanie
z nowymi atrakcyjnymi specjalnościami: zarządzanie organizacjami publicznymi i zarządzanie
przedsiębiorstwem – dodaje Monika Bartosz.
Ważna informacja dla kandydatów, którzy
wybiorą filologię rosyjską – nie obowiązuje ich
znajomość języka rosyjskiego!
Zasady kwalifikacji są jednakowe dla studiów
dziennych (nieodpłatne) i zaocznych (1600 zł
za semestr). Preferencyjnie potraktowani

zostaną jedynie uczniowie zdający maturę na
poziomie rozszerzonym – mogą liczyć na dodatkowe punkty – oraz laureaci i finaliści wybranych olimpiad przedmiotowych – przyjmowani
są poza postępowaniem kwalifikacyjnym.
Elektroniczna rejestracja zakończy się 25 lipca
2007 roku. Dwa dni później ogłoszona zostanie
lista przyjętych na studia w oświęcimskiej
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej.
Osoby zakwalifikowane na studia w PWSZ
Oświęcim mają obowiązek dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów i dokonania
wpisu w nieprzekraczalnym terminie do 6 sierpnia. W wypadku niewpisania się we wskazanym
terminie osób zakwalifikowanych na studia, na
ich miejsce przyjęci zostaną kandydaci z listy
rezerwowej (wg kolejności). Termin wpisu osób z
listy rezerwowej upływa 13 sierpnia 2007. W
przypadku niewypełnienia limitu miejsc, przewiduje się dodatkową rekrutację elektroniczną w
dniach 10-17 września 2007 roku.
UWAGA! szczegóły na stronie www.pwszoswiecim.pl w dziale – REKRUTACJA.

Budynek nr 5 przed zmianą elewacji

Karo

Budynek nr 15 po stronie południowej przed zmianą elewacji,
obecnie siedziba PZU

Budynki nr 1, 2 i 3 przed przebudową

Budynek nr 6, strona zachodnia placu

Z kolekcji
Tadeusza Firczyka
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NAGŁAŚNIAMY

NAGŁAŚNIAMY
Hospital Tycoon

Piraci z Karaibów

Sekrety klasztornych murów

Pierwsza część „Piratów” była

Wszyscy pewnie grali w grę „Theme Hospi-

Średniowiecze europejskie to czas „tań-

miennymi stanami świadomości”. Zapocząt-

wielce rozrywkowym show w stylu

tal”, gdzie (pozwolę sobie przypomnieć) rozbu-

czącej śmierci”, inkwizytorów torturujących

kowali oni modę na życie w odosobnieniu, tym

lekkiego i komercyjnego kina. Tro-

dowywaliśmy służbę zdrowia, co i wtedy, i dziś

czarownice, wypraw krzyżowych, drastycz-

bardziej że uznawano ich za świętych i two-

chę tandety, trochę tradycyjnego

było na czasie. Gra była udana i nawet przeciw-

nych zmian klimatu (mała epoka lodowcowa);

rzono legendy popularyzujące wzorce osobo-

gatunku opowieści awanturniczej i

nicy tematyki mieli niezły ubaw. W dobie rema-

czas ludzi żyjących w niepewności i lęku,

we. Blaschke opisuje początki zakonów w

ke’ów i kontynuacji pojawił się „Hospital Tyco-

przerażonych wizją nadchodzącego końca

Europie oraz obowiązujące tam zasady, przed-

on”. Ale po co?

świata. Epoka potocznie uznawana za

stawiając charakterystyczne cechy wybranych

W grze kupujemy sprzęt wszelkiego rodzaju,

mroczną, powodującą zastój w rozwoju kon-

zgromadzeń, np. kartuzów, franciszkanów,

rozbudowujemy personel szpitalny, ustalamy pen-

tynentu, dla współczesnego człowieka może

dominikanów czy karmelitów. Wiele szczegó-

sje, prowadzimy badania, dbamy o higienę i este-

być fascynująca. Powoduje to przede wszyst-

łów dotyczy codziennego życia zakonników,

tykę szpitala. Oczywiście, jak w poprzednich

kim jej tajemniczość, wewnętrzne napięcia,

podstawowych czynności, stroju, zwyczajów.

trzeba było wysiedzieć. Z trwogą

grach tego typu, mamy także wynalazczość, która pozwala budować

ścieranie się różnych sił, ciągła walka dobra

Opisany jest system kształcenia i przygotowy-

oczekiwałem na część trzecią.

nowe urządzenia i wynajdywać nowe leki. W zasadzie robimy wszyst-

ze złem odgrywana na planie ludzkim. My-

wania do złożenia ślubów. Osobne rozdziały

Bardzo chciano, aby ten film był

ko to, co we wspominanym „Theme”(?!). Twórcy zapewniali, że ma

ślę, że książka Jorge Blaschkego: „Tajemni-

poświęcone są klasztorom podwójnym (dla

„bardzo” fajny. Jak dla mnie, zde-

to być jakieś połączenie dobrego „menagera” z zachowaniem pro-

ce średniowiecza. Sekretna historia zakonów”

kobiet i mężczyzn) oraz żeńskim. Blaschke nie

cydowanie za „bardzo”, bo bardzo

stej i przystępnej dla gracza obsługi. Grze miała towarzyszyć duża

zainteresuje niejednego czytelnika.

unika spraw z reguły przemilczanych: życia

można się pogubić w zbyt bardzo skomplikowanych

dawka dobrego humoru. Nowością iście w stylu „Sims”, są interakcje

Życie zakonne było alternatywą dla świa-

wątkach. Po tym zdaniu mam dość „bardzo” tak jak

pomiędzy pracownikami. Drobne sprzeczki, awantury, a nawet ro-

ta pełnego zagrożeń i niepewnego losu świec-

miałem dość filmu po 30 minutach filmu. Ktoś zdecy-

manse… A to ci dopiero. Można nawet tak jak w „The Sims”, samo-

kiego Europejczyka. Regulowało codzienne

Książka napisana jest w stylu popularno-

dowanie za „bardzo” (to już ostatni raz) chciał urozma-

dzielnie pokierować działaniami postaci. Niewątpliwie ładna szata

czynności, zapewniało byt i wykształcenie

naukowym. Opiera się na tekstach źródło-

icić rozrywkę fanów „Piratów z Karaibów”. Ilość wąt-

graficzna nadaje grze nowego wyglądu, ale… Gra jest nudna, prze-

oraz nadawało życiu sens. Pierwszymi zakon-

wych, operuje faktami, ale czyta się ją łatwo i

ków i postaci rozrosła się w zastraszającym tempie i

ciętna jej ocena na portalach to zaledwie 5/10. Tak właśnie gra się w

nikami można określić eremitów, wybierają-

z zainteresowaniem. Dla laika w dziedzinie

nie widomo do końca – kto? co? po co? dlaczego? Jest

„Hospital Tycoon”. Produkt nie wnosi praktycznie niczego nowego i

cych odosobnienie na pustyni, doznających

średniowiecza i życia zakonnego może stać się

to smętne i denerwujące, sama opowieść zmierza tak-

jest mało rozgarnięty. Obiecane rewelacje nie nastąpiły i próżno ich

tam iluminacji, które dziś nazwalibyśmy „od-

fascynującą lekturą.

że w bardzo dziwne zakończenie, którego chyba nikt

szukać w grze. Po prostu taki dziwny zlepek pomysłów, z których

się nie spodziewa. Jak dla mnie, film ten jest po prostu

wszystkie są już znane. Chyba lepiej zainstalować „Theme Hospital”,

nudny i zdecydowanie za długi. Zamiast się na nim

bo to bardziej przemyślany produkt. A tutaj rzucono na ladę tandetę z

rozerwać, co najwyżej trzeba dużo namyśleć. Oczywi-

kilkoma gadżetami. Nawet dźwięk pozostawia wiele do życzenia i

ście, znam takich, którzy twierdzą, że to „rewelka”,

nie dość, że jest ubogi, czasem pojawiają się z nim problemy.

nawet taki wybredny widz jak ja
miał nieco zabawy. W „Klątwie

Wyszedł

chłopa

umarlaka” nie było już tak wesoło,

nowy

na umrzyka

film przydługi, nudnawy, a efekty

Tycoon,

40-stu

skrzyni,
hej ho
i trzeci raz
do kina

specjalne nie nadgoniły reszty. Poziom dowcipu także spadł, no ale

ale po co?

super odjechany filmik, polecam buziaki!!!”, ale dla

Myślę, że ta gra powinna być co najwyżej dodawana do czaso-

mnie to podobnie jak Spiderman 3 – wyciskanie pie-

pism jako freeware. Można z nudów przy niej posiedzieć, ale to jak

niędzy z widza. Wraz z kolejnymi częściami „Piratów”

wertowanie gazetki reklamowej w trakcie obiadu. Nikt nie jest za-

buduje się jakieś niestworzone historie, które do nicze-

chwycony, ale też nie zniesmaczony do końca, no bo jak by nie było

go zabawnego w filmie nie prowadzą.

to w końcu jakaś gra. Nie do końca wiadomo, o co twórcom chodziło.

To tyle, co do długo oczekiwanej części filmu. Oczy-

Domyślać się można, że o rozbudowaną wersję sprawdzonego „The-

wiście, każdy może sam sprawdzić w kinie, czy gra jest

me Hospital”. Niestety, tak jak często wspominam o tej grze, podob-

warta świeczki. Ja mam nadzieję, że to już naprawdę

nie w praktyce wolałbym zainstalować właśnie tę sprawdzoną sta-

koniec „sagi”.

roć aniżeli nowość. Jest to chyba jeden z najsłabszych „Tycoonów”,

Jorg Blaschke
„Tajemnice średniowiecza.
Sekretna historia zakonów”

Kamila Drabek

Ten film zrewolucjonizował świat anima-

Ostre, moce brzmienia posłuchacie w „Do

cji. Twórcy „Shreka” udowodnili, że film dla

You Remember Rock’N’Roll Radio?” grupy the

dzieci można tak nasycić aluzjami, żartami,

ramones, czy nieśmiertelny przebój Wings

że stanie się też przebojem dla dorosłych. Od

Paula McCartneya „Live And Let Die”.

kilku dni na ekranach polskich kin gości
„Shrek Trzeci” w reżyserii Chrisa Millera. To

dobry produkt.

majstersztyk reżysera, scenarzystów i ścieżki
Reżyseria: Gore Verbinski

Rozsądne wymagania sprzętowe:

Scenariusz: Terry Rossio

Procesor – Pentium 4 2.8Ghz or Athlon 2800+ CPU

Zdjęcia: Dariusz Wolski

Pamięć – 1GB RAM

Muzyka: Hans Zimmer

Grafika – Grahics Card: GeForce 6600/Radeon X1300

Czas trwania: 168’

dźwiękowej.

„Shrek Trzeci”

HDD – 1.5 GB

jas
PS Romans w kostnicy… czemu nie?
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nów.

Raz, dwa i trzy, i mało...

jakie się pojawiły, choć widać, że środków powinno wystarczyć na
jas

seksualnego, demoralizacji, pedofilii, zabobo-

Od razu słychać też charakterystyczne głosy Macy Gray czy Fergie „Baracuda”.
Ścieżka dźwiękowa to równy majstersztyk,
jak i clay film, ze zwieńczeniem „Thank You

Do trzeciej części przygód ogra twórcy się-

(Falletin Me Be Mice Elf Again) Eddiego

gnęli pełną garścią do przebojów. Nagroma-

Murphy i Antonio Banderasem w głosach

dzenie cytatów filmowych, muzycznych nie

głównych. To nie jest wcale ani ryk osła, ani

przeszkadza, i chyba tyko w tym filmie pio-

miauczenie kota. Sprawdźcie.

senka z „Królewny Śnieżki” bez zgrzytu przechodzi w „Imigrant Song” Led Zeppelin.

Paweł Chowaniec
Radio Planeta FM
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OD(GŁOS)Y SPORTU

OD(GŁOS)Y SPORTU
Dobiegły końca długofalowe mistrzostwa
Oświęcimia w brydżu sportowym

Przez dziesięć
miesięcy

„Klubowicze”
z Menago prowadzą
w rozgrywkach
amatorskiej ligi
piłkarskiej
Fot. (zyg)

Oświęcimianin – Zdzisław Wróbel
wywalczył mistrzowski tytuł w długofalowych rozgrywkach brydża sportowego. To efekt dziesięciomiesięcznej
rywalizacji w Oświęcimskim Centrum
Kultury.
– Gościliśmy nie tylko brydżystów
z Małopolski, ale i Śląska – mówi dy-

Mistrzostwa ziemi oświęcimskiej w Oyama Karate Kata

Pod dyktando gospodarzy

Piłkarski „Puchar Lata” amatorów dla Sharków

Groźne Rekiny

rektor długofalowych mistrzostw
Oświęcimia w brydżu sportowym, Albert Bartosz.

Mistrzostwa ziemi oświęcimskiej
w Oyama Karate Kata zgromadziły
na starcie blisko stu uczestników
Fot. (zyg)

Aż czternaście medali wywalczyli

technikiem wśród dziewcząt, a w tej

Medaliści mistrzostw ziemi oświęcim-

Po zwycięstwie w finale nad Skor-

seriach gier Menago ma na swoim kon-

reprezentanci Oświęcimskiego Klubu

samej kategorii chłopców nagrodę ode-

skiej w Oyama Karate Kata:

pionami Marfliz 2:0, piłkarski „Puchar

cie 33 punkty i o jeden wyprzedza Club

Karate podczas turnieju ziemi oświęcim-

brał, reprezentujący Łask, Szymon Fur-

– Turnieje rozgrywane były na za-

Lata” amatorów zdobył zespół Sharks.

High Way. 32 „oczka” zgromadzili tak-

skiej w Oyama Karate Kata. Podopiecz-

mańczyk – informuje trener oświęcim-

kategoria pierwszak – 1. Samuel Lasota

pis maksowy. Każdy z zawodników

Tym samym, Skorpionom nie udało się

że futboliści Antidotum, ale mają o je-

ni sensei Mariusza Pawlusa (3 dan)

skich karateków, Mariusz Pawlus. –

(Oświęcim), 2. Mateusz Hatyszyn

musiał zagrać przynajmniej w dwóch

obronić pucharu wywalczonego w ubie-

den mecz rozegrany więcej. Triumfato-

i sensei Tadeusza Bednarczyka (3 dan)

Chciałbym podziękować firmom

(Oświęcim), 3. Kacper Kasperek (Andry-

turniejach w miesiącu i być klasyfiko-

głym roku. Organizatorem turnieju było

rzy „Pucharu Lata” – Sharks zajmują

zdominowali zawody, które rozegrano

Sewera i Dobromir, a także Leszkowi

chów) i Agata Kaczmarzyk (Oświęcim),

wanym w ośmiu z dziesięciu miesięcy

Oświęcimskie Stowarzyszenie Sportu

czwarte miejsce ze stratą czterech punk-

w hali sportowej Powiatowego Zespołu

Kraszewskiemu, którzy ufundowali pu-

kategoria dziecko – 1. Roksana Kauder

rozgrywkowych. Ostatecznie do tur-

Amatorskiego.

tów do lidera. W klasyfikacji najskutecz-

Szkół nr 2 w Oświęcimiu.

chary i medale. Nasz wynik medalowy

(Lubliniec), 2. Maciej Wajda (Katowice),

nieju długofalowego zaliczono wystę-

W zawodach wystartowało dwana-

niejszych prowadzi Łukasz Olejarz

W turnieju wzięło udział 96 młodych

mówi sam za siebie. Dowodzi, że dys-

3. Przemysław Majkut (Oświęcim)

py 21 brydżystów. Zawody zorganizo-

ście amatorskich drużyn, które podzie-

(Club High Way) z dorobkiem 23 goli.

zawodniczek i zawodników z Oświęci-

ponujemy zespołem o olbrzymim po-

i Kacper Cieńkosz (Brzeszcze), katego-

wał Uczniowski Klub Sportowy Jocker,

lono na trzy grupy. Osiem najlepszych

Kolejne miejsca zajmują: Dariusz Sater-

mia, Brzeszcz, Łaska, Sosnowca, Olku-

tencjale. Znakomicie zaprezentowała

ria młodzik – 1. Mateusz Zoń (Olkusz),

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

awansowało do finałów. Już w ćwierćfi-

nus (Club High Way) – 22 gole, Mariusz

sza, Krakowa, Katowic, Andrychowa,

się 13–letnia Magda Kraszewska, wy-

2. Karolina Lipowska (Łask), 3. Weroni-

oraz Oświęcimskie Centrum Kultury.

nałach z turnieju wyeliminowany został

Obstarczyk (Ara) – 19, Bartosz Ptak

Brzeszcz i Oświęcimia.

grywając wśród kadetek i juniorek.

ka Karolak (Łask) i Ewa Kania (Lubli-

Kolejne mistrzostwa Oświęcimia

mistrz (Club High Way) i wicemistrz

(Radko Przeciszów) – 14, Łukasz Gaj

– Nagrodziliśmy najlepszych kara-

Wykazała się dużą odpornością psy-

niec), kategoria kadet – 1. Magdalena

w brydżu sportowym rozpoczną się już

(Menago) sezonu halowego. „Klubowi-

(Elektrozłom) – 13 i Paweł Mordan (Me-

teków w trzech kategoriach. Spośród

chiczną i nie tylko zachwyciła swoją

Kraszewska (Oświęcim), 2. Szymon Fur-

we wrześniu – dodaje Albert Bartosz.

cze” z Menago odpadli po porażce z Re-

nago) – 12, Dawid Szczepanik (Marfliz

wszystkich wybraliśmy oświęcimianina

postawą sędziów, ale i licznie zgroma-

mańczyk (Łask), 3. Przemysław Cień-

kinami, a Club High Way nieoczekiwa-

Skorpion) i Grzegorz Urbańczyk

Adama Kusia. Sosnowiczanka – Klau-

dzonych kibiców karate – powiedział

kosz (Brzeszcze) i Klaudia Malinowska

Wyniki długofalowych mistrzostw

nie uległ Gibonom. W jednym ze spotkań

(Sharks) – po 10, Sebastian Pióro (Beto-

dia Zdrada uznana została najlepszym

Mariusz Pawlus.

(Łask), kategoria juniorki – 1. Magda-

Oświęcimia w brydżu sportowym:

ćwierćfinałowych o awansie do dalszej

niarnia Rajsko) i Mariusz Rusinek

lena Kraszewska (Oświęcim), 2. Klau-

fazy turnieju musiały decydować rzuty

(Sharks) – po 9, Tomasz Bochenek (Me-

dia Zdrada (Sosnowiec), 3. Paulina So-

1. Wróbel (62,386 procent), 2. Oleksy

karne. Więcej zimnej krwi przy stałych

nago), Andrzej Cinal (Ara) i Krzysztof

bańska (Oświęcim) i Anna Wojdyło

(61,646), 3. Wąsik (60,106), 4. Doległo

fragmentach gry zachowali piłkarze Be-

Holzman (Gibon Squad) – po 8 goli.

(Oświęcim), kategoria juniorzy – 1.

(59,961), 5. Janeczko (59,335), 6. Wro-

toniarni Rajsko, którzy pokonali oświę-

Ćwierćfinały „Pucharu Lata”: Ara –

Łukasz Zyguła (Sosnowiec), 2. Adam

na (58,266), 7. Zemła (57,293), 8. Jurec-

cimską Straż Pożarną. W półfinale Raj-

Marfliz Skorpion 0:1, Sharks – Mena-

Kuś (Oświęcim), 3. Paweł Smółka

ki (57,277), 9. Janicki (57,271), 10. Bar-

sko trafiło na Skorpionów i znowu doszło

go 2:1, Club High Way – Gibon Squad

(Oświęcim) i Bartosz Pajdak (Sosno-

tosz (55,758), 11. Kostek (55,071), 12.

do serii karnych, ale tym razem lepsi byli

1:3, Betoniarnia Rajsko – Straż Pożarna

wiec), kategoria juniorki starsze – 1.

Papierz (54,678), 13. Żywioł (54,216),

zawodnicy Marfliz. Ci z kolei w finale

Oświęcim 2:2 (2:0 w rzutach karnych),

Karolina Kubiak (Łask), 2. Karolina Lis

14. Bigaj (53,976), 15. Gawron (53,967),

musieli uznać wyższość Sharków. Kró-

półfinały: Marfliz Skorpion – Betoniar-

(Olkusz), 3. Monika Paszek (Oświęcim)

16. Harmata (53,964), 17. Bieniasz

lem strzelców „Pucharu Lata” został

nia Rajsko 0:0 (2:1 w rzutach karnych),

(52,699), 18. Grzywacz (51,451), 19.

Wojciech Zięcina z Gibon Squad, a naj-

Sharks – Gibon Squad 3:0, o trzecie

Tomala (51,165), 20. Chromy (50,952),

lepszym bramkarzem turnieju wybrano

miejsce: Betoniarnia Rajsko – Gibon

21. Niegowski (46,806).

Marcina Tomaszka z Betoniarni Rajsko.

Squad 3:0, o pierwsze miejsce: Sharks

(zyg)

W ligowej tabeli na czele najlepszy
duet z zimowego sezonu. Po trzynastu
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– Marfliz Skorpion 2:0.
(zyg)

i Katarzyna Koczor (Oświęcim), kategoOświęcimska
reprezentacja
wywalczyła
czternaście medali.
Fot. (zyg)

ria juniorzy starsi – 1. Szymon Bałaś
(Brzeszcze), 2. Dawid Pawlus (Oświęcim), 3. Adam Bednarczyk (Oświęcim)
i Tomasz Płachta (Andrychów).
(zyg)
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OD(GŁOS)Y SPORTU

OD(GŁOS)Y MIASTA

Z okazji 60-lecia Iskry do Brzezinki przyjechała Szczakowianka Jaworzno

ZUS INFORMUJE

Iwański otworzył
Maciej Iwański, który w tym sezonie

liśmy sporo szczęścia, jednak wcześniej

Nigbor, Daniel Adamczyk, Maciej Iwań-

w barwach lubińskiego Zagłębia sięgnął

nas ono nie rozpieszczało – powiedział

ski – Marcin Krawczyk, Waldemar Kli-

po tytuł mistrza Polski, przyjechał

Grzegorz Pławny.

siak oraz Tomasz Orlicki, Sylwester Brzeziński, Łukasz Baran, Artur Opala, Ad-

do Brzezinki na jubileuszowe obchody
swojego macierzystego klubu. Iskra

ISKRA BRZEZINKA – SZCZAKO-

rian Grzegorzek, Paweł Maciesza, Jakub

Brzezinka świętowała 60–lecie istnienia,

WIANKA JAWORZNO 4:3 (1:1)

Jończyk, Mateusz Gaszczyk.

a głównym punktem uroczystości był

Bramki: 1:0 Iwański 17, 1:1 Sermak

SZCZAKOWIANKA: Konrad Lis – Rafał

towarzyski mecz z III–ligową Szczako-

18, 2:1 Brzeziński 59, 3:1 Klisiak 61,

Skrzypek, Dariusz Boś, Adrian Praż-

wianką Jaworzno.

4:1 Grzegorzek 63, 4:2 Zdun 67,

mowski, Szymon Pieczka – Grzegorz

4:3 Zdun 87. Sędziował Sylwester Kor-

Pacyga, Paweł Sermak, Mateusz Zdun,

Iwańskiego, gościnnie wystąpił Walde-

naszewski z Oświęcimia.

Adam Janeczko – Michał Fuchs, Ma-

mar Klisiak. Właśnie po akcji reprezen-

ISKRA: Rafał Jarosz – Grzegorz Pławny,

riusz Rejdych, Sebastian Chojnowski,

tantów Polski w hokeju na lodzie i piłce

Robert Adamski, Robert Sulka, Mirosław

Adam Rapacz, Kamil Rudnicki.

nożnej gospodarze objęli prowadzenie.

Semik – Przemysław Grzybek, Dariusz

W zespole Iskry, oprócz Macieja

(zyg)

Później Klisiak podwyższył na 3:1, a cały mecz zakończył się wygraną Iskry 4:3.
Z powodu kontuzji nie mógł w tym spotkaniu gościnie wystąpić Andrzej Sermak i Dariusz Kapciński. Ten pierwszy
ma za sobą wiele gier w ekstraklasie
w barwach krakowskiego Hutnika. Dariusz Kapciński również występował
na boiskach najwyższej klasy rozgrywkowej, reprezentując właśnie Szczakowiankę. Kapciński w kolejnym sezonie
zastąpi na ławce trenerskiej Iskry Grzegorza Pławnego.
– Nie mieliśmy problemów z utrzymaniem, ale nie jest to powód do dumy.
Pięć, sześć drużyn z dolnych rejonów

Iskra
Brzezinka
zajęła
miejsce
w środku
stawki
okręgówki
Fot. (zyg)

gały kwestię spadku. Przegraliśmy trzy

W IX Rodzinnym Rajdzie Rowero-

Grażyna Jakubowska, III miejsce –

wym wzięło udział około 900 osób.

Agnieszka Oniszewska; mężczyźni: I

Rajd przejechał trasą, która liczyła 29

miejsce – Piotr Szwed, II miejsce –

km. Z Oświęcimia rowerzyści wyru-

Marek Książek , III miejsce – Krzysz-

szyli w kierunku półmetka wyznaczo-

tofHuk

nego w Woli, by po krótkim odpoczyn-

slalom – kl. I-III dziewczynki: I

ku wrócić do grodu nad Sołą. Na me-

miejsce – Karolina Tomska, II miejsce

cie, na stadionie Miejskiego Ośrodka

– Marzena Cieniawska, III miejsce –

Sportu i Rekreacji przygotowano dla

Katarzyna Oniszczuk, IV miejsce – Do-

miłośników dwukołowców różnorakie

minika Płachta; poza kategorią wy-

konkursy.

startowały dziewczynki lat 5: Paulina
Stachura, Izabela Gryzenko

Najstarszy uczestnik – Jan Kosek

Łuk i strzała – rywalizacja doskonała

(rocznik 1922)
Najmłodszy uczestnik – Martyna
Gajek (29.08.2006)

pierwsze mecze i było wiadomo, że nie
będziemy się liczyli w walce o dwa pre-

Oświęcimska Szkoła Podstawowa nr

Justyna Januszyk, a trzecie przypadło

miowane awansem miejsca. Po fatalnym

1 była gospodarzem finałowej rywaliza-

Katarzynie Kolasie. Natomiast wśród

początku zdołaliśmy się otrząsnąć.

cji Oświęcimskiej Ligi Łuczniczej Klas

chłopców pierwsze miejsce zajął Artur

Punktów zaczęło przybywać i podniosło

III Szkół Podstawowych. Do konkursu

Płonka, drugie Filip Nykiel, a trzecie

się morale zespołu. Prawdziwym testem

przystąpili zawodnicy z dziewięciu

Borys Pietkiewicz.

prawdy miały być mecze z liderem i wi-

szkół, a poszczególne reprezentacje li-

celiderem. Pozostał niesmak, bo mieli-

czyły po sześć osób.

Na zwycięzców ligi łuczniczej czekał
puchar ufundowany przez Barbarę Ro-

śmy po nich pretensje do sędziów. Póź-

– Klasyfikacja drużynowa zawodów

kowską, dyrektor Zarządu Szkół i Przed-

niej przyszła klęska w meczu z Halnia-

przedstawia się następująco: miejsce I

szkoli Miejskich, który otrzymali zwy-

kiem, ale sezon zamknęliśmy miłym

– SP 1 Oświęcim, II – Poręba, III – Wło-

cięzcy zawodnicy z SP 1 w Oświęcimiu.

akcentem. Wygraliśmy na wyjeździe

sienica – wymienia Marek Kocurek, pre-

Przewidziano też puchar prezesa UKS

ze Spójnią Osiek–Zimnodół, a to nie-

zes UKS „Kadet”. – Najlepszą młodą

„Kadet” Marka Kocurka, który zdobyła

zwykle groźny zespół na własnym

łuczniczką okazała się Małgorzata Me-

najliczniejsza reprezentacja w lidze (61

obiekcie. Akurat w tym spotkaniu mie-

tyk, na drugim miejscu uplasowała się

zawodników) z oświęcimskiej SP 9.
Kliw
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Żółty rajd

Laureaci konkursów:

tabeli zdecydowanie odstawało od pozostałych i to one między sobą rozstrzy-

„ZUS dla Ciebie” również przez wakacje
Program telewizyjny „ZUS dla Ciebie” przez
całe wakacje będzie ukazywał się na antenie
TVP 1 we wtorki o godz. 11.35.
Program ma charakter poradnikowo-edukacyjny, w którym omawiane są sprawy dotyczące
płatników składek, emerytów, rencistów i
innych ubezpieczonych. Po każdej emisji ekspert ZUS, odpowiada telefonicznie na pytania
telewidzów. Uzupełnieniem programów emitowanych w telewizji jest strona internetowa
http://zusdlaciebie.tvp.pl, na której znaleźć
można dodatkowe wyjaśnienia i porady ekspertów ZUS oraz odpowiedzi na pytania widzów.
Program z cyklu „ZUS dla Ciebie” nadawany
jest również w I Programie Polskiego Radia. W
czasie wakacji dzień i godzina emisji nie zmieniają się – audycji słuchać można w każdą
środę o godz. 12.45.

Najmłodszy, który samodzielnie

kl. I-III chłopcy: I miejsce – Kacper Ćwiękała, II miejsce – Kacper
Kruk, III miejsce – Dominik Gajek, IV
miejsce – Patryk Holik, V miejsce –
Przemysław Kruk, VI miejsce – Dawid
Babiuch

przejechał trasę – AndrzejAugustyn(23.09.2002)
Najliczniejsza rodzina – rodzina
Przewoźnik/Augustyn – 9 osób
Najliczniejsza grupa zorganizowana – grupa z osiedla Chemików – 21
osób

kl. IV-VI dziewczynki: I miejsce –
Klaudia Gzela, II miejsce – Patrycja Gajek, III miejsce – Natalia Grądalska, IV
miejsce – Gabriela Chrobak, V miejsce –
Ewelina Pagacz, VI miejsce – Iza Kubarek
kl. IV-VI chłopcy: I miejsce – Ma-

Najbezpieczniej ubrane dziecko:

riusz Iskierka, II miejsce – Witold

Karolina Madej, Szymon Piskorz,

Łazarz, III miejsce – Wojtek Siarek, IV

Magda Knapek, Krzysiu Matuszek,

miejsce – Kamil Chrobak, V miejsce –

Dawid Błachut, Dominika Wądrzyk,

Kamil Siarek, VI miejsce – Dawid Bu-

Adam Stawowczyk, Jakub Kijak

kała

Rzut „jaśkiem” – kobiety: I miej-

maki

Kwoty i wskaźniki ZUS
1)Od 1 czerwca 2007 r. do 31 sierpnia 2007 r.
kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 5.418,28 zł.
2)Od 1 czerwca 2007 r. do 31 sierpnia 2007 r.
kwota przychodu odpowiadająca 30 proc.
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I
kwartał 2007 r. ogłoszonego do celów emerytalnych wynosi 812,80 zł.
3)Kwoty przychodu odpowiadające 70 proc. i
130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2007 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu
emerytur i rent. Od 1 czerwca 2007 r. do 31
sierpnia 2007 r. kwoty te wynoszą:
a)70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2007 r. –
1.896,40 zł.
b)130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2007 r. –
3.521,90 zł.
4)Od1 lipca 2007 r. do 30 września 2007r
wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego wynosi 4,38 proc.
5)Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru
zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia
świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale
2007 r. wynosi 109,9 proc.

sce – Janina Rochowiak, II miejsce –
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O(GŁOS)ZENIA

44. Tydzień
Kultury Beskidzkiej

OGŁOSZENIA DROBNE
Praca dla agentów ochrony, niekaralność.
Tel. 0/509 285 355, rcichoń@g-1group.com.pl
Dyrekcja Gimnazjum nr 1 im. Karola Wierzgonia
w Bieruniu przy ul. Warszawskiej 294 zatrudni
nauczyciela wychowania fizycznego – instruk-

PROGRAM

tora siatkówki (10 godzin).
Kontakt: tel. 032 216 21 38

KONCERTÓW

– ESTRADA W OŚWIĘCIMIU –
28 LIPCA – 5 SIERPNIA 2007
GODZ. 18:00

Dam pracę!
Firma zatrudni stolarza. Doświadczenie mile widziane.
Wysokie zarobki. Praca na terenie Podhala (okolice
Rabki-Zdrój). Możliwość zakwaterowania.
Kontakt: 0/698 688 132

KRZYŻÓWKA NR 7/07

kupon

7

Poziomo:

Pionowo:

1.1.Instrument dęty;

A)Brekinia, parkowe

2.Włókno z Torunia;

drzewo; * Ptak łowny;

* Na niej artysta;

B)Mama i tata;

3.Dynastia panująca w

C)Najlepszy w jakiejś

Angli;

dziedzinie;

4.Krewny w linii prostej;

* Zakuty w zbroję;

* Naleśnik do barszczu;

D)Generał w marynarce;

5.Grzyb jak kuzynka so-

E)Argentyńska nizina;

koła;

* Niemowlę;

6.Świt;

F)Miejsce wymiany wa-

* Przyjaźń, zgoda;

lut;

7.Flejtuch, brudas;

G)Sucha gałązka;

8.Miasto nad Zatoką

* Mierzy gęstość moczu;

Perską;

H)Może być na cztery

* Japoński motor;

koła;

9.Tomahawk Indianina;

I)Matematyczne do roz-

10.Mebel urzędnika;

wiązania;

* Burza na morzu;

* Wyjście wojska;

11.Czerwononosy reni-

J)Mieszkaniec Podhala;

fer;

K)Sztuczna do dializy;

12.W ręce króla;

* Zapaleniec, maniak;

13.Amerykański wodzi-

L)Rzeka w Hadesie;

rej;

Ł) Słynny Wit;

14.Kończy się zgonem;

M) Przedmiot dyskusji;

15.Imitacja skóry;

N) Słodki, leśny owoc;

16.Jezioro na Pojezierzu

O) Wełna z kóz angor-

Iławskim;

skich;

17.Mięso w sukience;

P) Buddyjska modlitwa.

28 lipca – sobota
DOLINA SOŁY z Oświęcimia
KOTARZANIE z Brennej
AUC FOLKLORE TROUPE z Kairu (Egipt)
ONDRASZEK ze Szczyrku
SLOBODA ze Stawropola (Rosja)
29 lipca – niedziela
MAŁE HAJDUKI z Oświęcimia
KĘTY z Kęt
ALTENBERGER GRANIT z Altenberg (Austria)
FALE BAJKAŁU z Ułan-Ude (Buriacja – Rosja)
ZIEMIA ŻYWIECKA z Żywca
HEMUS z Vracy (Bułgaria)
30 lipca – poniedziałek
DOLINA NOWEGO SOŁOŃCA ze Złotnika
LOUS TCHANQUES CHALOSSE z Montfort en
Chalosse (Francja)
BESKID z Bielska-Białej
IZVOR z Velikej Krasnej (Serbia)

Projekt
zrealizowano
przy wsparciu
finansowym
Województwa
Małopolskiego

31 lipca – wtorek
CZANTORIA z Lesznej Górnej
GASTAUTA z Rokiškis (Litwa)
BAZUNY z Żukowa
ZESPÓŁ CHIŃSKICH SZTUK TAŃCA z Tajpej

3 sierpnia – piątek
BOJSZOWIANIE z Bojszów
LES BONS DIABLES z Laval (Kanada)
DĄBCZAKI z Międzychodu
TENA z Djakova (Chorwacja)

1 sierpnia – środa
LUBLIN z Lublina
GYMNIK z Bratysławy (Słowacja)
HAJDUKI z Oświęcimia
FANTEZJA z Kiszyniowa (Mołdawia)

4 sierpnia – sobota
GOCE DELÈEV z Drugova (Macedonia)
HULAJNIKI z Milówki
JASÉNKA z Vsetina (Czechy)
MIETNIOWIACY z Mietniowa
Gość TKB: Grupa Folkowa REDLIN

2 sierpnia – czwartek
POLANCZA z Polanki Wielkiej
CORALE RODODENDRO z Lanzo Torinese
(Włochy)
KARPATY z Rzeszowa
ESCOLA DE MÚSICA I DANSES z Palma de
Mallorca (Hiszpania)

5 sierpnia – niedziela
MAGURZANIE z Łodygowic
KÖZGÁZ z Budapesztu (Węgry)
POMORZANIE ze Stramnicy
ŻYWCZANIE z Żywca
CLOG AMERICA z South Jordan (USA)

Sponsorzy TKB w Oświęcimiu:

Litery uporządkowane od 1 do 20 utworzą rozwiązanie, na które wraz z kuponem nr 7 czekamy do 6 sierpnia 2007 r. Prawidłowe rozwiąznie krzyżówki z poprzedniego numeru brzmi: „Szczodry nie
żebrze”. Nagrodę pieniężną w wysokości 40 zł wylosowała pani Elżbieta Krystian z Oświęcimia. Gratulujemy! Odbiór nagród do 30 dni od dnia ukazania się wyników losowania.
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Starostwo Powiatowe
w Oświęcimiu
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FESTIWAL KULTUR – SPOTKANIE Z LITWĄ

Fot: M. Kamiński

Organizator:
Fundacja na rzecz
Międzynarodowego
Domu Spotkań
w Oświęcimiu,
Ambasada Republiki
Litewskiej
w Rzeczypospolitej
Polskiej,
Starostwo
Powiatowe
w Oświęcimiu
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