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Wewnêtrzne pejza¿e

Pokazowa lekcja rytmiki

Owiêcim miastem pokoju

Festiwalowe prezentacje

Taneczna rewia

Uwaga byli i obecni
Mieszkañcy Owiêcimia!

Pilnie poszukujemy fotografii, pami¹tek, pocztówek dotycz¹cych ¿ycia
religijnego i wieckiego spo³ecznoci ¿ydowskiej w Owiêcimiu przed II
wojn¹ wiatow¹, jak i osobistych wspomnieñ i relacji oraz innych przedmiotów zwi¹zanych z tym okresem i tematyk¹. Wy¿ej wymienione przedmioty oraz przekazy ustne bêd¹ wykorzystywane w organizowanej przez
Fundacjê Edukacyjne Centrum ¯ydowskie i Auschwitz Jewish Center
Foundation wystawie, w budynku synagogi w Owiêcimiu.
Fundacja podjê³a siê renowacji jedynej ocala³ej w Owiêcimiu synagogi na u¿ytek zwiedzaj¹cych z ca³ego wiata.
Wszystkie zg³oszone materia³y zostan¹ sfotografowane, a nastêpnie
zwrócone do w³aciciela. Pochodzenie eksponatów bêdzie na ¿yczenie
zaznaczone lub zastrze¿one.
Kontakt w Polsce: tel. 0602-869-390 lub e-mail: ariel@pik-net.pl,
w USA: Nadine Greenfield, 36 W. 44th Street, Suite 310, New York, NY
10036, tel. 212-575-1050, e-mail: ngreenfield @ajcf.org.
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Elementarz II
zakoñczony

400 uczniów z owiêcimskich szkó³ podstawowych oraz gimnazjów wziê³o udzia³ w Elementarzu II, czyli programie siedmiu kroków.
Uroczyste zakoñczenie programu oraz rozdanie nagród dla najaktywniejszych uczestników
odby³o siê w Szkole Podstawowej nr 1. Dzieci z
Miêdzyszkolnej wietlicy Terapeutycznej zaprezentowa³y spektakl pt  Mój ma³y domek.
Elementarz jest programem profilaktyki
alkoholowej, prowadzonym w ramach Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych. Zajêcia prowadzone s¹
z dzieæmi, rodzicami oraz nauczycielami.
- Elementarz II pe³ni rolê edukacyjn¹, dostarcza bowiem podstawowych informacji o alkoholu i innych u¿ywkach. Wskazuje na mo¿liwoci ich unikania oraz lansuje zasady zdrowego stylu ¿ycia  mówi Katarzyna Tar³owska z
Wydzia³u Spraw Obywatelskich, koordynatorka
projektu.- Cieszy nas, ¿e z roku na rok zwiêksza
siê iloæ uczestników programu. Prowadzimy
go w Owiêcimiu od 1994 roku. Na wymierne
efekty trzeba bêdzie jeszcze poczekaæ. Jak
wskazuj¹ badania przeprowadzone w USA, poziom wiadomoci m³odych ludzi o u¿ywkach i
ich wp³ywie na organizm zwiêkszy³ siê dopiero
po 19 latach dodaje.
Sekretarz Miasta, Maria Pêdrak wrêczy³a
nagrody 34 dzieciom, które prawid³owo rozwi¹za³y krzy¿ówkê programu Elementarz. Ponadto
w og³oszonym konkursie na plakat o tematyce
alkoholowej nagrodê otrzyma³ Marcin Z¹bek
uczeñ SP nr 1. Nagrody w dziedzinie prac zespo³owych otrzyma³y dzieci ze Specjalnego
Orodka Szkolno-Wychowawczego i Miêdzyszkolnej wietlicy Terapeutycznej.
(K)

Nowe pojemniki

W piêciu punktach miasta, na pocz¹tku lipca, pojawi¹ siê nowe pojemniki na makulaturê.
Pojemniki koloru niebieskiego z napisem makulatura , ustawione zostan¹ przy ulicy Bema,
Szpitalnej, Budowlanych, przy blokach administrowanych przez Zarz¹d Budynków Mieszkalnych oraz 3 Maja, Szpitalnej, przy budynkach
Spó³dzielni Mieszkaniowej  Budowlanka. Kontenery na makulaturê o pojemnoci 7 m szeciennych przeznaczone s¹ miedzy innymi do
sk³adowania du¿ych, tekturowych kartonów.
Koszt ich zakupu wyniós³ 1310,00 z³ i zosta³
pokryty ze rodków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.
(K)

XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ

Podczas XXXI sesji Rady Miasta, która
odby³a siê w dniu 28 czerwca, radni wys³uchali
m. in.sprawozdania z wdra¿ania reformy systemu edukacji w gminie miejskiej Owiêcim. Zosta³o ono przedstawione przez Barbarê Rokowsk¹, dyrektora Zespo³u Szkó³ i Przedszkoli Miejskich. Stwierdzono w nim, ¿e wprowadzanie
reformy przebiega prawid³owo, zgodnie z harmonogramem realizacji zadañ zaplanowanych
przez MEN. Pozytywn¹ ocenê uzyska³a praca
zespo³u ds. koordynacji zatrudnienia. Uznano
tak¿e, ¿e fundusze przyznane na finansowanie
reformy zosta³y spo¿ytkowane prawid³owo.
Poruszona w dyskusji kwestia wyrównañ i podwy¿ek p³ac dla nauczycieli pozosta³a na razie
nierozstrzygniêta.
Jednym z punktów obrad by³o podjêcie
uchwa³y dotycz¹cej ustalenia zasad wynajmowania i wydzier¿awiania pomieszczeñ w budynkach Zak³adu Lecznictwa Ambulatoryjnego w
Owiêcimiu. W uzasadnieniu projektu uchwa³y
podano, ¿e wynajêcie wolnych pomieszczeñ
umo¿liwi uzyskanie nowych rodków na dzia³alnoæ Zak³adu. Paragraf pierwszy projektu
uchwa³y przewidywa³, ¿e mog¹ one byæ wynajmowane lub wydzier¿awiane na: 1.prowadzenie prywatnych gabinetów lekarskich i innej
dzia³alnoci us³ugowej, 2.apteki, 3.mieszkania

Istotne dla mieszkañców Owiêcimia by³o
przyjêcie uchwa³y dotycz¹cej wyprowadzenia
autobusów MZK i busów z placu Kociuszki.
Problem ten znany jest owiêcimianom nie od
dzi, jednak nie zosta³ jak dot¹d rozwi¹zany z
powodu braku miejsca na lokalizacjê postoju.
Wed³ug przyjêtej uchwa³y autobusy znikn¹ z
placu Kociuszki do koñca roku 2001. Cel ten
zostanie osi¹gniêty przez zmianê przebiegu linii podmiejskich, wykorzystanie istniej¹cych pêtli
autobusowych i dojazdów do zajezdni.
-Plac Kociuszki jest w tej chwili nieeleganckim, nieestetycznym miejscem w Owiêcimu.
Po wyprowadzeniu autobusów i w³aciwym zagospodarowaniu mo¿e byæ ciekawym miejscem
dla zwiedzaj¹cych turystów, miejscem spacerów oraz wizytówk¹ miasta-powiedzia³ radny
Mieczys³aw Ficek.
(joak)

Wêdruj dolin¹ So³y

Przewodnik po cie¿ce dydaktycznej ilustruj¹cy i omawiaj¹cy zespó³ przyrodniczo- krajobrazowy doliny rzeki So³y mo¿na ju¿ zakupiæ
w ksiêgarniach.
- Opracowanie zosta³o przygotowane g³ównie z myl¹ o m³odzie¿y szkolnej, ale korzystaæ
mog¹ z niego wszystkie osoby zainteresowane
pog³êbianiem swojej wiedzy i poznawaniem otaczaj¹cej nas przyrody. Autorzy ksi¹¿ki- Jan ¯arnowiec i Aleksander Herczek- pracownicy naukowi Politechniki £ódzkiej i Uniwersytetu l¹skiego nie zapomnieli o nauczycielach biologii i
geografii, zamieszczaj¹c kilkanacie propozycji
zajêæ lekcyjnych, które pedagodzy mog¹ przeprowadziæ w terenie- powiedzia³ wiceprezes Towarzystwa na rzecz Ziemi, koordynator kampanii Chroñmy dzik¹ So³ê, Robert Wawrêty.

UWAGA!!!

Pierwsze trzy osoby, które zg³osz¹ siê
do redakcji G³osu Ziemi Owiêcimskiej
w poniedzia³ek, 3 lipca
otrzymaj¹ egzemplarze przewodnika
Dolina rzeki So³y. Redakcja jest
czynna od godz. 9.30.
ZAPRASZAMY!

Szlakiem trzech zapór

Po raz kolejny w Owiêcimiu odbêdzie siê
zakoñczenie Ogólnopolskiego Sp³ywu Kajakowego Trzech Zapór. Tradycyjnie imprezê obj¹³ patronatem prezydent Owiêcimia. Sp³yw,
który ma charakter imprezy rodzinnej, zaczyna
siê w Por¹bce 1 lipca. Zakoñczenie, podczas
którego rozdane zostan¹ nagrody, zaplanowano na dzieñ póniej. Uroczystoæ odbêdzie siê
na placu przy ulicy Bulwary. Nagrodê oraz Puchar dla najlepszej dru¿yny ufundowa³ prezydent Józef Krawczyk. Organizatorem XXXIV
ju¿ sp³ywu jest TKKF Motor, dzia³aj¹cy przy
Wytwórni Silników Wysokoprê¿nych  Andoria 
z Andrychowa.
(K)

pracowników s³u¿by zdrowia 4.na cele pomocy
spo³ecznej. Kontrowersje Komisji Prawa wzbudzi³ punkt trzeci, jednak wniosek o jego wykrelenie zosta³ odrzucony. Zarz¹d Miasta wprowadzi³ autopoprawkê do projektu, w której okrelono, ¿e w przypadku wynajmowania lub wydzier¿awiania pomieszczeñ ZLA na cele mieszkalne i pomocy spo³ecznej nie jest wymagana
procedura przetargowa.

* komputery

* sieci komputerowe
* ochrona mienia
* systemy alarmowe

* telewizja przemys³owa

Inicjatorzy projektu polecaj¹ wszystkim
przejcie tej nadzwyczaj malowniczej i bogatej
pod wzglêdem przyrodniczym trasy, namawiaj¹
do wycieczek i zajêæ terenowych, podczas których mo¿na zapoznaæ siê z ró¿norodnymi ekosystemami (stawowym, rzecznym, ³¹kowym i
lenym) oraz poznaæ strategie ¿yciowe i przystosowania ekologiczne rolin i zwierz¹t wchodz¹cych w sk³ad biocenoz.
-Referat Ochrony rodowiska UM w Owiêcimiu zdeklarowa³ siê, ¿e w nadchodz¹cym roku
cie¿ka zostanie trwale oznakowana w terenie.
Bêdzie podzielona na 7 odcinków oraz 7 stanowisk obserwacyjnych- doda³ Robert Wawrêty.

SPROSTOWANIE

/MB

W ostatnim numerze GZO w tekcie
pt.Prywatyzacja ZUK-u b³êdnie podalimy ,
i¿ prywatyzacja umo¿liwi przeniesienie bazy
z Bulowic na ulicê Bema. Chodzi³o oczywicie o oddzia³ znajduj¹cy siê przy ulicy Bulwary. Pana Janusza Chwieruta oraz wszystkich
czytelników gor¹co przepraszamy. Redakcja

32  600 Owiêcim, ul. Konarskiego 5
(0 33) 844 14 70, 844 08 78
844 04 78, fax 844 24 44

* kontrola dostêpu

* monitoring radiowy i telefoniczny
* sprzeda¿ urz¹dzeñ

* profesjonalne doradztwo,
projektowanie, monta¿

Pod znakiem remontów
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Nowy wizerunek
placu Kociuszki

tem dekoracyjnym bêdzie równie¿ nowe owietlenie. Przed pomnikiem pojawiæ siê ma dodatkowa p³yta marmurowa. Aby ograniczyæ koszty
-Kiedy prace modernizacyjne placu Ko- projektanci zak³adaj¹ po³o¿enie nowej naciuszki zostan¹ ukoñczone, s¹dzê, ¿e bêdzie wierzchni na ju¿ istniej¹cej, wczeniej konieczto naj³adniejsze miejsce w miecie- zapewnia ne jednak bêdzie odwodnienie terenu.
prezydent miasta, Józef Krawczyk.
G³ówny projektant firmy Stanis³aw Lessaer,
Pod koniec lipca bêdzie gotowy projekt zadeklarowa³ przygotowanie przez studentów
budowlany planu i wycena inwestycji, któr¹ V roku Politechniki Gliwickiej prac dyplomowych,
opracowuje firma P.A. Nova z Gliwic. Firma które by³yby gotowymi koncepcjami zagospoprzed³o¿y³a dwie koncepcje zagospodarowa- darowania placu MZK. Koncepcje uwzglêdniania modernizacji przedpola placu Kociusz- ³yby przewidzian¹ i zatwierdzon¹ przez konserki. Komisja Bud¿etu i Rozwoju Miasta wybra- watora zabytków funkcjê dla tego miejsca- pa³a jeden z nich. Zosta³ on tak¿e zaaprobowa- sa¿ handlowy oraz parking.
ny przez Zarz¹d Miasta.
-Parkingów w naszym miecie nigdy doæ-Koncepcja
twierdzi prezyzak³ada zagodent .-Zamiespodarowanie
rzamy wyproprzedpola placu
wadziæ autobuKociuszki oraz
sy z placu Kodojazdu od strociuszki. Nie
ny kocio³a Sewidzê potrzeby,
rafitek, terenu
aby gromadziæ
od ulicy D¹w centrum miabrowskiego do
sta autokary,
Sienkiewicza i
skoro istnieje
za pomnikiem
zajezdnia przy
do postoju takulicy Leszczyñsówek- inforskiej. Ciê¿ar
muje prezyobs³ugi pasa¿edent. - Projekt
rów korzystaj¹nawi¹zuje do
cych z us³ug
istniej¹cej geoMZK, przejm¹
metrii przedpola
przystanki.
z
bocznymi
Przygotoprzejciami do
wanie koncepWyremontowany plac Kociuszki bêdzie doskona³ym
pomnika.
cji modernizacji
miejscem na organizowanie du¿ych, masowych imprez - przedpola plaP l a c
zapewnia
prezydent,
Józef
Krawczyk
Fot.
/MB
ma zostaæ
cu Kociuszki
wy³o¿ony dwukolorow¹ kostk¹ brukow¹ z ele- oraz projektu budowlanego kosztuje bud¿et miamentami ozdobnymi. Projekt zak³ada tak¿e przy- sta oko³o 18 tysiêcy z³otych. Kolejnym etapem
gotowanie specjalnego miejsca na znicze ga- bêdzie zaplanowanie w bud¿ecie miasta na rok
zowe oraz zmianê masztów flagowych. Elemen- 2001 rodków na realizacjê projektu.
/MB

Rewitalizacja Starówki

-Jestemy otwarci na propozycje mieszkañców i gotowi do rozmów z w³acicielami prywatnych kamieniczek w Rynku, odnonie ulg
podatkowych i pomocy w za³atwianiu wszelkich formalnoci dla tych, którzy zdecyduj¹ siê
je wyremontowaæ - zapewni³ prezydent, Józef
Krawczyk.
Remonty kamieniczek w Rynku G³ównym
wci¹¿ trwaj¹. S¹ kontynuacj¹ kompleksowej
akcji, maj¹cej na celu rewitalizacjê owiêcim-

Coraz wiêcej kamieniczek w Rynku poszczyciæ siê mo¿e now¹ elewacj¹ Fot. MB

skiej Starówki, zmierzaj¹cej do jej o¿ywienia
spo³ecznego i gospodarczego . W roku 1999 za
kwotê 139 tys. z³ odnowiono elewacje budynków : Solskiego2, Rynek G³ówny 11, Rynek
G³ówny 2 (Ratusz) oraz Ma³y Rynek 7.
W roku bie¿¹cym na ten cel przeznaczono
kwotê 230 tys. z³. W ramach tych rodków planuje siê odnowiæ elewacje budynków przy ulicach: Piastowskiej 11, Ma³y Rynek 9, Klasztornej 2 oraz Rynek G³ówny 16,18 i19.
Oprócz g³ównych prac, zwi¹zanych z odnawianiem elewacji w budynkach przy ul.: Rynek
G³ówny 19, Piastowska 11 i Ma³y Rynek 9, dodatkowo wymienione zostan¹ wszystkie obróbki blacharskie, czêciowo drzwi wejciowe i stolarka
okienna oraz pokrycia dachowe. Prace renowacyjne zakoñczyæ siê maj¹ do koñca wrzenia./MB

Socjalne lokum

Jeszcze w tym roku kalendarzowym rozpocz¹æ siê ma adaptacja na lokale socjalne budynku przy ul. Stara Droga 8 w Monowicach. Byæ
mo¿e przed zim¹ do szeciu wyremontowanych
mieszkañ, wprowadz¹ siê pierwsze rodziny.
Lista mieszkañców oczekuj¹cych na mieszkanie o obni¿onym standardzie jest bardzo d³uga. Obecnie figuruj¹ na niej 242 rodziny i osoby
samotne. W roku 1999 przeznaczono kwotê 19,5
tys. z³ na opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu u¿ytkowania dawnej szko³y
w Monowicach. W 2000 roku adaptacja budynku na mieszkania socjalne o ³¹cznej powierzchni 279 m kw. zosta³a ujêta w planie zadañ inwestycyjnych ZBM. Na ten cel zabezpieczono w
bud¿ecie 300 tys. z³.
W³adze powa¿nie rozwa¿aj¹ tak¿e pomys³
budowy bloku o czynszu socjalnym.
/ MB

Najlepsi uczniowie

Jak co roku Zarz¹d Szkó³ i Przedszkoli Miejskich zorganizowa³ spotkanie z najlepszymi
uczniami owiêcimskich szkó³ podstawowych i
gimnazjów. Wziê³o w nim udzia³ 49 uczniów,
którzy reprezentowali swoj¹ szko³ê i miasto w
olimpiadach przedmiotowych i sportowych.
Wybitnie uzdolnionych uczniów nagradzali: dyrektor ZSiPM, Barbara Rokowska, wiceprezydent W³odzimierz Paluch oraz przewodnicz¹cy RM Jacek Urbiñski.
Wyró¿niono m.in. podwójnego olimpijczyka
na szczeblu wojewódzkim w dziedzinie chemii i
matematyki, Mateusza Zawadzkiego z ZS nr 1
oraz Annê Grzesiuk ze SP nr 9- laureatkê olimpiady wojewódzkiej z jêzyka polskiego. Nagrodzono tak¿e Katarzynê Gawe³ ze SP nr 11, która reprezentowa³a miasto w olimpiadzie biologicznej i jej szkoln¹ kole¿ankê, laureatkê olimpiady geograficznej- Aleksandrê B³aszczyñsk¹.
Pochwa³y zebrali wszyscy finalici olimpiad
szczebla wojewódzkiego: Marek Piecha z SP nr
4 (geografia), Karolina Kiryjczuk z SP nr 5 (matematyka), Marta Bzibziak z SP 11 (jêzyk polski), Marta Senkowska z SP nr 9 (fizyka i matematyka) wraz z jej szkolnymi kolegami Jakubem
Kum¹ (fizyka i technika) oraz Wojciechem
Ogieg³o ( matematyka i chemia). W finale ma³opolskiej olimpiady w dziedzinie wiedzy biblijnej
znaleli siê ponadto Joanna Piecha z SP nr 4,
Anna Wanat SP nr 9 oraz Izabela Sobanik,
Aleksandra Skupieñ i Pawe³ Jarosz z SP nr 11.
Nie zabrak³o wyrazów uznania dla pedagogów,
którzy opiekuj¹ siê olimpijczykami.
/MB

Piêæ zadañ OSPR

Nak³ady na Owiêcimski Strategiczny Program Rz¹dowy z roku na rok s¹ coraz skromniejsze. W roku 1998 na ten cel przyznano 9
mln, rok póniej ju¿ tylko 5 mln. W tym roku
Zarz¹d Miasta liczy³ na 3,5 mln z³, a otrzyma³
zaledwie1 mln 75 tys. z³. Wraz z zaplanowan¹
w bud¿ecie miasta kwot¹ 1 mln 300 tys., ³¹cznie
na zadania OSPR ma do dyspozycji niewiele
ponad 2,4 mln z³.
W ramach tych rodków 1 mln 250 tys. z³
przeznaczono na prowadzon¹ razem ze starostwem modernizacjê ulic Powstañców l¹skich
oraz Wyzwolenia. W obu przypadkach miasto
wyremontuje kanalizacjê deszczow¹, za powiat czêæ drogow¹. 400 tys. z³ kosztowaæ bêdzie remont elewacji czterech obiektów znajduj¹cych siê na terenie Jednostki Wojskowej. Na
trzech z nich dodatkowo wymienione zostanie
pokrycie dachowe. 550 tys. przeznaczono na
remont kolejnego ju¿ historycznego budynku na
terenie MZK. Prace modernizacyjne zakoñcz¹
siê najprawdopodobniej pod koniec lipca. W
ramach OSPR zrealizowany zostanie projekt wykonawczy k³adki pieszej, która pojawi siê w Parku
Pojednania Narodów, w miejscu dawnego, drewnianego mostu, budowanego przez wiêniów KL.
Dodatkowo na kwotê 20 tys. z³ zostanie
dofinansowana modernizacja ulicy Konopnickiej w zakresie opracowania dokumentacji budowlanej. Jest to zadanie Zarz¹du Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Ustalono z pe³nomocnikiem Piotrem Stachañczykiem, i¿ wszelkie
oszczêdnoci wypracowane przez zarz¹dy wykonuj¹ce zadania w ramach OSPR, przekazane zostan¹ na Park Pojednania Narodów.
/MB
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W 60. rocznicê I transportu wiêniów do KL

NAUKA P£YNIE Z CIERPIENIA

14 czerwca 1940 roku by³ dniem, w którym przyby³ do KL Auschwitz pierwszy oficjalny transport wiêniów. Dzieñ ten uznano za
datê za³o¿enia obozu koncentracyjnego, który z czasem sta³ siê najwiêkszym obozem zag³ady europejskich ¯ydów. Pierwszy transport
sk³ada³ siê z 728 mê¿czyzn - polskich wiêniów politycznych. Przybyli
oni z wiêzienia w Tarnowie, zostali ulokowani w budynku dawnego
Polskiego Monopolu Tytoniowego, który to budynek s¹siaduje z dzisiejszym terenem Pañstwowego Muzeum Auschwitz - Birkenau.
W 60. rocznicê deportacji pierwszego transportu Polaków do
obozu, przywieziona zosta³a z tarnowskiego wiêzienia kostka brukowa.
Stanie siê ona kamieniem wêgielnym Kopca Pamiêci. Kostka zosta³a
powiêcona przez ksiêdza biskupa Tadeusza Rakoczego podczas uroczystej mszy wiêtej, odprawionej w intencji wszystkich ofiar KL Au-

Go³êbie Pokoju

Fot. M. Mordan

schwitz. Po s³owach kap³ana przeka¿cie sobie znak pokoju, wypuszczono 728 go³êbi, symbolizuj¹cych pokojowe przes³anie Owiêcimia.
Wiêniowie, którzy prze¿yli obóz, wziêli udzia³ w uroczystociach. Byli to
m.in. Stanis³aw Ryniak nr 31 - pierwszy zarejestrowany Polak, Kazimierz Albin nr 118 - Prezes Towarzystwa Opieki nad Owiêcimiem,
Jerzy Bielelecki nr 243 - honorowy przewodnicz¹cy Chrzecijañskiego
Stowarzyszenia Rodzin Owiêcimskich, które by³o g³ównym organizatorem rocznicowych obchodów. Polacy byli drug¹, co do liczebnoci, po
¯ydach nacj¹ w Auschwitz. Przyby³o ich do obozu ok. 150 tys., pozosta³o
w nim na zawsze prawie 70 tys. Martyrologiê Polaków przypomnia³
Józef Hordyñski nr 347, cz³onek Zarz¹du ChSRO. Tego nie mo¿na
zapomnieæ - doda³ by³y wiêzieñ. Nie wolno zapomnieæ tak¿e o okupacji
Polski przez ZSRR i o mordach, jakich dopuci³o siê NKWD. Jedn¹ z
ofiar mordu by³ starszy brat J. Hordyñskiego. O drugiej okupacji, o Katyniu napisa³ równie¿ w swoim przes³aniu premier Jerzy Buzek. Przypomnia³ on, ¿e nauka p³ynie z cierpienia.
-Fabryka mierci okaza³a siê nie tylko wstrz¹saj¹c¹ lekcj¹ historii. To tutaj Maksymilian Maria Kolbe zrealizowa³ ewangeliczny idea³
powiêcenia ¿ycia dla innego cz³owieka - powiedzia³ wojewoda ma³opolski, Ryszard Mas³owski. Mimo to Arbeit macht frei na zawsze bêdzie
synonimem upodlenia cz³owieka, niezale¿nie od rasy, wyznania, narodowoci. Na podkrelenie zas³uguj¹ s³owa wojewody l¹skiego, Marka
Kempskiego, który przypomnia³, ¿e bior¹c udzia³ w takich uroczystociach, st¹pamy po prochach...
MiK

Wojewoda l¹ski Marek Kempski (z prawej) wraz z delegacj¹
sk³adaj¹ wi¹zankê pod cian¹ mierci
Fot. MiK

Festiwal i Mityng

W

dniach 15-21 lipca bie¿¹cego roku Owiêcim bêdzie miejscem spotkania dzieci i m³odzie¿y z ró¿nych stron wiata.
Stanie siê to za spraw¹ I Miêdzynarodowego Dzieciêcego Festiwalu
Folklorystycznego, odbywaj¹cego siê pod has³em: Darujmy wiatu pokój.
Festiwal jest ukoronowaniem interdyscyplinarnego, wieloletniego
projektu Forum Dzieciêcych Inicjatyw Pokojowych. Jego celem jest przekazanie wiatu pokojowego przes³ania, wypracowanego przez m³odych
uczestników Forum w Miastach Pokoju w Polsce i na wiecie, poprzez
odwo³anie siê do bogactwa tradycji ludowych ró¿nych narodów. Ideow¹,
intelektualn¹ i artystyczn¹ kulminacj¹ programu bêdzie Mityng, przygotowany przez dzieci i m³odzie¿ w czasie dwudniowych warsztatów artystycznych.
G³ównym organizatorem imprezy jest Owiêcimskie Centrum Kultury, wspó³organizatorami Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Owiêcimskich Inicjatyw Pokojowych w Owiêcimiu, Terenowy Orodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy przy Stowarzyszeniu Romów w Polsce, Zarz¹d Krajowy Komitetu Praw Dziecka i Owiêcimskie Towarzystwo Owiatowe. Osobisty patronat nad Festiwalem obj¹³ Sekretarz Generalny Rady Europy, Walter Schwimmer. Przedsiêwziêciu patronuj¹
równie¿: Marek Nawara - Marsza³ek Województwa Ma³opolskiego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Miêdzynarodowa Rada Stowarzyszeñ
Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Tradycyjnej C.I.O.F.F. i Polskie
Stowarzyszenie Miast Pokoju.
Imprezy festiwalowe bêd¹ odbywa³y siê w OCK, a tak¿e w Kêtach i
Polance Wielkiej. W programie Festiwalu przewidziano wystêpy zaproszonych zespo³ów folklorystycznych z Gruzji, USA, Ukrainy, Macedonii,
Korei, Anglii, Indii i Polski, spotkania z goæmi, w³adzami samorz¹dowymi i sponsorami oraz Apel Pamiêci i wspólne z³o¿enie kwiatów na terenie
Obozu Zag³ady w Brzezince.
Podczas Mityngu spotkaj¹ siê dzieci i m³odzie¿ z polskich Miast
Pokoju, uczestnicy obrad Komisji Dzieciêcej Miêdzynarodowej Rady
Stowarzyszeñ Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Tradycyjnej C.I.O.F.F.,
reprezentuj¹cy sekcje narodowe Argentyny, USA, S³owacji, Belgii i Polski.
W przygotowaniu spotkania pomagaæ im bêd¹ wybitni artyci: Marek
Go³êbiowski, Stanis³aw Nosowicz, W³odzimierz Jasiñski. Podczas
Mityngu z ¿yczeñ nadsy³anych w listach utworzony zostanie £añcuch
Pokoju, który nastêpnie rozpocznie wêdrówkê po wiecie. Przedstawione zostanie tak¿e wspólnie wypracowane przes³anie pokojowe, zawieraj¹ce m.in. listy dzieci uczestnicz¹cych w Forum. Wszyscy gocie
otrzymaj¹ jednodniówkê autorstwa dzieci, popularyzuj¹c¹ ideê Owiêcimia jako Miasta Pokoju.
Gospodarzami koncertów festiwalowych bêd¹ dzieciêce zespo³y folklorystyczne z Owiêcimia, Kêt i Polanki Wielkiej, gospodarzami Mityngu
oko³o stuosobowa grupa cz³onków Forum Dzieciêcych Inicjatyw Pokojowych z Owiêcimia. Wszystkie imprezy festiwalowe s¹ nieodp³atne.
Patronat medialny sprawuj¹: Polskie Radio Kraków, Gazeta Krakowska, Telewizja Lokalna DAMI, Radio CCM oraz G³os Ziemi Owiêcimskiej.

Teraz My

(joak)

Pod koniec lipca uka¿e siê kolejny, trzeci ju¿ numer biuletynu
organizacji spo³ecznych Teraz My, sponsorowanego przez Fundacjê im. Stefana Batorego.
- Jest on adresowany g³ównie do mieszkañców naszego powiatu
oraz organizacji , które podejmuj¹ dzia³ania na rzecz ochrony rodowiska, kultury, osób niepe³nosprawnych, mniejszoci narodowych, obrony
praw dziecka, ochrony i promocji zdrowia - mówi Ewelina £¹cka z Towarzystwa na rzecz Ziemi. Pojawienie siê pisma przynosi korzyci zarówno promuj¹cym siê na jego ³amach organizacjom, jak i lokalnej spo³ecznoci. U³atwia bowiem dostêp do istotnych informacji, na temat tego,
kto i w jaki sposób mo¿e pomóc przy rozwi¹zywaniu najró¿niejszych
problemów, takich jak np. zajêcia pozaszkolne dla m³odzie¿y, leczenie
z uzale¿nieñ, ha³asuj¹ce za oknami samochody itp. Dla organizacji
natomiast szczególnie wa¿ny jest oddwiêk spo³eczny, w tym przede
wszystkim informacja zwrotna od mieszkañców na temat ich aktualnych
potrzeb oraz mo¿liwoæ pozyskania nowych wolontariuszy. W najnowszym numerze bêdzie mo¿na przeczytaæ o Towarzystwie Mi³oników
Zatora, Zrzeszeniu Ludzi z Gór, Towarzystwie na rzecz Ziemi, znajd¹ siê
tam tak¿e porady, jak za³o¿yæ stowarzyszenie.
Biuletyn Teraz My ukazuje siê co dwa miesi¹ce w nak³adzie 2500
\ 3000 egzemplarzy. Jest dostêpny bezp³atnie w bibliotekach, szko³ach
i domach kultury.
(joak)
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1

Juwenalia rozpoczê³y siê przemarszem ¿aków ulicami Owiêcimia

2

Z chwil¹ odebrania klucza od bram miasta
z r¹k prezydenta Józefa Krawczyka,
studenci przejêli w³adzê nad Owiêcimiem

4

5

Ofertê edukacyjn¹ Szkó³ OTO prezentowa³y urodziwe studentki

Ostatecznie tytu³ Najmilszej
zdoby³a Lidia Rembiesa

Stare i nowe w³adze miasta mia³y trudne zadanie
w wyborze najmilszej studentki

3
Foto. M.B

6

Leon wygra³ konkurs na najbardziej
oryginalne przebranie i by³ ozdob¹
pierwszego dnia juwenaliów

7

Du¿ym zainteresowaniem p³ci piêknej cieszy³a siê oferta
Orodka Dydaktycznego Politechniki Krakowskiej

6

Papieska kremówka dla owiêcimianki

-Od lat funkcjonujê w bran¿y artystycznotechnicznej. Lubiê projektowaæ, ukoñczy³am architekturê i przez ca³e ¿ycie co tworzy³am powiedzia³a Anna Nosal- Tobiasz, autorka zwy-

Srebrna kremówka trafi³a do r¹k owiêcimianki
Fot. Barbara Medoñ

ciêskiego projektu w konkursie na Wadowick¹
kartê pocztow¹.
-Do konkursu wys³a³am cztery projekty pocztówek, dwie panoramy miasta tzw. mozaiki
obiektów, jedn¹ papiesk¹ i jedn¹ z domem Jana
Paw³a oraz cebul¹ bazyliki. Komponowa³am
ujêcia Wadowic wed³ug pomys³u, który zrodzi³
siê w mojej g³owie- informuje.
Jury, w sk³ad którego weszli Marek Brzeniak- przewodnicz¹cy, Ewa Filipiak- burmistrz
Wadowic i Piotr Wyrobiec  dyrektor muzeum
przyznali I nagrodê pocztówce zaprojektowanej
przez Annê Nosal-Tobiasz. Owiêcimianka otrzyma³a pierwszy egzemplarz srebrnej, wa¿¹cej 16
dkg kremówki, trofeum, które wykonane zosta³o
w pracowni z³otniczej Jana Mazurka. Nagrodzon¹ kartê ogl¹daæ mo¿na w Zbiorach Historycznych Ziemi Wadowickiej im. Marcina Wadowity.
Jak zapewniaj¹ organizatorzy konkursu, zwyciêski projekt pocztówki zostanie wydrukowany i bêdzie go mo¿na nabyæ w miecie.
Anna Nosal - Tobiasz przez lata pracowa³a
w Zak³adzie Projektowym ZChO. Obecnie przebywa na emeryturze. Wolny czas stara siê
maksymalnie wype³niaæ zajêciami, wci¹¿ podejmuje nowe wyzwania, nieustannie tworzy i realizuje siê artystycznie. Pisze wiersze- w roku
1997 otrzyma³a drug¹ nagrodê w konkursie
Pisanie dobre na chandrê, maluje- jest cz³onkiem grupy Na zamku, tka w grupie Osnowa.
To nie pierwszy sukces na jej koncie. Wczeniej Anna Nosal-Tobiasz wygra³a konkurs na
projekt flagi miasta Owiêcimia.
/ MB

Blisko 300 tysiêcy z³otych kosztowaæ bêdzie remont placu S³onecznego, który rozpocznie siê pod koniec czerwca, a zakoñczy
w listopadzie bie¿¹cego roku.
-Po modernizacji plac bêdzie przeznaczony
do parkowania 18 pojazdów, w tym dwa miejsca przeznaczono dla inwalidów- poinformowa³
W³odzimierz Gêbi z Wydzia³u Inwestycji Miejskich UM. W ramach prac remontowych przebudowana zostanie sieæ gazowa oraz wykonana nowa kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz
z przy³¹czami. Po³o¿ona zostanie nawierzchnia
z kostki brukowej. Dodatkowo wykonane bêd¹
dojazdy, chodniki oraz tzw. ma³a architektura.
Kiosk ruchu, a ak¿e nowa wiata przystanku PKS

ustawione zostan¹ bli¿ej ulicy.
-W przysz³oci planujemy przenieæ przystanek PKS w rejon ulicy Królowej Jadwigi.
Obecnie ustalamy ten projekt z powiatem. Przeniesienie wiaty wi¹¿e siê z przebudow¹ ulicy. W
tym roku zostanie wykonana modernizacja sieci energetycznej ul. Królowej Jadwigi oraz planuje siê remont sieci teletechnicznej. Prace prowadzi Zarz¹d Dróg Powiatowych - doda³ W³odzimierz Gêbi.
Na wyremontowanym placu S³onecznym
zainstalowane zostan¹ stylowe latarnie, pojawi¹ siê nowe, estetyczne kosze oraz posadzona zostanie zieleñ ozdobna. Wykonawc¹ robót
jest firma Inwest-Bud z Wadowic.
/MB

Planowane wyburzenia

Ubêdzie 68 mieszkañ

Jeszcze w tym roku znikn¹ z terenu Starego Miasta budynki przy ulicy Wysokiej 3
i 12 oraz Rynek G³ówny 2. Na rok nastêpny
przewidziano wyburzenia kompleksu Stolarska 6, 8, 6a i 8a.

Parking na placu S³onecznym

Ju¿ nied³ugo wyremontowany plac S³oneczny korespondowa³ bêdzie z modernizowanymi w
roku ubieg³ym ulicami: Piastowsk¹ i Ma³y Rynek
Fot. MB

Impreza z DZ

Na scenie przy Owiêcimskim Centrum Kultury, w ostatni¹ sobotê, bawiono siê podczas imprezy
W 80 dni dooko³a wiata z Dziennikiem Zachodnim. Ciemne chmury nad Owiêcimiem próbowano
rozpêdziæ gor¹cymi rytmami rodem z Grecji, czy And. Na scenie pojawi³ siê wiêc grecki zespó³ Zorba
oraz graj¹ca na andyjskich instrumentach karpackie i nie tylko utwory folklorystyczne, grupa Sierra
Manta. Kiedy na scenê wysz³a gwiazda wieczoru - Dziani, na niebie nie by³o ju¿ ani jednej chmurki,
a temperatura podnios³a siê wród publicznoci o 10 stopni. Niecodzienna zabawa z DZ z pewnoci¹
na d³ugo pozostanie w pamiêci owiêcimian.
/MB

Do 2001 r. przewidziano kapitalny remont
ulicy Stolarskiej. W pierwszej kolejnoci planuje siê tam wyburzenie kompleksu Stolarska
6, 8, 6a i 8a, w drugim etapie wymianê nawierzchni ulicy
Fot. /MB
- Te budynki maj¹ ju¿ ponad 100 lat- mówi
Henryk Klekot, kierownik dzia³u technicznego Zarz¹du Budynków Mieszkalnych w
Owiêcimiu.
- Budowane by³y w technice bez izolacji,
wiêc teraz mamy tam wilgoæ, grzyba, zmursza³e fundamenty. Niestety, nie da siê ju¿ tego uratowaæ, a jedyn¹ rad¹ jest wyburzenie i odtworzenie budynków w dawnej formie architektonicznej. Tym sposobem ubêdzie nam ogó³em
68 mieszkañ. Rodziny tam mieszkaj¹ce przenosimy w pierwszej kolejnoci do lokali zastêpczych. Taki mamy priorytet. Jest to dla nas trudny wybór, jednak jestemy zmuszeni powoli
wy³¹czaæ stare budynki z eksploatacji, poniewa¿ zagra¿aj¹ ¿yciu ludzi tam mieszkaj¹cych.
Na miejscu wyburzanych kamienic maj¹
stan¹æ budynki z mieszkaniami o wysokim standardzie. W przypadku np. budynku przy ul.
Stolarskiej 8 istnieje projekt oddania na parterze czêci handlowo-us³ugowej.
- Chcemy o¿ywiæ Stare Miasto i stworzyæ
atrakcyjn¹ wizytówkê Owiêcimia - dodaje
Klekot -Na dzieñ dzisiejszy najwiêksze zagro¿enie stwarza budynek przy ul. Wysokiej 12,
który ma zostaæ zburzony do 10 lipca. W tym
jeszcze roku znikn¹: Wysoka 1, 3 oraz oficyna
przy Rynku G³ównym 2a.
/MB
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Nieznani bandyci

Nieznani sprawcy napadli i pobili 20-letniego Waldemara K. Sprawcy bez powodu zaczepili m³odzieñca na ulicy Ba³andy, a nastêpnie go
skopali. Nie ujêto równie¿ na razie bandytów,
którzy na ulicy Orzeszkowej pobili 22-letniego
Rafa³a S. Napastnicy kilkakrotnie uderzyli m³odzieñca i gro¿¹c mu no¿em ukradli rower górski
wartoci 500 z³otych.

Ukradli kangoo

W dniu 21 czerwca z ulicy Berka Joselewicza skradziono samochód Renault Kangoo koloru ¿ó³tego, nr rejestracyjny KAX 356K, rocznik
1998, stanowi¹cy w³asnoæ Tomasza B. z Jaworzna. Wydzia³ Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Owiêcimiu prosi osoby, które
posiadaj¹ informacje o miejscu postoju lub przechowywania skradzionego pojazdu o kontakt
osobisty lub telefoniczny (tak¿e anonimowo) z
policj¹ w Owiêcimiu, ulica Wyspiañskiego 2,
tel. 842-40-31 do 34 lub 997.

Wpadli z ogarem

19-letni S³awomir K. i 24-letni Bart³omiej W.
z Owiêcimia ukradli motorower marki Romet
Ogar pozostawiony bez ¿adnego zabezpieczenia przed blokiem przy ulicy niadeckiego.
Cztery godziny po zg³oszeniu kradzie¿y policjanci z drogówki ujêli sprawców i przekazali ogara
w³acicielowi.

Kradli sprzêt...

Mimo, ¿e przysz³y wakacje, samochodowi
w³amywacze chyba nie maj¹ zamiaru skorzystaæ z urlopu. Z citroena xary nale¿¹cego do
W³adys³awa J. skradziono na ulicy Wysokie
Brzegi radioodtwarzacz Sony z odtwarzaczem
CD. Straty oszacowano na tysi¹c z³otych. Na
parkingu przy tej samej ulicy ³upem z³odziei pad³
radioodtwarzacz Pioneer wartoci 820 z³otych,
skradziony z hondy Jerzego S. z Owiêcimia. W
Miêdzyczasie Marek K. z ulicy Szpitalnej zg³osi³
kradzie¿ z w³amaniem do samochodu Daihatsu. Sprawca zabra³ radio za 150 z³otych. We
wszystkich powy¿szych przypadkach z³odzieje
dokonali kradzie¿y po uprzednim wybiciu bocznej szyby. Nieco subtelniejszy by³ opryszek, który
ukrad³ radio Sherwooda z poloneza stoj¹cego
przy ulicy Kopernika. Nie wybi³ on szyby lecz
wyj¹³ j¹ i po³o¿y³ na tylnej pó³ce. W³acicielka
Apolonia M. wyceni³a wartoæ sprzêtu na 100
z³otych.

... i nie tylko

Ale nie samymi radiami z³odziej ¿yje. Ze
skody favorit zaparkowanej przy ulicy Budowlanych, w³amywacz zabra³ dwie kasety magnetofonowe, atlas i ¿arówki samochodowe. £¹czne
straty wynios³y 200 z³otych. Na ulicy Szpitalnej
z³odziej rozbi³ szybê w samochodzie Citroen
Jumper, z którego ukrad³ okulary przeciws³oneczne i notatnik. Straty w wysokoci 500 z³otych poniós³ Adam K. Natomiast Kazimierz K.
zosta³ okradziony, rzec mo¿na, na w³asne ¿yczenie. Z niezamkniêtego samochodu Citroen, zaparkowanego na ulicy Staszica, nieznany sprawca zabra³ saszetkê z trzema tysi¹cami
z³otych. Nieco wiêcej szczêcia mia³ w³aciciel
fiata cinquecento, z którego zginê³y mu dwa
kompletne ko³a. Przybyli na miejsce kradzie¿y
policjanci dokonali penetracji terenu i znaleli
zaginione fanty.

Samochodowe dewastacje

Jaki wandal na ulicy Mendelejewa zdewastowa³ samochód Renault Clio. Chuligan wybi³ przedni¹ szybê, zniszczy³ lusterko boczne,
zamki w drzwiach i listwy ozdobne. Tym to sposobem w³aciciel auta Jaros³aw J. straci³ prawie 3,2 tysi¹ca z³otych. Nie wiadomo te¿, kto i
dlaczego wybi³ szybê w fiacie uno, nale¿¹cym

do Stanis³awa B. Straty  300 z³otych. Uda³o siê
natomiast na ulicy Obozowej z³apaæ 28-letniego Grzegorza G. z Bierunia, który skopa³ stoj¹ce na parkingu renault megane. Mê¿czyzna, w
którego organizmie stwierdzono 3,3 promila
alkoholu, wyrz¹dzi³ szkody oszacowane przez
w³aciciela meganki Tadeusza K. z Jawiszowic
na 500 z³otych. Pijanego chuligana z³apali owiêcimscy policjanci.

Plaga rowerowych kradzie¿y trwa

Nie pró¿nuj¹ równie¿ owiêcimscy z³odzieje rowerów górskich. Jak na razie wszyscy pozostaj¹ bezkarni. Dwa rowery zginê³y z suszarni
przy ulicy D¹browskiego. Jeden z nich to ¿ó³ty
Meteor, a drugi  popielaty Peri Pali. Straty
 800 z³otych. Kolejny góral, srebrny PumaSchimano za tysi¹c z³otych, znikn¹³ z niezamkniêtego korytarza piwnicznego budynku przy
ulicy Wróblewskiego. Wyj¹tkow¹ bezczelnoci¹
wykaza³ siê z³odziejaszek, który ukrad³ przypiêty link¹ rower sprzed budynku S¹du Rejonowego w Owiêcimiu. W³aciciel wyceni³ straty na
700 z³otych. Szary kandys, równie¿ wart 700
z³otych odjecha³ w sin¹ dal z piwnicy bloku
przy ulicy Westerplatte.

Bêdzie szkoli³

Jan G. zg³osi³ w owiêcimskiej komendzie
fakt kradzie¿y s³upków z placu manewrowego
do nauki jazdy dla kierowców przy ulicy Dworcowej. Wartoæ wypo¿yczonych s³upków wyceniono na 600 z³otych.

Po komputer i na spacer

Nieznany sprawca dokona³ w³amania do
pomieszczeñ biurowych Zespo³u Zak³adów
Opieki Zdrowotnej przy ulicy Wysokie Brzegi.
Ukrad³ sprzêt komputerowy wartoci 3 tys. z³otych. Nie wiadomo tak¿e, kto w³ama³ siê do
budynku Zespo³u Szkó³ Ekonomiczno-Gastronomicznych przy ulicy Obozowej. W³amywacz
spl¹drowa³ kilka pomieszczeñ po czym wyszed³
niczego nie zabieraj¹c. Spacer po klasach kosztowa³ szko³ê 300 z³otych.

Po piweczko i s³odycze

Znów dali znaæ o sobie z³odzieje, którzy w
Owiêcimiu kradn¹ u¿ywki i artyku³y spo¿ywcze. Z kiosku przy ulicy Szpitalnej skradziono
papierosy i kawê. Tym samym w³aciciel Marek
K. straci³ 2,2 tysi¹ca z³otych. Kolejny, obrobiony

Remonty w OCK

Owiêcimskie Centrum Kultury przygotowuje siê ostatnio na przyjêcie goci z ca³ego wiata. Powoli znika sprzed budynku charakterystyczna nerka, w miejsce której powstaje par-

kiosk nale¿y do Renaty K. i stoi przy ulicy Leszczyñskiej. Z³odziej po sforsowaniu drzwi wejciowych zabra³ papierosy, kawê, kasety wideo
i klisze fotograficzne na ³¹czn¹ kwotê 3 tysiêcy
z³otych. W³amywacz ukrêci³ k³ódkê w sklepie
spo¿ywczym przy ulicy Tysi¹clecia. Ukrad³ papierosy, s³odycze i konserwy miêsne za 2 tysi¹ce z³otych.
Na szczêcie dla w³acicieli du¿o mniejszym
³upem musieli siê zadowoliæ sprawcy w³amania
do hurtowni spo¿ywczej przy ulicy Kolbego. Z³odzieje wybili dziurê w cianie, weszli do budynku i skradli artyku³y spo¿ywcze i pieni¹dze. Straty
 500 z³otych. Z nieco innej bajki pochodzi w³amanie do hurtowni chemicznej Sewera, równie¿
zlokalizowanej przy ulicy Kolbego. Z³odziej
ukrad³ pieni¹dze i farby, których czêæ porozlewa³. W³aciciel Grzegorz L. wyceni³ szkody na
400 z³otych.

Na gor¹cym uczynku

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w
Owiêcimiu zatrzymali Sebastiana K., który próbowa³ za³o¿yæ rachunek oszczêdnociowy w
banku PKO przy ulicy Tysi¹clecia. Pracownikom banku nie spodoba³o siê jednak zawiadczenie o wysokoci zarobków. Zawiadomiono
policjê. Po jej przyjedzie okaza³o siê, ¿e dokument jest sfa³szowany.

Nie zamykali drzwi

Beztrosk¹, nieuwag¹, czy po prostu g³upot¹, nale¿a³oby nazwaæ pozostawienie pustego,
niezamkniêtego pomieszczenia biurowego lub
mieszkania na pastwê z³oczyñców? Na to pytanie mog³yby odpowiedzieæ osoby, które nie zamyka³y drzwi, wychodz¹c dos³ownie na minutkê i zosta³y okradzione. Wac³aw Sz. zg³osi³
policji, ¿e z biura przy ulicy Powstañców l¹skich zginê³o mu 2 tysi¹ce z³otych i dokumenty
wraz z kart¹ bankomatow¹. Pracownica Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej Jolanta Z.
zauwa¿y³a, ¿e z jednego z niezamkniêtych pomieszczeñ biurowych skradziono jej torebkê z
dowodem osobistym i kart¹ bankomatow¹. Straty  100 z³otych. O 300 z³otych wiêcej wzbogaci³
siê z³odziejaszek, który otwartymi drzwiami
wszed³ do mieszkania w bloku przy ulicy Or³owskiego. Ukrad³ tam torebkê damsk¹ z 240 z³otymi, dowodem osobistym i telefonem komórkowym Alcatel.
(nik)

king. Przebudowany równie¿ bêdzie kolejny odcinek schodów.
Trwa tak¿e remont tylnej czêci budynku.
- Postanowilimy zabudowaæ szklan¹ cianê i zostawiæ tam jedynie ma³e okna u góry wyjania Józef Zacny, kierownik dzia³u administracyjno-technicznego OCK.
- Szyby pêka³y ju¿
same, zagra¿aj¹c bezpieczeñstwu przechodniów, poza tym mielimy
ogromne straty ciep³a.
Koszt remontu ca³ej tej
czêci wyniesie ok. 50
tys. z³.
Wymieniany jest
równie¿ 40-letni wêze³
centralnego ogrzewania
i armatura grzewcza w
60. proc. budynku, a
tak¿e instalacja wodna
i kanalizacja. Koszt tych
zadañ obliczono na190
tys. z³.

Nerka zdobi¹ca plac przed budynkiem OCK nale¿y ju¿ do
przesz³oci
Fot. /MB
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Zbli¿enia

Cz³owiek Pojednania 2000

17 czerwca, w Sali Z³otej Pa³acu Kazimierzowskiego Uniwersytetu Warszawskiego , niemiecki kap³an ks. Manfred Deselaers otrzyma³ tytu³ Cz³owieka Pojednania 2000.Tytu³
ten jest przyznawany przez Polsk¹ Radê Chrzecijan i ¯ydów osobom szczególnie zas³u¿onym dla dialogu chrzecijañsko-¿ydowskiego,
w uznaniu ich wielkiego wk³adu w dzie³o zbli¿enia i pojednania chrzecijan i ¿ydów w Polsce. Manfred Deselaers urodzi³ siê w 1955 roku
w Dusseldorfie. Po maturze spêdzi³ pó³tora roku
w Izraelu, w Jerozolimie, gdzie w ramach akcji
Znak Pokuty pracowa³ w domu dla dzieci
upoledzonych. Po podjêciu decyzji o wyborze drogi kap³añskiej studiowa³ teologiê w Tybindze i w Chicago. Od 1990 roku pracuje jako
duchowny w Owiêcimiu. Pracuje w Centrum
Dialogu i Modlitwy na rzecz pojednania polsko-niemieckiego i chrzecijañsko-¿ydowskiego. W 1996 roku uzyska³ doktorat na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, gdzie
obecnie wyk³ada teologiê. Jest autorem ksi¹¿ki Bóg a z³o w wietle biografii i wypowiedzi
Rudolfa Hoessa, komendanta Auschwitz .

ks. Manfred Deselaers

Fot. KT

- Jak ksi¹dz zareagowa³ na wiadomoæ, ¿e
wybrano go Cz³owiekiem Pojednania 2000?
- Bardzo siê ucieszy³em. To odznaczenie
jest - przynajmniej czêciowo - skutkiem inicjatywy studentów, którzy uczestniczyli w rekolekcjach i dniach studyjnych u progu Owiêcimia w Centrum Dialogu i Modlitwy. Jest
wiêc uznanie mojej pracy ze strony m³odzie¿y.
Mylê, ¿e tytu³ ten bêdzie dla Niemców wa¿nym znakiem. Dla mnie jest on niew¹tpliw¹
motywacj¹, aby dalej próbowaæ, u progu
Auschwitz budowaæ miêdzyludzkie mosty
zaufania. Ka¿dy wie, ¿e nie jest to ³atwe w tym
dialogu polsko-niemiecko-chrzecijañsko-¿ydowskim . Tym bardziej cieszy m nie to publiczne uznanie, które wiadczy, ¿e warto
podejmowaæ inicjatywy w tym kierunku.
- Jak to siê sta³o, ¿e ksi¹dz przyjecha³ z
Niemiec do Polski i w³anie do Owiêcimia?
- Po maturze 1974 roku wyjecha³em na
pó³tora roku z akcj¹ Znak Pokuty do Izraela ,

pracuj¹c w domu dla dzieci upoledzonych w
Jerozolimie. Tam podj¹³em decyzjê o studiowaniu teologii i wyb orze drogi kap³añskiej. Po
powrocie z Izraela zacz¹³em studiowaæ teologiê w Tubingen (1976-81) i Chicago (197879).W 1983 roku otrzyma³em wiêcenia kap³añskie i zacz¹³em pracowaæ jako wikariusz w
parafii w Monchengladbach. Utrzymywa³em
kontakt z parafi¹ z Wroc³awia, do której zorganizowa³em pielgrzymkê. Bêd¹c w Polsce odwiedzi³em równie¿ Owiêcim. Wielkie wra¿enie wywar³ na mnie Auschwitz. Po jednym z
takich pobytów w Polsce w mojej g³owie zrodzi³ siê pomys³ o d³u¿szym pobycie w Owiêcimiu. Po uzyskaniu pozwolenia mojego biskupa w Niemczech i Kardyna³a Macharskiego przyjecha³em do Polski i od 3 padzierni ka
1990 roku pracujê w parafii Wniebowziêcia
Najwiêtszej Maryi Panny w Owiêcimiu.
- Mija 10 lat pobytu ksiêdza w Owiêcimiu. Czy jest to bardzo owocnie spêdzony czas?
- Trudno to oceniæ. Owoców mojej pracy
widzê wiele. G³ównym plonem pobytu w
Owiêcimiu jest mój doktorat i ksi¹¿ka, pt.
Bóg a z³o. Oprócz tego bardzo cenne s¹ kontakty z ksiê¿mi, z Muzeum i rodowiskiem
katolickim w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, gdzie od 1997 roku wyk³adam teologiê fundamentaln¹. Organizujê równie¿ dla grup niemieckich i polskich przyjazdy
do Owiêcimia, wspólne spotkania ,seminaria.
Moja praca jest owocna wtedy, kiedy s³u¿y
mi³oci, wzajemnemu zbli¿aniu siê ludzi . Taki
jest przynajmniej cel mojej pracy. Wydaje mi
siê, ¿e po czêci mi siê to udaje.. J ednak budowaæ zaufanie miêdzy Niemcami, Polakami a
¯ydami u progu Auschwitz jest prac¹ ¿mudn¹ i d³ugotrwa³¹. I chyba niemo¿liw¹ bez cierpliwoci, p³yn¹cej z modlitwy. Jestem g³êboko
wdziêczny Polakom i owiêcimianom, ¿e u
progu Auschwitz istnieje ¿ywa kultura religijna. Ona mi bardzo pomog³a przetrwaæ, a
tak¿e cierpliwa ¿yczliwoæ, której du¿o tutaj
dowiadczy³em.
- Pracuje ksi¹dz w Centrum Dialogu i
Modlitwy w Owiêcimiu. W jakim celu powsta³o to Centrum ?
- Centrum Dialogu i Modlitwy powsta³o
w efekcie napiêæ miêdzy chrzecijanami a ¿ydami i to pozostanie w duchu tego domu. Tu na
miejscu w Owiêcimiu dialog chrzecijañsko¿ydowski jest bardzo trudny, ci¹¿y na nim tragedia Auschwitz. Do Centrum Dialogu przybywaj¹ nie tylko m³odzi ludzie, ale równie¿
osoby doros³e. Oni chc¹ poznaæ to miejsce,
podj¹æ refleksje , porozmawiaæ , a tak¿e pomodliæ siê i to jest ca³y sens istnienia tej placówki.
- Obroni³ ksi¹dz pracê doktorsk¹ z zakresu teologii fundamentalnej, czego wynikiem
by³a ksi¹¿ka pt. Bóg a z³o. Jest ona dostêpna w sklepach. Myli ksi¹dz, ¿e po przeczytaniu tej pracy lepiej zrozumiemy mechanizm
dzia³ania z³a i tragediê Auschwitz?
-Do koñca nigdy tego nie zrozumiemy, ale
próbowaæ trzeba, ¿eby zrozumieæ na czym
polega nasza odpowiedzialnoæ dzisiaj. Ja próbowa³em wydobyæ z biografii Rudolfa Hoessa
na czym polega³a jego odpowiedzialnoæ i ja-

kie mia³o to znaczenie ogólnoludzkie. Pisz¹c
tê pracê, próbowa³em zrozumieæ kata, aby lepiej zrozumieæ nas. Nie wiem , czy mi siê to
uda³o. O to trzeba spytaæ cz ytelników.
- Czy dialog miêdzy Niemcami, ¯ydami i
Polakami jest mo¿liwy?
- Wierzê, ¿e zawsze jest mo¿liwy. Czasem
wypada milczeæ. Ale w sercu swoim zawsze
trzeba walczyæ i modliæ siê o pozytywn¹ relacjê z drugim cz³owiekiem , aby wyczuæ, kiedy
nastêpny krok bêdzie mo¿liwy. I trzeba szukaæ
wymiaru ludzkiego poza wszelkimi uk³adami
politycznymi i ideologicznymi. Wielkim wzorem dla mnie jest pod tym wzglêdem Papie¿,
syn tej ziemi. On nigdy nie zrezygnowa³ z e
swojej religijnej i narodowej to¿samoci, a serce ma tak otwarte, ¿e inni siê czuj¹ szanowani
i kochani.
- Ma ksi¹dz du¿o obowi¹zków . Jak ksi¹dz
potrafi to wszystko po³¹czyæ?
- Kiedy zachowujê czas na modlitwê, czas
na obcowanie z Bogiem, to w tej wewnêtrznej
ciszy, w moim sercu wyjania siê, jakie zadania s¹ teraz najwa¿niejsze. I staram siê wed³ug
tego iæ krok po kroku do przodu.
- Jak d³ugo ksi¹dz zamierza zostaæ w
Owiêcimiu?
- Obecnie mam polecenie do pracy w
Owiêcimiu do koñca 2000 roku. Co potem
bêdzie, tego jeszcze nie wiem.
- ¯yczê ksiêdzu wszystkiego dobrego.
Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³:
Krzysztof Tarnowski

Legitymacja
TOnO

W rodê, 14 czerwca br ., w trakcie obchodów 60. rocznicy deportacji do KL Auschwitz
pierwszego transportu polskich wiêniów politycznych, grupie m³odzie¿y z Powiatowego
Zespo³u Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych w Owiêcimiu zosta³y wrêczone legitymacje Towarzystwa Opieki nad Owiêcimiem.
Dziewiêtnastu uczniom, cz³onkom szkolnego ko³a TOnO, m. in.: Magdzie Budzowskiej, Katarzynie Margol, Beacie Anteckiej,
Maciejowi Buliñskiemu, Alicji Turk, Ewie
Matyszczyk, Maciejowi Niedwieckiemu,
Andrzejowi Gworkowi i Sylwii Fuczek legitymacje wrêczyli byli wiêniowie: Stanis³aw
Ryniak nr 31  pierwszy polski wiêzieñ Auschwitz, Kazimierz Albin nr 118  uciekinier
z Auschwitz, prezes ZG TOnO w Warszawie,
Jerzy Bielecki nr 243  uciekinier z Auschwitz
oraz prof. Józef Szajna  re¿yser teatralny, artysta plastyk, by³y wiêzieñ.
W trakcie wrêczania legitymacji z m³odzie¿¹ spotka³ siê tak¿e ordynariusz diecezji b ielsko-¿ywieckiej ks. biskup Tadeusz Rakoczy
oraz kapelan wojskowy ks. mjr Krzysztof
Straub.
(mag)

Uroczystoæ w Malcu
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Pamiêci por. Stefana Jasieñskiego

W sobotê i niedzielê 17/18 czerwca br. chu powstania w obozie i uwalnia³ wiêniów Owiêcimia W³odzimierz Paluch, wicestaroodby³a siê, w oddalonym o kilkanacie kilome- si³ami Okrêgu l¹skie go AK. We wrzeniu sta owiêcimski Grzegorz Go³dynia, burmistrz
trów od Owiêcimia, niewielkim Malcu, uro- 1944 roku zosta³ schwytany podczas ob³awy w Kêt Roman Olejarz. Obecni byli tak¿e kontyczystoæ ods³oniêcia tablicy pami¹tkowej po- Malcu i osadzony w obozie Auschwitz m. in. w nuatorzy wojennych tradycji cichociemnych,
wiêconej por. AK cichociemnemu Stefano- podziemiach os³awionego bloku nr 11, w celi ¿o³nierz Jednostki Specjalnej GROM z Warszawi Jasieñskiemu ps. Urban. Tablicê umiesz- nr 21. Na pocz¹tku stycznia 1945 roku zosta³ wy oraz wiceprezes Fundacji By³ych Jednostek
czono na cianie kapliczki w pobli¿u kocio³a zamordowany w niewyjanionych okoliczno- Specjalnych GROM, która ufundowa³a tablicê
pami¹tkow¹ w Malcu, kpt. w st. spocz. Krzyszparafialnego. Pe³ni³a ona w czasie ostatniej ciach.
tof Przepiórka.
wojny funkcjê punktu kontaktoUroczystego ods³oniêcia tablicy dowego maleckich konspiratorów.
kona³a Maria Komar, siostrzenica por.
W przeddzieñ ods³oniêcia taJasieñskiego, w towarzystwie pp³k. w st.
blicy, w Domu Ludowym, m³ospocz. Stefana Starby - Ba³uka i Kazimiedzie¿ szkolna z Malca i Kêt zaprerza Pawia  by³ego ¿o³nierza Batalionów
zentowa³a piêkny program poetycCh³opskich, uczestnika tamtych tragiczki, traktuj¹cy o czasach, w których
nych dla por. Jasieñskiego wydarzeñ. Poza s³owo Polska nierzadko oddawiêcenia tablicy dokona³ kapelan wojwa³o siê ¿ycie. Sylwetkê i dzia³alskowy, proboszcz parafii w. Józefa Ronoæ por. Jasieñskiego, jednego z
botnika w Owiêcimiu, ks. mjr Krzysztof
316 cichociemnych, przedstawi³
Straub, w towarzystwie proboszcza parastarszy kustosz Pañstwowego
fii w Malcu ks. Jacka Jaskierni.
Muzeum Auschwitz-Birkenau w
Niedzielne uroczystoci zakoñczy³
Owiêcimiu, dr Adam Cyra, odfestyn w Parku Ludowym.
krywca dzia³alnoci Jasieñskiego
na terenie ziemi owiêcimskiej i
Nie sposób w tym miejscu nie wsponiejako jego biograf.
mnieæ o ludziach, dziêki których bezinteUroczyste ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej powiêconej
resownemu zaanga¿owaniu ta piêkna, paStefan Jasieñski uczestniczy³ w
por. AK cichociemnemu Stefanowi Jasieñskiemu
triotyczna uroczystoæ mog³a siê odbyæ.
wojnie obronnej 1939 roku i kamFot. M. Mordan
Byli to m. in. W³adys³aw Mitoraj  przepanii francuskiej 1940 roku. Po
Du¿e zainteresowanie wzbudzi³y wspo- wodnicz¹cy komitetu organizacyjnego, mgr
przedostaniu siê do Anglii otrzyma³ przydzia³
do 10 Brygady Kawalerii Pancernej. W maju mnienia jednego z niewielu ¿yj¹cych obecnie Stanis³aw Tla³ka  nauczyciel historii w Po1942 roku zg³osi³ siê na kurs szkoleniowy cichociemnych, pp³k w st. spocz. Stefana Star- wiatowym Zespole Szkó³ Technicznych i Ogólskoczków spadochronowych tzw. cichociem- by - Ba³uka, wiadka wojennych losów por. nokszta³c¹cych w Owiêcimiu i jednoczenie
nych. Zrzucony zosta³ do okupowanego kraju Jasieñskiego. Wieczór wspomnieñ zakoñczy- opiekun szkolnego ko³a Towarzystwa Opieki
w marcu 1943 roku w okolicach Czêstochowy. ³y fragmenty filmu dokumentalnego pt. Ci- nad Owiêcimiem, mgr in¿. Jerzy Paw, dr
Adam Cyra z Pañstwowego Muzeum AuOddzia³ II Komendy G³ównej AK skierowa³ chociemni.
W niedzielê uroczysta msza zgromadzi³a w schwitz-Birkenau w Owiêcimiu iKarol Wago pocz¹tkowo do dzia³alnoci wywiadowczej
na Wileñszczynie, a latem roku 1944 trafi³ w piêknym maleckim kociele niemal wszystkich doñ  so³tys Malca.
okolice Owiêcimia, gdzie na rozkaz KG AK mieszkañców wioski. Przybyli równie¿: staroMarek Gi¿ycki
wspó³uczestniczy³ w przygotowaniu do wybu- sta owiêcimski Adam Bilski, wiceprezydent

W

Wakacje w miecie

szko³ach w ca³ym kraju przebrzmia³
ostatni dzwonek. Czêæ dzieci i m³odzie¿y ju¿ wyjecha³a lub wyjedzie wkrótce na
kolonie i obozy letnie. Jednak nie wszyscy.
Na tych, którzy zostaj¹ w miecie, czeka szereg atrakcji. Miejski Orodek Sportu i Rekreacji przygotowa³ seriê turniejów sportowych.
Bêdzie mo¿na popisaæ siê celnymi rzutami do
kosza, umiejêtnociami siatkarskimi i koszykarskimi. W lipcowe pi¹tki królowaæ bêdzie
lekkoatletyka, nie zabraknie tak¿e pi³ki no¿nej i tenisa sto³owego.
Sport Olimp zaprasza dzieci, m³odzie¿ i
doros³ych do korzystania z k¹pieli wodnych i
s³onecznych, a tak¿e z boiska do siatkówki
pla¿owej i kometki.
W Hotelu Olimpijskim i w obiektach sportowych organizowane s¹ ponadto pó³kolonie
dla dzieci, obejmuj¹ce zajê cia rekreacyjnosportowe, wycieczki, gry i zabawy.
Dla mi³oników nieco innej formy wypoczynku Miejska Biblioteka Publiczna przygotowa³a spotkania w barwnym wiecie literatury. Bêdzie mo¿na poznaæ (i spróbowaæ) przysmaki bohaterów ksi¹¿kowych, porozmawiaæ

o ulubionych lekturach i sprawdziæ swoj¹ wiedzê w konkursach, szaradach i krzy¿ówkach.
Pomylano tak¿e o najm³odszych czytelnikach
i wielbicielach wypadów za miasto.
Letnie pó³kolonie organizowane s¹ równie¿ przy Zespole Szkó³ nr 2. Dzieci bêd¹ mia³y okazjê poznaæ bli¿ej swoje miasto i okolicê,
uczestniczyæ w konkursach plastycznych i muzycznych. A na koniec wielkie grilowanie!
Wakacje w miecie nie musz¹ byæ nudne.
Oby tylko dopisa³a pogoda.
(joak)

Rada Osiedla nr 12 Pod Borem
dziêkuje
sponsorom, za zakup s³odyczy na
Dzieñ Dziecka, zorganizowany w
dniu 27.05.2000r na placu zabaw przy
ul. Granicznej. Gor¹co dziêkujemy:
Panu S³awomirowi Wójcikowi, Firmie
SOMA 2, Firmie BUDMETAL,
Warsztatowi Us³ugowo-Handlowemu
Karol Moruñ - Henryk Nowotarski.

Z³oty Liæ
dla Zielonych

Kampania Chroñmy dzik¹ So³ê przynios³a, dzia³aj¹cemu w naszym miecie Towarzystwu na rzecz Ziemi, nagrodê Z³otego Licia.
Prezes towarzystwa, Piotr Rymarowicz odebra³ cenn¹ statuetkê z r¹k ministra Ochrony rodowiska i prezesa Krajowego Funduszu Ochrony rodowiska.
W ramach realizowanej w ci¹gu ostatnich
dwóch lat kampanii, Zieloni objêli swym zasiêgiem 23 gminy le¿¹ce w granicach dorzecza
So³y i prowadzili szereg dzia³añ edukacyjnych,
skierowanych g³ównie do dzieci i m³odzie¿y.
Oprócz tradycyjnych metod (wystawa fotograficzna, prelekcja, konkurs, pokaz filmu), podnosili wiadomoæ ekologiczn¹ w sposób nowatorski i niekonwencjonalny. W³anie to zadecydowa³o o zdobyciu nagrody na III Forum Edukacji Ekologicznej Eko Media w Warszawie.
- Nie chcielimy poprzestawaæ jedynie na
suchej, ksi¹¿kowej wiedzy, ale postanowilimy
bezporednio zaanga¿owaæ dzieci i m³odzie¿ w
dzia³alnoæ na rzecz ochrony przyrody  mówi
Piotr Rymarowicz. - Wspólnie wiêc sadzilimy z
nimi wierzby, a w Zachodniobeskidzkim Parku
Narodowym przywracalimy do rodowiska
bobry. Tym sposobem uda³o nam siê posadziæ
20 tys. m³odych pêdów wierzby, zebraæ ok. 35
ton mieci, a 28 bobrów zadomowi³o siê ju¿ w
Zachodnich Beskidach.
/MB
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Kronika Owiêcimia

El¿bieta Skaliñska - Dindorf

O

wiêcim oraz terytoria po³o¿one wokó³
niego pocz¹wszy od XI wieku wchodzi³y w sk³ad patrymonium piastowskiego. Sam
Owiêcim co najmniej od pocz¹tku XII wieku by³
siedzib¹ kasztelanii. Po podziale ówczesnej
Polski na dzielnice, dokonanym w 1138 r. przez
Boles³awa Krzywoustego, kasztelania i gród
owiêcimski znalaz³y siê w obrêbie krakowskiej
dzielnicy senioralnej. Jednak na skutek donacji
dokonanej w 1179 r. przez ksiêcia krakowskiego Kazimierza Sprawiedliwego na rzecz Mieszka Pl¹tonogiego, ksiêcia opolskiego i pana na
Raciborzu, ziemia owiêcimska zosta³a zaliczona do l¹ska Opolskiego. (Oderwanie kasztelanii owiêcimskiej od ziemi krakowskiej nie spowodowa³o istotnych zmian w statusie prawno 
kocielnym tych terenów, gdy¿ a¿ do roku 1821
ziemia ta przynale¿a³a do diecezji krakowskiej).

Kazimierz II Sprawiedliwy wg rysunku
Jana Matejki

R

z¹dy Mieszka Pl¹tonogiego w ksiêstwie
opolskim, w sk³adzie którego pod koniec XII wieku znalaz³a siê kasztelania owiêcimska, s¹ ma³o znane. Nie zachowa³ siê bowiem ani jeden wystawiony przez niego dokument. Wiadomym jest natomiast, ¿e po mierci
Kazimierza Sprawiedliwego (1194 r.) podczas
elekcji mia³ on w Krakowie równie¿ swoich zwolenników, wtedy jednak tronu ksi¹¿êcego senioralnej dzielnicy krakowskiej nie uzyska³. Nie
zra¿ony t¹ sytuacj¹, w lipcu 1210 r., wykorzystuj¹c zamieszanie wokó³ jeszcze stale ¿ywej
sprawy podzia³u Polski na dzielnice przez Boles³awa Krzywoustego oraz pog³êbiaj¹ce siê partykularyzmy dzielnicowe przy jednoczesnym
os³abieniu autorytetu krakowskiej dzielnicy senioralnej, pod¹¿y³ ze swym wojskiem do Krakowa i jako ostatni prawowity senior obj¹³ tam rz¹dy. Jak siê okaza³o, by³ to tylko krótki epizod, o
którym na d³ugie stulecia zapomnieli nawet dziejopisarze, pomimo, ¿e Mieszko Pl¹tonogi zmar³
jako w³adca Krakowa 16 maja 1211 r. i prawdopodobnie w Krakowie zosta³ pochowany.
o mierci Mieszka Pl¹tonogiego, Opole
i Racibórz oraz kasztelaniê owiêcimsk¹ obj¹³ we w³adanie syn jego Kazimierz I,
urodzony w 1178 r. lub 1179 r., którego ojcem

P
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Opracowanie plastyczne: Magdalena Prochowska

chrzestnym by³ ksi¹¿ê Kazimierz Sprawiedliwy,
po którym odziedziczy³ imiê. W³adcy temu przypisywane jest otoczenie Owiêcimia obwodem
obronnym, jednak w dotychczas znanych materia³ach ród³owych nie znajduje to jednoznacznego potwierdzenia. Wszystko wskazuje na to,
¿e Owiêcim by³ w tym czasie jeszcze otwart¹
osad¹ handlow¹, typu miejskiego, posiadaj¹c¹
zapewne  obok placu targowego  koció³
parafialny i komorê celn¹.
Ksiêciu Kazimierzowi przypisywana jest
równie¿ przebudowa i umocnienie obronne
owiêcimskiego zamku, centrum kasztelañskiego grodu. Te przypuszczenia mog¹ byæ prawdziwe, gdy¿ w czasie prac badawczych prowadzonych w latach 1983  1992 w rejonie wie¿y,
pod klatk¹ schodow¹ przewi¹zki dobudowanej
w latach 1929  1930/31, a ³¹cz¹cej wie¿ê z
budynkiem zamku, wówczas ju¿ przebudowanego, odkryto zachowane fragmenty najstarszego, jak dot¹d, obiektu murowanego na terenie
zamkowego wzgórza  kamiennego muru obronnego, pochodz¹cego sprzed po³owy XIII wieku.
Ods³oniête relikty tego muru s¹ jednak szcz¹tkowe i nie daj¹ podstaw do postawienia jednoznacznej odpowiedzi.
Ksi¹¿ê Kazimierz zmar³ 13 maja 1229 r. lub
13 maja 1230 r. Pochowany zosta³ w klasztorze
premonstrateñskim w Czarnow¹sach.
Zmar³y ksi¹¿ê Kazimierz pozostawi³ ¿onê
Violê z dwoma ma³oletnimi synami: Mieszkiem
i W³adys³awem. Opiekê nad nimi roztoczy³ papie¿ Grzegorz IX oraz ksi¹¿ê wroc³awski, a od
1232 r. i krakowski  Henryk I Brodaty. Ksiê¿na
Viola musia³a mieæ zastrze¿one w testamencie
jakie prawa regencyjne, gdy¿ w póniejszym
okresie wystêpuje w aktach pod tytu³em ksiê¿nej na Opolu, co powiadczaj¹ zachowane jej
pieczêcie. Dopiero w 1238 r. samodzielne rz¹dy w ksiêstwie opolskim obj¹³ Mieszko, jako
ksi¹¿ê Mieszko II, zwany Oty³ym.
a panowania Mieszka II prze¿y³ Owiêcim chwile grozy. W 1241 r. gród i ca³¹
ziemiê owiêcimsk¹ spl¹drowa³y i spali³y oddzia³y tatarskie grupy Baidara ci¹gn¹ce po zdobyciu Krakowa (22 marca 1241 r.) przez ziemiê
owiêcimsk¹ na l¹sk.
Gród owiêcimski maj¹cy strategiczne znaczenie dla ówczesnego ksiêstwa opolskiego, po
najedzie tatarskim zosta³ odbudowany i wtedy
prawdopodobnie otoczono go, przynajmniej czêciowo, nowym murem obronnym, a w rejonie
wjazdu na wzgórze zamkowe rozpoczêto budowê (na planie kwadratu) wolno stoj¹cej murowanej wie¿y typu wie¿y ostatniej obrony.
Ksi¹¿ê Mieszko II Oty³y zmar³ w m³odym
wieku. W 1246 r. z³y stan zdrowia prawdopodobnie sk³oni³ ksiêcia, maj¹cego wtedy zaledwie 26 lat, do sporz¹dzenia testamentu, w którym miêdzy innymi wyrazi³ ¿yczenie, aby po
mierci pochowano go w klasztorze dominikanów w Raciborzu. Czy ¿yczenie ksiêcia zosta³o
spe³nione nie ma potwierdzenia. Zmar³ w roku
sporz¹dzenia testamentu.
zwi¹zku z tym, ¿e ksi¹¿ê Mieszko II
zmar³ bezpotomnie, w³adzê w ksiêstwie obj¹³ drugi syn Kazimierza I a brat Mieszka  ksi¹¿ê W³adys³aw.
Pomimo, ¿e nadal g³ównymi orodkami
administracyjnymi ksiêstwa opolskiego by³o
Opole i Racibórz, wa¿n¹, strategiczn¹ rolê odgrywa³a we wschodniej jego czêci kasztelania
owiêcimska.

Z
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W okresie rz¹dów ksiêcia W³adys³awa I,
Owiêcim, dotychczasowa osada handlowa typu
miejskiego, sta³ siê miastem w pe³nym tego s³owa znaczeniu. Zgodnie z wol¹ ksiêcia otrzyma³
Owiêcim oko³o roku 1272 prawa miejskie na
wzór dolnol¹skiego Lwówka. (Prawo lwóweckie by³o jedn¹ z polskich odmian prawa magdeburskiego). Zosta³ równie¿ w tym czasie wydany przywilej na wójtostwo miasta Owiêcimia.
Od chwili lokowania Owiêcimia na prawie
dolnol¹skiego Lwówka, pierwszoplanow¹ postaci¹ w miecie by³ wójt (instytucja dziedziczna), który jako przedstawiciel ksiêcia, w jego
imieniu pe³ni³ funkcje policyjno  administracyjne oraz sta³ na czele ³awy miejskiej, stanowi¹cej
s¹d miejski, wyrokuj¹cy tak w sprawach cywilnych jak i karnych. Odrêbn¹ w³adz¹ w miecie
by³a rada miejska sk³adaj¹ca siê z rajców wybieranych co roku. Iloæ rajców by³a ró¿na, w ró¿nych okresach dzia³alnoci miasta. Do kompetencji rady nale¿a³ nadzór nad handlem i rzemios³em oraz nad moralnoci¹ publiczn¹. Ca³a dzia³alnoæ rady miejskiej w Owiêcimiu opiera³a siê
o uchwa³y podejmowane przez rajców, przy
wspó³udziale starszych cechowych. Na czele rady
sta³ burmistrz wybierany sporód rajców.
Tak mniej wiêcej wygl¹da³a w zarysie dzia³alnoæ w³adz miejskich Owiêcimia po uzyskaniu praw miejskich. Na tym jednak nie koñczy³y
siê sprawy zwi¹zane z lokacj¹ miasta. Ka¿da
bowiem lokacja, w tym i Owiêcimia, by³a procesem d³ugim i z³o¿onym z wielu aspektów:
prawno - organizacyjnych, przestrzennych i
demograficznych. W zasadzie przebiega³a wiêkszymi lub mniejszymi etapami.
Kontynuuj¹c dotychczasow¹ politykê wewnêtrzn¹ swego ksiêstwa, ksi¹¿ê W³adys³aw,
obok lokacji Owiêcimia przeprowadzi³ wiele
lokacji miast i wsi na prawie niemieckim, miêdzy innymi w 1272 r. nada³ Hermanowi Surnagelowi wie Rajsko le¿¹c¹ ko³o Owiêcimia z
warunkiem zaprowadzenia prawa niemieckiego, a w 1277 r. lokowa³ miasto Kêty.
tatus polityczno - prawny ziemi owiêcimskiej (kasztelanii) zaistnia³y po roku
1179 utrwali³ siê w XIII wieku, zw³aszcza po roku
1278. Na ostateczne ukszta³towanie siê granic
ziemi owiêcimskiej decyduj¹cy wp³yw mia³y rozgrywki z lat 1274  1278 pomiêdzy rywalizuj¹cymi ksi¹¿êtami: Boles³awem Wstydliwym i W³adys³awem opolskim, ju¿ wówczas okrelanym
czêsto ksiêciem wzglêdnie panem owiêcimskim. Pokonany w walkach o w³adzê na dzielnicy krakowskiej Boles³aw Wstydliwy, aktem z
28 wrzenia 1278 r. wydzieli³ ksiêciu opolskiemu W³adys³awowi I pas terytorium po³o¿ony we
wschodniej czêci póniejszego ksiêstwa owiêcimskiego, przesuwaj¹c tym samym wschodni¹ granicê ksiêstwa opolskiego poza rzekê
Skawê, niemal pod Tyniec. I tym sposobem
ksi¹¿ê opolski W³adys³aw zyska³ znaczne nabytki terytorialne, trac¹c jedynie na rzecz dzielnicy krakowskiej tzw. enklawê Radwanitów tj.
wsie po³o¿one na prawym brzegu Wis³y w pobli¿u Skawiny. Poza tym dwie wsie po³o¿one nad
rzek¹ Skaw¹: Roków i Mucharz stanowi³y ju¿ od
1254 r. w³asnoæ konwentu zwierzynieckiego.
Ksi¹¿ê ten, podobnie jak i jego poprzednicy, stale rezydowa³ w Opolu, a miasto i gród
owiêcimski dzier¿yli kasztelanowie. Ksi¹¿ê
W³adys³aw zmar³ w 1281 lub 1282 r. Pochowany zosta³ w dominikañskim kociele pw. w.
Jakuba w Raciborzu.
cdn
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Dawny Owiêcim
w obiektywie

ze zbiorów Tadeusza Firczyka

Tak upamiêtniono uroczystoci Bo¿ego Cia³a w Rynku G³ównym
w Owiêcimiu. Karta zosta³a wydana przez T. K. W. Owiê cim
GGJ. 1914 r.
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Kopiec Pamiêci
 moje zdanie

W zwi¹zku z pomys³em budowy Kopca
Pamiêci autorstwa prof. Józefa Szajny, chcia³bym zabraæ g³os w tej sprawie. Otó¿ uwa¿am
tê koncepcjê za absurdaln¹ i krew siê we mnie
burzy, gdy s³yszê o tego typu inicjatywach.
Panie profesorze! Jestem studentem Uniwersytetu l¹skiego, mam przyjemnoæ spêdzaæ
wakacje w ró¿nych czêciach Polski i czêsto, gdy przedstawiam siê i
mówiê sk¹d pochodzê, pytaj¹ mnie, w którym baraku mieszkam. Nie
chcê siê wdawaæ w dyskusje na temat niedyspozycji intelektualnej osób
mówi¹cych w ten sposób, ale faktem jest, ¿e Owiêcim w ca³ym kraju
(a czêsto i poza nim) jednoznacznie kojarzy siê z obozem zag³ady, z
krematoriami, a ostatnimi czasy z afer¹ na ¯wirowisku i niedokoñczonym supermarketem. Ogl¹daj¹c relacjê telewizyjn¹ z Marszu ¯ywych
czy z ostatniej wizyty prezydenta Kwaniewskiego, rzeczywicie mo¿na
odnieæ wra¿enie, ¿e s¹ tu jedynie druty kolczaste, baraki i tory kolejowe
prowadz¹ce do Bramy mierci.
Jestem m³od¹ osob¹ i podobnie jak wielu moich rówieników, rozgl¹daj¹c siê dooko³a stwierdzam, ¿e Owiêcim staje siê miastem bez perspektyw. Wysokie bezrobocie, brak inwestycji gospodarczych, bezlitosne d³awienie inicjatyw (np. niedosz³a dyskoteka), afera goni¹ca aferê 
wszystko to prowadzi do stanu, w którym Owiêcim bêdzie miastem ludzi
starych i turystów; bêdzie gra³ hymn pañstwowy i przyje¿d¿aæ bêd¹ prominenci; bêd¹ ros³y stosy ksi¹g pami¹tkowych i stref ochronnych. I tylko
¿yæ nie bêdzie siê tu da³o.
Panie profesorze! Darzê g³êbokim szacunkiem wszystkich, którzy
prze¿yli obóz i którzy w nim zginêli. Rozumiem potrzebê zachowania
pamiêci o tej straszliwej tragedii, która przypad³a w udziale milionom i
nigdy nie powinna siê powtórzyæ. Ale czy konieczne jest stawianie kolejnego pomnika? Twierdzi Pan, ¿e Owiêcim jako Miasto Pokoju nie ma
swego symbolu. Panie profesorze! Owiêcim to jeden, wielki symbol!
Usypywaniem tego kopca zapewni sobie jeszcze jedn¹ relacjê telewizyjn¹, w której po s³owach  W Owiêcimiu... ca³y kraj zobaczy druty kolczaste.

Imiê i nazwisko do wiadomoci redakcji

Liryczne opowieci

Senny wiat

Owiêcim- okres miêdzywojenny. Kaplica rzymsko-katolicka na
tzw. Barakach, w której odprawiano nabo¿eñstwa tylko w
niedziele i wiêta. Do 1926 roku odprawiali je ksiê¿a salezjanie, a
nastêpnie do czerwca 1940 roku ksiê¿a z parafii W.N.M.P. Zdjêcie
przedstawia mieszkañców tej dzielnicy w procesji Bo¿ego Cia³a.

Owiêcim- okres miêdzywojenny. Grupa mieszkañców na tzw.
Barakach. Dziêki dotacji kasy miejskiej oraz ró¿nym datkom, w
baraku sto³ówce mieszkañcy otrzymywali posi³ki.

T¹ niewielk¹ próbk¹ poezji pragniemy
przybli¿yæ twórczoæ liryczn¹ i zarazem postaæ Stefana Szczerbowskiego, owiêcimianina, buduj¹cego swój wiat klasyczPosiwia³y jod³y
nego wiersza ju¿ od czterech lat.
wierki te¿ s¹ bia³e
Stefan Szczerbowski, maj¹cy 63 lata,
A w³aciwie takie
ukoñczy³ studia na Wydziale Elektrycznym
S¹ ju¿ góry ca³e
Politechniki l¹skiej w Gliwicach. Pracowa³ w Zak³adach Chemicznych Owiêcim
oraz kopalni Czeczot. Dzi jest emeryWychudzony ksiê¿yc
tem. Zadebiutowa³ kilkunastoma utworami
I zupe³nie blady
w dwutygodniku Owiêcimski Chemik, a
Szarawym ob³okom
tak¿e wyda³ tomik poezji pt. Wiersze wyNie mo¿e daæ rady
brane. Od 1997 roku nale¿y do Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury
Grupa na Zamku, dzia³aj¹cego w naszym
Wiêc jak wilko³aki
miecie.
Nad dolin¹ wisz¹
Swój pierwszy, do dzisiaj niezachowaMieszaj¹c wiaterkiem
ny wiersz napisa³ maj¹c 11 lat. Jednak twórPó³mrok z senn¹ cisz¹
czoci¹ liryczn¹ na powa¿nie zaj¹³ siê od
Upychaj¹c na dó³
stycznia 1996 roku, gdy... remontowa³
mieszkanie. Wtedy to na skrawku oderwaGêstniej¹cy mrok
Szczególnie gdzie drzewa nej tapety powstawa³y pierwsze, dojrza³e
utwory.
Tworz¹c ciasny t³ok
Dla Stefana Szczerbowskiego tematem
wiersza mo¿e byæ wszystko i jak sam zaUbra³y ju¿ szuby
uwa¿y³ - piszê, co lina na ozór przyniesie.
Z pewnoci¹ mo¿na o nim powiedzieæ,
Wspania³e, puszyste
¿e jest prawdziwym rekordzist¹, jeli choI stoj¹ dostojne
dzi o iloæ napisanych wierszy. Przez czteCiche, uroczyste
ry lata stworzy³ a¿ 2000 utworów i nadal
pisze. Ocenê swej lirycznej twórczoci praA w³aciwie senne
gnie pozostawiæ odbiorcom. Dzi, za porednictwem G³osu Ziemi Owiêcimskiej,
Po biegu do s³oñca
ka¿dy z nas mo¿e siê zapoznaæ z wierszem
Od wiosny przez lato
dotykaj¹cym niemal ka¿dego tematu, chaDo jesieni koñca
rakteryzuj¹cym siê czêsto nietuzinkowym
spojrzeniem na otaczaj¹c¹ rzeczywistoæ.
ryt
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Regulamin konkursu Trzy dychy

1. Celem konkursu jest promocja dwutygodnika G³os Ziemi Owiêcimskiej.
2. Uczestnikami konkursu s¹ wszystkie osoby, które w terminie okrelonym przez redakcjê nadel¹ pod adres G³osu Ziemi Owiêcimskiej
lub dostarcz¹ do redakcji w inny sposób, oryginalny kupon z has³em
Trzy dychy, zamieszczony w numerze GZO.
3. Sporód kuponów dostarczonych do redakcji w okrelonym terminie,
losowany jest jeden kupon, którego nadawca otrzymuje nagrodê finansow¹ w wysokoci 30 z³.
a) termin i miejsce losowania okrela kierownictwo redakcji GZO,
zamieszczaj¹c informacjê w tej sprawie na ³amach czasopisma
wraz z kuponem konkursowym
b) w losowaniu maj¹ prawo uczestniczyæ wszystkie osoby, które odpowiednio wczeniej dostarcz¹ kupon
c) losowania dokonuje pracownik redakcji lub - jeli s¹ osoby postronne - jedna z tych osób
d) o wyniku losowania redakcja ma obowi¹zek poinformowaæ czytelników w najbli¿szym numerze GZO
4. Nagroda bêdzie wyp³acana w kasie Owiêcimskiego Centrum Kultury,
w dniu ukazania siê numeru.
a) nagroda przys³uguje tylko tej osobie, której dane osobowe ( imiê,
nazwisko, adres ) znajduj¹ siê na wylosowanym kuponie
b) nagrody w postaci 30 z³ nie mo¿na zamieniæ na inne wiadczenie
( np. nagrodê rzeczow¹ itp.)
c) nieodebranie nagrody w ci¹gu dwóch miesiêcy oznacza, ¿e redakcja mo¿e j¹ przeznaczyæ na inny cel
5. Wszelkie zastrze¿enia i uwagi w sprawie konkursu mo¿na zg³aszaæ
redakcji GZO lub dyrekcji Owiêcimskiego Centrum Kultury.

Zarz¹d Budynków
Mieszkalnych
w Owiêcimiu

Libi¹¿, ul. Lena 28, tel. (0-32) 627 14 51, fax (0-32) 627 77 32

NOWY SKLEP W OWIÊCIMIU

Owiêcim, ul. Kolbego 13, tel./fax (0-33) 843 44 39

PROMOCJA
PROMOCJA
Piece ³azienkowe Vaillant, Junkers
-przy zakupie  monta¿ GRATIS
Do ka¿dego grzejnika Radson z zaworem termostatycznym
-g³owica Comap za 1 z³
CENY DO NEGOCJACJI
Bezp³atny transport, raty (7%)
bez ¿yrantów i prowizji.

Projektowanie i dobór urz¹dzeñ - GRATIS

og³asza przetarg
w dniu 14.07.2000r o godz. 10-tej

na wynajem na dzia³alnoæ gospodarcz¹ lokalu przy ul.
M. Sk³odowskiej-Curie 1  piwnica o pow. 19,20 m2.

Szczegó³y w og³oszeniu w siedzibie
przy ul. Bema 12 lub tel: 842 29 26

GARA¯E

KONSTRUKCJE STALOWE
MONTA¯ I KONSERWACJA
P.H.U. STALTECH
0604 915 932

s og³oszenia drobne

SPRZEDAM MIESZKANIE
3-pokojowe o pow. 70m2
przy ul. Kochanowskiego
tel: 012/ 267-45-44 , 0604623273

Serwis telewizyjny
Naprawy domowe

Oferujemy us³ugi:
-

wykonawstwa pokryæ dachowych,
remontu starych dachów papami
termozgrzewalnymi oraz
sprzeda¿ pap termozgrzewalnych

tel/fax (032) 326 91 76
43-155 Bieruñ
ul. Jedwabna 1

FUS£UGI DYSKOTEKOWE
tel: 0603 19 02 90
FKREDYT rownie¿ w domu klienta. 0-32/217-5586, 0602- 704 -533
F PRACA. 0-32/256-56-38 Tychy- dobrze p³atna
F KLIMATYZACJA. NAPRAWA
urz¹dzeñ gazowych,
tel: 8425751,0502229613
F NOWOCZESNE zabiegi fizykoterapii, fachowy masa¿ leczniczy oraz gimnastyka usprawniaj¹ca. Ceny za fizykoterapiê ni¿sze ni¿ w
placówkach s³u¿by zdrowia. Rachunki odliczane od podatku. BIO-REH Owiêcim
ul.Obozowa 45 tel: 033/843-43-84
F DAR£OWO pokoje do wynajêcia. tel: (094)
14 39 50
F 032/ 226 05 47 WSPÓ£PRACA na kontrakt,
rednie

tel. 842-24-78,
842-65-70, 0602 34 84 96
BIO-REH REHABILITACJA KOMPLEKSOWA

NOWOCZESNE ZABIEGI FIZYKOTERAPII, FACHOWY MASA¯ LECZNICZY ORAZ GIMNASTYKA USPRAWNIAJ¥CA
CENY NI¯SZE NI¯ W PLACÓWKACH S£U¯BY ZDROWIA
OWIÊCIM UL. OBOZOWA 45 033/843 43 84
ZAPRASZAMY!!!
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Waleczna Unia
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SKAWA Wadowice : ZASOLE UNIA Owiêcim 0:3 (0:1)

Bramki: Rymek 42, Iwañski 83, Mañka 89. Sêdziowa³ M. Rymerski ze Skoczowa. Widzów 100.
SKAWA: Paw³owski : Gurdek, ¯ak, Graca, Radoñ , Panik (46
Worytko), Wiecheæ, Miarka, B³achut (89 Padziora) Dyrcz, Jamróz.
ZASOLE UNIA: Jarosz - Pêkala, Szarwak, Pawe³ Maciesza, Piotr
Maciesza (89 Majcherski) Iwañski, Janeczko (87 Jasek), Adamczyk,
Joñczyk, Rymek, Mañka.
meczu ostatniej kolejki podopieczni Józefa Gembali efektownie wygrali w Wadowicach, koñcz¹c tym samym udany
sezon, w którym wywalczyli awans do grona IV-ligowców.
W spotkaniu z owiêcimianami pod nieobecnoæ trenera Eugeniusza Fornalczyka, dru¿ynê Skawy poprowadzi³ opiekun juniorów Marian Pamu³a.
Pierwsze minuty tego spotkania nale¿a³y do gospodarzy. Najlepsz¹ okazjê do objêcia prowadzenia mieli miejscowi w 16 minucie. Po
dok³adnym zagraniu Miarki w sytuacji sam na sam znalaz³ siê Jamróz,
który nawet ogra³ Jarosza i strzela³ do pustej bramki. W ostatnim
momencie pi³kê z linii bramkowej wybi³ jeden z obroñców Unii. Swoje
okazje do zdobycia bramek mieli tak¿e B³achut i Jamróz. Bramkêmogli
równie¿ zdobyæ owiêcimianie, ale strza³y Rymka i Mañki nie przynios³y po¿¹danego efektu.
Od pocz¹tku drugiej po³owy Skawa próbowa³a doprowadziæ do
wyrównania, jednak Jarosz spisywa³ siê bez zarzutu. Koñcówka meczu nale¿a³a ju¿ do owiêcimian, którzyjeszcze dwa razy zmusili Paw³owskiego do kapitulacji.
W 83 min. w sytuacji sam na sam z bramkarzem Skawy znalaz³ siê
Iwañski, który nie zmarnowa³ okazji. Gospodarzy na minutê przed
koñcem dobi³ Mañka. Po nieporozumieniu obroñców gospodarzy napastnik Unii znalaz³ siê w idealnej sytuacji i nie pozostawa³o mu nic
innego jak tylko celnie trafiæ do siatki.
(zyg)
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Turniej Rad

ostatnich miesi¹cach w kilku dyscyplinach sportowych rywalizowa³y Rady Osiedlowe naszego miasta. W zmaganiach
sportowych uczestniczyli pi³karze, siatkarze, koszykarze i tenisici
sto³owi. W zesz³ym tygodniu wy³oniono zwyciêzców turnieju.
Najlepsz¹ okaza³a siê Rada Osiedla Pó³noc (117 pkt.), przed R.O.
Zachód (67 pkt.) i R.O Wschód (62 pkt.)
Dalej uplasowa³y siê Rady Osiedli; Stare Miasto, Stare Stawy,
Zasole, B³onie i Stawy.
17 czerwca najlepszym w turnieju Rad wrêczono nagrody. Puchary
ufundowali prezydent  Józef Krawczyk, cz³onek Zarz¹du Miasta 
Kazimierz £akomy i Jacek Bakalarski  dyrektor Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji.
/MB

Dru¿yna pi³karska Rady Osiedla Stare Miasto

J

Bieg Fiata

Fot. M.Mordan

u¿ po raz ósmy w Bielsku  Bia³ej odby³ siê Bieg Fiata . Podczas imprezy z bardzo dobrej strony pokazali siê owiêcimianie.
Rafa³ Przyby³a zaj¹³ pi¹te miejsce w klasyfikacji ogólnej biegu,
Anna Mazurek by³a dwunasta poród stu piêædziesiêciu omiu uczestniczek biegu ze szkó³ ponadpodstawowych, za Natalia Cielak uplasowa³a siê na dwudziestym czwartym miejscu, wród stu dziewiêædziesiêciu dwóch startuj¹cych uczestniczek, reprezentuj¹cych szko³y podstawowe.
/MB

By³ to udany sezon dla owiêcimian, którzy awansowali do grona
czwartoligowców
Fot. M. Mordan

Trzy medale Dorywalskiego

W bardzo licznie obsadzonych Miêdzynarodowych Zawodach
P³ywackich rozgrywanych w miejscowoci STEYR w Austrii, wziêli
udzia³, na w³asny koszt, m³odzi zawodnicy Uczniowskiego Klubu P³ywackiego Unia. W zawodach uczestniczyli ich rówienicy z kilkunastu klubów z Czech, Wêgier, Niemiec i Austrii.
Bardzo dobrze zaprezentowa³ siê owiêcimianin, uczeñ szko³y
sportowej, Maciej Dorywalski, który wywalczy³ trzy br¹zowe medale: na 100 m stylem dowolnym, 100 m stylem grzbietowym i 200 m
stylem zmiennym.
Dobrze p³ywa³y równie¿ dziewczêta: Natalia Czenicka oraz
Ma³gorzata Sklarek, które w konkurencjach kobiecych zajmowa³y
miejsca od pi¹tego do dwunastego.
M.D

Zarz¹d Miasta Owiêcimia
informuje

¿e podane zosta³o do publicznej wiadomoci, poprzez
wywieszenie na tablicach og³oszeñ Urzêdu Miasta
Owiêcim , ul. Jagie³³y 23 i ul. Zaborska 2
og³oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzeda¿
nieruchomoci przy ul. Berka Joselewicza nr 5
w Owiêcimiu
Szczegó³owych informacji o przetargu mo¿na zasiêgn¹æ
w Referacie Gospodarki Nieruchomociami
Urzêdu Miasta
Owiêcim, ul. Jagie³³y 23 pok. nr 6, tel: 842 57 45
w godzinach urzêdowania

KLASA A
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Brawa dla Or³a

Z 10-punktow¹ przewag¹ zakoñczyli pi³karze Or³a Kozy wystêpy w Klasie A. Na po¿egnanie Orze³ pokona³ u siebie Hecznarowice
4:1. Owiêcimska So³a ostatecznie zakoñczy³a
rozgrywki na pozycji dwunastej. Ostatnie miejsce przypad³o w udziale Pionierowi Pisarzowice, który na swoim koncie zanotowa³ tylko 22
oczka.

Wyniki ostatniej kolejki gier:

Wilamowiczanka : KS Che³mek
3:1
So³a Owiêcim : Polanka
1:1
Malec : Czaniec
2:5
Zatorzanka Zator : Bulowice
3:0
So³a Kobiernice : Zaborzanka Zaborze 5:0
Orze³ Kozy : Hecznarowice
4:1
Niwa Nowa Wie: Pionier Pisarzowice 3:1

Koñcowa tabela Klasy A:

1. Kozy
2. Kobiernice
3. Malec
4. Czaniec
5. Polanka
6. Nowa Wie
7. Hecznarowice
8. Bulowice
9. Zator
10. Che³mek
11. Wilamowice
12. So³a
13. Zaborze
14. Pisarzowice

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

57
47
46
45
44
39
38
33
33
28
27
27
26
22

Mityng

54:27
52:34
50:34
56:40
40:35
46:43
38:39
38:34
33:37
36:56
44:52
39:54
26:40
30:58

16 czerwca na stadionie Powiatowego Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Mistrzostwa
Sportowego w Owiêcimiu, odby³ siê otwarty
mityng lekkoatletyczny.
W zawodach wziê³y udzia³ dzieci w wieku
od lat 8, m³odzie¿ oraz doroli. Nagrody ufundowa³ organizator, Miejski Orodek Sportu i
Rekreacji. Najlepsi zawodnicy otrzymali puchary, za wszystkim uczestnikom mityngu
wrêczono pami¹tkowe dyplomy.
Najlepsi w biegu na 100 metrów byli:
q wród kobiet: Joanna Szpyt,
z wynikiem 13,3 sek.
q wród mê¿czyzn: Konrad D¿y¿d¿yk,
z wynikiem 12,2 sek.
Na wyró¿nienie zas³uguj¹ równie¿ postawy sportowe Tomka Kozaka, jego ojca W³adys³awa, a przede wszystkim Iwony Janik,
która w kategorii do lat 13 wygra³a biegi na
60m, 100m, 600m i okaza³a siê bezkonkurencyjna w skoku w dal.
Ogó³em w imprezie wziê³o udzia³ a¿ 180
zawodników.
/MB
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Osiek gór¹

Gratulacje nale¿¹ siê pi³karzom z Osieka,
którzy wygrali Klasê B. W ostatniej kolejce
lider wygra³ w Osieku z Bujakowem 2:1. Najwiêcej goli pad³o w Grojcu, gdzie miejscowa
Solavia pokona³a rezerwy Dankowic, w rozmiarach takich jak Holandia Jugos³awiê na Mistrzostwach Europy.

Wyniki ostatniej kolejki gier:
W³osienica : Podolsze
Broszkowice: Harmê¿e
Brzezinka : Rajsko
Osiek : Bujaków
Przeciszów : £êki
Grojec : Dankowice II

2:1
4:0
0:2
2:1
2:1
6:1

Koñcowa tabela Klasy B:

1. Osiek
2. £êki
3. Rajsko
4. Broszkowice
5. Przeciszów
6. Grojec
7. Podolsze
8. Brzezinka
9. Bujaków
10. W³osienica
11. Dankowice II
12. Harmê¿e

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

45
38
36
36
35
34
31
31
29
20
14
14

45:21
43:30
37:26
40:36
33:27
38:31
41:36
40:37
33:31
25:43
27:52
17:47

Piêæ
medali Unii

(zyg.)

Z piêcioma medalami wrócili z Mistrzostw Polski Seniorów i M³odzie¿owców,zawodnicy Uczniowskiego Klubu P³ywackiego Unia w Owiêcimiu.
W dêbickiej p³ywalni bardzo dobrze p³ywali ch³opcy w wycigach sztafetowych, wywalczaj¹c trzy srebrne medale; 4 x 200 m
dow., 4 x 100 m dow., 4 x 100 m stylem
zmiennym.
W sk³adzie zespo³ów sztafetowych p³ywali zawodnicy; Tomasz Pop³awski, Marek Wierciak, Marek Kie³banik, £ukasz
Nowak oraz Tomasz Rosiñski. Ten ostatni
wywalczy³ równie¿ medal indywidualnie,
br¹z na dystansie 50 m stylem dowolnym.
Równie¿ br¹zowy medal, wywalczy³a
na dystansie 800 m stylem dowolnym jego
szkolna i klubowa kole¿anka Agnieszka
Cendrowska.
M. Dorywalski
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Laury m³odych
p³ywaków

Najm³odsi zawodnicy Uczniowskiego
Klubu P³ywackiego Unia w Owiêcimiu
bardzo udanie wystartowali 3 i 4 czerwca w
Krakowie, podczas Korespondencyjnych
Mistrzostw Polski Dzieci 10. i 11-letnich.

W grupie starszej, prowadzonej przez zespó³ trenerski: Monika Wojtulewicz, Jacek
i Agata Stañczyk, na wyró¿nienie zas³u¿yli
trzej zawodnicy. Jakub Sk³adnik w stylu
motylkowym wywalczy³ drugie miejsce na
50 i 100 m, oraz trzecie na 100 m stylem
zmiennym.

Trzykrotnie na podium stawa³a Aleksandra Cisowska  trzecie miejsce na 50 i 100
m stylem dowolnym oraz na 100 grzbietowym. Dwa razy w stylu klasycznym trzecie
miejsce zajmowa³ Mateusz So³tysik (100 i
200 m).
Jeszcze lepiej startowali 10-latkowie, którymi opiekuje siê zespó³ trenerski: Celina
Miernik, Dorota Dudek-Szpara oraz Marek Strza³a. Czterokrotnie do dekoracji proszono dwóch p³ywaków Uczniowskiego
Klubu P³ywackiego Unia: Nataliê Czenick¹ i Macieja Starca. Natalia zwyciê¿y³a trzykrotnie: na dystansach 50 i 100 m stylem dowolnym oraz na 200 m stylem grzbietowym. Druga by³a natomiast na 100 m stylem zmiennym.

Maciej wygra³ wycig na 100 m stylem
dowolnym, a srebrne pozycje wywalczy³
na dystansie 50 i 200 m kraulem i na 100
m stylem zmiennym.

Wród ¿abkarzy najlepiej p³ywa³
owiêcimianin, £ukasz Rejdych  zwyciêzca wycigu na 100 i 200 m. Jego klasowa kole¿anka, równie¿ specjalistka stylu
klasycznego, Sylwia S³ota, wygra³a na 100
m, a druga by³a na 200.

Dwa drugie miejsca wywalczy³a Ma³gorzata Sklarek  druga na 100 motylkiem
i 200 dowolnym. Udane wystêpy mia³ równie¿ Mateusz Brania, który by³ drugi na 50
m stylem motylkowym i 100 m stylem
grzbietowym, a trzeci na 200 m stylem
grzbietowym. Pawe³ Ky stan¹³ na drugim
miejscu podium, po starcie w wycigu na
100 m stylem dowolnym. Czterech uczniów
Szko³y Sportowej z Owiêcimia wywalczy³o
trzecie lokaty. Byli to: Szymon Trojak (100
zmiennym i 200 dowolnym), Natalia Grzesiak (100 zmiennym), Karolina Nikiel (200
klasycznym) i Krystian Skóra (200 klas.).
M. Dorywalski
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kana³
lokalny Telewizji Kablowej

30.06 Pi¹tek
08:22 Recepta na ¿ycie 09:54 REPORTA¯ 10:15
Bajki 11:03 wiat dalekich podró¿y 11:28 wiat
bez tajemnic11:51 Pierwsza pomoc 12:03 Weterynarz w zoo 12:28 ¯ycie zwierz¹t 12:48 Otwarcie sezonu 13:00 Zemsta 13:53 Studio Infor14:00 Niebezpieczne kobiety 14:46 Dwory i
Pa³ace 16:00 Zemsta 16:53 Studio Infor 17:15
Wiadomoci Lokalne 17:25 Przegl¹d prasy
17:35 Yancy Derringer 17:59 Niezwyk³e sporty
18:05 Bajki 18:30 Podró¿nicy 18:58 Podró¿e ze
sztuk¹ 19:30 Kuchnia smakosza 19:53 Koniec
wiata 20:22 Nocne rozmowy 21:24 Studium
malarza 22:00 Wiadomoci Lokalne 22:10 Przegl¹d prasy 22:15 W konwojach pó³nocnych
1.07 Sobota
08:15 Zaginiony samolot 10:15 Bajki11:00 Szeæ
pistoletów 12:00 Dzikie ³abêdzie 13:00 Niebezpieczne kobiety 13:46 Dwory i Pa³ace 14:00 Zemsta 14:53 Studio Infor 16:00 Rozmowa z... 16:30
Podró¿ ladami bluesa 16:50 Kuszenie w. Antoniego 17:35 Kuchnia smakosza 17:58 Koniec
wiata. 18:05 Bajki18:30 Raport z Aleutów 19:23
Niezwyk³e sporty 19:30 W konwojach pó³nocnych
20:00 Rzuty osobiste 20:20 Synowie mafii 22:15
Milcz¹cy kondor 22:34 Zbiory Muzeum
2.07 Niedziela
08:00 Szeæ pistoletów 09:00 Bajki 11:00 Hamlet 12:13 Broni¹ Lwowa 12:30 Heimat 13:00
Zemsta 13:53 Studio 14:00 Bajki 14:30 Rozmowa z... 15:03 Raport z Aleutów 15:53 Niezwyk³e
sporty 16:00 Muzyka 17:00 Rzuty osobiste 17:35
W konwojach pó³nocnych 18:05 Bajki 18:30
Bonanza 19:30 Milcz¹cy kondor 19:49 Zbiory
Muzeum 20:20 Na prze³aj 20:27 Dwie brygady
21:54 REPORTA¯ 22:15 Peter Gunn
3.07 Poniedzia³ek
08:22 Na prze³aj 08:27 Dwie brygady 09:54
REPORTA¯ 10:15 Bajki 11:03 Podró¿nicy 11:28
Podró¿e ze sztuk¹ 12:00 Muzyka Ameryki 13:03
Raport z Aleutów 13:53 Niezwyk³e sporty 14:03
Bonanza 16:00 Zemsta 16:53 Studio Infor 17:15
Wiadomoci Lokalne 17:35 Milcz¹cy kondor
17:54 Zbiory Muzeum 18:05 Bajki 18:30 Najpiêk-

niejsze miejsca 19:06 wiat bez tajemnic 19:30
Peter Gunn 19:55 Drzwi 17 20:20 S¹d kryminalny 21:12 Bellamy 22:00 Wiadomoci Lokalne
22:15 Jak pomóc 22:35 Porz¹dek musi byæ!
4.07 Wtorek
08:22 S¹d kryminalny 09:12 Bellamy 10:15 Bajki
11:00 Muzyka Ameryki 12:03 Najpiêkniejsze
miejsca 12:36 wiat bez tajemnic 13:03 Bonanza 14:00 Zemsta 14:53 Studio Infor 16:00 Niebezpieczne kobiety 16:49 Dwory i Pa³ace 17:15
Wiadomoci Lokalne 17:35 Peter Gunn 18:00
Drzwi 17 18:05 Bajki 18:30 Tajemnice zwierz¹t
18:58 ¯ycie zwierz¹t 19:19 Pierwsza pomoc
19:30 Jak pomóc 19:50 Porz¹dek musi byæ!
20:20 Hamlet 21:42 Broni¹ Lwowa 22:15 Morskie opowieci 22:36 Niezwyk³e sporty
5.07 roda
08:22 Hamlet 09:42 Broni¹ Lwowa 10:15 Bajki
11:03 Najpiêkniejsze miejsca 11:36 wiat bez
tajemnic 12:03 Tajemnice zwierz¹t 12:28 ¯ycie
zwierz¹t 12:49 Pierwsza pomoc 13:00 Zemsta
13:53 Studio Infor 14:00 Niebezpieczne kobiety
14:49 Dwory i Pa³ace 16:00 Zemsta 16:53 Studio Infor 17:15 Wiadomoci Lokalne 17:25 Sport
17:35 Jak pomóc 17:55 Porz¹dek musi byæ!
18:05 Bajki 18:30 Najpiêkniejsze miejsca 19:05
wiat bez tajemnic 19:30 Morskie opowieci
19:51 Niezwyk³e sporty 20:20 Wkrótce nadejd¹
bracia 21:56 MINIATURA FILMOWA 22:00 Wiadomoci Lokalne 22:10 Sport 22:15 Yancy Derringer 22:39 Bezpieczeñstwo na drodze
6.07 Czwartek
08:22 Wkrótce nadejd¹ bracia 09:56 MINIATURA FILMOWA 10:15 Bajki 11:03 Tajemnice
zwierz¹t 11:28 ¯ycie zwierz¹t 11:49 Pierwsza
pomoc 12:03 Najpiêkniejsze miejsca 12:35
wiat bez tajemnic 13:00 Niebezpieczne kobiety 13:49 Dwory i Pa³ace 14:00 Zemsta 14:53
Studio Infor 16:00 Niebezpieczne kobiety 16:49
Dwory i Pa³ace 17:15 Wiadomoci Lokalne 17:35
Morskie opowieci 17:56 Niezwyk³e sporty 18:05
Bajki 18:30 Weterynarz w zoo 18:58 ¯ycie zwierz¹t 19:20 Bia³y pies 19:30 Yancy Derringer
19:54 Bezpieczeñstwo na drodze 20:20 Adopcja 21:50 REPORTA¯ 22:15 Kuchnia smakosza 22:40 Myliciel
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Komputery, sieci komputerowe, kasy fiskalne

Kredyt na miejscu!

32-600 Owiêcim
ul. Konarskiego 5
(033) 844 14 70, 844 08
78, 844 04 78,
fax 844 24 44
http://www.alter.pl

7.07 Pi¹tek
08:22 Adopcja 09:50 REPORTA¯ 10:15 Bajki
11:03 Najpiêkniejsze miejsca 11:35 wiat bez
tajemnic 12:03 Weterynarz w zoo 12:28 ¯ycie
zwierz¹t 12:50 Bia³y pies 13:00 Zemsta 13:53
Studio Infor 14:00 Niebezpieczne kobiety 14:49
Dwory i Pa³ace 16:00 Zemsta 16:53 Studio Infor
17:15 Wiadomoci Lokalne 17:25 Przegl¹d prasy 17:35 Yancy Derringer 17:59 Bezpieczeñstwo na drodze 18:05 Bajka 18:30 Podró¿nicy
18:58 Podró¿e ze sztuk¹ 19:30 Kuchnia smakosza 19:55 Myliciel 20:20 Bitwa o Moskwê
22:00 Wiadomoci Lokalne 22:10 Przegl¹d prasy 22:15 Pod obcym niebem
8.07 Sobota
08:22 Bitwa o Moskwê 09:52 REPORTA¯ 10:15
Bajki 11:00 Szlak kojota 12:00 Bajka 13:00 Niebezpieczne kobiety 13:49 Dwory i Pa³ace 14:00
Zemsta 14:53 Studio Infor 16:00 Rozmowa z...
16:30 Zjawiska nadprzyrodzone 16:56 Bezpieczeñstwo na drodze 17:15 Wiadomoci Lokalne 17:35 Kuchnia smakosza 18:00 Myliciel
18:05 Bajki 18:30 Bitwa o San Pietro 19:13 Nad
Solin¹ 19:30 Pod obcym niebem 20:00 Rzuty
osobiste 20:20 Suknia z czarnego aksamitu
9.07 Niedziela
08:07 Suknia 10:15 Bajki 12:30 Dziurka od klucza 12:54 Bezpieczeñstwo na drodze 13:00
Zemsta 13:53 Studio Infor 14:00 Bajki 14:30
Rozmowa z... 15:03 Bitwa o San Pietro 15:43
Nad Solin¹ 16:00 Muzyka Ameryki 17:00 Rzuty
osobiste 17:35 Pod obcym niebem 18:05 Bajki
18:30 Bonanza 19:30 Szary 20:20 Na prze³aj
20:27 Sk¹pani w ogniu 22:15 Peter Gunn 22:40
Niezwyk³e sporty
10.07 Poniedzia³ek
08:22 Na prze³aj 08:27 Sk¹pani w ogniu 10:15 Bajki
11:03 Podró¿nicy 11:28 Podró¿e ze sztuk¹ 12:00
Muzyka Ameryki 13:03 Bitwa o San Pietro 13:43
Nad Solin¹ 14:03 Bonanza 16:00 Zemsta 16:53
Studio Infor 17:15 Wiadomoci Lokalne 17:35 Szary
18:05 Bajki 18:30 Najpiêkniejsze miejsca 19:08
wiat bez tajemnic 19:30 Peter Gunn 19:55 Niezwyk³e sporty 20:20 S¹d kryminalny 21:17 Jazz w
muzeum 22:00 Wiadomoci Lokalne 22:15 Jak
pomóc 22:33 Bez chowania g³owy

Poziomo:
1) Niejedna w parku;
2) Nimb; * Kupuj¹cy;
3) Narz¹d w jamie ustnej;
4) Prysznic; * Przydatny po k¹pieli;
5) Dychawica;
6) Drzewo iglaste; *Zrzut wojska;
7) Pobili siê o niego górale;
8) Ewolucja lotnicza;
* Szkrab, malec;
9) Manewr szachowy;
10) Kierunek marszu; * Bezsilnoæ;
11) Odstêp na pocz¹tku wiersza;
12) Stan w hipnozie;
13) Bezsilnikowy pojazd drogowy;
14) Okres godowy ryb;
15) Opiekun;
16) Niezbêdne sanitariuszom;
17) Gatunek drapie¿nego paj¹ka;
Pionowo:
A) By³ nim Janosik;
* Odg³os biegn¹cych koni;
B) Pora dnia;
C) Sma¿one ziemniaki * Kolczasty krzew owocowy;
D) Dojrza³oci lub na prawo jazdy;
E) Znany wêgierski tenisista sto³owy; * Zwi¹zany powrós³em;
F) Æwieræ garnca;

G) Imiê psa kosmonauty;
* Okrêtowy to kuk;
H) Nasz pó³nocny s¹siad;
I) Ukrop, war;
* Ranga, znaczenie;
J) Kuzyn ¿yrafy;
K) Klamra spinaj¹ca mury;
* Zieleniec;
L) Z uchem na wodê;
£) Og³ada towarzyska;
M) Bij¹cy organ;
N) Dawna z³ota moneta ang.
O) Firmament;
P) Osoba leworêczna;
Litery uporz¹dkowane od 1 do 23
utworz¹ rozwi¹zanie, na które
czekamy do 11 lipca.
Nagrodê - p³ytê kompaktow¹,
ufundowan¹ przez sklep MaxMusic, wylosowa³a p. Aleksandra
Kolasa z Owiêcima. Prosimy o
osobisty odbiór nagrody w siedzibie redakcji GZO.
Kupon
krzy¿ówki Nr 12
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Miêdzynarodowy Dzieciêcy
Festiwal Folklorystyczny
Darujmy wiatu pokój
15.07.2000

Dzieñ organizacyjny, przyjazd uczestników imprezy

16.07.2000

godz. 12:00 KONCERT FESTIWALOWY
(Polanka Wielka)

godz. 12:00 ZABAWKA W SZTUCE LUDOWEJ - kiermasz twórców ludowych (plac przed OCK)
godz. 16:00 KOROWÓD - parada zespo³ów i uczestników Forum ulicami Owiêcimia: Rynek
G³ówny, D¹browskiego, Nojego, Tysi¹clecia, OCK

godz. 17:30 III MIÊDZYNARODOWY KONKURS
ZABAWEK POJAZDY - otwarcie pokonkursowej wystawy przygotowanej przez
Wojewódzki Orodek Kultury w BielskuBia³ej. (galeria Tyle wiatów OCK)
godz. 18:00 KONCERT INAUGURACYJNY
(Owiêcim)

17.07.2000

godz.10:00 Warsztaty artystyczne w grupach zadaniowych
(Owiêcim)
godz. 17:00 KONCERT FESTIWALOWY (Kêty)
godz. 18:00 KONCERT FESTIWALOWY
(Polanka Wielka)

18.07.2000

godz. 10:00 Warsztaty artystyczne w grupach zadaniowych
(Owiêcim)
godz. 17:00 KONCERT FESTIWALOWY (Kêty)

godz. 17:00 FOLK PIKNIK - wspólna zabawa z
dzieciêc¹ publicznoci¹ (Owiêcim)

godz. 18:00 KONCERT FESTIWALOWY (Owiêcim)

19.07.2000

godz. 10:00 Warsztaty artystyczne w grupach zadaniowych
(Owiêcim)

godz. 17:00 FOLK PIKNIK - wspólna zabawa z dzieciêc¹
publicznoci¹ (Owiêcim)

godz. 18:00 KONCERT FESTIWALOWY (Owiêcim)

20.07.2000

godz. 10:00 Warsztaty mityngowe (Owiêcim)

godz. 15:30 MITYNG FORUM DZIECIÊCYCH INICJATYW POKOJOWYCH (Owiêcim)

godz. 18:00 KONCERT FINA£OWY (Owiêcim)

21.07.2000

godz. 10:00 Dzieciêce przes³anie pokoju NASZE
ZNAKI PAMIÊCI - ZNAKI POKOJU
(Brzezinka)

