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„Trzynastki” pechowe
dla Filipa Komorskiego
A Napastnik Unii Oświęcim nie należy do ludzi przesądnych, ale...
Hokej
Jerzy Zaborski

Tensezonmiałnależećdo23–letniegośrodkowegorodemzWarszawy. Filip Komorski liczył
nazrekompensowaniesobiepoprzedniego sezonu, straconego
niemalcałości zpowoduzłamania nogi.
Jużwletnichsparingachprezentowałsiębardzodobrze.W16
meczachmistrzowskichteżzbierał wiele pochlebnych recenzji.
Zdobył9punktówwklasyfikacji
kanadyjskiej, za 7 goli i 2 asysty.
Jednak w Opolu, w meczu przeciwko Orlikowi (wygranym
przez Unię 4:1), po ataku WiaczesławaKozubadoznałzłamania kości jarzmowej lewego policzka. Dopiero po dziesięciu
dniach od tamtego zdarzenia
i całkowitym zakazie podejmowania jakiegokolwiek wysiłku
wrócił do lekkiego treningu.
– Trzynastego chyba przestanę wychodzić z domu – mówi
Komorski. – Kontuzji w Opolu
nabawiłem się 13 listopada.
Z kolei w poprzednim sezonie
nogę w Katowicach złamałem
13 października. Obie te przykre
dla mnie kontuzje dzieli... 13
miesięcy. Nigdy nie byłem przesądny, ale po ostatnim roku
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b Tak wyglądała twarz Filipa Komorskiego dzień po feralnym dla
niego spotkaniu w Opolu, podczas którego został uderzony kijem
zacznę chyba wierzyć w przynoszącą pecha „trzynastkę”.
Nie brakuje głosów, że uderzenie kijem przez rywala było
celowe i podwójna kara mniejsza dwuminutowa była zbyt łagodną sankcją dla Rosjanina.
– W ferworze walki może zdarzyć się wiele, ale mam odczu-
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cie, że nie było w tym przypadku. Jednak ocenę tej sytuacji zostawiam innym – ucina wątek
środkowy Unii.
Sytuacja wyglądała groźnie.
Na szczęście lewe oko pozostało nienaruszone. Potężna opuchlizna już zeszła z policzka, ale
kość wciąż jest pęknięta. – Le-

wą część nosa i górną wargę
mam martwą, czyli podobnie
jak w przypadku pacjentów
po wylewach – tłumaczy napastnik Unii. – Lekarze nie potrafią powiedzieć, kiedy w tych
miejscach wróci mi czucie. Być
może wcale. Jednak staram się
być dobrej myśli.
Zanim pęknięta kość jarzmowa zacznie się zrastać, może minąć nawet kolejny miesiąc.
– Jeśli tylko nie będę odczuwał
bólu, chciałbym zacząć ostrzej
pracować. Mam już do kasku
maskę zasłaniającą całą twarz,
żeby jak najszybciej wrócić
na lód. Na razie odczuwam ból
w kanale zatokowym – mówi.
W Raciborzu jest na III roku
studiów na kierunku trener-instruktor. Wcześniej próbował
swoich sił w dziennikarstwie.
– Wtedy mówiono mi, że ze
swoją ponadprzeciętną urodą
z łatwością zrobię karierę w telewizji. Teraz jednak, z pokiereszowaną twarzą, nie mam już
na to szans – Komorski stara się
swoją trudną sytuację obrócić
w żart. – Swoją przyszłość wiążę ze sportem. Przy moim
„szczęściu” do kontuzji, obym
tylko za szybko nie musiał poznawać go od innej, trenerskiej
strony – kończy napastnik Unii,
mający w Oświęcimiu wielu kibiców, zrzeszonych nawet
w fanklubie. a
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OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu,
obejmującego obszar pomiędzy ul. Zwycięstwa, ul. Chemików,
ul. Fabryczną.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu
przy ul. Krasickiego.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. poz. 647 2012
r. z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim uchwały nr LVII/1101/14 z dnia 29
października 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w Oświęcimiu, obejmującego obszar pomiędzy ul. Zwycięstwa,
ul. Chemików, ul. Fabryczną – wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. poz.
647 z 2012 r. z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust.
2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez
Radę Miasta Oświęcim uchwały nr LIV/1050/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu
przy ul. Krasickiego – wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem ww. opracowania jest ustalenie zasad zagospodarowania
przestrzennego terenów.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu
miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do 23
grudnia 2014 r.

Przedmiotem ww. opracowania jest ustalenie zasad zagospodarowania
przestrzennego terenów.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu
miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do 23
grudnia 2014 r.

Wnioski można składać na piśmie do Urzędu Miasta Oświęcim, 32-600
Oświęcim, ul. Zaborska 2, a także ustnie do protokołu w Wydziale Architektury
i Urbanistyki tego Urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na
adres: um@um.oswiecim.pl

Wnioski można składać na piśmie do Urzędu Miasta Oświęcim, 32-600
Oświęcim, ul. Zaborska 2, a także ustnie do protokołu w Wydziale Architektury
i Urbanistyki tego Urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej
na adres: um@um.oswiecim.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Prezydent
Miasta Oświęcim.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Prezydent
Miasta Oświęcim.

Utalentowana młodzież
z Kalwarii ze szpadą
w ręku podbija Polskę
Szermierka
OdtrzechlatdziaławKalwarii
ZebrzydowskiejklubGrassHopperzajmującysięszermierkądzieciimłodzieży.Nakoncie
majużsporosukcesów.
Jacek Żukowski
sport@gk.pl

Stworzenie klubu było pomysłem Bogdana Bieli. Jego córka
Karolina trenowała szpadę
w Krakowskim Klubie Szermierzy. Zamiast wozić tam dziecko,
sprowadził do Kalwarii trenera
Eugeniusza Olesiaka i założył
nowe stowarzyszenie. Nazwa
Grass-Hopper pochodzi od firmy pana Bogdana, działającej
w branży meblarskiej.
– Akurat odszedłem z KKS-u
i czekałem na wyjazd do Włoch
– opowiada trener Olesiak.
– Skorzystałem więc z oferty pana Bieli. Prowadzę dwie grupy
– dziecięcą, czyli zawodników
od7do11lat,imłodzieżową.Najmłodsząnasząwychowankąjest
7-letnia Alicja Goczał, mistrzyni
Polski skrzatów. Z kolei najstarszym szermierzem jest 18-letni
Tadeusz Koc.
Wklubietrenujeteżgruparodziców,którzyzostali„zarażeni”
szermierką przez dzieci.
Spotykają się w sali, która
mieści się w remizie strażackiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej. Są
tam cztery plansze do ćwiczeń.
Olesiak, pamiętający kłopoty
KKS-uzwynajętymisalami,wo-

lał nie korzystać z obiektów
szkolnych.
– Trenuje 22 dzieci, a przewinęłosięichwciągutrzechlatponad 50 – mówi szkoleniowiec.
–Zajęciasącztery-pięćrazywtygodniu.Mamysięczympochwalić,bowywalczyliśmy119miejsc
medalowychnaróżnychturniejachogólnopolskichimiędzynarodowych.Zdobyliśmywnich39
złotych, 44 srebrne i 36 brązowych medali. Myślę, że najcenniejszywynikzanotowałacórka
prezesa, zajmując 3. miejsce
w Pucharze Polski juniorów
młodszych rok temu.
Karolina Biela teraz przebywanazgrupowaniukadryseniorek. Jest jeszcze juniorką młodszą,zajmuje6.miejscewrankingu ogólnopolskim.
– Wśród dzieci najlepsze wynikimają:IreneuszFilek,Kacper
Morek, Mikołaj Radosz, Gabriela Herbut. Wygrywają, albo są
„na pudle” – mówi Olesiak.
Utrzymanie zawodników leżywgestiirodziców,klubowipomaga też miasto. – Chciałbym
kiedyś wychować zawodników,
którzymielibyosiągnięciawmistrzostwach Europy bądź świata.Potowkońcusiępracuje–zaznacza trener.
Olesiak,któryszermierkązajmujesięjuż35lat,podpisałzklubem umowę na 10 lat. Jest więc
nadzieja, że któryś z jego podopiecznych wypłynie na szersze
wody.NaraziezawodnicyGrassHopperaszykująsiędo„Gwiazdkizeszpadą”,któraodbędziesię
w sobotę w Gliwicach. a
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BURMISTRZ WADOWIC
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami [t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.] - informuje że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wadowicach, pl. Jana Pawła
II 23, oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wadowicach:
www.wadowice.pl, wywieszono w okresie od dnia:
1) 18.11.2014 r. do dnia 9.12.2014 r. wykaz dot. nieruchomości, składającej się
z działek ozn. nr 2966/3 (KR1W/00046574/8), 3059/12 (KR1W/00050898/6)
o łącznej pow. 0,0300 ha, położonej w Wadowicach przy ul. Błonie,
przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.
2) 21.11.2014 r. do dnia 11.12.2014 r. wykaz dot. lokali mieszkalnych: Wadowice,
os. XX-lecia 7/10 o pow. 44,02 m² (dz. 2365/14, KR1W/00027075/1),
os. XX-lecia 7/29 o pow. 37,18 m² (dz. 2365/14, KR1W/00027075/1),
os. XX-lecia 7/43 o pow. 44,25 m² (dz. 2365/14, KR1W/00027075/1),
os. XX-lecia 10/56 o pow. 24,58 m² (dz. 2354/25, KR1W/00019275/4),
os. Kopernika 7/53 o pow. 37,44 m² (dz. 2104/22, KR1W/00058477/5),
os. Kopernika 10B/21 o pow. 64,90 m² (dz. 2104/6, 2104/25, 2104/26, 2104/28,
2104/30, KR1W/00037084/0), przeznaczonych do sprzedaży w trybie
bezprzetargowym na rzecz najemców.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 1.01.2015 r.
Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego
w Wadowicach, pl. Jana Pawła II 23, pok. nr 40, w godz. od 8.00 do 15.00
lub tel. (0-preﬁks) 33 873-18-11 wew. 225.

