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19 maja, w dzieñ Dobrych Uczynków z ini-
cjatywy Klubu Wolontariusza „Pomocna D³oñ” oraz
Piwnicy Free Culture Oœrodka Kultury w Brzesz-
czach odby³ siê ciekawy happening. M³odzie¿ w re-
jonie osiedla oraz parku miejskiego, w miejscach,
gdzie zauwa¿y³a psie odchody, wtyka³a chor¹giew-
ki z napisem „To móg³ zrobiæ twój pies”.

- Chcieliœmy zwróciæ uwagê na problem jakim
jest pozostawianie odchodów przez beztrosko bie-
gaj¹ce na naszych osiedlach psy. Ich w³aœciciele czê-
sto nie zaprz¹taj¹ sobie g³owy, gdzie „za³atwia” siê
ich pupilek. Problem nasila siê wiosn¹, gdy oprócz
„œwie¿ej dostawy” spod œniegu wychodz¹ zakon-
serwowane w nim, pozostawione wczeœniej psie
odchody - t³umaczy Piotr Œwi¹der-Kruszyñski, który
wraz z Agat¹ Kozak z Oœrodka Kultury byli g³ów-
nymi koordynatorami akcji. Organizatorzy zapowia-
daj¹, ¿e akcja bêdzie powtórzona.

O tym, ¿e psie odchody s¹ niebezpieczne nie
trzeba nikogo przekonywaæ. Wysychaj¹ce kupy pyl¹
salmonell¹, jajami tasiemca, które hoduj¹ w swoich
psach lekcewa¿¹cy regularne odrobaczanie w³aœci-
ciele. Wysychaj¹ce na wiosennym s³oñcu kupy mog¹
nas równie¿ naraziæ na toksokarozê - zespó³ larwy
wêdruj¹cej trzewnej. Ich jajami najczêœciej zara¿aj¹
siê dzieci bawi¹ce siê na trawnikach i placach zabaw.

- Problem pozostawienia psich odchodów,
zw³aszcza na osiedlach jest bardzo mêcz¹cy. Czêsto
na spotkaniach osiedlowych mieszkañcy skar¿¹ siê,
¿e jest to sprawa bardzo przykra, szczególnie jeœli
chodzi o dzieci bawi¹ce siê w piaskownicach czy na
placach zabaw. Jeœli ktoœ ma psa to powinien wie-
dzieæ, ¿e to nie tylko przyjaŸñ, ale równie¿ obowi¹-
zek. Jeœli decydujemy siê na posiadanie psa, to po-
winniœmy zdawaæ sobie sprawê, ¿e musimy siê w³a-
œciwie opiekowaæ swoim czworono¿nym przyjacie-
lem. A to wi¹¿e siê równie¿ ze sprz¹taniem po nim.
Szczególnie w mieœcie, gdzie wspólnie korzystamy
z zielonych, rekreacyjnych przestrzeni i traktów ko-
munikacyjnych.  Na wsi, gdzie psy maj¹ swoje kojce
w³aœciciele dbaj¹ o ich czystoœæ sprz¹taj¹c w³asne
posesje, natomiast problem pojawia siê z w³aœciciela-
mi, którzy wyprowadzaj¹ psy na spacery poza teren
w³asnej posesji – t³umaczy burmistrz Brzeszcz Tere-
sa Jankowska. I dodaje – Odpowiedzialnoœæ i opieka
nad psami to nie tylko sprz¹tanie i wrzucanie od-
chodów do specjalnych pojemników, ale równie¿
dbanie o nie, gdy s¹ chore czy stare, a nie wyrzuca-
nie ich za próg, gdy po prostu siê znudz¹. Wywóz
bezpañskich psów do schroniska obci¹¿a nasz bud¿et.
Jak poinformowa³ nas naczelnik wydzia³u Gospodarki

Komunalnej Urzêdu Gminy w Brzeszczach Boles³aw
BliŸniak w 2008 roku gmina za wy³apanie, transport
i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzêtom w schro-
nisku zap³aci³a 37 868 z³otych.

Komendant Stra¿y Miejskiej w Brzeszczach
Krzysztof Tokarz wyjaœnia, ¿e osoby utrzymuj¹ce
zwierzêta domowe zobowi¹zane s¹ do zachowania
œrodków ostro¿noœci. Wszystko po to, aby zapewniæ
ochronê przed zagro¿eniem lub uci¹¿liwoœci¹ dla lu-
dzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przezna-
czonych do wspólnego u¿ytku. - W³aœciciele ponosz¹
pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za zachowanie siê zwierz¹t.
Maj¹ zatem obowi¹zek natychmiastowego usuwania
zanieczyszczeñ pozostawionych przez zwierzêta do-
mowe na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach,
terenach zielonych (zieleñcach, parkach) oraz z obiek-
tów i innych terenów przeznaczonych do wspólnego
u¿ytku. Ponadto zabronione jest wprowadzanie zwie-
rz¹t domowych na teren cmentarzy, targowisk, placów
gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, boisk szkolnych -
t³umaczy komendant Krzysztof Tokarz. - Inaczej czeka
nas upomnienie, pouczenie lub kara grzywny do 500 z³.

Zgodnie z prawem ka¿dy w³aœciciel psa ma obo-
wi¹zek zarejestrowania go w Urzêdzie Gminy (bez
wzglêdu na to czy pies podlega obowi¹zkowi podat-
kowemu) oraz zaszczepiæ corocznie czworonoga
przeciw wœciekliŸnie. Dla przyk³adu warto podaæ,
¿e w 2007 r. op³atê od posiadania psa do kasy Urzêdu
Gminy wniesiono za 1458 czworonogów. Za 2008 r.,
jak na razie zap³acono za 694 psy - jednak liczba ta
mo¿e wzrosn¹æ, poniewa¿ mieszkañcy do koñca
czerwca maj¹ czas na zap³acenie podatku.

Posprz¹taj po
swoim psie

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

Mierzyæ si³y na zamiary

30. rocznica pielgrzymki
Jana Paw³a II

Dni Gminy

Wyprawa do Meksyku

Spó³ka „JAPI” z £om¿y, która
we wrzeœniu ub. roku w drodze prze-
targu od gminy Brzeszcze kupi³a nie-
ruchomoœæ w Skidziniu nad So³¹
obieca³a o¿ywiæ teren by³ego
oœrodka rekreacyjnego. Minê³o
osiem miesiêcy, a tam czas za-
trzyma³ siê w miejscu. W sukurs
spó³ce pod¹¿aj¹ dzia³acze LKS
Skidziñ.

7 czerwca 1979 r. papie¿ Jan
Pawe³ II odwiedzi³ Oœwiêcim w trak-
cie swojej pierwszej pielgrzymki do
Polski. W Brzezince czeka³o na nie-
go ponad milion wiernych. Podczas
mszy œw. odprawionej w by³ym na-
zistowskim obozie KL Birkenau
Jan Pawe³ II wypowiedzia³ s³ynne
s³owa: - Nie mog³em tutaj nie przy-
byæ jako papie¿.

- Po 18 godzinach lotu, z prze-
siadkami i postojami, wyl¹dowa-
liœmy w najwiêkszym mieœcie œwia-
ta czyli Mexico D.F. ¯eby dostaæ siê
z jednego krañca miasta na drugi,
trzeba pokonaæ prawie sto kilome-
trów. Europejska wyobraŸnia z tru-
dem ogarnia taki moloch - mówi
Robert Pest, prezes Speleoklubu
Brzeszcze, który pocz¹tkiem marca
uczestniczy³ w wyprawie jaskiniowej
„AGUICOA 2007-2009”.

Koncert Zespo³u Bracia, Zlot
Motocyklowy - Moto Party, Filmo-
wa Fiesta w Rytmach Flamenco, Ro-
dzinny Rajd Rowerowy - Loterie
Fantowe...i wiele innych atrakcji -
sprawdŸ szczegó³owy plan imprez!
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O zwi¹zkach

Piotr Œwi¹der-KruszyñskiPiotr Œwi¹der-KruszyñskiPiotr Œwi¹der-KruszyñskiPiotr Œwi¹der-KruszyñskiPiotr Œwi¹der-Kruszyñski
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Istniej¹ w Polsce pewne organizacje, które nijak nie przystaj¹ do dzisiej-
szych czasów. Bastiony tak zwanej sprawiedliwoœci spo³ecznej, za nic ma-
j¹ce rachunek ekonomiczny, specyfikê zmieniaj¹cej siê rzeczywistoœci. Ich
dzia³ania, poniek¹d s³uszne i potrzebne, nie do koñca wp³ywaj¹ na ko-
rzyœæ ca³ego kraju. Co najwy¿ej dla pewnych grup spo³ecznych, czyni¹c
ich w jakimœ sensie uprzywilejowanymi. To stwarza poczucie podzia³u na
równych i równiejszych. A to ju¿ dobrze znamy. Te organizacje to miêdzy
innymi zwi¹zki zawodowe. Nie mam zamiaru podwa¿aæ ich zas³ug. W szcze-
gólnoœci zas³ug jednego z nich, dziêki któremu pewnie mogê pisaæ te s³owa.
Ale patrz¹c na to wszystko dziœ, czujê jak¹œ przesadê w ich dzia³aniach. Ich
zadanie to obrona interesów pracowników i dzia³anie na rzecz poprawy ich
sytuacji ekonomicznej i spo³ecznej. I to powiedzmy szczytne cele. Tyle, ¿e
wokó³ tego jest wiele negatywnych dzia³añ. Szczególnie ostatnie wydarze-
nia pokazuj¹ nam pewne patologie. Z dniem 11 maja na mocy uchwa³y
zarz¹du Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa mia³a staæ siê jedynym pracodawc¹,
a nie tak jak dotychczas poszczególne kopalnie. Ten ruch ma ponoæ u³atwiæ
zarz¹dzanie spó³k¹ w czasie kryzysu. Wymusza to likwidacjê komisji zak³a-
dowych Zwi¹zków Zawodowych w poszczególnych kopalniach i przepro-
wadzanie wyborów do organizacji dzia³aj¹cej w ca³ej spó³ce. Po wprowa-
dzeniu nowych zasad liczba zwi¹zkowych etatów od razu zmala³aby z 61
do 40. JSW zaoszczêdzi³aby na tym kilka milionów z³otych rocznie. Na to
oczywiœcie nie mog¹ zgodziæ siê zwi¹zkowcy. To oznacza³oby powrót do
pracy. Niektórzy z etatowych dzia³aczy sprawuj¹ swoje funkcje od 18 lat!
Prezes spó³ki ujawni³, ¿e zwi¹zkowcy rekordziœci zarabiaj¹ od 6 do 14
tys. z³ brutto miesiêcznie. 16 mln z³otych - to zdaniem spó³ki, roczny
koszt utrzymania zwi¹zków w Jastrzêbskiej Spó³ce Wêglowej. Zwi¹z-
kowcy twierdz¹, ¿e szacunki spó³ki s¹ przek³amane. Szacuj¹ koszty na
zaledwie 7,5 mln. Zaledwie. Co wiêcej, po zarz¹dzeniu prezesa o powro-
cie dzia³aczy na swoje stanowiska do czasu oddelegowania do nowych
struktur w ca³ej spó³ce, nikt nie zjawi³ siê w pracy. Wiêkszoœæ wziê³a urlopy.
Czêœæ przysz³a do zwi¹zkowej pracy za biurkiem. Pozostali byli na spotka-
niu komisji trójstronnej w Warszawie. Tam próbowali dogadaæ siê z zarz¹dem.
Rozmowy zakoñczy³y siê fiaskiem. Zwi¹zkowców chroni archaiczna ustawa
o zwi¹zkach zawodowych, co skwapliwie wykorzystuj¹. W koñcu sytuacjê
ma zbadaæ Pañstwowa Inspekcja Pracy. Inspektorzy ustal¹ czy Jastrzêbska
Spó³ka Wêglowa ma prawo dokonaæ zmian organizacyjnych. A zwi¹zkowcy
ju¿ siê szykuj¹ do kolejnych strajków. W sytuacji, w której spó³ki wêglowe
prze¿ywaj¹ kryzys i staraj¹ siê wdro¿yæ mniej lub bardziej sensowne roz-
wi¹zania antykryzysowe. Czy¿ nie powinniœmy braæ dobrych przyk³adów
np. z Irlandii, gdzie zwi¹zkowcy dla dobra swego kraju potrafili siê ograni-
czyæ na pewien czas? Solidarnie. Nie. U nas ci¹gle próba si³. A trac¹ na tym
zwykli pracownicy. Byæ mo¿e potrzebna jest polska Margaret Thatcher?

Dobrze, ¿e s¹ organizacje, które chc¹ dbaæ o pracownika i poprawiaæ
jego sytuacjê. Ale gdy na to spojrzeæ z boku, wygl¹da to dosyæ absurdalne.
Ktoœ op³aca kogoœ, ¿eby ten op³acany sprzeciwia³ siê p³ac¹cemu, organizo-
wa³ strajki i za nic mia³ sytuacjê p³ac¹cego. A p³ac¹cy musi zapewniæ pensjê,
lokal na biuro, czasem pensjê dla sekretarki. I przy tym wszystkim nie
wolno mu go wyrzuciæ z pracy. Jak siê ma do tego cel zwi¹zków? Poprawa
bytu pracownika? Mo¿e zwi¹zki dzia³aj¹ niedostatecznie sprawnie i dlatego
od tylu lat pracownikowi nie jest lepiej? A mo¿e nie chc¹ dzia³aæ sprawnie,
bo straci³yby zasadnoœæ swego bytu? Mo¿e sprawdzianem dla nich by³o-
by funkcjonowanie na zasadzie stowarzyszeñ – wtedy sytuacja by³aby
du¿o jaœniejsza. Tylko czy znaleŸliby siê chêtni by broniæ pracownika?

Pi¹ty raz z rzêdu Klub Honorowych Dawców Krwi dzia³aj¹cy
przy KWK Brzeszcze-Silesia” organizuje dodatkow¹ akcjê od-
dawania krwi - w ramach obchodów Dni Brzeszcz.

Krew oddaæ bêdzie mo¿na 21 czerwca (niedziela) w budynku
Oœrodka Kultury w sali nr 40, w godz. 9.30-13.30.

- Wzorem lat ubieg³ych kontynuujemy specjaln¹ akcjê, bo zapo-
trzebowanie na czerwony p³yn ¿ycia rokrocznie wzrasta - mówi pre-
zes Klubu HDK Robert Dura. - Podczas obchodów w 2008 r. krew
przysz³o oddaæ 27 osób. Mamy nadziejê, ¿e teraz mieszkañcy naszej
gminy te¿ nas nie zawiod¹.

10 lipca natomiast krwiodawcy zapraszaj¹ na kolejny apel, w ra-
mach terminarza rocznego, do przychodni przy ul. Nosala w Brzesz-
czach, w godz. 8.00-10.30. Na ostatni¹ tak¹ akcjê, zorganizowan¹ 8 maja
odpowiedzia³o a¿ 47 osób. Spor¹ czeœæ stanowili m³odzi ludzie,
zw³aszcza uczniowie Powiatowego Zespo³u nr 6 Szkó³ Zawodowych
i Ogólnokszta³c¹cych w Brzeszczach. Razem tego dnia oddano 21
litrów 150 ml tego cennego leku.

EPEPEPEPEP

Oddaj krew

Gmina ¿yje ¿yciem swych mieszkañców. Dni Gminy to idealna
okazja do zaprezentowania naszych organizacji pozarz¹dowych i grup
nieformalnych, które swym dzia³aniem czyni¹ ¿ycie mieszkañców
Brzeszcz barwniejszym i ³atwiejszym.

Od kilku lat w ramach ogólnopolskiej kampanii Czerwiec Aktyw-
nych Spo³ecznoœci og³oszonej przez Stowarzyszenie Centrum Wspie-
rania Aktywnoœci Lokalnej (CAL) Oœrodek Kultury wspiera organi-
zacjê plenerowej imprezy promuj¹cej spo³eczne zaanga¿owanie.

W tym roku bawimy siê wspólnie pod has³em: „Jab³kozbiera-
cze na start”. Podczas niedzielnego pikniku 28 czerwca w parku
przy ul. Dworcowej w Brzeszczach brzeszczañskie organizacje
przeprowadz¹ minigrê terenow¹ z nagrodami dla mieszkañców
Brzeszcz.

Uczestnicy projektu: „Nie taki hiop-hop straszny, jak go nama-
luj¹” zorganizuj¹  happening pod has³em „Malujemy miasto”, nato-
miast uczestniczki projektu „¯yj wyobraŸni¹ a nie przesz³oœci¹ ...”,
wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Spo³ecznego, zaprezentuj¹  pokaz stworzonej
przez siebie kolekcji mody.

Jab³kozbieracze
na start

(Nie) Jedyny
sensowny ogl¹d
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Spó³ka „JAPI” z £om¿y, któ-
ra we wrzeœniu ub. roku w dro-
dze przetargu od gminy Brzesz-
cze kupi³a nieruchomoœæ w Ski-
dziniu nad So³¹ obieca³a o¿y-
wiæ teren by³ego oœrodka re-
kreacyjnego. Minê³o osiem
miesiêcy, a tam czas zatrzy-
ma³ siê w miejscu. W sukurs
spó³ce pod¹¿aj¹ dzia³acze LKS
Skidziñ.

Przedsiêbiorstwo Wielobran-
¿owe „JAPI” Jab³oñski Andrzej,
Przestrzelska Iwona - Spó³ka
Cywilna z siedzib¹ w £om¿y
obieca³o urz¹dziæ teren tak, by spe³nia³ funk-
cjê, do której by³ powo³any. Na brzegu So³y mia-
³o powstaæ m.in. k¹pielisko, kort tenisowy, parê
boisk do siatkówki i do pi³ki no¿nej. W³aœciciele
spó³ki w okresie jesiennym (2008 r.) planowali upo-
rz¹dkowaæ teren, na prze³omie marca i kwietnia
ruszyæ z budow¹ boisk, a pierwszych klientów
ju¿ wiosn¹ zaprosiæ na kawê i lody.

Od wrzeœnia 2008 r. minê³o osiem miesiê-
cy. Tereny zielone s¹ mocno zaniedbane, poro-
œniête wysokimi trawami i krzakami, budynek
recepcyjno-gospodarczy coraz bardziej popa-
da w ruinê. Nikt ju¿ nie ³udzi siê, ¿e w tym
sezonie mieszkañcom gminy Brzeszcze i oko-
licy dane bêdzie rekreacyjnie korzystaæ z uro-
kliwych terenów nad So³¹ w Skidziniu. Jedy-
nie w³aœciciel nieruchomoœci uwa¿a, ¿e jeszcze
nic straconego. Wed³ug niego parasole, krzes³a
plastikowe oraz sto³y z kampanii piwowarskiej
mo¿na ustawiæ w ci¹gu dwóch dni.

- Myœlê, ¿e jeszcze w tym roku ruszymy
z pracami - mówi Andrzej Jab³oñski, w³aœciciel
spó³ki „JAPI”. - W ubieg³ym roku mówi³em, ¿e
wiosn¹ pe³n¹ par¹ rusz¹ roboty, ale przeliczy-
liœmy siê. Zbyt optymistycznie podchodzili-
œmy do sprawy pozyskania œrodków finanso-
wych. To jest spory teren, trzeba mierzyæ si³y
na zamiary, nie mo¿na rozpocz¹æ czegoœ nie
maj¹c zabezpieczenia finansowego do koñca.
Ale zapewniam, ¿e w sezonie 2010 oœrodek
bêdzie ju¿ têtni³ ¿yciem.

Sprawê o¿ywienia oœrodka w swoje rêce
wziêli dzia³acze LKS Skidziñ. Ju¿ na jesieni
2008 r. oferowali spó³ce z £om¿y swoje us³ugi
w zakresie utrzymania zieleni na terenie nieru-
chomoœci. A teraz kiedy widz¹, ¿e ci¹gle nic siê
tam nie dzieje zadeklarowali szersz¹ wspó³pra-
cê. Chc¹ ugraæ dwie pieczenie na jednym ogniu.
Po pierwsze d¹¿¹ do tego, by w ich miejsco-
woœci coœ siê dzia³o, po drugie Klub mia³by
pracê i dochód z utrzymania zieleni.

Dlatego, w porozumieniu z Andrzejem Ja-
b³oñskim z firmy „JAPI”, w po³owie maja pre-
zes LKS Skidziñ Mariusz Moroñczyk spotka³
siê wiceprezesem firmy „Core” z Warszawy
Dorot¹ Wawrzyniak, która ma wskazaæ mo¿li-
woœci pozyskania funduszy na zagospodaro-
wanie terenów nad So³¹.

W maju grupa „Charytatywni” dzia³aj¹ca przy
Gimnazjum nr 2 zmieni³a swój sk³ad.  Obecnie gru-
pê tworz¹: Maria Miko³ajek, Rafa³ Andreas, £ukasz
Rados, Mateusz Krzempek oraz Bartosz Ko³odziej.

G³ównym celem grupy jest organizacja akcji
charytatywnych, koncertów, spotkañ itp., podczas
których przeprowadzana jest m.in. zbiórka pieniê-
dzy dla osób potrzebuj¹cych z gminy Brzeszcze.

Oficjalnie „Charytatywni” rozpoczêli swoj¹
dzia³alnoœæ 1 paŸdziernika 2007 roku. Wtedy to
ruszy³a pierwsza akcja charytatywna. Obecnie -
jak czytamy na stronie internetowej „Charytatyw-
nych - grupa wspó³pracuje  m.in. z Oœrodkiem Kul-
tury w Brzeszczach, Gimnazjum nr 2 w Brzesz-
czach, Powiatowym Zespo³em nr 7 Szkó³ Agro-
technicznych i Zawodowych w Jawiszowicach,
Szko³¹ Podstawow¹ nr 2 w Brzeszczach oraz In-
ternetowym Radiem Galaxy.

Mierzyæ si³y na zamiary

- Jest szansa uzyskania na ten cel funduszy
strukturalnych, prawdopodobnie na rozwój ob-
szarów wiejskich w dziedzinie turystyki. Jeœli
to nie wypali, bêdziemy aplikowaæ o inne œrod-
ki europejskie. Potrzebne jest parê milionów
z³otych, bo teren oœrodka wygl¹da niczym za-
puszczony czarodziejski ogród - mówi Ma-
riusz Moroñczyk. - Do tego trzeba mieæ te¿
pomys³, a my potrafimy go daæ. Na przyk³ad
ostatnio LKS z pozyskanych funduszy unij-
nych realizowa³ program „Odkryjmy gwiazdê
w ka¿dym z nas”, którego celem by³a aktywiza-
cja  m³odzie¿y wiejskiej Skidzinia i Wilczkowic.
Teraz myœlimy o stworzeniu w Skidziniu „Wio-
ski dla niepe³nosprawnych wêdkarzy”. W tym
celu wykorzystalibyœmy nasze bogactwo na-
turalne, czyli So³ê i jeziorka powsta³e po eks-
ploatacji ¿wiru. Gdyby do tego têtni³o jeszcze
¿ycie na terenie oœrodka. Mo¿na by to wszyst-
ko po³¹czyæ, stworzyæ zaplecze turystyczno-
rozrywkowe, Skidziñ by³by miejscem, gdzie
przyje¿d¿aj¹ turyœci nawet z daleka. Bêdzie-
my o tym rozmawiaæ z przedstawicielami
spó³ki „JAPI”.

Z kolei so³tys Skidzinia Jerzy Krawczyk
ubolewa nad tym, ¿e przetargu nie wygra³y
osoby (firmy) z terenu gminy Brzeszcze.

- Nieruchomoœæ posz³a w obce rêce. Szko-
da, bo w³aœciciel z terenu gminy na pewno sta-
ra³by siê przed nasz¹ spo³ecznoœci¹ pokazaæ
z dobrej strony - mówi so³tys Krawczyk. - In-
westowa³by, ¿eby to miejsce, jak kiedyœ, s³u-
¿y³o ludziom, a on czerpa³by zyski, bo taka
przecie¿ jest kolej rzeczy. My z kolei nie mu-
sielibyœmy teraz patrzeæ na zniszczony obiekt
i teren wokó³ niego.

W planie zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Brzeszcze teren oœrodka w Ski-
dziniu widnieje jako strefa zieleni rekreacyj-
nej, przeznaczona na obiekty i urz¹dzenia re-
kreacyjne i us³ugowe.

By oœrodkowi w Skidziniu przywróciæ blask, dzia³acze
LKS Skidziñ zadeklarowali w³aœcicielowi - spó³ce
„JAPI” wspó³pracê

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

Dostali dotacjê

KWKWKWKWKW

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna Jawiszowice
otrzyma³a 41 927 z³ dotacji z zarz¹du woje-
wództwa ma³opolskiego w ramach konkursu
„Ma³opolskie remizy”.

Pieni¹dze maj¹ zostaæ przeznaczone - zgod-
nie z regulaminem konkursu - na prace budowla-
no-remontowe remizy stra¿ackiej. Na konkurs
wp³ynê³o 117 wniosków, w tym dwa nie prze-
sz³y oceny formalnej. Ostatecznie wybrano 87
gmin, którym zostanie udzielona dotacja. Gmina
Brzeszcze otrzyma³a dofinansowanie na wyko-
nanie remontu pomieszczeñ gara¿owych w bu-
dynku u¿ytkowanym przez stowarzyszenie - 
Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹ w Jawiszowicach.

Miêdzynarodowy
wyœcig

KWKWKWKWKW

1 lipca przez nasz¹ gminê przejedzie peleton 
Miêdzynarodowego Wyœcigu Kolarskiego „Soli-
darnoœci” i Olimpijczyków. Tego dnia kierowcy
musza siê liczyæ z utrudnieniami na drogach.

 Kolarze wjad¹ do naszej gminy od strony
Góry - ul. Pszczyñsk¹, przejad¹ ul. Dworcow¹.
Z nasz¹ gmin¹ peleton po¿egna siê w £êkach,
sk¹d pojedzie w stronê Kêt.

Podczas wyœcigu na trasach wszystkich eta-
pów ruch drogowy bêdzie ograniczony na czas
przejazdu czo³ówki i g³ównego peletonu. Wyœcig
zorganizowany jest przez Region Ziemia £ódz-
ka NSZZ „Solidarnoœæ”.

Zawody strzeleckie
Zarz¹d Ko³a £owieckiego „Ryœ” w Brzesz-

czach organizuje 27 czerwca zawody strzeleckie
w szeœcioboju o Puchar Burmistrza Brzeszcz.
Zawody odbêd¹ siê na strzelnicy myœliwskiej
(leœniczówka) w Jawiszowicach i rozpoczn¹ siê
o godz. 9.00.

KWKWKWKWKW

Zmiany
u Charytatywnych
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Aktualnoœci

KWKWKWKWKW

Pod koniec ubieg³ego roku w gminie Brzesz-
cze mieszka³o 21 742 osoby - to jest o jedn¹ osobê
wiêcej ni¿ rok wczeœniej. Ponad po³owa - 11 708
osób to mieszkañcy miasta.

W Jawiszowicach w ubieg³ym roku mieszka³o
6 856 osób, w Przecieszynie - 1157, w Skidziniu-
799, w Wilczkowicach - 448, a w Zasolu - 774.
Najwiêcej osób w naszej gminie to mieszkañcy
w wieku od 18 do 44 lat - by³o ich w sumie 8 582.
Najm³odszych mieszkañców gminy Brzeszcze, czyli
osób do 17. roku ¿ycia by³o w ubieg³ym roku 3 996.
Kobiet w wieku od 45 do 59 lat by³o 2 597, kobiet
w wieku od 60-65 lat odnotowano 645, a powy-
¿ej 65. roku ¿ycia - 1 672. Mê¿czyzn natomiast
w wieku 45-59 lat by³o w ubieg³ym roku 2 516,
w wieku 60-65 lat - 513, a wieku powy¿ej 65.
roku ¿ycia - 1 221.

W ubieg³ym roku w naszej gminie urodzi³o siê
215 dzieci, zmar³o natomiast 200 osób. W wyniku
migracji do gminy przyby³o 639 osób, uby³y na-
tomiast 202 osoby. Czasowo zameldowa³o siê 160
osób, mieszkañców czasowo nieobecnych by³o 144.

Zarz¹d Dróg Powia-
towych w naszej gminie
realizuje przebudowê dro-
gi powiatowej - ul. Biel-
skiej w Jawiszowicach.
Przebudowa obejmuje
odcinek od skrzy¿owa-
nia z ul. Olszyny do ul.
Poprzecznej. Jest to oko-
³o 275 metrów.

Remont ulicy obejmu-
je m.in.: wycinkê drzew,
przebudowê kanalizacji
deszczowej i sieci wodo-
ci¹gowej. Podczas prac
przy ulicy Bielskiej prze-
budowane zostan¹ dwie
zatoki autobusowe, wybu-
dowany i przebudowany
zostanie chodnik - w efekcie ma powstaæ droga
jednojezdniowa, dwupasmowa z chodnikiem pra-
wostronnym. Zmieni¹ siê te¿ znacznie parametry
geometryczne skrzy¿owania z ul. Przeczn¹.

Inwestycja ma kosztowaæ 1 394 935 z³otych.
W tym roku – zgodnie z zawartym porozumie-
niem miêdzy gmin¹ Brzeszcze a powiatem oœwiê-
cimskim, na tê inwestycjê 300 tys. z³ wyda po-
wiat oœwiêcimski, a gmina Brzeszcze zabezpie-
czy³a w tegorocznym bud¿ecie 528 tys. z³. W ubie-
g³ym roku nasza gmina zap³aci³a ju¿ za tê inwesty-
cjê 400 tys. z³, a z bud¿etu powiatu oœwiêcimskie-
go przeznaczono 100 tyœ. z³. W 2010 r. na tê inwe-
stycjê wy³o¿y tylko powiat - ma to byæ 398 tyœ. z³.

Przebudowa Bielskiej, która rozpoczê³a siê
w ubieg³ym roku,  ma siê zakoñczyæ w  2010 roku.

Program Rewitalizacji dla Miasta
Brzeszcze zosta³ sklasyfikowany na dru-
gim miejscu wœród 54 programów rewita-
lizacji zg³oszonych w województwie ma³o-
polskim.

W Programie Rewitalizacji naszej gminy
jako priorytetowe zosta³y wskazane dwa
projekty: „Rewitalizacja terenów sportowo-
rekreacyjnych” oraz „Rewitalizacja górni-
czych osiedli mieszkaniowych”. W zwi¹zku
z tym gmina Brzeszcze zosta³a zaproszo-
na do z³o¿enia pe³nej dokumentacji, czyli
wniosku o dofinansowanie wraz z niezbêd-
nymi za³¹cznikami. Projekty zostan¹ podda-
ne odrêbnej, kompleksowej ocenie.

Wysoka lokata i oceny wstêpne programu
zwiêkszaj¹ szanse podczas kolejnego etapu
(punkty przyznane projektom podczas oce-
ny programu rewitalizacji dodane bêd¹ do
punktów zdobytych przez te projekty na eta-
pie oceny projektów rewitalizacyjnych).

Rewitalizacja to kompleksowy i roz³o¿o-
ny w czasie program dzia³añ, których celem

Radni Gminy Brzeszcze podczas kwietnio-
wej sesji wprowadzili zmiany w regulaminie
dofinansowania do uciep³ownienia budynków
wielolokalowych stanowi¹cych w³asnoœæ wspól-
not mieszkaniowych w gminie Brzeszcze.

Wprowadzone zmiany dotyczy³y przede
wszystkim sposobu wyliczania kwoty dofinan-
sowania. Obecnie kwota dofinansowania ustalana
jest ze wzoru jako iloczyn liczby lokali wspólno-
ty, których w³aœciciele nie skorzystali dotychczas
z dofinansowania z GFOŒiGW do zakupu ekolo-
gicznych urz¹dzeñ grzewczych i kwoty 700 z³
plus 15 000 z³, przy czym kwota dofinansowania
nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 30 000 z³. (dotychczas
kwota udzielanego dofinansowania ustalana by³a
w wysokoœci do 20 proc. wartoœci wykonanej in-
westycji, jednak¿e nie wiêcej ni¿ 30 000 z³).

O dofinansowanie mog¹ ubiegaæ siê: admini-
stratorzy, zarz¹dcy, wspólnoty mieszkaniowe,
spó³dzielnie mieszkaniowe budynków wieloloka-
lowych, w których zlikwidowano grzewcze piece
wêglowe oraz wêglowe trzony kuchenne, przy
czym dofinansowanie do jednego budynku mo¿e
byæ udzielone tylko jeden raz.

Wnioski o dofinansowanie wykonania przy-
³¹czenia centralnego ogrzewania rozpatrywane s¹
wed³ug kolejnoœci zg³oszeñ, z tym, ¿e za datê z³o-
¿enia wniosku przyjmuje siê dzieñ, w którym zo-
stan¹ z³o¿one wszystkie wymagane dokumenty.
Dofinansowanie dotyczy zadañ zrealizowanych
po 1 lipca 2007 roku. Wszelkich dodatkowych
informacji mo¿na uzyskaæ w Wydziale Gospo-
darki Przestrzennej i Ochrony Œrodowiska UG
Brzeszcze, pok. 213, tel. 032 77 28 576 lub
032 77 28 578.

W Klubie Integracji Spo³ecznej Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej w Brzeszczach zakoñczy³y
siê 30 kwietnia warsztaty „Integracja, komuni-
kacja, asertywnoœæ w ¿yciu zawodowym i co-
dziennym”. W zajêciach udzia³ wziê³o 8 osób.

Uczestnicy mieli okazjê poszerzyæ swoj¹ wie-
dzê na temat asertywnoœci, porozmawiaæ i wy-
mieniæ swoje doœwiadczenia oraz rozwin¹æ
umiejêtnoœci w praktycznych æwiczeniach.
Wszystko to mia³o na celu przyjrzeniu siê „swo-
jej asertywnoœci”.

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ
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Zakoñczone warsztaty

Na drugim miejscu Zmiany w regulaminie

Przebudowa Bielskiej

Gmina w liczbach

jest o¿ywienie gospodarcze i odnowa obsza-
rów, które utraci³y dotychczasow¹ funkcjê
spo³eczn¹ czy gospodarcz¹. Procesy rewita-
lizacyjne nale¿¹ do d³ugotrwa³ych, z³o¿onych
i kosztownych. Istotn¹ rolê w procesie rewi-
talizacji odgrywa mo¿liwoœæ uzyskania wspar-
cia finansowego ze œrodków UE. W „Progra-
mie Rewitalizacji” planowane s¹ projekty re-
witalizacyjne w zdegradowanych obszarach
miasta. W naszej gminie wytyczono cztery stre-
fy inwestycyjne i w zale¿noœci od realnoœci
zaplanowanych dzia³añ i mo¿liwych Ÿróde³ fi-
nansowania zaplanowano proces rewitalizacji
miasta do roku 2015. Wymóg sporz¹dzenia
Programu Rewitalizacji dla Brzeszcz wynika
z Ma³opolskiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego (priorytetu 6 „Spójnoœæ wewn¹trz-
regionalna”, Dzia³anie 6.1 „Rozwój miast”).
Program przygotowany jest w oparciu o „Me-
todykê przygotowania i oceny programu rewi-
talizacji w ramach MRPO na lata 2007-2013”
stanowi¹c¹ za³¹cznik do „Uszczegó³owienia
Ma³opolskiego Regionalnego Programu Opera-
cyjnego na lata 2007-2013”.

Kierowcy przeje¿d¿aj¹cy przez remontowan¹ drogê
musz¹ uzbroiæ siê w cierpliwoœæ



Odg³osy Brzeszcz     czerwiec 2009 5

ARNIKA ul. S³owackiego 4
05.06 - 12.06
03.07 - 10.07

CENTRUM ul. Ofiar Oœwiêcimia 34
26.06 - 03.07

SIGMA ul. Pi³sudskiego 13a
12.06 - 19.06

SYNAPSA ul. £okietka 39
19.06 - 26.06

* dy¿ur nocny trwa od godz. 20.00
do 8.00 dnia nastêpnego.

Dy¿ury aptek w czerwcuDy¿ury aptek w czerwcuDy¿ury aptek w czerwcuDy¿ury aptek w czerwcuDy¿ury aptek w czerwcu

Aktualnoœci

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

Od 5 maja pacjenci niepe³nosprawni od-
wiedzaj¹cy NZOZ „Zasole” w Zasolu mog¹
korzystaæ z urz¹dzenia dŸwigowego.

Zadanie inwestycyjne polega³o na po³¹cze-
niu dwóch tarasów w celu uzyskania jednolitego
ci¹gu komunikacyjnego, by z dŸwigu mogli ko-
rzystaæ zarówno pacjenci przychodni dla dzieci,
jak i przychodni dla doros³ych. Wykonano te¿
p³ytê fundamentow¹ pod urz¹dzenie dŸwigowe
i dobudowano fragment chodnika. Gmina na tê
inwestycjê wyda³a 64 tys. z³ (brutto). Wyko-
nawc¹ zadania by³o Przedsiêbiorstwo Budow-
lano-Us³ugowe ELBUD z Brzeszcz.

Budynek, w którym funkcjonuje oœrodek zdro-
wia w Zasolu jest w³asnoœci¹ Gminy Brzeszcze.
Niepubliczny Specjalistyczny Zak³ad Opieki
Zdrowotnej „Multimed” sp. z o.o. z Bierunia, który
w 2007 r. wygra³ og³oszony przez Urz¹d Gminy
Brzeszcze przetarg na prowadzenie podstawo-
wej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w bu-
dynku Wiejskiego Oœrodka Zdrowia, zgodnie
z warunkami umowy p³aci gminie czynsz.

Klub Integracji Spo³ecznej Oœrodka Po-
mocy Spo³ecznej w Brzeszczach zaprasza na
warsztaty „Mity i skrypty rodzinne, ich wp³yw
na nasze ¿ycie; jak sobie radziæ z uczuciami
gniewu i lêku - oswoiæ lêk”.

- Warsztaty s¹ przeznaczony dla osób, któ-
re nie radz¹ sobie z prze¿ywaniem i wyra¿a-
niem trudnych uczuæ - z³oœci, agresji i gniewu.
Zapraszamy zarówno te osoby, które wyra¿aj¹
z³oœæ w sposób nadmierny, zbyt impulsywny
czy destrukcyjny, jak i te, które nie potrafi¹
wyra¿aæ uczuæ negatywnych wprost. Zamie-
rzamy wspólnie uczyæ siê, jak rozpoznawaæ te
uczucia, prze¿ywaæ je i komunikowaæ w spo-
sób niedestrukcyjny dla nas samych i dla nasze-
go otoczenia - wyjaœnia dyrektor Oœrodka Po-
mocy Spo³ecznej w Brzeszczach El¿bieta Krzak.
- Udzia³ w warsztatach umo¿liwia pog³êbienie
autorefleksji nad tym, w jaki sposób uczucia s¹
prze¿ywane i dostarczy praktycznych umiejêt-
noœci, jak konstruktywnie sobie z nimi radziæ.

G³ówne cele warsztatu to rozpoznawanie
przekazów (zwyczajów rodzinnych, mitów,
skryptów, tabu), które maj¹ na nas wp³yw, a tak-
¿e ustalenie czy s¹ one zgodne z naszymi po-
trzebami i wartoœciami. To tak¿e rozpoznanie,
które przekazy nas wspieraj¹, a które ograni-
czaj¹ nasz rozwój osobisty i zawodowy. Uœwia-
domienie sobie, które skrypty nieœwiadomie
przekazujemy bliskim wbrew swoim intencjom
pomo¿e nam oswoiæ lêk.

Warsztaty dla mieszkañców gminy Brzesz-
cze: „Mity i skrypty rodzinne, ich wp³yw na
nasze ¿ycie; jak sobie radziæ z uczuciami
gniewu i lêku - oswoiæ lêk” odbêd¹ siê 10, 17
i 24 czerwca w godz. 9.00-11.00 w Klubie Inte-
gracji Spo³ecznej w Brzeszczach przy ul. Mic-
kiewicza 2 (by³y dom górnika, wejœcie od stro-
ny rynku - III piêtro), tel. 032 737 19 19.

Starosta oœwiêcimski Józef Ka³a spotka³ siê
30 kwietnia z so³tysami i przewodnicz¹cymi
rad osiedli z terenu powiatu oœwiêcimskiego.
Na spotkaniu nie zabrak³o przedstawicieli na-
szej gminy, którzy otrzymali wyró¿nienia.

Na liczne pytania zadawane przez goœci
odpowiada³ nie tylko starosta, ale równie¿ za-
proszony p.o. dyrektora Zarz¹du Dróg Powia-
towych w Oœwiêcimiu Andrzej Huczek oraz
naczelnik Wydzia³u Inwestycji i Rozwoju Po-
wiatu Starostwa Powiatowego w Oœwiêcimiu
Zbigniew Jarecki.

- Spotykamy siê co roku, aby przekazaæ pañ-
stwu aktualne informacje na temat tego, co robi-
my i co zamierzamy zrobiæ w naszym powiecie.
Pragniemy ws³uchaæ siê w pañstwa g³os, poznaæ
najwa¿niejsze potrzeby, tak aby móc na nie sku-
tecznie odpowiadaæ. Jesteœcie pañstwo blisko
ludzi i ta wiedza, któr¹ bêdziemy mogli pozyskaæ
bêdzie dla nas tym cenniejsza - zaznaczy³ staro-
sta Józef Ka³a.

Dowody osobiste z nieaktualnymi danymi
bêd¹ uniewa¿nione automatycznie. W razie zmia-
ny danych - nazwiska, imienia b¹dŸ adresu za-
meldowania - trzeba pamiêtaæ o wymianie do-
wodu. Je¿eli ktoœ tego nie zrobi - po trzech
miesi¹cach dokument straci wa¿noœæ z urzêdu.
W przypadku Polaków przebywaj¹cych za gra-
nic¹ - nast¹pi to po czterech miesi¹cach.

Nowe zasady uniewa¿niania dowodów
osobistych wprowadzi³a nowelizacja ustawy
o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych,
która wesz³a w ¿ycie od nowego roku. 

Podczas spotkania starosta oœwiêcimski wrê-
czy³ so³tysom i przewodnicz¹cym rad osiedli li-
sty gratulacyjne wraz z okolicznoœciowym me-
dalem z okazji 10-lecia powiatu. Wœród osób
wyró¿nionych za pracê na rzecz lokalnej spo-
³ecznoœci znaleŸli siê: Ryszard Janeczko so³tys
Bulowic, Maria Luranc so³tys Osieka, Helena
Szewczyk so³tys Bobrka, Krystyna Kramarczyk
so³tys Wilczkowic, Józef P³onka so³tys Przeci-
szowa-Lasu, Tadeusz Bo¿ek so³tys Stawów Mo-
nowskich, Ma³gorzata Margol przewodnicz¹ca
Rady Osiedla Zasole oraz W³adys³aw Zaliñski
so³tys W³osienicy i zarazem prezes Ko³a Oœwiê-
cimskiego Ma³opolskiego Stowarzyszenia So³ty-
sów w Krakowie.

Podczas spotkania by³ tak¿e czas na dyskusjê,
podczas której so³tysi wskazywali na konkretne
odcinki dróg, konieczne wed³ug nich do remontu.
Miêdzy innymi zwrócono uwagê na ul. Oœwiê-
cimsk¹ w Wilczkowicach czy pytano o konty-
nuacjê przebudowy ul. Zwyciêstwa w Dworach
w Oœwiêcimiu.

Jak oswoiæ lêk?Winda dla
niepe³nosprawnych

EPEPEPEPEP
W przychodni w Zasolu dzia³a ju¿ winda dla
niepe³nosprawnych

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

Na podstawie nowej ustawy, dowód bê-
dzie uniewa¿niony nie tylko w razie zmiany
danych, ale tak¿e w przypadku jego zniszcze-
nia lub utraty - od chwili zg³oszenia takiej sytu-
acji. Dokument  straci tak¿e wa¿noœæ, w mo-
mencie gdy zostanie przekazany np. urzêdo-
wi b¹dŸ policji przez znalazcê - osobê trzeci¹.
Niewa¿ne dowody uniemo¿liwi¹ korzystanie
z us³ug banków, urzêdów, s¹dów i notariuszy.
Bez wa¿nego dowodu to¿samoœci nie bêdzie
mo¿na te¿ zawrzeæ ma³¿eñstwa w urzêdzie
stanu cywilnego.

Spotkanie z so³tysami

Uwaga na dowody
osobiste
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Serdeczne podziêkowanie dla
wszystkich, którzy wziêli
udzia³ w ostatnim po¿egnaniu
    Œp. Ludwiki Walczyk

sk³adaj¹ córki i rodzina.

Samorz¹d

- Otwieraj¹c Centrum Wolontariatu za-
mierzaliœmy stworzyæ zaplecze,  które
mia³oby przyjazny i domowy charakter. Nie
jest to typowe biuro, gdzie za³atwia siê
sprawy urzêdowe, lecz miejsce, gdzie mo¿-
na przyjœæ, porozmawiaæ o swoich potrze-
bach i podzieliæ siê swoj¹ radoœci¹, wypiæ kawê
w przyjaznym towarzystwie - tak o otwartym
w maju Centrum Wolontariatu w Oœrodku
Pomocy Spo³ecznej w Brzeszczach mówi
jego koordynator Beata Komendera z OPS.

Dlatego te¿ najwa¿niejszym meblem w CW
jest kanapa dla wolontariuszy. Przypomnijmy,
¿e Centrum swoj¹ siedzibê ma przy ul. Mic-
kiewicza 2 (III piêtro pok. 9). Czynne jest dwa
razy w tygodniu (wtorki od 8.00 do 12.00 oraz
œrody od 12.00 do 16.00). Z koordynatorem
CW mo¿na skontaktowaæ siê równie¿ telefo-
niczne pod numerem: 0 791 33 44 51 (od ponie-
dzia³ku do pi¹tku w godz. 9.00 – 17.00).

Centrum posiada równie¿ swój adres e-mail:
centrumwolontariatu.brzeszcze@gmail.com

Wszyscy chêtni, którzy zamierzaj¹ poma-
gaæ innym oraz osoby, które chc¹ podj¹æ wspó³-
pracê z wolontariuszami mog¹ kontaktowaæ siê
z koordynatorem CW Beat¹ Komender¹.

Burmistrz Brzeszcz informuje, ¿e podane zo-
sta³y do publicznej wiadomoœci, poprzez wywie-
szenie na tablicach og³oszeñ w siedzibie Urzêdu
Gminy w Brzeszczach ul. Koœcielna nastêpuj¹ce
wykazy:

1. lokali mieszkalnych oraz nieruchomoœci
przeznaczonych do sprzeda¿y w drodze bezprze-
targowej:

- dzia³ka pgr. 272/3 o powierzchni 138 m2,
po³o¿ona w Wilczkowicach ul. Oœwiêcimskiej,

- dzia³ka pgr. 284/23 o powierzchni 345 m2,
po³o¿ona w Jawiszowicach ul. Nawsie,

- lokal mieszkalny nr 1 znajduj¹cy siê w bu-
dynku wielolokalowym w Brzeszczach przy ul.
1 Maja 19,

- lokal mieszkalny nr 6 znajduj¹cy siê w bu-
dynku wielolokalowym w Brzeszczach przy ul.
1 Maja 19,

- lokal mieszkalny nr 15 znajduj¹cy siê w bu-
dynku wielolokalowym w Brzeszczach przy ul.
Królowej Jadwigi 9,

Burmistrz Brzeszcz og³asza pi¹te przetargi
ustne nieograniczone na sprzeda¿ prawa u¿yt-
kowania wieczystego ni¿ej opisanych nierucho-
moœci niezabudowanych po³o¿onych w Brzesz-
czach przy ul. Daszyñskiego

- lokali u¿ytkowych przeznaczonych do od-
dania w najem na czas oznaczony, okres trzech
lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
znajduj¹cych siê w budynku magazynowo-warsz-
tatowym wolnostoj¹cym na nieruchomoœci ozna-
czonej numerem 87/29, po³o¿onej w Przecieszynie
przy ul. Wyzwolenia.

2. nieruchomoœci przeznaczonych do oddania
w dzier¿awê na czas nieoznaczony na cele rolne
po³o¿onej w Brzeszczach oznaczonej numerem
dzia³ki  pgr 3340/4 o pow. 21 m2 i nieruchomoœci
po³o¿onych w Jawiszowicach oznaczonych nume-
rami dzia³ek  pgr 2571/10 o pow. 43 m2 i pgr 172/14
o pow. 3565 m2

3. nieruchomoœci przeznaczonych do oddania
w najem w drodze bezprzetargowej po³o¿onych
w Brzeszczach na okres 3 lat w celu urz¹dzenia miejsc
parkingowych oznaczonych numerami dzia³ek pgr
3329/1 o pow. 41 m2 i pgr 1113/1 o pow. 25 m2

Wykazy podlegaj¹ wywieszeniu na okres 21 dni.

Informacja

Samorz¹dy Osiedlowe nr 4 i nr 7 oraz Œwie-
tlica Osiedlowa na os. Szymanowskiego zapra-
szaj¹ na wycieczkê 27 czerwca do Zakopanego.
Zapisy w œwietlicy; szczegó³y na plakatach.

Informacja

Centrum to miejsce, gdzie mo¿na przyjœæ
i porozmawiaæ

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

Centrum ju¿ dzia³aUwaga! W przypadku wp³aty wadium na
wybrane dzia³ki nale¿y podaæ ich numery. Wp³a-
cenie wadium w wysokoœci 3 524,00 z³ upowa¿nia
do brania udzia³u w obu przetargach ustnych nie-
ograniczonych na sprzeda¿ prawa u¿ytkowania wie-
czystego nieruchomoœci wymienionych w tabeli,
w wierszach 1 i 2.

5. Wniesione wadium zostanie zwrócone uczest-
nikom przetargu nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3
dni od dnia zamkniêcia lub odwo³ania przetargu, za
wyj¹tkiem uczestnika, który przetarg wygra,
a wniesione przez niego wadium zostanie zaliczone
na poczet ceny nabycia prawa u¿ytkowania wie-
czystego nieruchomoœci. Wylicytowana kwota musi
zostaæ wp³acona przez nabywcê najpóŸniej dzieñ
przed zawarciem aktu notarialnego.

6. W przypadku niestawienia siê osoby, która
wygra przetarg w oznaczonym dniu i godzinie
w Kancelarii Notarialnej w celu spisania umowy
notarialnej lub stawienie siê i nie podpisanie umo-
wy notarialnej oznaczaæ bêdzie odst¹pienie od za-
warcia umowy notarialnej a wp³acone wadium prze-
padnie na rzecz Gminy Brzeszcze.

7. Wszystkie koszty zwi¹zane z przeniesie-
niem prawa u¿ytkowania wieczystego nieruchomo-
œci ponosi nabywca. Nabycie prawa u¿ytkowania
wieczystego nieruchomoœci przez cudzoziemców
wymaga zezwolenia wydanego przez Ministra
Spraw Wewnêtrznych w drodze decyzji administra-
cyjnej za zgod¹ Ministra Obrony Narodowej.

8. Szczegó³owe informacje na temat przetargu,
regulaminu przeprowadzania przetargu oraz nie-
ruchomoœci bêd¹cej przedmiotem przetargu mo¿-
na uzyskaæ w Wydziale Mienia Komunalnego Urzê-
du Gminy w Brzeszczach ul. Koœcielna 4, telefon
(0-32) 7728570, 7728571.

9. Gmina Brzeszcze zastrzega sobie prawo unie-
wa¿nienia przetargu bez podawania przyczyny.

* wylicytowana cena prawa u¿ytkowania wie-
czystego nieruchomoœci zostanie powiêkszona o
22% VAT

Nieruchomoœci nie s¹ obci¹¿one prawem osób
trzecich.

1. W obowi¹zuj¹cym miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego Gminy Brzesz-
cze nieruchomoœci bêd¹ce przedmiotem przetar-
gu le¿¹ w obszarze zabudowy jednorodzinnej
zwartej lub wolnostoj¹cej, oznaczonym symbo-
lem B 288 M3.

2. Gmina Brzeszcze w 2004 r. naby³a od
Kompani Wêglowej S. A. w Katowicach prawo
u¿ytkowania wieczystego wymienionych nieru-
chomoœci w zwi¹zku z powy¿szym nie mo¿e
odpowiadaæ za wady ukryte w nieruchomoœciach.

3. Przetargi zostan¹ przeprowadzone 30
czerwca 2009 r. w godzinach ustalonych w ta-
beli w kolumnie 7, w budynku Urzêdu Gminy
w Brzeszczach, ul. Koœcielna 4, pok. 127.

4. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu
jest wp³acenie wadium najpóŸniej do dnia
25 czerwca 2009 r. przelewem na konto Urzê-
du Gminy w Brzeszczach: BS O/Brzeszcze

44 8446 1016 2002 0075 2374 0005 (za
wp³atê wadium, uwa¿a siê wp³yw pieniêdzy
na konto Urzêdu Gminy w Brzeszczach) lub
w kasie Urzêdu Gminy w Brzeszczach: go-
tówk¹, w obligacjach Skarbu Pañstwa lub w pa-
pierach wartoœciowych dopuszczonych do ob-
rotu publicznego.

Informacja
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Samorz¹d

7 czerwca 1979 r. papie¿ Jan Pawe³ II od-
wiedzi³ Oœwiêcim w trakcie swojej pierwszej
pielgrzymki do Polski. W Brzezince czeka³o
na niego ponad milion wiernych. Podczas mszy
œw. odprawionej w by³ym nazistowskim obozie
KL Birkenau Jan Pawe³ II wypowiedzia³ s³yn-
ne s³owa: - Nie mog³em tutaj nie przybyæ jako
papie¿.

30  lat temu…
7 czerwca 1979 r. Jan Pawe³ II przylecia³

œmig³owcem z Wadowic do Oœwiêcimia. By³ to
szósty dzieñ jego pierwszej pielgrzymki do Pol-
ski. Na pocz¹tku uda³ siê do Muzeum Auschwitz,
gdzie w ciszy odwiedzi³ celê œmierci œw. Maksy-
miliana Kolbe. Z³o¿y³ kwiaty i pozostawi³ œwie-
cê, która do tej pory znajduje siê w Muzeum.
Nastêpnie modli³ siê przed Œcian¹ Œmierci na dzie-
dziñcu bloku 11.

PóŸniej Papie¿ uda³ siê do Birkenau, gdzie
czeka³o na niego ponad milion wiernych. Na tere-
nie by³ego obozu odprawi³ msze œw., podczas
której w homilii powiedzia³: - Przybywam tu dzi-
siaj jako pielgrzym. Wiadomo, ¿e nieraz tutaj by-
wa³em... bardzo wiele razy! Wiele razy schodzi-
³em do celi œmierci Maksymiliana Kolbe, wiele
razy klêka³em pod murem zag³ady i przechodzi-
³em wœród rozwalonych krematoriów Brzezinki.
Nie mog³em tutaj nie przybyæ jako papie¿.

Wspomnienia mieszkañców
- Na spotkanie z Ojcem Œwiêtym szliœmy

pieszo oko³o 12 kilometrów. Ta pielgrzymka tyl-
ko w jedn¹ stronê by³a piesza i to by³ wielki
wyczyn dla nas, poniewa¿ byliœmy bardzo m³o-
dzi. Nie wiedzieliœmy jak to bêdzie, ale sama
myœl, ¿e idziemy na spotkanie z Ojcem Œwiê-
tym wywo³ywa³a u nas wielk¹ radoœæ  - wspo-
mina Renata Drewniak, uczestniczka spotkania.
- Po drodze do Brzezinki œpiewaliœmy i modlili-
œmy siê. Zanim zd¹¿yliœmy siê zorientowaæ, ju¿

30. rocznica pierwszej
pielgrzymki Jana Paw³a II

Proporczyki uczestników pielgrzymki -
Brzezinka ’79

Mariola BartelMariola BartelMariola BartelMariola BartelMariola Bartel

dotarliœmy na miejsce - dodaje Drewniak.
- Z naszej parafii równie¿ by³a piesza piel-

grzymka, ale ja z rodzin¹ jechaliœmy rowerami.
Gdzieœ do okolic Brzeszcz by³o mo¿na jechaæ,
ale dalej mijaj¹c Nazieleñce w stronê Harmê¿
ju¿ trzeba by³o prowadziæ rower, gdy¿ sz³a
du¿a iloœæ uczestników. W Brzeziñce wszy-
scy czekali na przylot helikoptera. Papie¿a
witano owacjami. Pamiêtam, ¿e nasza parafia
tego dnia dost¹pi³a zaszczytu i jeden z górni-
ków wrêczy³ Ojcu Œwiêtemu upominek górni-
czy. Po zakoñczeniu mszy œw. Jan Pawe³ II
przeszed³ pod pomnik i w³aœnie wtedy czuli-
œmy radoœæ z jego bliskoœci. W pamiêci utkwi-
³o mi jego wielkie skupienie - mówi Maria £ysa-
kowska, mieszkanka Jawiszowic.

Obchody w Brzezince
W tym roku obchodzimy 30.  rocznicê pierw-

szej pielgrzymki Papie¿a Polaka do Ojczyzny.
W Brzezince uroczystoœci upamiêtniaj¹ce to
wydarzenie mia³y miejsce 17 maja. Wówczas
odby³a siê polowa msza œw. na parkingu obok
koœcio³a pw. Matki Bo¿ej Kró-
lowej Polski w Brzezince.

Liturgii przewodniczy³ kard.
Franciszek Macharski. Wraz z by-
³ym metropolit¹ krakowskim
Eucharystiê celebrowali m.in.
nuncjusz apostolski abp Józef
Kowalczyk, metropolita czê-
stochowski abp Stanis³aw No-
wak, metropolita katowicki abp
Damian Zimoñ, biskup pomocni-
czy archidiecezji katowickiej Jó-
zef Kupny, krakowski biskup po-
mocniczy Józef Guzdek, ordyna-
riusz rzeszowski bp Kazimierz
Górny i bp Tadeusz Pieronek.

Na tê uroczystoœæ przyby³o
bardzo du¿o osób, zarówno miesz-

kañców, jak i pielgrzymów z ró¿nych miast Pol-
ski. We mszy uczestniczyli równie¿ politycy  Be-
ata Szyd³o, Pawe³ Kowal, Stanis³aw Rydzoñ, Jó-
zef Ka³a, Andrzej Bibrzycki. Pawe³ Kowal odczy-
ta³ list prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego skie-
rowany do uczestników ceremonii. Napisa³ w nim:
- Jestem przekonany, ¿e ca³e niezwykle bogate
doœwiadczenie, nauczanie Ojca Œwiêtego, doty-
cz¹ce wypadków dziejowych nas Polaków i ca³ej
ludzkoœci w ubieg³ym stuleciu, zachowuje po-
nadczasow¹ aktualnoœæ.

Kardyna³ Franciszek Macharski odprawiaj¹cy mszê œw. podczas
obchodów 30. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Paw³a II do
Ojczyzny

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

Policja apeluje, aby w czasie wakacji szcze-
gólnie zadbaæ o bezpieczeñstwo dzieci. Nasze
pociechy wiêcej czasu spêdzaj¹ bez opieki. Dla-
tego zwracajmy uwagê na to, gdzie i jak spê-
dzaj¹ czas. Najlepiej wybieraæ odpowiednio wy-
posa¿one place zabaw. Towarzysz¹ce wypoczyn-
kowi wakacyjnemu odprê¿enie sprawia, ¿e czê-
sto zapominamy o bezpieczeñstwie.

W czasie wakacji nale¿y zapewniæ dziecku mak-
simum opieki i zainteresowania. Warto uczuliæ dziec-
ko, aby nie bra³o ¿adnych przedmiotów i s³odyczy
od obcych. Szczególnie ostro¿nie postêpujmy ze-
zwalaj¹c dzieciom na k¹piel. Nie nale¿y siê k¹paæ
w miejscach niestrze¿onych, niedostosowanych do
k¹pieli. Wielokrotnie dochodzi³o do utoniêæ w wo-
dzie, która z pozoru wydawa³a siê zupe³nie bez-
pieczna. Uczulmy nasze dzieci, aby nie afiszowa³y
siê z posiadanymi przedmiotami, zw³aszcza odtwa-

Wakacje pod nadzorem
rzaczami i telefonami komórkowymi. To czêsto
zaproszenie dla przestêpców, którzy przy kra-
dzie¿y nie wahaj¹ siê stosowaæ przemocy. Policja
w czasie wakacji czêœciej rejestruje ucieczki nasto-
latków z domów rodzinnych. Szukaj¹ce
schronienia poza domem dzieci ³atwo staj¹
siê ofiarami przestêpstw, s¹ wykorzy-
stywane. Pamiêtajmy, ¿e czêsto taka
ucieczka z domu to „krzyk” dziecka, któ-
re chce w tak drastyczny sposób zaintere-
sowaæ sob¹ rodziców.

Nale¿y równie¿ przestrzegaæ dziec-
ko przed kontaktami z dzikimi zwierzê-
tami, bezpañskimi psami, które choæ mi³e
i spokojne mog¹ byæ niebezpieczne. Nie
wolno podchodziæ do zwierzêcia, które
nie ucieka przed nami - nie wolno go g³a-
skaæ lub dra¿niæ w jakikolwiek sposób.
W razie kontaktu z psem nale¿y zacho- W czasie wakacji zwracajmy baczn¹ uwagê na nasze pociechy

waæ spokój, nie uciekaæ, nie krzyczeæ, nie pa-
trzeæ mu w oczy, nie wykonywaæ szybkich ru-
chów. Je¿eli pies zaatakuje nale¿y przyj¹æ po-
stawê ¿ó³wia - kucn¹æ, zwin¹æ siê w k³êbek, chro-
ni¹c g³owê, szyjê i brzuch.
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Aktualnoœci

Osoby, które s¹ ofiarami przestêpstw
mog¹ korzystaæ z pomocy prawnej psycho-
logów, pedagogów, policjantów i wolontariu-
szy w specjalnie w tym celu stworzonych
punktach. Na terenie gminy Brzeszcze
funkcjonuje kilka takich placówek.

      Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny
w Brzeszczach przy ul. Kosynierów 8, tel. 032
21 11 111 oferuje pomoc psychologiczn¹ i te-
rapeutyczn¹ dla osób uwik³anych w przemoc
domow¹ (pomoc taka udzielana jest w ponie-
dzia³ek i czwartek w godz.17.00-20.00). Z ko-
lei pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla
m³odzie¿y z problemami uzale¿nienia od alko-
holu, narkotyków i wspó³uzale¿nienia udziela-
na jest w ka¿dy czwartek w godz. 16.30-19.30.
Kolejn¹ instytucj¹, do której mo¿na siê zwró-
ciæ o pomoc jest Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Brzeszczach. Niezw³ocznie po odebraniu in-
formacji o istnieniu problemu przemocy w ro-
dzinie pracownicy socjalni inicjuj¹ procedurê
„Niebieska Karta”. Uzyskane informacje po-
zwalaj¹ oceniæ skalê problemu, rodzaj przemo-
cy oraz poziom zagro¿enia, a przez to zapla-
nowaæ i wdro¿yæ niezbêdne dzia³ania. W OPS
udzielana jest tak¿e pomoc prawna, psycholo-
giczna i terapeutyczna.

Przy OPS dzia³a równie¿ Lokalna Koalicja
na Rzecz Przeciwdzia³ania Przemocy w Ro-
dzinie, skupiaj¹ca przedstawicieli instytucji,
zaanga¿owanych w niesienie pomocy rodzi-
nie. G³ównym celem Koalicji jest wspó³praca
instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania
i zwalczania przemocy w rodzinie poprzez
wspólne opracowanie i realizacjê strategii po-
mocy oraz wdro¿enie zaplanowanych dzia³añ
i sta³y monitoring sytuacji rodziny.

Punkty pomocy
ofiarom przestêpstw

Kolejn¹ placówk¹ oferuj¹c¹ pomoc jest Po-
radnia Leczenia Uzale¿nieñ w Brzeszczach przy
ul. Nosala 7, tel. 032 21 11 852. Poradnia czynna
jest w poniedzia³ek od 7.00 do 20.00, we wtorek
od 7.00 do 17.30, w œrodê i czwartek od 7.00 do
14.30, a w pi¹tki od 7.00 do 20.00.

Pracownicy poradni zajmuj¹ siê pomoc¹
osobom uzale¿nionym, zagro¿onym uzale¿nie-
niem oraz cz³onkom ich rodzin, a w szczegól-
noœci w uzale¿nieniach od œrodków chemicznych
(leki, narkotyki, nikotyna). Udzielana jest rów-
nie¿ pomoc rodzinom osób uzale¿nionych i wspó³-
uzale¿nionym. W przychodni udziela siê diagno-
zy psychologicznej, konsultacji neurologicznych
i psychiatryczych, kwalifikuje do leczenia w oœrod-
kach rehabilitacyjno-readaptacyjnych oraz kieru-
je na oddzia³ detoksykacyjny.

W naszej gminie dzia³a ponadto Fundacja Po-
mocy Spo³ecznej w Brzeszczach, przy ul. Ko-
œciuszki 4 tel. 032 21 11 949. Fundacja czynna
jest od poniedzia³ku do œrody w godz. od 7.00 do
16.00 oraz  od czwartku do pi¹tku od godz. 7.00
do 18.00. Fundacja zajmuje siê m.in. zapobiega-
niu sieroctwu spo³ecznemu i patologii dzieci i m³o-
dzie¿y, przeciwdzia³aniu ubóstwu oraz pomoc¹
niepe³nosprawnym. Z kolei Poradnia Psycholo-
giczno-Pedagogiczna przy ul. Koœciuszki 10, tel.
032 737 46 46 (czynna jest od poniedzia³ku do
czwartku w godz. 8.00-18.00, a w pi¹tek od 8.00
do 15.00). Oferuje pomoc w zakresie: opieki nad
ma³ym dzieckiem, poradnictwa szkolnego, diagno-
zy i terapii logopedycznej, poradnictwa zawodo-
wego oraz rodzinnego.

Mo¿na równie¿ o pomoc zwróciæ siê do
Gminnej Komisji ds. Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych  przy Urzêdzie Gminy w Brzesz-
czach, która prowadzi dzia³alnoœæ informacyjn¹

i edukacyjn¹ dla dzieci i m³odzie¿y oraz zabez-
piecza pomoc w leczeniu i rehabilitacji osób uza-
le¿nionych, a tak¿e udziela rodzinom, w których
wystêpuj¹ problemy alkoholowe pomoc w for-
mie poradnictwa (w szczególnoœci w zakresie
ochrony przed przemoc¹ w rodzinie). M³odzie¿
oraz dzieci mog¹ skorzystaæ równie¿ z pomocy
pedagogów szkolnych.

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

Na pocz¹tku czerwca w gminie odby³a siê
pod patronatem burmistrz Brzeszcz Teresy Jan-
kowskiej konferencja na temat wspó³czesnych
zagro¿eñ zatytu³owana „Niewiedza o bezpie-
czeñstwie-wielkim niebezpieczeñstwem”. Po
uroczystym powitaniu przez dyr. Gminnego Za-
rz¹du Edukacji Bo¿enê Sobociñsk¹, konferencjê
otworzy³a burmistrz Teresa Jankowska. Po wy-
st¹pieniu Barbary Bus - pedagoga Gimnazjum
nr 1 w Brzeszczach, odby³ siê spektakl przygo-
towany przez ks. Zygmunta Miziê wraz z grup¹
m³odzie¿y z Kêt pt. „Epitafium dla narkomana”.
Starszy aspirant Mariusz Milowski ze Szko³y
Policyjnej w Katowicach przygotowa³ wyk³ad
na temat przemocy i narkotyków w szkole.

 Odby³a siê równie¿ prelekcja Moniki
Skwierczyñskiej-Ciszek z Poradni Leczenia
Uzale¿nieñ w Bielsku-Bia³ej na temat zagro-
¿eñ p³yn¹cych z sieci. Magdalena Skut z
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Brzeszczach
wraz z pedagogiem szkolnym Katarzyn¹ PaŸ-
dziernik-£ukowicz z Gimnazjum nr 2 przed-
stawi³y prezentacjê: „Mapa zasobów instytu-
cjonalnych dzia³aj¹cych na rzecz pomocy rodzi-
nie w Brzeszczach”. Konferencjê zorganizowa-
³y placówki i instytucje z Brzeszcz: Gminny
Zarz¹d Edukacji, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum
nr 2, Stra¿ Miejska, Oœrodek Pomocy Spo³ecz-
nej, Komisariat Policji oraz Oœrodek Kultury.

Na podstawie informacji udzielonych przez
Magdalenê Skut z OPS w Brzeszczach.

Ko³o Stowarzyszenia „Pokolenia” w Brzesz-
czach, Sojusz Lewicy Demokratycznej i inne
organizacje spo³eczne zorganizowa³y 1 maja
po raz kolejny obchody Œwiêta Pracy.

W tym roku minê³o ju¿ 120 lat od ustano-
wienia 1 Maja Dniem Miêdzynarodowej Soli-
darnoœci Ludzi Pracy. Dzieñ 1 maja 2009 r. to
równie¿ 5. rocznica wst¹pienia Polski do Unii
Europejskiej.

W uroczystoœciach wziêli udzia³ m.in. pose³
na Sejm RP Stanis³aw Rydzoñ, przewodnicz¹-
cy Rady Powiatowej SLD w Oœwiêcimiu Bog-
dan Cuber, cz³onek Zarz¹du Wojewódzkiego
Stowarzyszenia „Pokolenia” W³odzimierz Pa-
luch, goœcie z miasta i gminy Oœwiêcim oraz
spo³eczeñstwo Brzeszcz.

Magdalena Baczkowska, cz³onek Zarz¹du AAAAAWWWWW

Œwiêtowali 1 Maja
SLD w Brzeszczach, w okolicz-
noœciowym wyst¹pieniu podkre-
œli³a, ¿e Œwiêto 1 Maja nies³usz-
nie kojarzone jest z okresem
PRL-u. Jest to œwiêto robotni-
cze, o wieloletniej tradycji. Przy
tej okazji poruszy³a te¿ wiele ak-
tualnych tematów naszej co-
dziennoœci, wywo³uj¹c du¿e za-
interesowanie zebranych.

Pierwszomajowe spotkanie
przed budynkiem Oœrodka Kultu-
ry uœwietni³a, jak zwykle, orkiestra
dêta kopalni „Brzeszcze-Silesia”
pod niezawodnym kierownictwem
kapelmistrza Józefa Obstarczyka. Magdalena Baczkowska, cz³onek Zarz¹du SLD w Brzeszczach,

w okolicznoœciowym wyst¹pieniu
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Œwiadkowie historii

4 lipca 1943 r., na kwadrans przed go-
dzin¹ trzeci¹ gen. W³adys³aw Sikorski spo-
tka³ siê w Gibraltarze z grup¹ 95 ¿o³nierzy
polskich ewakuowanych z Hiszpanii, ocze-
kuj¹cych na transport do Wielkiej Bryta-
nii. Wœród nich by³ mój bohater podporucz-
nik Tadeusz Walewicz, jedna z ostatnich
osób, które widzia³y gen. Sikorskiego ¿ywe-
go. Walewicz mieszka obecnie w Kanadzie.
Uda³o mi siê z nim nawi¹zaæ koresponden-
cjê. To co opowiada o tamtych czasach, naj-
lepiej oddaje termin „wojenna tu³aczka”.

W 1939 r. W³adys³aw Sikorski wystoso-
wa³ raport do marsza³ka Edwarda Rydza-Œmi-
g³ego z proœb¹ o przydzia³ wojenny, którego
nie otrzyma³. Przedosta³ siê jednak przez Ru-
muniê do Francji, gdzie 28 wrzeœnia 1939 r.
obj¹³ dowództwo armii polskiej tworzonej we
Francji. W dwa dni póŸniej zosta³ desygnowa-
ny na premiera Rz¹du Rzeczypospolitej Pol-
skiej na emigracji, w którym pe³ni³ tak¿e funk-
cjê ministra spraw wojskowych.

7 listopada 1939 r. Sikorski zosta³ mia-
nowany Naczelnym Wodzem i Generalnym In-
spektorem Si³ Zbrojnych. W listopadzie 1939 r.
powo³a³ Zwi¹zek Walki Zbrojnej, 5 sierpnia
1940 r. podpisa³ umowê w sprawie odbudo-
wy armii  polskiej  w Wielkiej  Brytanii .
Wiosn¹ 1941 r. wyjecha³ do Stanów Zjedno-
czonych i Kanady w celu uzyskania pomocy
materialnej i wojskowej. Po napaœci Niemiec
na ZSRR, zawar³ 30 lipca 1941 r. uk³ad z rz¹-
dem radzieckim normuj¹cy stosunki dwustron-
ne i uk³ad dodatkowy w sprawie utworzenia
armii polskiej w ZSRR. Treœæ uk³adu nie precy-
zuj¹ca przebiegu polskiej granicy wschodniej
sta³a siê przyczyn¹ kryzysu rz¹dowego i po-
wstania silnej opozycji.

Odkrycie grobów katyñskich doprowadzi-
³o 23 kwietnia 1943 r. do ca³kowitego zerwania
przez rz¹d radziecki napiêtych ju¿ wczeœniej
stosunków dyplomatycznych z rz¹dem pol-
skim. Nied³ugo potem 4 lipca 1943 r. w Gibral-
tarze w katastrofie lotniczej zgin¹³ Sikorski,
kiedy wraca³ z inspekcji wojsk na Œrodkowym
Wschodzie. Przyczyn katastrofy do dziœ nie
wyjaœniono. Zosta³ pochowany na cmentarzu
polskich lotników w Newark, w Wielkiej Bry-
tanii. Obecnie spoczywa na Wawelu.

Tadeusz Walewicz wspomina
W po³owie sierpnia 1939 r. w Rzeszowie

zg³osi³em siê do 10. Brygady Pancernej, któr¹
dowodzi³ gen. Stanis³aw Maczek. Mia³em
wówczas 18 lat. By³em przydzielony do Dy-
wizjonu Rozpoznawczego, którym dowodzi³
mjr Ksawery Œwiêcicki. W czasie bitwy pod
Lwowem, rozkazem naczelnego wodza 17 wrze-
œnia, brygada wycofa³a siê z walki, by przez
Stanis³awów dotrzeæ do granicy Wêgier, któr¹

Bartosz S³atyñskiBartosz S³atyñskiBartosz S³atyñskiBartosz S³atyñskiBartosz S³atyñski

Podporucznik Tadeusz Walewicz

Wojenna tu³aczka
przekroczy³a 19 wrzeœnia.
Nasz oddzia³ zosta³ skierowa-
ny do Komarom, starej twier-
dzy, gdzie byliœmy internowa-
ni. W nocy, w po³owie stycz-
nia 1940 r. wydostaliœmy siê
z tej twierdzy i dotarliœmy do
naszego konsulatu w Buda-
peszcie. Po krótkim pobycie
skierowano nas do miejsco-
woœci Barch, gdzie przekro-
czyliœmy rzekê Drawê, by
dostaæ siê nielegalnie do Ju-
gos³awii. Tam udaliœmy siê
do konsulatu w Zagrzebiu.
Bêd¹c m³odym, otrzyma³em
studenck¹ wizê na studia do
Francji i 2 lutego 1940 r. po-
ci¹giem przyjecha³em do fran-
cuskiej granicy. Tu otrzyma-
³em skierowanie do 2. Bata-
lionu Pancernego, z którym
wyruszy³em na front pobie-
raj¹c najpierw nowoczesny
sprzêt pod Pary¿em. Fran-
cjia Vishy, która mia³a byæ wolna od niemiec-
kiej okupacji, zosta³a zajêta przez armiê gene-
ra³a Erwina Rommla wycofuj¹c¹ siê w 1943 r.
z Afryki. W tym czasie z pomoc¹ Czerwonego
Krzy¿a rozpocz¹³em studia na Uniwersytecie
w Grenoble. Tu tak¿e z moim koleg¹ nale¿eli-
œmy do konspiracyjnej organizacji, której ce-
lem by³o pomaganie zestrzelonym lotnikom
w przedostaniu siê z Francji do Anglii. W lu-
tym 1943 r. sam te¿ musia³em uciekaæ z Fran-
cji i po du¿ych trudnoœciach przekroczyliœmy,
znów nielegalnie, granicê hiszpañsk¹. W dzieñ
ukrywa³em siê, zaœ w nocy szed³em w kierunku
Barcelony, której œwiat³a widaæ by³o z gór po
przejœciu granicy. Dotar³em do miejscowoœci Fi-
gueres, gdzie aresztowa³a mnie hiszpañska po-
licja. Ponad dwa miesi¹ce spêdzi³em w wiêzie-
niu, kiedy nareszcie z pomoc¹ naszego konsu-
la zosta³em zwolniony. Po krótkim pobycie
wys³ano mnie do Madrytu i tu czeka³em kie-
dy znów skieruj¹ nas do Portugalii, która by³a
w czasie wojny neutralna. Tym razem przej-
œcie by³o zorganizowane. Choæ trzeba by³o
przedzieraæ siê noc¹ - mieliœmy przewodnika,
który doprowadzi³ nas do najbli¿szej stacji ko-
lejowej, kupi³ bilety do najbardziej wysuniêtej
stacji, tu¿ nad Atlantykiem. St¹d by³o ju¿ wi-
daæ angielskie okrêty zd¹¿aj¹ce do Gibraltaru.
Zamieszkaliœmy u rybaka i po krótkim czasie,
kiedy na horyzoncie pojawi³ siê brytyjski
okrêt, podp³ynêliœmy pod niego ³odzi¹, zrzu-
cono nam drabinkê, byœmy mogli dostaæ siê na
pok³ad. Akrobacja niesamowita, a przy tym
nalegano na poœpiech w obawie przed niemiec-
kimi ³odziami podwodnymi. I tak dostaliœmy
siê na Gibraltar, gdzie nas umundurowano i cze-

kaliœmy na konwój do Anglii. W miêdzyczasie
wyl¹dowa³ w Gibraltarze gen. W³adys³aw Si-
korski. Mia³ z nami krótk¹ pogawêdkê, a wie-
czorem tego samego dnia o godz. 23.15 ju¿
nie ¿y³. Przypad³ mi jeszcze ten smutny obo-
wi¹zek pe³nienia honorowej warty przy jego
trumnie. Po przyp³yniêciu do Anglii dosta³em
skierowanie do 2. Pu³ku Pancernego, z którym
wyruszy³em na inwazjê kontynentu. Podczas
akcji straci³em dwa czo³gi i raz by³em ranny na
ca³ej trasie od Normandii po Wilhelmshaven.

Po wojnie, kiedy by³em w Berlinie, gdzie
uda³em siê by zobaczyæ bunkier Adolfa Hitle-
ra, mia³o miejsce takie oto zdarzenie. Kiedy
wszed³em do kolejki podziemnej na przystan-
ku, spotka³em trzech oficerów w mundurach
polskich z armii gen. Zygmunta Berlinga. Pod-
szed³em do nich i salutuj¹c przedstawi³em siê
mówi¹c, ¿e bardzo siê cieszê z tego spotkania.
Popatrzyli na mnie bardzo zdziwieni, ale nie
otrzyma³em ¿adnej odpowiedzi. Pomyœla³em,
¿e w tym miejscu mo¿e siê krêpuj¹, zaprosi-
³em ich wiêc do naszego klubu oficerskiego.
I znowu nic nie odpowiedzieli, zasalutowa³em
im ponownie i przeprosi³em za to, ¿e ich krê-
pujê swoj¹ osob¹, i odszed³em. Jak siê póŸniej
okaza³o oficerami tej armii byli sami Rosjanie.
Dziwna jest czasem ta nasza historia…

* W Bibliotece Oœrodka Kultury znajduje
siê ksi¹¿ka pt. „Marsz Czarnych Diab³ów”
Evana McGilvray’a, która równie¿ opisuje
wspomnienia Tadeusza Walewicza.
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Aktualnoœci

Na trasê ósmego ju¿ Zlotu M³odych Eko-
logów wyruszy³o 150 uczniów szkó³ podsta-
wowych i gimnazjalnych. W tym roku do
wspólnego wêdrowania zaproszono m³odzie¿
zza Wis³y, z gminy MiedŸna. Przemierzyli
razem prawie piêæ kilometrów.

15 dziesiêcioosobowych dru¿yn wêdrowa-
³o dwoma trasami. Zanim wyruszy³y w drogê,
otrzyma³y mapki lasu jawiszowickiego z wyty-
czon¹ do przebycia tras¹. Metê tym razem wy-
znaczono w jawiszowickiej leœniczówce.

- W tym roku postanowiliœmy pokazaæ m³o-
dzie¿y szkolnej ostêpy leœne w  Jawiszowicach.
Wybraliœmy dwie trasy. Jedna grupa wêdrowa³a
od Szczotek w Jawiszowicach, druga od strony
ul. Bielañskiej - mówi prezes Stowarzyszenia
Ekologicznego „Bios” w Brzeszczach Halina Ko-
lanko. - Trasy w po³owie drogi ³¹czy³y siê w jedn¹
i potem dzieci pod¹¿a³y ju¿ razem. Mija³y cie-
kawe tereny - m³ody i stary las, trochê stawów.
Atrakcj¹ na trasie zlotu by³a prelekcja o gospo-
darce leœnej, któr¹ przygotowali leœnicy z Leœnic-
twa Polanka - Brzeszcze Robert Piêtoñ i Szymon

1. miejsce - Karolina W³oszek (SP Jawiszowice)
2. miejsce - Szymon Augustyniak (SP nr 2 Brzeszcze)
3. miejsce - Klaudia B¹k i Katarzyna Chrobak (SP nr 1 Brzeszcze)
Wyró¿nienie: Dominika £ysoñ, Konrad Capek, Martyna £ysoñ, Karolina Drobisz (SP Jawi-

szowice), Justyna Samel, Karolina Bugajska i Paulina Borkowska (SP nr 2 Brzeszcze), Tomasz
Oczkoœ (ZSP nr 1 Przecieszyn), Sandra Korbel i Anna Gruca (SP nr 1 Brzeszcze).

Ju¿ po raz drugi mogliœmy podziwiaæ zwie-
rzêta egzotyczne w Oœrodku Kultury.

Wszystko za spraw¹ m³odych wolontariuszy
£ukasza £ukasika, Witolda Kolasy i Piotra Ku-
fty. Hodowla zwierz¹t egzotycznych jest ich
pasj¹. Teraz próbuj¹ ni¹ zaraziæ innych.

M³odzi ludzie dziêki swemu zaanga¿owaniu
i pomocy Oœrodka Kultury zorganizowali drug¹
wystawê terrarystyczn¹ zwierz¹t egzotycznych,
która cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem. Na
imprezie ca³e rodziny podziwia³y ró¿ne okazy
pajêczaków, wê¿y, gekonów i innych gatunków
gadów i p³azów. Mo¿na by³o poznaæ ich charak-
terystykê, zwyczaje i sposoby obchodzenia siê
z nimi. Symboliczna suma za wstêp w ca³oœci
przekazana zostanie na rzecz schroniska dla zwie-
rz¹t w Oœwiêcimiu.

Gryzonie polne s¹ szkodnikami wyrz¹dzaj¹-
cymi du¿e szkody we wszystkich rodzajach upraw.
Masowo wystêpuj¹ co kilka lat i wtedy staj¹ siê dla
rolników uci¹¿liw¹ plag¹. W czasie masowego po-
jawienia siê wywo³uj¹ dotkliwe straty w uprawach
rolnych niszcz¹c je nawet w 100 proc. Wówczas
pola takie nadaj¹ siê tylko do zaorania.

Licznemu rozwojowi gryzoni polnych sprzy-
ja suche i ciep³e lato oraz zima z grub¹ okryw¹
œniegu. Najczêœciej i najliczniej wystêpuj¹cym
gatunkiem jest nornik polny, mysz polna i mysz
zaroœlowa. W celu ograniczenia szkód wyrz¹dza-
nych przez gryzonie nale¿y: likwidowaæ nieu¿ytki,
zaorywaæ ugory, usuwaæ z pól zbêdn¹ s³omê, bez-
poœrednio po ¿niwach wykonywaæ podorywki,
wykaszaæ porost traw i chwastów na miedzach,
skarpach, nasypach kolejowych, od³ogach, rowach
melioracyjnych i wszelkich nieu¿ytkach rolni-
czych, skracaæ czas upraw wieloletnich np; trawy
nasienne nie uprawiaæ d³u¿ej ni¿ 3 lata na samym

Zlot w deszczu Matusiak. W pomoc na szlaku w³¹-
czyli siê uczniowie z PZ nr 6
Szkó³ Zawodowych i Ogólno-
kszta³c¹cych w Brzeszczach.

Na mecie na piechurów czeka³o
moc atrakcji. Prezes brzeszczañskie-
go Ko³a £owickiego „Ryœ” Jacek
Wawro mia³ m³odych ludzi oprowa-
dziæ po nowo powsta³ej strzelni-
cy, przybli¿yæ im 60-letni¹ letni¹
historiê dzia³alnoœci Ko³a, opowie-
dzieæ o gospodarce ³owieckiej, ¿yj¹-
cej w lesie zwierzynie i czyhaj¹cym
nañ niebezpieczeñstwie. Przygoto-
wano liczne konkursy sprawno-
œciowe - indywidualne i grupowe,
a na najlepszych czeka³y puchary,
dyplomy i s³odycze. Plany jednak pokrzy¿owa³
deszcz, ale organizatorzy mówi¹, ¿e nic stracone-
go. Przy okazji wrzeœniowego „Sprz¹tania Œwia-
ta” planuj¹ wszystko nadrobiæ.

Ale na zlocie, jak zawsze, nie zabrak³o smacz-
nych kie³basek, które na grillu przyrz¹dzali ucznio-
wie Technikum ¯ywienia w PZ nr 7 Szkó³ Agro-
technicznych i Zawodowych w Jawiszowicach.
By³y ciep³e i zimne napoje, i wielosmakowe

dro¿d¿ówki. I nagrody ksi¹¿kowe dla tych, któ-
rych prace w og³oszonym przez „Bios” konkur-
sie na plakat pt. „Woda darem ¿ycia” zosta³y do-
cenione przez jury (wyniki w ramce).

Zlot organizuje Stowarzyszenie Ekologicz-
ne „Bios”, przy wspó³udziale Agencji Komunal-
nej i Oœrodka Kultury.

polu, zalesiaæ nieu¿ytki i pola, które na sta³e zosta-
³y wy³¹czone z produkcji, wystawiaæ tyczki spo-
czynkowe na terenach sk¹po zadrzewionych,
zw³aszcza na trwa³ych u¿ytkach zielonych (tycz-
ki wysokie 3-4 m z poprzeczk¹ u góry - w kszta³cie
litery T dla drapie¿nych ptaków, zw³aszcza my-
szo³owów, sów itp.) w iloœci 2-4 tyczki na 1,00 ha
z mo¿liwoœci¹ przenoszenia co 2-3 tygodnie.

Zwalczanie chemiczne gryzoni jest konieczne,
jeœli zostanie przekroczony próg ekonomicznej
szkodliwoœci, który wynosi; w okresie wiosennym
od 101-200 nor czynnych na1/ha w okresie jesien-
nym od 201-300 nor czynnych na 1 ha.

Zabiegi najlepiej wykonaæ wczesn¹ wiosn¹ (ro-
œliny s¹ niskie i nory gryzoni dobrze widoczne) lub
po zbiorach plonów (w okresie jesiennym). Do
zabiegów ochrony roœlin mo¿na stosowaæ tylko
œrodki dopuszczone do stosowania przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Œrodki ochrony roœlin
stosuje siê sprzêtem sprawnym technicznie, który
u¿yty zgodnie z przeznaczeniem zapewnia sku-
teczne zwalczanie organizmów szkodliwych i nie
spowoduje zagro¿enia zdrowia cz³owieka, zwie-
rz¹t i œrodowiska. Zabiegi przy u¿yciu œrodków
ochrony roœlin w produkcji rolnej i leœnictwie mog¹
byæ wykonywane przez osoby, które ukoñczy³y
odpowiednie szkolenia. Posiadacze gruntów, na
których prowadzone s¹ zabiegi ochrony roœlin s¹
zobowi¹zani do prowadzenia ewidencji wykony-
wanych zabiegów i przechowywania jej przez okres
co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu.

EPEPEPEPEP

Uczestnikom zlotu mimo deszczowej aury
humory dopisywa³y

Terraryœci w Oœrodku
Kultury

Pid¿ejPid¿ejPid¿ejPid¿ejPid¿ej

Swoj¹ kolekcjê pajêczaków zaprezentowa³ Piotr
KuftaKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

Walka z gryzoniami

Konkurs plastyczny na plakat pt. „Woda darem ¿ycia”
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Nowym prezesem Stowarzyszenia Ekolo-
gicznego na rzecz Gminy Brzeszcze „Bios”
zosta³a Halina Kolanko. Funkcjê tê objê³a po
Jadwidze Zaj¹c, która przez ostatnie dwa lata
szefowa³a „Biosowi”.

Halina Kolanko od 2006 r. jest na emerytu-
rze. Ma za sob¹ 31 lat pracy w zawodzie na-
uczycielskim. By³a nauczycielem geografii i przy-
rody w SP nr 2, a potem przez 15 lat dyrekto-
rem tej placówki.

Halina Kolanko to wielki przyjaciel dzieci,
³atwo jej wiêc bêdzie zachêcaæ m³odzie¿ szkó³
podstawowych, gimnazjalnych i œrednich do re-
alizacji ekologicznych programów oraz udzia³u
w cyklicznych imprezach organizowanych przez
„Bios”.

Stowarzyszenie „Bios” za³o¿ono 20 czerwca
2001 r. Prezesem zosta³ W³adys³aw Drobniak, jego
zastêpcami El¿bieta Janeczko i Grzegorz Baczkow-
ski, sekretarzem Halina Kolanko, a skarbnikiem
Bo¿ena W³oszek. 19 lutego 2007 r. podczas zebra-
nia sprawozdawczo-wyborczego na prezesa, po
rezygnacji W³adys³awa Drobniaka, wybrano Jadwi-

Nowy prezes Biosu

gê Zaj¹c, nauczycielkê biologii w Gimnazjum nr 1
oraz przyrody w szkole w Skidziniu. Funkcjami Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

Halina Kolanko

od lutego zamieni³y siê Bo¿ena W³oszek i Halina
Kolanko. W tym roku Jadwiga Zaj¹c zrezygnowa³a
z kierowania organizacj¹. Na zebraniu sprawozdaw-
czo-wyborczym 3 lutego cz³onkowie „Biosu” zde-
cydowali powierzyæ funkcjê prezesa Halinie
Kolanko. Na jej zastêpców wybrano Gra¿ynê
Œliwê i Grzegorza Baczkowskiego. El¿bieta Ja-
neczko zosta³a sekretarzem, a Waleria £ysyga-
nicz skarbnikiem.

- Co roku urz¹dzamy akcje Sprz¹tania Œwia-
ta, Dni Ziemi i Zlot M³odych Ekologów. Te dwie
ostatnie imprezy s¹ ju¿ za nami - mówi nowa
prezes „Biosu” Halina Kolanko. - We wrzeœniu
bêdziemy ju¿ po raz drugi wspólnie z m³odzie¿¹
z Woli sprz¹taæ œwiat. My po naszej stronie
Wis³y, oni po swojej. Zakoñczenie imprezy
planujemy zrobiæ dla odmiany u s¹siadów za
wod¹. Na jesieni w ramach realizowanego od
siedmiu lat przez stowarzyszenie programu
„Ochrona kasztanowców” usuwaæ bêdziemy
opad³e liœcie, by ograniczyæ liczbê larw, z któ-
rych w nastêpnym roku wylecia³yby motyle
szkodnika - szrotówka kasztanowcowiaczka.
W dzia³aniach wspieraj¹ nas Agencja Komunalna
i Oœrodek Kultury.

kategoria: przedszkola
1. miejsce ex aequo: Julia Irzyk - ZSP nr 2
w Zasolu; („Zaczarowana wierzba”), Kata-
rzyna Czubaty - Przedszkole nr 3 „¯yrafa”
w Brzeszczach; („¯abie oczka”)
2. miejsce: Maciej Ortman, Przedszkole nr 4
„Pod Têcz¹” w Jawiszowicach; (Stokrotka
ros³a polna”)
3. miejsce: Kinga Walczyk - Przedszkole nr 2
z oddzia³ami integracyjnymi „S³oneczko”
w Brzeszczach; („Podmuch wiosny”)

Wyró¿nienie: Igor Piestrak - Przedszko-
le nr 2 z oddzia³ami integracyjnymi „S³onecz-
ko” w Brzeszczach; („Tato, gdzie jest wio-
sna”), Zofia Niemczyk - ZSP nr 2 w Zasolu;
(„Magiczny ogród”), Wioletta Wojak - ZSP
nr 2 w Zasolu; („Dary natury)
kategoria: szko³y podstawowe kl. I-III
1. miejsce: Kamil Boroñczyk - SP nr 2 Brzesz-
cze („Bratki”)
2. miejsce ex aequo: Weronika Czubaty - SP nr
2 Brzeszcze („Przebiœniegi”), Magdalena Sto-
pa - SP nr 2 Brzeszcze; („Œpi¹ca stokrotka”)
3. miejsce ex aequo: Nikodem Kot - SP Jawi-
szowice; („Pierwszy ¿onkil”), Krzysztof
Bassara - SP nr 2 Brzeszcze; („Wiosenne
kwiaty”)

Wyró¿nienie: Rados³aw ¯ak - SP nr 2
Brzeszcze; („Wiosna w Ogrodzie”), Wikto-
ria Jurek - SP nr 2 Brzeszcze; („Piêkno wio-
sennego parku”), B³a¿ej Pietryja - SP nr 2
Brzeszcze; („Pachn¹cy i kwitn¹cy lilak”),
Wiktoria El¿bieciak - SP nr 2 Brzeszcze;
(„Stokrotka”)

Konkurs fotograficzny pt.
„Tato pomó¿ mi dostrzec
piêkno wiosennej przyrody”

EPEPEPEPEP

Z okazji obchodów Œwiêta Polskiej Nieza-
pominajki, Stowarzyszenie Ekologiczne na
rzecz Gminy Brzeszcze „Bios”, zorganizowa-
³o w parku przy ul. Dworcowej piknik majowy.

Sk¹d pomys³ na Œwiêto Polskiej Niezapo-
minajki w Brzeszczach, któremu patronuje nie-
œmia³y, skromny, niebieski kwiat - symbol pa-
miêci i mi³oœci?

Prê¿nie dzia³aj¹ce w Szkole Podstawowej nr 2
w Brzeszczach Szkolne Ko³o Przyjació³ Przyrody
klas I-III ju¿ 5 lat temu zapocz¹tkowa³o w „Dwój-
ce” niezapominajkowe obchody. Organizowano
szkolne, niezapominajkowe apele i przedstawie-
nia, warsztaty ekologiczne, konkursy plastycz-
no-techniczne, literackie i fotograficzne dla naj-
m³odszego pokolenia brzeszczan. W tym roku po-
stanowiono obchody przenieœæ na grunt gminny.
W dzia³ania chêtnie w³¹czy³y siê firmy ogrodni-
cze i szkó³karze, liczne placówki oœwiatowe, Agen-
cja Komunalna, Oœrodek Kultury, Klub Babskie
Fanaberie dzia³aj¹cy przy Bibliotece „Stra¿nica”.
Organizacjê zaœ na swoje barki wziê³o Stowarzysze-
nie „Bios”.

- Œwiêto Niezapominajki obchodzone jest w Pol-
sce od 2002 r. Pomys³ zrodzi³ siê na antenie radio-
wej Jedynki. Podczas jednej z audycji Andrzej
Zalewski z „Eko-Radia” zapyta³ s³uchaczy czy
zamiast ekscytowaæ siê zapo¿yczonymi Walen-
tynkami nie warto pomyœleæ o niepozornym
kwiatku z naszych ³¹k, jako symbolu rodzinnego
œwiêta i uczuæ - mówi³a podczas imprezy prezes
„Biosu” Halina Kolanko. - Spodoba³o siê to lu-
dziom. Zainteresowani sami tworzyli tradycjê tego
dnia. I tak niezapominajka, która jest kwiatem na-
szych ³¹k, leœnych uroczysk, bagien i torfowisk,
roœnie w naszych ogrodach i obejœciach, zakwita
w naszych sercach 15 maja.

Podczas pikniku zgromadzeni oklaskiwali
wystêp zespo³u tanecznego uczniów klas IV-VI
z SP nr 2 oraz ich m³odszych kolegów z kl. I „b”
w programie artystycznym „Czy Agata kocha siê
w kwiatach”. Wrêczono te¿ nagrody zwyciêzcom
konkursu „Tato pomó¿ mi dostrzec piêkno wio-
sennej przyrody”, og³oszonego przez stowarzy-
szenie „Bios” (wyniki w ramce obok).

W trakcie trwania imprezy podziwiaæ mo¿-
na by³o i smakowaæ tego, co na swoich sto-
iskach przygotowa³y cz³onkinie brzeszczañskie-

go Klubu Babskie Fanaberie oraz
uczniowie z PZ nr 7 Szkó³ Agro-
technicznych i Zawodowych w Ja-
wiszowicach. Maluchy korzy-
sta³y z przeja¿d¿ki kucykiem
pod okiem uczennicy z klasy
Technikum Hodowli Koni w PZ
nr 7, bra³y udzia³ w rozgrywkach
sportowych i konkursie pla-
stycznym „Piêkno przyrody”.
Dziewczynki najchêtniej jednak
nadstawia³y buzie do niezapomi-
najkowego makija¿u.

Stowarzyszenie „Bios” nagrodzi³o dzieci bior¹ce udzia³ w konkursie

Piknik z niezapominajk¹
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Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

26 kwietnia w Brzeszczach na ul. Dworcowej policjanci zatrzymali 28-
letniego mieszkañca Brzeszcz Marka B. Porusza³ siê rowerem w stanie nie-
trzeŸwoœci (3,61 prom.).

27 kwietnia oko³o godz. 13.00 do jednego z mieszkañ przy ul. Dworco-
wej w Brzeszczach pod pozorem czyszczenia kominów zapuka³ nieznany,
m³ody mê¿czyzna. 78-letnia kobieta nie przypuszcza³a, ¿e stoi przed ni¹
oszust i wpuœci³a go do mieszkania. Ten wykorzysta³ jej chwilow¹ nieuwagê
i skrad³  pozostawione na meblach 270 z³ oraz dowód osobisty.

1 maja w Skidziniu nieznany sprawca butelk¹ po piwie rozbi³ tyln¹
szybê w zaparkowanym przy ul. Maniska samochodzie marki Opel Astra.
Pokrzywdzony mieszkaniec Skidzinia Mariusz D. straty oszacowa³ na
700 z³.

6 maja w Jawiszowicach na ul. Kusociñskiego policjanci zatrzymali
41-letniego jawiszowianina Jerzego S., który porusza³ siê rowerem w sta-
nie nietrzeŸwoœci (2,37 prom.). Posiada³ ponadto s¹downie orzeczony
zakaz prowadzenia pojazdów. Dzieñ póŸniej BMW kierowa³, mimo zaka-
zu prowadzenia pojazdów, 30-letni mieszkaniec Zasola Bielañskiego Ma-
rek P. W rêce stró¿ów prawa wpad³ na ul. Daszyñskiego w Brzeszczach.
By³ trzeŸwy.

16 maja, w zwi¹zku z informacjami o nielegalnym posiadaniu broni,
policjanci zatrzymali w mieszkaniu przy ul. Daszyñskiego w Brzeszczach
51-letniego brzeszczanina Janusza J. W jego mieszkaniu ujawnili dwie sztuki
broni gazowej i wiatrówkê, na które nie posiada³ wymaganego zezwolenia.
Przestêpstwo zagro¿one jest kar¹ pozbawienia wolnoœci do 8 lat. Mê¿czy-
zna w przesz³oœci by³ karany za groŸby karalne i znêcanie siê nad rodzin¹.

17 maja w Brzeszczach na ul. Turystycznej policjanci zatrzymali 32-
letniego brzeszczanina Jana  J., który w stanie nietrzeŸwoœci (0,58 prom.)
kierowa³ motocyklem marki Honda. Kolejnego mieszkañca Brzeszcz, 43-
letniego Franciszka J., który tego samego dnia porusza³ siê Fiatem Seicento
równie¿ po spo¿yciu alkoholu (1,23 prom.), ujêli na ul. Ofiar Oœwiêcimia.

19 maja Komenda Powiatowa Policji w Oœwiêcimiu zosta³a powiado-
miona przez mieszkañca Oœwiêcimia o kradzie¿y psa rasy York. Pies znikn¹³
sprzed sklepu przy ul. Nojego. Policjanci ustalili, ¿e z kradzie¿¹ ma zwi¹zek
14-letni mieszkaniec Brzeszcz Mateusz B. W miejscu jego zamieszkania
odnaleziono Yorka. W kradzie¿y bra³o udzia³ jeszcze dwóch nieletnich z
Jawiszowic - Jerzy H. i Jakub T. Psa zamierzali sprzedaæ za jedyne 45 z³.

19 maja w Brzeszczach policjanci zatrzymali awanturuj¹cego siê w lo-
kalu gastronomicznym „Smakosz” przy ul. Mickiewicza 47-letniego, nie-
trzeŸwego mieszkañca Dankowic Tadeusza S., który zniszczy³ toaletê. W³a-
œciciel Tadeusz S. oszacowa³ stratê na 400 z³ . Sprawca trafi³ do pomieszczeñ
dla osób zatrzymanych oœwiêcimskiej komendy i odpowie za zniszczenie
mienia. Grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia
wolnoœci do 5 lat.

27 maja w Brzeszczach na ul. Tulipanów policjanci zatrzymali Sta-
nis³awa P., 20- letniego mieszkañca Jawiszowic, który jecha³ motorowe-
rem w stanie nietrzeŸwoœci. W wydychanym powietrzu mia³ 0,94 prom.
alkoholu.

W przeci¹gu zaledwie trzech ty-
godni policjanci powiatu oœwiêcim-
skiego rozpracowali grupê prze-
stêpcz¹ podejrzewan¹ o dokonanie
dwóch rozbojów w obiektach han-
dlowych w Brzeszczach i Oœwiêci-
miu. Odzyskali te¿ ³up pochodz¹-
cy z w³amania w Brzeszczach.

Do pierwszego rozboju dosz³o
1 maja w sklepie spo¿ywczym w
Brzeszczach-Borze. Dwóch zama-
skowanych mê¿czyzn przyk³adaj¹c
do g³owy 28-letniemu w³aœcicielowi
sklepu Tadeuszowi M. przedmiot
przypominaj¹cy broñ paln¹, skra-
dli pieni¹dze, alkohol oraz papie-
rosy o ³¹cznej wartoœci 4,5 tys. z³.
W nieca³e dwa tygodnie póŸniej wtar-
gnêli do punktu skupu z³omu przy
ul. Zaborskiej w Oœwiêcimiu. Dzia-
³ali w identyczny sposób, gro¿¹c tym
razem 30-letniej pracownicy. Skradli
laptopa i pieni¹dze w kwocie 2 tys. z³.

S³u¿by kryminalne podjê³y czyn-
noœci, dziêki którym ustalono dane
podejrzanych, samochody, którymi
siê poruszali oraz miejsca, gdzie mog¹
siê ukrywaæ. 23 maja policjanci wy-
wa¿aj¹c drzwi wtargnêli do jednego
z  mieszkañ w Tychach, gdzie zatrzy-
mali dwóch mê¿-
czyzn: 30-letniego
brzeszczanina Kry-
stiana K. i 37-letnie-
go jawiszowianina
Miros³awa S. oraz
24-letni¹ Anetê B.,
mieszkankê Bieru-
nia. Podczas prze-
szukania miesz-
kania znaleŸli re-
wolwer hukowy,
którym zastraszali
ofiary oraz przed-
mioty pochodz¹ce
z kradzie¿y tj. lap-
topa oraz sporo

Do groŸnie wygl¹daj¹cego wy-
padku dosz³o, 19 maja, w Bestwinie
przy ul. Krakowskiej. Poszkodo-
wan¹ by³a mieszkanka Jawiszowic.

Nieustalony dot¹d kierowca sa-
mochodu ciê¿arowego wymusi³
pierwszeñstwo na Nissanie, którym
kierowa³a 34-letnia mieszkanka Ja-
wiszowic. Kieruj¹ca zmuszona zo-
sta³a do zjechania na prawe pobo-
cze. Utraci³a panowanie nad po-
jazdem i zjecha³a na przeciwne po-
bocze, gdzie uderzy³a w drzewo,
a nastêpnie jej pojazd „dachowa³”.

Szukaj¹ sprawcy
Na szczêœcie mimo ¿e wypadek wy-
gl¹da³ groŸnie, a pojazd zosta³ znacz-
nie uszkodzony poszkodowana do-
zna³a jedynie lekkich otaræ naskórka
i z³amania nogi. Przewieziono j¹ do
szpitala.

Sprawcê wypadku poszukuj¹
policjanci. Wszelkie informacje na-
le¿y kierowaæ do wydzia³u docho-
dzeniowo-œledczego Komendy Miej-
skiej Policji w Bielsku-Bia³ej, tel. 033
81 21 230 lub najbli¿szej jednostki
pod numerem alarmowym 997, 112.

Sprawcy rozbojów i w³amania
zatrzymani

srebrnej bi¿uterii o wartoœci oko³o 10
tys. z³, która, jak ustalono, pocho-
dzi³a z w³amania do placówki han-
dlowej „Spo³em” PSS „Górnik”
Brzeszcze przy ul. Pi³sudskiego.
Zdarzenie mia³o miejsce w nocy z 22
na 23 maja, przestêpcy cieszyli siê
wiêc ³upem niespe³na 12 godzin.

- Jeszcze tego samego dnia na te-
renie Brzeszcz zatrzymano 21-let-
niego mieszkañca Brzeszcz Damia-
na D., który dzia³a³ w grupie -
mówi zastêpca komendanta KP
Brzeszcze Jaros³aw Adamiec. - Na
poczet przysz³ej kary dokonano
tymczasowego zajêcia mienia
brzeszczanina, zaœ przedmioty po-
chodz¹ce z kradzie¿y zwrócono
w³aœcicielom. 25 maja dwaj podej-
rzani mê¿czyŸni: 21- i 30-latek de-
cyzj¹ s¹du trafili do aresztu na dwa
miesi¹ce. Aktualnie trwaj¹ czynno-
œci maj¹ce na celu zatrzymanie kolej-
nych osób bior¹cych udzia³ w prze-
stêpczej dzia³alnoœci tej grupy.
Sprawdzane jest równie¿ czy gru-
pa ta dokona³a jeszcze innych czy-
nów o charakterze przestêpczym.

Bi¿uteriê pochodz¹c¹ z kradzie¿y w Brzeszczach
policjanci odnaleŸli w mieszkaniu w Tychach
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- Po 18 godzinach lotu, z przesiadkami i postojami, wyl¹dowaliœmy
w najwiêkszym mieœcie œwiata czyli Mexico D.F. ¯eby dostaæ siê z jednego
krañca miasta na drugi, trzeba pokonaæ prawie sto kilometrów. Europejska
wyobraŸnia z trudem ogarnia taki moloch - mówi Robert Pest, prezes Spe-
leoklubu Brzeszcze, który pocz¹tkiem marca uczestniczy³ w wyprawie ja-
skiniowej „AGUICOA 2007-2009”.

By³a to ju¿ trzecia wyprawa jaskiniowa w przeci¹gu ostatnich trzech lat,
zorganizowana wspólnie przez polskich i meksykañskich groto³azów pod
przewodnictwem Jerzego Zygmunta ze Speleoklubu Czêstochowa oraz Jose
Montiel Castro ze Speleo Draco Mexico. Zasadniczym jej celem by³a eksplo-
racja nieznanych jeszcze jaskiñ oraz wykonanie dokumentacji technicznych,
zdjêciowych i pomiarów GPS nowo odkrytych pró¿ni krasowych.

Masyw, w którym dzia³ali groto³azi nie ma nazwy w³asnej, jest jedynie
identyfikowany z wiosk¹ drwali - Dos Aguas, co oznacza Dwie Wody. Stanowi
jedn¹ z kulminacji d³ugiego ³añcucha Sierra Madre del Sur, jaki ci¹gnie siê wzd³u¿
pacyficznego wybrze¿a po³udniowo-zachodniego Meksyku. Góry te maj¹ skom-
plikowan¹ i zró¿nicowan¹ budowê geologiczn¹. S¹ zbudowane ze ska³ krystalicz-
nych i metamorficznych, pochodzenia wulkanicznego i osadowego.

- „Nasz” masyw to rozleg³y p³askowy¿, zajmuj¹cy powierzchniê oko³o 40 km2,

Wyprawa do Meksyku

o rzeŸbie naznaczonej licznymi lejami krasowymi, w¹wozami i œle-
pymi dolinkami - mówi Robert Pest z brzeszczañskiego Speleoklubu.
- Poroœniêty pierwotnym lasem sosnowo-dêbowym, co znacznie
utrudnia orientacjê. Miejsca ods³oniête, bêd¹ce wychodniami skalny-
mi lub karczowiskami s¹ zajête przez gêsty i kolczasty, prawie nie-
mo¿liwy do przejœcia busz. Wody nie ma tam wcale, jedynie przy
wodopojach dla byd³a instalowane s¹ ujêcia, najczêœciej prowadzone
d³ugimi wê¿ami z pobliskich jaskiñ.

Nie tak od razu uda³o siê groto³azom pojechaæ w góry. Musieli
swoje odczekaæ zanim otrzymali stosowne pozwolenia. W krainie
wiecznego maniana zawsze musi coœ wyskoczyæ. Tak wiêc zamiast
do stanu Michoacan wyskoczyli do stanu Hidalgo na monta¿ tyrolki.
To im nawet pasowa³o, gdy¿ obecnie zabawy linowe s¹ w modzie i -
jak mówi¹ - dobrze byæ z tym na bie¿¹co. Wspólnie z meksykañskimi
groto³azami zbudowali najwiêksz¹ w Meksyku, a mo¿e nawet ca³ej Ame-
ryce, tyrolkê o d³ugoœci 800 metrów i jako pierwsi j¹ wypróbowali.

Po tygodniu czasu otrzymali od burmistrza miasteczka Agu-
ililla oraz policji i wojska stosowne pozwolenia na poruszanie
siê po terenie. Mogli wiêc ruszaæ w góry. Odleg³oœæ jak¹
mieli do pokonania z bazy (czyli domu ich przyjaciela Mon-
tiela) w rejon dzia³ania wynosi³a 850 km. Po ca³onocnej jeŸdzie
autobusem wyl¹dowali w miasteczku Aguililla. St¹d pozosta³o
im ju¿ tylko 30 km w rejon dzia³ania wyprawy.

- I tu najwiêkszym prezentem od miejscowych w³adz oka-
za³o siê auto terenowe u¿yczone nam na potrzeby wyprawy -

Dziewicze tereny ³añcucha górskiego Sierra Madre del Sur

W jednej z eksplorowanych studni jaskiniowych

W poszukiwaniu nieznanych jaskiñ (na zdjêciu Robert Pest)
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Groto³azi pod okiem czujnej eskorty meksykañskiej policji

Lekarz wyprawy, Jan Kalaciñski, na co dzieñ pracuj¹cy w oœwiêcimskim
szpitalu, pokonuje podziemne jezioro w jaskini Lavinata

Robert Pest w czasie pokonywania podziemnego wodospaduSchwytany przez groto³azów grzechotnik meksykañski

mówi Robert Pest. - Otrzy-
maliœmy równie¿ eskortê
w postaci dwóch samocho-
dów policyjnych z uzbro-
jonymi po zêby miejsco-
wymi gliniarzami. Do na-
szej œwiadomoœci zaczê³y
docieraæ œwie¿o podawane
informacje o niedawnych
walkach i mordobiciach ja-
kie wysoko w górach to-
czy³y siê miêdzy mafiosa-
mi a plantatorami kokainy.
Zaczêliœmy rozumieæ, dla-
czego dot¹d te góry w te-
macie jaskiñ zachowa³y sta-
tus „prawiedziewictwa”.

Szybk¹ szutrow¹ drog¹,
w tumanach kurzu, po pó³-
toragodzinnej jeŸdzie tere-
nowym autem dotarli w re-
jon dzia³ania. Obóz za³o¿y-
li w ma³ym leju (dolince krasowej) - jedynym
p³askim miejscu, które w czasie deszczu na
pewno zamieni³oby siê w jeziorko. Na szczê-
œcie w tym zwrotnikowym klimacie zim¹ nic
nie pada, temperatura za dnia siêga 40 stopni,
zaœ w nocy spada do kilku zaledwie stopni.

- Wêdruj¹c po terenie, ma siê wra¿enie jak-
by to by³a nasza polska Jura. Tylko ukryte

pod kamieniami i korzeniami skorpiony, przy-
czajone w cieniu grzechotniki i kr¹¿¹ce wyso-
ko kondory nieco to wra¿enie burz¹ - opowia-
da Robert. - P³askowy¿ zaczyna siê na wyso-
koœci 2000 m n.p.m. i siêga maksymalnie 2600
m n.p.m. Kolejne dni poœwiêcaliœmy na pozna-
wanie bardzo trudnego terenu i odkrywanie nie-
znanych jaskiñ - ma³ych, gdzie korytarz koñ-
czy³ siê zawaliskiem lub syfonem ju¿ po kilku-
dziesiêciu metrach, jak i bardzo du¿ych, gdzie
za ogromnym otworem wejœciowym znajdowa-
³y siê równie wielkie sale i korytarze. W nie-
których jaskiniach docieraliœmy do podziem-
nych rzek z przepiêknie krystaliczn¹ czyst¹
wod¹. Za ka¿dym krokiem jaskinie odkry-
wa³y r¹bka swej tajemnicy, w kapitalnej sce-
nerii g³êbokich jeziorek, groŸnych wodospa-
dów i ob³êdnych nacieków w postaci stalakty-
tów i stalagmitów. Gdzieniegdzie stosunkowo
wymagaj¹cy teren zmusza³ do eksponowanych
wspinaczek, brodzenia po pas w wodzie i po-

konywania wp³aw d³ugich
odcinków.

Groto³azi podczas trzech
wypraw poznali 26 jaskiñ
o ³¹cznej d³ugoœci koryta-
rzy przekraczaj¹cej 10 km.
Niepowtarzalne wra¿enia
z ich odkrywania z nawi¹zk¹
rekompensowa³y poœwiêco-
ny czas i œrodki.

Piêknem naszych pol-
skich jaskiñ z kolei, pod-
czas dwutygodniowego po-
bytu, w tym roku, w na-
szym kraju zachwyca³ siê
meksykañski groto³az Mon-
tiel Jose Castro. Zaprosili go
z rewizyt¹ uczestnicy wy-
praw do Meksyku.
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Repertuar

(mb)(mb)(mb)(mb)(mb)

29-31.05.2009
godz. 18.00 HANNAH MONTANA (USA,10)
godz. 20.00 CO JEST GRANE
01.06.2009 nieczynne
02-04.06.2009
godz. 18.00 HANNAH MONTANA
godz. 20.00 CO JEST GRANE
05-07.06.2009
godz. 18.00 GÓRA CZAROWNIC (USA, 10)
godz. 20.00 STAR TREK11 (USA, 15)
08.06.2009 nieczynne
9-11.06.2009
godz. 18.00 GÓRA CZAROWNIC
godz. 20.00 STAR TREK11
12-14.06.2009
godz. 18.00 LATO MUMINKÓW (Finlandia, b.o)
godz. 20.00 WINO TRUSKAWKOWE (Polska, 15)
15.06.2009 nieczynne
16-18.06.2009
godz. 18.00 LATO MUMINKÓW
godz. 20.00 WINO TRUSKAWKOWE
19.06.2009
godz. 18.00 LATO MUMINKÓW
KINO PLENEROWE
FILMOWA FIESTA W RYTMACH FLAMENCO
godz. 19.30 OLE CON OLE !!!
godz. 19.45 LA PASION-WARSZTATY TAŃCA FLA-
MENCO
godz. 20.00 KONCERT ZESPOŁU DE NUEVO - HISZ-
PAŃSKA MUZYKA, TANIEC,
godz. 22.00 POKAZ FILMU PEDRO ALMODÓVARA  -
POROZMAWIAJ Z NIĄ
20-21.06.2009
godz. 18.00 ANIOŁY I DEMONY
godz. 20.30 ANIOŁY I DEMONY
22.06.2009 nieczynne
23-25.06.2009
godz. 18.00 ANIOŁY I DEMONY
godz. 20.30 ANIOŁY I DEMONY
26.06-30.07.2009 nieczynne - przerwa wakacyjna

Tradycyjnie ju¿ od wielu, wielu lat maj to
miesi¹c ksi¹¿ki i czytelnictwa. Okazjonalne
kiermasze ksi¹¿ek, spotkania z pisarzami od-
bywa³y siê w³aœnie w maju w ramach Dni
Oœwiaty, Kultury, Ksi¹¿ki i Prasy.

I choæ Dni Oœwiaty, Kultury, Ksi¹¿ki i Prasy
s¹ ju¿ przesz³oœci¹, a imprezy czytelnicze w bi-
bliotekach trwaj¹ ca³y rok, maj nadal kojarzy siê
z reklam¹ ksi¹¿ek, promocj¹ czytelnictwa i bi-
bliotek. W mediach czêœciej pojawiaj¹ siê infor-
macje zwi¹zane z tym tematem.

W naszej bibliotece w maju du¿o siê dzia³o -
by³y propozycje w ramach ogólnopolskiego Tygo-
dnia Bibliotek oraz atrakcyjne dla czytelników, szcze-
gólnie tych najm³odszych, spotkania autorskie.

Z Paw³em Berêsewiczem, t³umaczem, leksy-
kografem, autorem ksi¹¿ek dla dzieci  spotkali siê
uczniowie klas czwartych i pi¹tych szkó³ podsta-
wowych. Autor potrafi pisaæ dla najm³odszych,
potrafi tak¿e z nimi ciekawie rozmawiaæ. Opowia-
da³ zajmuj¹co o pracy t³umacza i pisarza, o bohate-
rach swoich ksi¹¿ek oraz odpowiada³ na  pytania.
A pytañ by³o mnóstwo - s³uchaj¹c odpowiedzi na
nie dowiedzieliœmy siê „jak upolowaæ pomys³ na
ksi¹¿kê”.

By³y te¿ zabawy literackie, np.
„pojedynek rewolwerowców” okaza³
siê œwietnym sprawdzianem na spo-
strzegawczoœæ, a  t³umaczenie zabaw-
nych zdañ z jêzyka  „grzeœkowego na
normalny” i odwrotnie by³o próbk¹
pracy t³umacza.

Gdañska autorka ksi¹¿ek dla
dzieci Roksana Jêdrzejewska-Wró-
bel na spotkania z najm³odszymi
czytelnikami naszej biblioteki
przyjecha³a z sympatyczn¹ Flork¹
- bohaterk¹ dwóch swoich  ksi¹-
¿ek. Florka zdominowa³a spotka-
nia. O tej zabawnej ryjówce, która
pisze pamiêtnik i prawdziwe listy
wysy³ane w kopertach, dzieci
chcia³y wiedzieæ wszystko. Opo-

W kinie „Wis³a” odby³ siê III przegl¹d fil-
mów podró¿niczych. Podczas imprezy mo¿-
na by³o zobaczyæ „Trylogiê buddyjsk¹” oraz
uczestniczyæ w seansie relaksacyjnym przy
dŸwiêkach gongu i mis tybetañskich.

23 maja w kinie „Wis³a” podczas przegl¹-
du filmów odby³y siê dwa spotkania. Pierw-
sze z kapitanem Krzysztofem Baranowskim -
¿eglarzem, kapitanem jachtowym, dziennika-
rzem i nauczycielem. Baranowski - jako pierw-
szy Polak - dwukrotnie op³yn¹³ samotnie kulê
ziemsk¹. 17 czerwca 1972 w transatlantyckich
regatach samotnych ¿eglarzy z Wielkiej Bryta-
ni do Stanów Zjednoczonych na jachcie „Po-
lonez” zaj¹³ 12. miejsce, po czym odby³ dalsz¹

Kapitan Krzysztof Baranowski

Przegl¹d filmów podró¿niczych
drogê dooko³a œwiata. Rejs zakoñczy³ 24 czerw-
ca 1973 r., czyli po 272 dniach ¿eglugi. Po raz
drugi wyruszy³ w 1999 r.

Kolejnymi goœæmi, z którymi widzowie mieli
przyjemnoœæ porozmawiaæ to Joanna i Artur Mo-
rawcy - podró¿nicy, cz³onkowie Œl¹skiego Stowa-
rzyszenia Podró¿ników Garuda w Katowicach.

Spotkanie w „Wiœle” przyci¹gnê³o miesz-
kañców naszej gminy, nie tylko pasjonatów
podró¿owania. Tego typu wydarzenia powin-
ny czêœciej siê odbywaæ, poniewa¿ tematycz-
ne spotkania w kinach na ca³ym œwiecie ciesz¹
siê spor¹ popularnoœci¹.

D. SzawaraD. SzawaraD. SzawaraD. SzawaraD. Szawara

Spotkania, które
ucz¹ i bawi¹

wiadaj¹c o Florce autorka „przemyci³a” informa-
cje o etapach powstawania ksi¹¿ki. W atrakcyjny
sposób dzieci pozna³y d³ug¹ drogê od pomys³u
pisarza do kolorowej chêtnie czytanej ksi¹¿eczki.
Pani Roksana zachêca³a tak¿e do naœladowania
Florki - do pisania w³asnych pamiêtników i praw-
dziwych listów zamiast sms-ów i e-maili.

Mamy nadziejê, ¿e dla wszystkich uczestników
tych majowych spotkañ  jedno jest pewne - pomys³
i wyobraŸnia to pocz¹tek ka¿dej ksi¹¿ki dla dzieci.

Roksana Jêdrzejewska-Wróbel spotka³a siê
tak¿e z bibliotekarzami i nauczycielami - poœred-
nikami miêdzy dzieckiem i ksi¹¿k¹. Autorka po-
dzieli³a siê swoj¹ wiedz¹ na temat ksi¹¿ek dla dzie-
ci, o istnieniu których warto wiedzieæ. Opowiada-
³a o ksi¹¿kach, które mog¹ byæ pomocne w  uœwia-
domieniu sobie, zrozumieniu, a mo¿e rozwi¹za-
niu „trudnych problemów ma³ych ludzi”. Wzbo-
gaci³a swój wyk³ad prezentacj¹ slajdów z ilustra-
cjami i ok³adkami ksi¹¿ek, o których mówi³a.

By³ te¿, jak zawsze na naszych spotkaniach
autorskich, czas na autografy, rozmowy i wspól-
ne zdjêcia. Wiêcej informacji i zdjêæ o tym co dzia-
³o siê w maju w bibliotekach OK na stronie inter-
netowej Oœrodka Kultury w dziale Biblioteka.

Pawe³ Borêsewicz na niektóre pytania udziela³ nawet
rymowanych odpowiedzi
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Kalendarium
przedsiêwziêæ
w maju

Programy
Domów Ludowych
i œwietlic OK

ŚWIĘTO OGRODÓW - LIRYCZNY WIECZÓR W OGRODZIE SZTUKI
7 czerwca, godz. 18.00 (park miejski przy ul. Dworcowej)
Ogród to szczególne miejsce inspiracji, zachwytów, poruszeń, gdzie nakar-

mieni wrażeniami stajemy sie lepsi, nabieramy chęci do życia i czasami chętnie
zaczynamy tworzyć. Mamy niepowtarzalną okazję przenieść się na łono natury
i w otoczeniu zieleni zaprezentować malarstwo, poezję, muzykę. W tym właśnie
miejscu, w otoczeniu  kwiatów chcemy się twórczością z wami podzielić.

W programie:
 ZATAŃCZMY WALCA Z KWIATAMI - wystawa, kiermasz roślin ogrodo-

wych, kompozycji kwiatowych;
DAJ SIĘ UWIEŚĆ OGRODOWYM SMAKOM - degustacja potraw i napojów;
ARTYSTYCZNA RADOŚĆ TWORZENIA - malowanie na szkle motywów

kwiatowych oraz sztuka układania bukietów;
KWIATOWE IMPRESJE - kolekcja zachwycających, najpiękniejszych, pach-

nących obrazów, wystawa malarstwa plastyków amatorów;
MUZYKA W OGRODZIE - koncert kwartetu smyczkowego z Bielska-

Białej, zespołu z Gimnazjum nr 1 w Brzeszczach, MDK w Oświęcimiu, ze-
społu z ogniska muzycznego METRUM, recital Anny Daczynskiej, występ sek-
cji baletowej z OCK;

POEZJA PO ZMIERZCHU - montaż słowno-muzyczny w wykonaniu akto-
rów scen krakowskich;

TAKICH OGRODÓW NIE ZNAJDZIECIE NA ŚWIECIE. DUŻO NAS
W OGRODACH... - prezentacja poezji;

MOJE MYŚLI W OGRODZIE ZAKLĘTE - pokonkursowa projekcja prezen-
tacji multimedialnych wynikających z zachwytu i refleksji nad pięknem ogrodu.
W imprezie udział biorą: Plantpol - Zaborze, Polan - Rajsko, Centrum Ogrodnicze
Milczyńscy, Ogrodnictwo Mastykarz, Stowarzyszenie Przyjaciół Kaniówka, wo-
lontariusze z PZ nr 6 SZiO w Brzeszczach, Huragan Babski, Piórmani, grupa
literacka Na Zamku z Oświęcimia, grupa Wyraz z Kęt, świetlica Impuls, SKOK
Piast.

KLUB DYSKUSYJNY „WIECZORY Z KSIĄŻKĄ” - KSIĄŻKI PODRÓŻNICZE
22 czerwca, godz. 17.00 (biblioteka OK)

PODSUMOWANIE PROJEKTU DZIECKO - ŚWIADOMY UCZESTNIK
KULTURY

26 czerwca, godz. 16.00 (sala widowiskowa OK)
Projekt realizowany przez Ośrodek Kultury w Brzeszczach przy wsparciu

finansowym Województwa Małopolskiego. W programie: koncert zespołu z reper-
tuarem krakowskim; gościnny występ zespołu „Iskierkowa Familia”; spotkanie
z rówieśnikami, przyjaciółmi i sympatykami zespołu; wystawa prac powstałych
podczas warsztatów. Założeniem projektu było umożliwienie Dziecięcemu Zespo-
łowi Pieśni i Tańca „Iskierki” obcowania z autentycznymi elementami kultury
małopolskiej poprzez spotkania, warsztaty, pobyt w muzeum, wycieczki, naukę
pieśni i tanców krakowskich oraz wyposażenie grupy w nowe stroje krakowskie.
Projekt realizowany był poprzez Ośrodek Kultury od marca do czerwca 2009 r.
Serdecznie zapraszamy fanów „Iskierek” do udziału w tym przedsięwzięciu.

BórBórBórBórBór
02.06 Spotkanie z książką pt: „Lo-

komotywa” - z udziałem przedszkola-
ków z Boru (11.00).

06.06 Rodzinny Dzień Dziecka -
na rodzinny piknik z atrakcjami zapra-
szają Samorząd Osiedlowy nr 5, OSP
Bór, DL (rozpoczęcie godz. 14.00);
szczegóły na plakatach i w DL.

- W dniach 22.06-10.07 biblioteka
nieczynna.

PrzecieszynPrzecieszynPrzecieszynPrzecieszynPrzecieszyn
22.06-03.07 „Wesołe wakacje ze

świetlicą”: spotkania międzyplacówko-
we, rozgrywki sportowe, gry i zabawy,
wycieczki. Szczegóły na plakatach.

12.06 Ognisko na początek wakacji.
21.06  Wycieczka w góry.
Huragan Babski: czwartek (17.00).
04.06 Przejażdżka rowerowa.
18.06 Wyjście na lody.
25.06 Grillowanie.
- Nording Wolking: piątek (19.00).
- Zespół „Przecieszynianki” zapra-

sza na próby: wtorek (17.00).

os. Paderewskiegoos. Paderewskiegoos. Paderewskiegoos. Paderewskiegoos. Paderewskiego
09.06 Ceramika dla pań w OK

Brzeszcze.
16.06 Ozdoby z papieru - warszta-

ty prowadzi Teresa Kowalczyk.
22.06-03.07 Kolorowe wakacje,

a w nich: wycieczki autokarowe i pie-
sze, wyjazd na basen i kręgielnię, za-
bawy na boiskach osiedlowych, za-
jęcia świetlicowe; szczegóły na pla-
katach.

JawiszowiceJawiszowiceJawiszowiceJawiszowiceJawiszowice
01.06 Uczestniczymy w ,,Dniu

Dziecka” zorganizowanym w Klubie
Seniora w Jawiszowicach.

02.06-03.06 ,,Wesołe dni dziecka”
- zapraszamy dzieci; w programie:

02.06 Dzień kredki i farby (12.00)
03.06 Dzień na sportowo (13.00)
09.06 ,,Bawmy się razem” - spo-

tkanie integracyjne osób niepełnospraw-
nych z czterech fili Fundacji Brata Al-
berta (10.00).

22.06- 03.07 w godz. 10.00-14.00
świetlica zaprasza na dwutygodniowe
zajęcia „Wakacje ze świetlicą”. W pro-
gramie m.in: wycieczki turystyczne,
spotkania międzyplacówkowe, wyjaz-
dy na basen, podchody, konkursy, gry
i zabawy. Zapisy w świetlicy do 18.06.
Szczegóły na plakatach.

ZasoleZaso leZaso leZaso leZaso le
06.06 Dzień Dziecka - zaprasza-

my dzieci z rodzicami do wspólnej za-
bawy; szczegóły na plakatach.

23.06-3.07 „Z przygodą na ty” - wa-
kacje ze świetlicą. Szczegóły na pla-
katach i w świetlicy.

- We wtorki i czwartki aerobik.

WilczkowiceWilczkowiceWilczkowiceWilczkowiceWilczkowice
01.06  „Kolorowe lampiony” - kon-

kurs plastyczny (16.00).
17.06  Turniej pierwszej pomocy

przedmedycznej - konkurs dla uczniów
klas IV-VI SP Skidziń.

22.06-03.07 „Wakacje z Domem Lu-
dowym” - szczegóły na plakatach.

- W piątki próby „Wesołego Teatrzy-
ku” (15.00).

SkidziñSkidz iñSkidz iñSkidz iñSkidz iñ
03.06 Spotkanie biblioteczne dla

dzieci przedszkolnych (9.30).
08.06 Zajęcia plastyczne dla dzieci

(15.30).
17.06 Turniej pierwszej pomocy

przedmedycznej dla uczniów SP Ski-
dziń (10.00).

22.06-03.07 Wakacje z DL Skidziń;
szczegóły na plakatach.

- W środy: próby i spotkania okolicz-
nościowe zespołu „Skidzinianie” (18.00).

- W piątki: próby „Wesołego Teatrzy-
ku” (15.00).

- Biblioteka zaprasza: wtorki i środy
(15.00-19.00), czwartki (13.30-17.30).

os. Szymanowskiegoos. Szymanowskiegoos. Szymanowskiegoos. Szymanowskiegoos. Szymanowskiego
08.06 Turniej gry w piłkarzyki (16.00).
13.06 Gry i zabawy na świeżym

powietrzu (16.00).
17.06 Wycieczka rowerowa (16.00).
27.06 Wycieczka osiedlowa do

Zakopanego organizowana przez SO
nr 4 i nr 7.

21-31.06 „Zielone Wakacje ze
świetlicą” -  programie: wycieczki au-
tokarowe, zajęcia plastyczne, zawo-
dy sportowe, spotkania międzyplaców-
kowe i wiele innych atrakcji. Szczegó-
ły w świetlicy i na plakatach.

- W środy spotkania Klubu Seniora
(14.00-16.00).

- We wtorki zajęcia w kółku teatral-
nym prowadzi Iwona Michalik.

- W środy zajęcia plastyczne.

Ka¿dy mieszkaniec gminy, który w formie elektronicznej chcia³by
na bie¿¹co otrzymywaæ  informacje kulturalne (aktualny repertuar kina
„Wis³a”, zapowiedzi imprez kulturalnych oraz relacje z ciekawych przed-
siêwziêæ organizowanych przez Oœrodek Kultury) mo¿e zarejestrowaæ
siê na stronie internetowej Oœrodka Kultury w Brzeszczach:

http://www.ok.brzeszcze.pl/rejestracja2.php.
Wystarczy podaæ swój login i adres e-mail.
Zapraszamy.
Zapisz siê do Newsletter'a.

B¹dŸ na bie¿¹co
z kultur¹
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Uczniowie koñcz¹c gimnazjum stoj¹ przed
koniecznoœci¹ wyboru drogi zawodowej. By im
w tym pomóc Gimnazjum nr 1 w Brzeszczach
przez trzy lata realizowa³o projekt „Ucznio-
wie przygotowuj¹ siê do Europejskiego Ryn-
ku Pracy”.

Do projektu przyst¹piliœmy we wrzeœniu
2006 r. razem z liceum Lycee Professionnel - Les
Ferrages w Saint Chamas (Prowansja, Francja)
oraz szko³¹ Wilhelm Conrad Röntgen Volks-
schule w Weilheim (Bawaria, Niemcy).

Celem projektu by³o zapoznanie uczniów
z europejskim rynkiem pracy oraz przybli¿enie
im podstaw ekonomii, technologii i prawa pracy.
Podczas realizacji zadañ zwi¹zanych z projek-
tem uczniowie mieli mo¿liwoœæ zdobyæ wiedzê,
umiejêtnoœci i doœwiadczenie, przydatne w zro-
zumieniu spraw pracy, jej miejsca w spo³eczeñ-
stwie europejskim, poznaæ ogólne wymagania
pracodawców europejskich na okreœlonych sta-
nowiskach pracy oraz ich charakterystykê.

W pierwszym roku uczniowie opracowali li-
stê najpopularniejszych zawodów, poznawali
miejsca pracy, porównywali wiedzê o konkret-
nych zawodach, kodeksy pracy, obowi¹zki i pra-
wa pracownicze, zakres odpowiedzialnoœci, za-
robki osób wykonuj¹cych popularne zawody na
terenie lokalnym, krajowym i miêdzynarodo-
wym. W drugim roku realizacji projektu ucznio-
wie nabywali i doskonalili umiejêtnoœci zwi¹za-
ne z przygotowaniem dokumentów aplikacyj-
nych (tworzyli przyk³adowe CV, listy moty-
wacyjne, podania o pracê, æwiczyli rozmowy kwa-
lifikacyjne). Podczas warsztatów miêdzynarodo-
wych w Polsce tworzyli wizerunek doskona³ego
pracownika, jego cechy, umiejêtnoœci i kwalifikacje
potrzebne do wykonywania jednego z dziesiêciu
zawodów, wybranych w pierwszym roku pro-
jektu. W trzecim roku nauczyli siê, jak krok po
kroku za³o¿yæ w³asn¹ firmê, wychodziæ naprze-
ciw potrzebom rynku pracy i skutecznie siê re-
klamowaæ. Efektem koñcowym tego roku bêd¹
targi pracy (czerwiec 2009), podczas których
bêdziemy mieli mo¿liwoœæ zaprezentowaæ na-
sze dokonania z trzech lat trwania projektu.

Oficjalnego podsumowania trzyletniego pro-
jektu dokona³ koordynator, Andreas Kreuzer,
podczas majowej wizyty w Weilheim: prawie 90
uczestników projektu, liczne zajêcia warsztato-
we zwi¹zane z tematem projektu, wizyty w za-
k³adach pracy, szko³ach i innych placówkach
oœwiatowych, wypracowane przez uczniów ma-
teria³y, wycieczki, spotkania w rodzinach, wy-
miana kulturowa, ale i nowe prze¿ycia, wra¿enia
i plany na kolejne lata...

Realizacja zadañ zwi¹zanych z tematem pro-
jektu, jak podkreœla dyrektor G nr 1 Urszula No-
coñ, wp³ynê³a istotnie na jakoœæ oferty eduka-
cyjnej szko³y, promowanie wiedzy o krajach UE,
aktywizacjê uczniów i nauczycieli. Poznanie sys-
temów edukacyjnych w krajach partnerskich, ró¿-
nic i podobieñstw w funkcjonowaniu szko³y, wy-
miana pomys³ów, wiedzy i doœwiadczeñ z kolega-
mi zza granicy, sta³e kontakty poprzez pocztê

Pierwszy projekt za nami,
nastêpny w planach...  

elektroniczn¹, prace wykonane podczas warsz-
tatów roboczych, gazetki szkolne o krajach part-
nerskich, plakaty, filmy to tylko niektóre z wielu
efektów podjêtej wspó³pracy.

G³ówn¹ atrakcj¹ realizowanego projektu by³o
dziewiêæ spotkañ zagranicznych. Podczas po-
bytu w Niemczech czy Francji uczniowie mieli
mo¿liwoœæ wymiany doœwiadczeñ zwi¹zanych
z inn¹ kultur¹, obyczajami, ¿yciem rodzinnym
czy spo³ecznym. Wspólne spêdzanie wolnego
czasu, spotkania kulturalne i rekreacyjne, wy-
cieczki do lokalnych zak³adów pracy, ale przede
wszystkim mo¿liwoœæ ci¹g³ego komunikowania
siê w jêzyku obcym przyczyni³o siê do zawi¹-
zania przyjaŸni z kolegami zza granicy oraz roz-
woju w³asnej osobowoœci. Jak przyznaj¹ sami
uczniowie, wyjazdy zagraniczne spowodowa³y
wzrost motywacji do nauki jêzyków obcych,
umocni³y poczucie w³asnej wartoœci oraz dumê
z osi¹gniêæ i dorobku polskiej kultury na tle kul-
tury europejskiej.

Podczas realizowania zadañ zwi¹zanych z pro-
jektem podejmowaliœmy wspó³pracê z instytu-
cjami, zak³adami pracy na terenie gminy, powia-
tu i województwa. Podczas wyjazdów zagranicz-
nych nasi uczniowie mieli mo¿liwoœæ spotkania
siê z Merem w Saint Chamas, burmistrzem Weil-
heim, przedstawicielami Parlamentu Bawarskiego
i cz³onkami Partii Zielonych, lokalnymi artystami
i twórcami kultury, dyrektorami szkó³ i zak³adów
pracy (np. Fabryka Znaków Drogowych „Bre-
micker”, Zak³ady Chemiczne Lyondell Chemical
Company), zwiedzili skansen wsi bawarskiej,
Muzeum Niemieckie, Muzeum BMW, miasto
Monachium czy port morski w Marsylii. Nato-
miast uczniowie ze szkó³ partnerskich spotkali
siê z burmistrzem naszej gminy, dyrektorem GZE,

pracownikami Powiatowego Urzêdu Pracy w Oœwiê-
cimiu, dyrektorem KWK „Brzeszcze-Silesia”,
dyrektorem PZ nr 6 Szkó³ Zawodowych i Ogól-
nokszta³c¹cych w Brzeszczach. Zwiedzili Elek-
trowniê Szczytowo-Pompow¹ „Por¹bka-¯ar”,
Muzeum Browaru i Muzeum Miejskie w ¯ywcu,
skansen wsi ma³opolskiej w Wygie³zowie, ze-
spó³ pa³acowy w Pszczynie oraz Kraków jako
stolicê Ma³opolski.

Przez ca³y czas realizowania zadañ uczniowie
gromadzili dokumentacjê zwi¹zan¹ z projektem,
pisali relacje z wyjazdów zagranicznych i warsz-
tatów roboczych, zamieszczali efekty swojej
pracy na stronie internetowej oraz na ³amach ga-
zetki szkolnej „Echo gimnazjalisty”, prasy lo-
kalnej i powiatowej. Warto podkreœliæ, ¿e za stro-
nê internetow¹ dokumentuj¹c¹ partnerski pro-
jekt Comeniusa nasza szko³a zdoby³a I miejsce
w ogólnopolskim konkursie „Comenius w Inter-
necie” zorganizowanym przez FRSE oraz Agen-
cjê Narodow¹. Gazetka szkolna „Echo Gimna-
zjalisty” zakwalifikowa³a siê do etapu ogólno-
polskiego w konkursie „Moja Szko³a w Unii
Europejskiej”, a podjête dzia³ania i efekty trzy-
letniej wspó³pracy zagranicznej zosta³y przez
nas niedawno opisane i wys³ane na ma³opolski
przegl¹d form edukacji europejskiej. Nasze gim-
nazjum zakwalifikowa³o siê do fina³u, który
odby³ siê 29 maja w Tarnowie. Uczniowie bio-
r¹cy udzia³ w projekcie przedstawili w formie
prezentacji multimedialnej efekty podjêtych dzia-
³añ, otrzymuj¹c wyró¿nienie.

Choæ realizacja zadañ zwi¹zanych z projek-
tem dobieg³a koñca, to jednak nie jest to koniec
naszych wspólnych spotkañ i kontaktów z za-
przyjaŸnionymi szko³ami za granic¹. Planujemy
rozpoczêcie kolejnych projektów w ramach pro-
gramu Comenius Regio, gdy¿ chcemy otworzyæ
siê na wspó³pracê ze szko³ami z krajów UE, za-
chêcaæ uczniów do nauki jêzyków obcych oraz
poznawania innych kultur i tradycji.

Uczestnicy projektu z Francji, Niemiec i Polski przed Merostwem w Saint Chamas - marzec 2009 r.

Katarzyna NawrockaKatarzyna NawrockaKatarzyna NawrockaKatarzyna NawrockaKatarzyna Nawrocka
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27 kwietnia w Szkole Podsta-
wowej nr 2 uroczyœcie obchodzono
„Dzieñ ludzi dobrej woli”.

Spo³ecznoœæ szkolna SP nr 2 od
wielu lat zabiega o przyjació³. W tym
celu m.in. w minionym roku z inicja-
tywy nauczycieli i rodziców powsta-
³o Stowarzyszenie Przyjació³ Dwój-
ki. Jego cz³onkom - nauczycielom pra-
cuj¹cym w placówce - uda³o siê ju¿
zrealizowaæ kilka przedsiêwziêæ, któ-
re m.in. pomog³y w pozyskiwaniu
osób i instytucji wspieraj¹cych zada-
nia szko³y. W minionym roku zorga-
nizowali m.in. koncert charytatyw-
ny na rzecz chorych dzieci i „Po-
tyczki górnicze” w ramach obcho-
dów górniczego œwiêta. W marcu
w³¹czyli siê w kampaniê
zbierania funduszy na
rzecz opieki dla osób
chorych w ramach Miê-
dzynarodowego Dnia
¯onkila („Pola nadziei”),
a w maju w ramach pro-
jektu „Ziemia potrzeb ma
tak wiele, nie pogr¹¿my jej
w popiele” uczestniczyli
w konkursie ekologicznym
w zaprzyjaŸnionej szkole
podstawowej w Jasienicy.

„Asom z III klasy” stuknê³o 10 lat. Laure-
atom ostatniej edycji wrêczono nagrody 7 kwiet-
nia, w Oœrodku Kultury, podczas uroczystego
jubileuszu.

- Organizowanie konkursu takiego formatu
przyczynia siê do wszechstronnego rozwoju umy-
s³owego dzieci, wykreowania uczniów szczególnie
zdolnych i ich zaistnienia w konkursach wy¿szego
szczebla - mówi³a podczas uroczystoœci Urszula
Bando³a, jedna z twórczyñ i organizatorek konkur-
su. - Ale „Asy z 3 klasy” wzbogaci³y te¿ warsztat
zawodowy nauczycieli, którzy podjêli siê organi-
zacji konkursu. Przez dziesiêæ lat wymienialiœmy
spostrze¿enia dotycz¹ce strony merytorycznej
konkursu, a tak¿e dzieliliœmy siê zdobytymi do-
œwiadczeniami.

„Asy z 3 klasy” to konkurs, który w gminie
Brzeszcze i ca³ym powiecie oœwiêcimskim pojawia
siê po raz dziesi¹ty. Przeprowadzany jest w trzech
etapach: szkolnym, miêdzyszkolnym i powiato-
wym. Jego fina³ od zarania organizuje w swoich
murach  SP nr 2 w Brzeszczach. W pierwszej edy-
cji konkursu brali udzia³ tylko uczniowie szkó³
gminy Brzeszcze, gminy Oœwiêcim i miasta Oœwiê-
cim. W przeci¹gu dziesiêciu lat „Asy” tak siê rozro-
s³y, ¿e w ostatniej, jubileuszowej edycji uczestni-
czy³y ju¿ wszystkie klasy trzecie z ca³ego powiatu
oœwiêcimskiego.

Twórcami a zarazem organizatorami konkursu
by³y ówczesne nauczycielki SP nr 2 Urszula Bando-
³a (dziœ dyrektor ZSP nr 3 w Skidziniu) i Krystyna

Jubileusz „Asów”

Najlepsi z najlepszych odbierali nagrody

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

Wrona (dyrektor ZSP nr 2 w Zasolu) oraz wicedy-
rektor SP nr 2 Brzeszcze Teresa Paszek. W miê-
dzyczasie do zespo³u do³¹czy³y Magdalena Krzem-
pek z SP nr 2 i Irena Zarzycka z ZSP nr 3 w Skidzi-
niu. Ca³y czas ich dzia³ania wspiera Gminny Za-
rz¹d Edukacji i Oœrodek Kultury.

Testy konkursowe dla trzecioklasistów uk³adaj¹
nauczycielki: Urszula Bando³a, Krystyna Wrona,
Teresa Paszek, Magdalena Krzempek, Lucyna Za-
marlik (Gm. Che³mek), Irena Zarzycka i Krystyna
Jaromin (Gm. Oœwiêcim).

W dziesi¹tej miêdzyszkolnej edycji wziê³o
udzia³ 243 uczniów z ca³ego powiatu oœwiêcim-
skiego. Do fina³u zakwalifikowa³o siê 57, wœród
nich 9 uczniów z naszej gminy: trzech z SP Jawi-
szowice, czterech z SP nr 2 Brzeszcze, jeden uczeñ
z SP Przecieszyn i jeden z SP nr 1 Brzeszcze.

Tytu³ „Asa z III klasy” zdobyli: Ewa Szcze-
panik (SP Jawiszowice), Tomasz Rosiek (SP nr 11
Oœwiêcim), Nadzieja Hodur (SP nr 4 Oœwiêcim),
Katarzyna Momot (SZP-G Przeciszów), Aleksan-
dra Budzowska (ZSG nr 2 Kêty), Grzegorz Kubi-
sty (SP Rajsko), Julia Mitera (SP nr 9 Oœwiêcim).

„Wice-Asami” zostali: Rafa³ Kulka (ZSG nr 1
Kêty), Daria Twardowska (ZS Graboszyce), Adam
Chmura (SP nr 5 Oœwiêcim), Patrycja Kózka (SP
Jawiszowice), Filip BliŸniak (SP Grojec), Weroni-
ka Seretem (ZSP-G Przeciszów-Podlesie), Weroni-
ka Szymañska (SP nr 1 Oœwiêcim), Jan Kozie³ SP
nr 5 Oœwiêcim), Maciej Pieczonka (ZSG nr 2 Kêty),
Paulina Talaga (SP Polanka Wielka).

W dniu jubileuszu wrêczono równie¿ nagrody

zwyciêzcom konkursu „Asy z VI klasy” („Odg³o-
sy Brzeszcz” nr 4/2009, str. 18) oraz Gminnego
Konkursu Informatycznego dla uczniów klas V
i VI. Laureatami tego ostatniego zostali: S³awomir
Pabian (1. m.) SP nr 1 Brzeszcze, Kamil Bury (2.
m.) SP nr 1 Brzeszcze, B³a¿ej Wójcik (3. m.) SP
Jawiszowice.

Rocznicowe obchody uœwietni³y wystêpy
uczniów ZSP nr 2 w Zasolu, ZSP nr 3 w Skidziniu
i SP nr 2 w Brzeszczach. Na publicznoœci i przyby-
³ych na uroczystoœæ goœciach szczególne wra¿enie
zrobi³o przedstawienie zatytu³owane „Brzechwa
w Brzeszczach”, w wykonaniu uczniów klasy III
„c” z brzeszczañskiej „Dwójki”. Scenariusz do nie-
go napisa³a na podstawie wiersza Brzechwy
„Chrz¹szcz” oraz w³asnych wierszy Kalina Jerzy-
kowska - autorka opowiadañ i wierszy dla dzieci,
wielka fanka Jana Brzechwy.

Dzieñ ludzi dobrej woli 
Na uroczystoœæ zaproszono wiêk-

szych i mniejszych sponsorów
„Dwójki”. Dla nich w podziêce
uczniowie przedstawili program ar-
tystyczny. Za wieloletnie wsparcie
i rozwijaj¹c¹ siê wspó³pracê dziêko-
wa³a darczyñcom równie¿ dyrektor
szko³y Barbara W³osiak. A póŸniej za-
prosi³a ich do obejrzenia wyremonto-
wanych sal lekcyjnych i na poczêstu-
nek przygotowany przez cz³onków
stowarzyszenia.

Po kwietniowej imprezie znów
otworzy³y siê serca mecenasów
oœwiaty. Katarzyna i Piotr Kolonko-
wie zakupili meble do jednej z odno-
wionych klas.

EPEPEPEPEP

Franciszek Juras jest uczniem
szóstej klasy Szko³y Podstawowej
w Jawiszowicach, laureatem kon-
kursów na szczeblu gminnym, wo-
jewódzkim i ogólnopolskim. W przy-
sz³oœci chcia³by zostaæ progra-
mist¹ komputerowym i jak Woj-
ciech Cejrowski zwiedzaæ œwiat.

Franio, bo tak zwracaj¹ siê do
niego nauczyciele i koledzy, jest pa-
sjonatem matematyki, informatyki,
geografii, historii i przyrody.

- Chcia³bym iœæ na studia infor-
matyczne i pracowaæ jako programi-
sta - mówi szóstoklasista z jawiszo-
wickiej podstawówki. - Informatyka
to coœ tajemniczego, czego do koñca
nie da siê do koñca zrozumieæ, ci¹gle
trzeba szukaæ. A ja to bardzo lubiê.

Franio w szkole postrzegany jest
jako wzorowy uczeñ. Wychowaw-
czyni Jadwiga Ignatiuk-Grzywa
mówi, ¿e jest systematycznym, bar-
dzo pracowitym i ¿yczliwym dziec-
kiem. Dobrym koleg¹, który nie na-
rzuca swojego zdania w klasie, nie
wyci¹ga rêki jako pierwszy do roz-
wi¹zania zadania, daj¹c szansê innym.

Jest laureatem II stopnia na szcze-
blu ogólnopolskim 10. edycji miê-
dzynarodowego konkursu matema-
tycznego „Test Matematyka plus”,

Laureat z Jawiszowic

Franciszek Juras

EPEPEPEPEP

a wyniki 11. edycji, w której te¿ bra³
udzia³, jeszcze nie s¹ znane. Laure-
atem kuratoryjnego konkursu mate-
matyczno-przyrodniczego woj. ma-
³opolskiego oraz konkursu Krakow-
ska Matematyka, który organizuje
Stowarzyszenie Nauczycieli Mate-
matyki, oddzia³ w Krakowie. Jest
te¿ finalist¹ I Gminnego Konkursu
Informatycznego dla uczniów klas
V i VI oraz  IX Powiatowego Kon-
kursu „Asy z szóstej klasy”.

Ale Franio, jak ka¿dy jego kolega
ma te¿ swoje inne zami³owania. Na-
ukê gry na fortepianie szlifuje od piê-
ciu lat w Pañstwowej Szkole Muzycz-
nej I stopnia w Oœwiêcimiu. Za rok
zakoñczy edukacjê w tej szkole i cie-
szy siê, ¿e wtedy wiêcej czasu bê-
dzie mia³ na wêdrówki po górach, jaz-
dê na nartach i grê w pi³kê no¿n¹.

Klasa I „b”, której wychowawc¹ jest Alicja Karpiel,
dosta³a od sponsora nowe meble do swojej sali
lekcyjnej
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Dni M³odzie¿y Skidziñ 2009, które od-
bywa³y siê 23 i 24 maja w Skidziniu, zwieñ-
czy³y realizacjê projektu „Odkryjmy gwiaz-
dê w ka¿dym z nas” realizowanego przez miej-
scowy klub sportowy.

23 maja nad So³¹ w Skidziniu zaroi³o siê od
ró¿norakich postaci z bajek i filmów. Mo¿na by³o
spotkaæ weso³¹ dru¿ynê Robin Hooda, krasno-
ludki, Janosika i jego druhów, Johna Rambo, cza-
rownice i wiele innych ciekawych osobników.
Dzieñ póŸniej na jednym z boisk LKS Skidziñ
rozbrzmiewa³a muzyka Afryki, pali³y siê ognie
i zabawiano siê kuglarstwem, z kolei na innym
odbywa³ siê turniej so³ectw. W pubie sportowym
m³odzie¿ rywalizowa³a graj¹c w gry komputero-
we, a wszystko zakoñczy³o siê koncertami uzna-
nych lokalnych zespo³ów.

Dni M³odzie¿y Skidziñ 2009
to efekt koñcowy projektu „Od-
kryjmy gwiazdê w ka¿dym z nas”
realizowanego przez LKS Ski-
dziñ, a koordynowanego przez
mózg i dobrego ducha przedsiêwziê-
cia Marka Zarzyckiego. Projekt by³
skierowany do m³odych ludzi z te-
renu Skidzinia, Wilczkowic i Zaso-
la, i zak³ada³ szereg ciekawych i in-
nowacyjnych dzia³añ, miêdzy in-
nymi warsztaty prowadzone przez
animatora, spotkania z gwiazdami
oraz wyjazd do wiosek tematycz-
nych, gdzie m³odzi ludzie mogli
obejrzeæ „od kuchni” jak funkcjo-

Miesi¹c maj jest dla naszych
zespo³ów regionalnych czasem
szczególnym, poniewa¿ na terenie
województwa ma³opolskiego i œl¹-
skiego odbywaj¹ siê ró¿ne prze-
gl¹dy folklorystyczne.

Udzia³ w XXXIV Przepatrzowi-
nach Teatrów Regionalnych Ma³o-
polski w Czarnym Dunajcu przy-
niós³ „Brzeszczankom”, „Jawiszo-
wiankom” i „Przecieszyniankom”
wyró¿nienia. Kolejnym konkursem
odbywaj¹cym siê w dniach 1-3 maja
w Zebrzydowicach by³ XVI Miê-
dzynarodowy Przegl¹d Zespo³ów
Regionalnych Z£OTY K£OS 2009.
Tym razem wyst¹pi³y - „Brzesz-
czanki”, „Przecieszynianki” oraz
Dzieciêcy Zespó³ Pieœni i Tañca
„Iskierki”. Dzieciêcy zespó³ zdo-
by³ w swojej kategorii wyró¿nie-
nie. Poza tym w kategorii dzieciêcej
- soliœci - I miejsce zaj¹³ Igor Boj-
czuk, a II miejsce przypad³o Klaudii
Kózka. Wœród laureatów w kategorii
- zespo³y prezentuj¹ce tradycyjne
ludowe zwyczaje i obrzêdy znala-

Kwiecieñ jest miesi¹cem pamiêci narodowej.
W³aœnie dlatego, w tym miesi¹cu, Oœrodek Kultu-
ry organizuje lekcje muzealne skierowane do
mieszkañców gminy Brzeszcze.

W kwietniu z oferty skorzysta³y dzieci z klas
IV i V ze Szko³y Podstawowej nr 2 w Brzesz-
czach -  ³¹cznie 155 uczniów. Lekcje odby³y siê
w budynku ³aŸni by³ego podobozu Jawischowitz.
Na spotkaniach us³yszeli o historii II Wojny Œwia-
towej i podobozu oraz o holokauœcie. Lekcje mu-
zealne wzbudzi³y zainteresowanie wœród dzieci.
Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e podczas zajêæ okaza³o
siê, ¿e wœród zwiedzaj¹cych s¹ bliscy Ludzi Do-
brej Woli.

Nie ka¿dy m³ody cz³owiek ma œwiadomoœæ,
¿e w Parku Miejskim przy ul. Dworcowej w
Brzeszczach znajduje siê ³aŸnia, która symbolizu-
je tragediê II Wojny Œwiatowej. M³odzie¿ nie sza-
nuje tego zabytkowego obiektu, æwicz¹c „na nim”
parkour, czyli skakanie po budynkach.

Na kwietniowych spotkaniach m³odzi ludzie
mogli lepiej poznaæ historiê swojej miejscowoœci.
Wizyty w ³aŸni s¹ uzupe³nieniem szkolnych lek-
cji, dziêki czemu uczniowie maj¹ mo¿liwoœæ kon-
taktu z prawdziwym „kawa³kiem” historii.

W Brzeszczach oprócz ³aŸni mamy jeszcze
Willê, w której mieœci siê Izba Pamiêci. Coraz czê-
œciej turyœci odwiedzaj¹cy Muzeum Auschwitz-
Birkenau przyje¿d¿aj¹ do nas, aby zwiedziæ te
miejsca.

16 maja Dom Ludowy w Wilcz-
kowicach zamieni³ siê w minizoo.

Podczas „Wystawy zwierz¹t do-
mowych” zorganizowanej przez DL
Skidziñ, DL Wilczkowice i Œwietlicê
z os. Szymanowskiego mo¿na by³o
podziwiaæ chomiki, œwinki morskie,
papu¿ki, go³êbie pocztowe, zeberki,
przepiórki chiñskie, rybki, kotki, ¿ó³-
wia, jaszczurkê, a nawet gekona. Dzia-
³o siê to za spraw¹ dzieci i m³odzie¿y,
którzy zechcieli pochwaliæ siê swo-
imi pupilami. Trzeba przyznaæ, ¿e
w³aœciciele w ciekawy sposób prezen-
towali swoje zwierz¹tka i dzielili siê
doœwiadczeniami hodowlanymi.

W trakcie imprezy porad udziela³
lekarz weterynarii Zbigniew Myœliñ-
ski z Lecznicy w Jawiszowicach przy
ul. Drobniaka. Mo¿na by³o równie¿
przejrzeæ literaturê fachow¹ - ksi¹¿ki
z bibliotek w Wilczkowicach i Skidzi-
niu oraz ulotki tematyczne. Dla osób,
których psów ze wzglêdów bezpie-
czeñstwa nie przyjmowano na wy-
stawê, zorganizowano konkurs foto-
graficzny pn. „Mój przyjaciel pies”.

Poczuj Ducha Afryki - warsztaty bêbniarskie

Piotr Œwi¹der-KruszyñskiPiotr Œwi¹der-KruszyñskiPiotr Œwi¹der-KruszyñskiPiotr Œwi¹der-KruszyñskiPiotr Œwi¹der-Kruszyñski

Sukces m³odych skidzinian
nuj¹ takie miejsca. Ten wyjazd okaza³ siê strza³em
w dziesi¹tkê, a zainspirowana tym m³odzie¿ sama
stworzy³a swoj¹ w³asn¹ grê terenow¹, w której
mogli uczestniczyæ wszyscy mieszkañcy gminy.
Ponadto uczestnicy projektu zaanga¿owali siê
w przygotowanie wszystkich imprez zwi¹zanych
z obchodami Dni M³odzie¿y - od meczu z gwiazda-
mi polskiego futbolu i dziennikarzami sportowy-
mi, który zapocz¹tkowa³ cykl imprez, po warszta-
ty i koncerty koñcz¹ce ca³e przedsiêwziêcie.

To z pewnoœci¹ sukces organizacji realizuj¹-
cej projekt, gdy¿ œwiadczy o osi¹gniêciu jednego
z celów, jakim by³o zaktywizowanie m³odych lu-
dzi do dzia³ania. To równie¿ dobry przyk³ad dla
innych organizacji. Byæ mo¿e czas odkrywaæ
gwiazdy w innych so³ectwach?

ABABABABAB

Majowe sukcesy
z³y siê „Przecieszynianki” zajmuj¹c
II miejsce, natomiast „Brzeszczan-
ki” otrzyma³y wyró¿nienie.

Na III Wojewódzkim Przegl¹dzie
Folklorystycznym Regionu Ma³opol-
ski „PAWIE PIÓRO” w Trzebini oby-
waj¹cym 16-17 maja zaprezentowa³y
siê - „Brzeszczanki”, „Jawiszowianki”
i „Przecieszynianki”. Zespó³ z Prze-
cieszyna znowu mo¿e pochwaliæ siê
sukcesem, poniewa¿ uplasowa³ siê na
I miejscu. Jego kierowniczka pani Jó-
zefa Apryas mówi, ¿e taki laur daje
wiele szczêœcia i motywuje zespó³ do
dalszej pracy. III miejsce w tym prze-
gl¹dzie zdoby³y „Brzeszczanki”.

Udzia³ w przegl¹dach i konkur-
sach przyczynia siê do kolejnych suk-
cesów zdobywanych przez nasze
zespo³y. Gratulacje i podziêkowania
za reprezentowanie naszej gminy
nale¿¹ siê wszystkim cz³onkom ze-
spo³ów. Cieszymy siê, ¿e ich praca
jest doceniana, poniewa¿ anga¿uj¹ siê
w ni¹ ca³ym sercem. Mo¿emy byæ
dumni z osi¹gniêæ zespo³ów i ¿yczyæ
im dalszych sukcesów.

Kilka s³ów
o historii

ABABABABAB

Kto chcia³ móg³ wykazaæ siê talentem
plastycznym w konkursie na portret
zwierz¹tka z wystawy. Pomimo nie-
sprzyjaj¹cych warunków atmosfe-
rycznych impreza by³a udana, o czym
œwiadcz¹ proœby uczestników o kolej-
ne takie przedsiêwziêcie.

Dziêkujemy lekarzowi weterynarii
Zbigniewowi Myœliñskiemu oraz Ewe-
linie Korduli ze sklepu „Psia koœæ” za
pomoc w zorganizowaniu wystawy.

Zofia PiwowarZofia PiwowarZofia PiwowarZofia PiwowarZofia Piwowar
i Magdalena Skowroneki Magdalena Skowroneki Magdalena Skowroneki Magdalena Skowroneki Magdalena Skowronek

Minizoo
w Wilczkowicach

Olimpia Majewska, Kasia Hanuszek
i Sylwia Trybus  ze swoimi pupilami
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Sala widowiskowa w Oœrodku
Kultury, 28 maja, wype³ni³a siê dŸwiê-
kami muzyki. M³odzi ludzie wziêli
udzia³ w konkursie poezji œpiewanej
zatytu³owanym „Co w mej duszy
gra”. Kilkanaœcie osób wyst¹pi³o na
scenie prezentuj¹c utwory znanych
i cenionych polskich kompozytorów.
W jury zasiedli: Piotr Œwi¹der-Kru-
szyñski, Piotr Zemanek i Kamil Luks.
Komisja uzna³a, ¿e najlepiej wykona³a
utwór w kategorii soliœci Anna Sêkow-
ska z OCK w Oœwiêcimiu, natomiast
wœród zespo³ów laur zwyciêstwa przy-
pad³ Winylowi z MDK w Oœwiêcimiu.

Tego samego popo³udnia odby³o
siê równie¿ podsumowanie konkur-
su literackiego „Æwiczenia z wy-
obraŸni”. W tegorocznej edycji prace
ocenia³ Krzysztof Siwczyk - aktor,

Oœrodek Kultury w Brzesz-
czach po raz drugi zorganizowa³
Festiwal Tañca - Rytmy Ulicy. Te-
goroczn¹ edycjê poprzedzi³y
warsztaty, które poprowadzili
prawdziwi fachowcy.

W dniach od 6 do 8 maja w hali
sportowej odby³y siê warsztaty ta-
neczne w ramach Festiwalu Tañca.
M³odzi ludzie z naszej gminy skorzy-
stali z tej oferty. Zajêcia, podobnie jak
rok temu poprowadzili Agata Zeliszek
oraz Micha³ Szczuk. Przez trzy dni
m³odzie¿ uczy³a siê ciekawych uk³a-
dów i nowych kroków tanecznych.

Fina³ tegorocznej edycji Festiwalu
odby³ siê 9 maja równie¿ w hali spor-
towej. Konkurs przyci¹gn¹³ tancerzy
z Oœwiêcimia, Brzeszcz, Trzebini,
Che³mka, Mys³owic, Kêt, Polanki
Wielkiej, Che³mu Œl¹skiego i Bielska.
Od wczesnych godzin odbywa³y siê
eliminacje. £¹cznie zatañczy³o 420
m³odych artystów.

Tancerzy ocenia³o grono wykwa-
lifikowanych osób: S³awomir Ku-
rzak, Katarzyna Bo¿ek, Marek Hy-
lak, Bartosz Rodzik i Monika Dar-
kowska. Jury nie mia³o ³atwego za-
dania, poniewa¿ tancerze zaprezen-
towali wysoki poziom. Ciekawe, ko-
lorowe stroje i niecodzienne maki-
ja¿e ubarwi³y to wydarzenie.

Uwagê wszystkich przyci¹gnê³a
Sylwia Wijas, która profesjonalnie
wykona³a uk³ad solowy. Zosta³a wy-
ró¿niona przez jury i zdoby³a pierw-
sze miejsce. Na podium znalaz³ siê
tak¿e Rados³aw Byrski, który spe-
cjalizuje siê w breakdance. „Szalo-
ne Ma³olaty” z Oœrodka Kultury
w Brzeszczach zdoby³y pierwsze
miejsce w dwóch kategoriach: Street
Dance Show i Inne Propozycje.

Od wielu lat parafia pw. œw. Urba-
na w Brzeszczach w dniu odpustu pa-
rafialnego organizuje majówkê w ogro-
dach plebañskich. Ka¿dego roku, za-
równo m³odsi, jak i starsi, przy-
chodz¹ w niedzielê, aby wspólnie
modliæ siê i spêdzaæ czas wolny.
Podczas mszy œwiêtej odpustowej
burmistrz Teresa Jankowska z³o¿y-
³a gratulacje ks.dziekanowi Kazi-
mierzowi Kulpie z okazji 35. rocznicy
œwiêceñ kap³añskich i 20. rocznicy
proboszczowania w Brzeszczach.

Na scenie w ogrodach prezentowa-
³y siê znane i cenione zespo³y regional-
ne z naszej gminy. Jako pierwsze wy-
st¹pi³y „Brzeszczanki”. Nastêpnie czas
publicznoœci umili³y „Przecieszynian-
ki”, Zespó³ Wokalny z Gimnazjum nr 1
w Brzeszczach, schola parafialna, a na
koñcu zaœpiewa³y najm³odsze gwiaz-
dy z naszej okolicy „Iskierki”.

Po zakoñczeniu wystêpów na-
szych lokalnych wykonawców przy-
szed³ czas na zespó³ z Bielska-Bia-
³ej. Grupa pod nazw¹ „Dzieñ Do-
bry” zaprezentowa³a siê przed zgro-
madzonymi mieszkañcami gminy

Brzeszcze. Organizatorzy zaplano-
wali równie¿ zabawê taneczn¹, któ-
ra rozpoczê³a siê po zejœciu ze sceny
goœcinnej grupy.

W tym wyj¹tkowym dniu nie za-
pomniano o najm³odszych. Dzieci bra-
³y udzia³ w konkursach i grach przy-
gotowanych przez Hannê W³odar-
czyk, Jacka Pêdrysa i pracowników
Oœrodka Kultury w Brzeszczach.
Ponadto odby³a siê loteria, któr¹ zor-
ganizowa³a parafia oraz wolontariu-
sze z Gimnazjum nr 1. Zebrane pie-
ni¹dze zostan¹ przeznaczone na do-
finansowanie wakacyjnych kolonii
dla dzieci i m³odzie¿y.

Jak zwykle nie zabrak³o pyszno-
œci kulinarnych. Na uczestników za-
bawy czeka³ smaczny poczêstunek.
Cz³onkinie Ko³a Gospodyñ Wiejskich
w Brzeszczach czêstowa³y bigosem,
chlebem ze smalcem oraz ciastem.

Œwiêto parafii, które odby³o siê 24
maja  uda³o siê. Pogoda dopisa³a, s³oñ-
ce œwieci³o, mieszkañcy licznie przy-
byli i ka¿dy bawi³ siê œwietnie.

Tañczyli, a¿ ziemia
dr¿a³a
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Podczas przerwy wszyscy uczestnicy razem zatañczyli

Festiwal Tañca - Rytmy Ulicy
przyci¹gn¹³ tancerzy z naszej okoli-
cy. Okaza³o siê, ¿e bardzo du¿o osób
ma talent i potrafi go zaprezentowaæ.
Podczas fina³ów w hali sportowej
mia³o miejsce prawdzie widowisko,
które warto by³o obejrzeæ. Wa¿ne jest,
¿e imprezy organizowane w Brzesz-
czach staj¹ siê z roku na rok coraz
bardziej popularne i przyci¹gaj¹ lu-
dzi z ró¿nych miejscowoœci.

KATEGORIA STREET DANCE
SHOW - zespo³y 13-19 lat
I miejsce - SZALONE MA£OLATY
II miejsce - CONTRA
III miejsce - FUTURE
KATEGORIA INNE PROPOZY-
CJE - zespo³y do 19 lat
I miejsce - SZALONE MA£OLATY
II miejsce - ART
III miejsce - EM - TEAM
KATEGORIA CHEERLEADERS -
zespo³y 13-19 lat
I miejsce - SECOND SHAKE
II miejsce - SHADE
III miejsce - FREESTYLE
KATEGORIA STREET DANCE
SHOW - zespo³y do 12 lat
I miejsce - BÊC
II miejsce - RAZ, DWA TRZY
III miejsce - MA£Y ART.
KATEGORIA STREET DANCE
SHOW - duety 13-19 lat
I miejsce - JOANNA KREMER, KA-
TARZYNA HORAWA
II miejsce - SYLWIA WIJAS, PAWE£
£ADYÑSKI
III miejsce - DOROTA RYCHTA,
EWA ŒWIERKOSZ
KATEGORIA STREET DANCE
SHOW - solo 13-19 lat
I miejsce - SYLWIA WIJAS
II miejsce - RADOS£AW BYRSKI
III miejsce - JUSTYNA KÊDRA

poeta, wspó³twórca grupy poetyckiej
„Na Dziko”. W kategorii proza zwy-
ciê¿y³a Krystyna Blamek z Jawiszo-
wic. Drugie miejsce otrzyma³ Piotr
Fidyt z Brzeszcz, a trzecie Emilia Sto-
larek z Che³mka egxacquo z Mariol¹
Bojdys równie¿ z Che³mka. Nato-
miast w kategorii poezja najlepszy
wiersz nades³a³a Monika ̄ em³a z Go-
cza³kowic. Kolejne miejsce przypa-
d³o Grzegorzowi Chwiedukowi z Kê-
pic, a trzecia nagroda trafi³a w rêce
Moniki Kramarczyk z Brzeszcz.

Organizatorzy przygotowali nie-
spodziankê dla zgromadzonej pu-
blicznoœci. Po czêœci konkursowej odby³
siê spektakl poetycki w wykonaniu
m³odzie¿y z Gimnazjum nr 1 im. ks.
Jana Twardowskiego w Brzeszczach
zatytu³owany „Wizyta Pani S.”.

Poetycko
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Podczas majówki odby³y siê konkursy z nagrodami dla dzieci

(mb)(mb)(mb)(mb)(mb)

O majówce w ogrodach
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Nasze tematy

6 maja w Sali Senackiej Pañstwowej Wy-
¿szej Szko³y Zawodowej w Oœwiêcimiu odby-
³a siê uroczystoœæ przekazania Dyrekcji Pañ-
stwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau doku-
mentu odnalezionego 20 kwietnia podczas re-
montu drugiego budynku uczelni.

Przypomnijmy, ¿e w zamurowanej w œcianie
butelce odkryto kartkê z nazwiskami siedmiu wiêŸ-
niów, którzy jesieni¹ 1944 r. budowali schron prze-
ciwlotniczy w budynku magazynu SS - obecnie
nale¿¹cym do PWSZ.

Spotkanie otwar³ Lucjan Suchanek, rektor
PWSZ mówi¹c: - List napisali równolatkowie na-
szych studentów. Ma to wymiar symboliczny, ¿e
w czasie wojny trzy budynki stanowi¹ce obecnie
kompleks Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodo-
wej nale¿a³y do Auschwitz, s³u¿y³y cywilizacji
wiêziennej, ale opatrznoœæ, historia, sprawi³y, ¿e
mamy tutaj cywilizacjê wiedzy. Dla naszych stu-
dentów to szczególne miejsce ma dziœ wymiar
edukacyjny, s³u¿y wymianie myœli i pogl¹dów,
kszta³towaniu ró¿nych ¿yciowych postaw. Dla-
tego na pami¹tkê tego zdarzenia po ukoñczeniu
adaptacji gmachu uczelni, w³adze PWSZ zamie-
rzaj¹ wystawiæ wiern¹ kopiê listu w miejscu jego
odnalezienia oraz ods³oniæ pami¹tkow¹ tablicê.

Dziêki temu odkryciu, a tak¿e zg³aszaj¹cym
siê do uczelni osobom oraz staraniom Pañstwowe-
go Muzeum i nag³oœnieniu sprawy przez media
poznano losy kilku autorów listu. Okaza³o siê, ¿e
nie s¹ oni wy³¹cznie numerami, kolejnymi bezimien-
nymi ofiarami Auschwitz, jak chcia³ okupant. Trzech
z wiêŸniów ¿yje. Znamy losy dwóch nie¿yj¹cych.

Wielu m³odych mieszkañców gminy Brzesz-
cze uczêszcza do szkó³ w Oœwiêcimiu. Spora
czêœæ z nich uczy siê w Liceum Ogólnoksza³c¹-
cym im. Stanis³awa Konarskiego. Ci, którzy
kszta³c¹ siê w klasie dziennikarskiej maj¹ obecnie wiê-
cej mo¿liwoœci na poszerzenie swojej wiedzy i co
najwa¿niejsze praktyki.

21 maja rektor Pañstwowej Wy¿szej Szko³y
Zawodowej w Oœwiêcimiu prof. dr hab. Lucjan
Suchanek oraz dyrektor Liceum Ogólnokszta³c¹ce-
go im. Stanis³awa Konarskiego  Jolanta B¹k podpi-
sali oficjalne porozumienie o wspó³pracy. Uczelnia
objê³a patronat naukowy nad klas¹ dziennikarsk¹
w popularnym Konarze.

W ramach wspó³pracy uczniowie bêd¹ uczestni-
czyæ w wybranych wyk³adach prowadzonych w In-
stytucie Politologii na uruchamianej od paŸdzier-
nika tego roku nowej specjalnoœci Media i komuni-
kowanie miêdzynarodowe. Wspólnie ze studenta-
mi bêd¹ mogli równie¿ braæ udzia³ w prowadzo-
nych przez wybitnych specjalistów z zakresu dzien-
nikarstwa cyklicznych warsztatach dziennikarskich
oraz wspó³redagowaæ pismo studenckie Megafon.

Informacja powinna zaciekawiæ równie¿ tych
uczniów, którzy w tym roku koñcz¹ gimnazjum
i jeszcze nie zdecydowali, do której szko³y chc¹ pójœæ.

List wiêŸniów przekazany
Wiemy, ¿e umarli po wojnie, jeden tragicznie. Byæ
mo¿e wkrótce uda siê poznaæ historiê kolejnych
autorów znalezionego w butelce listu.

W uroczystoœci przekazania dokumentu
uczestniczy³ 86-letni Wac³aw Sobczak z Wr¹bczy-
na w woj. wielkopolskim (nr 145664), którego na-
zwisko widnieje na znalezionej kartce. Obecni byli
równie¿ m¹¿ i syn Iwony Maciejewskiej, która prze-
kaza³a cenne informacje i zdjêcia autora listu - Bro-
nis³awa Jankowiaka.

Wac³aw Sobczak powiedzia³: - Nie pamiêta-
³em momentu zamurowania butelki - Dopiero, gdy
ktoœ z rodziny powiedzia³ mi o znalezisku, przy-
pomnia³em sobie, ¿e rzeczywiœcie coœ takiego siê
wydarzy³o. Bêd¹c w obozie budowa³em baraki,
piekarniê. Na dwa tygodnie zosta³em przy-
dzielony do innego komanda, i roz-
pocz¹³em budowê schronu dla SS-
manów. Nie pamiêtam dobrze moich
kolegów, bo nigdy wczeœniej z nimi
nie pracowa³em. Wiem ¿eœmy siê
umówili, ¿e spiszemy nasze na-
zwiska i numery i kartkê ukryje-
my w œcianie. Ja sam albo k³ad³em tê
butelkê, albo j¹ zamurowywa³em.
Dlaczego? Myœleliœmy, ¿e wszyscy
umrzemy i ¿e nic po nas nie zostanie.

Porozumienie w sprawie nieod-
p³atnego przekazania cennego doku-
mentu Muzeum podpisali rektor
PWSZ w Oœwiêcimiu oraz dyrektor
PMAB, dr Piotr Cywiñski.

Uczynili to w obecnoœci wice-
starosty Józefa Krawczyka, naczel-

nika Wydzia³u Promocji UM Marka Tarnowskiego,
prezesa Przedsiêbiorstwa Budownictwa Ogólne-
go i Us³ug Technicznych „Œl¹sk” sp. z o.o. Jaros³awa
¯elazowskiego, prorektor ds. nauczania prof. dr hab.
Hanny Kowalskiej-Stus, kanclerza Adama Bilskie-
go, pracowników i studentów PWSZ oraz PMAB.

Po uroczystym przekazaniu odby³o siê spo-
tkanie Wac³awa Sobczaka ze studentami PWSZ.
Goœæ opowiada³ o tym jak trafi³ do obozu, jak
wygl¹da³o codzienne ¿ycie w Auschwitz. Mówi³
o oswobodzeniu przez Amerykanów i powrocie
do rodzinnej wsi. - Wszyscy ¿yliœmy w biedzie
i Polacy, i ¯ydzi, i Rosjanie, i wszyscy siê szano-
waliœmy. Mówiê to wam, ¿ebyœcie wiedzieli, ¿e
m³odzie¿ teraz ma dobrze. Ka¿dy ¿yje, ka¿demu
siê powodzi. Pamiêtajcie tylko jedno, aby nigdy
nikomu nie szkodziæ - zakoñczy³.
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Wac³aw Sobczak wskazuje, gdzie zamurowano butelkê
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Szansa dla m³odych
dziennikarzyPozostaliœmy wierni harcerskim tradycjom

kultywowanym w gminie Brzeszcze. Na spo-
tkania naszego Harcerskiego Krêgu przybywa
coraz wiêcej harcerzy-seniorów. Przyje¿d¿aj¹
z doœæ odleg³ych miast - z Katowic, Piekar Œl¹-
skich, a nawet Wroc³awia.

Ostatnie ze spotkañ, które jak zwykle odby³o
siê w œwietlicy w Jawiszowicach, zapocz¹tkowa³o
obchody 50-lecia ufundowania sztandaru dla dru¿yn
harcerskich dzia³aj¹cych przy Szkole Podstawowej
nr 1 w Brzeszczach. Mi³o powróciæ do ludzi, którzy
kiedyœ du¿o z siebie dawali innym.

Usiedliœmy, 16 kwietnia, z przyjació³mi przy
piêknie przystrojonych „wiosn¹” sto³ach. Zawsze
przy herbacie i kawie, a tym razem te¿ przy talerzu,
na którym znalaz³y siê œwi¹teczne, tradycyjne przy-
smaki. Œpiewaliœmy harcerskie piosenki, wspomina-
liœmy wspania³e przygody sprzed wielu, wielu lat.
Wys³uchaliœmy gawêdy o b³ogos³awionym ks. Stefa-
nie Wincentym Frelichowskim - patronie polskich
harcerzy.

Ks. Frelichowski w ka¿dym momencie swoje-
go ¿ycia dla potrzebuj¹cych by³ wsparciem poprzez
dobre i mi³e s³owo. Jako wytrawny harcerz, któ-
rym by³ w latach szkolnych i gimnazjalnych, mia³
dobre podejœcie do dzieci  i m³odzie¿y. Potrafi³ od-
dzia³ywaæ na powierzonych jego opiece: stara³ siê
ich chroniæ od z³a, a zaszczepiaæ dobro. Doœwiad-
czenie harcerskie wykorzystywa³ w pracy z m³o-

W Harcerskim Krêgu Seniorów
dzie¿¹. Organizowa³ biwaki, podchody, zbiórki i wy-
cieczki. Jego postawa fascynuje tak¿e i nas. Gdy za-
stanowimy siê, gdzie tkwi³o Ÿród³o jego wewnêtrznej
si³y i co kszta³towa³o jego postawê, dojdziemy do
wniosku, ¿e wielk¹ rolê w tych poczynaniach odegra-
³y jego harcerskie korzenie. Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II
w czasie dokonywania beatyfikacji w czerwcu 1999 r.
w Toruniu druha „Wicha” - tak zwany by³ wœród swo-
ich bliskich - zwróci³ siê do polskich harcerzy, aby nowy
b³ogos³awiony sta³ siê dla nich patronem, nauczycielem
szlachetnoœci, orêdownikiem pokoju i pojednania.

W dzia³alnoœci Harcerskiego Krêgu Seniorów
plany mamy dalekosiê¿ne. Chcemy nadal siê spo-
tykaæ, a nawet wêdrowaæ po urokliwych zak¹tkach
naszej Ojczyzny. Ka¿de spotkanie harcerzy-senio-
rów zbyt szybko siê koñczy. Przychodzi ta chwila,
kiedy trzeba stan¹æ w krêgu i zaœpiewaæ: „S³o-
neczko ju¿ gasi z³oty blask...” Kurczowo trzyma-
my siê nadziei, ¿e bêd¹ kolejne spotkania w tym
mi³ym gronie. Ciep³o wspominamy lata minione
tak niepowrotnie szczêœliwe, gdzie ka¿dy dzieñ
by³ odkrywaniem czegoœ piêknego, nowego. Przy-
uczmy nasze d³onie do uœcisków braterstwa i przy-
mierza w codziennym ¿yciu.

Opuszczaj¹c goœcinn¹ œwietlicê ktoœ z cicha
zanuci³ melodiê „Harcerskiego hejna³u”, a inni g³o-
œniej zawtórowali „Idzie noc, koniec dnia, hejna³
gra. Czuwaj!”

Rada KrêguRada KrêguRada KrêguRada KrêguRada Krêgu
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· Uwaga! Sklep Elektryczny „U Bąka” w Brzeszczach został przeniesiony
do lokalu obok supersamu. Zapraszamy; tel. 032 21 11 232

· Polsat Cyfrowy, Cyfra + na telefon z dostawą do domu. Montaż anten -
budynki jednorodzinne. Jan Nycz, tel. 033 81 07 022, kom. 604 836 409.

· Sprzedam M-4 (54 m2, parter, c.o.) przy ul. Łokietka; tel. 033 845 92 15;
kom. 608 240 153.

· Sprzedam garaż przy ul. Hubala; kom. 603 947 395.

· Firma PPHU „EKO” przyjmie każdą ilość stłuczki szklanej; tel. 600 481 374.

Og³oszenia drobneOg³oszenia drobneOg³oszenia drobneOg³oszenia drobneOg³oszenia drobne
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Sport

Do ogólnopolskiej akcji Polska Biega ju¿
po raz pi¹ty do³¹czy³y Brzeszcze. Organiza-
torem tej akcji na naszym terenie by³ Oœro-
dek Kultury.

9 maja mieszkañcy gminy Brzeszcze wziêli
udzia³ w biegu na dystansie oko³o czterech
kilometrów. Najliczniej na linii startu stawili
siê reprezentanci brzeszczañskich szkó³. Gim-
nazjum nr 1 mog³o pochwaliæ siê liczn¹ grup¹.
W akcji wziêli udzia³ tak¿e cz³onkowie Klubu
Oyama Karate Brzeszcze oraz Stowarzysze-
nia Cykliœci z Przecieszyna. Ci drudzy, co roku
eskortuj¹ ten bieg. Na mecie pierwszy pojawi³
siê Marian Bukowczan, który pokona³ wy-
znaczony dystans w 12 minut.

Polska Biega jest akcj¹, która na sta³e wpisa³a
siê w kalendarz imprez Brzeszcz. M³odzi i starsi
mieszkañcy bardzo chêtnie bior¹ w niej udzia³,
udowadniaj¹c, ¿e w ka¿dym wieku mo¿na ¿yæ
zdrowo uprawiaj¹c sport.

24 kwietnia m³odzi pi³karze - uczestnicy
zesz³orocznego Turnieju M³odego Wiœlaka -
wyjechali do Krakowa, by obejrzeæ mecz Oran-
ge Ekstraklasy Wis³a Kraków - Górnik Zabrze.
Wyjazd by³ g³ówn¹ nagrod¹ dla najlepszych
dru¿yn turnieju.

II Turniej M³odego Wiœlaka organizowany
przez Fan Klub TS Wis³a Kraków „Brzeszcze”
oraz Oœrodek Kultury odby³ siê pod koniec maja
ub. roku. W dwóch kategoriach wiekowych (10-
13 oraz 14-16 lat) rywalizowa³y 23 „dzikie”
dru¿yny. Najlepsi - dzieci i m³odzie¿ z Brzeszcz,
Jawiszowic, Zatora oraz Osieka - w nagrodê 24
kwietnia na stadionie im. Henryka Reymana w Kra-
kowie podziwiali swoich idoli - pi³karzy Wis³y
Kraków w meczu ligowym z Górnikiem Zabrze.
W sumie do Krakowa pojecha³o ponad 60 m³odych
pi³karzy wraz z opiekunami. Dla czêœci z nich by³a
to pierwsza okazja do zobaczenia na w³asne oczy
meczu pi³karskiego rozgrywanego na tak wyso-
kim poziomie.

- To by³o niesamowite prze¿ycie - mówili
zgodnie po zakoñczeniu meczu m³odzi adepci fut-
bolu z Jawiszowic. - Najwiêksze wra¿enie zrobi³a
na nas atmosfera panuj¹c¹ na trybunach i doping
przez ca³e spotkanie. Stadion Wis³y, mimo ¿e
jest w przebudowie, te¿ zrobi³ na nas wra¿enie.
No i sam mecz by³ emocjonuj¹cy i bardzo nam siê
podoba³, a najbardziej bramka zdobyta „no¿yca-
mi” przez Paw³a Bro¿ka.

Trzeba przyznaæ, ¿e uczestnicy wyjazdu lep-

W ramach projektu „Nie taki hip-hop strasz-
ny… jak go namaluj¹” odby³ siê turniej streetball’a
oraz przegl¹d kapel. 16 maja w hali sportowej m³o-
dzi ludzie z klubu Piwnica Free Culture przy Oœrod-
ku Kultury w Brzeszczach zajêli siê organizacj¹ tego
przedsiêwziêcia.

Oklaskiwali pi³karzy
Wis³y Kraków

szego meczu do ogl¹dania nie mogli sobie wybraæ.
Zawody sta³y na wysokim poziomie, pi³karze
Wis³y zaprezentowali mnóstwo widowiskowych
i sk³adnych akcji, a powracaj¹cy do gry po kontu-
zji Pawe³ Bro¿ek, jakby specjalne dla uczestni-
ków brzeszczañskiego Turnieju M³odego Wiœla-
ka, zdoby³ dwie efektowne bramki.

Mecz wiœlacy wygrali 3:1, rozpoczynaj¹c tym

samym decyduj¹c¹ fazê walki o obronê tytu³u pi³-
karskiego mistrza Polski. Szczêœliwi i pe³ni wra-
¿eñ m³odzi pi³karze z Brzeszcz, Jawiszowic, Za-
tora i Osieka wrócili bezpiecznie póŸnym wie-
czorem do domów.

A ju¿ 14 czerwca na stadionie KS „Gór-
nik” Brzeszcze odbêdzie siê III Turniej M³o-
dego Wiœlaka. A wiêc kolejna okazja dla dzieci
z gminy i okolic do wziêcia udzia³u w sportowej
rywalizacji oraz szansa na zwyciêstwo i wyjazd
na mecz ukochanej dru¿yny.

Pierwsz¹ czêœæ sobotniej imprezy stanowi³ tur-
niej sportowy. Dla wyjaœnienia - streetball - jest
odmian¹ koszykówki, w któr¹ gra siê najczêœciej na
asfalcie, bruku. Regu³y gry ustalaj¹ sami gracze.
W turnieju wziê³o udzia³ piêæ dru¿yn, cztery z Brzeszcz
i jedna z Oœwiêcimia. Goœcie z pobliskiego miasta
okazali siê lepsi i zdobyli pierwsze miejsce.

Nastêpnie odby³ siê przegl¹d zespo³ów hip-
hopowych. Warto by³o wzi¹æ udzia³ w tym  kon-
kursie, poniewa¿ na zwyciêzców czeka³a fantastycz-
na nagroda. Oprócz kuponu na firmowe ciuchy In-
truza, zwyciêzcy zostali zaproszeni do  zaprezento-
wania siê na ma³ej scenie podczas tegorocznego Rock
Reggae Festiwal. Wygra³ zespó³ z Bielska - Apogeum
Wszystkich Myœli. W sk³ad grupy wchodzi dwóch
m³odych ludzi o ksywkach Lisek i Jacobss, którzy ju¿
wczeœniej zaanga¿owali siê w przedsiêwziêcia realizo-
wane w ramach projektu „Nie taki hip-hop strasz-
ny…”. Utalentowanych, m³odych ludzi bêdzie mo¿-
na us³yszeæ w Brzeszczach ju¿ 28 sierpnia.

Projekt „nie taki hip-hop..” zosta³ wyró¿niony
w konkursie „Make a connection”. Otrzyma³ dofi-
nansowanie od Polskiej Fundacji Dzieci i M³odzie-
¿y oraz firmy Nokia.

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

Uczestnicy wyjazdu do Krakowa przed stadionem Wis³y Kraków

Brzeszcze
biegaj¹

(mb)(mb)(mb)(mb)(mb)Lisek i Jakobss z Bielska, zwyciêzcy
przegl¹du zespo³ów hip-hopowych

Piwniczanie zorganizowali
imprezê

(mb)(mb)(mb)(mb)(mb)
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