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PowódŸ, której nikt siê nie spodziewa³
Zalane domy, piwnice i cmentarze zamkniê-

te drogi, mosty, szko³y, przedszkola. Setki ewa-
kuowanych ludzi. Ostrze¿enia sanepidu przed
zagro¿eniem epidemiologicznym. Tak wielkiej
wody nie by³o nawet podczas powodzi tysi¹cle-
cia w 1997 r. Z kataklizmem w pierwszej kolej-
noœci zmaga³a siê Ma³opolska Zachodnia, szcze-
gólnie powiaty oœwiêcimski i wadowicki oraz
le¿¹cy na pograniczu Œl¹ska i Ma³opolski po-
wiat bieruñsko-lêdziñski. W Brzeszczach, jak
wszêdzie, powrót do stanu sprzed 16 maja trwaæ
bêdzie d³ugo.

Ma³opolsce Zachodniej ju¿ od pocz¹tku maja
deszcz dawa³ siê we znaki. Przesi¹kniêta wod¹ zie-
mia w koñcu nie wch³ania³a deszczu. Lokalne pod-
topienia by³y na porz¹dku dziennym. W rzekach
poziom wód sukcesywnie siê podnosi³. Najgorsze
w tym wszystkim by³o to, ¿e prognoza pogody nie
napawa³a optymizmem. Zapowiadano, ¿e w wo-
jewództwie ma³opolskim lokalnie mo¿e spaœæ na-
wet do 150 litrów deszczu na metr kwadratowy.
Niestety tym razem zapowiedzi hydrologów siê
sprawdzi³y.

- Woda, która spada³a z nieba praktycznie po-
zostawa³a na powierzchni, nie wsi¹ka³a - mówi Ar-
kadiusz W³oszek, wiceburmistrz Brzeszcz. - Re-
tencja glebowa praktycznie na terenie ca³ej Polski
po³udniowej nie istnia³a.

W gminie Brzeszcze, w nocy z niedzieli na po-
niedzia³ek (16/17 maja), dla wielu osób rozpoczê³a
siê tragedia. Namokniête wa³y przeciwpowodzio-
we na Wiœle w rejonie JaŸnika, Janowca i œl¹skiego
Kaniówka, które pocz¹tkowo przepuszcza³y wodê,
w jednej chwili sta³y siê groŸne dla cz³owieka.

- Pierwsze ostrze¿enia hydrologiczne dotar³y
do nas 16 maja, na podstawie odczytu na wodo-
wskazie na Wiœle - mówi Teresa Jankowska, bur-
mistrz Brzeszcz. Zwo³aliœmy posiedzenie Gmin-
nego Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego, og³osi-
liœmy stan przeciwpowodziowy. O godz. 10.00 na
Wiœle stan ostrzegawczy przekroczony by³ o 108
cm i wynosi³ 588 cm. Powo³aliœmy do dzia³ania
stra¿aków ze wszystkich gminnych jednostek
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. O 22.30 woda osi¹-
gnê³a ju¿ 720 cm, a powy¿ej 630 cm mamy ju¿
stan alarmowy.

Wiceburmistrz do-
daje, ¿e Wis³a przybie-
ra³a bardzo intensywnie.
W poprzednich powo-
dziach zdarza³o siê, ¿e do
pewnego momentu woda
ros³a, potem jej poziom
stabilizowa³ siê. Tym ra-
zem sta³o siê inaczej.
W miejscach, w których
Wis³a w poprzednich po-
wodziach przelewa³a,
czyli w rejonie Trzciñca
i Janowca, rozpoczêto
akcjê na wa³ach. Zosta³a
jednak zakoñczona de-
cyzj¹ sztabu o godz. 2.45
w nocy, z niedzieli na po-
niedzia³ek, bo przelewa-
j¹ca siê woda powodowa-

³a zagro¿enie bezpieczeñstwa pracuj¹cych tam stra-
¿aków i mieszkañców. Wtedy sztab oraz so³tys Ja-
wiszowic ruszyli w teren, by ostrzegaæ ludzi o mo¿-
liwej ewakuacji.

Woda najwczeœniej zaczê³a siê przelewaæ przez
wa³y na Trzciñcu. Sztab podj¹³ decyzjê o infor-
mowaniu ludzi, by wyprowadzali w bezpieczne
miejsca samochody, inwentarz, wartoœciowe rze-
czy z ni¿szych kondygnacji przenosili na wy¿sze
oraz opuszczali domy. W Szkole Podstawowej
w Jawiszowicach przygotowano dla nich schronie-
nie, wiêkszoœæ jednak wyjecha³a do swoich rodzin.
Z ka¿d¹ chwil¹ robi³o siê tragicznej na Janowcu
i tam dyslokowano stra¿aków, by zabezpieczyli wa³
na Dankówce przy przepompowni.

- Chodziliœmy od domu do domu, skoñczyli-
œmy informowaæ mieszkañców o 6 rano, a o 9 prze-
rwa³o wa³ - mówi Jankowska. - Wszyscy miesz-
kañcy byli poinformowani. S¹ g³osy, ¿e jednak nie
ka¿dy. By³y pojedyncze przypadki, ¿e ktoœ nie
otworzy³ drzwi.

Wielk¹ wodê, która nawiedzi³a gminê Brzeszcze zapamiêtaj¹ nie tylko mieszkañcy
Wilczkowic

Czêœæ obchodów tegorocznych
XII Ma³opolskich Dni Dziedzictwa
Kulturowego Ma³opolski Instytut
Kultury zorganizowa³ na Starej
Kolonii w Brzeszczach. Partnerem
MIK by³ Urz¹d Gminy w Brzesz-
czach, Oœrodek Kultury w Brzesz-
czach a tak¿e Kompania Wêglowa
SA Kopalnia Wêgla Kamiennego
Brzeszcze. Górnicze osiedle zwie-
dzili zarówno turyœci spoza naszej
gminy, jak i jej mieszkañcy.

Brzeszczañska Pere³ka

Dni Gminy Brzeszcze

Szczegó³owy plan atrakcji na
plakacie.

Serdecznie zapraszamy

W Oœwiêcimskim Centrum
Kultury Powiatowy Urz¹d Pracy
w Oœwiêcimiu zorganizowa³ Tar-
gi Pracy i Aktywizacji Zawodo-
wej. Oœwiêcimskie PUP wspólnie
z s¹siednimi urzêdami pracy,
agencjami pracy czasowej, hufca-
mi pracy i pracodawcami przed-
stawili oko³o 500 miejsc pracy.
„Odg³osy Brzeszcz” objê³y patro-
nat medialny nad Targami.

Targi Pracy

Wykupi¹ mieszkania

Skarb Pañstwa wyrazi³ zgod¹ na
wykup lokali mieszkalnych bêd¹-
cych w³asnoœci¹ Nadwiœlañskiej Spó³-
ki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Brzesz-
czach. Najemcy wreszcie bêd¹ mo-
gli nabyæ zajmowane od lat miesz-
kania. Dat¹ wi¹¿¹ca jest dzieñ 30
wrzeœnia 2010 r. Wtedy up³ywa osta-
teczny termin sk³adania wniosków
przez zainteresowanych.
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Felieton

Po³udnie Polski dotknê³a tragedia powodzi; wiele osób straci³o domy
oraz godne i bezpieczne warunki ¿ycia. Z tego powodu cierpi¹ równie¿
zwierzêta. O ile jednak ludzie s¹ w stanie powiedzieæ o swoim nieszczê-
œciu, to nie uczyni¹ tego istoty s³absze. Zagro¿enie dotyczy  gatunków dzi-
ko ¿yj¹cych, jak i domowych. Optymizmem napawa³y relacje na temat
udzia³u wolontariuszy przy zabezpieczaniu warszawskiego zoo albo spon-
taniczna reakcja mieszkañców Krakowa na wieœæ o potrzebie ewakuacji
jednego z tamtejszych schronisk. Wiêksz¹ samodzielnoœæ w walce z ¿ywio-
³em musi wykazaæ zwierzyna leœna. Jak mówi¹ leœnicy, jelenie, dziki,
a nawet zaj¹ce doskonale radz¹ sobie w wodzie. Gorzej p³ywaj¹ sarny czy
niektóre gatunki ptaków, jak kuraki, m. in. ba¿anty. W niebezpieczeñstwie
bêd¹ osobniki m³ode lub starsze. Takie informacje cenne s¹ przede wszyst-
kim dla s³u¿b ratunkowych, lecz przydadz¹ siê i cywilom, którzy mog¹
powiadomiæ o ton¹cym zwierzaku. Trudniejsze jest po³o¿enie zwierz¹t
domowych. Je¿eli fala przychodzi bez ostrze¿enia, jak mówili mieszkañcy
miejscowoœci ma³opolskich, niestety gin¹-zamkniête w stajniach i obo-
rach, bo nie ma czasu na ich przewiezienie.

Oczywiœcie, ¿e lepiej zapobiegaæ ni¿ zmagaæ siê z tragicznymi skutka-
mi powodzi: kolejnym kosztownym i smutnym doœwiadczeniem, którego
rozmiary mo¿na by³o zminimalizowaæ; dramat i ³zy. Teraz pozostaje ju¿
tylko solidarnoœæ, wiêc b¹dŸmy te¿ solidarni z najmniejszymi. Wdziêcz-
noœæ i g³êboki uk³on nale¿y z³o¿yæ stra¿akom ratuj¹cym domowe psy
i koty przed niechybn¹ œmierci¹.

Kiedy mówimy o sytuacji zwierz¹t, nasuwa siê jeszcze inna kwestia:
potr¹canych i gin¹cych na drogach. Problem obejmuje te domowe i ¿yj¹-
ce wolno. Wiele z nich koñczy egzystencjê dogorywaj¹c na jezdni. Spraw-
ca potr¹cenia czêsto siê nie zatrzymuje, nie mówi¹c o udzieleniu pierw-
szej pomocy. Mia¿d¿one i równane z asfaltem przez kolejny przeje¿d¿aj¹-
cy samochód zw³oki kota lub je¿a stanowi¹ przera¿aj¹cy widok i œwiadcz¹
niedobrze o nas jako gospodarzach kraju czy lokalnego terytorium. Kie-
ruj¹cy pojazdem boi siê oœmieszenia albo brakuje mu czasu, tymczasem
usuniêcie z drogi zabitego stworzenia by³oby zwyczajnym ludzkim odru-
chem i gestem przyzwoitoœci. Udzielenie pierwszej pomocy polega na po-
dobnych czynnoœciach jak w przypadku ludzi; trzeba zachowaæ ostro¿-
noœæ, bo przytomny pies, który uleg³ wypadkowi mo¿e byæ w szoku i zare-
agowaæ agresywnie wobec cz³owieka. Spoœród gatunków ¿yj¹cych na
wolnoœci najczêœciej poszkodowane s¹ je¿e, sarny, a tak¿e inne, jak zaj¹-
ce, p³azy albo ptaki. Z myœl¹ o nich specjaliœci projektuj¹ przejœcia oto-
czone zieleni¹ i ¿ywop³otami lub proponuj¹ inne rozwi¹zania, np. prze-
niesienie populacji w inne miejsca. Jako dzia³ania pomocnicze stosowane
s¹ monitoring i rejestracja. Ponadto wykorzystuje siê znaki ostrzegawcze,
œwietlne, prowadzi edukacjê kierowców.

Takie inicjatywy podejmuj¹ przyrodnicy, in¿ynierowie, fachowcy. My,
zwykli obywatele b¹dŸmy odpowiedzialni za naszych braci mniejszych,
oka¿my im serce i pomagajmy, gdy zajdzie potrzeba.

Krystyna RosnerKrystyna RosnerKrystyna RosnerKrystyna RosnerKrystyna Rosner

Szanowni Pañstwo,
16 maja nasz¹ gminê nawiedzi-

³a wielka powódŸ. Poszkodowanych
zosta³o wiele rodzin. Liczni stracili
dorobek ca³ego swojego ¿ycia.
Wielka woda, która zala³a wielkie
obszary naszej gminy, zarówno od
strony Wis³y i So³y, z licznych cie-
ków i potoków, a tak¿e niecek bez-
odp³ywowych spowodowanych
szkodami górniczymi, pokaza³a
swoj¹ potêgê, ale i wiele zaniedbañ
i zasz³oœci.

Ogromowi niebezpieczeñstwa
trzeba by³o jednak stawiæ czo³o.
Dziêki ludziom dobrej woli, za-
anga¿owaniu wielu instytucji i or-
ganizacji ,  dziêki wspania³ej
wspó³pracy z wieloma mieszkañ-
cami, mogliœmy wspólnie walczyæ
z ¿ywio³em.

Pragnê z³o¿yæ serdeczne podziê-
kowania za wielkie zaanga¿owanie
w ratowanie ¿ycia i dobytku naszym
druhom stra¿akom Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych z Brzeszcz,
Brzeszcz-Boru, Jawiszowic, Prze-
cieszyna, Skidzinia i Zasola. Bardzo
wspierali nas druhowie z Pañstwo-
wej Stra¿y Po¿arnej w Oœwiêcimia.
Do pompowania wody w naszej
gminie zaanga¿owani zostali druho-
wie stra¿acy z ca³ej Polski.

Nad bezpieczeñstwem czuwali
tak¿e funkcjonariusze Komisariatu
Policji w Brzeszczach i Komendy
Powiatowej w Oœwiêcimiu. Ogromn¹
rolê koordynatora odegrali stra¿nicy
Stra¿y Miejskiej w Brzeszczach.

Dziêkujê za pomoc organiza-
cyjn¹ i rzeczow¹ panom Stanis³awo-
wi Balusiowi, Tomaszowi Królowi,
Miros³awowi Gajdzie, Jeremiemu
Nieœpielakowi.

Przez ca³y okres akcji wielkie
wsparcie otrzymaliœmy od pracow-
ników Rejonowego Przedsiêbior-
stwa Wodoci¹gów i Kanalizacji
w Tychach i Agencji Komunalnej
w Brzeszczach.

Wielkie podziêkowania sk³adam
pracownikom naszych placówek
oœwiatowych i Urzêdu Gminy, któ-
rzy sprawnie organizowali posi³ki
dla bior¹cych udzia³ w akcji.

Dziêkujê pracownikom Oœrod-
ka Pomocy Spo³ecznej za organizo-
wan¹ pomoc rzeczow¹ i finansow¹
dla poszkodowanych. Wielkie po-
dziêkowania sk³adam parafiom na-
szego dekanatu, zespo³om charyta-
tywnym i  Fundacji Pomocy Spo-
³ecznej za szybk¹ reakcjê na nie-
szczêœcie i cierpienie ludzi.

S³owa podziêkowania kierujê do
wielu mieszkañców, którzy nas
wspierali swoj¹ prac¹ i wiedz¹, kon-
sultowali swoje pomys³y i wspólnie
z nami je realizowali. Dziêkujê
mieszkañcom za cierpliwoœæ i wy-
rozumia³oœæ, gdy¿ ze wzglêdu na
rozmiar powodzi nie mogliœmy byæ
równoczeœnie, we wszystkich zala-
nych miejscach.

Wreszcie dziêkujê za kreatywn¹
i odpowiedzialn¹ pracê cz³onkom
Sztabu Kryzysowego. Czêsto trze-
ba by³o podejmowaæ trudne i niepo-
pularne decyzje.

Kiedy piszê te s³owa ci¹gle trwa
pogotowie powodziowe. Mieszkañ-
cy rozpoczynaj¹ prace porz¹dkowe,
stra¿acy ci¹gle odpompowuj¹ wodê,
zabezpieczaj¹ niebezpieczne miej-
sca,  trwaj¹ prace zwi¹zane z wy-
pe³nieniem wyrwy w wale na Ja-
nowcu. Perspektywa przywracania
wielu miejsc do normalnego funk-
cjonowania potrwa wiele tygodni,
a nawet miesiêcy. Ten czas bêdzie
wymaga³ od nas wszystkich cierpli-
woœci, wyrozumia³oœci, wspó³pracy,
konsekwentnych dzia³añ. Mam na-
dziejê, ¿e równie¿ wiele instytucji,
które wp³ywaj¹ na stan bezpieczeñ-
stwa przeciwpowodziowego podej-
mie szybkie dzia³ania.

Jest 2 czerwca, godz. 6.00…
ponownie og³aszamy alarm powo-
dziowy…

TTTTTeresa Jankowskaeresa Jankowskaeresa Jankowskaeresa Jankowskaeresa Jankowska
Burmistrz BrzeszczBurmistrz BrzeszczBurmistrz BrzeszczBurmistrz BrzeszczBurmistrz Brzeszcz

Podziêkowania

31 maja zosta³a uruchomiona
bezp³atna infolinia dla powodzian.
Dzwoni¹c pod numer 800 200 400
mieszkañcy Ma³opolski bêd¹ mo-
gli dowiedzieæ siê m.in.: na co na-
le¿y zwróciæ uwagê po powrocie
do zniszczonego domu, na jak¹
pomoc mog¹ liczyæ,  gdzie nale¿y
sk³adaæ wnioski o zasi³ek lub od-
szkodowanie oraz jak radziæ sobie
z zanieczyszczon¹ wod¹.

Uruchomiona z inicjatywy Sta-
nis³awa Kracika, wojewody ma³o-
polskiego infolinia czynna bêdzie od
331 maja do 11 czerwca 2010 r. (od

Pomagajmy, gdy zajdzie
potrzeba

Bezp³atna infolinia dla powodzian
poniedzia³ku do œrody) pod bezp³at-
nym numerem 800 200 400 w go-
dzinach od 9.00 do 17.00.

Na infoliniê bêdzie mo¿na za-
dzwoniæ zarówno z aparatów stacjo-
narnych jak i telefonów komórko-
wych (operatorzy: ERA, PLUS,
ORANGE).

Przy telefonach dy¿urowaæ bêd¹
pracownicy Ma³opolskiego Urzêdu
Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Krakowie oraz Wojewódzkiego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Krakowie.

EPEPEPEPEP
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Aktualnoœci

Prezentujemy informacjê o numerach i gra-
nicach obwodów g³osowania oraz siedzibach
obwodowych komisji wyborczych. G³osowa-
nie w wyborach na Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej odbêdzie siê w dniu 20 czerwca
2010 r. w godz. 6.00 - 20.00.

Obwód nr 1: Brzeszcze - ulice: Akacjowa,
Genera³a Hallera, Grunwaldzka, Kazimierza
Wielkiego, Krêta, Narutowicza, Pszczyñska Ja-
wiszowic: Dworcowa 37, 39, Lisica, Wa³owa

Siedziba: Przedszkole nr 2 z oddzia³ami in-
tegracyjnymi „S³oneczko” w Brzeszczach ul. Na-
rutowicza 6

Obwód nr 2: Brzeszcze - ulice: Aleja Dwor-
ska, Grottgera, Kochanowskiego, Kombatan-
tów, Konopnickiej, Kopernika, Królowej Ja-
dwigi, Mickiewicza, Pierwszego Maja, Prusa,
Turystyczna, Tysi¹clecia, W³adys³awa £okiet-
ka, Wojska Polskiego, Wyspiañskiego, ¯wirki
i Wigury.

Siedziba: Szko³a Podstawowa nr 2 w Brzesz-
czach ul. Mickiewicza 3

Obwód nr 3: Brzeszcze - ulice: Dworcowa,
Pi³sudskiego, S³owackiego

Siedziba: Oœrodek Kultury w Brzeszczach
ul. Narutowicza 1 (lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepe³nosprawnych)

Obwód nr 4: Brzeszcze - ulice: Boles³awa
Chrobrego, Bugaj, D¹browskiego, Dêbowa, Do³y,
Genera³a Sikorskiego, Irysowa, Jana III Sobie-
skiego, Jaœminowa, Kosynierów, Koœcielna, Krót-
ka, Legionów, Liliowa, Lipowa, Lisowce, Miesz-
ka I, Obozowa, Pañska, Piastowska, Polna, Po-
przeczna, Przedwieœnik,  Przy³ogi, Reja, Reymon-
ta, S³oneczna, Storczykowa, Œw. Idziego, Œw.
Urbana, Œw. Wojciecha, Willowa

 Siedziba Gimnazjum Nr 2 w Brzeszczach
ul. Lipowa 3

Obwód nr 5: Brzeszcze - ulice: Chopina,
Górnicza, Koœciuszki, Leœna, £abêdzia, Matej-
ki, Mi³a, M³yñska, Nazieleñce, Olszynki, Pod-
górze, Parkowa, Sienkiewicza, S³owiañska, Stef-

czyka, Szkolna, Szymanowskiego, œw. Anny,
Wspólna, Zaborze

Siedziba: Szko³a Podstawowa nr 1 w Brzesz-
czach ul. Szkolna 6

Obwód 6: Brzeszcze - ulice: Bojowników
Ruchu Oporu, Daszyñskiego, Drobniaka, Gwar-
ków, Klonowa, Kolejowa, Krasickiego, Modrze-
wiowa, Nosala, Nowa Kolonia, Ofiar Oœwiêci-
mia, Ogrodowa, Piekarska, Przecieszyñska, Sie-
dliska, Zielona

Siedziba: Powiatowy Zespó³ Nr 6 Szkó³ Za-
wodowych i Ogólnokszta³c¹cych w Brzeszczach
ul. Koœciuszki 1

Obwód nr 7: Brzeszcze - ulice: Borowa, Bór,
Budy, Grzybowa, Harmêska, Lachowicka,
£agodna, Odleg³a, Pankowicka, Partyzantów,
Prosta, Stra¿acka

Siedziba: Dom Ludowy Brzeszcze-Bór ul.
Bór 65

Obwód nr 8: Jawiszowice - Osiedle Paderew-
skiego od bloku nr 1 do bloku nr 7

Siedziba: Œwietlica OK na os. Paderewskiego
Obwód nr 9: Jawiszowice - Osiedle Pade-

rewskiego od bloku nr 8 do bloku nr 17 Jawi-
szowice - ulice: Drobniaka, Turystyczna 3-39,
Ofiar Oœwiêcimia 2-8

Siedziba: Miêdzyzak³adowa Górnicza Spó³-
dzielnia Mieszkaniowa „Piast” w Jawiszowicach
(os. Paderewskiego nr 14)

Obwód nr 10: Jawiszowice - ulice: Astrów,
Bia³a, Bielañska, Bielska, Boczna, Bratków, Brzo-
zowa, Bukowa, Ciasna, Chodniki, Hubala, Jana
Paw³a II, Jedlina, Kleparz, Kobylec, Krzywa, Li-
powiec, £êcka, Nawsie, Obroñców Westerplatte,
Pocztowa, Podlesie, Potok, Przeczna, Ptaœnik,
Ró¿ana, Skróty, S³owicza, Spó³dzielcza, Stycz-
na, Szczotki, Tulipanów, Turystyczna, Ukoœna,
Wiejska, Wilamowska, Wilcza, Zbo¿owa

Siedziba: Szko³a Podstawowa w Jawiszowi-
cach ul. Kusociñskiego 1

Obwód nr 11: Jawiszowice - ulice: Aleja
Dworska, Czworaki, Du¿e Do³y, Faracka, Ga³-
czyñskiego, Handlowa, Janowiec, JaŸnik, Kacza,

Burmistrz Brzeszcz informuje, ¿e podane
zosta³y do publicznej wiadomoœci, poprzez
wywieszenie na tablicach og³oszeñ w siedzi-
bie Urzêdu Gminy w Brzeszczach ul. Koœciel-
na 4, nastêpuj¹ce wykazy:

1. lokali mieszkalnych przeznaczonych do
sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej na rzecz
dotychczasowych najemców:

- lokal mieszkalny nr 8 znajduj¹cy siê w bu-
dynku wielolokalowym w Brzeszczach
przy ul. Dworcowej 3,

- lokal mieszkalny nr 24 znajduj¹cy siê
w budynku wielolokalowym w Brzeszczach
przy ul. Mickiewicza 5,

- lokal mieszkalny nr 47 znajduj¹cy siê
w budynku wielolokalowym w Brzeszczach
przy ul. Narutowicza 23,

- lokal mieszkalny nr 3 znajduj¹cy siê
w budynku wielolokalowym w Brzeszczach
przy ul. Prusa 6,

2. nieruchomoœci przeznaczonych do

Zgodnie z porozumieniem z dnia 18
czerwca 2009 r. zawartym pomiêdzy Gmin¹
Tychy oraz Gmin¹ Bieruñ, Gmin¹ Bojszowy,
Gmin¹ Brzeszcze, Gmin¹ Czechowice-Dzie-
dzice, Gmin¹ Kobiór, Gmin¹ Lêdziny, Gmin¹
£aziska Górne, Gmin¹ Orzesze, Gmin¹ Wyry
w sprawie okreœlenia zasad przyst¹pienia
Gmin do Rejonowego Przedsiêbiorstwa
Wodoci¹gów i Kanalizacji w Tychach S.A. w dro-
dze przejêcia darowizny czêœci akcji Spó³ki
od Gminy Tychy, 10 maja 2010 r. w siedzibie
Urzêdzie Miasta Tychy, pomiêdzy Prezyden-
tem Miasta Tychy Andrzejem Dziub¹ a Bur-
mistrzem Brzeszcz Teres¹ Jankowsk¹ zawar-
ta zosta³a umowa nieodp³atnego przeniesie-
nia na rzecz Gminy Brzeszcze 345.605 akcji
imiennych o nominalnej wartoœci 10,00 z³
ka¿da i  ³¹cznej  wartoœci  nominalnej
3.456.050 z³, co stanowi 4,94 proc. ogó³u
akcji spó³ki pod nazw¹ Rejonowe Przedsiê-
biorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w Ty-
chach Spó³ka Akcyjna.

17 maja 2010 r. Rejonowe Przedsiêbior-
stwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w Tychach
Spó³ka Akcyjna przekaza³a Gminie Brzesz-
cze odcinek zbiorowy akcji imiennych serii
A o numerach od nr 003289667 do nr
003635271.

Kamieniec, Kozia Górka, Ksiêdza Popie³uszki,
Kusociñskiego, £êkawka, £owiecka, Mickiewi-
cza, Miodowa, Mostowa, Olszyny, Piaski, Ple-
bañska, Pochy³a, Sienna, Œw.Jana, Œw.Marcina,
Trakcyjna, Trzciniec, Wiœlana, Wiœniowa, Wi-
tosa, Wodna, Wyszyñskiego, Zacisze.

Siedziba: Przedszkole nr 4 „Pod Têcz¹”
w Jawiszowicach ul. Ga³czyñskiego 1

Obwód nr 12: Przecieszyn - ulice: D³uga,
Folwarczna, Fredry, Graniczna, Groblowa, Jo-
d³owa, Kwiatowa, £ukowa, Muzyczna, Norwi-
da, Nosala, Orzechowa, Orzeszkowej, Owoco-
wa, P³otnickiej, Pogodna, Rolnicza, Rzemieœl-
nicza, Sadowa, Sosnowa, Spacerowa, Spokoj-
na, Szybowa, Topolowa, W¹ska, Wrzosowa,
Wyzwolenia, Zawiszy Czarnego, ¯o³êdziowa

Brzeszcze - ul. Graniczna
Siedziba: Szko³a Podstawowa w Przecie-

szynie ul. Wyzwolenia 54a
Obwód nr 13: Wilczkowie - ulice: Kolonia,

£¹kowa, M³ynarska, Oœwiêcimska, Podlaska,
R¹czki, Starowiejska, Zagrodowa,

Siedziba: Szko³a Podstawowa w Skidziniu
ul. Oœwiêcimska 39

Obwód nr 14: Skidziñ - ulice: Cicha, Ma-
niska, Oœwiêcimska, Piwna, Podlipie, Pograni-
cze, Solna, Œlepa, Œwierkowa, Wypoczynkowa,
Wyzwolenia, Zak¹tek, Zakole

Siedziba: Przedszkole w Skidziniu, ul. Wy-
zwolenia 1

Obwód nr  15: Granice obwodów g³osowa-
nia Zasole - ulice: Armii Krajowej, Go³êbia, Ja-
sna, Kostka Jagie³³y, £êcka, Ojca Maksymilia-
na Kolbe, Pogranicze, Radosna, Wypoczynko-
wa, Za³êcze, Z³otych £anów

Siedziba: Œwietlica Oœrodka Kultury w Za-
solu ul. Kostka Jagie³³y 4.

sprzeda¿y w drodze przetargu ustnego nie-
ograniczonego:

- dzia³ka pgr. 4/1 o powierzchni 966 m2,
po³o¿ona w Jawiszowicach ul. Kusociñskiego,

- dzia³ka pgr. 1510/5 o pow. 823 m2, po³o-
¿ona w Brzeszczach ul. Siedliska,

- dzia³ka pgr. 1510/6 o pow. 813 m2, po³o-
¿ona w Brzeszczach ul. Siedliska,

- dzia³ka pgr. 1510/8 o pow. 1343 m2, po-
³o¿ona w Brzeszczach ul. Siedliska,

- dzia³ka pgr. 1510/9 o pow. 1073 m2, po-
³o¿ona w Brzeszczach ul. Siedliska,

- dzia³ka pgr. 1510/10 o pow. 1068 m2, po-
³o¿ona w Brzeszczach ul. Siedliska,

- dzia³ka pgr. 1510/11 o pow.1068 m2, po-
³o¿ona w Brzeszczach ul. Siedliska,

- dzia³ka pgr. 1510/12 o pow. 1037 m2, po-
³o¿ona w Brzeszczach ul. Siedliska.

Wykazy podlegaj¹ wywieszeniu na okres
21 dni.

Informacja

Informacja

Wybory prezydenckie

(oprac. mb)(oprac. mb)(oprac. mb)(oprac. mb)(oprac. mb)
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Aktualnoœci

ARNIKA ul. S³owackiego 4
04.06 - 11.06
02.07 - 09.07

CENTRUM ul. Ofiar Oœwiêcimia 34
25.06 - 02.07

SIGMA ul. Pi³sudskiego 13a
11.06 - 18.06

SYNAPSA ul. £okietka 39
18.06 - 25.06

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

Dy¿ury  ap tekDy¿ury  ap tekDy¿ury  ap tekDy¿ury  ap tekDy¿ury  ap tek
w  czerwcuw  czerwcuw  czerwcuw  czerwcuw  czerwcu

Dotyczy przyst¹pienia do sporz¹dzania
planu zagospodarowania przestrzennego ob-
szaru „Brzeszcze IA” w trybie zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Brzeszcze.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸ-
niejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 w zwi¹z-
ku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paŸdziernika
2008 r. o udostêpnieniu informacji o œrodowi-
sku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa
w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia-
³ywania na œrodowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227
z póŸn. zm.) zawiadamiam o podjêciu przez
Radê Miejsk¹ w Brzeszczach uchwa³y Nr
XXXVI/405/10 z dnia 25 lutego 2010 r. o przy-
st¹pieniu do sporz¹dzenia planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru „Brzeszcze IA”
w trybie zmiany planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Brzeszcze.

Zmian¹ planu zagospodarowania przestrzen-
nego obejmuje siê obszar o powierzchni oko³o
30 ha, w którego sk³ad wchodz¹ parcele o nr
2491/30, 2497/53, 2497/54, 2491/32, 2497/55,
2497/14, 2497/18, 2497/20, 2497/19, 2497/21,

7 maja Klub Honorowych Dawców Krwi
dzia³aj¹cy przy KWK „Brzeszcze” zorganizo-
wa³ kolejn¹ akcjê oddawania krwi.

Na apel odpowiedzia³o 47 krwiodawców od-
daj¹c 21 l 150 ml krwi. Na kolejny Zarz¹d Klu-
bu HDK zaprasza 9 lipca, tradycyjnie do przy-
chodni przy ul. Nosala w Brzeszczach, w godz.
8.00-10.30.

Wed³ug terminarza rocznego kolejne akcje
oddawania krwi odbêd¹ siê jeszcze 10 wrzeœnia
i 12 listopada.

Zgodnie z art. 3 i 4 ustawy o zmianie usta-
wy o œwiadczeniach rodzinnych oraz ustawy o œwiad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze
œrodków publicznych od 31 marca 2010 r. przy
ubieganiu siê o jednorazow¹ zapomogê z tytu-
³u urodzenia siê dziecka, tzw. „becikowe”, jak
równie¿ o dodatek do zasi³ku rodzinnego z ty-
tu³u urodzenia dziecka, wymagane jest przed-
³o¿enie zaœwiadczenia lekarskiego lub za-
œwiadczenia wystawionego przez po³o¿n¹, po-
twierdzaj¹cego co najmniej jedno badanie ko-
biety w okresie ci¹¿y przez lekarza ginekolo-
ga lub po³o¿n¹.

Jesteœmy ju¿ na pó³metku wielkiej pod-
ro¿y jak¹ jest realizacja projektu: „Razem
æwiczymy, tworzymy i siê bawimy...”. W sys-
tematycznych zajêciach wyra¿ania siebie
przez sztukê, rehabilitacji i hipoterapii uczest-
niczy 45 osób niepe³nosprawnych z naszej
gminy. W ramach projektu zdarzaj¹ siê te¿
okazje do spotkañ w znacznie wiêkszym gro-
nie, takie jak ta w poniedzia³ek 24 maja, kie-
dy w Oœrodku Kultury spotkaliœmy siê z Jaœ-
kiem Mel¹.

Jasiek jest polskim polarnikiem i najm³od-
szym w historii zdobywc¹ obu biegunów. Pod-
czas spotkania prezentowa³ zdjêcia z wypraw
i z pasj¹ opowiada³ o swoich podró¿ach, w tym
o tej najwa¿niejszej - drodze przez ¿ycie, bo
mimo m³odego wieku zobaczy³ ju¿ niejedno
i niejedno prze¿y³.  Nie mo¿na by³o s³uchaæ jego
s³ów beznamiêtnie. Emocji by³o wiele.

Najpierw ¿al i swego rodzaju wspó³czucie,
kiedy Jasiek streœci³ swoj¹ historiê. Kiedy mia³
kilka lat straci³ brata - uton¹³ praktycznie na jego
oczach. Kiedy myœla³ ju¿, ¿e nic gorszego nie
mo¿e mu siê przytrafiæ - sp³on¹³ dom, w którym
mieszka³ ze swoj¹ rodzin¹. Wydawa³o siê, ¿e li-
mit nieszczêœæ jest ju¿ wyczerpany. Niestety, kie-
dy Jasiek mia³ trzynaœcie lat - porazi³ go pr¹d
wysokiego napiêcia. D³ugo walczono o jego
¿ycie. Walczyli lekarze - przeprowadzaj¹c ko-
lejne operacje. Walczy³ on sam - próbuj¹c zaak-
ceptowaæ now¹ sytuacjê. Walczy³a mama - s³o-
wami i postaw¹ zapewniaj¹c o swej mi³oœci, kie-
dy Jasiek nie chcia³ ju¿ ¿yæ.

Kiedy opowiada³ o tym jak próbowa³ oswoiæ
swoje ca³kiem odmienione ¿ycie po amputacji
podudzia i przedramienia, w g³owach s³uchaczy
rodzi³ siê podziw i niedowierzanie. Mog³o te¿
pojawiæ siê poczucie wstydu, kiedy uœwiadomili-
œmy sobie, jak czêsto narzekamy na fryzurê czy
piegi, lub zas³aniamy siê np. nadwag¹, mówi¹c,
¿e to w³aœnie przez tych kilka dodatkowych kilo-
gramów nic nam siê w ¿yciu nie udaje. Jasiek po-
kazuje, ¿e je¿eli cz³owiek „odbiega od normy”
(nawet w du¿ym stopniu), to niczego nie przekre-
œla, oznacza tylko, ¿e trzeba w³o¿yæ wiêcej wysi³-
ku, aby osi¹gn¹æ cel.

Podczas ca³ego spotkania mogliœmy czerpaæ
energiê p³yn¹c¹ ze s³ów naszego goœcia. Szcze-
gólnie serdeczna atmosfera zapanowa³a podczas
rozmów w kuluarach. Jasiek d³ugo odpowiada³ na
pytania oraz pozowa³ do zdjêæ z uczestnikami spo-
tkania. Jak sam mówi, ma obowi¹zek pomocy in-
nym, bo sam bardzo wiele pomocy w ¿yciu otrzy-
ma³ i otrzymuje. Czêsto wiêc spotyka siê z cho-
rymi dzieæmi, dziel¹c siê z nimi radoœci¹ i na-
dziej¹. Za³o¿y³ tak¿e fundacjê Poza Horyzonty
(www.pozahoryzonty.org), która niesie potrzebu-
j¹cym pomoc finansow¹.

Projekt: „Razem æwiczymy, tworzymy i siê
bawimy - cykl zajêæ aktywizacyjnych dla dzieci
niepe³nosprawnych” jest realizowany przez Sto-
warzyszenie Rodziców na Rzecz Dzieci Niepe³-
nosprawnych „Olimp” we wspó³pracy z Oœrod-
kiem Kultury w Brzeszczach ze œrodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego.

Wyprawa poza horyzonty z Jaœkiem Mel¹

Oddali krew

EPEPEPEPEP

OPS informuje

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

Podziêkowania dla krewnych, s¹sia-
dów, wspó³pracowników z KWK „Brzesz-
cze” i wszystkich uczestnicz¹cych w ostat-
niej drodze

œp. Marii Daniel
Dziêkujemy tak¿e za zamówione w in-

tencji Zmar³ej msze œwiête, z³o¿one
wieñce i kwiaty, za wyrazy wspó³czucia.

M¹¿, syn, syn z ¿on¹ i córkami.

Podziêkowanie

Informacja 2491/15, 2491/31, 2497/46 oraz 2507 do granicy
opracowania planu, po³o¿one przy ul. Granicznej
- obrêb ewidencyjnym Brzeszcze - Jawiszowice.

Dokumentacja zgromadzona w przedmiotowej
sprawie dostêpna jest w Urzêdzie Gminy Brzesz-
cze, ul. Koœcielna 4 pokój nr 215, w godzinach
pracy urzêdu tj. poniedzia³ki 7.00 - 17.00, wt. - pt.
w godzinach 7.00 - 15.00.

Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do
wy¿ej wymienionej zmiany planu w terminie do
dnia 30 czerwca 2010 r. Wnioski nale¿y sk³adaæ
na piœmie, ustnie do protoko³u w siedzibie urzêdu
gminy lub za pomoc¹ œrodków komunikacji elek-
tronicznej na adres e-mail: gmina@brzeszcze.pl
(bez koniecznoœci opatrywania ich bezpiecznym
podpisem elektronicznym). Zgodnie z art. 41 usta-
wy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnia-
niu informacji o œrodowisku i jego ochronie,
udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska
oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko,
wnioski z³o¿one po up³ywie terminu, pozosta-
wia siê bez rozpatrzenia.

Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê,
nazwê i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku
oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy
(wskazane jest do³¹czenie kopii z mapy zasadni-
czej lub ewidencyjnej).

Organem w³aœciwym do rozpatrzenia wnio-
sków jest Burmistrz Brzeszcz.

Fabiola Œwitalla-KorczykFabiola Œwitalla-KorczykFabiola Œwitalla-KorczykFabiola Œwitalla-KorczykFabiola Œwitalla-Korczyk
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Skarb Pañstwa wyrazi³ zgod¹ na wykup
lokali mieszkalnych bêd¹cych w³asnoœci¹
Nadwiœlañskiej Spó³ki Mieszkaniowej sp. z o.o.
w Brzeszczach. Najemcy wreszcie bêd¹ mo-
gli nabyæ zajmowane od lat mieszkania. Dat¹
wi¹¿¹ca jest dzieñ 30 wrzeœnia 2010 r. Wte-
dy up³ywa ostateczny termin sk³adania
wniosków przez zainteresowanych.

Mieszkania s¹ maj¹tkiem
NSM w Brzeszczach. Decyzjê
o ich sprzeda¿y podejmuje
Zgromadzenie Wspólników.
W strukturze w³asnoœciowej
udzia³ów Spó³ki decyduj¹cy
g³os ma Skarb Pañstwa, który
posiada w NSM 96,47 proc.
udzia³ów. Pozosta³e 3,53 proc.
nale¿¹ do Kompanii Wêglowej.
Warto zaznaczyæ, ¿e ustawa o sprze-
da¿y mieszkañ nie zobowi¹zu-
je w³aœciciela do sprzeda¿y, je-
dynie pozwala na tê sprzeda¿,
a decyzjê mo¿e podj¹æ tylko
w³aœciciel udzia³ów czyli Skarb
Pañstwa.

Skarb Pañstwa, jako wiêk-
szoœciowy wspólnik w struktu-
rze w³asnoœciowej udzia³ów
Spó³ki, wyrazi³ zgodê na zby-
cie lokali mieszkalnych na wniosek osób
uprawnionych w trybie art. 4 pkt 3 ustawy z 15
grudnia 2000 r. o zasadach zbywania miesz-
kañ bêd¹cych w³asnoœci¹ przedsiêbiorstw
pañstwowych, niektórych spó³ek handlowych
z udzia³em Skarbu Pañstwa, pañstwowych
osób prawnych oraz niektórych mieszkañ bê-
d¹cych w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa.

W uchwale podjêtej przez Nadzwyczajne
Zgromadzenie Wspólników (Skarb Pañstwa,
Kompania Wêglowa S.A.) 23 kwietnia br. zo-
sta³y okreœlone warunki i termin sk³adania
wniosków przez osoby uprawnione i zaintere-
sowane nabyciem lokali mieszkalnych. Zgro-
madzenie Wspólników zobowi¹za³o Zarz¹d
Spó³ki do poinformowania wszystkich upraw-
nionych osób o mo¿liwoœci nabywania lokali
- za poœrednictwem listów poleconych oraz
poprzez og³oszenie prasowe, tak, by jak naj-
wiêcej zainteresowanych mog³o skorzystaæ
z przys³uguj¹cego uprawnienia.

- W czerwcu zawiadomimy pisemnie ka¿d¹
osobê uprawnion¹ tj. posiadaj¹c¹ wa¿n¹ umo-
wê najmu na czas nieokreœlony o mo¿liwoœci
nabycia zajmowanego lokalu - wyjaœnia pre-
zes NSM w Brzeszczach Krystyna Bia³as. - In-
formacje o mo¿liwoœci wykupu opublikowane
zostan¹ te¿ jednorazowo w Gazecie Krakow-
skiej i Dzienniku Zachodnim. Przygotujemy
wykazy mieszkañ przeznaczonych do sprzeda-
¿y, bêd¹ one wywieszone w siedzibie Spó³ki
oraz zamieszczone na stronie internetowej
www.nsm.brzeszcze.pl w górnej zak³adce
„og³oszenia”.

Uprawniony nabywca w przypadku zain-
teresowania wykupem powinien z³o¿yæ w NSM

w Brzeszczach wniosek o nabycie lokalu
mieszkalnego w nieprzekraczalnym terminie
do 30 wrzeœnia br. pod rygorem odrzucenia
przez Spó³kê wniosków z³o¿onych po tym ter-
minie. Mo¿liwoœæ wykupu istnieje jeœli lokal
nie jest obci¹¿ony z tytu³u zaleg³oœci czynszo-
wych oraz op³at za media.

- NSM pracuje teraz nad wykazem osób
uprawnionych do wykupu, opracowaniem re-

gulaminu sprzeda¿y i przygotowaniem wnio-
sków o wydanie aktualnych wyci¹gów z ksi¹g
wieczystych dla danych nieruchomoœci - mówi
Krystyna Bia³as. - Do Starosty Powiatu Oœwiê-
cimskiego musimy siê zwróciæ o wydanie za-
œwiadczeñ o samodzielnoœci lokali mieszkal-
nych, wypisu z rejestru gruntów oraz wyci¹gu

Pomó¿ nam znaleŸæ w Brzeszczach Miejsca
Przyjazne Dzieciom.

Kilka dni temu œwiêtowaliœmy Dzieñ Dziec-
ka. Byæ mo¿e dla niektórych z nas by³a to okazja,
¿eby zastanowiæ siê czego nasze dzieciaki potrze-
buj¹, by ich ¿ycie by³o jak najbardziej beztroskie
i radosne. Postanowiliœmy daæ siê ponieœæ tej fali
i zorganizowaæ wielk¹ spo³eczn¹ akcjê pod ha-
s³em: „Przyjazne Miejsca”. Zapraszamy Pañstwa
do wyró¿nienia w naszej gminie miejsc, w któ-
rych chêtnie przebywacie ze swoimi dzieæmi.

Akcja zosta³a zainicjowana przez Stowarzy-
szenie Rodziców na Rzecz Dzieci Niepe³nospraw-
nych „Olimp”, które we wspó³pracy z Oœrodkiem
Kultury w Brzeszczach realizuje projekt: „Razem
æwiczymy, tworzymy i siê bawimy…” dotowany
ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Spo³ecznego.

Miejsca Przyjazne Dzieciom
Wszystkie dzieciaki, niezale¿nie od stopnia

swojej sprawnoœci dla swego komfortu potrze-
buj¹ podobnych warunków. Miejsce przyjazne
dziecku musi:

- byæ bezpieczne,
- musi byæ ³atwo siê do niego dostaæ,
- powinno mieæ wyodrêbnione miejsce, gdzie

najm³odsi mog¹ siê bawiæ (najlepiej wyposa¿o-
ne w zabawki),

- a elementy wystroju i wyposa¿enia musz¹
cieszyæ dzieciêce oczy.

Kieruj¹c siê tymi kryteriami prosimy oceniæ
miejsca, które bior¹ udzia³ w naszym plebiscy-
cie. Specjaln¹ ankietê znajda Pañstwo na stro-
nie: http://www.ankietka.pl/ankieta/43377/miej-
sca-przyjazne-dziecku-w-brzeszczach.html

Podsumowuj¹c kampaniê, zaznaczymy na
mapce gminy znajduj¹cej siê na stronie projektu
(www.olimp.brzeszcze.pl) miejsca, które wska¿¹
Pañstwo jako najbardziej przyjazne dzieciom.

Wykupi¹ mieszkania

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

Zainteresowani wykupem mieszkania powinni z³o¿yæ wniosek w NSM w Brzeszczach
w terminie do 30 wrzeœnia

z kartoteki budynku. Dopiero po up³ywie termi-
nu, do którego osoby uprawnione mog¹ sk³adaæ
wnioski, mo¿emy zaj¹æ siê wycen¹ lokali, której
dokona rzeczoznawca maj¹tkowy.

Sprzeda¿ mieszkania dokonana bêdzie po
cenie ustalonej przez rzeczoznawcê maj¹t-
kowego. Zostanie ona pomniejszona o 6 proc.
za ka¿dy rok pracy osoby uprawnionej do
nabycia oraz o 3 proc. za ka¿dy rok najmu
tego mieszkania, przy czym ³¹czna obni¿ka
nie mo¿e przekroczyæ 95 proc. wartoœci

mieszkania.
- Do osób uprawnionych

w rozumieniu ustawy z 15
grudnia 2000 r. zaliczani byli
tylko pracownicy kopalni. Do-
piero kolejne nowelizacje do
tej ustawy spowodowa³y, ¿e
zostali nimi równie¿ pracow-
nicy przedsiêbiorstw pañstwo-
wych wspó³pracuj¹cych z ko-
palniami, takich jak: Przedsiê-
biorstwo Robót Górniczych,
Transgór, Przedsiêbiorstwo
Budowy Szybów. Musieli oni
jednak nale¿noœæ za wykup
uiœciæ jednorazowo - wyjaœnia
prezes NSM Krystyna Bia³as.

NSM w Brzeszczach aktu-
alnie posiada lokale mieszkal-
ne i u¿ytkowe m.in. w Bieru-
niu, Brzeszczach, Czechowi-

cach-Dziedzicach, Libi¹¿u, Tychach, Woli,
Chrzanowie, Trzebini, Jaworznie, Lêdzinach,
Mys³owicach i Krzeszowicach.

W gminie Brzeszcze do sprzeda¿y pozo-
sta³y jeszcze 261 mieszkañ.
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Aktualnoœci

W Oœwiêcimskim Cen-
trum Kultury Powiatowy
Urz¹d Pracy w Oœwiêcimiu
zorganizowa³ Targi Pracy i Ak-
tywizacji Zawodowej. Oœwiê-
cimskie PUP wspólnie z s¹-
siednimi urzêdami pracy,
agencjami pracy czasowej,
hufcami pracy i pracodawca-
mi przedstawili oko³o 500
miejsc  pracy.  „Odg³osy
Brzeszcz” objê³y patronat
medialny nad Targami.

- Targi Pracy i Aktywi-
zacji Zawodowej spe³ni³y
swoje zadanie - mówi Wie-
s³awa Drabek-Polek, dyrek-
tor PUP w Oœwiêcimiu. -
Nasz urz¹d wspólnie z s¹-
siednimi urzêdami pracy,
agencjami pracy czasowej, hufcami pracy i pra-
codawcami przedstawili bardzo wiele ofert.

Zgadza siê, podczas Targów zaprezentowa-
no oko³o 500 miejsc pracy na lokalnym rynku
pracy, oko³o 200 miejsc pracy za granic¹ oraz
100 miejsc praktyk zawodowych.

 - Uwa¿amy, ¿e te Targi s¹ bardzo dobrym
pomys³em i powinny odbywaæ siê czêœciej -
mówi Sylwia ¯ak z Centrum Nauki i Biznesu
„¯ak” w Oœwiêcimiu. - Na przyk³ad absolwen-

W oparciu o diagnozê lokalnego rynku pra-
cy Powiatowy Urz¹d Pracy w Oœwiêcimiu po-
zyska³ dodatkowe œrodki z Unii Europejskiej
na przeciwdzia³anie bezrobociu w powiecie
oœwiêcimskim w 2010 r.

Wydatki na realizacjê projektu systemowego
wspó³finansowanego z Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego w ramach poddzia³ania 6.1.3 Progra-
mu Operacyjnego Kapita³ Ludzki w bie¿¹cym
roku wynios¹ 5 747 507,11 z³.

Tegoroczna edycja projektu pod nazw¹ „Ak-
tywizacja zawodowa” pozwoli obj¹æ wsparciem
aktywizacyjnym 979 osób bezrobotnych z terenu
naszego powiatu. Projekt skierowano w szczegól-
noœci do osób m³odych do 25 lat, a tak¿e bezro-
botnych po 50. roku ¿ycia, osób d³ugotrwale bez-
robotnych, niepe³nosprawnych oraz mieszkañców
terenów wiejskich. Z pomocy skorzystaj¹ tak¿e
osoby bez kwalifikacji zawodowych, doœwiadcze-
nia zawodowego lub nie posiadaj¹ce wykszta³ce-
nia œredniego.

W ramach projektu PUP zrealizuje: szkolenia
zawodowe dla 410 osób, sta¿e zawodowe dla 471
osób oraz jednorazowe œrodki na rozpoczêcie dzia-
³alnoœci gospodarczej dla 98 osób. Uczestnicy pro-
jektu zostan¹ objêci równie¿ wsparciem w ramach
poradnictwa zawodowego i poœrednictwa pracy.

- Efektywnoœæ zatrudnieniowa projektu w 2010 r.
planowana jest na poziomie 25 proc. tj. oko³o 245
osób - mówi Wies³awa Drabek-Polek, dyrektor
PUP w Oœwiêcimiu. - Zapraszamy osoby bezro-
botne do udzia³u w projekcie, w tym osoby za-
interesowane prowadzeniem w³asnej dzia³alno-
œci gospodarczej oraz chêtne do wziêcia udzia-
³u w szkoleniach zawodowych, zaœ pracodaw-
ców do sk³adania wniosków o organizacjê sta-
¿y zawodowych.

ci szkó³ œrednich mog¹ zapoznaæ siê z ró¿nymi
ofertami pracy czy kursami, dziêki czemu mog¹
znaleŸæ alternatywê dla siebie na przysz³oœæ.

Sylwia zwróci³a te¿ uwagê na cenne infor-
macje pomocne w poszukiwaniu nowej pracy,  jak
np. darmowe szkolenia, kursy i dofinansowania
z Unii Europejskiej.

 Oœwiêcimskie Targi odwiedzi³o oko³o 1500
mieszkañców naszego powiatu. Dla osób, któ-
rym nie odpowiada³y prezentowane ofert pra-
cy, firmy szkoleniowe proponowa³y kursy i szko-
lenia w zawodach poszukiwanych przez praco-
dawców. Dodatkowo Centrum Biznesu Ma³o-

W Oœwiêcimiu otwarte zosta³o Centrum
Pracy A4e Polska, dzia³aj¹ce w ramach pro-
jektu pt. „Droga do Zatrudnienia” realizowa-
nego przez A4e Polska. Centrum ma siedzibê
w Oœwiêcimiu przy ul. Plac S³oneczny 5.

Projekt Centrum Pracy A4e „Droga do Za-
trudnienia” skierowany jest do osób po 45. roku
¿ycia pozostaj¹cych bez zatrudnienia i zamiesz-
ka³ych na terenie powiatów oœwiêcimskiego, ol-
kuskiego, chrzanowskiego i wadowickiego. Pro-
gram realizowany jest w ramach poddzia³ania
6.1.1 w Programie Operacyjnym Kapita³ Ludz-
ki przez A4e Polska.

Oferta Centrum Pracy skierowana jest do 500
osób pozostaj¹cych bez zatrudnienia, w tym osób
zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszuku-
j¹ce pracy powy¿ej 45. roku ¿ycia. Ze wsparcia
w ramach projektu skorzysta tak¿e 100 miesz-
kañców z terenów wiejskich, którzy ukoñczyli
45 lat ¿ycia i chc¹ zrezygnowaæ z pracy w go-
spodarstwach rolnych, i podj¹æ dzia³alnoœæ po-
zarolnicz¹ w sektorze us³ug.

Do udzia³u w projekcie „Droga do Zatrud-
nienia” kwalifikuj¹ siê: osoby bezrobotne w tym
d³ugotrwale bezrobotne lub nieaktywne zawo-
dowo, które ukoñczy³y 45 lat, mieszkaj¹ce na
terenie powiatów: oœwiêcimskiego i wadowic-
kiego (Centrum Pracy A4e w Oœwiêcimiu), ol-
kuskiego i chrzanowskiego (Centrum Pracy A4e
w Olkuszu), deklaruj¹ce chêæ podniesienia swo-

ich kwalifikacji oraz gotowoœæ do podjêcia pracy
w co najmniej wymiaru czasu pracy.

- Nasi doradcy osobiœci oraz specjaliœci ds.
kontaktu z pracodawcami pracuj¹cy w Centrum
Pracy w Oœwiêcimiu i Olkuszu pozostaj¹ do dys-
pozycji klientów w czasie rozmów indywidual-
nych oraz szkoleñ. Organizowane s¹ warsztaty,
treningi i sesje doradcze pomagaj¹ce powróciæ im
na rynek pracy - mówi Agata Mendrek, koordy-
nator projektu. - Oferujemy indywidualne porad-
nictwo zawodowe, za ka¿dym razem dostosowy-
wane do profilu klienta. Posiadamy bazê ofert pra-
cy dla naszych klientów, regularnie kontaktuje-
my siê z wybranymi pracodawcami. Bezrobotni
zyskuj¹ kwalifikacje i sta³e zatrudnienie, a praco-
dawcy gotowych do pracy kandydatów, posiada-
j¹cych umiejêtnoœci i doœwiadczenie, które  po-
zwalaj¹ na spe³nienie  wymogów stawianych przez
lokalny rynek pracy.

A4e to miêdzynarodowa firma z g³ówn¹ sie-
dzib¹ w Wielkiej Brytanii, odnosz¹ca sukcesy na
rynku us³ug dla klientów indywidualnych, orga-
nizacji i instytucji rz¹dowych. Do jej g³ównych
zadañ nale¿y poprawa wydajnoœci pracy, stawia-
nie czo³a bezczynnoœci zawodowej oraz wspiera-
nie mobilnoœci spo³ecznej.

- Mamy nadziejê, ¿e sukcesy A4e i doœwiad-
czenie wyniesione z innych pañstw oraz projek-
tów zrealizowanych w innych czêœciach Polski,
przyczyni¹ równie¿ w naszym regionie do popra-
wy sytuacji osób pozostaj¹cych bez zatrudnienia
- dodaje Agata Mendrek.

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

Droga do zatrudnienia

EPEPEPEPEP

Aktywizacja zawodowa

Mariola BartelMariola BartelMariola BartelMariola BartelMariola Bartel

Targi Pracy

Targi Pracy przyci¹gnê³y wielu mieszkañców powiatu oœwiêcimskiego

polski Zachodniej, Urz¹d Skarbowy, Zak³ad
Ubezpieczeñ Spo³ecznych i PUP w Oœwiêcimiu
œwiadczy³y us³ugi doradcze dla zainteresowa-

nych za³o¿eniem w³asnej firmy.
- Przyjecha³am tutaj, poniewa¿

od d³u¿szego czasu szukam pracy -
mówi Maria Paw³owska z Kêt. - Nie-
stety przegl¹daj¹c dzisiaj oferty oka-
zuje siê, ¿e wiêkszoœæ z nich skiero-
wana jest do mê¿czyzn, dlatego
prawdopodobnie skorzystam z jakie-
goœ szkolenia.

W czasie Targów odby³y siê rów-
nie¿ dwa seminaria. Pierwsze zatytu-
³owane „Jakich absolwentów potrze-
buj¹ rynki pracy” poprowadzi³ Marcin
Wêgrzyna z WUP w Krakowie. Kie-
rowane by³o g³ównie do nauczycieli
i m³odzie¿y. Drugie natomiast przezna-
czone by³o m.in. dla instytucji rynku
pracy, pracodawców czy samorz¹dów.
„Flexicurity - promowanie nowocze-
snego podejœcia do rynku pracy” po-

prowadzi³a Anna Popielska z Wojewódzkiego Urzê-
du Pracy w Krakowie.
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Felieton

Polska musi byæ
silnym krajem

Beata Szyd³oBeata Szyd³oBeata Szyd³oBeata Szyd³oBeata Szyd³o
Pose³ na Sejm RPPose³ na Sejm RPPose³ na Sejm RPPose³ na Sejm RPPose³ na Sejm RP

Wiele miesiêcy bêdzie trwa³o podsumowanie
strat powodziowych i usuwanie jej skutków. Woda
bêdzie opada³a, a problemów bêdzie przybywa-
³o. Fala powodziowa dociera w³aœnie do Ba³ty-
ku, a meteorolodzy ostrzegaj¹ niestety przed ko-
lejnymi intensywnymi opadami. Oznacza to, ¿e
nie mo¿na teraz czekaæ, tylko szybko zabezpie-
czaæ uszkodzone wa³y, bo ka¿dy wiêkszy opad
deszczu mo¿e wywo³aæ kolejne zalania.

W Polsce jest z³y system ochrony przeciw-
powodziowej. Po pierwsze i najwa¿niejsze za
ma³o przeznacza siê na ni¹ pieniêdzy. W eksper-
tyzie sejmowej z maja tego roku zaznaczono, ¿e
œrodki z bud¿etu pañstwa zabezpieczaj¹ zaledwie
20 proc. potrzeb przeciwpowodziowych w Pol-
sce. 470 mln z³otych powinno byæ zagwaranto-
wane rokrocznie, aby  odpowiednio zabezpieczyæ
pañstwo przed powodzi¹. Od 2008 r. nak³ady te
jeszcze siê zmniejszy³y. W 2008 r. rz¹d zagwaran-
towa³ ponad 200 mln z³otych mniej ni¿ w 2007 r.
na te zadania. W ubieg³ym roku, w grudniu wo-
jewodowie oddali do bud¿etu ponad 200 mln z³o-
tych, które mieli przeznaczyæ na melioracjê. Od-
dali je, bo ich po prostu nie wykorzystali, czyli
nie wykonali zadañ, które w tym roku mog³yby
zmniejszyæ wymiar katastrofy powodziowej.

Niedoinwestowane s¹ instytucje, które maj¹
zajmowaæ siê ochron¹ przeciwpowodziow¹, a mó-
wi¹c po prostu maj¹ dbaæ o wa³y, tereny zalewo-
we, a przede wszystkim prowadziæ gospodarkê
wodn¹ na terenie naszego kraju. Ma³opolski Za-
rz¹d Gospodarki Wodnej ma do dyspozycji zale-
dwie tyle œrodków, ¿e starcza mu jedynie na bie-
¿¹ce utrzymanie, a inwestycje pozostaj¹ w sferze
planów. Kolejn¹ kwesti¹ jest podzia³ kompeten-
cji pomiêdzy ró¿ne instytucje, a w³aœciwie nad-
miar instytucji, które za powódŸ maj¹ odpowia-
daæ. Obecnie kto inny  administruje wa³ami, kto
inny terenami miêdzywala. Brak koordynacji

miêdzy tymi oœrodkami uwidoczni³ siê i w tym
roku, a pokusa obarczania odpowiedzialnoœci¹
jednych przez drugich ju¿ siê pojawia. Rz¹d pró-
buje skierowaæ tê odpowiedzialnoœæ na samorz¹-
dy, co szczególnie teraz jest nieporozumieniem.

W Polsce nie ma jednolitej polityki gospo-
darki wodnej, która by³aby konsekwentnie reali-
zowana. Po ka¿dych kolejnych wyborach rodzi
siê pokusa zmiany planów, które przygotowali
poprzednicy. W styczniu 2008 r. z planów in-
westycyjnych rz¹du, zosta³y usuniête zadania,
które do realizacji skierowa³a poprzednia mi-
nister rozwoju regionalnego Gra¿yna Gêsicka.
Wed³ug jej za³o¿eñ, mia³o zostaæ zrealizowa-
nych kilkadziesi¹t inwestycji na ca³ej d³ugoœci
Wis³y oraz na Odrze. W tym kilka kluczowych
na po³udniu Polski. Obecny rz¹d zapropono-
wa³ nowe. Stracono czas.

W³aœnie mija kolejna rocznica powstania sa-
morz¹du w Polsce. Reforma samorz¹dowa jest
jedn¹ z tych, które uda³y siê nienajgorzej, cho-
cia¿ trzeba uczciwie powiedzieæ, ¿e zosta³a za-
trzymana w pó³ drogi. Obecnie tak gloryfikowa-
ny samorz¹d jest obarczany coraz wiêksz¹ ilo-
œci¹ zadañ, a nie przekazuje mu siê na nie pieniê-
dzy. Chyba te¿ zapomniano, ¿e jednak pewne sfe-
ry ¿ycia publicznego musz¹ pozostaæ w rêkach
pañstwa. Chocia¿by bezpieczeñstwo. W przeciw-
nym razie bêdzie tak, ¿e „ka¿dy sobie rzepkê skro-
bie” i nic dobrego z tego nie wyjdzie.

Woda bêdzie opadaæ. Miejmy nadziejê, ¿e
w tym roku ju¿ kolejnej powodzi nie bêdzie, ale
problemy pozostan¹. Je¿eli nie przyst¹pi siê szyb-
ko do dzia³ania, to min¹ kolejne miesi¹ce i wy-
bory, a my utoniemy tym razem w powodzi dys-
kusji, z której znowu nic nie wyniknie. Budowa
„Orlików” i „Schetynówek” jest wa¿na i na pew-
no potrzebna, tylko po co na nie wydawaæ pie-
ni¹dze, je¿eli przyjdzie powódŸ i to wszystko
zniszczy? Jak na razie w Polsce nak³ady na usu-
wanie skutków powodzi s¹ wy¿sze ni¿ na zabez-
pieczenie przeciwpowodziowe.

Szanowni Pañstwo, po raz kolejny dotknê-
³a nas - mieszkañców gminy podwy¿ka cen
wody. Czy moglibyœcie odœwie¿yæ ten temat na
³amach „Odg³osów Brzeszcz”?

Co jest powodem kolejnej zmiany cen i co
jest powodem tak drastycznej ró¿nicy w cenie
miêdzy Brzeszczami (RPWiK Tychy) cena netto
7,10z³ za m3, a Oœwiêcimiem (PWiK Oœwiêcim)
cena netto 3,05 z³ za m3! Dlaczego taka straszna
dysproporcja? Czy nasze w³adze nie potrafi¹ za-
dbaæ o nas i nasze kieszenie?

(Nazwisko i adres do wiadomoœci redakcji)

Podwy¿ki ceny wody powoduj¹, ¿e niejeden
z nas „rzuca gromy” pod adresem Rejonowego
Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji
w Tychach S.A. Nie wszyscy zdaj¹ sobie jednak
sprawê, ¿e coraz wy¿sze rachunki to efekt stale
wzrastaj¹cych kosztów, jakie Przedsiêbiorstwo
jest zobligowane przepisami prawa uwzglêdniæ
przy kalkulacji taryf (m.in. podatki, amortyzacja).

G³ównym sk³adnikiem ceny wody dostarczo-
nej przez RPWiK Tychy odbiorcom na terenie
gminy Brzeszcze jest cena zakupu wody z Gór-
noœl¹skiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów S.A.,
która wynosi 1,83 z³/m3 netto. Kolejnym elemen-
tem wp³ywaj¹cym na wysoki poziom ceny wody
s¹ wysokie straty wody (28 proc.). Powy¿sze ele-
menty stanowi¹ g³ówn¹ przyczynê ró¿nic cen
wody w gminie Brzeszcze i w Oœwiêcimiu, po-
niewa¿ Oœwiêcim posiada w³asne ujêcie wody.

W lutowym numerze „Odg³osów Brzeszcz”
ukaza³ siê artyku³ opisuj¹cy proces wprowadza-
nia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbio-
rowe odprowadzenie œcieków na terenie gminy
Brzeszcze.

Czas najwy¿szy, aby zmieniæ priorytety. To
jedno z ulubionych i modnych ostatnio s³ów. Prio-
rytetem najwa¿niejszym musi byæ Polska. M¹-
drze zarz¹dzana, w której nie bêdzie uprawiane-
go wspó³zawodnictwa w wyœcigu sonda¿owym
i myœlenia od wyborów do wyborów, tylko kon-
sekwentna realizacja raz ustalonych planów. In-
stytucje pañstwa musz¹ byæ wzmocnione, bo tyl-
ko silny kraj mo¿e poradziæ sobie z powodzi¹,
kryzysem i innymi problemami, które bêd¹ siê
pojawiaæ w najbli¿szym czasie. I nie chodzi tu o po-
nown¹ centralizacjê w³adzy. Koncepcja os³abia-
nia instytucji pañstwa na rzecz wiêkszej samo-
dzielnoœci i odpowiedzialnoœci samorz¹du tery-
torialnego, w³aœnie utonê³a w powodzi. Zabrak³o
konsekwencji w finansowym wsparciu przekazy-
wanych zadañ. Silne pañstwo, to równie¿ silny
samorz¹d. Ka¿dy musi robiæ swoje. I musi mieæ
w³aœciwe œrodki, by sumiennie wykonywaæ swe
obowi¹zki.

- Z okazji 100-lecia harcerstwa w Polsce
chcemy stworzyæ wystawê o historii oœwiêcim-
skiego harcerstwa oraz przygotowaæ rocznico-
we wydawnictwo. Wdziêczni bêdziemy za ja-
kiekolwiek materia³y, które wzbogac¹ obcho-
dy w Oœwiêcimiu - mówi komendant Hufca
ZHP Oœwiêcim phm. Marek Tarnowski.

W tym roku mija 100. rocznica dzia³ania har-
cerstwa w Polsce. W Oœwiêcimiu obchody pla-
nowane s¹ na prze³om wrzeœnia i paŸdziernika.

W organizacjê rocznicowych obchodów w³¹-
czaj¹ siê Hufiec Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego
Oœwiêcim oraz Krêgi Seniorów Harcerstwa
w Oœwiêcimiu i Jawiszowicach. Powstaæ ma m.in.
wystawa o historii oœwiêcimskiego harcerstwa,
która bêdzie wyeksponowana w Muzeum Zamek
w Oœwiêcimiu przy ul. Zamkowej 1. Zapowie-

dziano równie¿ przygotowanie rocznicowego
wydawnictwa, obejmuj¹cego miejscowoœci i jed-
nostki harcerskie przynale¿ne do Hufca w ca³ym
okresie jego dzia³alnoœci.

Komendant Marek Tarnowski prosi osoby,
którym nieobce s¹ dzia³ania i tradycje harcerstwa
na naszym terenie, o pomoc w przygotowaniach
do obchodów tej rocznicy. Wszelkie informacje
i materia³y rzeczowe zwi¹zane z histori¹ oœwiê-
cimskiego harcerstwa mo¿na przekazywaæ lub
wypo¿yczaæ. W tym celu nale¿y siê kontaktowaæ:
osobiœcie - z Komend¹ Hufca ZHP Oœwiêcim, ul.
Œniadeckiego 26a, tzw. „harcówka” (przy SP nr
4), w ka¿dy poniedzia³ek w godz. 17.00-19.00;
telefonicznie lub elektronicznie - 609 808 529,
33 842 25 51, wlodzimierz.paluch@gmail.com
(hm W³odzimierz Paluch, przewodnicz¹cy KSH
w Oœwiêcimiu).

Rocznicowa wystawa

EPEPEPEPEP

Burmistrz Brzeszcz
Teresa Jankowska
odpowiada:

Drastyczna
ró¿nica cen wody
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Czytelnicy pisz¹

Minê³o trochê czasu od koncertu chary-
tatywnego, który odby³ siê 4 maja na dziedziñ-
cu Szko³y Podstawowej nr 2 w Brzeszczach,
na rzecz chorego na posocznicê 10-letniego
Kamila. Warto wiêc pochyliæ siê nad jedn¹
bardzo wa¿n¹ spraw¹, któr¹ poruszy³a ze sce-
ny wokalistka „Closterkeller” Anja Orthodox.

- Uwa¿am, ¿e sytuacja jest bardzo dziwna
i niesprawiedliwa, gdy na koncert charytatyw-
ny przychodzi kilka osób, tym bardziej, ¿e
koncert organizowany by³ na rzecz chorego
dziecka, które tak samo jak uczestnicy kon-
certu jest mieszkañcem tej samej miejscowo-
œci. Ja pokonujê 350 km, by w ma³ym stopniu
wspomóc tê szczytn¹ akcjê, a mieszkañcom nie
chce siê wyjœæ z domu i przejœæ kilku kroków.
To chora sytuacja, bardzo chora. Nie wyobra-
¿am sobie koncertów charytatywnych z bra-
kiem zainteresowania spo³eczeñstwa. Mam ¿al
do tych, którzy teraz siedz¹ w domu i ogl¹-
daj¹ telewizor (...), dziêkujê tym, którzy tutaj
dzisiaj przyszli - z ¿alem wypowiada³a te s³owa
podczas koncertu wokalistka „Closterkeller”.

Czas tragedii, klêsk i wyborów to czas dra-
matycznych pytañ i bardzo czêsto zaszyfrowa-
nych odpowiedzi. Ta sytuacja przywodzi na
myœl stare polskie przys³owie „Mowa jest sre-
brem a milczenie z³otem”, niestety mowa po-
litycznej walki staje siê zabójczym o³owiem
a milczenie tanim tombakiem.

A przed nami odbu-
dowa zniszczeñ i zaufa-
nia oraz budowa wspól-
nej przysz³oœci, której
myœl¹ przewodni¹ po-
winno byæ pytanie zada-
ne ju¿ kiedyœ przez ame-
rykañskiego prezydenta
„Nie pytaj co pañstwo
zrobi dla Ciebie, odpo-
wiedz co Ty zrobi³eœ dla
pañstwa”.

Zrobiæ mo¿emy bar-
dzo du¿o maj¹c œwiadomoœæ, ¿e to nasze pañ-
stwo. Profesor Tischner mówi³: „Mamy wolnoœæ
nadawania sensownego kszta³tu naszej wolno-
œci i nie mamy dziœ innej bariery, któr¹ mo¿na
by postawiæ na drodze rozpasanej samowoli, jak
bariera wolnoœci”.

Budujmy i wykorzystajmy tê wolnoœæ. Ko-
rzystajmy z praw i wype³niajmy obowi¹zki,
gdy¿ prawdziwa wolnoœæ to wolnoœæ wyboru.
A wybór przed nami bardzo wa¿ny. Mamy wy-
braæ prezydenta, aby dokonaæ wyboru warto
poznaæ jego kompetencje, zanim przymierzy-
my do nich odpowiadaj¹cego nam kandydata.

Konstytucja RP w artykule 126 mówi:
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest

najwy¿szym przedstawicielem RP i gwarantem
ci¹g³oœci w³adzy pañstwowej

2. Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad
przestrzeganiem konstytucji, stoi na stra¿y
suwerennoœci i bezpieczeñstwa pañstwa oraz nie-
naruszalnoœci i niepodzielnoœci jego terytorium”

Prezydent jest wybierany na piêcioletni¹
kadencjê w wyborach powszechnych, równych,
bezpoœrednich, wiêkszoœciowych i w g³osowa-
niu tajnym. Ta sama osoba mo¿e byæ wybrana
tylko dwukrotnie. Wybory prezydenckie zarz¹-
dza marsza³ek sejmu, a wa¿noœæ wyboru
stwierdza S¹d Najwy¿szy. Na prezydenta mo¿e

byæ wybrany obywa-
tel  polski, który naj-
póŸniej w dniu wybo-
rów ukoñczy³ 35 lat
i korzysta z pe³ni praw
wyborczych do sejmu.
Kandydata zg³asza co
najmniej 100 tysiêcy
obywateli. O wyborze
decyduje bezwzglêd-
na wiêkszoœæ wa¿nie
oddanych g³osów. Je-
œli ¿aden kandydat nie

uzyska takiej wiêkszoœci, to przeprowadzana
jest druga tura wyborów. Przechodzi do niej
dwóch kandydatów, którzy uzyskali naj-
wiêksz¹ liczbê g³osów w pierwszej turze.

W pierwszych powszechnych wyborach
prezydenckich z 1990 r. w II turze Lech Wa³êsa
wygra³ ze Stanis³awem Tymiñskim. W 1995 r.
w II turze wyborów Lech Wa³êsa musia³ uznaæ
przewagê Aleksandra Kwaœniewskiego. W wy-
borach w 2000 r. Aleksander Kwaœniewski zwy-
ciê¿y³ ju¿ w I turze. Z kolei w 2005 r. Lech
Kaczyñski pokona³ w II turze Donalda Tuska.

Kadencja prezydenta rozpoczyna siê w dniu
z³o¿enia przez niego przysiêgi wobec Zgromadze-
nia Narodowego, a koñczy wraz z up³ywem piê-
ciu lat od dnia objêcia prezydentury. Powody
wczeœniejszego zakoñczenia urzêdowania mog¹
byæ nastêpuj¹ce: œmieræ prezydenta, zrzeczenie siê
prezydentury, uznanie przez Zgromadzenie Na-
rodowe trwa³ej niezdolnoœci prezydenta do spra-
wowania urzêdu ze wzglêdu na stan zdrowia, z³o-
¿enie z urzêdu orzeczeniem Trybuna³u Stanu.

Je¿eli prezydent nie mo¿e tylko przejœcio-
wo pe³niæ swych obowi¹zków, to zawiadamia
o tym marsza³ka sejmu, który je tymczasowo
od niego przejmuje.

Przysiêga Prezydenta RP przed Zgromadze-
niem Narodowym - nowo wybrany prezydent
sk³ada przysiêgê nastêpuj¹cej treœci: „Obejmu-
j¹c z woli Narodu urz¹d Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej, uroczyœcie przysiêgam, ¿e do-
chowam wiernoœci postanowieniom Konstytu-
cji, bêdê strzeg³ niez³omnie godnoœci Narodu,
niepodleg³oœci i bezpieczeñstwa Pañstwa, a do-
bro Ojczyzny oraz pomyœlnoœæ obywateli bêd¹
dla mnie zawsze najwy¿szym nakazem”.

Prezydent za swoj¹ dzia³alnoœæ nie ponosi
odpowiedzialnoœci politycznej (parlamentar-
nej), a za naruszenie konstytucji, ustawy lub
pope³nienie przestêpstwa ponosi odpowie-
dzialnoœæ konstytucyjn¹ przed Trybuna³em Sta-
nu. Decyzjê o postawieniu prezydenta w stan
oskar¿enia podejmuje Zgromadzenie Narodo-
we wiêkszoœci¹ 2/3 g³osów ustawowej liczby
cz³onków na wniosek co najmniej 140 parla-
mentarzystów.

Najgorszymi doradcami przed dokonaniem
wyboru bêd¹ fanatyzm, litoœæ, najlepszymi -
krytyczny realizm i pojêcie wspó³odpowiedzial-
noœci. Skorzystajmy z prawa i wype³nijmy obo-
wi¹zek, bo w dniu wyborów to my jesteœmy
w³adz¹, która decyduje o losach pañstwa.

Obiema rêkami podpisujê siê pod tymi s³o-
wami. Moim zdaniem to bardzo niesprawie-
dliwe i okrutne w stosunku do organizatorów,
wolontariuszy i artystów, którzy przyje¿d¿aj¹
za symboliczny grosik. Ale w szczególnoœci
jest to niesprawiedliwe w stosunku do cho-
rych, pokrzywdzonych przez los dzieci. Jestem
zaniepokojony, ¿e na akcjê charytatywn¹ z li-
cz¹cej ponad 21 tys. mieszkañców gminy przy-
chodzi garstka osób. Co gorsza, to nie pierw-
sza taka sytuacja. Niestety od pewnego czasu
mieszkañcy Gminy Brzeszcze coraz czêœciej
wycofuj¹ siê z uczestniczenia w takich przed-
siêwziêciach. Przyk³adem jest równie¿ fina³
WOŒP w styczniu, na który po raz pierwszy
przysz³o o po³owê ludzi mniej ni¿ w latach
ubieg³ych czy marcowa akcja z okazji Dnia
Kobiet, na której bawi³o siê oko³o 40 ludzi.
Kolejnym przejawem os³abiania bezinteresow-
nej pomocy jest wolontariat - „Kadra Pomo-
cy”. Obecnie wiêkszoœæ zapisanych to m³o-
dzie¿ z Oœwiêcimia. A przecie¿ wolontariat w ca-
³oœci dzia³a na terenie Gminy Brzeszcze.

Tê sytuacjê kreuj¹ po czêœci media, które
rzadko lub w ogóle nie wspieraj¹ inicjatyw spo-
³eczno-charytatywnych lub robi¹ to tylko dla
wybranych. A przecie¿ ka¿dy wie, ¿e reklama jest
w tym wypadku najwa¿niejsza. Jednak portale
internetowe czy radio wspieraj¹ tylko wybrane
inicjatywy. Nie sposób opuœciæ w tym momencie
prasy. „Odg³osy Brzeszcz” i „Gazeta Krakowska”,
gdy tylko maj¹ sygna³y o prowadzonych akcjach,
zawsze informuj¹ lub zdaj¹ relacje z imprezy
swym czytelnikom, za co serdeczne dziêki!

Pragnê wyraziæ nadziejê, ¿e na kolejnych
akcjach charytatywnych zobaczymy wszystkich
tych, którzy do tej pory w nich uczestniczyli,
ale równie¿ tych, którzy ostatnimi miesi¹cami
siedzieli w domu. Mam nadziejê, ¿e nie zawie-
dziecie mnie i wszystkich organizatorów akcji
charytatywnych w naszej gminie. Wiem, ¿e nie
mo¿ecie daæ du¿o, bo nadesz³y czasy trudne w go-
spodarce, ale zawsze choæ ma³¹ czêœæ siebie
mo¿emy oddaæ. ¯yczê Wam tego, byœcie nigdy
nie stracili szacunku do innego cz³owieka i uczest-
niczyli w charytatywnych akcjach. Chore dzieci
potrzebuj¹ naszej pomocy.

Czas pytañ
„Polska jest dzisiaj jak ksi¹¿ka

szyfrem pisana: kto potrafi posta-
wiæ jej rozumne pytanie, temu tak¿e
rozumnie odpowie”.

/Józef Tischner/

Józef StolarczykJózef StolarczykJózef StolarczykJózef StolarczykJózef Stolarczyk

Anomalie wra¿liwoœci

Rafa³ AndreasRafa³ AndreasRafa³ AndreasRafa³ AndreasRafa³ Andreas
Grupa „Charytatywni”Grupa „Charytatywni”Grupa „Charytatywni”Grupa „Charytatywni”Grupa „Charytatywni”
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BórBórBórBórBór
05.06 Rodzinny Dzień Dziecka - zapraszają Sa-

morząd Osiedlowy nr 5, OSP i DL (14.00); szczegóły
na plakatach i w DL.

23.06 „Letnie koszyczki” - warsztaty florystyczne
(17.00).

28.06-09.07 „Zielone wakacje z DL Bór - zaję-
cia rekreacyjne, warsztaty plastyczne, wycieczki
krajoznawcze, wyjazd  na basen itp. (szczegóły na
plakatach i w DL).

              

WilczkowiceWilczkowiceWilczkowiceWilczkowiceWilczkowice
01.06 Dzień Dziecka szczegóły na plakatach i w DL
22.06 „Nasze nadmorskie wakacje” - warsztaty flo-

rystyczne (17.00).
28.06-09.07 „Wakacje z DL” - zajęcia rekreacyj-

ne, warsztaty plastyczne, wycieczki krajoznawcze,
wyjazd na basen; szczegóły na plakatach i w DL.

                                                                                          

ZasoleZasoleZasoleZasoleZasole
12.06 „Rodzinny Dzień Dziecka”; szczegóły na

plakatach.
26.06 Szaleństwa w Wesołym Miasteczku w Cho-

rzowie; szczegóły na plakatach oraz w świetlicy.
Od 26.06 rozpoczynamy turnus wakacyjny.
W harmonogramie m.in. wycieczki, spotkania

integracyjne, prażonki, rozgrywki sportowe, wyjazd
na basen, zajęcia świetlicowe (szczegóły na pla-
katach oraz w świetlicy).

W piątki zajęcia taneczne.
We wtorki i czwartki zajęcia aerobiku.

os. Paderewskiegoos. Paderewskiegoos. Paderewskiegoos. Paderewskiegoos. Paderewskiego
17.06 Ceramika dla pań.
28.06-9.07 „Kolorowe wakacje”; w programie: wy-

cieczka do Zamku Pszczyńskiego i Zagrody Żubrów,
wyjście na basen, spotkanie międzyplacówkowe na
Borze, piesze wycieczki po okolicy, wycieczka do Fi-

Programy Domów
Ludowych
i œwietlic OK

glo Parku i lasku cygańskiego w Bielsku-Białej, zajęcia
i rozgrywki sportowe na boiskach osiedlowych, zajęcia
biblioteczne i ceramiczne.

Szczegółowe informacje na plakatach.

os. Szymanowskiegoos. Szymanowskiegoos. Szymanowskiegoos. Szymanowskiegoos. Szymanowskiego
07.06 Turniej gry w piłkarzyki (16.30).
09.06 Udział w przeglądzie teatrzyków w Domu

Kultury w Woli (11.00).
14.06 Gry i zabawy na świeżym powietrzu (16.00).
21.06 Mistrz intelektu - rebusy, krzyżówki, zabawy

słowami itp. (16.00).
28.06-09.07 Wakacje ze świetlicą (wycieczki pie-

sze i rowerowe, zajęcia w pracowni ceramicznej, wy-
cieczki autokarowe, wyjście na basen i na halę spor-
tową, zawody sportowe,  turniej tenisa stołowego i gry
w piłkarzyki, zajęcia świetlicowe i spotkania między-
placówkowe); szczegóły na plakatach i w świetlicy.

- W każdą środę zajęcia taneczne dla dzieci i mło-
dzieży:

14.00-15.00 dzieci gr. zaawansowana
15.00-16.00 dzieci gr. młodsza początkująca
- Spotkanie w kółku teatralnym środa (16.00-17.00).
- W każdy czwartek Klub Aktywnych Panów

(18.00-20.00).
- W każdy piątek zajęcia plastyczne (16.00).
- Klub Seniora zaprasza w czwartki (14.00-16.00).

PrzecieszynPrzecieszynPrzecieszynPrzecieszynPrzecieszyn
Świetlica zaprasza: wtorki, piątki (14.00-16.00)
28.06-9.07 „Wakacje w świetlicy ”. W progra-

mie: wycieczki, spotkania integracyjne z kolegami
z innych placówek, wyjście na basen, warsztaty ce-
ramiczne; szczegóły na plakatach.

Biblioteka zaprasza na  kolejne spotkanie „Roz-
czytaj swoje dziecko z Julkiem i Julką”; szczegóły
na plakatach.

- Spotkania zespołu „Przecieszynianki” - wtorki
(17.00).

- Spotkania Huraganu Babskiego - czwartki (17.00).
- Nordic walking - wtorki i piątki (19.00).

JawiszowiceJawiszowiceJawiszowiceJawiszowiceJawiszowice
01.06 ,,Dzień Dziecka na sportowo - zabawnie

i zdrowo”.
08.06 ,,Wędrówka do krainy bajek” - zajęcia dla

przedszkolaków.
15.06 ,,Najpiękniejszy zakątek mojej wsi” -

warsztaty plastyczne dla dzieci pod okiem artysty
malarza z Jawiszowic.

Od 28.06 świetlica zaprasza na ,,Wakacje ze
świetlicą w Jawiszowicach” - w programie m.in. wy-
jazd na basen, spotkania międzyplacówkowe, gry
i zabawy świetlicowe, zajęcia plastyczne, zabawy
plenerowe, wycieczki turystyczne - zapisy do 24.06.
Szczegóły na plakatach i w świetlicy.

SkidziñSkidziñSkidziñSkidziñSkidziñ
01.06 „Dzień Dziecka w Balonlandii” (8.00)
12.06 Wyjazd do Wesołego Miasteczka w Cho-

rzowie. Szczegóły na plakatach
Od 28.06 do 09.07 „Wakacje z Domem Ludowym”.

Szczegóły na plakatach
Środy - próby i spotkania okolicznościowe zespo-

łu Skidzinianie (19.00)

08-10.06.2010
godz. 17.00 DISCO ROBAKI
godz. 18.30 KSIĄŻĘ PERSJI: PIASKI CZASU - cyfra
godz. 20.30 SEKS W WIELKIM MIEŚCIE
11-13.06.2010
godz. 18.00 DISCO ROBAKI
godz. 20.00 ZAKOCHANY NOWY JORK (USA, 15)
14.06 nieczynne
15-17.06.2010
godz. 18.00 DISCO ROBAKI
godz. 20.00 ZAKOCHANY NOWY JORK (USA, 15)
18.06.2010
godz. 19.00 MADAME BUTTERFLY -  cyfra retransmi-
sja z Metropolitan Opera
19.06-09.07 nieczynne

PROPOZYCJE WAKACYJNE
Lipiec:  Shrek 4 3D, Toy Story 3 3D, Koncert U2 3D,
Saga Zmierzch: Zaćmienie

Repertuar
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Mamlas Plac, czyli podwórko zapomnianych zabaw

Brzeszczañska pere³ka

Stara Kolonia

Czêœæ obchodów tegorocznych XII Ma³o-
polskich Dni Dziedzictwa Kulturowego Ma³o-
polski Instytut Kultury zorganizowa³ na Sta-
rej Kolonii w Brzeszczach. Partnerem MIK by³
Urz¹d Gminy w Brzeszczach, Oœrodek Kultu-
ry w Brzeszczach a tak¿e Kompania Wêglowa
SA Kopalnia Wêgla Kamiennego Brzeszcze.
Górnicze osiedle zwiedzili zarówno turyœci spo-
za naszej gminy, jak i jej mieszkañcy.

Ma³opolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego
to jedno z najwiêkszych, cyklicznych wydarzeñ
ukazuj¹cych i promuj¹cych bogactwo kulturowe
Ma³opolski. Ka¿dego roku daj¹ niepowtarzaln¹
okazjê zwiedzenia interesuj¹cych, czasem ma³o
znanych i na co dzieñ niedostêpnych zabytków.
Przez dwa majowe dni (15 i 16.05.) turyœci zoba-
czyli z bliska pa³ace, muzea, koœcio³y, klasztory,
wiekowe ogrody, stare
nekropolie, zabytki bu-
downictwa regionalne-
go oraz sztuki ludowej.
Dodatkowo podczas tej
imprezy zaprezentowa-
no brzeszczañsk¹ Star¹
Koloniê.

- MDDK s¹ co-
roczn¹ inicjatyw¹, pod-
czas której staramy siê
pokazaæ mieszkañcom
kilkanaœcie zabytków
Ma³opolski, tych nie-
oczywistych, jak Stara Kolonia - mówi Anna Mio-
dyñska z MIK. - Temu wydarzeniu towarzyszy
oczywiœcie bardzo du¿a kampania reklamowa, bo
jest to przecie¿ ogromne przedsiêwziêcie.

Zorganizowano cztery trasy: krakowsk¹, pó³-
nocno-wschodni¹, spisk¹ i zachodni¹. Na szlaku
zachodniej znalaz³o siê „Osiedle domów górni-
czych - Stara Kolonia” w Brzeszczach.

- Mimo niesprzyjaj¹cej pogody uda³o
siê zorganizowaæ bardzo udane œwiêto
Starej Kolonii - mówi³a Ma³gorzata Wój-
cik, dyrektor OK Brzeszcze. - W deszczo-
wy dzieñ przyby³o wielu turystów z Ma-
³opolski, nawi¹za³y siê nowe relacje i przy-
jaŸnie. Na pewno w przysz³oœci zreali-
zujemy kilka kolejnych przedsiêwziêæ
z mieszkañcami tego osiedla.

Goœci po Starej Kolonii oprowadzali
przewodnicy - mieszkañcy naszej Gminy:
Zygmunt Forycki, Izabela Pochopieñ,
Micha³ Jarnot. Tylko w grupach zorgani-
zowanych odwiedzi³o Star¹ Koloniê 250
osób s³uchaj¹c ciekawych historyjek do-
tycz¹cych tego miejsca.

 - Stara Kolonia jest chyba pierwszym
zbiorowiskiem budynków w tym regionie,
wybudowanym w 1906 r. - mówi³ Zyg-
munt Forycki. Powsta³o coœ, co mia³o zal¹¿ki
miejskiej zabudowy. Kopalnia ju¿ funkcjonowa-
³a, bo uruchomiono j¹ w 1903 r. - Ludzie poszu-
kuj¹cy pracy zaczêli przyje¿d¿aæ do Brzeszcz.
Sprowadzano g³ównie doœwiadczonych fachow-
ców z Jaworzna i Karviny.

Na osiedlu pozostali mieszkañcy równie¿
udzielali informacji o tym miejscu, a raczej wspo-
minali minione lata.

- Mieszkam tu od urodzenia, czyli od 30 lat -
mówi³a Marta Szatan. - Dawniej by³o weselej,
ludzie spotykali siê, integrowali, co tydzieñ or-
ganizowano zabawy lub ogniska. Dzisiaj najwiêk-
szym problemem jest brak osiedlowego placu za-
baw dla dzieci.

Turyœci dowiedzieli siê te¿ m.in. o szopkach
murowanych znajduj¹cych siê obok bloków.
W nich umieszczone by³y  pralnie i  piece do pie-
czenia chleba wspólne dla mieszkañców jednego
bloku. Mo¿na tam by³o te¿ zagrzaæ wodê do k¹-
pieli, a jaka¿ to by³a frajda - sobotnia k¹piel
wszystkich dzieci.

Dzieci zaproszono na podwórko zapomnia-
nych zabaw pod nazw¹ Mamlas Plac  (historycz-
ny mamlas plac znany starszym  mieszkañcom
Brzeszcz znajdowa³ siê w miejscu, gdzie dziœ jest
parking Powiatowego Zespo³u Nr 6 w Brzesz-

czach). Dzieci gra³y
tam np. w kapsle, ska-
ka³y na skakance, to-
czy³y na patyku rafki
rowerowe.

Atrakcj¹ dla odwie-
dzaj¹cych by³a niesa-
mowita atmosfera, spo-
kój, klimat ca³ego Osie-
dla. Dziêkowali gospo-
darzom za przyjêcie,
serdecznoœæ, za to, ¿e
udostêpnili do obejrze-
nia w³asne mieszkania

i ogródki przydomowe. Na szopkach zawieszona
zosta³a galeria fotograficzna, przedstawiaj¹ca uro-
kliwe zak¹tki osiedla. To nowatorskie spojrzenie
zachwyci³o nie tylko goœci, ale nawet samych
mieszkañców.

Mówi¹c o Starej Kolonii myœli siê o budyn-
kach, ich otoczeniu oraz wyposa¿eniu, które sta-

nowi¹ o historii Brzeszcz i kopalni. Z drugiej stro-
ny z tym materialnym dziedzictwem ³¹czy siê
dziedzictwo duchowe i obyczajowe, bo Stara
Kolonia to przede wszystkim ludzie.

- Wa¿ne, ¿eby przy organizacji MDDK mieæ
partnerów - t³umaczy Anna Miodyñska. - Naszym
w Brzeszczach by³ Oœrodek Kultury. To pracow-
nicy wykonali ogrom pracy, jak np. kontakty ze
spo³ecznoœci¹ Starej Kolonii.

W ramach MDDK turyœci mieli wyj¹tkow¹
okazjê zwiedziæ cechowniê KWK „Brzeszcze-
Silesia”. Odœwiêtnie ubrani górnicy oprowa-
dzali grupy. Opowiadali o tym jak wygl¹da³a
ich praca kiedyœ, a jak wygl¹da dziœ. Na do-
wód tych s³ów goœcie mogli obejrzeæ niezwy-
kle interesuj¹c¹  ekspozycjê zdjêæ pochodz¹-
cych z archiwalnych zbiorów kopalni oraz fo-
tografie wspó³czesne. Zachwytom nie by³o
koñca. Wyœwietlono równie¿ ciekawe filmy.
Na szczególn¹ uwagê zas³ugiwa³ propagandowy
film wyprodukowany przez Niemców w 1941 r.

W sobotni wieczór do budynku, w którym
w latach 60. XX w. dzia³a³ Przyzak³adowy
Dom Kultury Kopalni „Brzeszcze” zaproszo-
no chêtnych (wyj¹tkowo równie¿ panów) do
udzia³u w Brzeszczañskiej Babskiej Biesia-
dzie. Znana wszystkim mieszkañcom Rotun-
da s³ynê³a kiedyœ z barbórkowych balów oraz
prê¿nej dzia³alnoœci teatru amatorskiego i œwie-
tlicy. Podczas biesiady na goœci czeka³o spo-
ro atrakcji. Na pocz¹tku wyk³ad zatytu³owa-
ny „O roli kobiet w tradycyjnych spo³eczno-
œciach górniczych” wyg³osi³a Alicja Skrudlik-
Pilch z Muzeum im. Aleksandra K³osiñskiego
w Kêtach. W dalszej czêœci panie z zespo³u
„Brzeszczanki” zaprezentowa³y wi¹zankê ro-
dzimych pieœni i tañców, a do wspólnej zaba-
wy przygrywa³a kapela „Zasole”. Goœci zapro-
szono na tradycyjny obiad brzeszczañski - ko-
tlet schabowy z koœci¹ podawany z ziemnia-
kami i kapust¹ zasma¿an¹.

Anna Malinowska: „Ludzie dorabiali sobie,
zbieraj¹c wêgiel na ha³dzie. Mo¿na by³o doœæ

du¿o uzbieraæ, pod warunkiem, ¿e siê
reagowa³o na zawo³anie: uwaga za-
³¹czaj¹! Bo wtedy spada³y kawa³ki
ska³ z taœmy, która transportowa³a je
z kopalni.”

Wanda P³u¿ek: „Na jeden dom
wypada³a jedna pralnia, równocze-
œnie bêd¹ca ³aŸni¹. Obok pralni by³
piec piekarniczy, mo¿na by³o upiec
chleb i placki. W pralni by³ wbudo-
wany piec, kocio³ do grzania wody.
By³ on tak du¿y, ¿e mo¿na w nim by³o
grzaæ wodê dla trzech osób jednocze-
œnie. Koryto mia³o taki klin, który trze-
ba by³o wybiæ, ¿eby wylaæ wodê. K¹-
piel w drewnianym korycie to by³a
pe³nia szczêœcia.”

Jerzy Nycz: „Pierwsze pieni¹dze
na kopalni zarobi³em, ¿eby siê ubraæ. Jecha³o siê
do Bielska, kupowa³o p³ótno ¿aglowe i farbowa-
³o siê na czarno. Z tego szy³o siê spodnie - jakie
to by³o twarde! Ale te¿ najmodniejsze. I buty -
bitelsówy z szerokim szpicem. Koszula z ¿abo-
tem i marynarka w kratkê. ¯ycie by³o piêkne!”

Boles³aw Biela: „Na dole bywa³o niebez-
piecznie. Pracowa³em w elitarnym oddziale

Wspomnienia
mieszkañców...

Mariola BartelMariola BartelMariola BartelMariola BartelMariola Bartel
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PARADA TALENTÓW
12 czerwca, godz. 15.00 (sala widowiskowa OK)
Konkurs na największą indywidualność artystyczną Brzeszcz organizowany

w ramach obchodów Dnia Dziecka.
Organizatorzy: OK Brzeszcze, SO nr 1, Gimnazjum nr 2, SP w Jawiszowicach,

Centrum Wolontariatu, Grupa Charytatywni.
Sponsor: Kusadasi Kebap Bar

LIRYCZNY WIECZÓR W OGRODZIE SZTUKI
13 czerwca, godz. 17.00 (Brzeszcze - ogrody plebańskie przy parafii św. Urba-

na) - szczegóły w ramce poniżej

KONCERT ORKIESTRY I CHÓRU Z PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ
W OŚWIĘCIMIU

15 czerwca, godz.10.00 i 11.00 (sala widowiskowa OK)
Wstęp bezpłatny.

POPISY NAUKI GRY NA INSTRUMENTACH „METRUM”
25 czerwca, godz.16.00 (sala widowiskowa)

WAKACYJNA SZTAFETA KULTURALNA
28 czerwca do 2 lipca, godz.10.00-14.00 (OK)
„Plastyczne cuda i różności dla małych i większych gości”
Zapraszamy uczestników w wieku 8 - 13 lat.
Ilość miejsc ograniczona. Koszt - 30 zł.

10 JUBILEUSZOWA - BIESIADA Z PIOSENKĄ
10 lipca (Brzeszcze - Lipki)
W programie: sprawnościowy tor przeszkód z nagrodami zorganizowany przez

młodzieżową drużynę OSP Brzeszcze, występ kapeli Zasolanie, Brynioki, prezenta-
cja zespołów oraz festyn.

Wystawy:
11 czerwca, godz. 17.00
Wernisaż wystawy prac plastycznych Joanny Kozłowskiej i Pawła Kozłowskiego

DNI GMINY BRZESZCZE:

METROPOLITAN OPERA W BRZESZCZACH
18 czerwca, godz.19.00 (Kino „Wisła”)
Madame Butterfly - Giacomo Pucciniego, retransmisja z Metropolitan Opera.
Bilet: 30 zł.

IX GMINNY RODZINNY RAJD ROWEROWY
26 czerwca, godz.12.30
Program:
12.30 - przyjmowanie zapisów i sprzedaż pakietów w miejscu startu na terenie

stadionu KS „Górnik” w Brzeszczach, ul. Ofiar Oświęcimia
13.45 - START - wyjazd na trasę;
ok. godz. 15.30 - META, finał, wydawanie posiłków na terenie stadionu KS „Gór-

nik”w Brzeszczach, ul. Ofiar Oświęcimia
Sprzedaż pakietów startowych w Ośrodku Kultury w Brzeszczach od 14

czerwca br.
Cena pakietu: 10 zł.
Rajd pod patronatem Burmistrza Brzeszcz.

CZERWIEC AKTYWNYCH SPOŁECZNOŚCI
27 czerwca godz.16.00
Ogólnopolska kampania promująca obywatelskie działania na rzecz rozwoju

społeczności lokalnych pod hasłem JAK DOBRZE MIEĆ SĄSIADA.

Kalendarium
przedsiêwziêæ
w czerwcu

W imieniu mieszkañców Starej
Kolonii pragniemy gor¹co podziê-
kowaæ: Ma³opolskiemu Instytutowi
Kultury w Krakowie, Oœrodkowi
Kultury w Brzeszczach, Samorz¹do-
wi Mieszkañców Nr 4 w Brzesz-
czach, Pañstwu Anecie i Piotrowi
Zaj¹com oraz Panu Romanowi Cie-
kotowi za mo¿liwoœæ przyjêcia go-
œci bior¹cych udzia³ w XII Ma³opol-

W programie: zatañczmy walca z kwiatami - wystawa, kier-
masz roœlin ogrodowych, kompozycji kwiatowych; daj siê
uwieœæ ogrodowym smakom - degustacja potraw i napojów; ar-
tystyczna radoœæ tworzenia - malowanie motywów kwiatowych
oraz sztuka uk³adania bukietów; kwiatowe impresje - kolekcja
zachwycaj¹cych, najpiêkniejszych, pachn¹cych obrazów, wy-
stawa malarstwa plastyków amatorów; muzyka w ogrodzie -
koncert kwartetu smyczkowego; poezja po zmierzchu - monta¿
s³owno- muzyczny; moje myœli w ogrodzie zaklête - pokon-
kursowa projekcja prezentacji multimedialnych wynikaj¹cych
z zachwytu i refleksji nad piêknem ogrodu.

Zapraszamy na drug¹ edycjê imprezy
w ramach Œwiêta Ogrodów

„Liryczny wieczór w ogrodzie sztuki”.

Oœrodek Kultury w Brzeszczach - partner MIK, dziêkujê za pomoc
w zorganizowaniu Ma³opolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego: mieszkañ-
com Starej Kolonii za zaanga¿owanie i ¿yczliwoœæ; Annie Malinowskiej,
Wandzie P³u¿ek, Jerzemu Nyczowi i Boles³awowi Bieli za podzielenie siê
wspomnieniami o Osiedlu oraz Stra¿y Miejskiej, Policji, Agencji Komunal-
nej, Urzêdowi Gminy, Kompanii Wêglowej SA Kopalni Wêgla Kamien-
nego Brzeszcze, Samorz¹dowi Os. nr 4 i Fundacji Pomocy Spo³ecznej
w Brzeszczach.

Barbara GórskaBarbara GórskaBarbara GórskaBarbara GórskaBarbara Górska
Justyna TJustyna TJustyna TJustyna TJustyna Tobiaszobiaszobiaszobiaszobiasz

Podziêkowanie

Podziêkowanie

Mieszkañcy Starej Kolonii opowiadali o swoim Osiedlu

skich Dniach Dziedzictwa Kulturo-
wego, za pomoc w przygotowaniu
degustacji potraw lokalnych.

Mamy nadziejê, ¿e zaintereso-
wanie turystów i  mieszkañców
Brzeszcz naszym Osiedlem stanie
siê pocz¹tkiem zorganizowania wy-
marzonego placu zabaw dla dzieci

Dziêkujemy

³¹cznoœciowym w kopalni: pod³¹-
czanie telefonów i sygnalizacji szy-
bowej. Raz klêczê i naprawiam te-
lefon, a za mn¹ „kopido³y” szyny
wyci¹gaj¹, bo likwidowali œcianê.
Nie zauwa¿yli, ¿e ja tam ten telefon
naprawiam. I ja patrzê, a mi tu szy-

na pod pach¹ wychodzi, bo siê za-
czê³a zsuwaæ z pancernika. Do-
brze, ¿e mi pod pach¹ ta szyna
przesz³a, bo mog³a mnie do œcia-
ny przygwoŸdziæ. Jak to zobaczyli
górnicy, to w krzyk: k... telefonistê
by my zabili!”
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Wiemy, ¿e gdy my informowaliœmy Trzciniec,
OSP Dankowice ju¿ o 3.30 informowa³a miesz-
kañców ulicy Janowiec o mo¿liwoœci przerwania
wa³u. My tam mamy bardzo p³ynne granice.

Zdenerwowana Renata Dziewi¹tka, miesz-
kanka Janowca opowiada, ¿e z niedzieli na po-
niedzia³ek nad ranem zadzwoni³a do niej siostra.
Mówi³a, ¿e ca³y Kaniówek ewakuowany. Zdzi-
wiona krzycza³a, co tam jeszcze robi, przecie¿
idzie du¿a woda.

- Mieszkamy na pograniczu Jawiszowic z Dan-
kowicami, na takim przysió³ku, z tego wynikaj¹
niedoinformowania - mówi Renata Dziewi¹tka. -
Mam ¿al, ¿e nikt nie powiedzia³, ¿e trzeba siê ewa-
kuowaæ. S¹siadka mówi³a, ¿e u niej stra¿acy byli,
a do mnie nie przyszli. W takiej sytuacji to ich
obowi¹zek. Widzia³am wieczorem, ¿e coœ siê dzie-
je na wa³ach, stra¿e jeŸdzi³y, ale nieraz by³a po-
wódŸ i zawsze przyje¿d¿ali stra¿acy i nas infor-
mowali. Krzyczeliœmy wtedy jedni na drugich,
¿eby uciekaæ, bo bêdzie zalewaæ.

Na drugi dzieñ pani Renata wróci³a po lekar-
stwa, bo w tym amoku zapomnia³a ich zabraæ.
wskazywa³a którêdy p³yn¹æ, bo wiedzia³a, gdzie
jest wyrwa w wale, gdzie miêdzy posesjami prze-
biegaj¹ p³oty. Jednym s³owem kierowa³a jak prze-
p³yn¹æ, ¿eby siê nie nadziaæ na nie.

- Okaza³o siê, ¿e jeszcze w domach byli lu-
dzie. Ewakuowaliœmy Kazia Sojkê, siedzia³ ju¿
na strychu - mówi³a Renata Dziewi¹tka. - Braci
Kazia i Stasia Mareckich nie zabraliœmy, nie
chcieli opuœciæ domu. Stra¿acy dowozili im ¿yw-
noœæ i wodê.

Pani Renata opowiada, ¿e nie wytrzyma³y
wa³y remontowane raptem rok temu. A napór
wody wytrzyma³ ma³y, niewzmocniony pod-
czas remontu kawa³ek. Od strony Dankowic
prace nadzoruj¹ s³u¿by œl¹skie, a od naszej
s³u¿by ma³opolskie.

- Problemem w gospodarce wodnej jest, ¿e kto
inny zarz¹dza ciekami wodnymi, czyli rzekami, a kto
inny wa³ami - t³umaczy W³oszek. - Gdyby by³o
inaczej zarz¹dcom po stronach œl¹skiej i ma³opol-
skiej ³atwiej by³oby siê dogadaæ, nie dosz³oby do
takich rozmiarów tragedii. Wa³y po stronie œl¹skiej
s¹ wy¿sze, a u nas ni¿sze. Woda zamiast rozlaæ siê
równo w obie strony, wyla³a na nasz¹. W Ma³o-
polsce ciekami wodnymi, czyli rzekami zarz¹dza
Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej, podzie-
lony terytorialnie. Wa³ami zaœ Ma³opolski Zarz¹d
Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Krakowie.

 - Normalnie Wis³¹ p³ynie (zrzut) 20 m3/s, nam
p³ynê³o 240 m3/s, a by³o zagro¿enie, ¿e mo¿e p³y-
n¹æ 400 m3/s. Nikt nie by³ w stanie powiedzieæ
jak zachowaj¹ siê wa³y, gdzie woda pop³ynie -
t³umaczy burmistrz Jankowska. - Podobnie rzecz
wygl¹da³a na Sole. Dostaliœmy informacjê, ¿e
zapora w Czañcu bêdzie rzuca³a 720 m3/s, a bywa
i tak, ¿e zrzuca tylko 6 m3/s. A jeszcze musimy
wzi¹æ pod uwagê, ¿e oprócz zrzutów ze zbiorni-
ków, s¹ dop³ywy do Wis³y i So³y. Rowy, cieki
wodne, które na-
raz wezbra³y,
zamieni³y siê
w niebezpieczne
nurty. W ‘97 r.
stan wody na
Wiœle wynosi³
745 cm, a jaki
by³ faktyczny
w tym roku, nie
wiemy, bo skali
na wodowska-
zie (850 cm) za-
brak³o.

Tragedia nie
oszczêdzi³a rów-
nie¿ w³aœcicieli
60-hektarowego gospodarstwa rybackiego Aleksan-
dry i S³awomira Krausów. Ma³¿eñstwo od 15 lat
prowadzi swój biznes. Przez tegoroczn¹, majow¹
powódŸ stracili jedyny, roczny dochód na ¿ycie.

- Ju¿ w niedzielê wieczorem widzieliœmy, co
siê dzieje. Ca³y czas chodziliœmy po wa³ach, mie-
liœmy œci¹gaæ ludzi, ¿eby uk³adaæ worki z pia-

skiem, ale wiceburmistrz W³o-
szek by³ nas poinformowaæ, ¿e
woda podnosi siê w takim
tempie, ¿e nie mo¿na ryzyko-
waæ ¿ycia - wspomina Alek-
sandra Kraus. - W nocy rze-
czywiœcie woda w Wiœle szyb-
ko siê podnosi³a. Z niedzieli
na poniedzia³ek o 3-ciej nasze
stawy by³y ca³kowicie zalane.
Woda przekroczy³a koronê
wa³u o metr na ca³ej d³ugo-
œci zabieraj¹c nam wszyst-
ko ze stawów. W tym roku
wpuœciliœmy do stawu 15 ton
obsady, by³y to kroczki 30-
dekowe. Z tych ryb mieliœmy
na³owiæ ok. 75 ton karpia,

amura, to³pygi i mieæ na zarybienie stawów
w przysz³ym sezonie, no
i na ¿ycie na ca³y rok. Nasze
stawy wodê przyjmowa³y
przez 3 godziny, a potem po-
sz³o na okoliczne domy. Stra-
ciliœmy wszystko, a w grud-
niu mamy do sp³aty kredyty.

Krausowie dom i zabu-
dowania gospodarcze mieli
ubezpieczone. Stawów jednak
¿aden ubezpieczyciel nie chce
ubezpieczaæ, bo nie s¹ wci¹-
gniête do podstawowych
ubezpieczeñ dla rolników, bo
hodowla jest ryzykowna.
Mimo zabezpieczeñ Krausom
zala³o te¿ silosy ze zbo¿em, ja-

kieœ100 ton. ̄ eby tego nie straciæ musz¹ oddaæ zbo-
¿e do suszenia, za 1 tonê trzeba zap³aciæ 100 z³.

U pañstwa Genowefy i Stanis³awa Pastusz-
ków powódŸ wiêkszych szkód nie wyrz¹dzi³a. Ich
zabudowania po³o¿one s¹ najwy¿ej na JaŸniku,
woda wiêc przysz³a najpóŸniej. W niepokoju po-
zostawali ju¿ od godziny 2.00 w nocy z niedzieli
na poniedzia³ek. To wtedy do nich dotar³ so³tys
z informacj¹, ¿e trzeba siê bêdzie ewakuowaæ.
Okaza³o siê, ¿e to rejony Janowca i Kaniówka

najbardziej by³y
zagro¿one, bo tam
przela³o wa³. Do
ewakuacji z in-
wentarzem zmu-
szeni byli we wto-
rek. A mieli co
wywoziæ: 6 by-
ków, 2 cielêta,
maciorê, 11 pro-
si¹t i konia. Do-
bytek trafi³ do
dobrych znajo-
mych, na ulicê
Pocztow¹ do pañ-
stwa Galochów.

Z a b e z p i e -
czyæ jednak trzeba by³o ca³y dobytek. Jak tylko
kto móg³ pomaga³, ludzie bardzo siê anga¿owali.
Potrzebne, jak wszêdzie, by³y piasek i worki.

- Dzwoniliœmy do sztabu do Stra¿y Miejskiej
po worki, ale nie mia³ ich kto przywieŸæ - mówi
Genowefa Pastuszka. - Córka z kuzynk¹ pojecha-
³y po nie, by³a mowa o 100 sztukach, ale stra¿nik
wyda³ ich tylko 50.

- Faktycznie limitowaliœmy worki, z uwagi
na niema³¹ iloœæ gospodarstw, które trzeba by³o
zabezpieczyæ. Dy¿urny wed³ug stanu magazyno-
wego musia³ podj¹æ trudn¹ decyzjê i wyda³ tylko
50 sztuk - t³umaczy komendant Stra¿y Miejskiej
Krzysztof Tokarz. - Sytuacja na pewno by³a
stresuj¹ca dla wszystkich, bo nagle fala na Wiœle
nam siê podnios³a i grozi³o nam zalanie kolejnych
kilkuset gospodarstw.

Z powodzi¹ zmagali siê nie tylko ludzie
mieszkaj¹cy na JaŸniku i Janowcu. Wielka woda,
jak nigdy dot¹d, nawiedzi³a wschodnie so³ectwa
gminy: Zasole, Skidziñ, Wilczkowie. W tym ostat-
nim przysz³a nie tylko od So³y, tam wyla³ rów-
nie¿, zreszt¹ nie pierwszy raz, Ró¿any Potok.
Domy przy ulicach Kolonia, R¹czki i £¹kowa
oraz po obu stronach ulicy Oœwiêcimskiej
ucierpia³y najbardziej.

Do domów przy ul. Kolonia dotrzeæ mo¿na by³o tylko ³odziami

Renata Dziewi¹tka jedynie na pontonie, ze stra¿akami, mog³a dotrzeæ do
zalanego domu

(ci¹g dalszy ze str. 1)
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- W akcji informacyjnej prosiliœmy o po-
moc so³tysów i niektórych mieszkañców
Wilczkowic, Skidzinia, Zasola, bo trzeba by³o
uprzedziæ du¿¹ iloœæ osób - mówi burmistrz. -
Podjêliœmy decyzjê, ¿e lepszy bêdzie odbiór
przez osobiste dotarcie do ka¿dego, a nie g³o-
szenie przez tuby. Nie chcieliœmy spowodo-
waæ paniki. Mnóstwo ludzi w gminie i tak nie
wierzy³o w zalanie. Przytaczali rok ’97 i mó-
wili, ¿e woda siê zatrzyma.

Wielka woda dla jednych jest ogrom-
nym nieszczêœciem, a dla innych sta³a siê
atrakcj¹. Wszêdzie by³o pe³no gapiów.
Nierzadko przeszkadzali w ewakuacji, ta-
mowali ruch. Ktoœ filmowa³, ktoœ robi³
zdjêcia. Postawionych znaków nikt nie
respektowa³. W Wilczkowicach Stra¿
Miejska obserwowa³a sytuacjê u wylotu
ulic Starowiejskiej do Oœwiêcimskiej go
godz. 22.30.

- Pytaliœmy stra¿ników czy nas zale-
je, oni nam na to, ¿e nic z tego nie bêdzie
- mówi Adam Zaj¹c z Wilczkowic. - A o 23.00
od strony So³y przysz³a woda. Nie by³o
jak z domu uciekaæ. Do s¹siada wyrwali-
œmy p³ot i tam przepchaliœmy auta. Piasek do
wsi przywieŸli, jak by³o ju¿ za póŸno. U mnie
woda siêga³a czwartego stopnia schodu. Na
szczêœcie dosta³a siê tylko do piwnicy, ale w bu-
dynku gospodarczym zala³o wszystko. Kury
siê potopi³y, nowa kosiarka do wyrzucenia,
piec do centralnego do wymiany.

W s¹siedztwie, u rodziny Czopków sytu-
acja prawie taka sama. Gdyby s¹siedzi poza-

mykali przed Czopkami swoje posesje, do-
mownicy nie wydostaliby siê z budynku. Ludzie
w obliczu niebezpieczeñstwa solidaryzuj¹ siê.

- Mielismy zalane wejœcie do domu - mówi
Rafa³ Czopek. - Tata jest inwalid¹, staw biodro-
wy ma do wymiany. Na wizytê do lekarza, wy-
prowadzaliœmy go przez okno, po drabinie. Ka¿-
dy krok to niesamowity ból. Dalej trzeba go by³o
przetransportowaæ ³ódk¹.

Rafa³ Czopek uwa¿a, ¿e zaistnia³a sytuacja
jest konsekwencj¹ zaniedbañ po 1997 r. Mówi,
¿e wtedy woda równie¿ przysz³a od strony Raj-
ska, wa³ przerwa³o lub przela³o na wysokoœci fa-
bryki domów, ale woda siê cofa³a. Zbiornik wêd-
karski „Sazan” by³ du¿o ni¿ej od wsi i przej¹³ tê
wodê. Przez 13 lat teren Wilczkowic mocno osiad³
wskutek eksploatacji prowadzonej przez kopal-
niê i woda teraz wdar³a siê do so³ectwa.

- Na zebraniach wiejskich burmistrz wraz
z radnymi zapewniali, ¿e So³a do wsi nie wejdzie
- opowiada pan Rafa³. - Mówili, ¿e wed³ug pro-
gnoz hydrologicznych z instytutu w Krakowie
So³a nam nie zagra¿a. Kopalnia pod nami fedru-
je, wko³o s¹ ¿wirownie. Nie mam nic przeciwko
wydobyciu, bo sam, jak wiêkszoœæ mieszkañców
naszej gminy, pracujê w kopalni, ale zak³ad od-
prowadza œrodki do gminy z tytu³u eksploatacji

i uwa¿am, ¿e szkody powinny byæ likwido-
wane g³ównie na tym terenie, pod którym
kopalnia wydobywa wêgiel.

W Wiczkowicach wyla³ te¿ Potok Ró-
¿any i bardzo szybko osi¹gn¹³ poziom So³y.
Nie ma siê co dziwiæ, bo potok w przed³u¿e-
niu, tzw. Wrotnówka, ma zlewnie a¿ od Wi-
lamowic i sukcesywnie zbiera³ wylan¹ wszê-
dzie wodê. Sztab Kryzysowy w porozumieniu
z w³aœcicielem ¿wirowni w Przecieszynie
podj¹³ decyzjê o przekopaniu grobli na Poto-
ku Ró¿anym. Dziêki temu wyrobisko przyjê³o
du¿e iloœci wody. W rezultacie operacja ta da³a
8 godzin czasu mieszkañcom Wilczkowic na
przygotowanie siê do ewakuacji.

S¹siad Czopków Jan Ligus mówi, ¿e jego
teœciowa nie pamiêta takiej powodzi, a ma ju¿ 92-
lata. Podobnie 84-letni Jerzy Adamiec z JaŸnika.
Do jego posesji, podczas tzw. powodzi stulecia
z 1997 r., woda z Wis³y nie wdar³a siê, dotar³a
tylko do granic ogrodzenia. Ojciec Adama Zaj¹-
ca opowiada, ¿e Wilczkowice przed wojn¹ nawie-
dzi³a te¿ taka woda jak ta teraz.

Pompowanie wody z piwnic i gara¿y podczas i po powodzi by³o norm¹

(ci¹g dalszy na str. 15)
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Ruszy³a IX edycja Lokalnego Funduszu
Stypendialnego „Równe szanse wszystkim
dzieciom” przy Fundacji Pomocy Spo³ecznej
w Brzeszczach.

Program s³u¿y wspieraniu uzdolnionej m³o-
dzie¿y szkó³ podstawowych, gimnazjów, szkó³
œrednich oraz studentów, z gminy Brzeszcze, na
sta³e zameldowanych w gminie Brzeszcze.

Regulamin przyznawania stypendiów oraz
informacje dodatkowe dotycz¹ce nowej edycji
znajduje siê na stronie internetowej Fundacji Po-
mocy Spo³ecznej pod adresem: www.republi-
ka.pl/fundacjabrzeszcze.

Studenci i uczniowie szkó³ œrednich ubiega-
j¹cy siê o wsparcie w ramach Lokalnego Fundu-
szu Stypendialnego, druki zg³oszeniowe mog¹
pobraæ ze strony internetowej Fundacji Pomocy
Spo³ecznej, jak równie¿ w siedzibie Fundacji przy
ul. Koœciuszki 4 w Brzeszczach, od poniedzia³ku
do pi¹tku, w godz. 8.00-16.00.

Dla uczniów szkó³ podstawowych oraz gim-
nazjów druki zg³oszeniowe dostêpne bêd¹ za po-
œrednictwem pedagogów szkolnych.

Technik logistyk otrzyma³ drugie wyró¿-
nienie nadane przez Akademie Techniczno Hu-
manistyczn¹ w Bielsku Bia³ej. Wczeœniej zo-
sta³ wyró¿niony przez Wy¿sz¹ Szko³ê Logisty-
ki w Poznaniu, jako szko³a, która spe³nia
wszelkie standardy w nauczaniu z zakresu lo-
gistyki i spedycji.

Z akademickiego punktu widzenia mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e uczniowie klas technikum logistycz-
nego maj¹ wszelkie mo¿liwoœci zdobywania umie-
jêtnoœci teoretycznych jak i praktycznych. Szko³a
posiada patronaty i wspó³pracê z uczelniami wy-
¿szymi oraz z miêdzynarodowymi instytucjami
dzia³aj¹cymi w sferze logistyki i spedycji, do któ-
rych nale¿¹ DHL Express, UPS Polska, TNT
Express Worldwide i DB Schenker.

Na pozytywn¹ opiniê kszta³cenia w zawodzie
technik logistyk mia³o wp³yw wiele czynników,
a dyrekcja i nauczyciele  robi¹ naprawdê wszyst-
ko aby w jak najszerszym stopniu umo¿liwiæ przy-
sz³ym absolwentom dalszy rozwój w ich doros³ym
¿yciu. Organizacja wyk³adów i spotkañ nauko-
wych z pracownikami uczelni wy¿szych dla „lo-
gistyków”, wyjazdy zapoznawcze do firm logi-
stycznych - to tylko wstêp ich rozwoju jaki szko-
³a zapewnia swoim przysz³ym uczniom.

Akademia Techniczno Humanistyczna obej-
muj¹c patronatem nauczania uczniów w klasach

Szko³a Podstawowa w Jawiszowicach jest
jedn¹ z 630 szkó³ województwa ma³opolskie-
go zaanga¿owan¹ w realizacjê 3-etapowego
Projektu „Pierwsze uczniowskie doœwiadcze-
nia drog¹ do wiedzy”. Patronat naukowy nad
Projektem obj¹³ Instytut Pedagogiki Uniwer-
sytetu Jagielloñskiego. Projekt wspó³finanso-
wany jest przez Uniê Euro-
pejsk¹ w ramach Europejskie-
go Funduszu Spo³ecznego. Roz-
pocz¹³ siê pierwszego stycznia
2008 r. i zostanie zakoñczony
31 grudnia 2011 r.

Istot¹ Projektu jest wielo-
kierunkowe i wieloaspektowe
wspieranie rozwoju umys³owe-
go, emocjonalnego, spo³eczne-
go, fizycznego i motorycznego
uczniów rozpoczynaj¹cych na-
ukê szkoln¹, poprzez praktycz-
ne dzia³ania dzieci pod kierun-
kiem nauczyciela. Najwa¿niejszy
w Projekcie jest uczeñ - jego
ogólny rozwój. Nauczyciel - wy-
chowawca prowadzi 50 godzin zajêæ dodatko-
wych. Szko³a doposa¿ona zosta³a w interesuj¹ce
œrodki dydaktyczne.

Realizuj¹c II etap tego przedsiêwziêcia, kla-
sa I „a” oprócz dodatkowych zajêæ w szkole,
uczestniczy³a w wielu wycieczkach. W lutym
zwiedzi³a Muzeum Techniki i In¿ynierii w Kra-
kowie, gdzie bra³a udzia³ w warsztatach eduka-
cyjnych „W drukarni”. W marcu dzieci piek³y

bu³ki w Muzeum Chleba w Radzionkowie. W kwiet-
niu uczestniczy³y w zajêciach „Œwiate³ka na
niebie” organizowanych w Planetarium w Cho-
rzowie. Z najwiêksz¹ przyjemnoœci¹ obejrza-
³y w Gliwickim Teatrze Muzycznym „Hight
school musicall”. Interesuj¹ce spotkanie zatytu-
³owane „Wspomnienia z harcerskiego plecaka”

dla klasy pierwszej zorganizowa³y harcerki w œwie-
tlicy OSP w Jawiszowicach. Równie¿ Bibliote-
ka Publiczna w Brzeszczach zaprosi³a nas na zor-
ganizowane w ramach Projektu warsztaty „Pod-
ró¿ do Æwierælandu”.

Z ciekawoœci¹ dzieci zwiedzi³y gospodarstwo
rolne Pana Stanis³awa Korczyka w Jawiszowi-
cach. Zobaczy³y ptaki i ssaki hodowlane oraz
maszyny stare i nowe potrzebne do uprawy roli.

Na zajêciach plastycznych ró¿nymi technikami
uczniowie mogli zaprezentowaæ na papierze ota-
czaj¹cy œwiat we wszystkich porach roku. Spró-
bowali swoich si³ jako pisarze. Napisane wier-
sze i teksty literackie zaprezentowane na wy-
stawie ciekawi³y uczniów i rodziców. Pierwsze
aktorskie doœwiadczenia na scenie wypad³y zna-

komicie. Przygotowany kabare-
cik dla Seniorów Rodzin by³
œwietn¹ zabaw¹ i na d³ugo po-
zosta³ w pamiêci wszystkich
licznie przyby³ych goœci.

Na zakoñczenie swoich zajêæ
klasa I „a” przygotowuje pro-
gram artystyczny - „Rodzina na
dobre i na z³e”, na który zapro-
szeni zostali rodzice uczniów
bior¹cych udzia³ w Projekcie.
Szykuje siê dobra zabawa.

W naszym przedsiêwziêciu
towarzyszy³a nam zaprzyjaŸnio-
na klasa pierwsza ze Szko³y
Podstawowej z Oœwiêcimia.
Uczniowie ci odwiedzili nasz¹
szko³ê i razem z nami brali udzia³

we wspólnych wycieczkach edukacyjnych.
Koñcz¹c realizacjê II etapu Projektu

„Pierwsze uczniowskie doœwiadczenia drog¹
do wiedzy”, przekazujemy pozyskane œrodki
dydaktyczne kolejnej klasie, która kontynu-
owaæ bêdzie dzia³ania maj¹ce na celu rozwój
przysz³ych pierwszoklasistów.

technik logistyk, ma nadzieje, ¿e zasil¹ oni szere-
gi studentów, kszta³c¹c siê na ró¿nych kierunkach,
które im oferuje. PZ nr 6 mo¿e poszczyciæ siê jesz-
cze jednym bardzo wa¿nym projektem, który ma
byæ wdro¿ony w klasach technikum logistyczne-
go: „Wirtualne laboratoria - sukces innowacji”.
Uczelnia z Poznania wraz z firm¹ logistyczn¹ pla-
nuj¹ w ramach projektu stworzyæ innowacyjn¹
metodê kszta³cenia z wykorzystaniem zaawanso-
wanych technologii informacyjno-komunikacyj-
nych (TIK) w prowadzeniu laboratoriów zawo-
dowych w szko³ach ponadgimnazjalnych poprzez
opracowanie innowacyjnego narzêdzia kszta³ce-
nia - Wirtualne Laboratorium Logistyczno-Spe-
dycyjne i Magazynowe (wirtualne LLSiM).  

Wirtualne LLSiM przeznaczone bêdzie dla
kierunku kszta³cenia technik logistyk w ramach
zajêæ z zakresu laboratorium logistyczno-spedy-
cyjnego oraz laboratorium magazynowego. Do-
œwiadczenia ze stworzenia i uruchomienia wirtu-
alnego LLSiM pozwol¹ na opracowanie uniwer-
salnego, powszechnie dostêpnego i innowacyjne-
go modelu budowy Wirtualnych Laboratoriów dla
innych kierunków zawodowych oraz pomocnego
w dalszej karierze zawodowej.

Stypendia dla brzeszczan
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Pozytywna Opinia dla Technikum
Logistycznego w PZ nr 6

Pierwsze uczniowskie doœwiadczenia drog¹ do wiedzy
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Myœliwi z Ma³opolski i Œl¹ska dwa razy
w ci¹gu maja spotykali siê na zawodach strze-
leckich zorganizowanych przez brzeszczañskie
Ko³o £owieckie „Ryœ”.

Zawody odbywa³y siê  na strzelnicy myœliw-
skiej przy jawiszowskiej leœniczówce.

9 maja o Memoria³ œp. Eugeniusza Wawro, 28
zawodników z Ma³opolski i Œl¹ska, wœród nich jed-
na kobieta, strzela³o w szeœciu konkurencjach: ske-
et, trap, dzik, zaj¹c, rogacz-lis, ba¿ant (przeloty).

 Zawody punktowano w klasie mistrzowskiej,
powszechnej i dru¿ynowej. W klasie mistrzow-
skiej pierwsze trzy mprzeiejsca nale¿a³y kolejno
do Marka Maciejczyka (Kraków), Janusza Pude³-
ki i Micha³a Ficka (Zawoja). W powszechnej
1. miejsce zaj¹³ Dariusz Kawik (Bielsko-Bia-
³a), 2. Aleksander Dro¿d¿ (Rajcza), 3. S³awomir
Hes (Bielsko-Bia³a). Wœród pañ 1. lokata nale¿a-
³a do Ewy Kraski, nauczycielki ze Sosnowca. Dru-
¿ynowo najlepiej spisa³o siê Ko³o £owickie „G³u-
szec” z Rajczy (1292 punktów na 1500 mo¿li-
wych), przed K£ „Œlepowron” z Rudzicy ko³o
Bielska (1271 pkt) i K£ „Szarak” z Jerzmanowic
ko³o Krakowa (1270). Najlepszych pucharami
i dyplomami nagrodzi³o K£ „Ryœ”.

- Dziœ przy okazji zawodów wspominamy na-
szego kolegê Eugeniusza i oddajemy mu czeœæ -
mówi Jacek Wawro, prezes K£ „Ryœ”. - Odszed³
od nas w wieku 76 lat. Od 1956 r. nieprzerwanie

by³ cz³onkiem naszego Ko³a, pe³ni¹c wiele funk-
cji we w³adzach, w tym ³owczego Ko³a. Za szcze-
góln¹ dzia³alnoœæ zosta³ uhonorowany wieloma
odznaczeniami pañstwowymi i ³owieckimi, w tym
najwy¿szym odznaczeniem ³owieckim „Z³om”.
Posiada³ klasê mistrzowsk¹ strzelectwa myœliw-
skiego. Swoj¹ pasj¹ zarazi³ innych cz³onków Ko³a,

Po powodzi…

Kiedy woda opada, ludzie jak najszybciej chc¹
doprowadziæ domostwa do poprzedniego stanu.
Nie ka¿dy posiada pompê, a do gminnych kolej-
ka jest d³uga. Z wypompowywaniem wody te¿
nale¿y uwa¿aæ.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Oœwiêcimiu informuje, ¿e mieszkañcy zalanych
terenów powinni szczególnie uwa¿aæ wypom-
powuj¹c wodê na swoich posesjach, gdy¿
mog¹ nast¹piæ ruchy gruntu powoduj¹ce nie-
równomierne osiadanie budynku. A w³aœnie
wœród przyczyn, które mog¹ wywo³ywaæ taki
stan s¹ m.in. ró¿nego rodzaju klêski ¿ywio³o-
we, w tym powódŸ, ruchy wód gruntowych
i podmywanie fundamentów. Ludzie powin-
ni wiedzieæ, ¿e wypompowywanie wody z piw-
nic budynku, zw³aszcza przy du¿ej ró¿nicy
poziomu zwierciad³a wody na zewn¹trz ob-
rysu fundamentów i w piwnicach oraz braku
tzw. p³yty dennej, nie daje zamierzonego efek-
tu. Poziomy zwierciad³a wody wyrównuj¹ siê
wtedy, a nap³ywaj¹ca z zewn¹trz woda wy-
p³ukuje cz¹stki gruntu.

- Byliœmy we w³adaniu tego, czym dysponuj¹
nasze stra¿e, czyli miêliœmy 2 agregaty o du¿ej
wydajnoœci, kilkanaœcie pomp o wydajnoœci œred-
niej lub niskiej - mówi wiceburmistrz Brzeszcz. -
Wszystkie pracowa³y. W niedzielê uda³o nam siê
œci¹gn¹æ z Ma³opolskiego Zarz¹du Melioracji
i Urz¹dzeñ Wodnych 2 dodatkowe agregaty, czyli
ju¿ od pocz¹tku dysponowaliœmy 4. Jednak tu
mo¿emy mówiæ jedynie o zabezpieczeniu niecek
bezodp³ywowych, pokopalnianych, nie by³o
mowy o zabezpieczeniu terenu od strony rzek, bo
to jest nierealne, nie ma takich pomp.

Sztab Kryzysowy kierowa³ zapotrzebowanie
do Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Oœwiêcimiu
i sukcesywnie sp³ywa³y do naszej gminy pompy.

W sumie jeszcze 7. Na terenie gminy pracowa³o
wiêc 11 agregatów. Wraz z przesuwaj¹c¹ siê fal¹
powodziow¹ na pó³noc Polski PSP dyslokowa³o
kilka w inne miejsca. Do koñca maja na terenie
gminy pracowa³o 6 agregatów oraz inne mniejsze
pompy i sprzêt nale¿¹cy do Terenowej S³u¿by Ra-
towniczej w Brzeszczach.

Tak potrzebne na zalewiskach ³odzie dociera-
³y do Brzeszcz praktycznie z ca³ej Polski, m.in.
z Radomia, Bia³ej Podlaskiej, Soko³owa. Nie mo¿-

na nie wspomnieæ, ¿e do walki z powodzi¹ swoje
³odzie oddali równie¿ mieszkañcy naszej gminy.

Podejmowanie decyzji przez sztab podczas
powodzi nie by³o ³atwe. Szczególnie tych ma³o
popularnych, jak np. za³o¿enie workami z pia-
skiem przejazdu pod wiaduktem na ulicy œw. Woj-
ciech. Decyzjê tak¹ podjêto w obawie przed
wielk¹ wod¹ - planowanym zrzutem z Gocza³-
kowic 400 m3/s. Woda wla³aby siê wtedy do
Brzeszcz, bo wysokoœæ wa³ów jest równa z prze-
pompowni¹ na ul. œw. Wojciecha. Wody stamt¹d
nie uda³oby siê wyprowadziæ.

- St¹d decyzja o zamkniêciu wiaduktu. Mu-
sieliœmy byæ przygotowani, ¿eby jeœli zajdzie taka
potrzeba, wodê z Wis³y skierowaæ do zbiornika,

a nie do miasta - t³umaczy Teresa Jankowska. -
Na szczêœcie nie by³o to potrzebne. Pierwsza trud-
na decyzja, któr¹ trzeba by³o podj¹æ dotyczy³a
ewakuacji na Trzciñcu, nie³atwiej by³o na Nazie-
leñcach, na ulicach: Olszyny i Wiœniowa, a po-
tem to ju¿ by³ efekt kuli œnie¿nej. Po konsultacji
z Zarz¹dem Dróg Powiatowych zdecydowaliœmy
o przekopaniu ulicy Oœwiêcimskiej w Wilczko-
wicach. Sp³ynê³o nam wtedy z powsta³ego zale-
wiska w stronê „Sazana” sporo wody.

Problem przy odprowadzaniu wody sta-
nowi¹ nie tylko szkody górnicze, ale w du-
¿ej mierze równie¿ zapchane œmieciami rowy.
Gospodarzom gminy marzy siê stworzenie
spó³ki wodnej, która by te rowy czyœci³a.
Przez ostatnie dwa lata próbowano reakty-
wowaæ w Jawiszowicach spó³kê wodn¹, ale
siê nie uda³o.

Podczas powodzi doœæ mocno ucierpia³
tak¿e cmentarz komunalny w Brzeszczach.
G³ównie jego nowa czêœæ znalaz³a siê pod
wod¹. Aby zapobiec epidemii przeprowadzo-
no jego dezynfekcjê. Wszelkie prace porz¹d-
kowe na grobach i nagrobkach po dniu 27
maja nale¿y wykonywaæ w gumowym obu-
wiu i  rêkawicach. 

Stra¿acy pracowali 24 godziny na dobê. Pe³n¹
par¹ dzia³a³y sto³ówki szkolne i przedszkolne,
gotowano w nich posi³ki, które w Gimnazjum nr
2 w Brzeszczach co 6 godzin wydawano ochotni-
kom. Warto podkreœliæ zaanga¿owanie pracowni-
ków sfery bud¿etowej, którzy do 31 maja, ka¿de-
go dnia, cztery razy na dobê dy¿urowali w kuchni.

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej uruchomi³ punkt
pomocy dla powodzian. Punkt znajduje siê w po-
mieszczeniach Samorz¹du Osiedlowego nr 1 przy
ulicy Mickiewicza 6. Mieszkañcy mogli przyno-
siæ tam dary rzeczowe m.in. œrodki czystoœci, koce,
poœciel, ale tak¿e butelkowan¹ wodê czy konser-
wy. Tak by³o do 30 maja.

(ci¹g dalszy ze str. 13)

Na strzelnicy w leœniczówce

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

by³ jednym z inicjatorów budowy strzelnicy my-
œliwskiej. Aktywnie dzia³a³ w komisji strzeleckiej
przy Zarz¹dzie Okrêgowym PZ£ w Bielsku-Bia-
³ej. Bardzo ceni³ sobie wspó³pracê z m³odszymi
kolegami, dziel¹c siê doœwiadczeniem.

29 maja w zawodach okrêgowych Okrêgu
Bielskiego wziê³o udzia³ 48 zawodników,
w tym 4 w klasie mistrzowskiej, pozostali
w klasie powszechnej. W klasie mistrzow-
skiej 1. miejsce wywalczy³ Micha³ Ficek (Za-
woja), 2. m. Kazimierz Malinkiewicz (Zator),
3. m. Marek Bagier (Zator). Najlepszymi za-
wodnikami w klasie powszechnej okazali siê
Bogdan Madej (Wadowice), Tomasz Malin-
kiewicz (Zator) i Wies³aw Paj¹k (Pisarzowi-
ce). Dru¿ynowo triumfowa³o K£ „Knieja”
z Pisarzowic w sk³adzie: Wies³aw Paj¹k, An-
drzej Stachura i Maciej Kasolik (562 punkty
na 750 mo¿liwych) przed K£ „Knieja” z Wa-
dowic w sk³adzie: Bogdan Madej, Stanis³aw
B¹k i Kazimierz Filek (551 pkt) i K£ „Kruk)

z Zatora w sk³adzie: Tomasz Malinkiewicz, Mi-
cha³ Go³da i Dawid Grudzieñ (512 pkt).

Najlepszych strzelców pucharami uhonorowa-
³a Okrêgowa Rada £owiecka w Bielsku-Bia³ej.
Zawody sêdziowa³ Micha³ Jordan, przewodnicz¹-
cy OR£ Bielsko-Bia³a.

(ci¹g dalszy na str. 19)

Aleksandra i S³awomir Krausowie, w³aœciciele gospodarstwa
rybackiego, przez powódŸ stracili roczny dochód na ¿ycie
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Przypadaj¹ce w dzieñ imienin Zofii, 15
maja, Œwiêto Polskiej Niezapominajki, w Brzesz-
czach obchodzono tydzieñ wczeœniej. Stowa-
rzyszenie Ekologiczne na rzecz Gminy
Brzeszcze „Bios” na dziedziñcu Szko³y Pod-
stawowej nr 2 zorganizowa³o drugi piknik
majowy.

Podczas pikniku mo¿na by³o podziwiaæ twór-
czoœæ artystyczn¹ cz³onkiñ brzeszczañskiego Klu-
bu Babskie Fanaberie oraz
kosztowaæ przygotowane
przez panie przysmaki. Twór-
czoœæ malarsk¹ pokazali Tade-
usz Noworyta i Weronika
W³odarczyk, literack¹ Krysty-
na Blamek i wspomniana pani
Weronika, rzeŸbê Józef ̄ muda,
aran¿acjê kwiatow¹ Gra¿yna
Copik. Swoje stoiska wysta-
wili te¿ pszczelarze z Andry-
chowa oraz ogrodnik ze Ski-
dzinia Maciej Skowronek.

Dzieci z brzeszczañskich
szkó³ i przedszkoli zapre-
zentowa³y prawie mistrzow-
skie wystêpy. W programie
„W krainie Niezapominajki”
wyst¹pi³y dzieci z ZSP w Za-
solu przygotowane przez Kry-
stynê Wronê. Uczniowie klas
III z SP z SP nr 2 przygotowane przez Annê Pi-
wowarczyk wystawi³y „Powitanie wiosny”. Okla-
ski zbierali te¿ uczniowie zespo³ów: wokalno-ta-
necznego klas I-III z SP nr 2 pod kierunkiem Ire-
ny Chrapek-Kurczab oraz tanecznego „Gala”
z klas IV- VI z SP nr 2 pod okiem Joanny Niewdany.

Potem wyst¹pi³ jeszcze zespó³ „Têcza” z pie-
œniami z „kwiatowego repertuaru”, zaproszono na

Laureaci konkursu plastyczno-fotogra-
ficznego „Nasi skrzydlaci przyjaciele”:

klasy 4-6
1. miejsce ex aequo: Mariusz Goc (ZSP

Skidziñ), Katarzyna Sikorska (SP Jawiszo-
wice)

2. miejsce ex aequo: Paulina Borkow-
ska (SP 2 Brzeszcze), Klaudia Pawlus (SP
2 Brzeszcze)

3. miejsce ex aequo: Mateusz £ysoñ SP
Jawiszowice, Natalia Balicka (ZSP Skidziñ),
Izabela Chwastek (ZSP Skidziñ)

Klasy 1-3
1. miejsce ex aequo: Oliwia Kusak (ZSP

Skidziñ), Weronika Czubaty (SP 2 Brzeszcze),
Wiktoria El¿bieciak (SP 2 Brzeszcze)

2. miejsce ex aequo: Natalia Czy¿ (SP
2 Brzeszcze), II miejsce Joanna Kuczera
(SP Jawiszowice), Magdalena Stopa (SP 2
Brzeszcze)

3. miejsce ex aequo: Paulina Kosza³ka
(SP 2 Brzeszcze), Julia Ortman (SP Jawiszo-
wice), Daria Jekie³ek (ZSP Zasole), Mi³osz
Karpa (SP 1 Brzeszcze)

  Laureaci konkursu plastycznego dla
przedszkolaków „Mowa kwiatów”:

 
1. miejsce ex aequo: Amadeusz Mynar-

ski (Przedszkole nr 2 z oddzia³ami integra-
cyjnymi „S³oneczko” w Brzeszczach), Ma-
ciej Ortman (Przedszkole nr 4 „Pod Têcz¹”
w Jawiszowicach)

2. miejsce ex aequo: Zuzanna Sza³aœny (Przed-
szkole nr 1 „Pod Kasztanami” w Brzeszczach -
filia Bór), Katarzyna Czubaty (Przedszkole
nr 3 „¯yrafa” w Brzeszczach)

3. miejsce ex aequo: Kinga Kuch-
nik (Przedszkole nr 3 „¯yrafa” w Brzeszczach)

Nikola Kowalczyk (Przedszkole nr 2 z od-
dzia³ami integracyjnymi „S³oneczko” w Brzesz-
czach, Kamila DroŸdzik (Przedszkole nr 2
z oddzia³ami integracyjnymi „S³oneczko”
w Brzeszczach)

Wyró¿nienie: Dominika Wójcik (Przed-
szkole nr 1 „Pod Kasztanami” w Brzeszczach
- filia Bór), Dominika Kochman (ZSP Zasole),
Marcelina Kózka i Martyna (Przedszkole nr 3
„¯yrafa” w Brzeszczach), Nadia Pud³owska,
Klaudia Kolasa, Maksymilian Kojm, Adrian-
na Trzaska, Inez Lasota i Karolina Pa-
luch (Przedszkole nr 2 z oddzia³ami integracyj-
nymi „S³oneczko” w Brzeszczach).

scenê wszystkie Zoœki, Zosie i Zosieñki ¿eby
obdarowaæ je bukietem niezapominajek oraz
wrêczono nagrody w konkursach „Nasi skrzy-
dlaci przyjaciele” i „Mowa kwiatów”, które
z okazji Dni Ziemi zorganizowa³ „Bios” (wy-
niki w ramce).

- Œwiêto powsta³o na przekór Walentynkom.
Zamiast czerwonego pluszowego serca w lutym
mo¿na w maju wrêczyæ bliskim bukiet niezapo-
minajek - mówi³a podczas imprezy prezes „Bio-

su” Halina Kolanko. - Pocz¹tek siêga 2002 r., kie-
dy to podczas jednej z audycji Andrzej Zalew-
ski z „Eko-Radia” sugerowa³ s³uchaczom, by
kwiat niezapominajki sta³ siê symbolem ro-
dzinnego œwiêta i uczuæ. Zaprasza³ do w³¹cze-
nia siê w polsk¹ kampaniê niezapominajkow¹,
która ma przypominaæ o piêknie otaczaj¹cej przy-
rody i potrzebie jej chronienia.

W Brzeszczach obchody Œwiêta Polskiej
Niezapominajki, któremu patronuje nieœmia³y,
skromny, niebieski kwiat - symbol pamiêci i mi³o-
œci, przed szeœciu laty zapocz¹tkowa³o dzia³aj¹ce
w SP nr 2 Szkolne Ko³o Przyjació³ Przyrody klas
I-III. W „Dwójce” organizowano szkolne, nieza-
pominajkowe apele i przedstawienia, warsztaty
ekologiczne, konkursy plastyczno-techniczne, li-
terackie i fotograficzne dla najm³odszego pokole-
nia brzeszczan. W ubieg³ym roku niezapominaj-
kowe obchody przeniesiono na grunt gminny.
W dzia³ania w³¹czy³y siê firmy ogrodnicze i szkó³-
karze, placówki oœwiatowe, Agencja Komunal-
na, Oœrodek Kultury, Klub Babskie Fanaberie
dzia³aj¹cy przy Bibliotece „Stra¿nica”. Organi-
zacj¹ zajê³o siê Stowarzyszenie „Bios”.

Zarz¹d Stowarzyszenia Ekologicznego BIOS Gminy Brzeszcze sk³ada podziêkowania za po-
moc w organizacji gminnego Œwiêta Polskiej Niezapominajki: prezesowi i pracownikom Agencji
Komunalnej, dyrektorowi i pracownikom Oœrodka Kultury, dyrektorowi i pracownikom Szko³y
Podstawowej nr 2 w Brzeszczach. Dziêkujemy za przygotowanie wystêpów artystycznych: dyrekto-
rowi, przedszkolakom, uczniom i rodzicom Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego z Zasola, nauczycie-
lom, uczniom i rodzicom ze Szko³y Podstawowej nr 2 w Brzeszczach oraz zespo³owi „Têcza”. Dziê-
kujemy za zorganizowanie prezentacji na stoiskach: cz³onkiniom Klubu Babskie Fanaberie, Krysty-
nie Blamek, Weronice W³odarczyk, Gra¿ynie Copik, Józefowi i Miros³awowi Dobrzañskim, Tade-
uszowi Noworycie, Maciejowi Skowronkowi, Józefowi ¯mudzie.

Og³oszenia drobneOg³oszenia drobneOg³oszenia drobneOg³oszenia drobneOg³oszenia drobne
•  AVON - szukasz pracy, zadzwoń; tel. 660
865 407.

•  Sprzedam atrakcyjne działki budowlane na te-
renie Przecieszyna, Jawiszowic i Oświęcimia (Za-
borze) od 14-22 ary; tel. 697 853 618.

•  Polsat Cyfrowy, Cyfra + na telefon z dostawą
do domu. Montaż anten - budynki jednorodzinne.
Jan Nycz; tel. 033 810 70 22, kom. 604 836 409.

•  Sprzedam działkę zagospodarowaną - 22 ary,
z drogą dojazdową  - przy ul. Nosala w Brzesz-
czach, z możliwością zabudowy; tel. 032 21
10 186, 608 207 228.

•  Sprzedam garaż „Poronin” przy ul. Lisica; tel.
032 21 10 186, 608 207 228.

•  Firma Finansowo-Prawna poszukuje osób am-
bitnych ze średnim wykształceniem do pracy. Mile
widziane prawo jazdy kategorii B, tel. 502 070 651;
505 977 361.

Podziêkowanie

Niezapominajkowe œwiêto

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

Podczas Niezapominajkowego œwiêta uczniowie i przedszkolaki zaprezentowali
programy artystyczne
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23 kwietnia by³ szczególnym
dniem dla bywalców nieistniej¹ce-
go ju¿ Domu M³odzie¿y zwanego
te¿ „Harcówk¹”, bardzo szczegól-
nym dla mnie... W³aœnie tego dnia
spotkaliœmy siê, by wspominaæ
„dawne” czasy, pos³uchaæ muzy-
ki z „tamtych lat”, pogadaæ...

By³o wspaniale!  Przysz³o
mnóstwo „harcówkowiczów”, ale
i m³odszej m³odzie¿y. Myœlê, ¿e
ci ostatni te¿ byli zadowoleni ze
spotkania, bo ci pierwsi, wiem, ¿e
tak. Mówili, ¿e czuj¹ siê jak wte-
dy... by³y to dla nas piêkne czasy,
nie tak odleg³e, a jednak... W ser-
cu coœ od¿y³o...

Ch³opaki z Punk Rock After,
œwietnego zespo³u, który powsta³
specjalnie do tego projektu, za-
grali fantastyczny koncercik!
Oczywiœcie z bisem.

Zgodnie z informacj¹, któr¹
podaliœmy w poprzednim nume-
rze „OB”, przedstawiamy wyniki
fina³u wojewódzkiego XXIII Ma-
³opolskiego Festiwalu Form Mu-
zycznych i Tanecznych „Talenty
Ma³opolski 2010”, (kategoria -
formy taneczne), który odby³ siê
w Wadowickim Centrum Kultu-
ry w dniach 8-9 maja 2010 r.

22 równorzêdne nagrody g³ów-
ne w postaci tytu³u: „Talent Ma³o-
polski 2010” otrzymali: Zespó³ SID
- WCK w Wadowicach, Zespó³
WEGA - ZS nr 2 w Choczni, Zespó³
FOLLOW ME - GCKPiT w Za-
woi, Aleksandra Warcha³ - ZS nr 3
w Wadowicach, Zespó³ PULS - OK
w Brzeszczach, Duet Joanna Kremer
i Katarzyna Horawa - LCK w Libi¹-
¿u, Katarzyna Horawa - LCK w Li-
bi¹¿u, Zespó³ LASKOWIACY -
Niepubliczne Gimnazjum w La-
skowej, Zespó³ SHAKE - PZ nr 2
w Oœwiêcimiu, Joanna Kremer -

W ramach akcji charytatyw-
nej na scenie Oœrodka Kultury
w Brzeszczach wyst¹pi³a m³o-
dzie¿owa grupa teatralna „Ver-
bum” z Zespo³u Szkó³ nr 1 w Oœwiê-
cimiu. M³odzi ludzie w ten
sposób zbierali datki na
rzecz chorego, cztero i pó³
letniego Igorka Bartosza.
Tak¿e uczniowie Gimnazjum
nr 2 w Brzeszczach, zaanga-
¿owani w grupê teatralna
„Czwarta Œciana”, w³¹czyli
siê w pomoc dla Igorka.

Igorek Bartosz jest ma³ym
mieszkañcem Oœwiêcimia,
który walczy z chorob¹ nowo-
tworow¹. Ca³y powiat wspie-
ra i pomaga ch³opcowi.
Mieszkañcy organizuj¹ m.in.
charytatywne koncerty czy
imprezy, aby zebraæ datki po-
trzebne na leczenie.

M³odzie¿ nale¿¹ca do grupy te-
atralnej „Verbum” równie¿ postano-
wi³a przy³¹czyæ siê i pomóc w wal-
ce o zdrowie Igorka. Uczniowie za-
grali na brzeszczañskiej scenie. Wy-

W Domu Ludowym w Brzesz-
czach-Borze odby³o siê uroczyste
spotkanie z okazji Dnia Matki i Ojca.
M³odzie¿ z Zielonego Teatrzyku
przygotowa³a program artystyczny:
wiersze, piosenki oraz przedstawie-
nie zatytu³owane „Ukryta prawda”
mówi¹ce m.in. o  tym, ¿e nie wolno
ok³amywaæ rodziców. Autorem sce-
nariusza jest Dariusz Marusza,
uczeñ gimnazjum.

Akompaniowa³ Stanis³aw Ro-
chowiak. Zespó³ „Borowianki” za-
prezentowa³ wi¹zankê piose-
nek „o matce”. Spotkanie zosta³o
przygotowane razem z Klubem
Emerytów i Seniorów.

Kogo nie by³o, niech przyjdzie
nastêpnym razem, bo z pewnoœci¹
znowu siê spotkamy.

Chcia³abym ogromnie podziê-
kowaæ za zaanga¿owanie osobom,
które bez chwili namys³u w³¹czy³y
siê do projektu. Przede wszystkim:
Piotrkowi, Komuœ, kto nie chce by

go wymieniæ, Mateuszowi, Paw³o-
wi, Krzyœkowi, Bartkowi, Izie,
Klaudii, £ukaszowi, Karoli, Je¿yko-
wi i wszystkim, których nie wymie-
ni³am, a pomagali. Szczególnie zaœ
Darii, Edycie, Agnieszce, Dagmaro-
wi, Darkowi, Krzychowi, Piotrkowi,
Mariuszowi, Szymonowi i ch³opa-
kom, którzy wspominali dla potrzeb
filmiku, wszystkim, którzy dostar-
czyli materia³y do wystawy.

Impreza odby³a siê w Pubie Me-
taxa w Brzeszczach. Wielkie dziêki
dla Mariusza Pawlusiaka.

LCK w Libi¹¿u, Zespó³ „GRUPA
X” - Szko³a Tañca WENA w Kra-
kowie, Zespó³ GRAWITACJA - KS
Grawitacja w Oœwiêcimiu, Piotr
Michalec - OK w Brzeszczach,
Magdalena Jaskó³a - KS Grawitacja
w Oœwiêcimiu, Zespó³ AS - Szko³a
Tañca Presti¿ w Oœwiêcimiu, Duet
TODKAN (TOPIKAN) - Brzesko,
Micha³ „Antonio” Topolski - Brze-
sko, Zespó³ ACTUS ANIMI - CKPiI

w Wolbromiu, Zespó³ PESTKA I
„Gnomy” - CKiW w Proszowicach,
Zespó³ WENA TRIX - Szko³a Tañ-
ca WENA w Olkuszu, Zespó³ Z£O-
TE NUTKI - OPP w Wadowicach
i Zespó³ PESTKA II „WiedŸmy” -
CKiW w Proszowicach.

Przyznanie Nagrody G³ównej
„Talent Ma³opolski 2010” jest rów-
noznaczne z zaproszeniem do udzia-
³u w Koncercie Laureatów na sce-
nie na Ma³ym Rynku w Krakowie
w dniu 27 czerwca 2010 r.

stawili przedstawienie „Ojcze
nasz… którêdy droga?”. Opiekun-
ka grupy, Anna Chodecka, witaj¹c
przyby³¹ publicznoœæ ciep³o mówi-
³a o Igorku, chêci pomocy drugie-
mu cz³owiekowi i zaanga¿owaniu
swoich podopiecznych.

Tak¿e cz³onkowie „Czwartej
Œciany” jedno z przedstawieñ
„Dzieñ S¹du” zadedykowali chore-
mu ch³opcu. Po zakoñczonym spek-
taklu m³odzi ludzie zbierali datki.

Fundacja Dzieciom „Zd¹¿yæ z Po-
moc¹”, której prezesem zarz¹du jest
Beata Tyszkiewicz, zajmuje siê
przeprowadzaniem zbiórek pu-
blicznych na rzecz Igora Bartosza.
Wszystkim brzeszczañskim ofiaro-
dawcom przes³a³a podziêkowania
za wsparcie.

J.C.J.C.J.C.J.C.J.C.

Uroczystoœæ na
Borze

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

Talenty Ma³opolski

Zespó³ Puls dzia³aj¹cy przy OK Brzeszcze

...to co czujesz, to co wiesz...

Agata KozakAgata KozakAgata KozakAgata KozakAgata Kozak

Spektakle dla Igorka

(mb)(mb)(mb)(mb)(mb)
Aktorzy amatorzy z „Verbum” na brzeszczañskiej
scenie
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Wczesne wykrycie odchyleñ od normy w postawie cia³a dziecka, to gwarancja skutecznego leczenia przyczynowo- korek-
cyjnego oraz unikniêcia dolegliwoœci bólowych w wieku doros³ym. Spróbujcie pañstwo sami, z pomoc¹ przedstawionych rysun-
ków, oceniæ sylwetkê swojego dziecka.

Obserwacje postawy dziecka mo¿na, a w³a-
œciwie nale¿y rozpocz¹æ ju¿ od wieku niemowlê-
cego (w pozycji na brzuchu obserwujemy fa³dy
poœladkowe i podkolanowe, zaœ w pozycji na ple-
cach pachwinowe - maj¹ byæ symetryczne o jed-
nakowej d³ugoœci; w przypadku dziewczynek
szparka sromowa nie mo¿e byæ skierowana na
udo), aby wykluczyæ ewentualne wady wrodzo-
ne. Obserwacje od trzeciego roku ¿ycia dziecka
powinniœmy prowadziæ nie rzadziej ni¿ raz na pó³
roku, aby wychwyciæ b³êdy budowy cia³a.

Przyczyny powstawania wad budowy posta-
wy dzielimy na:

- wady wrodzone - zatrucia ci¹¿owe, czyn-
niki mechaniczne (urazy matki)

• koœci: nierówny wzrost koœci, kruchoœæ ko-
œci (czêstsze z³amania), dodatkowe krêgi i ¿ebra,
zrosty krêgów, krêcz szyi, wrodzone zwichniê-
cie stawów biodrowych (dysplazja), asymetria
d³ugoœci koñczyn, wady stóp (szpotawa, koñsko-
szpotawa, itp.)

Porady

Fizjoterapeuta Janusz Bassara radzi

• miêœni: zaniki miêœni (dystrofie miêœniowe)
- wady nabyte

• rozwojowe: krzywice, zaburzenia gospo-
darki wit. D, gruŸlice koœci, choroba Schoeuer-
manna (choroba m³odzieñcza)

• nawykowe: œrodowiskowe (tryb ¿ycia, Ÿle
dobrane krzes³a, biurka, odpychanie siê t¹ sam¹
nog¹ w jeŸdzie na desce, hulajnodze), morfolo-
giczne (przemêczenia, napiêcia miêœniowe), fi-
zjologiczne (krótkowzrocznoœæ, os³abienie s³u-
chu, podchodzenie do dziecka le¿¹cego w ³ó¿ecz-
ku ci¹gle z tej samej strony, prowadzenie za tê
sam¹ r¹czkê, itp.)

Zaburzenia i wady postawy spotykane u na-
szych dzieci, utrwalaj¹ siê w dwóch tzw. kry-
tycznych czasookresach.

1. 1 wrzeœnia, to nie tylko dzieñ o historycz-
nym znaczeniu. Od tego dnia nasze 6-7-latki po
raz pierwszy zasiadaj¹ grzecznie w szkolnych
³awkach na 4-5 godzin. Nastêpuje wtedy utrwala-

nie wczeœniej zainicjowanych przez b³êdy bu-
dowy wad postawy.

2. Skok pokwitaniowy dziewcz¹t (11-13 lat)
oraz ch³opców (13-14 lat). Nastêpuje wtedy gwa³-
towny wzrost koœæca, zmieniaj¹ siê proporcje cia-
³a, a dopiero z opóŸnieniem ok.14 miesiêcy roz-
wija siê uk³ad miêœniowy.

Rodzice, je¿eli w postawie swoich dzieci
zauwa¿ycie coœ niepokoj¹cego, skontaktujcie siê
z lekarzami: ortoped¹, ds. rehabilitacji lub z fi-
zjoterapeut¹. Pomog¹ zapewne zinterpretowaæ
wasze spostrze¿enia i zapobiec dalszemu rozwo-
jowi ewentualnej wady.

W nastêpnym numerze zapoznam pañstwa
z nieprawid³owymi pozycjami przyjmowanymi
najczêœciej przez nasze dzieci podczas siedzenia,
le¿enia na pod³odze, w trakcie zabawy czy sie-
dzenia na krzeœle w trakcie odrabiania lekcji oraz
ich skutkami.

SprawdŸ, czy w swobodnej stoj¹cej pozycji
linia krêgos³upa jest prosta.

Zobacz, czy nie ma ró¿nicy w wysokoœci
ustawienia stóp.

SprawdŸ, czy w pozycji stoj¹cej barki s¹ na
tej samej wysokoœci.

Ogl¹daj¹c dziecko od ty³u, sprawdŸ, czy
³opatki s¹ na jednej linii, czy nie s¹ odstaj¹ce.

SprawdŸ, czy w pozycji stoj¹cej biodra s¹ na
tym samym poziomie.

SprawdŸ, czy w pozycji stoj¹cej tzw. „trójk¹-
ty talii s¹ równe.

Ustaw dziecko
bokiem. SprawdŸ, czy
nie ma nadmiernego
pochylenia g³owy do
przodu lub zaokr¹glo-
nych pleców, czy zbyt
wypiêtego brzucha.

SprawdŸ, stoj¹c za dzieckiem, czy
nie ma ró¿nicy w wysokoœci miêdzy
praw¹ a lew¹ stron¹ cia³a.

Janusz BassaraJanusz BassaraJanusz BassaraJanusz BassaraJanusz Bassara
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Po tym terminie z darami mo¿na zg³aszaæ siê do
OPS w godzinach jego pracy.

Wp³aty pieniê¿ne przyjmowane s¹ na konto
Fundacji Pomocy Spo³ecznej w Brzeszczach na
has³o „Dla Powodzian”. Podajemy nr konta:
5 3 8 4 4 6 1 0 1 6 2 0 0 2 0 0 1 2 1 5 8 7 0 0 0 1 .
 

Dla kogo pomoc

Pomoc bêdzie przeznaczona m.in. dla
ludzi, którzy bêd¹ musieli remontowaæ,
osuszaæ, odmalowywaæ i odbudowywaæ
swoje domy. Premier Donald Tusk zapew-
nia³, ¿e nikt poszkodowany nie mo¿e zo-
staæ bez pomocy.

Po pierwsze rz¹dowa pomoc obejmuje
bezzwrotne zasi³ki celowe dla zalanych go-
spodarstw w wysokoœci do 6 tys. z³. Jak in-
formuje brzeszczañski OSP, ta pomoc adre-
sowana jest tylko do osób, rodzin, które po-
nios³y straty w gospodarstwach domowych
i znalaz³y siê w szczególnie trudnej sytu-
acji ¿yciowej, w której nie mog¹ zaspokoiæ
niezbêdnych potrzeb ¿yciowych w oparciu
o w³asne œrodki. Podstaw¹ do okreœlenia wielko-
œci przyznawanej pomocy jest wywiad œrodowi-
skowy przeprowadzany przez pracownika socjal-
nego OPS w Brzeszczach, a warunkiem niezbêd-
nym jest protokó³ szacowania szkód sporz¹dzo-
ny przez Komisjê szacuj¹c¹ szkody powo³an¹
przez burmistrz Brzeszcz.

Na podstawie wywiadu œrodowiskowego zo-
stanie wydana decyzja administracyjna przyzna-
j¹ca zasi³ek celowy w wysokoœci: do 6 tys. z³. dla
gospodarstw domowych, które ponios³y znaczne
straty w³¹cznie z ewakuacj¹ rodzin; do 4 tys. z³.
dla gospodarstw domowych, które ponios³y
znaczne straty, do 2 tys. z³. dla gospodarstw, któ-
re ponios³y nieznaczne straty.

Ten zasi³ek celowy w zwi¹zku ze zdarzeniem
przeznaczony jest na pierwsz¹ pomoc, a w szcze-

gólnoœci na pokrycie czêœci lub ca³oœci kosztów
zakupu ¿ywnoœci, leków i leczenia, opa³u, odzie-
¿y, niezbêdnych przedmiotów u¿ytku domowe-
go oraz dokonanie drobnych napraw i remontów
w mieszkaniu.

Przy okreœlaniu wysokoœci zasi³ku bêd¹ bra-
ne pod uwagê m.in. takie okolicznoœci jak: mo¿-

liwoœæ funkcjonowania we w³asnym mieszkaniu;
prace, które trzeba pilnie wykonaæ lub zakupy ja-
kie trzeba pilnie dokonaæ by móc zaspokajaæ
niezbêdne potrzeby bytowe; rzeczywiste straty
w gospodarstwie domowym.

Po drugie po 100 tys. z³ mog¹ otrzymaæ od
rz¹du rodziny, których maj¹tek zosta³ zniszczo-
ny podczas powodzi - zapowiedzia³ premier Tusk.
Jak zaznacza³ warunkiem otrzymania pomocy
w takiej wysokoœci bêdzie ocena rzeczoznawcy.

Do 20 tys. z³ w³aœciciele domów i mieszkañ
mog¹ otrzymaæ bez takiego orzeczenia, ale
pieni¹dze te musz¹ rozliczyæ przy pomocy
faktur i oœwiadczeñ.

Po trzecie doraŸn¹ pomoc otrzyma³y ju¿
samorz¹dy. Ka¿da poszkodowana gmina
oraz powiat dosta³y do 100 tys. z³. na akcjê
ratunkow¹. Z tych pieniêdzy finansowa³y
najpilniejsze dzia³ania przeciwpowodziowe,
m.in. zakup paliwa do pomp i pojazdów,
œrodki dezynfekcyjne czy wynajem autobu-
sów do przewozu ewakuowanych osób.

Po zakoñczeniu akcji ratunkowej samo-
rz¹dy przyst¹pi¹ do szacowania strat w in-
frastrukturze komunalnej. Nastêpnie dane te
przeœl¹ do Urzêdu Wojewódzkiego. Szacun-
ki bêd¹ weryfikowane przez komisje woje-

wódzkie. Wojewoda na tej podstawie wyst¹pi
o œrodki z rezerwy celowej bud¿etu pañstwa.

Ma³opolska co roku otrzymuje œrodki z re-
zerwy bud¿etowej pañstwa na usuwanie skutków
klêsk ¿ywio³owych.

Gdyby s¹siedzi pozamykali przed rodzin¹ Rafa³a Czopka swoje posesje,
nie wydostaliby siê z domu

(ci¹g dalszy ze str. 15)

Mariola BartelMariola BartelMariola BartelMariola BartelMariola Bartel
Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak
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Czytelnictwo

MÓWI SIÊ...
Wszystko zaczyna siê od czytania...
„W wychowaniu i rozwoju cz³owieka
bardzo wiele zale¿y od tego, co on
w dzieciñstwie przeczyta”.

Wanda Chotomska

To by³ Hit!

Uwaga ciekawa ksi¹¿ka

CZYTA SIÊ...

DSzDSzDSzDSzDSz

Je¿eli to, co czytamy w dzieciñ-
stwie, ma wp³yw na to, jacy jesteœmy
w przysz³oœci, warto poznawaæ ulubio-
ne ksi¹¿ki, te wyj¹tkowe, zapamiêtane
na wiele, wiele lat.

Tym razem o czytaniu i ulubionej
ksi¹¿ce z dzieciñstwa mówi Jacek Kre-
mer - instruktor i choreograf tañca
wspó³czesnego. Jacek Kremer prowa-
dzi w Oœrodku Kultury grupê taneczn¹
Szalone Ma³olaty, które w swoim dorob-
ku maj¹ ju¿ wiele wyró¿nieñ i nagród.

Ulubiona ksi¹¿ka dzieciñstwa i dlaczego ta?
Ulubione ksi¹¿ki z dzieciñstwa s¹ dwie:

„Ch³opcy z Placu Broni” Ferenca Molnara i „Win-
netou” Karola Maya, którego przeczyta³em czte-
ry razy. Jako m³odemu ch³opakowi, maj¹cemu
trzynaœcie, piêtnaœcie lat imponowa³a mi sama po-
staæ Winnetou.

Dlaczego warto czytaæ?
Myœlê, ¿e przede wszystkim dlatego, ¿e jest

Mistrzowski obraz woj-
ny i armii

James Jones „St¹d do
wiecznoœci”. Wielokrotnie
nagradzana, ci¹gle wydawa-
na na ca³ym œwiecie kultowa
powieœæ oparta na kanwie rze-
czywistych wydarzeñ. Autor
portretuj¹c amerykañsk¹ ar-
miê w przededniu ataku na Pearl Harbor, odziera
j¹ z patosu. Ksi¹¿ka ta to wstrz¹saj¹ce oskar¿enie
drylu panuj¹cego w wojsku i dowód na to, ¿e cz³o-
wiek z charakterem w ¿adnych okolicznoœciach
nie traci godnoœci. Jêzyk jest szorstki, dosadny,
realistyczny, pojawiaj¹ siê odwa¿ne sceny erotycz-
ne. Choæ jest to powieœæ zaliczana do nurtu litera-
tury wojennej, paradoksalnie wojna wybucha do-
piero w finale ksi¹¿ki, bêd¹cej przede wszystkim
opowieœci¹ o walce cz³owieka o godnoœæ.

Powieœæ zosta³a zekranizowana w 1953 r.
przez Freda Zinnemanna, g³ówne role zagrali Burt
Lancaster, Montgomery Clift i Frank Sinatra. Film
otrzyma³ osiem Oskarów.

Oczekiwany najnowszy
bestseller Dana Browna
„Zaginiony symbol”.

W ksi¹¿ce Dana Browna
spotykamy siê ponownie z Ro-
bertem Langdonem, który
bêdzie rozwi¹zywa³ zagadkê
w Waszyngtonie. Bohater zo-
staje wezwany przez swojego
przyjaciela i mentora Petera Solomona, aby wy-
g³osi³ przemówienie w Kapitolu, lecz zamiast
wyk³adu, znajduje rêkê porwanego kolegi. Tajem-
nicê mo¿na rozwi¹zaæ poprzez piramidê ma-
soñsk¹, na której znajduj¹ siê znaki oraz inne za-
szyfrowane wskazówki. Pomóc Langdonowi
mo¿e tak¿e siostra Petera Solomona, która pro-
wadzi badania dotycz¹ce ¿ycia cz³owieka po jego
œmierci.

A kim jest Mal’akh dla Petera Solomona? Do
czego potrzebna jest mu wiedza z piramidy?

Polecam ksi¹¿kê tego autora, poniewa¿ odkry-
jemy w niej prastare tajemnice zwi¹zane z lo¿¹
masoñsk¹.

to fajna rozrywka. Ale poza roz-
rywk¹, cz³owiek siê rozwija i uczy
ró¿nych rzeczy.

Czytam teraz
Ostatnio czytana ksi¹¿ka, z ro-

dzaju tych, które sprawiaj¹ przy-
jemnoœæ, to ksi¹¿ka czytana doœæ
dawno - „Quo vadis”. Obecnie ra-
czej czytam ksi¹¿ki zawodowe,
techniczne - takie, które nie maj¹ nic
wspólnego z przyjemnoœci¹, ponie-
wa¿ brakuje mi czasu.

Ca³¹ wypowiedŸ Jacka Kremera mo¿na obej-
rzeæ na naszej stronie internetowej www.ok.brzesz-
cze.pl w zak³adce BIBLIOTEKA.

Równie¿ czytelników „Odg³osów Brzeszcz”,
zapraszamy do podzielenia siê z nami swoimi
wspomnieniami o ukochanej ksi¹¿ce dzieciñ-
stwa, tak bardzo wyj¹tkowej, ¿e zapamiêtanej
do dzisiaj.

W bibliotekach Oœrodka Kultury pojawiaj¹ siê
cyklicznie informacje o zamkniêciu biblioteki
z powodu wyjazdów bibliotekarzy na szkolenia.
Gdzie wtedy s¹ i co robi¹ pracownicy bibliotek
OK? Mo¿e ktoœ zadaje sobie takie pytanie? Od-
powiedŸ jest prosta - szkolimy siê. Intensywne
szkolenia to jeden z elementów Programu Roz-
woju Bibliotek w którym bierzemy udzia³. Za nami
ju¿ 5 dwudniowych bloków szkoleniowych, po-
œwiêconych planowaniu pracy biblioteki. By³y to
warsztaty prowadzenia placówek w nowoczesny
sposób, organizowania ciekawych i oczekiwanych
przez mieszkañców wydarzeñ, zdobywania dodat-
kowych pozabud¿etowych funduszy na dzia³al-
noœæ, promowania swojej placówki i gminy, które
odbywa³y siê w Lanckoronie. Bra³a w nich udzia³
trzynastoosobowa grupa pracowników naszej bi

- blioteki a tak¿e sekretarz Urzêdu Gmi-
ny - Tomasz £ukowicz i przedstawiciel
stowarzyszenia „Kurnik” - Piotr Kru-
szyñski. Wspólnie z nami „szkolili siê”
pracownicy naszych bibliotek partner-
skich z Zatora, Przeciszowa oraz gmi-
ny Oœwiêcim i bibliotekarze z bibliote-
ki wiod¹cej w Suchej Beskidzkiej.
Mamy nadziejê, ¿e uda³o nam siê wy-
pracowaæ plan dzia³ania na najbli¿sze
lata a tak¿e znaleŸæ rozwi¹zanie, jak re-
alizuj¹c najwa¿niejsze zadania biblio-
teki (te wykonywane od lat), rozszerzyæ
je i dostosowaæ do potrzeb dzisiejsze-
go czytelnika aby faktem sta³o siê ha-
s³o: „Biblioteka - miejsce dla ka¿dego”.

Co robimy jak nas nie ma...

Czytelnicy bibliotek OK w Brzeszczech po-
lecaj¹ ciekawe ksi¹¿ki!

Kinga JakubowskaKinga JakubowskaKinga JakubowskaKinga JakubowskaKinga Jakubowska
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Sport

W ramach ogólnopolskiej ak-
cji Polska Biega w Brzeszczach zor-
ganizowano bieg na 10 km. Wziê-
³o w nim udzia³ 125 osób. Biegali
zarówno doroœli, m³odzie¿, jak i dzie-
ci. Najm³odszy uczestnik Szymon
Szromba mia³ zaledwie 6 lat, a naj-
starsza uczestniczka Maria Ko-
piasz - 61.

W sobotê 8 maja mi³oœnicy biega-
nia tradycyjnie spotkali siê Nazieleñ-
cach. Wystartowali punktualnie o godz.
10.00. Do pokonania mieli dystans
10 km. Jako pierwszy na mecie poja-
wi³ siê jawiszowianin Krzysztof Ba-
dera, cz³onek brzeszczañskiego Stowa-
rzyszenia Weteranów LA „Masters”.

- Pogoda dzisiaj dopisa³a, trasa
równie¿ bardzo dobra - mówi³ po bie-
gu Krzysztof Badera. - Cieszê siê, ¿e
w Brzeszczach organizowane s¹ bie-
gi. Szkoda tylko, ¿e nie ma za bar-
dzo z kim rywalizowaæ, bo chêtnych
do uprawiania tej dziedziny sportu
ci¹gle jakoœ jest ma³o.

Na podium znaleŸli siê te¿
Krzysztof Skowronek i Leonard Ko-
pijasz. Do pierwszej dziesi¹tki za-
kwalifikowali siê równie¿: £ukasz
Chorzowski, Grzegorz Gawe³ek,
Pawe³ Dziadkowiec, Piotr Niedzie-
la, Krystian Rozmus, Przemys³aw
Surzyn oraz Krzysztof Pijatyk.

- Rok temu bra³em udzia³ w tej
imprezie i zaj¹³em 15 miejsce -
mówi³ przed biegiem £ukasz Cho-
rzowski. - Startujê rekreacyjnie, bo
raz w roku fajnie zmobilizowaæ siê
i spróbowaæ swoich si³.

Tym razem liniê mety £ukasz
min¹³ jako czwarty. Nie kry³ satysfak-
cji, bo w koñcu zaj¹³ wysok¹ lokatê.

Na trasie tegorocznego biegu nie
zabrak³o jak zwykle kobiet, m³od-
szych i tych starszych. Pierwsza na
mecie by³a Katarzyna Marciñczyk-
Jarek. Za ni¹ na metê przybieg³y:
Klaudia Dziadkowiec, Justyna Wój-
cik, Natalia Szemliñska, Karolina
Marcela, Paulina Borkowska, Izabe-
la Bocheñska, Alicja Zaj¹c, Justyna
Nycz, Wiktoria Karpiel i Karolina
Bugajska.

Warto wspomnieæ o najm³od-
szym i najstarszym uczestniku bie-
gu. 6-letni Szymon Szromba poko-
na³ 10 km i zmêczony, ale szczêœli-
wy dobieg³ do celu. Podobnie Ma-
ria Kopiasz, która w ostatniej chwili

zdecydowa³a siê na udzia³ w biegu.
Pocz¹tkowo zapyta³a organizatorów,
czy mo¿e przebiec tylko kilometr.
W rezultacie pani Maria bez proble-
my pokona³a ca³y dystans trasy i za-
dowolona minê³a liniê mety.

Z pocz¹tkiem maja w hali
sportowej w Brzeszczach m³odzi
ludzie wziêli udzia³ w kolejnym
Turnieju Czterech Œcianek.
Uczestnikami byli uczniowie szkó³
podstawowych i gimnazjów m.in.
z Brzeszcz, Jastrzêbia, Krakowa,
Bielska-Bia³ej, Chorzowa, Zabrza
czy Giera³towic.

W kategorii gimnazja - dziew-
czêta - pierwsze miejsce zajê³a Pa-
trycja Galwas (Jastrzêbie), drugie
Dominika Nalepa (Jastrzêbie), a trze-
cie Maria Szymañska (Brzeszcze).
W kategorii gimnazja - ch³opcy -
najlepszy okaza³ siê Piotr Schab
(Kraków). Za nim na podium stanêli
Adrian Chmia³a (Bielsko-Bia³a)
i Kajetan Pawelec (Bielsko-Bia³a).

Natomiast w kategorii szkó³ pod-
stawowych - dziewczêta - zwyciê¿y-
³a Ida Kupœ (Kraków). Wysokie noty
zdoby³y te¿ Aleksandra Szczurek (Ja-
strzêbie) i Daria Slodczyk (Zabrze).

Ju¿ po raz siódmy m³odzi p³y-
wacy spróbowali swoich si³ pod-
czas Mistrzostw Gminy Brzeszcze
klas III szkó³ podstawowych „Ju¿
P³ywam” na basenie „Pod Plata-
nem”. Organizatorami tej sporto-
wej imprezy by³ Uczniowski Klub
Sportowy oraz Gminny Zarz¹d
Edukacji w Brzeszczach.

Zawody mia³y na celu podsumo-
wanie ca³orocznej nauki p³ywania
klas III w roku szkolnym 2009/2010,
wrêczenie odznak „Ju¿ p³ywam”
oraz dyplomów 179 uczniom, którzy
zdobyli umiejêtnoœæ p³ywania. Tego
dnia na brzeszczañskim basenie wy-
³oniono te¿ mistrzów p³ywania.

Tytu³ najlepszej p³ywaczki za-
wodów i puchar dyrektora zarz¹du
edukacji Bo¿eny Sobociñskiej zdo-
by³a Aleksandra Bocheñska ze SP nr 1

w Brzeszczach. Tytu³ najlepszego
p³ywaka zawodów i puchar prezesa
uczniowskiego klubu sportowego
Andrzeja Jakimko przypad³ Be-
niaminowi W¹torowi ze SP nr 2
w Brzeszczach. Natomiast nagrodê
g³ówn¹, puchar burmistrza Brzeszcz
zdoby³a dru¿yna (sztafeta) ze SP nr 1
w Brzeszczach.

W maju w Lubliñcu odby³ siê
Puchar Miasta Lubliñca Oyama
Karate w Kata. W zawodach wy-
startowali przedstawiciele naszej
gminy, zrzeszeni w Klubie Oyama
Karate Brzeszcze.

W Pucharze Miasta Lubliñca
wystartowa³o ³¹cznie oko³o 50 za-
wodników. Brzeszczañski  Klub re-
prezentowa³o oœmiu sportowców:
Piotr Matu³a, Sabina Matu³a, Dagma-
ra Szpyra,  Rafa³ Zu¿a³ek, Klaudia
Krawczyk, Piotr R¹czka, Katarzyna
R¹czk oraz Piotr Szczerbowski.

Piotr Matu³a zdoby³ drugie miej-
sce i tytu³ Wicemistrza Pucharu,
a Dagmara Szpyra  zajê³a trzecie
miejsce. Natomiast Rafa³ Zu¿a³ek
stan¹³ na pierwszym miejscu, przy-
znano mu równie¿ tytu³ Mistrza Pu-
charu. Pozostali zawodnicy repre-
zentuj¹cy brzeszczañski klub zajêli
dalsze miejsca.

 - Muszê przyznaæ, ¿e zawody
sta³y na dobrym poziomie - mówi
Rafa³ Czopek z KOK Brzeszcze.

Warto dodaæ, ¿e opiekunem gru-
py oraz sêdzi¹ by³ sensei Marek
Wawrzyñski.

Sukcesy w Kata

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

Uczestnicy tegorocznej akcji „Polska Biega”

Brzeszcze biega³y

Mariola BartelMariola BartelMariola BartelMariola BartelMariola Bartel

Mistrzostwa w p³ywaniu

Styl klasyczny
ch³opcy:
1 m. Krzysztof Marczyñski (SP nr 2),
2 m. Filip Brydy³a (SP nr 1),
3 m. Hubert Kulczyk (ZSP nr 3).

dziewczêta:
1 m. Kinga Batorowicz (SP nr 1),
2 m. Martyna Nycz (ZSP nr 2),
3 m. Karolina Góra (SP nr 1).

dziewczêta:
1 m. Martyna Nycz (ZSP nr 2),
2 m. Kinga Batoriwicz (SP nr 1),
3 m. Ma³gorzata Kulka (ZSP nr 1).

1 m. SP nr 1 w Brzeszczach,
2 m. SP w Jawiszowicach,
3 m. SP nr 2 w Brzeszczach.

ch³opcy:
1 m. Dawid Mitkoœ (ZSP nr 2),
2 m. Grzegorz Filipiak (SP nr 1),
3 m. Maciej Brach (ZSP nr 1).

ch³opcy:
1 m. Grzegorz Filipiak (SP nr 1),
2 m. Kamil Szczotka (ZSP nr 2),
3 m. Rados³aw ¯ak (SP nr 2).

Styl dowolny

Styl grzbietowy

Sztafeta 8x25 m:

Wyniki:

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

Wspinaczka  4 œcianki-

Zawodnicy pokazali wysoki poziom

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

W kategorii szko³y podstawowe
- ch³opcy wygra³ Rafa³ B¹k (Cho-
rzów), drugie miejsce przypad³o
Gniewko Wawrzyñczakowi („CU-
TOTEM”), a trzecie Wojciechowi
Pe³ka (Kraków).
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