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Lokatorzy nie do pozazdroszczenia

100 lat w zdrowiu

ostatnio zakrêcono nawet wodê. Wszystkie urz¹dzenia sanitarne s¹ wyszabrowane i sprzedane.
Takich s¹siadów mieszkañcy najchêtniej by siê
pozbyli. A proste to nie jest. Problem uci¹¿liwych
lokatorów zg³aszali niejednokrotnie na zebraniach samorz¹du osiedlowego, u zarz¹dcy budynku,
na komisariacie Policji
i w Stra¿y Miejskiej.
- Wyst¹piliœmy do
Stra¿y Miejskiej i Policji
o wykaz interwencji podejmowanych w mieszkaniu braci K., bo to mo¿e
byæ dla gminy narzêdzie
do wyst¹pienia o eksmisjê - mówi Ewa BuckaPolak, prezes Agencji
Mieszkaniowej, zarz¹dca
bloku 7 przy ul. Prusa. Sprawê przeka¿emy do
Urzêdu Gminy.
W zwi¹zku z zak³ócaniem ³adu i porz¹dku
publicznego w lokalu
mieszkalnym nr 26 znajduj¹cym siê w budynku
wielolokalowym przy
Od 5 lat mieszkañcy bloku nr 7 przy Prusa borykaj¹ siê z uci¹¿liwymi lokatorami
ul. Prusa 7 w maju 2008 r.
Mieszkañcy bloku 7 przy Prusa z problemem
Gmina Brzeszcze wezwa³a najemców do prawid³oborykaj¹ siê od 5 lat, wtedy to lokatorami feralwego korzystania z wynajmowanego lokalu miesznego mieszkania zostali bracia Miros³aw K. i Zbikalnego. Przedmiotowe wezwanie stanowi³o upogniew K. Dzieñ, w którym tam trafili, mieszkamnienie w trybie ustawy o ochronie praw lokatoj¹cy w najbli¿szym s¹siedztwie uznali za zgubrów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kony. Ich s¹siadk¹ mia³a byæ samotna matka wydeksu Cywilnego.
chowuj¹ca dwoje dzieci, której Gmina (w³aœci- Przeprowadzona w póŸniejszym okresie
ciel) w 2005 r. przydzieli³a œwie¿o wyremontokontrola pokaza³a, ¿e interwencje w lokalu ustawany lokal. Ma³y metra¿ (29 m2) i niski standard
³y, w zwi¹zku z powy¿szym Gmina nie wypowienie bardzo jednak j¹ satysfakcjonowa³y. Postadzia³a umowy najmu lokalu najemcom - mówi senowi³a poszukaæ chêtnych na zamianê. Znalaz³a,
kretarz Gminy Brzeszcze Tomasz £ukowicz. - Od
a Gmina wyrazi³a zgodê.
stycznia tego roku sytuacja jednak znowu siê po- Problem nas ju¿ przerasta. Bracia Miros³aw
gorszy³a. Stra¿ Miejska interweniowa³a 3 razy. PoK. i Zbigniew K. s¹ bardzo ha³aœliwi. Urz¹dzaj¹
nownie wezwiemy wiêc najemców do prawid³olibacje, awanturuj¹ siê - skar¿y siê Iwona Stok³owego korzystania z lokalu. Jeœli sytuacja nie zmiesa. - Pomoc zaoferowa³ nam radny Wies³aw Alni siê, Gmina wypowie im umowê najmu oraz
bin, zorganizowa³ spotkanie z dzielnicowymi porozpocznie procedurê maj¹c¹ na celu skierowalicji i Stra¿y Miejskiej. Liczymy, ¿e ta sprawa
nie do S¹du Rejonowego w Oœwiêcimiu pozwu
drgnie do przodu. Mieszkam bezpoœrednio ko³o
o eksmisjê.
braci K., dzieli nas tylko œciana. Nigdy z nimi
Od sierpnia 2006 r. do chwili obecnej stró¿e
siê nie k³ócê, kiedy trzeba wzywam Stra¿
prawa interweniowali 22 razy. Interwencje dotyMiejsk¹, na jakiœ czas po interwencji jest lepiej,
czy³y g³ównie zak³ócania ciszy nocnej i porz¹dku
a potem znowu to samo. Ich mieszkanie to melipublicznego.
na, taka ma³a noclegownia dla takich, jak oni sami.
- Na ka¿de zg³oszenie interweniujemy pouczeZ mieszkania na klatkê roznosi siê niesamowity
niem, zatrzymaniem do wyjaœnienia okolicznoœci
smród. Tam nikt nie sprz¹ta, gaz i pr¹d s¹ odciête,
(ci¹g dalszy na str. 5)
Mieszkañcy bloku nr 7 przy ul. Prusa doœæ
ju¿ maj¹ ¿ycia pod jednym dachem z uci¹¿liwymi lokatorami. Ci¹g³e libacje i awantury o ró¿nych porach dnia i nocy to jeszcze nie wszystko. Z mieszkania bije smród rozchodz¹cy siê
na ca³¹ klatkê.

Zasole

100-lecie urodzin obchodzi³a
8 marca brzeszczanka Zofia Siuta, z domu Kawala. W tym dniu
z ¿yczeniami kolejnych lat w zdrowiu odwiedzili j¹ liczni goœcie, wœród
nich delegacja Urzêdu Gminy z burmistrz Teres¹ Jankowsk¹ i kierownikiem Urzêdu Stanu Cywilnego
Ann¹ Adamczyk.
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Podzielili pieni¹dze
Przedstawiamy plany finansowe
samorz¹dów osiedlowych i so³ectw
na rok 2010 oraz proponowane do
wykonania wnioski przyjête podczas
zebrañ mieszkañców. W samorz¹dach nr 1, nr 3, nr 6 i nr 8 zebrania
odbywaæ siê bêd¹ w kwietniu, wnioski i podzia³ œrodków zamieœcimy majowym numerze.
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Dzieñ S¹du
Aktorzy z Gimnazjum nr 2
w Brzeszczach dzia³aj¹cy pod egid¹
Grupy Teatralnej „Czwarta Œciana” zagrali w sztuce Jerzego Zawieyskiego „Dzien Œ¹du”. Przedstawienie wyre¿yserowa³ ksi¹dz
Miros³aw W¹drzyk z parafii pw.
Matki Bo¿ej Bolesnej w Jawiszowicach - Osiedle Brzeszcze. To ju¿
czwarta sztuka, któr¹ wspólnie
z mieszkañcami gminy wystawi³
duchowny.
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Siatkarze UKS
Du¿ym sukcesem dla dru¿yny
UKS-u Brzeszcze zakoñczy³y siê rozgrywki IV ligi ma³opolskiej w siatkówce mê¿czyzn w sezonie 2009/
2010.

Odg³osy Brzeszcz
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Felieton

(Nie) Jedyny
sensowny ogl¹d

Zmiana
terminu
Uniwersytet Ka¿dego Wieku zaprasza
s³uchaczy na spotkanie z aktorem Andrzejem Grabowskim 28 kwietnia o godz.18.00

Felieton
W ostatnim numerze naszego lokalnego miesiêcznika redakcja zamieœci³a protest czytelnika - mieszkañca Brzeszcz, pana Krzysztofa Zalwowskiego. List w ca³oœci odnosi siê do cyklu felietonów mojego autorstwa, a szczególnie do jednego konkretnego felietonu. Bardzo rad jestem z tego powodu, gdy¿ otwarty jestem na wszelk¹ merytoryczn¹ krytykê, uwa¿am, ¿e warto ws³uchiwaæ siê w takie g³osy, pozwala to w przysz³oœci unikaæ b³êdów i rozwijaæ siê. Dziêkujê zatem panu Zalwowskiemu za uwagi dotycz¹ce mojej skromnej pracy felietonisty. S¹ jednak
w liœcie pewne stwierdzenia, do których postanowi³em siê odnieœæ, realizuj¹c swoj¹ „misjê”.
Przede wszystkim wa¿ne jest wyjaœnienie mojej roli w gazecie. Sprowadza siê ona do publikowania raz w miesi¹cu autorskiego felietonu.
Autor protestu zarzuca mi brak rzetelnoœci oraz obiektywizmu, którymi
powinien siê cechowaæ felietonista gminnego pisma. Trudno siê nie zgodziæ, ¿e prezentujê subiektywny punkt widzenia. Wynika to jednak ze specyfiki gatunku dziennikarskiego jakim jest felieton. By w kilku zdaniach
scharakteryzowaæ tê formê wypowiedzi, zacytujê bardzo zgrabny opis
Andrzeja Niczyperowicza, wyk³adowcy Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Charakteryzuj¹c felieton pisze o nim w nastêpuj¹cy sposób: „Felieton mo¿e byæ
prowokacj¹, rêkawiczk¹ ciœniêt¹ w twarz, materia³em wybuchowym. Najlepiej atakowaæ œwiêtoœci i ustalone od lat kanony. Nale¿y zbudowaæ
paradoksaln¹ tezê i broniæ jej z zapa³em godnym lepszej sprawy. Wskazane s¹ polemiki i bezczelne wyœmiewanie autorytetów, subiektywizm
zaœ felietonisty siêgaæ mo¿e szczytów Himalajów. W zestawie kryteriów
uniwersalnych króluje w tym gatunku aktualnoœæ treœci, atrakcyjnoœæ
tematu i jego ujêcia, lapidarna komunikatywnoœæ, a nieco dalej - dobór
faktów i argumentów. Zupe³nie marginalna jest wartoœæ poznawcza oraz
rzetelnoœæ dokumentacji”. Nic dodaæ, nic uj¹æ. Przy tak postawionej
sprawie czêœæ argumentów pana Zalwowskiego traci si³ê.
Jest jeszcze jedna sprawa, która wzbudza we mnie w¹tpliwoœci i nie
potrafiê siê do niej ustosunkowaæ. Nie wiem czy istnieje odrêbny gatunek - „felieton gazety samorz¹dowej finansowanej z podatków mieszkañców”. Byæ mo¿e s¹ jakieœ niepisane prawa, d¿entelmeñskie umowy
wœród samorz¹dowych felietonistów dotycz¹ce tego, co i w jaki sposób
pisaæ. Byæ mo¿e za ma³o wiem na ten temat i ¿yjê w b³ogiej nieœwiadomoœci. Jednak inaczej nie potrafiê.
Wydaje mi siê, ¿e „Odg³osy Brzeszcz” s¹ doœæ ró¿norodnym pismem
jak na samorz¹dowe wydawnictwo, otwartym na ró¿ne pogl¹dy i polemikê. Jeden mój artyku³ nie ma ¿adnego wp³ywu na profil ca³oœci gazety. Swoje felietony, artyku³y publikuj¹ tu osoby kojarzone z ró¿nymi œrodowiskami i funkcjami. Dziwne te¿ wydaj¹ mi siê odczucia autora protestu, co do bezkrytycznej oceny rz¹dów i intencji politycznych „Pana
Premiera Tuska”. Nie jestem zwi¹zany z ¿adnym œrodowiskiem politycznym, nie mam interesu w promowaniu jakiegokolwiek ugrupowania.
Niejednokrotnie w swoich artyku³ach krytykowa³em posuniêcia tej ekipy. Oczywiœcie subiektywnie bardziej odpowiada mi styl sprawowania
w³adzy tego rz¹du, co nie znaczy, ¿e jestem bezkrytyczny i œlepo w niego
zapatrzony. Po prostu bli¿ej z moimi pogl¹dami do otwartoœci i liberalniejszego traktowania obywatela. Tylko tyle lub a¿ tyle.
Czytaj¹c list pana Zalwowskiego, nasz³a mnie jedna refleksja. Jest
tyle dziedzin ¿ycia spo³ecznego finansowanych z naszych podatków. Tyle
niesprawiedliwej sprawiedliwoœci spo³ecznej. Tyle zmarnowanych pieniêdzy podatnika. Mo¿emy protestowaæ, nie zgadzaæ siê z tym, przeklinaæ, próbowaæ reagowaæ. Ale czy mamy jakikolwiek realny wp³yw na
taki stan rzeczy?

Piotr Œwi¹der-Kruszyñski
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Jednoczeœnie informujemy, ¿e w terminie
15/16 maja 2010 r. w Krakowie odbywaæ siê
bêdzie Noc Muzeów, na któr¹ zapraszamy wszystkich chêtnych
(odp³atnoœæ 15 z³ od osoby) - zapisy w sekretariacie Oœrodka Kultury
w Brzeszczach.

Aktualnoœci

Program oszczêdnoœciowy
Szanowni Pañstwo,
w zwi¹zku z tematem zatwierdzonym przez
Radê Miejsk¹ na marcow¹ Sesjê Rady Miejskiej
pt.: Programy oszczêdnoœciowe w Gminie
Brzeszcze - informacja, przedstawiam Zarz¹dzenie Burmistrza z dnia 15 marca w sprawie
blokowania planowanych wydatków bud¿etowych w 2010 r.
Jak Pañstwo wiedz¹ od 1 stycznia 2010 r.
funkcjonuje nowa ustawa o finansach publicznych
z dnia 27 sierpnia 2009 r., opublikowana w Dz. U.
nr 157 poz. 1240 i w³aœnie na bazie zapisów tej
ustawy, zw³aszcza w perspektywie roku 2011, id¹
nasze prace.
Analizuj¹c uchwalony bud¿et nale¿y stwierdziæ, ¿e jest on bezpieczny, tak jak i bezpieczne s¹
uzyskane wskaŸniki dotycz¹ce zad³u¿enia gminy.
Przypomnê: wskaŸnik procentowy zad³u¿enia z art.
169 „starej” ustawy o finansach publicznych, przy
dopuszczalnych 15 proc. wynosi 6,63 proc., natomiast wskaŸnik procentowy zad³u¿enia z art.70
„starej” ustawy o finansach publicznych, przy dopuszczalnych 60 proc. wynosi 47,95 proc.
Nasze prace od po³owy ubieg³ego roku, kiedy
to otrzymaliœmy informacjê od Ministra Finansów
dotycz¹c¹ planowanych dla nas wielkoœci udzia³ów z podatku od osób fizycznych w roku 2009
(przypomnê planowany spadek 14 proc.), a tak¿e
monitoring dochodów, zmierzaj¹ w kierunku ogra-

Informacja
Stanowisko Krajowej Rady Regionalnych
Izb Obrachunkowych dotycz¹ce mo¿liwoœci realizowania przez jst projektów dotycz¹cych
budowy przydomowych oczyszczalni œcieków.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.) do zadañ w³asnych gminy nale¿y zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji, usuwania œcieków komunalnych, utrzymania czystoœci
i porz¹dku oraz urz¹dzeñ sanitarnych (…).
Potwierdza to art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13
wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu porz¹dku i czystoœci w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.
2008 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu œcieków (tekst
jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 72, poz. 858), które stanowi¹, ¿e zbiorowe zaopatrzenie w wodê
i zbiorowe odprowadzanie œcieków jest zadaniem
w³asnym gminy.
Przepis art. 5 ustawy o utrzymaniu porz¹dku
i czystoœci w gminach nak³ada na w³aœcicieli nieruchomoœci obowi¹zek przy³¹czenia nieruchomoœci do istniej¹cej sieci kanalizacyjnej lub - w przypadku gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona - wyposa¿enie nieruchomoœci w zbiornik bezodp³ywowy lub przydomow¹ oczyszczalniê œcieków.
Charakter zadañ gminy precyzuje art. 1 ust. 2
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z póŸn.
zm.), okreœlaj¹c zadania o charakterze u¿ytecz-

bud¿etowej, po uzyskaniu pozytywnej opinii
Komisji w³aœciwej do spraw bud¿etu, co sta³o
siê w dniu 18 marca br.
Zablokowane œrodki spowoduj¹ ograniczenie
niektórych wykonywanych dot¹d zadañ, b¹dŸ rezygnacjê z niektórych projektów i przedsiêwziêæ,
natomiast nie spowoduj¹ zak³óceñ w realizacji zadañ niezbêdnych do funkcjonowania gminy. Program ten zosta³ wypracowany i uzgodniony z dyrektorami, odpowiedzialnymi za realizacjê zadañ
w swoich jednostkach.
W dniu 18 marca podczas Wspólnych obrad
komisji Rady Miejskiej dyrektorzy przedstawili
szczegó³owo programy oszczêdnoœciowe w jednostkach. W tym miejscu dziêkujê Pani Skarbnik, Wszystkim Dyrektorom i Naczelnikom za
zrozumienie oraz podjêcie trudnych i czêsto niepopularnych decyzji.

niczenia wydatków bie¿¹cych i przygotowania bezpiecznego bud¿etu na rok 2011 w œwietle wymogów art.242 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z tym artyku³em, organ stanowi¹cy nie mo¿e
uchwaliæ bud¿etu w którym wydatki bie¿¹ce s¹
wy¿sze ni¿ dochody bie¿¹ce powiêkszone o nadwy¿kê z lat ubieg³ych i wolne œrodki.
W uchwalonym w dniu 28 stycznia 2010 r.
bud¿ecie naszej gminy, dochody bie¿¹ce wynosz¹
44 053 502 z³, wydatki bie¿¹ce 47 792 702 z³, czyli
ró¿nica pomiêdzy dochodami i wydatkami wynosi 3 739 200 z³, natomiast wprowadzone wolne
œrodki w kwocie 2 mln z³, daj¹ ró¿nicê 1 739 200
z³. Nasze prace id¹ w kierunku zmniejszenia wymienionej przeze mnie ró¿nicy.
Art. 260 ustawy o finansach publicznych
umo¿liwia burmistrzowi blokowanie planowanych wydatków bud¿etowych. W dniu 15 marca
wyda³am Zarz¹dzenie Burmistrza w sprawie blokowania planowanych wydatków bud¿etowych
w 2010 r. Zarz¹dzenie to jest efektem wspó³pracy
z dyrektorami jednostek organizacyjnych, przedszkoli, szkó³ podstawowych, gimnazjów i naczelników wydzia³ów Urzêdu Gminy.
Burmistrz o podjêtej decyzji zawiadamia Radê
Miejsk¹ jako organ stanowi¹cy, co zosta³o zrealizowane 18 marca na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej i 25 marca podczas Sesji Rady
Miejskiej. Kolejnym etapem jest przeniesienie zablokowanych kwot wydatków do nowej rezerwy

Burmistrz Brzeszcz Teresa Jankowska, dyrektor Gimnazjum nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi Urszula Nocoñ, dyrektor Gimnazjum
nr 2 Krystyna Ciepliñska maj¹ zaszczyt zaprosiæ mieszkañców Gminy Brzeszcze na uroczystoœæ upamiêtnienia 70-lecia zbrodni katyñskiej, która odbêdzie siê 13 kwietnia o godz.
18.00 w czêœci historycznej parku miejskiego
w Brzeszczach przy ul. Dworcowej.

noœci publicznej jako te, których celem jest bie¿¹ce i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych
potrzeb ludnoœci w drodze œwiadczenia us³ug powszechnie dostêpnych. To gmina ma okreœliæ sposób rozwi¹zania zbiorowych potrzeb lokalnej spo³ecznoœci w zakresie oczyszczania œcieków,
uwzglêdniaj¹c kryterium powszechnej dostêpnoœci i równoœci (art. 32 Konstytucji RP).
Realizacja tego zadania nastêpuje - zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu
œcieków - przez ustalanie kierunków rozwoju
sieci w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Na okreœlonym terytorium budowa sieci zbiorowego odprowadzania œcieków mo¿e byæ w praktyce nieracjonalna ze wzglêdów ekonomicznych lub
technicznych - co nie zwalnia gminy z obowi¹zku realizacji tego zadania. W praktyce niewielu w³aœcicieli nieruchomoœci, ze wzglêdu na
wysokie koszty, decyduje siê na budowê
oczyszczalni.
W obecnym stanie prawnym, po likwidacji
funduszy ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej w zwi¹zku z w³¹czeniem tych œrodków do bud¿etu, brak jest mo¿liwoœci udzielania dotacji osobom fizycznym na przedsiêwziêcia ekologiczne;
w tej sytuacji gminy finansuj¹ je ze œrodków w³asnych bud¿etu oraz z udzia³em œrodków pomocowych, przestrzegaj¹c dodatkowych warunków:
- przydomowa oczyszczalnia œcieków stanowiæ bêdzie mienie komunalne,
- wzglêdy techniczne, ekologiczne i ekonomiczne, o których mowa wy¿ej, zostan¹ uwzglêdnione w uchwalanych kierunkach rozwoju sieci,
a przedsiêwziêciu zostanie nadany charakter rozwi¹zania systemowego,

- zostanie zapewnione takie rozwi¹zanie ich
finansowania, ¿eby obci¹¿enie mieszkañców
kosztami by³o analogiczne, jak przy przy³¹czach
do kanalizacji,
- zawarte z osobami umowy cywilno prawne bêd¹ zabezpiecza³y oddane do korzystania
mienie komunalne oraz obci¹¿a³y beneficjentów
kosztami przy³¹czenia oczyszczalni do budynku oraz kosztami eksploatacji urz¹dzeñ.
W ocenie Krajowej Rady RIO po¿¹dane jest,
aby gminy mia³y mo¿liwoœæ finansowania budowy przydomowych oczyszczalni œcieków w przypadku gdy z uwagi na rozproszenie gospodarstw domowych budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadniona - jako zadania w³asnego.
Dla realizacji tego celu potrzebna jest nowelizacja ustawy o utrzymaniu porz¹dku i czystoœci w gminach (np. przed dodanie w art. 3
ustawy ustêpu 4. w brzmieniu:
„4. W przypadku gdy w kierunkach rozwoju sieci gminnych, na okreœlonych terenach gminy ze wzglêdów technicznych lub ekonomicznych nie przewiduje siê budowy sieci zbiorowego odprowadzania œcieków, gmina mo¿e sfinansowaæ budowê na tych terenach przydomowych oczyszczalni œcieków, w tym tak¿e przez
udzielenie w³aœcicielom nieruchomoœci dotacji
z bud¿etu, na zasadach okreœlonych w uchwale
organu stanowi¹cego”.
Wskazana jest równie¿ analogiczna zmiana ustawy Prawo ochrony œrodowiska, daj¹ca mo¿liwoœæ finansowania z bud¿etów gmin
realizacji innych programów, maj¹cych na
celu ochronê œrodowiska (utylizacja azbestu,
ochrona powietrza przez zmianê systemów
grzewczych).

Teresa Jankowska
Burmistrz Brzeszcz

Zaproszenie
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Aktualnoœci

Projekty spo³eczne
Szanowni Pañstwo, z wielk¹ przyjemnoœci¹ prezentujê Pañstwu projekty spo³eczne realizowane przez nasze jednostki organizacyjne i placówki oœwiatowe w latach 2007-2010. Przedstawione projekty pokazuj¹, jak wa¿na jest inwestycja w cz³owieka i ¿e nigdy nie przynosi ona
strat.
Projekty te aktywizuj¹ mieszkañców, otwieraj¹ na nowe wyzwania, pomagaj¹ rozwi¹zaæ
problemy, rozwijaj¹ umiejêtnoœci i talenty. To bardzo wa¿ne by odpowiada³y na potrzeby spo³ecznoœci lokalnej, gdy¿ tylko wtedy pomys³odawcy i realizatorzy projektu mog¹ liczyæ na sukces, którym jest aktywne uczestnictwo odbiorców.
Serdecznie dziêkujê i gratulujê koordynatorom i uczestnikom projektów. Dziêki Pañstwa
pasji i wierze w cz³owieka, powsta³y przedsiêwziêcia, które przynios³y pog³êbienie wiedzy, wiarê w siebie, w cz³owieka i pozytywn¹ przysz³oœæ.
Gminny Zarz¹d Edukacji
• Od 2006 r. Gminny Zarz¹d Edukacji organizuje pó³kolonie dla ok. 90 uczniów rocznie, w trakcie których odbywa siê: nauka p³ywania, nauka jêzyka obcego, poznawanie Ma³ej Ojczyzny, turystyka i krajoznawstwo. Nauk¹
p³ywania objêci s¹ wszyscy uczniowie klas trzecich. Ponadto przez 3 lata w realizacji projektu
„W wodzie czujê siê jak ryba”, ok. 300 uczniów
naby³o umiejêtnoœci p³ywackie. Corocznie organizuje siê zawody „Ju¿ P³ywam”.
• Projekt SOWA - Szkolny Ogród Wiedzy
Aktywnej. Zgodnie z priorytetem 9 oraz poddzia³aniem 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki projekt ten ma za zadanie wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostêpie do edukacji oraz
zmniejszenie ró¿nic w jakoœci us³ug edukacyjnych. Odbywa siê to poprzez organizacjê zajêæ
pozalekcyjnych, wyrównawczych, rozwojowych, wsparcia pedagogiczno-psychologicznego oraz doradztwa zawodowego dla gimnazjalistów Gminy Brzeszcze. Tygodniowo odbywa
siê w gimnazjach 110 godzin zajêæ, w których
uczestniczy 570 uczniów, w tym 295 to uczniowie Gimnazjum nr 1, a 275 to uczniowie Gimnazjum nr 2. Gminny Zarz¹d Edukacji pozyska³ na ten projekt 647 120,00 z³.
• Od lutego 2006 trwa wspó³praca ZSP nr 1
w Przecieszynie im. Wandy Chotomskiej i Szko³y z Londy w projektach e-Twinning: „Odbudujmy nasz¹ przesz³oœæ” i „Kultura ludowa niewyczerpane Ÿród³o” „Coal project: enviroment, energy ecosystem”.
• W czasie ferii zimowych grupa uczniów
z Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Skidziniu, pod kierunkiem nauczycieli, realizowa³a projekt „Tropiciele autorytetów”. Projekt ten,
przygotowany przez dzia³aj¹c¹ przy ZSP nr 3
w Skidziniu Grupê Nieformaln¹ „Baka³arz”,
zosta³ nagrodzony w og³oszonym przez Fundacjê Wspomagania Wsi konkursie „Po¿yteczne Ferie 2009”. Fundacja Wspomagania Wsi
udzieli³a te¿ dotacji w kwocie 2000 z³ na realizacjê zaplanowanych dzia³añ.
• Zespó³ Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Skidziniu realizuje projekt Comenius „Uczenie siê
przez ca³e ¿ycie”. Realizuj¹c zadania progra-
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mu Comenius wykorzystuje ró¿ne formy pracy,
metody i œrodki, m.in.: gazetki, uroczystoœci,
zajêcia edukacyjne, spacery i wycieczki, urodziny przedszkolaków.
• Gimnazjum nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego. Uczestnicy projektu: Gimnazjum nr 1 im. Ks.
Jana Twardowskiego w Brzeszczach, Wilhelm
Conrad Röntgen Volksschule in Weilheim, Bawaria, Niemcy, Lycee Professionnel - Les Ferrages,
Saint Chamas, Prowansja, Francja. Temat projektu: uczniowie przygotowuj¹ siê do europejskiego rynku pracy. Cel projektu: zapoznanie uczniów
z europejskim rynkiem pracy oraz przybli¿enie
im podstaw ekonomii, technologii i prawa pracy.
Pomo¿emy uczniom zdobyæ wiedzê, umiejêtnoœci i doœwiadczenia, przydatne w zrozumieniu
sprawy pracy, jej miejsca w spo³eczeñstwie europejskim, przybli¿yæ ogólne wymagania pracodawców europejskich na okreœlonych stanowiskach pracy oraz ich charakterystykê. Czas realizacji projektu: 2006-2009 r.
• Szko³a podstawowa w Jawiszowicach.
„Pierwsze uczniowskie doœwiadczenia drog¹ do
wiedzy”. Rozpoczêcie - 01.10.2008 r., zakoñczenie - 31.12.2011 r. Wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju: umys³owego, emocjonalnego, spo³ecznego, fizycznego, motorycznego uczniów rozpoczynaj¹cych naukê szkoln¹, poprzez praktyczne dzia³ania dzieci pod kierunkiem
nauczyciela. Szko³a otrzyma³a bezzwrotny zestaw
œrodków dydaktycznych o wartoœci ponad 8 000
z³., w celu zorganizowania na ich bazie Oœrodków Zainteresowañ. Œrodki finansowe na op³acenie 50 godzin zajêæ dodatkowych z dan¹ klas¹
nauczyciel bior¹cy udzia³ w projekcie zosta³ bezp³atnie przeszkolony.
• Szko³a Podstawowa nr 2 realizowa³a projekt „Good morning Sweden - Good morning Poland” w roku szkolnym 2008/2009 na platformie
edukacyjnej eTwinning. Za jego realizacje szko³a otrzyma³a Krajow¹ Odznakê Jakoœci.
• Placówki oœwiatowe gminy Brzeszcze
uczestniczy³y w ogólnopolskim projekcie „Szko³a
bez Przemocy”.
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
• 2007 r. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodzin¹ - 14 projektów - Stan-

dardy Interwencji Kryzysowej - podpisano porozumienie z Policj¹, Stra¿¹ Miejsk¹, pielêgniarkami œrodowiskowymi co do zasad postêpowania
i wspó³pracy w sytuacji kryzysowej. Pracownicy
pe³nili dy¿ury weekendowe, brali udzia³ w interwencjach zawi¹zanych z przemoc¹ - terapia rodzinna - skorzysta³o 41 rodzin - warsztaty umiejêtnoœci spo³ecznych dla uczniów szkó³ gimnazjalnych i œrednich. £¹czny koszt realizacji programu w 2007 r. - 45.401 z³. Oœrodek otrzyma³
certyfikat w paŸdzierniku 2007 r. Zosta³a okreœlona Polityka Jakoœci, okreœlono cele g³ówne
i szczegó³owe. Dotychczasowe procedury zosta³y ujête w procesy g³ówne oraz procesy pomocnicze. Z wdro¿enia tego systemu powinny wynikaæ obopólne korzyœci tak dla Oœrodka jak i dla
klientów. Projekt „Wolontariat - pierwszy krok
na rynku pracy” Projekt zak³ada rozwijanie umiejêtnoœci trenerskich w zakresie pracy z wolontariuszami, rozwijanie siatki wspó³pracy i wymiany doœwiadczeñ pomiêdzy placówkami woluntarystycznymi w spo³ecznoœci lokalnej. Udzia³
w tym projekcie by³ bezp³atny.
• 2008 r. Projekt Systemowy z EFS w ramach
POKL - „Od telespotkañ do integracji” skierowany do osób niepe³nosprawnych ruchowo bêd¹cych jednoczeœnie klientami pomocy spo³ecznej. Celem projektu jest wzrost poziomu integracji spo³ecznej osób niepe³nosprawnych, ograniczenie izolacji, poprawa dostêpu do informacji,
podnoszenie kwalifikacji zawodowych, szkolenia, poprawa poziomu umiejêtnoœci spo³ecznych.
W projekcie udzia³ wziê³o 8 osób, które wyposa¿ono w laptopy z dostêpem do internetu, przeszkolono z podstaw obs³ugi komputera, otrzymali
wsparcie psychologiczne oraz doradcy zawodowego. Koszt projektu wyniós³ 91.424,68 z³, z czego kwota dofinansowania to 78.081,86 z³, a wk³ad
w³asny w postaci zasi³ków celowych wyniós³
13.342,82 z³. Powo³anie Lokalnej Koalicji Przeciwdzia³ania Przemocy uchwa³¹ Rady Miejskiej
Nr XXII/251/08 z dnia 28.10.2008 r. Celem dzia³ania Lokalnej Koalicji jest zapobieganie powielaniu dzia³añ przez poszczególne s³u¿by, wzajemny przep³yw informacji o sytuacji rodziny, minimum biurokracji, wspólny plan pomocy rodzinie
dotkniêtej przemoc¹. Lokalna Koalicja spotyka
siê systematycznie raz w miesi¹cu, a jej funkcjonowanie wpisuje siê w Ma³opolski Program Przeciwdzia³ania Przemocy na lata 2007-2013.
• 2009 r. Kontynuacja projektu ze œrodków
EFS w ramach POKL. W projekcie udzia³ wziê³o
10 osób niepe³nosprawnych ruchowo. Uczestnicy odbyli szkolenie zawodowe w zakresie telesprzeda¿y, grafiki komputerowej, projektowania
stron internetowych i pracy w organizacjach pozarz¹dowych. Koszt projektu w 2009 r. wyniós³
102.619,52 z³ w tym kwota dofinansowania
92.158,22 z³ i wk³ad w³asny w formie zasi³ków
10,461,30 z³. Oœrodek jest 57 organizacj¹ w Polsce posiadaj¹c¹ taki certyfikat. CAL to przede
wszystkim aktywizowanie umiejêtnoœci do dzia³ania, w³¹czanie w rozwi¹zywanie problemów,
które ich dotykaj¹. Partnerstwo z OK w projekcie „¯yj wyobraŸni¹ a nie przesz³oœci¹”.
W kolejnych numerach przedstawimy projekty Gminnego Oœrodka Kultury, Stra¿y Miejskiej
oraz Urzêdu Gminy.

Teresa Jankowska
Burmistrz Brzeszcz

Aktualnoœci
(ci¹g dalszy ze str. 1)

Lokatorzy nie do pozazdroszczenia
b¹dŸ przewiezieniem do izby wytrzeŸwieñ, i tak
bêdzie dopóki mieszkañcy bêd¹ chcieli pozostaæ
anonimowymi - mówi komendant KP Brzeszcze
Miros³aw Semik. - Jeœli w chwili zg³aszania interwencji zdecyduj¹ siê ujawniæ swoje dane, wobec
osób w zachowaniu których widoczne bêd¹ znamiona wykroczenia lub przestêpstwa bêdziemy
mogli zastosowaæ œrodki represyjne. Uka¿emy je
mandatem karnym porz¹dkowym za zak³ócanie
spokoju i ciszy nocnej, b¹dŸ ³adu i porz¹dku publicznego albo skierujemy wniosek do S¹du Rejonowego w Oœwiêcimiu.
Bardzo trudno jest pozbawiæ lokatora prawa do zajmowanego lokalu. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (art. 11
pkt 2. 1) mówi, ¿e: w³aœciciel mo¿e wypowiedzieæ stosunek prawny lokatorowi, je¿eli ten
u¿ywa lokalu w sposób sprzeczny z umow¹ lub
niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowi¹zki, dopuszczaj¹c do powstania
szkód, lub niszczy urz¹dzenia przeznaczone do
wspólnego korzystania przez mieszkañców
albo wykracza w sposób ra¿¹cy lub uporczywy przeciwko porz¹dkowi domowemu, czyni¹c uci¹¿liwym korzystanie z innych lokali.
Wygl¹da na to, ¿e dla zdeterminowanych t¹
spraw¹ mieszkañców bloku 7 przy ul. Prusa
pojawi³o siê œwiate³ko w tunelu. Ale czy do
koñca? Je¿eli s¹d orzecze eksmisjê, gmina bêdzie musia³a zapewniæ lokatorom lokal socjalny lub zastêpczy, a w obecnej chwili takich nie
posiada.

Ewa Pawlusiak

Dzieñ Kobiet z pos³em
1 marca odby³o siê kolejne spotkanie grupy
rencistów i emerytów z pos³em na Sejm RP Stanis³awem Rydzoniem. Spotkania organizowane
s¹ cyklicznie przez Polski Zwi¹zek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów, z inicjatywy przewodnicz¹cego Zwi¹zku Józefa Jachimczaka.
Tym razem spotkanie odby³o siê w kawiarni
„Jubileuszowa” i wziê³o w nim udzia³ oko³o 60
osób, g³ównie kobiet. Termin wybrano nie przypadkowo. W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê Miêdzynarodowym Dniem Kobiet pose³ wrêczy³ ka¿dej
pani symboliczn¹ ró¿ê i z³o¿y³ z tej okazji ¿yczenia zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci, szczególnie
w ¿yciu rodzinnym.
Spotkanie by³o te¿ okazj¹ do z³o¿enia pos³owi ¿yczeñ z okazji 60. rocznicy jego urodzin.
Oprócz wi¹zanek kwiatów od uczestników spotkania oraz gminnej organizacji SLD, pos³owi
wrêczono te¿ symboliczne upominki przypominaj¹ce nasz¹ miejscowoœæ.
Przy lampce szampana i sponsorowanym
przez pos³a obiedzie dyskutowano o bie¿¹cych
sprawach spo³ecznych i politycznych oraz lokalnych problemach. Na zakoñczenie pose³ zaprosi³
zebranych na wycieczkê do Warszawy i zwiedzenie gmachu Sejmu RP, proponuj¹c jako termin
planowanej wycieczki miesi¹c lipiec, w trakcie
obrad Sejmu.

awro, uczestnik spotkania
Wawro,
Tadeusz W

Dziura!!!
Wiosna i kilka cieplejszych dni pokaza³y
spustoszenie, jakie na naszych drogach dokona³a zima. Pan mróz nie oszczêdzi³ traktów
gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Mo¿na by rzec, i¿ dziura w drodze nie uznaje podzia³ów administracyjnych, politycznych i nie
wchodzi w uk³ady z nikim. Czerpi¹c z m³odzie¿owego slangu, „szacun” dla s³u¿b gminnych,
które upora³y siê z wiêkszoœci¹ drogowych pu³apek, jeszcze w marcu. Stan nawierzchni drogowych zawsze rodzi odwieczny dylemat samorz¹dowca czy za zbyt ma³e œrodki na inwestycje remontowaæ du¿o w formie asfaltowych nak³adek czy te¿ zwiêkszonym kosztem wykonaæ
solidn¹ podbudowê pod drog¹. Doœwiadczenie
uczy, ¿e ten drugi sposób wydaje siê w perspektywie czasowej tañszy. O ile dziury w drodze
nie maj¹ szacunku dla nikogo, o tyle remonty
i ich zakres jest ju¿ wypadkow¹ interesów lokalnych decydentów. Panowa³o kiedyœ przekonanie, ¿e najlepszym sposobem na zakwalifikowanie drogi do planu inwestycji jest wybór
radnego, który przy rzeczonej drodze mieszka.
Jak pamiêtam kilka lat temu w wyborach samorz¹dowych bra³ udzia³ komitet wyborczy mieszkañców jednej ulicy, bodaj¿e ul. £êckiej w Jawiszowicach? Lokalny patriotyzm, o którym
czêsto mówi siê z lekcewa¿eniem i dezaprobat¹
jest jednak wa¿nym czynnikiem w ocenie wybieranych przez nas przedstawicieli. Przecie¿ od
radnego pos³a czy senatora w pierwszym rzêdzie oczekujemy za³atwienia naszych lokalnych

Oddali krew
12 marca Klub Honorowych Dawców
Krwi dzia³aj¹cy przy KWK „Brzeszcz” zorganizowa³ akcjê oddania krwi.
Na apel odpowiedzia³o 50 krwiodawców oddaj¹c 22,5 l krwi. Na kolejny Zarz¹d Klubu HDK
zaprasza 7 maja, tradycyjnie do przychodni przy
ul. Nosala w Brzeszczach, w godz. 8.00-10.30.
Wed³ug terminarza rocznego w 2010 r. akcje oddawania krwi odbêd¹ siê jeszcze: 9 lipca,
10 wrzeœnia i 12 listopada.

spraw i problemów. Zasada bli¿sza koszula
cia³u realizowana jest przez wiêkszoœæ samorz¹dowców a w polityce nawet tej lokalnej
trudno znaleŸæ altruistów. Przyk³adem pragmatyzmu w dzia³aniu na rzecz w³asnego œrodowiska jest w mojej ocenie powiat. Przez pryzmat inwestycji drogowych mo¿na okreœliæ,
kto i jak du¿y ma wp³yw na podejmowanie
decyzji w powiecie. Oczywiœcie sprawiedliwie
trzeba zaznaczyæ, ¿e niema³e œrodki finansowe przeznaczone zosta³y na zadania s³u¿¹ce
ca³ej spo³ecznoœci powiatu oœwiêcimskiego,
¿eby wymieniæ tylko szpital i komendê powiatow¹ stra¿y po¿arnej. Jednak, gdy chodzi o infrastrukturê drogow¹ to polityka zrównowa¿onego rozwoju siê koñczy. Gdy w jednych
gminach remonty dróg mo¿na mierzyæ w metrach, to s¹ takie, w których wyremontowano
kilometry asfaltu. Niestety gmina Brzeszcze
znalaz³a siê w tej pierwszej grupie, gdzie inwestowano nader oszczêdnie. Piszê o tym,
gdy¿ ca³kiem niedawno pojawi³a siê szansa na
inwestycjê powiatow¹ poprzez rozpoczêcie kolejnego etapu remontu ulicy Bielskiej od skrzy¿owania z ulic¹ Przeczn¹. Jest projekt s¹ stosowne uzgodnienia i pozwolenia, ba znalaz³y
siê nawet wolne œrodki w bud¿ecie powiatu,
zabrak³o tylko przys³owiowego radnego, który by przy ulicy Bielskiej mieszka³. Powiat
realizuje inwestycje przy wspó³finansowaniu
z gmin¹ a ta nie jest zainteresowana wspólnym projektem finansowym us³ysza³em na
sesji powiatowej. Szkoda gdy¿ zadanie realizowane, jak poprzedni etap (remont skrzy¿owania z ulic¹ Przeczn¹), w okresie dwu- lub
trzyletnim, wymusi³oby na przysz³ych w³adzach powiatu kontynuacje rozpoczêtych prac.
Na pocieszenie pozostaj¹ nam mgliste obietnice ubiegania siê o œrodki zewnêtrzne na remont ci¹gu drogowego Rajsko - Wilamowice,
i podziwianie inwestycji drogowych w oœciennych gminach.

Z.F
Z.F..

Zaproszenie
Samorz¹dy Osiedlowe nr 4 i nr 7 w Brzeszczach, Oœrodek Kultury w Brzeszczach
i Œwietlica na os. Szymanowskiego organizuj¹ I Turniej Wiosenny Pi³ki Siatkowej Mieszkañców Gminy Brzeszcze. Turniej odbêdzie siê 24 kwietnia o godz. 9.00 (sobota) w hali
sportowej w Brzeszczach.
Zawody rozgrywane bêd¹ w dwóch kategoriach wiekowych: I kat. - szko³y podstawowe
i gimnazja, II kat. - powy¿ej 16 lat. Pierwsze trzy dru¿yny otrzymaj¹ pami¹tkowe medale,
a najlepsza dodatkowo puchar. Dla ka¿dej organizatorzy przewidzieli pami¹tkowy dyplom.
Zapisy w hali sportowej w Brzeszczach (tel. 032 325 56 71), w œwietlicy na os. Szymanowskiego (w godz. 16.00-20.00) oraz w dniu zawodów o godz. 8.30. Udzia³ w turnieju nieodp³atny. Organizatorzy zapewniaj¹ uczestnikom wodê.
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Og³oszenie o przetargu
Burmistrz Brzeszcz og³asza przetarg ustny nieograniczony na wybór najemcy czêœci
nieruchomoœci niezabudowanej oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oœwiêcimiu
numerem dzia³ki pgr 763/15 o pow. 200 m2 ,
po³o¿onej w Brzeszczach przy ul. Dworcowej
(park miejski), zapisanej w ksiêdze wieczystej
Kw Nr KR1E/00024681/5 prowadzonej w S¹dzie Rejonowym Wydzia³ V Ksi¹g Wieczystych w Oœwiêcimiu, stanowi¹cej w³asnoœæ
Gminy Brzeszcze.
1. Oferowana do oddania w najem czêœæ
nieruchomoœci przeznaczona jest na zorganizowanie i prowadzenie samodzielnego ogródka
piwnego.
2. Wymieniona czêœæ nieruchomoœci przeznaczona jest do oddania w najem od dnia 1 maja
2010 r. do dnia 30 wrzeœnia 2010 r.
3. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu
16 kwietnia 2010 r. o godz. 9.00 w budynku
Urzêdu Gminy w Brzeszczach, ul. Koœcielna 4,
pokój nr 127.
4. Cena wywo³awcza stawki czynszu za najem wynosi 6,00 z³ za jeden metr kwadratowy
powierzchni gruntu. Wylicytowana kwota bêdzie
stanowi³a stawkê czynszu za 1 m2 powierzchni
gruntu i bêdzie powiêkszona o 22% podatku VAT
miesiêcznie.
5. Wadium - 600,00 z³
6. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu
jest:
• wp³acenie wadium przelewem na konto
Urzêdu Gminy w Brzeszczach (nr konta 44 8446
1016 2002 0075 2374 0005 BS MiedŸna O/
Brzeszcze), lub gotówk¹ w kasie Urzêdu Gminy najpóŸniej do dnia 14 kwietnia 2010r. W przypadku wp³aty wadium przelewem za wp³atê
wadium uwa¿a siê wp³yw pieniêdzy na konto
Urzêdu Gminy w Brzeszczach.
• z³o¿enie w sekretariacie Urzêdu Gminy
w Brzeszczach ul. Koœcielna 4 do dnia 14 kwietnia 2010 r. pisemnego oœwiadczenia, ¿e uczestnik przetargu zapozna³ siê z regulaminem przetargu oraz z projektem umowy najmu na nieruchomoœæ bêd¹c¹ przedmiotem przetargu i przyjmuje go bez zastrze¿eñ.
Wp³acone wadium zostanie zwrócone
uczestnikom przetargu nie póŸniej ni¿ przed
up³ywem 3 dni od dnia zamkniêcia lub odwo³ania przetargu, za wyj¹tkiem uczestnika, który
przetarg wygra. Wp³acone przez niego wadium
zostanie zwrócone po podpisaniu umowy najmu na przedmiot przetargu.
Umowa najmu musi zostaæ podpisana w terminie do 14 dni od dnia zamkniêcia przetargu.
Osoba reprezentuj¹ca w przetargu osobê
prawn¹ winna siê okazaæ stosownymi pe³nomocnictwami.
Szczegó³owych informacji na temat przetargu i regulaminu przetargu udziela Wydzia³
Mienia Komunalnego Urzêdu Gminy w Brzeszczach ul. Koœcielna 4, tel. 32 77 28 570, 32 77
28 573.
Gmina zastrzega sobie prawo uniewa¿nienia przetargu bez podania przyczyn.
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Baw siê z
Niezapominajk¹

KIS zaprasza na
warsztaty

Œwiêto Polskiej Niezapominajki przypada
corocznie 15 maja, w imieniny Zofii. W naszej
gminie Niezapominajkowy Piknik Majowy odbêdzie siê 8 maja na boisku przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brzeszczach.

W Klubie Integracji Spo³ecznej odbêd¹ siê
warsztaty psychoedukacyjne „Pokonaæ bezradnoœæ - problemy opiekuñcze i wychowawcze”
oraz „Byæ albo nie byæ - czyli jak szukaæ pracy,
by j¹ znaleŸæ”.

Œwiêto powsta³o trochê na przekór Walentynkom - zamiast pluszowego czerwonego serca
w lutym, mo¿na w maju wrêczyæ bliskim bukiecik niezapominajek. Jego pocz¹tki siêgaj¹ 2002 r.,
kiedy to redaktor Andrzej Zalewski z Eko-Radia
z radiowej Jedynki zaprosi³ s³uchaczy do w³¹czenia siê w ogólnopolsk¹ kampaniê niezapominajkow¹, która ma na celu przypominanie o piêknie
otaczaj¹cej nas polskiej przyrody i potrzebie jej
chronienia. Od tego czasu Niezapominajka patronuje ró¿norodnym akcjom, w które w³¹czaj¹ siê
szko³y, dzia³kowcy, szkó³karze, pszczelarze, organizacje ekologiczne, portale internetowe, gospodarze gmin i powiatów, leœnicy, twórcy ludowi,
oœrodki kultury.
W dniu imienin Zofii Niezapominajka zbli¿a
ludzi do ludzi i ludzi do przyrody. Nawi¹zuje do
rodzimej tradycji i kultury. W ca³ym kraju organizuje siê pikniki, spotkania w plenerze, warsztaty
ekologiczne, konkursy plastyczne, literackie, fotograficzne, wspólne sadzenie drzew, krzewów,
kwiatów.
Wpisuj¹c siê w ruch niezapominajkowy Stowarzyszenie Ekologiczne BIOS w Brzeszczach we
wspó³pracy z Oœrodkiem Kultury, Agencj¹ Komunaln¹, Ko³em Przyjació³ Przyrody klas I-III w SP
nr 2 w Brzeszczach, przedszkolami i szko³ami oraz
sympatykami tego pomys³u zapraszaj¹ 8 maja
wszystkich mieszkañców na Niezapominajkowy
Piknik Majowy. W programie m.in.: wrêczenie
nagród laureatom gminnych konkursów plastycznych i fotograficznych, zabawy sportowe, plastyczne, techniczne, wystêpy najm³odszych i tych
trochê starszych, pami¹tkowa fotografia „Wszystkie Zosie na jednym zdjêciu”, mo¿liwoœæ zakupu
roœlin ozdobnych oraz inne atrakcje i ciekawe stoiska. Szczegó³ów proszê szukaæ na plakatach.
Zapraszamy do spêdzenia majowego popo³udnia
z Niezapominajk¹!

Podczas zajêæ w ramach „Pokonaæ bezradnoœæ…” uczestnicy dowiedz¹ siê m.in.: jak zrozumieæ zachowania i potrzeby dziecka; jak stawiaæ granice nie trac¹c kontaktu z dzieckiem;
jak rozwi¹zywaæ konflikty i nie dopuszczaæ do
wielkich wojen oraz jak skutecznie podejmowaæ interwencje wobec ryzykownych zachowañ. Natomiast warsztaty „Byæ albo nie byæ…”
skierowane s¹ do osób poszukuj¹cych pracy,
chc¹cych dzia³aæ skutecznie i w konsekwencji
zdobyæ satysfakcjonuj¹ce stanowisko.

Organizatorzy

Informacja
Zapisy do szkó³ i przedszkoli.
Do 16 kwietnia trwaj¹ zapisy uczniów i wychowanków na rok szkolny 2010/2011 do szkó³
podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli.
Zapisów mo¿na dokonaæ w kancelariach placówek oœwiatowych w godzinach 8.00-15.00.

TERMIN WARSZTATÓW:
„Pokonaæ bezradnoœæ - problemy opiekuñcze
i wychowawcze”
07.04 - godz. 10.00-12.00
15, 22, 29.04 - godz. bêd¹ ustalone z uczestnikami warsztatów.
„Byæ albo nie byæ, czyli jak szukaæ pracy, by
j¹ znaleŸæ”
21.04 - godz. 9.00-12.00
23.04 - godz. 9.00-12.00

(mb)

Informacja
Burmistrz Brzeszcz informuje, ¿e 24 marca
2010 r. podany zosta³ do publicznej wiadomoœci,
poprzez wywieszenie na tablicach og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Gminy w Brzeszczach ul. Koœcielna 4 - wykaz nieruchomoœci przeznaczonej do
oddania w dzier¿awê po³o¿onej w Skidziniu,
oznaczonej numerem dzia³ki pgr 138/109 o pow.
880 m2 z przeznaczeniem na powierzchniow¹
eksploatacjê kruszywa ze z³o¿a „Wilczkowice Skidziñ - Pole A”.
Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni.

Og³oszenia drobne
• Sprzedam pawilon usługowo-handlowy przed blokiem nr 5 na os. Paderewskiego (34 m2); tel.
660 141 521.

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

• Do wynajęcia 5 lokali biurowych o powierzchni:
Wyrazy najg³êbszego wspó³czucia
dla dh Joanny Fajfer z powodu œmierci mê¿a Micha³a Fajfra sk³adaj¹ pogr¹¿eni w smutku instruktorzy Harcerskiego Krêgu Seniorów w Jawiszowicach przy Gminnym Zwi¹zku Dru¿yn
w Brzeszczach.

15 m2, 19 m2, 10 m2, 16 m2, 19 m2 w budynku parterowym, z mediami, w Brzeszczach przy ul. Kościuszki. Do dyspozycji parking. Informacje pod
nr tel. 698 624 478.

• Sprzedam mieszkanie 46,52 m2 przy ul. Słowackiego 3. Nie wymaga remontu. Cena 120 tys. zł do negocjacji. Tel. 785 520 453

Felieton

Baba
Wielkanocna
Ksi¹dz Jêdrzej
Kitowicz, ¿yj¹cy
w osiemnastym wieku, w swoim dziele
„Opis obyczajów i zwyczajów za panowania Augusta III” tak oto pisze o dyngusie:
„By³a to swawola powszechna w ca³ym kraju, tak
miêdzy pospólstwem jako te¿ miêdzy dystyngowanymi; w poniedzia³ek wielkanocny mê¿czyŸni oblewali wod¹ kobiety, a we wtorek i w inne nastêpuj¹ce
dni kobiety mê¿czyzn, uzurpuj¹c sobie tego prawa a¿
do Zielonych Œwi¹tek, ale nie praktykuj¹c d³u¿ej jak
do kilku dni. (…) Po ulicach zaœ w miastach i wsiach
m³odzie¿ obojej p³ci czatowa³a z sikawkami i garnkami z wod¹ na przechodz¹cych; i nieraz chc¹c dziewka oblaæ jakiego Gargasa albo ch³opiec dziewczynê,
obla³ inn¹, jak¹ osobê s³uszn¹ i nieznajom¹, czasem
ksiêdza, starca powa¿nego lub star¹ babê. (…) Temu
dyngusowi pocz¹tek dwojaki naznaczono. Jedni
mówi¹, i¿ siê wzi¹³ z Jerozolimy, gdzie ¿ydzi schodz¹cych siê i rozmawiaj¹cych o zmartwychwstaniu
Chrystusowem wod¹ z okien oblewali dla rozpêdzenia z kupy i przyt³umienia takowych powieœci. Drudzy, i¿ ma pocz¹tek dyngus od wprowadzenia wiary
œwiêtej do Polski, w pocz¹tkach, której nie mog¹c
wielkiej liczby przyjmuj¹cej wiary chrzciæ w pojedynczych osobach, napêdzali t³umy do wody i w niej
nurzali…”. (Ks.Jêdrzej Kitowicz, Opis obyczajów
i zwyczajów za panowania Augusta III, Kraków 1925).
Tyle Ksi¹dz Kitowicz. Znamy i my wspó³czeœni zwyczaje dyngusowe. Mam nadziejê, ¿e w Poniedzia³ek
Wielkanocny znowu na ulicach naszej gminy pojawi¹ siê piêknie przybrane, kolorowe wozy, na których bêd¹ „œmierguœnicy” i tak, jak co roku, bêd¹ po-

100 lat w zdrowiu
100-lecie urodzin obchodzi³a 8 marca brzeszczanka Zofia Siuta, z domu Kawala. W tym dniu
z ¿yczeniami kolejnych lat w zdrowiu odwiedzili
j¹ liczni goœcie, wœród nich delegacja Urzêdu Gminy z burmistrz Teres¹ Jankowsk¹ i kierownikiem
Urzêdu Stanu Cywilnego Ann¹ Adamczyk.
- Cieszymy siê, ¿e mo¿emy Pani¹ uœciskaæ
i ¿yczyæ zdrowia na dalsze lata - mówi³a do jubilatki burmistrz Jankowska wrêczaj¹c ogromny
bukiet kwiatów, kosz pe³en ³akoci oraz prezent.
- To proszê œciskaæ! - radoœnie zareagowa³a
jubilatka. - Ja te¿ wszystkim, którzy sk³adaj¹ mi
¿yczenia, jak najlepiej ¿yczê. ¯yczliwi ludzie mi
¿ycz¹, wiêc pewnie wszystko siê spe³ni.
Mimo swoich 100 lat Pani Zofia jest bardzo
pogodn¹ i rozgadan¹ osob¹. Przy d³ugim urodzinowym stole nic nie mog³o umkn¹æ jej uwadze.
Jeœli ju¿ nie dos³ysza³a co opowiadano po drugiej stronie, od razu dopytywa³a.
Zdrowie i kondycja u wiekowej jubilatki trzeba przyznaæ dobre. Jednym tchem zdmuchnê³a
œwieczki na urodzinowym torcie i jak wszyscy
wypi³a toast za swoje zdrowie. Wyœpiewanych
„dwustu lat” co prawda do¿yæ nie zamierza, ale
z „dwudziestu” spuœciæ nie chce.
Opowiada³a, ¿e ¿ycie mia³a ciê¿kie i urozmaicone, ale w domu by³o zawsze rodzinnie. Nie

lewali wod¹ na szczêœcie. Ten zwyczaj
jest charakterystyczny dla naszej gminy. Nie spotyka siê gdzie indziej tak
zorganizowanych i zmotoryzowanych grup - wspó³czeœnie zmotoryzowanych dos³ownie, bo ju¿ dawno poczciwe furmanki zosta³y wyparte przez traktory. W innych rejonach tacy polewacze poruszaj¹ siê zazwyczaj na
w³asnych nogach. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e mamy
i my nasz jedyny w swoim rodzaju, praktykowany
od lat wielkanocny zwyczaj.
Œwiêta Wielkanocne nios¹ ze sob¹ wiele obyczajów. Od kwietnej, czyli palmowej niedzieli poczynaj¹c, poprzez malowanie pisanek a¿ do œmigusa. Tradycje wielkanocne przesi¹kniête s¹ symbolami ¿ycia i nadziei na jego odrodzenie. Dzieje siê tak
z dwóch powodów - pierwszy to oczywiœcie religijny wymiar tych œwi¹t, mówi¹cy o zmartwychwstaniu Chrystusa i nadziei, jak¹ wszyscy wierz¹cy z tym
wi¹¿¹; drugi zwi¹zany jest z wiosn¹, odradzaj¹cym
siê po zimie ¿yciem. Œwiêta s¹ wa¿ne. Wierz¹cych
przybli¿aj¹ do wielkiej tajemnicy Zmartwychwstania i ¿ycia wiecznego, niewierz¹cym pozwalaj¹
uczestniczyæ w zdarzeniu niecodziennym, które byæ
mo¿e pozwala im na inne spojrzenie na swoje ¿ycie.
Wszystkim daj¹ wyciszenie i poczucie stabilnoœci.
Powtarzalnoœæ pewnych zwyczajów i œwi¹t jest cz³owiekowi potrzebna, ¿eby mia³ pewnoœæ, i¿ œwiat trwa
i nie zwariowa³ do koñca.
Mówi¹c o œwiêtach, czêsto u¿ywamy okreœlenia
tradycja, tradycyjny. Tradycj¹ jest robienie palm wielkanocnych, pisanek, pieczenie bab i mazurków, pójœcie w Wielk¹ Sobotê ze œwiêconk¹ do koœcio³a, dzielenie siê jajkiem przy stole wielkanocnym w Wielk¹
Niedzielê i dyngus w Poniedzia³ek Wielkanocny.
W wielu domach tradycyjnie na œwiêta robi siê wielkie porz¹dki, z myciem okien i trzepaniem dywanów na czele. Ka¿dy z nas stara siê zachowaæ
okreœlony koloryt i rytm œwi¹t. Tak, jak pamiêtamy

to z domów rodzinnych, tak, jak przez lata robi³y
to nasze mamy i babcie. Staramy siê, ¿eby nasze
dzieci te¿ w tym uczestniczy³y i mamy nadziejê,
¿e kiedyœ bêd¹ dba³y o tê tradycjê w swoich domach. Po co to wszystko? Ano po to, ¿ebyœmy mieli
poczucie trwania naszego œwiata. Œwiêta daj¹ poczucie bezpieczeñstwa, udowadniaj¹, ¿e oto wszystko jest tak, jak zawsze, to znaczy w porz¹dku.
Tradycje, jak wszystko w ¿yciu zmieniaj¹ siê.
Pojawiaj¹ siê nowe zwyczaje, nowe sposoby spêdzania wolnego czasu. Póki jednak powtarzamy
co roku w czasie œwi¹t ten sam rytm naszych zachowañ to nawet takie zmodyfikowane zwyczaje maj¹ swój sens. Wspó³czesny œwiat nie jest
³askaw dla tradycji. Niby j¹ podtrzymuje i dba
o ni¹, ale traktuje j¹ coraz bardziej jak produkt
marketingowy: ³adnie opakowany, a niekoniecznie posiadaj¹cy g³êbszy wymiar ni¿ tylko materialny. Dlatego tak wa¿ne jest, aby oblewaj¹c siê
wod¹ w Poniedzia³ek Wielkanocny, pamiêtaæ, ¿e
nie chodzi tylko o zabawê, ale zwyczaj trwaj¹cy
od wieków, a woda jest symbolem ¿ycia. Dla wielu
tradycja to prze¿ytek lub taki fajny ozdobnik, który wypada kultywowaæ, ale niekoniecznie trzeba
siê nim specjalnie przejmowaæ. S¹ te¿ g³osy, ¿e
my Polacy jesteœmy tacy prowincjonalni i zaœciankowi, ¿e chc¹c byæ Europejczykami „pe³n¹ gêb¹”
i œwiatowcami powinniœmy byæ bardziej liberalni
i oderwaæ siê od tych naszych bab wielkanocnych,
pokazuj¹c je ewentualnie tylko jako przysmak polskiej kuchni. Wydaje mi siê, ¿e sens baby wielkanocnej jest o wiele g³êbszy i dobrze, ¿e s¹ jeszcze
niepoprawni konserwatyœci, którzy to rozumiej¹.
Wszystkim Pañstwu ¿yczê spokojnych oraz
radosnych œwi¹t, ¿eby Wielkanoc by³a prawdziw¹
Wielkanoc¹, zaœ jej atmosfera na sta³e zagoœci³a
w Pañstwa domach.

pose³ na Sejm RP
Beata Szyd³o

wojn¹ nasza kopalnia sta³a siê nieop³acalna
i chcieli j¹ zalaæ, on dzieñ w dzieñ jeŸdzi³ do
Warszawy i wyratowa³ j¹. To jemu zawdziêczamy, ¿e mamy kopalniê. Pamiêtam te¿, jak
przechadza³ siê po gabinecie i dyktowa³ mi
pisma, pisa³am je na maszynie, jedn¹ stronê
w cztery minuty.
Pani Zofia prowadzi³a te¿ na kopalni tajn¹
kancelariê. Poniewa¿ syn by³ ksiêdzem odsuniêta
zosta³a od tej pracy i przeniesiona do dzia³u zaopatrzenia. Kiedy z kopalnianej cechowni usuniêto obraz œw. Barbary, zabra³a go na przechowanie. Ca³e lata wisia³ na œcianie w jej domu,
do czasu kiedy nasta³a „Solidarnoœæ”.
Opowiadaniom nie by³o koñca. Szacowna jubilatka wspomina³a jeszcze jakiego to mia³a
przystojnego mê¿a Józefa, pochodzi³ z Brzeszcz,
z Przedwieœnika. I jak to w dzieñ 96. urodzin,
zadzwoni³a do niej kole¿anka córki z lat szkolnych Gienia Jankowska, a ona jej przypomnia³a,
¿e akurat ma urodziny. Gienia zgodnie z tradycj¹
po¿yczy³a jej wiêc „stu” lat. Na co Pani Zofia za¿artowa³a: tylko „czterech” lat mi ¿yczysz?
Jubilatka jednym tchem zdmuchnê³a œwieczki na
Z okazji jubileuszu ¿yczyli Pani Zofii zdrourodzinowym torcie
wia i pogody ducha na kolejne lata równie¿ Dodyrektora Piotra Lebiedzkiego, a skoñczywszy na nald Tusk i Wojewoda Ma³opolski Stanis³aw
dyrektorze W³adys³awie Nagliku.
Kracik. W ich imieniu listy gratulacyjne wrê- Najlepiej pamiêtam Lebiedzkiego, najd³u- czy³a jubilatce burmistrz Teresa Jankowska.
¿ej z nim pracowa³am, to by³ spokojny, dobry
Ewa Pawlusiak
cz³owiek - wspomina Pani Zofia. - A kiedy przed
opuszcza³o jej poczucie humoru, to ono pomaga³o przetrwaæ trudne chwile. Kiedy mia³a 7 lat zmar³
ojciec, matka zosta³a z piêciorgiem dzieci. Pani
Zofia sama te¿ wczeœnie, bo maj¹c zaledwie 35
lat owdowia³a. M¹¿ zgin¹³ na dole w kopalni
„Brzeszcze”. Wychowa³a syna Tadeusza i córkê
Annê. Z Ann¹ mieszka pod jednym dachem, syn
od 8 lat nie ¿yje.
Zofia Siuta przez wiele lat by³a sekretark¹ dyrektora brzeszczañskiej kopalni, pocz¹wszy od
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Aktualnoœci

Podzielili pieni¹dze
Przedstawiamy plany finansowe samorz¹dów osiedlowych i so³ectw na rok 2010
oraz proponowane do wykonania wnioski
przyjête podczas zebrañ mieszkañców. W samorz¹dach nr 1, nr 3, nr 6 i nr 8 zebrania
odbywaæ siê bêd¹ w kwietniu, wnioski i podzia³ œrodków zamieœcimy majowym numerze.
Samorz¹d Osiedlowy nr 2
Przewodnicz¹cy: Wojciech Œwitak
£¹czna kwota: 3050 z³
600 z³ - organizacja Dnia Dziecka, zakup nagród
500 z³ - zorganizowanie Miko³ajek
1350 z³ - dofinansowanie przejazdu autokarem
600 z³ - zakup nagród na turniej pi³ki pla¿owej
oraz imprezê „Lato z Samorz¹dem nr 2”
Samorz¹d Osiedlowy nr 4
Przewodnicz¹cy: S³awomir Drobny
£¹czna kwota: 3025 z³
500 z³ - wyposa¿enie œwietlicy w stó³ do pingponga wspólnie z SO nr 7
300 z³ - naprawa i konserwacja ³awek na terenie
samorz¹du; m.in. zakup farb, pêdzli, œrub itp.
500 z³ - dofinansowanie wycieczek (przejazd)
1625 z³ - organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych
100 z³ - sfinansowanie przejazdu zespo³owi
dzieciêcemu „Iskierki” dzia³aj¹cemu przy
Oœrodku Kultury
Samorz¹d Osiedlowy nr 5
Przewodnicz¹cy: Marek Gancarczyk
£¹czna kwota: 3955 z³
1500 z³ - nagrody dla dzieci uczestnicz¹cych
w imprezach zorganizowanych z okazji Dnia
Dziecka, zabawy karnawa³owej i turnieju pi³ki
pla¿owej

Wnioski do realizacji
Samorz¹d Osiedlowy nr 2
1. Kontynuowaæ rozpoczêt¹ inwestycjê zagospodarowania os. S³owackiego i Starego
Osiedla.
2. Za³o¿yæ podwójn¹ lampê przy bloku nr 7 na
ul. Prusa.
3. Przeprowadzaæ czêste kontrole (Policja, Stra¿
Miejska) w rejonie bloków nr 6 i nr 7 przy
ul. Prusa oraz w rejonie Pubu „Klinika”. Zebranie mieszkañców ze wzglêdu na skargi
mieszkañców wnioskuje, by Pub „Klinika” by³
czynny do godz. 22.00.
4. Wymieniæ oœwietlenie na klombie obok Banku Œl¹skiego.
5. Wymieniæ zdewastowany p³ot (cd.) na placu
zabaw przy ul. S³owackiego.
6. Za³o¿yæ lampê obok oœrodka zdrowia przy
ul. Pi³sudskiego.
7. Z uwagi na pozostawiane przez s³u¿by Agencji Komunalnej - podczas opró¿niania kontenerów - œmieci (obok kontenerów), wnioskujemy do Agencji Komunalnej o czêste kontrolowanie tego stanu rzeczy.
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2355 z³ - zakup wyposa¿enia do kuchni w Domu
Ludowym (KGW)
100 z³ - zakup nagród na fina³ konkursu Uczeñ
Roku
Samorz¹d Osiedlowy nr 7
Przewodnicz¹cy: Czes³aw ¯ak
£¹czna kwota: 2765 z³
1000 z³ - Dzieñ Dziecka
665 z³ - wycieczki (op³ata za przewóz)
100 z³ - Dni Brzeszcz
100 z³ - Biesiada z Piosenk¹ „pod lipkami”
100 z³ - Bezpieczna Gmina Brzeszcze
100 z³ - Miko³ajki
500 z³ - dofinansowanie wyposa¿enia œwietlicy na
os. Szymanowskiego (zakup sto³u do ping-ponga)
200 z³ - wykonanie tablicy og³oszeniowej dla SO
nr 7, która stanie obok skrzy¿owania ulic: Gwarków i Nosala
Skidziñ
So³tys: Jerzy Krawczyk
£¹czna kwota: 3035 z³
1400 z³ - produkcja filmu „Siedem wieków
Skidzinia”
1250 z³ - „Zakoñczenie Lata” oraz obchody
30-lecia Domu Ludowego w Skidziniu
235 z³ - zakup nagród dla dzieci ze Szko³y Podstawowej w Skidziniu
150 z³ - zakup nagród dla dzieci z Przedszkola
w Skidziniu
Przecieszyn
So³tys: Czes³aw Smó³ka
£¹czna kwota: 3000 z³
300 z³ - Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Przecieszynie
300 z³ - Œwietlica OK w Przecieszynie
200 z³ - dzia³alnoœæ Rady So³eckiej
2200 z³ - dzia³alnoœæ organizacji spo³ecznych

8. Doprowadziæ do u¿ywalnoœci chodnik po awarii C.O. wzd³u¿ œcian szczytowych bloków nr 7,
nr 5, nr 3 na os. S³owackiego.
9. Naprawiæ uszkodzony s³upek przy bl. nr 9
(ul. Królowej Jadwigi).
Samorz¹d Osiedlowy nr 4
1. Wykonaæ projekt i plan zagospodarowania terenu na os. Szymanowskiego:
- modernizacji chodnika przed blokiem nr 4
oraz pomiêdzy blokiem 3 i 4.
- modernizacji boiska i placu zabaw wraz
z deptakiem.
- modernizacji ul. Pañskiej od ul. Koœcielnej
do bloku nr 4.
2. Zamontowaæ oœwietlenie przy chodniku ul.
Ofiar Oœwiêcimia od skrzy¿owania os. Szymanowskiego, ul. Nosala do cmentarza komunalnego w Brzeszczach (wniosek z³o¿ony przez SO
nr 3, nr 4 i nr 7).
3. Podj¹æ odpowiednie przedsiêwziêcia dotycz¹ce Rewitalizacji Starej i Nowej Kolonii:
- zmniejszyæ zagro¿enia stwarzanego przez
samochody ciê¿arowe

(LKS Przecieszyn, OSP Przecieszyn, KGW Przecieszyn, zespó³ „Przecieszynianki”)
Wilczkowice
So³tys: Krystyna Kramarczyk
£¹czna kwota: 1625 z³
600 z³ - zakup sprzêtu sportowego (siatka, pi³ki)
na boisko do siatkówki pla¿owej
200 z³ - zakup paliwa i oleju do kosiarki
200 z³ - nagrody rzeczowe i zakup sprzêtu sportowego (organizacja Dnia Dziecka przez DL
Wilczkowie)
25 z³ - materia³y biurowe dla potrzeb Rady So³eckiej
600 z³ - dofinansowanie wycieczki dla mieszkañców Wilczkowic
Zasole
So³tys: Zofia Wójcik
£¹czna kwota: 2775 z³
2000 z³ - zakup pompy szlamowej i umundurowania koszarowego dla OSP Zasole
775 z³ - dofinansowanie Dnia Dziecka w œwietlicy OK w Zasolu
Jawiszowice
So³tys: Stanis³aw Sajdak
£¹czna kwota: 9970 z³
800 z³ - remont gara¿y OSP Jawiszowice
700 z³ - remont budynku komunalnego przy
ul. Handlowej
900 z³ - zakup nagród dla sportowców bior¹cych
udzia³ w zawodach
6100 z³ - organizacja imprez kulturalnych w so³ectwie (m.in. 725 lat Jawiszowic, pokrycie kosztów wycieczek samorz¹du Jawiszowice)
300 z³ - zakup roœlin, krzewów, nasion do obsadzenia terenu so³ectwa
1170 z³ - dzia³alnoœæ Rady So³eckiej

oprac. Ewa Pawlusiak

- zwiêkszyæ czêstotliwoœci kontroli przez
Policjê i Stra¿ Miejsk¹
- d¹¿yæ do zmniejszenia zapylenia i ha³asu
4. Przeprowadziæ remont chodników przy:
- ul. Leœnej (od bocznej bramy przy kopalni
w kierunku Nowej Kolonii, remont i budowa)
- ul. Koœciuszki (ci¹g dalszy)
- ul. Ofiar Oœwiêcimia (20 m przed i za przejazdem kolejowym)
- ul. Nosala w kierunku NZOZ „Vita” i przejazdu kolejowego
- ul. Sienkiewicza.
5. Rozwa¿yæ i rozwi¹zaæ problem parkowania
autobusów dowo¿¹cych dzieci na basen, brak
mo¿liwoœci parkowania (propozycja oznakowania miejsca).
6. Rozwi¹zaæ sprawê niew³aœciwego parkowania na
zajezdni autobusowej (rejon kiosku i rowerowi).
7. Dokoñczyæ modernizacjê pozosta³ego odcinka drogi na Nowej i Starej Kolonii (ul. Górnicza).
8. Wykonaæ projekt i zagospodarowaæ park
w Brzeszczach oraz poprawiæ jego estetykê, wyremontowaæ pomnik.
9. Przyci¹æ drzewa na terenie Samorz¹du, te

Aktualnoœci
które s¹ wysokie i stwarzaj¹ zagro¿enie dla
mieszkañców.
10. Dopilnowaæ u wykonawcy, aby wszystkie
zjazdy na drodze wojewódzkiej nr 933 na terenie
gminy by³y dobrze wykonane.
11. W zwi¹zku z wejœciem Polski do Unii Europejskiej zwracamy siê z proœb¹ o wymianê urz¹dzeñ rekreacyjnych dla dzieci (huœtawki, karuzele, zje¿d¿alnie, itp.) na drewniane lub plastikowe
z atestem (prawdopodobnie wymóg unijny). Samorz¹d nie jest w stanie ze swoich œrodków (dotacji) tego uczyniæ.
12. Prowadziæ bie¿¹ce remonty dróg, chodników,
parkingów oraz utrzymywaæ czystoœæ na terenie
Samorz¹du (kontrola przez SM).
15. Zrobiæ drogê jednokierunkow¹ (ul. Sienkiewicza). Zmieniæ znaki przy drodze (droga wzd³u¿
bl. nr 3 i nr 4) na „przejœcie dla pieszych i przejazd rowerzystów”.
Samorz¹d Osiedlowy nr 5
1. Zebranie mieszkañców wnioskuje do dyrektora Oœrodka Kultury o dofinansowanie zakupu ch³odni dla potrzeb placówki OK - Domu
Ludowego.
2. Wprowadziæ oznakowanie poziome przy skrzy¿owaniu ul. Borowej z ul. Budy.
3. Wyczyœciæ przepust przy ul. Bór od dzwonka
do Domu Ludowego. Naprawa mostku przy posesji p. Sza³aœnego.
4. Wykonaæ projekt kanalizacji sanitarnej na terenie Samorz¹du nr 5.
5. Ponownie rozpatrzyæ wniosek dotycz¹cy naprawy ul. Bocznej od ul. Borowej w kierunku
posesji p. Rubiœ, polegaj¹ce na utwardzeniu
nawierzchni, odwodnieniu oraz wykonaniu
oœwietlenia.
6. Kontrolowaæ (Stra¿ Miejska) ul. Ofiar Oœwiêcimia pod k¹tem nieprawid³owego parkowania
pojazdów.
7. Wykonaæ modernizacjê drogi asfaltowej od
ul. Lachowickiej do ul. Nazieleñce.
8. Wykonaæ projekt techniczny poszerzenia
ul. Borowej.
9. Wykonaæ modernizacjê drogi asfaltowej od
Domu Ludowego do ul. Lachowickiej.
10. Wykonaæ projekt kanalizacji deszczowej wraz
z chodnikiem na ul. Bór od kapliczki a¿ do posesji p. Niedzielów.
11. Wyczyœciæ rów Sza³aœnego a¿ do posesji
p. B³azenków wraz z obni¿eniem przepustów.
12. Doprowadziæ do spotkania z projektantami
drogi S1 w przypadku zatwierdzenia wariantu 6.
Samorz¹d Osiedlowy Nr 7
1. Ponowiæ wniosek o przekszta³cenie ul. Siedliska z ulicy powiatowej na gminn¹.
2. Wykonaæ pobocza na ca³ej d³ugoœci ul. Siedliska (z powodu braku mo¿liwoœci budowy
chodnika).
3. Wnioskowaæ do Dyrekcji Zarz¹du Dróg Powiatowych w Oœwiêcimiu o wystawienie opinii
w sprawie maksymalnego tona¿u samochodów
poruszaj¹cych siê po ul. Siedliska.
4. Zwiêkszyæ kontrolê (Policja i Stra¿ Miejska)
podjazdów przeje¿d¿aj¹cych przez os. Fiñskie
Domki - ul. Daszyñskiego odnoœnie prêdkoœci

pojazdów oraz tona¿u, szczególnie pomiêdzy
godz. 6.00-7.00.
5. Wyst¹piæ z wnioskiem do Dyrekcji ZDP w Oœwiêcimiu o przywrócenie dro¿noœci oraz okresow¹
konserwacjê rowów melioracyjnych wzd³u¿
ul. Siedliska oraz przepustu w okolicach skrzy¿owania z ul. Piekarsk¹.
6. Wykonaæ remont drogi bocznej od ul. Piekarskiej (do Buczaków).
7. Po³¹czyæ ul. Hubala z os. Paderewskiego.
8. Wyremontowaæ drogê boczn¹ do ul. Ofiar
Oœwiêcimia w kierunku wschodnim (ul. do
p. Hrapkowicza).
9. Wyst¹piæ do ZDP w Oœwiêcimiu o przejêcie
zimowego utrzymanie dróg powiatowych w obrêbie granic miasta Brzeszcze.
10. Zabudowaæ now¹ wiatê przystankow¹ przy
skrzy¿owaniu ul. Ofiar Oœwiêcimia z ul. Piekarsk¹.
11. Zlikwidowaæ wyrwê na ul. Piekarskiej przy
skrzy¿owaniu z ul. Ofiar Oœwiêcimia.
12. Poprawiæ widocznoœæ dla pojazdów skrêcaj¹cych z ul. D¹browskiego na ul. Ofiar
Oœwiêcimia.
13. Zlikwidowaæ wyrwê w pasie drogowym
ul. Siedliska na wysokoœci firmy „B³yster”.
14. Wykonaæ remont przejazdów kolejowych w
ulicach Nosala i Siedliska.
15. Pozyskaæ œrodki oraz wybudowaæ plac zabaw
dla dzieci w okolicy ul. Siedliska.
16. Zlikwidowaæ ruroci¹g (NSE) przebiegaj¹cy
nad ul. Nosala.
17. Odtworzyæ rowy melioracyjne wzd³u¿ ul.
Piekarskiej.
Skidziñ
1. Wyczyœciæ i udro¿niæ rów odwadniaj¹cy F19.
2. Wyznaczyæ przejœcie dla pieszych przez ul. Wyzwolenia przy skrzy¿owaniu z ul. Œwierkow¹.
3. Wyznaczyæ przejœcie dla pieszych przez ul.
Wypoczynkow¹ przy skrzy¿owaniu z ul. Maniska.
4. W czasie remontu ul. Wypoczynkowej wyremontowaæ parking przed barem.
5. Poprawiæ przejazd do pól przez wa³ przeciwpowodziowy przy oœrodku wypoczynkowym.
6. Zabezpieczyæ drogê od strony So³y w rejonie
„gruszki”.
Zasole
1. Usun¹æ drzewo le¿¹ce w poprzek rzeki So³y, które spiêtrza wodê powoduj¹c podmywanie brzegu.
2. Firmy œwiadcz¹ce us³ugi wywozu odpadów
z w¹skich uliczek, powinny zabezpieczyæ transport o ni¿szym tona¿u.
3. W przypadku, gdy w Zasolu bêdzie mniej ni¿
15 uczniów w klasie I czy zostanie klasa utworzona oraz jaki jest stan prawny wniosku Komisji Edukacji, i¿ w klasie wiejskiej nie mo¿e byæ
mniej ni¿ 15 uczniów.
4. Z³o¿yæ skargê do Kuratorium Oœwiaty o zweryfikowanie wyliczeñ rzeczywistych kosztów
funkcjonowania Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Zasolu oraz kosztów dowozu ma³ych
dzieci do s¹siedniej szko³y.
5. Zweryfikowaæ przez odpowiedni¹ instytucjê
wypowiedŸ pani Burmistrz czy wniosek Rady
Gminy dotycz¹cy iloœci dzieci w klasie I jest wi¹¿¹cy dla Burmistrza, czy jest tylko zaleceniem,

czy musi siê ona do wniosku dostosowaæ. Wniosek radnych powinien byæ oparty o rzetelne wyliczenia. Jak podkreœli³ radny W³adys³aw Zawadzki, radni zostali wprowadzeni w b³¹d o korzyœciach z likwidacji szkó³.
6. Zebranie mieszkañców wnioskuje o bie¿¹ce
utrzymanie ulic: Radosnej i Z³otych £anów.
Wilczkowice
1. Wykonaæ remont ulic Kolonia oraz Podlaskiej i £¹kowej z uwzglêdnieniem likwidacji
za³amañ poprzecznych na tych drogach.
2. Rozwa¿yæ mo¿liwoœæ ograniczenia tona¿u
pojazdów korzystaj¹cych z ul. Starowiejskiej
w kierunku ul. Siedliska na odcinku pomiêdzy
przecznicami Kolonia a Piekarsk¹.
3. Poszerzyæ pobocza ul. Starowiejskiej od przepustu M³ynówki w kierunku ul. Siedliska.
4. Wykonaæ, na przepuœcie pod ul. Kolonia,
zasuwê spowalniaj¹c¹ podczas opadów sp³yw
wody z dzia³ek pastwiska w kierunku zabudowanych posesji przy tej ulicy.
5. Wykonaæ projekt techniczno-budowlany zagospodarowania terenu przed Domem Ludowym w Wilczkowicach.
Jawiszowice
1. Realizowaæ wnioski z³o¿one w 2008 r. w UG
Brzeszcze, Starostwie Powiatowym w Oœwiêcimiu i Powiatowym Zarz¹dzie Dróg w Oœwiêcimiu, zatwierdzone przez zebranie wiejskie
w Jawiszowicach.
2. Dofinansowaæ zakup ciê¿kiego wozu bojowego dla OSP Jawiszowice.
3. Uprz¹tn¹æ teren po przebudowie skrzy¿owania ul. Bielskiej z ul. Przeczn¹.
4. Podj¹æ dzia³ania dotycz¹ce remontu ul.
Przecznej.
5. Przeprowadziæ remont dróg wewnêtrznych
na ul. Piaski w celu stworzenia firmie zajmuj¹cej siê zimowym utrzymaniem dróg warunków
do odœnie¿ania.
6. Namalowaæ pasy dla pieszych na ul. Bielskiej.
7. Wyremontowaæ ul. Drobniaka.
8. Zmieniæ regulamin utrzymania porz¹dku
w gminie Brzeszcze i doprowadziæ do uregulowania prawnego ul. Trakcyjnej.
Przecieszyn
1. Przywróciæ do stanu umo¿liwiaj¹cego u¿ytkowanie nawierzchni ul. Szybowej.
2. Przeprowadziæ weryfikacjê sprawy znaku
drogowego „Uwaga na drogê z pierwszeñstwem przejazdu” przy wylocie ul. Fredry na
ul. Wyzwolenia.
3. Naprawiæ krawê¿nik przy ul. Wyzwolenia na
wysokoœci ul. Fredry.
4. Rozpropagowaæ (Urz¹d Gminy) obowi¹zek
wykaszania nieu¿ytków przez w³aœcicieli gminnych i prywatnych.
5. Przywróciæ do u¿ytku kontenery do segregacji odpadów komunalnych przy sklepie GS
przy ul. Wyzwolenia.
6. Zobowi¹zaæ Stra¿ Miejsk¹ do czêstszego patrolowania ul. Spokojnej i ul. Sadowej w porze
wieczornej i nocnej.
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Odg³osy Brzeszcz

kwiecieñ 2010

9

„Niewa¿ne ile dajemy,
lecz jak wiele mi³oœci
wk³adamy w dawanie.”
Matka Teresa z Kalkuty

Podziêkowanie

Szko³a bierze udzia³ w programie „Wirtualne Laboratoria - Sukces Innowacji”

Dyrekcja Szko³y Podstawowej nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Brzeszczach, rodzice oraz
uczniowie klasy 1 „b” z wychowawczyni¹ sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania wszystkim sponsorom, dziêki którym wyremontowano salê lekcyjn¹ nr 7. A byli nimi: Gminny Zarz¹d Edukacji w Brzeszczach, Urz¹d Gminy w Brzeszczach,
„Petrochem”- Miros³aw £ukowicz, PPHU „Agawa”- Andrzej Blum, „Darymex”- Dariusz Gruca i Ryszard R¹czka, GS Brzeszcze, Gospodarstwo Rybackie - Tomasz Król, „Instalhaj”- Maria i Józef Haj, PPUH „Akces” - Brunon Kieloch, Robert P³otnicki, anonimowy darczyñca
z KWK „Brzeszcze”, Iwona i Piotr Michalik, Witold Panuszka, Gra¿yna Wróbel, Anetta i Witold
Bibrzyccy, proboszcz i ksiê¿a z parafii œw. Urbana w Brzeszczach, Katarzyna i Arkadiusz Roszak, Urszula i Boles³aw Broszkiewicz, Adam
Kacorzyk.
Wszystkim sponsorom oraz osobom, dziêki
którym pierwszoklasiœci mog¹ z radoœci¹ uczyæ
siê w nowej „chabrowej” sali ¿yczymy zdrowia
oraz sukcesów w ¿yciu prywatnym i zawodowym.

Zostali wyró¿nieni
Uczniowie Gimnazjum nr 1 im. ks. Jana
Twardowskiego otrzymali wyró¿nienie w Ogólnopolskim Konkursie „Atlas Wsi”. Konkurs
jest inicjatyw¹ fundacji wspomagania wsi,
maj¹c¹ na celu zebranie opisów polskich wiosek, miejscowoœci i osad.
W po³owie marca zakoñczy³a siê I edycja
konkursu dla gimnazjalistów „Atlas Wsi”. Wyniki opublikowano na stronie Witryny Wiejskiej,
bêd¹cej czêœci¹ programu „Wieœ Aktywna, Budowanie spo³eczeñstwa informacyjnego, e-VITA”.
Partnerami programu s¹ Polsko-Amerykañska
Fundacja Wolnoœci i Fundacja Wspomagania Wsi.
Do konkursu przyst¹pi³o a¿ 127 zespo³ów. Za
zadanie mieli opisanie w Atlasie nie mniej ni¿
piêciu miejscowoœci. Ocenie komisji poddano ok.
390 miejscowoœci.
Wœród zespo³ów najwy¿ej ocenionych znalaz³y siê „Jedynki”, czyli uczniowie z Gimnazjum
nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego: Arkadiusz Sapeta, Rafa³ Gara i B³a¿ej Wójcik. Uczniowie pod
opiek¹ Ma³gorzaty Szlagór i Stanis³awy Ewy Jab³oñskiej zebrali, opracowali i zamieœcili na stronie organizatora materia³y na temat miejscowoœci nale¿¹cych do gminy Brzeszcze: Skidzinia,
Wilczkowic, Jawiszowic i Przecieszyna.
M³odzi ludzie dotarli do przewodników i opracowañ historycznych, roczników statystycznych,
zdjêæ instytucji, mieszkañców i ich domów oraz
zespo³ów dzia³aj¹cych w naszej gminie. W ciekawy sposób opisali historiê, wyjaœnili pochodzenie nazw lokalnych wsi i ró¿nych zak¹tków. Opisali te¿ architekturê oraz atrakcje kulturalne danych miejscowoœci.
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Sukces Powiatowego
Zespo³u nr 6
w Brzeszczach
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Wy¿sza Szko³a Logistyki oraz firma L-Systems planuj¹ w ramach projektu „Wirtualne laboratoria - sukces innowacji” stworzyæ innowacyjn¹ metodê kszta³cenia z wykorzystaniem
zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w prowadzeniu laboratoriów zawodowych w szko³ach ponadgimnazjalnych poprzez opracowanie innowacyjnego
narzêdzia kszta³cenia - Wirtualne Laboratorium
Logistyczno-Spedycyjne i Magazynowe (wirtualne LLSiM). T¹ szanse wspó³pracy dosta³
Powiatowy zespó³ nr 6 w Brzeszczach w ramach testowania produktu.
Wirtualne LLSiM przeznaczone bêdzie dla
kierunku kszta³cenia technik logistyk w ramach zajêæ z zakresu laboratorium logistyczno-spedycyjnego oraz laboratorium magazynowego. Doœwiadczenia ze stworzenia i uruchomienia wirtualnego LLSiM pozwol¹ na
opracowanie uniwersalnego, powszechnie dostêpnego i innowacyjnego modelu budowy
Wirtualnych Laboratoriów dla innych kierunków zawodowych oraz pomocnego w dalszej
karierze zawodowej.
Placówka osi¹gnê³a jeszcze jeden sukces
mianowicie, Powiatowy zespó³ nr 6 w Brzeszczach sta³ siê obiektem szerokich rozmów na
forum firm logistycznych, które odby³o siê w Warszawie 06.03.2010 r. Pozytywnie opiniowa³a
placówkê Wy¿sza Szko³a logistyki w Poznaniu. Firma TNT Express w ramach kontraktu
„TNT of University” pragnie na najbli¿szym
posiedzeniu zarz¹du firmy wysun¹æ propozycjê nadania dla Powiatowego Zespo³u nr 6 Pozytywnej Opinii i Certyfikatu w ramach programu „Investor of People” nadawanego przez
firmê TNT dla najbardziej kreatywnych osób
i firm - Powiatowa szóstka mo¿e byæ jak na
razie jedyn¹ placówk¹, które te wyró¿nienie
mo¿e dostaæ.

Joanna Cendrowska
TNT Express W
orldwide
Worldwide

Zespó³ „Têcza” wyst¹pi³ podczas „IV
Przegl¹du Recytatorów, Gawêdziarzy, Tekœciarzy” w Miejskim Oœrodku Kultury,
Sportu i Rekreacji w Chrzanowie. Z wyjazdu artyœci nie wrócili z pustymi rêkami, a wrêcz przeciwnie. W kategorii teatralnej za scenki „Rybak” i „Kocha³em dziewczynki” otrzymali pierwsze miejsce, a w kategorii autorzy tekstów - poezja - trzecie.
Niespodziank¹ i sporym zaskoczeniem dla
„Têczy” by³a proœba organizatorów, aby
podczas obrad jury trwaj¹cych ok. 40 minut zespó³ wyst¹pi³ pozakonkursowo.

(mb)

Reprezentacja UKS’u
w Bielsku
W Bielsku-Bia³ej w Turnieju Czterech
Œcianek startowali zawodnicy reprezentuj¹cy Uczniowski Klub Sportowy Gminy Brzeszcze. Zmierzyli siê ze sportowcami z po³udniowej Polski. Ma³grzata Szymañska, jako jedyna z szeœcioosobowej brzeszczañskiej grupy
stanê³a na podium zajmuj¹c pierwsze miejsce.
Reprezentacja brzeszczañskiego UKS’u: dwie
osoby z gimnazjum oraz czwórka ze szkó³ podstawowych, walczy³a na czternastu krótkich, si³owych
drogach. Uczniowie wspinali siê na drogach zwanymi „baldami”, czyli wspinanie bez liny, do wys. 3 m.

Wzmagania m³odych, brzeszczañskich
sportowców

- Jest to styl zawodów, którego bardzo ciê¿ko
uczyæ siê na œciance - mówi Renat Szymañski, nauczyciel z SP nr 1. - Wymaga to bulderowni, tj.
krótkiej, przewieszonej o ró¿nej strukturze i nachyleniu œcianki.
Podczas zawodów na podium stanê³a Ma³gorzata Szymañska, zajmuj¹c pierwsze miejsce
w kategorii szkó³ gimnazjalnych. Jej starsza siostra Maria wywalczy³a pi¹ty plac. Z kolei w kategorii szkó³ podstawowych Hanna Z³otek i Justyna
Porzycka zajê³y ex aequo pi¹te miejsce, Szymon Pêcikiewicz dziewi¹te, a Karol £omot jedenaste.
Nastêpne zmagania czekaj¹ zawodników
ju¿ w kwietniu na Turnieju Czterech Œcianek
w Orzeszu.

(mb)

Informacja
Towarzystwo Turystyki Rowerowej „Cyklista” w Przecieszynie, ul. Wyzwolenia 35, tel./
fax 32 21 10 859, 600 978 355, www.cyklista.com.pl, e-mail: ttrcyklista@wp.pl zaprasza
na rajdy rowerowe.
30 kwietnia - 3 maja: weekend w Warszawie;
koszt: 450 z³/400 z³*
15-22 maja: Kotlina K³odzka; koszt: 740 z³/690 z³
2-6 czerwca: Tarnów; koszt: 350 z³/315 z³
28 czerwca - 9 lipca: £eba - Suwa³ki; koszt:
980 z³/890 z³
10-17 lipca: Wysowa; koszt: 350 z³/330z³
16-31 lipca: Liverpool - Londyn; koszt: 2 000 z³/
1 900 z³
5-16 sierpnia: Bornholm; koszt:1 350 z³/1 250 z³
21 sierpnia - 4 wrzeœnia: Wêgry; koszt: 1 080 z³/
980 z³
11-18 wrzeœnia: Poronin; koszt: ok. 480 z³
Uwaga: przy zapisie obowi¹zuje zaliczka w wysokoœci 100 z³.
* Druga cena dla cz³onków Towarzystwa
„Cyklista”.

Targi edukacyjne za nami

- Nasza szko³a oferuje technikum 4-letnie
koñcz¹ce siê egzaminem maturalnym i egzaDwa dni trwa³y XI Powiatowe Targi Edu- nowanych przez poszczególne szko³y kierunkach minem potwierdzaj¹cym kwalifikacje zawodokacyjne w Powiatowym Zespole nr 2 Szkó³ kszta³cenia.
we - mówi £ukasz Paluch, uczeñ PZ nr 7.
- Oferta edukacyjna powiatowych zespo³ów - Warto uczyæ siê u nas, bo m.in. mamy mo¿liOgólnokszta³c¹cych Mistrzostwa Sportowego
i Technicznych w Oœwiêcimiu. Uczniowie gim- szkó³ jest stale dostosowywana do aktualnego za- woœæ odbycia darmowego kursu na prawo jaznazjów zapoznali siê tam równie¿ z ofert¹ interesowania i potrzeb rynku pracy - mówi Józef dy kategorii B i D. Organizowane siê równie¿
Krawczyk, wicestarosta.
brzeszczañskich szkó³.
darmowe kursy spawacza czy operatora wózków wid³owych.
Targi Edukacyjne ka¿dego roku
Dodatkowym atutem oferty PZ
ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem, nie
nr 7 s¹ praktyki zawodowe. W tej platylko wœród absolwentów gimnazjów, ale
cówce mo¿na siê kszta³ciæ w kilku sperównie¿ szkó³ ponadgimnazjalnych czecjalnoœciach, jak technik ¿ywienia i gokaj¹cych na nowe roczniki uczniów.
spodarstwa domowego, technik hodowW tegorocznych Targach wziê³o
ca koni, technik weterynarii, technik
udzia³ 11 powiatowych zespo³ów szkó³,
mechanizacji rolnictwa i technik pojazSpecjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawdów zawodowych.
czy, Centrum Kszta³cenia PraktyczneDrugim stanowiskiem promuj¹cym
go, a tak¿e Pañstwowa Wy¿sza Szko³a
brzeszczañsk¹ oœwiatê by³o stanowisko
Zawodowa i szko³y niepubliczne.
PZ nr 6.
Otwarto te¿ stoisko informuj¹ce o za- W naszej szkole wszyscy siê znaj¹,
sadach elektronicznej rekrutacji do
wiêc jest bezpieczna - mówi Micha³
szkó³ ponadgimnazjalnych.
Wojciech, uczeñ PZ nr 6. - Ukoñczenie
- Przygotowaliœmy prezentacjê, w jaki
kierunków: górnik eksploatacji podsposób zalogowaæ siê do systemu, który
ziemnej czy technik górnictwa zapewbêdzie przydziela³ do szkó³ - mówi Wojnia pracê w kopalni „Brzeszcze-Silesia”,
ciech Barczewski z firmy Vulkan. - Poco uwa¿am za atut naszej szko³y.
Uczniowie zachêcali gimnazjalistów do podjêcia nauki w ich szkole
magamy, jak wybraæ odpowiedni¹ szko³ê
PZ nr 6 oferuje liceum ogólnoDo podjêcia nauki w gminie Brzeszcze za- kszta³c¹ce i technikum, w którym mo¿na podi podajemy informacjê do kiedy nale¿y to zrobiæ.
Targi odwiedzili absolwenci gimnazjów z te- chêca³y dwa stanowiska: Powiatowego Zespo- j¹æ naukê w specjalnoœci technik górnictwa lub lorenu naszego powiatu oraz absolwenci liceów, ³u nr 7 Szkó³ Agrotechnicznych i Zawodowych gistyk. W szkole zawodowej zapewnia 2- i 3-letni
techników i szkó³ zawodowych, dla których rów- w Jawiszowicach oraz Powiatowego Zespo³u cykl nauczania w ponad 50 zawodach. Prowanie¿ przygotowano oferty kszta³cenia. Odwiedza- nr 6 Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych dzona jest równie¿ szko³a policealna i technikum
j¹cy otrzymali informator na rok szkolny 2010/ w Brzeszczach.
uzupe³niaj¹ce.
Mariola Bartel
2011, w którym umieszczono adnotacje o propo-

Uczniowie „Siódemki” w Berlinie
Koñcem lutego spêdziliœmy piêæ niezapomnianych dni w Berlinie. Nasz¹ podró¿ do
„wielkiego œwiata” rozpoczêliœmy z opiekunami: Piotrem Kolarczykiem i Januszem W³osiakiem, na stacji Brzeszcze-Jawiszowice.

Wyspie Muzeów. Ogromne wra¿enie wywar³a
na nas wizyta w Muzeum Techniki, gdzie zgromadzono eksponaty obrazuj¹ce rozwój naszej
cywilizacji.

Po przyjeŸdzie do Krakowa,
wraz z zaprzyjaŸnion¹ m³odzie¿¹
z Niemiec wsiedliœmy do autokaru i wyruszyliœmy na Zachód. Kierowc¹ autobusu by³a pani Ewa,
która specjalnie dla nas przejecha³a przez ca³y Berlin, pokazuj¹c jego
wspania³e zabytki noc¹. Zawioz³a
nas na miejsce zakwaterowania do
Dahlem, najbogatszej dzielnicy
miasta. Cztery dni spêdziliœmy w zabytkowym domu Friedenszentrum
Martin Niemöller Haus. Tam mieszka³ i tam zosta³ aresztowany bardzo
znany w Niemczech pastor i teolog
Martin Niemöller, który za swoj¹
dzia³alnoœæ antyhitlerowsk¹ by³
osadzony w obozach koncentracyjnych Sachsenhausen i Dachau. Tu- Uczniowie z PZ nr 7 przed Bram¹ Brandenbursk¹
Nie mogliœmy nie sfotografowaæ siê w histotaj mieliœmy do dyspozycji w pe³ni wyposa¿on¹
kuchniê, gdzie przyrz¹dzaliœmy posi³ki. Sam po- rycznych miejscach Berlina: przed Bram¹ Brandenbyt w Berlinie up³yn¹³ nam przede wszystkim na bursk¹ czy przed resztkami muru berliñskiego. Jedzwiedzaniu: Starego Muzeum, Nowego Muzeum no popo³udnie poœwiêciliœmy na obejrzenie Stadioi Pergamon Muzeum, które znajduj¹ siê na tzw. nu Olimpijskiego, gdzie w 1936 r. Hitler zorganizo-

wa³ Igrzyska Olimpijskie. W 2006 r. rozegrano tutaj mecze Mistrzostw Œwiata, w tym fina³.
Chyba najwiêcej zdjêæ zrobiliœmy w Akwarium, przy Tiergarten, gdzie w „szklanych domach” p³ywaj¹ tysi¹ce ryb i pe³zaj¹ olbrzymie
wê¿e, krokodyle, skorpiony oraz jaszczurki.
Na d³ugo zapamiêtamy zwiedzanie Berlina
z mieszkañcem tego miasta, Anglikiem Gabrielem Fawcettem,
który na co dzieñ po tym mieœcie
oprowadza amerykañskich turystów. Pokaza³ nam Aleksander
Platz i jego okolice z najdro¿szymi sklepami na œwiecie. Pan Gabriel w bardzo niekonwencjonalny i humorystyczny sposób opowiada³ o murze berliñskim, o problemach mieszkañców przed i po
zjednoczeniu Niemiec. Zapamiêtamy spotkanie z niemieck¹ m³odzie¿¹ z Beethoven Gymnasium,
podczas którego opowiadaliœmy
o problemach i urokach ¿ycia
w naszych krajach oraz wyjaœnialiœmy zawi³oœci jêzyka polskiego
i niemieckiego. Ukoronowaniem
naszych wypraw by³o wyjœcie na
kopu³ê Reichstagu, sk¹d mo¿na
zobaczyæ ca³y Berlin.
Ju¿ w drodze powrotnej zastanawialiœmy siê
dok¹d znowu siê wybierzemy.

Ada, Angelika, Daria, Kasia,
Magda, Sylwia, Krzysiek i S³awek
Odg³osy Brzeszcz
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Krymina³y

ZDARZENIA
3 marca funkcjonariusze KP Brzeszcze na ul. Spokojnej w Przecieszynie
zatrzymali trzech brzeszczan 28-letniego Marka B., 57-letniego Tadeusza H.
i 48-letniego Artura F. którzy kierowali rowerami pomimo orzeczonego zakazu
prowadzenia pojazdów.
*****
3 marca nieznany sprawca skrad³ z terenu posesji przy ul. Zielonej w Brzeszczach psa rasy labrador, maœci czekoladowej, wartoœci 2 tys. z³. W³aœcicielem psa
jest Ryszard K.
*****
5 marca kieruj¹ca samochodem Renault Clio Agnieszka W., mieszkanka Przecieszyna na ³uku ul. Wyzwolenia w Przecieszynie zjecha³a na przeciwleg³y pas
ruchu i doprowadzi³a do zderzenia z Fiatem Cinquecento, którym kierowa³a Barbara K. z Przecieszyna. W wyniku zderzenia ta druga dozna³a obra¿eñ cia³a i trafi³a do szpitala.
*****
7 marca nieznany sprawca przy u¿yciu nieustalonego narzêdzia uszkodzi³
pow³okê lakiernicz¹ w samochodach marki: Jeep i Fiat. Spowodowa³ straty
w wysokoœci 1,6 tys. z³ na szkodê Damiana D. Zdarzenie mia³o miejsce na parkingu w Jawiszowicach, na os. Paderewskiego.
*****
8 marca policjanci zatrzymali na ul. Leœnej w Brzeszczach 56-letniego brzeszczanina Zbigniewa W., który kierowa³ rowerem pomimo orzeczonego przez s¹d
zakazu prowadzenia pojazdów.
*****
11 marca dy¿urny SM Brzeszcze otrzyma³ zg³oszenie o trwaj¹cej awanturze
domowej w bloku nr 5 przy ul. Mickiewicza w Brzeszczach. Patrol uj¹³ nietrzeŸwego (2,52 prom. alkoholu w wydychanym powietrzu) 43-letniego Zbigniewa K.
Mê¿czyzna spêdzi³ noc w izbie wytrzeŸwieñ.
*****
13 marca nieznani sprawcy w³amali siê do pojazdu marki Audi, zaparkowanego na os. Paderewskiego w Jawiszowicach. Wskutek odtworzenia zapisów systemu monitoringu wizyjnego Stra¿ Miejska wytypowa³a pojazd, którym poruszali siê sprawcy. Czynnoœci dochodzeniowe prowadzi Komisariat
Policji w Brzeszczach.
*****
13 marca dy¿urny Stra¿y Miejskiej za poœrednictwem systemu monitoringu
wizyjnego zauwa¿y³, w rejonie wiaty przystankowej obok sklepu Lidl na os. Paderewskiego, dwóch brzeszczan spo¿ywaj¹cych alkohol. Patrol uj¹³ Wies³awa B.
(55 lat) i S³awomira M. (38 lat). U pierwszego stwierdzono 1,50 prom. alkoholu
w wydychanym powietrzu, u drugiego 3,00 prom. Przeciwko obu skierowano wnioski o ukaranie do S¹du Rejonowego w Oœwiêcimiu.
*****
16 marca brzeszczanka Teresa H. w rejonie ul. Lisowce w Brzeszczach zosta³a pogryziona przez psa. Funkcjonariusze Stra¿y Miejskiej ustalili, ¿e w³aœcicielem psa jest El¿bieta B. mieszkanka Brzeszcz, która wbrew obowi¹zkowi nie dokona³a zaszczepienia czworonoga oraz dopuœci³a do przebywania psa poza terenem posesji bez wymaganego przepisami nadzoru. Obecnie zwierzê znajduje siê
na dwutygodniowej obserwacji weterynaryjnej. Stra¿ Miejska prowadzi czynnoœci wyjaœniaj¹ce celem skierowania sprawy do rozpatrzenia przez S¹d Rejonowy
Wydzia³ II Karny w Oœwiêcimiu.
*****
18 marca patrol Stra¿y Miejskiej natrafi³ przy ul. £êckiej w Jawiszowicach
na nowo powsta³e wysypisko odpadów komunalnych. Funkcjonariusze ustalili,
¿e sprawc¹ czynu jest mieszkaniec Porêby Wielkiej Adam Z. Obecnie przeciwko
sprawcy zaœmiecenia lasu toczy siê postêpowanie. Grozi mu kara grzywny do 5
tys. z³, mo¿e te¿ zostaæ orzeczona nawi¹zka do równowartoœci kosztów usuniêcia
z lasu odpadów.
*****
18 marca nieznany sprawca po wybiciu szyby przedosta³ siê do lokalu „Marcinek” w Jawiszowicach. Po rozbiciu dwóch gier zrêcznoœciowych skrad³ pieni¹dze w wysokoœci 1 tys. z³ na szkodê Lucyny H. z Brzeszcz.
*****
23 marca policjanci KPP Oœwiêcim zatrzymali mê¿czyznê (51 lat) oraz kobietê (51 lat) - mieszkañców Brzeszcz, którzy dokonali kradzie¿y ró¿nych artyku³ów w sklepie Kaufland w Oœwiêcimiu. Mienie odzyskano, a sprawców czynu
czeka rozprawa w s¹dzie.

Ewa Pawlusiak
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Nie wypalajmy traw
Jak co roku o tej porze pojawia siê problem po¿arów zwi¹zanych z wiosennym wypalaniem
traw. P³on¹ ³¹ki, nasypy kolejowe, przydro¿ne rowy itp. Jak podaj¹ statystyki ok. 70 proc. to celowe podpalenia. Czêsto po to,
aby wyczyœciæ ³¹ki z przeschniêtych resztek roœlinnoœci i chwastów. Niestety wiêkszoœæ takich
podpaleñ koñczy siê interwencj¹
stra¿y po¿arnej. Bezmyœlne wypalanie traw stwarza bardzo czêsto niebezpieczeñstwo dla naszego ¿ycia.
Dawniej wypalanie traw by³o
uwa¿ane przez rolników za doskona³y sposób na oczyszczenie
pól i ³¹k przed sezonem uprawnym.
Obecnie praktyki te uwa¿ane s¹ za
szkodliwe i bardzo niebezpieczne
poniewa¿ w po¿arach roznieconych na nieu¿ytkach i ³¹kach, ofiarami staj¹ siê zwierzêta i ptaki.

sa Jankowska, burmistrz
Brzeszcz. - W skali roku to
bardzo du¿e koszty. Pieni¹dze
te mog³yby zostaæ przeznaczone na inne cele jednak w sytuacji, gdy po¿ar suchych traw
wymaga interwencji stra¿y nie
ma innego wyboru.
Warto zwróciæ równie¿
uwagê, ¿e oko³o 30 proc. po¿arów traw powstaje w wyniku
przypadkowego zaprószenia
ognia, g³ównie za spraw¹ wyrzucania niedopa³ków z przeje¿d¿aj¹cych poci¹gów i samochodów na pobocze drogi. Wysuszona trawa po okresie zimowym pali siê bardzo szybko.
Dlatego stra¿acy i leœnicy apeluj¹ o rozwagê.
Wypalanie traw jest niezgodne z prawem polskim i unijnym; grozi za to kara aresztu
albo grzywny. Rolnicy, którzy
wypalaj¹ trawy, musz¹ siê li-

Bezmyœlne wypalanie traw stwarza wiele zagro¿eñ

Gin¹ te¿ po¿yteczne bakterie nitry- czyæ z tym, ¿e mo¿e nast¹piæ
fikacyjne, nicienie, biedronki, cofniêcie lub ograniczenie wytrzmiele, pszczo³y. Czêsto bez- p³at dop³at bezpoœrednich do
myœlnie wypalanie wymyka siê gruntów rolnych.
spod kontroli i przenosi siê na torKatarzyna Wituœ
fowiska lub obszary leœne, gdzie
straty po¿arowe
i koszty akcji s¹
wielokrotnie wy¿sze. Co roku z proARNIKA ul. S³owackiego 4
blemem wypalania
09.04 - 16.04
traw zmagaj¹ siê
CENTRUM ul. Ofiar Oœwiêcimia 34
nie tylko gminni
02.04 - 09.04
urzêdnicy, ale stra30.04 - 07.05
¿acy i leœnicy.
- Za ka¿dy wySIGMA ul. Pi³sudskiego 13a
jazd stra¿aków do
16.04 - 23.04
gaszenia po¿arów
SYNAPSA ul. £okietka 39
zwi¹zanych z wio23.04 - 30.04
sennym wypalaniem traw trzeba
* dy¿ur nocny trwa od godz. 20.00
zap³aciæ z gminnej
do
8.00
dnia nastêpnego.
kasy - mówi Tere-

Dy¿ury aptek w kwietniu

O kobietach i dla kobiet
Po raz czwarty Oœrodek Kultury przygotowa³, nie tylko dla
mieszkanek gminy, Festiwal Kobiet. W miesi¹cu marcu panie skorzysta³y z licznych warsztatów artystycznych, literackich czy spotkañ. Brzeszcze odwiedzi³a równie¿ w ramach FK Bogumi³a Pamu³a-£opadczak z bielskiego studia Natashy Pavluchenko.

Warsztaty florystyczne w Borze

by³ bowiem naszym pierwszym projektem realizowanym ze œrodków
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w partnerstwie z Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej w Brzeszczach.
Wtedy grupa mieszkanek
Brzeszcz spotyka³a siê przez kilka
miesiêcy. Bra³a udzia³ m.in. w zajêciach komputerowych i artystycznych. Panie widywa³y siê te¿ ze specjalistami z ró¿nych dziedzin. Koñcowym efektem
by³ pokaz mody
w plenerze, podczas którego uczestniczki wyst¹pi³y
w zaprojektowanych przez siebie
strojach. Panie zaprzyjaŸni³y siê ze
sob¹, spotykaj¹ siê
co miesi¹c w Klubie Integracji Spo³ecznej przy Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Brzeszczach.
- Projekt zosta³ wyró¿niony
jako ciekawy pomys³ na wykorzystanie pomocy unijnej z po¿ytkiem
dla rozwoju lokalnego - t³umaczy
Switalla-Korczyk. - Jako przyk³ad
godny naœladowania zosta³ zaprezentowany na konferencji zorganizowanej w Krakowie przez
Urz¹d Marsza³kowski oraz opisany w Podrêczniku Dobrych Praktyk Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki w Ma³opolsce.
W ramach tegorocznego Festiwalu Kobiet panie w ró¿nych so³ec-

- Brzeszcze to gmina górnicza.
Pracy dla kobiet niewiele - mówi
Ma³gorzata Wójcik, dyrektor OK Ale od kilku lat mo¿emy mówiæ, ¿e
Brzeszcze to miasto kobiet. Lubi¹
wychodziæ z domu, spotykaæ siê
w swoim gronie, wspólnie œwiêtowaæ. I w³aœnie dla takich kobiet, zainteresowanych w³asnym rozwojem,
we wszystkich placówkach Oœrodkach Kultury w Brzeszczach, zorganizowano w 2007 r. pierwszy Festiwal Kobiet. W warsztatach uczestniczy³y razem babcie, mamy, córki,
wnuczki. Zainteresowanie przeros³o
nasze oczekiwania,
pojawiaj¹ siê nowe
pomys³y na zajêcia
i dlatego odwa¿nie
mogê powiedzieæ,
¿e Festiwal trwa
i mam nadziejê,
¿e nieprêdko siê
skoñczy.
Za spraw¹ Festiwalu Kobiet postanowiono napisaæ i zrealizowaæ Spotkanie z Bogumi³¹ Pamu³a-£opadczak z bielskiego studia
projekt, skierowa- Natashy Pavluchenko
ny w³aœnie do pañ.
twach wziê³y udzia³ w cyklu warsz- Projekt by³ wyj¹tkowy zarów- tatów. Odby³y siê zajêcia z decoupano dla uczestniczek, jak i dla nas - ge, tworzenia bi¿uterii i florystyczprojektodawców - mówi Fabiola ne. Zorganizowano tak¿e pokazy kuSwitalla-Korczyk, specjalista ds. linarne, jak i kosmetyczno-fryzjerfundraisingu, PR i ewaluacji OK - skie. Z okazji Dnia Kobiet zaproszoPrzedsiêwziêcie pod nazw¹ „¯yj no do œwietlic i domów ludowych
wyobraŸni¹, a nie przesz³oœci¹ - cykl mieszkanki.
zajêæ aktywizacyjnych dla niepracu- Zajêcia by³y œwietn¹ okazj¹ do
j¹cych kobiet z gminy Brzeszcze” spotkañ i rozmów - mówi Joanna

Cwynar, kierownik Domów Ludowych w Borze i Wilczkowicach. Dostarczy³y uczestniczkom mi³ych
wra¿eñ i ciekawych doœwiadczeñ.
W murach OK Klub Nieprofesjonalnej Twórczoœci Literackiej
„Piromani” przygotowa³ specjalnie na FK - „Po strunach idê do
nieba”, czyli wieczór z muzyk¹
zespo³u Stare Dobre Ma³¿eñstwo
w wykonaniu grupy wokalno-instrumentalnej z M³odzie¿owego
Domu Kultury w Oœwiêcimiu oraz
„Szept Achmatowej” - spotkanie
o ¿yciu i twórczoœci Anny Achmatowej, jednej z najwybitniejszych
poetek rosyjskich.

Kino „Wis³a” odwiedzi³a Bogumi³a Pamu³a-£opadczak, stylistka i dietetyczka ze studia Natashy Pavluchenko w Bielsku-Bia³ej. W przerwie pomiêdzy wyœwietlanymi filmami „Kwiat Pustyni”
i „Amelia Earhart” zaproszony
goœæ opowiada³ o najnowszych
trendach i stylizacjach. Pamu³a£opadczak mówi³a równie¿ o odpowiednich dietach i tym, ¿e z bielskiego studia mo¿e skorzystaæ
ka¿da z pañ. Kobietom zaprezentowano te¿ kilka stroi zaprojektowanych przez Natashê, zdobywczyniê Oskara Mody w 2005 r.

Mariola Bartel

Light & shadow
Mi³oœnicy jazzu przybyli 20
marca do Oœrodka Kultury pos³uchaæ na ¿ywo „Przemys³aw Str¹czek Group”. To by³a nie lada gratka, bo wœród muzyków znalaz³ siê
m.in. czo³owy polski trêbacz Jerzy
Ma³ek.
Przemys³aw Str¹czek, lider grupy, jest jazzowym gitarzyst¹, kompozytorem, producentem, aran¿erem.
Ukoñczy³ studia pedagogiczne ze
specjalnoœci¹ muzyka na Uniwersytecie Œl¹skim w Cieszynie oraz In-

graliœmy w listopadzie ubieg³ego
roku. Znajduje siê na niej osiem kompozycji, z czego siedem jest moich
autorskich.
Nowa p³yta nawi¹zuje do œwiat³a i cienia. Dla Przemys³awa jest to
po³¹czenie muzyki latynoamarykanskiej z w¹tkami muzyki skandynawskiej. To g³ównie chcia³ zawrzeæ na
tym kr¹¿ku. Oprócz koncertu Przemys³aw Str¹czek poprowadzi³ bezp³atne warsztaty muzyczne.
- Uczestniczy³o w nich osiem
osób - mówi lider grupy. - Przede

Na tr¹bce Jerzy Ma³ek, czo³owy polski trêbacz

stytut Jazzu na Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Jest laureatem Mistrzowskiego Konkursu Gitarzystów Jazzowych im. Marka Bliziñskiego w Warszawie (2001 i 2003 r.) i Ogólnopolskiego Konkursu Improwizacji Gitarowej w Kielcach (2005 r.).
Organizatorem koncertu w Brzeszczach by³ Oœrodek Kultury i Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników
Górnictwa. Muzycy podczas spotkania promowali nowy album „Light &
shadow”.
- Jesteœmy tu w ramach trasy
koncertowej promuj¹cej now¹ p³ytê
- mówi Przemys³aw Str¹czek. - Zale¿y nam, aby pokazywaæ muzykê
w ró¿nych miejscach kraju. P³ytê na-

wszystkim m³odzie¿, ale przyszed³
te¿ jeden starszy pan. By³y to osoby,
które ju¿ graj¹. Przeprowadzi³em
æwiczenia rytmiczne, harmoniczne
kierowane do tych m³odszych. Mówi³em o podstawach, bo wiadomo,
¿e nie da siê nauczyæ du¿o w tak
krótkim czasie.
Muzycy zadowoleni byli z mo¿liwoœci wyst¹pienia w Brzeszczach.
- Chcê podziêkowaæ organizatorom, ¿e zgodzili siê zaprosiæ mój
zespó³ i promowaæ muzykê jazzow¹ - dodaje Przemys³aw. - Z doœwiadczenia wiem, ¿e zawsze
znajd¹ siê ludzie, którzy lubi¹ tak¹
muzykê i dla nich te¿ nale¿y ofertê
przygotowaæ.
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„Dzieñ S¹du”
Aktorzy z Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach
dzia³aj¹cy pod egid¹ Grupy Teatralnej
„Czwarta Œciana” zagrali w sztuce Jerzego Zawieyskiego „Dzien Œ¹du”. Przedstawienie wyre¿yserowa³ ksi¹dz Miros³aw W¹drzyk z parafii pw. Matki Bo¿ej Bolesnej w Jawiszowicach - Osiedle Brzeszcze. To ju¿ czwarta sztuka, któr¹ wspólnie z mieszkañcami gminy wystawi³ duchowny.
„Dzieñ S¹du” jest ju¿ czwart¹ sztuk¹ wyre¿yserowan¹ w Brzeszczach przez ksiêdza Miros³awa
W¹drzyka. Wczeœniej wystawi³ „Tradycje wigilijne”, „Jase³ka” oraz „Igraszki z diab³em”. Ka¿de
z przedstawieñ przyci¹gnê³o du¿e grono odbiorców,

Kostiumy aktorów przyci¹ga³y uwagê widzów

którzy po zas³oniêciu kurtyny pozytywnie wypowiadali siê o grze aktorów, scenografii i muzyce.
Tak te¿ by³o po premierze najnowszego spektaklu,
na któr¹ przyby³o blisko 200 osób.
- Bardzo mi siê podoba³o, ¿e w spektaklu wziê³a
udzia³ liczna grupa m³odzie¿y, która pokaza³a siê
z jak najlepszej strony - mówi Dorota z Jawiszowic. - Jest to powa¿na sztuka, która trafia do do-

ros³ego odbiorcy, doskonale nastraja do
œwi¹t Wielkanocnych i sk³ania do refleksji.
W „Dniu S¹du” wyst¹pili m³odzi aktorzy z Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach.
Ich szeregi wspar³o kilku absolwentów
szko³y, m.in. B³a¿ej Chrapek, Rafa³ £acny,
Aneta Gawe³ek i Daniel Kolber. Ks. W¹drzyk wspomina, ¿e najwiêksz¹ trudnoœci¹ by³o wygospodarowanie czasu
przez uczniów. Dodatkowo podczas
prób okaza³o siê, ¿e re¿yser musi zagraæ
w przedstawieniu.
- Muszê przyznaæ, ¿e mia³em ma³y
problem z racji tego, ¿e by³em re¿yserem,
a zarazem aktorem - mówi ks. Miros³aw Ks. Miros³aw W¹drzyk wcieli³ siê w rolê Pi³ata Poncjusza
W przedstawieniu zagrali: Jakub Wawak
W¹drzyk. - Ciê¿ko jest jednoczeœnie graæ i koor(Jezus), Ks. Miros³aw W¹drzyk (Pi³at Poncjusz,
dynowaæ ca³oœæ.
namiestnik rzymski w Judei), Klaudia Rybak
Grupa teatralna ze
(Claudia Procura, ¿ona Pi³ata), Daniel Kolber
wszystkimi niezaplano(Marek, poeta rzymski), Karol Natonik (Tertuwanymi niespodziankami
lius, dowódca wojsk w Judei), Rafa³ £acny
poradzi³a sobie i w marcu za(Ezechiel, œlepiec), B³a¿ej Chrapek (Kajfasz,
gra³a na scenie Oœrodka Kularcykap³an), Adrian Kwaœniak (Kap³an I), Krytury. Spektakl zachwyci³ nie
stian Budziñski (Kap³an II), Micha³ Chylaszek
tylko ciekaw¹ gr¹ aktorsk¹,
(Faryzeusz I), Dominik Neuman (Faryzeusz II),
w tym ks. Miros³awa, odtwaJonasz Ma³kiewicz (Jan - przysz³y Ewangelirzaj¹cego rolê Pi³ata Poncjusta), Tomasz Wojnar (Marek, domniemany
sza, ale scenografi¹ i kostiuprzysz³y Ewangelista), Andrzej Obidziñski
mami, które przygotowali
(Joel), Agnieszka Chrapek (Rebeka), Martyna
Ma³gorzata Moroñ-KuŸmiñPlewniak (Rachel), Aleksandra Byrdziak
ska, Beata Jakóbik, Roman
(Sara), Monika Zynek (Maria z Magdali), DaPomietlarz, Izabela Jelonwid Szczepañski (Bogacz), Aneta Janiga (Bokowska, Weronika Kozdrój,
gaczka), Szymon Berecki i Kamil W³oszek
Grzegorz Matusik, Mariola
(S³u¿ba w pa³acu Pi³ata), Pawe³ Ha³at, Piotr
Galas. Charakteryzacj¹ aktoHa³at, Szymon Moskal, Wojciech Szymczyk,
rów zajê³y siê Katarzyna KaKamil Kubik (¯ebracy), Jakub Majda (Œwiamiñska i El¿bieta Lubañska, muzyk¹ Dorota Zadek I), Mi³osz Fajfer (Œwiadek II), Karolina
zi¹b³o, a wokalem Katarzyna Rzadkosz.
Berecka (Œwiadek III), Aleksandra Karbowy,
Przedstawienie mo¿na obejrzeæ jeszcze 11 i 18
Adrianna Parysz, Aleksandra Chmielniak, Kakwietnia w OK. A re¿yser ju¿ myœli o kolejnym
tarzyna Kruk, Wioletta Korczyk, Patrycja Chyprzedsiêwziêciu. Przygotowuje, tym razem z dobiorz, Adam ¯arkowski, Roman Pomietlarz,
ros³ymi mieszkañcami gminy, spektakl „DrewAneta Gawe³ek, Katarzyna £aska, El¿bieta Luniana miska” Edmunda Morrisa.
bañska (Lud jerozolimski).
Mariola Bartel

Na muzycznej zielonej wyspie
Od muzyków zespo³u „Stonehenge” mo¿na us³yszeæ, ¿e „jest takie miejsce w czasoprzestrzeni,
gdzie duch ³¹czy siê z ¿ywio³em,
gdzie spirytualna rzeczywistoœæ
przeplata siê z wielk¹ witalnoœci¹.
Tym miejscem, tym niezwyk³ym
zjawiskiem jest muzyka celtycka”.
I w³aœnie w to miejsce zespó³ zabra³
publicznoœæ podczas koncertu
w Oœrodku Kultury w Brzeszczach.
Grupê „Stonehenge” tworzy szeœciu muzyków: Arkadiusz „Kosmos”
W¹sik - gitary, œpiew, Kamil Krzanowski - skrzypce, Janusz Kurczak
- akordeon, dudy, Pawe³ Lemañski instrumenty klawiszowe, loopy, Piotr
Fujcik - gitara basowa i Marcin
„Kwachu” Kisiel - perkusja. To, co
ich ³¹czy to zami³owanie do krainy
zielonych wzgórz, œredniowiecznych
zamków, piêknych wybrze¿y, celtyckiej kultury, muzyki i œpiewu.
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Artyœci zachwycili publicznoœæ muzyk¹ i strojami

Podczas marcowego koncertu
w Brzeszczach publicznoœæ mog³a
przenieœæ siê za spraw¹ muzyki, fotografii i trunków do przepiêknego
miejsca - Irlandii. Zielonego kraju,

kwiecieñ 2010

s³yn¹cego z wspania³ych widoków
i Guinness’a - popularnego, ciemnego piwa, produkowanego w Dublinie.
Po wyjœciu z sali widowiskowej
s³ychaæ by³o pozytywne opinie.

- Impreza bardzo mi siê podoba³a - mówi Jacek Kubik. - Z przyjemnoœci¹ wybra³bym siê raz jeszcze na
taki koncert.
- Atmosfera przyjemna, a muzyka doskona³a - mówi Agnieszka Moskal. - Razem z mê¿em wybraliœmy
siê na koncert „Stonehenge” i oboje
jesteœmy zadowoleni.
Ci, którzy przybyli tego dnia do
OK nie tylko wys³uchali koncertu
zaproszonego zespo³u, ale i wziêli
udzia³ w degustacji irlandzkiego
piwa. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³a wystawa fotograficzna zdobi¹ca hol
dolny. Zdjêcia autorstwa El¿biety
Chrzanowskiej przedstawia³y wyj¹tkowe miejsca w Irlandii i Szkocji.
- Energetyczna, ¿ywio³owa
muzyka przynios³a wiele radoœci
i entuzjazmu, który da³o siê wyczuæ obserwuj¹c odbiorców na widowni - mówi Danuta Korciñska
z OK.

Mariola Bartel

Rozstrzygniêto konkurs
Po raz pi¹ty w naszej gminie
w Niedzielê Palmow¹ przy koœciele œw. Marcina w Jawiszowicach
odby³y siê: przedœwi¹teczny kiermasz ozdób wielkanocnych oraz
wystawa pokonkursowa pn. „Jajuszowickie Jajo i Paw Jawiszowicki”. Jak zwykle cieszy³y siê du¿¹
popularnoœci¹ wœród mieszkañców. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e te wy-

W konkursie „Paw Jawiszowicki”
nagrodzono w kategorii doroœli: Krystynê Blamek i Angelikê Szarek (I m.),
Angelikê Augustyniak, Joannê KuncJasiñsk¹, Ewê Stec (II m.), Izabelê
Uchy³a, Ma³gorzatê Stec-Adamus
(wyró¿nienie); w kategorii dzieci:
Aleksandrê Mika (I m.), Micha³a Michalin (II m), Macieja Michalik (III m).
W konkursie „Jajuszowickie Jajo”

darzenia rozpoczynaj¹ obchody
jubileuszu 725-lecia Jawiszowic.
Podczas kiermaszu swoje prace
zaprezentowali mieszkañcy gminy
Brzeszcze oraz okolic, m.in. Grojca
i Kaniówka.
W konkursie plastycznym wziê³o udzia³ 89 uczestników, nades³ali
³¹cznie 105 prac. Wrêczenie nagród
odbêdzie siê 9 kwietnia o godz. 16.00
w Oœrodku Kultury w Brzeszczach.

w kategorii doroœli nagrodzono Barbarê Czesak (I m.), Stowarzyszenie
Przyjació³ Kaniówka (II m), El¿bietê
Spytkowska (III m); w kategorii dzieci: Sandrê Wato³a (I m), Krzysztofa Jedliñski, Katarzynê Nowak (II m),
Œwietlicê Socjoterapeutyczn¹ „Impuls” w Brzeszczach, SP nr 1 w Brzeszczach - kl. I b, Przedszkole „Pod kasztanami” w Brzeszczach (wyró¿nienie).

(mb)

Organizatorzy dziêkuj¹ sponsorom za ufundowanie nagród
w konkursie plastycznym: W³adys³awie Jaromin, Wies³awowi Grzywie, Stanis³awowi Sajdakowi, cz³onkom Klubu Seniora w Jawiszowicach, Ko³a Pszczelarzy w Jawiszowicach,
Wspólnoty Samorz¹dowej w Brzeszczach i Platformy Obywatelskiej w Brzeszczach.

Odg³osy Brzeszcz
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Repertuar
01-05.04.2010 nieczynne
06-08.04.2010
godz. 18.00 THE HURT LOCKER. W PUŁAPCE WOJNY (USA,15)
godz. 20.15 THE HURT LOCKER. W PUŁAPCE WOJNY
09.04.2010
godz. 18.00 STARCIE TYTANÓW 3D (USA, 12)
godz. 20.00 STARCIE TYTANÓW 3D
10.04.2010
godz. 21.15 STARCIE TYTANÓW 3D
11.04.2010
godz. 18.00 STARCIE TYTANÓW 3D
godz. 20.00 STARCIE TYTANÓW 3D
12.04.2010 nieczynne
13-15.04.2010
godz. 18.00 STARCIE TYTANÓW 3D
godz. 20.00 STARCIE TYTANÓW 3D
16-18.04.2010
godz.18.00 TRICK (Polska, 15)
godz.20.00 STARCIE TYTANÓW 3D
19.04.2010 nieczynne
20-21.04.2010
godz. 18.00 STARCIE TYTANÓW 3D
godz. 20.00 TRICK
22.04.2010
godz. 17.00 DEKALOG MARKA EDELMANA
godz. 19.00 TRICK
godz. 21.00 STARCIE TYTANÓW 3D
23-25.04.2010
godz. 16.00 JAK WYTRESOWAĆ SMOKA 3D (USA,
b.o)
godz. 18.00 JAK WYTRESOWAĆ SMOKA 3D
godz. 20.00 U2 3D (USA, 15)
26.04.2010 nieczynne
27-29.04.2010
godz. 18.00 JAK WYTRESOWAĆ SMOKA 3D
godz. 20.00 U2 3D

Nie tylko dla kobiet…
Grupa „Charytatywni” z Brzeszcz przy wsparciu Oœrodka Kultury zorganizowa³a akcje charytatywn¹. 8 marca w Dniu Kobiet wolontariusze przygotowali dla przyby³ych goœci sporo atrakcji,
a przy okazji zebrali datki na pomoc choremu Kamilowi.
Grupa „Charytatywni”, tworzona przez piê- tywni”. - Wspólnie tworzymy spo³eczeñstwo
ciu m³odych ludzi, dzia³a od 2007 r. Przez ten czas obywatelskie, dziêki czemu mo¿emy pomóc konuda³o siê im zorganizowaæ wiele imprez i akcji kretnej osobie przezwyciê¿yæ ciê¿kie czasy, jakie
charytatywnych, jak m.in. „Grosik”, „Serce ser- dla niej przygotowa³ œwiat.
M³odzi ludzie podczas „Nie tylko dla kocu”, czy „¯yj zdrowo”. Przy okazji ka¿dego
z przedsiêwziêæ „Charytatywni” zebrane pieni¹- biet…” zapewnili sporo atrakcji, jak projekcjê
dze przeznaczaj¹ na leczenie chorych mieszkañ- filmu „Lejdis” czy „Lataj¹c¹ pocztê”. Stworzoców gminy Brzeszcze. I tak te¿ by³o tym razem. no te¿ w holu dolnym OK kawiarenkê, gdzie
goœcie smakowali ciaMarcowa imsto, kawê i herbatê oraz
preza nosi³a naustawiono stoiska z bizwê: „Nie tylko dla
¿uteri¹ i kosmetykami.
kobiet w Dniu KoNa scenie sali widowibiet”. Tego wieskowej pokaz swoich
czora zebrano poumiejêtnoœci dali tanecznad 700 z³. Pieni¹na grupa „Szalone Ma³odze przeznaczono
laty” i zespó³ „Dukat”.
na pomoc dla 10- Kapela „Dukat”
letniego Kamila,
zaprezentowa³a swoje
który nied³ugo po
najlepsze oblicze - mówi
urodzeniu zapad³
Rafa³ Andreas. - Muzyw ciê¿k¹ chorobê
Imprezê poprowadzili „Charytatywni”
cy zaczêli od utworów
krwi, która spowodowa³a brak mo¿liwoœci mowy, poruszania góralskich i poprzez folk doszli do bluesa. Pusiê czy wyra¿ania uczuæ. U ch³opca w g³owie blicznoœæ bawi³a siê tak œwietnie, ¿e zespó³ trzy
wykryto te¿ torbiele, które coraz bardziej uci- razy bisowa³.
To jednak nie wszystko, co przygotowali orskaj¹ nerwy odpowiedzialne za wzrok. Kamil
wymaga rehabilitacji i ci¹g³ej opieki, czêsto ganizatorzy. Na zakoñczenie imprezy w holu
przebywa w szpitalu. Zebrane podczas marco- dolnym królowa³a latynoska muzyka i oczywiwej akcji pieni¹dze czêœciowo pokryj¹ koszt œcie wywodz¹ca siê z Karaibów salsa. Uczestwyjazdu ch³opca na obóz rehabilitacyjny do nicy kursu tanecznego odbywaj¹cego siê w OK
porwali w wir kubañskich rytmów goœci.
Jaros³awca.
Grupa Charytatywni dziêkuje wolontariuszom
- Pomimo ma³ej frekwencji jesteœmy zadowoleni z tego, ¿e s¹ ludzie, którzy chc¹ poma- za bezinteresown¹ pomoc.
gaæ - mówi Rafa³ Andreas z Grupy „CharytaMariola Bartel

Programy Domów Ludowych
i œwietlic OK
os. Paderewskiego
Bór

Przecieszyn
07.04 Warsztaty decoupage cz. I.
13.04 Warsztaty robienia biżuterii.
21.04 Warsztaty decoupage cz. II
26.04 Warsztaty ceramiczne dla
dzieci i młodzieży.
Zespół „Przecieszynianki” zaprasza
na próby we wtorki (17.00).
Huragan Babski zaprasza na spotkania w czwartki (17.00).
Świetlica zaprasza we wtorki,
czwartki i piątki w godz. od 14.00 do 16.00.

Wilczkowice

Skidziñ
13.04 Spotkanie biblioteczne dla
dzieci przedszkolnych (9.30).
23.04 Turniej ekologiczny (16.00).
30.04 Wyjazd do kina na film „Poskromienie smoka” w systemie 3D.
Szczegóły na plakatach.
W środy o godz. 19.00 próby zespołu
Skidzinianie.
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16.04 Festiwal kobiet - „Warsztaty
decoupage”(17.00).
19.04 „Spotkanie z książką” z udziałem przedszkolaków z Przedszkola
w Borze (11.00).
23.04 Festiwal kobiet - „Warsztaty
decoupage”(17.00).
30.04 „Ziemia jest tylko jedna...” zajęcia edukacyjno-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej z okazji Dnia Ziemi (16.00).

12-30.04 Wystawa literacka pt.: „Ach
ten Brzechwa”
8.04 Festiwal kobiet - „Warsztaty decoupage”(16.00).
19.04 Festiwal kobiet - „Warsztaty
biżuterii” (17.00).
Turniej wiedzy ekologicznej - z okazji Dnia Ziemi dla dzieci i młodzieży
szkolnej.

kwiecieñ 2010

16.04 Piesza wycieczka do lasu.
20.04 Warsztaty dla pań (witraże).
23.04 Ziemia odzyskana - konkurs
ekologiczny dla dzieci .
27.04 Ceramika dla pań.
- W poniedziałki i środy aerobik dla
pań.
- W czwartki spotkania członków
Koła Emerytów i Rencistów (18.00).

os. Szymanowskiego
23.04 Dzień Ziemi - konkurs ekologiczny (17.00).
24.04 I Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej Mieszkańców Gminy Brzeszcze
w hali sportowej (9.00) - szczegóły na
str. 5.
30.04 Warsztaty decoupage (17.00)
- W poniedziałki zajęcia taneczne dla
dorosłych (19.30-21.00).
- W środy zajęcia taneczne dla dzieci
i młodzieży:
14.00-15.00 dzieci gr. zaawansowana
15.00-16.00 dzieci gr. początkująca

- W środy kółko teatralne prowadzi
Iwona Michalik (16.00-17.00).
- W czwartki Klub Aktywnych Panów
(18.00-20.00).
- W piątki zajęcia plastyczne (16.00).
- W czwartki spotkania w Klubie Seniora (14.00-16.00).

Zasole
W każdy piątek zajęcia taneczne.
We wtorki i czwartki zajęcia aerobiku.
W ramach obchodów Dni Ziemi
sprzątamy najbardziej zaśmiecone miejsca w Zasolu.
W środy spotkania w „Babskim
Świecie”.

Jawiszowice
20.04 Ziemia mój dom” - zajęcia dla
przedszkolaków.
22.04 Żyj w zgodzie z przyrodą” quiz przyrodniczy.
27.04 Czy znam historię swojej wsi”
- konkurs wiedzy dla dzieci.
29.04 Z harcerskiego plecaka wspomnień”- spotkanie dzieci z przedstawicielami Harcerskiego Kręgu Seniorów.

Kalendarium
przedsiêwziêæ
w kwietniu
KONCERT CHARYTATYWNY DLA IGORKA BARTOSZA - MAŁA ORKIESTRA
WIELKIEJ POMOCY
10 kwietnia, godz.17.00 (sala widowiskowa OK)
Zagrają: Andegrand, Jedyny Sensowny Wybór, Krzywa Alternatywa, Hendon i Marek Piekarczyk. Odbędzie się zbiórka pieniędzy na rzecz walki z chorobą.
Będzie możliwość zdobycia 2 - płytowej muzycznej cegiełki z pierwszych koncertów
dla Igorka i nie tylko...
Więcej informacji na: www.igorbartosz.blogspot.com
MAŁOPOLSKI FESTIWAL FORM MUZYCZNYCH I TANECZNYCH - TALENTY MAŁOPOLSKI 2010 - Eliminacje powiatowe
14 kwietnia, godz. 8.00 (sala widowiskowa OK)
Organizatorzy: Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej, Szkoła Tańca
ASTRA w Oświęcimiu, Ośrodek Kultury w Brzeszczach.
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM Eliminacje powiatowe
15 kwietnia (hala sportowa ul. Ofiar Oświęcimia 49)
NIESFORNE WIERSZYKI ŁAMIĄCE JĘZYKI
19 kwietnia, godz.10.00 (sala widowiskowa OK)
Międzyszkolny konkurs dla uczniów klas I-III na interpretacje wiersza pt. „Niesforne wierszyki łamiące języki”.
ROZCZYTAJ SWOJE DZIECKO
19 kwietnia, godz.16.30 (OK, sala nr 30)
Spotkanie „Rozczytaj swoje dziecko” pod hasłem bajkowe spotkania dla dzieci
w wieku od 5 do 7 lat.
LITERATURA CZESKA
19 kwietnia, godz.17.00 (biblioteka OK)
Spotkanie z cyklu: Rozmowy nie tylko o książkach.
DNI ZIEMI
22 kwietnia, godz.16.00 (hol dolny OK)
Podsumowanie konkursu plastycznego „Zwierzę samo się nie obroni”. Konkurs
jest organizowany w ramach projektu „Rewolucja Świadomości” sfinansowanego
przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży oraz firmę Nokia w ramach Programu
Make a Connection.

KTO PAMIĘTA DOM MŁODZIEŻY – HARCÓWKĘ
23 kwietnia, godz. 19.00 (pub Metaxa w Brzeszczach, stadion KS Górnik)
Refleksja nad minionym. Spotkanie tych, którzy pamiętają i tych, którzy chcieliby zapamiętać...
WARSZTATY NORDIC WALKING
24 kwietnia (hala sportowa ul. Ofiar Oświęcimia 49)
UNIWERSYTET KAŻDEGO WIEKU
28 kwietnia, godz. 18.00 (sala widowiskowa OK)
Spotkanie z Andrzejem Grabowskim
WYOBRAŹNIA NIE BIERZE SIĘ Z PRÓŻNI
28 kwietnia godz. 17.00 (OK, sala nr 30)
Spotkanie w Klubie Nieprofesjonalnej Twórczości Literackiej „Pióromani”.
WYSTAWA 09-25 kwietnia
Wystawa podsumowująca konkurs „Jajo I Paw Jawiszowicki”.
FESTIWAL TAŃCA BRZESZCZE 2010
RYTMY ULICY - WARSZTATY Z TECHNIKI HIP HOP, LOCKING,
BREAK DANCE
13 kwietnia, godz. 17.00 - 19.00 (hala sportowa ul. Ofiar Oświęcimia 49)
Zajęcia prowadzi Rafał Szostok - instruktor tańca break dance i hip hop, mistrz
ogólnopolskich turniejów tańca.
RYTMY ULICY - WARSZTATY Z TECHNIKI DANCE HALL
15 kwietnia godz. 17.00 - 19.00 (hala sportowa ul. Ofiar Oświęcimia 49)
Zajęcia prowadzi Agata Zeliszek z Zabrza - instruktor tańca ulicznego i nowoczesnego.
ZAPISY NA WARSZTATY w Ośrodku Kultury (tel. 32 21 11 490) oraz na hali
sportowej (tel. 32 32 55 671)
Do udziału zapraszamy młodzież powyżej lat 13 oraz dorosłych. Koszt uczestnictwa w warsztacie w każdym dniu wynosi 10 zł od osoby. Promocyjnie dla uczestników dwóch warsztatów cena - 15 zł. Ilość miejsc ograniczona.
FESTIWAL TAŃCA RYTMY ULICY BRZESZCZE 2009
pod honorowym patronatem Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu
i Burmistrza Brzeszcz
17 kwietnia (hala sportowa ul. Ofiar Oświęcimia 49)
godz. 7.30-9.00 Rejestracja uczestników.
godz. 7.30-9.00 Próby (tylko dla zespołów).
godz. 9.00-14.00 Eliminacje wszystkich kategorii.
godz. 14.00-15.30 Przerwa obiadowa.
godz. 16.00 Gala Finałowa - parada zespołów, ogłoszenie wyników eliminacji.
Finały wszystkich kategorii, niespodzianki, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród.
Bilet wstępu na finały - 2 zł.

Zapowiedzi na miesi¹c maj:
WIELKIE OTWARCIE SKATEPARKU - 2 maja
Szczegóły już wkrótce na plakatach oraz na www.ok.brzeszcze.pl
KONCERT ZESPOŁU STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO
27 maja, godz. 20.30 (sala widowiskowa OK)
Przedsprzedaż biletów od 7 kwietnia br. w dziale merytorycznym OK (pok. 34)
Cena biletu: 40 zł.

List
Bardzo dziêkujê za ten wielki prezent. Myœla³em, ¿e to bêd¹ dwie lub trzy
probówki, tak jak by³o napisane na bombce choinkowej, ale gdy otwiera³em pude³ko okaza³o siê, ¿e to by³o lepsze ni¿ sobie wyobra¿a³em. By³y tam nawet rzeczy, których ani ja, ani mój tata nie znaliœmy. Nie spodziewa³em siê, ¿e dostanê
tak¹ iloœæ przyborów do eksperymentów i to z prawdziwego szk³a. Teraz bêdê
móg³ wykonaæ wiele ciekawych doœwiadczeñ.
Dziêkujê wszystkim, którzy przygotowali ten prezent. Chcia³bym jeszcze dodaæ, ¿e stojak na probówki jest bardzo profesjonalny, i ¿e bez niego nie da³bym
rady przeprowadziæ eksperymentów.
Zawsze marzy³em, ¿eby mieæ w³asne laboratorium chemiczne! Jeszcze raz bardzo dziêkujê!

Pawe³ Paszko

Pawe³ Paszko jest uczestnikiem zajêæ w Œwietlicy Socjoterapeutycznej dla Dzieci
„Impuls” prowadzonej przez Fundacjê Pomocy Spo³ecznej w Brzeszczach. Bra³ udzia³
w grudniowej akcji „Drzewko Marzeñ” organizowanej przez Oœrodek Kultury i Fundacjê Pomocy Spo³ecznej (przyp. redakcji).
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Czas wyborów
„Gdybym ze wszystkich wartoœci,
jakie s¹ w Polsce, mia³ daæ któr¹œ na
pierwszym miejscu, da³bym wolnoœæ.
Nale¿y ona do tych wartoœci, które
musi siê dzieliæ z innymi. Zwieñczeniem wolnoœci jest My”.
Józef Tischner
Ta myœl profesora powinna nam towarzyszyæ
w dzia³alnoœci spo³ecznej i politycznej. Rok bie¿¹cy to rok wyborczy, w którym rywalizowaæ bêdziemy o demokratyczn¹ wolnoœæ w akcie wyborczym. To czas analizy i rozliczeñ z 4-letniej
kadencji naszych wybrañców do Rady Miejskiej,
Rady Powiatu, Rady Województwa oraz 5-letniej kadencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jak w ka¿dej kampanii wyborczej zasypani zostajemy „wyborcz¹ literatur¹”, informacjami o sukcesach rz¹dz¹cych i nowymi obietnicami oraz totaln¹ krytyk¹ w³adzy przez opozycje
i tych, którzy wst¹pi¹ w szranki walki o reprezentowanie nas we w³adzach przez nastêpn¹ kadencjê. A my musimy wybraæ, korzystaj¹c z wolnoœci i prawa wyborczego.
Ka¿dy z nas po osi¹gniêciu praw wyborczych
o odpowiedniego wieku mo¿e wybieraæ i byæ
wybieranym, przej¹æ na siebie lub obdarzyæ nimi
swojego kandydata do sprawowania w³adzy pañ-

Wiosna
Zima odesz³a razem z utopion¹ w rzece Marzann¹. Wiosna w pe³ni - wokó³ unosz¹ siê jej
dŸwiêki, zapachy i barwy; przedœwi¹teczne porz¹dki za nami, teraz czeka praca w ogrodach.
Z ka¿d¹ dob¹ przybywa dnia, niebawem na straganach pojawi¹ siê nowalijki. Prze¿ywamy okres wielkanocnej radoœci, odpoczynku po dos³ownym i symbolicznym odkurzaniu mieszkañ (sprz¹tanie przed œwiêtami metaforycznie oznacza
wyganianie zimy). By³ te¿
czas na wewnêtrzn¹ odnowê,
która idzie w parze z budz¹c¹
siê przyrod¹.
Zmartwychwstanie, czyli najstarsze i zarazem najwiêksze œwiêto chrzeœcijañskie, przypada na pierwsz¹ niedzielê po równonocy wiosennej. Liturgiczny okres Wielkanocy
obejmuje 50 dni i koñczy siê w niedzielê Zes³ania
Ducha Œwiêtego. Wniebowst¹pienie Chrystusa
Koœció³ obchodzi w 40 dniu po Wielkiej Niedzieli. Obrzêdy Wielkiego Tygodnia, a tak¿e
wyznaczenie ich daty zwi¹zane s¹ z kalendarzem
i tradycj¹ ¿ydowsk¹, co stanowi kolejne ogniwo
³¹cz¹ce obie religie. Symbole i zwyczaje wielkanocne maj¹ korzenie ludowe - s³owiañskie albo
germañskie, jak równie¿ antyczne. Œmigus-Dyngus, zaj¹czek i kolorowe pisanki zosta³y przejête
od plemion germañskich, zaœ procesje lub obyczaje wœród gospodarzy wiejskich (wk³adanie
krzy¿yków pomiêdzy skiby i kropienie pól wod¹
œwiêcon¹) mia³y charakter staropolski. Chrzeœcijañstwo na w³asnym gruncie zaadaptowa³o
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stwowej i samorz¹dowej. Ukoñczy³eœ 18 lat mo¿esz wybieraæ i byæ wybieranym do samorz¹du
terytorialnego (Rady Miejskiej). Masz 21 lat mo¿esz walczyæ o reprezentowanie nas w Sejmie,
a po ukoñczeniu 30 lat staraæ siê o mandat senatora. Funkcje prezydenta mo¿esz osi¹gn¹æ po ukoñczeniu 35 lat. Maj¹c prawa wyborcze mo¿esz
walczyæ równie¿ o fotel wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. Aby braæ udzia³ w wyœcigu wyborczym musisz byæ zg³oszony przez wspó³obywateli, partiê polityczn¹ lub komitet wyborczy,
zg³oszenie zawsze musi byæ poparte podpisami
uprawnionych wyborców.
Wybory do Sejmu i samorz¹du terytorialnego s¹
powszechne, wszyscy upowa¿nieni maj¹ prawo braæ
w nich udzia³. Bezpoœrednie - g³osujemy osobiœcie,
równe - mamy tylko jeden g³os na dany mandat, tajne
- jesteœmy anonimowi, proporcjonalne - mandaty uzyskuj¹, czyli pos³ami lub radnymi zostaj¹ wybrani kandydaci, których komitety wyborcze w skali globalnej
zdoby³y co najmniej 5 proc. g³osów, w przypadku
koalicji wyborczej 8 proc. g³osów.
Podzia³ mandatów odbywa siê na podstawie
sytemu d’Hondta, który promuje wiêksze ugrupowania. Proporcjonalnoœæ jest niestety ograniczeniem reprezentatywnoœci. Mimo zapowiedzi w kampaniach wyborczych rz¹dz¹cy nie zmieni¹ ordynacji wyborczej na jednomandatow¹, jak w przypadku wyborów prezydenta RP, senatorów, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, bo boj¹ siê

utraty w³adzy. Nadal wiêc bêdziemy wybieraæ
kandydatów wskazanych przez partie i komitety
wyborcze, indywidualni kandydaci nie maj¹ szans.
Z prawa wyborczego trzeba korzystaæ, aby
czuæ siê odpowiedzialnym za los Du¿ej i Ma³ej
Ojczyzny, ale przed aktem wyborczym poœwiêcamy trochê czasu na analizê programów wyborczych, zw³aszcza tych z poprzednich wyborów
i zapytajmy koalicjê rz¹dz¹c¹ dlaczego tak, co sta³o siê z obietnicami, które nam sk³adali 4 lata
temu? A opozycjê i nowych kandydatów - jak
widz¹ gminê w przysz³oœci maj¹c na uwadze sytuacjê finansow¹. Nie wszystko mo¿na zrzuciæ na
kryzys, o czym œwiadcz¹ sukcesy naszych s¹siadów. Nam nie jest potrzebna walcz¹ca partyjnie
Rada Miejska, potrzebujemy realistycznych gospodarzy. Wybierzmy prezydenta RP, swoich
przedstawicieli do Rady Miejskiej, w tym dniu oni
z nami tworz¹ wspólnotê, MY - to brzmi bardziej
pozytywnie. Niestety za parê miesiêcy znów bêdzie podzia³: My i Oni. Oni czyli ci, którzy zapomnieli, co obiecywali. Nakreœlona w kampanii
wyborczej wizja nowej Gminy znów oddali siê
o 4 lata. Aby tego unikn¹æ wybierzmy ludzi wiedz¹cych, na czym polega gospodarowanie i kierowanie, bo w³adza to umiejêtnoœæ podejmowania decyzji i ich egzekwowania. Pamiêtajmy najczêœciej i najg³oœniej mówi¹ ci, którzy nie maj¹
nic do powiedzenia.

dawne obyczaje. Woda i ogieñ, a wiêc ¿ywio³y
najistotniejsze dla ludzkiej egzystencji, uto¿samiane z oczyszczeniem, ¿yciem i œwiat³em, symbolizowa³y odrodzenie ziemi i ludzkiego bytu. Sprz¹tanie przed œwiêtami by³o równie¿ zwi¹zane z odpêdzaniem z³ych mocy. Warto pamiêtaæ o pradawnych Ÿród³ach wspó³czesnych zwyczajów, z których wyp³ywa m¹droœæ przodków, ich szacunek
do ziemi i przyrody, troska
o ³ad zewnêtrzny oraz wewnêtrzn¹ harmoniê.
Koniec œwi¹tecznej
przerwy oznacza powrót
do pracy i codziennych
zajêæ. Trzeba pamiêtaæ,
aby kilkudniowy odpoczynek nie zmniejszy³
czujnoœci kierowców. Nadejœcie wiosny to jedynie
pozorne zwiêkszenie bezpieczeñstwa na drogach.
Rzeczywistoœæ daje zazwyczaj odmienne rezultaty. S¹ korzystniejsze
warunki pogodowe, ale tej zmianie nie towarzyszy jakoœæ dróg. Widok wielkich dziur w asfalcie,
postrzêpionych poboczy, przedtem niewidocznych
pod warstw¹ œniegu, teraz budzi niechêæ i grozê.
Coraz czêœciej przypominaj¹ o sobie drogowi
szaleñcy, którzy niew¹tpliwie pominêli czyhaj¹ce o tej porze roku pu³apki, jak z³a nawierzchnia,
deszcz, silne wiatry, poranne mg³y czy ograniczaj¹ce widocznoœæ œwiat³o s³oneczne. Dla w³asnego dobra i ogólnego bezpieczeñstwa nale¿y ust¹piæ komuœ, komu brakuje kultury podczas jazdy,
choæ to niejednokrotnie trudne. Wiosenna brawura, brak wyobraŸni, niew³aœciwe wyprzedzanie czy
jazda na czerwonych œwiat³ach nierzadko koñcz¹
siê tragicznie. Do tego dochodz¹ obraŸliwe gesty
i rozmowy przez telefon komórkowy, co wyd³u¿a

czas reakcji kieruj¹cego pojazdem. Z pewnoœci¹
nie pozostaje to obojêtne na iloœæ wypadków, których liczba - w porównaniu z trudnymi warunkami zimowymi - paradoksalnie wzrasta wiosn¹.
Przed wyruszeniem z gara¿u wypada pomyœleæ
o wyposa¿eniu swojego samochodu: zmianie opon
na letnie, wymianie oleju, sprawdzeniu œwiate³.
W obliczu rozkwitaj¹cej pe³ni¹ ¿ycia wiosny
nasuwa siê niezwykle istotny w tej sytuacji fakt nie jesteœmy na drogach sami. Trzeba dopuœciæ
myœl, ¿e u¿ytkownikami s¹ inni kierowcy, rowerzyœci, jak równie¿ piesi. Czasem pojawiaj¹ siê
zwierzêta, za które odpowiada cz³owiek. Nale¿y
zadaæ pytanie: o czym œwiadczy widok zwierzêcych szcz¹tków, po których przeje¿d¿a kolejny samochód. Nied³ugo rozpocznie siê sezon rowerowy, wiêc nie wolno zapomnieæ o rowerzystach. Niezwykle wa¿n¹ grupê stanowi¹ dzieci powracaj¹ce ze szkó³, bawi¹ce siê w pobli¿u
jezdni, st¹d te¿ apel do rodziców, aby je w odpowiedni sposób uœwiadomili.
Wiosna, œwiêta wielkanocne to czas odpoczynku, radoœci, pojednania i pokoju. Czy nie warto
postaraæ siê, aby ich atmosferê przenieœæ na nastêpne dni wiosenne i letnie?

Józef Stolarczyk

Krystyna Rosner

Podziêkowanie
Oœrodek Kultury w Brzeszczach sk³ada
serdeczne podziêkowanie firmie „Instal Eko”
z Brzeszcz za bezp³atny transport drugiej czêœci darów zebranych podczas akcji charytatywnej dla rodziny z Mazur. Podziêkowania dla
wszystkich ofiarodawców sk³adamy w imieniu
Macieja, Micha³a, Marcina, Damiana i Kacpra,
którzy s¹ bardzo wdziêczni mieszkañcom
Brzeszcz za okazan¹ pomoc.

Porady

Fizjoterapeuta Janusz Bassara radzi
Czy nasze dzieci koniecznie musz¹
mieæ wadê postawy?
Zdrowie naszych
dzieci to nie tylko brak
kataru, gor¹czki, bólu gard³a, kaszlu, ale równie¿ prawid³owa postawa cia³a.
Zastanawialiœcie siê pañstwo, dlaczego jednych bol¹ stawy biodrowe (najczêœciej jeden),
krêgos³up (krzy¿e, korzonki), inni odczuwaj¹
cierpniêcie koñczyn górnych, dolnych, jeszcze
inni maj¹ ci¹g³e lub przemijaj¹ce bóle g³owy, których przyczyna jest nieznana? Postaram siê pokrótce odpowiedzieæ.
Oto kilka przyk³adów:
- pan lat 45 twierdzi, ¿e bóle krzy¿a to rezultat 20-letniej ciê¿kiej pracy pod ziemi¹,
- inny pan lat 60 uwa¿a, ¿e przyczyn¹ jego
dolegliwoœci jest budowa domu,
- 50-letnia pani twierdzi, ¿e to praca w biurze
jest powodem k³opotów z krêgos³upem (praca
w pozycji siedz¹cej ma najbardziej destrukcyjny
wp³yw na krêgos³up),
- jeszcze inna pani obs³uguje sklepow¹ kasê,
ona jeszcze tego nie wie, a ja mogê ju¿ przypuszczaæ, ¿e po 5 latach takiej pracy, kiedy osi¹gnie
wiek np.: 50 lat bêdzie odczuwaæ dolegliwoœci
bólowe w odcinku lêdŸwiowym, zw³aszcza w pozycji stoj¹cej, tak¿e miêdzy ³opatkami, a nierzadko bóle ramion i g³owy. Skoñczy siê to zapewne
za¿ywaniem jakiegoœ reklamowanego specyfiku,
który je¿eli usunie, to tylko skutek w postaci bólu
i to na krótko, w ¿adnym wypadku natomiast nie
usunie jego przyczyny.
Zapyta ktoœ - co nale¿y zrobiæ? Odpowiem zastanowiæ siê dlaczego boli w tym, a nie innym miejscu. Nie chcia³bym, aby zabrzmia³o to,
jak kryptoreklama, ale uwa¿am, ¿e nale¿y zwróciæ siê do rehabilitanta-fizjoterapeuty, a najpierw
najlepiej do lekarza o specjalnoœci rehabilitacja,
który przeanalizuje przyczyny powstawania bólu
i zaleci odpowiednie zabiegi, æwiczenia, masa¿e.
Te zaœ wykonane u w³aœciwego rehabilitanta-fizjoterapeuty przynios¹ nie tylko doraŸn¹ ulgê, ale
pozwol¹ ograniczyæ powstawanie bólu, zw³aszcza je¿eli wywo³any on jest tzw. czynnikiem œrodowiskowym, czyli przyjmowaniem i utrzymywaniem okreœlonej pozycji cia³a w sposób nawykowy. Celowo u¿y³em tutaj przyk³adu pani obs³uguj¹cej kasê sklepow¹, aby zwróciæ pañstwa uwagê na kilka drobnych, ale jak¿e istotnych szczegó³ów:
1. Kasa znajduje siê przed kasjerk¹,
- taœma z towarem jest z jej lewej strony,
- kasjerka siedzi na krzeœle obrotowym (czêsto z niego nie korzystaj¹c)
- w celu odczytania ceny towaru wykonuje
skrêt - rotacjê cia³a w odcinku piersiowo-lêdŸwiowym. Je¿eli w taki sposób owa pani pracuje ca³e
lata, mo¿na przypuszczaæ co mo¿e staæ siê przyczyn¹ jej dolegliwoœci bólowych lub ogólnie z³ego samopoczucia. Jest to tzw. œrodowiskowomorfologiczno-nawykowa przyczyna powstawania bólu: œrodowiskowo - praca siedz¹ca; morfologiczno - skrêt tu³owia, nierównomierna eks-

ploatacja uk³adu miêœniowego, po obu stronach
krêgos³upa; nawykowa - przyzwyczajenie.
Proponujê aby w sklepie jedna kasa mia³a taœmê z prawej, a druga z lewej strony, a panie zmienia³y siê miejscami.
Poka¿ê inny przyk³ad:
2. Monitor komputerowy czêsto czy to w pracy, czy na biurku w domu nie jest ustawiony centralnie, lecz z boku. Przek³adajmy go np. co tydzieñ,
z prawej na lew¹ stronê i odwrotnie, aby nie utrwalaæ nawykowego ustawiania krêgos³upa.
Coraz czêstsze wizyty w moim gabinecie, rodziców z dzieæmi, u których pojawi³y siê dolegliwoœci bólowe kolan, bioder, podudzi (wynika³y
poœrednio z ich aktywnoœci fizycznej np. taniec,
jazda na deskorolce) podsunê³y mi pomys³ przeprowadzenia wyk³adów w placówkach szkolnoprzedszkolnych na temat:
„Dlaczego u dzieci w wieku 7-8 lat stwierdza siê wadê postawy?”
Zapytacie pañstwo sk¹d w tak m³odym wieku
mamy ten problem? Otó¿ na wadê postawy „pracujemy” od 7-8 miesi¹ca ¿ycia naszego dziecka.
Kiedyœ nasi rodzice, a teraz my nosimy nasze dzieci na jednej, zwykle tej samej, np. prawej rêce. Taki
sposób noszenia powoduje skoœne ustawienie miednicy, gdy¿ jedna nó¿ka zwisa wzd³u¿ naszego cia³a, a druga jest zgiêta w biodrze i kolanie. Prowadzenie dziecka zawsze za tê sam¹ r¹czkê przyczynia siê z kolei do skoœnego ustawienia obrêczy barkowej naszych dzieci. Takie noszenie czy prowadzenie dzieci skutkuje tym, i¿ jego uk³ad wiêzad³owo-miêœniowy nie rozwija siê symetrycznie.
Proponujê: je¿eli nosimy dzieci na jednej rêce,
trzymajmy je w pozycji „okrakiem” na naszym
biodrze czy brzuchu. Zadbamy wtedy o prawid³owy rozwój stawów biodrowych i symetryczny
uk³ad wiêzad³owo-miêœniowy w odcinku lêdŸwiowym krêgos³upa. A co do prowadzenia dzieci za
r¹czkê, prowadŸmy je do przedszkola za praw¹,
a w drodze powrotnej za lew¹ r¹czkê.
Zaobserwowa³em kiedyœ, ¿e do naszych szkó³
podstawowych na 20 dzieci, 15 przywo¿onych jest
samochodem. Na 20 dzieci odprowadzanych przez
opiekunów, w 16 przypadkach plecaki niesione
by³y przez doros³ych. Na 20 dzieci samodzielnie
nios¹cych plecak, w 13 przypadkach by³ on nieprawid³owo zawieszony na plecach,
Zadam pytanie: kiedy dziecko ma wzmocniæ
swój naturalny gorset miêœniowy skoro nasze dzieci poza lekcj¹ wychowania fizycznego ca³y czas
siedz¹? Problem plecaków nie tkwi w jego ciê¿arze, ale w rozmieszczeniu tego ciê¿aru na ca³ych
plecach. Plecak powinien nie wisieæ na ramionach
dziecka, ale przylegaæ ca³¹ powierzchni¹ do pleców, wtedy rozk³ada siê równomiernie na ca³ym
krêgos³upie, obrêczy barkowej, biodrowej, stawach kolanowych. Pewn¹ analogi¹ do powy¿szego anatomiczno-fizjologicznego opisu bêdzie poni¿szy przyk³ad:
- nawet 4 osoby bêd¹ mia³y trudnoœæ bezpiecznie podnieœæ na krzeœle np. ojca wesela, je¿eli ka¿-

da z nich zrobi to w minimalnie innym czasie.
Natomiast je¿eli zsynchronizuj¹ swoje dzia³ania,
czyli symetrycznie roz³o¿¹ ciê¿ar cia³a osoby podnoszonej, oka¿e siê, ¿e ten ojciec wesela wcale
nie jest taki ciê¿ki.
Na dzisiaj pañstwu dziêkujê, w nastêpnym
numerze „OB” opowiem o przyczynach powstawania wad postawy oraz na co jeszcze nale¿y
zwróciæ uwagê u naszych pociech, aby wykluczyæ
w przysz³oœci mo¿liwoœæ powstawania takich wad.

Janusz Bassara

Przeterminowane leki
Gminna akcja „Przeterminowane leki
przynieœ do apteki” cieszy siê coraz wiêksz¹
popularnoœci¹. Do tej pory zebrano 74 kg przeterminowanych leków. W tym roku do utylizacji przeznaczono ju¿ 27 kg niepotrzebnych
lekarstw.
Specjalne konfiskatory, czyli pojemniki do
selektywnej zbiórki leków znajduj¹ siê w brzeszczañskich aptekach. Mieszkañcy mog¹ wrzucaæ
tam przeterminowane leki, które stanowi¹ odpady niebezpieczne dla zdrowia, a nawet ¿ycia ludzi, szczególnie dzieci. Wiele leków pomimo up³ywu czasu zachowuj¹ du¿¹ aktywnoœæ biologiczn¹.
Zamiast do kosza lub zlewu niepotrzebne leki
przynieœ do apteki. Zostan¹ poddane termicznej
utylizacji.

Do konfiskatorów nie nale¿y wrzucaæ termometrów rtêciowych, urz¹dzeñ elektrycznych
i elektronicznych oraz odpadów zakaŸnych jak np.
igie³, strzykawek. Do specjalnych pojemników nie
mo¿na wrzucaæ ca³ych opakowañ.
- Prosimy o wrzucanie samych blistrów. Inaczej konfiskatory szybko s¹ przepe³niaj¹. Szczególnie jak leki zapakowane s¹ w reklamówkach - mówi
kierownik apteki „Centrum” Anetta Bibrzycka.
Specjalne konfiskatory czyli pojemniki do
selektywnej zbiórki leków znajduj¹ siê w aptekach: Sigma (ul. Pi³sudskiego), Arnika (ul. S³owackiego) oraz Centrum (ul. Ofiar Oœwiêcimia).

Katarzyna Wituœ
Odg³osy Brzeszcz
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Historia

Metropolita, arcybiskup lwowski Józef Bilczewski
cony. SpowiedŸ przez ca³e ¿ycie uwa¿ajcie nie
- patronem odrodzonej Polski
za ciê¿ar, ale za ³askê. Jedno jest tylko i jedyne

„Niebo samo nie spadnie,
trzeba je osi¹gn¹æ, i Pan Bóg
sam nie zst¹pi, trzeba go
œci¹gn¹æ”

Adam Mickiewicz

¯ycie wybitnego Polaka, metropolity, arcybiskupa lwowskiego Józefa Bilczewskiego,
urodzonego 26 kwietnia 1860 r. w Wilamowicach, jest ilustracj¹ losu cz³owieka, który pochodz¹c z ubogiej rodziny, talentem i prac¹
osi¹gn¹³ w Koœciele katolickim i spo³eczeñstwie
Polski i Lwowa najwy¿sze uznanie s³awê i pamiêæ. W tym roku przypada 150. rocznica jego
urodzin.

gro¿enie prawa naturalnego. Z jego inicjatywy
w archidiecezji funkcjonowa³o 140 ochronek dla
dzieci wiejskich i robotniczych. W 1908 r. za³o¿y³ w rodzinnych Wilamowicach ochronkê dla
ma³ych dzieci. Na jej ufundowanie odda³ swój
maj¹tek rodzinny oraz dom zakupiony na ten cel.
25 paŸdziernika 1908 r. osobiœcie dokona³ uroczystego poœwiêcenia i otwarcia ochronki pod wezwaniem œw. Anny, patronki swej matki. Prowadzenie tej placówki powierzy³ sprowadzonym siostrom S³u¿ebniczkom Starowiejskim. Patronowa³
budowie 328 koœcio³ów i kaplic. By³ aposto³em
zgody. Stara³ siê szanowaæ przekonania religijne
innych narodów. W jego diecezji by³o 25 proc.

Od wczesnej m³odoœci, przysz³y arcybiskup
lwowski, zdradza³ wielkie zami³owanie do nauki.
Ukoñczy³ m.in: szko³ê ludow¹ w Wilamowicach,
gimnazjum w Wadowicach (egzamin dojrza³oœci
z³o¿y³ 13 czerwca 1880 r.), Wy¿sze Seminarium
Duchowne Archidiecezji Krakowskiej, Wydzia³ Teologiczny Uniwersytetu Jagielloñskiego.
W 1884 r. przyj¹æ œwiêcenia kap³añskie. Po dwóch
latach, uzyska³ stopieñ doktora teologii. Studiowa³ tak¿e w Rzymie i Pary¿u, habilitowa³ siê na
Uniwersytecie Jagielloñskim. 6 lipca 1884 r.
przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie z r¹k kardyna³a Albina Dunajewskiego. Jako kap³an zacz¹³ swoj¹
misjê pe³ni¹c funkcjê notariusza w Kêtach nastêpnie w koœciele œw. Piotra i Paw³a w Krakowie.
W 1891 r. zosta³ profesorem nadzwyczajnym
dogmatyki specjalnej na Uniwersytecie Lwowskim, a w 1893 profesorem zwyczajnym. W 1900 r.
Œwiêty Arcybiskup Józef Bilczewski
obj¹³ stanowisko rektora Uniwersytetu Lwowskiego. 17 grudnia 1900 r. papie¿ Leon XIII ustamieszkañców wyznania katolickiego, 62 proc. to
nowi³ go metropolit¹ arcybiskupem lwowskim
byli grekokatolicy, co czwarty mieszkaniec by³
obrz¹dku ³aciñskiego. Arcybiskup Bilczewski by³
¯ydem, ponadto ¿yli tam Niemcy, Wêgrzy, Orniew¹tpliwie najwybitniejszym profesorem na
mianie. Wiara zawsze mo¿e byæ przyczyn¹ konWydziale Teologicznym we Lwowie. Odznacza³
fliktów, arcybiskup Bilczewski apelowa³: „abysiê niewiarygodnymi zdolnoœciami zapamiêtywaœcie ¿yli ofiarnie mi³oœci¹ Boga i bliŸniego”. Tak
nia tekstu przeczytanych ksi¹¿ek. Zna³
biegle 10 jêzyków. Du¿o publikowa³.
Cieszy³ siê ogromnym autorytetem. Zosta³ cz³onkiem Akademii Archeologicznej w Rzymie, Komisji Sztuki w Krakowie oraz Krakowskiej Akademii Sztuk.
Arcybiskup Bilczewski by³ wielkim
czcicielem Maryi. Uprosi³ u papie¿a Piusa X nowe z³ote korny dla obrazu Matki
Bo¿ej Jasnogórskiej po ich kradzie¿y
w 1909 r. na Jasnej Górze. Ponadto na
proœbê arcybiskupa Bilczewskiego, Pius
X og³osi³ Matkê Bo¿¹ Królow¹ Korony
Polskiej. To dziêki niemu w Litanii loretañskiej od 1908 r. znalaz³o siê wezwanie: „Królowo Polski módl siê za nami”,
a w 1923 r. papie¿ Pius XI zatwierdzi³ Dom rodzinny w Wilamowicach
œwiêto Maryi Królowej Polski - obchodzone 3
zwraca³ siê do m³odzie¿y: „M³odzi moi przyjaciemaja - w rocznicê uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
le! W ka¿dym z was chcia³bym pomówiæ z osobArcybiskup Bilczewski kocha³ swoich diecena, jak ojciec, jak przyjaciel. Nie broniê ja wam
zjan. ¯y³ ich codziennymi sprawami. Têskni³ za
zabawy! Potrzebna jest wam jak s³oñce i powiewoln¹ i sprawiedliw¹ Polsk¹. Bola³ nad nêdz¹
trze. A wiêc bawcie siê ca³¹ dusz¹ aby zawsze
ludu. Uwa¿a³, ¿e bogaci nadmiarem dóbr powinuczciwie nale¿eæ do stronnictwa, które na swym
ni dzieliæ siê z biednymi. Krytykowa³ socjalizm,
sztandarze wpisze has³o: Prawda, Sprawiedliwoœæ
przez zniesienie w³asnoœci osobistej widzia³ zai dobro dla wszystkich. Modlitwa to nie czas stra-
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na ziemi prawdziwe bogactwo, a tym jest Jezus
w Najœwiêtszym sakramencie. Nie opuszczajcie
nigdy w niedzielê i œwiêta mszy œw.”.
Arcybiskup Bilczewski umar³ z przepracowania (na anemiê z³oœliw¹) 20 marca 1923 r. we
Lwowie w opinii œwiêtoœci. Zosta³ pochowany
poœród ubogich na cmentarzu Janowskim, odprowadzany na miejsce wiecznego spoczynku przez
t³umy przedstawicieli wszystkich œrodowisk Lwowa. Jego zabalsamowane serce, umieszczono
w bazylice katedralnej we Lwowie, a trumnê ze
zw³okami na cmentarzu Janowskim, cmentarzu
dla ubogich. Dla nich by³ zawsze opiekunem.
26 czerwca 2001 r. arcybiskup J. Bilczewski
zosta³ beatyfikowany przez Jana Paw³a II podczas jego wizyty we Lwowie. 12 czerwca 2002 r.
w Wilamowicach odby³a siê msza œw. dziêkczynna za beatyfikacjê. Przyby³o wtedy 96 biskupów
na czele z kardyna³em Józefem Glempem prymasem Polski. By³o to najwiêksze wydarzenie
w dziejach Wilamowic.
Kanonizacja Józefa Bilczewskiego przez papie¿a Benedykta XVI odby³a siê 23 paŸdziernika
2005 r. w Rzymie. Datê kanonizacji wyznaczy³
jeszcze Jan Pawe³ II.
Ks. pra³at Micha³ Boguta, proboszcz parafii Wilamowice opowiada o cudownym uzdrowieniu ciê¿ko poparzonego 9-letniego Marcina
w 1995 r.
- Rozleg³e oparzenia obejmowa³y niemal ca³¹
twarz. Lekarze stwierdzili, ¿e bêd¹ potrzebne
przeszczepy. Spostrzegli martwicê. Jednak po tygodniu od wypadku nast¹pi³a niespodziewana
poprawa. Pojawi³a siê nowa, zdrowa skóra. Lekarze nie mieli w¹tpliwoœci, ¿e zadzia³a³y si³y
wy¿sze - mówi proboszcz i zapewnia, ¿e takich
historii zna wiêcej. - Ksiêga ³ask coraz bardziej
siê zape³nia. O niektórych zapewne nawet nie wiemy, i mo¿e nigdy siê nie dowiemy. Wszyscy maj¹
jednak œwiadomoœæ, ¿e zawdziêczaj¹ to „coœ”
œwiêtemu Józefowi Bilczewskiemu. Ksi¹dz pra³at Boguta dodaje, ¿e do wilamowickiej parafii nadsy³anych jest wiele listów, z proœbami i dziêkczynieniami za otrzymane
³aski. Odprawianych jest wiele mszy œw.
w intencjach powrotu do zdrowia, uwolnienia z na³ogów, nawrócenia przez
wstawiennictwo œw. Józefa Bilczewskiego. W ka¿d¹ œrodê odmawiana jest tak¿e
nowenna do œwiêtego.
Program obchodów jubileuszu 150.
rocznicy urodzin arcybiskupa Józefa
Bilczewskiego.
24 kwietnia - zjazd wszystkich kap³anów diecezji z Ks. Biskupem T. Rakoczym,
godz. 11.00 uroczysta msza œw.
28 kwietnia - otwarcie wystawy
„Œwiêty Arcybiskup Józef Bilczewski patronem
odrodzonej Polski” (w Senacie RP) z udzia³em
Prezydenta RP, Premiera RP oraz pos³ów i senatorów RP.
23 paŸdziernika - sympozjum naukowe z wyk³adami z udzia³em 8 profesorów, w koœciele
parafialnym w Wilamowicach.

Anna Papla

Brzeszcze. Stara Kolonia.
Zimne mury, œlepe okna, nieme dachy i szorstkie, „spracowane” schody. Na co dzieñ niewiele
nam mówi¹, a mo¿e my nie chcemy s³yszeæ, jak prosz¹ nas o pomoc, bo na naszych oczach gin¹.
Dziœ zatrzymajmy siê przy nich,
nastawmy ucha i wytê¿my wzrok
a us³yszymy przedziwn¹ historiê.

Brzeszcze. Stara Kolonia mieszkanie wielu pokoleñ brzeszczan, a w³aœciwie przybyszy, którzy
tu stawali siê brzeszczanami, bo tu
odnajdywali swój dom i pracê.
Zabytkowe zabudowania chc¹
nam opowiedzieæ o czasach swej
œwietnoœci. Szepcz¹ nam o swoim
zwi¹zku z kopalni¹ pokazuj¹c symboliczny wizerunek górniczych na-

rzêdzi nad wejœciami bloków. Chc¹
nam opowiedzieæ, jak by³o tu kiedyœ gwarno i weso³o. Kolonia górnicza w niczym nie przypomina³a
bowiem dzisiejszych osiedli - sypialni. To nie by³o tylko miejsce zamieszkania, to by³o miejsce ¿ycia.
O „integracji spo³ecznej” nikt
zapewne nie s³ysza³, ale kwit³a ona

w najczystszej - intuicyjnej formie.
Œwiadcz¹ o tym pozosta³oœci po
technicznych rozwi¹zaniach umo¿liwiaj¹cych zgodne ¿ycie we wspólnej przestrzeni. W budyneczkach
miêdzy blokami znajdowa³y siê
pomieszczenia do wypieku chleba
i pralnie, w których w soboty urz¹dzano tak¿e k¹piele. W mieszkaniach ³azienek nie by³o, by³y tylko

wspólne dla kilku mieszkañ toalety na klatkach schodowych.
Jak wspominaj¹ dawni mieszkañcy klucz do mieszkania mo¿na by³o zostawiæ pod wycieraczk¹, co nie by³o tajemnic¹
lub wrêcz niezamykaj¹c drzwi
na zamek poprosiæ s¹siadkê
o przypilnowanie obiadu pozostawionego na piecu. Kolonia
¿y³a w³asnym ¿yciem wyznaczanym przez „buczki” oznajmiaj¹ce pocz¹tek i koniec ka¿dej zmiany w kopalni. By³ to
rytm ¿ycia ca³ej rodziny, bo
dla ojca oznacza³ pocz¹tek lub
koniec pracy, mamie przypomina³ na przyk³ad o tym, ¿e
gor¹cy obiad powinien niebawem
znaleŸæ siê na stole.
W obrêbie górniczego osiedla œwiat mêski i kobiecy splata³ siê jak nigdzie indziej. Kobiety najczêœciej nie pracowa³y zawodowo - zajmowa³y siê domem
i dzieæmi, te z kolei po zajêciach
szkolnych bawi³y siê na „mamlasplacu” lub ca³¹ gromad¹ w którymœ z mieszkañ. ¯ony i matki
po uporaniu siê ze sprz¹taniem,
praniem (w wielkiej balii lub pralce na korbkê skonstruowanej przez
mechanicznie uzdolnionego s¹siada), ugotowaniu obiadu i upieczeniu chleba mia³y czas na szyde³kowanie lub haftowanie. G³ównym zadaniem mê¿czyzn by³o natomiast zarabianie na utrzymanie
rodziny ciê¿k¹ prac¹ w kopalni.
Czasem starcza³o im jeszcze si³ na

Rewolucja w naszym mieœcie
4 marca w Oœrodku Kultury odby³a siê pierwsza z akcji
zainicjowanych przez dzia³aj¹c¹
w Brzeszczach grupê Rewolucja
Œwiadomoœci. By³ to Panel Dyskusyjny dotycz¹cy praw zwierz¹t
oraz przejawów ich ³amania.
Razem z zaproszonymi goœæmi
skupiliœmy siê przede wszystkim na
problemie pupilów maltretowanych przez ludzi, wykorzystywanych
w celach rozrywkowych i sprzedawanych na rzeŸ zagranicznym importerom. Te ostatnie to najczêœciej
konie, które wystawiane s¹ jako
„¿ywe miêso” na targach w Bodzentynie oraz w Skaryszewie. Ich droga na œmieræ jest ciê¿ka i pe³na cierpienia - w³aœciciele nie staraj¹ siê,
by ich ostatnie dni prze¿yte by³y
z godnoœci¹. Podró¿ trwa wiele godzin, konie przywi¹zane na krótkich
powrozach, nierzadko bite i g³odzone mêcz¹ siê w zbyt ciasnych ciê¿arówkach. Niektóre umieraj¹ zanim

dotr¹ do celu, którym s¹ W³ochy lub
Francja, inne maj¹ po³amane koœci
lub s³aniaj¹ siê z wyczerpania.
Kolejny problem, zg³aszany
nam przez okolicznych weterynarzy,
jest zjawiskiem doœæ powszechnym,
ale jednoczeœnie przera¿aj¹cym.
Okazuje siê, ¿e coraz wiêcej ludzi
traktuje zwierzêta jak przedmioty,
które mog¹ siê po prostu znudziæ.
Kiedy mija pierwsza fascynacja
i szczêœcie z posiadania pupila,
zg³aszaj¹ siê do lekarzy, gdy¿ nie
wiedz¹ jak siê ich „pozbyæ”. Proponuj¹ uœpienie, poniewa¿ kot czy te¿
pies sta³y siê dla nich niczym zagracaj¹cy mieszkanie mebel, zupe³nie
niepotrzebny i przeszkadzaj¹cy.
Wielu preferuje jednak staroœwieckie metody, nie maj¹ oporów by zastrzeliæ zwierzê, wrzuciæ w worku
do wody lub wysadziæ z jad¹cego
samochodu. Pamiêtajmy, ¿e jeœli decydujemy siê na pupila, jednoczeœnie zobowi¹zujemy siê do zapewnienia mu odpowiednich warunków

a¿ do naturalnej œmierci. Robimy
wszystko, by by³ szczêœliwy i niczego mu nie brakowa³o. Decyzja o przyjêciu pod dach psa powinna byæ
przemyœlana, w stopniu podobnym
do posiadania dziecka. To wielka odpowiedzialnoœæ, której nie mo¿na siê
po prostu wyrzec. Jeœli sytuacja nie
pozwala nam na d³u¿sze trzymanie
go w domu, powinniœmy staraæ siê,
by trafi³ w dobre rêce - do osób prywatnych, lub w ostatecznoœci schroniska. Nie zabijajmy z powodu w³asnej lekkomyœlnoœci!
Przy okazji chcieliœmy tak¿e
zaprosiæ uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych do udzia³u
w konkursie plastycznym organizowanym przez Rewolucjê Œwiadomoœci. Szczegó³y dostêpne w szko³ach i na stronie Oœrodka Kultury.
Do zobaczenia!

LR, Rewolucja
Œwiadomoœci
www.rewolucjaswiadomosci.prv.pl

hodowanie go³êbi, a nawet na pomoc w domowym gospodarstwie
przy bardziej „mêskich” zajêciach, jak na przyk³ad deptanie
kapusty.
Organizatorzy tegorocznych
Dni Dziedzictwa Kulturowego
w Ma³opolsce wyst¹pili z propozycj¹ zorganizowania czêœci tego
œwiêta w³aœnie na terenie tego górniczego osiedla. Tym razem wybrali Star¹ Koloniê, a nie np. szeroko
znany koœció³ w Jawiszowicach, poniewa¿ to tu w³aœnie dostrzegli drogocenn¹ zagubion¹ per³ê.
Dziœ ju¿ po raz kolejny zwracamy siê do Pañstwa jako do obecnych lub by³ych mieszkañców tego
miejsca o pomoc w realizacji tego
wyj¹tkowego œwiêta. Organizatorzy, czyli Ma³opolski Instytut Kultury oraz Oœrodek Kultury w Brzeszczach zapewniaj¹ logistyczn¹
oprawê przedsiêwziêcia - zorganizujemy na miejscu Punkt Informacyjny, wydrukujemy mapki, przygotujemy przewodników spo³ecznych, którzy przybli¿¹ turystom
historiê osady. To wszystko bêdzie
jednak bardzo „suche” jeœli Pañstwo nie zechc¹ wspomóc nas swoim zaanga¿owaniem. Niech w majowy weekend (15-16 maja) mury
Starej Kolonii przemówi¹ g³oœno,
pe³n¹ piersi¹ do nas - mieszkañców
gminy oraz przyjezdnych goœci,
których spodziewamy siê w liczbie ponad 1500 osób. Prosimy, aby
uchylili Pañstwo r¹bka tajemnicy
i pokazali czym jest dziœ Stara
Kolonia, bo to architektoniczny
zabytek, ale przede wszystkim to
domy konkretnych ludzi, którzy
maj¹ swoje zwyczaje, pasje, ulubione potrawy ale tak¿e wspomnienia i plany. Byæ mo¿e szybko
nie powtórzy taka okazja, by tysi¹ce
oczu spoza naszej gminy zwróci³y siê
na Star¹ Koloniê w Brzeszczach.

Fabiola Switalla-Korczyk
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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

Je¿eli to co czytamy w dzieciñstwie, ma
wp³yw na to, jacy jesteœmy w przysz³oœci, warto poznawaæ ulubione ksi¹¿ki, te wyj¹tkowe, zapamiêtane na wiele, wiele lat.
O takich w³aœnie lekturach rozmawialiœmy
ju¿ z Zuzann¹ Celmer, Grzegorzem Kasdepke i Renat¹ Lembas. Tym razem o czytaniu i ulubionej
ksi¹¿ce z dzieciñstwa mówi Mariola Pryzwan
- autorka licznych wspomnieniowych ksi¹¿ek
o wybitnych artystach. Dwukrotnie spotka³a siê
z czytelnikami w bibliotekach OK.
Ulubiona ksi¹¿ka z dzieciñstwa i dlaczego ta?
Moja ulubiona ksi¹¿ka z dzieciñstwa to oczywiœcie „Plastusiowy pamiêtnik” Marii Kownackiej. Kiedy mia³am 7 lat, dosta³am go od mojej
mamy na gwiazdkê. Przepiêkne wydanie z ilustracjami Zbigniewa Rychlickiego, którego pamiêtam
do dziœ, bo ten Plastuœ, którego on stworzy³ by³
dla mnie takim najprawdziwszym Plastusiem.
Potem powstawa³y inne Plastusie, innych ilustra-

Zaproszenie
Biblioteka Oœrodka Kultury zaprasza w dniach
6 - 23 kwietnia na wystawê Wydawnictwa „Literatura” pn. „Kolorowy œwiat ilustracji”.

CZYTA SIÊ...
Uwaga ciekawa ksi¹¿ka
Czytelnicy bibliotek OK w Brzeszczach polecaj¹ ciekawe ksi¹¿ki!
Marta Fox „Magda.doc”. Powieœæ ujêta w formie komputerowego dziennika.
Bohaterka prowadzi
go na bie¿¹co, niekiedy wraca do zdarzeñ
z przesz³oœci. Opisuje
w nim fakty, prze¿ycia
osobiste, w³asny punkt
widzenia.
Osiemnastoletni¹
Magdê poznajemy jako piln¹ uczennice liceum
przygotowuj¹c¹ siê do zdania matury, oraz przysz³a mamê. Magda jest zdoln¹, samodzieln¹, siln¹,
ambitn¹ osob¹. Wszystko, co robi stara siê wykonywaæ jak najlepiej. Wczeœnie osierocona przez
ojca, z którym ³¹czy³a j¹ silna wieŸ. Mieszka
z matk¹, która zajêta g³ównie prac¹ i sob¹ nie dba
o córkê, jest dla niej nie czu³a i traktuje j¹ przedmiotowo. W dzienniku opisuje swoj¹ samotnoœæ,
problemy z mam¹, zauroczeniem do bardzo przystojnego, nieodpowiedzialnego, niesamodzielnego jak siê póŸniej okazuje ch³opaka, brakiem przy-
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torów, ale ¿aden nie by³ dla mnie tak przekonuj¹cy. Ksi¹¿ka ta sprawi³a podwójn¹ rolê: nauczy³a
mnie czytaæ i nauczy³a mnie kochaæ ksi¹¿ki.
Jest to opowieœæ o ma³ym, niezwykle sympatycznym ludziku, który ma mnóstwo przygód prze¿ywa je w szkole, w Tosinym piórniku, w ogródku. Myœlê, ¿e bardzo
przemawia do dzieci.
Sta³ siê on moim bliskim przyjacielem,
mia³am oczywiœcie
swojego w³asnego
Plastusia i nawet teraz
na spotkaniach autorskich dostajê od dzieci ma³e Plastusie.
Kownacka chcia³a, ¿eby ta ksi¹¿ka nauczy³a dzieci dobroci,
przyjaŸni, kole¿eñstwa i oczywiœcie szanowania przyrody.
Myœlê, ¿e Plastuœ spe³ni³ swoj¹ rolê. Ksi¹¿ka jest wznawiana do dzisiejszego dnia i ju¿ kilka
pokoleñ dzieci siê na niej wychowa³o. Wed³ug
mnie jest nieœmiertelna i niesamowita a Maria
Kownacka dziêki niej te¿ zosta³a pisark¹ nieœmierteln¹.
Dlaczego warto czytaæ?
Czytanie pog³êbia moj¹ wiedzê, poszerza zakres s³ownictwa. Czasem wprowadza w œwiat
jació³, oraz zajœciem w ci¹¿e. Poznajemy tak¿e jak
bardzo zmieni³o siê jej ¿ycie zanim zosta³a mam¹.
W ksi¹¿ce opisany jest konflikt pokoleñ (matka –
córka). Jest on prowokuj¹cy do wielu przemyœleñ
i wniosków. Magda stara siê dociec powodów nienawiœci swojej matki do jej osoby.
Czy Magdzie uda siê zdaæ maturê? Jak u³o¿y
siê jej ¿ycie? Co zrobi jej mama, gdy dowie siê
o ci¹¿y? Czy Magdzie uda siê wychowaæ dziecko
i poradzi sobie z problemami? Czy wyjdzie za
m¹¿? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w tej
ksi¹¿ce Magda.doc autorstwa Marty Fox.
Ksi¹¿ka by³a bardzo interesuj¹ca, ciekawa,
intryguj¹ca i przyci¹gaj¹ca. Skierowana g³ównie
do m³odzie¿y, opisuje problemy m³odych nastoletnich matek, których w dzisiejszych czasach jest
coraz wiêcej. Powieœæ przedstawia problemy typowe dla wieku dojrzewania, oraz pokazuje jak
sobie z nimi radziæ. Tematy w niej poruszane s¹
trudne, ale rzeczywiste i aktualne nale¿y o nich
mówiæ.
Marta Fox jest autork¹ wielu ksi¹¿ek mówi¹cych o problemach m³odzie¿y. Jest tak¿e laureatk¹ wielu nagród w ogólnopolskich konkursach
literackich. Swoje utwory publikuje tak¿e w licznych czasopismach.

Monika Rakowska

magii i tajemnic, a czasem uczy jak przetrwaæ
zwyk³¹ codziennoœæ. Nie wyobra¿am sobie ¿ycia
bez czytania. Ka¿d¹ woln¹ chwilê staram siê spêdzaæ z ksi¹¿k¹. Po prostu uwielbiam czytaæ!
Czytam teraz
Co czytam chêtnie - ró¿ne ksi¹¿ki ale przede
wszystkim literaturê faktu - biografie, autobiografie, wspomnienia, dzienniki, listy. W tym krêgu
jestem od lat, nigdy nie przepada³am za powieœciami, za proz¹ obyczajow¹ psyhologiczn¹, choæ
do takiej te¿ czasem siêgam, gdy ju¿ mam dosyæ
literatury faktu. Gdy za d³ugo siedzê w biografiach czy dziennikach osób mniej lub bardziej
znanych, wtedy siêgam po
typow¹ ksi¹¿kê beletrystyczn¹ - ostatio by³a to
trylogia Ma³gorzaty Kaliciñskiej, z przyjemnoœci¹
przeczyta³am te trzy tomy.
Ale jest to tylko przerywnik. Je¿eli chodzi o biografiê, któr¹ ostatnio czyta³am i któr¹ mogê poleciæ to „Srebrna Natalia”
Kiry Ga³czyñskiej. Niezwyk³a biografia ¿ony Ildefonsa Konstantego Ga³czyñskiego - ksiê¿niczki
gruziñskiej, muzy poety.
Ca³¹ wypowiedŸ Marioli Pryzwan mo¿na obejrzeæ na naszej stronie
internetowej www.ok.brzeszcze.pl w zak³adce
Biblioteka.
Równie¿ czytelników Odg³osów Brzeszcz,
zapraszamy do podzielenia siê z nami swoimi
wspomnieniami o ukochanej ksi¹¿ce dzieciñstwa, tak bardzo wyj¹tkowej, ¿e zapamiêtanej
do dzisiaj.

To by³ Hit!
Amerykañski sen
Lilian Seymour-Tu³asiewicz „Dag, córka Kasi”.
Akcja powieœci rozgrywa siê na pocz¹tku
XX wieku. Pocz¹tkowo wszystko dzieje siê
w ma³ej górskiej wiosce.
Dagmara, jako nieœlubne dziecko Kasi, nie ma
lekkiego ¿ycia. W dzieciñstwie nie doœwiadcza mi³oœci rodzicielskiej.
Jeszcze jako ma³a dziewczynka zostaje wys³ana
do Ameryki. Po przyjeŸdzie jest rozczarowana
¿yciem za oceanem. Z czasem przyzwyczaja siê,
jednak jej ¿ycie wcale nie ulega stabilizacji. Potrafi sprawiæ, ¿e policja z kilku stanów ma przez
ni¹ pe³ne rêce roboty. Mimo wielu przeciwnoœci,
dziêki swej nadprzeciêtnej inteligencji i uporowi
zdobywa pe³ne wykszta³cenie. Niektórzy powiedzieliby, ¿e spe³nia siê amerykañski sen o sukcesie. Czy aby na pewno?
Wiele dziewcz¹t swoje imiê zawdziêcza w³aœnie tej ksi¹¿ce - po sukcesie czytelniczym imiê
Dagmara sta³a siê bardzo popularne.

Porady

Co musisz wiedzieæ zanim
kupisz laptopa?
Notebook inaczej zwany laptopem w zawrotnym tempie wypiera stacjonarne pecety.
Co warto wiedzieæ o przenoœnych komputerach,
na co zwróciæ uwagê przy ich zakupie i jaki
wybraæ najlepszy model - o tym rozmawiamy
z Paw³em Bisag¹ z firmy komputerowej
„KRIONI.PL” z Jawiszowic.
Co to jest notebook?
To ma³y, przenoœny komputer zawieraj¹cy te
same podzespo³y, co komputer stacjonarny, tylko
w zmniejszonej formie. Notebook ma dodatkowo
p³aski ekran i urz¹dzenie, które zastêpuje klasyczn¹ myszkê (touchpad). Nazwa notebook znaczy po polsku notes, inn¹ nazw¹ jest popularny
laptop, co oznacza „urz¹dzenie trzymane na kolanach”. Wspó³czesne laptopy s¹ coraz mniejsze, l¿ejsze i wydajniejsze - dlatego te¿ sta³y siê powa¿n¹
konkurencj¹ dla komputerów stacjonarnych.
Jakie s¹ zalety laptopa?
Przede wszystkim przenoœny komputer przewy¿sza stacjonarny wiêksza mobilnoœci¹. Pod³¹czenia do gniazda instalacji elektrycznej konieczne jest jedynie w celu na³adowania akumulatora.
Nowoczesne laptopy
maj¹ karty sieciowe,
modemy telefoniczne
i wbudowane urz¹dzenia
do odbioru sygna³ów
sieci bezprzewodowej.
Dlatego te¿ mo¿emy
z nich korzystaæ wszêdzie tam, gdzie dostêpna jest sieæ. Naszego notebooka mo¿emy u¿ywaæ zarówno w mieszkaniu, jak i poza nim Pawe³ Bisaga
(w drodze do pracy, na
uczelniê). Zajmuje zdecydowanie mniej miejsca
ni¿ tradycyjny komputer. Mo¿emy go schowaæ do
szuflady, lub do torby, któr¹ uk³adamy wygodnie
w szafie. Kolejn¹ zalet¹ jest brak dodatkowych
przewodów, dopiero kiedy akumulator siê wyczerpie musimy pod³¹czyæ go do sta³ej sieci elektrycznej. Niew¹tpliwie laptopy zu¿ywaj¹ mniej energii elektrycznej ni¿ tradycyjny komputer (typowy notebook potrzebuje ok. 50 do 60 watów energii elektrycznej, gdy do zasilania zwyk³ego peceta potrzebna jest moc przynajmniej 150 watów).
Jakie s¹ wady laptopa?
Jeœli chodzi o wady laptopów to trzeba zwróciæ uwagê na wydajnoœæ. Moc obliczeniowa nowoczesnych laptopów dorównuje tradycyjnym
pecetom, jednak laptopy nie wytrzymuj¹ porównania zw³aszcza z wydajnymi komputerami wyposa¿onymi w procesory czterordzeniowe. Zazwyczaj mniej wydajne s¹ tak¿e wbudowane karty graficzne (mo¿e to stanowiæ problem w wypadku bardziej wymagaj¹cych gier komputerowych
czy programów 3D). Ponadto laptopów nie da siê
rozbudowaæ z tak¹ ³atwoœci¹ jak tradycyjnych
komputerów. Kiedy w naszym stacjonarnym
komputerze zabraknie miejsca na dysku twardym

z ³atwoœci¹ mo¿emy do³o¿yæ nowy. Tak¿e procesor i kartê graficzn¹ mo¿emy ³atwo wymieniæ na
wydajniejsze. Tymczasem u¿ytkownicy laptopów
mog¹ wymieniæ tylko pamiêæ operacyjn¹, twardy
dysk i napêd DVD. Ponadto jeœli chcemy zainstalowaæ inny system operacyjny, na przyk³ad Windows XP zamiast Visty, potrzebowaæ bêdziemy
specjalnych sterowników do danego modelu urz¹dzenia. W wypadku wielu notebooków nie s¹ dostarczane razem ze sprzêtem, a niektóre sterowniki trudno znaleŸæ nawet na stronach internetowych
producenta. W razie uszkodzenia jednego z podzespo³ów laptopa z regu³y trzeba odes³aæ do naprawy ca³e urz¹dzenie. W przeciwieñstwie do czêœci zamiennych do tradycyjnych komputerów niektóre podzespo³y do laptopów mog¹ byæ bardzo
kosztowne.
Jakie s¹ klasy laptopów?
Modele standardowe maj¹ z regu³y ekrany
o przek¹tnej 15,4 cala (ok. 39 centymetrów) i wa¿¹
ok. 3 kilogramów. Modele takie wystarczaj¹ do
przegl¹dania stron WWW, poczty elektronicznej
i uruchamiania prostej gry. Najtañsze modele z tej
klasy czêsto sprzedawane s¹ bez oprogramowania. Przy
zakupie trzeba zatem wybraæ wersjê
z systemem lub zarezerwowaæ dodatkowa kwotê. W klasie biznes mamy
laptopy z d³u¿szym
czasem pracy na
akumulatorach,
mo¿liwoœci¹ doboru konfiguracji, zaawansowanym systemy ochrony danych i specjalnymi warunkami gwarancji. Z kolei
klasa ma³ych notebooków przeznaczona jest dla
u¿ytkowników, którzy zawsze musz¹ mieæ komputer przy sobie, na przyk³ad podró¿uj¹cym biznesmenom. Wiêkszoœæ ma³ych notebooków ma 12
albo 13-calowe ekrany i wa¿y od 1 do 2 kg. Jednak trzeba pamiêtaæ, ¿e miniaturyzacja kosztuje:
podzespo³y do ma³ych laptopów s¹ bardzo drogie. Nowoœci¹ w sprzeda¿y s¹ niewielkie urz¹dzenia z ekranem o przek¹tnej siedmiu cali (ok. 18
centymetrów), s¹ dostêpne nawet od 1200 z³otych,
ale ich wyposa¿enie jest bardzo skromne (np. nie
posiadaj¹ napêdu DVD, zamontowane procesory
maj¹ nisk¹ wydajnoœæ).

Rozmawia³a:
Katarzyna Wituœ
Dla czytelników, którzy z tym numerem
„Odg³osów Brzeszcz” odwiedz¹ firmê Krioni.pl
w czwartek, 15 kwietnia br. i dokonaj¹ zakupu,
udzielony zostanie rabat w wysokoœci 5 proc. na
ca³y asortyment. Trzech pierwszych klientów
GRATIS bêdzie mog³o wypo¿yczyæ projektor
multimedialny z akcesoriami.

OPS pracuje nad
strategi¹
Gdzie kierowaæ pomoc?
Jak efektywnie pomagaæ?
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Brzeszczach
przystêpuje do opracowania Strategii integracji i rozwi¹zywania problemów spo³ecznych na
lata 2011-2016. Strategia ma usystematyzowaæ
dotychczasowe dzia³ania instytucjonalne i okreœliæ kierunek planowanych inicjatyw na rzecz
rozwi¹zywania problemów spo³ecznych.
Strategia przyjêta uchwa³¹ Rady Gminy staje
siê obowi¹zuj¹cym prawem miejscowym. Nale¿y
zatem podkreœliæ, ¿e jej wdra¿anie spoczywaæ
bêdzie na barkach wszystkich instytucji, które
dzia³aj¹, b¹dŸ mog¹ dzia³aæ na terenie naszej gminy na rzecz integracji spo³ecznej. De facto, jej realizacja dotyczyæ bêdzie wszystkich mieszkañców gminy Brzeszcze.
Opracowanie strategii to zadanie w³asne gminy o charakterze obowi¹zkowym wynikaj¹ce z Ustawy o pomocy spo³ecznej. Strategia integracji i rozwi¹zywania problemów spo³ecznych, w pewnym
sensie stanowiæ powinna refleksjê dotycz¹c¹ efektywnoœci rozwi¹zywania najistotniejszych problemów spo³ecznych gminy. Strategia ma byæ dokumentem odzwierciedlaj¹cym skalê tych problemów i odpowiedzi¹ na pytanie, co mo¿na poprawiæ w obszarze pomagania.
Wydaje siê, i¿ jest to szczególnie wa¿ne w³aœnie teraz, w czasie poszukiwania oszczêdnoœci
w bud¿ecie gminy. Po pierwsze chodzi o to, by
skutki kryzysu by³y w jak najmniejszym stopniu
odczuwalne przez grupy osób ju¿ teraz zagro¿one wykluczeniem spo³ecznym, jak osoby doznaj¹ce przemocy domowej czy rodziny wieloproblemowe, gdzie obok braku pracy wystêpuje niepe³nosprawnoœæ czy inne dysfunkcje. Po drugie, by
wiedzieæ gdzie, do jakich grup, kategorii osób kierowaæ pomoc. Czy priorytetem bêdzie pomoc dla
rodzin wielodzietnych, czy te¿ dla osób d³ugotrwale pozostaj¹cych bez zatrudnienia. Chcemy te¿,
po prostu sprawdziæ jakie formy pomocy s¹ najbardziej efektywne, czy przyk³adowo dzia³ania
œrodowiskowe, czy te¿ poradnictwo indywidualne. S¹ to na tyle wa¿ne kwestie, ¿e przy opracowaniu planów pomagania, chcemy poznaæ
pañstwa opinie.
Chcemy zaprosiæ mieszkañców naszej gminy
do udzia³u w tworzeniu strategii, w szczególnoœci wszystkich zaanga¿owanych spo³ecznie, dzia³aj¹cych w zakresie pomocy spo³ecznej, edukacji, zapewnienia bezpieczeñstwa, profilaktyki
i innych dziedzinach s³u¿¹cych integracji. Chcemy równie¿ powo³aæ Konwent Strategiczny - zespó³ osób, które obok pracowników oœrodka mog¹
siê zaanga¿owaæ w pracê nad strategi¹, s³u¿yæ
swoim doœwiadczeniem i dobrymi pomys³ami.
Na naszej stronie internetowej www.ops.brzeszcze.pl mo¿ecie pañstwo wype³niæ ankietê s³u¿¹ca
zdiagnozowaniu problemów gminy, przedstawiæ
pomys³y, które stan¹ siê projektami socjalnymi
i zg³osiæ siebie lub inn¹ aktywn¹ osobê do sk³adu
Konwentu Strategicznego.

Marek Podleszañski
OPS Brzeszcze
Odg³osy Brzeszcz
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O kulturystyce
Odnosz¹cy coraz to liczniejsze
sukcesy, reprezentant Polski w kulturystyce - Marcin Gandyk - przyjecha³ do jawiszowickiego „Gim
Dragon”, aby spotkaæ siê z fanami
sportu i podzieliæ siê swoj¹ wiedz¹
na temat metodyki treningu i prawid³owego od¿ywiania.
Na zaproszenie Rafa³a Komara,
w³aœciciela „Gim Dragon’u”, do Jawiszowic przyjecha³ Marcin Gandyk,
znany kulturysta. Spotkanie mia³o na
celu pog³êbienie wiedzy na temat
od¿ywiania i treningu. By³y to pierwsze tego typu warsztaty, które Rafa³
zamierza organizowaæ cyklicznie.

Wrócili z medalami
Weterani ze Stowarzyszenia
Weteranów LA „Masters” w Brzeszczach z dorocznych Halowych Mistrzostw Polski w Spale (13 marca)
przywieŸli cztery medale.
W zawodach uczestniczy³o a¿
210 zawodników. Gminê Brzeszcze
reprezentowa³o 4. Józef Lasik (trójskok) zdoby³ srebro, Miros³aw Baraniak (trójskok) - z³oto, Dariusz Merta
(pchniêcie kul¹) - srebro i Krzysztof
Badera (bieg na 3000 m.) - br¹z
(czas: 10,01).
Ten ostatni 14 lutego startowa³
w Halowych Mistrzostwach Czech
Weteranów w Jab³oñcu nad Nisu.
W biegu na 3000 m zdoby³ z³oty medal (10,09). 27 lutego, te¿ w Jab³oñ-

- Kulturystyka jest moj¹ pasj¹
i interesujê siê tym - mówi Rafa³ Komar. - Zaprosi³em Marcina, poniewa¿
bardzo dobrze go znam. Wspólnie robiliœmy kurs w Akademii Wychowania Fizycznego.
Marcin Gandyk jest reprezentantem Polski w kulturystyce. Zaj¹³
m.in. w 2008 r. V-ce Mistrzostwo
Polski, a w 2009 r. dosta³ siê do pó³fina³u Mistrzostw Œwiata klasyk do
180 cm.
- Kulturystyka wymaga wielu
poœwiêceñ - mówi Marcin Gandyk.
- Kulturyst¹ jest siê przez 24 godziny na dobê. Nie robiê tego dla pieniêdzy, lecz z pasji.
Marcina powszechny dzieñ zaczyna siê od porcji suplementów,
Stowarzyszenie powsta³o po
trzech latach wspólnych startów
na Mistrzostwach Polski, Europy
i Œwiata.
- Mamy ogrom zdobytych medali z³otych, srebrnych, br¹zowych oraz
wysokich lokat - mówi Dariusz Merta. - Szkoda, ¿e w „Górniku” nie ma
ju¿ sekcji LA. Moglibyœmy m³odym
zawodnikom s³u¿yæ doœwiadczeniem, dobrymi radami, pokazaæ, ¿e
mimo wieku mo¿na nadal uprawiaæ
sport i cieszyæ siê osi¹gniêciami.
Za³o¿yliœmy stronê internetow¹
www.masters.brzeszcze.pl mo¿e po
jej opublikowaniu wiele osób zdecyduje siê na uprawianie sportu, by tak
jak my reprezentowaæ Gminê
Brzeszcze i Polskê na wielu imprezach. W 2010 r. wystartujemy jeszcze na Mistrzostwach Polski w To-

Brzeszczañscy weterani LA na Mistrzostwach Polski w Spale. Od lewej: Dariusz
Merta, Józef Lasik, Miros³aw Baraniak, Krzysztof Badera

cu, na Memoriale Karola Libla w biegu na 3000 m w swojej kategorii
M50 zdoby³ 1. miejsce (10,03).
Brzeszczañscy weterani od stycznia
2010 r. zrzeszeni s¹ w Stowarzyszeniu Weteranów LA „Masters”, któremu prezesuje Dariusz Merta.
Wszyscy jego zawodnicy wywodz¹
siê z by³ej sekcji LA w KS „Górnik”
Brzeszcze.
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runiu (26-27 czerwca) i Mistrzostwach
Europy na Wêgrzech (15-24 lipca).
Cz³onkowie stowarzyszenia
„Masters” za wsparcie finansowe
w organizacji wyjazdów na zawody
dziêkuj¹: NSZZ „Solidarnoœæ”, ZZ
„Kadra” i ZZ Pracowników Do³owych „Piêœæ” dzia³aj¹cych przy
KWK „Brzeszcze”.

kwiecieñ 2010

Ewa Pawlusiak

Marcin Gandyk opowiada³ o prawid³owej diecie i treningu

nastêpnie trwaj¹cy 45 min trening
aerobowy, co dwie godziny zbilansowane posi³ki, 1,5-godzinny trening
si³owy, kolejny trening aerobowy
i regeneracja. Ka¿dy dzieñ wygl¹da
tak samo. Æwiczy przez piêæ dni
w tygodniu a w sezonie ca³y tydzieñ.
Pogadanki, jak ta w Jawiszowicach, s¹ wed³ug Gandyka potrzebne,
bo pozwalaj¹ innym dowiedzieæ siê
wielu cennych informacji o prawid³owym treningu.
- Spotkania, jak to dzisiejsze, s¹
wa¿ne - t³umaczy Marcin. - S¹ oso-

Reklama

by, które przez 15 lat trenuj¹ na si³owni i nie przynosi to efektów. Wiedza to podstawa w sporcie. Nale¿y
zebraæ informacjê z takich dziedzin
jak dietetyka, suplementacja, metodyka treningowa, fizjologia i anatomia.
Swoj¹ wiedz¹ zaproszony goœæ
dzieli³ siê z przyby³ymi na spotkanie. Wyjaœni³, na co zwróciæ uwagê
podczas æwiczeñ i jak technicznie je
wykonaæ. Nawi¹za³ do prawid³owego od¿ywiania i oczywiœcie suplementacji, czyli dodatku do dobrze
skomponowanej diety.

(mb)

Reklama
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Siatkarze UKS Brzeszcze
meczu w Gorlicach,
w III lidze
w którym przegrali 3-2.
Du¿ym sukcesem dla dru¿yny UKS-u Brzeszcze zakoñczy³y
siê rozgrywki IV ligi ma³opolskiej
w siatkówce mê¿czyzn w sezonie
2009/2010.
Po zakoñczeniu czêœci zasadniczej, o której pisaliœmy w poprzednim numerze OB, nasi siatkarze przyst¹pili do rundy finalowej. W pierwszym meczu ulegli u siebie z GSKS Laskowa 3-2. Nastêpne mecze na wyjeŸdzie wygrali w takim samym stosunku z liderem rozgrywek KS Ryglice oraz z v-ce liderem MOSiR Bukowno. W przedostatniej kolejce spotkañ nie okazali siê goœcinni dla dru¿yny Maratonu Krzeszowice i pewnie wygrali 3-1.
Przed ostatni¹ kolejk¹ spotkañ
tej rundy strata UKS-u do prowadz¹cej dru¿yny z Ryglic wynosi³a
0,017 wspó³czynnika setów (stosunek setów wygranych do przegranych)! W praktyce oznacza³o
to, ¿e brzeszczanie musieli liczyæ
na korzystny wynik z meczu Laskowa - Ryglice. Tak siê jednak
nie sta³o. Mecz ten zakoñczy³ siê
3-0 dla Ryglic i ta dru¿yna mog³a
siê cieszyæ z I miejsca i bezpoœredniego awansu do III ligi. Naszym
siatkarzom pozosta³o rozegranie

Kolejne medale
Pod koniec lutego w ¯aganiu
odby³y siê Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Oyama Karate i kobudo. Brzeszczañski klub reprezentowa³o czterech zawodników i ka¿dy z nich osi¹gn¹³ wysokie noty. Tak
te¿ by³o podczas innych mistrzostw.
Z Mistrzostw Województwa Lubuskiego Oyama Karate i kobudo
czterech reprezentantów wróci³o zadowolonych. Wszyscy osi¹gnêli
wysokie noty. Piotr Matu³a zdoby³ I
miejsce w kategorii dziecko, Konrad
Wróbel uplasowa³ siê na IV miejscu
w kategorii dzieci starsze, a Wanda
Grygierczyk znalaz³a siê na II miejscu w kategorii juniorki kata oraz na
II miejscu w kategorii juniorki kobudo. Piotr Orlicki zaj¹³ II miejsce
w kategorii junior kata i II miejsce
w kategorii junior kobudo.
- Muszê powiedzieæ, ¿e zawodnicy spisali siê bardzo dobrze - mówi
Rafa³ Czopek, prezes klubu Oyama
Karate Brzeszcze. - Warto dodaæ, ¿e
po sukcesie w £odzi s¹ to kolejne,
wysokie osi¹gniêcia podopiecznych
sensei Marka Wawrzyñskiego.

Sk³adamy podziêkowania wszystkim naszym
sponsorom. Nie zapominamy tak¿e o naszych
kibicach, dziêkujemy za
atmosferê na meczach
w Brzeszczach i na wyjazdach. Do zobaczenia
w nastêpnym sezonie,
ju¿ na parkietach III ligi!
Dla pragn¹cych
wspomóc siatkarzy UKS
Brzeszcze podajemy nr
konta: Bank Spó³dzielczy
MiedŸna oddz. Brzeszcze
14 8446 1016 2002 0073
Zwyciêska dru¿yna: w rzêdzie dolnym od lewej: Marcin Sikorski,
Tomasz Siewior, Wojciech Kusak, Przemys³aw Kyæ, Rafa³ Zaj¹c, 4123 0001 z dopiskiem
Adam Szromba. W rzêdzie górnym od lewej: Krzysztof Gawe³ek, „sekcja siatkówki”.

Pozycja v-ce lidera
da³a mo¿liwoœæ uczestniczenia w turnieju bara¿owym o III ligê.
Gospodarzem bara¿y w dniach 26-28
marca by³a dru¿yna
z Bukowna. Obok niej
w zawodach uczestniczy³y dwie dru¿yny z III
ligi, tj. Skawa Wadowice i MOS Chrzanów
oraz nasi siatkarze. Pocz¹tek turnieju nie by³
dobry dla brzeszczan, Marek Maciewicz, Marek Drobisz, Mi³osz G¹siorek, Daniel
MS
przegrali z Chrzano- Pochopieñ
wem 3-2. W drugim
meczu dnia Bukowno przegra³o
3-1 z Wadowicami. Siatkarze
UKS-u wyci¹gnêli wnioski z przeMagda Knysak, 16-letnia pi³- meczu zmierzy³a siê z zawodnikami
granego meczu i w kolejnych karka z os. Paderewskiego, ze swoj¹ Unii Oœwiêcim zaliczaj¹c asystê przy
dwóch nie dali przeciwnikom ¿ad- dru¿yn¹ odnosi liczne sukcesy. bramce.
nych szans. Pewnie wygrali 3-0 Ostatnio z klubem Bronowianki
Dru¿ynê zmieni³a po meczu
z Wadowicami i Bukownem. Zwy- Kraków zdoby³a trzecie miejsce w Stryszawie, gdy trener rywali zaciêstwo w turnieju i awans do III podczas I Halowych Mistrzostw proponowa³ jej przejœcie do UKS
ligi sta³ siê faktem.
Meritum Brody. W tej ¿eñskiej druPolski w futsalu w Sieradzu.
Z tego miejsca chcieliœmy po¿ynie spêdzi³a niespe³na pó³ roku, po
dziêkowaæ wszystkim, którzy
O Magdzie ju¿ nieraz pisaliœmy czym sytuacja siê powtórzy³a. Trewspieraj¹ siatkarzy UKS Gminy w Odg³osach. Na co dzieñ jest mi³¹ ner Andrzej ¯¹d³o z KS BronowianBrzeszcze. Dziêkujemy dyr. Gim- i sympatyczn¹ dziewczyn¹ ucz¹c¹ ka Kraków otworzy³ Magdzie drzwi
nazjum nr 1 z Oddzia³ami Integra- siê w Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach. do kariery. Zaproponowa³ jej zarówcyjnymi w Brzeszczach Urszuli Na murawie zamienia siê w prawdzi- no przejœcie do krakowskiego klubu
Nocoñ za udostêpnienie sali gim- wego sportowca, którego celem jest oraz grê w reprezentacji Ma³opolski
nastycznej na mecze i treningi. bramka przeciwnika.
do 16 lat.
Brzeszczañska
zawodniczka ferie ziW kolejnych zawodach w miejmowe i wakacje spêscowoœci Kazimierz Biskupi ko³o
dza z reprezentacj¹
Konina wystartowa³o ponad 60 zana obozach sportowodników. Klub Oyama Karate
wych. Æwiczy³a w
Brzeszcze reprezentowa³ zawodnik
Kamienicy, Makowie
Pawe³ Anlauf. Zaj¹³ II miejsce i zdoPodhalañskim czy
by³ tytu³ V-ce Mistrza Polski w kat.
Rabce.
Obecnie
70 kg senior.
Magdy dru¿yna - Pawe³ stoczy³ trzy walki Bronowianka Krakontynuuje Rafa³ Czopek. - W walków - jest wicemice o fina³ ust¹pi³ piêciokrotnemu Mistrzem Polski, a w
strzowi Polski z Konina.
tym roku zajmuje
W Oœwiêcimiu podczas XVI
pierwsze miejsce w
Mistrzostw Polski Oyama Polskiej
tabeli eliminacji.
Federacji Karate w Kata wystartoWa¿nym wydarzewa³o ponad 270 zawodników z 20 Magda wraz ze swoj¹ krakowsk¹ dru¿yn¹ (górny rz¹d, druga niem by³o zajêcie w
oœrodków Oyama Karate. Brzesz- od lewej)
lutym trzeciego miejczañski klub reprezentowa³o oœmiu
Magda ju¿ w dzieciñstwie prze- sca podczas I Halowych Mistrzostw
zawodników: Piotr Matu³a, Hubert jawia³a talent sportowy. Kiedy jej Polski w futsalu w Sieradzu.
P³onka, Konrad Wróbel, Dagmara rówieœniczki bawi³y siê lalkami ona
Magda ma nadziejê, ¿e dostanie
Szpyra, Wanda Grygierczyk, Piotr na podwórku, przed blokiem kopa- kolejne powo³anie do reprezentacji
Orlicki, Piotr R¹czka, Katarzyna ³a w pi³kê z ch³opakami. Ju¿ w pod- Polski do lat 17. W przysz³oœci chce
R¹czka. Tytu³ Wicemistrza Polski stawówce kolega Andrzej Korczyk podj¹æ studia w Akademii Wychow konkurencji Kobudo w kategorii nale¿¹cy do LKS Jawiszowice, za- wania Fizycznego. Wie, ¿e coraz
junior i trzecie miejsce w konkuren- pyta³ trenera czy Magda mo¿e zagraæ wiêcej powstaje pi³karskich dru¿yn
cji kata zajê³a Wanda Grygierczyk. z nimi w dru¿ynie. Ten siê zgodzi³ ¿eñskich, jednak na dzieñ dzisiejszy
W kategorii junior m³odszy trzecie i wpuœci³ j¹ na boisko. M³odzi za- pi³ka no¿na w wykonaniu mê¿czyzn
miejsce w konkurencji kata zaj¹³ wodnicy nie wierzyli w jej umiejêt- jest bardziej rozpowszechniona i
Hubert P³onka.
noœci, dopóki nie kopnê³a pi³ki. I tak promowana.
(mb)
trafi³a do dru¿yny. W pierwszym
Mariola Bartel

Bo dziewczyny te¿ w pi³kê kopi¹
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