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Zabrakło koszulek

Czteroletnia Gabrysia Tomulik pod czujnym okiem mamy Agaty samodzielnie przejechała trasę rajdu.

W ramach obchodów Dni Gminy
Brzeszcze juŜ po raz piąty odbył
się Gminny Rodzinny Rajd Rowe-
rowy. Wśród 1500 zgromadzo-
nych na starcie rowerzystów byli
tacy, którzy pierwszy raz jechali
w rajdzie, jak równieŜ osoby,
które uczestniczą w nim co roku.
Niektórzy przyjechali całymi
rodzinami, inni ze swoimi znajo-
mymi. Nie brakowało babć
i dziadków.

Gminny Rodzinny Rajd Rowerowy orga-
nizowany w Brzeszczach, od samego począt-
ku cieszy się ogromnym zainteresowaniem.
W tym roku trzeba było nawet dokupić ko-

szulek, bo nie dla wszystkich wystarczyło. Z roku
na rok jest coraz więcej osób, które chcą się ode-
rwać od codziennych obowiązków i aktywnie spę-
dzić wolny czas.

– JeŜdŜę przede wszystkim, by odpocząć i się
odpręŜyć – mówi Apolonia Olszewska, która nie
opuściła jak dotąd Ŝadnego rajdu rowerowego.
– Poza tym poznaję nowych przyjaciół, spotykam
się z koleŜankami, z którymi kiedyś pracowałam, a
teraz rzadko się widujemy.

Mieszkańców naszej gminy, a takŜe okolicznych
miast i wsi na brzeszczański rajd przyciąga zawsze
ładna pogoda, klimat towarzyszący imprezie i wspa-
niała zabawa.

– Stawiamy się na starcie co roku, bardzo nam
odpowiada atmosfera w trakcie jazdy i na mecie
na stadionie oraz ta niepewność co do wygranej
– mówi Tamara Kielak-Niemiec, która w rajdzie

Nie będzie kolejnych koszy na

psie odchody w pozostałych

rejonach Brzeszcz - zapowiadają

w Urzędzie Gminy. Edukacyjna

akcja „Posprzątaj po swoim psie”

nie powiodła się. Nie zwalnia to

jednak właścicieli psów z obowiąz-

ku sprzątania po swoich pupilach.

Str. 3.

Nieudana akcja

Puste okazały się zapewnienia

sprzed roku Powiatowego Inspek-

tora Nadzoru Budowlanego

w Oświęcimiu w sprawie rozbiórki

ruin budowli na os. Paderewskie-

go. Na decyzję, która miała zapaść

do dwóch miesięcy, przyjdzie

jeszcze trochę poczekać, bo

postępowanie administracyjne

ciągle jest w toku. A obiekt

doskonale sprzyja szerzeniu się

patologii.   Str. 7.

Trzeba czekać

W przyszłym miesiącu mija 65.

rocznica męczeńskiej śmierci

Maksymiliana Kolbe. Swoim

postępowaniem chciał krzewić we

wszystkich miłość do Boga,

a w szczególności do Matki BoŜej.

Naukę tę głosił do samego końca

swojego Ŝycia.   Str. 12-13.

Rycerz Niepokalanej

Protesty mieszkańców Boru i Bud,

którym od dłuŜszego czasu

dokucza odór docierający od tzw.

Buczaków prawdopodobnie

odniosą skutek. Naruszenie prawa

wytknięto zarówno przedsiębior-

stwu Agromis, prowadzącemu na

Buczakach kompostownię, jak

i Zbigniewowi Gabrysiowi,

właścicielowi całego terenu.   Str. 9.

Buczaki bez smrodu?
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MIESIĘCZNIK LOKALNY

Zamiast o polityce, będzie dziś
o podróŜach. Właśnie wróciłem z
delegacji na Wyspy Zielonego Przy-

lądka. Nazwa funkcjonuje w Polsce,
bo w świecie ten archipelag poło-
Ŝony 600 km od zachodniego wy-

brzeŜa Afryki znany jest jako Cape
Verde. Na wyspach ćwiczyło prawie
8 tys. Ŝołnierzy NATO, w tym 30 Po-

laków. Niewielu, bo w kasie nasze-
go MON-u nie ma kasy. Ćwiczenia
były duŜe, zakładały wsparcie rzą-

du afrykańskiego kraju, który zo-
stał obalony w czasie zamachu sta-
nu oraz akcję ratowniczą po

przejściu huraganu i powodzi.
Wśród ponad 100 akredytowa-

nych dziennikarzy byliśmy z kolegą-

fotoreporterem jedynymi Polakami.
Pewnie dlatego, Ŝe Kwatera Głów-
na NATO organizowała wyjazd z

Brukseli. Postanowiliśmy pojechać
do Brukseli pociągiem. Skład z War-
szawy do Berlina robił europejskie

wraŜenie. Klimatyzacja, nie za duŜo
ludzi. Tylko, Ŝe spóźnił się jakieś pół
godziny! Ale obiecywaliśmy sobie,

Ŝe ekspres z Berlina do ParyŜa bę-
dzie bez zarzutu. Wszak to praw-
dziwa Europa! I jakie zdziwienie?!

Tłoczno, gorąco. Wagony jak w na-
szym typowym pospiesznym, o kli-
matyzacji moŜna zapomnieć. I do

tego do Brukseli przyjechał z po-
nad godzinnym opóźnieniem.

W Berlinie mieliśmy kilka go-

dzin. Niedaleko dworca centralne-
go był stadion, na którym właśnie
zakończył się któryś z mundialo-

wych meczów. Niemieccy kibicie wi-
watowali. Cieszyli się tak bardzo, Ŝe
z tej radości usiedli na ulicy bloku-

jąc ruch. Podjechał policyjny bus.
Policjanci nawet nie wysiadali, krót-
ko włączyli syrenę i kibice szybko

zeszli z ulicy. Kawałek dalej sygnał

konaliśmy. Byliśmy ponad 100-oso-

bową oficjalną delegacją Kwatery
Głównej NATO. Na jakieś dwie go-
dziny utknęliśmy na lotnisku, bo

nie pojawił się zamówiony autobus,
który z budynku miał nas zawieźć
do odległego o kilka kilometrów sa-

molotu...
Po powrocie w Brukseli mieli-

śmy prawie cały dzień na zwiedza-

nie miasta. Po wejściu do NATO, a
potem do Unii Europejskiej, sporo
polskich dziennikarzy zna Brukselę

jak własną kieszeń. Bo organizowa-
no tam sporo wyjazdów. Pamiętam,
jak w czasie jednego z nich, gdy

poznawaliśmy instytucje Unii Eu-
ropejskiej, pod jednym z belgijskich
ministerstw policja rozstawiła zasieki

z drutu kolczastego. W ten sposób
przygotowywano się na jakąś de-
monstrację. Zasieki były identycz-

ne, jak te stawiane w Warszawie w
czasie II wojny światowej. Tylko

juŜ nie wystarczył, więc do akcji ru-

szyła grupa policjantów. Byli bez
pałek, z gołymi głowami. Dopiero
gdy ich interwencja nie pomaga, do

roboty ruszają ci z pałami. To cieka-
wy system. Funkcjonariusze bez
pałek samymi sobą pokazują „nie

chcemy zadymy, prosimy rozejdź-
cie się”. Jak to nie pomoŜe - zaczy-
na być ostro... Oczywiście jeśli ktoś

z PT Czytelników pojechał na mun-
dial, mógł mieć inne odczucia. Przy-
znaję, bo byłem króciuteńko. Kole-

dzy z redakcji obsługujący mi-
strzostwa uwaŜają, Ŝe nie ma więk-
szego bałaganu niŜ ten, jaki zapre-

zentowali organizatorzy wioski
dziennikarskiej. CzyŜby niemiecki
porządek to juŜ przeszłość?

Cape Verde to przyjemny re-
gion. Temperatura +25 stopni, wie-
je silny wiatr. Niestety od Atlantyku

niesie on solankę, a z lądu pył. To
powoduje, Ŝe juŜ po kilku godzi-
nach ubranie sztywnieje i staje się

brązowo-słone. Generalnie Wyspy
Zielonego Przylądka to dziwny kraj.
Niby nastawiony na turystykę, a nie

sposób np. wysłać widokówek. Nie
ma skrzynek pocztowych, a ze
względu na mundial, poczty czyn-

ne zwykle do godz. 14.30, zamyka-
ne były o 12. Z miejscowymi dosyć
trudno się współpracuje. Jak się zo-

bowiąŜą, Ŝe coś załatwią, to zała-
twią albo nie. Sami się o tym prze-

kozły, na które nawinięto drut kol-
czasty nie były drewniane, ale me-
talowe. Gdyby nasza władza przed

kolejną demonstracją ustawiła te-
raz zamiast metalowych barierek za-
sieki, to podniósłby się straszny

krzyk w mediach. I przypomnienie,
Ŝe poprzednio tak się działo za oku-
pacji! Tymczasem w stolicy Europy

zasieki nie budziły Ŝadnych emocji.
Zawsze byliśmy przekonani, iŜ

gdzieś tam w Europie i świecie jest

lepiej i normalniej. Otwarcie granic
udowodniło, Ŝe nie jest tak ideal-
nie, jak się wydawało. Sprawdza się

powiedzenie, Ŝe „z daleka trawa
zawsze jest bardziej zielona, niŜ z
bliska”. No chociaŜ ono nie spraw-

dza się na Wyspach Zielonego Przy-
lądka. Te wyspy, na których prowa-
dzono NATO-wskie ćwiczenia,

bardziej przypominały mi pustynie
i góry Afganistanu, niŜ zielony raj.

Jarosław Rybak

Nauka z wakacyjnych wycieczek

- Jesteśmy na końcowym etapie uzyska-
nia pozwolenia na budowę. Ze środków,
które posiadamy w tegorocznym budŜecie,
a jest to 500 tys. zł, chcielibyśmy jeszcze w
tym roku zrealizować przynajmniej jedno z
zadań zapisanych w projekcie przebudowy
parku. Prawdopodobnie będzie to budo-

wa skateparku dla młodzieŜy. Całość przebudowy parku to koszt
kilku milionów złotych. Dlatego waŜne jest, by zadanie to weszło do
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Brzeszcze, co zwiększy
szansę pozyskania środków zewnętrznych.

Pytanie do burmistrza
Kiedy ruszy od dawna  zapowiadana modernizacja parku miej-

skiego przy ul. Dworcowej?

Burmistrz Brzeszcz
Teresa Jankowska

Parafia Matki BoŜej Bolesnej w Jawiszowicach-Osiedlu zaprasza na
XII Lipcowe Niedziele Organowe 2006.
•9 lipca, godz. 19.00
Wykonawcy: Tomas Thon (Czechy) - organy, Agnieszka Kabut (Biel-
sko-Biała, Kraków, Wiedeń) - wiolonczela,
•16 lipca, godz. 19.00
Wykonawcy: Robert Grudzień (Radom) - organy, Marek Niesobski
(Ostrzeszów) - piła śpiewająca,
•23 lipca, godz. 19.00
Wykonawca: Andrzej Chorosiński (Warszawa) - organy.
Organizator: Parafia Matki BoŜej Bolesnej w Jawiszowicach-Osiedlu.
Współorganizatorzy i sponsorzy: Urząd Gminy Brzeszcze, KWK „Brzesz-
cze-Silesia”, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu.
Kierownik artystyczny: Ewa Bąk (Bielsko-Biała).

Zaproszenie
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Nie będzie kolejnych koszy na

psie odchody w pozostałych rejo-

nach Brzeszcz - zapowiadają w

Urzędzie Gminy. Edukacyjna akcja

„Posprzątaj po swoim psie” nie po-

wiodła się. Nie zwalnia to jednak

właścicieli psów z obowiązku

sprzątania po swoich pupilach.

W gminie uwaŜano, Ŝe rozsta-
wionymi w terenie koszami łatwiej
trafić do sumień posiadaczy psów,
niŜ karać mandatami. Tymczasem do
koszy trafiają wszelakie odpady, ale
nie to co powinno. Sporadycznie
zdarzy się, Ŝe ktoś wrzuci to coś, co
zebrał na trawniku po swoim psie.

Za 10 koszy z wizerunkiem psa
gmina zapłaciła rok temu prawie 3
tys. zł. Zaś za wywóz psich nieczy-
stości, których między zwykłymi
śmieciami nierzadko nie ma wcale,
płaci Agencji Komunalnej miesięcz-
nie 300 zł. ZwaŜywszy, Ŝe baza ewi-
dencji psów w Urzędzie coraz bar-
dziej się rozrasta, kosze powinny być
zapełnione psimi odchodami.

- Obecnie zarejestrowanych jest
1696 psów - mówi komendant Stra-
Ŝy Miejskiej Krzysztof Tokarz. - To
jakieś 80 proc. populacji psów w
gminie. Kiedy we wrześniu ub. roku
straŜnicy miejscy rozpoczęli akcję

uświadamiania właścicieli czworo-
nogów o obowiązku rejestracji i uisz-
czaniu opłaty od posiadania psa, od-
wiedzając ich w domach, w
rejestrze zapisanych było tylko 200
psów. KaŜdy właściciel został po-

uczony o sankcjach karnych, w przy-
padku niedostosowania się do zale-
ceń. Do tej pory nałoŜono pięć man-
datów po 100 zł.

W 2004 r. do kasy Urzędu Gminy
z tytułu posiadania psa wpłynęło 9
120 zł,  w roku ubiegłym było juŜ 12
930 zł. Do 30 czerwca, dnia w któ-
rym minął termin uiszczania opłaty
za psa, w kasie Urzędu było z tego
tytułu 12�570 zł.

StraŜ Miejska przypomina wła-
ścicielom psów, Ŝe spoczywa na nich
obowiązek rejestracji czworonoga w
Informatorium Urzędu Gminy nie-
zwłocznie po jego nabyciu.               EP

Nieudana
akcja Kiedy Nadwiślańska Spółka

Energetyczna uŜytkująca budynek

wymiennikowni na os. Paderew-

skiego w lipcu ub. roku  przekazała

go gminie, pomysłów na zagospo-

darowanie pojawiło się wiele. Prze-

szkodą jednak jest nieuregulowa-

ny jak dotąd stan prawny nie-

ruchomości.

Do listopada 2004 r. NSE uŜyt-
kowała majątek ciepłowniczy zloka-
lizowany w obrębie osiedli miesz-
kaniowych: Paderewskiego, Sło-
wackiego i tzw. Starego Osiedla.
Majątek był własnością gminy
Brzeszcze. W październiku 2004 r.
NSE przystępując do ogłoszonego
przez gminę przetargu, nabyła bu-
dynek wymiennikowni ciepła przy ul.
świrki i Wigury oraz wewnątrzosie-
dlowe sieci ciepłownicze i wyposa-
Ŝenie ośmiu wymiennikowni ciepła.
Równocześnie umową najmu uregu-
lowała uŜytkowanie pomieszczeń, w
których znajduje się wyposaŜenie
tych wymiennikowni. Sześć z nich jest
własnością gminy, dwa pozostałe
naleŜą do PSS „Górnik” Brzeszcze i
Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast”.

Kiedy w lipcu 2005 r. NSE zakoń-
czyła kompleksową modernizację
grupowego węzła cieplnego na osie-
dlu Paderewskiego, przekazała pro-
tokolarnie Urzędowi Gminy uŜytko-
wany większy budynek wymie-
nnikowni. Szybko pojawiły się pomy-
sły na jego zagospodarowanie. Gmi-
na ciągle nie moŜe jednak zdecydo-

wać o jego przeznaczeniu, bo jak
dotąd nieuregulowany jest stan
prawny nieruchomości, na której
stoi budynek.

- W maju burmistrz wystąpił
do Wojewody Małopolskiego o
wydanie decyzji w sprawie stwier-
dzenia nabycia z mocy prawa tej
nieruchomości - mówi sekretarz
gminy Tomasz Łukowicz. - Woje-
woda wszczął juŜ postępowanie
administracyjne.

Sprawa przejęcia nierucho-
mości, na której stoi gminny bu-
dynek powoli się wyjaśnia. Z księ-
gi wieczystej prowadzonej przez
Sąd Rejonowy w Oświęcimiu
wynika, Ŝe właścicielem działki
jest państwo - KWK Brzeszcze. W
1980 r. decyzją Naczelnika Mia-
sta i Gminy Brzeszcze nierucho-
mość ta została wywłaszczona z
przeznaczeniem na budowę osie-
dla Paderewskiego, ale nie zosta-
ła oddana w zarząd na rzecz ko-
palni, co zresztą sprawdził sam
wojewoda kierując pismo do dy-
rekcji kopalni. Gmina ma więc
moŜliwość nabycia działki  z mocy
prawa.

Procedury prawne pewnie
jeszcze jakiś czas potrwają. Dla-
tego w gminie o przeznaczeniu
budynku jeszcze nic się nie mówi.
Mieszkańcy upominają się o swo-
je. Nie mogą patrzeć, jak niszcze-
je to, co mogłoby słuŜyć słusznym
celom.

Ewa Pawlusiak

Uwaga! UŜytkownicy wieczyści

Urząd Gminy w Brzeszczach informuje, Ŝe na podstawie przepisów ustawy

z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa uŜytkowania wieczystego w

prawo własności (Dz. U. Nr 175, poz. 1459), na wniosek uŜytkownika wieczy-

stego istnieje moŜliwość przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w

prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy

Brzeszcze.

Rada Miejska w Brzeszczach uchwałą nr XXXIV/332/05 z dnia 29 listopa-

da 2005 r., udzieliła bonifikaty do opłaty ustalonej na podstawie przepisów

wymienionej ustawy dla nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe

albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych.

Szczegółowe informacje moŜna uzyskać osobiście lub telefonicznie w

Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4,

(tel. 032 7728570, 032 7728571, 032 7728572, 032 7728573) w godz. od

7.00 do 15.00, w poniedziałki od 7.00 do 17.00.

Wnioski o przekształcenie prawa uŜytkowania wieczystego w prawo wła-

sności nieruchomości są dostępne w informatorium Urzędu Gminy lub na

stronie internetowej Urzędu (www.brzeszcze.pl).

Gmina Brzeszcze wraz z pozo-

stałymi gminami obsługiwanymi

przez Rejonowe Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji S.A. w

Tychach utworzy związek między-

gminny pod nazwą „Tyski Związek

Wodno-Kanalizacyjny”.

Oprócz Brzeszcz związek
utworzą gminy: Bieruń, Bojszowy,
Czechowice-Dziedzice, Kobiór, Lę-
dziny, Łaziska Górne, Orzesze, Tychy
i Wyry. Dotychczas gminy te były zrze-
szone w porozumieniu międzygmin-
nym, którego głównym zadaniem
było przejęcie majątku przedsiębior-
stwa, by móc wykonywać zadanie
własne gminy, jakim jest zaopatrze-
nie w wodę i odprowadzanie ście-

ków. Kilkunastoletnie starania nie
przyniosły jednak oczekiwanego efek-
tu. Komercjalizacja tyskiego RPWiK
w 2004 r. i powstanie spółki akcyj-
nej ze 100 proc. udziałem skarbu
państwa zamknęło drogę do naby-
cia udziałów.

- Istniejące do tej pory przepisy
nie pozwalały na nieodpłatne zby-
cie akcji na rzecz gminy czy związ-
ku gmin - mówi Arkadiusz Włoszek,
z-ca burmistrza Brzeszcz. - Noweli-
zacja ustawy o prywatyzacji i ko-
mercjalizacji przedsiębiorstw pań-
stwowych daje taką moŜliwość tym
gminom, na terenie których przed-
siębiorstwo realizuje ustawowe za-
dania gminy. Kiedy ustawa zacznie
obowiązywać „Tyski Związek Wod-
no-Kanalizacyjny” wystąpi do mini-
stra skarbu o nieodpłatne przeka-
zanie 85 proc. akcji przedsię-
biorstwa.

jack

Chcą przejąć
wodociągi

Informacja

Grunt będzie gminny

Do koszy trafiają m.in. butelki
i puszki.



4  |  Odgłosy Brzeszcz • lipiec 2006

Aktualności

3 czerwca  w siedzibie OSP Prze-

cieszyn odbył się IX Zjazd Oddziału

Gminnego Związku OSP RP w

Brzeszczach. Delegaci gminnych

jednostek OSP w czasie obrad wy-

brali nowy Zarząd.

Na prezesa Zarządu Oddziału
Gminnego OSP wybrano Władysła-
wa Drabka, a na jego zastępców Ar-
kadiusza Włoszka i Beatę Szydło.
Funkcję komendanta gminnego po-
wierzono Markowi Mercie z OSP
Brzeszcze-Bór, sekretarza Józefowi
Ligęzie z OSP Jawiszowice, a skarb-
nika Mirosławowi Włoszkowi z OSP
Brzeszcze-Bór. Członkiem Prezydium
został Leszek Krawczyk, zaś człon-

kami Zarządu: Krzysztof Dadak, Mie-
czysław Fajferek, Czesław Kawa,
Kazimierz Maślanka, Krzysztof To-
karz, Ryszard Wanicki, Marek Wyro-
bek i Tadeusz śmudka. W skład Ko-
misji Rewizyjnej weszli: Tadeusz
Morończyk (przewodniczący), Piotr
Mrowczyk (sekretarz) i Maciej Ma-
rusza (członek).

W Zjeździe udział wzięli posło-
wie na Sejm RP Beata Szydło i Stani-
sław Rydzoń, członek Zarządu Od-
działu Wojewódzkiego i prezes
Oddziału Powiatowego Zawiązku
OSP RP w Oświęcimiu - Edmund Kal-
fas, zastępca komendanta Państwo-
wej StraŜy PoŜarnej w Oświęcimiu -
Janusz Kulawik, przewodniczący Po-
wiatowej Komisji Rewizyjnej Adam
Gawlik, radni powiatowi oraz przed-
stawiciele gminnych władz samorzą-
dowych i organizacji społecznych.

EP

Trwa nabór kandydatów na stu-

dia w Państwowej WyŜszej Szkole

Zawodowej w Oświęcimiu. Tak,

jak w roku ubiegłym, by dostać

się na oświęcimską uczelnię nie

trzeba zdawać egzaminów wstęp-

nych. Wyłącznym kryterium kwa-

lifikacyjnym dla kandydatów na

studia są oceny ze wskazanych

przedmiotów, uzyskane na świa-

dectwie dojrzałości.

W tym roku kandydatów obo-
wiązuje wyłącznie elektroniczna re-
jestracja. Przyszli studenci mogą to
uczynić logując się na stronie uczel-
ni: www.pwsz-oswiecim.pl.

- Po przeprowadzce do budyn-
ku przy ul. Kolbego udostępniamy
kandydatom stanowisko kompute-
rowe, gdzie pod kierunkiem osoby
wytypowanej z komisji rekrutacyj-
nej, przyszli studenci nie posiada-
jący dostępu do Internetu będą
mogli dokonać rejestracji - informu-
je rektor Państwowej WyŜszej Szko-
ły Zawodowej w Oświęcimiu, prof.
dr hab. Lucjan Suchanek. - Jak do-
tąd na naszej stronie internetowej
zarejestrowało się 206 osób zain-
teresowanych podjęciem studiów w
PWSZ. Ostateczna liczba kandyda-
tów na studia w naszej szkole bę-
dzie znana, gdy okaŜe się ile z osób,
które zarejestrowały się na stronie
uczelni wybrało konkretny kierunek
i specjalność studiów oraz potwier-

dzi swój wybór, uiszczając opłatę
rekrutacyjną.

Największą popularnością, jak
w roku ubiegłym, cieszy się filolo-
gia angielska, najmniejszą zaś za-
rządzanie kulturą i oświatą. Prefe-
rowana jest równieŜ integracja
europejska na kierunku politologia
oraz germanistyka. Ta ostatnia jest
nową specjalnością, która znalazła
się w ofercie PWSZ. Tak więc od
października w oświęcimskiej
uczelni moŜna studiować język Go-
ethego i Schillera, poznać historię i
kulturę Niemiec.

Rekrutacja zakończy się 20 lip-
ca. Cztery dni później ogłoszona zo-
stanie lista przyjętych na studia
oraz lista rezerwowa. JeŜeli limit
miejsc nie zostanie wyczerpany,
władze uczelni przewidują dodat-
kową rekrutację elektroniczną w
dniach 18-22 września 2006.

Od października w Państwowej
WyŜszej Szkole Zawodowej oprócz
filologii angielskiej i rosyjskiej,
moŜna studiować teŜ germanisty-
kę, politologię (specjalności: inte-
gracja europejska oraz międzyna-
rodowe stosunki polityczne), a takŜe
zarządzanie i marketing (specjalno-
ści: zarządzanie administracją pu-
bliczną oraz zarządzanie kulturą i
oświatą). Kandydatów, którzy chcą
studiować filologię rosyjską nie
obowiązuje znajomość języka rosyj-
skiego.                                           EP

Burmistrz Brzeszcz ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaŜ

niŜej opisanych nieruchomości połoŜonych w Jawiszowicach przy ul. Turystycz-

nej przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

* wylicytowana cena nabycia nieruchomości zostanie powiększona o 22% VAT

1. Oferowane do sprzedaŜy nieruchomości wymienione w wierszach od 1 do 2 tabeli

wraz z 1/4 udziału w nieruchomości oznaczonej numerem działki 741/9 (drogę dojaz-

dową do nieruchomości będących przedmiotem przetargu), w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego Osiedla im. I. Paderewskiego w Brzeszczach –

Jawiszowicach, leŜą w terenach oznaczonych symbolem 70 M3 i przeznaczone są do

realizacji budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w układzie zwartym lub

wolnostojącym, z maksymalną powierzchnią uŜytkową usług 30%.

2. Wymienione nieruchomości będące przedmiotem przetargu, połoŜone są w Jawi-

szowicach przy ulicy Turystycznej, zapisane w księdze wieczystej Kw Nr 45293

prowadzonej w Sądzie Rejonowym Wydział V Ksiąg Wieczystych w Oświęcimiu i

stanowią własność Gminy Brzeszcze.

3. Nieruchomości nie są obciąŜone prawem osób trzecich.

4. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaŜ nieruchomości wymienionych w tabeli

w wierszach od 1 do 2, odbędą się w budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul.

Kościelna 4,  w dniu 7 sierpnia 2006 r. w godzinach ustalonych w tabeli w kolumnie 10.

5. Przetargi zostaną przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z

dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz

rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108) i  Regulaminem

przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących

własność Gminy Brzeszcze, zatwierdzonym Zarządzeniem Burmistrza Brzeszcz nr 38/

2005 z dnia 30 września 2005 r.

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium,  przelewem na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach (nr konta:

44844610162002007523740005 BS O/Brzeszcze), lub gotówką w kasie  Urzędu

Gminy najpóźniej do dnia 28 lipca 2006 r.

W przypadku  wpłaty wadium przelewem, za wpłatę wadium uwaŜa się wpływ pienię-

dzy na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach.

Uwaga!! Wpłacenie wadium w wysokości 4 944,00 zł upowaŜnia do brania udziału

w dwóch przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaŜ nieruchomości wymie-

nionych w tabeli w wierszach od 1 do 2.

Wpłacone wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niŜ przed

upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu, za wyjątkiem uczestnika,

który przetarg wygra, a wpłacone przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet

ceny nabycia nieruchomości.

Wylicytowana kwota musi zostać wpłacona przez nabywcę przed zawarciem aktu

notarialnego.

Nabywcy nieruchomości będących przedmiotem przetargu, we własnym zakresie i na

własny koszt zobowiązani będą do urządzenia drogi dojazdowej (wewnętrznej) do tych

nieruchomości  oraz poniosą koszty remontu istniejącego zjazdu z drogi ul. Turystycz-

nej.

Wymienione koszty będą poniesione odpowiednio do nabytych udziałów w nierucho-

mości oznaczonej numerem działki 741/9.

W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej

wadium przepada na rzecz Gminy Brzeszcze.

Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości ponosi

nabywca.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zezwolenia wydanego przez

Ministra Spraw Wewnętrznych w drodze decyzji administracyjnej za zgodą Ministra

Obrony Narodowej.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

przetargu i regulaminu przetargu udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Gminy w

Brzeszczach ul. Kościelna 4, telefon (0-32 ) 7728570, 7728571.

Gmina Brzeszcze zastrzega sobie prawo uniewaŜnienia przetargu bez podawania

przyczyny.

Zjechali
straŜacy

Oświęcimska uczelnia zaprasza
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11 czerwca podczas gminnych

zawodów sportowo-poŜarniczych,

które w tym roku odbyły się w Wilcz-

kowicach, o miano najlepszych wal-

czyło 26 sekcji. Na starcie były rów-

nieŜ dziewczęta i kobiety.

Do współzawodnictwa stanęło 10
sekcji młodzieŜowych w kategorii do
15 lat i 8 w kategorii do lat 18 oraz 2
sekcje kobiet i 6 sekcji seniorów. Ry-
walizacja obejmowała sztafetę poŜar-

niczą i ćwiczenia bojowe. Wyniki skru-
pulatnie notowała komisja sędziowska
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Oświę-
cimiu pod przewodnictwem komendan-
ta powiatowego kpt. Henryka Jurec-
kiego.

W grupie I dziewcząt (12-15 lat) 1.
miejsce wywalczyła druŜyna OSP
Brzeszcze, 2.m. OSP
Brzeszcze-Bór, 3.m. OSP
Zasole, 4.m. OSP Jawi-
szowice. Wśród chłop-
ców najlepiej wypadła
sekcja OSP Jawiszowi-
ce, przed OSP Brzesz-
cze-Bór, OSP Brzeszcze,
OSP Przecieszyn, OSP
Zasole i OSP Skidziń.

W grupie II dziewcząt (16-18 lat)
triumfowała ekipa OSP Brzeszcze. Na
2. miejscu uplasowała się OSP Brzesz-
cze-Bór, a na 3.m. OSP Jawiszowice.
W grupie chłopców najwyŜej na po-
dium stanęła sekcja OSP Brzeszcze. TuŜ
obok znalazło się miejsce dla OSP Ja-
wiszowice i OSP Zasole. Dwa kolejne
miejsca przypadły OSP Skidziń i OSP
Brzeszcze-Bór.

Sekcje kobiet w tym roku wystawi-
ły straŜe z Przecieszyna i Zasola. Lep-
szymi okazały się zawodniczki tej pierw-
szej.

W grupie III seniorów zwycięstwo
wywalczyli ochotnicy z OSP Brzeszcze-
Bór. Na 2. pozycji byli straŜacy z OSP
Brzeszcze, 3. - OSP Jawiszowice, 4. -

OSP Skidziń, 5. - OSP Zasole, 6. - OSP
Przecieszyn.

Zwycięskim sekcjom puchary
ufundowane przez Urząd Gminy wrę-
czyli burmistrz gminy Teresa Jankow-
ska, przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Zawadzki oraz prezes Za-
rządu Oddziału Gminnego Związku
OSP Władysław Drabek i komendant
gminny Marek Merta. Do straŜaków
z Brzeszcz powędrował puchar byłe-
go komendanta  gminnego OSP Wła-

dysława Drabka. Jed-
nostka ta wystawiła
najwięcej sekcji w te-
gorocznych zawodach,
zdobywając najwięcej
punktów.

Zawody w Wilczko-
wicach były eliminacja-
mi do Powiatowych
Zawodów Sportowo-
PoŜarniczych, które 27
sierpnia odbędą się w
Zatorze. Gminę Brzesz-

cze reprezentować będą druŜyny,
które odniosły zwycięstwo w po-
szczególnych kategoriach, oraz
obrońcy pierwszego miejsca ubie-
głorocznych zawodów powiatowych
w Brzezince - seniorzy OSP Jawiszo-
wice. Po zawodach powiatowych,
przyjdzie czas na wojewódzkie. Ich

gospodarzem - 17 września - bę-
dzie gmina Brzeszcze.

Zarząd Oddziału Gminnego
Związku OSP w Brzeszczach składa
podziękowania p. Beacie Kulczyk, p.
Wojciechowi Waligórze i OK Brzesz-
cze za pomoc w zorganizowaniu za-
wodów.                                         EP

Na powiatowe do Zatora

Urząd Gminy w Brzeszczach  informuje mieszkańców  Przecieszyna zamieszka-

łych w rejonie ul. Wyzwolenia w kierunku północnym, Ŝe sprawy związane z:

- wydawaniem warunków technicznych podłączenia posesji do sieci gminnej

kanalizacji sanitarnej,

- uzgadnianiem dokumentacji projektowych przyłączy sanitarnych do posesji,

- dokonywaniem odbiorów przyłączy,

- zawieraniem umów na odbiór ścieków sanitarnych,

w imieniu Gminy Brzeszcze  załatwiane są  przez Agencję Komunalną Sp. z.o.o

w  Brzeszczach, ul. Kościelna 7.

Szczegółowe  informacje moŜna uzyskać osobiście lub telefonicznie w Agencji

Komunalnej Sp. z.o.o  w Brzeszczach, ul. Kościelna 7,  tel. 032/2111364 oraz

w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Gminy w Brzeszczach (pokój 218), tel.

032/7728570,  032/7728571 w godz. 7.00-15.00.

Burmistrz Brzeszcz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ

nieruchomości zabudowanej

oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki pgr 2497/49 o powierzchni

3772 m2, połoŜonej w Brzeszczach przy ulicy Daszyńskiego, zapisanej w księdze

wieczystej Kw Nr 44774 prowadzonej w Sądzie Rejonowym, Wydział V Ksiąg

Wieczystych w Oświęcimiu, stanowiącej własność Gminy Brzeszcze.

Oferowana do sprzedaŜy nieruchomość zabudowana jest budynkiem byłej łaźni

górniczej, cechowni i lampowni, połoŜona na terenie poprzemysłowym zlikwido-

wanego „Ruchu II” Kopalni Węgla Kamiennego Brzeszcze.

Nieruchomość nie jest obciąŜona prawem osób trzecich.

1. W obowiązującym, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy

Brzeszcze oferowana do sprzedaŜy nieruchomość leŜy w obszarze usług i prze-

mysłu oznaczonym symbolem J 9 UP.

2. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 4 września 2006 r. o godzinie 1000

w budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4,

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 507 000,00 zł. w tym: cena gruntu:

25 300,00 zł, cena budynku: 481 700,00 zł.

3. Wadium: 50 000,00 zł.

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, przelewem

na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach ( nr konta:

44844610162002007523740005 BS O/Brzeszcze) najpóźniej do dnia 28

sierpnia 2006 r. Za wpłatę wadium uwaŜa się wpływ pieniędzy na konto

Urzędu Gminy w Brzeszczach.

Wpłacone wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niŜ

przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu, za wyjątkiem

uczestnika, który przetarg wygra, a wpłacone przez niego wadium zostanie

zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wylicytowana kwota musi zostać wpłacona przez nabywcę przed zawarciem aktu

notarialnego.

W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy

notarialnej wadium przepada na rzecz Gminy Brzeszcze. Wszystkie koszty zwią-

zane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości ponosi nabywca. Naby-

cie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zezwolenia wydanego przez

Ministra Spraw  Wewnętrznych w drodze decyzji administracyjnej za zgodą

Ministra Obrony Narodowej.

Szczegółowych  informacji na temat przetargu, regulaminu przeprowadzania

przetargu oraz nieruchomości będącej przedmiotem przetargu moŜna uzyskać w

Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4,

telefon (0-32) 7728570, 7728571.

Gmina Brzeszcze zastrzega sobie prawo uniewaŜnienia przetargu bez podawania

przyczyny.

Ogłoszenie

Informacja

5 maja na apel Zarządu Klu-
bu Honorowego Dawcy Krwi,
działającego przy KWK Brzesz-
cze-Silesia, odpowiedziało 30
krwiodawców. Razem oddali
13 l 500 ml krwi. Kolejny apel
odbędzie się 14 lipca.

Akcja
krwiodawców
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W Szkole Podstawowej w Skidziniu
12 czerwca otwarto Szkolną Izbę Regionalną.
Uroczystości towarzyszyły spotkania z lokal-
nymi twórcami ludowymi i gminnymi zespoła-
mi regionalnymi.

Pomysł utworzenia izby regionalnej zrodził się
juŜ kilka lat temu, kiedy szkoła zaczęła realizować
ścieŜkę edukacyjną „Edukacja regionalna - dzie-
dzictwo kulturowe w regionie”. W realizację pro-
jektu zaangaŜowała się cała szkolna społeczność.

Zainteresowali się tym przedsięwzięciem równieŜ
mieszkańcy Skidzinia oraz sąsiednich Wilczkowic
i Zasola. Darczyńców szybko przybywało.

- Myślę, Ŝe regionalizm rodził się juŜ duŜo
wcześniej, kiedy p. Helena Fajfer, dziś juŜ emery-
towany nauczyciel historii, podejmowała próby

gromadzenia ciekawych rekwizytów wiąŜących się
z tradycją, kulturą i obyczajami naszych wsi, regio-
nu, obozu w Oświęcimiu, a my to cały czas konty-
nuujemy - mówi Danuta Skowronek, nauczyciel
języka polskiego w SP Skidziń, koordynator ścieŜ-
ki „Edukacja Regionalna”. - Cieszymy się, Ŝe lu-
dzie chętnie włączają się w tworzenie izby regio-
nalnej. PrzecieŜ kaŜdy rekwizyt, który dziś w izbie
znalazł swoje miejsce, to rodzinna pamiątka. Z
nią wiąŜe się historia rodziny, powracają wesołe,
szczęśliwe, a czasem smutne chwile. Myślę, Ŝe
tworząc izbę regionalną uświadamiamy nie tylko
dzieciom, ale niejednokrotnie ich rodzicom, jak

waŜne w Ŝyciu jest to, co znajduje się wokół nas.
Uczymy ich szacunku do tradycji i kultury.

Darczyńcami eksponatów Szkolnej Izby Re-
gionalnej w Skidziniu są głównie osoby starsze.
To strychy ich starych domów kryły w sobie wiele
przedmiotów świadczących o kulturze i tradycji
naszego regionu. Często były zarzucone, zaku-
rzone, zapomniane. Przez lata nie interesowali się
nimi, a przecieŜ przechowywali je z sentymentu
do swoich bliŜszych i dalszych krewnych. Teraz
mieli okazję je odszukać, odczyścić i odświeŜyć.

Dyrektor szkoły Krystyna Matusiak zapowia-
da, Ŝe izba nie będzie martwym, lecz Ŝywym mu-
zeum. Dzieci będą miały bezpośredni kontakt z

eksponatami, będą mogły je
oglądać, dotykać i poznawać
ich przeznaczenie. JuŜ myśli o
wygospodarowaniu po-
mieszczenia większego niŜ to,
w którym dziś mieści się izba
regionalna. Będą w nim pro-
wadzone zajęcia dydaktyczne.

Szkolna Izba Regionalna
gromadzi w swych ścianach
narzędzia i przedmioty uŜy-
wane na co dzień w gospo-
darstwach. Są m.in. szatkow-
nica do siekania kapusty,
stołeczek, który słuŜył dojar-
ce przy dojeniu krowy, stare,
gliniane garnki, wagi, moź-
dzierze, talerze, łyŜki. Ale są i
ozdoby ze słomy i drobiazgi,

które upiększały wnętrze starego domostwa, sta-
re zdjęcia przedstawiające darczyńców  z rodziną
oraz obraz Matki Boskiej, wykonany na korku. Są
teŜ przechowywane na strychu p. Zofii Skowro-
nek pasiaki i trepy obozowe, które podczas wojny
obozowi więźniowie, zatrzymując się w domu jej
teścia, zostawiali zakładając cywilne ubrania.

- Nasz region jest bogaty kulturowo. Rekwi-
zytów i pamiątek na pewno uda nam się zgroma-
dzić jeszcze wiele. Nie chcemy jednak skupić się
jedynie na trzech wsiach czy gminie. Chcemy uczyć
nasze dzieci czym jest mała ojczyzna, ale uczynimy
to w aspekcie szerszym - na tle regionu, kraju,
Unii Europejskiej - dodaje Danuta Skowronek.

Podczas uroczystego otwarcia Szkolnej Izby
Regionalnej, którego dokonały burmistrz Teresa
Jankowska, dyrektor szkoły Krystyna Matusiak i
wizytator Kuratorium Oświaty w Oświęcimiu Ja-
dwiga Czerwienko, nie zabrakło darczyńców i
przedstawicieli gminnych władz samorządowych
i oświatowych. Swoje prace wystawili lokalni twór-
cy ludowi: Genowefa Kuczmera, Stanisława Uro-
da, Jan Uroda, Ewa Stec z córka Małgorzatą Stec-
Adamus i Tadeusz Noworyta.

Uroczystość uświetnili montaŜem słowno-
muzycznym uczniowie klas I, IV, V, i VI, przygoto-
wani przez nauczycielki Irenę Zarzycką i Danutę
Skowronek. Z programem wystąpił teŜ szkolny
zespół regionalny „Zarembinki”, pod kierunkiem
Marii Roszak-Thiel i Alicji Rochowiak-Zając.

Ewa Pawlusiak

Uczą tradycji

IX edycja konkursu „Uczeń Roku 2005/
2006”, zorganizowana przez Gminny Zarząd
Edukacji, wyłoniła dwójkę najbardziej utalen-
towanych uczniów szkół podstawowych i gim-
nazjalnych.  Jury przy ocenie kandydatów zwra-
cało uwagę nie tylko na ich stopnie, ale równieŜ
na dotychczasowe osiągnięcia pozaszkolne.

Tytuł ucznia roku w kategorii szkół podstawo-
wych zdobyła uczennica Szkoły Podstawowej w
Jawiszowicach Gabriela Wadoń, aktywna działacz-
ka MłodzieŜowego Parlamentu Gminy Brzeszcze.

Uczniem roku w kategorii gimnazjów został Kor-
nel Adamowicz z Gimnazjum nr 2, finalista woje-
wódzkiego konkursu fizyczno-astronomicznego.

Do tegorocznego konkursu zakwalifikowało
się 29 uczniów. Do ścisłego finału przeszło, oprócz
laureatów, dwóch przedstawicieli szkół podsta-
wowych - Kornelia Kukla i Dawid Szulkowski oraz
dwoje gimnazjalistów - Adrianna Kraus i Magda-
lena Włoszek. Najpierw odpowiadali na pytania z
dziedziny regionalizmu. Druga konkurencja roz-
poczęła się projekcją filmu o szkodliwym wpły-
wie człowieka na brzeszczańskie środowisko. Fi-
naliści przedstawili pomysły na odbudowę
naturalnego środowiska naszej gminy. Naj-
większą sympatię i gorące oklaski wśród publicz-
ności wywołała jednak ostatnia konkurencja -
występ karaoke kaŜdego z zawodników. Bardzo
dobrze zostały równieŜ przyjęte występy zespo-
łów tanecznych, które pomogły rozluźnić się i
uspokoić uczestnikom pomiędzy poszczególny-
mi konkurencjami. Wystąpiły zespoły: Prima z SP
Jawiszowice, cheerleaders z SP 1 i Szalone Mało-
laty z OK. Swoje umiejętności w tańcu breakdan-
ce zaprezentował Piotr Machalica z G2.

Wszystkim uczestnikom konkursu wręczono
pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe: pleca-
ki Campus, pióra Parker, encyklopedie, słowniki i
śpiwory. Laureaci dodatkowo otrzymali ośmioto-
mową Encyklopedię PWN i Kaganek Oświaty.

Rodzice finalistów i nauczyciele, którzy wspie-
rali swoich wychowanków w zdobywaniu wiedzy
i kształtowaniu umiejętności otrzymali listy gratu-
lacyjne od  burmistrza Brzeszcz i  dyrektorów Gmin-
nego Zarządu Edukacji i Ośrodka Kultury.           BK

Uczniowie
na szóstkę

Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg-Za-
rembiny w Skidziniu jest laureatem IV edycji
projektu „BliŜsze ojczyzny - Małopolska”,
którą organizowały Kuratorium Oświaty w
Krakowie oraz Małopolskie Centrum Kultury
Sokół w Nowym Sączu. Program Edukacji Re-
gionalnej pn. „Ojczyzna to kraj dzieciństwa”
autorstwa ElŜbiety Baklarz, Danuty Skowro-
nek i Mirosławy Wysockiej, został wyróŜnio-
ny III miejscem w kategorii szkół podstawo-
wych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Uczniowie Roku: Gabriela Wadoń i Kornel
Adamowicz.

Otwarcie szkolnej izby regionalnej poprzedził m.in. występ
zespołu „Zarembinki”.
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Puste okazały się zapewnie-
nia sprzed roku Powiatoweg In-
spektora Nadzoru Budowlanego
w Oświęcimiu w sprawie roz-
biórki ruin budowli na os. Pade-
rewskiego. Na decyzję, która mia-
ła zapaść do dwóch miesięcy,
przyjdzie jeszcze trochę pocze-
kać, bo postępowanie admini-
stracyjne ciągle jest w toku. A
obiekt doskonale sprzyja szerze-
niu się patologii.

Postępowanie przeciąga się,
bo słaba jest obsada kadrowa w
Powiatowym Inspektoracie Nadzo-
ru Budowlanego w Oświęcimiu.
Tak przynajmniej mówi inspektor
Marian Jankowski. Nie jest to jed-
nak jedyny powód
niewydania decy-
zji w gnębiącej
m i e s z k a ń c ó w
sprawie.

- Są problemy,
które trzeba zała-
twiać z marszu, bo
istnieje bezpo-
średnie zagroŜe-
nie Ŝycia - wyja-
śnia inspektor
Jankowski. - Mu-
simy teŜ stosować się do terminów,
które wyznaczają sądy administra-
cyjne lub organ nadzoru drugiej
instancji. Myślę, Ŝe po zakończe-
niu bieŜących kontroli technicz-
nych dotyczących uŜytkowania
obiektów i placów zajmiemy się

budowlą na os. Paderewskiego.
To Ŝe w ruinach budowli, któ-

ra była niegdyś zapleczem dla po-
wstającej nowszej części os. Pade-
rewskiego źle się dzieje, winien jest
- jak twierdzi inspektor - właści-
ciel, który powinien pilnować
obiektu. UwaŜa teŜ, Ŝe jeśli ten nie
wywiązuje się z obowiązków, zdy-
scyplinować powinny go słuŜby
porządkowe. Właścicielem działki
jest p. Klimeczek z Jawiszowic. W
okresie rozbudowy osiedla wy-
właszczył go z niej Urząd Gminy.
Na polu tym powstało zaplecze
budowlane. W 2000 r. p. Klime-
czek jednak usilnie starał się o
zwrot gruntu. I chociaŜ zaplecze
nadal stanowiło cel dalszej budo-
wy - jak uwaŜa Leon Smolarek, pre-
zes Spółdzielni Mieszkaniowej
„Piast” - ówczesny starosta oświę-
cimski wydał decyzję o zwrocie nie-
ruchomości.

Budowla na polu p. Klimeczka
nie jest jedyną w naszej gminie, któ-
ra czeka na orzeczenie Powiatowe-
go Inspektora Nadzoru Budowla-
nego. Po przeprowadzonej na
zlecenie burmistrza gminy w 2004
r. przez StraŜ Miejską komplekso-
wej kontroli okazało się, Ŝe takich
jest w gminie aŜ dwadzieścia.

- Wystosowaliśmy wtedy pi-
smo do inspektora o wydanie de-
cyzji w sprawie ich rozbiórki, gdyŜ
stanowią zagroŜenie Ŝycia. W ub.
roku prośbę ponowiliśmy - mówi
komendant SM Krzysztof Tokarz.
- Do tej pory udało się sfinalizo-
wać zaledwie trzy sprawy. Właści-
cielom nakazano rozebrać budy-
nek przy ul. Sobieskiego oraz
stodołę przy ul. św. Wojciecha w
Brzeszczach. Rozbiórką zastępczą
dachu przy ul. Czworaki w Jawi-
szowicach na zlecenie inspektora
zajęła się Państwowa StraŜ PoŜar-
na z Oświęcimia, gdyŜ właściciel
nie wywiązywał się z obowiązku.

Ewa Pawlusiak

Trzeba
czekać

Burmistrz Brzeszcz ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaŜ niŜej opisanych nieruchomości połoŜonych w Brzeszczach

* wylicytowana cena nabycia nieruchomości zostanie powiększona

o 22% VAT

1. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki pgr 1505/61 o

powierzchni 5952 m2 jest działką niezabudowaną, połoŜoną w Brzeszczach przy ulicy

Ofiar Oświęcimia, zapisaną w księdze wieczystej Kw Nr 42031 prowadzonej w Sądzie

Rejonowym, Wydział V Ksiąg Wieczystych w Oświęcimiu, stanowiącą własność Gminy

Brzeszcze.

Wymieniona działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru

Gminy Brzeszcze w odległości do 10 m od osi ulicy Ofiar Oświęcimia leŜy w obszarze

między liniami rozgraniczającymi ulicy głównej oznaczonym symbolem G 1x2, reszta

w obszarze przeznaczonym dla usług i przemysłu oznaczonym symbolem B.107.UP

2. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki pgr 1505/73 o

powierzchni 2582 m2 jest działką niezabudowaną, połoŜoną w Brzeszczach przy ulicy

Piekarskiej, zapisaną w księdze wieczystej Kw Nr 44654 prowadzonej w Sądzie

Rejonowym, Wydział V Ksiąg Wieczystych w Oświęcimiu, stanowiącą własność Gminy

Brzeszcze.

Wymieniona działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru

Gminy Brzeszcze leŜy w obszarze przeznaczonym dla usług i przemysłu oznaczonym

symbolem B.107.UP

3. Nieruchomości nie są obciąŜone prawem osób trzecich.

4. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaŜ nieruchomości wymienionych w

tabeli w wierszach od 1 do 2, odbędą się w budynku Urzędu Gminy w Brzeszczach,

ul. Kościelna  4, w dniu 8 sierpnia 2006 r. w godzinach ustalonych w tabeli w

kolumnie 7.

5. Przetargi zostaną przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z

dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz

rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108) i  Regulami-

nem przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowią-

cych własność Gminy Brzeszcze, zatwierdzonym zarządzeniem Burmistrza Brzeszcz

nr 38/2005 z dnia 30 września 2005 r.

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Wpłacenie wadium, przelewem na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach (nr konta:

44844610162002007523740005 BS O/Brzeszcze), lub gotówką w kasie Urzędu

Gminy najpóźniej do dnia 28 lipca 2006 r.

W przypadku  wpłaty wadium przelewem, za wpłatę wadium uwaŜa się wpływ pieniędzy

na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach.

Uwaga! Wpłacenie wadium w wysokości 19 368,00 zł upowaŜnia do brania udziału w

dwóch przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaŜ nieruchomości wymie-

nionych w tabeli w wierszach od 1 do 2.

Wpłacone wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niŜ przed

upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu, za wyjątkiem uczestnika,

który przetarg wygra, a wpłacone przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet

ceny nabycia nieruchomości.

Wylicytowana kwota musi zostać wpłacona przez nabywcę przed zawarciem aktu

notarialnego.

W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy notarial-

nej wadium przepada na rzecz Gminy Brzeszcze.

Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości ponosi

nabywca. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zezwolenia wydanego

przez Ministra Spraw   Wewnętrznych w drodze decyzji administracyjnej za zgodą

Ministra Obrony Narodowej.

Szczegółowych  informacji na temat nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

przetargu i regulaminu przetargu udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu  Gmi-

ny w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, telefon (0-32) 7728570, 7728571.

Gmina Brzeszcze zastrzega sobie prawo uniewaŜnienia przetargu bez podawania przy-

czyny.

14 czerwca przed moim blo-
kiem (Słowackiego 9) wycięto kil-

ka młodych brzózek. Kto wydał na
to pozwolenie? Czemu to miało
słuŜyć? Młode drzewka posłuŜyły

do budowy ołtarza na Święto Bo-
Ŝego Ciała. Na czyją chwałę to zro-
biono? Na chwałę BoŜą czy raczej

na chwałę samych budowniczych
ołtarza, którzy pokazali jacy to są
poboŜni w swoim mniemaniu.

Drzewka rosły kilka lat, a jutro wy-
lądują na śmietnisku. W kaŜdym
razie ofiara została złoŜona...

Tadeusz Sambak

Wycięli
młode drzewka

Podobnych budynków przeznaczonych do rozbiórki, jak
ten na os. Paderewskiego, jest jeszcze w gminie 17.

Nasze tematyNasze tematyNasze tematy
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Artykuł „StraŜacy zmienili władze” (OB nr

5/2006) oraz przedstawiony obraz pracy ustę-
pującego Zarządu OSP Jawiszowice wywołał
moje spore zdziwienie zarówno swoją treścią,

jak i sposobem w jaki pani redaktor Pawlusiak
posłuŜyła się moją wypowiedzią udzieloną
przez telefon. W dość krótkim artykule pani

Pawlusiak udało się złamać sześć z siedmiu
zasad Karty Etyki Mediów wydaną przez Radę
Etyki Mediów. Interesującą lekturą powinna

być dla Pani równieŜ ustawa z dnia 26 stycznia
1984 Prawo prasowe wraz z późniejszymi zmia-
nami (z 6 września 2001).

Wracając do artykułu. Pan prezes Krzysz-
tof Dadak stwierdza w nim, Ŝe stary Zarząd nie
był w stanie udokumentować członkostwa i

płacenia składek „niejednego” straŜaka. Stary
Zarząd, Szanowni Państwo jest w stanie udo-
kumentować kaŜdą kartę członkostwa straŜa-

ka, który w szeregach OSP działał statutowo.
Co do karty członkowskiej pana Dadaka od-
powiem w ten sposób. W statucie OSP Jawi-

szowice wyróŜniamy: czynnych druhów stra-
Ŝaków, druhów honorowych, druhów wspi-
erających oraz druŜyny młodzieŜowe. Jak pan

Krzysztof Dadak sam stwierdził, był w druŜy-
nie młodzieŜowej (przez krótki okres czasu) i
na tym się jego członkostwo kończy. Pan
Krzysztof Dadak nigdy nie był czynnym stra-

Ŝakiem, za to był sponsorem jednostki w Jawi-
szowicach, o czym moŜna się dowiedzieć z
dokumentacji. W 2006 r. pan Krzysztof Dadak

został prezesem a później członkiem straŜy, co
wg statutu OSP nie jest wystarczające do peł-
nienia funkcji prezesa straŜy, więc nowe, po-

pierające go władze straŜy postanowiły zaka-

muflować ten fakt krzycząc w koło, Ŝe w doku-
mentach prowadzonych przez stary Zarząd pa-

nował bałagan. Faktem jest jednak, Ŝe wszyst-
kie dokumenty ustępujący Zarząd prowadził i
pozostawił we wzorowym porządku. Jedyną

aferą, którą moŜe się pani redaktor Pawlusiak
zająć po wyborach nowego Zarządu jest to, Ŝe
nowy prezes OSP Jawiszowice został wybrany

niezgodnie ze statutem.
JeŜeli chodzi o „inne niejasności” to pra-

gnę poinformować, Ŝe jeśli takowe były to za-

wsze dziwnym trafem związany z nimi był pan
naczelnik Adam Smolik, którego de facto pani
redaktor jest szwagierką.  Przytoczę tutaj przy-

kład  zaginięcia trzech radiotelefonów nasob-
nych Motorola oraz piły spalinowej do cięcia
betonu marki Stihl, za które pan Adam Smolik

jako naczelnik OSP Jawiszowice był odpowie-
dzialny (jak i za całe bojowe wyposaŜenie jed-
nostki). W sprawie tychŜe zaginięć jest prowa-

dzone postępowanie sprawdzające przez
policję. Przypomnę równieŜ, iŜ jako naczelnik
OSP pan Smolik miał obowiązek uczestnicze-

nia w comiesięcznych posiedzeniach Zarządu
jednostki w Jawiszowicach. Z trzynastu, które
się odbyły w przeciągu roku, naczelnik Adam

Smolik pojawił się na pięciu. Takich naduŜyć
ze strony pana Smolika mógłbym przytoczyć
więcej. Niezmiernie dziwi mnie fakt, iŜ pomi-

mo tak raŜącej niekompetencji i naduŜytego
zaufania pan Adam Smolik pełni dalej tę samą
funkcję po wybraniu nowych władz.

Czy dla pani redaktor Pawlusiak te tematy
nie są ciekawe? Ale jak pisać o swoim szwa-
grze inaczej niŜ w superlatywach? Na razie dała

się Pani poznać jako znakomity ornitolog - słu-
cha Pani ćwierkania gminnych wróbelków.
Mam nadzieję, Ŝe doŜyję chwili, kiedy da się

Pani poznać jako znakomita dziennikarka.
Władysław Drabek

Odnosząc się do artykułu dha Władysława

Drabka chcę sprostować informację dotyczącą
mojej osoby. OtóŜ w zatwierdzonym i zareje-
strowanym w Sądzie Statucie OSP Jawiszowice

w § 16 widnieje zapis, Ŝe osoba wspomagają-
ca finansowo OSP jest członkiem wspierają-
cym i ma prawo być wybierana do władz OSP.

O moim czynnym uczestnictwie w działal-
ności jawiszowickiej OSP świadczą między in-
nymi następujące fakty. Na Walnych Zebraniach

OSP Jawiszowice w dniach: 26.02.2000 r. zo-
stałem wybrany przewodniczącym Komisji
Uchwał i Wniosków; 01.03.2003 r. zostałem

wybrany członkiem Komisji Uchwał i Wnio-
sków; 05.02.2005 r. na liście obecności osób
zaproszonych jestem członkiem wspierającym.

PowyŜsze fakty świadczą więc Panie Wła-
dysławie o dość skromnej wiedzy byłego pre-
zesa o poszczególnych członkach OSP i panu-

jącym bałaganie w dokumentach. Gdyby nie
traktował Pan swojego byłego biura, jak nie-
dostępnej dla nikogo twierdzy, poprzedni se-

kretarz zapewne doprowadziłby do naleŜyte-
go porządku całą dokumentację dotyczącą kart
ewidencyjnych i deklaracji członkowskich. Bar-

dzo dziwi mnie fakt, Ŝe jako wieloletni prezes
straŜy na Walnym Zebraniu nie oprotestował
Pan pisemnie mojego wyboru na nowego pre-

zesa, a teraz twierdzi, Ŝe zostałem wybrany nie-
zgodnie ze statutem OSP Jawiszowice.

Jeśli chodzi o naczelnika Adama Smolika,

chciałbym sprostować, Ŝe w minionym roku
odbyło się 14 a nie 13 posiedzeń Zarządu, jak
podaje dh Drabek, a naczelnik uczestniczył w

7 a nie 5 posiedzeniach. W takiej sytuacji mógł
Pan skorzystać z zapisu § 21 pkt. 2 i wykluczyć
naczelnika Smolika z członkostwa OSP, uza-

sadniając to częstymi nieobecnościami na po-
siedzeniach Zarządu. Dlaczego Pan tego nie
zrobił, a teraz o tym głośno rozprawia? I traf

chciał, Ŝe dha Smolika na ostatnim Walnym
Zebraniu znowu Zarząd wybrał na naczelnika.
Jak to tłumaczyć? Pewnie druhowie straŜacy

darzą go zaufaniem.
W sprawie zaginięcia trzech radiotelefo-

nów i piły spalinowej do betonu pragnę wyja-

śnić, iŜ oczekuję na zakończenie prowadzone-
go przez policję postępowania i wydania
stosownego orzeczenia. Jestem zdziwiony, Ŝe

dh podnosi tę sprawę, gdyŜ jeden z tych ra-
diotelefonów zaginął podczas akcji, którą to
właśnie dh dowodził. Poza tym klucze do ga-

raŜy, w których znajdował się zaginiony sprzęt,
mimo sprzeciwów naczelnika Smolika miały
jeszcze inne osoby, a doniesienie o kradzieŜy

złoŜył na komisariacie sam naczelnik Smolik.
Drodzy mieszkańcy! Tylko tyle mam do po-

wiedzenia w tej sprawie, gdyŜ dla mnie naj-

waŜniejszy jest wizerunek OSP Jawiszowice.
Z powaŜaniem Krzysztof Dadak,

prezes OSP Jawiszowice

Szanowny Panie Władysławie!

Nie przypuszczałam, Ŝe kiedykolwiek przyj-
dzie nam polemizować na łamach gazety. Nie

przypuszczał i Pan. Zostawmy więc sentymen-
ty z boku. Ba, rodzinne koligacje teŜ. Tak jest
bynajmniej w moim przypadku. Szwagra nie

wybierał sobie Pan, nie wybierałam i ja. śyje-
my w małej brzeszczańskiej społeczności i w
zasadzie kaŜdy z kimś jest tu rodziną. Mój oj-

ciec jeszcze do niedawna był prezesem OSP
Zasole, szwagier jest naczelnikiem OSP Jawi-
szowice... a posłem kuzynka koleŜanki. Ktoś

inny ma dyrektora, głównego księgowego,
albo księdza w rodzinie.

Panie Władysławie! Nie jest Pan pierwszą

osobą, która przywołuje mnie do tablicy, wy-
tykając nierzetelność dziennikarską. No cóŜ, tak
to juŜ jest w tym fachu. Jedni cię lubią, a inni

lubili, tak jak Pan. Pisze Pan, Ŝe złamałam zasa-
dy etyki dziennikarskiej. Interpretuje je Pan
dosyć swobodnie. Gdyby przyjąć Pana kryte-

ria oceny obiektywizmu, uczciwości, odpowie-
dzialności, itd. dziennikarza, to w większości

co bardziej kontrowersyjnych tekstów kaŜdy
doszukałby się łamania zasad etyki. Zaś do ich

oceny powołane są odpowiednie instytucje.
Pisząc artykuł „StraŜacy zmienili władze”,

nie darzyłam szczególnymi przywilejami ani

Pana, ani prezesa Dadaka, ani mojego szwa-
gra. Wypowiedzi zebrałam przez telefon. KaŜ-
dego rozmówcę poprosiłam o to samo - o sko-

mentowanie przebiegu walnego zebrania.
Pozwoli Pan, Ŝe tematami do swoich arty-

kułów zajmę się sama. Proszę teŜ wybaczyć, Ŝe

niedociągnięciom w jawiszowickiej straŜy nie
poświecę w tej chwili juŜ ani słowa. Za to za-
trzymam się jeszcze przy mojej osobie - znako-

mitym ornitologu, co to słucha ćwierkania
gminnych wróbelków. Potraktuję to jako kom-
plement, bo przecieŜ kaŜdy dziennikarz, Ŝeby

robić dobrą gazetę musi ich słuchać. CzyŜ nie
uwaŜa Pan, Ŝe gminna gazeta bez takich wie-
ści byłaby uboga? śyczę przyjemnej lektury

tego i kolejnych numerów „Odgłosów
Brzeszcz”.

Z powaŜaniem Ewa Pawlusiak

Czy warto słuchać
ćwierkania wróbli?

Polemika

Nasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematy
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Protesty mieszkańców Boru i Bud,
którym od dłuŜszego czasu dokucza
odór docierający od tzw. Buczaków
prawdopodobnie odniosą skutek.
Naruszenie prawa wytknięto zarów-
no przedsiębiorstwu Agromis,
prowadzącemu na Buczakach kom-
postownię, jak i Zbigniewowi Gabry-
siowi, właścicielowi całego terenu.

26 czerwca pracownicy Starostwa Powia-
towego w Oświęcimiu sprawdzali wykonanie
zaleceń pokontrolnych, do realizacji których zo-
bowiązano właściciela firmy Agromis po kwiet-
niowej kontroli na Buczakach.

- Właściciel tylko w niewielkiej części wy-
konał zalecenia pokontrolne - mówi Krzysztof
Tokarz, komendant StraŜy Miejskiej. - Usunął

co prawda z działki odpady komunalne, ale na
jej obrzeŜach pozostał gruz. Nie oznakował i
nie wyznaczył w odpowiedni sposób terenu
kompostowni. Teren nie został wyrównany, tak
by gromadząca się tam woda mogła być od-
prowadzana do studzienek odciekowych.

W związku z niewykonaniem zaleceń po-
kontrolnych starosta oświęcimski wydał juŜ de-
cyzję cofającą pozwolenie przedsiębiorstwu
Agromis na prowadzenie kompostowni.

Z kolei władze gminy Brzeszcze podjęły
środki prawne wobec działalności prowadzo-
nej na Buczakach przez Zbigniewa Gabrysia.
Przedsiębiorca chce tam uprawiać wierzbę
energetyczną. Do rekultywacji zdegradowane-
go terenu wykorzystuje komunalne osady ście-
kowe. 19 czerwca StraŜ Miejska wystąpiła do
burmistrza Brzeszcz z wnioskiem o wydanie
decyzji administracyjnej zakazującej dalszego
składowania komunalnych osadów ściekowych
na działkach Zbigniewa Gabrysia. W uzasad-

nieniu wniosku wskazano, Ŝe komunalne osa-
dy ściekowe zgodnie z oświadczeniem właści-
ciela terenu nie są wykorzystywane na cele rol-
nicze z przeznaczeniem do rekultywacji terenu
tylko gromadzone w formie pryzm i słuŜą do
wyrównywania terenu.

- Zapisy rozporządzenia ministra środowi-
ska w sprawie komunalnych osadów ścieko-
wych mówią, Ŝe producenci odpadów, czyli
oczyszczalnie ścieków oraz właściciel terenu
muszą przedstawić badania gruntów, na któ-
rych gromadzone są odpady - mówi z-ca bur-
mistrza Arkadiusz Włoszek. - Okazało się, Ŝe
takich dokumentów zainteresowani nie po-
siadają. Niestety przepisy nie nakładają sankcji
na oczyszczalnie za takie naruszenie prawa.
Wielokrotne kontrole StraŜy Miejskiej na Bu-
czakach wykazały równieŜ, Ŝe przywoŜone tam
osady nie są od razu mieszane z gruntem, jak
to nakazują przepisy. One są tam po prostu
składowane.

22 czerwca kontrolę składowania komu-
nalnych osadów ściekowych przeprowadzili in-
spektorzy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epide-

miologicznej oraz Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnic-
twa, Leśnictwa i Gospodarki
Wodnej Starostwa Powiato-
wego w Oświęcimiu. Oni tak-
Ŝe stwierdzili, Ŝe osady ście-
kowe wykorzystywane są
niezgodnie z prawem. Dlate-
go burmistrz Brzeszcz Teresa
Jankowska wszczęła postę-
powanie administracyjne
zmierzające do wydania de-
cyzji zakazującej dalszego
składowania odpadów. Ró-
wnocześnie starosta oświę-
cimski skierował pismo do
Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska o skre-
ślenie Zbigniewa Gabrysia z

rejestru posiadaczy odpadów, zwolnionych z
obowiązku uzyskania zezwolenia na prowa-
dzenie działalności w zakresie transportu i od-
zysku ustabilizowanych osadów ściekowych.

- Decyzja burmistrza podlega procedurze
postępowania administracyjnego i pan Gabryś
moŜe się od niej odwołać - mówi Arkadiusz
Włoszek. - Smród nie jest wystarczającą pod-
stawą, by wstrzymać działalność prowadzoną
na Buczakach. Dlatego szukaliśmy innych na-
ruszeń przepisów prawa, które by nam na to
pozwoliły. Ustawa o ochronie środowiska obej-
muje swoimi zapisami ochronę gruntów, wody
i powietrza. Nie ma natomiast zapisów o ochro-
nie przed odorem. Z tego co wiem w niektó-
rych krajach Europy Zachodniej takie przepisy
juŜ się wprowadza. Ale z ich realizacją jest  kło-
pot, bo przecieŜ odór to rzecz subiektywna. W
przypadku Buczaków sprawa jest jednak ewi-
dentna.

                                                                JaBi

W maju radni analizowali politykę
mieszkaniową gminy Brzeszcze.
Z tej okazji spotkali się z właściciela-
mi zasobów mieszkaniowych gminy.
Wymiernym efektem spotkania ma
być organizacja w Urzędzie Gminy
banku informacji o wolnych miesz-
kaniach w gminie.

W tej chwili zasób mieszkaniowy gminy
stanowi 207 lokali o łącznej powierzchni po-
nad 9 tys. m2. AŜ 188 spośród nich znajduje
się w budynkach wspólnot mieszkaniowych, a
pozostałe 19 w budynkach stanowiących wła-
sność gminy Brzeszcze. Od 2002 r. do 2006 r.
gmina sprzedała 146 mieszkań na kwotę po-
nad 438 tys. zł.

Na dzień 28 lutego w Urzędzie Gminy zło-
Ŝonych było 179 wniosków o przydział miesz-
kania: 168 o zawarcie umowy najmu na zasa-
dach ogólnych, 9 o zawarcie umowy najmu
lokalu socjalnego oraz 2 wnioski o zawarcie
umowy najmu związanego ze stosunkiem pra-
cy. W ciągu ostatnich trzech lat przydzielono
tylko 12 lokali mieszkalnych.

Zapotrzebowanie na lokale socjalne ma roz-
wiązać planowana adaptacja budynku przy ul.
Kościuszki (dawny sklep górniczy), w którym po-
wstanie 11 mieszkań. Urząd Gminy ogłosił juŜ
przetarg na wykonanie tej inwestycji.

- Metr kwadratowy mieszkania o wysokim
standardzie na brzeszczańskim rynku miesz-
kaniowym kosztuje przeciętnie 1000 zł - mówi
radny Józef Stolarczyk. - Zaś według kosztory-
su 1 m2 mieszkania socjalnego w adoptowa-
nym budynku przy ul. Kościuszki kosztował
będzie 2300 zł. To zdecydowanie za drogo.
Nie jestem teŜ przekonany czy to właściwy
obiekt. Są inne w gminie, które moŜna by na
ten cel przeznaczyć przy niŜszym nakładzie. Ten
przy ul. Kościuszki jest w bardzo złym stanie
technicznym.

- Cena rynkowa 1 m2 lokalu socjalnego w
nowo wybudowanym budynku wielolokalo-
wym to 3,5 tys zł. Adaptacja budynku przy ul.
Kościuszki bardziej się opłaca - mówi Arkadiusz
Włoszek, z-ca burmistrza Brzeszcz. - Istotna  jest
teŜ jego lokalizacja. Chodzi przecieŜ o zago-
spodarowanie budynku w centrum miasta,
które w tej chwili nie wygląda najlepiej.

Planowana budowa trzech mieszkań ko-
munalnych o łącznej powierzchni 136 m2 w
budynku dawnej szkoły w Zasolu na razie po-
zostanie na etapie projektu technicznego. Jego
waŜność kończy się w kwietniu przyszłego
roku. O tym czy budować mieszkania w Zaso-
lu, czy nie, zdecyduje juŜ nowa rada i burmistrz.

jack

Dyskutowali
o mieszkaniach

Buczaki
bez smrodu?

StraŜ Miejska w ostatnich miesiącach często interweniowała
na Buczakach.

Nasze tematyNasze tematyNasze tematy
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Zdarzenia
Sekcja Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Oświęci-

miu przeprowadziła w tym sezonie wycieczkowo-wakacyjnym na te-
renie gminy Brzeszcze kontrolę kilku autobusów przewoŜących dzieci
i młodzieŜ. Sprawdzany jest stan techniczny i wyposaŜenie pojazdów.
Kierowcy badani są pod kątem trzeźwości.

Naczelnik sekcji
ruchu drogowego
Witold Janiga otrzy-
mał od komendan-
ta brzeszczańskiej
policji Mirosława
Semika dokładny
rozkład odjazdów
19 autokarów na
okres od 24 czerw-
ca do 31 lipca, któ-
re będą odwozić
dzieci na kolonie i obozy. W pięciu, jak dotąd sprawdzonych autokarach,
nie wykryto Ŝadnych usterek.

- Sprawdzany jest stan techniczny pojazdu, przede wszystkim układ
hamulcowy, układ kierowniczy i ogumienie - poinformował Witold Jani-
ga. - Kontrolerzy będą równieŜ sprawdzać czy kierowca posiada odpo-
wiednie dokumenty i wymagane uprawnienia.

W przypadku wystąpienia powaŜnej usterki technicznej, zagraŜającej
bezpieczeństwu przewoŜonych osób, autobus nie zostanie dopuszczony
do ruchu. Kierowcy, którzy nie dostosują się do zaleceń zostaną pouczeni.
W powaŜniejszych przypadkach odbierze im się dowody rejestracyjne lub
będą karani grzywną. Jak zapewnił jednak Witold Janiga, dotąd nie było
takich przypadków na terenie gminy Brzeszcze.                                        BK

Bezpieczny autokar
2 czerwca o godz. 16.25 w Skidziniu na ul. Oświęcimskiej policjanci

KPP Oświęcim zatrzymali pięciu oświęcimian: Arkadiusza T. (lat 20), Jaku-
ba P. (lat 18), Rafała K. (lat 28), Jakuba B. (lat 23) i Krzysztofa F. (lat 21) w
związku z podejrzeniem posiadania narkotyków, podróŜujących Citro-
enem Berlingo, którego właścicielem był ojciec jednego z męŜczyzn. Pod-
czas kontroli drogowej policjant zauwaŜył, Ŝe jeden z pasaŜerów  próbuje
coś ukryć pod udem i poprosił o wydanie rzeczy. Okazało się, Ŝe był to
woreczek z zawartością 5 g marihuany. Po przeszukaniu wszystkich zatrzy-
manych ujawniono kolejne dowody przestępstwa, tj. woreczki z zawarto-
ścią 10 g i 8 g marihuany oraz wagę elektroniczną. Potem przeszukano
równieŜ mieszkania podejrzanych. W mieszkaniu 21-latka ujawniono ko-
lejne 0,5 g marihuany. Sprawę prowadzi KP Brzeszcze.

                                                      ***
3 czerwca mieszkaniec Jawiszowic zgłosił w brzeszczańskim komisa-

riacie, Ŝe został oszukany. W maju drogą elektroniczną zamówił u męŜczy-
zny, podającego się za Piotra C., mieszkańca Nowego Sącza, sprowadze-
nie z Francji samochodu marki VW Passat. Wpłacił na konto oszusta zaliczkę
w kwocie 2500 zł, jednakŜe w umówionym terminie zamówionego samo-
chodu mu nie dostarczono.

                                                      ***
 6 czerwca o godz. 19.30 złodziej skradł z punktu totalizatora sporto-

wego w Jawiszowicach na os. Paderewskiego telefon komórkowy Simens
wart 300 zł. Do środka dostał się przez wywaŜone okno. Straty łącznie
wyniosły 450 zł.

                                                      ***
9 czerwca o godz. 11.15 w Brzeszczach na os. Szymanowskiego niezna-

ny sprawca wykorzystał nieuwagę 76-letniego mieszkańca Brzeszcz i skradł
z kieszeni jego kurtki portfel z dokumentami oraz pieniędzmi (20 zł).

                                                      ***
11 czerwca o godz. 17.45 w Brzeszczach na ul. Obozowej policjanci z

KP Brzeszcze zatrzymali 31-letniego mieszkańca Brzeszcz - Rafała K., który
w stanie nietrzeźwym (4,01‰) kierował samochodem marki Polonez.

RównieŜ 52-letni brzeszczanin Jacek T. został zatrzymany przez brzesz-
czańskich policjantów. 16 czerwca o godz. 19.20 w stanie nietrzeźwym
(2,85‰) poruszał się Seatem Ibiza po ul. Kościuszki.

W ręce policji, teŜ na ul. Kościuszki, wpadł 20 czerwca o godz. 17.05
mieszkaniec Zasola Bielańskiego Zenon N. (lat 50), który kierował moto-
rowerem w stanie nietrzeźwym (3,44‰).

                                                      ***
20 czerwca o godz. 16.00 w Brzeszczach przy ul. Lipowej nieznany

sprawca zerwał kłódkę, zabezpieczającą zbiornik paliwa w samochodzie
marki IFA i skradł z niego 149 litrów paliwa. Samochód zaparkowany był
na prywatnej posesji. Straty wyniosły 450 zł.

                                                      ***
21 czerwca o godz. 17.00 złodziej rabuś zerwał kłódkę zabezpiecza-

jącą drzwi piwnicy w Brzeszczach przy ul. Narutowicza. Odjechał rowerem
górskim, którego wartość włascieciel wycenił na 460 zł.

                                                      ***
24 czerwca o godz. 7.30 w Brzeszczach na ul. Ofiar Oświęcimia, kie-

rujący samochodem Mercedes 20-letni jawiszowianin potrącił 84-let-
niego mieszkańca Brzeszcz, który wszedł na jezdnię bezpośrednio pod
jadący pojazd. W wyniku zdarzenia pieszy doznał złamania prawego
podudzia, wstrząśnienia mózgu oraz ran ciętych głowy. Pozostał na le-
czeniu w szpitalu.

                                                  ***
26 czerwca o godz. 20.00 w Jawiszowicach na os. Paderewskiego

nieznany złodziej skradł samochód VW Passat. Właściciel, poniósł stratę w
wysokości 30 tys. zł. Godzinę później skradziono Seata Toledo zaparko-
wanego w Brzeszczach przy ul. Słowackiego. Samochód na szczęście po-
rzucono na ul. Dworcowej.

                                                                                                              EP

Ogłoszenia drobne

•Sprzedam mieszkanie 60 m2 na os. Paderewskiego, tel. 0661-705-699.

•Sprzedam części Opla Vectra, stan bardzo dobry, tel. 0513-441-016.

•Przyjmę pracę opiekunki do dziecka lub starszej osoby albo sprzątaczki

domowej, tel. (032)737-23-95.

•Nagrobki - najtańsze, najładniejsze, raty. Zbigniew Kasperczyk, Polanka

Wielka ul. Południowa 132; tel. (033) 845-80-14, kom. 0509-327-258.

•Firma brukarska przyjmie do pracy, tel. (032) 737-07-85, kom. 0606-985-073.

Wraz z rozpoczęciem okresu
wakacyjnego znacznie częściej do-
chodzi do niebezpiecznych zdarzeń
z udziałem dzieci i młodzieŜy.

W trosce o dzieci i młodzieŜ
przebywające na półkoloniach, a
takŜe korzystające z innych form
letniego wypoczynku Państwowa
StraŜ PoŜarna w okresie wakacji w
ramach akcji „Bezpieczne wakacje
- otwarte straŜnice” zapewnia
moŜliwość zwiedzania jednostek
ratowniczo-gaśniczych. W czasie
zwiedzania Jednostki Ratowniczo-
Gaśniczej Państwowej StraŜy Po-

Ŝarnej w Oświęcimiu straŜacy
udzielą wszelkich informacji na
temat posiadanego sprzętu, pro-
wadzonych działań ratowniczo-
gaśniczych oraz profilaktyki poŜa-
rowej. Zwiedzanie straŜnicy PSP
moŜliwe jest w grupach nie więcej
niŜ 20-osobowych, w godzinach
10.00-13.00.

Celem uzyskania szczegóło-
wych informacji opiekunowie grup
powinni wcześniej skontaktować
się z Jednostką Ratowniczo-Ga-
śniczą w Oświęcimiu, nr tel.
033�843 08 59 lub 033�843 25

mł. kpt. Ryszard Dudek

Informacja



Odgłosy Brzeszcz • lipiec 2006 |  11

Nasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematy

Martyna Korczyk z SP Jawi-
szowice została najlepszym pły-
wakiem, a druŜyna SP nr 1
Brzeszcze najlepszą sztafetą te-
gorocznych zawodów pływac-
kich klas trzecich szkół podsta-
wowych, które 21 czerwca
odbyły się na basenie „Pod pla-
tanem”.

Trzecioklasiści juŜ drugi rok z
rzędu korzystali z darmowych lek-
cji obowiązkowej nauki pływania.
KaŜdy z nich, a było ich w tym roku
szkolnym 211, mógł wypływać na
basenie po 60 godzin. Gmina opła-
cała nie tylko wstęp, ale równieŜ
trenera i dojazd. Czas spędzony w
wodzie przyniósł efekty. Podczas
zawodów wyłoniono najlepszego
pływaka i najlepszą sztafetę zawo-
dów, a 185 uczniom, którzy opa-
nowali umiejętność pływania i sa-
modzielnie potrafią przepłynąć 25
m stylem dowolnym wręczono od-
znakę „JuŜ pływam”.

W zawodach wystartowało 56
zawodników. KaŜdy mógł zmagać
się w dwóch konkurencjach i szta-
fecie. Wyniki podajemy w tabeli
obok.

Najszybszą i najbardziej
wszechstronną pływaczką okaza-
ła się Martyna Korczyk z SP Jawi-
szowice i to do niej powędrował
puchar dyrektora Gminnego Za-
rządu Edukacji BoŜeny Sobociń-
skiej. Puchar ufundowany przez
burmistrza Brzeszcz Teresę Jan-
kowską wywalczyli w sztafecie pły-
wacy z SP nr 1 Brzeszcze. Ceremo-

JuŜ pływają
Redakcja gazetki szkolnej „SzkolEcho” ze Szkoły Podstawowej

im. Ewy Szelburg Zarembiny w Skidziniu zdobyła pierwsze miejsce
w IV Powiatowym Konkursie na najlepszą gazetkę szkolną.

Spośród wszystkich
gazetek, redagowanych
przez uczniów szkół
podstawowych na tere-
nie powiatu oświęcim-
skiego, najlepszym oka-
zał się dwumiesięcznik
„SzkolEcho” ze szkoły w
Skidziniu. Jury doceniło
wysiłki młodych dzien-
nikarzy, którzy na
łamach swojej gazety
poruszali sprawy zwią-
zane z Ŝyciem szkolnym, omawiali problemy dotyczące gminy Brzeszcze,
ekologii, a takŜe zdrowia. Uhonorowanym zespołem redakcyjnym jest
grupka uczniów klas IV-VI: Kamil Łysek, Michał Nikiel, Krystyna Grun-
wald, Gabriela Włoszek, Magdalena Huczek, Magdalena Amrozi, Anna
Piwowarczyk, Marta śmuda, Gabriela Uroda, Kamil Mika. To właśnie oni
na pozalekcyjnych kółkach dziennikarsko-informatycznych pracują nad
nowymi tematami. Nagrodą za wybitne osiągnięcia był dyplom i ksiąŜka
„Poczet Polskich Królów i KsiąŜąt”.

Tegoroczny konkurs został zorganizowany przez oświęcimski od-
dział Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie. Głównym ce-
lem kaŜdej edycji tego konkursu jest popularyzacja czasopiśmiennictwa
dzieci i młodzieŜy, jak równieŜ umoŜliwienie uczniom rozwoju ich umie-
jętności literackich, kulturalnych i komunikacyjnych.                               BK

Lider wśród gazetek

W dniach 11-14 czerwca, jako laureaci konkursu wiedzy o Unii
Europejskiej odwiedziliśmy wraz z opiekunem MłodzieŜowego Parla-
mentu Gminy Brzeszcze p. Lucyną Wilkosz siedzibę europarlamentu w
Strasburgu.

Wyjazd został zorganizowany na zaproszenie eurodeputowanego p.
Adama Bielana. Zwiedziliśmy gmach Parlamentu. Ogromne wraŜenie zro-
biła na nas jego wielkość i nowoczesność. Z galerii obserwowaliśmy obra-
dy. Przez godzinę przysłuchiwaliśmy się debacie, która dotyczyła moŜliwo-
ści wystąpienia pandemii ptasiej
grypy we Wspólnocie Europej-
skiej. WaŜny głos w obradach za-
brali równieŜ Polacy. Wysłuchali-
śmy wypowiedzi posła Zdzisława
Podkańskiego i posłanki Urszuli
Krupy. Podczas spotkania z euro-
deputowanymi Adamem Biela-
nem i Michałem Kamińskim zdo-
byliśmy wiele informacji i cie-
kawostek na temat funkcjonowania Parlamentu Europejskiego. Zasko-
czyło nas to, Ŝe prawie jedną trzecią wszystkich urzędników, a pracuje ich
w PE 2500, stanowią tłumacze, co i tak jest niewystarczające i tłumaczenia
muszą odbywać się wielowarstwowo. Spotkanie zakończyła sesja zdjęcio-
wa. Otrzymaliśmy równieŜ drobne upominki. Zwiedzaliśmy takŜe Stras-
burg, miasto w którym nowoczesność została wspaniale wkomponowa-
na w przepiękne zabytki. Podczas rejsu licznymi strasburskimi kanałami
czuliśmy się jak w Wenecji. Wyjazd był bardzo ciekawy i kształcący.

Magda Włoszek i Sebastian Pindel, młodzi parlamentarzyści
z Brzeszcz

Młodzi parlamentarzyści w Strasburgunia na tym jednak się nie kończy-
ła. Na podium stawali kolejno
zwycięzcy poszczególnych konku-
rencji. Dla nich były złote, srebrne
i brązowe medale oraz okoliczno-
ściowe dyplomy.

Organizatorami zawodów byli:
Uczniowski Klub Sportowy Brzesz-
cze i Gminny Zarząd Edukacji.

EP

Wyniki zawodów „JuŜ pływam”:
25 m. stylem dowolnym dziew-
cząt: 1 m. Martyna Korczyk (SP
Jawiszowice), 2 m. Dominika Nycz
(SP Jawiszowice), 3 m. Marcelina
Foks (SP 1);
25 m. stylem dowolnym chłop-
ców: 1 m. Arkadiusz Gembala (SP
2), 2 m. Michał Sanak (SP 1), 3 m.
Szymon Moskal (SP Jawiszowice);
25 m. stylem grzbietowym
dziewcząt: 1 m. Karolina Gibas
(SP 1), 2 m. Łucja Borowska (SP
1), 3 m. Marcelina Foks (SP 1);
25 m. stylem grzbietowym
chłopców: 1 m. Jakub Nycz (SP
Zasole), 2 m. Szymon Moskal (SP
Jawiszowice), 3 m. Arkadiusz
Gembala (SP 2);
25 m. stylem klasycznym dziew-
cząt: 1 m. Aleksandra Filek (SP 2),
2 m. Martyna Korczyk (SP Jawi-
szowice), 3 m. Natalia Matla (SP
Skidziń);
25 m. stylem klasycznym chłop-
ców: 1 m. Mateusz Błazenek (SP
Skidziń), 2 m. Bartosz Babiarczyk
(SP 2), 3 m. Adrian Borończyk (SP
Przecieszyn);
sztafeta 8 x 25 m stylem dowol-
nym: 1 m. SP 1 Brzeszcze, 2 m. SP
Jawiszowice,  3 m. SP 2 Brzeszcze.

Wysoko w ogólnopolskim finale

Zespół redakcyjny „SzkolEcha”.

W czerwcu, brzeszczanki Ewa śarkowska i Joanna Szelegieniec
wzięły udział w finale 44. Ogólnopolskiego MłodzieŜowego Kon-
kursu Filatelistycznego w Kołobrzegu.

Dziewczęta zostały najlepszymi zawodniczkami podczas Młodzie-
Ŝowego Konkursu Filatelistycznego zorganizowanego w kwietniu przez
Oddział Polskiego Związku Filatelistów w Katowicach. Ewa śarkowska
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, a Joanna Szelegienic w katego-
rii gimnazjów. RównieŜ w ogólnopolskim finale zajęły wysokie lokaty.
Ewa za eksponat „Bogactwo przyjaźni” zdobyła wysokie 10. miejsce
wśród uczniów szkół średnich i otrzymała dyplom w randze medalu
srebrnego. Joanna zaś uplasowała się na 16. pozycji wśród gimnazjali-
stów. Za zbiór „Fascynujący świat roślin i zwierząt” odebrała dyplom w
randze medalu posrebrzanego.

Uczennice swoje eksponaty konkursowe przygotowały pod opieką
nauczycielek Teresy świrowskiej i Jolanty śarkowskiej.

EP

Nasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematy



12  |  Odgłosy Brzeszcz • lipiec 2006

W przyszłym miesiącu mija 65.
rocznica męczeńskiej śmierci Maksy-
miliana Kolbe. Swoim postępowaniem
chciał krzewić we wszystkich miłość
do Boga, a w szczególności do Matki
BoŜej. Naukę tę głosił do samego
końca swojego Ŝycia, nawet w piekle
na ziemi, którym niewątpliwie był KL
Auschwitz i gdzie złoŜył on największą
ofiarę, własne Ŝycie, by ratować
bliźniego.

Juliusz i Marianna Kolbe, posiadacze warsz-
tatu tkackiego mieszkali w Zduńskiej Woli koło
Łodzi. 8 stycznia 1894 r. urodził im się drugi syn,
którego ochrzczono tego samego dnia i dano
na imię Rajmund. Kryzys w przemyśle tkackim
spowodował, Ŝe ojciec Rajmunda musiał za-
mknąć swój warsztat i przenieść się z rodziną do
Łodzi, a stamtąd po pewnym czasie do Pabianic.
Rodzice Rajmunda wpajali swoim dzieciom od
najmłodszych lat wartości religijne i patriotycz-
ne, co zaowocowało słuŜbą wszystkich trzech
synów w zakonie franciszkańskim.

W wieku 12 lat Rajmund w kościele w Pabia-
nicach doznał objawienia Najświętszej Marii Pan-
ny, która mu pokazała dwie korony, białą i czer-
woną, oznaczające czystość i męczeństwo.
Rajmund na pytanie Matki BoŜej, czy chce te
korony, odparł twierdząco.

W 1907 r. po misjach, jakie prowadzili fran-
ciszkanie ze Lwowa w Pabianicach bracia Raj-
mund i Józef postanowili wstąpić do zakonu.
Bez paszportów przedostali się przez granice
do Krakowa i stamtąd udali się do Lwowa. Tam
wstępują do Małego Seminarium Franciszka-
nów Konwentualnych. Trzy lata później dołą-
cza do nich najmłodszy z braci. W tym okresie
Europa zmierzała do pierwszej wojny świato-
wej. Rajmund i Józef Kolbe powzięli decyzję, Ŝe
chcąc walczyć o wyzwolenie ojczyzny zrezygnują
z kapłaństwa i wstąpią do organizacji, z której
w przyszłości miały zostać utworzone Legiony
Polskie. Jednak po wizycie matki zrezygnowali z
tego zamiaru i Rajmund swe Ŝycie całkowicie
zawierzył Matce BoŜej. 4 września 1910 r. roz-
począł nowicjat i przyjął imię Maksymilian. Rok
później złoŜył śluby czasowe. Po ukończeniu se-
minaryjnego gimnazjum, przełoŜeni klasztoru
we Lwowie wysłali Maksymiliana na studia do
Krakowa. Tam dostrzeŜono jego zdolności i
wysłano do Rzymu na uniwersytet papieski Gre-
gorianum, gdzie w ciągu kilku lat zrobił dokto-
rat z filozofii i teologii. Tam teŜ 1 listopada 1914
r. złoŜył profesję uroczystą i przyjął jeszcze jed-
no imię - Maria.

Podczas pobytu w Rzymie był świadkiem
manifestacji masonów, którzy obchodzili 200.

rocznicę powstania ich organizacji. Wznosili ha-
sła i transparenty antykościelne i antypapieskie.
W tymŜe 1917 r. przypadała takŜe rocznica wy-
stąpień Marcina Lutra. Spowodowało to, Ŝe
Maksymilian zaczął twierdzić, Ŝe nie tylko Polska,
ale teŜ cały świat potrzebuje oddania się pod
opiekę Matki BoŜej. Stało się to celem jego Ŝycia,
które całkowicie zawierzył Niepokalanej. Po to
utworzył Rycerstwo Niepokalanej (Militia Imma-
culatae) - ruch maryjno-apostolski. Rok później
Maksymilian otrzymuje święcenia kapłańskie, a
po kilku miesiącach wraca do Krakowa.

Niepokalanów polski - Niepokalanów

japoński

Po powrocie do niepodległej Polski ojciec
Kolbe pomimo wątłego zdrowia zabrał się z
ogromnym zapałem do osiągania głównego
celu swojego Ŝycia. Do Rycerstwa Niepokalanej
zaczęło się zgłaszać wielu ochotników. W 1922
r. rozpoczął wydawanie gazety „Rycerz Niepoka-

lanej”. Pomimo sukcesów ojca Kolbe przełoŜeni
wysyłają go do Grodna. Tam pomimo powaŜ-
nych problemów finansowych, lokalowych, bra-
ku maszyn drukarskich i duŜych odległości do
dworca kolejowego i poczty, Maksymilian znów
pracując ponad swoje siły robi wszystko, by krze-
wić wiarę i zwiększać wydanie Rycerza. Na efekty
nie trzeba było długo czekać. Rosła liczba ochot-
ników Rycerstwa Niepokalanej i nakład gazety.
Niestety takŜe zdrowie ojca Kolbe znacznie się
pogorszyło. Dostał odgórny zakaz redagowania
gazety i udania się na leczenie. Redakcją zajął się
jego brat Alfons Kolbe. Po powrocie z kuracji
Maksymilian rozwaŜał przeniesienie wydawnic-
twa. Taka okazja nadarzyła się szybko. W Grod-
nie gościł pełnomocnik księcia Druckiego-Lubec-
kiego, który obiecał porozmawiać ze swym
mocodawcą o przekazaniu ziemi na budowę
klasztoru w Teresinie w okolicy Warszawy. Po
trudnych negocjacjach udało się wydzierŜawić
ziemię, na której miał powstać Niepokalanów.
W pierwszej kolejności postawiono kaplicę i ba-

raki mieszkalne dla zakonników. Oprócz „Ryce-
rza Niepokalanej” wydawano takŜe „Mały Dzien-
nik” i pismo dla dzieci „Rycerzyk Niepokalanej”.
Kolbe przenosi ze Lwowa nowicjat, a takŜe otrzy-
muje zgodę na otwarcie Małego Seminarium
Duchownego. Dla ojca Maksymiliana było to
wciąŜ mało. UwaŜał, Ŝe kult maryjny naleŜy sze-
rzyć na całym świecie. W tym celu wyjeŜdŜa na
Daleki Wschód. Po początkowych niepowodze-
niach w Szanghaju, udaję się do Nagasaki. Tam
przy początkowej przychylności biskupa japoń-
skiego w opuszczonym budynku zakłada wydaw-
nictwo japońskiej wersji „Rycerza” - „Seibo no
Kishi”. Niestety przychylność biskupa i władz nie
trwa długo, przez co ojciec Kolbe z braćmi musi
kupić ziemię i wybudować prymitywny budynek
mieszkalny i wydawnictwo. Zakładają Mugenzai
no Sono, Ogród Niepokalanej - Niepokalanów
japoński. CięŜkie warunki bytowe i klimatyczne
mają fatalny wpływ na zdrowie Maksymiliana.
Nie jest to jednak dla niego Ŝadną przeszkodą i
cały czas walczy o zwiększenie nakładu „Rycerza
Niepokalanej” w Japonii i Polsce. W tym czasie
zabiega o utworzenie kolejnych misji m.in. w
Indiach. W 1936 r. powraca do Niepokalanowa
i zostaje jego gwardianem, czyli przełoŜonym.
Nie szczędząc zdrowia i sił chce wyciągnąć Nie-
pokalanów z kryzysu. Zwiększa się nakład nie-
pokalanowskiej prasy, rośnie liczba braci, semi-
narzystów i nowicjuszów. W 1938 r. z
Niepokalanowa nadawana jest pierwsza audy-
cja radiowa. Niestety rozwój w tamtym okresie
największego klasztoru świata przerywa wybuch
II wojny światowej.

Wojna i męczeńska śmierć

Do Niepokalanowa Niemcy przybyli 19 wrze-
śnia z jednym zamiarem - zniszczenia tego mia-
sta klasztornego. Ojca Kolbe i jego współbraci
aresztowano i osadzono w obozie w Amtlitz.
Stamtąd przewieziono ich do Ostrzeszowa, skąd
ostatecznie zwolniono ich 8 grudnia 1939 r. Po
powrocie od razu zabrał się do pracy. W pierw-
szej kolejności otoczył opieką ok. 3 tysięcy ludzi,
w tym dwóch tysięcy śydów wysiedlonych z Wiel-
kopolski przez Niemców. Na nowo organizuje
Ŝycie i pracę w Niepokalanowie. Otwiera m.in.
warsztaty naprawcze, kuźnię, dział sanitarny.
Przez cały czas stara się uzyskać zgodę od władz
okupacyjnych na druk „Rycerza Niepokalanej”,
które w końcu otrzymuje w listopadzie 1940 r.
Pozwolenie otrzymał tylko na jednorazowe wy-
danie i tylko na dystrykt warszawski w nakładzie
120 tys. egzemplarzy. Napłynęło wtedy do wy-
dawnictwa wiele listów, co świadczyło o tym
jak wielką popularnością cieszy się ojciec Kolbe
i jego gazeta w polskim społeczeństwie. Nie-
stety nie tolerował tego okupant. 17 lutego
1941 r. Gestapo ponownie aresztuje i osadza
ojca Maksymiliana na Pawiaku. Pocieszał on
współwięźniów w cięŜkich chwilach, modlił się
z nimi. Zostaje pobity przez esesmana za to, Ŝe
nie wyparł się swej wiary w Chrystusa i miłości
do Niepokalanej.

Rycerz
Niepokalanej

Ojciec Maksymilian Maria Kolbe

Nasze tematy
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28 maja 1941 r. przewieziono go do KL Au-
schwitz. Nawet w tym piekle nie zatracił siły, wiary
i miłości do Matki Boskiej. Spowiadał więźniów,
uczestniczył w tajemnych mszach i udzielił wykła-
du o Niepokalanej na tajnym spotkaniu księŜy i
braci zakonnych. Często oddawał swoją Ŝywność,
a nawet gdy mu ją kradziono i szydzono z niego
uwaŜał, Ŝe pewnie tamtemu była ona bardziej
potrzebna. Oprawcy bili go i poniŜali za to, Ŝe był
kapłanem.

Po południu 29 lipca 1941 r. zawyła w obo-
zie syrena. Oznaczało to Ŝe, władze obozowe za-
uwaŜyły ucieczkę więźnia. Współtowarzysze nie-
doli uciekiniera wiedzieli teŜ, Ŝe hitlerowscy
oprawcy przeprowadzą „wybiórkę”. Kara ta wpro-
wadzona kilka miesięcy wcześniej polegała na
wybraniu dziesięciu lub więcej więźniów z ko-
manda lub bloku, w którym przebywał ucieki-
nier i osadzeniu ich w bunkrze Bloku 11 - Bloku
Śmierci. Więźniowie przebywali tam bez jedze-
nia i picia do czasu, gdy zostanie schwytany ucie-
kinier.

Po apelu wieczornym Lagerfüher Karl Fritsch i
Raportfüher Gerhard Palitsch rozpoczęli selekcję.
Przechodząc między kolejnymi rzędami więźniów
Fritsch wskazywał palcem skazanych na śmierć.
Wybór padł m.in. na Franciszka Gajowniczka. Jak
napisał po wojnie, gdy Fritsch wskazał na niego
powiedział: „Ach jak Ŝal mi Ŝony i dzieci, które
osierocam”. Słysząc te słowa z szeregu wystąpił
ojciec Kolbe i podszedł do esesmana. Zwracając
się do niego po niemiecku powiedział mu, Ŝe jest
księdzem i chce dobrowolnie oddać Ŝycie za la-
mentującego więźnia, wskazując ręką na Gajow-
niczka. Fritsch po chwili nakazał Gajowniczkowi
wrócić do szeregu a ojcu Maksymilianowi zająć
jego miejsce. Skazanych odprowadzono do Blo-
ku Śmierci. Jak napisał w swych wspomnieniach
były więzień Bruno Borgowiec, który był tłuma-
czem i pisarzem: „Z celi, w której znajdowali się
biedacy, słyszano codziennie głośne odprawia-
nie modlitw, róŜańca św. i śpiew, do których się
teŜ więźniowie z sąsiednich cel przyłączali.(…)Mia-
łem wraŜenie, Ŝe jestem w kościele”. 14 sierpnia
ojciec Maksymilian Maria Kolbe zostaje zabity za-
strzykiem fenolu. Do ostatniej chwili swego Ŝycia
modlił się do Niepokalanej.

Piotr Supiński
Serdecznie dziękuję za pomoc w napisaniu

tego artykułu pracownikom biblioteki, archiwum

i biura informacji o byłych więźniach w Muzeum
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

23 czerwca podczas uroczystości
gminnego zakończenia roku szkolnego
dziękowano dyrektorowi Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Brzeszczach Halinie
Kolanko za 31 lat pracy w zawodzie
nauczycielskim. Od września nowym
dyrektorem „dwójki” będzie Barbara
Włosiak.

Halina Kolanko, dziś juŜ dyrektor na emerytu-
rze, ze Szkołą Podstawową nr 2 związała się 1
września 1975 r. Wtedy to rozpoczęła pracę na
stanowisku nauczyciela geografii. Przez jakiś czas
uczyła teŜ języka rosyjskiego i przyrody. W 1991 r.,
gdy na emeryturę odeszła dyrektor Krystyna Bo-
rys, ona objęła jej stanowisko. A kiedyś w tej szko-
le była uczennicą.

Halina Kolanko nieustannie podnosiła kwali-
fikacje zawodowe. Ukończyła studia podyplomo-
we; „MenedŜerskie zarządzanie oświatą samo-
rządową” i „Nadzór pedagogiczny z elementami
ewaluacji”. Kierowała Wewnątrzszkolnym Dosko-
naleniem Nauczycieli, prowadząc konferencje
szkoleniowe rady pedagogicznej. Inspirowała
swoją kadrę do ciągłego podnoszenia kwalifika-
cji. Wielu nauczycieli pracujących pod jej kierun-
kiem, dziś zajmuje wysokie stanowiska w oświa-
cie gminnej i powiatowej.

Dyrektor Halina Kolanko to wielki przyjaciel
dzieci. Nie tylko sympatia uczniów jest tego do-
wodem, lecz równieŜ liczne dyplomy od Samo-
rządu Uczniowskiego i tytuły w szkolnych kon-
kursach „Komu złoty Kaganek Oświaty?”, orga-
nizowanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

- Nauczycielem zostałam z powołania, a moją
pasją zawsze była geografia - mówi Halina Kolan-
ko. - U uczniów najbardziej ceniłam sobie aktyw-

ność na lekcjach. Bez trudu trafiałam zarówno do
zdolnych, jak i tych słabszych. Moi uczniowie uzy-
skiwali wysokie lokaty w konkursach geograficz-
nych na szczeblu wojewódzkim. Nawet kiedy by-
łam juŜ dyrektorem, jeszcze przez kilka lat
przygotowywałam ich do olimpiad geograficz-
nych. Dla swoich wychowanków oraz uczestni-
ków kółka geograficznego, które prowadziłam,
często organizowałam wycieczki. Wsiadaliśmy w
pociąg, nie w autokar i wyjeŜdŜaliśmy w góry. Lu-
bię ludzi i łatwo nawiązuję kontakty. NiewaŜne
czy to był nauczyciel, rodzic, uczeń, władze gminy,
kuratorium czy sponsorzy. Dlatego tak bardzo mi
Ŝal dziś rozstać się ze szkołą.

Jak bardzo kochali ją uczniowie i nauczyciele
„dwójki”, moŜna było przekonać się podczas „Be-
nefisu z Haliną Kolanko”. Uśmiech na jej twarzy
często tłumiły łzy wzruszenia. Pytania były proste,
a tak trudno było wydobyć słowa. Pytana czego
najbardziej na emeryturze będzie jej brakować, z
mikrofonem ruszyła między uczniów. Bez zasta-
nowienia wymieniali: krzyków, pisków, biegania
po korytarzach, dzwonka na lekcję … i codzien-

nego „dzień dobry”.
Podczas uroczystego zakończenia

roku szkolnego władze gminy i oświa-
ty dziękowały za długoletnią pracę
odchodzącym równieŜ na emeryturę
- Grzegorzowi Kolanowi, prezesowi
Związku Nauczycielstwa Polskiego
oddział w Brzeszczach i Irenie Ziar-
kowskiej, wizytatorowi Małopolskie-
go Kuratorium Oświaty w Krakowie.
Dziękowano równieŜ Małgorzacie
Wójcik za 23 lata pracy w oświacie,
która od 1 sierpnia juŜ jako dyrektor
Ośrodka Kultury będzie kierować
gminną kulturą.

Potem były jeszcze podziękowa-
nia za całoroczny trud i Ŝyczenia peł-
nych wraŜeń  i bezpiecznych wakacji,
dla wszystkich dyrektorów, nauczy-
cieli szkół i przedszkoli, pracowników
oświaty, uczniów i ich rodziców. A

składali je burmistrz Teresa Jankowska, przewod-
niczący Rady Miejskiej Władysław Zawadzki, prze-
wodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Bar-
bara Dubiel oraz  dyrektor Gminnego Zarządu
Edukacji BoŜena Sobocińska.

Ewa Pawlusiak

śal rozstać się
ze szkołą

Społeczność szkolna przyznała dyrektor Halinie Kolanko tytuł
honorowego dyrektora SP 2.

DyŜury aptek w lipcu
ARNIKA ul. Słowackiego 4

07.07 - 14.07
04.08 - 11.08

CENTRUM ul. Ofiar Oświęcimia 34
30.06. - 07.07
28.07 - 04.08

SIGMA ul. Piłsudskiego 13 a
14.07 - 21.07

SYNAPSA ul. Łokietka 39
21.07 - 28.07

* dyŜur nocny trwa od godz. 20.00 do 8.00
dnia następnego

Nasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematy
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8 czerwca Ośrodek Kultury w Brzeszczach gościł niezwykłych
aktorów, którymi były dzieci z przedszkoli naszej gminy. Na scenie
zaprezentowały się jako uczestnicy Przeglądu Teatrzyków Przed-
szkolnych - „Czarodziejskie Słowa”.

„Czy to bajka, czy nie
bajka, myślcie sobie, jak
tam chcecie, a ja przecieŜ
Wam powtarzam - kra-
snoludki są na świecie!”
- to słowa Marii Konop-
nickiej. Dziecięce przed-
stawienia kaŜą nam
wierzyć, Ŝe tak jest na-
prawdę. Krasnoludki,
królewny, mówiące zwie-
rzęta, waleczni rycerze,
wróŜki, dobro, które za-
wsze zwycięŜa ciemną
stronę... prezentacje w wykonaniu dzieci wprowadziły nas w tajemni-
czy świat bajek. Pozostaje tylko Ŝal, Ŝe w realnym świecie nie wszyscy go
dostrzegają.

Licznie zgromadzona publiczność miała okazję obejrzeć występy
przedstawicieli Przedszkola Publicznego w Przecieszynie - w przedsta-
wieniu pt. „Królewna ŚnieŜka”, Przedszkola Publicznego w Jawiszowi-
cach - w inscenizacji opartej o tekst Jana Brzechwy „śuraw i czapla”
oraz teksty własne. Mieliśmy równieŜ okazję zobaczyć  jak widzą dzieje
„Śpiącej Królewny” dzieci z Przedszkola Publicznego nr 4 w Brzesz-
czach.

Serdecznie dziękujemy opiekunom za pracę włoŜoną w przygoto-
wanie dzieci do prezentacji, przede wszystkim jednak dzieciom, które
zaszczyciły nas swoją grą aktorską i spowodowały, Ŝe świat choć przez
chwilę wyglądał zupełnie inaczej - bajkowo, pogodnie, fantastycznie,
szczęśliwie i tajemniczo.

Mamy nadzieję, Ŝe przyszłoroczny Przegląd Teatrzyków Przedszkol-
nych dostarczy nam jeszcze więcej niezapomnianych wraŜeń.

Agata Kozak

Czarodziejskie słowa

Ośrodek Kultury zaprasza na:
•WAKACYJNE WARSZTATY PIOSENKI TURYSTYCZNEJ
04, O5, 11, 12 lipca w godzinach od 10.30 do 12.00
Otwarte zajęcia dla wszystkich fanów dobrej piosenki. Zapisy przyj-
mujemy w pok. nr 17 (Dział Merytoryczny) w Ośrodku Kultury.
•ZAJĘCIA W PRACOWNI CERAMICZNEJ
Od 03 do 14 lipca, w godz. od 10.00 do 12.00 w pracowni cera-
micznej OK.

Zaproszenie

Końcem maja komisja kon-
kursowa powołana zarządze-
niem burmistrza Brzeszcz roz-
strzygnęła konkursy na dy-
rektorów placówek oświato-
wych w naszej gminie.

Ze względu na kończącą się w
tym roku szkolnym kadencję dy-
rektora placówek oświatowych
gminy Brzeszcze, burmistrz Teresa
Jankowska ogłosiła w kwietniu
konkursy na dyrektorów.

Od 1 września stanowisko dy-
rektora Szkoły Podstawowej nr 2
obejmie Barbara Włosiak, a Przed-
szkola Publicznego nr 4 Barbara
Piwowarczyk. Nie zmienią się dy-
rektorzy w Gimnazjum nr 1 (Ur-
szula Nocoń), Gimnazjum nr 2
(Krystyna Cieplińska) i Szkole Pod-

stawowej  nr 1 (Violetta Chechel-
ska). Ponadto burmistrz przedłu-
Ŝyła na rok kadencje dyrektorów,
na ich wniosek - GraŜynie Stolar-
czyk (SP Jawiszowice), Krystynie
Matusiak (SP Skidziń) i Marii Ziół-
kowskiej (ZSP Zasole).

W skład komisji konkursowej
wchodzi ustawowo po trzech
przedstawicieli organu prowadzą-
cego (w gminie Brzeszcze tworzyli
ją: burmistrz Teresa Jankowska -
przewodniczący, Barbara Dubiel,
BoŜena Sobocińska) i nadzoru pe-
dagogicznego (wskazuje ich ku-
rator), po dwóch przedstawicieli
Rady Pedagogicznej i Rady Rodzi-
ców oraz po jednym przedstawi-
cielu związków zawodowych.

                                               EP

Konkursy na dyrektorów
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Przytoczymy przykłady zwrotu
zabytkowych dzwonów z terenów
Niemiec do kościołów Polskich,
z których zabrane zostały w latach
1941-1942. W oparciu o skąpą na
ogół dokumentację miejscową,
poznajemy inicjatorów tych starań,
ich zaangaŜowanie, zakres prowadzo-
nych zabiegów, a  zarazem opory lecz
równieŜ i Ŝyczliwość oraz poparcie
dla sprawy po stronie niemieckiej.

Przytoczone przykłady wskazują, Ŝe mimo
upływu lat, nadal są Ŝywe sentymenty oraz zain-
teresowanie miejscowej ludności zwrotem za-
bytkowych dzwonów. Tym większe, gdy zosta-
nie stwierdzone, Ŝe przetrwały okropności
minionej wojny.

Ciekawym przykładem takiego sukcesu jest
parafia pw. św. Antoniego w Syryni koło Wodzi-
sławia na Górnym Śląsku. W archiwum tej para-
fii moŜna było zapoznać się z troskliwie przecho-
waną dokumentacją z lat osiemdziesiątych
ubiegłego wieku, która dotyczy starań o zwrot
tamtejszych dzwonów zabranych dla celów II
wojny światowej. Jak moŜna było ustalić, na pod-
stawie dokumentów z Niemieckiego Archiwum
Dzwonów w Norymberdze, z Syryni zabrano trzy
dzwony, z czego dwa zabytkowe, które otrzyma-
ły kategorię C: „Urban” z XVI w. o wadze 350 kg,
oznakowany nr rekwizycyjnym 25/18/209, „Ma-
rek” z 1796 r. o wadze 504 kg, oznakowany nr
25/18/210 oraz „Antoni” o imponującej wiel-
kości i wadze 1250 kg, ufundowany w 1938 r.
przez parafian i ówczesnego księdza proboszcza
Filipa Bednorza. Ten dzwon, znając ówczesne
warunki, z racji swojego „młodego” wieku nie
miał Ŝadnych szans na przeŜycie tej wojny. Ska-
zany był na zagładę.

Powrót owych dwóch dzwonów w 1980 r.,
Syrynia zawdzięcza inicjatywie ówczesnego pro-
boszcza ks. Sylwestra Oszka. Po objęciu parafii w
1958 r., podobnie jak wszyscy parafianie, dotkli-
wie odczuwał brak dzwonów w swoim kościele.
Sprawa musiała jednak odczekać do początków
lat siedemdziesiątych, gdy do Syryni przyjechał w
odwiedziny jeden z jej przedwojennych miesz-
kańców, który po zawiłych drogach lat wojny,
znalazł zwoje nowe miejsce zamieszkania na te-
renach Niemiec, zakładając rodzinę w okolicy
Hamburga.

Johann Siedlak, bo o nim mowa, odwiedza-
jąc po ponad 30 latach swoje rodzinne strony,
zostaje zapoznany przez ks. Oszka z aktualną sy-
tuacją parafii i tym samym zobligowany do po-
szukiwań syryńskich dzwonów na terenach Nie-
miec. Przejęty swoim zadaniem niegdysiejszy
obywatel Syryni, po powrocie do domu działa
szybko, bowiem juŜ 12 września 1973 r. zwraca
się z listownym zapytaniem o informacje na te-

mat dzwonów do władz Ewangelicko-Luterań-
skiego kościoła w Hamburgu. Jemu tylko wia-
domym pozostanie, kto go skierował na tę wy-
jątkowo dobrą ścieŜkę poszukiwań. Faktem jest,
Ŝe archiwum tegoŜ kościoła juŜ 17 września 1973
r. przekazuje mu zaskakująco pozytywną odpo-
wiedź. PoniewaŜ wiadomości tam zawarte mają
duŜe znaczenie dla całości naszych poszukiwań,
przytoczymy bardziej szczegółowo treść tej od-
powiedzi. Archiwariusz, zapewne tego kościoła,
pisze wprost, Ŝe „na podstawie przechowywa-
nych u nas materiałów odnośnie miejsca znaj-
dowania się dzwonów z terenów wschodnich
ustaliliśmy, Ŝe w grudniu 1951 r. dwa dzwony
katolickiej gminy Syrynia (rok odlewu 16. stule-

cie, cięŜar 330 kg, średn. 83 cm oraz rok odlewu
1796 r., cięŜar 504 kg, średn. 95 cm) zostały
dostarczone Ordynariatowi Diecezji Hildesheim
dla patronackiej Gminy Gebhardshagen. Zaleca-
my Panu zapytać w katolickiej gminie, obecnie
Salzgitter-Gebhardshagen, czy wspomniane
dzwony znalazły tam swoje ostateczne miejsce”.

Ten krótki, lecz jakŜe pełen treści tekst, rzuca
wiele światła na całość nurtującego nas zagad-
nienia. Jego szczegółowa analiza będzie bardzo
pomocna dla poznania całej tej historii. KaŜde
zdanie posiada duŜą wymowę. JuŜ z pierwszej
części listu wynika, Ŝe pewne materiały powo-
jennej historii dzwonów, będących na składowi-
skach w Hamburgu, znajdują się w tymŜe archi-
wum, które na prośbę p. Siedlaka, było w stanie
podać tak dokładne dane, dotyczące zarekwiro-
wanych w 1942 r. dzwonów z Syryni. Fakt, Ŝe
informacji tej udzielono w 1973 r. wskazuje, Ŝe
jest to odrębne archiwum od tego, które po-
wstało w wyniku działalności Komitetu ARG, i
które zostało w 1965 r. przekazane przez miasto
Hamburg do nowo utworzonego Archiwum
Dzwonów przy Niemieckim Muzeum Narodo-
wym w Norymberdze.

W kontekście dzwonów z Syryni uŜyto tu sfor-
mułowania dwa dzwony z terenów wschodnich
(Ostgebieten). Termin ten uogólniający bardzo

sprawę, bywa uŜywany w potocznym słownic-
twie niemieckim dla całości ziem połoŜonych na
wschód od Odry i Nysy ŁuŜyckiej, przyznanych
Polsce po zakończeniu II wojny światowej. Tym-
czasem musimy zwrócić uwagę na fakt, Ŝe
wschodnia część tych ziem, jeŜeli ograniczymy
się tylko do Górnego Śląska tj. powiatów biel-
skiego, katowickiego, pszczyńskiego, rybnickie-
go i innych, w okresie międzywojennym była
terenami naleŜącymi do państwa Polskiego i zo-
stała włączona do Rzeszy Niemieckiej dopiero w
wyniku wojny w 1939 r. Podobnie jak wschod-
nia część Wielkopolski, Pomorza czy Ziemi Gdań-
skiej. Tak więc dzwony z Syryni, jak i terenów
wschodnich Górnego Śląska, będącego przed

wojną w granicach Rzeczpospolitej nie
mieszczą się w konwencji terminu Ost-
gebieten, tzw. Ziem Zachodnich utoŜ-
samianych z Ziemiami Odzyskanymi.

Z omawianego tekstu wynika
równieŜ, Ŝe dzwony z Syryni znajdo-
wały się na składzie w Hamburgu jesz-
cze w grudniu 1951 r., a wiec sześć lat
po zakończonej wojnie. Tu stajemy
wobec faktu, Ŝe Ordynariuszowi die-
cezji Hildesheim zostały „dostarczo-
ne” dla gminy Gebhardshagen, z cze-
go nie wynika jakoby odbyło się to na
prośbę tejŜe gminy, lecz jak gdyby na
zasadzie jakiegoś prowadzonego przy-
działu, co potwierdza ostatnie zdanie
- „proszę sprawdzić, czy dzwony te
znalazły tam swoje ostateczne miej-

sce”. UŜyty tu termin gmina patronacka (Paten-
gemeinde) dla niejako obdarowanej gminy za-
stanawia. Niezrozumiałe jest jego uŜycie w
stosunku do parafii i gminy Syrynia, która przed-
tem ani potem, nie miała z Gebhardshagen Sal-
zgitter nic wspólnego. Zagadnienie to pozwala
później bliŜej naświetlić dane z cytowane juŜ pu-
blikacji autorów niemieckich czy angielskiego hi-
storyka Cay Friemutha.

Otrzymawszy niespodziewanie tak dobrą
odpowiedź J. Siedlak informuje o tym juŜ 18
września ks. Oszka, jak równieŜ parafię niemiecką
w Salzgitter, Ŝe właścicielem dzwonów jest kato-
licka gmina Syrynia, z której dzwony te zostały
zabrane w imieniu rządu niemieckiego w 1942
r. Ks. Oszek jeszcze wcześniej, bo 14 września
wysyła Siedlakowi fotografie i szczegółowy opis
trzech zabranych dzwonów. Nieco później, listem
z dnia 9 listopada informuje Siedlaka, Ŝe dotąd
nie otrzymał odpowiedzi z Salzgitter i oznajmia,
Ŝe wysyła list do Ordynariusza w Hildesheim oraz
drugi, podobny do parafii w Salzgitter. Równo-
cześnie prosi Siedlaka o pośrednictwo, w związ-
ku z czym wysyła mu pełnomocnictwo do wystę-
powania w tej sprawie, które przygotował juŜ
22 października 1973 r.                                cdn.

Kazimierz Bielenin

Kościół św. Otylii - legenda czy rzeczywistość? c.d.

Składowisko dzwonów w porcie w Hamburgu.

Nasze tematyNasze tematy
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jechała z wnukiem mieszkającym koło Kato-
wic.

Wśród wielu uczestników rajdu są osoby,
dla których jazda na rowerze to hobby i na
przejaŜdŜkach rowerowych spędzają duŜo cza-
su. - Cała nasza rodzina bierze udział w rajdzie.
Uwielbiamy jeździć na rowerach. W weekendy
potrafimy przejechać 10-20 km - zapewniał na
starcie Jarosław Gibas, który na kaŜdy rajd przy-
jeŜdŜa z dwiema córkami i Ŝoną.

Dla wielu brzeszczan i nie tylko, udział w
rajdzie jest pierwszym tego typu doświadcze-
niem. Biorą w nim udział z czystej ciekawości.
- Chciałam po prostu zobaczyć jak taki rajd wy-
gląda. Czy dam sobie radę, czy się sprawdzę -
pytała samą siebie Łucja Solich. - Jak na razie
jestem zadowolona, widać Ŝe wszystko jest
dopięte na ostatni guzik.

Jerzy Borowczyk, prezes stowarzyszenia
„Cyklista” z Przecieszyna trasę Gminnego Ro-
dzinnego Rajdu Rowerowego przejechał po
raz czwarty. Zabrakło go tylko rok temu, kiedy
wraz innymi rowerzystami zrzeszonymi w „Cy-
kliście” przemierzał dwuśladem Węgry.

-  JeŜdŜąc rowerem po całej Polsce nawią-
zujemy wiele znajomości - mówi Jerzy Borow-
czyk. - Jesteśmy zapraszani na podobne rodzin-
ne rajdy odbywające się w kraju. My takŜe
zapraszamy do Brzeszcz kolegów-cyklistów. W
tym roku na nasz rajd przyjechali koledzy z Cze-
chowic-Dziedzic i Bielska-Białej. Trasa była
świetna, choć krótka. W innych miastach rajdy
rowerowe są dłuŜsze, z przystankiem w środ-
ku trasy. Zaskoczyła mnie natomiast duŜa ilość
nagród losowanych wśród uczestników, co
znaczy, Ŝe sponsorów w Brzeszczach nie bra-
kuje.

Tegoroczny rajd rowerowy, podobnie jak i
w poprzednich latach, rozpoczął się w parku
miejskim w Brzeszczach. Stamtąd rowerzyści
wyruszyli w stronę stacji kolejowej PKP, by kie-
rować się na Jawiszowice i Podlesie Wilamow-
skie. Dalej jechali przez Zasole i Przecieszyn. W
końcu dotarli do mety na stadionie KS Górnik
Brzeszcze. Ponad dwudziestokilometrową tra-
sę pokonali w niecałe dwie godziny.

Rowerowe przejaŜdŜki wcale nie muszą się
kończyć na jednorazowym udziale w Gminnym
Rodzinnym Rajdzie Rowerowym. Stowarzysze-
nie „Cyklista” przy współudziale Urzędu Gmi-
ny Brzeszcze i Urzędu Miasta Oświęcim prowa-
dzi akcję „Lato z rowerem”.

- Wyruszamy co tydzień w sobotę o godzi-
nie 10.00 z parku miejskiego w Brzeszczach
oraz w niedzielę równieŜ o 10.00 sprzed sie-
dziby redakcji Gazety Krakowskiej w Oświęci-
miu - mówi Jerzy Borowczyk. - Trasy, które prze-
jeŜdŜamy liczą od 50 do 80 kilometrów.
Pięknych terenów w okolicy nie brakuje. Jeź-
dzimy do Jankowic, do Pszczyny oglądać Ŝubry,
do Doliny Karpia w Zatorze, na górę śar, do
lasów mikołowskich. Jeśli w tym czasie gdzieś
niedaleko odbywają się rowerowe rajdy rodzin-

ne, to nie moŜe nas tam zabraknąć. Jedziemy
na przykład do Andrychowa, do Wadowic czy
do Bystrej. Oczywiście zawsze bocznymi, bez-
piecznymi drogami. Zapraszam wszystkich
chętnych, by przyłączyli się do nas. W kaŜdym
czwartkowym wydaniu Gazety Krakowskiej
znajduje się opis naszej najbliŜszej wyprawy
rowerowej.

V Rodzinny Rajd Rowerowy zakończył się
wręczeniem nagród w tradycyjnych konkuren-
cjach. Tytuł najmłodszego uczestnika rajdu
przyznano 4-letniej brzeszczance Gabrysi To-
mulik, która w nagrodę otrzymała rower gór-
ski. Rowery, podarowane przez burmistrza
Brzeszcz Teresę Jankowską, Ryszarda i Małgo-
rzatę Cetnarskich - włascicieli firmy Telemot oraz
Wspólnotę Samorządową, wygrały BoŜena Wa-
nicka i Maria Kopiasz z Brzeszcz oraz Piotr Straś
z Dąbrowy Górniczej. W konkurencji na naj-
starszego zawodnika zwycięŜył Jan Kosek z
Oświęcimia. Ten 84-letni rajdowiec otrzymał
w prezencie zestaw rowerowy, blender i pu-
char. Apolonia i Mieczysław Olszewscy juŜ trzeci
raz wygrali konkurencję na małŜeństwo z naj-
wyŜszą sumą wieku. W nagrodę dostali weł-
nianą kołdrę. Tytuł „najliczniejszej rodziny”
przypadł: GraŜynie i Krzysztofowi Augustynia-
kom z Jawiszowic, Franciszkowi i Zuzannie
Grunwaldom z Zasola Bielańskiego, a takŜe
Jolancie i Adamowi Kołeckim z Brzeszcz. Na-
grodami w tej konkurencji były kuchenka mi-
krofalowa, odtwarzacz DVD i torba podróŜna.
Weekendy dla dwóch osób w wybranym
ośrodku Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej
wylosowali brzeszczanie - Krzysztof Hacuś oraz
Wojciech Kolasa.

Barbara Kuśnierz
Jacek Bielenin

(ciąg dalszy ze str. 1)

WARSZTATY FILMOWE DLA MŁODZIEśY
W KINIE WISŁA pod patronatem Sieci Kin
Studyjnych od 16 do 22 sierpnia 2006 r.

Celem warsztatów jest umoŜliwienie uczest-
nikom poznania wszystkich etapów realiza-
cji filmu. Efektem twórczych działań będzie
samodzielnie wykonana etiuda. Warsztaty
prowadzi Łukasz Tura - reŜyser.
Tematyka zajęć:
•film jako dzieło wielowarstwowe
•scenariusz i scenopis - specyficzne cechy
budowy
•narracja obrazami, inscenizacja, prowadze-
nie aktora
•konstrukcja obrazu filmowego
•ścieŜka dźwiękowa i jej komponenty; mu-
zyka, dialogi, efekty
•film jako technika nie mająca granic dla
wyobraźni
Warsztaty adresowane są do młodzieŜy w
wieku 15-18 lat. Ilość uczestników jest ogra-
niczona. Cena: 50 zł od osoby. Zapisy w se-
kretariacie OK.
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Kalendarium
przedsięwzięć
w lipcu

Programy
Domów Ludowych
i świetlic OK

•03, 06, 10, 13 lipca (Ośrodek Kultury) w godz. od 9.00 do 10.00
Otwarte zajęcia taneczne z zakresu rap, hip-hop, dance. Zajęcia
poprowadzi choreograf Jacek Kremer. Dwugodzinne spotkania
odbywać się będą dwa razy w tygodniu.

•08 lipca (Brzeszcze „pod lipkami”)
W programie: godz. 15.00 - gry konkursy i zabawy dla dzieci,
godz. 17.00 - PRZEGLĄD KABARETÓW WIEJSKICH. Prezentacje
zespołów Przecieszynianki, Jawiszowianki, Brzeszczanki, Skidzi-
nianie, Paświszczanie, Wilczkowianki, Borowianki, Tęcza.
Organizatorzy: Brzeszczanki, KGW Brzeszcze, OSP Brzeszcze, Sa-
morząd Osiedlowy nr 3.

•09 lipca (park miejski przy ul. Dworcowej)
Piknik Rodzinny pod patronatem Burmistrza Brzeszcz Teresy Jan-
kowskiej. Organizatorzy: Samorząd Osiedlowy nr 1, Ośrodek
Kultury Brzeszcze.
W programie:
godz. 15.00 - oficjalne otwarcie imprezy,
godz. 15.30 - mecz towarzyski o Puchar Burmistrza Gminy Brzesz-
cze pomiędzy reprezentacją Samorządu Osiedlowego nr 1 a re-
prezentacją radnych Gminy Brzeszcze,
godz. 16.15 - wręczenie Pucharu i rozdanie nagród,
godz. 17.00 - potyczki rodzinne - konkurencje sprawnościowo-
rekreacyjne dla druŜyn w składzie mama, tata, dziecko (powyŜej
lat 7). Do wygrania atrakcyjne nagrody! Zapraszamy do rywali-
zacji!
godz. 19.00 - wręczenie nagród dla wszystkich uczestników
konkursu,
godz. 19.30 - festyn.
Atrakcje: przejazdy bryczką, kucyk, zamek dmuchany, zjeŜdŜal-
nia, karuzela, gokardy, skoki spadochronowe, wielkie grilowa-
nie i degustacje.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Brzeszcze do wspól-
nej zabawy!

•17 - 28 lipca
„Poszukiwacze Kamienia Filozoficznego – wyprawa z Harrym Pot-
terem”
Dla grupy wiekowej  8-12 lat.
Dwutygodniowa letnia propozycja na spędzenie wolnego czasu
z Ośrodkiem Kultury. Spotykać się będziemy od poniedziałku do
piątku od godz. 10.00 do 15.00. Spotkania mają formę zorgani-
zowanych zajęć tematycznych związanych z plastyką, edukacją
ekologiczną i etnograficzną.
To oferta dla fanów ksiąŜek i filmów o Harrym Potterze. Zapra-
szamy wszystkich, którzy chcą poznać bliŜej świat czarodziejów,
podczas wyprawy w poszukiwaniu kamienia filozoficznego pod
opieką instruktorów z Ośrodka Kultury.
Spotkania są odpłatne - 20 zł za jeden turnus. Ilość dzieci na
jeden turnus - 20.
Zapisy w pok. nr 17 (Dział Merytoryczny Ośrodka Kultury):
17-21 lipca – I turnus, 24–28 lipca - II turnus

•WAKACYJNA SZKOŁA TAŃCA

•BIESIADA Z PIOSENKĄ

•PIKNIK RODZINNY

•WAKACYJNA SZTAFETA KULTURALNA

Wilczkowie
03.07 „Olimpiada Sportowa” na sta-
dionie w Brzeszczach (10.00).
04.07 „Piknik w Borze” gry i zabawy
na świeŜym powietrzu, przejaŜdŜka
konna (10.00).
05.07 Turniej piłkarzyków dla mło-
dzieŜy z gimnazjów i szkół średnich
(17.00).
06.07 Wycieczka dla dzieci do Lasku
Cygańskiego w Bielsku-Białej (10.00).
07.07 Wyjazd na basen (10.00).
11.07 „Wśród Indian” - zabawy i kon-
kursy dla dzieci (15.00).
12.07 Konkurs plastyczny dla dzieci
(15.00).
14.07 „Słodki dzień”- pieczemy ciast-
ka (15.00).
Od 24.07 - 04.08 DL nieczynny z po-
wodu urlopu pracowników.

os. Paderewskiego
03.07 Piesza wycieczka nad Wisłę,
połączona z zajęciami ekologicznymi.
04.07 Wyjście do stadniny koni w Ja-
wiszowicach.
05.07 Zajęcia na boiskach osiedlo-
wych.
06.07 Wyjazd na fermę strusi.
07.07 Międzyplacówkowa olimpiada
sportowa na boisku w Jawiszowicach.
11.07 Klub malucha - zajęcia dla dzieci
(3-6 lat).
13.07 Zajęcia w pracowni ceramicz-
nej.
Od 17.07 do 04.08 świetlica nieczyn-
na z powodu urlopu pracownika.

Bór
03.07 „Olimpiada sportowa” - spo-
tkanie międzyplacówkowe.
04.07  PrzejaŜdŜka konna - spotkanie
integracyjne.
05.07 „Ekologiczny piknik” w leśni-
czówce - zajęcia pt. „Szkółka drzew”,
„Sztuka powstała z natury”.
06.07 Wyjazd na fermę strusi afrykań-
skich w Bieruniu (koszt 17 zł).
07.07 Podsumowanie zajęć, wręcze-
nie dyplomów, praŜone.
Biblioteka w czasie trwania zajęć bę-
dzie czynna od 15.00 - 16.00.
Od 10 - 22.07 DL nieczynny z powo-
du urlopu.

Jawiszowice
03.07 Olimpiada sportowa na stadio-
nie w Brzeszczach.
04.07 Wycieczka rowerowa do leśni-

czówki - spotkanie z leśniczym.
05.07 Wyjazd na odkryty basen do Cze-
chowic-Dziedzic.
06.07 Wycieczka autokarowa do Lasku
Cygańskiego.
07.07 „Na sportowo, na wesoło”- mecz
piłki noŜnej, zawody sportowe na bo-
isku w Jawiszowicach, spotkanie z kole-
gami z placówek OK.
10.07 Pieszy rajd historyczny - zwiedza-
my ciekawe miejsca w naszej miejsco-
wości, plener malarski.
11.07 Wyjazd na basen „Pod Platanem”.
12.07 „Baśniowy podwieczorek.
13.07 Zajęcia w pracowni ceramicznej  OK.
14.07 Warsztaty twórcze.
20.07 Zabawy z tunelem i chustą
Od 28.06 do 8.07 świetlica nieczynna z
powodu urlopu.

Przecieszyn
03.07-07.07 w ramach „Kwitnących
wakacji”: wyjazd na fermę strusią, wy-
jazd na basen do Czechowic-Dziedzic,
mini olimpiada na stadionie w Jawiszo-
wicach, wycieczka do Lasu Cygańskiego
(szczegóły na plakatach).
Od 26.06 do 07.07 biblioteka nieczyn-
na. Od 10.07 do 21.07 biblioteka czyn-
na w godz. 14.00-20.00. Od 24.07 do
11.08 świetlica i biblioteka nieczynne.
HURAGAN BABSKI wznowi spotkania po
wakacjach.

Skidziń
03.07 Zawody sportowe na stadionie w
Brzeszczach. PrzejaŜdŜka gokartami
(10.00).
04.07 Spotkanie integracyjne w Borze:
przejaŜdŜka konna, konkursy, gry i zaba-
wy; koszt 1 zł (10.00).
05.07 Podchody. Piknik nad Sołą (10.00).
06.07 Wycieczka na plac zabaw do La-
sku Cygańskiego w Bielsku (10.00).
07.07 Wyjazd na basen otwarty do Cze-
chowic. Prosimy zabierać ze sobą drugie
śniadanie i napój (10.00).
Uwaga! Dzieci zapisane na turnus nie
muszą brać udziału w płatnych wyciecz-
kach autokarowych.
Od 17.07 do 28.07 świetlica czynna od
15.30-19.30; biblioteka w tym czasie
nieczynna z powodu urlopu.

os. Szymanowskiego
W lipcu świetlica realizuje program „Zie-
lone wakacje”. Szczegóły na plakatach.
 Od 10-23 lipca świetlica nieczynna z po-
wodu urlopu.
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Na piknik rodzinny „Mama, Tata i Ja” zorga-
nizowany w ramach obchodów Dnia Dziecka,
świetlica w Zasolu zaprosiła 17 czerwca. Na bo-

isku czekały na milusińskich liczne atrakcje. W
sztafecie zręcznościowej mogły się wykazać umie-
jętnościami sportowymi. Z kolei miłośnicy jazdy
konnej nie odstępowali koni na krok. Zwolenni-
cy jazdy na rowerze pod czujnym okiem poli-
cjantów z zapartym tchem pokonywali rowero-
wy tor przeszkód, zaś ci których rozpierała energia
mogli się wyszaleć na zamku dmuchanym.

Dzięki hojności sponsorów, dzieci częstowały
się kiełbaskami i słodyczami. Na zakończenie kaŜ-
dy wylosował dla siebie nagrodę.

Gorąco dziękuję dzielnicowym brzeszczań-
skiego komisariatu Policji - Dariuszowi Lelito i
Konradowi Karkoszka za zorganizowanie „Mia-
steczka rowerowego” oraz sponsorom: Wspól-
nocie Samorządowej, p. BoŜenie Noworyta i p.
Helenie Matlak - sklep spoŜywczy „Ania” w Za-
solu, pp. Annie i Janowi Dusikom, p. Józefie Apry-
as - sklep spoŜywczy „Martynka” w Brzeszczach,
pp. Dorocie i Mariuszowi Pawlusiakom - sieć skle-
pów „Delicje”, p. Zbigniewowi Kózka - sklep wie-
lobranŜowy w Brzeszczach, KGW Zasole, p. Ur-
szuli Juras. Podziękowania kieruję teŜ do
naczelnika OSP Zasole Leszka Krawczyka oraz  na-
szej młodzieŜy, która włoŜyła wiele serca i trudu
w organizację imprezy.                                  WSz

Samorząd os. Paderewskiego nr 6 i świetli-
ca osiedlowa OK z okazji Dnia Dziecka przygo-
towali szereg zabaw i konkursów. Dzieci popi-
sywały się zdolnościami plastycznymi i wokalno
– recytatorskimi. Był konkurs rzutu do tarczy i
celu, sztafeta sprawnościowa i skoki na ska-
kance. Odbył się równieŜ finał rozgrywek w

piłkę noŜną druŜyn dziewczyn i chłopców. Ro-
werzyści sprawdzali wiedzę o ruchu drogowym
w miasteczku rowerowym. Kto chciał mógł po-
jeździć bryczką, pozjeŜdŜać na zjeŜdŜalni czy
obejrzeć straŜaków w akcji gaszenia ognia.
Dzieci biorące udział w konkursach obdaro-
wano upominkami, a kaŜdy uczestnik zabawy
mógł zjeść kiełbaskę z roŜna, częstować się sło-
dyczami i soczkami.

Dziękujemy pp. Iwonie i Robertowi Chmiel-
niakom, Renacie i Andrzejowi śmudkom, Ja-
dwidze i Kazimierzowi Chowańcowi, p. Zbi-
gniewowi Rodakowi i Markowi Chowańcowi
oraz dzielnicowemu Dariuszowi Lelito za po-
moc w przygotowaniu Dnia Dziecka.           BK

W Borze obchody Dnia Dziecka przybrały
międzypokoleniowy wymiar. Z dziećmi świę-

towali ten dzień i rodzice, i dziadkowie. Wszy-
scy chętnie uczestniczyli w zabawach i konkur-

Dzień Dziecka na placu zabaw osiedla  Sło-
wackiego zorganizował Samorząd Osiedlowy
nr 2 i ChRS. Dzieci uczestniczyły w róŜnych grach
i zabawach, za co otrzymały nagrody oraz sło-
dycze. Spotkanie zakończyło się rozlosowa-
niem wartościowych nagród. I nagrodę - od-

twarzacz MP4, ufundowało Stowarzyszenie
Rozwoju Gospodarności Finansowej. II nagro-
dę - rower górski podarowała Wspólnota Sa-
morządowa, III - deskorolkę zakupił Józef Gra-
ca, a IV - notes elektroniczny Jakub Pasko.
Wśród pozostałych sponsorów byli: Sklep
Motoryzacyjny - Adam Białczyk, Sklep zabaw-
kowy - Władysław Łysoń, Sklep spoŜywczy -
Krzysztof Kowiański i Stanisław Frankowski,
Pub „Boss” - Katarzyna i Leszek Syrek, Sortex II
- Aleksandra Loska-Kózka, Danuta i Edward
Harmata, Lucyna Dobner, Zbigniew i Agniesz-
ka Pyrek, Społem PSS „Górnik” Brzeszcze, SKOK
Piast Jawiszowice, Grzegorz Smółka - usługi
przewozowe, firma Mix-Bud, Alicja i Dariusz
Dobrowolscy, Władysława Matyszkiewicz,
sklep „Rzemieślnik”, Barbara Kobylańska, NSM
oddz. Brzeszcze, Bank Spółdzielczy w Miedź-
nej – oddz. Brzeszcze, Apteka Arnika, Apteka
Sigma, Autokomis - Tadeusz Hałat i Mirosław
Wątor, Zakład Szklarski ul. Słowackiego,  Kiosk
„Ruch” - Krzysztof Januszek, Stadnina koni -
Zofia i Piotr Stawowy, T. Kubieniec, Ewa i To-
masz Widła.                                                     KB

Razem weselej

Dzień Dziecka w Gminie Brzeszcze

sach, nie tylko indywidualnie, ale i grupowo,
często rodzinnie. Konkurs na najsmaczniejszą
sałatkę owocową zyskał jednak najwięcej zwo-
lenników. Wszystkie zmagania hojnie nagra-
dzano. Zwycięzca miasteczka rowerowego od-
jechał nawet rowerem górskim. W organizację
imprezy włączyli się: Samorząd Mieszkańców,
KGW, OSP i StraŜ Miejska.                                  JC

Świetlica w Jawiszowicach na Dzień Dziec-
ka zorganizowała liczne konkursy, zabawy pla-
styczne, rozgrywki sportowe. Niektóre dzieci
malowały kolorową kredą na tarasie, na tac-
kach papierowych, niektórzy wyklejali śmiesz-
ne buźki, inni wykonywali prace o tematyce
wakacyjnej. Dzieci z radością i wielkim zapa-
łem brały udział w zabawach, konkursach i roz-
grywkach sportowych, po zakończeniu których
najlepsi otrzymali drobne upominki, a wszyscy
uczestnicy obdarowani zostali słodyczami. Na-
grody dla wszystkich milusińskich zakupione
zostały z funduszy przekazanych na ten cel
przez OK Brzeszcze i Radę Sołecką w Jawiszo-
wicach, za co serdecznie dziękujemy.           GS

W tym roku DL Wilczkowice i DL Skidziń
zorganizowały Dzień Dziecka we współpracy
ze Szkołą Podstawową w Skidziniu. Impreza
odbyła się 30 maja w DL w Wilczkowicach i

wzięło w niej udział ponad 100 dzieci.
W programie był: konkurs tańca, rewia

mody i konkurs na najśmieszniejszy strój, gieł-
da talentów, w czasie której dzieci zaprezento-
wały róŜnorodne umiejętności, np. czytały po-
ezję własną, były ćwiczenia akrobatyczne, gra
na akordeonie, a nawet gwizdanie grupowe.
Ponadto odbył się konkurs plastyczny, mecz
piłki noŜnej chłopców z klas V i VI, sztafety
sprawnościowe, malowanie twarzy i konkurs
na najładniej pomalowaną buzię, a takŜe mia-
steczko rowerowe i przy tej okazji IV klasa zdo-
była kartę rowerową.

Dzieci otrzymały nagrody oraz słodycze, a
Rada Rodziców przygotowała słodki poczęstu-
nek. Organizatorzy dziękują Dyrekcji i Gronu
Pedagogicznemu Szkoły Podstawowej w Ski-
dziniu, Radzie Rodziców, przedstawicielowi LKS
Skidziń p. Rafałowi Sajdakowi, dzielnicowemu
Arkadiuszowi Kowalikowi oraz naszym wier-
nym sponsorom: radnemu Krzysztofowi Biele-
ninowi i Radzie Sołeckiej Wilczkowic.      ZP,MS
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Wędkarze z brzeszczańskiego koła nr 121
Polskiego Związku Wędkarskiego tradycyj-
nie juŜ zorganizowali dla dzieci „Dzień Dziec-
ka z Wędką”. 3 kwietnia nad Stawem Gór-
nym w Wilczkowicach ryby łowiło 138
młodych wędkarzy, w tym 27 dziewcząt.

Zawodnicy rywalizowali w czterech kate-
goriach. W najmłodszej grupie wiekowej do 6
lat najwięcej ryb (660 g) złowił Oskar Jurzak.
Drugie miejsce wywalczyła Justyna Gawlik, a
trzecie Magdalena Gandor. W kategorii do lat
10 pierwsze miejsce zajęła Anna Jedlińska (820
g) przed Karoliną Gawlik i Karolem Jaskiem. W
grupie dzieci do lat 14 najlepsza była Aleksan-
dra Węglarz (1320 g) przed Rafałem Lenartem
i Katarzyną Mitoraj. W najstarszej grupie wie-
kowej do 18 lat triumfował Mateusz Jedliński
(2550 g). Drugie miejsce zajęła Katarzyna
Góźdź, a trzecie Monika Gawęda.

Atrakcje
nad stawem

W dniach 3-4 czerwca z okazji Dnia Dziecka
Samorząd Osiedlowy nr 4 w Brzeszczach przygo-
tował dla dzieci wiele niespodzianek i atrakcji. W
stadninie koni na Nazieleńcach dzieci mogły
pojeździć na koniach. Zorganizowano teŜ wspól-
ne pieczenie kiełbasek. Na boisku osiedlowym
przy klubie na os. Szymanowskiego zaintereso-
waniem cieszyły się pokazy karateków z Klubu
Oyama Karate Brzeszcze. Sympatię wzbudził rów-
nieŜ pokaz rzeźbienia w drzewie Roberta Nowa-
ka. Zapaleńcy piłki noŜnej zaś rywalizowali w tur-
nieju. Inni malowali na asfalcie oraz brali udział
w konkursach malowania  twarzy, przeciągania
liny, biegu w workach.

Współorganizatorami imprezy byli: Zarząd
Samorządu Osiedlowego nr 3 i 7, Świetlica i Klub
MłodzieŜowy przy Samorządzie Osiedlowym
nr 4,  Ośrodek Kultury.                                                            BK

Pochmurna pogoda 1 czerwca nie przeszko-
dziła uczestnikom Gminnego Dnia Dziecka w par-
ku przy ul. Dworcowej w dobrej zabawie. Dzieci
chętnie brały udział w zabawach, grach i konkur-
sach, częstując się słodyczami. Dzięki hojności
Samorządu Osiedlowego nr 1 mogły poskakać w
zamku dmuchanym oraz przejechać się bryczką
po alejkach parkowych. Kto odwaŜny próbował
umiejętności na motorkach terenowych. Zado-
wolenie dzieci było tym większe, kiedy na koniec
kaŜde z nich otrzymało nagrodę.                     BK

Podziękowania dla sponsorów Dnia
Dziecka

Podziękowania od Samorządu Osiedlo-
wego nr 6 otrzymują: Komis Samochodowy
„Pod Górnikiem” - Wątor & Hałat, Sklep Che-
miczny „Beata”- Aleksandra Foks, Sklep Che-
miczny „Adir”, NSZZ „Solidarność”, ZZG w
Polsce, ZZ „Kadra”, ZZ Pracowników Doło-
wych, Jan Kulik, firma „Rymkas” - Krystyna i
Janusz Grudniewicz, Antonina i Aleksander
Zontek, firma „Rosner II” - Rosner & Łukaw-
ski, Społem PSS „Górnik” Brzeszcze, GS „Sa-
mopomoc Chłopska” Brzeszcze, Zakład
Optyczny „Optymed” Brzeszcze, sklep „Lewia-
tan” - Józefa Apryas.

Podziękowania od Samorządu Osiedlo-
wego nr 4 otrzymują: Administracja Miesz-
kań „Silesia”, Agencja Komunalna Brzeszcze,
Bank Spółdzielczy Miedźna o/Brzeszcze, Bar
„Retro” - Płonka, Krzysztof Bielenin z Nowej
Kolonii, Sklep Przemysłowy CEM-KENT, firma
„Darymex” - Gruca & Rączka, „Delicje” - Do-
rota i Mariusz Pawlusiakowie, EVEREST - Grył-
ko & Papuga, Fryzjerstwo - Kazimierz Budka,
Maria i Józef Haj, Hotel Babel - Jeremi Nie-
śpielak, Hurtownia „ROMPOL - Aneta i Ro-
man Ciekot, market JUMBO, Hurtownia „Win-
kom” - Łabuda & Grabek, KONZEPTION -
finanse i ubezpieczenia, K.R.A. Krajniewscy -
Usługi Remontowo-Budowlane, LEPROPOL -
Prochot & Lewandowski, MIRKO – Mirosław
Gajda, NEBA - A. Baranowska, Piekarnia B&B
Zdzisław Ulczok, PKN ORLEN SP 743 przy sta-
dionie, Pub „Metaxa”, Społem PSS „Górnik”
Brzeszcze, Rada Miejska Brzeszcze, Spółka Pa-
stwiskowa w Brzeszczach, Stadnina Koni –
Zofia i Piotr Stawowy, Stanpol - S. Śliwka, Sto-

Po długich godzinach spędzonych nad
wodą na wędkarzy czekała smaczna grochów-
ka, którą prosto z kotła serwowali Ŝołnierze z
Jednostki Wojskowej w Oświęcimiu. śołnierze
ufundowali równieŜ upominki dla wszystkich
uczestników zawodów. Najlepsi mogli zaś prze-
bierać w okazałych nagrodach ufundowanych
przez Koło Wędkarskie PZW nr 121 Brzeszcze i
licznych sponsorów. Wcześniej policjanci z
Komisariatu Policji w Brzeszczach przygotowali
dla dzieci ścieŜkę rowerową.

jack

łówka - sklep spoŜywczy A. Kobielus, Stowa-
rzyszenie Wspólnota Samorządowa, SYLWA-
NA - A.P. Zając, Towarzystwo na rzecz Ziemi,
TP Dom - Z. Tomulik i P. Pawlus, WAWRO -
piekarnia, WIKBUD - skup złomu, Myjnia Sa-
mochodowa, Skład drewna kominkowego -
Jawiszowice (Ruch II), Zarządzanie Nierucho-
mościami - D. Halaburda, Gazeta Krakowska.

Samorząd Osiedlowy nr 1 dziękuje: Ban-
kowi Spółdzielczemu – Miedźna oddz. Brzesz-
cze, SKOK Piast, Nadwiślańskiej Spółce Miesz-
kaniowej, Pszczyńskiej Spółdzielni Mie-
szkaniowej, Dorocie i Mariuszowi Pawlusia-
kom, Centrum Ubezpieczeń, FRB Mix – Bud,
firmie handlowej „Albatros” – Krzysztof So-
cha, firmie handlowej „ABC” – Agata Toma-
lik, Społem PSS „Górnik” Brzeszcze, Dorocie
Halaburdzie, firmie Technomax – Lesław Fa-
mielec, Pawłowi Łyskowi, Wiesławowi Kwa-
śniakowi, ElŜbiecie Frankowskiej, Krzysztofo-
wi Kowiańskiemu.

Koło PZW nr 121 Brzeszcze składa podzię-
kowania sponsorom: KWK Brzeszcze - Silesia,
ZZ Kadra, NSZZ „Solidarność”, ZZ Górników w
Polsce, NZZ „Sierpień 80”, Komisariatowi Policji
w Brzeszczach, Jednostce Wojskowej Oświęcim,
Społem PSS „Górnik” Brzeszcze, Grzegorzowi
Składnikowi, Dorocie i Mariuszowi Pawlusiakom,
Mariuszowi Grzywie, Wiesławie Jasek i Marcino-
wi Jasek, Janowi Katańcowi, firmie „Darymex” -
Gruca & Rączka, Kazimierzowi Krajniewskiemu,
Adamowi Jarzynie, Administracji Mieszkań „Si-
lesia”, Barbarze Cios, Marii i Józefowi Haj, Mar-
kowi Zającowi, Janinie Kobielusz, Sylwestrowi
Wolantowi, hurtowni „Winkom” - Łabuda &
Grabek, Pawłowi Matejko, Dorocie Balcarczyk
i Józefie Apryas.

Mateusz Jedliński miał bardzo dobre branie.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samo-
pomocy w Kętach z placówką w Brzeszczach
składa serdeczne podziękowania pp. Wie-
sławie i Lesławowi Jasek za nieodpłatne prze-
kazanie kaset wideo wykorzystywanych do
zajęć edukacyjnych i filmowych dla naszych
podopiecznych.

Podziękowanie
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Klub Honorowych Dawców Krwi  przy
KWK „Brzeszcze-Silesia”, w ramach Dni
Brzeszcz, zorganizował 25 czerwca akcję od-
dawania krwi. Na ochotników w Ośrodku
Kultury czekała obsługa medyczna z oświę-
cimskiego Punktu Krwiodawstwa. Niestety
zainteresowanych szczytnym przedsięwzię-
ciem było jak na lekarstwo. Przybyło tylko 10
osób, które oddały razem 10 litrów 450 ml
krwi. Krew zasili bank krwi Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Krakowie.                                                       EP

XI Dni Gminy Brzeszcze

Atrakcją drugiego dnia był Kabareton. Na scenie
w parku miejskim publiczność bawiły kabarety
Zygzak i Dno.

PóŜniej sceną zawładnął Cezary Pazura ze
swoim show.

Trzeci dzień Dni Gminy Brzeszcze wpisał się
w ogólnopolską kampanię promującą
obywatelskie działania na rzecz rozwoju
społeczności lokalnych - „Czerwiec Aktywnych
Społeczności”. Korowód organizacji
pozarządowych przeszedł spod Ośrodka Kultury
do parku miejskiego. Na czele korowodu
zabytkowym wozem straŜackim jechali
druhowie z OSP Jawiszowice.

Burmistrz Brzeszcz - Teresa Jan-
kowska, Wspólnota Samorządowa,
Piotr Wilchelm - Nadwiślańska Agen-
cja Turystyczna, Piotr Kolonko „COM-
BICOL”, Barbara Chrapek - Bank Spół-
dzielczy w Miedźnej - O/Brzeszcze,
Józef Czysz - Bank Spółdzielczy w
Miedźnej, Zofia i Piotr Stawowy - ,,PRO-
REST”, Zdzisław Ulczok - Piekarnia
,,B&B” Brzeszcze, R. Rączka, D. Gruca
- „Darymex” Brzeszcze, Dorota i Ma-
riusz Pawlusiakowie, Małgorzata i Ry-
szard Cetnarscy - „TELEMOT”, Halina
Krzywolak - Sklep Meblowy, Mirosław
Gajda - ,,MIRKO”, Marzena i Mariusz
Leonarczyk - „Centrum Ubezpieczenio-
we”, Firma SOBIK - Zakład Produkcji
Wyrobów z Mleka, Mariusz Maj -
,,SKOK”, SKOK STEFCZYKA, Stanisław
Baluś - świrownia Przecieszyn, Zbi-
gniew Kajmowicz - Zakład Innowacyj-
no-WdroŜeniowy ZIW, Krystyna i Ja-
nusz Grudniewicz - ,,RYMKAS”, Zenon
Malina - Dyrektor ,,KWK Brzeszcze-Si-
lesia”, Zofia Tomulik i Paweł Pawlus -
,,TP DOM”, Ireneusz Danielczyk - MO-
BIS Computers, AUTO KOMIS ,,Pod
Górnikiem”, Lech Paszko - ,,Mining Se-
rvice”, Jan Wilk, Robert Pest - Studio
Abrys, Natasza Spisak - „WOSANA”,
Mariusz Ciołkowski - „HOOP” S.A., Dy-
rektor Andrzej Zalewski - BAKOMA
S.A., Dyrektor Oddziału Wiktor Talar -
BAKOMA S.A., Bogumiła Ferenc
„KENTPOL”, Zakłady Przemysłu Cukier-
niczego „SKAWA” S.A., GRUPA MA-
SPEX Wadowice, Ewa Jakubowska -
Hurtownia ,,GRAFIT”, Cuda Wianki -
Studio Florystyczne, Wojciech Waligó-
ra - Materiały Budowlane, „ALBA-
TROS” Sklep-Serwis Rowerowy Brze-
szcze, Społem PSS „GÓRNIK” Brze-
szcze, Klub Sportowy Górnik Brzesz-
cze, GS „Samopomoc Chłopska”
Brzeszcze, AGENCJA KOMUNALNA
Brzeszcze, Bronisław Ligęza - Kwiaciar-
nia Oświęcim, ks. dziekan Kazimierz
Kulpa, Franciszek Góra, Agata Tomu-
lik - Firma „ABC” Brzeszcze, Samorząd
Osiedlowy nr 1 Brzeszcze, StraŜ Miej-
ska Brzeszcze, Komisariat Policji
Brzeszcze, OSP Brzeszcze, Grupa Ra-
townictwa Przedmedycznego przy
OSP Jawiszowice.

Sponsorzy Dni Gminy Brzeszcze i Gmin-Sponsorzy Dni Gminy Brzeszcze i Gmin-Sponsorzy Dni Gminy Brzeszcze i Gmin-Sponsorzy Dni Gminy Brzeszcze i Gmin-Sponsorzy Dni Gminy Brzeszcze i Gmin-
nego Rodzinnego Rajdu Rowerowego.nego Rodzinnego Rajdu Rowerowego.nego Rodzinnego Rajdu Rowerowego.nego Rodzinnego Rajdu Rowerowego.nego Rodzinnego Rajdu Rowerowego.

Tegoroczne Dni Gminy Brzeszcze
rozpoczęło kino w plenerze
w rytmach latynoamerykańskich.
Publiczność obejrzała filmy „Za-
tańcz ze mną” i „Dirty Dance - 2”,
filmy dokumentalne z karnawału
w Rio oraz występ zespołu tanecz-
nego „Los Bailadores”. W prze-
rwach pomiędzy seansami widzo-
wie degustowali kawę brazylijską
i tequilę.

W parku przedstawiciele organizacji
pozarządowych zawiesili na symbolicznym
drzewie jabłka - owoce swojej działalności.
Na przygotowanych stoiskach prezentowali
mieszkańcom swoje sukcesy i osiągnięcia.
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... jak Filip z konopi

Felieton

„Wolą Boga jest nasze rozstanie,

nadzieją dusz naszych ponowne

spotkanie”.

Z głębokim Ŝalem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci
Śp. Krystyny Czekaj.

śegnamy wspaniałą KoleŜankę
i Pedagoga, osobę oddaną dzieciom
i współpracownikom, członka Sekcji

Emerytów i Rencistów przy ZNP
w Brzeszczach.

Rodzinie Zmarłej składamy wyrazy
głębokiego współczucia i Ŝalu.

Zarząd SEiR przy ZNP
w Brzeszczach

ZbliŜa się rocznica ostatnich wyborów par-
lamentarnych i trzeba sobie powiedzieć jasno,
nie tak miało być! Gospodarka powinna być

zrujnowana, inflacja szaleć, bezrobocie rosnąć,
w administracji rządowej czystki, parlament skłó-
cony, zdolny jedynie do powoływania kolej-

nych komisji śledczych. To obraz Polski kreowa-
ny przez niektóre media jesienią ubiegłego
roku. Przebiegłe „Kaczory” nie dość, Ŝe miano-

wały na premiera lubianego Marcinkiewicza,
dokładając mu jako wicepremierów nielubia-
nych - Leppera i Giertycha, to jeszcze wzrost

gospodarczy wynosi 5 proc., inflacja stabilna,
bezrobocie spada, a notowania PIS-u na pozio-
mie 30 proc. Nie ma oczywiście powodów do

zachwytu i IV Rzeczpospolita z zapowiedzi przed-
wyborczych, w rzeczywistości wypada dość bla-
do, niemniej jednak kury się niosą, a krowy

mleko dają. Jak niedojona ryczy natomiast opo-
zycja, nad niespełnionymi czarnymi scenariu-
szami, ale i dla niej zaświeciło słońce.

W majestacie parlamentu europejskiego
uchwalono rezolucję, która wytyka Polsce homo
i ksenofobię oraz przypadki antysemityzmu. Za-

wyły więc, jak straŜackie syreny, opozycyjne me-
dia - rząd prowadzi Polskę do międzynarodo-
wej izolacji, szerząc wszelkiej maści fobie! Jeszcze
rok temu, była Polska w awangardzie liberal-

nych przemian społecznych, niosąc kaganek
nowego oświecenia dla krajów wschodniej Eu-
ropy, dziś to kraj, w którym panuje rasizm, a co

niektórzy dostrzegają juŜ oznaki faszyzmu. Ro-
zumiem deputowanych innych krajów, takich
jak Francja, gdzie tygodniami płonęły przed-

mieścia duŜych miast z powodu rozruchów wsz-
czynanych przez „kolorową” młodzieŜ. Rozu-
miem eurodeputowanych z Niemiec, gdzie co

rusz płoną domy azylantów i emigrantów. Na-
turalne jest, Ŝe chcą rozłoŜyć cięŜar problemu
na innych - „zobaczcie nie tylko u nas, w Polsce

teŜ”! Pytanie, jak mamy zachować się wobec
takich oskarŜeń my, Polacy? Czy w imię po-

prawności poli-

tycznej spuścić gło-
wy i bić się w piersi
za incydenty i po-

jedyncze przypadki
rzeczywistych za-
chowań podłych i niegodnych? Gdyby chodzi-

ło tylko o prawdę, być moŜe tak.
Zapyta ktoś gdzie Bruksela, a gdzie Brzesz-

cze. OtóŜ dzisiejszy świat to globalna wioska.

Kilka miesięcy temu jeden waŜny gość w No-
wym Jorku, cytowany przez wszystkie waŜniej-
sze światowe gazety, ogłosił, Ŝe obóz Au-

schwitz-Birkenau mógł powstać tylko dzięki
wydatnej pomocy zamieszkałej w okolicy lud-
ności. Po dyplomatycznej burzy, która najczę-

ściej występuje w tego rodzaju przypadkach,
sprawa przycichła. Zastanawiam się tylko, czy
następny z boŜej łaski historyk nie zechce mo-

ich rodziców i dziadków wrzucić do jednego
worka z hitlerowskimi zbrodniarzami. Pytanie
o prawdę wydaje się być zasadne. Tekst, jak na

lipcowe wydanie gazety moŜe zbyt powaŜny,
ale sprawa urodzonych i mieszkających w po-
wiecie oświęcimskim dotyka bezpośrednio. Na

zakończenie coś lŜejszego. Domorosłemu felie-
toniście zawsze sprawia przyjemność fakt, „by-
cia” czytanym. W czerwcowym numerze gazety

reklamowej ChRS zatytułowanej „Rezonans”
ukazał się artykuł Pana magistra Kubicy, w któ-
rym pochyla się nad moimi rozwaŜaniami o

obiektywizmie w mediach. Szkoda tylko, Ŝe cie-
kawy tekst o prawie prasowym, minął się z te-
matem mojego felietonu. Szanowny Panie ma-

gistrze, nigdy tekstu na temat prawa prasowego
nie napisałem, a moje dywagacje dotyczyły
moralnej i społecznej odpowiedzialności za sło-

wo i przekaz informacyjny. Biję się jednak w
piersi, gdyŜ uwaŜam, Ŝe winny nie ten, kto nie
rozumie tekstu, a ten co niezrozumiale pisze.

Obiecuję poprawę.
Zdzisław Filip

Fobia!

WAKACJE W BIBLIOTECE 2006
•Biblioteka OK Brzeszcze, ul. Narutowicza 1, tel.
(032) 21 11 490.
„Baśnie z róŜnych stron świata” w ramach cy-
klu „Przyjaciele z innych kontynentów”. W kaŜ-
dy poniedziałek lipca o godz. 10.00 odwiedzimy
inny kontynent oraz poznamy związane z nim
baśnie. Wiadomości o kraju jaki odwiedzimy będą
za kaŜdym razem zaszyfrowane i ukryte w róŜ-
nych miejscach biblioteki. KaŜdy z uczestników
będzie zmuszony pójść tropem tajemniczych za-
gadek. Będzie rozrywka (gry planszowe, quizy),
ciekawostki „...skąd się to wzięło?” (np. Chiński
Mur) i „Baśnie malowane” - zajęcia plastyczne z
wykorzystaniem róŜnych technik (rzeźbienie, ma-
lowanie, wycinanie, lepienie). Zajęcia adresowa-
ne są do czytelników w wieku od 7 do 10 lat.
•Biblioteka w Brzeszczach (straŜnica) ul. Piastow-
ska tel. (032) 737 44 90
„Bajkowy pociąg” - zapraszamy do podróŜy
wakacyjnym bajkowym pociągiem.
Zajęcia odbywać się będą w dniach od 3 lipca do
14 lipca (od poniedziałku do piątku) w godz.
9.30 - 11.00. Zaproszenie kierujemy do dzieci w
wieku od 7 do 13 lat. W bajkowym pociągu znaj-
dziecie  ciekawe tematy zajęć: „Cała Polska czyta
dzieciom” - „Harry Potter i kamień filozoficzny”,
wakacyjny konkurs dla fanów Harry’ego Pottera,
zabawy z krzyŜówkami, szydełkowanie i hafto-
wanie moŜe być pasją, papierowe fantazje, quizy
„Rusz głową”, Magiczny świat Jana Brzechwy,
mini konkurs dla moli ksiąŜkowych.
•Biblioteka w Zasolu
W czasie wakacji w bibliotece w Zasolu odbędą
się zajęcia biblioteczne, podczas których uczest-
nicy będą mogli spotkać się z róŜnymi postaciami
literackimi. W lipcu odbędą się dwa spotkania.
•11 lipca, godz. 15.00 - „Czy znacie Stefka Bur-
czymuchę?” - quiz ze znajomości wiersza.
•18 lipca, godz. 15.00  - „Zabawy z Kubą i Bubą”
w oparciu o ksiąŜkę Grzegorza Kasdepke „Kuba
i Buba”.
•8 sierpnia, godz. 15.00 - „Czy znasz „Kaczkę
Dziwaczkę?” – quiz
•22 sierpnia, godz.15.00 - „Poznajesz tę baśń?”
- zajęcia nawiązujące do motywów i postaci ba-
śniowych.

Z głębokim Ŝalem Ŝegnamy byłą
Nauczycielkę Szkoły Podstawowej

w Jawiszowicach
Śp. Annę Ozierską.

Zmarłą zachowamy w pamięci jako
Ŝyczliwego, pełnego ciepła człowieka,
wspaniałego Nauczyciela i Wycho-
wawcę wielu pokoleń młodzieŜy.

Pogrzeb odbył się
12 czerwca 2006 roku.

Rodzinie Zmarłej szczere kondolencje
składa była przewodnicząca SEiR przy

ZNP w Brzeszczach,
Emilia Łach.

•21 lipca (piątek), godz. 15.00, boisko za ba-
rem „Zagroda” w Brzeszczach  - Turniej Pla-
Ŝowej Piłki Siatkowej o puchar Dyrektora
Ośrodka Kultury w Brzeszczach.
•17, 19, 21 lipca w godz. 10.00-12.00, ba-
sen „Pod Platanem” - Wakacyjna szkółka pły-
wacka - naucz się pływać na basenie „Pod Pla-
tanem”. W czasie wakacji (lipiec) instruktorzy
Ośrodka Kultury poprowadzą lekcje nauki pły-
wania dla dzieci - zabawy w wodzie, oswoje-
nie ze środowiskiem wodnym, zdobycie ele-
mentarnych umiejętności. Zapisy od 10 lipca
na basenie.
W wakacje bilety na basen „Pod Platanem”
dla dzieci i młodzieŜy uczącej się w cenie 2 zł.

Informacja
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Informacja

INSTYTUCJE INTERWENCYJNE
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Mickiewicza
6 , 32-620 Brzeszcze, tel. (032) 2111251, (032)
7373213.
Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 8.00-16.00
Zadania:
- poradnictwo prawne,
- poradnictwo psychologiczne,
- pomoc w sporządzaniu wniosku do Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych.
DyŜury pracowników socjalnych:
- poniedziałek: mgr Robert Śmieszkowicz, Alina
Duda
- wtorek: mgr Agnieszka Michałek-Śmieszkowicz
środa: mgr Magdalena Skut, GraŜyna Korczyk
- czwartek: mgr Marek Podleszański, Halina To-
karz
- piątek: mgr Beata Komendera, Maria Sporysz

Komisariat Policji, ul. Ofiar Oświęcimia 28, 32-
620 Brzeszcze, tel. (032) 2111551, tel. alar-
mowy 997
Godziny pracy: całodobowo
Zadania:
- zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i
ich rodzinom,
- organizowanie działań prewencyjnych,
- przeciwdziałanie przemocy domowej,
- utrzymywanie stałego kontaktu z ofiarami prze-
stępstw i wykroczeń.
Dzielnicowi:
R-1 mł. asp. Arkadiusz Kowalik - rejon samorzą-
dów nr 1, 2, 8,
R-2 sierŜ. Dariusz Lelito - rejon samorządu nr 6,
R-3 sierŜ. Dariusz Olek - rejon samorządów nr 3, 7,
R-4 sierŜ. Zygmunt Zając - rejon samorządów
nr 4, 5,
R-5 asp. Paweł Kojder - sołectwo Jawiszowice,
R-6 sierŜ. Konrad Karkoszka - sołectwa Przecie-
szyn, Skidziń, Wilczkowice, Zasole.

StraŜ Miejska, ul. Mickiewicza 6, 32-620 Brzesz-
cze, tel. (032) 21 11 347, tel. alarmowy 986
Godziny pracy: całodobowo
Zadania:
- zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i
ich rodzinom,
- organizowanie działań prewencyjnych,
- przeciwdziałanie przemocy domowej,
- utrzymywanie stałego kontaktu z ofiarami prze-
stępstw i wykroczeń.
Dzielnicowi:
R-1 st. straŜ. Ryszard Korczyk - rejon samorzą-
dów nr 4, 5, 8,
R-2 st. straŜ. Tadeusz Senkowski - rejon samo-
rządów nr 1, 2, 7, sołectwo Zasole
R-3 straŜ. Andrzej Rusin - rejon samorządu nr 3,
sołectwo Przecieszyn,

R-4 kier. ref. Janusz Fierdonek - rejon samorzą-
du nr 6, sołectwo Jawiszowice i Skidziń.

Pedagog szkolny
SZKOŁY PODSTAWOWE:
Szkoła Podstawowa nr 1 - mgr Teresa Menc-
narowska, tel. (032) 211 12 20
Szkoła Podstawowa nr 2 - mgr ElŜbieta Czo-
pek, tel. (032) 737 38 00
Szkoła Podstawowa w Skidziniu - mgr Anna
Piestrak, tel. (032) 211 14 84
Szkoła Podstawowa w Jawiszowicach - mgr
Anna Piestrak, (032) 211 14 04
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przecieszynie
-  mgr Anna Piestrak, tel. (032) 211 13 03.
GIMNAZJA:
Gimnazjum nr 1 - mgr Barbara Osowska, tel.
(032) 737 43 25
Gimnazjum nr 2 - mgr Katarzyna Październik,
tel. (032) 211 00 19
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:
PZ nr 6 SZiO Brzeszcze - mgr Małgorzata Tata-
ra, tel. (032) 210 93 40
PZ nr 7 SAiZ Jawiszowice - mgr Ewa Zaczyńska
i mgr Patrycja Sajewicz, tel. (032) 211 14 02
Zadania:
- wspieranie dziecka i rodziny w róŜnych trud-
nościach Ŝyciowych,
- motywowanie dzieci do zmian zachowania,
- prowadzenie działań wspomagających roz-
wój dziecka,
- prowadzenie zajęć korekcyjnych i terapeu-
tyczne dla uczniów.

INSTYTUCJE PORADNICTWA SPECJALISTYCZ-
NEGO
Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych, ul. Kosynierów 8, 32-620
Brzeszcze. Adres korespondencyjny: StraŜ
Miejska Gminy Brzeszcze, ul. Mickiewicza
6, 32-620 Brzeszcze.
Zadania:
- informowanie rodzin osób uzaleŜnionych o
pomocy prawnej, społecznej i terapeutycznej
oraz ochrona rodzin alkoholików przed prze-
mocą,
- motywowanie do leczenia osób uzaleŜnio-
nych od alkoholu,
- kierowanie osób naduŜywających alkoholu
na badanie przez biegłego lekarza i psycho-
loga,
- kierowanie wniosków do sądu w stosunku
do osób naduŜywających alkoholu,
- systematyczna kontrola punktów sprzedaŜy
alkoholu.

Poradnia Leczenia UzaleŜnień, ul. Nosala 7,
32-620 Brzeszcze, tel. (032) 211 18 52
Godziny pracy: poniedziałek 7.00-14.30,
wtorek 7.00-14.30, środa 13.00-20.30, czwar-
tek 13.00-20.30, piątek 13.00-20.30
Zadania:
- terapia dla osób uzaleŜnionych od alkoholu
i ich rodzin,

- treningi umiejętności słuŜących zdrowieniu,
- terapia grupowa dla osób współuzaleŜnio-
nych,
- poradnictwo psychiatryczne.

Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny, ul. Kosynie-
rów 8, 32-620 Brzeszcze, tel. (032) 211 11 11
I. Dla ofiar przemocy:
Godziny pracy: środa 16.00 – 19.30
Zadania:
- terapia indywidualna i grupowa dla osób do-
świadczających przemocy fizycznej i psychicznej,
- porady prawne dla ofiar przemocy i osób współ-
uzaleŜnionych
II. Dla młodzieŜy:
Godziny pracy: czwartek 16.00-19.30
Zadania:
- terapia młodzieŜy naduŜywającej alkoholu i
narkotyków,
- terapia dzieci i młodzieŜy wychowujących się w
rodzinach z problemem alkoholowym,
- terapia młodzieŜy, która przeŜywa kryzys emo-
cjonalny.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul.
Kościuszki 10, 32-620 Brzeszcze, tel. (032) 737
46 45; (032) 737 46 46
Godziny pracy: poniedziałek 8.00- 16.00, wto-
rek 7.00-14.30, środa 8.00-16.00, czwartek
8.00-14.00, piątek 8.00-12.00.
Zadania:
- pomoc w zakresie opieki nad małym dzieckiem,
- terapia wspierająca rozwój małych dzieci,
- terapia psychologiczna i pedagogiczna  dla dzie-
ci i młodzieŜy z trudnościami w nauce,
- pomoc psychologiczna w rozwiązywaniu pro-
blemów alkoholowych.

GRUPY SAMOPOMOCOWE
Grupy AA:
1. Grupa „Hypomone” - Parafia Matki BoŜej
Bolesnej w Jawiszowicach (w kaŜdy poniedzia-
łek o godz. 18.00),
2. Grupa „Jedność” - Parafia św. Urbana  w
Brzeszczach (w kaŜdą niedzielę o godz. 18.00),
3. Grupa „Ufność” - Ośrodek Zdrowia ul. Nosala
7 w Brzeszczach (w kaŜdy piątek o godz. 18.00),
4. Grupa „Al. - Anom” - Parafia Matki BoŜej
Bolesnej w Jawiszowicach (w kaŜdy wtorek o
godz. 17.00).

GRUPA WSPARCIA I ROZWOJU OSOBISTEGO
przy Stowarzyszeniu Trzeźwości Integracji
Społecznej, ul. Kosynierów 8, 32-620 Brzesz-
cze, tel. 661 704 697
Zadania:
- pomoc dla osób z problemem alkoholowym i
członków ich rodzin oraz osób zagroŜonych wy-
kluczeniem społecznym.

INSTYTUCJE POZARZĄDOWE
Stowarzyszenie Trzeźwość Integracji Społecz-
nej, ul. Kosynierów 8, 32-620 Brzeszcze, tel.
661 704 697

Baza informacyjna Gminy Brzesz-
cze dotycząca pomocy osobom
z problemem alkoholowym oraz
ich rodzinom.
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SKŁAD MATERIAŁÓW SYPKICH

MoŜliwość dowozu do klienta.
Zapraszamy!

piasek Ŝółty

piasek siwy

 tłuczeń   cement, wapno

kliniecŜwir

Brzeszcze, ul. Ofiar Oświęcimia 74a (wjazd przed
stacją diagnostyczną), tel./fax.: 032 2121 352,

kom.: 0 604-525-068, 0 606 586 824.
Czynne: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00,

sobota 8.00 - 12.00

•napełnianie klimatyzacji

•wymiana tłumików

•naprawa ogumienia

•sprzedaŜ opon

•naprawy bieŜące

•montaŜ haków

                                Zapewniamy części

Auto Serwis Wulkanizacja
u BOHANA

Stanisław Pasternak

32-626 Zasole, ul. Łęcka 45

tel. 608 364 034, 606 933 128

Czynne: pon-pt 8.00-21.00,

sob 8.00-14.00

Oferujemy szybkie i solidne usługi:

Godziny pracy punktu informacyj-
nego: czwartek godz. 17.00-18.00
Zadania:
- pomoc dla osób z problemem al-
koholowym oraz członkom ich ro-
dzin,
- obozy treningowo-terapeutyczne,
- udzielanie rodzinom pomocy psy-
chospołecznej,
- prowadzenie działań mających  na
celu rewalidację osób wykluczonych
społecznie.

Fundacja Pomocy Społecznej
Świetlica „Impuls 1” (Parafia MBB
Jawiszowice), ul. Wyszyńskiego 20,
32-620 Brzeszcze, tel. 602 754 135

Świetlica „Impuls 2”, ul Kościusz-
ki 4a, 32-620 Brzeszcze, tel. (032)
737 41 11
Zadania:
- tworzenie właściwych warunków
do zaspokajania potrzeb rozwojo-
wych podopiecznych
- stwarzanie warunków umoŜliwia-
jących nabywanie umiejętności
współpracy,
- wspieranie rodzin oraz motywo-
wanie do zmian dotychczasowych
destrukcyjnych sposobów funkcjo-
nowania,
- terapia pedagogiczno psycholo-
giczna.

Informujemy, Ŝe w czerwcu został uruchomiony brzeszczański
oddział krakowskiej Agencji Pośrednictwa Pracy „Konfederacja
Pracy” Ośrodek Szkolenia. Punkt konsultacyjny mieści się w budyn-
ku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Mickiewicza 4 w Brzesz-
czach. Wolontariusz terenowy przyjmuje osoby bezrobotne i praco-
dawców w kaŜdą środę w godz. 8.00-12.00 w pokoju nr 9 na II
piętrze. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy.

Agencja Pośrednictwa Pracy „Konfederacja Pracy” Ośrodek Szko-
lenia, mieszcząca się na ul. Lubicz 25/613 w Krakowie (012�619 78
11) pomaga pracodawcom w doborze kadr pracowniczych. Ponad-
to specjalizuje się w organizowaniu kursów:

•podstawy pracy na komputerze: Word, Excel, Internet,
•księgowości i rachunkowości komputerowej,
•małej przedsiębiorczości,
•rozliczeń finansowych w małych firmach,
•bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym dla społecznych inspek-

torów pracy,
•prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
•dla opiekunów osób niepełnosprawnych z podstawami języka

obcego,
•dla pracowników hoteli, moteli, pensjonatów, hoteli (zarzą-

dzanie, recepcja, słuŜby pięter, gastronomia),
•dla pracowników gastronomii (kelner, barman),
•dla opiekunek dziecięcych.
Prowadzi równieŜ nieodpłatne doradztwo zawodowe w zakre-

sie nauki pisania listów CV i listów motywacyjnych, autoprezentacji
w rozmowie kwalifikacyjnej z pracodawcą.

Informacja
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ZAK£AD TELEWIZYJNY

in¿. Piotr Pajkert
wykonuje na terenie od Brzeszcz do Czechowic naprawy

domowe wszystkich typów:

  - telewizorów

  - tunerów satelitarnych

  - monitorów komputerowych oraz przestrojeñ fonii

* dojazd 10,00 z³.

Zak³ad mieœci siê w Czechowicach-Dziedzicach przy ul.

Klasztornej 24/22

www.tvnaprawy.prv.pl

tel. 215-39-14,kom. 0-603-877-520
yyyyy

Tel. 604-119-087,  888-500-538,

692-505-308.

•Wylewki mixokretem

•Docieplanie budynków

•Roboty murarskie
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Jawiszowice ul. Turystyczna 27
tel. 602-88-42-82

•sprzedaŜ złota i srebra

•skup, wymiana, grawerstwo,

•usługi jubilerskie

 Sklep jubilerski

Zapraszamy:
pn - pt: 10.00 - 17.00
sob: 9.00 - 13.00
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Bartłomiej Wi-
dzyk, kolarz szosowy
z Jawiszowic repre-
zentujący barwy So-
koła Kęty od tego
roku z powodzeniem
ściga się w kategorii
orlik (do 23 lat). W kil-
ku wyścigach na star-
cie stanął z najlepszy-
mi w Polsce kolarzami
w kategorii elita (se-
niorzy).

W rozgrywanych w
połowie czerwca w Oświęcimiu Mi-
strzostwach Małopolski Orlików w
jeździe indywidualnej na czas Bar-
tłomiej Widzyk zajął czwarte miej-
sce. Do zwycięzcy stracił zaledwie 8
sekund. Na mistrzostwach Polski,
które odbyły się w Kielcach, kolarz z
Jawiszowic zajął 43. miejsce.

- Pod koniec lipca w Osieku od-
będą się Mistrzostwa Małopolski
Orlików  ze startu wspólnego. Tam
teŜ liczę na dobry wynik. W jedno-
etapówkach czuję sie najlepiej -
mówi Bartek. - Wcześniej z moją

W gminnych mistrzostwach
pływackich szkół podstawowych
i gimnazjalnych, które 1 czerwca
odbyły się na basenie „Pod plata-
nem” wzięło udział około 100 za-
wodników. Zawody młodych pły-
waków rozegrano w pięciu
róŜnych kategoriach.

W kategorii dziewcząt i chłop-
ców klas 1-3 szkół podstawowych
w dystansie na 25 m najlepszymi
okazali się: Kinga Bylica (SP2), która
płynęła stylem klasycznym, Marceli-

na Foks (SP1), która pokonała ten
sam dystans  stylem grzbietowym
oraz Arkadiusz Gembala (SP2), któ-
ry był najszybszy w stylu dowolnym.
W kategorii dziewcząt klas 4-6 szkół
podstawowych zwycięstwo odnio-
sły Magdalena Szulkowska (SP Ja-
wiszowice) i Maria Szymańska (SP1).
Pierwsza pokonała stylem klasycz-
nym dystans 50 m, a druga stylem
grzbietowym i dowolnym. Pierwsze
miejsce w kategorii chłopców klas
4-6 szkół podstawowych na 50 m
stylem klasycznym i stylem dowol-

Ściga się z najlepszyminym wywalczył Kamil Dybał (SP 1), a
stylem grzbietowym Krzysztof
Krzempek (SP 2). Zwycięzców uho-
norowano medalami i pamiątkowy-
mi dyplomami.

Podczas zawodów wyłoniono
równieŜ najlepszych pływaków
wśród gimnazjalistów. Joanna Wój-
cik uzyskała najlepszy wynik na dy-
stansie 50 m stylem klasycznym,
Martyna Rosner jako pierwsza po-
konała dystans 100 m stylem kla-
sycznym i 50 m stylem dowolnym, a
Damian Pokrywka wygrał konku-
rencję na 50 m stylem klasycznym.
Zwycięskimi wynikami pochwalić się
moŜe równieŜ Gimnazjum nr 1. Lau-
ry dla swojej szkoły zdobyli: Joanna
Faber w konkurencji na 50 m sty-

lem grzbietowym i Bartło-
miej Sanak, który najszyb-
ciej przepłynął 50 m i 100
m stylem dowolnym.

Na zakończenie zawo-
dów odbyły się sztafety
szkół podstawowych i
szkół gimnazjalnych.
Pierwsze miejsce zajęła
Szkoła Podstawowa nr 1,
która odebrała puchar,
ufundowany i wręczony
przez prezesa UKS Gminy
Brzeszcze Andrzeja Jakim-

ko. Sztafetę gimnazjalistów na dy-
stansie 8x50 m wygrało Gimnazjum
nr 2 w Brzeszczach. DruŜyna tego
gimnazjum odebrała puchar z rąk
fundatora pucharu, poseł RP Beaty
Szydło, zaś najmłodszy zawodnik
Bartosz Frączek z rąk dyrektora Gmin-
nego Zarządu Edukacji BoŜeny So-
bocińskiej.

Organizatorami  tegorocznych
mistrzostw pływackich był Uczniow-
ski Klub Sportowy Gminy Brzeszcze
i Ośrodek Kultury w Brzeszczach.

BK

24 czerwca w „Tur-
nieju par brydŜa sporto-
wego” rywalizowało 13
par. Oprócz brzeszczan
na turniej, jak co roku,
zjechali zawodnicy z
Oświęcimia, LibiąŜa i
Czechowic-Dziedzic.
Pierwsze miejsce wywal-
czyła para Jan Prusak i
Wiesław Świąder, dru-
gie - Kazimierz Gawron
i Andrzej Papierz, trzecie - Grzegorz Kwaśniak i Marian Wrona. Nagrody
dla zwycięzców ufundował Związek Zawodowy Kadra przy KWK „Brzesz-
cze-Silesia”. Organizatorem rozgrywek był Ośrodek Kultury.                   EP

ekipą wybieram się na pięcioeta-
powy wyścig na Węgry. Będzie to
dla mnie ostry sprawdzian, bo do-
tychczas startowałem tylko w trzy-
etapowych wyścigach.

JuŜ kilka razy w tym sezonie
Bartek ścigał się z seniorami. Bar-
dzo dobrze wypadł w kryterium
ulicznym o Puchar Prezydenta No-
wego Sącza, gdzie zajął trzecie
miejsce. Na tym samym stopniu
podium stanął wśród orlików w
kryterium ulicznym w Rydułto-
wach.                                          jack

Mistrzowie
pływania

W tegorocznych rozgryw-
kach piłkarskich siódemek o pu-
char przewodniczącego Samo-
rządu Osiedlowego nr 1 walczyło
osiem zespołów.

Doskonała współpraca i zaan-
gaŜowanie piłkarzy z White Mon-
key doprowadziły do zwycięstwa
tej druŜyny w kategorii podstawó-
wek. Zwycięzcy grali w składzie:
Krzysztof Kufta, Kacper Dziedzic,
Przemysław Kamiński, Konrad
Otrębski, Tomasz Morończyk, Kac-
per Król, Piotr Czerwik i Daniel
Bonczek. Zespół FC Gogo dzielnie
i wytrwale walczył w finale, jednak
ostatecznie uplasował się na dru-
gim miejscu. Następni byli zawod-
nicy z TS Wisły Brzeszcze, FS Koza-
ków i Muminków.

Pierwsze miejsce spośród ze-
społów szkół gimnazjalnych wy-
walczyli Kanonierzy. Drugie miej-
sce przypadło druŜynie All Stars, z

kolei trzecie miejsce zajęli piłkarze
KZ Santiago. Barwy zwycięzców
reprezentowali: Mikołaj Stopa,
Mariusz Kucharski, Mateusz Gibas,
Radosław Wrona, Bartosz Micha-
lik, Łukasz Cebrat, Szymon Widuch
i Albert Mamcawczyk.

W konkursie na najlepszego
strzelca turnieju w kategorii szkół
podstawowych zwycięŜył Kacper
Król (White Monkey), który dla
swojej druŜyny zdobył 9 bramek.
Wśród gimnazjalistów najcelniej
w bramkę przeciwników trafiał
Bartosz Michalik (Kanonierzy),
zdobywając 7 bramek. Tytuły naj-
lepszych bramkarzy zdobyli Krzysz-
tof Kufta i Mikołaj Stopa.

Nagrody rzeczowe dla wszyst-
kich zwycięzców zostały ufundo-
wane przez dyrektora Ośrodka
Kultury, Samorząd Osiedlowy nr 1,
radnego Józefa Stolarczyka i Ma-
cieja Mitoraja - „M- Mobile”. Za-
wody sędziował Adam Szlachta.

W ciągu minionych czterech lat
w rozgrywkach uczestniczyło 49
druŜyn, liczących w sumie 392 za-
wodników.

BK

Siódemki
rozegrane

Bartłomiej Widzyk (pierwszy z lewej) na czele
peletonu.
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W sierpniu LKS Przecieszyn obchodził bę-
dzie jubileusz 35-lecia istnienia. Ku uciesze
kibiców i działaczy piłkarze jubileusz uświet-
nili awansem do A-klasy. Tym samym
od nowego sezonu na tym szczeblu rozgry-
wek rywalizować będą trzy zespoły z naszej
gminy.

Do awansu, jak się okazało, wystarczyło
zajęcie drugiego miejsca na koniec sezonu w
oświęcimskiej B-klasie.

- Wreszcie się udało - mówi z ulgą Jan Spo-
rysz, trener LKS Przecieszyn. - JuŜ w ubiegłym
roku było bardzo blisko. Niestety fatalna je-
sień w naszym wykonaniu, spowodowana
plagą kontuzji, odebrała nam szansę. Znako-
mita gra na wiosnę nie wystarczyła wtedy do
awansu. Ale to był znak, Ŝe w kolejnym sezo-
nie moŜe być dobrze. Po turnieju o Puchar
Burmistrza Brzeszcz, w którym zaprezentowa-
liśmy się bardzo dobrze, zauwaŜyłem, Ŝe dru-
Ŝyna się skonsolidowała. Jest mocna i stać ją
na walkę o awans.

Po rundzie jesiennej zakończonego wła-
śnie sezonu LKS Przecieszyn liderował w oświę-
cimskiej B-klasie, wyprzedzając Palczowice o

Po słabszej rundzie wiosennej LKS Skidziń
zajął tylko szóste miejsce w oświęcimskiej
A-klasie. W nowym sezonie druŜynę dalej
będzie prowadził Artur Rydz.

- Nie jestem zadowolony z gry zespołu, ale
teŜ nie będę rwał sobie włosów z głowy - mówi
Mariusz Morończyk, prezes LKS Skidziń. - Po
odejściu Arka Bartuli do Górnika Brzeszcze pił-
karze obiecywali, Ŝe będą teraz zgraną, two-
rzącą kolektyw druŜyną. Niestety ich zapew-
nienia się nie sprawdziły. Szczególnie jestem
rozczarowany postawą Marka Harańczyka. Przy-
szedł do nas z IV ligi, a na boisku nie było tego
widać. Ale ciągle na niego liczymy.

Mariusz Morończyk nie ma zastrzeŜeń do
pracy trenerskiej Artura Rydza. Zwraca jednak
uwagę, Ŝe przeszkodą w odpowiednim reago-
waniu na boiskowe wydarzenia jest fakt, Ŝe
Rydz jest grającym trenerem. Prezes LKS-u po-
kusił się o wyróŜnienie kilku piłkarzy.

- Adam Nowak, od momentu kiedy wsko-
czył do pierwszego składu, był obrońcą prak-
tycznie nie do przejścia - chwali zawodnika
Mariusz Morończyk. - Postępy poczynił teŜ
Mariusz Wójcik. Pewnym punktem zespołu był
doświadczony Piotr Chowaniec. Cieszę się, Ŝe
zadeklarował chęć gry u nas w kolejnym sezo-
nie.

JuŜ teraz przesądzone jest, Ŝe od nowego
sezonu w Skidziniu zagra Piotr Surzyn, dotych-
czasowy bramkarz Górnika Brzeszcze. Do dru-
Ŝyny wraca równieŜ Arkadiusz Bartula.

- Z takim zawodnikiem walka o awans do
okręgówki to nasz święty obowiązek - zapo-
wiada Mariusz Morończyk.

JaBi

trzy punkty. Słabszy początek na wiosnę kosz-
tował przecieszynian utratę pozycji lidera.

- Z róŜnych względów nie wyszły nam zi-
mowe przygotowania do rundy rewanŜowej -
tłumaczy Jan Sporysz. - Formę zawodnicy od-
zyskali dopiero po trzech pierwszych kolejkach.
W obu meczach z Palczowicami nie byliśmy
wcale duŜo gorszym zespołem. Szczególnie
pierwszy mecz przegraliśmy pechowo. Posia-
daliśmy inicjatywę, stwarzaliśmy sytuacje pod-
bramkowe, ale rywal skutecznie nas kontro-
wał.

Najskuteczniejszym piłkarzem LKS-u Prze-
cieszyn w zakończonym sezonie był Sebastian
Nowak, który strzelił 21 goli. W bramce do-
brze spisywał się Robert Gruszecki, a w środku
pola Krzysztof Sporysz.

- Awans do A-klasy to duŜy przeskok, dla-
tego druŜyna wymaga wzmocnienia - mówi
Jan Sporysz. - Co prawda w meczach sparingo-
wych juŜ kilka razy wygrywaliśmy z rywalami z
tego szczebla rozgrywek, ale to nie to samo co
mecze o punkty. Jeśli uda się pozyskać dwóch,
trzech ogranych piłkarzy, to stać nas będzie na
zajęcie miejsca w środku tabeli.

DuŜy sukces w zakończonym sezonie od-
nieśli trampkarze LKS-u Przecieszyn (rocznik
1991 r. i młodsi) równieŜ trenowani przez Jana
Sporysza. Młodzi piłkarze wygrali Ligę A tramp-
karzy podokręgu oświęcimskiego.

JaBi

Sukces
na jubileusz

Z Bartulą
tylko o awans

Górnik Brzeszcze sezon 2005/2006 wa-
dowickiej okręgówki zakończył na drugim
miejscu. Od nowego sezonu brzeszczanie
zagrają w zreformowanej V lidze krakow-
sko-wadowickiej.

Po przegranej z Beskidami Andrychów,
Górnik skutecznie bronił pozycji wicelidera
przed atakami Skawy Wadowice i Błyskawicy
Marcówka. PoraŜkę z Beskidami osłodziły efek-
towne zwycięstwa po 7:1 z LKS Stanisławianką
Stanisław i Przeciszowią Przeciszów. W obu
meczach znakomicie spisał się Rafał Pawłowicz.
Napastnik pozyskany w przerwie zimowej z
Tychów strzelił w tych spotkaniach odpowied-
nio pięć i trzy gole. Szkoda, Ŝe na początku
sezonu przez dłuŜszy czas leczył kontuzję. Naj-
więcej bramek w całym sezonie zdobył Mate-
usz Płonka. Z czternastoma bramkami na kon-
cie, jednym golem wyprzedził Krzysztofa
Chrapka, grającego od wiosny w Podbeskidziu
Bielsko-Biała.

Po zakończeniu sezonu piłkarze udali się
na urlopy. Na razie nie wiadomo w jakim skła-
dzie i o jakie cele będzie walczyć Górnik w no-
wym sezonie. Zespół na pewno poprowadzi
Mariusz Wójcik.

- Jesteśmy zadowoleni z pracy trenera -
mówi prezes Górnika Andrzej Drobisz. - Jest za
wcześnie, by mówić o co będziemy walczyć w
nowej lidze. Wkrótce porozmawiamy o tym z
trenerem. Gra w nowej lidze na pewno będzie
się wiązała ze wzrostem kosztów. Sytuacja fi-
nansowa klubu jest juŜ stabilna, ale jeśli Brzesz-
cze chcą mieć piłkę na dobrym poziomie to
potrzebne jest większe zaangaŜowanie Urzę-
du Gminy i prywatnych sponsorów.

 jack

Brzeszcze
w nowej lidze

Mateusz Płonka (przy piłce).

Artur Rydz (z prawej) dalej będzie trenerem LKS
Skidziń. Czy tym razem jego ambicje pokryją się
z oczekiwaniami działaczy?
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