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Brzeszcze po powodzi…
sta³o podtopionych na ul. Trzciniec w Jawiszowicach. W Brzeszczach trudne rejony to ul. Nosala,
ul. Jana III Sobieskiego,
ul. Klonowa, ul. Podgórze, a w Wilczkowicach ul. Kolonia.
Czyli powódŸ ta,
by³a groŸniejsza i wyrz¹dzi³a wiele wiêcej
strat ni¿ ta w 1997 r.?
Opady, które nawieNajgorsze momenty tedzi³y nie tylko nasz¹ gmigorocznej powodzi s¹ ju¿ za
nê nale¿y uznaæ za ponami. Co siê dzieje teraz na
nadnormatywne. Pokazuterenach poszkodowanych
je to do dziœ wysoki poprzez wielk¹ wodê?
ziom wód gruntowych na
Naprawa szkód popowoterenie ca³ej gminy i fakt,
dziowych ze wzglêdu na swój
¿e w wielu miejscach
rozmiar i koszty potrwa z pewmieszkañcy ci¹gle pomnoœci¹ wiele lat. Szkody na
puj¹ wodê ze swoich piwmieniu gminnym oszacowalinic. Poziom wód na rzeœmy na ponad 4 mln z³, natoce Wiœle w roku 1997
miast promesa Ministerstwa
wynosi³ 7,45 m, a w tym
Spraw Wewnêtrznych i AdmiPrace na wyrwie wa³owej na lewym cofkowym na roku wodowskaz, który
nistracji na pomoc w ich naDankówce
maksymalnie wskazuje
prawie wynosi 200 tys. z³. Ak8,5 m, zosta³ przelany.
cja powodziowa kosztowa³a
Skala ludzkich dranas ponad 550 tys. z³, od Womatów by³a ogromna…
jewody otrzymaliœmy wsparTak, z pewnoœci¹.
cie w wysokoœci 100 tys. z³.
Wielu mieszkañców straDofinansowanie od Wojewoci³o dorobek swojego
dy na tzw. odkomarzanie to 41,
¿ycia. Rolnicy, rybacy
5 tys. Oferta firmy specjalistracili swoje plony….
stycznej pokazuje, ¿e aby osi¹Wiadomo, ¿e ewagn¹æ efekt, powinniœmy zadykuacja jest zawsze barmiæ trzykrotnie obszar zalany,
dzo trudn¹ decyzj¹. Jak
tj. ok. 1500 ha, co kosztowaludzie reagowali na pro³oby gminê 1 mln z³. Takich
pozycje opuszczenia
pieniêdzy nie mamy, dlatego
swoich domów?
te¿ podjêliœmy decyzjê o dwuMuszê przyznaæ, ¿e
krotnym odkomarzaniu teremieszkañcy reagowali
nów zalewowych obejmuj¹bardzo spokojnie. Staracych teren ok. 250 ha.
liœmy siê dotrzeæ do
Równie¿ mieszkañcy pramieszkañców poprzez
cuj¹ nad przywróceniem swobezpoœredni, osobisty
ich domostw do zamieszkania,
kontakt. W krytycznym
osuszaj¹ piwnice i mieszkania,
momencie wspierali nas
maluj¹, wykonuj¹ prace rew informowaniu mieszkañców dyrektorzy jednomontowe. Ze wzglêdu na koszty tych prac, proces
stek organizacyjnych gminy i pracownicy urzêdu,
ten nale¿y uznaæ równie¿ za d³ugotrwa³y i bardzo
so³tysi i samorz¹dowcy. Prosiliœmy o wyjechanie
kosztowny.
samochodami z gara¿y na najwy¿sze miejsca oraz
Które miejsca ucierpia³y najbardziej?
wyniesienie najcenniejszych rzeczy na najwy¿sze
Najtrudniej jest na Janowcu w Jawiszowicach,
kondygnacje oraz udanie siê do otwartych szkó³.
gdzie zosta³ uszkodzony wa³ cofkowy na Dankówce
i dwukrotnie zosta³y zalane posesje. Wiele domów zo(ci¹g dalszy na str. 3 i 6)
Fot.: Arkadiusz W³oszek

Przez nasz¹ gminê w maju i czerwcu przesz³a
powódŸ, która spustoszy³a wiele miejsc. ¯ywio³
zniszczy³ dobytek wielu osób.
I choæ woda opad³a mieszkañcy nadal remontuj¹ swoje domy i warsztaty pracy.
O trudnej walce z ¿ywio³em
rozmawiamy z burmistrz
Brzeszcz Teres¹ Jankowsk¹.

Zasole

600 rocznica Bitwy pod
Grunwaldem - zaproszenie
Szczegó³y obchodów na plakacie
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Dni Gminy Brzeszcze Rajd Rowerowy
S³oneczna pogoda przywita³a
uczestników tegorocznego Rajdu
Rowerowego. Mieszkañcy gminy
ubrani w czerwone koszulki pokonali dystans 22 km. Na mecie czeka³y na nich konkursy z nagrodami
i oczywiœcie poczêstunek.
Wi ê c e j z d j ê æ n a s t ro n i e
www.ok.brzeszcze.pl
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Radosne Œwiêto Dzieci Dzieñ Dziecka w Gminie
Pierwszy czerwca jest szczególnym dniem dla wszystkich dzieci,
szczególnym bo obchodz¹ swoje
œwiêto - Dzieñ Dziecka. Dla milusiñskich z terenu gminy Brzeszcze
pracownicy Oœrodka Kultury wraz
z samorz¹dami osiedlowymi przygotowali ciekawe propozycje. Nie
zabrak³o ³akoci, wspólnych zabaw
i wystêpów.
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LKS Skidziñ po raz pierwszy
w swojej historii zagra
w wadowickiej okrêgówce!
Czekali 11 lat
Skidziñ oszala³ ze szczêœcia. Na
kolejkê przed zakoñczeniem rozgrywek oœwiêcimskiej klasy A, podopieczni Jana Sporysza postawili
pieczêæ na awansie do okrêgówki.
W Skidziniu po meczu z Zatorzank¹
szampan la³ siê strumieniami.

Odg³osy Brzeszcz
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Felieton

Wakacyjne wybory
Nadesz³y upragnione wakacje, dlatego warto pomyœleæ o sposobie
spêdzania wolnego czasu. Najlepiej samochód zamieniæ na rower, aby
we wrzeœniu z uœmiechem spojrzeæ w lustro. W wolnych chwilach koniecznie trzeba siêgn¹æ po ciekaw¹ ksi¹¿kê. Dla jednych bêdzie to polska powieœæ obyczajowa Marii Nurowskiej. Inni postawi¹ na sensacjê
w stylu Nory Roberts. Okres wakacji kojarzy siê zazwyczaj z ró¿norodnoœci¹ kolorów, które ka¿dego dnia prezentuje przyroda. Wieczorne
koncerty ptaków i ¿ab oraz blask wschodz¹cego o œwicie s³oñca budz¹
drzemi¹ce w sercach i umys³ach marzenia, odsuniête na dalszy tor ze
wzglêdu na codzienne obowi¹zki. Ekspresji letnich barw towarzyszy
intensywnoœæ prze¿yæ zwi¹zanych z rozwijaniem w³asnych pasji, relaksem, zmian¹ otoczenia i poznawaniem nowych osób oraz miejsc
podczas krótkich wycieczek b¹dŸ d³u¿szych wyjazdów. Co najwa¿niejsze, wiêcej uwagi poœwiêcamy bliskim - rodzinie i przyjacio³om. Nale¿y zadbaæ o bezpieczeñstwo dzieci, uœwiadamiaj¹c je na temat zagro¿eñ czyhaj¹cych w sieci albo o niebezpieczeñstwach towarzysz¹cych
wakacyjnym atrakcjom, koloniom, nowym kontaktom z ludŸmi. Wakacje zachêcaj¹ do podró¿y. Dok¹d zatem jechaæ?
Ostatnio modne sta³y siê wyjazdy za granicê, zw³aszcza do tzw. ciep³ych krajów, gdzie oferowane s¹ ró¿ne formy wypoczynku, pocz¹wszy
od bezczynnego le¿enia na pla¿y po serwowanie du¿ych iloœci jedzenia. Zwiedzanie ograniczono do minimum, nie mówi¹c ju¿ o jakiejkolwiek relacji z mieszkañcami i kultur¹ odwiedzanego pañstwa. Egipt to
niezwykle ciekawy kraj o fascynuj¹cej historii, a wyjazd tam bêdzie
udany, kiedy po powrocie powiemy, ¿e spojrzeliœmy w oczy sfinksa i poczuliœmy oddech przesz³oœci dotykaj¹c kamiennych p³yt w dolinie
faraonów. Interesuj¹cy region turystyczny stanowi bli¿sza nam Skandynawia, choæ nieco dro¿szy. Cennymi zabytkami i wyj¹tkowym krajobrazem wyró¿niaj¹ siê zarówno Szwecja, Norwegia, jak Dania. Wiele
do zaoferowania ma te¿ kraina jezior, Finlandia, obros³a w mnóstwo
plemiennych legend. To jedynie nieliczne z kusz¹cych propozycji, ale
zanim wybierzemy siê poza granice Polski, bli¿ej lub dalej, spróbujmy
doceniæ rodzime walory geograficzne, krajobrazowe i kulturowe.
Przed urlopem nad morzem Adriatyckim nie sposób nie dotkn¹æ
piaszczystej pla¿y Ba³tyku. Wêdruj¹c od pó³nocy, odwiedzaj¹c Trójmiasto, ucz¹c siê historii w Malborku, trzeba nastêpnie odpocz¹æ nad
polskimi jeziorami. Kiedy pod¹¿ymy szlakiem renesansowym od Zamoœcia do Pu³aw, po drodze zagoœcimy w Kazimierzu nad Wis³¹. Wyprawê w Bieszczady ³atwo po³¹czyæ ze zwiedzaniem wspania³ego zamku w £añcucie, gdzie mo¿na podziwiaæ stylowe wnêtrza, park i kolekcjê powozów konnych. D³ugo trzeba by wyliczaæ s³ynne i mniej znane
obiekty turystyczne w naszym kraju, godne polecenia tak¿e obcokrajowcom. Zanim wiêc pochwalimy siê, ¿e wróciliœmy z Tunezji lub planujemy wczasy na Krecie, przyznajmy, jak urocz¹ miejscowoœci¹ jest
choæby niedaleka Por¹bka, a jak¿e malowniczo usytuowana Lanckorona. A jeœli dotychczas nie by³o nam po drodze, aby tam pojechaæ, to
czas najwy¿szy nadrobiæ straty.

Krystyna Rosner

Tu znajdziesz pomoc
Powsta³ serwis powodz.ngo.pl, który s³u¿y wymianie informacji pomiêdzy osobami i instytucjami poszkodowanymi w wyniku majowej powodzi a tymi, którzy mog¹ zaoferowaæ im swoj¹ pomoc. Jest tak¿e narzêdziem
wspieraj¹cym i koordynuj¹cym dzia³ania organizacji pozarz¹dowych na
rzecz powodzian.
Za spraw¹ tego serwisu ka¿dy z nas mo¿e zostaæ wolontariuszem lub
zadeklarowaæ wsparcie (np. rzeczowe lub finansowe). Osoby poszkodowany przez powódŸ mog¹ na stronie www.powodz.ngo.pl zaznaczyæ czego
potrzebuj¹.

(mb)

Podziêkowania
¯ywio³ wody, który w ostatnim czasie dotkliwie ogarn¹³ ca³¹ Polskê, by³ dla wszystkich bolesnym doœwiadczeniem. PowódŸ, oprócz katastrofalnych skutków, pokaza³a równie¿ ogromn¹ determinacjê i zaanga¿owanie wielu s³u¿b oraz osób prywatnych.
Spo³ecznoœæ Wilczkowic, w zwi¹zku z majowymi wydarzeniami,
kieruje wyrazy podziêkowania dla Gminnego Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego oraz wszystkich stra¿aków, za pomoc i zaanga¿owanie w zapobieganiu i usuwaniu skutków powodzi. W wielu przypadkach szybkie dzia³ania pozwoli³y uchroniæ nasz¹ miejscowoœæ od dodatkowych
zniszczeñ.
Jednoczeœnie wyra¿amy s³owa wdziêcznoœci dla Pana Stanis³awa
Balusia oraz Pana Mariusza Pawlusiaka, za okazan¹ ¿yczliwoœæ i bezinteresown¹ pomoc.
Cieszy fakt, ¿e w naszej Gminie s¹ tak wspaniali ludzie, na których
wsparcie zawsze mo¿emy liczyæ.

Mieszkañcy Wilczkowic
W imieniu poszkodowanych w powodzi mieszkañców Jawiszowic
podziêkowanie za zaanga¿owanie w pomoc i ofiarnoœæ sk³adaj¹

So³tys i Rada So³ecka Jawiszowic

2

Odg³osy Brzeszcz

lipiec/sierpieñ 2010

Aktualnoœci
(ci¹g dalszy ze str. 1)
W Szkole Podstawowej w Jawiszowicach z naszej oferty skorzysta³o 2 mieszkañców. Wiêkszoœæ
uda³a siê do rodzin i znajomych. Mieszkañcy czêsto nie dowierzali, ¿e do ich posesji mo¿e dotrzeæ
woda, gdy¿ wspominali rok 1997, jako najwiêksz¹
powódŸ. Z komunikatów, które dociera³y do nas
ze zbiorników wodnych w Gocza³kowicach i Czañcu, nawet w sztabie kryzysowym trudno nam by³o
sobie wyobraziæ, dok¹d woda mo¿e wp³yn¹æ.
Dobrze, ¿e komunikaty o maksymalnej spuszczanej iloœci wód nie zosta³y ostatecznie zrealizowane. Mieszkañcy na terenach zalanych zostawali w swoich domach, boj¹c siê o dobytek. Z tymi
osobami mieliœmy kontakt telefoniczny, b¹dŸ dop³ywali do nich ³odziami druhowie stra¿acy. Ewakuowanych by³o ok. 50 rodzin.
Stra¿ zawodowa nie by³aby w stanie poradziæ sobie z problemem, gdyby nie ochotnicy.
Proszê powiedzieæ ile s³u¿b by³o zaanga¿owanych w niesieniu pomocy mieszkañcom?
Obliczyliœmy, ¿e druhowie stra¿acy z naszych
wszystkich jednostek, czyli OSP Brzeszcze,
Brzeszcze-Bór, Jawiszowice, Przecieszyn, Skidziñ i Zasole, przepracowali w maju 14 487,
a w czerwcu 7 600 godzin. Wspierali nas równie¿
druhowie z Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej z Oœwiêcimia, Soko³owa, Bia³ej Podlaskiej, Jordanowa,
Suchej Beskidzkiej, Kielc, Warszawy, Chrzanowa, druhowie OSP z Bielan, ¿o³nierze z XVII Dywizjonu Wojsk Powietrzno-Szturmowych w Bielsku-Bia³ej i Jednostki Saperskiej z Niska i Przemyœla, funkcjonariusze Stra¿y Miejskiej w Brzeszczach i Komisariatu Policji w Brzeszczach. Dzia³ali równie¿ wolontariusze, zg³aszaj¹c siê do sypania piasku do worków i w³¹czaj¹c siê w pomoc. Wielk¹ rolê odegrali sami mieszkañcy, ratuj¹c swoje posesje, jak i tworz¹c zespo³y dzia³aj¹ce na rzecz swojego so³ectwa, czego przyk³adem by³y m.in. Wilczkowice, Skidziñ i Zasole.
Dziêkujê Wszystkim za otwartoœæ, komunikacjê
i wspó³dzia³anie ze sztabem kryzysowym.
Ile gmina otrzyma³a dotacji dla powodzian?
Czy nadal wnioskuje o kolejne pieni¹dze?
Powo³aliœmy komisjê sk³adaj¹c¹ siê z 7 zespo³ów szacuj¹cych straty, w sk³ad których wchodzili pracownicy urzêdu gminy i pracownicy socjalni. Komisje rozpoczê³y prace w terenie
24.05.2010 r. Sporz¹dzi³y 286 protoko³ów u osób
i rodzin, które ponios³y straty w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych w maju
2010 r. z czego 65 rodzin zrezygnowa³o z ubiegania siê o zasi³ek celowy. Przeprowadzono 221
wywiadów œrodowiskowych. Pierwszy wniosek
(119 pozycji) opiewa³ na kwotê 247.450 z³, zosta³ przes³any do Ma³opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie i zosta³ zweryfikowany
do kwoty 227.800 z³ (ró¿nica wynosi 19.650 z³otych). Drugi wniosek o dotacjê (53 pozycje) opiewa³ na kwotê 56.150 z³, a zosta³ zweryfikowany
na kwotê 42.300 z³. I tutaj sytuacja siê powtórzy³a, bowiem 19 protoko³ów zosta³o zweryfikowanych na kwotê „0” z³ zasi³ku. By³y to równie¿
kwoty zasi³ków wnioskowane poni¿ej 500 z³.
Wyp³ata zasi³ków zweryfikowanych mia³a
miejsce w dniu 10.06.2010 r. na kwotê 42.300 z³.
W stosunku do 16 wniosków bêd¹ wydane decyzje odmowne.
Trzeci wniosek o dotacjê (46 pozycji) opiewa³ na kwotê 54.450 z³, zosta³ zweryfikowany

na kwotê 37.600 z³. W stosunku do 16 protoko³ów komisja sporz¹dzi³a uzupe³nienia protoko³ów
i wniosek zosta³ ponownie wys³any w dniu
16.06.2010 r. do ponownej weryfikacji. Wniosek
opiewa³ na kwotê 11.000 z³. Wyp³ata zasi³ków
na kwotê 37.600 z³ nast¹pi³a w dniu 17.06.2010 r.
W stosunku do 4 wniosków by³y wydane decyzje odmowne, natomiast 3 wnioski zosta³y przes³ane do innych gmin ze wzglêdu na w³aœciwoœæ
miejscow¹ (poszkodowani mieszkaj¹ i s¹ zameldowani na terenie innych miejscowoœci, natomiast
budynki mieszkalne znajduj¹ siê na terenie gminy Brzeszcze).
W dniu 11.06.2010 r. wyst¹piliœmy do MUW
w Krakowie z wnioskiem o dotacjê na wyp³atê
zasi³ków celowych dla osób, które ucierpia³y ponownie w zwi¹zku z drug¹ fal¹ powodziow¹.
Komisja ponownie oszacowa³a straty u 2 mieszkañców Jawiszowic i kopie protoko³ów przes³ano do weryfikacji przez MUW Kraków.
Kolejna forma pomocy dla osób czy rodzin
poszkodowanych w wyniku powodzi to zasi³ki
celowe, które bêd¹ wyp³acane w trybie art. 40 ust.
2 i 3 ustawy o pomocy spo³ecznej, a wiêc z tytu³u
klêski ¿ywio³owej lub ekologicznej. Bêd¹ to zasi³ki na remont lub odbudowê budynków mieszkalnych w kwocie do 20.000 z³ (w³¹cznie). Zasi³ek finansowany z tej dotacji przeznaczony jest
na pokrycie kosztów zakupu materia³ów budowlanych oraz robocizny, jak równie¿ na pokrycie
kosztów niezbêdnego wyposa¿enia budynku stanowi¹cego jego czêœæ, jak np. piec CO. Zarz¹dzeniem Burmistrza zosta³y powo³ane 2 komisje,
które szacuj¹ wartoœæ robót, jakie musz¹ zostaæ
wykonane i wnioskuj¹ o kwotê zasi³ku. Na dzieñ
22.06.2010 r. do Urzêdu Gminy wp³ynê³y 32
wnioski i oœwiadczenia, ¿e wnioskodawcy szacuj¹ swoje straty na kwoty nie przekraczaj¹ce
20.000 z³otych.
Je¿eli wartoœæ remontu lub odbudowy budynku mieszkalnego przekracza kwotê 20.000 z³, to
osobom lub rodzinom przys³uguje pomoc finansowa w kwocie do 100.000 z³. Obowi¹zuj¹ takie
same zasady jak przy zasi³kach do 20.000 z³, czyli
osoba czy rodzina bêdzie mog³a otrzymaæ zasi³ek do 100.000 z³ niezale¿nie od liczby posiadanych lokali czy budynków. Gmina wysy³a do
Wojewody zbiorcze zestawienie uszkodzonych
budynków, a Wojewoda wyznacza rzeczoznawcê, który weryfikuje na miejscu szkody i okreœla
wielkoœæ œrodków finansowych niezbêdnych do
wykonania prac remontowo-budowlanych. Po
otrzymaniu od rzeczoznawcy opinii, gmina wysy³a zbiorczy wniosek równie¿ potwierdzony
przez so³tysa je¿eli dotyczy on so³ectwa, do MUW
Kraków celem weryfikacji. Po zweryfikowaniu
Wojewoda przeka¿e dotacje na wyp³atê zasi³ków.
Bêd¹ one wyp³acane w dwóch transzach po 50
proc. kosztów remontu lub odbudowy dla ka¿dej
rodziny, która równie¿ w okreœlonym terminie
w decyzji o przyznaniu zasi³ku bêdzie siê musia³a rozliczyæ fakturami.
Na dzieñ 22.06.2010 r. do Urzêdu Gminy
wp³ynê³o 17 wniosków na remont budynku mieszkalnego powy¿ej 20.000 z³otych.
Pomoc dla gospodarstw rolnych ma trzy formy pomocy:
- preferencyjne kredyty klêskowe z dop³atami do oprocentowania œrodków ARMR- kredyty
preferencyjne niskooprocentowane 2-4 proc.

- potwierdzenie dzia³ania si³y wy¿szej dla
potrzeb Agencji (dla rolników korzystaj¹cych ze
œrodków Unii Europejskiej)
- pomoc socjalna dla rodzin rolników ubezpieczonych w KRUS (2 tys. - do 5 ha, 4 tys. powy¿ej 5 ha). Na dzieñ 22 czerwca z³o¿onych
zosta³o 50 wniosków.
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej za poœrednictwem Regionalnego Oœrodka Polityki Spo³ecznej w Krakowie wys³a³ 3 rodziny z Jawiszowic
z dzieæmi do 7 roku ¿ycia na wczasy do Juraty.
Przygotowywana jest lista dzieci w wieku
szkolnym dla których bêdzie wyp³acana wyprawka szkolna w kwocie do 1000 z³ na dziecko
przez Gminny Zarz¹d Edukacji, który na podstawie tej listy z³o¿y zapotrzebowanie do Kuratorium Oœwiaty w Krakowie.
Czy Pani apel o pomoc rzeczow¹ i finansow¹ spotka³ siê z du¿ym odzewem?
Tak, bardzo dziêkujê za pomoc rzeczow¹,
któr¹ przekaza³y gminy Alwernia, Jordanów,
Kwacza³a, Osiek, So³ectwo Babice Gminy
Oœwiêcim, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oœwiêcimiu, KWK Brzeszcze - Silesia,
Galeria Niwa w Oœwiêcimiu, PCK Oœwiêcim i PCK
Chrzanów. Zwi¹zek Zawodowy Ratowników
Górniczych KWK Brzeszcze-Silesia, Pracownicy Urzêdu Gminy Brzeszcze, Szkolne Ko³o Wolontariatu przy Gimnazjum nr 1 w Brzeszczach,
Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach, Szko³a Podstawowa w Jawiszowicach, Sklepy Groszek. Dotar³a równie¿ ¿ywnoœæ z Banku ¯ywnoœci. Oœrodek Pomocy Spo³ecznej uruchomi³ punkt pomocy dla powodzian w pomieszczeniu Samorz¹du
nr 1 i tam dociera³y dary od mieszkañców, instytucji, organizacji i od wielu ludzi dobrej woli
spoza naszej gminy. Fundacja Pomocy Spo³ecznej otworzy³a konto dla powodzian, parafie zorganizowa³y zbiórki pieniêdzy dla ludzi pokrzywdzonych przez powódŸ. Ta trudna sytuacja uruchomi³a w ludziach wiele dobra i ogromn¹ chêæ
pomocy, poczucie solidarnoœci i empatii.
Wielka woda ods³oni³a wszystkie s³aboœci wa³ów. Ró¿nica miêdzy „jakoœci¹” wa³ów
w województwie œl¹skim, a ma³opolskim
okaza³a siê bardzo du¿a. Czy w tym zakresie s¹ lub bêd¹ podejmowane dzia³ania
przez samorz¹d?
Po powodzi w 1997 r. Œl¹ski Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych podniós³ wa³y Wis³y
po swojej stronie o ok.1,5 m, natomiast do dzisiaj Ma³opolski Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ
Wodnych nie zrealizowa³ takiej inwestycji po
naszej stronie. Projekt wykonany przez MZMiU
w roku 2008 obejmuje wszystkie obwa³owania
w rejonie Jawiszowic. Pozwolenie na budowê
wydane jest tylko na Trzciniec. Uzyskaliœmy informacje, ¿e w ramach usuwania szkód powodziowych na Janowcu do koñca sierpnia br. zostanie zabudowana wyrwa w lewym wale cofkowym Dankówki . Przewidziana kwota to 3 mln
z³. Zostanie tak¿e uszczelniona podstawa i korpus wa³u do p. Balcarka. Zostanie wydany nakaz na naprawê wa³u lewego cofkowego Dankówki i prawego Wis³y do lewego cofkowego
Dankówki, bez nadbudowy. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zosta³y zabezpieczone œrodki w wysokoœci 5 mln z³ na realizacjê obwa³owañ na Trzciñcu w Jawiszowicach.

Odg³osy Brzeszcz

(ci¹g dalszy na str. 6)
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Aktualnoœci

Og³oszenia o przetargach
Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 261 poz. 2603 z póŸniejszymi zmianami),
Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 14
wrzeœnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na
zbycie nieruchomoœci ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207
poz. 2108 ), Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci
stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Brzeszcze, zatwierdzonego Zarz¹dzeniem Burmistrza
Brzeszcz nr 38/2005 z dnia 30 wrzeœnia 2005 r.
oraz uchwa³y Nr XIX/217/08 Rady Miejskiej
w Brzeszczach z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie sprzeda¿y w drodze przetargu ustnego czêœci nieruchomoœci niezabudowanej po³o¿onej
w Brzeszczach przy ul. Piekarskiej
Burmistrz Brzeszcz og³asza trzeci przetarg
ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej
przez Starostwo Powiatowe w Oœwiêcimiu numerem dzia³ki pgr 1505/78 o powierzchni
16 199 m2, po³o¿onej w Brzeszczach przy ul.
Piekarskiej, zapisanej w ksiêdze wieczystej
KR1E/00044654/3 prowadzonej w S¹dzie
Rejonowym, Wydzia³ V Ksi¹g Wieczystych

w Oœwiêcimiu, stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy
Brzeszcze.
Nieruchomoœæ gruntowa nie jest obci¹¿ona
prawem osób trzecich.
1. W obowi¹zuj¹cym, miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Brzeszcze nieruchomoœæ gruntowa, bêd¹ca
przedmiotem przetargu po³o¿ona jest w obszarze us³ugowo-przemys³owym, oznaczonym symbolem B.107.UP. oraz w terenie górniczym
„Brzeszcze IV”.
2. Na nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem
przetargu zostanie ustanowiona nieodp³atna s³u¿ebnoœæ gruntowa w postaci przechodu i przejazdu pasem szerokoœci 5 m wzd³u¿ granicy dzia³ki
pgr 1505/51, stanowi¹ca dojazd do dzia³ki pgr
1505/73.
3. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu
26 sierpnia 2010 r. o godzinie 10.00 w budynku
Urzêdu Gminy w Brzeszczach, ul. Koœcielna 4,
pokój 127.
4. Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi
567 990,00 z³.
5. Wadium: 56 799,00 z³.
6. Wylicytowana cena nabycia nieruchomoœci zostanie powiêkszona o 22% VAT.
7. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest
wp³acenie wadium najpóŸniej do dnia 20 sierpnia 2010 r. przelewem na konto Urzêdu Gminy
w Brzeszczach:

Og³oszenia o przetargach
Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 261 poz. 2603 z póŸniejszymi zmianami),
Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 14
wrzeœnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207
poz. 2108 ), Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowañ na zbycie nieruchomoœci
stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Brzeszcze, zatwierdzonego Zarz¹dzeniem Burmistrza
Brzeszcz nr 38/2005 z dnia 30 wrzeœnia 2005 r.
oraz uchwa³y Nr XLVII/434/2002 z dnia 27
sierpnia 2002 r. w sprawie sprzeda¿y w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomoœci po³o¿onej w Brzeszczach przy ulicy Piekarskiej - dzia³ka numer 1505/73 i ustanowienia s³u¿ebnoœci na gruncie stanowi¹cym w³asnoœæ Gminy Brzeszcze
Burmistrz Brzeszcz og³asza trzeci przetarg
ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez
Starostwo Powiatowe w Oœwiêcimiu numerem
dzia³ki pgr 1505/73 o powierzchni 2 582 m2,
po³o¿onej w Brzeszczach przy ul. Piekarskiej,
zapisanej w ksiêdze wieczystej KR1E/00044654/
3 prowadzonej w S¹dzie Rejonowym, Wydzia³
V Ksi¹g Wieczystych w Oœwiêcimiu, stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Brzeszcze.
Nieruchomoœæ gruntowa nie jest obci¹¿ona
prawem osób trzecich.
1. W obowi¹zuj¹cym, miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego Gminy
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Brzeszcze nieruchomoœæ gruntowa, bêd¹ca przedmiotem przetargu po³o¿ona jest w obszarze us³ugowo-przemys³owym, oznaczonym symbolem
B.107.UP. oraz w terenie górniczym „Brzeszcze IV”.
2. Dojazd do nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem przetargu odbywaæ siê bêdzie przez dzia³kê pgr 1505/78, na której ustanowiona zostanie
nieodp³atna s³u¿ebnoœæ gruntowa w postaci przechodu i przejazdu pasem szerokoœci 5 m wzd³u¿
granicy dzia³ki pgr 1505/51.
3. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu
26 sierpnia 2010 r. o godzinie 10.00 w budynku
Urzêdu Gminy w Brzeszczach, ul. Koœcielna 4,
pokój 127.
4. Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi
90 540,00 z³.
5. Wadium: 9 054,00 z³.
6. Wylicytowana cena nabycia nieruchomoœci zostanie powiêkszona o 22% VAT.
7. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest
wp³acenie wadium najpóŸniej do dnia 20 sierpnia 2010 r. przelewem na konto Urzêdu Gminy
w Brzeszczach:
BS O/Brzeszcze 44844610162002007523740005
(za wp³atê wadium, uwa¿a siê wp³yw pieniêdzy
na konto Urzêdu Gminy w Brzeszczach), lub gotówk¹ w kasie Urzêdu Gminy w Brzeszczach.
Wniesione wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie póŸniej ni¿ przed up³ywem
3 dni od dnia zamkniêcia lub odwo³ania przetargu, za wyj¹tkiem uczestnika, który przetarg wygra, a wp³acone przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomoœci.
Wylicytowana kwota musi zostaæ wp³acona przez
nabywcê przed zawarciem aktu notarialnego.

lipiec/sierpieñ 2010

BS O/Brzeszcze 44844610162002007523740005
(za wp³atê wadium, uwa¿a siê wp³yw pieniêdzy
na konto Urzêdu Gminy w Brzeszczach), lub gotówk¹ w kasie Urzêdu Gminy w Brzeszczach.
Wniesione wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie póŸniej ni¿ przed up³ywem
3 dni od dnia zamkniêcia lub odwo³ania przetargu, za wyj¹tkiem uczestnika, który przetarg wygra, a wp³acone przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomoœci.
Wylicytowana kwota musi zostaæ wp³acona przez
nabywcê przed zawarciem aktu notarialnego.
W przypadku uchylenia siê osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Gminy Brzeszcze.
Wszystkie koszty zwi¹zane z przeniesieniem
prawa w³asnoœci nieruchomoœci ponosi nabywca. Nabycie nieruchomoœci przez cudzoziemców
wymaga zezwolenia wydanego przez Ministra
Spraw Wewnêtrznych w drodze decyzji administracyjnej za zgod¹ Ministra Obrony Narodowej.
Szczegó³owe informacje na temat przetargu,
regulaminu przeprowadzania przetargu oraz nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem przetargu mo¿na uzyskaæ w Wydziale Mienia Komunalnego
Urzêdu Gminy w Brzeszczach ul. Koœcielna 4,
telefon (0-32) 7728570, 7728571.
Gmina Brzeszcze zastrzega sobie prawo uniewa¿nienia przetargu bez podawania przyczyny.
Wywieszono w dniu 17.06.2010r.
W przypadku uchylenia siê osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Gminy Brzeszcze.
Wszystkie koszty zwi¹zane z przeniesieniem
prawa w³asnoœci nieruchomoœci ponosi nabywca. Nabycie nieruchomoœci przez cudzoziemców
wymaga zezwolenia wydanego przez Ministra
Spraw Wewnêtrznych w drodze decyzji administracyjnej za zgod¹ Ministra Obrony Narodowej.
Szczegó³owe informacje na temat przetargu,
regulaminu przeprowadzania przetargu oraz nieruchomoœci bêd¹cej przedmiotem przetargu mo¿na uzyskaæ w Wydziale Mienia Komunalnego
Urzêdu Gminy w Brzeszczach ul. Koœcielna 4,
telefon (0-32) 7728570, 7728571.
Gmina Brzeszcze zastrzega sobie prawo uniewa¿nienia przetargu bez podawania przyczyny.
Wywieszono w dniu 17.06.2010 r.

Dofinansowanie dla
OSP Bór
Sejmik Województwa Ma³opolskiego podj¹³
uchwa³ê w sprawie udzielenia dotacji dla gmin
na realizacjê prac budowlano - remontowych
w remizach stra¿ackich z terenu województwa
ma³opolskiego.
- W tym roku nasza gmina otrzyma³a dofinansowanie na realizacjê inwestycji „Wykonanie
remontu pomieszczeñ w budynku u¿ytkowanym
przez Stowarzyszenie - Ochotnicza Stra¿ Po¿arna Brzeszcze- Bór” - informuje Teresa Jankowska, burmistrz Brzeszcz.
Warto przypomnieæ, ¿e w ubieg³ym roku dotacjê otrzyma³o Stowarzyszenie - Ochotnicza
Stra¿ Po¿arna w Jawiszowicach.

(mb)

Aktualnoœci

Regulamin Konkurs u fotograficznego
Szanowni Pañstwo,
Zapraszamy do udzia³u w konkursie fotograficznym „Gmina Brzeszcze Nasza Ma³a Ojczyzna to przestrzeñ, któr¹ kszta³tujemy”, który zosta³ zaproponowany w zwi¹zku z obchodami 20 lat
dzia³alnoœci samorz¹du gminnego i 10-lecia
funkcjonowania budynku Urzêdu Gminy przy
ul. Koœcielnej 4.
Konkurs fotograficzny jest skierowany do
wszystkich Mieszkañców, poniewa¿ w ten sposób mo¿emy spojrzeæ na zmiany przestrzeni, które zadzia³y siê dziêki aktywnoœci Mieszkañców,
zg³aszanych przez nich potrzeb oraz realizowanych przedsiêwziêæ.

Danuta Socha
Prezes Stowarzyszenia
Wspólnota Samorz¹dowa
Regulamin Konkursu fotograficznego
„Gmina Brzeszcze - Nasza Ma³a Ojczyzna
- to przestrzeñ, któr¹ kszta³tujemy”
1. Celem projektu jest:
- promowanie Gminy Brzeszcze i ukazywanie jej w sposób ciekawy i oryginalny
- pokazanie mo¿liwoœci wp³ywania na otaczaj¹cy nas œwiat i œrodowisko poprzez zaanga¿owanie siê mieszkañców, instytucji, organizacji i samorz¹du gminnego,
- zwiêkszenie wiedzy mieszkañców na temat przestrzeni gminy i jej zmian w ci¹gu 20 lat
dzia³alnoœci samorz¹du gminnego,
- zmobilizowanie mieszkañców do obiektywnego spojrzenia na przestrzeñ wokó³,
- pog³êbienie wiedzy spo³ecznoœci gminy
Brzeszcze o lokalnej kulturze, architekturze,
sztuce i tradycji,

Informacja
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego Placówka Terenowa w Oœwiêcimiu og³asza konkurs w zakresie BHP pt.: „Bezpieczna
praca w gospodarstwie rolnym”.
W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ czytelnicy, którzy s¹ ubezpieczonymi w KRUS PT
Oœwiêcimiu rolnikami lub domownikami. Dla
uczestników konkursu przygotowano 7 pytañ i trzy
warianty odpowiedzi, z których tylko jeden jest
prawid³owy.
Termin nadsy³ania odpowiedzi up³ywa 30
paŸdziernika br. Spoœród prawid³owych odpowiedzi w drodze losowania zostanie wy³onionych
trzech laureatów, dla których ufundowane zostan¹
atrakcyjne nagrody.
Odpowiedzi nale¿y przesy³aæ na adres: Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego - Placówka Terenowa w Oœwiêcimiu, ul. Chopina 4,
32-600 Oœwiêcim, z dopiskiem KONKURS BHP.
Pytania konkursowe oraz broszury nt. BHP
mo¿na pobraæ na stanowisku informacyjnym
w siedzibie Placówki Terenowej KRUS w Oœwiêcimiu. Na kuponach konkursowych nale¿y wpi-

- pokazanie jak ludzie organizuj¹c siê i dzia³aj¹c na rzecz okreœlonej wspólnoty zmieniaj¹
swoje œrodowisko, poprawiaj¹ warunki ¿ycia
i pracy, potrafi¹ mobilizowaæ innych wokó³ wytyczonych celów, ale tak¿e w³¹czaj¹ siê w dzia³alnoœæ na rzecz lokalnych spo³ecznoœci.
2. Przedmiotem fotografii powinny
byæ krajobrazy, architektura i urokliwe miejsca
Gminy Brzeszcze. Zdjêcia nadsy³ane do konkursu mog¹ przedstawiaæ ludzi, lokalne inicjatywy i projekty, domy, mosty, ulice, ca³e grupy
architektoniczne lub dowolne obiekty pod warunkiem, ¿e znajduj¹ siê one w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze. Mo¿na wykorzystaæ zdjêcia pokazuj¹ce zmianê tych
miejsc w ostatnich 20 latach.
3. Fotografie mog¹ byæ zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe, czarno-bia³e i w sepii, wydrukowane na papierze fotograficznym
w formacie 10x15 cm, maksymalnie 13x18 cm,
oraz bezwarunkowo w postaci elektronicznej
na p³ycie CD, zapisane lub zeskanowane w jak
najwiêkszej rozdzielczoœci. Fotografie zg³oszone do konkursu nie bêd¹ zwracane i pozostan¹ w zbiorach Stowarzyszenia i Urzêdu
Gminy w Brzeszczach.
4. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Wspólnota Samorz¹dowa, 32-620 Brzeszcze, ul. Kosynierów 20/23.
5. Do koperty zaadresowanej na Organizatora z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” nale¿y w³o¿yæ oznaczon¹ pracê (prace), która zawieraæ bêdzie w œrodku informacje z nastêpuj¹cymi danymi, identyfikuj¹cymi autora: imiê, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon, wykaz nades³anych prac z opisem takim
samym jak na ka¿dym ze zdjêæ oraz nastêpuj¹c¹,
podpisan¹ klauzul¹: „Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego „Gmina Brzeszcze - Nasza Ma³a Ojczyzna - to przesaæ imiê i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr
telefonu kontaktowego.
Uroczyste podsumowanie konkursu odbêdzie siê w siedzibie Placówki Terenowej KRUS
w Oœwiêcimiu.
Dane osobowe uczestników konkursu bêd¹
gromadzone i przetwarzane przez KRUS zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.
926 z póŸn. zm.).
Pytania konkursowe:
1. Barwa bezpieczeñstwa os³ony elementów
obracaj¹cych siê stwarzaj¹cych potencjalne zagro¿enie jest:
a/ czerwona,
b/ ¿ó³ta,
c/ ukoœne pasy bia³o-czerwone.
2. Szerokoœæ pojazdu rolniczego poruszaj¹cego siê po drogach publicznych nie mo¿e przekraczaæ:
a/ 2,55 m,
b/ 3,0 m,
c/ 3,2 m.
3. Œrodki ochrony I i II klasy toksycznoœci
powinny byæ przechowywane:

strzeñ, któr¹ kszta³tujemy” w celach wynikaj¹cych z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr
133, poz. 883 z póŸniejszymi zmianami). Poprzez wys³anie zdjêæ na Konkurs nieodp³atnie
przenoszê na Organizatora prawo do wykorzystania fotografii w publikacjach oraz stronach internetowych Organizatora i Urz¹d
Gminy w Brzeszczach. Udzia³ w konkursie jest
jednoznaczny z nieodp³atnym udzieleniem prawa do nieodp³atnego wykorzystywania prac
w nastêpuj¹cych polach eksploatacji: druku
w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym
nak³adzie, u¿ywania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleñ, nadaj¹cych siê do rozpowszechniania w ramach dzia³alnoœci Stowarzyszenia WSPÓLNOTA SAMORZ¥DOWA
i Urzêdu Gminy oraz promocji projektu.
6. Termin dostarczenia prac fotograficznych up³ywa 30 sierpnia 2010 r. o godz. 15.00.
Prace nale¿y dostarczyæ na adres: Stowarzyszenie Wspólnota Samorz¹dowa, 32-620
Brzeszcze, ul. Kosynierów 20/23.
7. Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi 11 listopada 2010 r.
8. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie WSPÓLNOTA SAMORZ¥DOWA, ul.
Kosynierów 20/23, 32-620 Brzeszcze
9. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografuj¹cych.
10. Ka¿dy z autorów mo¿e nades³aæ do 6
fotografii.
11. Oceny zdjêæ dokona jury powo³ane
przez organizatora. Decyzje jury s¹ ostateczne.
12. Wszyscy laureaci zostan¹ powiadomieni o werdykcie jury.
13. Nagrodzone prace zostan¹ zaprezentowane na wystawie w Urzêdzie Gminy w Brzeszczach oraz w Odg³osach Brzeszcz.
14. Organizator przewiduje 1 nagrodê
g³ówn¹ rzeczow¹ oraz 2 równorzêdne rzeczowe nagrody dodatkowe.
a/ w ogólnym zamykanym magazynie w szafie,
b/ w specjalnym pomieszczeniu,
c/ w specjalnym pomieszczeniu w zamykanej szafie.
4. Dopuszczalny ciê¿ar przenoszony jednorazowo przez doros³ego mê¿czyznê wynosi:
a/ 25 kg,
b/ 50 kg,
c/ 60 kg.
5. Szczeble w drabinach winny byæ zamocowane w odstêpach oko³o:
a/ 25 cm,
b/ 30 cm,
c/ 35 cm.
6. Pomieszczenia gospodarcze dla zwierz¹t
powinny byæ gruntownie czyszczone, bielone
i odka¿ane œwie¿o gaszonym wapnem:
a/ na wiosnê,
b/ jesieni¹,
c/ dwukrotnie w ci¹gu roku.
7. Progi w oborze s¹ dopuszczalne, o ile nie
s¹ wy¿sze ni¿:
a/ 5 cm,
b/ 10 cm,
c/ w ogóle nie s¹ dopuszczalne.

Odg³osy Brzeszcz
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Aktualnoœci
(ci¹g dalszy ze str. 3)
Zadanie bêdzie realizowane w latach 2010-2011.
MZMiUW przystêpuje do opracowania geologiczno-hydrologicznego i naprawy uszkodzeñ
wa³ów Wis³y na ul. Pszczyñskiej. Zadanie to
bêdzie realizowane w bie¿¹cym roku. Na JaŸniku MZMiUW przyst¹pi do uzupe³nieñ obwa³owañ na potoku Farackim.
Coraz g³oœniej mówi siê o potrzebie reaktywacji Spó³ki Wodnej w naszej gminie. Przez
niedro¿ne rowy, cieki i potoki wiele domostw
znalaz³o siê pod wod¹?
Wiele posesji zosta³o w³aœnie w ten sposób
podtopionych. Zaprzestaliœmy jako mieszkañcy,
ale równie¿ jako instytucje wykonywania prac
konserwacyjnych na rowach przydro¿nych i melioracyjnych. Czêsto rowy s³u¿¹ niestety do wysypywania œmieci, popio³u i skoszonej trawy, co
powoduje zamulenia i blokadê odp³ywu wody.
Wielu mieszkañców nie mo¿e pogodziæ siê z faktem, ¿e zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem za
dro¿noœæ rowu odpowiada w³aœciciel, przez którego posesjê rów przechodzi. Potrzebne jest systemowe myœlenie w tym zakresie, a wiêc, gdyby powsta³a spó³ka wodna, ka¿dy w³aœciciel,
równie¿ gmina, powiat czy województwo p³aciliby sk³adkê na pielêgnacjê rowów.
A szkody górnicze? One równie¿ przyczyniaj¹ siê do zachwiania bezpieczeñstwa przeciwpowodziowego gminy.
Pomimo, ¿e opad deszczu by³ ponadnormatywny, wiele niecek bezodp³ywowych na terenie naszej gminy wymaga od Kopalni Wêgla Kamiennego Brzeszcze-Silesia przeanalizowania
zlewni, czêsto zaprojektowania nowych przepompowni, b¹dŸ zmodernizowania dotychczasowych. Potrzebne s¹ rozwi¹zania dotycz¹ce odwodnienia du¿ych obszarów, zw³aszcza tzw. starych Brzeszcz.
Niepokoi równie¿ stan rowów bêd¹cych
w zarz¹dzaniu Zak³adu Zagospodarowania Mienia w Woli, które spowodowa³y problemy m.in.
w Przecieszynie i Brzeszczach.
Co gmina mo¿e jako samorz¹d zrobiæ dla
bezpieczeñstwa przeciwpowodziowego mieszkañców gminy?
Burmistrz Brzeszcz wystosowa³ pisma do
Nadleœnictwa Andrychów w sprawie odprowadzenia wód z lasu w rejonie ul. Klonowej, Zak³adu
Zagospodarowania Mienia w Woli w sprawie
udro¿nienia rowu F17 w Przecieszynie i innych bêd¹cych w ich zarz¹dzie, Zarz¹du Urzêdu Marsza³kowskiego w Krakowie o potrzebie
natychmiastowego wykonania wa³ów w Jawiszowicach, wzmocnienia brzegów So³y i szybkiego okreœlenia w³aœciciela Potoku Ró¿anego, Starostwa Powiatowego w Oœwiêcimiu
w sprawie wszczêcia postêpowania w sprawie
warunków gospodarowania wodami na stawach paciorkowych w Wilczkowicach i Rajsku, Wojewody Ma³opolskiego w sprawie
zwiêkszenia dofinansowania na prowadzenie
akcji przeciwpowodziowej i sfinansowania
oprysków przeciw komarom, Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie usuniêcia zadrzewieñ i zakrzewieñ w miêdzywalu Ma³ej Wis³y.

Rozmawia³a:
Katarzyna Wituœ
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Podziêkowania
Szanowni Pañstwo,
Sk³adam serdeczne podziêkowania za aktywny udzia³ w akcji przeciwpowodziowej prowadzonej w maju i czerwcu 2010 r. w Gminie
Brzeszcze.
Pañstwa praca, zaanga¿owanie i pomoc pomog³y sztabowi kryzysowemu, stra¿akom, ¿o³nierzom oraz innym s³u¿bom nios¹cym pomoc
poszkodowanym, w sprawnym prowadzeniu
akcji przeciwpowodziowej.
Dziêkujê Wszystkim, którzy okazali pomoc
finansow¹ i rzeczow¹ mieszkañcom naszej gminy poszkodowanym przez tegoroczn¹ powódŸ.
Sk³adam podziêkowania:
- Gminnemu Zespo³owi Zarz¹dzania Kryzysowego
- Druhom Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
z Brzeszcz, Brzeszcz-Boru, Jawiszowic, Przecieszyna, Skidzinia, Zasola
- Druhom Pañstwowych Stra¿y Po¿arnych
z Oœwiêcimia, Soko³owa, Bia³ej Podlaskiej, Jordanowa, Suchej Beskidzkiej, Kielc, Warszawy,
Chrzanowa
- Druhom OSP z Bielan
- Panu Komendantowi Krzysztofowi Tokarzowi
i Funkcjonariuszom Stra¿y Miejskiej w Brzeszczach
- Panu Komendantowi Miros³awowi Semikowi i Funkcjonariuszom Komisariatu Policji
w Brzeszczach
- ¯o³nierzom z XVII Dywizjonu Wojsk Powietrzno-Szturmowych w Bielsku-Bia³ej i Jednostki Saperskiej z Niska i Przemyœla
- Pani dyrektor El¿biecie Krzak i Pracownikom
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Brzeszczach
- Panu Prezesowi Miros³awowi Gibas i Pracownikom Agencji Komunalnej Sp. z o.o. w Brzeszczach
- Panu Prezesowi Krzysztofowi Zalwowskiemu
i Pracownikom Rejonowego Przedsiêbiorstwa
Wodoci¹gów i Kanalizacji w Tychach
- Panu Stanis³awowi Balusiowi, POLWOOD
- Panu Tomaszowi Król
- Panu Miros³awowi Gajdzie
- Panu Rafa³owi Korczykowi
- Panu Krzysztofowi Dadak
- Ksiê¿om proboszczom, parafianom i zespo³om charytatywnym Parafii œw. Marcina w Jawiszowicach, œw. Urbana w Brzeszczach, Matki Bo¿ej
Bolesnej w Jawiszowicach-Brzeszczach,
- Pani dyrektor Bo¿enie Sobociñskiej i Pracownikom Gminnego Zarz¹du Edukacji
- Paniom dyrektorkom i pracownikom sto³ówek
gminnych przedszkoli, szkó³ podstawowych, gimnazjów, zespo³ów przedszkolno-gimnazjalnych
- Panu dyrektorowi Markowi Szczepankowi
i Pracownikom NZOZ „Vita”
- Pañstwu Dorocie i Mariuszowi Pawlusiakom,
Delicje
- Panu Józefowi Górka, Firma Transportowa,
Oœwiêcim
- Pani prezes Kazimierze Ko³odziejczyk i Cz³onkiniom Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Brzeszczach
- Panu Prezesowi Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Brzeszczach Kazimierzowi Maœlance
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- Pani dyrektor Oœrodka Kultury Ma³gorzacie
Wójcik i pracownikom hali sportowej
- Panu Jeremiemu Nieœpielakowi, Hotel Babel
- Pani prezes Danucie Zalwowskiej i Pracownikom Fundacji Pomocy Spo³ecznej w Brzeszczach
- Panu prezesowi Kó³ka Rolniczego w Brzeszczach W³adys³awowi Senkowskiemu
- Panu Dyrektorowi Kopalni Wêgla Kamiennego Brzeszcze-Silesia Kazimierzowi Grzechnikowi
- Przewodnicz¹cemu Rady Miejskiej Kazimierzowi Senkowskiemu z radnymi, szczególnie panom Wies³awowi Grzywie, W³adys³awowi Zawadzkiemu, Krzysztofowi Bieleninowi ze Skidzinia, Krzysztofowi Bieleninowi z Brzeszcz, Wies³awowi Albin, W³adys³awowi Senkowskiemu
i pani Annie Rusin
- So³tysom i przewodnicz¹cy samorz¹dów osiedlowych, szczególnie panom Krzysztofowi Bieleninowi (SO nr 3), Stanis³awowi Sajdakowi (Jawiszowice), Jerzemu Krawczykowi (Skidziñ)
i pani Zofii Wójcik (Zasole)
- Mieszkañcom terenów zalanych, szczególnie
z Wilczkowic
- Panu prezesowi Henrykowi Narasowi i cz³onkom Towarzystwa Wêdkarskiego „Sazan”
- Oœwiêcimskiemu Towarzystwu Sportowemu
w Oœwiêcimiu,
- Wolontariuszom.
Dziêkujê za dary rzeczowe dla naszych mieszkañców Gminom: Jordanów, Kwacza³a, Osiek,
So³ectwu Babice gmina Oœwiêcim, Powiatowemu, Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie
w Oœwiêcimiu, KWK Brzeszcze-Silesia, Zwi¹zkowi Zawodowemu Ratowników Górniczych
KWK Brzeszcze-Silesia, Pracownikom Urzêdu
Gminy Brzeszcze, Szkolnemu Ko³u Wolontariatu
przy Gimnazjum nr 1 w Brzeszczach, Gimnazjum
nr 2 w Brzeszczach, Szkole Podstawowej w Jawiszowicach, Galerii Niwa w Oœwiêcimiu, PCK
Oœwiêcim i PCK Chrzanów. Mieszkañcy otrzymali równie¿ dary z Banku ¯ywnoœci.
Wszystkim Pañstwu za pracê, okazane wsparcie i pomoc z serca dziêkujê.

Teresa Jankowska
Burmistrz Brzeszcz

Medale
Weterani sportu z Brzeszcz wziêli udzia³
w Mistrzostwach Polski Lekkoatletyki w Toruniu. Z wyjazdu wrócili z licznymi medalami.
Podczas Mistrzostw Polski w Lekkoatletyce
czterech cz³onków Stowarzyszenia Weteranów LA
„Master” zdoby³o medale. Miros³aw Baraniak
w rzucie oszczepem oraz w trójskoku by³ najlepszy i przywióz³ dwa z³ote medale. Podobnie Dariusz Merta, który w pchniêciu kul¹ uzyska³ z³oto, a w rzucie dyskiem srebro. Andrzej Maliszewski stan¹³ na podium za rzut dyskiem (z³oto),
a Krzysztof Badera wystartowa³ w biegach na 10
i na 5 km. W tym pierwszym linie mety min¹³ jako
drugi, a na krótszym dystansie jako trzeci.
- To by³ dla nas ma³y sprawdzian przed lipcowymi Mistrzostwami Europy na Wêgrzech - mówi
Krzysztof Badera.

(mb)

G³os czytelników

Czas oczekiwania

stwu. Nie b¹dŸmy ³atwowierni”. I to przes³anie
jest dla nas bardzo wa¿ne, po wakacjach na scenê
politycznej walki o w³adzê samorz¹dow¹ w województwach, powiatach i gminach wkrocz¹ nowi
i starzy aktorzy, lokalni gracze, którzy zaoferuj¹
nam œwietlan¹ przysz³oœæ, bo oni wiedz¹ co zrobiæ, ale to praktycznie wiemy wszyscy. Nas interesowaæ musi odpowiedŸ na pytanie jak to zrobiæ. Wszystkiego zrobiæ siê nie da, wiele trzeba
zostawiæ m³odemu pokoleniu, niech oni tworz¹
now¹ rzeczywistoœæ dla siebie, oczywiœcie z nasz¹
pomoc¹.
Problemy dnia dzisiejszego musimy rozwi¹zaæ jednak my przez naszych przedstawicieli,
którym jesieni¹ powierzymy we w³adanie nasz¹
gminê, powiat i województwo.
Zanim to zrobimy, musimy odpowiedzieæ
sobie na pytanie dlaczego programy wyborcze
koalicji rz¹dz¹cej gmin¹ nie zosta³y zrealizowane. Co zrobiono, aby realizowaæ zadania kanalizacyjne, co z popraw¹ istniej¹cych i budow¹
nowych ci¹gów komunikacyjnych, co z odwodnieniem niecek bezodp³ywowych, co z rewitalizacj¹ starych osiedli górniczych, co z infrastruktur¹ sportow¹, gdzie obiecywany „Orlik”?
Jak bêdzie wygl¹da³a organizacja oœwiaty w naszej gminie - obiecywano rozszerzenie, a finalnie podjêto próbê redukcji, czy tu trzeba szukaæ oszczêdnoœci?

Miasto jest estetyzowane, ale to zas³uga
wspólnot mieszkaniowych i zarz¹dzaj¹cych osiedlami administratorów.
Problemów do rozwi¹zania jest du¿o, aby je
rozwi¹zaæ trzeba je wskazaæ i szukaæ œrodków finansowych, bez których mo¿emy tylko pogadaæ.
Nasza bogata zad³u¿ona gmina podobno ze
wzglêdu na „bogactwo” nie mo¿e uzyska programowych dotacji unijnych. To dziwne, ¿e nasi czy
na pewno, czy biedniejsi s¹siedzi: gminy Che³mek, Kêty, Zator uzyska³y po kilkadziesi¹t milionów. To od nich, je¿eli nie potrafimy pisaæ programów lub szukaæ wsparcia, powinniœmy siê
uczyæ. Oni na pewno wykorzystali „swoich” w zarz¹dzie województwa i pos³ów, to wsparcie podobno nie decyduje, a oni jednak dostali i rozwi¹zuj¹ problemy z infrastruktur¹ ekologiczn¹.
Ponarzeka³em, ale z pe³n¹ œwiadomoœci¹
wk³adam ten kijek w mrowisko, licz¹c na konstruktywn¹ dyskusjê o przysz³oœci gminy.
Wiem, ¿e nie wszyscy s¹ zainteresowani bezpoœredni¹ i twórcz¹ dyskusj¹, jak zawsze czêœæ „mêdrców” ukryje siê w internetow¹ anonimowoœæ i bêdzie k¹saæ, to ludzie mniejsi od komarów, bo one
przed uk¹szeniem „przedstawiaj¹ siê” bzyczeniem.
I tym ostrze¿eniem przed komarami koñczê,
¿ycz¹c wszystkim udanych wakacji z odrobin¹
refleksji i wyrozumia³oœci dla myœl¹cych inaczej.

Projekty zrealizowane i wspó³realizowane przez
Oœrodek Kultury w Brzeszczach cz. I

oraz Oœrodek Kultury w Brzeszczach. Nieformalna grupa Dreamers, w której sk³ad wchodzili:
Piotr Kruszyñski, Jacek Bielenin, Fabiola Switalla-Korczyk, £ukasz Widuch, Dominik Hulbój
oraz Agnieszka Bosak stworzy³a d³ugofalowy
projekt, który wp³yn¹³ na poprawê oferty kulturalnej skierowanej do m³odych ludzi w gminie.
Projekt powi¹zany by³ z otwarciem i rozpoczêciem funkcjonowania klubu m³odzie¿owego Piwnica w Oœrodku Kultury.
6. W 2007 r. pozyskano 23 200 z³ z dotacji
Sieci Kin Studyjnych na dzia³alnoœæ Kina Wis³a:
- Ferie - kosmiczna edukacja
- Festiwal Filmów Górskich - promocja sportów
ekstremalnych po³¹czona z pokazami filmów amatorskich i profesjonalnych o tematyce wspinaczkowej
- Festiwal Filmów Podró¿niczych - prezentacje filmów dokumentalnych i fabularnych o tematyce podró¿niczej, spotkania z podró¿nikami autorami filmów
- M³odzie¿owa Akademia Filmowa - projekt
przeznaczony dla m³odzie¿y szkó³ podstawowych,
gimnazjalnych i œrednich. Celem edukacyjnym jest
dostarczenie uczestnikom podstawowej wiedzy
o sztuce filmowej i wspó³czesnej literaturze. Prelekcje, które odbywaj¹ siê przed projekcjami filmu maj¹ na celu przygotowaæ m³odych ludzi
do krytycznego odbioru wytworów wspó³czesnej
kultury. Tematy prelekcji obejmuj¹ ró¿ne obszary
wiedzy: wiedzê o kulturze polskiej, kulturze audiowizualnej i filmowej. Maj¹c na uwadze program nauczania, wyk³ady bêd¹ osadzone w kontekœcie lektur oraz bêd¹ obejmowaæ metodyczne
formy nauczania
- Rytmiczne Warsztaty Taneczne
- Warsztaty z animacj¹, których celem jest
umo¿liwienie najm³odszym kinomanom poznania
etapów tworzenia filmu animowanego. Warsztaty
s¹ adresowane dla dzieci w wieku 7 -10 lat ze szkó³
podstawowych gminy Brzeszcze
- Promocja Kina i Sieci

„To prawda, ¿e Polacy nie s¹
krwio¿erczy, ale te¿ s¹ w mierzeniu
razów szczególnie pedantyczni.
Wiêc atakuj¹c komunizm, atakuj¹
najbli¿szego sojusznika albo s¹siada, bo tak jest naj³atwiej. Najlepiej
powiesiæ ch³opaka z w³asnej wsi,
który ma tê zaletê, ¿e jest blisko
i w dodatku jeszcze biega do tej samej dziewczyny.”
/Józef Tischner/
Jesteœmy po jednej wielkiej, ale w miarê politycznie poprawnej walce o prezydenturê Rzeczypospolitej. Jest to zas³uga s³abych scenariuszy pisanych przez „elity intelektualne” wiod¹cych partii
politycznych i aktorów (kandydatów), którzy próbowali wyjœæ z przypisanych im szufladek z wyj¹tkiem lidera lewicy, który mia³ problemy z wyhamowaniem, bardzo nieudolnie.
Najtrafniej kampaniê prezydenck¹ oceni³ biskup Tadeusz Pieronek. „Kandydaci, nadymani
nagrzanym powietrzem wyborczym, dochodz¹ do
rozmiarów kolosów unosz¹cych siê na bilbordach
niby zwiastuni wspania³ej przysz³oœci, któr¹ obiecuj¹, a której w polityce przez siebie prowadzonej nigdy nie potrafili nawet przybli¿yæ spo³eczeñ-

1. (2005-2006) - „Szum we wsi” - wspólny
projekt Stowarzyszenia na rzecz Gminy Brzeszcze BRZOST i Oœrodka Kultury. Ca³kowity koszt
projektu: 7045 z³ w tym dotacja z Fundacji Kronenberga: 2795 z³. Zainspirowa³y nas nadchodz¹ce
liczne jubileusze miejscowych organizacji i instytucji. U³o¿one w spójny cykl, sta³y siê przyczynkiem do dalszych dzia³añ i badañ historycznych.
Zespo³y robocze opracowa³y tematy (hist. szkolnictwa, hist. kopalni, itd.) W wydarzeniach artystycznych i edukacyjnych w ramach projektu
wziê³o udzia³ kilkuset mieszkañców gminy. Jako
pok³osie projektu zrodzi³ siê lokalny produkt. Jawiszowice zyska³y pieczêæ z wizerunkiem pawia
jako logo wsi, która stanowi element strategii marketingowej, a doroczny konkurs i kiermasz zagoœci³y w kalendarzu sta³ych wydarzeñ w gminie.
Projekt zamknê³a multimedialna wystawa poruszaj¹ca wszystkie zmys³y widzów. Jej autorami
byli sami mieszkañcy
2. „Pod-projekt” ten pod has³em „Stañmy razem w Kó³ku, niech nas zobacz¹! - Organizacja
interaktywnej wystawy wieñcz¹cej ca³oroczne
wspólne dzia³ania na rzecz rozwoju wsi.” (listopad
2006 r.) otrzyma³ dofinansowanie ze œrodków woj.
ma³opolskiego w konkursie „Mecenat Ma³opolski”.
(Wartoœæ projektu: 12330 w tym 5000 z³ - dotacja).
Zadanie polega³o na zorganizowaniu multimedialnej wystawy, która zrealizowana zosta³a we wnêtrzu oraz w plenerze (przestrzeñ publiczna w centrum wsi, historyczna kolebka osady). Na wystawê
z³o¿y³y siê materia³y oraz pami¹tki z historii so³ectwa Jawiszowice, gromadzone w ramach ca³orocznego projektu kulturalno-spo³ecznego pod has³em
„Szum we Wsi”. W pracach nad wystaw¹ uczestniczyli cz³onkowie wszystkich organizacji i instytucji
(18 podmiotów), które bra³y udzia³ w projekcie.

3. „W domu Andersena” (2 edycje 20052007), dotacja z Fund. Batorego, ok. 15 000 z³.
Projekt realizowany wspólnie przez Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Dzieci Niepe³nosprawnych
OLIMP oraz Oœrodek Kultury. Celem by³o zaktywizowanie mieszkañców Brzeszcz, borykaj¹cych
siê z problemami niepe³nosprawnoœci. Staraliœmy
siê u³atwiæ m³odzie¿y i dzieciom niepe³nosprawnym dostêp do zajêæ, które by³yby uzupe³nieniem
terapii, a jednoczeœnie mi³ym sposobem na spêdzenie wolnego czasu. Spotykaliœmy siê 2 razy
w miesi¹cu w 7 sekcjach: m.in. przyrodniczej, teatralnej, plastycznej, komputerowej oraz na imprezach jednorazowych. Efekty zaprezentowano
podczas Gminnego Forum „M³odzie¿ - Przysz³oœæ
- Integracja” oraz na pikniku.
4. 2006 r. - Inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Projekt pomyœlany g³ównie z myœl¹
o seniorach mieszkaj¹cych w naszej gminie. Przejœcie na emeryturê wi¹¿e siê z uczuciem osamotnienia oraz spadku presti¿u w œrodowisku. Na zajêciach UTW udowadniamy, ¿e ludzie starsi maj¹
olbrzymie mo¿liwoœci rozwoju. Proponujemy
wyk³ady specjalistów z ró¿nych dziedzin nauki
oraz zajêcia warsztatowe (j. angielski, informatyka). Podczas przygotowañ do realizacji kolejnego roku akademickiego okaza³o siê, ¿e wœród s³uchaczy s¹ tak¿e m³odsi s³uchacze pe³ni pasji i chêci
poznawania œwiata. Wychodz¹c naprzeciw ich
oczekiwaniom zmieniono nazwê projektu na „Uniwersytet Ka¿dego Wieku”
5. 2007 r.„Tam samo, ale nie To samo” - projekt skierowany do m³odzie¿y z gminy Brzeszcze, dofinansowany ze œrodków europejskiego
Programu „M³odzie¿ w Dzia³aniu” w kwocie 6
277.90 euro oko³o 23 406.00 z³. Projekt zosta³ zainicjowany przez nieformaln¹ grupê Dreamers

Józef Stolarczyk
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Uroczysty jubileusz
Dalsza czêœæ uroczystoœci odby³a siê w budynku Gimnazjum. Przyby³ych goœci witali
uczniowie, przypinaj¹c ka¿demu plakietkê z napisem: „Jubileusz nadania imienia Gimnazjum
nr 1”. Na plakietce nie zabrak³o te¿ biedronki,
bo o ksiêdzu czêsto mówiono Jan
od Biedronki. W sali gimnastycznej - wype³nionej po brzegi uczniami, pracownikami szko³y, zaproszonymi goœæmi, wœród których
by³a Teresa Jankowska, burmistrz
Brzeszcz i Bo¿ena Sobociñska,
dyrektor gminnego Zarz¹du Edukacji w Brzeszczach - rozpoczêto
oficjaln¹ czêœæ uroczystoœci.
Dyrektor placówki, Urszula
Nocoñ, przywita³a goœci i opowiedzia³a historiê nadania imienia,
kontaktów z ks. Janem i pracy, jak¹
nauczyciele i katecheci musieli
wykonaæ. Wspomina³a te¿ wyjazDyrektor Gimnazjum Urszula Nocoñ przybli¿y³a historiê nadania imienia dy do Warszawy oraz spotkania
szkole
z ksiêdzem. Ciep³o mówi³a o nim,
o tym, jakim by³ pogodnym cz³owiekiem i jakie
Pierwszego czerwca uczniowie, ich rodzice,
mia³ podejœcie do m³odzie¿y.
nauczyciele, pracownicy administracyjni GimnaTego dnia nie zabrak³o ¿yczeñ sk³adanych na
zjum nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi im. ks.
rêce dyrektora od przedstawicieli w³adz, rodziJana Twardowskiego w Brzeszczach uczcili jubiców uczniów, po przedstawicieli zaprzyjaŸnioleusz 10-lecia nadania szkole imienia. Podczas
nych placówek nosz¹cych imiê ksiêdza. Jubilemszy œw. ks. Miros³aw Kareta w kazaniu zapyta³:
usz ubarwi³y wystêpy artystyczne uczniów oraz
„Po co obchodziæ jubileusz?”. Zgromadzeni us³ygórniczej orkiestry.
szeli: „Po to by siê cieszyæ i pamiêtaæ”.
Spo³ecznoœæ Gimnazjum nr 1 obchodzi³a
jubileusz 10-lecia nadania szkole imienia ks.
Jana Twardowskiego. Na tê okazjê przygotowano uroczyst¹ akademiê, poprzedzon¹ nabo¿eñstwem w koœciele pw. œw. Urbana.

(mb)

Uczniowie finaliœci
22 czerwca 2010 r., na sesji Rady Miejskiej
w Brzeszczach, najlepsi spoœród uczniów szkó³
podstawowych i gimnazjów z Gminy Brzeszcze, zostali uhonorowani dyplomami gratulacyjnymi za wybitne osi¹gniêcia w nauce oraz
liczne sukcesy w konkursach i olimpiadach
a tak¿e wzorow¹ postawê uczniowsk¹. Gratulacje odebrali z r¹k Burmistrz Brzeszcz, Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej i dyrektor Gminnego Zarz¹du Edukacji.

Uczniowie nagrodzeni:
1. Rafa³ G¹sior - uczeñ Szko³y Podstawowej
nr 1 z oddzia³ami integracyjnymi im. St. Staszica
w Brzeszczach - laureat ogólnopolskiego konkursu ENGLISH FLIER - nauczyciel prowadz¹cy
Pan Przemys³aw Nycz
- laureat ogólnopolskiego konkursu wiedzy
o II wojnie œwiatowej - nauczyciel prowadz¹cy
Pani Katarzyna Studencka
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2. Anna Jarek - uczennica Szko³y Podstawowej nr 2 im. M. Kopernika w Brzeszczach
- zdobywczyni I miejsca w wojewódzkim
konkursie recytatorskim - nauczyciel prowadz¹cy Pani Cecylia Apryas
- laureatka miêdzynarodowego konkursu plastycznego „Nieustanna gonitwa za s³oñcem w ogrodach impresjonistów” - nauczyciel prowadz¹cy
Pani Irena Chrapek-Kurczab
- aktywna w dzia³alnoœci samorz¹du uczniowskiego oraz M³odzie¿owego
Parlamentu Gminy Brzeszcze
3. Maciej Wato³a - uczeñ
Gimnazjum nr 1 z oddzia³ami
integracyjnymi im. Ks. J. Twardowskiego w Brzeszczach
- laureat ogólnopolskiej
olimpiady matematycznej OLIMPUS - nauczyciel prowadz¹cy
Dorota D³ugosz
- finalista wojewódzkiego
konkursu chemicznego - nauczyciel prowadz¹cy Gra¿yna
Plewniak
- finalista wojewódzkiego
konkursu matematycznego - nauczyciel prowadz¹cy Dorota D³ugosz
4. Konrad Zemlik - uczeñ Gimnazjum nr 1
z oddzia³ami integracyjnymi im. Ks. J. Twardowskiego w Brzeszczach - laureat ogólnopolskiej
olimpiady matematycznej OLIMPUS - nauczyciel prowadz¹cy Leokadia Malec
5. Aleksandra Mika - uczennica Gimnazjum
nr 1 z oddzia³ami integracyjnymi im. Ks. J. Twar-
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Gdzie weterani
spotykaj¹ m³odych
Co wyró¿nia Rock Reggae Festival od innych podobnych wydarzeñ muzycznych?
W ci¹gu minionych piêciu edycji RRF,
w Brzeszczach grali muzycy, którzy tworzyli
polsk¹ scenê niezale¿n¹ w latach 80. ubieg³ego
wieku. Ka¿dego roku organizatorzy zapraszali do
Brzeszcz, któr¹œ z legend tamtego okresu. Tradycja ta bêdzie kontynuowana podczas tegorocznej,
VI edycji festiwalu.
Gwiazd¹ edycji 2006 by³a Armia z Tomaszem
Budzyñskim, wokalist¹ m.in. jeszcze takich zespo³ów jak Siekiera czy 2Tm2,3. Rok póŸniej goœciliœmy w Brzeszczach Brygadê Kryzys z Robertem
Brylewskim (m.in. Izrael, Kryzys, Armia), Tomaszem
Lipiñskim (Tilt) i Paw³em „Kelnerem” Rozwadowskim (Izrael, Deuter), muzykami, których zas³ugi dla
rozwoju polskiej muzyki rockowej s¹ nie do przecenienia. Zreszt¹, jak siê póŸniej okaza³o, by³ to ostatni
koncert reaktywowanej Brygady Kryzys. Dla Roberta
Brylewskiego i Kelnera nie by³a to jednak ostania
wizyta w Brzeszczach. Podczas kolejnej edycji festiwalu wyst¹pili z zespo³em Izrael, pionierami polskiego reggae, którzy wrócili z nowym materia³em
i do koncertowania po latach nieobecnoœci. Z Izraelem wyst¹pi³ te¿ Darek Maleo Malejonek, który
w tym roku na RRF zagra ze swoim Meleo Reggae
Rockers. Inn¹ gwiazd¹ edycji 2008 by³ Dezerter,
legenda krajowego punk-rocka. A w tym roku niew¹tpliw¹ gratk¹ bêdzie wystêp zespo³u Variete,
wspó³twórców nurtu nowej fali z lat 80.
Od trzeciej edycji festiwalowi towarzyszy
konkursowy przegl¹d m³odych kapel - RRF Support. To znakomita okazja dla m³odych muzyków
do zaprezentowania siê szerszej publicznoœci. Do
tej pory w konkursie wyst¹pi³o ok. 30 kapel stawiaj¹cych swoje pierwsze kroki. I trzeba przyznaæ, ¿e dla niektórych koncert w Brzeszczach
by³ wstêpem do zdobycia licznego ju¿ grona fanów. Zwyciêzcy edycji 2007 i 2008 - zespo³y
Pajujo i StarGuardMuffin, to kapele z wyrobion¹
ju¿ mark¹ na polskiej scenie reggae, koncertuj¹ce na najwa¿niejszych festiwalach w kraju.
Tak wiêc tak¿e w tym roku starsi fani bêd¹
mogli sobie przypomnieæ swoich idoli, zaœ m³odsi
bêd¹ mieli po raz kolejny znakomit¹ okazjê do
muzycznej edukacji.

Jacek Bielenin

dowskiego w Brzeszczach - laureatka ogólnopolskiej olimpiady matematycznej OLIMPUS - nauczyciel prowadz¹cy Leokadia Malec

Bo¿ena Sobociñska

IX Zlot M³odych Ekologów
IX Zlot M³odych Ekologów
mia³ odbyæ siê 13 maja br. Deszczowa pogoda w tym dniu spowodowa³a, ¿e termin wyznaczono na
22 czerwca kiedy by³a piêkna, s³oneczna pogoda. Has³o tegorocznego z³otu brzmia³o: „Poznajemy
walory przyrodnicze okolicy
So³y”.
15 dru¿yn ze szkó³ podstawowych i gimnazjalnych (150 uczniów)
pokonywa³o trasê d³ugoœci oko³o 3
km wzd³u¿ lewego brzegu So³y. Pocz¹tek by³ przy moœcie ³êckim, dalej trasa wiod³a ko³o Gruszki, obok
Oœrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego w Skidziniu i po prawej

stronie Stawu Górnego. Meta odby³a
siê nad stawami Towarzystwa Wêdkarskiego w Wilczkowicach. Na
mecie odby³y siê dru¿ynowe konkursy sprawnoœciowe, ³owienie ryb,
rzuty do celu, przeci¹ganie liny. Najlepszym dru¿ynom wrêczono puchary i dyplomy. Tradycyjnie dla
ka¿dego uczestnika przygotowano
kie³baski, dro¿d¿ówki oraz ciep³e
i zimne napoje.

Najlepsze wyniki w kategorii:
Szkó³ podstawowych
I m. - dru¿yna „Zielone ¯abki”
SP nr 2 w Brzeszczach
II m. - dru¿yna „Pasikoniki” SP
nr 1 w Brzeszczach
III m. - dru¿yna „Biedronki” SP
Skidziñ

Szkó³ gimnazjalnych
I m. - dru¿yna „Lemury” Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach
II m. - dru¿yna „Stonki” Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach
III m. - dru¿yna „Rosiczki”
Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach

Zlot organizuje Stowarzyszenie
Ekologiczne „Bios” przy wspó³udziale Agencji Komunalnej, Oœrodka Kultury i Gminnego Zarz¹du
Edukacji.

Rodzinna Majówka
W czerwcu na boisku Szko³y Podstawowej nr 2 w Brzeszczach zorganizowano rodzinn¹
majówkê pod has³em „Sportowa Rodzina Formê Trzyma”.
Tego dnia w ró¿nych konkurencjach sportowych bawili siê znakomicie nie tylko uczniowie tej
placówki.

liœmy podczas majówki - dodaje
W³osiak.
Ka¿de stanowisko obs³ugiwali
nauczyciele ze SP nr 2. Dzieci bardzo chêtnie uczestniczy³y w licznych sprawnoœciowych zadaniach.
Jak podkreœla Wojciech Œwitak,
przewodnicz¹cy Samorz¹du Osiedlowego nr 2, w nagrodê otrzymywa³y ró¿ne zabawki i s³odycze.
Podczas majówki wybrano logo
Stowarzyszenia Przyjació³ „Dwójki”. Uczniowie wczeœniej wykonali
ciekawe prace plastyczne, które dyrektor placówki wraz z Teres¹ Jankowsk¹, burmistrzem Brzeszcz nagradza³y. Zwyciêzc¹ w tym konkur-

Stowarzyszenie Przyjació³
„Dwójki” wraz z partnerami: Rad¹
Rodziców, Samorz¹dami Osiedlowymi nr 2 i 8, Oœrodkiem Kultury
oraz Grup¹ „Charytatywni” zorganizowali imprezê „Sportowa Rodzina Formê Trzyma”. Pierwotnie mia³a odbyæ siê w maju, lecz
ze wzglêdu na pogodê postanowiono zmieniæ termin
na 9 czerwca. W zwi¹zku ze
zmian¹ terminu przedsiêwziêcia, majówka przekszta³ci³a siê po czêœci w imprezê z okazji Dnia Dziecka.
- Jako Stowarzyszenie
pozyskaliœmy dotacjê z Urzêdu Gminy - mówi Barbara
W³osiak, dyrektor SP nr 2.
- Dziêki temu mogliœmy zaproponowaæ dzieciom ciekaw¹ formê spêdzenia czasu wolnego. Dodatkowo
szukaj¹c partnerów do projektu bardziej zintegrowa- Na Rodzinnej Majówce ka¿dy dobrze siê bawi³
liœmy œrodowisko lokalne.
sie okaza³a siê Oliwia Sambak,
Podczas majówki dzieci i m³ouczennica klasy IV c.
dzie¿ próbowa³a swych si³ w ró¿Ciekawym dodatkiem imprezy
nych sportowych konkurencjach.
by³a kawiarenka „Witaminka”,
Rywalizowano w wieloboju lekkogdzie degustowano zdrowe produkatletycznym: skakano w dal, na skaty. Nie zabrak³o bananów, jab³ek czy
kance czy pokonywano slalom kozielonej sa³aty, bo jak mo¿na by³o
z³uj¹c pi³k¹ do kosza.
przeczytaæ na plakacie kawiarenki:
- Czêœæ z dotacji przeznaczyli„Kto chce zdrowo siê od¿ywiaæ je
œmy na zakup sprzêtu sportowego,
owoce i warzywa”.
jak pi³ki, tunel, p³otki czy rakietki
Mariola Bartel
do badmintona, który wykorzysta-

Podziêkowania
Zarz¹d Stowarzyszenia Ekologicznego „Bios” Gminy Brzeszcze sk³ada podziêkowania za pomoc w organizacji zlotu: Prezesowi i pracownikom
Agencji Komunalnej, dyrektor i pracownikom Oœrodka Kultury, dyrektor
Gminnego Zarz¹du Edukacji.
Dziêkujemy równie¿: prezesowi Towarzystwa Wêdkarskiego „Sandacz”,
prezesowi Ko³a nr 121 Brzeszcze Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego, prezes „Spo³em” PSS Górnik w Brzeszczach, prezesowi Spó³ki Pastwiskowej
w Brzeszczach.

BIOS

Sukcesy Mateusza
Mateusz £ysoñ jest uczniem Szko³y Podstawowej w Jawiszowicach.
Mimo g³êbokiego niedos³uchu i niedowidzenia jest wybitnie uzdolniony
plastycznie.
Mateusz od kilku lat uczy siê malarstwa pod kierunkiem Ewy Hat³as,
oœwiêcimskiej malarki. Jego prace s¹ zauwa¿ane, wyró¿niane i nagradzane
w licznych konkursach. Ostatnie najwa¿niejsze sukcesy ucznia SP w Jawiszowicach to nagroda w I Ma³opolskim Konkursie Plastycznym „Spotkania
- podró¿e Jana Paw³a II” oraz wyró¿nienie w X Jubileuszowym Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym i Plastycznym „Œwiêtym byæ - Ró¿ne drogi do œwiêtoœci”.
Mateuszowi (na fot. poni¿ej) gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów.

(I.B.)
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Czwarty zabytkowy Dzwon Ziemi Oœwiêcimskiej
z rekwizycji ostatniej wojny powraca do Bestwiny cz. I
Rekwizycja i zabór dzwonów koœcielnych
jako Dóbr Kultury i Dzie³ Sztuki, zarazem
wartoœci religijnych, dodatkowo jak to praktykowano w czasie drugiej wojny œwiatowej selekcja dzwonów zabytkowych przy wielkich
piecach Hamburga i kwalifikowanie ich na
wartoœciowe i niewartoœciowe lub wa¿ne i niewa¿ne historycznie, uzale¿nione od opinii
ludzkiego upodobania, by wspomniane dzie³o Kultury unicestwiæ - to szczytowy przejaw hipokryzji i barbarzyñstwa do jakiego
móg³ dorosn¹æ cz³owiek czasów nowo¿ytnych. Dodajmy, ¿e przy tym dzia³aniu nale¿a³o zabytkowy dzwon, rêkami cz³owieka
rozbiæ na kawa³ki by mo¿na by³o go ³atwiej
przetopiæ w odpowiednim piecu dla uzyskania odpowiedniego surowca dla zniszczenia
drugiego cz³owieka.
W czasie w³asnych poszukiwañ dotycz¹cych dzwonów brzeszczañskich, zarekwirowanych z kaplicy w Górze, mo¿na by³o równie¿
natrafiæ w archiwach œl¹skich na dokumenty
dotycz¹ce dzwonów z s¹siednich koœcio³ów
Ziemi Oœwiêcimskiej. W póŸniejszych poszukiwaniach, mo¿na by³o tak¿e ustaliæ ich numery rekwizycyjne, które daj¹ podstawê przy
identyfikacji dzwonu w archiwum niemieckim
dla jego odnalezienia.
Tu dla Bestwiny natrafiono na dokument
pt. „Meldebogen für Bronzeglocken”, czyli arkusz meldunkowy Dzwonu koœcio³a w Bestwinie wypisywany przez ówczesnego proboszcza ks. R¹czkê oraz drugi jego list skierowany do konserwatora niemieckiego we Wroc³awiu w dniu 24 lutego 1942 roku, w którym ks.
R¹czka prosi o zachowanie Dzwonu z 1504
roku, jak uzasadnia w liœcie pisanym rêcznie
w jêzyku niemieckim „jako najstarszego pomnika tutejszego koœcio³a, przynajmniej ten
dzwon zachowaæ” / wenigstens diese Glocke
zu erhalten /, „a gdyby to by³o mo¿liwe, tak¿e
drugi dzwon z 1663 tak¿e zachowaæ” /wenn
es möglich wäre auch die Glocke zu erhalten /.
Trzeci dokument to krótki list z Wroc³awia,
odpowiedŸ w którym konserwator wroc³awski
czêœciowo przychyla siê do proœby ks. R¹czki, bowiem dzwon z 1504 roku uznaje „tymczasowo za dzwon do dzwonienia”, natomiast
uwa¿a, ¿e nie ma mo¿liwoœci podobnego zaliczenia odnoœnie dzwonu drugiego z 1663 roku.
/verbleibt die Glocke aus dem Jahre 1504 als
vorläufige Läuteglocke. Die Glocke Nr 2/
1663/ als Läuteglocke zu erhalten ist
unmöglich/.
W czerwcu 2006 roku mo¿na by³o przekazaæ Pani Prezes Stowarzyszenia Mi³oœników
Ziemi Bestwiñskiej powy¿sze dokumenty. Na
spotkaniu krakowskim, omówiæ szczegó³y
dotycz¹ce starañ jego odzyskania. Pozyska-
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nie z niemieckiej instytucji urzêdowej dokumentu dla dzwonu zarekwirowanego, jest tu
wa¿nym punktem wyjœcia. Z tym wi¹¿e siê na
ogó³ równie¿ mo¿liwoœæ otrzymania informacji o aktualnym miejscu jego u¿ytkowania,
obecnym posiadaczu do którego trafi³ w bardzo z³o¿onym czasie powojennych stosunków
europejskich.
W wyniku powy¿szego, Pani Prezes
Owczarzowa mog³a ju¿ 21 czerwca 2006
roku wyst¹piæ do Germanisches Glockenarchiv przy Muzeum Narodowym w Norymberdze z proœb¹ o pozyskanie przez Towarzystwo Bestwiñskie odnoœnych dokumentów zarekwirowanych dzwonów z ich parafii. By³ to pierwszy krok dla podjêcia w³asnych starañ jego odzyskania. Jak by³o do
przewidzenia, pani Prezes otrzymuje ju¿ w nastêpnym miesi¹cu z Norymbergii ca³¹ dokumentacjê wykonan¹ w Hamburgu przywiezionych tam dzwonów Bestwiñskich
³¹cznie z ich fotografiami. Aktualnie chodzi o dzwon starszy, Bestwin Kr. Bielitz
Oberschlesien. Dzwon œrednicy 97 cm, wysokoœci 99 cm, wagi 580 kg i co tu szczególnie wa¿ne z inskrypcj¹ w minusku³ach
gotyckich - .o.rex.glorie,veni,cum.pace.ihesus.cristus,maria, i.n.r.i.a.d.1504.
Poszczególne s³owa poprzedzielane charakterystycznymi rozdzielnikami w postaci kwadraciku wyd³u¿onego w osi naro¿y.
Szczególnie wa¿n¹ jest tu informacja, ¿e
dzwon 25-2-375C znajduje siê aktualnie
w koœciele parafialnym w Mitterfirmiansreut, Diecezji Passau w Bawarii. Koœció³
w Mitterfirmiansreut pod wezwaniem Narodzenia Pañskiego ³¹czy dwie ma³e miejscowoœci s¹siednie znajduj¹ce siê w górskim terenie na pó³nocny wschód od Passau w tzw. Böhmenwald - Czeskim Lesie
nad obecn¹ granic¹ niemiecko-czesk¹. Tu,
w 1830 r., po d³ugich staraniach zaczêto budowê obecnego koœcio³a z miejscowego kamienia, któr¹ ukoñczono po drugiej wojnie.
Gdy tu trafi³ w 1952 roku dzwon Bestwiñski z Hamburga, zamurowano go w prostok¹tnej niskiej wie¿y z w¹skimi okienkami,
nie bior¹c wcale pod uwagê jakichkolwiek
jego przenosin w przysz³oœci.
Otrzymana z Norymbergii informacja
o istnieniu tego dzwonu wzbudzi³a w Towarzystwie Ziemi Bestwiñskiej, jak i ca³ej
parafii, wielk¹ radoœæ. Za³¹czona jego fotografia pozwala³a na w³asne oczy zobaczyæ ten dzwon oraz uwierzyæ w jego istnienie. W tej sytuacji Towarzystwo Bestwiñskie bez d³u¿szego zastanowienia ju¿
16 sierpnia 2006 roku zwróci³o siê do proboszcza parafii Mitterfirmiansreut, infor-
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muj¹c z kolei o swoim zabytkowym dzwonie, który znajduje siê w jego koœciele. W tekœcie listu zaznaczono, ¿e dzwon ten jest najstarszym zabytkiem historycznym koœcio³a
Bestwiñskiego i dlatego Towarzystwu bardzo
zale¿y na jego odzyskaniu. W za³¹czeniu dodano dokumenty otrzymane z Niemieckiego
Archiwum Dzwonów w Norymberdze.
List koñczy serdecznymi pozdrowieniami
i podpisuje Prezes Towarzystwa Waleria
Owczarzowa.
W przeciwieñstwie do Norymbergii, w Mitterfirmiansreut list ten zapewne przyjêty zosta³ z mieszanymi uczuciami, o czym pozwala³o wnioskowaæ wielomiesiêczne milczenie,
zakoñczone ca³kowitym brakiem odpowiedzi,
która nadesz³a dopiero w grudniu, nie od proboszcza Mitterfirmiansreut, lecz z wikariatu
generalnego Kurii Biskupiej w Passau. W liœcie wikariusz generalny ks. pra³at dr Metzl
wyjaœnia aktualny stan sprawy. Oprócz wzglêdów formalnych, przedstawia trudnoœci z tym
zwi¹zane. Zdjêcie i wymontowanie dzwonu
bêdzie wymaga³o poszerzenia otworu okiennego w œcianie wie¿y. Zwrócono siê w tej sprawie do odnoœnej firmy dla zrobienia kosztorysu. Podobnie z dzwonem, porozumiano siê
z odlewni¹ dzwonów w Perner co do odlewu
nowego, identycznej wielkoœci. Ks. Pra³at dodaje, ¿e jest mo¿liwym zawarcie przez parafiê posiadaj¹c¹ dzwon z parafi¹, z której zosta³ zarekwirowany umowy w znanej formule, u¿yczenia dzwonu na czas nieograniczony, zatwierdzonej przez Ordynariat Biskupi
oraz ministerstwo spraw wewnêtrznych. List
koñczy najwa¿niejsze tu oœwiadczenie, z którego wynika, ¿e Ordynariat Biskupi w Passau pozytywnie ocenia sprawê powrotu tego
dzwonu. Z przyjacielskimi pozdrowieniami
podpisuje pra³at dr Klaus Metzl Wikariusz
Generalny.
W zaistnia³ej mo¿liwoœci powrotu i sprowadzenia dzwonu 25-2-375C zabranego przez
niemieck¹ rekwizycjê w 1941 roku w Towarzystwie Mi³oœników Ziemi Bestwiñskiej ul.
Koœcielna 57, 43-512 w Bestwinie, powo³ana
zosta³a 18 lipca 2008 roku grupa inicjatywna
dla koordynowania ca³oœci spraw zwi¹zanych
z przebiegiem jego odzyskania. W ramach tej
grupy utworzono Kapitu³ê, do której poproszono licz¹ce sie osoby miejscowe jak i spoza
Bestwiny. Jak zaznaczono w liœcie proskrypcyjnym „Dzwon ten ma dla Parafii Bestwiñskiej wielk¹ historyczn¹ wartoœæ, pochodzi
z 1504 roku, wpisany zosta³ w 1934 roku na
listê Dziedzictwa Narodowego Ministerstwa
Kultury i Sztuki Rzeczypospolitej Polskiej.”

prof. Kazimierz Bielenin

Porady

Fizjoterapeuta Janusz Bassara radzi
Dziœ przybli¿ê spotykane u dzieci i m³odzie¿y b³êdy budowy
i wady postawy. Powstaj¹ one w okresie
ich rozwoju fizycznego, a tendencja ich nasilania siê ma niew¹tpliwie zwi¹zek z warunkami ¿ycia, odrabiania
lekcji, zabawy. Mam tu na myœli nawykowe
przyjmowanie okreœlonych pozycji.
Krêgos³up w swojej budowie posiada tzw.
fizjologiczne krzywizny. Patrz¹c na cz³owieka
z boku, wygiêcie do przodu to lordoza znajduj¹ca siê w odcinku szyjnym i lêdŸwiowym, wygiêcie do ty³u to kifoza znajduj¹ca siê w odcinku piersiowym i krzy¿owym. Krzywizny te pe³ni¹ jedn¹ z trzech funkcji krêgos³upa: obok podporowo-zaczepnej dla miêœni i ochronnej dla
rdzenia krêgowego, jeszcze amortyzuj¹c¹ dla
ca³ego cia³a.
Do najczêstszych wad postawy zaliczamy:
plecy p³askie, wklês³e, wklês³o-okr¹g³e, skoliozê
(boczne skrzywienie krêgos³upa - bsk).
Plecy p³askie
Wada ta charakteryzuje siê
sp³aszczeniem lub brakiem fizjologicznych wygiêæ krêgos³upa. Brak
owych krzywizn skutkuje wypadniêciem funkcji amortyzuj¹cej krêgos³upa. Poszczególne elementy
krêgos³upa ulegaj¹ przeci¹¿eniu,
w konsekwencji czego dochodzi do
zmian zwyrodnieniowych. Istnieje
sk³onnoœæ do powstawania bocznych skrzywieñ krêgos³upa wskutek
nawykowego przyjmowania pozycji
tzw. sk³onu japoñskiego czy czêstej
i d³ugotrwa³ej jeŸdzie na rowerze
górskim. Prowadzi to do wygiêcia
krêgos³upa lêdŸwiowego do ty³u,
rozci¹gniêcia a zarazem os³abienia
miêœni tego odcinka, skróceniu natomiast ulegaj¹ miêœnie brzucha,
powoduj¹c ty³ozgiêcie miednicy.
Plecy p³askie
Zalecenia profilaktyczne:
- podczas odrabiania lekcji - krêgos³up podparty w odcinku lêdŸwiowym, oba ³okcie na
biurku
- bawi¹c siê na pod³odze (graj¹c w gry, rysuj¹c itp.), przyjmujemy pozycjê sfinksa - le¿ymy
na brzuchu, podpieraj¹c siê na przedramionach
- kilka razy w ci¹gu dnia przyjmujemy pozycjê na plecach z pod³o¿on¹, zwiniêt¹ ma³¹ poduszk¹ pod odcinkiem lêdŸwiowym i zwiniêtym
rêcznikiem pod szyjnym
- kupuj¹c rower, zwróæmy uwagê, aby sylwetka na nim przyjêta, nie pog³êbia³a wady
- p³ywajmy tylko kraulem i tzw. strza³k¹
- unikajmy podskoków takich, jak przy koszykówce, skakance, skoku w dal itp.
- grajmy w siatkówkê, ale tylko tzw. pla¿ow¹,
- unikajmy siadu prostego - nogi wyprostowane

Plecy wklês³e
Istota wady polega na pog³êbionym wygiêciu krêgos³upa w odcinku lêdŸwiowym do przodu - pog³êbiona lordoza. Plecy wklês³e podobnie, jak ka¿da inna wada, mog¹ byæ wrodzone
lub nabyte. Wadzie towarzyszy os³abienie miêœni brzucha, poœladkowych, kulszowo-goleniowych ( zginaj¹ nogê w kolanie).
Natomiast nadmiernie napiête s¹
miêœnie zginaj¹ce staw biodrowy,
miêœnie grzbietu w odcinku lêdŸwiowym - analogicznie, jak
w ³uku, im krótsza ciêciwa tym
³uk bardziej wygiêty.
Zalecenia profilaktyczne:
- siedz¹c na krzeœle przy odrabianiu lekcji dociskajmy odcinek lêdŸwiowy do oparcia; w tym
celu trzymamy stopy na podwy¿szeniu - ma³ym krzese³ku
- przyjmujmy czêsto pozycjê
sk³onu japoñskiego, np. kiedy
rysujemy czy bawimy siê na
pod³odze
- starajmy siê czêsto jeŸdziæ
na rowerze
- p³ywajmy stylem klasycznym, ¿abk¹
- unikajmy, a wrêcz nie upra- Plecy wklês³e
wiajmy w ogóle gimnastyki artystycznej, akrobatyki, tañca wymuszaj¹cego odchyleñ do ty³u;
w ¿adnym wypadu nie wolno wykonywaæ tzw.
mostka
Plecy okr¹g³o-wklês³e
Cech¹ charakterystyczn¹
tej wady jest pog³êbienie wygiêcie odcinka lêdŸwiowego
do przodu i piersiowego do
ty³u. Przyczyn¹ jej powstawania jest przodopochylenie miednicy, co powoduje
plecy wklês³e w odcinku lêdŸwiowym, konsekwencj¹
których, przy odpowiednich
bodŸcach, jest tworzenie siê
pleców okr¹g³ych w odcinku piersiowym. Owym bodŸcem jest np. luŸno zawieszony plecak na plecach, który Ÿle zawieszony plecak
zamiast przylegaæ do piersiowego odcinka krêgos³upa przylega do lêdŸwiowego. Dziecko chc¹c nie chc¹c poci¹ga oba ramiona do przodu garbi¹c siê, tworz¹c i utrwalaj¹c plecy okr¹g³e.
Zalecenia profilaktyczne:
- odpowiednie zawieszony, dopasowany plecak; kupuj¹c plecak nie sugerujmy siê iloœci¹ kieszonek, kolorem, ale odpowiednim jego usztywnieniem. Ciê¿ar roz³o¿y siê wtedy na wszystkie
krêgi, osiowo na miednicê nie powoduj¹c jej przodopochylenia,
- stosowanie zaleceñ z wczeœniej opisanych
wad

Skolioza
Skolioza, czyli boczne
skrzywienie krêgos³upa
(bsk) jest wad¹ najbardziej
skomplikowan¹ z punktu
widzenia jej powstawania,
leczenia oraz konsekwencji
jej zaniedbania.
Bsk jest odchyleniem Zaawansowana
skolioza
od osi anatomicznej ca³ego
krêgos³upa lub jego odcinka w p³aszczyŸnie czo³owej, czyli patrz¹c na dziecko z przodu lub z ty³u.
Przyczyny powstawania bsk dzielimy na wrodzone (bloki kostne, krêgi klinowate, krzywicê, gruŸlicê koœci) oraz nabyte - powsta³e przez wczesne
sadzanie dziecka, nieprawid³owe jego noszenie
na jednej rêce, prowadzenie za tê sam¹ r¹czkê (nr
kwietniowy „OB.”), siedzenie przy biurku z jedn¹
rêk¹ opart¹ na kolanach (lewa u praworêcznych,
prawa u leworêcznych). Je¿eli odpowiednio rodzice nie zareaguj¹, nast¹pi utrwalenie skrzywienia krêgos³upa poprzez przykurcz uk³adu wiêzad³owo-miêœniowego. Skoliozie towarzyszy czêsto tzw. garb ¿ebrowy, jest on rezultatem rotacji
krêgos³upa, czyli jego skrêcenia (tak jakbyœmy
wykrêcali szmatê). Garb powstaje po stronie wypuk³ej krêgos³upa. Testem sprawdzaj¹cym, potwierdzaj¹cym jest sk³on tu³owia do przodu
w pozycji stoj¹cej. Wiek do 15. roku ¿ycia jest
ostatnim dzwonkiem do czynnoœciowej korekcji
skoliozy. Skoœne ustawienie miednicy skutkuje
skróceniem koñczyny dolnej, a w konsekwencji
przeci¹¿eniem stawów kolanowych, biodrowych
i ich zwyrodnieniem.
Zalecenia profilaktyczne:
- p³ywajmy tylko stylem klasycznym
- starajmy siê czêsto jeŸdziæ na rowerze, w tym
wypadku na górskim (wyd³u¿a tu³ów)
- le¿my na stronie wklês³ej lub wypuk³ej krêgos³upa ale pod
stronê wypuk³¹
podk³adamy wa³ek
- siedz¹c, pod³u¿my podk³adkê
pod opadaj¹cy poœladek
Pozycja doprowadzaj¹ca do
- noœmy torbê skoliozy z rotacj¹
w rêce, po wklês³ej
stronie krêgos³upa
- unikajmy skoków, przewrotów, mostków,
d³u¿szego stania, nieprawid³owego siedzenia
Pamiêtajmy o jednym, nasze spostrze¿enia,
musz¹ byæ potwierdzone, zinterpretowane
przez lekarza czy fizjoterapeutê, który przygotuje odpowiedni zestaw æwiczeñ do wykonywania w domu.
Gimnastyka korekcyjna, bez jej prowadzenia
i kontynuowania w domu, nie przyniesie zadawalaj¹cych rezultatów.
W nastêpnym numerze „OB” opowiem o przyczynach powstawania wad koñczyn dolnych szpotawoœci¹, koœlawoœci¹ kolan, p³askostopiem
oraz profilaktyk¹.
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Krymina³y

ZDARZENIA
2 czerwca mieszkaniec Brzeszcz Robert N. powiadomi³ o dokonanej w nocy kradzie¿y elektronarzêdzi
przechowywanych w niezabezpieczonej stodole. Straty
oszacowano na 630 z³.
*****
3 czerwca o godz. 8.45 na ul. Ofiar Oœwiêcimia policjanci zatrzymali 48-letniego mieszkañca £êk Bogdana G., który
kierowa³ rowerem pomimo orzeczonego przez s¹d zakazu.
*****
4 czerwca mieszkaniec Brzeszcz Szymon G. powiadomi³
policjê o dokonanej kradzie¿y telefonu komórkowego marki
„Nokia” o wartoœci 500 z³. Do zdarzenia dosz³o dzieñ
wczeœniej pomiêdzy godz. 20.00 a 23.00 w rejonie sklepu „U Œliwki” w Jawiszowicach.
*****
4 czerwca o godz. 17.10 na ul. Aleja Dworska policjanci
zatrzymali 54-letniego mieszkañca Jawiszowic Józefa L.
Kierowa³ rowerem bêd¹c w stanie nietrzeŸwoœci (1.07 i 1.09
mg/l) pomimo orzeczonego przez s¹d zakazu.
*****
6 czerwca o godz. 15.45 na ul. Ofiar Oœwiêcimia policjanci zatrzymali mieszkañca Brzeszcz Paw³a G., celem doprowadzenia do zak³adu karnego. By³ poszukiwany przez S¹d
Rejonowy w Oœwiêcimiu.
*****
6 czerwca mieszkaniec Przecieszyna £ukasz R. powiadomi³ policjantów o rozboju w godzinach nocnych, w trakcie
festynu na ul. Bór w Brzeszczach. Jak ustalili funkcjonariusze
dwaj sprawcy po uprzednim pobiciu mieszkañca Przecieszyna, ukradli mu portfel oraz telefon komórkowy o ³¹cznej wartoœci 360 z³.
*****
8 czerwca mieszkaniec Jawiszowic Wies³aw G. powiadomi³ o kradzie¿y z w³amaniem do mieszkania. Jak ustalono
sprawcy w godz. 7.30-11.30 po wy³amaniu zamka w drzwiach,
przedostali siê do wnêtrza mieszkania, a nastêpnie skradli z³ot¹
bi¿uteriê i alkohol o ³¹cznej wartoœci tysi¹ca z³otych.
*****
12 czerwca o godz. 23.15 na ul. Koœciuszki policjanci
wspólnie z funkcjonariuszami Stra¿y Miejskiej zatrzymali 63letniego mieszkañca Jawiszowic, Franciszka P. Kierowa³ samochodem bêd¹c pod wp³ywem alkoholu. W wydychanym
powietrzu mia³ 0.17, 0.16 mg/l alkoholu.
*****
15 czerwca o godz. 18.20 na ul. S³owackiego policjanci
zatrzymali 38-letniego mieszkañca Brzeszcz Andrzeja P., który kilka minut wczeœniej ukrad³ rower o wartoœci 370 z³ na
szkodê mieszkañca Brzeszcz - Jana W. Odzyskany dwuœlad
zwrócono w³aœcicielowi.
*****
19 czerwca o godz. 15.20 na ul. Turystycznej funkcjonariusze policji zatrzymali dwóch mieszkañców gminy 18letniego Krystiana W. i 16-letniego Kamila S. Pobili mieszkañca Brzeszcz Piotra G. Nieletniego po wykonaniu czynnoœci przekazano pod opiekê rodzicom, a drugiego sprawcê osadzono w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych do
wyjaœnienia.
*****
21 czerwca o godz. 12.00 na ul. D³ugiej w Przecieszynie
policjanci zatrzymali mieszkañca tej miejscowoœci 52-letniego Stanis³awa K. W okresie od 19 do 21 czerwca w Przecieszynie zabra³ samochód marki „Lublin” mieszkañcowi
Brzeszcz - Danielaowi R., a nastêpnie porzuci³ go na ul. Nosala w Brzeszczach. Sprawca po przes³uchaniu zosta³ zwolniony do miejsca zamieszkania.
*****
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Informacja Komisariatu Policji
o bezpieczeñstwie w roku 2009
Do podstawowych celów dzia³alnoœci
jednostki nale¿y zaliczyæ ochronê bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego na podleg³ym terenie, zapobieganie przestêpczoœci
kryminalnej, patologiom spo³ecznym, wspó³prace z organami samorz¹dowymi, placówkami oœwiatowymi i spo³eczeñstwem. Ocenê
realizacji tych zadañ mo¿na okreœliæ na poziomie dobrym. W ocenianym 2009 r. na terenie gminy nie odnotowano zbiorowego naruszenia spokoju i porz¹dku publicznego.
Inne organizowane imprezy o charakterze rekreacyjnym, sportowym i kulturalno-oœwiatowym przebieg³y bez ¿adnych incydentów.
Bezpoœredni kontakt ze spo³eczeñstwem zapewniaj¹ wszyscy funkcjonariusze jednostki
ze szczególnym uwzglêdnieniem zw³aszcza
funkcjonariuszy Zespo³u Dzielnicowych, którzy prowadz¹ wspó³pracê z samorz¹dami
osiedlowymi, so³ectwami, dyrektorami szkó³
i przedszkoli. Wspó³praca polega przede
wszystkim na obecnoœci policjanta w osiedlach mieszkaniowych, so³ectwach, prowadzeniu pogadanek w szko³ach i przedszkolach na temat patologii spo³ecznych, bezpiecznej drogi do szko³y i przedszkola, zagro¿eñ mog¹cych spotkaæ m³odego cz³owieka jak równie¿ na udziale w pracach samorz¹dów osiedlowych. Dzia³ania s¹ prowadzone w ramach prewencji kryminalnej,
w której aktywnie uczestniczy kierownictwo jednostki.
Policja realizuje za³o¿enia programu rz¹dowego dotycz¹cego ograniczenia przestêpczoœci i aspo³ecznych zachowañ „Razem bezpieczniej”. W ubieg³ym roku w Oœrodku Kultury w Brzeszczach odby³a siê konferencja
„Niewiedza o bezpieczeñstwie wielkim niebezpieczeñstwem” pod patronatem burmistrz
Brzeszcz. G³ównym tematem konferencji
by³y zagro¿enia wystêpuj¹ce wœród m³odzie¿y, a nawet dzieci ze szczególnym uwzglêdnieniem problemu narkotyków. Poruszano te¿
problem zagro¿eñ p³yn¹cych z sieci.
Komisariat Policji w Brzeszczach w³¹czy³
siê w ogólnopolsk¹ kampaniê „U¿yj WyobraŸni”, któr¹ zainicjowa³ w lokalnym œrodowisku poprzez szereg dzia³añ maj¹cych na

celu poprawê bezpieczeñstwa na polskich
drogach. Podjête dzia³ania wpisuj¹ siê w lokalny Program Bezpieczna Gmina Brzeszcze,
który od kilku lat realizuj¹ wspólnie KP, Urz¹d
Gminy, Stra¿ Miejska, Agencja Komunalna
oraz Oœrodek Kultury w Brzeszczach.
W ramach akcji OK rozes³a³ elektroniczne zaproszenia do odwiedzenia strony kampanii, wykona³ „wlepki”, które mieszkañcy
mogli umieszczaæ na swoich pojazdach. Adres kampanii by³ te¿ widoczny dla kierowców przemierzaj¹cych rondo ³¹cz¹ce g³ówne drogi przelotowe w gminie. Pe³ne zaanga¿owanie w akcjê wykazali równie¿ cz³onkowie powstaj¹cego stowarzyszenia Brzeszcze Biker Team, którzy m.in. reklamowali
akcjê naklejaj¹c „wlepki’ na swoich motorach. Potencjalnym m³odym kierowcom zaproponowano w³¹czenie siê w akcjê poprzez
dzia³ania z dziedziny street artu. M³odzie¿
zrealizowa³a w przestrzeni miejskiej happening, aby w twórczy sposób zwróciæ uwagê
na najbardziej niebezpieczne zachowania na
drogach.
Maj¹c na uwadze ostatnie medialne zdarzenia z udzia³em m³odzie¿y i dzieci, a przede
wszystkim bior¹c pod uwagê zagro¿enie demoralizacj¹ oraz coraz czêstsze ujawnianie
naruszenia ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi oraz
ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii Komisariat Policji w Brzeszczach na podleg³ym
terenie przeprowadzi³ dzia³ania maj¹ce na
celu zmniejszenie i w konsekwencji wyeliminowanie zagro¿eñ wynikaj¹cych z naruszeñ wskazanych ustaw przez w³aœcicieli
i pracowników placówek handlowych i gastronomicznych. W ramach dzia³añ funkcjonariusze policji, SM oraz Stra¿y Granicznej
wraz z psem s³u¿bowym kontrolowali placówki handlowe i gastronomiczne pod k¹tem sprzeda¿y alkoholu osobom nieletnim
oraz nietrzeŸwym jak równie¿ posiadania
œrodków psychotropowych-narkotycznych.

oprac. asp. szt. Miros³aw
Semik Komendant Komisariatu
Policji w Brzeszczach

Gosia Szymañska wicemistrzem
Polski juniorów
Z tych pozycji bez kompleksów rozpoRywalizacja Juniorów we wspinaczce
sportowej rozpoczê³a siê w tym roku 1920 czerwca Mistrzostwami Polski Juniorów
w Tarnowie. Z imprezy sportowej wróciliœmy zadowoleni.
Po raz kolejny w tych zawodach wyst¹pi³a trójka juniorów z UKS Brzeszcze: Szymon Jakubowski, Maria i Ma³gorzata Szymañskie. Eliminacje nie wypad³y najlepiej,
na szczêœcie do fina³ów dostali siê w komplecie: Szymon (szósty), Maria (ósma), Ma³gorzata (pi¹ta).

czê³a rywalizacjê o mistrzostwo Gosia. Wywalczy³a drugie miejsce. Szymon skoñczy³
walkê na miejscu tu¿ za stref¹ medalow¹ - by³
czwarty. Maria walczy³a z trudnoœciami i bólem barku. Do podium zabrak³o jej dwóch
ruchów - pomimo braku zmêczenia musia³a
odpuœciæ, ból zwyciê¿y³. Zajê³a pi¹te miejsce.
Szymona i Marysiê trapi³y w sezonie
przygotowawczym kontuzje, nie mogli siê
nale¿ycie przygotowaæ. Dziêkujemy naszemu rehabilitantowi Szymonowi Szymañskiemu za pomoc w rehabilitacji zawodników.

Renat Szymañski

Dni Gminy Brzeszcze

Drewniana Miska

- Po spektaklach liczni widzowie przekazali
pieniê¿ne dary swojego serca na ten w³aœnie cel.
Serdecznie im dziêkujemy - mówi Janusz Ha³at,
cz³onek „Czwartej Œciany”.
Sztuka Edmunda Morrisa to kompendium
moralnoœci wspó³czesnej, wielopokoleniowej rodziny i jej zagro¿eñ. Pozwala zastanowiæ siê nad
definicj¹ szczêœcia: czy
mo¿na osi¹gn¹æ radoœæ
poprzez zaspokojenie tylko swoich potrzeb i luksusów? Czy jest to równie¿ s³u¿ba drugiemu i rezygnacja ze swoich ambicji? Czym tak naprawdê jest mi³oœæ? Czy tylko
u¿ywaniem ¿ycia kosztem
innych?
W przedstawieniu
s³yszymy s³owa wypowiadane prze egocentryczn¹ Klarê do swojej
nastoletniej córki Susan:
„chcê tylko ¿ebyœ ¿y³a
dla siebie (...), ¿eby ka¿da minuta nale¿a³a do
ciebie, a nie do tych,
W spektaklu wyst¹pili aktorzy zrzeszeni w grupie „Czwarta Œciana”
którzy prze¿yli ju¿ swo„Czwarta Œciana” jest dynamicznie zmieniaj¹c¹
je dni i wisz¹ ci u szyi jak stufuntowe kamiesk³ad grup¹ ludzi zaanga¿owanych w teatr amatornie...”. Te s³owa jednoznacznie okreœlaj¹ jej
ski. W 2009 r. m³odzie¿ gimnazjalna przygotowyœwiatopogl¹d.
wa³a „Dzieñ S¹du”, którego premiera odby³a siê
W „Drewnianej Misce” poruszony jest te¿
w marcu br. A w miêdzyczasie doros³a czêœæ grupy
w¹tek staroœci z wszelkimi jej przejawami. Jedteatralnej pracowa³a nad „Drewnian¹ misk¹”.
nym z g³ównych bohaterów jest Lon - osiemdzieSztukê Edmunda Morrisa „Drewniana miska”
siêciokilkuletni mê¿czyzna, wymagaj¹cy opieki,
w re¿yserii ks. Miros³awa W¹drzyka mieszkañcy
nieco dziecinny i jednoczeœnie przywi¹zany g³êgminy mogli obejrzeæ m.in. w Oœrodku Kultury
boko do lokalnej tradycji.
w Brzeszczach. Aktorzy po przedstawieniach
G³ówny bohater powtarza ci¹gle tê sam¹ hizbierali datki na pomoc osobom poszkodowanym
storiê o obronie fortu Alamo: „(...) muszê teraz
przez powódŸ.
znieœæ mój ból. To jest Moje Alamo...Ÿ le zrobiJak zapowiada³ po premierze „Dnia S¹du”
ks. Miros³aw W¹drzyk z Parafii p.w. Matki
Bo¿ej Bolesnej w Jawiszowicach - osiedle
Brzeszcze, wraz z mieszkañcami wystawi³ kolejn¹ sztukê. Tym razem by³ to spektakl zatytu³owany „Drewniana Miska”.

£apa, kamieñ, no¿yce
Park Miejski w Brzeszczach a¿ hucza³ od
wspólnej, wielopokoleniowej zabawy. Odby³a siê
bowiem tam kolejna akcja z cyklu przygotowanego przez grupê m³odych, wra¿liwych na
krzywdê zwierz¹t ludzi zjednoczonych w grupie Rewolucja Œwiadomoœci przy wsparciu fundacji Make a Connection.
G³ównym celem imprezy by³o zwrócenie
uwagi spo³ecznoœci Brzeszcz na nieludzkie traktowanie zwierz¹t. W zwi¹zku z tym zaprezentowano wystawê obrazuj¹c¹ pochodz¹ce z ca³ego
œwiata przyk³ady bestialskiego traktowania bezbronnych istot, która dostêpna by³a jedynie pe³noletniej widowni. Jednak ka¿dy, bez wzglêdu na
wiek, móg³ znaleŸæ tam coœ dla siebie.
Najm³odsi œwietnie bawili siê, w specjalnie
na tê okazjê stworzonym, ogródku gier. Dla tych
trochê starszych przygotowano koncerty dobrze
znanych kapel. Do wspólnego grania na rzecz
zwierz¹t przy³¹czy³y siê 4 zespo³y: Punk Rock
After, Requiem, Jedyny Sensowny Wybór oraz
pochodz¹ca z Helu gwiazda wieczoru Plebania.
Nie zabrak³o tak¿e wystêpu utalentowanej i rozwijaj¹cej siê oœwiêcimskiej grupy Eximus, która
specjalizuje siê w pokazach teatru ognia.

Frekwencja by³a spora, a dobra muzyka i zabawa przyci¹gnê³y nawet grupy zagranicznych
goœci, m.in. z Chin i W³och. Przy tej okazji
szerszej publicznoœci zaprezentowa³y swoje
dzia³ania pobliskie placówki pomagaj¹ce
zwierzêtom: schronisko w Oœwiêcimiu oraz
æwiklick¹ Przystañ Ocalenie. Przy stoisku Rewolucji Œwiadomoœci ka¿dy, komu nie jest
obojêtny los zwierz¹t, móg³ dowiedzieæ siê
wiêcej jak mo¿e im pomóc oraz podpisaæ petycjê dotycz¹c¹ zakazu wystêpów cyrków z dzikimi zwierzêtami na terenie naszej gminy. Dla
zmêczonych zabaw¹ i tañcem grupa przygotowa³a darmowy barek promuj¹cy ¿ywnoœæ
wegetariañsk¹.
Jednak to nie koniec akcji organizowanych
przez Rewolucjê Œwiadomoœci. 12 czerwca
przed Oœrodkiem Kultury w Brzeszczach
odby³ siê happening z okazji spóŸnionego Dnia
Dziecka, w trakcie którego najm³odsi (w wieku
6-12 lat) zaprezentowali siebie oraz swoich
pupilków na scenie. Ci, którzy przy³¹czyli siê
do wspólnej zabawy otrzymali nagrody.

LR

³em, ¿e dot¹d przed nim ucieka³em...”. Te symboliczne s³owa znacz¹ tyle, co walka.
W spektaklu w re¿yserii ks. W¹drzyka wyst¹pili: Jan Plewa, Bo¿ena Fajfer, Adam ¯arkowski, ks. Miros³aw W¹drzyk, Aneta Gawe³ek, Roman Pomietlarz, El¿bieta Lubañska,
Aleksander W¹drzyk, Katarzyna £aska oraz
Janusz Ha³at. Scenografiê przygotowali: Roman Pomietlarz, Ma³gorzata Moroñ-KuŸmiñska, Beata Jakóbik, a charakteryzacjê: Katarzyna Kamieñska, Urszula Foksiñska i El¿bieta Lubañska. Za dŸwiêk odpowiedzialny by³
Jan Pomietlarz, a za œwiat³o Janusz Kajzar.

(mb)

Liryczny
wieczór…
Oœrodek Kultury w Brzeszczach po raz
drugi przy³¹czy³ siê do imprezy organizowanej od piêciu lat: „Œwiêto Ogrodów. Liryczny
wieczór w ogrodzie sztuki”. W Ogrodach Plebañskich mieszkañcy przenieœli siê do relaksacyjnego œwiata zieleni.
„Œwiêto Ogrodów” by³o fantastyczn¹ okazj¹,
aby odwiedziæ zazwyczaj niedostêpne miejsca,
jak ogrody królewskie, przyklasztorne i prywatne. Ide¹ przedsiêwziêcia jest m.in. zwrócenie
uwagi na zbawienn¹ moc zieleni, która daje cz³owiekowi relaks, wytchnienie, sprzyja odpoczynkowi i rozrywce, zaspokaja potrzeby estetyczne
i zapewnia niezbêdny kontakt z natur¹. Ta impreza, odbywaj¹ca siê w Krakowie i partnerskich
miastach, to nie tylko zwiedzanie, ale przede
wszystkim propozycje kulturalne i naukowe.
Oœrodek Kultury w tym roku zaprosi³ wszystkich do ogrodów plebañskich przy parafii œw.
Urbana w Brzeszczach. Przygotowano wystawy,
koncerty, prezentacje multimedialne, które przyci¹gnê³y wielu odbiorców.
- Podczas „Œwiêta Ogrodów” odwiedzaj¹cy nas
obejrzeli wystawê „Zatañczmy walca z kwiatami”
i monta¿ s³owno-muzyczny „Poezja o zmierzchu” mówi Danuta Korciñska z OK w Brzeszczach.
Przygotowano równie¿ malowanie na szkle
motywów kwiatowych oraz sztukê uk³adania
bukietów, czyli „Artystyczna radoœæ tworzenia”
oraz „Kwiatowe impresje” - wystawê malarstwa
plastyków amatorów. Tego wieczora wyst¹pi³o
te¿ trio smyczkowe z Bielska-Bia³ej, zachwycaj¹c koncertem zatytu³owanym „Muzyka w ogrodzie”. Podobnie jak w ubieg³ym roku organizatorzy przygotowali pokonkursow¹ projekcjê prezentacji multimedialnych wynikaj¹cych
z zachwytu i refleksji nad piêknem ogrodu, czyli „Moje myœli w ogrodzie zaklête”.
- W otoczeniu zieleni bardzo ³adnie utrzymanych i pielêgnowanych Ogrodów Plebañskich panowa³a wspania³a atmosfera a fina³owy koncert by³ ukoronowaniem niezapomnianego popo³udnia - mówi Artur Pater ze stowarzyszenia „Ogrody Sztuki”.
Organizatorzy „Œwiêta Ogrodów” dziêkuj¹
parafii œw. Urbana w Brzeszczach za udostêpnienie miejsca oraz wspó³pracê.

Mariola Bartel

www.rewolucjaswiadomosci.prv.pl
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Rowerowy Rajd za nami

Rodzinny wernisa¿
Lokalni artyœci, ale nie tylko
oni, mog¹ liczyæ na Oœrodek
Kultury, który promuje ró¿ne rodzaje twórczoœci. Tym razem w holu
górnym przedstawiono prace autorstwa Joanny i Paw³a Koz³owskich.

wicach. Pawe³, syn, chce pójœæ w œlady
mamy i po ukoñczeniu gimnazjum
podj¹æ naukê w bielskim liceum.
- Kocham sztukê, któr¹ siê zajmujê - mówi Pawe³. - G³ównie malujê i rysujê, czêsto te¿ piszê wiersze
i gram na gitarze.

W ramach Dni Gminy Brzeszcz
zorganizowano po raz IX Gminny
Rodzinny Rajd Rowerowy. W tym

kami rajdu oœwiêcimskiego, wystêpy artystyczne zespo³ów: tañca nowoczesnego „PULS”, dzieciêcego
„Iskierki”oraz „Iskierkowej Familii”
z Oœrodka Kultury w Brzeszczach.
Trasê 22 km pokona³o a¿ 1237
osób, wœród których znaleŸli siê doroœli, m³odzie¿ i dzieci.
- Biorê udzia³ w rajdzie po raz
trzeci - mówi Barbara Baraniak
z Brzeszcz. - W tym roku moja cór-

roku uczestnicy nie tylko koñczyli
przeja¿d¿kê na Stadionie KS „Górnik” Brzeszcze, ale stamt¹d te¿ wyruszali. Tam te¿ czeka³o na nich wiele atrakcji, jak spotkanie z uczestni-

ka Martynka jedzie na g³ównej nagrodzie, wylosowanej podczas tej
imprezy 2 lata temu.
Czerwony korowód wyruszy³
o godz. 14.00, a liniê mety pierwsi

S³oneczna pogoda przywita³a
uczestników tegorocznego Rajdu
Rowerowego. Mieszkañcy gminy
ubrani w czerwone koszulki pokonali dystans 22 km. Na mecie czeka³y na nich konkursy z nagrodami i oczywiœcie poczêstunek.

Prace Joanny i Paw³a Koz³owskich

Joanna jest absolwentk¹ Pañstwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Bia³ej oraz wydzia³u artystycznego na Uniwersytecie
Œl¹skim, specjalizacja - grafika
warsztatowa. Od roku 2005 prowadzi zajêcia plastyczne na Warsztatach Terapii Zajêciowej w Jawiszo-
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Wernisa¿ prac Joanny i Paw³a Koz³owskich odby³ siê w czerwcu. Prace
artystów ogl¹dali przyjaciele, rodzina
oraz zaproszeni goœcie zwi¹zani ze spo³ecznoœci¹ artystyczn¹ Brzeszcz. Na
obrazach znajdziemy przewa¿nie
motywy roœlinne i pejza¿e.
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Dni Gminy Brzeszcze
rowerzyœci pokonali ok. godz. 16.00.
Warto podkreœliæ, ¿e wszyscy
uczestnicy rajdu bezpiecznie przejechali ca³¹ trasê.
- Jecha³am na kolarzówce, wiêc
niektóre odcinki nie³atwo by³o pokonaæ - opowiada po rajdzie Karolina Marcela, 14-letnia mieszkanka
Brzeszcz. - Ale muszê przyznaæ, ¿e
by³o bardzo fajnie i w przysz³ym roku
te¿ planujê start w tej imprezie.
Kiedy wszyscy uczestnicy ju¿
odetchnêli organizatorzy rozpoczêli czêœæ konkursow¹. Podobnie jak
w ubieg³ych latach wrêczono cenne
nagrody. Zestaw garnków trafi³ w rêce
Kazimiery i Edwarda Soból, ma³¿onków z Brzeszcz - ma³¿onków
o najwiêkszej sumie wieku. Ekspres
do kawy otrzymali Marek i Marta
Bielenin z Brzeszcz - ma³¿eñstwo
z najmniejszym sta¿em. Najm³odszym uczestnikiem rajdu okaza³a siê
miesiêczna Julita Piwowar z Jawiszowic, a najstarszym 79-letni Józef
Miko³ajek z Brzeszcz. Rodzice Julity odebrali w imieniu córeczki rowerek, a pan Józef otrzyma³ zestaw
sztuæców. Kolejny rowerek trafi³ do

Mateusza Bêckiego z Brzeszcz, który jako najm³odszy uczestnik samodzielnie przejecha³ trasê rajdu.
Wiele nagród trafi³o te¿ do
mieszkañców za spraw¹ loterii. Na
jej zakoñczenie rozlosowano dwie
g³ówne: nawigacjê GPS oraz tygodniowe wczasy dla dwóch osób.
Szczêœliwym posiadaczem nawigacji zosta³ Piotr Mitoraj z Brzeszcz,
a o urlop nie musi siê ju¿ martwiæ
Marek Kózka z Por¹bki.
Tego dnia rozstrzygniêto równie¿ konkurs fotograficzny „Wakacje w koszulce VIII Gminnego Rodzinnego Rajdu Rowerowego”. Zak³ada³, ¿e wygrywa osoba, która
odwiedzi w koszulce najdalsz¹ czêœæ
œwiata. Zwyciê¿y³ Maciej Andruszko, który nades³a³ na adres redakcji
„OB” zdjêcie wykonane w Meksyku. Odleg³oœæ z Brzeszcz do Chichen
Itza (Meksyk) w linii prostej wynosi: 12 413 km. W nagrodê otrzyma³
cyfrowy aparat fotograficzny.

Mariola Bartel
Wiêcej zdjêæ z rajdu rowerowego na stronie www.ok.brzeszcze.pl

Madame Butterfly
Najs³ynniejsze g³osy i spektakle operowe w Brzeszczach? To mo¿liwe, choæ póki co, wy³¹cznie na ekranie kina „Wis³a” Oœrodka Kultury.

18 czerwca brzeszczañscy melomani mieli okazjê obejrzeæ retransmisjê s³ynnej opery Giacomo Puccinniego - „Madame Butterfly” prosto z desek Metropolitan Opera w Nowym Jorku - jednej z najwa¿niejszych scen operowych na œwiecie. O powodzeniu tego premierowego
pokazu œwiadczy niemal po brzegi wype³niona sala kinowa. Owemu
wydarzeniu towarzyszy³a odpowiednia atmosfera. By³ tu czerwony
dywan, elegancko ubrani widzowie, którzy w czasie przerwy mogli
obejrzeæ pokaz parzenia herbaty i robienia sushi, a tak¿e dyskutowaæ
ze znajomymi na temat dopiero co us³yszanych wykonañ. Wobec tak
du¿ego zainteresowania, organizatorzy maj¹ w planach kolejne pokazy najpiêkniejszych oper, tym razem na ¿ywo.

jw

Organizatorzy IX Gminnego Rodzinnego Rajdu Rowerowego: Oœrodek Kultury w Brzeszczach, Urz¹d Gminy Brzeszcze, Komenda Powiatowa Policji w Oœwiêcimiu, Komisariat Policji w Brzeszczach, OSP Brzeszcze, OSP Brzeszcze-Bór, Stra¿ Miejska w Brzeszczach, Agencja Komunalna w Brzeszczach i KS „Górnik” Brzeszcze dziêkuj¹ wszystkim, którzy
pomogli zorganizowaæ to przedsiêwziêcie. Dziêkujemy szczególnie sponsorom, których listê prezentujemy na str. 16.

Odg³osy Brzeszcz
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Jak dobrze mieæ s¹siada
27 czerwca br. w s³oneczne niedzielne popo³udnie na placu targowym w Brzeszczach odby³ siê
Piknik Organizacji Pozarz¹dowych, organizowany w gminie od
kilku lat w ramach Czerwca Aktywnych Spo³ecznoœci - ogólnopolskiej spo³eczno-edukacyjnej kampanii promuj¹cej dzia³ania obywatelskie na rzecz rozwoju spo³ecznoœci lokalnych. „Jak dobrze
mieæ s¹siada”to has³o wokó³ którego skupili siê uczestnicz¹cy w tegorocznej akcji. Prezentuj¹cy swe
organizacje przeœcigali siê w pomys³ach na zaprezentowanie siê i zaciekawienie przyby³ych dan¹ organizacj¹. By³o ciekawie, barwnie,
weso³o!

Podczas kampanii zawarto
Porozumienie o wspó³pracy miêdzy Bibliotek¹ Publiczn¹ Oœrodka Kultury w Brzeszczach a Partnerami, którzy zadeklarowali
wspó³pracê w ramach gromadzenia materia³ów informacyjnych,
dotycz¹cych dzia³alnoœci lokalnych (gminnych) organizacji pozarz¹dowych. Celem wspó³pracy
jest stworzenie w Bibliotece Publicznej Oœrodka Kultury w Brzeszczach, ogólnodostêpnej bazy informacji lokalnej, która zapewni

u¿ytkownikom biblioteki dostêp
do informacji,niezbêdnych w aktywnym i œwiadomym uczestnictwie
w ¿yciu spo³ecznym.
Partnerzy Porozumienia, a zarazem organizacje prezentuj¹ce siê
podczas kampanii to: Babskie Fanaberie, Fundacja Brata Alberta Warsztat Terapii Zajêciowej w Jawiszowicach, Fundacja Pomocy Spo³ecznej w Brzeszczach, Grupa „Charytatywni”, Kulturalni.brzeszcze.pl, Miejsko-Gminne Polskie
Stowarzyszenie Diabetyków w Brzeszczach, Nieformalna grupa „Rewolucja Œwiadomoœci”, Ochotnicza
Stra¿ Po¿arna Brzeszcze, Oœrodek
Kultury w Brzeszczach, Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej w Brzeszc z a c h , Polski
Zwi¹zek Emerytów i Rencistów
- ko³o w Brzeszczach, Powiatowy Œrodowiskowy Dom Samopomocy Kêty placówka Brzeszcze, Stowarzyszenie „Wspólnota Samorz¹dowa”, Stowarzyszenie Amatorów
Fotografii i Fotografiki SAFIF,
Stowarzyszenie Amazonki, Stowarzyszenie Ekologiczne BIOS,
Stowarzyszenie Rodziców na
rzecz Dzieci Niepe³nosprawnych
OLIMP, Towarzystwo Turystyki
Rowerowej CYKLISTA, Stowarzyszenie LINQUA.
W trakcie pikniku przedstawiciele organizacji kwestowali na
rzecz powodzian. Uzbierano kwotê
721,61 z³ + 3 euro.

A. Kozak

Bryd¿ sportowy
W kalendarz imprez z okazji
Dni Gminy Brzeszcze wpisa³ siê na
sta³e turniej Bryd¿a Sportowego.
Ka¿dego roku odbywa siê w murach Oœrodka Kultury.
Tak te¿ by³o i tym razem. W sobotê 26 czerwca 13 par, czyli 26 zawodników spotka³o siê, aby zagraæ
i zwyciê¿yæ. Wœród uczestników
dominowali panowie, jednak nie
zabrak³o przedstawicielek p³ci
piêknej.
Pierwsze miejsce w turnieju
zdobyli Jacek Szczerbowski i Grzegorz Plewniak, a drugie przypad³o
Markowi ¯ywio³ i Zbigniewowi
Nizio³ek.
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Organizatorzy tegorocznego turnieju dziêkuj¹ za pomoc sponsorom:
ZZ „Kadra” Brzeszcze oraz firmie
„Wincom” w Brzeszczach.

(mb)

Piwnica

PŒK

Kulturalni.brzeszcze.pl
Trzy miesi¹ce trwa ju¿ projekt „Kulturalni.brzeszcze.pl” Oœrodka Kultury w Brzeszczach który realizowany jest ze œrodków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego.
Osiemnastu œmia³ków zdobywa umiejêtnoœci i wiedzê z ro¿nych dziedzin, które na co
dzieñ przydatne s¹ w pracy animatora kulturalnego. Celem projektu jest profesjonalizacja
dzia³añ 18 animatorów kultury oraz integracja
œrodowiska kulturalno-oœwiatowego w Gminie
Brzeszcze. Podczas tych trzech miesiêcy
uczestnicy brali udzia³ w kursach: fotograficznym, teatralnym, grafiki komputerowej i tworzenia stron www. Co wiêcej, poznawali œwiat
mediów i ich tajniki w cyklu warsztatów „Media skrojone na miarê”. W ramach tych zajêæ
spotkali siê z Marcinem Kubatem - dziennikarzem zwi¹zanym z Radiem „Zet”, aktorem Andrzejem Grabowskim oraz Stanis³awem Frydrychowiczem, psychologiem, twórc¹ portalu
forum kultury. Ponadto specjaliœci w danych
dziedzinach prowadzili warsztaty filmowe,
dziennikarskie oraz indywidualnej kreatywnoœci i marketingu w kulturze. By te wszystkie
nowe wiadomoœci skonfrontowaæ z rzeczywistoœci¹, 18 animatorów odwiedzi³o kilka charakterystycznych miejsc na mapie kulturalnej
Polski w tym Muzeum Etnograficzne w Kra-

kowie, gdzie dyrektor Antoni Bartosz poprowadzi³ warsztaty, na których stara³ siê przekazaæ, w jaki sposób mo¿na komunikowaæ siê
z odbiorc¹ na p³aszczyŸnie kultury. We Wroc³awiu dr hab. Agnieszka Zab³ocka-Kos oprowadzi³a grupê po mieœcie w doœæ nietypowy
sposób - pokazuj¹c kszta³towanie siê przestrzeni miejskiej przez ostatnie kilkaset lat. Kulturalni zwiedzili ponadto Pañstwow¹ Wy¿sz¹
Szko³ê Filmow¹, Telewizyjn¹ i Teatraln¹, Muzeum Sztuki Wspó³czesnej w £odzi, Ogród
Doœwiadczeñ w Krakowie oraz Teatr £aŸnia
Nowa na Nowej Hucie, gdzie mieli okazjê zobaczyæ premierê przedstawienia „Ostatnie kuszenie” w re¿yserii Marcina Wierzchowskiego. W nastêpnych miesi¹cach zaplanowane s¹
kolejne wyjazdy do Krakowa, Warszawy i Cieszyna oraz kontynuacja zajêæ edukacyjnych.
Przed grup¹ stoj¹ nowe wyzwania - uruchomienie i prowadzenie portalu kulturalnego, oraz
przygotowanie i realizacja Festiwalu Sztuk
Wizualnych. Wszystko to Pañstwo bêd¹ mieli
okazjê œledziæ na bie¿¹co pod adresem internetowym kulturalni.brzeszcze.pl. Ju¿ niebawem znajdzie siê tam wiele informacji na temat samego projektu oraz dzia³añ kulturalnych
w naszej gminie i u s¹siadów.
Serdecznie zapraszamy.

Piotr Œwi¹der - Kruszyñski

Oficjalnie otwarty
Socha z Bielska-Bia³ej, a trzecie Marcin Goca³
z Zakopanego. M³odzi ludzie otrzymali nagrody
finansowe oraz rzeczowe ufundowane przez
sponsorów.
To jednak nie
wszystko, na koniec
zawodów odby³ siê
jeszcze Best Trick na
Brzeszczañski
minirampie. Najwiêkskatepark mieœci siê
sze wra¿enie wywar³
przy ulicy Dworcona zebranych Stanlej
wej. Jesieni¹ ubie(Creature, Indepeng³ego roku nowe
dent). Równie¿ wrêtriki mogli ju¿ tam
czono mu nagrodê
æwiczyæ pasjonaci
pieniê¿n¹ i rzeczow¹.
deskorolek, rolek
- Nale¿y podkrei rowerów BMX.
œliæ, ¿e by³o to otwarcie
Minê³o kilka mie- mówi Piotr Œwi¹dersiêcy, pogoda z ziKruszyñski, instruktor
mowej zmieni³a siê
z OK. - Z pewnoœci¹
w wiosenn¹. DziêBrzeszczañski skatepark têtni³ ¿yciem
czêœciej bêdziemy mieki temu mo¿na by³o
zorganizowaæ sporych rozmiarów zawody, które li mo¿liwoœæ ogl¹daæ tak widowiskowe zawody.
Organizatorzy dziêkuj¹ sponsorom: Samorz¹stanowi³y oficjalne otwarcie skateparku.
Emocji nie brakowa³o. Na starcie stanê³o po- dom Osiedlowym numer 1, 3 i 4.
(mb)
nad 30 zawodników. Pierwsze eliminacje przesz³o
tylko 16 osób, a w pó³finale zmierzy³o siê 7 najlepszych sportowców. W finale zawodnicy wykonali dwa minutowe przejazdy, z których brano pod
uwagê ten lepszy. Zwyciê¿y³ Przemek „Tadek”
• AVON - szukasz pracy, zadzwoń; tel. 660 865 407.
Wardêga z Krakowa. Drugie miejsce zaj¹³ Aram
Z pocz¹tkiem czerwca do Brzeszcz zjechali
m³odzi ludzie z Zakopanego, Bielska-Bia³ej czy
Krakowa. Uczestniczyli w zawodach sportowych zorganizowanych w ramach imprezy oficjalnie otwieraj¹cej Skatepark.
Ÿród³o: Internet

Klub „Piwnica Free Culture” w Oœrodku
Kultury w Brzeszczach od pocz¹tku swojego istnienia mia³ stanowiæ alternatywê dla m³odzie¿y. Alternatywê na nudê. Mia³ byæ miejscem do
dzia³ania. Pretekstem do innego spojrzenia na
kulturê, nasze spo³eczeñstwo. Zaproszeniem do
wspó³tworzenia oferty kulturalnej. I takim te¿
sta³ siê klub. Byæ mo¿e ró¿ni ludzie ró¿nie wyobra¿ali sobie jego funkcjonowanie. Byæ mo¿e
mo¿na by³o zrobiæ du¿o wiêcej, lepiej. Jednak
faktem jest, ¿e ta, w zasadzie pierwsza inicjatywa stworzenia miejsca i pola dzia³añ dla m³odzie¿y po zburzeniu Harcówki, by³a trafiona w dziesi¹tkê. A œwiadczy o tym sama m³odzie¿, która
uczêszcza, czy te¿ uczeszcza³a do Piwnicy oraz
wieloœæ ró¿nych inicjatyw i zrealizowanych
projektów. Na „piwnicznym” gruncie wyros³y
grupy, które teraz w zasadzie profesjonalnie
zajmuj¹ siê organizacj¹ ró¿nych przedsiêwziêæ
i projektów. Kilka wystaw terrarystycznych, ciesz¹cych siê du¿ym powodzeniem, zorganizowa³
m. in. £ukasz £ukasik, wolontariusz OK, który
od pocz¹tku by³ z Piwnic¹. Grupa Rewolucja
Œwiadomoœci - m³odzi aktywiœci zwi¹zani z prawami zwierz¹t, w³aœnie koñcz¹ udany projekt
dofinansowany przez Polsk¹ Fundacjê Dzieci
i M³odzie¿y, a w ich g³owach ju¿ pojawia siê
masa pomys³ów na kolejne dzia³ania. Ta grupa
od pierwszych spotkañ zwi¹zana jest z Piwnic¹
i z jej specyfik¹. M³odzie¿owa grupa koncertowa zorganizowa³a kilka œwietnych wystêpów
w muszli koncertowej odrestaurowanej przez
jeszcze inn¹ grupê m³odych aktywnych piwniczan. Dziêki dzia³alnoœci Piwnicy powsta³a
OKTV - kana³ telewizyjny na portalu youtube,
prezentuj¹cy dzia³alnoœæ kulturaln¹ Brzeszcz.
W klubie zrealizowano kilka projektów, w tym
dwa dofinansowane z programu „M³odzie¿ w Dzia³aniu” - „Tam samo, ale nie To samo” i „O nowe
miasto, nie bójmy siê zwariowaæ” oraz dwa
wsparte przez Polsk¹ Fundacjê Dzieci i M³odzie¿y i firmê Nokia - „Nie taki Hip-Hop straszny, jak go namaluj¹” i w³aœnie dobiegaj¹cy koñca „Zwierzê samo siê nie obroni - rewolucja
wyobraŸni”. Dziêki temu klub Piwnica pozyska³ niema³e œrodki na swoj¹ dzia³alnoœæ, natomiast m³ode osoby koordynuj¹ce te dzia³ania,
mia³y mo¿liwoœæ uczestniczenia w wyjazdowych szkoleniach dla liderów, prowadzonych
przez profesjonalnych trenerów w Warszawie.
W ramach tych projektów odby³o siê wiele zajêæ edukacyjnych, niejednokrotnie przeprowadzanych przez mistrzów danej dziedziny (mistrz
polski w beat boxie Minix, Pawe³ Kowzan
„Dwaesha”, uznany w œwiecie artysta street artu
i post- graffiti). Trudno jest wymieniæ wszystkie inicjatywy, które mia³y miejsce w Piwnicy.
Oczywiœcie by³y te udane, jak i mniej trafione.
Przez ponad trzy lata wraz z m³odzie¿¹ stara³em siê tworzyæ to miejsce i jego dzia³ania.
Te trzy lata to by³a dla mnie wielka przygoda
i wyzwanie, a co najwa¿niejsze najwspanialsza
edukacja. Przed klubem nowe perspektywy.
Zmienia siê gospodarz Piwnicy. Sercem zawsze
bêdê z tym miejscem. Dziêki niemu wiem jedno - nie ma z³ej m³odzie¿y. Trzeba jej tylko daæ
szansê.

Og³oszenie drobne

Odg³osy Brzeszcz
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Radosne œwiêto dzieci
Pierwszy czerwca jest szczególnym dniem
dla wszystkich dzieci, szczególnym bo obchodz¹
swoje œwiêto - Dzieñ Dziecka. Dla milusiñskich
z terenu gminy Brzeszcze pracownicy Oœrodka
Kultury wraz z samorz¹dami osiedlowymi
przygotowali ciekawe propozycje. Nie zabrak³o ³akoci, wspólnych zabaw i wystêpów.
Samorz¹d Osiedlowy nr 6 wraz ze
œwietlic¹ OK na os.
Paderewskiego zaprosili dzieci z okazji ich
œwiêta do wspólnej zabawy na boiskach
osiedlowych. Tam czeka³y na nich liczne
atrakcje, jak ciekawe
gry i konkursy.
- Najm³odsi rzucali pi³eczk¹ do krêgli i ko³a oraz skakali
na kangurce - mówi
Bogdana Kulig ze
œwietlicy OK na os.
Paderewskiego. - Kto
chcia³ móg³ pochwaliæ siê swoimi zdolnoœciami wokalno-recytatorskimi.
Starsze dzieci spróbowa³y swych si³ w sztafecie
sportowej, konkursach z balonami i rzucie woreczkiem do
tarczy. Funkcjonariusze Policji przygotowali miasteczko
rowerowe, a zespó³ taneczny
ze œwietlicy zaprezentowa³
mieszkañcom swój uk³ad. Organizatorzy zadbali, aby ka¿dego z uczestników zabawy
obdarowano upominkiem. Tego
radosnego dnia nie zabrak³o
smako³yków z grilla i oczywiœcie s³odyczy.
- S³owa podziêkowania za
pomoc w zorganizowaniu tej
imprezy nale¿¹ siê pañstwu Jadwidze i Kazimierzowi Chowañcom, Zbigniewowi Rodakowi oraz
wolontariuszom ze œwietlicy - dodaje Kulig.
W Przecieszynie dzieci œwiêtowa³y 9 czerwca. Pogoda dopisa³a, wiêc zabawom nie by³o koñca. Rozegrano m.in. kilka konkurencji sportowych, w których milusiñscy bardzo chêtnie brali
udzia³.
- Mo¿na powiedzieæ, ¿e by³a to „Mini olimpiada” - opowiada Katarzyna Góra ze œwietlicy
OK - Dzieciaki doskonale siê spisywa³y. Du¿o
œmiechu, ale i troszkê rywalizacji.
Uczestnicy za swoj¹ aktywnoœæ w sportowych konkurencjach zostali nagrodzeni pysznymi goframi przygotowanymi przez panie z Huraganu Babskiego, dyplomami oraz orderami
„Super dzieciak 2010”.
W Jawiszowicach obchody Dnia Dziecka odby³y siê w œwietlicy OK mieszcz¹cej siê w budynku Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej Jawiszowice.
Wspólnie bawili siê cz³onkowie Klubu Seniora
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z wnuczêtami oraz
dzieci ze œwietlicy.
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê od poczêstunku: grillowanych kie³basek przygotowanych przez
seniorów.

- Po posi³ku dzieci uda³y siê na taras œwietlicy,
gdzie malowa³y kred¹ ulubione postacie z bajek mówi Gabriela Saduœ, ze
œwietlicy OK. - Po konkursie wszyscy wziêli udzia³
w zabawach z Klanz¹.
W tej œwietlicy nie zabrak³o te¿ ³akoci. Dzieciom
rozdano s³odki poczêstunek, nagrody za konkurs
oraz paczki.

- Wraz z cz³onkami Klubu Seniora pragnê podziêkowaæ za pomoc w zorganizowaniu Dnia
Dziecka sponsorom, So³tysowi
oraz Radzie So³eckiej w Jawiszowicach - dodaje Saduœ.
W kolejnej placówce terenowej OK - Domu Ludowym w Borze - milusiñscy bawili siê 5
czerwca, podczas Rodzinnego
Dnia Dziecka. Najm³odsi skakali na dmuchanej zje¿d¿alni i trampolinie. Wszyscy zgromadzeni
zobaczyli z bliska dzia³o przeciwlotnicze zaprezentowane przez
¿o³nierzy z 72. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej
z Oœwiêcimia. Dzieci chêtnie s³ucha³y o obs³udze dzia³a. Dodatkowo Stra¿ Miejska sprawdzi³a
umiejêtnoœci uczestników w jeŸdzie na rowerze. Funkcjonariusze
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nagrodzili upominkami wszystkich dzielnie pokonuj¹cych tor przeszkód. Imprezê odwiedzili
równie¿ motocykliœci z klubu Brzeszcze Biker
Team.
- Ka¿dy bawi³ siê œwietnie podczas licznych
zabaw i konkursów - mówi Joanna Cwynar, instruktor ze œwietlicy OK. - Warto podkreœliæ, ¿e
nagrody rzeczowe zakupi³ Samorz¹d Mieszkañców nr 5, a poczêstunek ufundowali sponsorzy,
którym serdecznie dziêkujemy.
Po zakoñczeniu programu dla dzieci odby³ siê
Festyn dla doros³ych, zorganizowany przez Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹ Bór.
Œwietlica w Zasolu ju¿ po raz kolejny z okazji
Dnia Dziecka przygotowa³a wiele zabaw i konkursów. Na pocz¹tku zaprezentowa³a siê grupa taneczna dzia³aj¹ca przy œwietlicy OK pod opiek¹ Darii
Rokowskiej. Niespodziankê sprawili milusiñskim
motocykliœci z klubu Brzeszcze Biker Team, którzy podobnie jak w Borze, zorganizowali paradê
motocyklow¹. Wra¿eñ nie brakowa³o.
- Na zwolenników bezpiecznej jazdy na rowerze czeka³o „miasteczko rowerowe”, ciesz¹ce
siê du¿ym zainteresowaniem - mówi Wioletta
Szmytkowska ze œwietlicy OK. - Mi³oœnicy koni
mogli skorzystaæ z konnej przeja¿d¿ki, zaœ na tych,
których rozpiera³a energia czeka³a zje¿d¿alnia
dmuchana i batuta.
Dzieci próbowa³y swoich si³ równie¿ w strzelaniu do tarczy z karabinu paintballowego. Wspólnie z rodzicami chêtnie uczestniczy³y w konkurencjach sportowych.

- Dziêki hojnoœci sponsorów
mo¿na by³o czêstowaæ siê kie³baskami, s³odyczami i napojami
- dodaje Szmytkowska. - Gor¹co dziêkujê te¿ funkcjonariuszom Stra¿y Miejskiej w Brzeszczach, klubowi motocyklistów
oraz m³odzie¿y ze œwietlicy w Zasolu za pomoc w organizacji.
Dzieci ze Skidzinia i Wilczkowic tradycyjnie ju¿, wspólnie
obchodzi³y swoje œwiêto. Tym
razem w Krainie Balonlandii,
któr¹ stworzy³y dla nich pracownicy Domów Ludowych
w Skidziniu i Wilczkowicach.
Sala widowiskowa w Wilczkowicach tonê³a w kolorowych
balonikach, które by³y motywem przewodnim
zarówno dekoracji jak i licznych tañców, zabaw
i konkursów.
- Najwiêcej emocji wzbudzi³y „baloniada”:
transportowanie balonów przy u¿yciu widelców,
jedzenie czekolady no¿em i widelcem oraz taneczny korowód, podczas którego ka¿dy, kto
tylko mia³ ochotê móg³ poczuæ siê wyj¹tkowo, kreuj¹c w³asne uk³ady ruchowe, powtarzane przez wszystkich kolegów i kole¿anki - opowiada Zofia Piwowar, instruktor ze œwietlicy OK.
Wykorzystuj¹c zdolnoœci twórcze
uczestnicy wykonali balonowe rzeŸby,
wysoko ocenione przez specjalnie do
tego powo³ane jury.
- Zorganizowanie tak du¿ej imprezy wymaga pozyskania sojuszników mówi Piwowar. - Kolejny raz nie zawiedli nas: Rada So³ecka Wilczkowic
i radny Krzysztof Bielenin - fundatorzy wiêkszoœci nagród, oraz Rada
Rodziców przy SP Skidziñ, która zwyczajowo zajê³a siê poczêstunkiem.
Wszystkim serdecznie dziêkujemy za
okazane wsparcie.
Na os. Szymanowskiego Samorz¹dy Osiedlowe nr 3, 4, 7 wraz ze œwietlic¹ OK zorganizowali
du¿¹ imprezê. By³ to ju¿ XII Gminny Dzieñ Dziecka. W za³o¿eniu mia³ trwaæ dwa dni, niestety ze
wzglêdu na majow¹ powódŸ dzieci zaproszono
tylko na jeden.
Podobnie jak w pozosta³ych placówkach policjanci przygotowali „miasteczko rowerowe”,
które oblegane by³o przez najm³odszych, a klub
Brzeszcze Biker Team zaprezentowa³ ró¿norakie
motocykle. Wœród wielu atrakcji warto wymieniæ pokazy artystyczne, jak taneczne, sztuk
walki, ratownictwa gaœniczego oraz loteriê, w której g³ówn¹
nagrod¹ by³ rower.
- Na uczestników czeka³y
liczne zabawy - mówi Katarzyna Roszak ze œwietlicy
OK. - Odby³y siê m.in. konkurs w krêceniu hula-hop, aerobik dla dzieci i doros³ych,
przeci¹ganie liny i malowanie
na asfalcie.
Samorz¹d Osiedlowy nr 2
zaprosi³ dzieci na wycieczkê

do Europejskiego Centrum Bajki Kozio³ka Mato³ka w Pacanowie.
- Milusiñscy nie tylko odwiedzili miejscowoœæ
Kozio³ka Mato³ka, ale równie¿ zobaczyli jak powstawa³ film - mówi Wojciech Œwitak, przewodnicz¹cy Samorz¹du Osiedlowego nr 2. - Dzieci

wziê³y te¿ udzia³ w ró¿nych pokazach w Europejskim Centrum Bajki.
„Paradê Talentów” z okazji Dnia Dziecka
zorganizowali: Oœrodek Kultury, Samorz¹d Osiedlowy nr 1, Gimnazjum nr 2, Szko³a Podstawowa w Jawiszowicach, Centrum Wolontariatu wraz
z Grup¹ „Charytatywni”. Za spraw¹ tego niecodziennego konkursu stworzono m³odym ludziom
mo¿liwoœæ prezentacji ró¿norodnych talentów
przed szersz¹ publicznoœci¹. Uczestnicy rywalizowali w czterech kategoriach
wiekowych, prezentuj¹c swoje umiejêtnoœci z zakresu tañca, œpiewu, recytacji, pokazów
akrobatyczno-sportowych.
Wystêpy ocenia³o jury w sk³adzie: Beata Jagie³³o - dyplomowany instruktor i choreograf fitness, Mira Kamiñska - lingwista,
pasjonat literatury i muzyki, Kamila Sobik - nauczyciel edukacji
artystycznej, kierownik grupy
wokalno-instrumentalnej „Artic”
oraz Grzegorz Marusza i Krzysztof Krzanowski - przedstawiciele zespo³u The Freshmaker.

Imprezê na Sali widowiskowej rozpocz¹³ wystêp
dzieciêcego zespo³u pieœni
i tañca „Iskierki”, dzia³aj¹cego przy Oœrodku Kultury. Nastêpnie uczniowie brzeszczañskich szkó³ wcielili siê
w role konferansjerów, co
szczególnie spodoba³o siê
publicznoœci. M³odzi ludzie
zapowiadali wystêpy poszczególnych artystów, solistów, zespo³ów.
Po obejrzeniu wszystkich prezentacji jury naradzi³o siê i wybra³o zwyciêzców.
W prezentacji akrobatyczno sportowej zwyciê¿y³ Mi³osz
Szmytkowski. W kategorii „recytacja” pierwsze
miejsce zdoby³a Anna Jarek, drugie Julia Ortman,
trzecie Jakub Majda, a wyró¿nienie Anna Stawowy. Najlepiej wypad³ w kolejnej kategorii - „œpiew
z akompaniamentem” - Dominik Pi³atyk. Jurorzy
docenili te¿ talent wokalny Julii Rothkegel,
Agnieszki Tatarzyñskiej, Katarzyny
Bortlik, Magdaleny Zawi³a oraz Gabriela Gawrona. Na scenie nie zabrak³o tanecznych popisów. Na podium stanêli: Ewelina Wyrobek, zespó³ „Prima” i grupa taneczna
„Sza³”. Natomiast w kategorii plastycznej zwyciê¿yli: Mateusz
£ysoñ, Liliana Rostek i Magdalena
G³ownia.
To jednak nie by³ koniec atrakcji. Organizatorzy zaprosili wszystkich przed budynek OK, gdzie czeka³y gry i zabawy integracyjne, teatrzyk „Œpi¹ca królewna” - przygotowany przez dzieci ze Œwietlicy na
os. Szymanowskiego oraz konkurs
plastyczny zatytu³owany „Turcja orientalne fascynacje”, w którym
nagrody ufundowa³ Kusadasi Kebab
Bar. Dodatkowo przed OK stanê³y dmuchañce
i euro bungee.

Odg³osy Brzeszcz

Mariola Bartel

lipiec/sierpieñ 2010

19

Repertuar
08.07.2010
godz. 17.00 PLAC ZBAWICIELA (Polska, 15)
09-11.07.2010
godz. 14.00 SHREK FOREVER 3D (USA,b.o)
godz. 16.00 SHREK FOREVER 3D
godz. 18.00 SHREK FOREVER 3D
godz. 20.00 SHREK FOREVER 3D
12.07.2010 nieczynne
13-15.07.2010
godz. 11.00 SHREK FOREVER 3D
godz. 16.00 SHREK FOREVER 3D
godz. 18.00 SHREK FOREVER 3D
godz. 20.00 SHREK FOREVER 3D
16-18.07.2010
godz. 14.00 SHREK FOREVER 3D
godz. 16.00 SHREK FOREVER 3D
godz. 18.00 SHREK FOREVER 3D
godz. 20.00 SHREK FOREVER 3D
19.07.2010 nieczynne
20-22.07.2010
godz. 11.00 SHREK FOREVER 3D
godz. 16.00 SHREK FOREVER 3D
godz. 18.00 SHREK FOREVER 3D
godz. 20.00 SHREK FOREVER 3D
23-25.07.2010
godz. 16.00 SHREK FOREVER 3D
godz. 18.00 SHREK FOREVER 3D
godz. 20.00 KONCERT ZESPOŁU U2 3D
26.07.2010 nieczynne
27-29.07.2010
godz. 16.00 SHREK FOREVER 3D
godz. 18.00 SHREK FOREVER 3D
godz. 20.00 KONCERT ZESPOŁU U2 3D
30.07-01.08.2010
godz. 18.00 TOY STORY 3 3D (USA b.o)
godz. 20.00 SAGA ZMIERZCH: ZAĆMIENIE (USA,12)

Dy¿ury aptek w lipcu i sierpniu
ARNIKA ul. S³owackiego 4
02.06 - 09.07
30.07 - 06.08
27.08 - 03.09
CENTRUM ul. Ofiar Oœwiêcimia 34
23.07 - 30.07
20.08 - 27.08
SIGMA ul. Pi³sudskiego 13a
09.07 - 16.07
06.08 - 13.08
SYNAPSA ul. £okietka 39
16.07 - 23.07
13.08 - 20.08
* dy¿ur nocny trwa od godz. 20.00
do 8.00 dnia nastêpnego.

Informacja
Burmistrz Brzeszcz informuje, ¿e w dniu 17
czerwca 2010 r. podany zosta³ do publicznej wiadomoœci, poprzez wywieszenie na tablicach og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Gminy w Brzeszczach ul.
Koœcielna 4, wykaz nieruchomoœci przeznaczonej
do oddania w najem po³o¿onej w Brzeszczach,
o powierzchni 200 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej - nauka jazdy. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni.
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Kalendarium przedsiêwziêæ
w lipcu i sierpniu
KWITNĄCE WAKACJE
XI edycja programu ekologiczno-edukacyjnego
5 - 9, 12 - 16 lipca - Ośrodek Kultury Brzeszcze
Odbędą się dwa turnusy, mające na celu dobrą
zabawę i kształtowanie postawy przyjaznej środowisku oraz poznanie lokalnych wartości przyrodniczokulturalnych
turnus I - 5 - 9 lipca (dla dzieci w wieku 10-12 lat)
turnus II - 12 - 16 lipca (dla dzieci w wieku 7-9 lat)
zajęcia odbywać się będą w godzinach 10.00 -15.00
Odpłatność - 80 zł (koszt poczęstunków i wycieczek)
Ilość miejsc ograniczona. Zapisy w Dziale Promocji i Reklamy OK (pok. nr 40)
Przy zapisie wymagany PESEL dziecka.
10 JUBILEUSZOWA - BIESIADA Z PIOSENKĄ
10 lipca, ( Brzeszcze - Lipki)
W programie:
godz.15.00 - POLI SIĘ - sprawnościowy tor przeszkód z nagrodami zorganizowany przez młodzieżową
drużynę OSP Brzeszcze
- Kapela Zasolanie
- Uroczyste otwarcie
- NA BRZESZCZAŃSKĄ NUTĘ - prezentacja zespołów Brzeszczanki, Jawiszowianki, Przecieszynianki, Skidzinianie, Paświszczanie
- ROZŚPIEWANI SĄSIEDZI - prezentacja zespołów Dankowianie, Górzanie, Tęcza, Iskierkowa Familia
- Z MUZYKĄ I HUMOREM - występ kapeli Brynioki
- BIESIADNE ŚPIEWANIE prowadzone przez kapelę Zasolanie
godz. 20.00 - Festyn - gra zespół Tu i Teraz
WAKACJE W BIBLIOTEKACH
Ośrodka Kultury
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
12 i 19 lipca oraz 16 i 23 sierpnia - godz. 11.00
Wakacyjne spotkania dla dzieci pt. Powrót do przeszłości: „Między nami jaskiniowcami”, „Pirat to ma fajne
życie”, „Tajemnice starożytności”
BIBLIOTEKA BRZESZCZE (Strażnica)
2 i 8 lipca oraz 19 i 26 sierpnia - godz. 9.30
„Ach co za podróż. Zabawy świata dla dzieci”:
Podróż z piratami, Afryka, Ameryka, Europa
BIBLIOTEKA W JAWISZOWICACH
5 i 12 lipca - godz.10.00
„Pippi Pończoszanka na wakacjach”: zajęcia pt.
Przyczepianie warkoczy, zagramy w: Nosowy slalom,
krojenie ciastek
BIBLIOTEKA W ZASOLU
„Kulturalnie Kulinarni” - 15 i 22 lipca oraz 12 sierpnia - godz.16.00 - 18.00. Wspólne gotowanie, pogaduchy nie tylko o książkach.
WYSTAWY:
CZUJĘ, WIĘC JESTEM... CZYLI EMOCJONALNA BIBLIOTEKA
6 lipca do 30 lipca - wystawa podsumowująca
cykl spotkań w Bibliotece Publicznej OK w Zasolu, poświęconych emocjom.
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sierpień
IV PRZEGLĄD ROCK REGGAE FESTIVAL
SUPPORT
21.08.2010 - Stadion KS Górnik - godz. 17.00
Program - prezentacja 10 kapel konkursowych oraz
gwiazdy wieczoru. Wstęp wolny.
Zwycięzcy przeglądu (nagroda jury, nagroda publiczności) rozpoczną drugi dzień festiwalu ROCK
REGGAE 28 sierpnia na Stadionie KS Górnik Brzeszcze. Szczegóły na www.rockreggae.pl
VI ROCK REGGAE FESTIVAL
27.08.2010 - Stadion KS GÓRNIK godz.14.30
Duża scena:
14.30 - KOMISCHE PILZE
16.15 - ZABILI MI ŻÓŁWIA
18.00 - CAŁA GÓRA BARWINKÓW
19.45 - HAPPYSAD
21.30 - DOT VIBES (WŁOCHY)
23.15 - YELLOW UMBRELLA (NIEMCY)
1.00 - HORNSMAN COYOTE (SERBIA)
Mała scena:
15.30 - PSYCHODELIC SEXY FUNK
17.15 - AGREGGAT
19.00 - KRZYWA ALTERNATYWA
20.45 - AWARIAT NA TO
22.30 - PANNA MARZENA I BIZONY
0.15 - KINGS OF UNITY
Scena Soundsystem:
godz.18.00 - MISTAH LEGO I GEE SISTA, SILESIAN SOND SYSTEM, GRUBSON
28.08.2010 - Stadion KS GÓRNIK - godz. 12.30
Duża scena:
12.30 - PRZEGLĄD NAGRODA PUBLICZNOŚCI
13.45 - PRZEGLĄD NAGRODA JURY
14.30 - FIRE IN THE HOLE
16.15 - JEDYNY SENSOWNY WYBÓR
18.00 - GA GA/ZIELONE ŻABKI
19.45 - FARBEN LEHRE
21.30 - PABLOPAVO I LUDZIKI
23.15 - MALEO REGGAE ROCKERS
1.00 - KSU
Mała scena:
13.00 - OTWARTA SCENA MUZYCZNA
15.30 - TERAPIA
17.15 - MIRRORDEAD
19.00 - DIG UP
20.45 - STROKE
22.30 - VARIETE
0.15 - SKANGUR
Scena Soundsystem:
godz.18.00 - HUMAN TRINITY, 3R SALAM SOUND SYSTEM, MIOUSH, BAS TAJPAN, BOB ONE
(FANDANGO GANG)
Ponadto wiele atrakcji - Festiwal Sztuk Wizualnych,
Występ Teatru Ognia Eximus, stoiska NGO, pyszne
jedzenie wege itd. itp.
Bilety:
Przedsprzedaż: Piątek - 33 zł, Sobota - 33 zł, Karnet dwudniowy - 56 zł
W dniu koncertu: Piątek - 38 zł, Sobota - 38 zł,
Karnet dwudniowy - 62 zł
Bilety dostępne na www.ticketpro.pl oraz w sieci
sprzedaży biletów ticketpro na terenie całego kraju.

Programy Domów Ludowych
i œwietlic OK
os. Paderewskiego
1.07 Zajęcia świetlicowe.
2.07 Wycieczka do Figloparku i lasku cygańskiego w Bielsku-Białej.
5.07 Zajęcia świetlicowe.
6.07 Spotkanie z kolegami ze świetlicy jawiszowickiej.
7.07 Wyjazd do kręgielni i na basen w Woli.
8.07 Robimy ozdoby z siana - warsztaty poprowadzi Agnieszka Ziółkowska.
5.08 Wyjście na basen.
10.08 Wyjazd na fermę strusi „Zosia” do Bierunia.
17.08 Wycieczka do Dinolandu w Inwałdzie.
21.08 Piknik osiedlowy.

os. Szymanowskiego
1.07 Wyjazd na basen odkryty do Czechowic Dziedzic (9.30).
2.07 Dzień piracki cz. I - zabawy umysłowe - krzyżówki, rebusy, zagadki itp.
Poprowadzi pani z Biblioteki Publicznej „Strażnica”, na zakończenie pirackie podchody (10.30).
5.07 Wyjazd do „Lasku Cygańskiego” w Bielsku Białej, w razie niepogody wyjście na „Basen
pod platanem” (9.30).
6.07 „Dzień piracki” cz. II - wyjazd do DL w Skidziniu - gry i zabawy terenowe, ognisko i pieczenie ziemniaków (9.15).
7.07 Warsztaty plastyczne „Iris folding” prowadzi
instruktor OK Agnieszka Ziółkowska (10.15).
8.07 Wyjazd do DL w Wilczkowicach - gry i zabawy ruchowe, konkursy sprawnościowe, prażone (9.15).
9.07 Wycieczka do „Mini ZOO Kucyk” w Inwałdzie,
w razie niepogody wyjazd do kina (9.30).
Szczegóły i zapisy w świetlicy do 25.06.2010 r.

Wilczkowice
1.07 Wyjazd na basen odkryty do Czechowic-Dziedzic. Koszt: 12 zł (10.00-16.00).
2.07 Wyjście na halę sportową i basen w Brzeszczach (10.00-14.00).
5.07 Wyjazd do Lasku Cygańskiego w BielskuBiałej. Koszt: 11 zł (10.00- 16.00)
6.07 „Na wyspie piratów” - spotkanie międzyplacówkowe w Skidziniu (10.00- 14.00).
7.07 Gramy w badmintona, piłkę i inne gry plenerowe (12.00- 16.00).
8.07 Zabawy i gry plenerowe oraz prażone - spotkanie międzyplacówkowe w Wilczkowicach. Koszt:
2 zł (10.00-14.00).
9.07 Wyjazd do Gospodarstwa Agroturystycznego „Kucyk” w Inwałdzie. Koszt: 29 zł (10.00-16.00)
10.08 Wyjazd do Fermy Strusi Afrykańskich w Bieruniu. Koszt: 21 zł.
17.08 Wyjazd do Dinolandu w Inwałdzie. Koszt: 21 zł
W razie złej pogody zamiast wycieczek plenerowych odbędą się zajęcia na miejscu lub wyjście do kina.
Zapisy i szczegóły w DL do 23 czerwca.

Bór
1.07 Wyjazd na basen odkryty do CzechowicDziedzic. Koszt: 12 zł (10.00-16.00).
2.07 Wyjście na halę sportową i basen w Brzesz-

czach (10.00-14.00).
5.07 Wyjazd do Lasku Cygańskiego w BielskuBiałej. Koszt: 11 zł (10.00-16.00).
6.07 Gramy w badmintona, piłkę i inne gry plenerowe (16.00-20.00).
7.07 Zabawy i gry plenerowe oraz prażone. Koszt:
2 zł. (10.00-14.00).
8.07 Gramy w badmintona, piłkę i inne gry plenerowe (16.00-20.00).
9.07 Wyjazd do Gospodarstwa Agroturystycznego „Kucyk” w Inwałdzie. Koszt: 29 zł (10.00-16.00).
10.08 Wyjazd do Fermy Strusi Afrykańskich w Bieruniu. Koszt: 21 zł.
17.08 Wyjazd do Dinolandu w Inwałdzie. Koszt:
21 zł.
W razie złej pogody zamiast wycieczek plenerowych odbędą się zajęcia na miejscu lub wyjście do kina.
Zapisy i szczegóły w DL do 23 czerwca.

Skidziñ
1.07 Wyjazd na kąpielisko do Czechowic-Dziedzic
(10.00)
2.07 „Od każdego coś smacznego” - zajęcia kulinarne (10.00).
5.07 Wycieczka do Lasku Cygańskiego w BielskuBiałej (10.00).
6.07 „Na wyspie piratów” - zabawa fabularyzowana (10.30).
7.07 Wakacyjne spotkanie z przyrodą (10.00).
8.07 Piknik w Wilczkowicach - prażone, gry i zabawy (10.00).
9.07 Wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego
„Kucyk” w Inwałdzie (10.00).
Informacje szczegółowe w Domu Ludowym i na
plakatach.
Środy - próby i spotkania okolicznościowe zespołu Skidzinianie (18.00).

Jawiszowice
1.07 „Wakacyjne potyczki sportowe” - zajęcia
sprawnościowe, zabawy z piłką, skakanką, chustą, skoki w workach, rzuty do celu.
2.07 Wycieczka do figloparku i Lasku Cygańskiego w Bielsku Białej.
5.07 „W izbie regionalnej” - poznajemy dawne
sprzęty i narzędzia naszych przodków - spotkanie dla
dzieci ze świetlicy z Jawiszowic i Osiedla Paderewskiego z Kołem Gospodyń Wiejskich ,,Jawiszowianki”.
6.07 „Rytm, ruch, muzyka” - uczymy się tańczyć.
7.07 Wyjazd na Wolę - pobyt na kręgielni i na
basenie.
8.07 „Bajkowe pacynki” - wykonujemy kukiełki z
drewnianych łyżek.
9.07 „Zabawa w teatr” - wystawiamy przedstawienie pt. „Jaś i Małgosia”.
12.07 „Pipi pończoszanka na wakacjach” - zajęcia
w Bibliotece Publicznej w Jawiszowicach.
13.07 „Kolorowe wydzieranki” - zwierzęta, rośliny,
widoki - zajęcia plastyczne.
14.07 „Gry pamięciowe, rebusy, krzyżówki, zagadki” - zajęcia świetlicowe.
18.08 „Baw się z nami” - gry i zabawy integracyjne.
19.08 „Tor przeszkód i nie tylko” - zabawy sprawnościowe.

20.08 Wyjazd na basen „Pod Platanem”.
23.08 „Poszukiwacze” - piesza wycieczka po okolicy.
24.08 „Zachować lato” - wykonywanie prac plastycznych z wykorzystaniem suszonych kwiatów, roślin, oraz innych materiałów plastycznych.
25.08 Zabawy przyrodnicze w plenerze.
26.08 „Wakacyjne wspomnienia” - konkurs
plastyczny.
27.08 „Pożegnanie wakacji”- gry, zabawy, pieczone kiełbaski.

Przecieszyn
1.07 „Kolorowe wakacje 2010” - zajęcia na świetlicy (10.00-14.00).
2.07 Wycieczka do Bielska-Białej - Figlopark i Błonia. Koszt: 20 zł (10.00-14.00).
5.07 Wyjście na basen pod „Platanem”. Koszt:
3,50 zł (10.00-14.00).
6.07 Wycieczka do Krakowa - Ogród doświadczeń.
Koszt: 31 zł (10.00-14.00).
7.07 Wycieczka na Szyndzielnię i na Klimczok (kolejka linowa). Koszt: 28 zł (10.00-14.00).
8.07 Wycieczka do Inwałdu do „Parku Miniatur”.
Koszt: 32 zł (10.00-14.00).
9.07 Zakończenie wakacji w świetlicy (10.0014.00).
Plany zajęć mogą ulec zmianie na skutek złej pogody. Ilość miejsc ograniczona.
Biblioteka podczas „Kolorowych wakacji” będzie
nieczynna. Zapraszam od 12.07 - 15.08.2010 r. w godzinach od 14.00-20.00.
Huragan Babski zaprasza w czwartki od godz.
17.00.
Zespół „Przecieszynianki” zaprasza na spotkania
we wtorki od godz. 17.00.

Zasole
8.07 „Z przygodą na ty” - Wyjście na halę sportową.
9.07 Zabawy integracyjne oraz prażonki.
10.07 Wyjazd na odkrytą pływalnię do Czechowic-Dziedzic.
14.07 Wyjazd do Gospodarstwa Agroturystycznego „Kucyk” w Inwałdzie.
17.08 Wycieczka rowerowa - spotkanie międzyplacówkowe, zabawy integracyjne oraz pieczone kiełbaski.
20.08 Wyjazd do Lasku Cygańskiego w Bielsku.
W harmonogramie również zajęcia świetlicowe, gry
i zabawy ruchowe w plenerze.
Szczegóły na plakatach oraz w świetlicy.
Od 27.07 do 16.08 świetlica będzie nieczynna
z powodu urlopu.

Podziêkowanie
Serdecznie dziêkujemy wszystkim,
którzy uczestniczyli w uroczystoœciach
pogrzebowych

œp. Stanis³awa Boronia
za udzia³ w nabo¿eñstwie, modlitwê, okazane wspó³czucie, z³o¿one wieñce i kwiaty, zamówione msze œw.
¯ona i Syn z Rodzin¹
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Czasem ¿ycie bywa znoœne…

Fot. internet

Wis³awy Szymborskiej chyba nikomu nie
trzeba przedstawiaæ. Polska poetka, eseistka,
krytyk literacki, t³umaczka, felietonistka oraz
laureatka literackiej Nagrody Nobla. W brzeszczañskiej „Wiœle” m³odzie¿ licealna spotka³a
siê z sekretarzem noblistki - Micha³em Rusinkiem oraz obejrza³a film „Chwilami ¿ycie
bywa znoœne… Przewrotny portret Wis³awy
Szymborskiej”.

Wis³awa Szymborska jest wyj¹tkow¹ osob¹,
zabawn¹, optymistyczn¹ i utalentowan¹. Jest
cz³onkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Polskiej Akademii Umiejêtnoœci. W 1996 r. otrzyma³a literacka Nagrodê Nobla. Z kolei Katarzyna Kolenda-Zaleska jest dziennikark¹ telewizyjn¹,
która w Palermo odebra³a nagrodê Sicilia Madre
Mediterranea za reporta¿ telewizyjny o podró¿y
poetki Wis³awy Szymborskiej na Sycyliê. Dziêki
spotkaniu dwóch pañ zrodzi³ siê pomys³ nakrêcenia dokumentu o noblistce. Szymborska da³a
namówiæ siê dziennikarce na niezwyk³¹ podró¿
i tak powsta³ dokument „Chwilami ¿ycie bywa
znoœne…”. Z niego dowiadujemy siê m.in. dlaczego poetka lubi kicz oraz co robi po wyl¹dowaniu w obcym kraju.

podejrzewam, ¿e od lat ’60. W nim robi notatki
zwyk³ym d³ugopisem. Pisze tak, ¿e ja nie jestem
w stanie odczytaæ. Potem pisze na maszynie, a ja
przepisujê na komputerze.
Goœæ opowiada³, ¿e powsta³y dokument nie
jest zwyk³ym filmem. Szymborska nie mówi³a do
kamery, tylko rozmawia³a z ludŸmi, bo uwa¿a, ¿e
to oni s¹ najciekawsi. Zaznaczy³ równie¿, ¿e ju¿
bardzo wiele osób obejrza³o dokument, ale nie
Wis³awa, bo jak sama powiedzia³a: „za du¿o ju¿
tej Szymborskiej”.
Przewrotny portret Wis³awy
Dokument w re¿yserii Katarzyny KolendyZaleskiej jest doskona³y. Ukazuje Szymborsk¹
podczas zwiedzania europejskich miast, takich jak
Limerick City w Irlandii, Amsterdam, Corleone,
Wenecja, Bolonia. Poetka podró¿uj¹c zatrzymuje siê przy tablicach z ciekawymi nazwami miejscowoœci i fotografuje siê na ich tle. Czasami
wspó³towarzysze podró¿y musz¹ zmieniæ trasê,
aby do takiego miejsca dotrzeæ.
Film z³o¿ony jest z rozmów z poetk¹, relacji
z wyjazdów, po czêœci z wierszy, z wypowiedzi
przyjació³, pisarzy oraz trojga ludzi, których pisarka darzy podziwem: Woody’ego Allena - amerykañskiego scenarzysty, re¿ysera, aktora, muzyka, producenta i kompozytora, Václava Havla czeskiego pisarza i dramaturga, ostatniego prezydenta Czechos³owacji i pierwszego prezydenta Republiki Czeskiej oraz Jane Goodall - brytyjskiej badaczki, prowadz¹cej badania nad szympansami. W filmie us³yszymy, jak Wody Allena
mówi, ¿e „Szymborska ma wielki wk³ad w moje
zadowolenie z ¿ycia. Jej poezja jest dramatyczna, ironiczna i jednoczeœnie zabawna. Jest dla
mnie artystk¹ g³êbok¹, przenikliw¹, ale pamiêta-

Spotkanie w „Wiœle”
Micha³ Rusinek, sekretarz Wis³awy Szymborskiej by³ goœciem spotkania, na jakie brzeszczañskie kino zaprosi³o uczniów z Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Gilowicach oraz Powiatowego Zespo³u nr 6 w Brzeszczach. Nasze miasto mia³a odwiedziæ
Katarzyna Kolenda-Zaleska, re¿yser
filmu o noblistce, jednak nie mog³a
przyjechaæ. W krótkim materiale filmowym, dziennikarka powiedzia³a
przyby³ym: „mam nadziejê, ¿e film
dostarczy Pañstwu tyle radoœci, ile my
mieliœmy podczas jego realizacji”.
Dzielnie zast¹pi³ j¹ sekretarz poetki,
który opowiada³ o pracy z Szymborsk¹,
Sekretarz noblistki podczas wizyty w Brzeszczach
jej s³ynnym poczuciu humoru.
j¹c¹ o zabawianiu czytelnika. (…) Przeczyta³em
- W przypadku pani Szymborskiej potrzebny
wszystko, co napisa³a, to jej dowcip góruje nad
by³ ktoœ, kto stworzy coœ takiego jak kokon, aby
moim. Ma wielki wk³ad w moje zadowolenie
odizolowaæ j¹ od mediów - mówi³ Micha³ Rusiz ¿ycia”.
nek. - Dla niej zamieszanie medialne wokó³ jej
Bardzo wielu znakomitych literatów, pisarzy
osoby by³o tragedi¹, bo ci¹gle ktoœ coœ od niej
znajdziemy w tym dokumencie. Umberto Eco
chcia³.
wita siê z noblistk¹ jak z najlepszym przyjacieSekretarz noblistki wspomina³, ¿e po dwóch
lem, mówi, ¿e w prosty sposób pisze o rzeczach
latach wspó³pracy da³a mu do przepisania na komnajwa¿niejszych. Jerzy Pilch wspomina, ¿e wiputerze wiersz. Jak wygl¹da pisanie poetki?
dywa³ j¹ niegdyœ w Dyskusyjnym Klubie Filmo- To jest tajemnica - ¿artowa³ Rusinek. - Pani
wym. Pamiêta, ¿e Szymborska razem z przyjaWis³awa pracuje jak Julian Tuwim. Ma notesik,
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ció³mi zachowywa³a siê g³oœno i rozmawia³a nawet w czasie filmu. Nawi¹zuje te¿ do s³ynnych
kolacji u Wis³awy, które koñcz¹ siê loteri¹. Goœcie losuj¹ fanty, œmieszne i kiczowate np. pami¹tki z podró¿y. Pilch podkreœla, ¿e wszyscy uwa¿aj¹ za stosowne przywiezienie jej z podró¿y jakiegoœ kiczowatego prezentu, bo takie lubi. Na
filmie widzimy w rêkach poetki doœæ sporych rozmiarów ³ódŸ, która okazuje siê zapalniczk¹.
Dowiadujemy siê te¿, ¿e noblistka wykonuje
wycinanki, kola¿e. S¹ to takie ma³e arcydzie³a,
którymi obdarowuje innych. Jedno trafi³o do
Woody’ego Allena.
Poznajemy Wis³awê, jako osobê pal¹c¹
ogromne iloœci papierosów. Micha³ Rusinek opowiada, jak kiedyœ zapyta³ siê jej, od kiedy pali?
Ta odpowiedzia³a, ¿e od okupacji, na co sekretarz, ¿e rozumie. Ona siê uœmiechnê³a i doda³a:
„to z powodów erotycznych”.
Tragedia Sztokholmska
„Chwilami ¿ycie bywa znoœne… Przewrotny portret Wis³awy Szymborskiej” przedstawia bogate zainteresowania, osobowoœæ, zami³owanie do kiczu poetki. Wiele ciekawych
i zabawnych momentów, wydarzeñ na przestrzeni dwóch epok: przed tragedi¹ sztokholmsk¹ i po tragedii sztokholmskiej, jak przyjaciele Szymborskiej przewrotnie nazywaj¹
przyznanie jej Nobla w 1996 r.

Mariola Bartel

Gminna Koalicja
Roku 2010
Informujemy Pañstwa, ¿e kapitu³a ma³opolskiego konkursu na najlepsz¹ koalicjê dzia³aj¹c¹ w ramach projektu „Przeciw przemocy. Budowanie lokalnych koalicji - Interwencje w przemocy domowej ” przyzna³a honorowy tytu³ „Koalicji Gminnej 2010 Roku dla Lokalnej Koalicji na Rzecz Przeciwdzia³ania
Przemocy w Rodzinie w Brzeszczach”.
Nagrodê z r¹k Ma³opolskiego Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Krakowie oraz Dyrektora Regionalnego Oœrodka Polityki |Spo³ecznej
w Krakowie odebra³a dyrektor Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Brzeszczach El¿bieta Krzak. Wrêczaj¹c nagrodê kapitu³a wyrazi³a uznanie i gratulacje oraz przekonanie, ¿e wysi³ek osób zaanga¿owanych o funkcjonowanie koalicji zaowocuje
dalszym rozwojem lokalnego systemu przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie, zapewniaj¹cego
profesjonaln¹, wszechstronn¹ i skuteczn¹ pomoc
najbardziej potrzebuj¹cych.

Podziêkowanie
Podziêkowanie dla ca³ej rodziny,
przyjació³, s¹siadów i wspó³pracowników KWK Brzeszcze za wszelk¹ pomoc,
s³owa pociechy, zamówione Msze Œwiête i uczestnictwo w ostatniej drodze

œp. Marka Leœniaka
sk³ada rodzina

Czytelnictwo

Czujê - wiêc jestem,
czyli emocjonalna
biblioteka

MÓWI SIÊ...
Wszystko zaczyna siê od czytania...
„W wychowaniu i rozwoju cz³owieka
bardzo wiele zale¿y od tego, co on
w dzieciñstwie przeczyta”.
Wanda Chotomska
Je¿eli to co czytamy w dzieciñstwie, ma wp³yw na to, jacy jesteœmy
w przysz³oœci, warto poznawaæ ulubione ksi¹¿ki, te wyj¹tkowe, zapamiêtane na wiele, wiele lat.
Tym razem o czytaniu i ulubionej
ksi¹¿ce z dzieciñstwa mówi Alicja Zieliñska - instruktor muzyczny. Alicja
Zieliñska prowadzi w Oœrodku Kultury Dzieciêcy Zespó³ Pieœni i Tañca „Iskierki”, które w swoim dorobku maj¹ ju¿ wiele wyró¿nieñ i nagród.
Ulubiona ksi¹¿ka dzieciñstwa i dlaczego ta?
„Serce Amicisa”, któr¹ dosta³am od mojej
mamy. Najpierw mama mi j¹ czyta³a, a potem czyta³am sama. Powracam do tej ksi¹¿ki do tej pory.
Potem oczywiœcie wszystkie ksi¹¿ki Henryka
Sienkiewicza, które dostawa³am regularnie od
moich braci, a poniewa¿ byli oni ¿eglarzami, dostawa³am te¿ ksi¹¿ki podró¿nicze, szczególnie
¿eglarskie. Niezale¿nie od tego czyta³am ksi¹¿ki
znanych malarzy, jako ¿e historiê sztuki mia³am
ju¿ w liceum, st¹d moje zami³owanie. W liceum
zaczê³am czytaæ krymina³y - ale to by³o tylko
przez rok. Podró¿nicze, przygodowe zosta³y do
dziœ.

Teatr w bibliotece

Dlaczego warto czytaæ?
Po pierwsze rozwija siê umys³.
Poza tym zdobywamy nowe wiadomoœci. Zawsze by³am bardzo ciekawa œwiata - podró¿owa³am z zespo³ami, które prowadzi³am do tej pory
ale równie¿ sama. Dla mnie jest to
bogactwo wielkie.

„Czujê - wiêc jestem” to cykl spotkañ realizowanych w Bibliotece Publicznej w Zasolu w oparciu o ksi¹¿ki Grzegorza Kasdepke pt.
„Tylko bez ca³owania! Czyli jak sobie radziæ
z niektórymi emocjami” oraz „Kocha, lubi, szanuje… czyli jeszcze o uczuciach”. Adresatami s¹ 5
i 6 letnie przedszkolaki. O czym rozmawiali? O nudzie, radoœci, smutku, strachu, przyjaŸni i mi³oœci. Czego siê dowiedzieli? ¯e uczucia s¹ bardzo
wa¿ne w ¿yciu ka¿dego cz³owieka, nale¿y je szanowaæ, trzeba o nich rozmawiaæ i nie mo¿na siê
ich wstydziæ. Efekty naszych spotkañ najlepiej
podsumowuje wierszyk:

Czytam teraz
„Pi¹ta strona œwiata” Kazimierza Kutza. Zainteresowa³o mnie poniewa¿ lubiê œl¹skoœæ.
Chcia³am wiedzieæ jakie s¹ jego relacje w tamtych czasach i teraz. Bardzo fajna ksi¹¿ka. Poza
tym bardzo podoba³y mi siê ksi¹¿ki Marii Wasowskiej o „Starszych Panach A i B”. Poniewa¿
teraz ju¿ mniej podró¿ujê, lubiê ksi¹¿ki w³aœnie
podró¿nicze i wszystko co jest zwi¹zane z moim
zawodem.
Ca³¹ wypowiedŸ Alicji Zieliñskiej mo¿na obejrzeæ na naszej stronie internetowej www.ok.brzeszcze.pl w zak³adce BIBLIOTEKA.
Równie¿ czytelników Odg³osów Brzeszcz, zapraszamy do podzielenia siê z nami swoimi wspomnieniami o ukochanej ksi¹¿ce dzieciñstwa, tak
bardzo wyj¹tkowej, ¿e zapamiêtanej do dzisiaj.

ka uœmiechniêtych brzechwowych rymów, by³
zabawny „Rap moli ksi¹¿kowych”- nowoczesny
sposób reklamy ksi¹¿ki i czytania. Ostatni ich
Literaturê dla dzieci i m³odzie¿y popularyzowystêp przekona³ nas, ¿e potrafi¹ nawet ujarzmiæ
waæ mo¿na na wiele sposobów. Biblioteka stara
niesforne, rogate wiersze, a to nie lada sztuka.
siê sprostaæ oczekiwaniom bardzo wymagaj¹cej
Ka¿dy komu to siê uda³o, kto potrafi takie wiergrupy czytelników jakimi s¹ dzieci. W swojej
sze mówiæ poprawnie, p³ynnie i wyraŸnie jest miofercie mamy np. spotkania autorskie, pokazy
strzem! Dzieci do wystêpów przygotowuj¹ panie:
multimedialne, konkursy literackie i plastyczne.
Katarzyna Roszak - kieO realizacji niektórych porownik œwietlicy i pani
mys³ów biblioteka nie moIwona Michalik -pe³na
g³aby nawet marzyæ bez
pomys³ów i chêci mama.
partnerów. Tak¹ form¹ jest
Sukcesy dzieci to efekt
na pewno „Ma³y teatr” ich wysi³ku, pomys³owoprzedstawienia teatralne
œci i cierpliwoœci.
dla dzieci w wykonaniu saDrug¹ grup¹ temych dzieci. To niezwykle
atraln¹, z któr¹ bardzo
interesuj¹ca i efektowna
mi³o i „owocnie” nam siê
forma propagowania wierwspó³pracuje, a ich wystêszy dla najm³odszych (tych
py przekonuj¹, ¿e wierszanajlepszych, wartych poznania lub przypomnienia), Brzechwowe rymy w wykonaniu „Œwietlicowych mi mo¿na wspaniale bawiæ siê w teatr jest grupa
któr¹ mo¿emy realizowaæ Brzd¹ców”
teatralna ze Szko³y Podstawowej Nr 2, pracuj¹ca
tylko maj¹c chêtne do wspó³pracy dzieciêce grupod kierunkiem pani Moniki ¯wirowskiej, napy teatralne.
uczycielki jêzyka polskiego. Ich debiutem (barTak¹ grup¹ s¹ „Œwietlicowe Brzd¹ce” grupa
dzo udanym) na „du¿ej scenie” by³ spektakl zateatralna ze Œwietlicy OK na Osiedlu Szymanowtytu³owany „Zagubieni w lesie”. Scenariusz spekskiego. Ich wystêpy s¹ ju¿ sta³ym elementem nataklu na podstawie wierszy Danuty Wawi³ow,
szych literackich przedsiêwziêæ. Biblioteka „podnapisa³a dla swojej grupy pani Monika ¯wirowrzuca” pisarza i jego wiersze, a potem (po trudska. Nie zabrak³o strasznych i tajemniczych monych, oj, trudnych! przygotowaniach) mo¿emy
mentów, teatru cieni - po prostu by³o super!!!
podziwiaæ zawsze pomys³owe, zabawne przedWszystkim aktorom, których wystêpy by³y
stawienie. „Œwietlicowe Brzd¹ce” goœciliœmy kilatrakcj¹ bibliotecznych spotkañ oraz ich Opiekukakrotnie. W ich wykonaniu by³a ju¿ du¿a daw-

„Z³oœæ”

Jesteœmy m¹drymi przedszkolakami
I o emocjach rozmawiamy.
Wiemy, ¿e z³oœæ jest z³a,
Ka¿dy radê z ni¹ sobie da.
Strrrachów ju¿ siê nie boimyJesteœmy odwa¿ni, wiêc je przepêdzimy.
O mi³oœci by³a rozmowa
I o przyjaŸni pad³y dwa s³owa.
Prze¿yliœmy szczêœliwy dzieñ
Smutne miny odesz³y w cieñ.

Agnieszka Dro¿d¿
Wszystkich zainteresowanych emocjami
przedszkolaków z Zasola zapraszamy do obejrzenia wystawy pt. „Czujê - wiec jestem, czyli emocjonalna biblioteka”.
Dolny Hol Oœrodka Kultury od 6 do 30 lipca.

Mistrzowie „Niesfornych wierszyków”

nom bardzo dziêkujemy. Mamy nadziejê, ¿e
wszystkim zabawa w teatr pozwoli³a zdobyæ
nowe umiejêtnoœci, nabraæ wiary w siebie i swoje
mo¿liwoœci.
Mamy nadziejê, ¿e przed nami jeszcze wiele
wspólnych przedstawieñ teatralnych.
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Podziêkowania dla sponsorów Dnia Dziecka
Podziêkowania od Samorz¹du Osiedlowego nr 4, 3, 7, Œwietlicy na os. Szymanowskiego
oraz OK otrzymuj¹: Administracja Mieszkañ
„Silesia”, Agencja Komunalna Sp.z o.o. Brzeszcze, Apteka „Centrum” Brzeszcze, AVON, BBT
Brzeszcze - Klub Motocylkowy - Mieczys³aw
Sojka, Bielenin Krzysztof - Przedwieœnik, Bank
Spó³dzielczy MiedŸna o/Brzeszcze, „DARYMEX” - Dariusz Gruca i Ryszard R¹czka, Sklep
„DELICJE” - Dorota i Mariusz Pawlusiak, Drobny S³awomir, „Everest” SJ - Firma BudowlanoRemontowa Krzysztof Papuga i Wojciech Gry³ko, FUH „Górnik” El¿bieta Werner, Gminna Spó³dzielnia „Samopomoc Ch³opska” GS Brzeszcze,
Gicala Janina i Jan, Haj Maria i Józef, Hernas
Anna, Jankowska Teresa, Krajniewscy Kazimierz,
Adam, Robert - Us³ugi Remontowo-Budowlane,
„LEPROPOL” SJ S. Prochot i K. Lewandowski,
„MAJKA” Maria Kozie³, „MIRKO” - Miros³aw
Gajda, Motoklinika - Pawe³ Œliwa, Nowak Robert, Piekarnia B&B - Zdzis³aw Ulczok, PH
„WIST” Jeremi Nieœpielak, PHB Suchanek Ladislaw, „Spo³em” PSS „Górnik” Brzeszcze, Roszak Arkadiusz, „Rompol” - Hurtownia jaj Aneta
i Roman Ciekot, SKAND Ubezpieczenia Krzysztof Jarnot i Dariusz Tobiczyk, Stadnina
Koni - Zofia i Piotr Stawowy, Senkowski W³adys³aw, Spó³ka Pastwiskowa Brzeszcze - Jan Bielenin, Spó³dzielcza Kasa Oszczêdnoœciowo-Kredytowa „Piast”, „Œwiat Zmys³ów” Aneta Winczowska, THE BEST RATES - Iwona Michalik i Adam
Malina, TP DOM SC - Zofia Tomulik i Pawe³
Pawlus, „WINKOM” - Hurtownia - Jerzy £abuda i Adam Grabek, Stowarzyszenie Wspólnota Samorz¹dowa Brzeszcze, Stowarzyszenie OLIMP,
ZZ „Kadra” przy KWK Brzeszcze.
Podziêkowanie od Klubu Seniorów i Œwietlicy OK w Jawiszowicach otrzymuj¹: Bank
Spó³dzielczy MiedŸna o/Brzeszcze, Cukiernia
Maja w Jawiszowicach, ZZG KWK BrzeszczeSliesia, Stanis³aw Œliwka w³aœciciel firmy ,,Stanpol”, So³tys oraz Rada So³ecka w Jawiszowicach.
Samorz¹d Osiedlowy nr 5, OSP BrzeszczBór i Dom Ludowy w Borze dziêkuj¹: „Spo-

³em” PSS „Górnik” Brzeszcze, Spó³dzielcza Kasa
Oszczêdnoœciowo-Kredytowa „Piast”, DARYMEX, Gminna Spó³dzielnia „Samopomoc Ch³opska” GS Brzeszcze, Rymkiewicz Czes³aw, Pose³
na Sejm RP Beata Szyd³o, HALLAK - Halina Lalik - Kuœnierz, LEPROPOL Brzeszcze, OGRODY Rajsko, Fryzjerstwo - Ewelina Wandor, Bank
Spó³dzielczy MiedŸna o/Brzeszcze, COMBICOL
- Piotr Kolonko, Nadwiœlañska Spó³ka Mieszkaniowa sp.z o.o, Grudex-Ryszard Galoch, Agencja Komunalna Brzeszcze, „Everest” SJ - Firma
Budowlano-Remontowa Krzysztof Papuga i Wojciech Gry³ko, „MDA” Granulaty-Robert Policha.
Œwietlica w Zasolu dziêkuje: Funkcjonariuszom Stra¿y Miejskiej w Brzeszczach, BBT
Brzeszcze - Klub Motocyklowy, Radzie So³eckiej, Spó³ce Pastwiskowej, OSP w Zasolu, Zofii
Wójcik, Annie Rusin,Wioletcie i Paw³owi Niemczyk, Ko³u Gospodyñ Wiejskich w Zasolu,
Agnieszce Gabryœ, Michalinie i Kazimierzowi
Mynarskim - sklep wielobran¿owy w Zasolu,
Les³awie i Joannie Stawowczyk, Helenie Matlak,
Bo¿enie Noworyta - sklep spo¿ywczy „Ania”
w Zasolu, p. Annie i Janowi Dusik - sklep spo¿ywczy w Zasolu, Grzegorzowi i Mateuszowi Pasternak - AUTO SERVICE - KLIMATYZACJA
„U Bohana”, Ma³gorzacie Pasternak - Sklep
AUTO SERVICE „U Bohana”, Dorocie i Mariuszowi Pawlusiakom - sklep „DELICJE” w Brzeszczach oraz m³odzie¿y ze œwietlicy w Zasolu.
Domy Ludowe w Skidziniu i Wilczkowicach dziêkuj¹: Radzie So³eckiej Wilczkowic,
radnemu Krzysztofowi Bieleninowi oraz Radzie
Rodziców przy SP Skidziñ.
Podziêkowania od Œwietlicy na os. Paderewskiego i Samorz¹du Osiedlowego nr 6:
Agencja Komunalna, „GRUDEX” Urszula i Ryszard Galoch, „AKUNA” Wies³aw Hotloœ, NSZZ
„Solidarnoœæ” KWK Brzeszcze-Silesia, ZZG
KWK Brzeszcze-Silesia, ZZ „KADRA” KWK
Brzeszcze-Silesia, ZZPD KWK Brzeszcze-Silesia, „Spo³em” PSS „Górnik” Brzeszcze, Gminna
Spó³dzielnia „Samopomoc Ch³opska” GS Brzeszcze, Hurtownia nabia³u „ANDERSEN” Oœwiê-

Zadbaj o formê w brzeszczañskiej Hali Sportowej
Pomo¿emy Ci wyrzeŸbiæ sylwetkê na pla¿ê, poprawiæ kondycjê do górskich wêdrówek,
nabraæ si³ do zwiedzania podczas wakacyjnych
podró¿y w dalekie i bliskie kraje. U nas najni¿sze ceny w okolicy, dodatkowo wakacyjne
promocje, profesjonalni instruktorzy i sprzêt.
Nasza oferta:
BODY SHAPE - kszta³towanie sylwetki ze
szczególnym uwzglêdnieniem strefy „brzuch biodra - uda - poœladki”, stabilizacja miêœni odpowiadaj¹cych za prawid³owe funkcjonowanie krêgos³upa, streching przykurczonych w codziennej
pracy miêœni - uzyskasz uczestnicz¹c w zajêciach:
- wtorek - Brzuch - Biodra - Poœladki - Uda
z wykorzystaniem metody Pilatesa, elementów
Yogi, Body Building, po prostu mix sprawdzonych i skutecznych æwiczeñ. We wtorek iloœæ
miejsc nieograniczona (18.30-19.30),
- œroda - zajêcia na du¿ych pi³kach, wyj¹tkowa skutecznoœæ æwiczeñ, a dodatkowo œwietna

zabawa (9.00 -10.00),
- pi¹tek - zajêcia na du¿ych pi³kach, rezerwacja miejsc (18.30-19.30).
BODY SHAPE + KONDYCJA + SPALANIE
- Body Shape w nieco mniejszym zakresie oraz
spalanie du¿ych iloœci energii/kalorii, utrata wagi,
szybka poprawa ogólnej wydolnoœci - wytrzyma³oœci, si³y, wydolnoœci oddechowej oraz koordynacji uzyskasz uczestnicz¹c w zajêciach:
- poniedzia³ek - Step, czyli æwiczenia z wykorzystaniem platformy - przyrz¹du do æwiczeñ,
na który moda nie minê³a jak na wiele ró¿nych
nowoœci na rynku fitness, sprawdzona skutecznoœæ i atrakcyjnoœæ tych æwiczeñ sprawia, ¿e step
wci¹¿ ma miejsce w ofercie wszystkich szanuj¹cych siê fitness klubów. Iloœæ osób na step ograniczona do 24, koniecznoœæ rezerwacji miejsc
(17.30-18.30, 18.30-19.30),
- œroda - Step, (17.30-18.30, 18.30-19.30),
- czwartek - DANCE & SHAPE, czyli dla tych
co lubi¹ spalaæ kalorie w tanecznych rytmach la-

cim, Hurtownia „MARBET” Oœwiêcim, Hurtownia „VITAMINA” Oœwiêcim, „ADEX-BUD”Henryk Korczyk, Mechanika - Chrapek, Malcher,
Sklep rowerowy „ALBATROS”, „INTER-BESTROL” - W³adys³aw Niemczyk, TELEMOT Ma³gorzata i Ryszard Cetnarscy, TELEMOT-BIS
- W³adys³aw Baran, KlNIKA - Paulina Siwiec,
Szymon Cetnarski, Auto-KOMIS „Pod Górnikiem”, Agencja Mieszkaniowa w Brzeszczach,
Administracja Mieszkañ - Teresa Kulka, Administracja Mieszkañ - Dorota Halaburda, Firma
Budowlana „Perfekta” Robert Siwiarski, Firma
Budowlana „Caporol”, „MARTEX” - stacja paliw, WIKKBUD - ¯mudka, Babich, Pasmanteria
- Monika Rydz, XL PIZZA - Karina ¯egota - Smolik, Ludkolandia - sklep odzie¿owy, „KLINIKA
II” - Piotr Zontek, „Rymkas”, MUSTANG - Arkadiusz i Adam Czerwinscy, Anna i Rados³aw Nowak „EDEK”, Sklep spo¿ywczy - Józefa Apryas,
Sklep spo¿ywczy - Antonina Zontek, Firma „Elbud” - Bogus³aw Luranc.
Samorz¹d Osiedlowy nr 2 dziêkuje sponsorom za pomoc w organizacji Dnia Dziecka
oraz imprezy „Trzymaj Formê”: Administracja Mieszkañ „Silesia”, ZZG. KWK „BrzeszczeSilesia”, ZZ „KADRA” KWK „Brzeszcze-Silesia”, Bank Œl¹ski o/Brzeszcze, Bank Spó³dzielczy MiedŸna o/Brzeszcze, Nadwiœlañska Spó³ka
Mieszkaniowa Brzeszcze, Nadwislañska Spó³ka
Energetyczna Brzeszcze, „Everest” SJ - Firma
Budowlano-Remontowa Krzysztof Papuga i Wojciech Gry³ko, radny Miros³aw Bukowski, „Spo³em” PSS „Górnik” Brzeszcze, Genin Nobile
Bank Bielsko-Bia³a, firma „MixBud” Dariusz
P³onka i Krzysztof Walus, sklep „Rzemieœlnik”
W³adys³awa Matyszkiewicz, Krzysztof Kowieñski, Stanis³aw Frankowski, Agencja Komunalna
Brzeszcze, Agencja Mieszkaniowa Brzeszcze,
Wies³aw Stawowczyk „Lombard”, Pawe³ Bisaga
„Krioni.pl”, Leszek Kózka.
Samorz¹d Osiedlowy nr 1 dziêkuje za pomoc w organizacji Dnia Dziecka: Nadwiœlañskiej Spó³ce Energetycznej, Pszczyñskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej, Firmie „Mix-Bud”
Krzysztof Walus i Dariusz P³onka, Krzysztofowi
Kowieñskiemu i El¿biecie Frankowskiej.
tino, reggaton, afro. W wakacje równie¿ zajêcia
na skakankach. Jak na ka¿dych zajêciach obowi¹zkowo porcja æwiczeñ na zgrabny brzuszek.
Najlepsze efekty uzyskasz ³¹cz¹c BODY SHAPE z KONDYCJA + SPALANIE (18.30-19.30).
Cennik wakacyjny:
FITNESS: Wejœcie - 6 z³/godz. Karnet (8
godz.) - 35 z³
SI£OWNIA: Wejœcie - 6 z³/godz. Karnet (10
godz.) - 35 z³
Œcianka wspinaczkowa: Wejœcie (2 godz.) - 6
z³/godz. Karnet (16 godz.) - 35 z³
Wejœcie hala sportowa - 3 z³/godz.
Zamek dmuchany dla dzieci - 3 z³/godz.
Dzieci i m³odzie¿ - 1 z³/godz.
Rezerwacja kortu/boiska - 25 z³/godz.
Karnety wakacyjne w sprzeda¿y do koñca
sierpnia. Ka¿dy karnet wakacyjny jest wa¿ny
przez ca³e wakacje lub miesi¹c od daty wystawienia (przy zakupie na przyk³ad 31 sierpnia).
W cenie biletu wypo¿yczenie sprzêtu sportowego, m.in. siatek, pi³ek.
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LKS Skidziñ po raz pierwszy w swojej historii
zagra w wadowickiej okrêgówce!
Decyduj¹cy mecz z Zatorzank¹ rozpocz¹³ siê
od mocnego uderzenia ekipy gospodarzy. Podopieczni Jana Sporysza potrzebowali niespe³na
kwadransa, aby obj¹æ dwubramkowe prowadzenie. Najpierw Dariusz Adamczyk, a póŸniej Mateusz Hankus pokonali golkipera Zatorzanki. Goœcie nie z³o¿yli jednak broni i do koñcowego
gwizdka próbowali popsuæ przygotowywan¹ fetê. Ostatecznie „pêkli”
w koñcówce. Skidziñ wygra³ z Zatorzank¹ 5:2. W pierwszej po³owie
na listê strzelców wpisa³ siê jeszcze
Micha³ Oœlislok, a po zmianie stron
ponownie trafi³ Mateusz Hankus.
Koñcowy wynik ustali³ Sebastian
Nowak.
W historycznym meczu przeciwko Zatorzance, skidzinianie
wyst¹pili w sk³adzie: Krzysztof
Borgosz - Mateusz Bielenin, Adam
Nowak, Rafa³ Apryas, Krzysztof
Zarzycki - Marcin Sobczuk (72
Micha³ Barciak), Dariusz AdamW Oœwiêcimiu skidzinianie przegrali z So³¹ 0:1, ale póŸniej najwyraŸniej
czyk (82 Adam Zieliñski), Micha³
z³apali swój rytm.
Oœlislok, Mateusz Hankus (86 Tomasz Tworek) - Sebastian Nowak (89 £ukasz
- Teraz jest pora na radoœæ - cieszy siê MaGepfert), Arkadiusz Bartula.
riusz Moroñczyk, prezes klubu. - Dopiêliœmy
(staj)
swego. Nasz najwiêkszy atut to bezsprzecznie
kolektyw i atmosfera w klubie. Zarz¹d by³ blisko
zespo³u. Razem przegrywaliœmy i razem wygrywaliœmy. Byliœmy dru¿yn¹ - dodaje z dum¹.
W tym sezonie skidzinianie musieli odpieraæ
przede wszystkim ataki beniaminka z Bobrka i ZaWiosn¹ zaœwieci³o s³oñce.
borzanki. Po pora¿ce Skidzinia w Oœwiêcimiu
Szeœæ zwyciêstw, trzy remisy i tylko dwie
z So³¹ 0:1, szansa otworzy³a siê w³aœnie przed
pora¿ki. To wiosenny dorobek jawiszowian na
Zaborzem. Zespó³ prowadzony przez Henryka
kolejkê przed zakoñczeniem rozgrywek oœwiêSnadnego nie wytrzyma³ jednak presji i w koñcimskiej klasy A. Wiosna w ich wykonaniu by³a
cówce rozgrywek zacz¹³ gubiæ punkty. Z kolei
o niebo lepsza od jesieni…
Skidziñ gra³ równo. Obroni³ „¿ó³t¹ koszulkê” lidera i dojecha³ w niej do mety.
Prowadzeni przez Jana Sporysza pi³karze z JaNowy VI-ligowiec sezon rozpoczyna³ pod
wiszowic w pierwszej rundzie wywalczyli zawodz¹ Grzegorza Niemca. Na trzy kolejki przed
ledwie 13 punktów. Dru¿ynê zajmuj¹c¹ odleg³e
zakoñczeniem rundy rewan¿owej jego miejsce
miejsce w tabeli przyj¹³ zim¹ Rafa³ Przemyk, któzaj¹³ graj¹cy trener - Krzysztof Zarzycki. W przery zosta³ graj¹cym trenerem. - Systematycznie
rwie zimowej do Skidzinia z Jawiszowic trafi³ Jan
punktowaliœmy i szybko uciekliœmy z dolnych
Sporysz. Pod jego wodz¹ dru¿yna awansowa³a
rejonów tabeli - mówi Rafa³ Przemyk. - Zanotodo okrêgówki. - Czekaliœmy 11 lat. Reaktywowaliœmy praktycznie tylko jedn¹ wpadkê. Przewaliœmy w Skidziniu seniorski zespó³ w 1998 r.,
graliœmy „na Sole” a¿ 2:8. W Oœwiêcimiu mielia rok póŸniej wystartowaliœmy w rozgrywkach
œmy jednak spore problemy kadrowe. Brakowaklasy C. Mozolnie walczyliœmy o B, a póŸniej A kla³o wówczas a¿ czterech pi³karzy. Ulegliœmy te¿
sê. Byliœmy bardzo blisko awansu do okrêgówZaborzance 1:4, ale ju¿ po walce. Ten wynik jest
ki przed dwoma laty. Na samym finiszu wyprzedla nas krzywdz¹cy - przekonuje.
dzi³a nas jednak Zgoda Malec. Teraz udowodW³aœnie w¹ska kadra spêdza³a Rafa³owi Przeniliœmy, ¿e jesteœmy najlepsi - podkreœla Mariusz
mykowi sen z powiek. Trener potrafi³ jednak zaraMoroñczyk.
ziæ m³od¹ dru¿ynê wol¹ walki. Jawiszowianie na
W sezonie 2010/11 poprzeczka bêdzie zawiewiosnê pokazali charakter. - Postêp by³ widoczny
szona wy¿ej. W pierwszym roku pobytu w lidze
go³ym okiem, a kolejne zwyciêstwa pomog³y odokrêgowej skidzinianie maj¹ graæ o bezpieczne
budowaæ morale w zespole. Si³a dru¿yny w g³ówutrzymanie.
nej mierze opiera³a siê na m³odych, szybkich skrzy- Jestem przekonany, ¿e ju¿ teraz mamy drud³owych. Mieliœmy „wielkie p³uca”. M³odzie¿ to
¿ynê na okrêgówkê. W tym sk³adzie personalnym
nasza przysz³oœæ - twierdzi Rafa³ Przemyk.
powinniœmy sobie poradziæ. Oczywiœcie, jeœli
Szymon Widuch, Dawid Kubica, czy Bart³onadarzy siê okazja do wzmocnienia dru¿yny, to
miej Kawczak s¹ zawodnikami, którzy maj¹ za
bêdziemy chcieli pozyskaæ nowych zawodników.
sob¹ bardzo udan¹ rundê rewan¿ow¹. LKS JawiKadra bêdzie jednak oparta na tej, która wywalszowice to jednak nie tylko m³odoœæ. Trudno
czy³a awans - koñczy prezes skidzinian.
Czekali 11 lat
Skidziñ oszala³ ze szczêœcia. Na kolejkê
przed zakoñczeniem rozgrywek oœwiêcimskiej
klasy A, podopieczni Jana Sporysza postawili
pieczêæ na awansie do okrêgówki. W Skidziniu po meczu z Zatorzank¹ szampan la³ siê
strumieniami.

(ci¹g dalszy ze str. 25)
Kontakt: Hala Sportowa w Brzeszczach, ul.
Ofiar Oœwiêcimia 49, tel. 32 32 55 671
mail: hala.sportowa@ok.brzeszcze.pl
Cennik wakacyjny na basenie:
Basen„Pod Platanem” w Brzeszczach
Od poniedzia³ku do pi¹tku dla dzieci - 4,00
z³ za pierwsz¹ godzinê korzystania z basenu, ka¿de nastêpne rozpoczête 5 min. - 0,45 z³ (czyli druga godz. 5 z³).
W weekendy (od soboty do niedzieli w godz.
7.30 do 15.00):
- dziecko - 3,00 z³ za pierwsz¹ godzinê korzystania z basenu, ka¿de nastêpne rozpoczête 5
min. - 0,45 z³ (czyli druga godz. 5 z³)
- doros³y - 7,00 z³ za pierwsz¹ godzinê korzystania z basenu, ka¿de nastêpne rozpoczête 5
min. - 0,70 z³ (czyli druga godz. 8 z³)
Grota solna:
- bilet normalny w sobotê i niedzielê - 6 z³ / seans
- bilet ulgowy w sobotê i niedzielê - 4 z³ / seans
- karnet dla doros³ych - 30 z³ (6 wejœæ + 2 wejœcia
gratis)
- karnet dla dzieci - 20 z³ (6 wejœæ + 2 wejœcia
gratis)
Promocyjna cena wakacyjnego biletu wstêpu na basen i grotê soln¹ obowi¹zuje od 1 lipca
do 31 sierpnia 2010 r.
Kontakt: Basen „Pod Platanem” ul. Ofiar
Oœwiêcimia 32-620 Brzeszcze, tel: 32 73 74 239,
e-mail: basen@ok.brzeszcze.pl, www.ok.brzeszcze.pl
(oprac. mb)

W¹ska kadra najwiêkszym problemem dru¿yny
z Jawiszowic
wyobraziæ sobie ten zespó³ bez 41-letniego Zdzis³awa Zaj¹ca, który jest filarem linii obronnej.
- To pi³karz od którego wszyscy mo¿emy siê wiele
nauczyæ. Wprowadza niezbêdny spokój w poczynaniach defensywy. Maj¹c u boku Zdzis³awa Zaj¹ca, pozostali pi³karze czuj¹ siê du¿o pewniej.
Krótko mówi¹c, najwy¿sza klasa - komplementuje obroñcê Jawiszowic Rafa³ Przemyk.
Sezon 2009/10 jawiszowianie zamkn¹ miejscem w œrodku stawki oœwiêcimskiej klasy A.
Przez lata dru¿yna zapracowa³a na status solidnego przedstawiciela tej klasy rozgrywkowej. Jaki
bêdzie kolejny sezon? - Po ostatnim ligowym meczu usi¹dziemy i porozmawiamy o przysz³oœci.
Czy pozostanê na stanowisku trenera? Na decyzjê przyjdzie pora po analizie ostatniej rundy. Niew¹tpliwie tworzy siê tu ciekawy, m³ody i przede wszystkim ambitny zespó³. Jestem
optymist¹ - ucina Rafa³ Przemyk.
Wiosna by³a dla Jawiszowic bardzo udana.
Jeœli w nowym sezonie dru¿yna zagra takie dwie,
a nie tylko jedn¹ rundê, to o miejsce w œcis³ym
czubie tabeli klasy A kibice w Jawiszowicach
mog¹ byæ spokojni.
W rundzie wiosennej podopieczni Rafa³a
Przemyka pokonali LKS Rajsko i LKS Piotrowice po 3:2, Zatorzankê Zator 1:0, LKS Gorzów
4:1 i Solaviê Grojec 2:1. Dostali te¿ trzy punkty
walkowerem za mecz z Przecieszynem, który
przed rund¹ rewan¿ow¹ wycofa³ siê z rozgrywek.
Bezbramkowo zremisowali ze Strumieniem Polanka Wielka i Bobrkiem 1:1. Do tego dosz³y
wyjazdowe pora¿ki z So³¹ Oœwiêcim 2:8 oraz
Zaborzank¹ Zaborze 1:4.
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