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Trudno uwierzyæ, ¿e ju¿ dwadzieœcia lat mija
od prze³omowego 1989 r., który zmieni³ ¿ycie
Polaków. To jednak jak bardzo i jakim kosztem
czêsto umyka z naszej pamiêci. Z uczestnikami
tamtych wydarzeñ, zwyk³ymi ludŸmi, dotychczas
czêsto anonimowymi, spotka³a siê spo³ecznoœæ
naszej gminy w  20. rocznicê odzyskania niepod-
leg³oœci, upadku komunizmu i pierwszych wol-
nych wyborów, w siedzibie Stowarzyszenia na
rzecz Gminy Brzeszcze „Brzost”.

- Dzisiaj ca³a Polska radoœnie œwiêtuje 20. roczni-
cê pierwszych demokratycznych wyborów. 4 czerw-
ca 1989 r. zapocz¹tkowa³ przemiany w ca³ej Euro-
pie - mówi³a witaj¹c przyby³ych na uroczystoœæ
goœci Barbara W¹sik, prezes Stowarzyszenia
„Brzost”. - Przemiany, które nie by³yby mo¿liwe
bez Jana Paw³a II, Solidarnoœci, Lecha Wa³êsy, Okr¹-
g³ego Sto³u, Komitetów
Obywatelskich. Za tym
wszystkim kryje siê wiele
wa¿nych wydarzeñ, które
doprowadzi³y Polskê do
pierwszych wolnych, demo-
kratycznych wyborów, po-
wo³ania pierwszego niekomu-
nistycznego rz¹du, odrodzenia
siê prawdziwego samorz¹du,
przemian gospodarczych,
a przede wszystkim odzy-
skania wolnoœci. Chcê dzisiaj
powiedzieæ: wszystko za-
czê³o siê w Polsce. Dlatego
te¿ dzisiaj 4 czerwca 2009 r.
my mieszkañcy gminy
Brzeszcze w³¹czamy siê
do wielkiego œwiêtowania
wolnoœci.

Z myœl¹ o m³odych ludziach
Uroczystoœæ po³¹czona by³a z promocj¹ oko-

licznoœciowej publikacji pt. „Rola Komitetu Oby-
watelskiego Solidarnoœæ Brzeszcze w pierwszych
demokratycznych wyborach parlamentarnych i sa-
morz¹dowych”, autorstwa Anny Zalwowskiej, Bo-
gumi³y Piotrowskiej i Cecylii Œlusarczyk, dzia³a-
czek Komitetu Obywatelskiego „Solidarnoœæ” 1989/
1990 w gminie Brzeszcze. - Kiedy pod koniec
ubieg³ego roku panie przysz³y do Stowarzyszenia
z materia³ami dokumentuj¹cymi ich pracê w czasie
dzia³ania Komitetów Obywatelskich „Solidarnoœæ”
w 1989/1990 r., pad³ pomys³, by  powsta³a publi-
kacja. Wówczas Stowarzyszenie napisa³o wniosek

Zaczê³o siê w Polsce
w ramach og³oszonego przez Urz¹d Gminy kon-
kursu dla organizacji pozarz¹dowych. Otrzymali-
œmy dotacjê na to wyawnictwo - wspomina pre-
zes „Brzostu” Barbara W¹sik. od tego czasu panie
przez szeœæ miesiêcy intensywnie nad t¹ publi-
kacj¹ pracowa³y.

Autorki publikacji przygotowa³y tekst nie tyl-
ko z myœl¹ o tych, którzy czytaj¹c odœwie¿¹ swo-
je wspomnienia, lecz przede wszystkim z myœl¹
o ludziach m³odych, którym nie dane by³o ¿yæ w tam-
tych czasach. Na podstawie zachowanych we w³a-
snych zbiorach materia³ów opracowa³y bardzo do-
k³adne kalendarium okresu przedwyborczego i sa-
mych wyborów, maj¹c œwiadomoœæ, ¿e niektóre
zapisy czy za³¹czniki z perspektywy 20 lat ¿ycia
w demokratycznym pañstwie mog¹ budziæ u czy-
telników zdziwienie.

(ci¹g dalszy na str. 9)

Fot. Ewa Pawlusiak

We wstêpie opracowania czytamy: „M³odzi lu-
dzie przyzwyczajeni do nieograniczonego dostêpu
do Internetu i wszelkich elektronicznych przekaŸ-
ników informacji, zapewne ze zdumieniem prze-
czytaj¹ ulotkê o porach nadawania kilkuminuto-
wych, solidarnoœciowych programów telewizyj-
nych czy pó³godzinnych audycji „Solidarni” w wyty-
powanych programach Polskiego Radia. Ale w tam-
tych czasach nie by³o to niczym dziwnym, media-
mi rz¹dzi³a przecie¿ Polska Zjednoczona Partia
Robotnicza, a zatem te krótkie audycje i programy
w pañstwowych mediach (inne wówczas nie istnia-
³y) to przecie¿ efekt ¿mudnych negocjacji, jakie stro-
na solidarnoœciowa wci¹¿ musia³a prowadziæ z ko-
munistyczn¹ w³adz¹”.

Stowarzyszenie „Brzost” zaprosi³o mieszkañców gminy Brzeszcze do wspólnego
œwiêtowania 20. rocznicy pierwszych demokratycznych wyborów

Na obchodach
u prezydenta

W gronie osób, które Kancela-
ria Prezydenta RP zaprosi³a na
uroczyste otwarcie wystawy pn.
„1989 + 20 - 4 czerwca 1989 - 20 lat
póŸniej” znalaz³y siê dwie miesz-
kanki Brzeszcz - Ewa Hebda i Ce-
cylia Œlusarczyk, dzia³aczki Ko-
mitetu Obywatelskiego „Solidar-
noœæ” w gminie Brzeszcze.

„Strzec obrzêdów i zwyczajów,
Waszym powo³aniem. To jest piêk-
ny obowi¹zek, dla Was przykaza-
nie. My od wieków tu ¿yjemy, tu
nasze korzenie. Tu mogi³y naszych
dziadów, sercem to czujemy (...) -
czytamy w Przes³aniu wystosowa-
nym przez Zdzis³awê Chowañcow¹
do Zespo³u Regionalnego „Brzesz-
czanki”.

25-lecie „Brzeszczanek”

Muzyka jest
w cz³owieku

Dominik, Krzyœ, Kamila i Wik-
toria Pi³atyk z Brzeszcz - to uzdol-
nione rodzeñstwo, które kontynu-
uje piêkne, stare tradycje muzycz-
ne swojej rodziny. Graj¹c potrafi¹
zachwyciæ muzyczn¹ wra¿liwoœci¹.

Wakacje w gminie
Wakacyjna oferta Oœrodka Kultu-
ry w Brzeszczach:
Spotkania w bibliotekach;
Sztafeta kulturalna;
Warsztaty etnograficzne;
Sportowe lato w hali sportowej;
Lato 2009 z Piwnic¹ Free Culture;
Rozgrywki siatkówki pla¿owej;

Gminny Zarz¹d Edukacji zaprasza
Sport przeciw uzale¿nieniom
Kwitn¹ce wakacje
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(Nie) Jedyny
sensowny ogl¹d

Parafia Matki Bo-
¿ej Bolesnej w Jawi-
szowicach-Osiedlu
zaprasza na XV Lip-
cowe Niedziele Orga-
nowe 2009.

Zmar³ Michael Jackson. Chyba najwiêksza ikona popkultury ostatnich
dekad. Król popu. Artysta ten wytacza³ œcie¿ki, po których teraz chadzaj¹
wspó³czeœni mniej lub bardziej tandetni wykonawcy. By³ jednym z pierw-
szych, którzy do promocji swoich utworów w maksymalny sposób wyko-
rzystywali obraz. Jego wczesne teledyski przejd¹ do historii jako rewolu-
cyjne. Na scenie porusza³ siê jak ma³o kto, do perfekcji opracowa³ charakte-
rystyczny krok nazwany „moonwalk”. Wielokrotnie nagradzany, mia³ rze-
sze wiernych fanów, mo¿na powiedzieæ wyznawców. Pierwszy czarnoskó-
ry artysta, który uzyska³ silne poparcie w telewizji, w szczególnoœci MTV.
Okreœlano go jako „ogromnie wa¿n¹ postaæ w historii pop-kultury”, osobê
wywieraj¹c¹ „gigantyczny wp³yw” i mimo, ¿e pod koniec ¿ycia rzadko
pojawia³ siê w mediach, pozostawa³ jedn¹ z najpopularniejszych gwiazd
muzycznych. Sam artysta bywa³ kontrowersyjny. W ostatnich latach u schy³-
ku jego kariery oskar¿ano go o pedofiliê. Mo¿na rzec dziwny to cz³owiek
by³. Ch³opiec, który nie do koñca rozsta³ siê z dzieciêcymi marzeniami. Od
dziecka wychowywany na gwiazdê. ¯yj¹cy w innej rzeczywistoœci. Praw-
dopodobnie cierpia³ na ró¿ne choroby, w tym i psychiczne, poddawa³ siê
szeregowi operacji plastycznych, co doprowadzi³o go do nieludzkiego wy-
gl¹du. W tym roku przygotowywa³ siê do powrotu na scenê. Od lat nie
wystêpowa³ na ¿ywo. To mia³ byæ wielki comeback. Sam gwiazdor ba³ siê
tego. Mia³ œwiadomoœæ, w jakiej kondycji jest jego organizm. Nie doczeka³
powtórnego wyjœcia na scenê. Jego œmieræ porównywana jest do œmierci
Elvisa Presleya. Zreszt¹ ca³a jego dzia³alnoœæ jako artysty porównywana
by³a do dzia³alnoœci „wiecznie ¿ywego Elvisa”. Trudno przeceniæ wp³yw
obu muzyków na wspó³czesn¹ muzykê popularn¹. Teraz ca³y œwiat czeka
na raport z sekcji zw³ok gwiazdy, spekuluj¹c na temat jego stanu i przyczy-
ny œmierci. Jak œpiewa³ inny wielki zmar³y muzyk Freddie Merkury: „Przed-
stawienie musi trwaæ”. Michael Jackson by³ i zostanie ikon¹ naszych wspó³-
czesnych czasów. Czasów przedstawienia, spektaklu. Jackson jak nikt inny
potrafi³ ubraæ swoj¹ muzykê w lœni¹ce i ³adne opakowania. Teledyski, opra-
wy wizualne i taneczne koncertów, styl ¿ycia i ca³a otoczka wokó³ tego. Tu
nie liczy³a siê sama muzyka sk¹din¹d na dobrym poziomie. To by³ produkt
totalny. Spektakularny, adekwatny do wymogów wspó³czesnoœci. Bo dziœ
nie liczy siê to, co opakowane. Wa¿niejsze staje siê opakowanie. Nie czyny
odgrywaj¹ role, a opowiadanie o czynach. Nie dzia³ania, a narracja, zastêpu-
j¹ca owe dzia³ania. Widaæ to na ka¿dym kroku i w ka¿dej dziedzinie ¿ycia.
Od hipermarketowych technik marketingowych, poprzez tabloidowe dzien-
nikarstwo, po ¿ycie polityczne. W globalnej wiosce nie ma granic dla spek-
taklu. Rozwój technologii informacyjnej to nawóz na ¿yzn¹ glebê spektaklu.
S³owo, obraz zastêpuj¹ wszystko. Co gorsza, nie bierze siê za to odpo-
wiedzialnoœci. Proszê sobie przypomnieæ konferencje prasowe wybitnych w tej
dziedzinie polityków - Ziobry czy Palikota. Ich przedstawienia to ju¿ nie
tylko opowiadania, tutaj wa¿n¹ role odgrywaj¹ ró¿ne rekwizyty, gad¿ety,
od telefonów, dyktafonów i zdezelowanych komputerów po akcesoria z sex
shopów. Pierwszy z brzegu najbardziej poczytny bulwarowy dziennik -
wielkie dosadne tytu³y, du¿o zdjêæ i zero merytorycznej treœci. Coraz bar-
dziej przyzwyczajamy siê do takiego stanu rzeczy, nie protestujemy. Jeste-
œmy zainfekowani spektaklem. Tylko, ¿e o ile od Jacksona wymagaliœmy
w³aœnie tego - œwietnego show na wysokim poziomie, to od polityków
powinniœmy oczekiwaæ czegoœ ca³kiem innego. Konkretnych dzia³añ i odpo-
wiedzialnoœci za czyny. Czegoœ innego, a nie taniej i p³ytkiej sensacji powin-
ni nam dostarczaæ dziennikarze. Ale kto siê tym przejmuje? Przedstawienie
musi trwaæ!

Przed nami lato. Czas wypoczynku i wyjazdów. I choæ pogoda do
tej pory nie rozpieszcza³a nas, to i tak ¿yczê Pañstwu ciep³ych i leniwych
wakacji.

XV Lipcowe Niedziele
Organowe 2009

Program:
- 5 lipca, godz. 19.00
Wykonawca: Jerzy Ku-
kla - organy
- 12 lipca, godz. 19.00
Wykonawca: Marcin Armañski -
organy
- 19 lipca, godz. 19.00
Wykonawcy: Gedymin Grubba -
organy, Jolanta Sosnowska -
skrzypce, pi³a
- 26 lipca, godz. 19.00
Wykonawcy: Bogdan Narloch -
organy, Marcin Ciszewski -
œpiew-kontratenor.

Organizator: Parafia Matki Bo-
¿ej Bolesnej w Jawiszowicach-
Osiedlu. Wspó³organizatorzy i spon-
sorzy: Adam Wykrêt - pose³ na
Sejm RP, Starostwo Powiatowe
w Oœwiêcimiu, Urz¹d Gminy Brzesz-
cze, Kompania Wêglowa S.A. Od-
dzia³ KWK „Brzeszcze-Silesia”,
prywatni sponsorzy anonimowi.

Kierownik artystyczny: Ewa
B¹k.

Przedstawienie musi trwaæ

Zarz¹d Stowarzyszenia Ekologicznego na rzecz Gminy Brzesz-
cze „BIOS” sk³ada podziêkowania za pomoc przy organizacji VIII
Zlotu M³odych Ekologów i Œwiêta Polskiej Niezapominajki: preze-
sowi i pracownikom Agencji Komunalnej, dyrektorowi i pracowni-
kom Oœrodka Kultury, dyrektorowi Gminnego Zarz¹du Edukacji,
dyrektorom, nauczycielom, uczniom szkó³ podstawowych i gimna-
zjalnych Gminy Brzeszcze i œrednich (PZ nr 6 i PZ nr 7), dyrekcji
KWK „Brzeszcze-Silesia”, Nadleœnictwu Andrychów, Leœnictwu Po-
lanka-Brzeszcze, prezesowi Ko³a £owieckiego „Ryœ”, prezesowi
Gminnej Spó³dzielni „Samopomoc Ch³opska”, Stra¿y Miejskiej, pañ-
stwu Dorocie i Mariuszowi Pawlusiakom, cz³onkiniom Klubu Bab-
skie Fanaberie i Spó³ce Pastwiskowej w Brzeszczach.

Podziêkowanie

Zapraszamy 5 paŸdziernika o godz. 17.00 do Oœrodka Kultury w Brzesz-
czach na wyk³ad „Relacje rodzinne”, który wyg³osi Zuzanna Celmer -
psycholog i dyplomowana psychoterapeutka. Autorka dziewiêciu ksi¹-
¿ek (m.in. „Kiedy mi³oœæ przychodzi”, „Po prostu ¿ycie”, „O co pytaj¹
nastolatki?”), wspó³pracuje z ró¿nymi czasopismami, pe³ni równie¿ rolê
eksperta w programach radiowych i telewizyjnych.

Uniwersytet Ka¿dego Wieku w Brzeszczach
rozpoczyna czwarty rok dzia³alnoœci
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Aktualnoœci

7 czerwca br. Polacy wybierali po raz dru-
gi swoich reprezentantów do Parlamentu
Europejskiego. W gminie Brzeszcze, tak jak
w ogólnopolskiej skali, zwyciê¿y³a Platfor-
ma Obywatelska.

W kraju PO zdoby³a 44,43 proc. g³osów, co
w efekcie da³o tej partii 25 z 50 przys³uguj¹cych
Polsce mandatów. Drugie miejsce zajê³o Prawo
i Sprawiedliwoœæ uzyskuj¹c 27,4 proc. g³osów
(15 mandatów), trzecie koalicja SLD-UP z po-
parciem rzêdu 12,34 proc. (7 mandatów). Czwart¹
i ostatni¹ parti¹, która przekroczy³a próg wy-
borczy by³o Polskie Stronnictwo Ludowe - 7,01
proc., co prze³o¿y³o siê na 3 mandaty do PE.
Frekwencja dla Polski wynios³a 24,53 proc.

Gmina Brzeszcze nale¿a³a do okrêgu wybor-
czego nr 10, w sk³ad którego wchodzi³y woje-
wództwa ma³opolskie i œwiêtokrzyskie. W okrê-
gowej perspektywie zwyciê¿y³o PiS przed PO,
a za nimi SLD-UP oraz PSL. Mandaty do PE
z naszego okrêgu uzyskali (kolejnoœæ wg iloœci
zdobytych g³osów): Zbigniew Ziobro (PiS), Ró¿a
Gräfin von Thun und Hohenstein (PO), Bogu-
s³aw Sonik (PO), Joanna Senyszyn (SLD-UP),
Czes³aw Siekierski (PSL), Pawe³ Kowal (PiS) oraz
Jacek W³osowicz (PiS).

Wynik g³osowania w gminie Brzeszcze od-
powiada rezultatowi ogólnopolskiemu. Zwyciê-
¿y³a Platforma Obywatelska zdobywaj¹c 42,1
proc. g³osów. Za ni¹ uplasowa³y siê kolejno: PiS
(32,22 proc.), SLD-UP (13,45 proc.), PSL (5,03
proc.).

Do g³osowania na „naszym podwórku”
uprawnione by³o 17 651 osób. £¹cznie oddano
4 681 g³osów, w tym wa¿nych 4 594, co prze-
k³ada siê na 26,5 proc. frekwencjê. Spoœród 15
obwodowych komisji wyborczych najliczniej od-
wiedzono punkt mieszcz¹cy siê w Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Brzeszczach.

Spó³ka Pastwiskowa do zagospodarowa-
nia Wspólnoty Gruntowej w Zasolu we wrze-
œniu og³osi przetarg na sprzeda¿ czterech
dzia³ek budowlanych.

Dzia³ki po³o¿one s¹ w Zasolu po stronie
pó³nocnej ul. £êckiej. Zgodnie z Planem Zago-
spodarowania Przestrzennego Gminy Brzeszcze
mog¹ byæ zabudowane  jednorodzinnym budow-
nictwem mieszkaniowym. W bezpoœrednim s¹-
siedztwie dzia³ek znajduj¹ siê niezbêdne media -
sieæ wodoci¹gowa, gazowa i elektryczna. Nie-
opodal zaœ szko³a i przedszkole, oœrodek zdro-
wia, pawilon us³ugowy, kaplica, stra¿nica i przy-
stanki autobusowe.

W Gminnych Zawodach Sportowo-Po¿ar-
niczych Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych dla
gmin: Brzeszcze i Osiek, które 14 czerwca
odby³y siê w Zasolu, rywalizowa³o 25 dru¿yn.
Wœród nich a¿ 7 kobiecych.

Rywalizacja obejmowa³a sztafetê po¿arnicz¹
7x50 m z przeszkodami i æwiczenia bojowe
w grupie dru¿yn m³odzie¿owych mêskich i ¿eñ-
skich do lat 15 oraz w grupie dru¿yn m³odzie¿o-
wych mêskich i ¿eñskich do lat 18, kobiecych
i mêskich. Zawody sêdziowa³ m³. kpt. Zbigniew
Jekie³ek.

Podczas sesji, 25 czerwca, radni zmienili
regulamin udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów z gmi-
ny Brzeszcze.

Zmiany dotycz¹ g³ównie formy przekaza-
nia pomocy dla uczniów, która jest zwrotem
(refundacj¹) poniesionych kosztów na cele edu-
kacyjne. Po obecnych zmianach, stypendium
udzielone zostanie po przedstawieniu rachunku
lub faktury dotycz¹cej wydatków na dany rok
szkolny, potwierdzaj¹cych poniesienie kosztów
udzia³u w zajêciach edukacyjnych, zakup po-
mocy rzeczowej lub poniesienia kosztów zwi¹-

Serdeczne podziêkowania dla wszyst-
kich, którzy wziêli udzia³ w uroczystoœci po-
grzebowej

            Œp. Ireny Budka

za ofiarowane Msze Œw., z³o¿one kwiaty
i kondolencje sk³ada Rodzina.

PODZIÊKOWANIE

Wœród sekcji gminy Brzeszcze w grupie I
(12-15 lat) - dziewcz¹t zwyciê¿y³a dru¿yna OSP
Brzeszcze - Bór przed OSP Brzeszcze. Wœród
ch³opców 1. miejsce wywalczy³a sekcja OSP Brzesz-
cze, 2. m. OSP Jawiszowice, a 3. m. OSP Skidziñ.

W grupie II (16-18 lat) - dziewcz¹t 1. m. nale¿a-
³o do OSP Brzeszcze. W grupie ch³opców zaœ na
najwy¿szym podium stanê³a ekipa OSP Jawiszo-
wice, obok miejsca zajê³y OSP Brzeszcze i OSP
Zasole. Czwarta lokata przypad³a OSP Przecieszyn.

W grupie kobiet w tym roku wystartowa³y
stra¿e z Przecieszyna, Jawiszowic i Brzeszcz.
Zawodniczki pierwszej dwoma punktami wygra³y
z Jawiszowicami.

W grupie seniorów triumfowali ochotnicy
z OSP Brzeszcze - Bór. Na kolejnych pozy-
cjach uplasowali siê stra¿acy z OSP Jawiszowi-
ce, OSP Zasole, OSP Brzeszcze, OSP Przecie-
szyn i OSP Skidziñ.

Najlepszymi w gminie Osiek okaza³y siê
dru¿yny: OSP G³êbowice w grupie I (12-15 lat)
- ch³opców ; OSP Osiek w grupie II (16-18 lat)
- zarówno dziewcz¹t jak i ch³opców. Wœród se-
niorów natomiast sekcja OSP G³êbowice wy-
przedzi³a OSP Osiek.

Udanie zaprezentowa³a siê na zawodach
równie¿ sekcja „m³odzików” (ch³opcy w wieku
7-8 lat) dzia³aj¹ca przy OSP Brzeszcze, której

opiekunem i trenerem jest Agnieszka £ukowicz.

Najm³odsi stra¿acy wyst¹pili w pokazie musz-
try oraz rywalizowali w æwiczeniu bojowym
i sztafecie. Zespó³ wyst¹pi³ w sk³adzie: Micha³
£ukowicz, Kacper Malicki, Jakub Maœlanka,
Kacper Mrowczyk, Pawe³ Wyrobek, Szymon
Ciaputa, Mateusz Kisiel i Mateusz Fajfer.

Zmiany w regulaminie

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

zanych z pobieraniem nauki do wysokoœci kosz-
tów stypendium.

Stypendia bêd¹ teraz obejmowaæ pomoc rze-
czow¹ o charakterze edukacyjnym, w tym szcze-
gólnie zakup podrêczników, przyborów szkolnych
oraz odzie¿y i obuwia sportowego (nie wiêcej ni¿
jeden komplet, jedn¹ parê obuwia na rok).

Nabór wniosków do stypendium prowadzi
Gminy Zarz¹d Edukacji w Brzeszczach. Pomoc jest
przeznaczona dla uczniów szkó³ podstawowych,
œrednich, gimnazjalnych oraz dla s³uchaczy nauczy-
cielskich kolegiów jêzyków obcych.

Dodatkowych informacji o stypendiach mo¿na
uzyskaæ pod numerami telefonów: 032 21 11 593
lub 032 21 11 565.

Dzia³ki pod budowê
Wspólnota Gruntowa Wsi Zasole zwróci³a siê

do burmistrza Brzeszcz z wnioskiem o zatwierdze-
nie podzia³u na parcele nieruchomoœci po³o¿onej
w obrêbie ewidencyjnym Zasole, gmina Brzeszcze,
która jest jej w³asnoœci¹. Burmistrz Teresa Jankow-
ska w wydanej decyzji podzia³ zatwierdzi³a pod
warunkiem jednak, ¿e przy zbywaniu nowo wy-
dzielonych dzia³ek zostanie ustanowiona s³u¿eb-
noœæ drogowa. Zasolañska Spó³ka wytyczy³a ju¿
drogi dojazdowe do ka¿dej nieruchomoœci.

Spó³ka Pastwiskowa dzia³a na podstawie sta-
tutu dla wspólnot gruntowych, zatwierdzonego
Uchwa³¹ Rady Powiatowej w 1961 r.  oraz na pod-
stawie uchwa³y zebrania ogólnego cz³onków Spó³ki
w Zasolu.

EPEPEPEPEP

Stra¿ackie zawody

W kategorii dziewcz¹t (12-15 lat) na najwy¿szym
stopniu podium stanê³a dru¿yna OSP Brzeszcze-Bór EPEPEPEPEP

Wybory do Parlamentu
Europejskiego

Szymon WaliczekSzymon WaliczekSzymon WaliczekSzymon WaliczekSzymon Waliczek
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Od 1 sierpnia do 31 lipca 2010 r. w gminie
Brzeszcze obowi¹zywaæ bêd¹ nastêpuj¹ce ceny
i stawki op³at dla zbiorowego odprowadzania
œcieków na sieci bêd¹cej jej w³asnoœci¹.

Metr szeœcienny odprowadzanych œcieków
kosztowaæ bêdzie 4.07 z³ netto. Za uzgodnienie
projektu przy³¹cza kanalizacyjnego trzeba bêdzie
zap³aciæ 30.00 z³ netto. Odbiór przy³¹cza kanali-
zacyjnego kosztowaæ bêdzie 80.00 z³ netto, a staw-
ka op³aty abonamentowej to koszt 5.00 z³ netto.

Radni Rady Miejskiej w Brzeszczach pod-
jêli na majowej sesji uchwa³ê o udzieleniu
pomocy finansowej dla powiatu oœwiêcimskie-
go na wykonanie dokumentacji hydrologicz-
nej cieku „Potok Ró¿any”. Na ten cel przeka-
zano z bud¿etu gminy 5 tys. z³.

- Potok Ró¿any stwarza du¿e zagro¿enie po-
wodziowe w wyniku szkód górniczych. Ciek ten
nie ma jednak swojego w³aœciciela. Aby nasza ko-
palnia mog³a naprawiæ szkody musi podpisaæ po-
rozumienie z administratorem cieku. Starostwo
powiatowe jako samorz¹d terytorialny ma kom-
petencje i dlatego jako gmina przekazujemy za-
rz¹dowi powiatu pieni¹dze na wykonanie nie-
zbêdnej dokumentacji hydrologicznej - t³umaczy
burmistrz gminy Teresa Jankowska. - Gdy Po-
tok Ró¿any bêdzie mia³ swojego administratora,
wówczas kopalnia podpisze z gmin¹ umowê na
naprawê cieku.

Ruszy³ program stypendialny „Sapere
Auso” Ma³opolskiej Fundacji Stypendialnej,
skierowany do uczniów i studentów.

Rekrutacja kandydatów (uczniów) do stypen-
dium rozpocznie siê 3 sierpnia i potrwa do 28
wrzeœnia. W przypadku studentów rekrutacja za-
koñczy siê 26 paŸdziernika. „Sapere Auso” jest
Fundacj¹, ustanowion¹ przez Sejmik Wojewódz-
twa Ma³opolskiego, która od przesz³o piêciu lat
wspiera najbardziej utalentowanych uczniów i stu-
dentów naszego regionu. Celem Fundacji jest pro-
mocja m³odzie¿y szczególnie uzdolnionej oraz
zwiêkszenie szans edukacyjnych.

Uczniowie i studenci mog¹ ubiegaæ siê o sty-
pendium za szczególne osi¹gniêcia w dzia³alnoœci
naukowej, artystycznej i sportowej. Dodatkowo
na ten rok zosta³ utworzony program stypendial-
ny obejmuj¹cy pomoc¹ ucz¹ce siê lub studiuj¹ce
osoby niepe³nosprawne. Szczegó³owe informacje
o stypendiach mo¿na uzyskaæ na stronie interne-
towej: www.sapereauso.org, lub pod numerem te-
lefonu: 012 633 09 86.

Problem kanalizacji w naszej gminie jest
spraw¹ wa¿n¹ i powa¿n¹. Wa¿n¹ ze wzglêdu
na ochronê œrodowiska i poprawê komfortu
¿ycia mieszkañców. O tym zaœ, jak powa¿n¹,
czytamy ni¿ej w tekœcie.

Garœæ statystyk
Z informacji uzyskanych w Urzêdzie wyni-

ka, ¿e obszar gminy Brzeszcze zosta³ skanalizo-
wany w 30 proc. Teren ten zamieszkuje ³¹cznie
oko³o 60 proc. mieszkañców.  Kanalizacja budo-
wana jest na obszarach najgêœciej zamieszka³ych,
co ³atwo jednak wyt³umaczyæ sposobem pro-
wadzenia budowy. Mianowicie, koncepcja pro-
jektowa prowadzona jest w myœl zasady „pier-
œcieniowej”, tj. w formie krêgów stopniowo od-
dalaj¹cych siê od oczyszczalni œcieków, która
w kanalizacji jest punktem centralnym.

Ostatnio realizowanymi inwestycjami w gmi-
nie by³y: rejon ulic Wspólnej, S³owiañskiej, Stef-
czyka i Mi³ej w Brzeszczach, ulice Olszyny, Pia-
ski, Nawsie w Jawiszowicach oraz zadanie - Prze-
cieszyn Pó³noc. W tym roku du¿e szanse na roz-
poczêcie prac maj¹ mieszkañcy ul. Pszczyñskiej
w Brzeszczach. Jeœli wszystko pójdzie zgodnie
z planem, prace powinny zakoñczyæ siê w przy-
sz³ym roku.

Trochê teorii
Typowy proces maj¹cy na celu wybudowa-

nie kanalizacji mo¿na podzieliæ na kilka etapów.
Pierwszym krokiem jest og³oszenie przetargu
maj¹cego wy³oniæ projektanta. Potem w³aœcicie-
le gruntów, przez których posesje ma przebie-
gaæ kanalizacja musz¹ wyraziæ zgodê na wejœcie
w ich teren. Projektant  musi te¿ poczyniæ uzgod-
nienia z dostawcami mediów. Kolejnym krokiem
jest uzyskanie pozwolenia od starosty lub woje-
wody, w zale¿noœci od statusu drogi, pod któr¹
ma przebiegaæ sieæ. Kiedy pozwolenie siê upra-
womocni, a w gminnym bud¿ecie bêd¹ œrodki na
inwestycjê, Urz¹d og³asza przetarg na wykonaw-
stwo. Prawie jednoczeœnie powo³uje siê inspek-
tora nadzoru, który czuwa nad tym, by budowa
by³a realizowana zgodnie z projektem. Po wy³o-
nieniu wykonawcy, nastêpuje przekazanie pla-
cu budowy. Inwestycja koñczy siê odbiorem
technicznym. - Utrudnienia zdarzaj¹ siê na ka¿-
dym etapie - twierdzi burmistrz Brzeszcz Tere-
sa Jankowska. - Pocz¹wszy od wyboru w prze-
targu dobrego projektanta, poprzez odpowied-
ni¹ komunikacjê z mieszkañcami, wyra¿enie
przez nich zgody na dany projekt, a tak¿e szero-
ko pojêt¹ sferê administracyjn¹ zawieraj¹c¹ kon-
takt m.in. ze starostwem oraz województwem.
Ju¿ sam etap projektowania jest d³ugotrwa³y.
Z doœwiadczeñ nie tylko naszej gminy wynika,
¿e trwa on œrednio od 3 do 6 lat.

Bardziej optymistyczny pogl¹d reprezentuje
wiceburmistrz Arkadiusz W³oszek. Jego zdaniem
ca³y proces od pomys³u do realizacji powinien
zamkn¹æ siê w 6 latach. - Najsprawniej przebie-
ga etap realizacji samej budowy, kiedy podpisa-

na jest ju¿ umowa z wykonawc¹ - mówi zastêpca
burmistrza W³oszek. - Dodaje jednak, ¿e niema³e
opóŸnienia w ca³ym procesie budowy powodo-
wane s¹ nierzadko nieuregulowanym stanem praw-
nym gruntów, co powoduje koniecznoœæ skiero-
wania sprawy na drogê s¹dow¹, w celu ustalenia
w³aœciciela dzia³ek.

Szara rzeczywistoœæ
Od roku 2002 (ostatnie dwie kadencje samo-

rz¹dowe), gmina na projekty techniczne kanaliza-
cji wyda do koñca kadencji 490 tys. z³., zaœ na
budowê samej kanalizacji nieca³e 8 mln, co daje
rocznie niespe³na 1 mln z³. przy rocznym bu-
d¿ecie inwestycyjnym 8 mln z³. Najwiêksz¹
kwot¹ wydan¹ na ten cel przez gminê w tym okre-
sie jest 4,2 mln z³. spo¿ytkowane w 2005 r. Zde-
cydowanie gorzej wygl¹da³a sytuacja w 2007 r.,
kiedy to z gminnej kasy na kanalizacjê przezna-
czono tylko 50 tys. z³.

Aby poprawiæ lub wrêcz nie dopuœciæ do ta-
kiej sytuacji gmina planowa³a pozyskaæ œrodki na
inwestycje kanalizacyjne z Unii Europejskiej. Na
przeszkodzie stanê³y nieub³agane przepisy unij-
ne, które zosta³y okreœlone w Ma³opolskim Re-
gionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-
2013. Mówi¹ one, ¿e o owe dofinansowanie wy-
stêpowaæ mog¹ tylko gminy, w których zamiesz-
kuje nie wiêcej ni¿ 15 tys. mieszkañców, przy
czym gmina Brzeszcze liczy ponad 21 tys. osób.
Oprócz tego na jeden kilometr kwadratowy sieci
przeznaczonej do skanalizowania musz¹ przypa-
daæ œcieki od co najmniej 120 osób, a w naszej
gminie liczba ta wynosi nieca³e 80. Warunki te
eliminuj¹ nasz¹ gminê z mo¿liwoœci ubiegania siê
o œrodki europejskie.

Brzeszcze maj¹ ma³o czasu, bo Unia Europej-
ska postawi³a Polsce warunek skanalizowania kra-
ju do 2015 r. - Bez pomocy œrodków zewnêtrz-
nych gminy sobie z tym problemem nie poradz¹ -
mówi burmistrz Teresa Jankowska.

Do tej pory jedynymi œrodkami zewnêtrzny-
mi, tj. nie pochodz¹cymi z gminnej kasy, pozy-
skanymi przez gminê Brzeszcze s¹ 2 mln z³. po-
chodz¹ce z Narodowego oraz Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska. Fundusze te
udzieli³y naszej gminie kredytu w kwocie 4 mln
z³. na dokoñczenie budowy sk³adowiska odpadów.
Po sp³acie po³owy kredytu gmina mog³a wyst¹piæ
o umorzenie sp³aty reszty, jednak pod warunkiem,
¿e przeznaczy te œrodki na inwestycje poprawia-
j¹ce stan œrodowiska naturalnego w gminie. Tak
wiêc pozyskane t¹ drog¹ 2 mln z³. s¹ jak dot¹d
jedynymi œrodkami, jakie nasza gmina pozyska³a
z zewn¹trz na zadania zwi¹zane z gospodark¹
œciekow¹.

W³adze gminy szacuj¹, ¿e aby dokoñczyæ bu-
dowê ca³ej kanalizacji na terenie gminy potrzeba
jeszcze ok. 60-70 mln z³. Wygl¹da na to, ¿e je¿eli
sytuacja finansowa siê nie zmieni, na skanalizo-
wanie gminy przyjdzie poczekaæ mieszkañcom ja-
kieœ pó³ wieku.

Krystian GawronKrystian GawronKrystian GawronKrystian GawronKrystian Gawron Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ
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Kanalizacja, czyli gmina
w kanale?

Ceny œcieków

Dla uczniów i studentów

Pieni¹dze na potok
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W gronie osób, które Kancelaria Prezy-
denta RP zaprosi³a na uroczyste otwarcie wy-
stawy pn. „1989 + 20 - 4 czerwca 1989 - 20 lat
póŸniej” znalaz³y siê dwie mieszkanki
Brzeszcz - Ewa Hebda i Cecylia Œlusarczyk,
dzia³aczki Komitetu Obywatelskiego „So-
lidarnoœæ” w gminie Brzeszcze.

Kancelaria Prezydencka wpad³a na pomys³
odszukania ludzi, którzy w 1989 r. organizowa-
li lokalne Komitety Obywatelskie oraz pierw-
sze demokratyczne wybory do parlamentu i sa-
morz¹du lokalnego. Do miejscowych uczestni-
ków tych wydarzeñ dotar³o biuro poselskie
pose³ Beaty Szyd³o. Imienne zaproszenia otrzy-
mali: Anna Zalwowska, przewodnicz¹ca Komi-
tetu Obywatelskiego w Brzeszczach oraz cz³on-
kowie Ewa Hebda, Cecylia Œlusarczyk, Marian
Sikora i Miros³aw Szot.

Uroczystoœæ odby³a siê 5 czerwca na dzie-
dziñcu Pa³acu Prezydenckiego i zwi¹zana by³a
z wrêczeniem odznaczeñ opozycjonistom z okre-
su stanu wojennego, otwarciem wystawy
„1989+20 - 4 czerwca 1989 - 20 lat póŸniej”
oraz spotkaniem z prezydentem Lechem Ka-
czyñskim i jego ma³¿onk¹ w Ogrodach Prezy-
denckich.

- Prezydent przemawiaj¹c powiedzia³, ¿e
nale¿y byæ dumnym z pokolenia, które two-

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

Na obchodach u prezydenta

rzy³o „Solidarnoœæ” i obali³o komunizm, a 4 czerw-
ca 1989 r. jest dzie³em narodu i tych ludzi, któ-
rzy brali udzia³ w ruchu Komitetów Obywatel-
skich „Solidarnoœæ” oraz wszystkich, którzy
poszli do wyborów. Podkreœli³, ¿e data ta jest
symbolem zwyciêstwa w walce pokojowej -
wspomina treœæ przemówienia Cecylia Œlusar-
czyk. - Mówi³ te¿, ¿e w okresie minionych 20
lat nie brakuje nam sukcesów - Polska jest wol-
na, jest w Unii Europejskiej, po³owa m³odych
Polaków studiuje, a PKB wzrós³ o ponad 70
proc. Stwierdzi³, ¿e w Polsce jest du¿e rozwar-
stwienie spo³eczne i trzeba to naprawiæ. Gratu-
lowa³ ludziom, którzy uczciwie doszli do suk-

cesu, ale powiedzia³ równie¿,
¿e s¹ ludzie, którym siê nie po-
wiod³o, nie dlatego, ¿e byli Ÿli
i leniwi, ale dlatego, ¿e nie
wszystko w kraju i na œwiecie
jest i by³o w porz¹dku. Powin-
niœmy jednak ka¿dego dnia
myœleæ, ¿e powinno byæ lepiej.

Prezydent Lech Kaczyñ-
ski wrêczy³ ordery i odznacze-
nia za zas³ugi na rzecz prze-
mian demokratycznych, Z³o-
ty Krzy¿ otrzyma³ Tomasz
Sarnecki - autor s³ynnego pla-
katu wyborczego pt. „W samo
po³udnie 4.06.1989”. Plakat
przedstawia kowboja Gary`ego Coopera id¹ce-
go do wyborów z kart¹ do g³osowania w d³oni -
zamiast rewolweru, ze znaczkiem „Solidarno-
œci” w klapie. Za jego plecami widnieje napis
„Solidarnoœæ”, który jest symbolem wyborów.

- Prezydent otwieraj¹c wystawê, na której
wyeksponowano plakaty, fotografie, ulotki i opi-
sy wydarzeñ tego okresu  mówi³, ¿e przypo-
mni ona chwile wspania³ego narodowego unie-
sienia - dodaje Cecylia Œlusarczyk. - Otrzyma-
liœmy w prezencie reprodukcjê historycznego
plakatu, udostêpni³am go Stowarzyszeniu
„Brzost” i znajduje siê on obecnie na okoliczno-
œciowej wystawie w Brzeszczach.

Wystawa na dziedziñ-
cu Pa³acu Prezydenckiego,
przestrzeñ oraz rozmiary
prezentowanych dokumen-
tów z 1989 r. zrobi³y na
mieszkankach Brzeszcz
du¿e wra¿enie. Uwa¿aj¹
jednak, ¿e wystawy, któr¹
przygotowa³o z okazji ob-
chodów 4 czerwca 1989 r.
Stowarzyszenia na rzecz
Gminy Brzeszcze „Brzost”
w siedzibie przy ul. Kosy-
nierów (budynek starej
gminy) my brzeszczanie nie
mo¿emy siê powstydziæ.

Potem prezydent za-
prosi³ wszystkich do Ogro-
dów Prezydenckich. Spo-
tkanie uœwietni³ wystêpem
satyryk Jan Pietrzak. Pre-

zydent wraz z ma³¿onk¹ Mari¹ Kaczyñsk¹ prze-
mieszczali siê oddzielnie, przystawali na kilka
chwil przy goœciach, rozmawiali z  nimi.

- Mia³am wiêc okazjê osobiœcie podziêko-
waæ prezydentowi za zaproszenie, za to, ¿e
mog³am tu spotkaæ siê z tymi, którzy jak my
dzia³ali w Komitetach Obywatelskich oraz za
s³owa uznania wyra¿one w przemówieniu dla
tych wszystkich, którzy poszli do wyborów -
mówi Cecylia Œlusarczyk.

Ewa Hebda z g³ow¹ pañstwa mia³a okazjê
rozmawiaæ dziêki prezydentowej Marii Ka-
czyñskiej.

- Po krótkim przywitaniu siê ze mn¹, po

prostu wziê³a mnie za rêkê i zaprowadzi³a do
prezydenta. Podziêkowa³am za zaproszenie
mnie i tylu innych zwyk³ych, szarych ludzi,
którzy w stanie wojennym i w okresie tak
przecie¿ wa¿nych wyborów poœwiêcili z pe³-
nym zaanga¿owaniem swój czas i serce dla
sprawy najwa¿niejszej - wolnoœci. Dla mnie
ta uroczystoœæ to by³o spotkanie z histori¹.
Nie wstydzê siê wzruszenia, gdy zupe³nie nie-
oczekiwanie spotka³am Annê Walentynowicz
i mog³am z ni¹ porozmawiaæ. Niewysoka, ze
zniekszta³conymi od ciê¿kiej pracy i chorób
d³oñmi, niezauwa¿ona przez wiêkszoœæ osób,
siedzia³a sobie w fotelu i z uœmiechem pa-
trzy³a na wszystkich. Spotka³am ludzi, z któ-
rymi zetknê³am siê w stanie wojennym i póŸ-
niej w okresie organizowania wyborów i bu-
dowania samorz¹du. To by³o sentymentalne
spotkanie z „Solidarnoœci¹”- t¹ pierwsz¹ po
sierpniu 80. roku, t¹ z trudnych i ponurych
lat stanu wojennego i pe³nych nadziei lat
wyborów. A przecie¿ to ju¿ historia.

Potem goœcie zwiedzili jeszcze Pa³ac Pre-
zydencki, m.in. salê kolumnow¹, gdzie wrê-
czane s¹ nominacje rz¹dowe i odbywaj¹ siê
uroczystoœci pañstwowe. Dane im by³o te¿
usi¹œæ przy historycznym „Okr¹g³ym Stole”.
Pani Ewa Hebda usiad³a na miejscu Czes³awa
Kiszczaka, z palcami uniesionymi w kszta³-
cie litery V.

- Ja usiad³am na miejscu Andrzeja Wielo-
wieyskiego, uczestnika rozmów Okr¹g³ego
Sto³u, a po 4 czerwca1989 r. senatora I kaden-
cji z naszego okrêgu - opowiada Cecylia Œlu-
sarczyk. - Osobiœcie pozna³am go w czasie
dzia³alnoœci, na jednym ze spotkañ w auli
Uniwersytetu Œl¹skiego 7 stycznia 1989 r. oraz
w czasie kampanii przedwyborczej organizo-
wanej przez Komitet Obywatelski „Solidar-
noœæ” w Brzeszczach 16 maja 1989 r., kiedy
to by³ uczestnikiem spotkania w brzeszczañ-
skim wówczas Miejsko-Gminnym Oœrodku
Kultury, wtedy jeszcze jako kandydat na se-
natora RP. Jestem pe³na uznania dla jego wie-
dzy, postawy ¿yciowej, zaanga¿owania w pro-
ces zmian ustrojowych, dlatego jest dla mnie
niekwestionowanym autorytetem.

Cecylia Œlusarczyk (z lewej) w rozmowie z prezydentem Lechem
Kaczyñskim

Ewa Hebda w rozmowie z prezydentem i prezydentow¹
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W naszej gminie nie zostanie wyodrêb-
niony fundusz so³ecki w tegorocznym bud¿e-
cie gminy. W tej sprawie dwukrotnie odby-
wa³y siê spotkania w³adz gminy z przedsta-
wicielami rad so³eckich oraz osiedlowych. -
Istnia³a obawa, ¿e funkcjonowanie funduszu
mog³oby podzieliæ rady so³eckie z osiedlo-
wymi. Przyk³adem mog¹ byæ Jawiszowice,
gdzie dzia³a zarówno rada osiedlowa i so³ec-
ka. W przypadku utworzenia funduszu pie-
ni¹dze otrzyma³aby tylko rada so³ecka. Na
terenie powiatu oœwiêcimskiego ¿adna gmi-
na nie tworzy funduszu - t³umaczy burmistrz
Brzeszcz Teresa Jankowska.

Burmistrz przekonuje, ¿e jeœli fundusz mia³-
by powstaæ, to patrz¹c na bud¿et gminy oraz
sytuacjê ekonomiczno-spo³eczn¹ kraju, wydzie-
lone w ten sposób pieni¹dze zosta³yby prze-
znaczone na przedsiêwziêcia o ma³ym zakresie.
- W przypadku naszych so³ectw mamy ju¿ pro-
jekty objête Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich, gdzie mo¿na zrealizowaæ œwietne
pomys³y mieszkañców - przekonuje burmistrz
Jankowska. S¹ to m.in. budowa funkcjonalnego
zaplecza kulturalno-oœwiatowego w Przecieszy-
nie - Folwark „Przeciesyn”, budowa centrum
rekreacyjno - sportowego w Zasolu „Na ¯abiñ-
cu”, budowa centrum plenerowego „Piecowisko”

Na czerwcowej sesji Rady Miejskiej, rad-
ni uchwalili regulamin dofinansowania ze
œrodków Gminnego Funduszu Ochrony Œro-
dowiska i Gospodarki Wodnej monta¿u ko-
lektorów s³onecznych dostarczaj¹cych ener-
giê ciepln¹ do budynków lub lokali miesz-
kalnych na terenie gminy Brzeszcze.

Ze wzglêdu na poprawê stanu œrodowiska
naturalnego oraz zwiêkszenie wykorzystania
energii ze Ÿróde³ odnawialnych na terenie naszej
gminy wprowadzono mo¿liwoœæ czêœciowego
dofinansowania monta¿u kolektorów s³onecz-
nych. Radni co roku w uchwale bud¿etowej bêd¹
okreœlaæ wysokoœæ œrodków GFOŒiGW na do-
finansowanie monta¿u kolektorów s³onecznych.

Dop³acie z GFOŒiGW podlega monta¿ ko-
lektorów s³onecznych dostarczaj¹cych energiê
ciepln¹ wykorzystywan¹ w lokalach lub budyn-
kach po³o¿onych na terenie gminy Brzeszcze,
pod warunkiem, ¿e s¹ wyposa¿one w niskoemi-
syjne Ÿród³o ciep³a lub s¹ pod³¹czone do sieci
grzewczej. Dofinansowania udziela siê w wyso-
koœci 50 proc. wartoœci wykonanej inwestycji,
nie wiêcej ni¿ 5 000.00 z³ brutto, po realizacji
zadania. Dop³ata do monta¿u kolektorów w tym
samym budynku lub lokalu udzielana jest tylko
raz.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest
z³o¿enie wniosku w Urzêdzie Gminy w Brzesz-
czach, do którego trzeba do³¹czyæ: aktualny akt

ARNIKA ul. S³owackiego 4
31.07 - 07.08
28.08 - 04.09

CENTRUM ul. Ofiar Oœwiêcimia 34
24.07 - 31.07
21.08 - 28.08

SIGMA ul. Pi³sudskiego 13a
10.07 - 17.07
07.08 - 14.08
04.09 - 11.09

SYNAPSA ul. £okietka 39
17.07 - 24.07
14.08 - 21.08

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

Dy¿ury aptekDy¿ury aptekDy¿ury aptekDy¿ury aptekDy¿ury aptek
wwwww lipcu i sierpniu lipcu i sierpniu lipcu i sierpniu lipcu i sierpniu lipcu i sierpniu

w³asnoœci budynku lub lokalu (z dat¹ nie wcze-
œniejszej ni¿ 1 rok od dnia z³o¿enia wniosku), zgo-
dê w³aœciciela na monta¿ kolektorów (w przypad-
ku sk³adania wniosku o dofinansowanie przez na-
jemcê budynku lub lokalu mieszkalnego), fakturê
VAT (rachunek) za zakup lub zakup i monta¿ ko-
lektorów s³onecznych oraz oœwiadczenie wnio-
skodawcy, ¿e monta¿ instalacji kolektorów s³o-
necznych zosta³ wykonany zgodnie z przepisami
ustawy prawa budowlanego. Nie mo¿e równie¿
zabrakn¹æ oœwiadczenia inwestora, ¿e budynek nie
jest wyposa¿ony w stare Ÿród³a ciep³a (posiada
tylko i wy³¹cznie niskoemisyjne Ÿród³a ciep³a) oraz
oœwiadczenia inwestora o posiadaniu podpisanej
umowy na odbiór odpadów komunalnych. Doku-
menty sk³ada siê w jednym egzemplarzu (w przy-
padku kserokopii wymagane jest potwierdzenie
zgodnoœci z orygina³em).

Wnioski rozpatrywane bêd¹ w kolejnoœci zg³o-
szeñ, raz na kwarta³. W przypadku wp³yniêcia
wiêkszej liczby wniosków, na kwotê przekracza-
j¹c¹ wysokoœæ œrodków finansowych przewidzia-
nych w danym roku na dofinansowanie monta¿u
kolektorów s³onecznych, wnioski bêd¹ realizowa-
ne w pierwszej kolejnoœci w nastêpnym roku kalen-
darzowym, bez prawa odsetek za zw³okê w wy-
p³acie dofinansowania.

Zgodnie z regulaminem, burmistrz Brzeszcz
powo³uje komisjê w sk³adzie 3-5 osobowym, któ-
rej zadaniem jest sprawdzenie zgodnoœci z³o¿o-
nych wniosków z regulaminem, komisyjne po-
twierdzenie wykonania instalacji zgodnie ze z³o-
¿onym wnioskiem oraz przedstawienie burmi-

strzowi listy zakwalifikowanych i niezakwalifi-
kowanych wniosków. Pozytywne rozpatrzenie
przez burmistrza wniosku o dofinansowanie mon-
ta¿u kolektorów s³onecznych i okreœlenie kwoty
dofinansowania stanowi podstawê do zawarcia
umowy pomiêdzy gmin¹ a wnioskodawc¹, okre-
œlaj¹cej warunki eksploatacji kolektorów.

Burmistrz Brzeszcz ma prawo kontroli w za-
kresie eksploatacji urz¹dzenia do piêciu lat od daty
podpisania umowy na dofinansowanie.

w Wilczkowicach. Pod uwagê bêdzie brana rów-
nie¿ budowa parku sportowo-rekreacyjnego
z zapleczem dla doros³ych i dzieci w Skidziniu.
To du¿e wyzwanie dla so³ectw.

Uchwa³a o funduszu so³eckim daje mo¿liwoœæ
zwrotu w formie dotacji celowej czêœci wydat-
ków wykonanych w ramach funduszu. Warun-
kiem zwrotu jest wyodrêbnienie przez Radê
Miejsk¹ funduszu so³eckiego. Wysokoœæ pieniê-
dzy przypadaj¹cych na dane so³ectwo oblicza siê
na podstawie wzorów, gdzie pod uwagê brane s¹
m.in. wysokoœæ œrodków przeznaczonych na dane
so³ectwo (jednak nie wiêcej ni¿ 10- krotnoœæ kwo-
ty bazowej) oraz liczba mieszkañców so³ectwa.
Ma to byæ metoda na trwa³e o¿ywienie lokalnej
spo³ecznoœci. Najwiêkszy problem dotyczy jed-
nak rozdrobnienia samorz¹dowych œrodków. Prze-
kazanie czêœci pieniêdzy do funduszu zarz¹dza-
nego przez so³ectwa oznacza³oby zmniejszenie
o tak¹ kwotê bud¿etów gmin. Negatywnie o usta-
wie wypowiedzia³ siê m.in. zarz¹d Zwi¹zku Miast
Polskich.

So³tys i rada so³ecka, zgodnie z ustaw¹ o fun-
duszu so³eckim, ma dysponowaæ œrodkami pu-
blicznymi. Powo³anie funduszy so³eckich ma
spowodowaæ dop³yw œrodków do zapóŸnionych
w rozwoju wsi. Z drugiej strony jest to odbieranie
pieni¹dzy gminom, zmniejszaj¹c ich mo¿liwoœci
inwestycyjne. Dlatego ustawa budzi skrajne emo-
cje i kontrowersje.

Ju¿ po raz pi¹ty z rzêdu, przy okazji Dni
Gminy Brzeszcze, Klub Honorowych Dawców
Krwi przy kopalni „Brzeszcze” zorganizo-
wa³ w Oœrodku Kultury akcjê oddawania krwi.

Na apel odpowiedzia³o 18 osób, wœród nich
przewa¿a³a p³eæ piêkna. W akcjê w³¹czy³a siê po
raz kolejny burmistrz Teresa Jankowska. £¹cznie
oddano 8 litrów 100 ml tego bezcennego p³ynu.
Kolejna ods³ona tej szczytnej akcji odbêdzie siê
10 lipca w przychodni przy ul. Nosala.

Dofinansowanie do monta¿u kolektorów
s³onecznych

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

Oddawali krew

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

Bez funduszu so³eckiego

EPEPEPEPEP
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Radni na majowej sesji Rady
Miejskiej podjêli uchwa³ê, w któ-
rej okreœlili miejsca sta³ego za-
kazu sprzeda¿y, podawania i spo-
¿ywania napojów alkoholowych
w naszej gminie.

W uchwale dookreœlone zosta³y
miejsca w naszej gminie, niewy-
mienione w ustawie o wychowaniu
w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu al-
koholizmowi, gdzie wprowadzono
sta³y zakaz sprzeda¿y, podawania
i spo¿ywania napojów alkoholo-
wych. S¹ to: cmentarze, miejsca do-
stêpne dla publicznoœci obejmuj¹ce:
chodniki, parkingi i zieleñce oraz po-
mieszczenia ogólnodostêpne budyn-
ków wielolokalowych. Zakaz obej-
muje równie¿ tereny gminnych obiek-
tów rekreacyjno-sportowych i kul-
turalnych w szczególnoœci: basen k¹-
pielowy „Pod Platanem”, halê spor-
tow¹ Oœrodka Kultury oraz budy-
nek Oœrodka Kultury w Brzeszczach.

Zakaz ten nie obowi¹zuje w ra-
zie wydania przez w³aœciwy organ
zezwolenia na sprzeda¿, podawanie
i spo¿ywanie napojów alkoholo-
wych w danym miejscu i czasie.

- Uchwa³a oznacza, ¿e nie bêdzie
mo¿na spo¿ywaæ alkoholu pomiê-
dzy blokami na osiedlach, a tak¿e
w ogólnodostêpnych klatkach bu-
dynków wielolokalowych. W razie
zg³oszenia i przybycia stra¿ników
miejskich czeka mandat w wysoko-
œci 100 z³otych lub skierowanie spra-
wy do s¹du (a w tym przypadku kara
mo¿e byæ o wiele wy¿sza, nawet do

Dobra kondycja
Spó³dzielni

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakPrzedstawiciele Spó³dzielni wysoko ocenili dzia³alnoœæ Zarz¹du i Rady
Nadzorczej

Bez alkoholu
5 tys. z³.) - t³umaczy Krzysztof To-
karz komendant Stra¿y Miejskiej
w Brzeszczach.

W 2007 roku w naszej gminie
odnotowano 44 zg³oszenia spo¿y-
wania alkoholu w miejscach pu-
blicznych, w 2008 r. ju¿ 88 - czyli
o 100 proc. wiêcej. Zg³oszeñ i in-
terwencji dotycz¹cych zak³ócania
spokoju i porz¹dku publicznego a¿
90 proc. mia³o zwi¹zek ze spo¿y-
waniem alkoholu. Nowa uchwa³a to
swoiste „narzêdzie prawne” dla Stra-
¿y Miejskiej w walce ze spo¿ywa-
niem alkoholu w miejscach publicz-
nych. Teraz w tocz¹cym siê postê-
powaniu stra¿nik nie bêdzie musia³
ustalaæ œwiadków zdarzenia, wy-
starczy jedynie, ¿e stwierdzi naocz-
nie fakt naruszenia ustawy o wy-
chowaniu w trzeŸwoœci i przeciw-
dzia³aniu alkoholizmowi. - Ponad 60
proc. zg³oszeñ dotycz¹cych zak³ó-
cania porz¹dku publicznego jest
anonimowych. Zdajemy sobie spra-
wê, ¿e dzia³ania o charakterze praw-
nym nie s¹ w stanie same w sobie
ca³kowicie rozwi¹zaæ tak pal¹cej
kwestii, jak spo¿ywanie alkoholu
w miejscach do tego nie przezna-
czonych. Potrzeba tu bowiem dal-
szego wysi³ku wielu osób i insty-
tucji. Niemniej jednak podjêta
uchwa³a stanowi istotny krok w wal-
ce z tym niebezpiecznym i nieko-
rzystnym zjawiskiem, stanowi¹c
wyjœcie naprzeciw oczekiwaniom
wielu mieszkañców Brzeszcz - do-
daje komendant Krzysztof Tokarz.

Zebranie Przedstawicieli „Spo-
³em” PSS „Górnik” w Brzesz-
czach 18 czerwca udzieli³o abso-
lutorium Radzie Nadzorczej i Za-
rz¹dowi Spó³dzielni za 2008 r.
Mimo narastaj¹cej konkurencji -
marketu „Lidl” oraz nowo otwar-
tych „Delikatesów Centrum”
Spó³dzielnia ma nadal dobr¹
kondycjê finansow¹ i nie korzysta
z kredytów bankowych.

- Rok 2009 jest rokiem jubile-
uszy. 165 lat temu narodzi³  siê ruch
spó³dzielczy w œwiecie, w Roch-
dale ko³o Manchesteru w Anglii.
Spó³dzielczoœæ spo¿ywców „Spo-
³em” w Polsce obchodzi 140-lecie
istnienia, a w marcu minê³o 25 lat
od reaktywowania „Spo³em” Po-
wszechnej Spó³dzielni Spo¿yw-
ców „Górnik” w Brzeszczach - mó-
wi³a do przedstawicieli Spó³dzielni
prezes Zarz¹du „Spo³em” PSS „Gór-
nik” w Brzeszczach Barbara Ga³usz-
ka-PrzewoŸnik. - To dziêki wielkim
spó³dzielcom, Krystynie Bzibziak,
Mieczys³awie Papuga, zapisanym
z³otymi zg³oskami w historii naszej
Spó³dzielni, mamy stabilne miejsca
pracy i uregulowan¹ pozycjê na
brzeszczañskim rynku, a w rankin-
gach spo³emowskich zajmujemy ci¹-
gle czo³owe lokaty.

„Puls Biznesu” opublikowa³  ran-
kingi wojewódzkie i ogólnokrajowy
„Gazel Biznesu” za 2008 r. Brzeszczañ-
ska spó³dzielnia w Ma³opolsce uplaso-
wa³a siê na 306 pozycji, zaœ w rankingu
krajowym zajê³a 3727 pozycjê. Do
grona „Gazel Biznesu” zakwalifikowa-
no zaledwie 17 spó³dzielni spo³emow-
skich w skali kraju, wœród nich „Spo-
³em” PSS „Górnik” w Brzeszczach.

Podstawowym przedmiotem
dzia³alnoœci Spó³dzielni jest sprze-
da¿ detaliczna, jej udzia³ w przycho-
dach ze sprzeda¿y ogó³em wynosi
95 proc. W 2008 r. ogó³em sprzeda¿
brutto osi¹gniêto z dynamik¹ 109,3
proc. do roku ubieg³ego, a zysk brut-
to wypracowano z dynamik¹ 88,5
proc. Niew¹tpliwy wp³yw na wy-
sokoœæ zysku mia³ koszt programu
lojalnoœciowego Klub Konsumenta
„Spo³em”. Tylko w 2008 r. klienci
wybrali nagrody na kwotê 621 tys. z³.

W minionym roku Spó³dzielnia
wyda³a niema³e œrodki (1 359 791 z³)
na remonty, modernizacjê i zakupy
inwestycyjne. Znacz¹cymi inwe-
stycjami by³y rozbudowa piekarni
i wybudowanie parkingu obok skle-
pu „Lux” przy ul. Pi³sudskiego.

Konkurencj¹ brzeszczañskiej
Spó³dzielni jest „Lidl” oraz nowo
otwarte „Delikatesy Centrum”. W skle-
pach zlokalizowanych najbli¿ej tych
placówek oraz w tych, które realizo-
wa³y w 2008 r. bony na posi³ki profi-
laktyczne, nast¹pi³ wysoki spadek ob-
rotów. - Musimy byæ czujni. W Oœwiê-
cimiu rosn¹ mury Centrum Handlo-
wego Niwa. Wkrótce ruszy budowa
galerii handlowej na terenie po by-
³ej garbarni - mówi³a prezes Barba-
ra Ga³uszka-PrzewoŸnik - Bêdzie-
my monitorowaæ zwyczaje klientów
i zmiany w dziedzinie konsumpcji
oraz dostosowywaæ do tego nasz¹
ofertê. Nie mo¿emy zbytnio liczyæ
na krajowy zwi¹zek.

Po sklepy „Spo³em” wyci¹ga
rêkê Eurocash, który podpisa³ z Kra-
jow¹ Agencj¹ Handlow¹ „Spo³em”
ramow¹ umowê. Ma ona dotyczyæ
organizacji dostaw towarów dla skle-
pów „Spo³em” oraz pozyskiwania
sklepów spó³dzielczych do sieci fran-
czyzowych z grupy Eurocash (g³ów-

nie Delikatesy Centrum). Spó³dziel-
ni¹ z Brzeszcz mocno interesuje siê
sieæ „Delikatesy Centrum”. Pad³a ju¿
nawet propozycja, aby do tej sieci
spo³emowcy przekazali dwa sklepy:
na os. Paderewskiego i „Lux mini” na
osiedlu „Wis³a”.

- Nasza Spó³dzielnia posiada
potencja³ ekonomiczny i techniczny
do kontynuowania dzia³alnoœci go-
spodarczej w 2009 r. i w najbli¿szych
latach i nie zamierza korzystaæ z pro-
pozycji sieci handlowej „Delikatesy
Centrum” - zapewnia³a Barbara Ga-
³uszka-PrzewoŸnik. - W 2009 r. pla-
nujemy wykonaæ sprzeda¿ brutto
ogó³em z dynamik¹ 93,9 proc. Prze-
widujemy spadek sprzeda¿y, bo nie
bêdziemy ju¿ wykonywaæ zamówie-
nia na realizacjê bonów na posi³ki
profilaktyczne dla pracowników KW
S.A. Oddzia³ KWK „Brzeszcze-Si-
lesia”. Przetarg na dostawê bonów
wygra³a firma Sodexho Pass Polska

i w sieci sklepów „Spo³em” tylko
ich czêœæ bêdzie realizowana.

Rozwój Spó³dzielczoœci to nie
tylko sprawa spó³dzielców, ale i pañ-
stwa, odpowiedzialnego miêdzy in-
nymi za rozwój spo³eczny i ekono-
miczny kraju.

Obraduj¹cy w listopadzie 2008 r.
IV Kongres Spó³dzielczoœci Pol-
skiej oczekuje od polityki pañstwa
m.in.: dobrego ustawodawstwa,
szanuj¹cego spó³dzielcz¹ autono-
miê i miêdzynarodowe zasady spó³-
dzielcze, sprawiedliwego i równo-
prawnego traktowania w polityce
kredytowej i podatkowej oraz za-
pewnienia równoprawnego dostê-
pu do unijnych  œrodków pomoco-
wych. Domaga siê te¿ uwzglêdnie-
nia w programach i systemach edu-
kacji zagadnieñ zwi¹zanych ze
spó³dzielczoœci¹.
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Nieruchomoœæ po³o¿on¹ w Skidziniu przy
ul. Piwnej wraz budynkiem historycznego
dworku odda³a Gmina Brzeszcze do u¿ytko-
wania brzeszczañskiej Fundacji Pomocy Spo-
³ecznej. W budynku ma powstaæ ca³odobowa
placówka wraz z placówk¹ czasowego pobytu
dla osób starszych i niepe³nosprawnych.

Gmina Brzeszcze zgodnie ustaw¹ o rehabili-
tacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe³nosprawnych u¿yczy³a Fundacji na
40 lat nieruchomoœæ na prowadzenie ca³odobo-
wej placówki pobytu dla osób starszych i nie-
pe³nosprawnych wraz z placówk¹ czasowego
pobytu dla takich osób. Bêd¹ one tam mia³y za-
pewnion¹ opiekê pielêgniarsk¹ i lekarsk¹, wy-
¿ywienie oraz terapiê zajêciow¹ i rehabilitacjê.
W budynku powstanie punkt apteczny, kaplica
i pomieszczenie dla osób odwiedzaj¹cych pen-
sjonariuszy na okres nie d³u¿szy ni¿ trzy doby.

- Jednym z powodów powstania ca³odobo-
wej placówki dla osób starszych by³o wyczucie
potrzeb - mówi Danuta Zalwowska, prezes Fun-
dacji Pomocy Spo³ecznej w Brzeszczach. - We-
d³ug statystyki tylko w gminie Brzeszcze lud-
noœæ w wieku poprodukcyjnym, po 60. roku
¿ycia,  stanowi blisko 14 proc. To wysoki wskaŸ-
nik przypadaj¹cy na ogóln¹ liczbê mieszkañców.
Obecnie najwiêcej mieszkañców w naszej gminie
to osoby w wieku produkcyjnym, co wskazuje,
i¿ za 20 lat gmina bêdzie posiadaæ najwiêkszy
procent ludzi starszych. Fundacja chcia³a wyjœæ
naprzeciw tym potrzebom, tworz¹c troskliwy
dom dla osób starszych. Za³o¿eniem stworzenia
przedmiotowej placówki bêdzie dostosowanie
istniej¹cego budynku do standardów unijnych.
Planowany koszt inwestycji to 4 mln z³.

Dla Fundacji Pomocy Spo³ecznej dworek
w Skidziniu jest ogromnym wyzwaniem. Stoi
przed ni¹ mnóstwo prac remontowo-adaptacyj-
nych oraz czas wielkich nak³adów. Fundacja musi
dostosowaæ pomieszczenia do prowadzenia pla-

W naszej diecezji bielsko-¿ywieckiej
przyby³o 13 nowych kap³anów. Wœród nich
znalaz³ siê ksi¹dz Tomasz Karpeta, który
przez ostatni rok przebywa³ na rocznej
praktyce duszpasterskiej w parafii Matki
Bo¿ej Bolesnej w Jawiszowicach Osiedle
Brzeszcze.

Œwiêceñ diakonom w katedrze pw. œw. Mi-
ko³aja w Bielsku-Bia³ej udzieli³ 30 maja biskup
Tadeusz Rakoczy. By³y to osiemnaste œwiêce-
nia kap³añskie w historii diecezji. W tym cza-
sie wyœwiêconych zosta³o 248 kap³anów.

Nowi ksiê¿a od wrzeœnia rozpoczn¹ pracê
duszpastersk¹ w swoich pierwszych parafiach.
- Ksi¹dz Tomasz Karpeta by³ czternastym dia-
konem w naszej parafii na rocznej praktyce. Od
15 lipca do 15 sierpnia bêdzie w naszej parafii
przebywa³ na wakacyjnym zastêpstwie - mówi
proboszcz parafii MBB ksi¹dz Franciszek Janczy.

Ruszy³a kolejna edycja funduszu stypen-
dialnego „Równe szanse wszystkim dzieciom”
przy Fundacji Pomocy Spo³ecznej w Brzesz-
czach. Wsparcie mog¹ otrzymaæ uczniowie
szkó³ podstawowych, gimnazjów, szkó³ œred-
nich i zawodowych oraz studenci na sta³e za-
meldowani w gminie Brzeszcze.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium mo¿e
wyst¹piæ: szko³a w imieniu kandydata, sam kan-
dydat na stypendystê (jego wniosek musi byæ
zaopiniowany przez szko³ê). Osobiœcie o przy-
znanie stypendium wystêpuj¹ studenci. Wnioski
nale¿y sk³adaæ w biurze Fundacji Pomocy Spo-
³ecznej w Brzeszczach do 30 lipca.

Stypendia przyznawane s¹ na okres jednego
roku z mo¿liwoœci¹ przed³u¿enia na kolejne lata
(szczegó³owe warunki wyp³aty stypendium okre-
œla umowa zawarta pomiêdzy stypendyst¹, a Fun-
dacj¹). Podczas przyznawania stypendiów ko-
misja stypendialna bierze po uwagê wyniki w na-
uce, aktywnoœæ i osi¹gniêcia kandydata w olim-

Stworz¹ troskliwy dom

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

cówki zgodnie z przeznacze-
niem, wykonaæ termomoderni-
zacjê obiektu i nowe instalacje:
gazow¹ i centralnego ogrzewa-
nia oraz zamontowaæ dŸwig
osobowy. Na wymianê czeka
te¿ stolarka okienna i drzwio-
wa, i instalacje: wodno-kanali-
zacyjna i elektryczna.

W treœci umowy u¿ycze-
nia, któr¹ z ramienia Gminy
Brzeszcze podpisa³a bur-
mistrz Teresa Jankowska, zaœ
w imieniu FPS prezes Zarz¹du
Danuta Zalwowska i cz³onek
Zarz¹du Irena Warzecha, zna-
laz³y siê bardzo istotne zapisy.
Mówi¹ one, ¿e FPS w terminie
do 31 grudnia 2011 r. powinna uporaæ siê z pozy-
skaniem œrodków zewnêtrznych na finansowanie
zadañ, jak równie¿ rozpocz¹æ remont, adaptacjê,
modernizacjê i rozbudowê obiektu. W przeciw-
nym razie Gminie przys³uguje prawo rozwi¹za-
nia umowy ze skutkiem natychmiastowym, a Fun-
dacja nie mo¿e liczyæ na jakikolwiek zwrot ponie-
sionych nak³adów. Gdyby zaœ FPS sama zdecy-
dowa³a siê rozwi¹zaæ umowê u¿yczenia, mo¿e
tego dokonaæ za szeœciomiesiêcznym okresem
wypowiedzenia dokonanym na koniec miesi¹ca
kalendarzowego. Wa¿ne jest równie¿, ¿e Funda-
cja nie mo¿e oddaæ w najem lub u¿yczyæ przed-
miotu u¿yczenia osobom trzecim.

- Nasza Fundacja posiada status organizacji
po¿ytku publicznego co oznacza, ¿e bierze ak-
tywny udzia³ w strategii integracji i rozwi¹zywa-
nia problemów spo³ecznych Gminy Brzeszcze -
dodaje prezes Zalwowska. - Fundacja prowadzi
dwie œwietlice socjoterapeutyczne dla 80 dzieci -
z gminy Brzeszcze i gminy Oœwiêcim. Koszt
utrzymania placówek stanowi ogromne wyzwa-
nie dla organizacji. Otrzymane dotacje z obu gmin
stanowi¹ zaledwie 9 proc. wszystkich wydatków,

zwi¹zanych z prawid³owym funkcjonowaniem
œwietlic. Prowadzenie ca³odobowej placówki dla
osób starszych pozwoli³oby zasiliæ cele statuto-
wej Fundacji. Podpisanie umowy u¿yczenia nie-
ruchomoœci w Skidziniu Zarz¹d Fundacji ocenia
jako niepodwa¿alny sukces wspó³pracy lokalnej
pomiêdzy samorz¹dem lokalnym a organizacj¹
spo³eczn¹, jak¹ jest Fundacja.

Dworek w Skidziniu od stycznia 1995 r. jest
w³asnoœci¹ Gminy Brzeszcze. Gmina wynajmuje
tam lokale mieszkalne. W ubieg³ym roku najem-
com zaproponowano przeprowadzkê do nowe-
go, o lepszym standardzie lokalu. Mieli zamiesz-
kaæ w powstaj¹cych wówczas w by³ej szkole w Za-
solu mieszkaniach komunalnych. Nie zgodzili siê
na przenosiny. Dlatego u¿yczeniem nie jest objê-
ty lokal oddany w 1987 r. w najem na czas nie-
oznaczony na rzecz W³adys³awy Maœlanki.

Oddana w u¿yczenie 1 czerwca nieruchomoœæ
wyceniona zosta³a na 520 tys. z³, z czego prawie
465 tys. stanowi wartoœæ budynku mieszkalno-
gospodarczego. W pozosta³ej zaœ kwocie zawiera
siê wartoœæ niezabudowanego gruntu.

W niszczej¹cym budynku historycznego dworku w Skidziniu Fundacja
Pomocy Spo³ecznej stworzy ca³odobowy dom dla osób starszych

Wyœwiêcony kap³an

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

Stypendia dla brzeszczan
piadach, konkursach oraz sytuacjê materialn¹ i ro-
dzinn¹. - Fundusz stypendialny dzia³a ju¿ od 2002
roku. Celem programu jest wspieranie uzdolnio-
nej m³odzie¿y z gminy Brzeszcze. Dotychczas
zrealizowaliœmy siedem edycji Funduszu, wyp³a-
cone zosta³y 354 stypendia na kwotê 317 060 z³.
Program prowadzony jest przy wsparciu Funda-
cji im. Stefana Batorego w Warszawie, gminnych
parafii - pw. œw. Urbana w Brzeszczach oraz parafii
pw. Matki Bo¿ej Bolesnej w Jawiszowicach - Osie-
dle Brzeszcze, a tak¿e pracowników firm, którzy
zadeklarowali comiesiêczny odpis na ten cel œrod-
ków ze swych wynagrodzeñ. W imieniu stypen-
dystów serdecznie dziêkujemy wszystkim dar-
czyñcom za okazan¹ pomoc i  wsparcie - poin-
formowa³a prezes Fundacji Pomocy Spo³ecznej
w Brzeszczach Danuta Zalwowska.

Regulamin nowej edycji znajduje siê na stro-
nie internetowej FPS pod adresem: www.republi-
ka.pl/fundacjabrzeszcze.
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Aktualnoœci

Z g³êbokim smutkiem ¿egnamy nasze-
go serdecznego Przyjaciela i Kolegê Zbi-
gniewa Bogacza,  zas³u¿onego opozycjoni-
stê walcz¹cego o woln¹ Polskê w struktu-
rach Górniczej „Solidarnoœci”.

Sw¹ aktywn¹ dzia³alnoœæ przyp³aci³ wie-
loletnimi represjami i wiêzieniem, po którym
zmuszony by³ opuœciæ swoj¹ Ojczyznê.

Po ciê¿kiej i d³ugotrwa³ej chorobie od-
szed³ w nocy z 4/5 czerwca 2009 r. w Kali-
fornii. £¹czymy siê w bólu z Mam¹ Zbyszka
i ca³¹ Rodzin¹.

Zbyszku - nigdy nie zapomnimy Twojej
odwagi, gdy stan¹³eœ na czele strajku w KWK
„Piast”; tak¿e jakim wspania³ym by³eœ dla
nas przyk³adem na drodze do wolnoœci.

Kole¿anki i Koledzy z Komitetu Oby-
watelskiego „Solidarnoœæ” w Brzeszczach
z roku 1989/1990.

Przewodnicz¹ca Komitetu Obywatel-
skiego w Brzeszczach Anna Zalwowska prezen-
tuj¹c licznie zgromadzonym mieszkañcom publi-
kacjê opowiada³a jak trudno w tym czasie by³o
zaktywizowaæ lokaln¹ spo³ecznoœæ do podjêcia
jakichkolwiek dzia³añ. Spo³eczeñstwo zastraszo-
ne przez komunistyczn¹ w³adzê nie wierzy³o bo-
wiem w proces demokratycznych przemian ist-
niej¹cego systemu. Ludzie wci¹¿ pamiêtali czas
stanu wojennego, delegalizacjê „Solidarnoœci”, szy-
kany, zwolnienia i represje w zak³adach pracy, tak-
¿e w najwiêkszej ¿ywicielce na naszym terenie
KWK „Brzeszcze”. - Byli na szczêœcie ludzie nie
pozbawieni odwagi w d¹¿eniu do zmian i anga¿o-
wali  siê w przygotowanie wyborów - mówi³a Anna
Zalwowska. - Dzisiaj chcia³am serdecznie po-
dziêkowaæ tym wszystkim, którzy pokonali strach
i mieli odwagê uczestniczyæ w ruchu KO „S”, zo-

staæ cz³onkami komisji wyborczych i mê¿ami za-
ufania. To dziêki waszej pracy, zaanga¿owaniu
w okresie kampanii osi¹gnêliœmy sukces w gminie
Brzeszcze.

Nie ufali w³adzy
Kampania wyborcza trwa³a niespe³na dwa

miesi¹ce. Kto tylko móg³ anga¿owa³ siê w przy-
gotowanie wyborów. Kiedy Lech Wa³êsa zaape-
lowa³ do Komitetów Obywatelskich o pomoc w sfi-
nansowaniu kampanii wyborczej, cz³onkowie KO
Brzeszcze zwrócili siê do mieszkañców z apelem
o zakup cegie³ek. - Przywoziliœmy je z Komitetu
Obywatelskiego w Katowicach, a rozprowadza-
liœmy g³ównie przed koœcio³ami po mszach œw.
wœród znajomych - opowiada Ewa Hebda. - Oni
jeszcze zabierali dla znajomych i tak cegie³ek ci¹gle
brakowa³o. Ze sprzeda¿y musieliœmy siê w punkcie
pobrania rozliczyæ. Do dziœ mam zeszyty z wp³aca-
nymi kwotami i podpisami tych, którzy je nabywali.

Dzia³acze KO Brzeszcze nie ufali w³adzy.
W czasie intensywnej kampanii wyborczej po-
szukiwali kandydatów na cz³onków komisji i mê-
¿ów zaufania, którzy by patrzyli na rêce drugiej
stronie. Miejscowi decydenci wyrazili zgodê na
wprowadzenie do komisji z ramienia KO „Soli-
darnoœæ” tylko po dwóch kandydatów. Dlatego
w lokalnych strukturach zapad³a decyzja, ¿e ko-
misje uzupe³nione bêd¹ przez trzech mê¿ów za-
ufania. Na obsadê komisji mê¿ami zaufania miej-
scowi decydenci nie mieli ju¿ wp³ywu, gdy¿ ka¿-
dy kandydat na pos³a czy senatora sam udziela³
upowa¿nienia do reprezentowania go w danej ko-
misji. - By³am mê¿em zaufania wraz z Jurkiem

Dziubkiem i Bogusi¹ Piotrowsk¹ w jednej komi-
sji. Po zg³oszeniu siê przyjêto nas niechêtnie, wy-
czuwa³o siê atmosferê napiêcia. Dosz³o do pew-
nych zgrzytów i uwag, które zosta³y odnotowa-
ne w protokole - opowiada Cecylia Œlusarczyk.
- W trakcie trwania g³osowania kilkakrotnie z pani¹
Ani¹ Zalwowsk¹ dokona³yœmy objazdów ob-
wodowych komisji w gminie, zbieraj¹c informacje
o przebiegu g³osowania. Po zakoñczeniu liczenia
g³osów zapanowa³a wielka radoœæ. Kandydaci KO
„S” na terenie naszej gminy zdecydowanie wy-
grali. Osi¹gnêliœmy to, co dawa³a Solidarnoœæ” -
radoœæ ze zwyciêstwa, serdecznoœæ, bliskoœæ. Z per-
spektywy czasu dzisiaj dzieli nas wiele: pogl¹dy,
postawy ¿yciowe, nasza indywidualna droga w wol-
nej Polsce. To jednak nie zmieni tamtego czasu, kie-
dy czu³o siê ten smak solidarnoœci i zwyciêstwa,
i najwa¿niejsze - spotkania wspania³ych ludzi.

Punktem kulminacyjnym by³o dotarcie z wyni-
kami do okrêgu w Tychach. Przyje¿d¿ali tam dzia-
³acze z poszczególnych rejonów administracyj-

nych, z ca³ego okrêgu. - Do
Tychów jecha³yœmy z Celink¹
„Maluchem”, niewyspane,
zmêczone, ale jak¿e szczêœli-
we - wspomina Anna Zalwow-
ska. - Panowa³a tam atmosfe-
ra wielkiego œwiêta, radoœci
i solidarnoœci, takiej zwyk³ej,
miêdzyludzkiej. Nie spodzie-
waliœmy siê tak dobrych wy-
ników w wyborach parlamen-
tarnych. Do urn wyborczych
z naszego okrêgu, jakim by³
okrêg nr 39 w Tychach, posz³o
w naszej gminie a¿ 75 proc.
uprawnionych do g³osowania,
tj. 11 101 osób z 14 800.

Odœwie¿y wspomnienia
Na œwiêto wolnoœci stowarzyszenie „Brzost”

przygotowa³o okolicznoœciow¹ wystawê. Roz-
poczynaj¹ j¹ prze³omowe daty pierwszych wol-
nych wyborów: czerwiec 1956 r., marzec 1968 r.,
grudzieñ 1970 r., czerwiec 1976 r., sierpieñ 1980 r.
i trwaj¹cy od 13 grudnia 1981 r. do 21 marca 1983 r.
stan wojenny. W drugiej czêœci wystawy pn. „Rze-
czywistoœæ i codziennoœæ w PRL-u” w antyra-
mach pokazano zdjêcia i artyku³y autorstwa re-
daktora naczelnego „Gazety Górniczej” Boles³a-
wa Skalskiego, obrazuj¹ce ¿ycie polityczne,
spo³eczne i gospodarcze naszej gminy w latach
60. i 70. W gablotach natrafimy na reporta¿ z po-
chodów pierwszomajowych, które koñczy³y siê
zazwyczaj na stadionie. Obejrzymy znaczki, bi-
bu³ê, zakazane ksi¹¿ki, publikacje, a nawet chustê
z podpisami internowanych. W dalszej czêœci wy-
stawy dotrzemy do okr¹g³ego stolika symbolizu-
j¹cego historyczny Okr¹g³y Stó³, przy którym
zapad³o wiele wa¿nych decyzji m.in. ta, ¿e pierw-
sze wybory demokratyczne odbêd¹ siê 4 czerwca
1989 r. Przyjrzymy siê te¿ przygotowaniom do
wyborów w gminie Brzeszcze, obejrzymy plaka-
ty wyborcze, a wœród nich m.in. plakat kandyda-
ta do Sejmu Boles³awa Twaroga w towarzystwie
Lecha Wa³êsy. Swoje miejsce na wystawie ma rów-
nie¿ fotoreporta¿ ze spotkania, które odby³o siê
w czasie kampanii przedwyborczej organizowa-
nej przez Komitet Obywatelski „Solidarnoœæ”
w brzeszczañskim Miejsko-Gminnym Oœrodku
Kultury 16 maja 1989 r. Wielu mieszkañców na
tych zdjêciach na pewno siê rozpozna. Wystawa

PO¯EGNANIE

(ci¹g dalszy ze str.1)

Zaczê³o siê w Polsce

W ten dzieñ byli razem - cz³onkowie Komitetu Obywatelskiego
„Solidarnoœæ” 1989 i mieszkañcy gminy Brzeszcze

Sk³adamy serdeczne podziêkowania i wyra-
zy uznania Barbarze W¹sik - prezes Stowarzy-
szenia na rzecz Gminy Brzeszcze „Brzost” za
cenn¹ merytoryczn¹ pomoc, wskazówki, zaan-
ga¿owanie i wspó³pracê w przygotowaniu i opra-
cowaniu i publikacji „Komitet Obywatelski „So-
lidarnoœæ” Brzeszcze 1989-1990” oraz za zorga-
nizowanie wystawy i spotkania, które przypo-
mnia³y czas, kiedy byliœmy „RAZEM” w dro-
dze do wolnoœci i demokracji.

Autorki opracowania
Cecylia Œlusarczyk
Bogumi³a Piotrowska
Anna Zalwowska

PodziêkowaniePodziêkowaniePodziêkowaniePodziêkowaniePodziêkowanie
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powsta³a w oparciu o materia³y cz³onków Ko-
mitetu Obywatelskiego „Solidarnoœæ” w Brzesz-
czach: Anny Zalwowskiej, Bogumi³y Piotrowskiej,
Cecylii Œlusarczyk, Stefanii Baran, Mariana Toka-
rza, Ewy Hebdy, Ireny Dziubek, Adama Wojnara,
Andrzeja Majerskiego. Mo¿na j¹ zwiedzaæ w ka¿-
dy poniedzia³ek w godz. 16.00-18.00 do koñca
paŸdziernika.

Wystawa nie by³a jedyn¹ inicjatyw¹, któr¹
Stowarzyszenie „Brzost” przygotowa³o na ob-
chody 4 czerwca 1989 r. Od 1 czerwca w dwu-
dziestu punktach gminy ustawiono tablice z re-
fleksjami na temat wolnoœci. W ten sposób Gmi-
na Brzeszcze wpisa³a siê w ogólnopolsk¹ akcjê
„Inicjatywa Razem 89”. Projekt zosta³ zrealizo-
wany w ramach dotacji uzyskanych przez Sto-
warzyszenie z Fundacji im. Stefana Batorego
w Warszawie. Brzeszcze w³¹czy³y siê równie¿
w ogólnopolsk¹ akcjê zorganizowan¹ przez Ga-
zetê Wyborcz¹ „Toast za Wolnoœæ”. Po godz. 20-
tej przed siedzib¹ „Brzostu” strzela³y korki od
szampana, a zespó³ folklorystyczny „Brzesz-
czanki” zaintonowa³ 100 lat, do którego w³¹czyli
siê wszyscy przybyli na spotkanie. Relacjê z ob-
chodów bêdzie mo¿na obejrzeæ na stronie Lokal-
nego Informatora Telewizyjnego Brzeszcze:
www.obiektyw.brzeszcze.pl
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Nasze tematy

„Strzec obrzêdów i zwyczajów, Waszym
powo³aniem. To jest piêkny obowi¹zek, dla Was
przykazanie. My od wieków tu ¿yjemy, tu na-
sze korzenie. Tu mogi³y naszych dziadów, ser-
cem to czujemy (...) - czytamy w Przes³aniu
wystosowanym przez Zdzis³awê Chowañcow¹
do Zespo³u Regionalnego „Brzeszczanki”.

Pieœni¹ „Ta brzeszczañsko nuta nigdy nie za-
ginie, hej z samego Barwo³du ku Siedliskom p³y-
nie (...)” Zespó³ Regionalny „Brzeszczanki”, œwiê-
tuj¹cy jubileusz æwieræwiecza istnienia, przywi-
ta³ goœci przyby³ych 6 czerwca do sali Ochotni-
czej Stra¿y Po¿arnej w Brzeszczach. S³owa pie-
œni, autorstwa Zdzis³awy Chowañcowej,  najpe³-
niej oddaj¹ misjê zespo³u „Brzeszczanki”, który
od 25 lat pielêgnuje i przekazuje tradycje, oby-
czaje i zwyczaje brzeszczañskich przodków.

Historia Zespo³u Regionalnego „Brzeszczan-
ki” zaczê³a siê w 1984 r., kiedy to „pod Lipkami”
œwiêtowano 100-lecie za³o¿enia Kó³ka Rolnicze-
go w Brzeszczach. To w³aœnie w czasie tych ob-
chodów Zdzis³awa Marusza, ówczesna przewod-
nicz¹ca miejscowego Ko³a Gospodyñ Wiejskich
oraz jej zastêpczyni Bernadetta Tyrna zachêci³y
swoje kole¿anki do za³o¿enia zespo³u. O jego pro-
wadzenie poprosi³y pani¹ Zdzis³awê Chowañ-
cow¹, rodowit¹ brzeszczankê, wychowan¹ w at-
mosferze rodzinnych opowieœci, w poszanowa-
niu i pielêgnowaniu historii, tradycji, kultury, od
najm³odszych lat zaanga¿owan¹ w ¿ycie spo³ecz-
no-kulturalne Brzeszcz.

Pierwsze próby odbywa³y siê w domu „na
Tyrnówce”, w prywatnych ogrodach, niewykoñ-
czonych domach, a od paru lat w sali - udostêp-
nionej przez Urz¹d Gminy - o czym zespó³ opo-
wiedzia³  s³owami pieœni „Przy Jubileuszu”, au-
torstwa Zdzis³awy Chowañcowej.

Od 25 lat Zespó³ Regionalny „Brzeszczanki”
na sta³e wpisa³ siê w krajobraz kulturowy Gminy
Brzeszcze. Swoj¹ obecnoœci¹ uœwietnia zarówno
koœcielne, jak i œwieckie uroczystoœci lokalne. Bie-
rze udzia³ m.in. w procesjach Bo¿ego Cia³a, nabo-
¿eñstwach fatimskich, peregrynacji Obrazu Mat-
ki Boskiej Czêstochowskiej. Wystêpuje m.in. w cza-
sie do¿ynek, Biesiady „pod Lipkami”, Dni Gmi-
ny Brzeszcze, Majówki w ogrodach plebañskich.
Bra³ udzia³ w realizacji projektów m.in. „Cztery
pory roku”, „St¹d jestem - w poszukiwaniu w³a-
snych korzeni”, „Dotykaj¹c korzeni - genius loci
szkolnictwa w Brzeszczach”. Wspó³organizuje

25-lecie „Brzeszczanek”
wystawy i spotkania w sie-
dzibie Stowarzyszenia
„Brzost” m.in. „Moja ma³a
ojczyzna Brzeszcze”, „Cu-
deñka w³asnorêcznie wy-
czarowane”, „Toast za wol-
noœæ”. Uœwietnia wa¿ne lo-
kalne wydarzenia m.in.
podpisanie aktu partner-
skiego z gmin¹ Londa, po-
œwiêcenie po konserwacji
krzy¿y przydro¿nych Ukrzy-
¿owanie z 1816 r., Ukrzy-
¿owanie, 1927 r. oraz krzy-
¿a na „Piaskach”, 2001 r.
Wspó³organizuje Sobótki
„pod Lipkami”.

Zespó³ „Brzeszczanki” promuje Gminê
Brzeszcze, uczestnicz¹c w powiatowych i woje-
wódzkich przegl¹dach zespo³ów regionalnych.
Zdobywa nagrody i wyró¿nienia, a tak¿e wzbu-
dza podziw oryginalnymi górnicami oraz œwi¹tecz-
nymi i dziennymi strojami, wzorowanymi na XIX-
i XX-wiecznych lokalnych ubiorach. O jego rze-
telne odtworzenie zadba³a Zdzis³awa Chowañco-
wa, kierownik artystyczny zespo³u, autorka wie-
lu pieœni, scenariuszy obrazków z obrzêdami i zwy-
czajami, choreografka wiêkszoœci przedstawieñ.
Stan zdrowia 85-letniej pani Zdzis³awy nie po-
zwoli³ Jej na uczestniczenie w Jubileuszu. By³a
obecna duchowo - o czym zapewni³a zespó³, któ-
rego delegacja z koszem kwiatów odwiedzi³a pani¹
Zdzis³awê w domu.

W repertuarze zespo³u znajduj¹ siê 33 tañce
ludowe, przyniesione do brzeszczañskich „kar-
czem” przez kapelê spod Cieszyna w drugiej po-
³owie XIX wieku oraz kilkadziesi¹t obrazków ze
zwyczajami i obrzêdami, m.in.  Zielarstwo, Pra-
nie, Babskie ostatki, Wyganianie zmór, Kaplicz-
ka, Œwiniobicie. Ten ostatni opracowa³a Zofia Ja-
nia, która wraz z Helen¹ Bielenin, Ann¹ Jêdrysek,
Alicj¹ Korczyk, Janin¹ Merta, Bernadett¹ Tyrna
i Helen¹ Wójcik otrzyma³y od burmistrz Brzeszcz
i dyrektor Oœrodka Kultury dyplomy uznania,
a od delegacji Rejonowego Zwi¹zku Rolników, Kó-
³ek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Bia³ej dy-
plomy podziêkowania. Zofia Jania, autorka sce-
nariuszy obrazków, utalentowana gawêdziarka,
pe³ni¹ca od trzech lat obowi¹zki kierownika ze-
spo³u ze wzruszeniem wys³ucha³a listu, w któ-
rym  nieobecna na uroczystoœci pani Zdzis³awa
Chowañcowa dziêkowa³a (...) „Brzeszczankom”

za rzeteln¹ wspó³pra-
cê i ¿yczy³a tylko
sukcesów pod no-
wym kierownictwem
Zofii Janiowej (...).
Tym samym przeka-
za³a na jej rêce swoje
dotychczasowe kie-
rowanie zespo³em
„ B r z e s z c z a n k i ” .
W„Przes³aniu” wy-
stosowanym do ze-
spo³u w sk³adzie: Fe-
licja Apryas, Joanna
Baguda, Helena Biele-
nin, Jadwiga Bezko-
rowajny, Wies³awa
Czy¿ycka, Ma³gorza-
ta Gawe³ek, Mieczy-

s³aw Gawe³ek, Zofia Jania, Anna Jêdrysek, Ferdy-
nand Kaleta, Cecylia Kantyka, Alicja Korczyk,
Mieczys³aw Opaliñski, Janina Merta, Lucyna
Myœliwiec, Bernadetta Tyrna, Otylia Tyrna, Kry-
styna Saduœ, Helena Wójcik, pani Zdzis³awa na-
pisa³a - „Strzec obrzêdów i zwyczajów, Waszym
powo³aniem. To jest piêkny obowi¹zek, dla Was
przykazanie. My od wieków tu ¿yjemy, tu nasze
korzenie. Tu mogi³y naszych dziadów, sercem to
czujemy (...),  to nasz dom, nasze ¿ycie, nasza
„Ma³a Ojczyzna”.

Jubileusz, by³ okazj¹ do zaprezentowania
kilkunastominutowego wystêpu, na który z³o¿y-
³y siê pieœni, tañce oraz kabaretowy monolog au-
torstwa Zofii Jania. Z tej okazji zosta³ równie¿
wydany okolicznoœciowy folder.

By³ toast, by³y ¿yczenia od m.in. pose³ na
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Beaty Szyd³o,
burmistrz Brzeszcz Teresy Jankowskiej, prze-
wodnicz¹cego Rady Miejskiej Kazimierza Sen-
kowskiego, radnego i przewodnicz¹cego miejsco-
wego Kó³ka Rolniczego W³adys³awa Senkowskie-
go, dyrektora Oœrodka Kultury Ma³gorzaty Wój-
cik, dyrektora Szko³y Podstawowej nr 1 im. Sta-
nis³awa Staszica Violetty Chechelskiej, delegacji
Rejonowego Zwi¹zku Rolników Kó³ek i Organi-
zacji Rolniczych w Bielsku-Bia³ej z przewodni-
cz¹c¹ Rady Kobiet Antonin¹ Górny, ks. dzieka-
na, proboszcza parafii pw. œw. Urbana Kazimie-
rza Kulpy, prezesa Stowarzyszenia „Brzost”
Barbary W¹sik, przedstawicieli zespo³ów folklo-
rystycznych Borowianki, Jawiszowianki, Pa-
œwiszczanie, Przecieszynianie, Skidzinianie,
Wilczkowianki, Kapeli Zasolanie, Paœwiszczanie
oraz zespo³u Têcza.

Uroczystoœæ zakoñczy³a biesiada przy stole
i wspólna zabawa przy dŸwiêkach Kapeli z Zasola.

Barbara W¹sikBarbara W¹sikBarbara W¹sikBarbara W¹sikBarbara W¹sik

Zespó³ folklorystyczny „Brzeszczanki” 1986 r.

Zespó³ folklorystyczny „Brzeszczanki”, 2009 r., na „Tarnówce”

Zespó³ folklorystyczny „Brzeszczanki”
dziêkuje sponsorom i wszystkim, którzy przy-
czynili siê do organizacji obchodów jubileuszu
25-lecia zespo³u i wspierali przez lata jego dzia-
³alnoœæ. Byli to: OSP Brzeszcze, Spó³ka Pa-
stwiskowa Brzeszcze, Bank Spó³dzielczy
MiedŸna, GS „Samopomoc Ch³opska” Brzesz-
cze, „Spo³em” PSS „Górnik” w Brzeszczach,
Kó³ko Rolnicze w Brzeszczach, Gospodarstwo
Rybne Tomasza Króla, Stacja Benzynowa
Martex, Oœrodek Kultury Brzeszcze.

PodziêkowaniePodziêkowaniePodziêkowaniePodziêkowaniePodziêkowanie

Fot. Agnieszka Moœ
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Jednym z najbardziej wzruszaj¹cych mo-
mentów pielgrzymki do Niemiec i Francji zor-
ganizowanej od 12 do 16 czerwca przez para-
fiê œw. Urbana w Brzeszczach by³a msza œw.
w jêzykach polskim i niemieckim odprawio-
na w koœciele œw. Birgid w Wiesbaden-Bier-
stadt. Podczas homilii przeczytano list profe-
sora Kazimierza Bielenina, napisany w rocz-
nicê przywiezienia do Brzeszcz dzwonu po-
chodz¹cego z legendarnego, œredniowieczne-
go koœcio³a œw. Otylii, a odnalezionego w ko-
œciele w Wiesbaden-Bierstadt.

Jak wspominaj¹ uczestnicy pielgrzymki,
profesor Kazimierz Bielenin w swoim liœcie pisa³
o têczy, która pojawi³a siê w Krakowie, dok³ad-
nie, w rocznicê przywiezienia dzwonu do koœcio-
³a œw. Urbana. W tym samym czasie têcza poja-
wi³a siê równie¿ w Brzeszczach. I nic w tym nie
by³oby dziwnego, gdyby nie fakt, ¿e têcza towa-
rzyszy³a równie¿ jad¹cym na czerwcow¹ piel-
grzymkê. Dla mieszkañców naszej gminy, którzy
uczestniczyli w pielgrzymce by³ to znak przy-
jaŸni miêdzy Wiesbaden-Bierstadt a Brzeszcza-
mi. Tym bardziej, ¿e to w³aœnie przedszkole „Pod
Têcz¹” w Jawiszowicach nawi¹za³o, w ubieg³ym
roku, wspó³pracê z przedszkolem œw. Patryka
w Wiesbaden-Bierstadt.

S¹ na tyle ma³e, ¿e przechodzieñ zwyczaj-
nie ich nie zauwa¿a. Osadzone wysoko na
murach budynków Starego Osiedla, niemal-
¿e zla³y siê z nim. A i czas zrobi³ swoje. Zabru-
dzone, zniszczone przez rdzê, niektóre nie-
czytelne. Dopiero przy dobrym wpatrzeniu siê
mo¿na odczytaæ ich treœæ. To tabliczki z na-
zwami ulic poprzedniego systemu.

20 lat temu upad³ w Polsce komunizm. Dla
wielu Polaków przebieg transformacji to kawa³ek
ich w³asnego ¿yciorysu, ale dla m³odszego ju¿
pokolenia raczej wa¿ne wydarzenie z najnowszej
historii naszego kraju. M³odzie¿ urodzona w la-
tach 80. mo¿e coœ jeszcze pamiêta z tego, co dzia-
³o siê przed 1989 r. W wiêkszoœci pewnie s¹ to
jednak wspomnienia z dzieciñstwa, a nie refleksje
zwi¹zane z sytuacj¹ polityczn¹ Polski. To, co siê
sta³o 4 czerwca dwie dekady temu, zmieni³o dys-
kurs w Polsce. Z miejscowoœci zaczê³y znikaæ
pomniki wielkich dygnitarzy, a patronów ulic

Fot. Teresa Jankowska

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

Pielgrzymka z têcz¹
Podczas pielgrzymki, mieszkañcy mieli mo¿-

liwoœæ spotkania siê z przedstawicielami tamtej-
szych w³adz. - W paŸdzierniku ubieg³ego roku
podczas wizyty przedstawicieli parafii œw. Bir-
gid z Wiesbaden-Bierstadt zaproszono nas z re-
wizyt¹. Podczas pielgrzymki nadarzy³a siê oka-
zja spotkania w w³adzami, z której skorzystali-
œmy. Jako gmina nie mamy mo¿liwoœci nawi¹za-
nia wspó³pracy na p³aszczyŸnie samorz¹dów,
bowiem Wiesbaden liczy oko³o 210 tys. miesz-
kañców. Dzielnica Wiesbaden-Bierstadt jest rów-
nie¿ du¿o wiêksza od gminy Brzeszcze. Dlatego
nasza wspó³praca opiera siê na poziomie parafii,
grup spo³ecznych, przedszkoli, itp. Po³¹czy³ nas
dzwon, który jest ju¿ od roku w naszej gminie -
mówi burmistrz Brzeszcz Teresa Jankowska, która
by³a jednym z pielgrzymów.

W czerwcowym wyjeŸdzie udzia³ wziê³o 21
osób. Oprócz Wiesbaden zwiedzono m.in. klasz-
tor œw. Hildegardy w Bingen, Katedrê w Mogun-
cji, Muzeum Guttenberga oraz koœció³ œw. Stefa-
na w Mainz. Po obejrzeniu Obernai - typowego
miasteczka alzackiego, pielgrzymi udali siê w oko-
licê Ottrott, na górê œw. Otylii, gdzie zatrzymano
siê w  kaplicy œw. Otylii. W ostatnim dniu zwie-
dzano Katedrê w Strasburgu oraz siedzibê Parla-
mentu Europejskiego, gdzie wszyscy zwrócili
uwagê na polskie akcenty - Forum Bronis³awa
Geremka, szklan¹ kulê ziemsk¹ - prezent miasta

Koœció³ œw. Birgid w Wiesbaden-Bierstadt. Na
zdjêciu widoczna wie¿a, w której dzwoni³ dzwon
Micha³a Archanio³a

Wroc³awia oraz maszty wykonane w Stoczni
Gdañskiej, na których znajduj¹ siê flagi wszyst-
kich krajów Unii Europejskiej.

Osobliwe pami¹tki PRL-u

Ul. Boles³awa Bieruta 13 - obecnie ul. W³adys³awa
£okietka 16

Szymon WaliczekSzymon WaliczekSzymon WaliczekSzymon WaliczekSzymon Waliczek

wprost zwi¹zanych z PRL-em zastêpowano god-
niejszymi postaciami z historii naszego kraju.

Przechadzaj¹c siê pomiêdzy blokami Starego
Osiedla mo¿na jednak znaleŸæ kilku „swoistych”
œwiadków tych zmian. Na starych tabliczkach
widniej¹ jeszcze nazwy ulic z poprzedniego
systemu. Takich pami¹tek jest niewiele. Znika³y
z budynków sukcesywnie, podczas przeprowa-
dzanych mniejszych b¹dŸ wiêkszych remontów.

Na œcianie bloku nr 7, przy dzisiejszej ul. Kró-
lowej Jadwigi widnieje jedna z tytu³owych pa-
mi¹tek. Czytamy na niej: „4 ul. Hanki Sawickiej”.
Drugi eksponat znajduje siê na budynku nr 23,
przy ul. Narutowicza, od strony podwórka. Wi-
sz¹ce tam tabliczki, bo jest ich kilka, przypomi-
naj¹, ¿e kiedyœ mieszkañcy tego bloku w swoich
dowodach, w rubryce: adres zamieszkania, mieli
wpisane „ul. W³odzimierza Lenina.”

Na s¹siednim budynku - nr 22 - odnaleŸæ
mo¿na „ul. Boles³awa Bieruta”. Ona pojawia siê
te¿ na dzisiejszej „szesnastce”. Dziœ oba te bloki

stoj¹ przy ul. W³adys³awa £okietka.
Decyzja w sprawie zmian nazw

ulic w gminie Brzeszcze podjêta zo-
sta³a przez Radê Miejsk¹ 25 marca
1991 r., jednak zmian tych nie by³o
wiele. Z mapy Brzeszcz zniknê³y
wtedy ulice: Mariana Buczka (obec-
nie Ignacego Daszyñskiego), XXV-
lecia PRL (gen. Józefa Hallera),
wspominane ju¿ W³odzimierza Leni-
na i Hanki Sawickiej, Wincentego
Pstrowskiego (Franciszka Drobnia-
ka), Ludwika Waryñskiego (¯wirki
i Wigury), Przodowników Pracy

(Artura Grottgera), XXX-lecia PRL (Karola
Szymanowskiego). Doœæ ciekawy los spotka³
krótk¹ ul. Manifestu Lipcowego, droga ta bowiem
zosta³a wykreœlona z rejestru ulic, a stoj¹cy przy niej
blok 38 przypisano do ul. W³adys³awa £okietka.

W so³ectwach gminnych zmianie uleg³y tylko
cztery nazwy ulic. W Jawiszowicach ul. Armii Ludo-
wej zamieniono na Obroñców Westerplatte, os. 40-
lecie PRL na os. Paderewskiego, w Zasolu Partyzan-
tów Armii Ludowej na ul. Armii Krajowej, a w Prze-
cieszynie Zwi¹zek Walki M³odych na ul. Spokojn¹.

Zmiany ulic w gminie Brzeszcze by³y prze-
prowadzone jeszcze wczeœniej przez Radê Naro-
dow¹ Miasta i Gminy Brzeszcze. Wówczas
uchwa³¹ nr VIII/38/89 z 19 wrzeœnia 1989 r. m.in.
ul. Boles³awa Bieruta sta³a siê ul. W³adys³awa
£okietka. Do treœci ca³oœci tej uchwa³y niestety
nie uda³o siê dotrzeæ.

Stare tabliczki w krajobrazie naszej gminy
nale¿¹ ju¿ do rzadkoœci. Skoro jednak przez 20 lat
kilka z nich siê zachowa³o, warto mo¿e zastano-
wiæ siê, jak je ocaliæ. Ocaliæ, jako œwiadectwo
zmian, które siê dokona³y.

Ul. W³odzimierza Lenina 13 - obecnie ul. Narutowicza 23
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A¿ 65 prac walczy³o o miano
najlepszych, wœród nich równie¿
wykonane przez podopiecznych
Powiatowego Œrodowiskowego
Domu Samopomocy w Kêtach z pla-
cówk¹ w Brzeszczach, który by³
organizatorem konkursu.

A wszystko dzia³o siê 10 czerw-
ca, w Kêckim Domu Kultury pod-
czas drugiej Gali Ma³opolskiego
Konkursu Fotograficznego Œrodowi-
skowych Domów Samopomocy. Do
walki o najwy¿sze lokaty stanê³o 14
placówek z województwa ma³opol-
skiego. W tym roku umiejêtnoœciami
fotograficznymi mogli wykazaæ siê
nie tylko podopieczni, ale równie¿
opiekunowie. Spoœród podopiecz-
nych zwyciê¿y³a praca Roberta Ja-
nusa z Oœwiêcimia, zaœ spoœród opie-
kunów Kamili Mentel z Wadowic.

Do organizacji Gali Ma³opolskiego Konkursu Fotograficznego Œrodo-
wiskowych Domów Samopomocy przyczynili siê: Starostwo Powiatowe
w Oœwiêcimiu, burmistrz Gminy Kêty, burmistrz Brzeszcz, Firma Remon-
towo-Budowlana Jerzy Sokó³ - Kêty, Polska Grupa Dealerów Salon Nissan
- Bielsko-Bia³a, Muzeum im. Aleksandra K³osiñskiego w Kêtach, Hoop S.A.
w Tychach, Ice Mastry w Czañcu, Skiba - Spó³dzielnia Rolniczo-Handlowa
w Kêtach, Piekarnia J. Matyszkowicz w Kêtach, Nasza Chata - J. Ochma-
nem, Cukiernictwo Orliccy, Plus GSM Kêty, Skawa Wadowice, Auto Komis
„Pod Górnikiem” w Brzeszczach, Astika - E. Pabian - Brzeszcze, Mobis
Group w Brzeszczach, PPHU Pro Vektra - J. GwóŸdŸ.

Problemom niepe³nosprawno-
œci intelektualnej i psychicznej
mieszkañców naszego powiatu
by³a poœwiêcona debata zorgani-
zowana w czerwcu przez Powiato-
we Centrum Pomocy Rodzinie
w Oœwiêcimiu w ramach projektu
„Rodzina w kryzysie”. O pracy te-
rapeutycznej prowadzonej w Warsz-
tatach Terapii Zajêciowej Funda-
cji Brata Alberta w Jawiszowicach
mówi³a w czasie konferencji Gra-
¿yna Kêdzierska.

- Wszyscy wiemy, ¿e niepe³no-
sprawnoœæ prowadzi zazwyczaj do
pogorszenia szeroko rozumianej kon-
dycji bez wzglêdu na status spo³ecz-
ny, miejsce zamieszkania czy zatrud-
nienie osoby niepe³nosprawnej. Ko-
nieczne jest zatem uruchomienie od-
powiednich systemów interwencji,
wsparcia, daj¹cych mo¿liwoœæ samo-
stanowienia zarówno osobie niepe³-
nosprawnej, rodzinie oraz jej najbli¿-
szemu otoczeniu. Samorz¹dy gmin-
ne i powiatowe podejmuj¹ dzia³ania
maj¹ce na celu zmniejszenie skutków
niepe³nosprawnoœci i przyczyniaj¹
siê do realizacji partnerstwa we
wszelkich aspektach ¿ycia publicz-
nego osób niepe³nosprawnych - t³u-
maczy³a dyrektor PCPR-u w Oœwiê-
cimiu El¿bieta Kos.

W naszej gminie z osobami nie-
pe³nosprawnymi pracuj¹ w Warsz-
tatach Terapii Zajêciowej Fundacji
Brata Alberta w Jawiszowicach. -
Udzia³ w warsztatach przygotowu-
je osoby niepe³nosprawne do podjê-
cia pracy, dla wielu jest drugim do-
mem. Nasi podopieczni ucz¹ siê w
pracowniach: ogrodniczej, gospodar-
stwa domowego, rêkodzie³a arty-

13 czerwca sta³ siê kolejn¹ okazj¹ do spotkania absolwentów Szko³y
Podstawowej nr 1 rocznik 59.

Po 35 latach spotkaliœmy siê w gronie prawie lub ju¿ 50-latków, w restauracji
„S³owiañska”. Wœród uczestników nie zabrak³o równie¿ tych kole¿anek i kole-
gów, którzy razem z nami w „Jedynce” rozpoczynali swoj¹ edukacjê, a nieko-
niecznie koñczyli j¹ w tej szkole. Z niektórymi nie widzieliœmy siê od blisko 40
lat. Organizatorami byli koledzy Artur i Jacek. Przygotowali szereg niespo-
dzianek, m.in. wystêp naszych mi³ych kole¿anek „Mariolek”, konkurs „Jaka to
melodia” ze starymi przebojami, wybór „Seniora Rodu” oraz „Najm³odszego
Jubilata”. Mamy nadziejê spotkaæ siê znów za 5 lat.

chów. W niej przybyli goœcie mogli
skosztowaæ swojskiego jad³a, a na
wystawie pn. „Zatrzymaæ czas” obej-
rzeæ pami¹tki rodzinne z prywatnych
zbiorów podopiecznych i personelu.

Uroczyst¹ Galê uœwietnili: ze-
spó³ pieœni renesansowych Agere

Bogate wnêtrze podopiecznych
Podopieczni z Powiatowego ŒDP
w Kêtach zajêli wysokie drugie i trze-
cie miejsce. - Pomys³ konkursu zro-
dzi³ siê podczas zajêæ fotograficz-
nych, które s¹ jedn¹ z wielu form te-
rapii w naszym Oœrodku - mówi
Renata Englart-Janosz, dyrektor
Powiatowego ŒDS w Kêtach wraz
z placówk¹ w Brzeszczach. - To w³a-
œnie poprzez fotografiê nasi pod-
opieczni rozwijaj¹ ukryte uzdolnie-
nia oraz wra¿liwoœæ estetyczn¹. Czê-
sto skryci, a nawet wykluczeni z g³ów-
nego nurtu ¿ycia spo³ecznego, w ten
sposób pokazuj¹ nam swoje, bogate
wnêtrze.

Konkurs odbywa³ siê pod has³em
„Œladami historii”. Dlatego organiza-
torzy chc¹c utrzymaæ atmosferê
wykonali dekoracjê w klimacie histo-
rycznym. Hol Domu Kultury zosta³
zamieniony w Ober¿ê Szeœciu Mni-
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Podopieczni Powiatowego Œrodowiskowego Domu Samopomocy
w Kêtach wystawili do konkursu osiem prac

Szanujmy wspomnienia

Gratias Antiqua, Dru¿yna Wojów
Wiœlañskich Krak z pokazem walk
rycerskich oraz m³odzie¿ z Gimna-
zjum nr 2 w Brzeszczach, która za-
prezentowa³a pokaz tañców trady-
cyjnych - w³oskiego Tarantelle Na-
poletane oraz belgijskiego.

JCJCJCJCJCKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

Rozmawiali o niepe³nosprawnoœci
stycznego, rzemios³ ró¿nych. Oczy-
wiœcie maj¹ równie¿ zajêcia rehabili-
tacyjne, w tym raz w tygodniu wy-
jazd na basen. W ka¿dej pracowni
prace nadzoruje terapeuta. Przygo-
towuje wczeœniej plan pracy dla po-
szczególnych grup, bior¹c pod uwa-
gê stopieñ upoœledzenia, wcze-
œniejsz¹ edukacjê, zainteresowania
oraz czas przebywania w oœrodku.
Oprócz zajêæ w pracowniach prowa-
dzone s¹ te¿ treningi: higieniczny,
ekonomiczny i kosmetyczny. W dzia-
³aniach terapeutycznych bior¹ udzia³
tak¿e pielêgniarki, pracownicy socjal-
ni, psychologowie i rehabilitanci.
W ramach dzia³añ uspo³eczniaj¹cych
organizowane s¹ m.in. wycieczki,
wyjœcia do kina i teatru, na spacery,
czy imprezy integracyjne z innymi
filiami i oœrodkami - mówi Gra¿yna
Kêdzierska, pracuj¹ca w Warsztatach
Terapii Zajêciowej.

Projekt „Rodzina w kryzysie”
wspó³finansowany ze œrodków unij-
nych potrwa do roku 2013. Ma na
celu pobudzenie aktywnoœci spo³ecz-
no-zawodowej mieszkañców powiatu
oœwiêcimskiego. Adresowany jest do
rodzin, w których przebywaj¹ osoby
niepe³nosprawne oraz dzieci i m³o-
dzie¿ zagro¿one patologi¹, a co za tym
idzie wykluczeniem spo³ecznym.  

Podczas dyskusji o problemach
osób niepe³nosprawnych powraca³a
kwestia zatrudnienia i panuj¹cego
bezrobocia wœród osób pokrzywdzo-
nych przez los. W naszym kraju od-
setek pracuj¹cych osób niepe³no-
sprawnych nie przekracza 20 proc.
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Projekt „Sowa” - czyli Szkol-
ny Ogród Wiedzy Aktywnej otrzy-
ma³ dofinansowanie z Europejskie-
go Funduszu Spo³ecznego w ra-
mach Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki. Wartoœæ projektu
wynosi 647 tys. z³otych i w ca³oœci
jest finansowany przez EFS. Pro-
jekt przygotowa³ i bêdzie reali-
zowa³ Gminny Zarz¹d Edukacji
w Brzeszczach.

Program „Sowa”, którego celem
jest wyrównywanie szans edukacyj-
nych uczniów z grup o utrudnionym
dostêpie do edukacji oraz zmniejsze-
nie ró¿nic w jakoœci us³ug edukacyj-
nych, skierowany jest dla uczniów
gimnazjów. - Udzia³ w tworzeniu
projektu mieli  nauczyciele matema-
tyki, fizyki, chemii, biologii, jêzyków

9 czerwca na stadionie KS Górnik Brzeszcze odby³
siê mecz pi³ki no¿nej pomiêdzy dru¿ynami Powiatowego
Zespo³u nr 7 Szkó³ Agrotechnicznych i Zawodowych w Ja-
wiszowicach a Powiatowym Zespo³em nr 6 Szkó³ Ogólno-
kszta³c¹cych i Zawodowych w Brzeszczach. Na zwyciêz-
ców czeka³ puchar przechodni ufundowany przez burmi-
strza Brzeszcz Teresê Jankowsk¹. Mecz zakoñczy³ siê
wynikiem 4:2 i wyj¹tkowej urody puchar trafi³ do r¹k
szczêœliwych pi³karzy z PZ nr 7.

Zwyciêsk¹ dru¿ynê tworzyli: Mariusz Kucharski (kapi-
tan), Rados³aw Wrona, Ariel Kubica, Mateusz Maœlanka, Da-
mian Cierpio³, Pawe³ Pude³ko, Krzysztof Ulczok, Kamil Grze-
sica, Damian Korczyk, Konrad Sajewicz, Pawe³ Filipczyk,
Kamil Broñka, Eliasz Golik, Jakub Pydyn. Opiekunem dru¿y-
ny by³ nauczyciel wychowania fizycznego Grzegorz Klamra.

19 czerwca, w dniu zakoñczenia roku szkolnego, dru¿yna
przekaza³a zdobyty puchar na rêce dyrektora szko³y Gra¿y-
ny Gaw³owskiej.

- W dziedzinie integracji, któr¹
postrzegamy jako lepsz¹ formê
kszta³cenia dzieci zdrowych, mamy
10-letnie doœwiadczenie. Gmina
Brzeszcze mo¿e siê pochwaliæ trze-
ma oddzia³ami w przedszkolu in-
tegracyjnym, piêcioma oddzia³ami
w szkole podstawowej, trzema od-
dzia³ami w gimnazjach i jedn¹
klas¹ w liceum ogólnokszta³c¹cym
w PZ nr 6 - mówi³a podczas konfe-
rencji „Niepe³nosprawnoœæ - wy-
œcig z czasem” Bo¿ena Sobociñska
dyrektor Gminnego Zarz¹du Edu-
kacji w Brzeszczach, a tak¿e rad-
na powiatu oœwiêcimskiego, prze-
wodnicz¹ca Komisji Edukacji, Kul-
tury i Sportu Rady Powiatu.

Dyrektor Sobociñska wskaza³a
na szereg dzia³añ gminy Brzeszcze,

W naszej gminie ucz¹ siê zdol-
ni szóstoklasiœci oraz gimnazja-
liœci. Œwiadcz¹ o tym wyniki ich
egzaminów.

W naszej gminie szóstoklasi-
œci otrzymali ogó³em 23,7 pkt. ze
sprawdzianu klas szóstych.

Dla porównania w powiecie
oœwiêcimskim œredni wynik punkto-
wy uczniów klas szóstych wyniós³
23,2. Z kolei œrednia krajowa to 22,19
pkt., a w województwie ma³opol-
skim 23,4 pkt.

Uczniowie klas szóstych mogli
uzyskaæ maksymalnie 40 punktów -
po 10 z czytania i pisania, po 8 z ro-
zumowania i wykorzystania wiedzy
w praktyce oraz 4 z korzystania z in-
formacji. W tym roku maj¹ zmieniæ
siê zasady podawania wyników uzy-
skanych przez uczniów w poszcze-
gólnych szko³ach. Centralna Komi-
sja Egzaminacyjna na razie nie poda-
³a na ten temat informacji.

Z kolei statystyczny uczeñ trze-
ciej klasy gimnazjum w rejonie dzia-
³ania Okrêgowej Komisji Egzamina-
cyjnej w Krakowie uzyska³ z egzami-
nu gimnazjalnego w czêœci humani-
stycznej 32,4 punkty (na 50 mo¿li-
wych do zdobycia). To stanowi 64,8
proc. punktów mo¿liwych do uzy-
skania. Na egzaminie gimnazjalnym
w czêœci matematyczno-przyrodniczej
wynik to 26,5 pkt., co stanowi 53 proc.
punktów mo¿liwych do uzyskania.

W tym roku po raz pierwszy
uczniowie pisali egzamin z jêzyka
obcego nowo¿ytnego. Statystyczny
uczeñ w obrêbie OKE w Krakowie
otrzyma³ z angielskiego nieco ponad
30 punktów.

W naszej gminie w Gimnazjum
nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi im.
ks. Jana Twardowskiego w Brzesz-
czach uczniowie z czêœci humani-
stycznej otrzymali 31,4 pkt. (dla
porównania w gminie wynik ten
wyniós³ 33,1 pkt., w powiecie oœwiê-
cimskim 33,4 pkt., a œrednia krajowa
to 31,67 pkt.). W Gimnazjum nr 2
w Brzeszczach uczniowie otrzymali
34,4 pkt. Z kolei z czêœci matema-
tyczno-przyrodniczej gimnazjaliœci
z Gimnazjum nr 1 otrzymali 27,5
pkt, (w gminie œrednia wynios³a 26,5
pkt., w powiecie oœwiêcimskim 26,8
pkt., w województwie ma³opolskim
27,2, a œrednia krajowa to 26,03). W
Gimnazjum nr 2 gimnazjaliœci uzy-
skali 25,7 pkt. Je¿eli chodzi o wynik
z jêzyka angielskiego to w Gimna-
zjum nr 1 uczniowie otrzymali 31,2
pkt (w gminie œrednia wynios³a 30,4
pkt., w powiecie oœwiêcimskim 30,5
pkt., a w województwie 30,9 pkt.).

Szkolny Ogród Wiedzy Aktywnej

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

obcych oraz przedsiêbiorczoœci, któ-
rzy na warsztatach okreœlali proble-
my i definiowali cele. Rozmawiali-
œmy równie¿ ze szkolnymi pedago-
gami i psychologami - mówi dyrek-
tor GZE Bo¿ena Sobociñska.

W wyniku przeprowadzonej oce-
ny merytorycznej 74 wnioski zosta-
³y rekomendowane do dofinansowa-
nia. Gmina Brzeszcze znalaz³a siê na
12 miejscu listy rankingowej. Przed
podpisaniem umowy przez burmi-
strza Brzeszcz z Wojewódzkim
Urzêdem Pracy na realizacjê projek-
tu, radni podjêli 25 czerwca uchwa³ê
o przyst¹pieniu do realizacji programu.

Bêdzie on realizowany przez
dwa lata szkolne 2009/2010 i 2010/
2011 w gimnazjach nr 1 i 2 w Brzesz-
czach. Projekt zak³ada przeprowa-
dzenie zajêæ wyrównawczych, roz-

wojowych, psychologiczno-pedago-
gicznych oraz z zakresu doradztwa
zawodowego. - W ramach programu
powstan¹ nowoczesne pracownie
multimedialne do nauki jêzyków.
Ponadto zakupione zostan¹ tablice
interaktywne, laptopy i drukarki.
Szkolne pracownie zostan¹ wypo-
sa¿one w nowoczesne programy
multimedialne oraz sprzêt: grafosko-
py, foliogramy, magnetofony, mikro-
skopy oraz wagi laboratoryjne, kal-
kulatory. Zostan¹ zakupione specja-
listyczne podrêczniki, s³owniki,
mapy, zbiory zadañ oraz ró¿norakie
pomoce dydaktyczne: zestawy do
demonstracji bry³ obrotowych, mo-
dele atomów i gabloty minera³ów  - t³u-
maczy dyrektor Bo¿ena Sobociñska.

Wyœcig z czasem

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

podejmowanych w ostatniej deka-
dzie w sferze niesienia pomocy oso-
bom niepe³nosprawnym. Wœród
wielu inicjatyw, znalaz³o siê m.in.
nawi¹zanie œcis³ej wspó³pracy ze
Specjalnym Oœrodkiem Szkolno-
Wychowawczym w Oœwiêcimiu,
Dziennym Oœrodkiem Rehabilitacyj-
no-Edukacyjno-Wychowawczym
w Pszczynie, specjalistycznymi szko-
³ami dla dzieci niewidz¹cych, nies³y-
sz¹cych czy autystycznych a tak¿e
nauczanie indywidualne uczniów,
którzy nie mog¹ uczêszczaæ do szkó³.

- Niezwykle wa¿na jest aktywi-
zacja niepe³nosprawnych w celu osi¹-
gania przez nich nale¿nej pozycji
w œwiecie ludzi zdrowych, co mo¿e
zagwarantowaæ poprawê ich sytuacji
zawodowej i wysok¹ samoocenê -
zaznaczy³ podczas spotkania wice-
starosta oœwiêcimski Józef Kraw-
czyk. Z kolei Wies³awa Drabek-Po-

lek, dyrektor Powiatowego Urzêdu
Pracy w Oœwiêcimiu przybli¿y³a te-
mat osób niepe³nosprawnych na
rynku pracy. Na koniec maja zareje-
strowanych bezrobotnych osób nie-
pe³nosprawnych by³o 346, przy 113
osobach poszukuj¹cych pracy. Ogó-
³em bezrobotnych, zarejestrowanych
w PUP w Oœwiêcimiu by³o w tym
czasie 5 519. W tym roku PUP mo¿e
przeznaczyæ 300 tys. z³ z Pañstwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych na aktywizacjê
osób niepe³nosprawnych. Jest to
kwota mniejsza o 200 tys. z³ w po-
równaniu do roku ubieg³ego.

Konferencjê „niepe³nosprawnoœæ -
wyœcig z czasem” 5 czerwca zorganizo-
wa³ Wydzia³ Edukacji, Zdrowia i Spraw
Spo³ecznych Starostwa Powiatowe-
go oraz  Specjalny Oœrodek Szkolno-
Wychowawczy w Oœwiêcimiu.

Puchar dla „Siódemki”

DKDKDKDKDK

Podczas zakoñczenia roku szkolnego zwyciêska
dru¿yna odebra³a nagrody ufundowane przez dyrekcjê
i Radê Rodziców PZ nr 7

Wyniki egzaminów
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Krymina³y
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30 maja funkcjonariusze policji zatrzymali w Brzeszczach na ul. Ko-
œciuszki Mateusza M. 21-letni brzeszczanin w stanie nietrzeŸwoœci (0,56 prom.)
prowadzi³ samochód Hyundai Pony.

3 czerwca dy¿urny Komisariatu Policji w Brzeszczach zosta³ powiado-
miony o potr¹ceniu rowerzysty na skrzy¿owaniu ulic Wyzwolenia i Zawi-
szy Czarnego w Przecieszynie. Rowerzysta nie udzieli³ pierwszeñstwa prze-
jazdu kieruj¹cej Seicento mieszkance Jawiszowic Dorocie P. Poruszaj¹cy siê
jednoœladem Krystian P. dozna³ lekkich pot³uczeñ cia³a. By³ po spo¿yciu alko-
holu 0,20 proc. i posiada³ s¹downie orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

5 czerwca w Brzeszczach na ul. Ofiar Oœwiêcimia policjanci zatrzymali
59-letniego mieszkañca Przecieszyna Mieczys³awa J. Porusza³ siê samo-
chodem marki Daewoo Tico w stanie nietrzeŸwoœci (0,96 prom.).

6 czerwca o godz. 14.30 w Brzeszczach na ul. Ofiar Oœwiêcimia 30-letni
mieszkaniec Brzeszcz Mariusz Z. nie zapanowa³ nad motocyklem marki
Honda i wywróci³ siê na jezdniê. Dozna³ licznych obra¿eñ cia³a i zosta³
przewieziony do Szpitala Powiatowego. Wypadek okaza³ siê tragiczny.
Motocyklista zmar³.

W nocy z 05/06 czerwca w Jawiszowicach policjanci zatrzymali 21-
letniego mieszkañca Jawiszowic Mariusza S. podejrzanego o dokonanie kra-
dzie¿y kratek œciekowych z terenu Jawiszowic. Mê¿czyzna by³ pasa¿erem
Opela Vectry, który nie zatrzyma³ siê do kontroli drogowej na ul. Handlowej
w Jawiszowicach. Policjanci podjêli poœcig u¿ywaj¹c sygna³ów, kierowca
nie reagowa³. Samochód wjecha³ w ul. Daszyñskiego, a potem wyl¹dowa³ na
³¹ce. Jednego z dwóch mê¿czyzn uda³o siê zatrzymaæ. W baga¿niku pojazdu
policjanci ujawnili 5 szt. kratek œciekowych o wartoœci ok. 1 tys. z³. Nastêp-
nego dnia policjanci zatrzymali drugiego sprawcê Marcina T. z Jawiszowic.

9 czerwca w Brzeszczach na ul. Koœciuszki policjanci zatrzymali 54-let-
niego mieszkañca Brzeszcz Jana S., który jecha³ rowerem pomimo s¹downie
orzeczonego zakazu kierowania pojazdami. Dzieñ póŸniej w Jawiszowicach
na ul. Kusociñskiego policjanci zatrzymali Andrzeja M. 51-letni jawiszo-
wianin wpad³ w rêce stró¿ów prawa. By³ nietrzeŸwy (1,55 prom.) i po-
siada³ s¹downie orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

14 czerwca w Brzeszczach na ul. Koœciuszki policjanci zatrzymali
23-letniego mieszkañca Brzeszcz S³awomira C. Porusza³ siê rowerem
w stanie nietrzeŸwoœci (2,26 prom.). 18 czerwca na ul. Pi³sudskiego 24-
letni oœwiêcimianin kierowa³ samochodem pomimo orzeczonego s¹downie
zakazu prowadzenia pojazdów.

22 czerwca z parkingu niestrze¿onego w Brzeszczach przy ul. Pi³sud-
skiego skradziono  samochód marki Nissan Pathfainder. W³aœciciel Jan C.,
mieszkaniec Czechowic-Dziedzic poinformowa³ o zdarzeniu KP Brzesz-
cze. Niezw³ocznie wystawiono posterunki blokadowe na wytypowanych
drogach i powiadomiono s¹siednie jednostki Policji. Informacjê o kradzie¿y
wprowadzono te¿ do policyjnej bazy pojazdów kradzionych. Sprawê pro-
wadzi KP Brzeszcze.

22 czerwca w Oœwiêcimiu na ul. Powstañców Œl¹skich zatrzymano
Dariusza K. 28-letni mieszkaniec Brzeszcz kierowa³ w stanie nietrzeŸwoœci
(1,47 prom.) Fiatem Linea.

25 czerwca w Brzeszczach zatrzymano dwóch mê¿czyzn: Miros³awa
F. (32 l.) i Artura F. (48 l.) poszukiwanych przez S¹d Rejonowy w Oœwiêci-
miu celem osadzenia w zak³adzie karnym. Obaj s¹ mieszkañcami Brzeszcz.

27 czerwca do mieszkania przy ul. Kolejowej w Brzeszczach wszed³,
wykorzystuj¹c otwarte drzwi i sen w³aœciciela, nieznany mê¿czyzna. Skrad³
telefon komórkowy Nokia i artyku³y spo¿ywcze. W³aœciciel Zdzis³aw W.
zawiadomi³ policjê. W poœcigu brzeszczañscy policjanci zatrzymali spraw-
cê. Okaza³ siê nim 50-letni Adam Z. bez sta³ego miejsca zamieszkania. Skra-
dzione mienie odzyskano.
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Policja zapowiada:
Bezpieczne Wakacje 2009

W ramach akcji Bezpieczne
Wakacje 2009 w dniach od 19.06.
do 31.08. policjanci dbaæ bêd¹ o bez-
pieczeñstwo mieszkañców Powia-
tu, a w szczególnoœci dzieci, m³o-
dzie¿y oraz turystów. Akcja prze-
prowadzona zostanie w trzech ob-
szarach: prewencyjnym, bezpie-
czeñstwa w ruchu drogowym oraz
edukacyjnym.

W ramach dzia³añ prewencyj-
nych funkcjonariusze maj¹ prowa-
dziæ bie¿¹ce rozpoznanie miejsc stwa-
rzaj¹cych zagro¿enie dla przebywa-
j¹cych tam dzieci i m³odzie¿y. Pod
uwagê bêd¹ brane zg³oszenia miesz-
kañców powiatu, których mo¿na
dokonywaæ u dzielnicowego lub te-
lefonicznie do najbli¿szej jednostki
Policji. Przeprowadzone zostan¹
kontrolne sklepów, lokali rozrywko-
wych i klubów posiadaj¹cych kon-
cesjê na sprzeda¿ lub podawanie na-
pojów alkoholowych. Mundurowi
za zadanie maj¹ równie¿ sprawdzaæ
miejsca gromadzenia siê m³odzie¿y,
w tym równie¿ w ramach przedsiê-
wziêcia pod nazw¹ Dyskoteka 2009.

W zakresie bezpieczeñstwa w ru-
chu drogowym policjanci sprawdzaj¹
i nadzoruj¹ czy zapinane s¹ pasy
bezpieczeñstwa przez kieruj¹cych
i pasa¿erów pojazdów, ale przede
wszystkim, czy przewo¿one s¹ dzie-
ci w fotelikach ochronnych. Odbê-
dzie siê tak¿e akcja: Rowerem bez-
piecznie do celu.

W ramach dzia³añ Bezpieczne
Wakacje wyznaczono stacje diagno-
styczne, gdzie poza kolejnoœci¹ mo¿-
na dokonaæ sprawdzenia stanu tech-
nicznego autokarów oraz innych po-
jazdów, których stan techniczny zo-
sta³ zakwestionowany przez Policjê.

Funkcjonariusze Wydzia³u Ruchu
Drogowego skrupulatnie sprawdz¹
stan techniczny oraz wyposa¿enie
autobusów, a tak¿e trzeŸwoœæ kie-
rowców w przypadkach zg³oszenia
przez rodzica lub te¿ opiekuna wy-
jazdu zorganizowanej grupy. W tym
celu nale¿y wczeœniej (przynajmniej
z jednodniowym wyprzedzeniem)
zadzwoniæ do KPP Oœwiêcim pod nr
telefonu 033 847 52 55, 033 847 52
69, 033 847 52 52 w godz. 7.00 do
16.00 i powiadomiæ o miejscu i godzi-
nie planowanego wyjazdu. W szcze-
gólnie pilnych przypadkach kontro-
la bêdzie wykonywania niezw³ocz-
nie po zg³oszeniu tego faktu pod nu-
mer telefonu alarmowego 997 lub
112. W powy¿sz¹ akcjê w³¹cz¹ siê
Okrêgowe Stacje Kontroli Pojazdów.
W zakresie dzia³añ profilaktycznych
ju¿ w czerwcu podczas prelekcji dla
dzieci i m³odzie¿y policjanci omawia-
li zagadnienia zwi¹zane z bezpieczeñ-
stwem podczas wakacji. Ta tematyka
ma byæ równie¿ omówiona z dzieæmi
bior¹cymi udzia³ w zajêciach na pó³-
koloniach.

W celu poszerzenia zakresu i ja-
koœci udzielanej pomocy turystom
zagranicznym, tak jak w poprzed-
nich latach do koñca wrzeœnia mo¿-
na skorzystaæ z Telefonu Bezpieczeñ-
stwa dla Turystów Zagranicznych
pod dwoma numerami - bezp³atnym
0800 200 300 (tylko z sieci stacjo-
narnej) oraz p³atnym 0608 599 999.
Telefoniœci wspó³pracuj¹cy z Ofice-
rem Dy¿urnym Komendy G³ównej
Policji, doradz¹ w sytuacjach wyma-
gaj¹cych interwencji s³u¿b publicz-
nych lub adekwatnie do potrzeb skon-
taktuj¹ poszkodowanych bezpoœred-
nio z kompetentnym podmiotem.
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Dni gminy

W tym roku na starcie VIII Gminnego
Rodzinnego Rajdu Rowerowego mniej by³o
ni¿ w inne lata rowerzystów. To padaj¹cy od
paru dni deszcz odstraszy³ co niektórych.

Organizatorzy przygotowali 1300 pakietów
startowych, a i tak liczba ta okaza³a siê za ma³a.
Peleton pomarañczowych, a mo¿e raczej koloro-
wych, z uwagi na przeciwdeszczowe odzienie,
wyruszy³ tradycyjnie z parku miejskiego przy
ul. Dworcowej. Uczestników od mety na stadio-
nie „Górnika” Brzeszcze, gdzie czeka³y na nich
ciep³y posi³ek, loteria i konkursy z wartoœciowy-
mi nagrodami, dzieli³y 22 km.

Najm³odszym uczestnikiem rajdu by³ niespe³-
na roczny Kacper Tokarz z Brzeszcz, zaœ naj-
m³odszym, który samodzielnie przejecha³ trasê -
piêcioletni Filip Korczyk z Jawiszowic. Pierw-
szy w nagrodê otrzyma³ rowerek ufundowany
przez brzeszczañski oddzia³ Banku Œl¹skiego, dru-
giemu Oœrodek Kultury podarowa³ mini wie¿ê.

Najstarszym rajdowcem w tym roku by³ Jó-
zef Miko³ajczyk z Brzeszcz. W prezencie otrzy-
ma³ zestaw „Zepter”. Konkurencjê na ma³¿eñstwo
z najwy¿sz¹ sum¹ wieku (135 lat) wygrali zaœ
pañstwo Kazimiera i Mieczys³aw Andruszko-
wie z Przecieszyna. Z rajdu odjechali z zestawem
garnków ufundowanych przez Bank Spó³dziel-
czy z MiedŸnej. Najm³odszym peda³uj¹cym na
rajdzie ma³¿eñstwem byli Kinga i Rados³aw Bielo-

20 czerwca tradycyjnie w ramach Dni Gminy Brzeszcze, w Oœrod-
ku Kultury, rozegrano Turniej Par Bryd¿a Sportowego.

W zawodach wystartowa³o 11 par, g³ównie z gminy Brzeszcze oraz
Oœwiêcimia. Nie dopisali w tym roku zawodnicy z Kêt i Czechowic-
Dziedzic. I miejsce wywalczy³a para: Sylwester Zem³a i Henryk Jurecki.
Na II miejscu uplasowali
siê Jacek Szczerbowski
(Jawiszowice) i Józef
Janicki. Najlepsz¹ parê
z Brzeszcz tworzyli
Grzegorz Kwaœniak i Ry-
szard Roszkowski.

Nagrody dla najlep-
szych ufundowa³ Zwi¹-
zek Zawodowy „Kadra”
przy KWK „Brzeszcze”
i Oœrodek Kultury.

Oœrodek Kultury w Brzeszczach og³asza konkurs fotograficzny
pt. „Wakacje w koszulce 8 Gminnego Rodzinnego Rajdu Rowerowego”.

Warunkiem udzia³u w konkursie jest przes³anie na adres redakcji Odg³o-
sów Brzeszcz fotografii uczestnika konkursu w koszulce z tegorocznego
rajdu rowerowego.

Zwyciêzc¹ konkursu bêdzie osoba, która odwiedzi w koszulce naj-
dalsz¹ czêœæ œwiata. Odleg³oœæ mierzona bêdzie na mapie w linii prostej od
Brzeszcz. Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi w czasie IX rajdu, w czerw-
cu 2010 roku. Konkurs trwa do 31 maja 2010 roku. Nagrod¹ w konkursie
jest aparat fotograficzny.

Zapraszamy do zabawy i ¿yczymy mi³ych wakacji.

wie z Oœwiêcimia. Ich organizatorzy uhonorowali
odkurzaczem.

Spoœród wrzuconych do szklanej kuli kupo-
nów startowych wylosowano trzy rowery, które
powêdrowa³y do Tadeusza Widzyka, Mateusza
Piekarczyka i Fabioli Switalla-Korczyk. Wszyscy
s¹ mieszkañcami Jawiszowic. Nagród by³o jeszcze
sporo. Ktoœ wygra³ wczasy, ko³drê, nawigacjê sa-
mochodow¹, parasol grzewczy, suszarkê do w³o-
sów. Inni wracali do domów z radiomagnetofonem,
mp4, masa¿erem do cia³a, walizk¹ turystyczn¹ czy
plecakiem.

Na Strzelnicy Sportowej
„Brzeszcze” w Jawiszowicach w ra-
mach obchodów Dni Gminy Brzesz-
cze, 27 czerwca Ko³o £owieckie
„Ryœ” zorganizowa³o zawody
strzeleckie o puchar burmistrza
Brzeszcz. By³y to pierwsze oficjal-
ne zawody na nowej strzelnicy.

Na zawodach obecni byli: bur-
mistrz Brzeszcz Teresa Jankowska,
zastêpca burmistrza Arkadiusz W³o-
szek, przewodnicz¹cy zarz¹du okrê-
gowego PZ£ w Bielsku Bia³ej Mi-
cha³ Jordan oraz prezes Ko³a
£owieckiego w Brzeszczach Jacek
Wawro. Zawody sêdziowa³ Zbi-
gniew Graczyk, a sêdziami stanowi-
skowymi zostali: Jerzy Figura, Bar-
t³omiej Niedziela, Piotr Sajdak oraz
Stanis³aw Momot.

Mimo ulewne-
go deszczu zawody
ukoñczono. Zawod-
nicy, przemoczeni do
przys³owiowej su-
chej nitki, strzelali
w piêciu konkuren-
cjach: skeet, trap,
dzik w przebiegu, ro-
gacz oraz lis. - Zawo-
dy strzeleckie to nie
tylko doskona³y tre-

ning, ale tak¿e sprawdzian umiejêt-
noœci myœliwego oraz integracja, spo-
tkanie z innymi ko³ami z naszego re-
gionu - mówi prezes Ko³a £owiec-
kiego „Ryœ” Jacek Wawro.

W klasie powszechnej najlep-
szym zawodnikiem okaza³ siê Rafa³
Guzik, II miejsce zaj¹³ Maciej Karp,
a III Tomasz Handzlik. W klasie
mistrzowskiej puchar burmistrza
Brzeszcz trafi³ do Andrzeja Stok³o-
sy, II miejsce zaj¹³ Jaros³aw P³oskon-
ka, a III Tomasz Rewinski. W klasy-
fikacji dru¿ynowej najlepsze okaza-
³o siê K£ „G³uszec” z Rajczy, na II
miejscu uplasowa³o siê K£ „Kruk”
z Zatora, a na III znalaz³o siê K£
„Szarak” z Krakowa.

Najlepszym zawodnikiem z gmi-
ny Brzeszcze zosta³ Jan P³oskonka.

Rajd w deszczu

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

Wakacje w koszulce rajdowej Zawody strzeleckie

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

Ka¿dy zawodnik walczy³ w piêciu konkurencjachEPEPEPEPEP

Karty na stó³
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27 czerwca w Oœrodku Kultury, a nie jak
wczeœniej zak³adano w parku miejskim w Brzesz-
czach, odby³ siê IX Powiatowy Przegl¹d Ludo-
wych Zespo³ów Artystycznych. Nad cykliczn¹
i dobrze znan¹ na Ziemi Oœwiêcimskiej im-
prez¹ folklorystyczn¹ honorowy patronat obj¹³
starosta oœwiêcimski Józef Ka³a.

Celem przegl¹du by³a prezentacja dorobku
ludowych zespo³ów artystycznych, które dzia-
³aj¹ na terenie Ziemi Oœwiêcimskiej, a tak¿e po-
pularyzacja folkloru i rodzimych tradycji. W ubie-
g³ym roku Przegl¹d odby³ siê w Kêtach.

Do udzia³u w czerwcowym przegl¹dzie, or-
ganizowanym przez powiat oœwiêcimski, gminê
Brzeszcze i Oœrodek Kultury w Brzeszczach,
zg³osi³o siê kilkanaœcie zespo³ów folklorystycz-
nych. Ponadto Zrzeszenie Ludzi z Gór z Oœwiê-
cimia i Brzezinianki z Brzezinki wyst¹pili poza
konkursem.

W IX Powiatowym Przegl¹dzie Ludowych
Zespo³ów Artystycznych wziêli udzia³: Zespó³
Œpiewaczy Stawowianki przy KGW Stare Sta-
wy, Têcza z Brzeszcz, Zespó³ Pieœni i Tañca
Kêty, „Bobrowianki” z Bobrka, Przecieszynianki
z Przecieszyna, Chór Œpiewaczy Rajskowianki z Raj-
ska, Brzeszczanki z Brzeszcz, Zespó³ Œpiewaczy
Bielaneczki przy KGW w Bielanach, Zespó³ Pie-
œni i Tañca Holan z Zaborza, Zespó³ Œpiewaczy
Same Swoje przy KGW w Przeciszowie i Iskier-
kowa Familia z Brzeszcz.

Wystêpy zespo³ów ocenia³a komisja konkur-
sowa w sk³adzie: Zofia Skwar³o - regionalistka,
Benedykt Kafel - etnograf, Jadwiga Adamczyk -
muzyk i Wies³awa Hazuka - choreograf. Jury
wybra³o najlepszych wykonawców: Iskierkowa
Familia wygra³a w kategorii chóry i zespo³y œpie-
wacze, Brzeszczanki otrzyma³y laur zwyciêstwa
w kategorii zespo³y obrzêdowe, a Zespó³ Pieœni
i Tañca Holan zatriumfowa³ w kategorii zespo³y
taneczne.

IX Powiatowy Przegl¹d Ludowych Zespo-
³ów Artystycznych pokaza³, ¿e w naszym po-
wiecie jest wiele zespo³ów i grup podtrzymuj¹-
cych tradycje regionalne. Dziêki nim, folklor jest
pielêgnowany i przekazywany z pokolenia na
pokolenie.

Dni gminy

Tegoroczne obchody Dni Gminy Brzesz-
cze przywita³ deszcz, jednak nawet nieprzy-
chylna aura nie mog³a zniszczyæ przygoto-
wañ organizatorów. Mieszkañcom naszego
regionu nie przeszkadza³y krople spadaj¹ce
z nieba. Moto Party i rockowe koncerty przy-
ci¹gnê³y t³umy.

21 czerwca na stadionie KS Górnik zjechali
siê fani jednoœladów, poniewa¿ tego dnia odby³o
siê Moto Party. Na pocz¹tku spora grupa moto-
cyklistów przejecha³a ulicami powiatu. Mieszkañ-
cy mogli podziwiaæ rozmaite modele pojazdów,
pocz¹wszy od skuterów, a koñcz¹c na tzw. œciga-
czach. Podobnie jak rok temu w paradzie wziê³y
udzia³ burmistrz Brzeszcz - Teresa Jankowska
i dyrektor Oœrodka Kultury - Ma³gorzata Wójcik.
Nastêpnie œmia³kowie z Katowic zaprezentowali
ewolucje na quadach. Po takiej rozgrzewce przy-
szed³ czas na liczne konkursy. Organizatorzy przy-
gotowali g³ówn¹ nagrodê w postaci mini quada.
Na koniec motocykliœci pokazali si³ê swoich po-
jazdów, czyli tzw. „palenie gumy”.

W Oœrodku Kultury odby³ siê XII Fina³ Kon-
kursu Uczeñ Roku 2008/2009. Jak zwykle im-
preza - nominowanym i nie tylko - przysporzy³a
wiele emocji.

Tegoroczn¹ galê poprowadzi³ £ukasz W³osiak,
dzisiaj student, a niegdyœ laureat tego konkursu.
W kategorii szkó³ podstawowych o nagrodê stara-
³o siê siedmioro kandydatów, natomiast w katego-
rii gimnazjów - szesnastu. Wszyscy finaliœci otrzy-
mali wartoœciowe nagrody: profesjonalne plecaki,
pióra, ksi¹¿ki, akcesoria komputerowe, s³odycze.

Najlepszymi okazali siê Franciszek Juras i Kor-
nelia Kukla. Franek jest uczniem Szko³y Podsta-
wowej w Jawiszowicach. W minionym roku szkol-
nym by³ laureatem Ma³opolskiego Konkursu Ma-
tematyczno-Przyrodniczego i laureatem Woje-
wódzkiego Konkursu Krakowska Matematyka.
Z kolei Kornelia jest uczennic¹ Gimnazjum nr 1
w Brzeszczach. Wygra³a konkurs na Ucznia Roku,
poniewa¿ jest Finalistk¹ Ma³opolskiego Konkur-

Niedziela w rytmie rocka
Na g³ównej scenie tego samego dnia odby³y siê

koncerty. Zagra³y takie zespo³y jak Skrzyd³a, Psy-
chodelic Sexy Funk i Lord. Gwiazd¹ wieczoru by³a
grupa Bracia, w sk³ad której wchodz¹ Wojciech
i Piotr Cugowscy. W pierwszym rzêdzie stanê³y
fanki zespo³u, które przywioz³y ze sob¹ transpa-
renty. Mia³y tak¿e takie same nakrycia g³owy, czyli
kapelusze kowbojskie, jak cz³onkowie grupy.

Mariola BartelMariola BartelMariola BartelMariola BartelMariola Bartel

Koncert Braci przyci¹gn¹³ t³umy. Sympaty-
kom Cugowskich nie przeszkadza³a deszczowa
aura. Zebrani pod scen¹ mieszkañcy bardzo do-
brze siê bawili, œpiewaj¹c razem z zespo³em pio-
senki. Cz³onkowie grupy po wystêpie rozdawali
fanom autografy i pozowali do wspólnych zdjêæ.

Tegoroczn¹ niedzieln¹ imprezê bez wahania
mo¿na uznaæ za udan¹. Zarówno sympatycy rocka,
jak i mi³oœnicy motocyklów znaleŸli coœ dla siebie.
Konkursy, nagrody, atrakcje dla dzieci i oczywiœcie
koncert Braci sprawi³y mieszkañcom wiele radoœci
i umili³y weekend. Z pewnoœci¹ ci, którzy brali udzia³
w organizowanych imprezach bêd¹ mi³o wspomi-
naæ i czekaæ na kolejn¹, przysz³oroczn¹ edycjê Dni
Gminy Brzeszcze.

Uczeñ Roku wybrany

Tegoroczni finaliœci XII Fina³u Konkursu
Uczeñ Roku 2008/2009 (mb)(mb)(mb)(mb)(mb)

su Chemicznego, Finalistk¹ Ma³opolskiego Kon-
kursu z Jêzyka polskiego oraz jest aktywn¹ dzia-
³aczk¹ samorz¹du uczniowskiego, delegatem M³o-
dzie¿owego Parlamentu Gminy Brzeszcze, wolon-
tariuszk¹, inicjatork¹ i organizatork¹ wielu przed-
siêwziêæ. Za swój trud i wyró¿niaj¹ce wyniki w na-
uce otrzymali cenne nagrody. Aparat fotograficzny
od Teresy Jankowskiej - Burmistrza Brzeszcz, sta-
tuetkê Uczeñ Roku 2008/2009 od Ma³gorzaty Wój-
cik - dyrektora OK, ksi¹¿kê od Kazimierza Grzech-
nika - dyrektora KWK Brzeszcze-Silesia, pióro od
Beaty Szyd³o - Pos³a na Sejm RP i akcesoria kom-
puterowe od Bo¿eny Sobociñskiej - dyrektora Gmin-
nego Zarz¹du Edukacji w Brzeszczach.

Imprezê urozmaici³y wystêpy artystyczne
uczniów z Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego nr 3
w Skidziniu, ze Szko³y Podstawowej nr 2 w Brzesz-
czach. Ponadto na scenie zaprezentowa³y siê w ta-
necznych rytmach Ma¿oretki Gracja ze Starej Wsi,
Szalone Ma³olaty z Oœrodka Kultury oraz zespó³
z Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach. Podczas uroczy-
stoœci wrêczono tak¿e dyplomy dwudziestu piêciu
nauczycielom, którzy wspieraj¹ wszechstronny roz-
wój uczniów oraz rodzicom.

Konkurs Uczeñ Roku pokazuje, ¿e w gminie
Brzeszcze jest wielu utalentowanych ludzi. Jedni s¹
lepsi w przedmiotach œcis³ych, inni w humanistycz-
nych. Czêœæ z nich interesuje siê informatyk¹, a czêœæ
sportem. Wa¿ne, aby dziêki w³asnej pasji rozwijaæ
siê i pog³êbiaæ wiedzê. W przysz³ym roku kolejna
edycja Ucznia Roku i kolejna szansa na odkrycie
nowych talentów.

Folklor na
brzeszczañskiej
scenie

Mariola BartelMariola BartelMariola BartelMariola BartelMariola Bartel

Brzeszczanki podczas obrzêdu œwiniobicia
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Dni gminy

Nie od dzisiaj wiadomo, ¿e w gminie Brzeszcze jest bar-
dzo du¿o organizacji pozarz¹dowych. Wa¿ne, ¿e dzia³aj¹
aktywnie i wiele osób w³¹cza siê w ich przedsiêwziêcia.
W ostatni¹ niedzielê czerwca ka¿dy móg³ przyjœæ i zapoznaæ
siê z grupami dzia³aj¹cymi na naszym terenie podczas ogól-
nopolskiej akcji Czerwiec Aktywnych Spo³ecznoœci.

Tegoroczna akcja nosi³a nazwê - Jab³kozbieracze na start. Im-
prezê otworzy³a burmistrz Teresa Jankowska wraz z dyrektor
OK Ma³gorzat¹ Wójcik. Tradycyjnie na pocz¹tku organizacje za-
prezentowa³y swoj¹ dzia³alnoœæ w rozmowie z burmistrzem
Brzeszcz. Ka¿da z nich przygotowa³a swoje stanowisko, na któ-
rym mo¿na by³o dowiedzieæ siê czym siê zajmuje dana grupa.

Nowoœci¹ Czerwca Aktywnych Spo³ecznoœci by³a minigra
terenowa. Wziêli w niej udzia³ zarówno ci m³odsi, jak i ci starsi
mieszkañcy gminy. Za zadanie mieli odwiedziæ wszystkie stano-
wiska i wykonaæ wyznaczon¹ przez przedstawicieli organizacji
pozarz¹dowych czynnoœæ. W rezultacie naklejali na specjalnych
mapach jab³ka, które s¹ symbolem tej imprezy. Organizatorzy
przygotowali 150 zestawów i zostali mi³o zaskoczeni, kiedy oka-
za³o siê, ¿e iloœæ uczestników przekroczy³a tê liczbê.

W trakcie pikniku pojawi³y siê dodatkowe dzia³ania artystyczne,
a mianowicie happening „Malujemy miasto” oraz pokaz mody.
Ten pierwszy zosta³ zorganizowany przez grupê Piwniczanie
w ramach projektu „Nie taki hip-hop straszny jak go namaluj¹”.
M³odzi ludzie, za wczeœniejsz¹ zgod¹ burmistrza, pomalowali musz-
lê mieszcz¹c¹ siê w parku. Wykonali kolorowe graffiti przedstawia-
j¹ce nasze miasto. W ten sposób ubarwili i o¿ywili star¹ budowlê.

Si³a aktywnych
spo³ecznoœci

Mariola BartelMariola BartelMariola BartelMariola BartelMariola Bartel

Pokaz mody przygotowany przez
uczestniczki projektu „¯yj wyobraŸni¹,
a nie przesz³oœci¹”

Piwnicznie maluj¹cy muszlê
Drugim przedsiêwziêciem, niew¹tpliwie oczekiwanym przez

wiêkszoœæ zebranej publicznoœci, by³ pokaz mody, czyli show
w wykonaniu uczestniczek projektu „¯yj wyobraŸni¹, a nie prze-

sz³oœci¹”. Trzynaœcie pañ
wcieli³o siê w rolê mode-
lek i zaprezentowa³o za-
projektowane przez siebie
stroje. Pokaz wzbudzi³
podziw i zachwyt zgro-
madzonej widowni, która
przyjê³a modelki gromki-
mi brawami.

Czerwiec Aktyw-
nych Spo³ecznoœci obfito-
wa³ w wiele nowoœci.
Mieszkañcom spodoba³y
siê innowacyjne dzia³ania.
Gra, happening i pokaz
mody uatrakcyjni³y piknik
organizacji pozarz¹do-
wych, dziêki czemu nie-
dziela up³ynê³a w mi³ej
i rodzinnej atmosferze.
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Dla uczniów Szko³y Podstawowej w Skidzi-
niu imprezê z okazji Dnia Dziecka zorganizowa-
³y Domy Ludowe w Skidziniu i Wilczkowicach.
Grupê m³odsz¹ zaprosiliœmy do „Krainy baœni i baj-
ki”, gdzie piêknie wystrojeni ksi¹-
¿êta, królewny, bohaterowie lite-
raccy i filmowi z ochot¹ tañczyli,
bawili siê i uczestniczyli w licz-
nych „baœniowych” konkursach.
Dzieci z klas IV-VI wykorzystu-
j¹c swoj¹ wyobraŸniê wkroczy³y
do „Œwiata jaskiniowców”, tam
czeka³y na nie zabawy i konkursy,
wymagaj¹ce wczucia siê w rolê lu-
dzi pierwotnych. Nie lada atrak-
cjami tego dnia okaza³y siê „krê-
gielnia jaskiniowców” z koœæmi
zamiast kul, „podwieczorek u Wil-
my”, „powo¿enie dinozaurami”
czy „toczenie jajem dinozaura”.

W Jawiszowicach na Dzieñ Dziecka cz³onko-
wie Klubu Seniora tradycyjnie zaprosili swoje
wnuki oraz uczestników Warsztatów Terapii Za-
jêciowej, które prowadzi Fundacja im. Brata Al-
berta. Ci ostatni wyst¹pili w krótkim wystêpie
artystycznym. Przed nim mia³ miejsce pokaz ga-
œniczy, którego autorami byli stra¿acy z miej-
scowej Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. Dla wszyst-
kich seniorzy przygotowali œniadanie, które sk³a-
da³o siê z przysmaków podarowanych przez spon-
sora Stanis³awa Œliwkê, w³aœciciela firmy „Stan-
pol”. By³ te¿ s³odki poczêstunek i paczki dla dzie-
ci. Z koszem s³odyczy przyby³y równie¿ bur-
mistrz Teresa Jankowska wraz z dyrektorem
Oœrodka Kultury Ma³gorzat¹ Wójcik.

Zarz¹d Stowarzyszenia na rzecz promocji
wêdkarstwa i ochrony przyrody w Gminie
Brzeszcze „Sandacz” w Brzeszczach zorgani-
zowa³ dla milusiñskich zawody z okazji Dnia
Dziecka. Impreza odby³a siê na wodach w³a-
snych w Wilczkowicach. Mimo nie najlepszej
pogody w zawodach wziê³o udzia³ a¿ 121 dzie-
ci. Ka¿de z nich otrzyma³o s³odycze i nagrody
rzeczowe. Po zmaganiach uczestnicy raczyli
siê grochówk¹ przygotowan¹ przez wêdkarzy
z Ko³a PZW nr 121 Brzeszcze. Dzieci rywali-
zowa³y w trzech grupach wiekowych. W gru-
pie do lat 7 miejsce na podium kolejno zdoby-
li: Nikodem Tyrna, Seweryn ¯mudka, Justyna
Gawlik. Grupa (8-12 lat) 1. miejsce zaj¹³ Dawid
R¹czka, 2. m. Dawid Machajski a 3. m. Szy-
mon Wolant. W grupie (13-16 lat) najwy¿szy
wynik uzyska³ Kamil Chodurek, przed Alek-
sandr¹ Wêglarz i Krystianem Pezdanem.

Na os. Paderewskiego Dzieñ Dziecka, jak
co roku, przyniós³ najm³odszym mieszkañcom
moc zabaw. Zadba³ o to Samorz¹d Osiedlowy
nr 6 ze Œwietlic¹ Osiedlow¹ OK. By³ dmucha-
ny zamek a tak¿e przeja¿d¿ki konne dla naj-
odwa¿niejszych, które wywo³a³y wiele uœmie-
chu na buziach. Dla ¿¹dnych rywalizacji przy-
gotowano konkurencje rzutu pi³k¹ do celu, ko-
sza i tarczy oraz strza³y na bramkê, w prze-
prowadzenie których w³¹czyli siê pañstwo
Iwona i Robert Chmielniakowie oraz Renata
i Andrzej ¯mudkowie. Nie oby³o siê bez kon-
kurencji sprawnoœciowych jak bieg z ziemnia-
kami czy z szarf¹ oraz zabaw z Klanz¹ i malo-
wania twarzy. Dla najm³odszych przeprowa-
dzono sztafetê sportow¹, dla nieco starszych
bieg w gumowcach. Niema³y wk³ad mia³ te¿
dzielnicowy Policji Wojciech Sowa, który stwo-
rzy³ miasteczko rowerowe. Dla wszystkich
by³y kie³baski z grilla, s³odycze i nagrody. W zor-
ganizowanie obchodów w³¹czyli siê wolonta-
riusze: Sebastian Papuga, Aleksandra i Pauli-
na Chmielniak, Martyna Grzybek, Magdalena
Szaflarska i Agnieszka Tatarzyñska. Podziê-
kowania nale¿¹ siê równie¿ cz³onkom miejsco-
wego Ko³a Emerytów i Rencistów: Jadwidze
Chowaniec, Teresie i Jackowi Borkowskim oraz

Kubuœ Puchatek i przyjaciele zagoœcili
w Brzeszczach podczas Gminnego Dnia Dziec-
ka zorganizowanego przez Samorz¹d Osie-
dlowy nr 1, nr 8 i Oœrodek Kultury. Park Miej-
ski zamieni³ siê w Stumilowy Las i przy-
ci¹gn¹³ fanów zwariowanych zwierzaków.
Dzieci przyby³y na imprezê uzbrojone w ko-
stiumy i pluszowe maskotki.

Dzieñ Dziecka to wyj¹tkowy czas dla ka¿de-
go malucha. Dziêki tegorocznej zabawie w parku,
brzeszczañskie dzieci mog³y przenieœæ siê w baj-
kowy œwiat Kubusia, K³apouchego, Tygryska i Pro-
siaczka. Pomys³ spodoba³ siê ma³ym jubilatom,
którzy licznie przybyli, aby sympatycznie spê-
dziæ czas w dniu swojego œwiêta.

Organizatorzy przygotowali dla naj-
m³odszych konkursy. Ka¿dy oczywi-
œcie zwi¹zany by³ z postaciami z bajki.
Dzieci okaza³y siê wyœmienitymi
znawcami historii o Kubusiu Puchat-
ku, bowiem ¿adna z zagadek nie spra-
wia³a im trudnoœci.

Zlot fanów Kubusia Puchatka ob-
fitowa³ w wiele atrakcji, czyli m.in. kon-
kurs na naj³adniejszy strój, quizy i wy-
bory najwiêkszego fana. Organizatorzy
t¹ imprez¹ spe³nili oczekiwania ma³ych
mieszkañców gminy, zapewniaj¹c im
sporo wra¿eñ, jak na jeden dzieñ.

Œwiêto dzieci

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

Dziêkujemy sponsorom: radnemu Krzyszto-
fowi Bieleninowi i Radzie So³eckiej z Wilczkowic
oraz dyrekcji, gronu pedagogicznemu i Radzie Ro-
dziców przy SP Skidziñ.

Zbigniewowi Rodakowi, którzy w organizacji
imprezy wspierali organizatorów.

(MS, ZP)(MS, ZP)(MS, ZP)(MS, ZP)(MS, ZP)

(KG)(KG)(KG)(KG)(KG)
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(EP)(EP)(EP)(EP)(EP)
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Dzieñ Dziecka obchodzono na Borze 6 czerwca a jego organizatorem by³
Samorz¹d Osiedlowy nr 5, miejscowi stra¿acy i Dom Ludowy. Z atrakcji
czekaj¹cych na milusiñskich warto wymieniæ trampolinê dostarczaj¹c¹ nie
lada wra¿eñ, zamek dmuchany po³¹czony ze zje¿d¿alni¹ i miasteczko rowe-
rowe prowadzone przez Stra¿ Miejsk¹, która równie¿ nagradza³a dzieci.
Mo¿na by³o obejrzeæ pokaz Oyama Karate oraz prezentacjê grupy mi³oœni-
ków jazdy na motocyklach. Jednostka Wojskowa z Oœwiêcimia zaprezento-
wa³a dzia³o przeciwlotnicze a tak¿e da³a mo¿liwoœæ postrzelania z praw-
dziwego karabinu. Jako ¿e pogoda nie dopisa³a festyn zosta³ zorganizowa-
no w sali Domu Ludowego. Nad konkursami i zabawami czuwa³y  Ania
Marusza i Martyna Stykowska. Nie oby³o siê bez poczêstunku ufundowa-
nego przez sponsorów i nagród ufundowanych przez Samorz¹d Osiedlowy.

Tradycyjny ju¿ dwudniowy Dzieñ Dziecka
zorganizowa³y Samorz¹dy Osiedlowe nr 4, nr 3
i nr 7 przy wspó³udziale Œwietlicy OK na os.
Szymanowskiego. Pierwszy dzieñ uœwietni³y
wystêpy zespo³u „Iskierki”, pokazy ratownic-
twa gaœniczego przeprowadzone przez OSP
Brzeszcze oraz zorganizowane przez funkcjona-
riuszy Policji miasteczko rowerowe. Najm³odsi
mogli podziwiaæ równie¿ pokazy Szko³y Tañca
„Presti¿” z Oœwiêcimia i motocyklowej grupy BT
Brzeszcze. Nie oby³o siê bez gier i zabaw, jak:
przeci¹ganie liny, bieg w workach, malowanie
twarzy dzieciom oraz rysowanie na asfalcie.

Œwietlica w Zasolu ju¿ po raz kolejny z okazji Dnia Dziecka przy-
gotowa³a dla milusiñskich liczne atrakcje, zabawy, konkursy i sporto-
we konkurencje. Ale najwiêksz¹ niespodziankê sprawili im parad¹
motocyklow¹ cz³onkowie klubu Biker Time Brzeszcze. Miejscowi
stra¿acy zaprezentowali widowiskowy pokaz gaœniczy, zaœ sekcja
medyczna przy OSP Jawiszowice akcjê ratunkow¹. Na zwolenników
bezpiecznej jazdy na rowerze czeka³o „miasteczko rowerowe”, które
poprowadzili stra¿nicy miejscy: Ryszard Korczyk i Marcin Jasek.
Kto mia³ ochotê szala³ na dmuchanej zje¿d¿ali, albo jeŸdzi³ konno.
Niema³e wra¿enie na dzieciach zrobi³y pokaz tresury psa, wystawa
ptaków egzotycznych i strzelanie do tarczy z karabinku paintballo-
wego. Przy tym dziêki hojnoœci sponsorów mo¿na by³o czêstowaæ siê
kie³baskami, s³odyczami i sokami. W organizacjê imprezy w³¹czyli
siê: OSP w Zasolu, Lech Augustyniak, Tomasz Kurnyta, S³awomir
Kapica i miejscowa m³odzie¿.

Samorz¹d Osiedlowy nr 2 zorganizowa³ w tym
roku Dzieñ Dziecka wspólnie z SP nr 2 Brzesz-
cze. Pogoda nie dopisa³a, dlatego impreza odby³a
siê w sali gimnastycznej „Dwójki”. Zabawa prze-
biega³a pod has³em „¯yjmy zdrowo, bezpiecznie
i kolorowo”, co mia³o na celu promocjê zdrowego
trybu ¿ycia oraz dbanie o œrodowisko. Ucznio-
wie klas m³odszych w godzinach rannych two-
rzyli pod okiem wychowawców plakaty technik¹
dowoln¹. Pracom uczniów klas m³odszych przy-
œwieca³y has³a: „Zdrowe owoce i warzywa”, „Spê-
dzanie wolnego czasu” oraz „Jakim sportowcem
chcia³bym byæ”. Uczniowie klas IV-VI prezento-
wali pokaz mody papierowej, sportowej i coraz
modniejszy styl Free Style. W godzinach przed-
po³udniowych wszyscy wziêli udzia³ w rozgryw-
kach sportowych i obejrzeli wystêp szkolnego
zespo³u tanecznego. Podczas imprezy mo¿na by³o
te¿ pod okiem szkolnej pielêgniarki zmierzyæ ciœnie-
nie, poznaæ ciê¿ar swojego cia³a i wzrost. Wszyst-
kie dzieci obdarowano s³odyczami i nagrodami.

W zorganizowanie tych zabaw w³¹czyli siê wo-
lontariusze z Gimnazjum nr 1. Sporym powo-
dzeniem cieszy³ siê konkurs œpiewu. Drugi dzieñ
up³yn¹³ pod znakiem przeja¿d¿ek konnych w stad-
ninie koni Zofii i Piotra Stawowych na Nazieleñ-
cach. Nie zabrak³o wspólnego pieczenia kie³ba-
sek. Ka¿dy dzieñ obfitowa³ w s³odkie poczêstun-
ki dla najm³odszych. A na koniec losowano nagro-
dy i upominki dla ka¿dego dziecka. Najatrakcyj-
niejszym prezentem by³ rower ufundowany przez
radnych S³awomira Drobnego i Krzysztofa Biele-
nina z Brzeszcz.

EPEPEPEPEP
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Samorz¹dy Osiedlowe nr 1 i nr 8 oraz OK
Brzeszcze dziêkuj¹: „Spo³em” PSS „Górnik”
w Brzeszczach, Agencji Komunalnej Brzeszcze,
Nadwiœlañskiej Spó³ce Energetycznej Brzeszcze,
Nadwiœlañskiej Spó³ce Mieszkaniowej Brzeszcze,
Dorocie i Mariuszowi Pawlusiakom, El¿biecie
Frankowskiej i Krzysztofowi Kowiañskiemu.

Samorz¹d Osiedlowy nr 2 dziêkuje spon-
sorom: Sklepowi Zaopatrzenia Ortopedycznego
„Euro-Med” w Brzeszczach, Agencji Komunalnej
Brzeszcze, Agencji Mieszkaniowej Brzeszcze,
ING Banku Œl¹skiemu w Brzeszczach, Zwi¹zko-
wi Zawodowemu „Kadra” przy KWK „Brzesz-
cze”, Zwi¹zkowi Zawodowemu Górników w Pol-
sce przy KWK „Brzeszcze”, Sklepowi Kompu-
terowemu Krioni.pl Brzeszcze, „Spo³em” PSS
„Górnik” w Brzeszczach, Miros³awowi Bukow-
skiemu, Sklepowi Komputerowemu „Mobis”,
Sklepowi Meblowemu - Halina Krzywolak, Nad-
wiœlañskiej Spó³ce Energetycznej Brzeszcze, Nad-
wiœlañskiej Spó³ce Mieszkaniowej Brzeszcze, Ad-
ministracji Mieszkañ „Silesia” Zak³ad Brzeszcze,
Firmie Budowlano-Remontowej „Everest”.

Podziêkowania od Samorz¹dów Osiedlo-
wych nr 3, nr 4 i nr 7 otrzymuj¹: Anna Hernas,
Apteka „Centrum”, Administracja Mieszkañ „Si-
lesia” Zak³ad Brzeszcze, Agencja Komunalna
Brzeszcze, Arma-Pol - Stanis³aw Kulka i Robert
P³otnicki, ¯wirownia - Stanis³aw Baluœ, Krzysz-
tof Bielenin (Przedwieœnik), Bank Spó³dzielczy
MiedŸna oddz. Brzeszcze, „Darymex” - Dariusz
Gruca i Ryszard R¹czka, „Delicje” - Dorota i Ma-
riusz Pawlusiakowie, S³awomir Drobny, Firma
Budowlano-Remontowa „Everest” - Krzysztof
Papuga i Wojciech Gry³ko, Maria i Józef Haj, Hotel
„Babel” - Jeremi Nieœpielak, Us³ugi Remontowo-
Budowlane - Kazimierz, Adam, Robert Krajniew-
scy, „Mirko” Miros³aw Gajda, Robert Nowak,
Piekarnia B&B - Zdzis³aw Ulczok, PHU „Hadex”
- Marcin Kot, „Spo³em” PSS „Górnik” w Brzesz-
czach, Skand-Finanse, Ubezpieczenia - Krzysz-
tof Jarnot i Dariusz Tobiczyk, Arkadiusz Roszak,

17 czerwca Domy Ludowe Wilczkowice i Skidziñ zorganizowa³y Turniej Pierw-
szej Pomocy dla uczniów klas IV i V SP Skidziñ.

Trzy szeœcioosobowe dru¿yny sprawdza³y swoj¹ wiedzê i umiejêtnoœci ratownicze
uczestnicz¹c w turniejowych konkurencjach: quizie wiedzowym i uk³adaniu z puzzli nume-
rów alarmowych. Wœród turniejowych konkurencji znalaz³y siê tak¿e zadania praktyczne,
jak resuscytacja kr¹¿eniowo-oddechowa przy u¿yciu fantoma, u³o¿enie w pozycji bocznej
ustalonej, udzielanie pomocy w przypadkach losowych np. z³amania koñczyny dolnej,
zwichniêcia barku, skaleczenia, zad³awienia. Równie¿ publicznoœæ bra³a udzia³ w turnieju
odpowiadaj¹c na przygotowane dla niej pytania. Najwiêksze zainteresowanie wzbudzi³o
ratowanie zad³awionego niemowlaka (fantoma).

Nad prawid³owym przebiegiem konkursu czuwa³o fachowe jury, w sk³adzie: specjalista
ratownictwa medycznego Piotr Wêdzina, pielêgniarka dyplomowana El¿bieta Wasztyl
i nauczyciel Edyta Niedziela. Po zakoñczeniu ka¿dego zadania Piotr Wêdzina ocenia³ i prezen-
towa³ jak prawid³owo nale¿y je wykonaæ.

Najlepsz¹ okaza³a siê dru¿yna w sk³adzie: Natalia Balicka, Wiktoria Karpiel, Kamil
Rakoczy, Klaudia Rakoczy, Karolina Ryszka, Aleksandra Sajdak.

Dziêkujemy radnemu Krzysztofowi Bieleninowi za ufundowanie nagrody.

 R, czyli jak Ratowaæ

Z. Piwowar i M. SkowronekZ. Piwowar i M. SkowronekZ. Piwowar i M. SkowronekZ. Piwowar i M. SkowronekZ. Piwowar i M. Skowronek

Podziêkowania dla sponsorów Dnia Dziecka
Stadnina Koni - Zofia i Piotr Stawowy, Spó³ka
Pastwiskowa Brzeszcze, SKOK „Piast”, Sklep
Rybny Brzeszcze - Stanis³aw Biegun, W³adys³aw
Senkowski, Majka - Maria Kozie³, The Best Ra-
tes - Iwona Michalik i Adam Malina, TP Dom -
Zofia Tomulik i Pawe³ Pawlus, „Winkom” - Jerzy
£abuda i  Adam Grabek.

Samorz¹d Osiedlowy nr 5, OSP Brzesz-
cze-Bór i Dom Ludowy w Borze dziêkuj¹: GS
„Samopomoc Ch³opska” Brzeszcze, „Spo³em” PSS
„Górnik” w Brzeszczach, Sylwii i Mariuszowi Puc
- Sklep ABC Brzeszcze-Bór, Bankowi Spó³dziel-
czemu oddz. Brzeszcze, Agencji Komunalnej
Brzeszcze, Katarzynie i Tadeuszowi Moroñczy-
kom - Sklep ogólnospo¿ywczy Brzeszcze-Bór,
Firmie „Darymex”, Katarzynie i Piotrowi Kolon-
kom - Combikol Tychy, Firmie Us³ugowo-Han-
dlowej „AB-S” Chrzanów - Adam Barañski, Fir-
mie Budowlano-Remontowej „Everest” Brzeszcze.

Podziêkowania od Samorz¹du Osiedlowe-
go nr 6 i œwietlicy OK na os. Paderewskiego
otrzymuj¹: Agencja Komunalna Brzeszcze, „Gru-
dex”- Urszula i Ryszard Galoch, „Aries”- Mariusz
i Krzysztof Nicieja, „Rosner II”- Krzysztof
£ukawski, „Adex-Bud”- Henryk Korczyk, Me-
chanika Pojazdowa - Tomasz Chrapek i Piotr
Malcher, Hurtownia „Andersen”- Oœwiêcim, Hur-
townia „Marbet”- Oœwiêcim, Hurtownia „Vitami-
na”- Oœwiêcim, Sklep rowerowy „Albatros”-
Brzeszcze, „Akuna”- Wies³aw Hotloœ, NSZZ „So-
lidarnoœæ” KWK „Brzeszcze”, Zwi¹zek Zawodo-
wy „KADRA” KWK „Brzeszcze”, Zwi¹zek Za-
wodowy Górników KWK „Brzeszcze”, Zwi¹zek
Zawodowy Pracowników Do³owych KWK
„Brzeszcze”, Gabinet Kosmetyczny „Aleksandra”
- Aleksandra Wo³owiec, „Infoteks”- Jaros³aw Wo-
³owiec, Stacja Paliw „Martex”, Sklep spo¿ywczy
- Józefa Apryas, Zak³ady Miêsne „Inter-Bestrol”
Janowice - W³adys³aw Niemczyk, „Owoce - Wa-
rzywa”- Piotr i Robert Karcz, Sklep Modniarski
„Dana”- Danuta Jochemko, „Telemot”- Ryszard
Cetnarski, „Klinika”- Szymon Cetnarski, „Klinika

II”- Piotr Zontek, Auto Komis „Pod Górnikiem”,
Komis - Lucyna Gendek, SKOK „Stefczyka” -
biuro handlowe, Sklep spo¿ywczy - Antonina
Zontek, PZU - Grzegorz P³u¿ek, GS „Samopo-
moc Ch³opska” Brzeszcze, TP DOM - Zofia
Tomulik i Pawe³ Pawlus.

Œwietlica w Zasolu dziêkuje: Zofii Wójcik,
Annie Rusin, Wioletcie i Paw³owi Niemczykom,
Ko³u Gospodyñ Wiejskich w Zasolu, Agnieszce
Gabryœ - Sklep wielobran¿owy w Zasolu, Les³a-
wie i Joannie Stawowczyk, Helenie Matlak, Bo-
¿enie Noworyta - Sklep spo¿ywczy „Ania” w Za-
solu, Annie i Janowi Dusikom - Sklep spo¿ywczy
w Zasolu, Grzegorzowi i Mateuszowi Pasterna-
kom - Auto Service-Klimatyzacja „U Bohana”,
Ma³gorzacie Pasternak  - sklep Auto Service „U Bo-
hana”, Dorocie i Mariuszowi Pawlusiakom - sklep
„Delicje” w Brzeszczach.

Podziêkowania od Stowarzyszenia na
rzecz Promocji Wêdkarstwa i Ochrony Przy-
rody w Gminie Brzeszcze „Sandacz” w Brzesz-
czach otrzymuj¹: Przedsiêbiorstwo Us³ugowo-
Budowlane „Budom”, Instal - Maria i Józef Haj,
Sklepy Wêdkarskie „Lewimar”, Firma Budowlana
Krajniewski,  PHU „Wiki” - Anna Nycz, Mecha-
nika Pojazdowa Piestrak, Dariusz Micha³ek, Ko³o
PZW 121 Brzeszcze, „Mobis Computers”
Brzeszcze, Bank Spó³dzielczy oddz. Brzeszcze,
Pêkala Krzysztof, PH Combikol - Piotr Kolonko,
„Spo³em” PSS „Górnik” w Brzeszczach, Admini-
stracja Mieszkañ „Silesia” Zak³ad Brzeszcze, FHU
„Kamilo” - Marcin Apryas, FHU „Martynka”
Józefa Apryas, PPHU Sklep Ci¹ga³a-Irzyk, „Euro-
Tech” - Pawe³ Matejko, Adam Jarzyna, Agata Ju-
rzak, Sklep Zoologiczno-Wêdkarski „Skalar” - Jan
Kataniec, NSZZ „Solidarnoœæ” KWK „Brzeszcze”,
Wolny Zwi¹zek Zawodowy „Sierpieñ 80” KWK
Brzeszcze, Zwi¹zek Zawodowy Górników KWK
Brzeszcze, Zwi¹zek Zawodowy Górników Do-
³owych KWK Brzeszcze, Zwi¹zek Zawodowy
„Kadra” Ruch II „Silesia”, dyrektor KWK
„Brzeszcze-Silesia”.

Celem turnieju by³o nie tylko zaprezentowanie wiedzy
i umiejêtnoœci uczniów, lecz tak¿e jej poszerzenie
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Kalendarium
przedsiêwziêæ
w lipcu i sierpniu

Od 8 marca do 26
czerwca w Oœrodku

Kultury w Brzeszczach przy wsparciu finan-
sowym Województwa Ma³opolskiego realizo-
wany by³ projekt „Dziecko - œwiadomy uczest-
nik kultury”. Agata Kozak - instruktor z OK
koordynowa³a to przedsiêwziêcie.

G³ówny cel projektu, który zosta³ osi¹gniêty
to zakupienie autentycznych strojów krakowskich
dla Dzieciêcego Zespo³u Pieœni i Tañca Iskierki.
Ponadto podczas trzy miesiêcznych dzia³añ zor-

Po raz pierwszy w naszym mie-
œcie odby³a siê impreza zatytu³o-
wana „Œwiêto Ogrodów - Liryczny
Wieczór w Ogrodzie Sztuki”.
Brzeszczanie mogli uczestniczyæ
w tym niecodziennym wydarzeniu
7 czerwca.

- Ogród to szczególne miejsce
inspiracji, zachwytów, poruszeñ
gdzie nakarmieni wra¿eniami staje-
my siê lepsi, nabieramy chêci do
¿ycia i czasami chêtnie zaczynamy
tworzyæ. Mieliœmy niepowtarzaln¹
okazjê przenieœæ siê na ³ono natury
i w otoczeniu zieleni zaprezentowaæ
malarstwo, poezjê i muzykê. W tym
w³aœnie miejscu, w otoczeniu kwia-
tów chcieliœmy siê podzieliæ twór-
czoœci¹ z mieszkañcami Brzeszcz -
mówi Danuta Korciñska, koordyna-
tor imprezy.

Podczas Œwiêta Ogrodów w par-
ku miejskim dzia³o siê bardzo wiele.
Odby³a siê wystawa oraz kiermasz
roœlin ogrodowych i kompozycji
kwiatowych. Ci, którzy zjawili siê
na tej imprezie mogli skosztowaæ cie-
kawych potraw i napojów. Tego dnia

BIESIADA Z PIOSENKĄ
4 lipca (Brzeszcze – Lipki)
Godz.15.00 - gry konkursy i zabawy dla dzieci
Godz. 17.00 -  Przegląd teatrów obrzędowych oraz program estradowy w wykonaniu
zespołu Tęcza
Prezentacje zespołów: Przecieszynianki, Jawiszowianki, Brzeszczanki
Godz.19.00 - Festyn - gra zespół Brawo
Organizatorzy: Brzeszczanki, KGW Brzeszcze, OSP Brzeszcze, Samorządy
Osiedlowe nr 3, nr 4, nr 7, Spółka Pastwiskowa, Kółko Rolnicze
Darmowe atrakcje: zamek dmuchany, zjeżdżalnia, gokarty!

PIKNIK RODZINNY
11 lipca (Park Osiedlowy przy ul. Dworcowej)
Organizatorzy: Samorząd Osiedlowy nr 1, Ośrodek Kultury Brzeszcze
Godz.15.00 - Konkursowy zawrót głowy dla dzieci
Godz.17.00 - Potyczki rodzinne - konkurencje sprawnościowo - rekreacyjne dla
drużyn w składzie mama, tata, dziecko (powyżej 7 lat)
Godz.19.00 - Wręczenie nagród dla wszystkich uczestników konkursu
Godz.19.30 - Festyn
Atrakcje: zamek dmuchany, zjeżdżalnia, karuzela, gokarty

TRZYMAJ FORMĘ – impreza rekreacyjno- sportowa
22 sierpnia  (park miejski przy ul. Dworcowej)
13.00 -15.00 -  konkursy dla dzieci i młodzieży
15.00 - pokazy sportowo-artystyczne
15.30 - konkurs o tytuł „Super Kobieta Brzeszcze 2009”
16.30 - konkurs o tytuł „Najsilniejszy Człowiek Brzeszcze 2009”
20.00 - Festyn - Zapraszamy do wspólnej zabawy!
Liczne atrakcje dla dzieci - dmuchańce do skakania i zjeżdżania.

Iskierki podczas wystêpu koñcz¹cego projekt

Dziecko - Œwiadomy
Uczestnik Kultury

ganizowano warsztaty, spotkania, zajêcia multi-
medialne, wycieczki i wystêpy na przegl¹dach.
Ka¿de z wy¿ej wymienionych dzia³añ mia³o przy-
gotowaæ Iskierki - a poprzez ich prezentacje przed
szerok¹ publicznoœci¹ - ich rówieœników, rodzi-
ców i ca³e rodziny - do odbioru i percepcji kultury
regionalnej. Dziêki wyposa¿eniu zespo³u w ory-
ginalny strój krakowski publicznoœæ mo¿e ob-
cowaæ z autentycznymi elementami kultury
ma³opolskiej.

 - W ramach projektu zorganizowaliœmy m.in.
wyjazd do Muzeum Etnograficznego w Krako-

wie, udzia³ w Miêdzyna-
rodowym Przegl¹dzie
Zespo³ów Folklory-
stycznych w Zebrzydo-
wicach, warsztaty folklo-
rystyczne, kuchni regio- (mb)(mb)(mb)(mb)(mb)

nalnej oraz próby programu krakowskiego - mówi
Agata Kozak, koordynator. M³odzi artyœci spo-
tkali siê tak¿e z przedstawicielkami zespo³ów
folklorystycznych z naszej gminy. Wziêli tak¿e
udzia³ w warsztatach ceramicznych i w pieszej
wycieczce - Szlakiem Architektury Drewnianej.

Ca³oœæ projektu zwieñczy³ 26 czerwca wy-
stêp Iskierek w nowych strojach krakowskich
po³¹czony z koncertem zespo³u œpiewaczego
Iskierkowa Familia. Tego dnia w Oœrodku Kultu-
ry otwarto równie¿ wystawê podsumowuj¹c¹
wszystkie dzia³ania. Projekt „Dziecko - Œwiado-
my Uczestnik Kultury” cieszy³ siê spor¹ popu-
larnoœci¹ wœród cz³onków dzieciêcego zespo³u
i na pewno przyczyni³ siê do jeszcze wiêkszego
zaanga¿owania zarówno dzieci, jak i ich rodziców
w dzia³anie Iskierek.

Ogród sztuki w Brzeszczach

Kwartet smyczkowy

MariolaMariolaMariolaMariolaMariola
BartelBartelBartelBartelBartel

ka¿dy móg³ spróbowaæ odkryæ w so-
bie duszê artysty maluj¹c na szkle lub
uk³adaj¹c bukiety. Poza tym w parku
swoje obrazy wystawili plastycy
amatorzy.

W Ogrodzie Sztuki nie zabrak³o
muzyki, poezji i tañca. Na scenie za-
chwycali publicznoœæ zaproszeni
goœcie - kwartet smyczkowy z Biel-
ska-Bia³ej, zespó³ z Gimnazjum nr 1
w Brzeszczach,  grupa z M³odzie¿o-
wego Domu Kultury w Oœwiêcimiu,
zespó³ z ogniska muzycznego Me-
trum, sekcja baletowa z Oœwiêcim-
skiego Centrum Kultury. Tego wie-
czora swój recital mia³a tak¿e Anna
Daczyñska.

Organizatorzy sprawili miesz-
kañcom spor¹ niespodziankê zapra-
szaj¹c aktorów sceny krakowskiej,
którzy wykonali monta¿ s³owno-
muzyczny. Oprócz tego odby³a siê
pokonkursowa projekcja prezentacji
multimedialnych wynikaj¹cych z za-
chwytu i refleksji nad piêknem ogrodu
- „Moje Myœli w Ogrodzie Zaklête”.

Œwiêto Ogrodu to impreza kul-
turalna, która zaskoczy³a swym wy-
dŸwiêkiem wszystkich. Delikatnoœæ,

piêkno, kwiaty,
muzyka i poezja -
to wszystko spo-
tka³o siê jednego
dnia, w jednym
miejscu, dziêki Li-
rycznemu Wie-
czorowi w Ogro-
dzie Sztuki.
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22 maja podsumowano czwart¹ edycjê projek-
tu „Dzieciaki eko-logiczne”, realizowanego na
terenie gminy Brzeszcze. G³ównym celem przed-
siêwziêcia jest „wyrobienie” dobrych nawyków
zwi¹zanych z ochron¹ przyrody u najm³odszych.

Do tej edycji projektu przyst¹pi³o 6 przed-
szkoli - brzeszczañskie „Pod Kasztanami”, „S³o-
neczko”, „¯yrafa”, jawiszowickie „Pod Têcz¹”
oraz placówki ze Skidzinia i Przecieszyna. £¹cznie
w ca³oœæ zaanga¿owanych by³o 479 dzieci z 22 grup.

Podczas dzia³añ, które prowadzono w przed-
szkolach, jak równie¿ poza nimi, uczestnicy zdo-
bywali wiedzê oraz umiejêtnoœci nt. fauny i flory,
uczyli siê rozwa¿nego korzystania z surowców
i dba³oœci o bogactwa naturalne. W efekcie pod-

Ponad 250 dzieci z 6 œwietlic terapeutycz-
nych i œrodowiskowych (Bystrzyca K³odzka,
Brzeszcze, G³ucho³azy, £ódŸ, Somianka, Ra-
dom) wziê³o udzia³ w I Olimpiadzie Akademii
SNS (Sport - Nauka - Sztuka) w G³ucho³azach.
Placówki, w tym œwietlica „Impuls” z Brzeszcz,
realizuj¹ program Akademii SNS finansowa-
ny przez Fundacjê J&S Pro Bono Poloniae.

Olimpiada trwa³a od 19 do 20 czerwca na tere-
nie oœrodka Banderoza, gdzie uczestnicy mieli za-
pewnione zakwaterowanie, wy¿ywienie oraz mo¿-
liwoœæ skorzystania z wszelkich atrakcji znajdu-
j¹cych siê na terenie placówki. Podopieczni ka¿-
dej ze œwietlic przez ca³y rok brali udzia³ w regular-
nych zajêciach prowadzonych przez profesjonal-
nych instruktorów i pedagogów, a Olimpiada by³a
okazj¹ do zaprezentowania nabytych umiejêtnoœci.

A¿  42 podopiecznych  œwietlicy terapeutycz-
nej „ Impuls” w Brzeszczach prowadzonej przez
Fundacjê Pomocy Spo³ecznej w Brzeszczach bra-
³o udzia³ w Olimpiadzie. Uczestnicy znajdowali
siê pod sta³¹ opiek¹ wychowawców, instrukto-
rów, a tak¿e wolontariuszy.

19 czerwca odby³o siê oficjalne otwarcie I Olim-
piady Akademii SNS. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczy-
cili imprezê: przedstawiciele Fundacji J&S Pro Bono

czas zajêæ powsta³y niezliczone prace. Ponadto
dzieci zak³ada³y w przedszkolach k¹ciki obserwa-
cji przyrody, hodowa³y roœliny doniczkowe, po-
znawa³y gatunki drzew, dokarmia³y ptaki, uczy³y
siê segregracji odpadów oraz poznawa³y eko-znaki.

Warsztaty „Moja eko-torba” ciesz¹ce siê du-
¿ym zainteresowaniem zaowocowa³y ozdobie-
niem a¿ 226 toreb bawe³nianych. W ramach pro-
jektu odby³ siê te¿ konkurs fotograficzny „Przy-
roda w naszej okolicy jest piêkna”. Laur zwyciê-
stwa przypad³ dwóm osobom: Aleksandrze Nie-
dzieli oraz Agnieszce Moœ. Kolejne miejsca zajêli
Piotr Bielenin i Izabela Chwastek. Jury przyzna³o
tak¿e wyró¿nienie dla Jerzego Zajdy i Jagody Zió³-
kowskiej. Natomiast nagroda specjalna powêdro-
wa³a do Katarzyny Wójcik.

Zmagano siê tak¿e
w projektowaniu i wy-
konaniu eko-torby -
„Oryginalna i niebanal-
na, czyli nowe spojrze-
nie na zakupów nosze-
nie.” Pierwsze miejsce
otrzyma³a Martyna
Myœliwiec z Gimnazjum
nr 1. Srebro przypad³o
Domowi Ludowemu
w Brzeszczach-Borze
i Gimnazjum nr 2. Na
podium stanêli jeszcze
przedstawiciele œwietli-
cy szkolnej z SP nr 2.

Wyró¿nienia za eko-torby otrzymali: Dom
Ludowy w Skidziniu, Ariel Kubulus - reprezen-
tant Piwnicy Free Culture, œwietlica w Jawiszo-
wicach, Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Skidzi-
niu oraz œwietlica szkolna z SP nr 1.

W ramach „Dzieciaków eko-logicznych” gro-
madzono tak¿e aluminiowe puszki. Najwiêcej ze-
bra³o przedszkole „S³oneczko”, tu¿ za nim upla-
sowa³y siê przedszkola w Skidziniu, i „Pod Kasz-
tanami”. Najbardziej aktywnymi zbieraczami oka-
zali siê: Rafa³ Nicieja i Roksana Piwowarczyk ze
„S³oneczka” oraz Mi³osz B³azenek i Jakub Kraj-
niewski z przedszkola „Pod Kasztanami”.

- Nas twórców cieszy rosn¹ca z edycji na edy-
cjê liczba dzieci i wychowawców anga¿uj¹cych
siê w projekt - mówi instruktor OK Agnieszka
Zió³kowska. - W tym roku „Dzieciaki eko-logicz-
ne” zosta³y zauwa¿one i docenione równie¿ poza
gmin¹. Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskie-
go z Warszawy, powo³ana przez Bank Gospodar-
stwa Krajowego, przyzna³a nam dotacjê w wyso-
koœci 4 tys. z³. Dziêki tym œrodkom mogliœmy
zakupiæ materia³y plastyczne do zajêæ i ufundo-
waæ nagrody dla uczestników projektu oraz bior¹-
cych udzia³ w konkursach. Równie¿ zapewnili-
œmy transport dla przedszkolaków na uroczyste
podsumowanie projektu.

Organizatorzy sk³adaj¹ serdecznie podziêko-
wania Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego,
za to bardzo wa¿ne dla nas wyró¿nienie. Uk³ony
kierowane s¹ równie¿ w stronê Fundacji RECAL,
która w³¹cza siê w akcjê zbierania puszek ju¿ od  3 lat.

Dzieciaki eko-logiczne

SzWSzWSzWSzWSzW

Pierwsza Olimpiada
Akademii SNS

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

Fot.:: FPS Brzeszcze

Poloniae: sponsor programu
Akademia SNS, prezes Fun-
dacji J&S Pro Bono Poloniae
- Ryszard Romanowski,
zastêpca prezesa Fundacji
J&S Pro Bono Poloniae -
Izabella Smo³okowska, ko-
ordynator programu Akade-
mia SNS - Magdalena Misz-
tal oraz przedstawiciele sa-
morz¹du lokalnego gminy
G³ucho³azy: zastêpca bur-
mistrza - Roman Sambor,
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej - Anatol Buka³a,
przedstawiciel Starostwa Powiatowego - Jerzy
Dunaj. Po przemówieniach goœci nast¹pi³a prezenta-
cja poszczególnych œwietlic, pokaz capoeira grupy
Porto De Minas oraz wystêp grupy Cheerleaders.
Wieczorem odby³a siê dyskoteka integracyjna.

20 czerwca odby³a siê czêœæ programowa Olim-
piady, w trakcie której dzieci mog³y zaprezento-
waæ swoje umiejêtnoœci w trzech dziedzinach:
Sportu (pi³ka no¿na, siatkówka, koszykówka,
wyœcigi rzêdów, gra w 2 ognie), Nauki (quiz, ka-
lambury, gry i zabawy edukacyjne, zagadki), Sztuki
(teatr antyczny, tworzenie hymnu Olimpiady oraz
wspólnego obrazu „Tajemniczy Ogród’’).

Na zakoñczenie ka¿dy uczestnik otrzyma³
pami¹tkowy medal, a ka¿da ze œwietlic Puchar
I Olimpiady Akademii SNS przekazany przez
prezesa Fundacji J&S Pro Bono Poloniae  Ry-
szarda Romanowskiego oraz puchar „Burmi-
strza G³ucho³az” przekazany  przez burmistrza
Edwarda Szupryczyñskiego.

Wydarzeniu towarzyszy³y mocne wra¿e-
nia, przyjazna atmosfera i dobra zabawa. Za-
praszamy do wspólnej zabawy kolejne dzieci
od nowego roku szkolnego.

Uczestnicy I Olimpiady Akademii SNS

Laureaci konkursów i uczestnicy projektu otrzymali rzeczowe upominki
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Programy
Domów Ludowych
i œwietlic OK

B ó rB ó rB ó rB ó rB ó r

11.07 Wakacyjny festyn - zapra-
sza OSP Bór.

25.07 Wycieczka do Piekar Ślą-
skich i Tarnowskich Gór - zaprasza Klub
Emerytów i Seniorów

03.08-13.08 Zielone Wakacje z Do-
mem Ludowym. W programie m.in.:
wyjazd na basen odkryty do Czecho-
wic-Dziedzic, do Minizoo i Wioski In-
diańskiej w Inwałdzie, Chlebowej Cha-
ty w Górkach Małych (warsztaty pie-
czenia chleba), Dinozatorlandu w Zato-
rze, spotkania integracyjne z kolegami
z placówek OK. Zapisy uczestników
oraz szczegóły w DL i na plakatach.

15.08 Biesiada Rodzinna - szcze-
góły na plakatach.

Z a s o l eZ a s o l eZ a s o l eZ a s o l eZ a s o l e

Wakacje ze świetlicą „Z przygodą na ty”
01.07 Wyjazd do Dinozatorlandu

w Zatorze.
02.07 Rozgrywki sportowe.
03.07 Wyjazd na odkrytą pływalnię

do Czechowic-Dziedzic
10.07 Ognisko i prażone.
15.07 Rozgrywki w siatkówkę.
16.07 Wycieczka rowerowa -

spotkanie międzyplacówkowe, zabawy
integracyjne oraz pieczone kiełbaski.

os. Paderewskiegoos. Paderewskiegoos. Paderewskiegoos. Paderewskiegoos. Paderewskiego

Świetlica w ramach „Kolorowych
wakacji” proponuje: gry i zabawy na
boiskach osiedlowych, spotkania
integracyjne z kolegami innych placówek,
wyjazd na kręgielnie i basen, biblioteczne
spotkanie z literaturą, wycieczki piesze
po naszych okolicach, wycieczki
autokarowe do Dinozatorlandu w Zatorze,
Gospodarstwa Agroturystycznego
„Kucyk” w Inwałdzie, wyjazd do Chlebowej
Chaty w Górkach Małych oraz Figloparku
w Bielsku-Białej.
Szczegóły na plakatach i świetlicy
osiedlowej.

W i l c z k o w i c eW i l c z k o w i c eW i l c z k o w i c eW i l c z k o w i c eW i l c z k o w i c e

01.07 Piesza wycieczka nad Sołę;
w razie niepogody zajęcia w świetlicy
(10.00).

02.07 Turniej Rycerski
w Wilczkowicach - zabawa tematyczna

V Festiwal Rock Reggae odbêdzie siê 28 i 29 sierpnia w Brzesz-
czach na stadionie KS „Górnik”. W ci¹gu minionych lat zagrali dla
nas czo³owi wykonawcy polskiej sceny rockowej i reggae.

Podczas pi¹tej - jubileuszowej edycji Rock Reggae Festiwal - wyst¹pi¹
gwiazdy, których szerzej nie trzeba chyba przedstawiaæ. I tak 29 sierpnia na
du¿ej scenie zaprezentuj¹ siê Strachy na Lachy, Indios Bravos oraz Lao Che.
Sk³ad du¿ej sceny uzupe³ni¹: Plebania, Jedyny Sensowny Wybór oraz Panna
Marzena i Bizony. Podobnie jak w ubieg³ym roku, dzia³aæ bêdzie ma³a scena,
na której zobaczymy i us³yszymy m.in. Pajujo, The Nuts, Krzyw¹ Alterna-
tywê, Volte Face. Oprócz tego do dyspozycji publicznoœci bêdzie tak¿e
scena soundsystemowa.

Dzieñ wczeœniej - 28 sierpnia - równie¿ na stadionie „Górnika” odbêdzie
siê III RRF Support - konkursowy przegl¹d m³odych kapel. Zwyciêzca
konkursu zagra na drugi dzieñ podczas festiwalu na ma³ej scenie oraz otrzy-
ma 10 godzin do dyspozycji w studio.

 Tegoroczny festiwal wsparty zosta³ przez Województwo Ma³opolskie
w ramach projektu „Ma³opolska - nasz Region - nasza szansa”. Wiêcej infor-
macji na www.rockreggae.pl

Program:
28.08.2009r. (stadion KS „Górnik”) godz. 17.00
III Przegl¹d Zespo³ów Muzycznych RRF SUPPORT

                  Brzeszcze 2009
29.08.2009r. - (stadion KS „Górnik”) godz. 15.00
V ROCK REGGAE FESTIVAL
Du¿a scena
15.30-16.20 The Nuts
16.40-17.30 Jedyny Sensowny Wybór
18.00-19.00 Plebania
19.45-21.00 Strachy na Lachy
21.45-23.00 Lao Che
23.45-1.00 Indios Bravos
Ma³a scena
16.20-17.00 Volte Face
17.30-18.15 Zwyciêzca przegl¹du
19.00-19.45 Panna Marzena i Bizony
21.00-21.45 Krzywa Alternatywa
23.00-23.45 Pajujo
Scena soundsystemowa
Start 18.00

Ponadto wiele atrakcji, stoiska wegetariañskie, ogródek piwny, namiot
stowarzyszenia Kurnik, w którym odbywaæ siê bêd¹ warsztaty i wyk³ady
poruszaj¹ce problematykê praw cz³owieka oraz zaprezentowana zostanie
wystawa artystyczna. Na miejscu bêdzie mo¿na zakupiæ koszulki pami¹t-
kowe w cenie 25 z³. Po zakoñczeniu festiwalu bêd¹ kursowa³y autobusy
w kierunku Oœwiêcimia i Pszczyny.

Cena biletu: 20 z³.; przedsprzeda¿ biletów prowadzona bêdzie w kasie
kina „Wis³a” i kasie basenu „pod Platanem” w Brzeszczach.

Pi¹ty Festiwal

z udzia łem kolegów ze Skidzinia
i Brzeszcz.

03.07  wyjazd na kąpielisko do
Czechowic-Dziedzic.

SkidziñSkidziñSkidziñSkidziñSkidziñ

01.07  „Tory przeszkód dla
„zmotoryzowanych”. Zapraszamy
w łaściciel i  rowerów, deskorolek,
łyżworolek, hulajnóg (10.00).

02.07 Turniej Rycerski
w Wilczkowicach - zabawa tematyczna
z udzia łem kolegów z Wilczkowic
i Brzeszcz (10.00).

03.07 Wyjazd na kąpielisko do
Czechowic-Dziedzic (10.00).

07.07 Wyjazd do Figloparku
w Bielsku-Białej (10.00).

-  W środy próby i  spotkania
okolicznościowe zespołu Skidzinianie
(18.00).

JawiszowiceJawiszowiceJawiszowiceJawiszowiceJawiszowice

01.07 Wycieczka autokarowa do
Parku Dinozaurów w Inwałdzie.

02.07 Wyjazd na basen.
03.07 ,,Pirackie wakacje” - zajęcia

w Bibliotece Publicznej w Jawiszowicach.
07.07 „Świat fantazji” - konkurs na

najciekawszą pracę z masy solnej
i plasteliny.

08.07 Zabawy z Klanzą.
09.07 „Zostań mistrzem” - krzyżówki,

rebusy, zagadki.
18.08 „Wesoło, zdrowo i sportowo”

- rozgrywki sportowe na boisku.
20.08 Zajęcia plastyczne w plenerze.
25.08 „Nasza okolica” - zabawa

w podchody.
28.08 „Pożegnanie wakacji” - gry,

zabawy, pieczone kiełbaski.

os. Szymanowskiegoos. Szymanowskiegoos. Szymanowskiegoos. Szymanowskiegoos. Szymanowskiego

01.07 Zajęcia ceramiczne.
02.07 Turniej rycerski.
03.07 Wyjazd na basen do Czechowic-

Dziedzic.
08.07 „Warzywne kwiaty” zajęcia

plastyczno-techniczne.
13.07 Zabawy z Klanzą, gry i zabawy

sportowe na świeżym powietrzu.
20.07 Wyjazd do gospodarstwa

agroturystycznego.
27.07 Wyjazd na kręgielnie.



24 Odg³osy Brzeszcz    lipiec/sierpieñ 2009

Nasze tematy

Dominik, Krzyœ, Kamila i Wiktoria Pi-
³atyk z Brzeszcz - to uzdolnione rodzeñstwo,
które kontynuuje piêkne, stare tradycje mu-
zyczne swojej rodziny. Graj¹c potrafi¹ zachwy-
ciæ muzyczn¹ wra¿liwoœci¹.

Krzysztof - gimnazjalista gra na
saksofonie, Dominik ucz¹cy siê w VI
klasie szko³y podstawowej - æwiczy na
waltorni. Najm³odsza: 8-letnia Kamila
gra na flecie poprzecznym, a 10-letnia
Wiktoria na klarnecie. Nad wszystkim
czuwa ojciec Jerzy, który jest mistrzem
basu i tenoru.

Krzyœ i Dominik cztery razy w ty-
godniu je¿d¿¹ do Pañstwowej Szko³y
Muzycznej im. K. Szymanowskiego
w Oœwiêcimiu. Wczeœniej æwiczyli
w Ognisku Muzycznym w Oœrodku
Kultury w Brzeszczcah. Obaj maj¹ na
swoim koncie wiele sukcesów - miêdzy
innym w Œl¹skich Konkursach Instrumen-
tów Dêtych, Ogólnopolskich i Makrore-
gionalnych Przes³uchaniach Instrumen-
tów Dêtych Drewnianych i Blaszanych
Szkó³ Muzycznych. W swoich teczkach
ch³opcy maj¹ równie¿ wyró¿nienia za
udzia³y w Konkursach M³odych Soli-
stów. - To dopiero pocz¹tek. Przed nimi
jeszcze wiele, wiele pracy - mówi ojciec
Jerzy, który wraz z Krzysiem gra w za-
k³adowej orkiestrze KWK Brzeszcze.

Pan Jerzy prowadzi równie¿ zespó³ muzycz-
ny oraz gra w Kapeli Pi³atyków. - Muzyka jest
w cz³owieku, instrument pomaga pokazaæ i wy-
dobyæ jej piêkno. Gra siê sposobem - opowiada
Jerzy Pi³atyk. I wyci¹ga bas. Dzieci z uwag¹ s³u-
chaj¹ gry ojca. Na pytanie o idoli Krzyœ i Dominik
uœmiechaj¹ siê. - To nasz tata - mówi¹ zgodnych
chórem.

Wszyscy æwicz¹ w domu. Œmiej¹ siê i ¿artuj¹,
¿e do ci¹g³ych g³oœnych dŸwiêków s¹ przyzwy-
czajeni. Gorzej z s¹siadami.

Nie s¹ zmêczeni, nie maj¹ doœæ - choæ czasem
¿mudne æwiczenia daj¹ siê we znaki.

Wspiera, mobilizuje, zawozi i przygotowuje
koszule na konkursy - mama Jolanta. Dba o wszyst-
ko. I choæ sama nie gra, to potrafi wychwyciæ fa³-
szywy dŸwiêk. - To nie jest ³atwe dzieciñstwo.
Ci¹g³e æwiczenia, wyjazdy. Ch³opcy ucz¹ siê ju¿
sami. Dziewczynki trzeba do æwiczeñ bardziej
zmotywowaæ (dziêki czemu w rodzinie Pilatyków
pojawi³ siê wymarzony przez Wiktoriê i Kamilê
pies). Dzieci chcia³yby tak od razu wszystko ju¿
umieæ. A ¿eby cokolwiek osi¹gn¹æ potrzeba dzien-
nie, co najmniej dwóch, trzech godzin pracy - mówi
mama Jolanta. I dodaje: Nie jest ³atwo, ale praca
dzieci przynosi efekty. Ma nadziejê, ¿e za kilka
lat ich praca i æwiczenia zaowocuj¹. Rodzice s¹
dumni ze swoich dzieci. S¹ dumni, ¿e kontynuuj¹
tradycje rodzinne.

W rodzinie Pi³atyków pocz¹tek wspólnemu
graniu da³ Jakub Pi³atyk urodzony w 1860 roku.
Na weselach przygrywa³ na harmonijce tzw. „gu-
zikówce”. Zna³ setki utworów, w których by³ au-
tentycznie rozmi³owany. Mi³oœæ do muzyki wpoi³
swoim czterem synom: Józefowi, Stanis³awowi,

„Litwo, ojczyzno moja” - s³owa wieszcza
Adama Mickiewicza pamiêta ka¿dy z nas od
dziecka. Lecz byæ na Litwie - niewielu siê uda-
³o. My te marzenia zrealizowaliœmy. My - tzn.
cz³onkowie Klubu Seniora w Zasolu wraz z grup¹
emerytów i rencistów z Wilczkowic.

Razem 49 osób wyruszy³o w piêkn¹ podró¿
autokarem naszej znajomej firmy „Mirko” z sa-
mym szefem za kierownic¹. Po drodze zwiedzili-
œmy Grunwald, Sanktuaria Maryjne: Gietrzwa³d,
Œwiêt¹ Lipkê, a¿ dotarliœmy na nocleg na kanale
augustowskim w Przewiêzi. Drugi dzieñ, to ju¿
zmiana pañstwa i Litwa przywita³a nas swoimi
rozleg³ymi krajobrazami.
Tam pierwsze kroki skie-
rowaliœmy do Troków,
pierwszej stolicy Litwy ze
swoimi Karaimami, charak-
terystycznymi zabudowa-
niami. Z Troków pojecha-
liœmy do Wilna, obecnej
stolicy, miasta pe³nego za-
bytków, cegie³ek polsko-
œci, œwiatowych s³aw kul-
turalno- naukowych. Pani
przewodnik z Wilna mó-
wi³a - z piêknym akcentem
wileñskim - po polsku.
Msza œwiêta przed obra-
zem Pani z Ostrej Bramy
i spacer po wileñskim
cmentarzu na Rosie umoc-

Walentemu i Wojciechowi. Warto wspomnieæ, ¿e
Walenty i Wojciech Pi³atyk nale¿eli w latach trzy-
dziestych ubieg³ego wieku do najlepszej orkiestry
dêtej na Œl¹sku prowadzonej przez Kiersteina. Obaj
z wielkim zami³owaniem grali na instrumentach
dêtych: Walenty na tubie, Wojciech na kornecie

Seniorzy na Litwie

Muzyka jest w cz³owieku

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

N £N £N £N £N £

ni³y w nas poczucie patriotyzmu. Popróbowali-
œmy litewskich potraw: cepeliny i kibiny - to ¿adna
dla nas tajemnica. W drodze powrotnej zwiedzili-
œmy Studzieniczn¹ - miejsce szlaku papieskiego,
twierdzê Osowiec, Tykocin (Synagoga, miejsce krê-
cenia filmu „U Pana Boga w ogródku” ). Po jed-
nej z kolacji nie oby³o siê równie¿ bez grilla i
piosenek, a do œpiewu przygrywa³o nam dwóch
akordeonistów.

By³o piêknie, ale cztery dni panie Marianie
Wójcik, prezesie naszego Klubu, to trochê krótko.
Prosimy o nastêpne wycieczki, ju¿ jesteœmy go-
towi, sprawni, zdyscyplinowani i ¿¹dni nowych
wra¿eñ.

Seniorzy przed kaplic¹ Matki Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie

i tenorze. Walenty Pi³atyk zapisywa³ ludowe pie-
œni, aby przekazaæ je swoim synom. Najwiêkszy
talent muzyczny odziedziczyli po ojcu w³aœnie
synowie Walentego Pi³atyka. Przez prawie dwa-
dzieœcia lat tworzyli s³ynn¹ w naszym regionie
kapelê. Grali w sk³adzie: Jan - akordeon, Stani-
s³aw - saksofon, Alojzy Durok - saksofon, Alojzy
Stania - tr¹bka, Franciszek Majnusz - perkusja.
Ojciec Walenty, choæ do¿y³ piêknego wieku - 93

lat, gdy skoczy³ 70. przesta³ graæ. Jed-
nak w rodzinie Pilatyków wzrasta³o
nowe pokolenie. Jan Pi³atyk mia³ czte-
rech synów, z których dwóch od naj-
m³odszych lat interesowa³o siê oj-
cowsk¹ pasj¹ - Andrzej i Józef. Starsi
- Stanis³aw i Sylwester pracowali w
rolnictwie.

Kapela Pilatyków znów od¿ywa.
Piêkne tradycje rodzinne kontynuuj¹
synowie Stanis³awa - Zbigniew i Je-
rzy. Zbigniew muzycznie przerós³ ojca
- ukoñczy³ szko³ê muzyczn¹ w Kato-
wicach, doskonali³ siê w Wroc³awiu.
Obecnie mieszka w Niemczech, gra na
koœcielnych organach. Jest ojcem
chrzestnym Dominika. Najm³odszy
syn Jana Pi³atyka - Jerzy opanowa³
bas i tenor. Wszystko wskazuje, ¿e
teraz jego uzdolnione dzieci bêd¹ ko-
lejnym muzykuj¹cym pokoleniem w
rodzie Pi³atyków.Od lewej: Jerzy Pi³atyk, syn Dominik i Krzysztof. Z przodu stoj¹: Kamilka

i Wiktoria
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Wakacje w gminie

Gminny Zarz¹d Edukacji w Brzeszczach za-
prasza dzieci w wieku 8-12 lat na pó³kolonie p³y-
wacko-jêzykowe

I TURNUS
13-24 lipca w Przedszkolu nr 1 „Pod Kaszta-

nami” w Brzeszczach; ul. Sienkiewicza 4
II TURNUS
3-14 sierpnia w Przedszkolu nr 2 z Oddzia³a-

mi Integracyjnymi „S³oneczko” w Brzeszczach;
ul. Narutowicza 6

Koszt uczestnictwa: 75 z³.
Zapisy: sekretariat Gminnego Zarz¹du Edu-

kacji w Brzeszczach, ul. Kosynierów 20 (by³y
Urz¹d Gminy).

Sztafeta kulturalna:
Malowaæ sztukê, lepiæ sztukê, uk³adaæ sztu-

kê…byæ artyst¹!
Tygodniowe warsztaty dla dzieci, które lubi¹

wszelkie dzia³ania plastyczne. W czasie zajêæ bê-
dziemy m.in. malowaæ, rysowaæ, lepiæ z gliny,
ozdabiaæ przedmioty technik¹ decoupege’u, two-
rzyæ bi¿uteriê, wykonywaæ elementy z masy pa-
pierowej.

I turnus 6-10 lipca, w godz.10.00-14.00
II turnus 20-24 lipca, w godz.10.00-14.00

Wiek: od 9 do 13 lat; op³ata: 25 z³; zapisy w pok.
nr 34 do 3 lipca.

Z teraŸniejszoœci w przesz³oœæ, czyli
poznajemy nasz region - warsztaty
etnograficzne.

Termin: 27-31 lipca
Wiek: 10-14 lat, iloœæ miejsc ograniczona; za-

pisy w dziale merytorycznym, pok. 34.
Podczas warsztatów uczestnicy poznaj¹ hi-

storiê i zwyczaje swojej miejscowoœci, poprzez
spotkania z ciekawymi osobami, zwiedzanie, za-
jêcia manualne i zabawê bêd¹ mogli pog³êbiæ wie-
dzê o swojej „ma³ej ojczyŸnie”. Swoj¹ pracê udo-
kumentuj¹ na zdjêciach, z nich potem stworzony
zostanie kalendarz na nowy rok. W programie:
spotkanie z zespo³em regionalnym, szlak archi-
tektury drewnianej, miejsca pamiêci, zajêcia ze
sztuki ludowej, wycieczka do Krakowa.

Biblioteka G³ówna Oœrodka Kultury
„Co w trawie piszczy...”
W dwa poniedzia³ki lipca: 6 i 20, w Bibliote-

ce G³ównej OK o godz. 10.00 pewne zwierzaki
maj¹ ochotê spotkaæ siê z Wami. Przedstawi¹ siê
przy pomocy wierszy Jana Brzechwy ze zbioru
pt. „Co w trawie piszczy”, by nastêpnie wzi¹æ
udzia³ w pokazie multimedialnym, gdzie m.in.:

- mrówki, pszczo³y opowiedz¹ o tym, jak
stworzy³y najbardziej wyspecjalizowane spo³e-
czeñstwa na Ziemi

- dowiemy siê czy rodzime paj¹ki s¹ groŸne,
czy s¹ paj¹ki ¿yj¹ce pod wod¹

- …a tak¿e co biedronka ma wspólnego z Bo¿¹
krówk¹

- poznamy równie¿ ¿abê, która zmienia swoje
barwy jak kameleon... oraz  raka „krawca” i „szewca”

Pszczo³om poœwiêcimy nieco wiêcej czasu.
Bêdziecie mogli zobaczyæ prawdziwe produkty
pszczele (wosk, propolis, py³ek), popróbowaæ
prawdziwego miodu, a tak¿e zobaczyæ narzêdzia
jakimi pos³uguj¹ siê pszczelarze.

Biblioteka Stra¿nica
„Zabawy z papierem”
Z czego mo¿na zrobiæ koszyk, wazony, fili-

¿anki? Czy mo¿na takie rzeczy zrobiæ z papieru,
w dodatku z papieru gazetowego? Przekonajcie
siê sami czy jest to mo¿liwe!

Biblioteka w Brzeszczach (Stra¿nica) za-
prasza dzieci w wieku 8-13 lat na wakacyjne
spotkania w bibliotece w dniach 21, 22, 23 lipca
o godz. 9.30.

Biblioteka w Jawiszowicach
„Pirackie wakacje”
Zapraszamy wszystkie dzieci na wakacyjn¹

przygodê: poszukiwanie zaginionego skarbu pira-
tów. Aby odnaleŸæ skarb trzeba rozwi¹zaæ trudne
zagadki, wykazaæ siê sprawnoœci¹ i refleksem.
Skarb jest tego wart! Na jego poszukiwania za-
praszamy 3 i 6 sierpnia (poniedzia³ek i czwar-
tek) o godz. 10.00.

Biblioteka w Zasolu
„Dragonaria czyli smocze wakacje”
Czy smoki to tylko z³e, brzydkie i przera¿a-

j¹ce potwory? A mo¿e istniej¹ te¿ dobre, pogod-
ne i uœmiechniête smoki? Tego i wielu innych rze-
czy o smokach dowiedz¹ siê uczestnicy smo-
czych wakacji organizowanych przez Bibliotekê
w Zasolu.

W trakcie spotkañ bêdziemy czytaæ i rozma-
wiaæ o smokach. Obejrzymy prezentacjê multi-
medialn¹ o „smoczej tematyce”. Stworzymy rów-
nie¿ w³asn¹ ksiêgê smoków.

Zajêcia zaplanowano na 9, 23 lipca oraz 27
sierpnia o godz. 16.00.

Zosta³y one przygotowane z myœl¹ o dzie-
ciach w wieku 6-10 lat, ale mile widziane bêd¹
równie¿ te starsze.

Wakacyjna oferta Oœrodka Kultury w Brzeszczach

Wakacyjne rozgrywki siatkówki
pla¿owej:

18 lipca, godz. 9.00 - boisko na os. Paderew-
skiego (przy ogródku „WARKA”)

29 sierpnia, godz. 9.00 - boisko w Brzesz-
czach na Borze (obok przedszkola)

Uczestnicy: dru¿yny 2 osobowe, bez ograni-
czeñ wiekowych.

Zapisy: w hali sportowej w Brzeszczach lub
w dniu zawodów do godz. 8.50

Wpisowe: brak. Organizator zapewnia ubez-
pieczenie NW oraz wodê mineraln¹.

Lato 2009 z Piwnic¹ Free Culture
Rusza projekt „O nowe miasto - nie bójmy siê

zwariowaæ” dofinansowany z Programu „M³odzie¿
w Dzia³aniu”. Skierowany jest do wszystkich ko-
chaj¹cych sztuki plastyczne oraz tych, którzy
mog¹ dopiero siê zakochaæ (czytaj wszystkich!)
i bêdzie obfitowa³ w wiele ciekawych i inspiruj¹-
cych dzia³añ.

1 lipca, godz. 18.00 - zapraszamy na pierw-
sze spotkanie informacyjne, na którym przedsta-
wimy cele projektu i konkretne dzia³ania. Na chêt-
nych czekaæ bêdzie mnóstwo wra¿eñ i poczêstunek.

2-4 lipca - wyjazd do Rycerki.
7 lipca-25 sierpnia - w ka¿dy wtorek zaplano-

waliœmy integracyjno - twórcze spotkania uczest-
ników projektu.

15 lipca-30 wrzeœnia - w ka¿d¹ œrodê zapla-
nowaliœmy cykl spotkañ edukacyjnych zakresu
wspó³czesnej sztuki, na których zaprosimy uzna-
nych w œrodowisku twórców.

18 lipca - wyjazd do Krakowa do Bunkra Sztuki.
Koszt w pe³ni pokryty z dotacji!

31 lipca - wyjazd do £odzi; zwiedzanie mu-
zeum sztuki na terenie Manufaktury £ódzkiej.
Koszt w pe³ni pokryty z dotacji!

12 sierpnia - obchody Miêdzynarodowego
Dnia M³odzie¿y.

22 sierpnia - wyjazd do Cieszyna; zwiedzanie
Zamku Sztuki i Przedsiêbiorczoœci. Koszt w pe³ni
pokryty z dotacji!

Klub Piwnica czynny od poniedzia³ku do pi¹t-
ku w godzinach 16.00 - 20.00

Pe³nomocnik Burmistrza ds. Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych  informuje, ¿e w ra-
mach programu profilaktycznego „Sport przeciw
uzale¿nieniom”, w okresie wakacji w czterech
szko³ach naszej gminy, w godzinach dopo³udnio-
wych, bêd¹ odbywaæ siê zajêcia sportowe dla dzieci
i m³odzie¿y wg harmonogramu:

22.06-03.07 Szko³a Podstawowa w Jawiszo-
wicach - zajêcia poprowadzi Renata Sikorska

06.07-17.07 Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach -
zajêcia poprowadzi Marcin Sikorski

20.07-31.07 Szko³a Podstawowa nr 2 - zajêcia
poprowadzi Rafa³ Przemyk

03.08-14.08 Szko³a Podstawowa w Skidziniu
- zajêcia poprowadzi Marek Szromba

Sportowe lato w hali sportowej:
Akcja skierowano do uczniów szkó³ podsta-

wowych, gimnazjów i szk. œrednich - wstêp wolny.
13 lipca - poniedzia³ek: turniej tenisa sto³owe-

go i badmintona - godz. 9.00
14 lipca - wtorek: gra „trójkami” - turniej stre-

etballa i siatkarskie mixty - 9.00
15 lipca - œroda: turniej koszykówki i wspi-

naczki ska³kowej - godz. 9.00
16 lipca - czwartek: turniej pi³ki no¿nej /4+1/,

tor sprawnoœciowy dla dzieci - godz. 9.00
17 lipca - pi¹tek: turniej pi³ki siatkowej - godz. 9.00.

Gminny Zarz¹d
Edukacji zaprasza

Sport przeciw
uzale¿nieniom
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Nasze sprawy

W tym roku ju¿ po raz drugi Samorz¹dy
Osiedlowe nr 4 i nr 7 zorganizowa³y wyciecz-
kê do Zakopanego.

27 czerwca grupa
50-osobowa w z prze-
wodnikiem zwiedzi³a
m.in. Dolinê Koœcie-
lisk¹, Bacówkê na Wy-
¿niej Kirze Miêtusiej,
Zbójnick¹ kapliczkê
oraz MroŸn¹ Jaskiniê.
To jednak nie wszyst-
ko. Nie mo¿na by³o
omin¹æ Hali Ornakow-
skiej, Krzeptówek
wraz z Sanktuarium
Matki Bo¿ej Fatim-
skiej, Wielkiej Krokwi,
a tak¿e Krupówek.

Potrawy z grilla ka¿demu smakuj¹, jed-
nak ich wykonanie mo¿e byæ niebezpieczne
dla kucharzy laików. Z mody wysz³y grille na
wêgiel drzewny. Dziœ zastêpuj¹ je nowocze-
sne - gazowe urz¹dzenia.

Nadesz³y wyczekiwane przez wszystkich
wakacje. Podczas letnich miesiêcy mi³o jest siê
spotkaæ z przyjació³mi „na grillu”. Taka forma
spêdzania czasu wolnego jest preferowana przez
wiêkszoœæ Polaków. Wycieczka na dzia³kê czy do
parku wydaje siê bardziej atrakcyjna, kiedy mo¿na
siê zrelaksowaæ i zjeœæ np. grillowan¹ kie³baskê.

Ludziom wydaje siê, ¿e taka przyjemnoœæ
jest w pe³ni bezpieczna. Niestety to nieprawda.
U¿ywaj¹c grilla nale¿y wczeœniej zapoznaæ siê
z instrukcj¹ obs³ugi butli gazowej. Nie ka¿dy to
robi dlatego podczas wakacji czêsto dochodzi
do wypadków - poparzeñ, których mo¿na by
³atwo unikn¹æ.

Porozmawialiœmy z Barbar¹ Cios z firmy
Gaspol, która da³a nam kilka wskazówek: - aby
grillowanie nie skoñczy³o siê dla nas Ÿle powin-
niœmy pamiêtaæ, przede wszystkim o tym, aby
butlê nape³niaæ tylko w przystosowanych do
tego miejscach, a nie np. na stacjach autogazu
czy w nielegalnych rozlewniach. Przy nape³nia-
niu gazem butla musi byæ poddana przegl¹dowi.
Nale¿y sprawdziæ szczelnoœæ zaworu, stan tech-
niczny i uszczelki w zaworze. Je¿eli coœ z wy-
¿ej wymienionych rzeczy jest uszkodzone, po-
winniœmy wymieniæ stary sprzêt na nowy. Kie-
dy mamy ju¿ nape³nion¹ i sprawdzon¹ butlê
musimy j¹ jeszcze bezpiecznie przetransporto-
waæ do domu. Trzeba pamiêtaæ, ¿e powinna byæ
ona przewo¿ona w pozycji stoj¹cej. Na koniec
pozostaje nam jej pod³¹czenie. Je¿eli nie jeste-
œmy pewni, jak to mamy wykonaæ, nale¿y po-
prosiæ kogoœ, kto nam pomo¿e lub wezwaæ prze-
szkolonego instalatora - radzi Cios.

S³oneczny dzieñ spêdzony wœród bliskich na
œwie¿ym powietrzu przy grillu na pewno popra-
wi nam humor. Pamiêtajmy zatem, aby zachowaæ
bezpieczeñstwo przygotowuj¹c potrawy - nie-
zale¿nie czy bêdziemy u¿ywaæ grilla elektrycz-
nego, gazowego czy na wêgiel drzewny. Wakacje
nale¿y spêdziæ bezpiecznie, a powy¿sze wska-
zówki powinny wszystkim to u³atwiæ.

Czas grillowania,
czasem niebezpiecznym

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

Poznaj¹ kraj

KGKGKGKGKG

Uczestnicy majowej wycieczki przed zespo³em pa³acowo-parkowym ksi¹¿¹t
Czartoryskich w Pu³awach

W minionym miesi¹cu mieszkañcy z samo-
rz¹dami nr 4 i nr 7 podczas dwudniowej wyciecz-
ki zwiedzali Pu³awy, Kazimierz Dolny oraz San-
domierz. We wrzeœniu bêd¹ mieæ okazjê pojechaæ
do Lichenia.

Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Brzeszczach zaprasza na
wycieczki:

22 lipca: Opole - Góra œw. Anny - To-
szek; wyjazd: godz. 5.00 sprzed Oœrodka
Kultury; koszt 35 z³. od osoby

26-27 sierpnia: Rzeszów - Przemyœl -
Kalwaria Pac³awska (nocleg) - Ustrzyki
Dolne - Solina - Lesko - Zagórze - Sanok;
wyjazd: godz. 4.30 sprzed Oœrodka Kultu-
ry; koszt 120 z³. od osoby

Nr kontaktowy: 511 212 924; zapisy
w ka¿dy poniedzia³ek od godz. 15.00 w sie-
dzibie Klubu (budynek Stra¿y Miejskiej).
Zapraszamy równie¿ osoby nie nale¿¹ce
do Klubu.

Informacja

25 czerwca og³oszony zosta³ w na-
szej gminie alarm przeciwpowodzio-
wy. Stan wody na rzece Wiœle wynosi³
w chwili podejmowania decyzji 693
cm (stan ostrzegawczy - 480 cm, stan
alarmowy - 630 cm).

Powo³any zosta³ równie¿ Gminny
Zespó³ Zarz¹dzania Kryzysowego. Naj-
gorsz¹ sytuacjê wywo³a³a ogromna na-
wa³nica, która nawiedzi³a nasz¹ gminê 28
czerwca. Podtopione zosta³y budynki
przy ulicy Polnej,  œw. Wojciecha i Klo-
nowej w Brzeszczach. W momencie na-
wa³nicy na ulicach pojawi³o siê nawet
do 60 cm wody. W wyniku intensyw-
nych opadów ucierpia³y równie¿ budyn-
ki na ul. Kolonia w Wilczkowicach. Na
terenie gminy wszystkie jednostki OSP
bra³y udzia³ w usuwaniu skutków lokal-
nych podtopieñ.

Lokalne podtopienia

Tu¿ przy granicy Brzeszcz z gmin¹ MiedŸna woda z Wis³y
wyst¹pi³a z koryta zalewaj¹c teren miêdzywala

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

W dniu 7 czerwca 2009 r. odszed³ do
Krainy Wiecznych £owów mój ukochany
brat Eugeniusz Wawro.

Cz³onkom Ko³a £owieckiego „Ryœ”
w Brzeszczach, myœliwym z terenu woje-
wództwa œl¹skiego i ma³opolskiego, ko-
legom i znajomym, którzy w dniu 14 czerw-
ca 2009 r. dziel¹c nasz smutek i ¿al tak
licznie towarzyszyli w Jego ostatniej dro-
dze, serdecznie dziêkujê.

Tadeusz Wawro z rodzin¹

PS.
Nie mogê tak samo podziêkowaæ leka-

rzom ze Szpitala Zakonu Bonifratrów w Kra-
kowie, którym obca jest zasada primum
non nocere.

PODZIÊKOWANIE
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Og³oszenia drobneOg³oszenia drobneOg³oszenia drobneOg³oszenia drobneOg³oszenia drobne
• Uwaga! Sklep Elektryczny „U Bąka” w Brzeszczach został przeniesiony do lokalu
obok supersamu. Zapraszamy; tel. 032 21 11 232.

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

• Sprzedam „Sklep wielobranżowy, Ryby, Artykuły spożywcze” w Brzeszczach,
ul. Nosala, pow. 76 m2; kontakt 509 284 281.

• Sprzedam działkę budowlaną (7,55 ara) w Brzeszczach przy ul. Mieszka I. Pełne
media w granicy; tel. 502 450 868.

• Sprzedam działki z przeznaczeniem pod budowę łączoną: mieszkalną i gospodarczą
przy ul. Turystycznej; tel. 032 21 11 647.

• Sprzedam mieszkanie 34 m2 na os. Szymanowskiego; tel. 692 464 435, 605 852 763.
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Sport

Trzecia edycja pi³karskiego Turnieju M³o-
dego Wiœlaka zgromadzi³a 114 dzieci. M³odzi
pi³karze rywalizowali 14 czerwca na stadionie
Górnika Brzeszcze.

Turniej otwiera³ obchody Dni Gminy Brzesz-
cze. Do tych zawodów, organizowanych przez fan
klub Wis³a Kraków  „Brzeszcze” i Oœrodek Kultu-
ry, przyst¹pi³o 12 tzw. „dzikich dru¿yn”. Rywa-
lizowa³y ze sob¹ dru¿yny z Brzeszcz, Jawiszowic,
Oœwiêcimia i Osieka. Rozgrywki przeprowadzono
w dwóch  kategoriach wiekowych: 10-13 i 14-16 lat.

Po fazie grupowej dru¿yn m³odszych rozegra-
no fina³ i mecz o 3. miejsce. Nie zabrak³o niespo-
dzianek. W finale sensacyjnie zwyciê¿y³a dru¿yna
„Lajt Sk³ad” wygrywaj¹c 2:1 z „LKS Brzezina
Osiek”. Po raz kolejny potwierdza to nieprzewi-
dywalnoœæ pi³ki no¿nej. W meczu o 3. miejsce triumfo-
wali zawodnicy „Nike Team” nad „18-1 FC Leszcze”.

W grupie starszej rywalizacja play-off rozpo-
czê³a siê od pó³fina³ów. Gra³y ze sob¹ „Unia-Afc
Galacticos” (1:0) i „Falcony-Wilki” (1:2). W finale
„Unia” pokona³a „Wilki” 2:0, a 3. miejsce zajê³a dru-

Sponsorami IV Turnieju M³odego Wiœlaka byli:
Combicol - Piotr Kolonko, Eupmora - Grzegorz Wnek, Wikkbud - Babiuch i ̄ mudka,

Jary, Krioni.pl - Pawe³ Bisaga, Bosch Sernice - Marcin Kozie³, Mechanika pojazdowa -
Tomasz Chrapek, Piotr Malcher, Auto Serwis - Zygmunt Krasoñ, PUH Mechanika Pojaz-
dowa - Piotr Piestrak, Janina Piestrak, PUH Hol-Tax - Grzegorz Kochman, Studio Abrys,
Handel Art. Przemys³owymi - Monika Rydz, sklep Majka, Geo-Bud - Zofia Pawela,
Us³ugi Kominiarskie - Jan Ko³odziejczyk,Auto-gaz - Nicieja, Auto-Szko³a - Marcin Nikiel,
Delicje - Mariusz Pawlusiak, PPHU „Wyrobek” - Marianna i Ryszard Wyrobek, Piotr
Pawlak, „Spo³em” PSS „Górnik” w Brzeszczach, KS Górnik Brzeszcze, Stona, Firma
ubezpieczeniowa - Tobiczyk, Mariusz Spytkowski.

20 i 21 czerwca odby³y siê w Tarnowie Mi-
strzostwa Polski Juniorów we wspinaczce spor-
towej . Nasz¹ gminê godnie reprezentowa³a do-
brze znana trójka wspinaczy: siostry Szymañ-
skie i Szymon Jakubowski.

Po eliminacjach zawodnicy zajmowali dosko-
na³e miejsca. Szymon by³ drugi, Ma³gosia - pierw-
sza i Marysia - druga. Fina³y niestety przynios³y
im rozczarowania. Szymon zakoñczy³ rywalizacjê
na pi¹tym miejscu w konkurencji prowadzenie, Gosia
na czwartym w konkurencjach w prowadzeniu i na
czas, Marysia jedyna utrzyma³a siê na podium
przegrywaj¹c o u³amki sekund tytu³ Mistrza Pol-
ski w konkurencji wspinania na czas i ostatecznie
zajê³a drugie miejsce.

W ostatnie dni maja przeprowadzono zawody
pierwszej edycji Pucharu Polski Juniorów w Ja-
strzêbiu Zdroju i Paw³owicach. Z tego startu Ma³-
gosia przywioz³a dwa medale: z³oto w konkurencji
na czas i srebro w prowadzeniu. Szymon by³ pi¹ty,
a Marysia siódma.

A¿ 114 m³odych pi³karzy rywalizowa³o podczas Turnieju M³odego
Wiœlaka na obiektach Górnika Brzeszcze
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¿yna „Falkony” zwyciê¿aj¹c w dramatycznej koñ-
cówce dru¿ynê „Afc Galacticos” 2:1.

M³odzi pi³karze rywalizuj¹cy na obiektach
Górnika po czêœci mogli poczuæ atmosferê panu-
j¹c¹ na stadionie Wis³y Kraków. Do Brzeszcz za-
wita³ Smok Wawelski - oficjalna maskotka krakow-
skiego klubu. Smok chêtnie pozowa³ do zdjêæ z dru-
¿ynami i zawodnikami.

Podczas turnieju rozdano indywidualne nagro-
dy: najlepszym strzelcem zosta³ Patryk Senkowski
z dru¿yny „Nike Team”. Otrzyma³ oryginaln¹ pi³-
kê firmy Umbro z autografami pi³karzy Wis³y. Naj-
m³odszy zawodnik zosta³ obdarowany koszulk¹
z podpisami krakowskich wiœlaków, a by³ nim Bar-
tek Firganek z dru¿yny „FC Leszcze”. Nagrodê po-
cieszenia za jedyn¹ bramkê strzelon¹ w ca³ym tur-
nieju, otrzyma³ Kamil Saduœ z „FC Leszcze”. By³
to samochód zdalnie sterowany, Citroen c4 ufundo-
wany przez firmê Krioni.pl Paw³a Bisa-
gi. Za najlepszego gracza fina³u grupy star-
szej uznano Bart³omieja £acha, który bê-
dzie cieszy³ siê koszulk¹ propaguj¹c¹ ha-
s³o „nie palê”, z podpisami niepal¹cych
zawodników Wis³y.

Wszyscy uczestnicy turnieju losowali dla sie-
bie pami¹tki klubowe: szaliki, czapki, breloczki,
opaski, kubki, kalendarze, plakaty. Ka¿de dziecko
dosta³o pami¹tkow¹ smycz z turnieju. Organizato-
rzy nie zapomnieli o posi³ku. Zmêczeni zawodnicy
posilili siê kie³bask¹ z grilla. Brzeszczañski fan klub
po raz kolejny udowodni³, ¿e kibic pi³karski potrafi
zdobyæ siê na pozytywne dzia³ania równie¿ poza
stadionem swojego ukochanego klubu. Dla dzieci
i m³odzie¿y to kolejna szansa na szlifowanie pi³kar-
skich umiejêtnoœci oraz zaprezentowanie swojego
talentu.

Organizatorzy ju¿ myœlami wybiegaj¹ w przy-
sz³y rok. Ale zanim to siê stanie, mocno dziêkuj¹
sponsorom, którzy pomogli zorganizowaæ impre-
zê. Ka¿da nagroda wywo³a³a radoœæ i uœmiech ob-
darowanego dziecka.

Po czterech sezonach, a wiêc od samego po-
cz¹tku utworzenia rozgrywek, pi³karze Górni-
ka Brzeszcze  ¿egnaj¹ siê z  V-t¹ lig¹ krakow-
sko-wadowick¹. Podopieczni Rafa³a Przemyka
przegrali wszystkie czerwcowe mecze i zajêli
16. - ostatnie miejsce w lidze.

W czerwcu, brzeszczanie przegrali odpowied-
nio ze Skawink¹ Skawina, LKS-em Œledziejowice,
Spójni¹ Osiek-Zimnodó³ i z Niw¹ Nowa Wieœ. Naj-
bardziej dotkliw¹ pora¿k¹ by³a ta ze Œledziejowica-
mi. Rywale wypunktowali Górnika strzelaj¹c mu
a¿ siedem goli. Ten pogrom najlepiej oddaje posta-
wê naszych pi³karzy w tym sezonie, którzy byli
bezradni wobec wiêkszoœci dru¿yn w stawce. Gór-
nicy przegrali a¿ 22 spotkania, zremisowali i  zwy-
ciê¿ali zaledwie czterokrotnie. Aby unikn¹æ spadku
musieliby podwoiæ iloœæ zdobytych punktów. Prze-
rwa wakacyjna bêdzie najlepszym momentem na
zastanowienie siê co dalej. Bo jak mówi¹ zawodni-
cy: „Nikt dzisiaj nie wie, jaka bêdzie nasza przy-
sz³oœæ”. Nam kibicom pozostaje liczyæ, ¿e Górnik
przetrwa i szybko wróci do V-tej ligi.

W zupe³nie innych nastrojach sezon zakoñczyli
pi³karze LKS-u Jawiszowice, którzy zajêli dobre,
szóste miejsce w oœwiêcimskiej A klasie. W ostatnim
meczu sezonu, z wiceliderem Brzezin¹ Osiek jawi-
szowianie zaprezentowali siê z niez³ej strony. Mecz
sta³ na wysokim poziomie i do koñca nie by³o wiado-
mo jakim zakoñczy siê rezultatem. Ostatecznie jawi-
szowianie przegrali 2:3, choæ mieli kilka szans na
zdobycie kolejnych goli i sprawienie niespodzianki.

Pozostali nasi przedstawiciele w oœwiêcimskiej
A klasie, LKS Skidziñ i LKS Przecieszyn zajêli od-
powiednio dziewi¹te i dwunaste miejsce.

Turniej M³odego Wiœlaka

Klub Sportowy „Górnik” Brzeszcze zwraca
siê z podziêkowaniem do Barbary Chrz¹szcz, Pe³-
nomocnika ds. Rozwi¹zywania Problemów Alko-
holowych za dofinansowanie dzia³alnoœci szkole-
niowej m³odzie¿y naszej gminy. Dziêki dofinan-
sowaniu Klub pokry³ koszty wynajmu hali i zaku-
pu nagród indywidualnych i zespo³owych w posta-
ci sprzêtu sportowego.

Wyrazy podziêkowania dla komendanta Stra-
¿y Miejskiej - fundatora pucharu dla szkó³ pod-

Rozpoczê³y siê wakacje. Wszystkim dzieciom
¿yczymy udanego odpoczynku, dni pe³nych przy-
gód i powrotu do mistrzowskiej formy. Nocami ca³a
sekcja Uczniowskiego Klubu Sportowego bêdzie
œni³a o rozbudowie naszej œcianki w brzeszczañ-
skiej hali sportowej. Przy obiektach, gdzie rozgry-
wane s¹ zawody rangi pucharowej wygl¹da ona jak
œcianka rozgrzewkowa.

Za pomoc w rozwijaniu talentów dzieci sekcji
wspinaczkowej dziêkujemy dyrektor OK Ma³go-
rzacie Wójcik i firmie „Everest”.
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stawowych, dla komendanta Policji - fundatora
pucharu dla gimnazjalistów, dla Burmistrz
Brzeszcz za ufundowanie pucharu dla szkó³
œrednich.

Klub dziêkuje równie¿ dyrektorom wszyst-
kich szkó³ za wspó³pracê. Szczególne podziê-
kowania sk³adamy dyrektorom Szko³y Podsta-
wowej nr 2, Gimnazjum nr 2, Powiatowego Ze-
spo³owi Nr 6 w Brzeszczach za udostêpnienie
sal gimnastycznych dla m³odzie¿y na zajêcia
szkoleniowe.

Klub Sportowy

Marysiê Szymañsk¹ (pierwsza z lewej) u³amki sekund
dzieli³y od tytu³u Mistrza Polski we wspinaniu na czas

R. SzymañskiR. SzymañskiR. SzymañskiR. SzymañskiR. Szymañski

Mistrzostwa Polski
Juniorów

Co Teraz?
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