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Trasą Gminnego Rodzinnego
Rajdu Rowerowego podążał
peleton żółtych koszulek. Na
stadion zjechali motocykliści
i zespół Zakopower, w parku
biesiadowali miłośnicy romskich
melodii. Do Ośrodka Kultury na
specjalną akcję oddawania krwi
zapraszali krwiodawcy, a na
Pikniku Organizacji Pozarządo-
wych reanimowano społeczną
aktywność. A to wszystko działo
się w ramach XII Dni Gminy
Brzeszcze.

Na starcie szóstego już Rajdu Rowerowe-
go stanęło tym razem około 1200 rowerzy-
stów. To więcej niż w roku ubiegłym, mimo
że w tym samym dniu w dwóch innych miej-
scowościach w powiecie - Oświęcimiu i Osie-
ku również zorganizowano rajdy rowerowe.

W Brzeszczach 23 czerwca jechały całe ro-
dziny. Pedałowali młodzi i starzy, znajomi
sprzed lat i ci, którzy znajomymi zostali dwa,
trzy i pięć lat temu, kiedy to spotkali się na

rajdach. Pojawiło się też
sporo nowych twarzy. Ci
zaś, którzy przyszli na żółty
peleton tylko popatrzeć,
zapowiadali udział od przy-
szłego roku. W trasę rajdu
wybrali się rowerzyści ze
stowarzyszenia „Cyklista”
z Przecieszyna z prezesem
Jerzym Borowczykiem.
Przyjechali też do Brzeszcz
cykliści z Żor i Tychów.
Z prawie 26-kilometrową
trasą całkiem nieźle radziły
sobie maluchy - te większe.
Te mniejsze zaś drogę po-
konywały w siodełkach, a
nawet w specjalnych po-

wozach doczepionych do roweru mamy albo taty.
Tradycją już jest, że rajd rozpoczyna się w par-

ku miejskim w Brzeszczach. Stamtąd - w tym roku
- rowerzyści udali się ul. Lipową w stronę starych
Brzeszcz, osiedla Fińskich Domków i ul. Białą do-
tarli do Łęckiej, by poznać trochę zakątków w Ja-
wiszowicach i sołectwach wschodnich naszej gmi-
ny. Zielonymi duktami przemierzali tereny wokół
stawów wędkarskich w Wilczkowicach. Przez Sie-
dliska dotarli do Boru i stawów na Nazieleńcach.
Dalej już ul. Kolejową i Przemysłową kierowali się
do mety na stadionie KS Górnik. Tam na każdego
uczestnika czekała ciepła kiełbaska i coś do picia.

VI Rodzinny Rajd Rowerowy zakończył się wrę-
czeniem nagród w tradycyjnych już konkuren-
cjach. Tytuł najmłodszego uczestnika rajdu przy-
znano 9-miesięcznej Gabrysi Kaczmarskiej z
Brzeszcz, zaś najmłodszego uczestnika, który sa-
modzielnie przejechał trasę 5-letniej Edycie No-
wotarskiej. Dziewczynki w nagrodę otrzymały małe
rowerki ufundowane przez ING Bank Śląski i Ośro-
dek Kultury. W konkurencji na najstarszego za-
wodnika zwyciężył 82-letni brzeszczanin Stanisław
Gawlik. W prezencie otrzymał turystyczną walizkę.
Konkurencję na małżeństwo z najwyższą sumą
wieku (142 lata) wygrali państwo Genowefa i Eu-
geniusz Kózkowie. Najmłodszym małżeństwem na
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Święto gminy

Koncertu zespołu Zakopower słuchały całe rodziny.Koncertu zespołu Zakopower słuchały całe rodziny.Koncertu zespołu Zakopower słuchały całe rodziny.Koncertu zespołu Zakopower słuchały całe rodziny.Koncertu zespołu Zakopower słuchały całe rodziny.

Początkiem czerwca w Urzędzie
Gminy w Brzeszczach odbyło się
spotkanie konsultacyjne
w sprawie przebiegu planowanej
drogi S1. Nieoczekiwanie wariant
IV przebiegu trasy S1 oprotesto-
wali przedstawiciele Centrum
Wydobywczego „Wschód”
Kompanii Węglowej, w skład
którego wchodzi KWK „Brzeszcze”.
Str. 3.

Kompania
Węglowa mówi nie

Waży się przyszłość straganów
przy ul. Ofiar Oświęcimia i Nosala
(obok „Supersamu”). Albo
zostaną zlikwidowane, albo
powstanie tam legalne targowisko.
Decyzję podejmą radni i burmistrz.
Str. 7.

Komu przeszkadzają
stragany?

Podwójny jubileusz 16 czerwca
świętowano w Zasolu. 25-lecie
obchodziła kapela „Zasolanie”,
skromniejszą rocznicę, bo 5 lat
działania zespół regionalny
„Paświszczanie”.   Str. 9.

Rozweselają serca

Mieszkańcy Zasola ciągle walczą
o miejscowy Wiejski Ośrodek
Zdrowia. Dyrektor NZOZ „Vita”
Marek Szczepanek zrezygnował już
z prowadzenia poradni dla dzieci.
Odpowiedź na to czy, lub jak długo
jeszcze w Zasolu przyjmował będzie
lekarz ogólny zawisła w próżni.
Str. 7.

Co dalej
z ośrodkiem zdrowia?
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Jak co roku o tej porze rozpo-
czynają się wakacje. Zakończony
rok szkolny nie był zwyczajnym.
Minął pod znakiem tzw. amnestii
maturalnej, rządowego programu
„Zero tolerancji dla przemocy w
szkole”, zapowiedzi wprowadzenia
jednolitych strojów szkolnych, dys-
kusji na temat kanonu lektur szkol-
nych oraz protestów nauczycieli.
Ministerstwo Edukacji Narodowej
zaproponowało bardzo dużo róż-
nych inicjatyw. Jednak wiele z nich
było na tyle kontrowersyjnych, że
do akcji i protestów ruszyła sama
młodzież szkolna. Niektóre rozwią-
zania zostały odrzucone przez Try-
bunał Konstytucyjny, jak np. amne-
stia maturalna.

W każdym razie jedno jest pew-
ne - od września 2007 roku dzieci i
młodzież ze szkół podstawowych i
gimnazjalnych pójdą do szkoły w
ujednoliconych strojach. W zależ-
ności od postanowień szkół śred-
nich czeka to również niektórych li-
cealistów. Pomysł z mundurkami ma
na celu, jak mówi sam autor, wpro-
wadzenie ładu i porządku do szkół.
Ma również skończyć rewię mody,
która dawała o sobie znać przez
ostatnie lata, a co powodowało, że
biedniejsi uczniowie czuli się gorsi.
To część programu „Zero tolerancji
dla przemocy w szkole”. Cel jest
słuszny, bo przecież nikt o zdrowym
umyśle nie będzie chciał, by w szkole
młodzież pozwalała sobie na
wszystko. Ale czy środki są adekwat-
ne? Tu oczywiście zaczyna się spór.
Monitoring w szkołach, filtry w
komputerach, trójki szkolne i mun-
durki. To odbieranie kawałek po
kawałku swobód wypracowanych
przez demokrację. Przeciwnicy mo-
nitoringu mają obawy, że przenie-
sie on agresywne zachowania w

inne miejsca, gdzie już nikt nie bę-
dzie miał możliwości ingerencji.
Filtry w komputerach mają unie-
możliwić dostęp do treści, które sta-
nowią zagrożenie dla prawidłowe-
go rozwoju psychicznego uczniów.
Częściowa cenzura Internetu wyda-
je się słuszna. Każdy użytkownik
Internetu zgodzi się, że strony o te-
matyce pornograficznej czy nawo-
łujące do przemocy zalewają świa-
tową sieć. Jedno z pozoru niewinne
słowo wpisane w popularną prze-
glądarkę i mamy wysyp stron por-
nograficznych. Jest to plaga, z którą
w szkołach nie da się walczyć bez
odpowiednich programów filtrują-
cych. Tylko czemu lista słów bloko-
wanych budzi zastrzeżenia? Dlacze-
go blokowane są wszystkie blogi?
Przecież niektóre są bardzo poży-
teczne, blogują znani pisarze, redak-
torzy, politycy. Inna sprawa, że pro-
gramy te w swej niedoskonałości
przepuszczają to, czego miały nie
przepuszczać, za to blokują rzeczy
niegroźne. Osławiony program „Be-
niamin” bez problemu pozwalał
swego czasu wchodzić na strony o
treściach faszystowskich czy anty-
semickich nie wpuszczając przy tym
na stronę kampanii „Dziecko w sie-
ci”, która to kampania ma właśnie
ograniczać zagrożenia płynące z In-
ternetu w stronę dziecka.

W końcu zostaje sprawa, która
wywołała wśród uczniów chyba
największą niechęć. Mundurki.
Dyskusje na ten temat odbywały
się w mediach, w szkołach i wśród
samych beneficjentów pomysłu.
Ja sam miałem jeszcze okazję w
pierwszych klasach szkoły podsta-
wowej chodzić umundurowany
do szkoły. Dla nas jednak było to
naturalne, nie było innej opcji. Nie
pamiętam, by ktokolwiek z tego

powodu był nieszczęśliwy, a jed-
nak „uwolnienie” naszych strojów
uszczęśliwiło nas. Gdybym dziś
uczęszczał do szkoły, trudno by-
łoby mi się pogodzić z uniformi-
zacją stroju. To już nie te czasy.
Słuszność wprowadzenia mun-
durków jest między innymi argu-
mentowana tym, że skończy się
rewia mody, zakryte zostaną nie-
równości ekonomiczne wśród
uczniów. Moim skromnym zda-
niem argument jest mocno chy-
biony. W czasach gadżetomanii,
telefonów komórkowych i innych
cudów techniki trudno jest samym
strojem ukryć te nierówności.
Uczniowie znajdą wiele sposo-
bów na podkreślanie swojej indy-
widualności, inności czy choćby
zamożności. Ujednolicone ubrania
nie mają szans pomóc w tym mło-
dzieńczym wyścigu szczurów. W
dodatku w jednej ze szkół w Pol-
sce, dokładnie w Koniewie, rodzi-
ce dostali wybór: mundurek szkol-
ny w wersji „lux” za 163 zł i zestaw
„bida” za 65 zł. A ile jest jeszcze
takich szkół? Poza tym taki mun-
durek to kolejny spory wydatek w

niejednym budżecie domowym.
Istnieje pomysł by rodziny, w któ-
rych dochód nie przekracza 351 zł
na jedną osobę, dostały jednora-
zową dotację w wysokości 50 zł
na zakup stroju. Czyż nie jest to
kolejny nieuzasadniony wydatek
z dziurawego budżetu państwa?

Do mnie mocno przemawia
inny argument przeciwko umun-
durowaniu, który uprzytomnił mi
ktoś dla mnie ważny. Wychowu-
jąc dziecko, rodzic stara się stwo-
rzyć atmosferę szacunku, partner-
stwa i podmiotowości. W wieku
przedszkolnym jeszcze może po-
zwalać mu na współdecydowanie
o tym, w co się ubierze do przed-
szkola. Jednak już w momencie
rozpoczęcia edukacji szkolnej
rodzice muszą wytłumaczyć dziec-
ku, że niestety do szkoły ma obo-
wiązek codziennie iść w tym wła-
śnie stroju. Czy to zrozumie? Czy
budowane do tej pory zaufanie
nie zostanie nadwyrężone? Pozo-
stawiam to do indywidualnej oce-
ny. A tymczasem cieszmy się wa-
kacjami.

Piotr Kruszyński

Nadzwyczajny rok szkolny

XIII LIPCOWE NIEDZIELE
ORGANOWE 2007
Parafia Matki Bożej Bolesnej w
Jawiszowicach-Osiedlu zapra-
sza na XIII Lipcowe Niedziele
Organowe 2007
Program:
•1 lipca, godz.19.00
Wykonawca: Leszek Werner (Kraków) - organy
•8 lipca, godz.19.00
Wykonawcy: Rikke Moller Kursch (Dania) - organy, Jan Mę-
drala (Kraków) - kontratenor - śpiew
•15 lipca, godz. 19.00
Wykonawca: Błażej Musiałczyk (Gdańsk) - organy
•22 lipca, godz.19.00
Wykonawcy: Waldemar Krawiec (Zabrze) - organy, Marcin
Ciszewski (Gdańsk) - kontratenor i śpiew
Organizator: Parafia Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach-
Osiedlu. Współorganizatorzy i sponsorzy: Starostwo Oświę-
cimskie, Urząd Gminy Brzeszcze, KWK „Brzeszcze”.
Kierownik artystyczny: Ewa Bąk.
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Aktualności

Ogłoszenia drobne

Początkiem czerwca w Urzędzie
Gminy w Brzeszczach odbyło się
spotkanie konsultacyjne w sprawie
przebiegu planowanej drogi S1.
Nieoczekiwanie wariant IV przebie-
gu trasy S1 oprotestowali przed-
stawiciele Centrum Wydobywcze-
go „Wschód” Kompanii Węglowej,
w skład którego wchodzi KWK
„Brzeszcze”.

Tym samym Kompania Węglowa
została nieoczekiwanym sojuszni-
kiem ekologów, którzy nie zgadzają
się na wariant IV, bo przebiega przez
część Nazieleniec (obszar ujęty w
programie Natura 2000). Argumen-
ty władz Kompanii są jednak zgoła
inne. Przedstawiciele Centrum Wy-
dobywczego „Wschód” twierdzą, że
wybór wariantu IV znacząco ograni-
czy możliwości wydobywcze kopal-
ni, która w tym obszarze ma zapla-
nowany fedrunek. Wymagałoby to
również dodatkowych nakładów na
zabezpieczenia, by zapobiec osiada-
niu gruntów. Dlatego optują za wa-
riantem V, zakładającym przebieg
drogi S1 po śląskiej stronie Wisły.

- Nie ukrywamy, że jest to dla
nas najmniej korzystne rozwiązanie,
a i gmina Miedźna oprotestowała
ten wariant, jako pociągający za
sobą konieczność dużych wyburzeń
- mówi burmistrz Brzeszcz, Teresa
Jankowska.

W spotkaniu wzięli też udział
wojewoda Małopolski Rafał Rostec-
ki, pracownicy wydziału ochrony śro-
dowiska Urzędu Wojewódzkiego
oraz burmistrzowie okolicznych
gmin, przez które ma przebiegać dro-
ga S1. Głównym celem spotkania było
zapoznanie się wojewody ze stano-
wiskiem samorządów w sprawie

ustalenia ostatecznej wersji prze-
biegu drogi. Samorządowcy gmin
powiatu oświęcimskiego jednogło-
śnie opowiedzieli się po stronie
wariantu IV, zakładającego przejście
drogi S1 przez Bagno, Piaski i Nazie-
leńce w Brzeszczach.

- Tereny pod trasę S1 w przebie-
gu bardzo zbliżonym do wariantu IV
zostały zabezpieczone w planie za-
gospodarowania przestrzennego
naszej gminy już kilka lat temu. W
trakcie uchwalania planu prowadzo-
no uzgodnienia z Urzędem Górni-
czym i wówczas nikt nie wniósł za-
strzeżeń do przebiegu drogi - dziwi
się burmistrz Teresa Jankowska. -
Gdyby wówczas poważnie potrak-
towano zapisy planu zagospodaro-
wania przestrzennego, kopalnia
mogła w inny sposób zaplanować
wydobycie. Poza tym przekonujemy
przedstawicieli Centrum Wydobyw-
czego „Wschód”, że droga przecho-
dząc przez tereny górnicze, również
dla kopalni będzie miała ogromną
wartość logistyczną.

Efektem dyskusji w brzeszczań-
skim magistracie będzie spotkanie
przedstawicieli wydziałów ochrony
środowiska urzędów wojewódzkich
Małopolski oraz Śląska w celu wy-
pracowania opinii środowiskowej. Na
podstawie tego dokumentu wojewo-
da wyda decyzję środowiskową, któ-
ra ostatecznie zostanie przedłożona
ministrowi. Podczas spotkania w
Brzeszczach ustalono też, że Centrum
Wydobywcze „Wschód” Kompanii
Węglowej oraz Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad opracują
wskazania inżynierskie dotyczące
odcinków S1 przebiegających przez
tereny górnicze.

JaBi

Kompania Węglowa mówi nie
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Gmina Brzeszcze w drodze da-
rowizny nabyła nieruchomość po-
łożoną w Przecieszynie. Transakcja
ta nie wszystkim radnym się
spodobała.

Nieruchomość o powierzchni
ponad 500 m2, zabudowana budyn-
kiem mieszkalnym, położona jest przy
ul. Orzeszkowej.

- Jej właścicielką była starsza
kobieta, która nie mieszka już w
gminie Brzeszcze, dlatego poprosiła
nas o przejęcie nieruchomości -
mówi burmistrz Teresa Jankowska.
- Budynek jest bardzo zdegradowa-
ny, od wielu lat nikt tam nie miesz-
ka. Dom, do którego można wejść o

każdej porze dnia i nocy, stwarza
bardzo duże zagrożenie. Uważa-
my, że trzeba go rozebrać i wtedy
powstanie niezabudowana dział-
ka, której część chcemy wydzielić
na poprawienie komunikacji po-
między ul. Długą i Orzeszkowej.
Natomiast zbędną część działki
najprawdopodobniej sprzedamy.

Radni, którzy byli przeciwni
podjęciu przedmiotowej
uchwały argumentowali,
że Gmina poniesie spore
koszty związane z roz-
biórką obiektu i wywozem
gruzu.

- Za publiczne pienią-
dze rozwiązujemy pry-
watne problemy. Do dziś
nie wiemy ile tak napraw-

dę wydamy pieniędzy na wyburze-
nie tego obiektu - twierdzi radny
Wiesław Albin. - Przejmowanie
tego typu obiektów w naszej gmi-
nie jest wyrywkowe i przypadko-
we. Mogę wymienić kilka zniszczo-
nych obiektów, które od lat czekają
na rozbiórkę.                                     jack

Zburzą opuszczony dom

Końcem lipca zakończy się roz-
poczęty w ubiegłym roku remont bu-
dynku przy ul. Kościuszki, w którym
powstają mieszkania socjalne. W 11
pokojach zamieszka 28 lokatorów. W
grudniu powiększy się też o 3 lokale
gminna baza mieszkań komunalnych.

Jak do tej pory gmina nie dyspo-
nuje żadnymi mieszkaniami socjal-
nymi. Nałożony na Urząd obowiązek
zapewnienia lokali zastępczych eks-
mitowanym mieszkańcom na tere-
nie gminy realizowany jest poprzez
wypłatę rekompensat odszkodowaw-
czych właścicielom mieszkań (spółkom
mieszkaniowym), które ponoszą stra-
ty w związku z zajmowaniem lokali
przez osoby eksmitowane. Ten stan
rzeczy zmieni się końcem lipca. Na

wtedy zaplanowane jest bowiem
zakończenie inwestycji przy ul. Ko-
ściuszki, która kosztowała prawie
725 tys. zł. Wykonawcą robót jest
Przedsiębiorstwo Budowlano-Usłu-
gowe „Elbud” z Brzeszcz.

- W budynku, w trzech niezależ-
nych segmentach powstanie 11 po-
koi - mówi Marek Woszczyna z Wy-
działu Inwestycji Urzędu Gminy. - W
każdym segmencie do dyspozycji lo-

katorów będzie wspólna kuch-
nia i wspólny węzeł sanitarny.
Obecnie trwają prace wykoń-
czeniowe, zagospodarowywa-
ny jest teren wokół obiektu.

Jeszcze w tym roku po-
większyć ma się również gmin-
na baza mieszkań komunal-
nych. W budynku po starej

szkole przy ul. Kostka Jagiełły w Za-
solu według projektu powstaną trzy
mieszkania. W budżecie na tę inwe-
stycję zabezpieczono 480 tys. zł. W
drodze przetargu wyłoniono już wy-
konawcę zadania. Jest to Firma Han-
dlowo-Usługowo-Remontowa
„Energo-Instal” z Przecieszyna. 3 lip-
ca przekazano jej teren budowy. Na
15 grudnia planowane jest zakoń-
czenie robót.

EP

•Krzyżowa k. Korbielowa - kwatery prywatne, obiady domowe - TANIO; tel. 033
860 08 39, kom. 601 300 753.
•Kupię lub wynajmę mieszkanie 2- lub 3-pokojowe; tel. 517 320 121.
•Zatrudnię emeryta, rencistę; tel. 507 044 235.
•NAGROBKI - tanio, solidnie - długoletnia gwarancja. Raty nieoprocentowane;
Zbigniew Kasperczyk, Polanka Wielka ul. Południowa 132; tel. 033 845-80-14,
509 327 258.
•Sprzedam łóżko pielęgnacyjne, regulowane i wózek inwalidzki; tel. 693 771 003.
•Oddam w najem M-4 na okres od lipca 2007 r. do marca 2008 r.; tel.
506 989 625.
•Sprzedam kawalerkę, tel. 032 216 71 62.

Kończą
mieszkania
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Gminy obsługiwane przez Re-
jonowe Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Tychach po-
stanowiły połączyć swe siły,
wspólnie występując do ministra
skarbu o pozyskanie akcji tyskie-
go przedsiębiorstwa. Wśród sy-
gnatariuszy porozumienia znala-
zła się również gmina Brzeszcze.

- Wszystkie zainteresowane
gminy podpisały porozumienie upo-
ważniające Tychy do rozmów z mini-
strem skarbu, gdyż RPWiK jest spółką

Wspólnie
po akcje Poseł Beata Szydło spotkała się

18 czerwca w Brzeszczach z szefami i
przedstawicielami gmin górniczych
Małopolski Zachodniej.  Rozmawiano
o dopuszczeniu aglomeracji górni-
czych z Małopolski do środków Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2007-2013 w ramach
komponentu dotyczącego restruktu-
ryzacji gmin górniczych.

Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko to zdecydowanie najwięk-
szy spośród wszystkich programów
unijnego wsparcia, w ramach których
w latach 2007-2013 popłyną do Polski
pomocowe środki. Choć program wciąż
jeszcze jest w fazie projektu, już teraz
decyduje się do kogo i na jakie inwe-
stycje trafią unijne pieniądze.

Projekt programu w jednym ze
swych komponentów, określającym
wsparcie dla restrukturyzacji gmin gór-
niczych, jeszcze do niedawna nie był
przychylny górniczym gminom z Mało-
polski. Umożliwiał bowiem staranie się
o środki z tej puli tylko aglomeracjom
ze Śląska. Dopiero po naciskach pomi-
niętych środowisk zmieniono zapisy,
dopuszczając do środków gminy górni-
cze z terenu całego kraju.

- To są najświeższe informacje i
należałoby teraz jak najszybciej zorga-
nizować spotkanie gmin małopolskich
z dyrektorem Departamentu Funduszy
Ekologicznych w Ministerstwie Środo-
wiska, Aleksandrą Malarz, w celu do-
pytania o więcej szczegółów i określe-
nia otwierających się możliwości -
sugerowała zebranym przedstawicie-
lom gmin posłanka Beata Szydło.

Zdecydowano, że spotkanie trze-
ba szybko zorganizować, bo czasu jest
mało. Procedury wnioskowania o pie-
niądze w ramach Projektu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko są skom-
plikowane, rozdział środków zależy w
dużej mierze od decyzji na poziomie
rządu, a niewiadomych, na które trud-
no znaleźć odpowiedź, jest bardzo dużo.

Poza głównym tematem spotkania
burmistrzowie dyskutowali z posłanką
- członkiem sejmowej komisji ds. sa-
morządów lokalnych - na temat różno-
rodnych bolączek prawnych i systemo-
wych dotyczących gmin. Sporo czasu
poświęcono zagadnieniom związanym
ze zmianami ustaw o samorządach, do
których przymierza się obecnie polski
parlament - np. zmianie sposobu po-
woływania sekretarza i skarbnika w
gminach czy możliwości awansowa-
nia pracowników samorządowych.
Wszyscy uczestnicy spotkania nie kryli
zbulwersowania rządowymi planami
likwidacji Gminnych, Powiatowych i
Wojewódzkich Funduszy Ochrony Śro-
dowiska.

Podjęto również temat absurdal-
nego uregulowania w sprawie kar za
nieterminowe wnoszenie opłat za kon-
cesje na sprzedaż alkoholu. Obecnie
przedsiębiorca, który spóźni się cho-
ciażby tylko o jeden dzień z uregulo-
waniem kolejnej raty, automatycznie
traci koncesję i nie może jej otrzymać
ponownie przed upływem 6 miesięcy.

- Mogę zapewnić, że właśnie
pracujemy w komisji nad zmianą
tego nieszczęsnego zapisu - mówiła
poseł Szydło.

                                                EP

Radni zatwierdzili ceny i stawki
opłat dla zbiorowego odprowadza-
nia ścieków na terenie gminy
Brzeszcze na sieci będącej gminną
własnością.

Za 1 m3 odprowadzanych ścieków
zapłacimy 3,57 zł netto. Uchwalano
także wysokość stawek za uzgodnie-
nie projektu przyłącza kanalizacyjne-
go - 20 zł netto oraz za odbiór przyłą-
cza kanalizacyjnego - 60 zł netto.

- Niektóre odcinki kanalizacji w
gminie budowano bez przyłączy.

Mieszkaniec chcąc się podłączyć do
kanalizacji, we własnym zakresie zle-
ca wybranej firmie wykonanie przy-
łącza. Projekt przyłącza w imieniu
gminy uzgadnia z Agencją Komu-
nalną. Później musi nastąpić odbiór
techniczny przyłącza w miejscu uzgod-
nionym w projekcie. To właśnie za te
czynności obowiązują stawki wymie-
nione w uchwale - tłumaczy Roman
Senkowski z Wydziału Mienia Komu-
nalnego Urzędu Gminy.

Gminną siecią kanalizacyjną na
podstawie umowy zawartej na okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
administruje Agencja Komunalna.
Urząd Gminy płaci spółce z tego tytuły
11,47 zł brutto miesięcznie za rozlicze-
nie jednego dostawcy ścieków w okre-
sie rozliczeniowym.                           jack

Opłaty
kanalizacyjne

skarbu państwa - relacjonuje bur-
mistrz Brzeszcz Teresa Jankowska. -
Gmina Tychy miałaby przejąć najpierw
100 proc. akcji, a następnie podzielić
je proporcjonalnie do liczby mieszkań-
ców pośród wszystkie uczestniczące
w porozumieniu samorządy. Perspek-
tywa ta wydaje się dość realna, gdyż
prezydent Tychów podczas spotkania
opisywał nam przykłady pozyskania od
skarbu państwa akcji tramwajów i
RPWiK w Katowicach.

Niezależnie od działań podej-
mowanych w ramach porozumienia,
Gmina Brzeszcze skierowała pismo
do ministra skarbu z prośbą o przed-
stawienie stanowiska w sprawie
przekazania akcji na rzecz samo-
rządu.                                              jack

Burmistrz Brzeszcz ogłasza przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej, położonej w Jawiszowicach
przy ul. Turystycznej oznaczonej w ewiden-
cji gruntów i budynków prowadzonej przez
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu nu-
merem działki pgr 741/7 o powierzchni 1014
m2 wraz z 1/4 udziału w nieruchomości
oznaczonej numerem działki 741/9, tj. 633m2

(droga dojazdowa do nieruchomości będą-
cej przedmiotem przetargu), zapisanej w
księdze wieczystej Kw Nr 45 293 prowa-
dzonej w Sądzie Rejonowym Wydział V Ksiąg
Wieczystych w Oświęcimiu, stanowiącej
własność Gminy Brzeszcze.
1. Oferowana do sprzedaży nieruchomość
wraz z 1/4 udziału w nieruchomości ozna-
czonej numerem działki 741/9, w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzen-
nego Osiedla im. I. Paderewskiego w
Brzeszczach - Jawiszowicach, leży w tere-
nach oznaczonych symbolem 70 M3 i prze-
znaczona jest do realizacji budownictwa
mieszkaniowego jednorodzinnego w ukła-
dzie zwartym lub wolnostojącym, z maksy-
malną powierzchnią użytkową usług 30%.
2. Nieruchomość nie jest obciążona pra-
wem osób trzecich.
3. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu
31 lipca 2007 r. o godz. 1000 w budynku
Urzędu Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4
4. Cena wywoławcza nieruchomości wy-
nosi 26 600,00 zł.* w tym:
- cena nieruchomości pgr 741/7:
23 300,00 zł,
- cena 1/4 udziału w działce pgr 741/9:
3 300,00 zł.
* wylicytowana cena nabycia nieruchomo-
ści zostanie powiększona o 22% VAT
5. Wadium: 2 660,00 zł.
6. Warunkiem przystąpienia do przetargu
jest wpłacenie wadium, przelewem na konto

Urzędu Gminy w Brzeszczach (nr konta:
44844610162002007523740005 BS O/Brzesz-
cze) najpóźniej do dnia 27 lipca 2007 r.
7. W przypadku  wpłaty wadium przelewem,
za wpłatę wadium uważa się wpływ pieniędzy
na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach.
8. Wpłacone wadium zostanie zwrócone
uczestnikom przetargu nie później niż przed
upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwo-
łania przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który
przetarg wygra, a wpłacone przez niego wa-
dium zostanie zaliczone na poczet ceny na-
bycia nieruchomości. Wylicytowana kwota
musi zostać wpłacona przez nabywcę przed
zawarciem aktu notarialnego.
9. Nabywcy nieruchomości będącej przed-
miotem przetargu, we własnym zakresie i na
własny koszt zobowiązani będą do urządze-
nia drogi dojazdowej (wewnętrznej) do nieru-
chomości oraz poniosą koszty remontu ist-
niejącego zjazdu z drogi ul. Turystycznej.
10. Wymienione koszty będą poniesione od-
powiednio do nabytych udziałów w nierucho-
mości oznaczonej numerem działki pgr 741/9.
W przypadku uchylenia się osoby, która wy-
gra przetarg od zawarcia umowy notarialnej
wadium przepada na rzecz Gminy Brzeszcze.
11. Wszystkie koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności nieruchomości pono-
si nabywca.
12. Nabycie nieruchomości przez cudzoziem-
ców wymaga zezwolenia wydanego przez Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych w drodze decyzji
administracyjnej za zgodą Ministra Obrony
Narodowej.
13. Szczegółowych informacji na temat nie-
ruchomości będącej przedmiotem przetargu i
regulaminu przetargu udziela Wydział Mienia
Komunalnego Urzędu Gminy w Brzeszczach
ul. Kościelna 4, teL. 032 7728570, 7728571.
14. Gmina Brzeszcze zastrzega sobie prawo
unieważnienia przetargu bez podawania przy-
czyny.

Ogłoszenie

Szansa dla gmin górniczych
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Sobota. 9 czerwca 2007 r., godz.
15.00. Temperatura 40 stopni w słoń-
cu. Grantowy mundur, czapka, skó-
rzany pas, na nogach wysokie buty.
Komenda baczność! Pot zalewa czoło
i oczy, cienką strużką ścieka po ple-
cach. Dwustu strażaków stoi nierucho-
mo, nad nimi powiewa biało-czerwo-
na flaga. Poczet z nowym sztandarem
OSP Brzeszcze maszeruje przed fron-
tem pododdziałów, orkiestra gra mar-
sza. Za chwilę rozpocznie się defilada
kończąca oficjalną część uroczystości.

W tych tropikalnych warunkach
odbyła się uroczystość 120-lecia OSP
Brzeszcze, połączona z nadaniem no-

wego sztandaru dla jednostki. W ob-
chodach wzięli udział przedstawiciele
władz pożarniczych na czele z preze-
sem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Związku OSP RP dh Czesławem Kosibą,
samorządowcy z burmistrz Teresą Jan-
kowską, strażacy z powiatów oświę-
cimskiego, bielskiego i pszczyńskiego
oraz mieszkańcy gminy Brzeszcze. Go-
ściem uroczystości był też poseł na Sejm
RP Stanisław Rydzoń.

Nowy sztandar, poświęcony w cza-
sie mszy św. przez ks. Kazimierza Kul-
pę, niesiony był przez fundatorów - Spół-
kę Pastwiskową w Brzeszczach, której
prezes Jan Bielenin dokonał uroczyste-
go wręczenia sztandaru.

W trakcie uroczystości wręczono
odznaczenia dla wyróżniających się
strażaków OSP Brzeszcze. Najwyższe
odznaczenie strażackie Złoty Znak
Związku OSP RP otrzymał dh Stanisław
Kołodziejczyk, wieloletni prezes, na-
czelnik i skarbnik OSP. Zgodnie ze stra-
żackim ceremoniałem pożegnano i od-

prowadzono do izby pamięci dotych-
czasowy sztandar OSP, który służył
brzeszczańskim strażakom od 1946 r.
Oficjalną część uroczystości zakończy-
ła defilada pododdziałów i sprzętu.

Plenerowa część imprezy odbyła
się w parku „pod lipkami” przy ul. Li-
powej. Spragnieni ochłody uczestni-
cy, w cieniu drzew raczyli się zimnymi
napojami w trakcie serwowanego
przez gospodarzy obiadu. Orkiestra
strażacka wystąpiła z okolicznościo-
wym koncertem. Gęstniejący tłum
uczestników mógł podziwiać pokazy
sprawności policji przygotowane przez
Komendę Powiatową Policji w Oświę-
cimiu, pokaz ratownictwa medyczne-
go i drogowego w wykonaniu PCK Gru-
py Ratowniczej „COR” z Krakowa oraz
występ ratowników z Grupy Ratow-
niczo-Poszukiwawczej z Kęt. W czę-
ści artystycznej wystąpił Kabaret Gó-

ralski „U bacy”, a następnie w trakcie
strażackiego festynu gości zabawiał
zespół muzyczny „Bonamix”.

Podziękowanie
Zarząd Ochotniczej Straży Pożar-

nej w Brzeszczach pragnie podzięko-
wać wszystkim uczestnikom uroczo-
ści, a w szczególności darczyńcom,
którzy finansowo i organizacyjnie
wsparli organizatorów. Sponsorzy im-
prezy: Spółka Pastwiskowa w Brzesz-
czach, Bank Spółdzielczy w Miedźnej,
Nadwiślańska Spółka Energetyczna
Sp. z o.o., Zofia i Piotr Stawowy - firma
„Prorest”, Stanisław Baluś, Mirosław
Gajda - PPUH „Mirko”, Nadwiślańska
Spółka Mieszkaniowa Sp. z .o.o., Spo-
łem PSS „Górnik” Brzeszcze, Apteka
„Arnika”, Maria i Józef Haj, Agencja
Mieszkaniowa Sp. z o.o., Agencja Ko-
munalna Sp. z o.o., Gminna Spółdziel-
nia Samopomoc Chłopska Brzeszcze,
Koło Gospodyń Wiejskich w Brzesz-
czach, Ośrodek Kultury.

                                          AM

Gorące
świętowanie

11 czerwca sołtysi i przewodni-
czący samorządów osiedlowych na
zaproszenie poseł Beaty Szydło
uczestniczyli w wycieczce do War-
szawy. Wizytę w stolicy goście z

Brzeszcz rozpoczęli od zwiedzania
gmachu Sejmu RP. Beata Szydło
szczegółowo opowiadała o pracy
parlamentarzystów, pokazała salę
obrad, kaplicę sejmową oraz salę ko-
lumnową. W sejmowych korytarzach

Nie ma chętnych na najem budynku ośrodka wypoczynkowego w
Skidziniu. Co prawda ogłoszony w maju przetarg rozstrzygnięto, ale zwy-
cięzca postępowania od zawarcia umowy najmu odstąpił.

- Pojawia się coraz więcej problemów własnościowych związanych z
działkami na terenie ośrodka - mówi burmistrz Teresa Jankowska. - Najbliż-
szy czas poświęcimy na ich rozwiązywanie. Po uporaniu się z nimi wydzie-

limy już konkretny teren do
sprzedaży. Procesy regu-
lacji własności trwają jed-
nak bardzo długo, więc do
sprzedaży obiektu przy-
stąpimy najwcześniej w
przyszłym roku.

Część działek, które
składają się na całą nie-

ruchomość w Skidziniu, zajęta jest już korytem Soły, zaś wał przeciwpowo-
dziowy po części stanowi własność osób fizycznych oraz gminy. Z kolei
droga dojazdowa do ośrodka - ul. Maniska leży na działce, której właścicie-
lem jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.

- Droga ta w uchwale Rady Miejskiej wymieniona jest jako droga publiczna,
dlatego chcemy ją nabyć z mocy prawa, ale żeby to zrobić musimy ją wydzielić,
założyć księgę wieczystą i wystąpić do wojewody o wydanie decyzji potwierdza-
jącej nabycie z mocy prawa - mówi burmistrz Jankowska.                               jack

Sołenka stoi pusta

Wizyta
w stolicy

samorządowcy spotkali m.in. Broni-
sława Komorowskiego, Janusza Ze-
mke i Wacława Martyniuka. Z Broni-
sławem Komorowskim ucięli sobie
nawet krótką pogawędkę. Sołtys Ja-
wiszowic Stanisław Sajdak rozma-
wiał z kolei z Wacławem Martyniu-
kiem, którego zna jeszcze z lat 80.
ze wspólnej działalności w Związku
Zawodowym Górników.

Kolejnym punk-
tem wycieczki było
zwiedzanie Muzeum
Powstania Warsza-
wskiego. Muzeum,
otwarte 31 lipca
2004 r., w przeddzień
60. rocznicy wybuchu
powstania, zrobiło na
wszystkich ogromne
wrażenie. Tak, jak i
żywiołowy oraz emo-
cjonalny sposób opro-

wadzania przez przewodnika Jacka
Kałużnego.

Koszty wycieczki pokryli samo-
rządowcy z prywatnych środków
oraz biuro poselskie poseł Beaty Szy-
dło.                                              jack

Zarząd Koła nr 121 Polskiego Związku Wędkarskiego w Brzeszczach informuje, że
akweny żwirowe w Wilczkowicach, administrowane przez Koło Wędkarskie są ogólnodo-
stępne dla mieszkańców gminy. Zarząd Koła udostępnia wykupienie wkładek wędkar-
skich jednodniowych dla osób nie będących członkami PZW w wysokości 25 zł za dobę.

Informacja
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W roku szkolnym 2006/2007 partnerskie
szkoły z Przecieszyna i Londy realizowały
kolejny wspólny projekt „Kultura ludowa nie-
wyczerpane źródło”. Podsumowanie projek-
tu odbyło się tym razem we Włoszech.

W dniach od 16 do 20 maja przebywała
tam z rewizytą grupa uczniów z Przecieszyna
wraz z dyrektor Marią Polak, nauczycielkami -
Marią Zaor, która była koordynatorką projek-
tu oraz Renatą Gasidło. Na zaproszenie burmi-
strza Londy towarzyszyły im burmistrz gminy
Brzeszcze Teresa Jankowska oraz dyrektor GZE
Bożena Sobocińska.

Polska grupa została gorąco powitana oraz
serdecznie przyjęta przez całą społeczność Lon-
dy, a uczniowie na kilka dni zamieszkali w do-
mach rodzinnych swoich włoskich kolegów.

Program pobytu w Toskanii był bardzo boga-
ty. W towarzystwie młodych Włochów i opie-
kunów przecieszynianie zwiedzili Londę oraz
okoliczne miejscowości - Dicomano, Scarperię
i Rufinę. Największe wrażenie zrobiła na nich
wycieczka do Florencji oraz Sieny, miast będą-
cych ważnymi ośrodkami kulturalnymi Włoch.
Mogli tu podziwiać wspaniałą architekturę oraz
dzieła sztuki.

18 maja wszyscy uczestnicy projektu spo-
tkali się w szkole w Dicomano, gdzie nastąpiło
podsumowanie projektu. Uczniowie z ZSP nr
1 w Przecieszynie przedstawili prezentację do-
tyczącą tradycji swojego regionu, a także za-
śpiewali kilka ludowych pieśni.

Spotkanie stało się także okazją do wrę-
czenia upominków oraz podziękowania Wło-
chom za zaproszenie, a także niezwykłą go-
ścinność, jakiej grupa z Polski doświadczała
podczas pobytu w Londzie. W organizację wi-
zyty zaangażowała się niemal cała tamtejsza
społeczność - przede wszystkim urząd gminy z
panem burmistrzem na czele, władze oświato-
we, dyrektor i nauczyciele partnerskiej szkoły,
policja, miejscowi przedsiębiorcy, uczniowie i
ich rodzice.

Młodzież z Przecieszyna zapoznała się tak-
że z systemem szkolnictwa we Włoszech, zwie-
dziła przedszkole i szkołę w Dicomano, której
filią jest szkoła w Londzie. Młodzi ludzie mieli
okazję porównać zakres przedmiotów naucza-
nia oraz warunki, w jakich odbywają się zaję-
cia lekcyjne, a także zobaczyć ich organizację.
Było to cenne dla nich doświadczenie.

Wspólnie realizowane zadania oraz wizyty
partnerskie pokazały, jak ważne jest budowa-
nie porozumienia oraz wymiana doświadczeń
między polskimi i zagranicznymi szkołami. Cele
obu projektów realizowanych przez ZSP nr 1 w
Przecieszynie, czyli m.in. rozwijanie zaintere-
sowania historią, kulturą i tradycją innych na-
rodów, doskonalenie znajomości techniki
komputerowej i informatycznej, nawiązywa-
nie kontaktów interpersonalnych za pośred-
nictwem mediów elektronicznych, są całkowi-
cie zgodne z ideą akcji eTwinning. Duże

znaczenie ma na pewno pro-
mocja poza granicami kraju
nie tylko szkoły, ale także na-
szej gminy oraz regionu z jego
bogatą historią i kulturą.

Ważnym skutkiem obu
partnerskich wizyt jest zacie-
śnianie kontaktów między
włoskimi i polskimi uczniami.
Wszyscy uczestnicy majowego
wyjazdu zawarli nowe przyjaź-
nie i wymienili adresy, a
współpraca obu szkół będzie
kontynuowana.

Zespół Szkolno-Przed-
szkolny nr 1 w Przecieszynie
współpracę z włoską szkołą
Istituto Compresivo Desiderio

da Settignano z Londy rozpoczął w lutym 2006
r. Odbywała się ona w ramach akcji eTwinning
Eurpejskie Partnerstwo Szkół. Wspólnie reali-
zowano projekt „Odbudujmy naszą prze-
szłość”, który dotyczył II wojny światowej. Jego
celem było porównanie wojennych doświad-
czeń społeczeństw Włoch i Polski.

Przedstawiciele obu szkół w maju 2006 r.
spotkali się w Przecieszynie, gdzie na zapro-
szenie dyrektora Marii Polak przybyło trzyna-
stu uczniów włoskiej szkoły, trzech nauczycie-
li, dyrektor - pani Adelina Giglio oraz burmistrz
Londy - pan Tiziano Lanzini. Nastapiło wtedy
podsumowanie projektu, a goście z Włoch
mieli okazję poznać naszą gminę, a także re-
gion. Odwiedzili Kraków, Wieliczkę, Wadowi-
ce oraz Pszczynę. Szczególnie ważnym punk-
tem wizyty było zwiedzanie Państwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Temat oraz poziom zadań realizowanych
w projekcie „Odbudujmy naszą przeszłość”
spotkał się z uznaniem krajowego biura eTwin-
ning i w czerwcu 2006 r. zespół otrzymał kra-
jową odznakę jakości Quality Label przyzna-
waną projektom uznanym za wybitne.

RG

Gościnna Italia

Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Brzesz-
czach uczestniczyły w latach 2003-2007 w pro-
jekcje Comenius Active, którego celem było
poszukiwanie nowoczesnego modelu Edukacji
Obywatelskiej.

Do projektu przystąpiło sześć państw euro-
pejskich. Obok Polski znalazły się Finlandia, Szwe-
cja, Dania, Austria i Hiszpania. Nauczyciele repre-
zentujący historię, matematykę i język angielski
szukali sposobów wykorzystania programów na-
uczania jako narzędzi do kształtowania postaw
aktywnego i odpowiedzialnego obywatelstwa. W
ramach współpracy powstała międzynarodowa
baza projektów dotyczących Edukacji Obywatel-
skiej. Na zakończenie projektu uczestnicy otrzy-
mali międzynarodowe certyfikaty uczestnictwa.

W brzeszczańskich szkołach nauczyciele reali-
zowali program Comenius Active na lekcjach ma-
tematyki pracując z uczniami metodą projektu.

- Polskę reprezentują prace matematyczne tyl-
ko czterech szkół, w tym dwóch naszych gimna-
zjów z Brzeszcz, z czego bardzo się cieszymy - mówią
nauczycielki matematyki Leokadia Malec i Boże-
na Klamra. - Projekty naszych uczniów zostały za-
prezentowane na trzech konferencjach. W 2006
r. w Ministerstwie Edukacji i Sportu na konferen-
cji podsumowującej obchody Europejskiego Roku
Edukacji Obywatelskiej oraz w Małopolskim Cen-
trum Doskonalenia Nauczycieli na konferencji dla
nauczycieli województwa małopolskiego, orga-
nizowanej pod hasłem „Wychowanie do aktyw-
nego obywatelstwa”. W 2007 r. natomiast na
konferencji nt. „Kompetencje matematyczno-przy-
rodnicze w społeczeństwie wiedzy” organizowa-
nej w Krakowie przez Małopolskie Centrum Do-
skonalenia Nauczycieli.

Uczniowie Gimnazjum nr 1 mogą pochwalić
się startem w III Olimpiadzie Matematycznej w
języku angielskim. W maju drużyna w składzie:
Szymon Rzeźwicki, Konrad Wnęczak, Marta Krze-
mień, Krzysztof Skowronek zajęła trzecie miejsce
spośród 15 startujących szkół. Indywidualnie do-
brze wypadli również Szymon Rzeźwicki i Kon-
rad Wnęczak. Pierwszy uplasował się na czwar-
tym, a drugi na szóstym miejscu. Razem w
olimpiadzie uczestniczyło 70 uczniów.

EP

Matematycy
z Brzeszcz

Uczniowie i nauczyciele z Przecieszyna z włoskimi przyjaciółmi.Uczniowie i nauczyciele z Przecieszyna z włoskimi przyjaciółmi.Uczniowie i nauczyciele z Przecieszyna z włoskimi przyjaciółmi.Uczniowie i nauczyciele z Przecieszyna z włoskimi przyjaciółmi.Uczniowie i nauczyciele z Przecieszyna z włoskimi przyjaciółmi.

Nasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematy
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Waży się przyszłość straganów
przy ul. Ofiar Oświęcimia
i Nosala (obok „Supersamu”).
Albo zostaną zlikwidowane,
albo powstanie tam legalne
targowisko. Decyzję podejmą
radni i burmistrz.

Na ustaleniu stanu prawnego stra-
ganów zależy właścicielom okolicznych
obiektów handlowych. Sklepikarze
zwrócili się do burmistrza o określenie
zasad korzystania z terenu oraz wska-
zanie przyczyn nie pobierania opłat za
prowadzony tam handel. Mówią o nie-
uczciwej konkurencji i nierównym trak-

towaniu przez Gminę osób prowadzą-
cych działalność gospodarczą.

- Problem powstał gdzieś około rok
temu - mówi Krzysztof Tokarz, komen-
dant Straży Miejskiej. - Skierowany do
burmistrza przez sklepikarzy wniosek,
zawierał pytanie czy teren ten jest tar-
gowicą, a jeżeli tak, to dlaczego nie są
pobierane opłaty targowe. Oczywiście
teren targowicą nie jest, w związku z
czym nie ma podstaw do pobierania
opłat targowych.

Za utrzymaniem straganów przy ul.
Nosala są mieszkańcy Samorządów
Osiedlowych nr 4 i 7. Pytają komu one
przeszkadzają, skoro funkcjonują w tym
miejscu blisko 20 lat i nikt do tej pory
nie widział problemu.

- Handlują tam drobni rolnicy i dział-
kowicze - mówi Sławomir Drobny, prze-
wodniczący Samorządu Osiedlowego nr
4. - W żadnym wypadku nie są oni za-
grożeniem dla pozostałych przedsię-
biorców, którzy oferują znacznie więk-
szy asortyment. Rolnicy i działkowicze
trochę sobie dorobią, a mieszkańcy
mają świeży towar. Dlatego dziwi nas
pomysł usunięcia straganów.

Rozwiązaniem problemu może być
likwidacja stanowisk i zakaz handlu w

tym miejscu lub prawne usankcjonowa-
nie straganów jako legalne targowisko
oraz techniczne przystosowanie do wy-
mogów nakładanych przez Państwowy
Powiatowy Inspektorat Sanitarny w
Oświęcimiu. W Urzędzie Gminy oszaco-
wano nawet wstępny kosztorys takiej
inwestycji. Wynika z niego, że Gmina na
budowę targowicy przy ul. Nosala mu-
siałaby wydać 29 000 zł. To koszty m.in.
budowy zbiornika bezodpływowego na
nieczystości ciekłe, zakup i wyposażenie
dwóch toalet przenośnych, wykonanie
przyłączy wody i energetycznego oraz re-
mont nawierzchni. Orientacyjnie miesięcz-
ny koszt utrzymania takiego targowiska

wyniesie 1350 zł, zaś orien-
tacyjny przychód z tytułu po-
bieranych opłat 700 zł.

- Uważamy, że te koszty
są przeszacowane - twier-
dzi Sławomir Drobny. -
Można tę targowice zrobić
za mniejsze pieniądze, któ-
re po jakimś czasie się
zwrócą. Zresztą teren ten i
tak wymaga inwestycji. Padł
nawet taki wniosek od
mieszkańców, żeby tam bez
względu na to czy powsta-
nie targowisko, czy nie, za-
montować sanitariaty. Cen-

trum Brzeszcz z kopalnią, ośrodkiem
zdrowia, dużymi sklepami, pocztą i ko-
misariatem policji pozostaje bez toalet
miejskich. Odczucie mieszkańców sta-
rych Brzeszcz jest takie, że wszystko się
stąd zabiera i przenosi na osiedle.

Na razie na straganach cały czas moż-
na kupić świeże owoce i warzywa. Pro-
blem pewnie ucichnie jesienią, kiedy
handel owocami i warzywami się skoń-
czy. Ale od podjęcia ostatecznej decyzji
radni i burmistrz nie uciekną.

- Przy okazji przebudowy skrzyżowa-
nia ulic Nosala, Ofiar Oświęcimia i Szy-
manowskiego powinniśmy zastanowić
się nad zagospodarowaniem terenu
wokół - mówi burmistrz Teresa Jankow-
ska. - Nie uważam, żeby tych kilka stoisk
nie mogło tam być. Nie chcemy nikogo
wyrzucać, ale musi to działać zgodnie z
prawem. W tym miejscu na pewno bra-
kuje miejsc parkingowych. Proponowa-
łam radnym, żeby wypracowali sobie wi-
zję na przyszłość i w budżecie na 2008
rok zaplanowali środki np. na wykona-
nie projektu parkingu z sektorem tar-
gowiskowym. Trzeba rozważyć czy z eko-
nomicznego i społecznego punktu
widzenia to się opłaci.

JaBi

Komu przeszkadzają stragany?

Sprzedających na straganach przy ul. Nosala jestSprzedających na straganach przy ul. Nosala jestSprzedających na straganach przy ul. Nosala jestSprzedających na straganach przy ul. Nosala jestSprzedających na straganach przy ul. Nosala jest
niewielu.niewielu.niewielu.niewielu.niewielu. Czy rzeczywiście stanowią konkurencję Czy rzeczywiście stanowią konkurencję Czy rzeczywiście stanowią konkurencję Czy rzeczywiście stanowią konkurencję Czy rzeczywiście stanowią konkurencję
dla okolicznych handlowców?dla okolicznych handlowców?dla okolicznych handlowców?dla okolicznych handlowców?dla okolicznych handlowców?

Mieszkańcy Zasola ciągle walczą o miejscowy Wiejski Ośro-
dek Zdrowia. Dyrektor NZOZ „Vita” Marek Szczepanek zrezy-
gnował już z prowadzenia poradni dla dzieci. Odpowiedź na
to czy, lub jak długo jeszcze w Zasolu przyjmował będzie le-
karz ogólny zawisła w próżni.

- Minister zdrowia zobowiązał kierujących ośrodkami zdro-
wia do podniesienia standardów wyposażenia jakości obiektów.
Wiążącym terminem jest koniec 2008 r. - mówi burmistrz Brzeszcz
Teresa Jankowska. - Wiemy, że NZOZ „VITA” nie zamierza inwe-
stować w Wiejski Ośrodek Zdrowia w Zasolu. Istnieje więc i taka
możliwość, że NZOZ od 2009 r. może zrezygnować z działalności
w Zasolu. Okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas nie-
określony wynosi 6 miesięcy.

Jeżeli dyr. Szczepanek wypowie gminie umowę na dzierżawę
pomieszczeń w Zasolu, gminne władze rozważają dwa warianty
ich zagospodarowania. Pierwszym miałoby być ogłoszenie prze-
targu na wynajęcie lokalu dla innego Niepublicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej, choć burmistrz Teresa Jankowska mówi, że ze
względu na niewielką powierzchnię mało prawdopodobnym jest,
by w Zasolu powstał niezależny ZOZ. Dodaje jednak, że może
istniałaby możliwość ściągnięcia filii innego NZOZ-u. Warunki
najmu nie uległyby zmianie. Innym wyjściem na zagospodarowa-
nie lokum byłoby powstanie Domu Opieki Dziennej. Służyłby on
starszym, schorowanym mieszkańcom gminy. Byliby tam pod
opieką lekarza i pielęgniarek, a po godzinach pracy istniałaby
możliwość wynajęcia pomieszczenia dla lekarzy, którzy jak do-
tychczas - trzy razy w tygodniu - udzielaliby porad medycznych.

Mieszkańcy Zasola uparcie walczą o dostęp do służby zdro-
wia w swojej miejscowości. W kwietniu podczas zebrania wiej-
skiego tematem wiodącym, obok dalszego funkcjonowania Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, było działanie miejscowego
ośrodka zdrowia. Jeden z wniosków zebrania skierowanych do
Rady Miejskiej dotyczył przywrócenia w Zasolu opieki zdrowotnej
na dotychczasowych warunkach - pediatra miałby przyjmować 3
razy w tygodniu po 3 godziny oraz pielęgniarka z uprawnieniami
do szczepień, a lekarz ogólny 3 razy w tygodniu po 8 godzin.
Podczas zebrania sołtys wsi Zofia Wójcik na ręce burmistrz Brzeszcz
złożyła również pismo, w którym Rada Sołecka domagała się
wglądu do umowy z przekazania gminnych obiektów zdrowia
dyr. Szczepankowi wraz z wszystkimi aneksami.

- Dokumenty nam udostępniono - mówi radna Zasola Anna
Rusin. - Umowę z dyr. Szczepankiem z ramienia gminy podpisali
ówczesna burmistrz Beata Szydło i wiceburmistrz Arkadiusz Wło-
szek. Aneksy dotyczyły m.in. zmiany nazwy spółki, zmiany stawek
czynszu, likwidacji starego sprzętu.

- Niestety nie udało nam się do tej pory uzyskać wglądu do
załącznika nr 3. Wśród spisu inwentarza, który nam w Urzędzie
Gminy przedstawiono, nie było najcenniejszego sprzętu, który
stanowił wyposażenie zlikwidowanych w ośrodku gabinetów,
tzn. fotela dentystycznego, fotela ginekologicznego oraz apara-
tury dentystycznej - dodaje sołtys Zasola Zofia Wójcik.

Na majowej sesji Rady Miejskiej radna Anna Rusin złożyła na
ręce przewodniczącego Rady Kazimierza Senkowskiego list, w
którym Rada wsi i radna proszą o interwencję w sprawie przywró-
cenia funkcjonowania WOZ w Zasolu na wcześniejszych zasa-
dach. Przewodniczący list odczytał, a radni z Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Ekologii, której szefuje Anna Rusin, spotkali się
na wyjazdowej komisji w Zasolu. Na odpowiedź w kontrowersyj-
nej sprawie przyjdzie zasolanom trochę poczekać, bo radni w
lipcu mają wakacje.

Ewa Pawlusiak

Co dalej z ośrodkiem zdrowia?
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Zdarzenia
6 czerwca re-

dakcja „Odgłosów
Brzeszcz” w osobie
niżej podpisanego
wzięła udział w
ogólnopolskiej akcji
„Cała Polska czyta
dzieciom”. Ucznio-
wie klasy I b Szkoły
Podstawowej nr 1 w
Brzeszczach wysłu-
chali bajki „Księżyc
w Wilamowicach”
autorstwa Marii Kruger. Po prze-
czytaniu bajki odpowiadałem na
pytania pierwszaków dotyczące
zawodu dziennikarza. Dzieci po-
znały też niezbędne narzędzia pra-
cy każdego dziennikarza - aparat
cyfrowy i dyktafon. Na koniec prze-
prowadziłem krótki wywiad z Mi-
chałem Michalikiem z I b. Oto za-
pis naszej rozmowy:

Proszę się przedstawić
Nazywam się Michał Michalik,

mieszkam w Brzeszczach na ulicy
Sienkiewicza, dom podzielony 3/3.

Czym się pan zajmuje?
Zajmuje się takimi różnymi rze-

czami: tańcem, szkołą. Chodziłem

też na bardzo dobrą szkołę szyb-
kiego czytania. Polecam ją każde-
mu, kto czyta ten wywiad. Potrafię
przeczytać ponad 500 słów na mi-
nutę.

Myślałem, że tylko dziew-
czynki lubią taniec?

Nie. Chłopcy też. Polubiłem
nawet ten taniec, choć trochę
mnie na początku męczył, ale jak
byłem na takiej szkole plastycznej
i później był pokaz tańców i ja ćwi-
czyłem taniec, to normalnie już wo-
łałem tańczyć u pani Romy niż u
tego pana, co mnie tam uczył.

Jacek Bielenin

Przedszkole Publiczne nr 4 w
Brzeszczach otrzymało Międzyna-
rodowy Certyfikat Jakości „Part-
nerskie Przedszkole”. Z rąk auto-
rek programu byłej wiceminister
edukacji Ireny Dzierzgowskiej i Mi-
reli Nawrot z Ośrodka Doskonale-
nia i Kształcenia Ustawicznego
„Partner”, 19 czerwca w Warsza-
wie certyfikat odebrała dyrektor
placówki Barbara Piwowarczyk.

O tytuł „Partnerskie Przedszko-
le” mogą ubiegać się przedszkola
publiczne i niepubliczne, które
tworzą najlepsze warunki dla ma-
łych dzieci i prawdziwie partnerskie

kontakty z rodzicami, zatrudniony-
mi nauczycielami i personelem, sa-
morządem terytorialnym, organiza-
cjami pozarządowymi działającymi
na rzecz edukacji małych dzieci oraz
przedstawicielami środków przeka-
zu. Warunkiem uzyskania tytułu jest
udokumentowanie wysokiego po-
ziomu świadczonych usług w co naj-
mniej czterech z sześciu ustalonych
obszarach działania. Tymi obszara-
mi są: dziecko, rozwój, program,
marketing, komunikacja, zasoby - ka-

dra i baza. Przedszkole, które uzyska
Certyfikat Jakości ma prawo umie-
ścić tabliczkę z tytułem „Partnerskie
Przedszkole” w widocznym miejscu
oraz używać tego tytułu przez pięć
lat. Po tym czasie następuje jego we-
ryfikacja i możliwość uzyskania cer-
tyfikatu bezterminowo.

 - Do programu zarejestrowali-
śmy się już w 2001 r., od lutego 2004
r. przystąpiliśmy do efektywnych dzia-
łań - mówi dyrektor PP nr 4 Barbara
Piwowarczyk. - Udział w programie
traktowaliśmy jako szansę na pro-
mocję naszej placówki, wykazując
wysoką jakość oferowanych usług
w obszarach: komunikacja, marke-

ting, rozwój oraz dziecko.
Obszar „komunikacja

interpersonalna” opraco-
wały nauczycielki Anna Ko-
złowska i Renata Machaj-
ska, „dziecko” - Joanna
Siwiec, a dwa pozostałe -
Olga Niedośpiał i  Alicja
Kciuk. Prace koordynowa-
ła Barbara Piwowarczyk.

Jako pierwsze w naszej
gminie drogę zdobywania
certyfikatu jakości w edu-
kacji wychowania przed-

szkolnego rozpoczęło przedszkole z
Jawiszowic. Od listopada 2003 r. pla-
cówka posiada certyfikat w obsza-
rze marketing. W trzech kolejnych
obszarach dokumentacje opracowa-
no i wysłano.

Była to piąta edycja przyznawa-
nia certyfikatu „Partnerskie Przed-
szkole”. 19 czerwca przyznano go
dziewięciu przedszkolom. Do tej pory
w całej Polsce wyróżnieniem poszczy-
cić się może 130 placówek przed-
szkolnych.                                           EP

Partnerskie przedszkole

Zawisły już na gminnych
przedszkolach szyldy z nowymi na-
zwami. Będą obowiązywać od
1 września.

Odsłonięcia tablic pamiątkowych
dokonała burmistrz Brzeszcz Teresa
Jankowska wraz z przewodniczącym
Rady Miejskiej Kazimierzem Senkow-
skim i dyrektorem Gminnego Zarzą-
du Edukacji Bożeną Sobocińską. W
Przedszkolu nr 1 „Pod Kasztanami”
w starych Brzeszczach uroczystość

odbyła się 16 czerwca, 26 maja w
Przedszkolu nr 3 „Żyrafa”. Dzień
wcześniej świętowały przedszkolaki
z Przedszkola nr 4 „Pod Tęczą w Ja-
wiszowicach oraz z Przedszkola nr 2
z oddziałami integracyjnymi „Sło-
neczko”, czyli z popularnej „Czwór-
ki”. „Czwórka” w tym dniu uroczy-
ście obchodziła również 40-lecie
istnienia. Jak przystało na taką uro-
czystość, były występy i dmuchanie
świec na urodzinowym torcie.

EP

Uroczystości w przedszkolach

Cała gmina czyta dzieciom

Powołana zarządzeniem
burmistrza Brzeszcz komisja
konkursowa rozstrzygnęła koń-
cem maja konkursy na dyrekto-
rów placówek oświatowych w
Jawiszowicach i Skidziniu.

Od 1 września dyrektorem Szko-
ły Podstawowej w Jawiszowicach
będzie Bożena Drobniak, która
przez ostatnie 17 lat sprawowała
w tej szkole funkcję wicedyrekto-
ra. Po 22 latach dyrektorowania
placówce na zasłużoną emeryturę
odeszła Grażyna Stolarczyk.

Konkurs na dyrektora powo-
łanego w lutym uchwałą Rady
Miejskiej Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 3 w Skidziniu wygra-
ła Urszula Bandoła, nauczycielka
kształcenia zintegrowanego w
Szkole Podstawowej nr 2, współ-
autorka „Zeszytów ćwiczeń” dla
uczniów klas I-III, z których korzy-
stają dzieci w całej Polsce. W kon-

kursie na dyrektora pokonała
dwóch konkurentów - Krystynę
Matusiak, która była dyrektorem
SP Skidziń od września 1991 r. oraz
Marylę Cygan, nauczycielkę z Woli.

Burmistrz Brzeszcz Teresa Jan-
kowska powierzyła stanowisko dy-
rektora Bożenie Drobniak 22 czerw-
ca podczas uroczystego zakończenia
roku szkolnego w gminie, które od-
bywało się w jawiszowickiej pod-
stawówce. Urszuli Bandole zaś bur-
mistrz powierzyła stanowisko 27
czerwca w Urzędzie Gminy.

W skład komisji konkursowej z
ramienia organu prowadzącego -
Gminy Brzeszcze - weszli: sekretarz
gminy Tomasz Łukowicz (przewod-
niczący), przewodnicząca Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu Anna Ka-
sprzyk-Hałat i dyrektor Gminnego
Zarządu Edukacji Bożena Sobociń-
ska. Ustawowo komisję konkur-
sową tworzą: po trzech przedstawi-
cieli organu prowadzącego i
nadzoru pedagogicznego, po
dwóch przedstawicieli Rady Peda-
gogicznej i Rady Rodziców oraz po
jednym przedstawicielu związków
zawodowych.                                  EP

Nowi
dyrektorzy

Dyrektor PP nr 4 Barbara PiwowarczykDyrektor PP nr 4 Barbara PiwowarczykDyrektor PP nr 4 Barbara PiwowarczykDyrektor PP nr 4 Barbara PiwowarczykDyrektor PP nr 4 Barbara Piwowarczyk
(od lewej) z nauczycielkami Olgą Niedośpiał(od lewej) z nauczycielkami Olgą Niedośpiał(od lewej) z nauczycielkami Olgą Niedośpiał(od lewej) z nauczycielkami Olgą Niedośpiał(od lewej) z nauczycielkami Olgą Niedośpiał
i Alicją Kciuk.i Alicją Kciuk.i Alicją Kciuk.i Alicją Kciuk.i Alicją Kciuk.
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Podwójny jubileusz 16 czerwca
świętowano w Zasolu. 25-lecie
obchodziła kapela „Zasolanie”,
skromniejszą rocznicę, bo 5 lat
działania zespół regionalny „Pa-
świszczanie”.

Uroczystość uświetniły obecnością  bur-
mistrz Brzeszcz Teresa Jankowska, dyrektor
Ośrodka Kultury Małgorzata Wójcik, honoro-
wy prezes brzeszczańskiego oddziału Towarzy-
stwa Kultury Teatralnej Weronika Włodarczyk
i radna Zasola Anna Rusin. Byli przedstawicie-
le miejscowych instytucji społecznych oraz
oświaty. Zjechały też delegacje  działających przy
Ośrodku Kultury w Brzeszczach zespołów: Iskie-
rek, Borowianek, Brzeszczanek, Jawiszowianek,
Przecieszynianek, Skidzinian, Tęczy, Wilczko-
wianek oraz zespół Zasolanie z Zasola Bielań-
skiego. Nie zabrakło reprezentantek z zaprzy-
jaźnionych kół Gospodyń Wiejskich z Bielan,
Boru, Brzeszcz, Jawiszowic, Łęk, Przecieszyna,
Skidzinia, Wilczkowic i Zasola Bielańskiego.
Zaproszono na święto również członkinie gru-
py wokalnej Zasolanie, które w latach 80. to-
warzyszyły kapeli.

Kapela powstała przed 25 laty z inicjatywy
nieżyjącego już Bolesława Zająca. Wystosował
on, nie bacząc na trwający w kraju stan wojen-
ny, imienne zaproszenia do grających na róż-
nych instrumentach mieszkańców Zasola i Ol-
szenika. Spotkanie wyznaczył na 7 marca 1982
r. w nowo powstałym Domu Strażaka. Przyby-
łym przedstawił wizję zespołu folklorystyczne-
go, który tworzyć miała kapela i młodzieżowy
zespół wokalno-taneczny. W jego repertuarze
miały znaleźć się stare przyśpiewki ludowe i
tańce ziemi krakowskiej. Ustalono też wspól-
nie nazwę „Zasolanie”.

W kapeli na akordeonie grali: nieżyjący już
Kazimierz Szczerbowski, Wanda Żmuda i Bar-
bara Jarnot, na skrzypcach - Bolesław Zając oraz
jego brat Bronisław, Władysław Górczak i Jó-
zef Raj (też nie żyją) i Bronisław Szczerbowski.
Na kontrabasie grał Józef Smolarek, a na klar-
necie Władysław Sobczuk. W późniejszym okre-
sie dołączyli do nich bracia Tadeusz i Józef Sta-
wowczyk. Grali na perkusji przez pewien czas
w kapeli również Marek Wyrobek i Czesław
Żmuda, a na kontrabasie Jakub Żmudka.

Zespół zadebiutował występem na Gmin-
nym Święcie Ludowym w Zasolu zdobywając
uznanie publiczności. Zasolanie dumni byli, że
w strażnicy, którą wybudowali w czynie spo-
łecznym, w ciągu kilku miesięcy rozwinęła się
działalność kulturalna. Kapela rok w rok przy-
grywała na dożynkach gminnych, parafialnych
i diecezjalnych, Dniach Gminy Brzeszcze, tur-
niejach sołectw, jasełkach, przedstawieniach

dzieci szkolnych i przedszkolnych w Zasolu i
Skidziniu. Towarzyszyła imprezom środowisko-
wym, jak Dzień Babci czy Dzień Górnika, była
na piknikach rodzinnych, spotkaniach opłat-
kowych w bielańskiej parafii, mszach i proce-
sjach odpustowych oraz pochodach pierwszo-
majowych. Zagrała też pieśni kościelne przy
stacjach drogi krzyżowej podczas dożynek ogól-
nopolskich na Jasnej Górze.

„Zasolanie” wystąpili gościnnie na Woje-
wódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Olku-
szu w 1985 r. Zwyciężyli w turnieju „Lato w
mieście - Brzeszcze 1984”. Rok później brali
udział w Dniach Młodości w Brzeszczach, w
1988 r. - w II Zjeździe Ogólnopolskim Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarniczych w Świeszynie
koło Słupska, w 1992 r. w Przeglądzie Zespo-
łów Ludowych Wici w Chorzowie. Z Wojewódz-

kiego Przeglądu Zespołów Strażackich w Li-
biążu w 1986 r. przywieźli wyróżnienie, rok
później drugie miejsce. Dochody z organizo-
wanych zabaw przeznaczali na zakup instru-
mentów i strojów krakowskich.

Z czasem zespół wokalny rozwiązał się.
Odtąd kapela sama kontynuuje działalność. Od
1984 r. działała pod patronatem OSP Zasole, a
jej kierownikiem był Czesław Żmuda i Tadeusz
Stawowczyk. W 2004 r. nawiązała współpracę
z Ośrodkiem Kultury w Brzeszczach. Jej lide-
rem jest Władysław Sobczuk, on jedyny w ka-
peli działa od początku jej istnienia. Teraz ka-
pela daje oprawę muzyczną dla zespołów
Paświszczanie, Zasolanie z Zasola Bielańskie-
go, Dankowianie z Dankowic, Górzanie z Góry.
Przygrywa też Klubowi Seniora w Zasolu. A w
jej skład wchodzą: Władysław Wróblewski, kie-
rownik muzyczny (akordeon), Kazimierz My-
narski (trąbka), Władysław Sobczuk, kierow-
nik organizacyjny (klarnet B), Józef Stawowczyk
(klarnet B) i Tadeusz Noworyta (skrzypce).

Zespół Regionalny „Paświszczanie” po-
wstał w 2002 roku z inicjatywy miejscowego
Koła Gospodyń Wiejskich. Jego nazwa nawią-
zuje do używanej dawniej nazwy wsi Paświ-
ska, od licznych pastwisk, na których wypasa-
no bydło. Członkami zespołu są ludzie, których
łączy wspólna pasja. Są to: Krystyna Żmudka
(instruktor zespołu), Barbara Jarnot, Anna i

Andrzej Kolasowie, Małgorzata i Władysław
Matlakowie, Michalina i Kazimierz Mynarscy,
Zofia Wójcik, Bernadeta Krawczyk, Krystyna Fi-
gura, Wanda Wójcik, Janina Przewoźnik, Alek-
sandra Niedośpiał, Maria Śmielak.

- Świętujemy dziś pierwszy okrągły jubile-
usz - mówi Krystyna Żmudka, instruktor ze-
społu „Paświszczanie”. - Co roku organizuje-
my wiejskie dożynki, uczestniczymy w
dożynkach gminnych, parafialnych i diecezjal-
nych. Rocznie podczas różnych uroczystości
środowiskowych, gminnych i kościelnych da-
jemy około 15 występów. Dwukrotnie wystę-
powaliśmy na rynku w Krakowie podczas „Nie-
dzieli Palmowej”. Mamy na koncie sporo
osiągnięć, ale zawsze moglibyśmy zostać dru-
gim Mazowszem. Dlatego z otwartymi ramio-
nami i sercami czekamy zarówno na młodych,

jak i starszych. Gorąco zapra-
szamy.

Zespół realizuje swoje ar-
tystyczne działania wspólnie
z kapelą. Zaprasza do wspól-
nych występów dzieci i mło-
dzież ze świetlicy. Od począt-
ku działalności należy do
Towarzystwa Kultury Teatral-
nej w Brzeszczach. W swoim
repertuarze prezentuje małe
formy teatralne opowiadają-
ce o zwyczajach i życiu daw-
nej wsi, pieśni ludowe, reli-
gijne i biesiadne, kabarety i
tańce. Za scenki „Na nortach

w mojowy dziyń”, „Jak się dawnej żniwowa-
ło” i „Legenda o dużym dole” zespół otrzymał
szereg nagród i wyróżnień na Powiatowych i
Wojewódzkich Przeglądach Teatrów Ludowych
w Bobrku, Czarnym Dunajcu i Wiśniowej, a Ma-
ria Śmielak zdobyła wyróżnienie na Ogólno-
polskim Konkursie Gawędziarzy w Bukowinie
Tatrzańskiej. Zespół w ramach współpracy z
Ośrodkiem Kultury uczestniczył w projekcie
„Cztery Pory Roku”, prezentując przestawie-
nia: „Rewia mody z przed lat”, „Sen mara Bóg
wiara” oraz urządził wystawę dawnego sprzę-
tu gospodarstwa domowego i rolniczego. „Pa-
świszczanie” zaangażowali się też w projekt
OK „Stąd jestem”. Wystąpili z przedstawienia-
mi: „Jak powstało Zasole”, „Legenda o dużym
dole”, „Z wizytą u swoczki”, „Gry i zabawy na-
szych babć”.

Jubilaci podczas uroczystości dyplomami
dziękowali przyjaciołom zespołu i kapeli. A tym
wszystkim, którzy przyszli świętować razem z
nimi, dedykowali program artystyczny. Dla nich
z kolei wystąpiły dzieci i młodzież z miejscowej
świetlicy, przygotowane przez instruktora Wio-
lettę Szmytkowską oraz młoda wokalistka z
Zasola Klaudia Gabryś. Zaproszono potem
wszystkich do obejrzenia wystawy prezentują-
cej dorobek kapeli i zespołu oraz na festyn.

Ewa Pawlusiak

Rozweselają
serca
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Szanowny Panie!
W ostatnim swoim felietonie pt. „Bez nara-

żania!” (OB nr 5 /185 maj 2007) tak Pan po-
mieszał wątki, od Euro 2012, poprzez „sarmac-
kie weto” aż do problemu „ballady o śmieciu”,
że chciałoby się zacytować stare powiedzenie -
gdzie Rzym, a gdzie Krym. Zastanawiam się je-
dynie, czy pisał Pan swoje słowa jako niezależ-
ny felietonista, czy też jako osoba związana z
decydującymi o istotnych sprawach dla gminy.
Z treści i wydźwięku Pańskiego felietonu wyni-
ka, że jako ta druga osoba.

Otóż, Drogi Panie, myli Pan nie tylko fakty
historyczne, ale i (mam nadzieję - nie celowo),
wprowadza Pan Czytelników OB w błąd, co do
prawnego ujęcia problematyki odpadów ko-
munalnych. Po pierwsze, Polska nigdy nie się-
gała „od morza do morza”, więc Pańskie dy-
wagacje na temat urlopu są chybione. Nad
morzem Czarnym panowali Tatarzy. Co do pe-
joratywnej oceny przez Pana „sarmackiego
weta”, to proszę głębiej zainteresować się hi-
storią polskiego parlamentaryzmu. To po-
wszechnie krytykowane „liberum veto” w ów-
czesnych czasach i ówczesnych warunkach
politycznych, przy obowiązującej prawnej za-
sadzie jednomyślności Sejmu, było jednak
pewną obroną praw mniejszości przed dykta-
tem większości i zgodnie z analizami historycz-
nymi uchroniło Polskę przynajmniej przed kil-
koma wojnami domowymi. Zresztą dzisiaj
prawie we wszystkich demokratycznych kra-
jach, w tym w Polsce, zasada „veto”, a w prak-
tyce „liberum veto”, obowiązuje przynajmniej
w odniesieniu do działań głów państw i służy
ochronie najistotniejszych praw obywateli. Ale
zostawmy te zagadnienia historykom.

Istotniejsza jest sprawa druga, a więc od-
padów komunalnych. Chyba nic by się nie
działo, gdyby poprzednia Rada Miejska, usta-
lając tzw. wskaźnik wytwarzania śmieci na
mieszkańca w wysokości 1,87 m3 na osobę
rocznie, nie uznała mieszkańców gminy za anal-
fabetów, nie umiejących wykonywać czterech
podstawowych działań arytmetycznych. Łatwo
jest przeliczyć ten wskaźnik na pojemniki i czę-
stotliwość wywozu. Wychodzi w każdym przy-
padku znaczna „superata”, czyli nadwyżka ku-
błów zapłaconych nad wywiezionymi przez
Agencję Komunalną. Przy 4-osobowej rodzi-
nie (1 kubeł tygodniowo) rzeczywisty odbiór
śmieci wynosi 5,72 m3 rocznie, a według
wskaźnika wynosi on 7,48 m3. Zatem trzeba
by zapłacić rocznie za 16 kubłów nie wywie-
zionych! Jest to po prostu działanie wysoce
nieuczciwe wobec mieszkańców. Wychodzi
również, że cena usług jest ustalana w sposób
nie mający wiele wspólnego z ekonomiczną
kalkulacją - tej nawet radni nie znają, ponie-
waż im jej nie przedstawiono. Wychodzi rów-

nież, że władze gminy w tym obszarze nie speł-
niły wymagań prawnych. Dlaczego? Ponieważ
obowiązująca ustawa o utrzymaniu porządku
i czystości w gminach precyzuje te zagadnie-
nia jasno. Po pierwsze - rada gminy powinna
ustalić maksymalną cenę odbioru odpadów z
nieruchomości. Uchwałą nr XXXVII/372/06 z
14.03.2006 r. Rada Miejska ustaliła maksy-
malną cenę odbioru odpadów komunalnych
na 44,85 zł/m3 netto. Ta uchwała nie została
zmieniona do dzisiaj, a więc obowiązuje. Po
drugie - burmistrz w drodze decyzji ma tę cenę
podać do publicznej wiadomości. Tego nie zro-
biono, przynajmniej w portalu internetowym
gminy nie znalazłem takiej decyzji. Po trzecie -
wprowadzenie selektywnego odbioru odpa-
dów ma przynieść skutek w postaci obniżenia
ceny, a nie jej podniesienia! Zrobiono akurat
odwrotnie. Wystarczy przeliczyć, aby wynik
wskazał na prawie dwukrotny wzrost ceny. Przy-
kładowo, dla mnie roczny koszt odbioru od-
padów wzrósłby z 183 do 359 zł, to jest o 96
proc. Poza tym, jakikolwiek inny konkurencyj-
ny podmiot zostałby dopuszczony do odbio-
ru odpadów, jakiekolwiek ceny by ustalono,
to i tak będą korygowane (w górę!) na gmin-
nym wysypisku, którym zarządza Agencja Ko-
munalna! A to już jest działanie monopoli-
styczne, sprzeczne z obowiązującą w Polsce
Konstytucją! I Pan się dziwi, że mieszkańcy
gminy nie tryskają zadowoleniem?

Szanowny Panie! W swoim felietonie dzieli
Pan również mieszkańców gminy na dwie ka-
tegorie - tę lepszą, zamieszkałą w osiedlach (w
moim domyśle - w domach wielorodzinnych)
i tę gorszą, to jest mieszkańców domów jed-
norodzinnych. Używam tych określeń, ponie-
waż z Pańskiej wypowiedzi wynika, że to ci
drudzy torpedują „jakże słuszną” uchwałę
Rady Miejskiej wprowadzającą „nowe rozwią-
zania”. Taki podział, to nic innego, jak łama-
nie konstytucyjnej zasady równości obywateli
wobec prawa, każdego prawa, również miej-
scowego. A tego ani Panu, ani nikomu inne-
mu, w publicznych wypowiedziach robić nie
wolno! Pomijam tu zagadnienie równości po-
noszenia kosztów za odpady komunalne, co
do zasady.

Co do merytorycznej wartości „Regulami-
nu utrzymania porządku i czystości”. Tu rów-
nież proszę nie wprowadzać Czytelników w
błąd. Ten regulamin absolutnie nie zawiera
żadnych realnych rozwiązań, które miałyby na
celu ograniczenie tzw. niskiej emisji bądź ogra-
niczenie ilości dzikich wysypisk śmieci. Prze-
ciwnie - polityka zarządu Agencji Komunalnej
prowadzi wprost do zwiększenia ilości takich
wysypisk. Przyczyną jak najbardziej bezpo-
średnią jest wzrost od 1 maja cen „niebieskich
worków” o blisko 30 proc., do 5 zł za sztukę.
Dotychczas co bardziej zdyscyplinowani miesz-
kańcy gminy, przeważnie ci „gorsi”, kupowali
worki na nadwyżki odpadów, liście, skoszoną
trawę itp. Obecnie przewiduję powstanie no-

wego zjawiska - nocnego wywozu takich „nad-
wyżek” w dowolne miejsca na terenie gminy i
zgłaszanie straży miejskiej, że oto powstało
nowe dzikie wysypisko. Oczywiście będzie ono
usuwane na koszt gminy. I obym się w swym
przewidywaniu mylił. Tak działa, Szanowny
Panie, rynek i to nie tylko w Brzeszczach czy
Polsce.

Mówi Pan jeszcze o „oddechu elektoratu”.
Otóż, Drogi Panie, radni wybrani zostali po to,
by pełnić nie rolę władczą, a służebną wobec
społeczeństwa. Sami o to zabiegali, przedsta-
wiając swoje pomysły i programy. Za to im
społeczeństwo płaci, w Brzeszczach co najmniej
10 tys. zł rocznie! Do każdego programu trze-
ba wyborców przekonać, szczególnie wtedy,
gdy wiąże się to ze wzrostem obciążeń - obo-
jętnie, czy będą to obciążenia finansowe, czy
innego rodzaju. Poprzednia rada tego w przed-
miotowym przypadku nie zrobiła. Przekony-
wanie obywateli do swojego programu nosi
nazwę konsultacji społecznych, o czym też jest
mowa w ustawach o samorządach. A powin-
no być stosowane w praktyce. Więc proszę nie
mieć pretensji do radnych obecnej kadencji,
że przynajmniej próbowali zrozumieć stano-
wisko swoich wyborców, nie oskarżać ich o
politykowanie, partyjniactwo, zachowawczość
i przekładanie każdej decyzji na stopień popu-
larności. Raczej proszę się zastanowić nad w
pełni skutecznymi sposobami gospodarki od-
padami, a takie i w świecie, i Europie, i nawet
w Polsce istnieją. I nie musi się to odbywać
kosztem obywateli.

Tak więc, Szanowny Panie, wracając do
umiejętności arytmetycznych i trawestując po-
wiedzenie pana Zagłoby - obywatele gminy
„na dzielenie się nie zgodzą, mnożeniem sami
się zajmują, odjąć sobie niczego nie pozwolą,
mogą tylko coś dodać, ale wielu może się to
nie spodobać”.

Z poważaniem
dr inż. Krzysztof Łukowicz
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W odpowiedzi
dla Pana Zdzisława Filipa

Gminny Zarząd Edukacji w Brzeszczach orga-
nizuje półkolonię pływacko-językową dla dzieci w
wieku od 8-12 lat.
Terminy:
•I turnus - od 16 do 27 lipca (Przedszkole nr 4 w
Brzeszczach)
•II turnus - od 30 lipca do 10 sierpnia (Przedszkole
nr 2 w Brzeszczach).
Szczegóły w Gminnym Zarządzie Edukacji w Brzesz-
czach, tel. 032 21 11 593, 21 11 565.

Za radosne dzieciństwo i uśmiech naszej córki
Olimpii Dyduch, za trud włożony w jej wychowanie i
staranne przygotowanie do dalszej edukacji, z całe-
go serca dziękują całemu personelowi Przedszkola
nr 1 „Pod kasztanami” w Brzeszczach, wdzięczni
rodzice.

Podziękowanie

Informacja
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Jak corocznie, oczekiwaniu na upragnione
wakacje towarzyszyła podniosła atmosfera szkol-
nych i przedszkolnych uroczystości. Ogromny wy-
siłek włożony w ich przygotowanie i obsługę przy-
niósł wymierny efekt w postaci zachwytu i uznania
w oczach zaproszonych gości, rodziców, opieku-
nów i całkiem postronnych, obserwujących wy-
stępy osób. Poziom artystyczny programów i pre-
zentujących je naszych pociech, świadczy nie tylko
o profesjonalizmie przygotowujących je osób, ale
też o ich nadzwyczajnym zaangażowaniu, ambi-
cjach i powołaniu do wykonywanego zawodu.
Nisko chylę czoła przed nimi wszystkimi i serdecz-
nie gratuluję niewątpliwych sukcesów, świadczą-
cych o wysokiej jakości nauczania i wychowania
w brzeszczańskich placówkach oświatowych. Wy-
rażam przy tym żal, że cudownie wyedukowane
dzieci stanowią w późniejszym czasie główny
„produkt eksportowy” naszej gminy.

Odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się dzie-
je, jest stosunkowo prosta. W opinii większości
młodych mieszkańców Brzeszcz pozostanie na
„ojcowiźnie” nie daje szans na samodzielne i
godne życie. To co się dzieje wokół nich określają
krótko: „nuda” lub „brak perspektyw”. Nie prze-
konuje ich do pozostania nawet potężny zastrzyk
unijnej kasy, który właściwie wykorzystany mógł-
by diametralnie zmienić ich życie. Ich sceptycyzm
wynika więc z niewiary w intencje i możliwości
tych, którzy z racji zajmowanego stanowiska mo-
gliby mieć wpływ na ich przyszłość.

Gotowość do rozwoju i inwestowania, w tym
także z wykorzystaniem środków unijnych, w
dużym stopniu zależy od tego, jaki klimat dla
przedsiębiorczości potrafią stworzyć lokalne wła-
dze. Gmina, jako wspólnota samorządowa, bo-
gata jest bogactwem swoich mieszkańców. Im
zamożniejsze gospodarstwa domowe, im wyższe
dochody w rodzinie, tym większą pulą środków
publicznych dysponują organy gminy na zaspo-
kajanie lokalnych potrzeb. Teoretycznie rzecz bio-
rąc, wyłoniony w demokratycznych wyborach
burmistrz czy radny powinien być żywotnie zain-
teresowany wzrostem zamożności swoich wybor-
ców. Niestety, stwarzanie klimatu dla przedsię-
biorczości to cały zespół przemyślanych i
subtelnych działań, których oczekiwane efekty
można, w sprzyjających okolicznościach, zaob-
serwować po upływie paru lat. Z tego też powo-
du zaszczyty i splendor spływają, częstokroć nie-
zasłużenie, na następców tych, którzy proces
ambitnie rozpoczęli i konsekwentnie realizowali.
W tym kontekście trudno jest zdobyć się na wysi-
łek, który nie gwarantuje sukcesu własnego. De-
klaracje wsparcia dla realizacji inicjatyw wojewódz-
kich i powiatowych, współuczestnictwo w
projekcie modernizacji sieci kanalizacyjnej i wo-
dociągowej czy w końcu remonty dróg lokalnych
(typowanych w sposób przypadkowy) i układa-
nie chodników w stosownych miejscach, są dzia-
łaniami pożądanymi, ale nie stanowią o szeroko
pojmowanym rozwoju. Innymi słowy, w działa-

niach lokalnych władz próżno dopatrywać się
spójności, przemyślanego planu realizacji przyję-
tych założeń strategicznych. Śmiem twierdzić, że
jedynym strategicznym założeniem jest przetrwa-
nie. Tym gorzej rokuje to ewentualnemu projek-
todawcy inwestycji, która z założenia ma być
współfinansowana ze środków unijnych. Musi
on bowiem wykazać, że podjęta przez niego ini-
cjatywa jest racjonalna, potrzebna i wpisuje się w
szerszą wizję rozwoju miasta, regionu, państwa.

W protokole nr VI/07 z przebiegu VI sesji Rady
Miejskiej w Brzeszczach (z dnia 26.04.2007 r.) wy-
czytałam, że jeden z radnych określił budżet 2006
r. mianem budżetu rozwojowego. Gratuluję do-
brego samopoczucia! Natomiast w ramach otrzeź-
wienia proponuję przyjrzeć się, w jaki sposób w
ten „rozwój” wpisują się pomysły zagospodaro-
wania niszczejącego mienia gminnego, w sytuacji
gdy drugi przetarg na sprzedaż pozostałości po
Ruchu II, pomimo obniżenia ceny wywoławczej,
nie został rozstrzygnięty, a dawny ośrodek w Ski-
dziniu w ogóle nie doczekał się swojej szansy. Może
to już najwyższy czas, by ktoś zechciał ułatwić pod-
jęcie decyzji inwestycyjnych tym, którzy się wahają
lub tym, którzy szukają dla swoich inwestycji naj-
dogodniejszego miejsca? Warto może by się też
zastanowić nad utworzeniem agencji wspomaga-
jącej przedsiębiorców w zakładaniu i prowadzeniu
działalności gospodarczej.

Inną z możliwych form wsparcia lokalnych
inicjatyw jest planowe stosowanie ulg podatko-
wych dla ewentualnych inwestorów, firm two-
rzących stanowiska pracy, rozpoczynających dzia-
łalność, itp. Kryteria przyznawania takiej pomocy

winny być ściśle określone uchwałą Rady. Rada
Miejska w Brzeszczach, poprzedniej i obecnej ka-
dencji, nie podjęła inicjatywy w tej kwestii. Nie
znaczy to, że ulgi podatkowe nie są udzielane w
naszej gminie. W ramach ustawowych kompe-
tencji i z przyczyn stanowiących tzw. interes po-
datnika, w roku 2006 udzielono ulg, polegają-
cych na umorzeniu zaległości w podatku od
nieruchomości, osiemnastu podmiotom. W jed-
nym przypadku dodatkowo płatność części zale-
głości rozłożona została na raty. Stosowny wykaz
znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gmi-
ny Brzeszcze. Gdyby ktoś był zainteresowany lek-
turą tego wykazu to polecam uwadze jednego z
beneficjentów pomocy, a mianowicie Agencję
Komunalną Brzeszcze, gdyż podmiot ten jest trak-
towany przez lokalne władze w sposób szczegól-
ny, a ta „szczególność traktowania” nasuwa wąt-
pliwości prawne.

Niemniej to nie jedyny grzech naszej władzy.
Grzechem głównym jest zaniechanie. Zaniecha-
nie współpracy z mieszkańcami gminy, zaniecha-
nie jakichkolwiek działań, które wyzwalałyby ini-
cjatywy społeczne czy wspierały przedsiębiorczość.
Już wkrótce trafią do Polski ogromne pieniądze z
budżetu Unii. Trafią też do Brzeszcz, niezależnie
od tego kto będzie wypełniał wnioski i za jaką
cenę. Nam, mieszkańcom, nie pozostaje nic inne-
go jak tylko czekać w nadziei, że zmaterializuje się
jedyne założenie strategiczne rozwoju gminy:
przetrwamy, a gdy wyczerpią się zasoby węgla, w
dalszym ciągu będzie miał kto spacerować nowy-
mi i wyremontowanymi chodnikami.

Beata Dyduch

Na pół gwizdka
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Zebrali ponad 140 podpisów pod pe-
tycją o zaprzestanie stosowania tortur
na więźniach opozycji politycznej na Bia-
łorusi. To pokłosie przedsięwzięcia jakie
Towarzystwo Kultury Alternatywnej i
Wspierania Inicjatyw Społecznych „Kur-
nik” z Przecieszyna zorganizowało 26
czerwca w klubie „Babel”.

Kampanię społeczną  „Projekt Edukacyjny
Prawa Człowieka” obchodzono w ramach Mię-
dzynarodowego Dnia Pomocy Ofiarom Tortur,
który przypada właśnie 26 czerwca. Impreza roz-
poczęła się od wernisażu wystawy fotograficz-
nej „Symbole i miejsca największych tortur”, przy-
gotowanej przez Andżelikę Borowczyk i
Dominika Hulbója. Później młodzi ludzie, którzy
przybyli tego dnia do klubu „Babel” wysłuchali
wykładu dr Lucjana Wrońskiego z Uniwersytetu
Śląskiego pt. „Prawo do wolności a własność”.
Dr Wroński dowodził, że upowszechnienie wła-
sności prywatnej prowadzi do poczucia odpo-
wiedzialności jednostki za swój los, a tym sa-
mym do poszerzania zakresu jej wolności. Po tej

Petycję wyślą
na Białoruś

intelektualnej strawie, młodzież bawiła się na
koncercie zespołów: Field, Psychodelic Sexy Funk
oraz 100 Tvarzy Grzybiarzy. W międzyczasie cały
czas można było złożyć swój podpis pod petycją.

- Na razie podpisy złożyło ponad 140 osób,
ale to jeszcze nie koniec, bo petycja będzie wyło-
żona także 8 września podczas Rock Reggae Fe-
stiwal - mówi Piotr Kruszyński, prezes Towarzy-
stwa „Kurnik”. - Zaraz potem wyślemy ją na adres
administracji prezydenta Białorusi Aleksandra
Łukaszenki. Chcemy zwrócić uwagę, także miesz-
kańcom Brzeszcz, że tuż za naszą granicą depta-
ne są elementarne prawa człowieka i swobody
polityczne, jak choćby prawo do wolności słowa
czy do wolności zgromadzeń.                            jack
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Zakończył się kolejny rok szkolny i nadeszły
upragnione wakacje. A my pragniemy jeszcze
raz powrócić do tych wszystkich chwil, które
wydarzyły się w drugim semestrze w Gimna-
zjum nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Brzesz-
czach.

Luty. Wspomnienia zaczniemy od pamiętne-
go koncertu miłośników twórczości ks. Jana Twar-
dowskiego, który odbył się 30 stycznia w Ośrod-
ku Kultury w Brzeszczach. Spotkaliśmy się w
I rocznicę śmierci, by chociaż przez chwilę obco-
wać z poezją księdza. Jan Twardowski używał ma-
łych słów do wielkich rzeczy, o czym przypomniały
nam dwa zespoły muzyczne, których cała dotych-
czasowa twórczość oparta jest na fascynacji wier-
szami księdza-poety. Koncert rozpoczął zespół wo-
kalny z naszego gimnazjum, prowadzony przez
panią Katarzynę Mreżar. Następnie odbyła się krót-
ka prezentacja multimedialna, obrazująca nasze
spotkania i przyjaźń z ks. Janem Twardowskim.
Kolejnym punktem programu był występ zespo-
łu „Krakowskie Przedmieście”. To właśnie oni, jako
jedni z pierwszych wykonawców utworów księ-
dza Jana, pod koniec lat osiemdziesiątych z pio-
senkami do Jego wierszy, uczestniczyli w różnora-
kich festiwalach.

23 lutego nasze gimnazjum już po raz drugi
gościło uczestników konferencji matematycznej.
Odbyła się ona pod hasłem „Matematyka jest
wielką medytacją ludzkości.” Zorganizował ją Kra-
kowski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Mate-
matyki i GZE w Brzeszczach. Konferencję zainau-
gurowała mgr Anna Widur - prezes oddziału
Krakowskiego SNM, wykładem dotyczącym ba-
dania kompetencji matematycznych uczniów koń-
czących gimnazjum. Redakcja naszego gimnazjal-
nego pisemka na okoliczność konferencji
matematycznej przygotowała specjalny numer,
poświęcony „królowej nauk”.

W tym roku szkolnym możemy poszczycić się
następującymi wynikami z olimpiad i konkursów:
laureatem olimpiady chemicznej został Szymon
Rzeźwicki. Brał on także udział w olimpiadzie
matematycznej po angielsku, w eliminacjach in-
dywidualnych zdobył 4. miejsce, a nasze gimna-
zjum spośród 15 szkół zdobyło 3. miejsce. Z kolei
finalistą olimpiady z chemii i fizyki został Konrad
Wnęczak. Tenże uczeń zdobył również 3 miejsce
w ogólnopolskim konkursie matematycznym
„Olimpus”, z kolei na 70 uczestników olimpiady
matematycznej po angielsku zajął 6. miejsce. Kon-
rad został również wyróżniony w konkursie „Kan-
gur”. Zwycięzcami biblijnego konkursu zostali:
Szymon Rzeźwicki, Błażej Szydło, Kamila Smola-
rek, Katarzyna Wójcik. Natomiast swoimi umie-
jętnościami wspinaczkowymi wykazał się Szymon
Jakubowski, który zwyciężył w Ogólnopolskim
Konkursie Wspinaczkowym. Gratulujemy!

Marzec. Tegoroczny Dzień Samorządności do-
tyczył zawodów, zwłaszcza tych charakterystycz-

nych dla naszego regionu. Każda klasa wykazała
się pomysłowością, a także kreatywnością, two-
rząc plastyczne obrazy prezentowanych zawodów.
Swoje zdolności aktorskie po raz kolejny zapre-
zentowali uczniowie: Maciej Pawlik oraz Tymote-
usz Szydło, wygłaszając zabawne monologi. War-
to wspomnieć również o recytowanych wierszach
naszego patrona ks. Jana Twardowskiego, które
wzbudziły w nas chęć do brnięcia przez życie z
uśmiechem.

W ramach realizacji projektu Comenius So-
crates nasze gimnazjum nawiązało współpracę
ze szkołami w Niemczech oraz Francji na lata 2006-

2009. W dniach od 26 do 29 marca 2007 r. na-
uczycielki języka angielskiego: Małgorzata Greń
oraz Iwona Hałat wyjechały do Weilheim w Niem-
czech w celu wymiany poglądów, doświadczeń
związanych z realizacją zadań wynikających z przy-
jętego w Polsce harmonogramu działań. Było to
dobrze zorganizowane spotkanie robocze, na któ-
rym ustalono zadania na najbliższe dwa miesiące
(do wizyty roboczej we Francji - w maju 2007). W
trakcie wizyty odbyło się uroczyste spotkanie z
merem miasta Weilheim, któremu wręczono list
od burmistrz Teresy Jankowskiej z propozycją
współpracy pomiędzy naszymi miastami.

Kwiecień. 2 kwietnia 2007 r. w Krakowie na
IV spotkaniu miast papieskich w ramach projektu
„Nie lękajcie się” upamiętniającym osobę i dzieła
Jana Pawła II, nasza pani dyrektor Urszula Nocoń
zaprezentowała program wychowawczy szkoły.
Według dyrektora A. Porawskiego program wy-
chowawczy naszego gimnazjum najpełniej od-
powiadał koncepcji spotkania. Centrum Jana Paw-
ła II ma promować duchowość, kulturę, tradycję
związaną z papieżem. W projekt zaangażowa-
nych jest wiele osobistości świata nauki, kultury,
a także całe miasta i gminy skupione przez Zwią-
zek Miast Polskich wokół idei miast papieskich.

24 i 25 kwietnia odbył się egzamin gimnazjal-

ny. Tradycyjnie uczniowie rozwiązywali test huma-
nistyczny, w tym roku związany tematycznie z ogro-
dami oraz test matematyczno-przyrodniczy.

Maj. Wycieczki zagraniczne to już tradycja
naszego gimnazjum. W tym roku mieliśmy okazję
zwiedzić Włochy. Pierwszym celem podróży była
Wenecja. Kanały i gondole wywołały zachwyt u
uczniów. Następnie udaliśmy się do Padwy, by
zobaczyć Bazylikę i grób świętego Antoniego. Flo-
rencja również okazała się przepięknym miejscem,
no i oczekiwany Watykan. Chyba każdy zapamię-
ta moment, w którym uklęknął przy grobie papie-
ża Jana Pawła II.

Po wizycie „w najmniejszym państwie świa-
ta”, zgodnie z powiedzeniem „wszystkie drogi
prowadzą do Rzymu”, gimnazjaliści też tam do-
tarli. Z kolei wariactwa w Mirabilandii to niezapo-
mniane przeżycia wszystkich uczestników wyciecz-
ki. Ostatnie dni wycieczki spędziliśmy w Wiedniu,
potem pospacerowaliśmy po Brnie w Czechach i
zeszliśmy w tajemnicze i piękne zarazem głębie
Jaskiń Morawskich, po czym nadszedł czas po-
wrotu do Polski.

W celu realizacji kolejnych zadań projektu, w
dniach od 21 do 24 maja, panie Małgorzata Greń
oraz Iwona Hałat odwiedziły partnerską szkołę we
Francji, w St. Chamas, znajdującą się w malowni-
czym regionie Prowansji. Podczas warsztatów
porównywano 10 najpopularniejszych zawodów
ze wspólnej listy i ustalono sposób prezentacji
dotychczasowych postępów w realizacji projektu
szerszej społeczności. Odwiedziły też Urząd Pracy
w miejscowości Salon-de Provence, gdzie szcze-
gółowo pokazano prawa i obowiązki bezrobot-
nych osób we Francji oraz udostępniono dane
potrzebne do realizacji projektu. Wizyta u mera
miasta St. Chamas miała na celu przedstawienie
partnerów projektu z Niemiec i Polski oraz zainte-
resowanie współpracą z Brzeszczami w ramach
miast bliźniaczych.

31 maja odbyło się podsumowanie wszyst-
kich działań związanych z obchodami Tygodnia
Patrona. Na uroczystej akademii, podczas tzw.
sympozjum, reprezentanci wszystkich klas zapre-
zentowali dokonania ks. Jana Twardowskiego,
jako filozofa, miłośnika przyrody i poety piszące-
go dla dzieci. Nasz szkolny zespół wokalny swym
pięknym śpiewem uświetnił tę uroczystość.

Rozstrzygnięto również liczne konkursy. W
tym roku szczególnie skupiliśmy się na życiu i twór-
czości patrona naszej szkoły. Wielkim wyzwaniem
było zaprojektowanie gazetek klasowych.  W tej
kategorii zwycięstwo odniosła klasa 2a. Laureatką
konkursu recytatorskiego została uczennica klasy
3d - Monika Kulczyk, z kolei klasa 2a wygrała kon-
kurs na gazetkę klasową. W konkursie plastycz-
nym zwycięstwo odnieśli uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Brzeszczach, w turnieju wiedzy o
życiu i twórczości naszego księdza-poety zwycię-
żyła Kamila Smolarek z 2a.

1 czerwca minęła 92. rocznica urodzin ks.
Jana. Z tej okazji, w sobotę 2 czerwca - przedsta-
wiciele uczniów i nauczycieli naszego gimnazjum
udali się do Warszawy. Tam uczestniczyli we mszy

Koniec roku w Gimnazjum nr 1
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św. odprawionej w budującej się Świątyni Opatrz-
ności Bożej. Eucharystii przewodniczył Jego Eks-
celencja Arcybiskup Kazimierz Nycz. Przy grobie
Patrona zgromadzili się także uczniowie z innych
szkół noszących imię ks. Twardowskiego. W pod-
niosłej atmosferze zgromadzeni wysłuchali słów
homilii wygłoszonej przez ks. Arcybiskupa, który
stwierdził również, że wybór patrona zobowiązu-
je, a otrzymanie imienia nie może kończyć się wraz
z uroczystością jego nadania. Dlatego też cieszy
tak liczna obecność uczniów na mszy św. Tym
bardziej, iż szkoły noszące imię księdza- poety roz-
proszone są po całym kraju (były delegacje m.in.
ze Słupska, Łańcuta, z okolic Wrocławia). Mimo
tego, powzięto decyzję, że spotkania z okazji ko-
lejnych rocznic urodzin ks. Jana Twardowskiego,
będą się odbywać co roku. To i inne ustalenia
zostały podjęte podczas zebrania dyrektorów, któ-
re poprowadziła dyrektor naszego gimnazjum
Urszula Nocoń, jako że to brzeszczańska szkoła
była do tej pory animatorem wszelkich wspól-
nych działań szkół imienniczek. Jest to m.in. moż-
liwe dzięki współpracy ze szkołą i ogromnej życz-
liwości ks. proboszcza Kazimierza Kulpy. To
właśnie on był inicjatorem tego naprawdę owoc-
nego spotkania. Zostało to docenione przez ks.
arcybiskupa, który w szczególny sposób powitał
delegację z Brzeszcz. Wyróżnieni czuliśmy się tak-
że wtedy, gdy nasz ks. proboszcz otrzymał nie-
zwykły prezent od obecnego rektora Kościoła
Sióstr Wizytek ks. prałata Aleksandra Seniuka. Jest
to kopia rękopisu ostatniego wiersza ks. Jana
Twardowskiego, napisanego w dniu śmierci:

Jezu ufam Tobie
zamiast śmierci
racz z uśmiechem
przyjąć PANIE
pod TWE STOPY
życie moje
jak różaniec
Oprócz udziału w uroczystej Mszy i w spotka-

niu z Imienniczkami, uczniowie zwiedzili Muzeum
Powstania Warszawskiego, które na wszystkich
zwiedzających robi ogromne wrażenie.

Czerwiec. W tym roku Dzień Dziecka spędzi-
liśmy w Skidziniu. Nauczyciele przygotowali bieg
patrolowy, podczas którego kilkuosobowe dru-
żyny musiały odnaleźć 10 punktów (miejsc) i wy-
konać różnego typu zadania: muzyczne, plastycz-
ne, sprawnościowe, a także te sprawdzające naszą
wiedzę z różnych przedmiotów.

Koniec roku to również czas podsumowania
efektów naszej wspólnej pracy. W tym roku szkol-
nym 96 uczniów otrzymało świadectwo z wyróż-
nieniem. Tytuł Absolwenta Gimnazjum otrzymał
uczeń klasy 3a - Maciej Pawlik. Na uwagę zasłu-
guje fakt, iż Maciej został Uczniem Roku! Konra-
da Wnęczaka z kl. 3c, a także Szymona Rzeźwic-
kiego z 2a uhonorowano tytułem Prymusa
Gimnazjum. Gratulujemy! Na czas wakacyjnego
wypoczynku życzymy uczniom, rodzicom, nauczy-
cielom i pracownikom szkoły promiennego uśmie-
chu słońca, ciepłej aury wokół bliskich i niesamo-
witych przeżyć.

Monika Żmuda

- Konkurs „Uczeń Roku” jest nagrodą dla
uczniów za ich konsekwencję w działaniu, tre-
ning, systematyczność i wytrwałość. W do-
bie, kiedy jest bardzo dużo pochwały głupoty,
my udowadniamy, że w szkołach istnieje at-
mosfera nauki i pracy. Że jest wielu uczniów,
którzy chcą rozwijać swoje pasje i zaintereso-
wania - mówi Bożena Sobocińska, dyrektor
Gminnego Zarządu Edukacji. Finał dziesiąte-
go, jubileuszowego konkursu „Uczeń Roku”
odbył się 19 czerwca w Ośrodku Kultury.

Uczniem Roku 2007 w kategorii szkół pod-
stawowych został Mateusz Dura ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Brzeszczach. Mateusz jest lau-
reatem konkursu biblijnego „Jonasz”. W

finałowym starciu pokonał Macieja Watołę ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzeszczach oraz Kon-
rada Zemlika ze Szkoły Podstawowej w Jawiszo-
wicach.

Wśród gimnazjalistów tytuł Ucznia Roku
2007 przypadł Maciejowi Pawlikowi z Gimna-
zjum nr 1. Maciej to aktywny działacz samorzą-
du uczniowskiego, marszałek Młodzieżowego
Parlamentu Gminy Brzeszcze. W finale rywali-

Nagrodzeni
za aktywność

zował z Łukaszem Radosem, uczniem Gimna-
zjum nr 2 oraz Szymonem Rzeźwickim z Gimna-
zjum nr 1.

Szóstkę ścisłych finalistów konkursu wyłonił
test eliminacyjny, do którego przystąpiło 30 naj-

bardziej uzdolnionych i aktywnych uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych gminy Brzesz-
cze. Najlepsi rywalizowali później w pięciu tema-
tycznych konkurencjach: polityka, kultura, Unia
Europejska, mała ojczyzna - gmina Brzeszcze oraz
sport. Zmagania uczniów oceniało jury w skła-
dzie: Teresa Jankowska, Bożena Sobocińska,
Kazimierz Senkowski, Anna Kasprzyk-Hałat, Mał-
gorzata Wójcik.

Wszystkich finalistów konkursu nagrodzo-
no plecakami, piórami Parker, encyklopediami i
słownikami. Uczeń Roku w kategorii gimnazjum
otrzymał kamerę cyfrową, zaś Uczeń Roku w ka-
tegorii szkół podstawowych aparat cyfrowy.

Na sali widowiskowej Ośrodka Kultury tego
dnia zaprezentowali się również młodzi artyści -
uczniowie gminnych placówek: Monika Targosz
z SP 1, zespół „Yellow Schow” z SP 1, zespół
taneczny „Gala” z SP 2, zespół „Prima” z SP Jawi-
szowice, chór ZSP nr 1 w Przecieszynie, zespół
„Zarembinki” z SP Skidziń, Monika Kozicka z G
nr 2, zespół wokalny z G nr 1 oraz „Szalone Ma-
łolaty” z Ośrodka Kultury w Brzeszczach.

jack

Pierwszy od prawej Uczeń Roku w kat. szkołyPierwszy od prawej Uczeń Roku w kat. szkołyPierwszy od prawej Uczeń Roku w kat. szkołyPierwszy od prawej Uczeń Roku w kat. szkołyPierwszy od prawej Uczeń Roku w kat. szkoły
podstawowe Mateusz Dura.podstawowe Mateusz Dura.podstawowe Mateusz Dura.podstawowe Mateusz Dura.podstawowe Mateusz Dura.

W środku Uczeń Roku w kat. gimnazja MaciejW środku Uczeń Roku w kat. gimnazja MaciejW środku Uczeń Roku w kat. gimnazja MaciejW środku Uczeń Roku w kat. gimnazja MaciejW środku Uczeń Roku w kat. gimnazja Maciej
Pawlik.Pawlik.Pawlik.Pawlik.Pawlik.

Uczą się gry na fortepianie, keybordzie,
gitarze elektrycznej i basowej, klarnecie i sak-
sofonie. Podopieczni Ogniska Muzycznego
„Metrum” działającego przy Ośrodku Kul-
tury 15 czerwca zaprezentowali swoje umie-
jętności przed brzeszczańską publicznością.

Pod okiem instruktorów-muzyków
Krzysztofa Gawędy i Janusza Majcherka gry
na instrumentach uczą się 24 osoby. Spoty-
kają się po południu w poniedziałki, czwart-
ki i piątki.

- Przeważnie na zajęcia trafiają dzieci bez
wcześniejszego przygotowania muzycznego,
uczymy ich podstaw - mówi Krzysztof Gawęda. -
Część z nich kontynuuje później naukę w mu-
zycznych w szkołach średnich, np. w Oświęci-
miu. Mamy też kilku wychowanków, którzy
kończą wydział jazzu Akademii Muzycznej w Ka-

towicach. To dla nas ogromna satysfakcja.
Ognisko Muzyczne „Metrum” działa przy

brzeszczańskim Ośrodku Kultury już od 4 lat. In-
struktorzy zapraszają dzieci i młodzież do podję-
cia nauki gry na instrumentach muzycznych. In-
formacje pod numerem tel. 606 335 683.

jack

Muzyczne popisy
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rajdzie byli Daria i Artur Rychlewiczowie. Jedni i drudzy mieszkają w
Brzeszczach.

Potem odbyło się losowanie nagród spośród wszystkich wrzuconych
do urny kuponów startowych. Nagroda główna - tygodniowe wczasy dla
dwóch osób w dowolnie wybranym ośrodku wypoczynkowym - ufundo-
wana przez Nadwiślańską Agencję Turystyczną Tychy powędrowała do
Aleksandry Chmielniak. Ufundowany również przez NAT weekend dla
dwóch osób wylosowała Barbara Smółka. Rowery podarowane przez Urząd
Gminy Brzeszcze, SKOK „Piast”, sklep rowerowy „Albatros” i Wspólnotę
Samorządową wygrali: Józef Mikołajek, Mariola Bochenek, Helena Kotrys
i Szymon Bąk.

Po południu trzeci już raz z rzędu, w ramach ogólnopolskiej akcji
„Czerwiec aktywnych społeczności” prezentowały mieszkańcom swoją dzia-
łalność organizacje pozarządowe z terenu gminy Brzeszcze. Przy okazji
można było posmakować swojskiego jadła i domowych wypieków. Piknik
odbywał się na boisku Szkoły Podstawowej nr 2, a przyświecało mu hasło:
„Ostry dyżur czyli reanimujemy aktywność mieszkańców”. Zgromadzo-
nym zaprezentowano nową formę aktywności „Gminny Bank Czasu”,
który właśnie w Brzeszczach się zawiązuje. Jego udziałowcem może zostać
każdy, kto chce robić coś pożytecznego dla drugiego człowieka.

W niedzielne przedpołudnie, również trzeci raz z rzędu, przy okazji
obchodów Dni Gminy Brzeszcze Klub Honorowych Dawców Krwi przy
kop. „Brzeszcze” zorganizował w Ośrodku Kultury akcję oddawania krwi.
Akcja widać się przyjęła, bo w minionym roku krew oddało 11 osób, zaś
podczas ostatniego apelu 26, w tym 8 kobiet. Razem oddali 11,7 l. tego
cennego leku.

Wieczory zaś - piątkowy i niedzielny - spędzili mieszkańcy gminy przy
dźwiękach muzyki. Miłośników romskich melodii podczas Nocy Cygań-
skiej w parku miejskim, przy ognisku, bawił zespół muzyczny Zoli Tureja i
Przyjaciele. Biesiadników zaproszono też na projekcję filmu serbskiego
reżysera Emira Kusturicy „Czarny kot biały kot”. Nie dane było im jednak
poznać do końca opowieści o cyganie - nieudaczniku z naddunajskiej
osady, bo do kina pod chmurką zawitał deszcz.

Na koniec, w niedzielny wieczór, na stadionie na życzenie fanów za-
grał zespół Zakopower. Wybrali go sami, w plebiscycie ogłoszonym przez
Ośrodek Kultury. Parę godzin wcześniej na stadion zjechało 130 motocy-
klistów. Przyjechali z Osieka, Kęt, Starej Wsi, Czechowic-Dziedzic, Bielska-
Białej, Bielan, Oświęcimia, no i nasi z Jawiszowic i Brzeszcz. Zaprezentowali
swoje maszyny, a potem konkurowali między sobą w rzucie oponą samo-
chodową, tzw. wolnej jeździe, jeździe między pachołkami, przepychaniu
motocykla na czas i paleniu gumy. Tak im się w Brzeszczach spodobało, że
kolejny zlot zaplanowali u nas już na 29 września.

Ewa Pawlusiak

Galeria Dni Gminy Brzeszcze

(ciąg dalszy ze str. 1)
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fot. Jacek Bielenin, Agnieszka Moś, Ewa Pawlusiak

Galeria Dni Gminy Brzeszcze
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W Dzień Dziecka na os. Paderewskiego na
milusińskich czekało mnóstwo atrakcji. Były
dwa zamki dmuchane, przejażdżki bryczką,

pokaz strażaków z Jawiszowic i miasteczko ro-
werowe, które zorganizował dzielnicowy poli-
cji Dariusz Lelito. Kto lubi malować, próbował
sił w konkursie plastycznym, kto zwinniejszy -
w sztafetach sportowych. A na najmłodszych
czekały popisy wokalne z mikrofonem. Orga-
nizatorzy: Samorząd Osiedlowy nr 6 i świetlica
osiedlowa Ośrodka Kultury przygotowali na to
święto również pełno prezentów i słodyczy, i
smaczne kiełbaski z grilla, które przyrządzali
państwo Jadwiga i Kazimierz Chowańcowie.
Pomocą w organizacji służyli również Iwona i
Robert Chmielniakowie, Renata i Andrzej
Żmudkowie oraz Zbigniew Papuga i Zbigniew
Rodak.

W Jawiszowicach członkowie Klubu Senio-
ra zaprosili na Dzień Dziecka dzieci z miejsco-
wej świetlicy młodzieżowej Ośrodka Kultury w

Jawiszowicach oraz uczestników Warsztatów
Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Fun-
dację im. Brata Alberta. W ogrodzie siedziby
Klubu młodzi goście wystąpili z programem
artystycznym, który oklaskiwali babcie i dziad-
kowie - seniorzy, a nawet burmistrz Teresa Jan-
kowska. Zjechali też na święto do Jawiszowic
brzeszczańscy  filmowcy z Lokalnego Informa-
tora Telewizyjnego „Obiektyw”. Potem wszyst-
kich zaproszono na wspólne śniadanie, które
seniorzy przygotowali z otrzymanych od spon-
sora Stanisława Śliwki, właściciela firmy „Stan-

pol”, przysmaków. Był też słodki poczęstunek
i tradycyjne paczki dla dzieci.

10 czerwca w Borze dzieci świętowały Dzień
Dziecka razem z rodzicami. By nikt w tym dniu
się nie nudził organizatorzy - Samorząd Osie-
dlowy nr 5, OSP Bór, KGW, Klub Emerytów i
Seniorów oraz DL przygotowali konkursy dla
młodszych i starszych uczestników rodzinne-
go biesiadowania. Najmłodsi przedstawiali
swoje rodziny na rysunkach, a nadmiar energii
zużywali na dmuchanej zjeżdżalni. Starsi wy-
kazywali się sportowymi umiejętnościami w
przeróżnych zmaganiach sprawnościowych,
m.in. w przygotowanym przez Straż Miejską
miasteczku rowerowym. Wiele emocji przyspo-
rzył rodzinny konkurs, w którym trzeba było

wykazać się błyskotliwością i dobrą dykcją, ale
wszystkie rodziny „dały radę”. Zwycięzców
honorowano nagrodami rzeczowymi, które
ufundował Samorząd Osiedlowy nr 5 i spon-
sorzy. Jak to na rodzinną biesiadę przystało,
wszystkich częstowano smacznym plackiem,
chlebem ze smalcem oraz żurkiem. A wieczo-
rem dorosłych zaproszono na festyn.

Pierwszego czerwca w  Domu Ludowym w
Skidziniu na wspólnym Dniu Dziecka spotkały
się dzieci z Wilczkowic i Skidzinia. Imprezę zor-
ganizowały DL Skidziń, DL Wilczkowie i Szkoła
Podstawowa w Skidziniu. Dzieci uczestniczyły
w konkursach sportowych i zręcznościowych
oraz artystycznych, m.in. w giełdzie talentów,
pokazie mody „Z babcinej szafy”, fryzjerskim,

rysowania kredą na asfalcie. Wszystkim spodo-
bała się zabawa muzyczno-taneczna „Tanecz-
nym krokiem dookoła świata”. Podróżując w
rytm przeboju Ryszarda Rynkowskiego „Jedzie
pociąg z daleka” odwiedzały kontynenty i kra-
je, tańcząc narodowe tańce. A uczniowie klas

IV dzięki uczestnictwu w  miasteczku rowero-
wym, które specjalnie dla nich zorganizował
dzielnicowy policji Arkadiusz Kowalik, stali się
posiadaczami kart rowerowych.

Dzień Dziecka na placu zabaw os. Słowac-
kiego zorganizował 9 czerwca Samorząd Osie-
dlowy nr 2. Dzieci uczestniczyły w konkursach
piosenki, tanecznym, recytatorskim, rzucie
piłką do kosza i malowały kredą na asfalcie. W
zabawach, które prowadziły studentki Renata
Ściga i Karolina Kochman, wzięło udział 200
dzieci. Wszystkich nagradzano i częstowano
słodyczami ufundowanymi przez sponsorów.
O nagłośnienie imprezy zadbał Dariusz Elżbie-
ciak.

Na „Sympatyczny Dzień Dziecka” w świe-
tlicy OK w Przecieszynie przybyły 4 czerwca dzieci
z mamami. Zabaw i konkursów było bez liku.
Najbardziej jednak uczestnicy zaangażowali się
w tworzenie portretów. Po emocjach przyszedł
czas na pyszne desery, placki drożdżowe i ka-
napki, które przygotował Huragan Babski oraz
na wręczenie nagród.

W świetlicy w Zasolu z okazji Dnia Dziecka
na zwolenników bezpiecznej jazdy na rowerze
czekało przygotowane przez dzielnicowego
policji Arkadiusza Kowalika miasteczko rowe-

rowe. Swoich sił próbowały w nim nawet
4-latki. Miłośnicy jazdy konnej mogli pojeź-
dzić na konikach, zaś ci, których rozpierała ener-
gia, poskakać na zamku dmuchanym. Wszyscy
chętnie uczestniczyli w zabawach i konkuren-
cjach sportowych, za co byli nagradzani. Dzię-
ki hojności sponsorów częstowano dzieci rów-
nież kiełbaskami, watą cukrową i słodyczami.

Do Samorządów Osiedlowych nr 1 i nr 8
dopiero za drugim podejściem uśmiechnęło
się słońce. Dzień Dziecka obchodzono więc do-

Tak wiele radości
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„Mamo, tato - baw się ze mną”.
Właśnie pod takim hasłem prze-
biegał coroczny rodzinny festyn z
okazji Dnia Dziecka - organizowa-
ny przez Radę Rodziców, Dyrek-
cję i Grono Pedagogiczne Szkoły
Podstawowej nr 2 w Brzeszczach.

Na dzieci, rodziców i licznie przy-
byłych gości, również burmistrz Te-
resę Jankowską czekało wiele cieka-
wych atrakcji. Chętni sprawdzali
swoją kondycję i umiejętności w po-
tyczkach sportowych, m.in. w sko-
kach na skakance na czas, biegu sla-
lomem z woreczkami czy rzucie do
celu. Przy gromkim dopingu, po za-
ciętej rywalizacji, w poszczególnych
kategoriach wyłoniono zwycięzców
i wręczono zasłużone nagrody. Naj-
młodszym laureatem został zaledwie
trzyletni chłopczyk. Duże zaintereso-
wanie i podziw widzów wzbudził
również pokaz wschodnich sztuk
walki zaprezentowany przez karate-
ków z Klubu Oyama Karate Brzesz-
cze oraz wielka loteria fantowa, bo
każdy z przybyłych gości mógł stać
się posiadaczem szczęśliwego losu i
wygrać cenną nagrodę. Choć wszy-
scy marzyli o wielkiej wygranej, szczę-
ście dopisało tylko nielicznym. Naj-
większą jednak atrakcją popołudnia
były występy dzieci, które poprzez
tańce, piosenki, wiersze wyrażały

Dzień Dziecka w „Dwójce”

Podziękowania dla sponsorów Dnia
Dziecka

•Podziękowania od Koła nr 121
Brzeszcze PZW otrzymują: Urząd Gmi-
ny Brzeszcze, Jednostka Wojskowa
Oświęcim, Społem PSS „Górnik”
Brzeszcze, Grzegorz Składnik - „Gumiś”,
Dorota i Mariusz Pawlusiakowie, Ma-
ria Grzywa, Wiesława Jasek - „Lewi-
mar”, Jan Kataniec - „Skalar”, firma
„Darymex”, Kazimierz Krajniewski,
Adam Jarzyna, Administracja Mieszkań
„Silesia”, Barbara Cios, Józef Haj, Ma-
rek Zając, Paweł Matejko, Dorota i Zbi-
gniew Balcarczyk, Józefa i Marcin Apry-
as, Jacek Kunterski, Jan Jekiełek,
Stanisław Ziętek, ZZ „Kadra”, ZZ Gór-
ników KWK „Brzeszcze”, NSZZ „Soli-
darność, NZZ „Sierpień 80”, Jerzy Choj-
nacki, Komisariat Policji w Brzeszczach,
Ośrodek Kultury Brzeszcze.

•Podziękowania od Samorządu Osie-
dlowego nr 2 otrzymują: ING Bank Ślą-
ski Brzeszcze, Lucyna Dobner - kwia-
ciarnia „Girlanda”, Ewa i Małgorzata
Witasik - sklep zabawkowy, apteka „Ar-
nika”, Bank Spółdzielczy oddz. Brzesz-
cze, Nadwiślańska Spółka Mieszkanio-
wa, Ireneusz Danielczyk - „Mobis”,
Agencja Mieszkaniowa Brzeszcze, Agen-
cja Komunalna Brzeszcze, Ryszard Ga-
loch - „Grudex”, Barbara Kobylańska -
sklep spożywczy, Szymon Cetnarski i
Piotr Zontek - pub „Klinika”, Katarzyna
i Leszek Syrek - „Lider”, Maria Kubaj-
czyk - kwiaciarnia, Krzysztof Kowiański
i Stanisław Frankowski, Agnieszka i Zbi-
gniew Pyrek, Alicja i Dariusz Dobrowol-
scy, Administracja Mieszkań „Silesia”,
Krzysztof Januszyk - kiosk „Ruch”, Grze-
gorz Smółka.

•Podziękowania od Samorządu Osie-
dlowego nr 6 otrzymują: Gabinet Ko-
smetyczny „Aleksandra” - Aleksandra
Wołowiec, ogródek piwny „Klinika” -
Piotr Zontek i Szymon Cetnarski , sklep
odzieżowy „Agnieszka” - Lucyna i Mał-
gorzata Gędek, sklep chemiczny „Beata”
- Aleksandra Foks, modniarstwo „Dana”
- Danuta Jochemko, „Telemot” - Małgo-
rzata i Ryszard Cetnarscy, sklep spo-
żywczy - Antonina Zontek, sklep spo-
żywczy - Stanisław Kubiczek, Salon

swoje wszechstronne zainteresowa-
nia i talenty artystyczne, wbijając tym
samym w dumę swoich rodziców i
nauczycieli, bo oklaskom nie było
końca.

A gdy umilkły już brawa i opa-
dły wielkie emocje degustowano
pyszną grochówkę „prosto z kotła”,
grillowane, rumiane kiełbaski i prze-
różne słodkości, które szczególnie
smakowały dzieciom. Nawet deszcz,
którego natura w tym dniu nie po-
skąpiła, nie był w stanie popsuć hu-
morów i wspaniałej rodzinnej at-
mosfery, która towarzyszyła
wszystkim do końca zabawy.

Wspólne świętowanie było tak
udane dzięki hojności sponsorów,
którym składamy ogromne podzię-
kowania. Dziękujemy: Bankowi
Spółdzielczemu w Brzeszczach, Le-
chowi i Zofii Holik, Firmie Ubezpie-
czeniowej „Cigna”, Stanisławie Mi-
toraj - właścicielce sklepu
odzieżowego, Alicji Krystian - wła-
ścicielce sklepu „Świat Dziecka ”, Ja-
dwidze i Wiesławowi Dubielom -
właścicielom sklepu spożywczego
„Kurczak”, hurtowni „Winkom”,
Firmie Wydawniczej „Nowa Era”, Jó-
zefowi Gracy, Edwardowi Pabiano-
wi - właścicielowi sklepu „Astika”,
firmie „Biuro”, firmie „Mobis Com-
puters”, Romanowi Ciekotowi.

JB

Fryzjerski - Małgorzata Kryta, Hurtow-
nia Chemiczna Brzeszcze-Bór - państwo
Elżbieta i Andrzej Wójciga, MSM „Piast”
os. Paderewskiego, „Optyk” z os. Pade-
rewskiego, komis samochodowy „Pod
Górnikiem”, firma „Akuna” - Wiesław
Hotloś, serwis samochodowy „Bosch” -
Marcin Kozieł, sklep spożywczy „Lewia-
tan” - Józefa Apryas.

•Podziękowania od organizatorów
Rodzinnego Dnia Dziecka w Borze
otrzymują: Agencja Komunalna Brzesz-
cze, Energo-INSTAL - Rafał Młyńczak,
Everest - Brzeszcze, firma ARGO - Gó-
reccy, Społem PSS „Górnik” Brzeszcze,
„Grudex - Ryszard Galoch, Minimarket
w Borze - Mariusz Puc, Kamieniarstwo
- Andrzej Godzik, Bank Spółdzielczy
Miedźna oddz. Brzeszcze, Straż Miejska
Brzeszcze, GS „Samopomoc Chłopska”
Brzeszcze, Piotr Zając, „Dystrybucja
gazu propan-butan” - Barbara Cios, „Po-
lan Rajsko”- R.R. Olszewscy Hodowla i
Produkcja Roślin Ozdobnych.

•Świetlica w Zasolu dziękuje: Urszuli
Juras, Agnieszce Gabryś - sklep wielo-
branżowy w Zasolu, Lesławie Stawow-
czyk, Helenie Matlak i Bożenie Nowory-
cie - sklep spożywczy „Ania” w Zasolu,
Annie Dusik - sklep spożywczy w Zaso-
lu, Dorocie i Mariuszowi Pawlusiakom -
sklepy „Delicje”, Radzie Sołeckiej Zaso-
le, Annie Rusin, OSP Zasole oraz mło-
dzieży z Zasola.

•Dzień Dziecka dla dzieci z Wilczko-
wic i Skidzinia wsparli: Kazimiera Cią-
gała - sklep „Ania” w Skidziniu, Krzysz-
tof Pieczonka - Zakład Fryzjerski w
Skidziniu, Społem PSS „Górnik” Brzesz-
cze, Mirosław Łukowicz - prezes Zarzą-
du Inkomet-Ertech w Skidziniu, Rada
Rodziców przy SP Skidziń, Rada Sołecka
Wilczkowice.

•Samorząd Osiedlowy nr 1 i nr 8 dzię-
kują: „Społem” PSS „Górnik” Brzesz-
cze, Bankowi Spółdzielczemu Miedźna
oddz. Brzeszcze, Nadwiślańskiej Spółce
Mieszkaniowej Brzeszcze, firmie Mix-Bud
Krzysztofa Walusa i Dariusza Płonki,
Agencji Komunalnej w Brzeszczach, Sto-
warzyszeniu Rozwoju Gospodarności
Finansowej.

Tradycyjny „Dzień Dziecka z
Wędką” zorganizowali 2 czerwca
wędkarze z brzeszczańskiego koła
nr 121 Polskiego Związku Wędkar-
skiego. Nad Stawem Górnym w
Wilczkowicach ryby łowiło 225
młodych wędkarzy, wśród nich 51
dziewcząt.

Zawodnicy rywalizowali w czte-
rech kategoriach wiekowych. W
grupie wiekowej do 6 lat, w której
startowało aż 60 dzieci, najwięcej
ryb złowiła Magda Kwiatkowska
(860 g). Drugie miejsce wywalczył
Seweryn Żmudka (680 g), a trzecie
Dawid Halski (640 g).W kategorii
do lat 10 najlepsza była Gemma
Kalas (1370 g), tuż za nią uplaso-
wali się Piotr Kantyka (1180 g) i
Karolina Gawlik (950 g). W grupie
dzieci do lat 14 pierwsze miejsce
zajął Kamil Chodurek (3350 g)

Łowili ryby

przed Mateuszem Raczkiem (1700
g) i Bartoszem Baldaszem (1660 g).
W najstarszej grupie do 18 lat trium-
fował Mateusz Jedliński (1170 g),
drugie miejsce zajął Tomasz Czar-
niecki (1110 g), a trzecie Rafał Bal-
carczyk (890 g).

Jak co roku po długich godzi-
nach spędzonych nad wodą na mło-
dych wędkarzy czekała pyszna gro-
chówka, którą serwowali żołnierze
z Jednostki Wojskowej w Oświęci-
miu oraz zamek dmuchany, słody-
cze, napoje, maskotki i zabawki. Dla
najlepszych zawodników ze starszej
grupy ufundowano sprzęt wędkar-
ski.                                              EP

piero 22 czerwca. Dzieci chętnie brały udział w zabawach, konkursach
i sportowych turniejach. Malowały też farbami na płótnie „Gminę swo-
ich marzeń”. Najmłodsi dawali popisy w konkursie wokalnym. Wszyst-
kich obdarowano słodyczami i nagrodami. Szkoda, że deszcz przerwał
zabawę 2 czerwca przy SP nr 2. Ci, którzy tam byli mocno się uśmiali,
oglądając spektakl w wykonaniu teatru „Nicoli” z Krakowa.

                                                                                                            EP
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Ośrodek Kultury w Brzeszczach
Wakacje to najlepszy czas na zabawę, relaks i dba-
nie o kondycję. Z myślą o starszych i młodszych
odbiorcach przygotowaliśmy bogatą ofertę waka-
cyjną. Zapewniamy, że jeśli nawet pozostaniecie w
Brzeszczach, nie będziecie się nudzić! Zapraszamy
do zapoznania się z programem! Na pewno znaj-
dziecie coś dla siebie!
•IMPREZY PLENEROWE
07 lipca (Brzeszcze-Lipki) - BIESIADA Z PIOSENKĄ
14 lipca (park miejski) - PIKNIK RODZINNY
25 sierpnia (park miejski) - TRZYMAJ FORMĘ -
wybory najsilniejszego mężczyzny Brzeszcz oraz
Super Kobiety
20.08 - 1.09 - KUPIĘ, SPRZEDAM, ZAMIENIĘ - kier-
masz używanych podręczników i lektur szkolnych
(Ośrodek Kultury, godz. 9.00-15.00)
•PROPOZYCJE BASENU „POD PLATANEM”
Ośrodek Kultury 30 czerwca rozpoczyna akcję PŁY-
WANIE NA MEDAL, która potrwa do pierwszego
dnia wiosny. Regulamin na stronie internetowej
www.okbrzeszcze.pl oraz na basenie „Pod Plata-
nem”.
Wakacyjny bilet na basen
Od 30 czerwca do 2 września bilet ulgowy na ba-
sen „Pod platanem” kosztuje 2 zł /godz. Z ulgi ko-
rzystać mogą dzieci i młodzież ucząca się do 25
roku życia.
•LETNIA GALERIA TAŃCA
Miejsce: park miejski lub przed OK, sala kinowa w
razie niepogody
30.06 (sobota), godz. 10.00-11.30; „W RYTMIE DI-
SCO” - kurs tańca disco dla dzieci i młodzieży
02.07 (poniedziałek), godz. 16.00-17.30; „W RYT-
MIE HIP HOP” - kurs tańca Hip Hop dla dzieci i
młodzieży
02.07 (poniedziałek), godz. 18.30-20.00; sala ki-
nowa; „BŁYSKAWICZNY KURS TAŃCA TOWARZY-
SKIEGO” dla młodzieży i dorosłych
05.07 (czwartek), godz. 10.00-11.30; „W RYTMIE
DISCO” - kurs tańca disco dla dzieci i młodzieży
09.07 (poniedziałek), godz. 16.00-17.30; „W RYT-
MIE HIP HOP” - kurs tańca Hip Hop dla dzieci i
młodzieży
09.07 (poniedziałek), godz. 18.30-20.00; sala ki-
nowa; „BŁYSKAWICZNY KURS TAŃCA TOWARZY-
SKIEGO” - dla młodzieży i dorosłych
12.07 (czwartek), godz. 10.00-11.30; „W RYTMIE
DISCO” - kurs tańca disco dla dzieci i młodzieży
06.07 (poniedziałek), godz. 16.00-17.30; „W RYT-
MIE HIP HOP” - kurs tańca Hip Hop dla dzieci i
młodzieży
06.07 (poniedziałek), godz. 18.30-20.00; sala ki-
nowa; „BŁYSKAWICZNY KURS TAŃCA TOWARZY-
SKIEGO” dla młodzieży i dorosłych
19.07 (czwartek), godz. 16.00-20.00; Podsumowa-
nie Letniej Galerii Tańca (Ośrodek Kultury)
- godz. 16.00-17.00 - „W RYTMIE DISCO”
- godz. 17.30-18.30 - „W RYTMIE HIP HOP”
- godz. 19.00-20.00 - „BŁYSKAWICZNY KURS TAŃ-

CA TOWARZYSKIEGO”
Zakończenie LETNIEJ GALERII TAŃCA
20.07 (piątek), godz. 18.00-21.00; park miejski lub
przed OK, hol OK w razie niepogody - „DYSKO-
TEKA PANA DŻEKA”
•PROPOZYCJE HALI SPORTOWEJ
Miłośników siatkówki zapraszamy na Lato z Siat-
kówką Plażową - wakacyjne turnieje siatkówki pla-
żowej w Brzeszczach: soboty - godz. 9.00
Terminy:
- 30 czerwca - Turniej o puchar prezesa Uczniow-
skiego Klubu Sportowego w Brzeszczach - gra pa-
rami (boisko obok baru „Zagroda”)
- 4 sierpnia - Turniej o puchar dyrektora Ośrodka
Kultury w Brzeszczach - gra parami (boisko w Ski-
dziniu)
- 1 września - Turniej o puchar Burmistrza  Brzeszcz
- gra czwórkami (boisko na os. Paderewskiego)
Zapisy na pierwszy turniej w hali sportowej od 25
czerwca lub w dniu zawodów. Osoby niepełnolet-
nie - pisemna zgoda rodzica na grę w turnieju.
Szczegóły na plakatach. Regulamin do wglądu na
stronie internetowej.
•Sportowe wakacje w hali sportowej
30 lipca - 3 sierpnia, godz. 9.00 - 13.00 (wstęp
wolny)
- turniej piłki siatkowej
- siatkarskie mixty - 3 os., min. 1 dziewczyna
- zawody wspinaczkowe
- turniej koszykówki - 4 os.
- turniej ping-ponga
•Sportowe lato - boisko przy SP 2
20-24 sierpnia
- turniej „dzikich drużyn” w grach zespołowych o
puchar dzielnicowego Straży Miejskiej i Policji
- turniej streetballa
- turnieje sprawnościowe
- wakacyjny turniej tańca hip-hop
- przeciąganie liny
•Wakacyjna Szkółka Pływacka
Uczestnicy: dzieci w wieku 6 do 9 lat - dwie grupy
po 10 osób (8 godzin lekcyjnych).
Miejsce i termin: basen „Pod Platanem” od 3 do
12 lipca. Odpłatność - 25 zł za cały kurs + bilet
wstępu na basen (płatne przy zapisach w kasie ba-
senu).
•WAKACYJNE PROJEKTY EDUKACYJNE
Kwitnące Wakacje -  VIII edycja programu eduka-
cyjno-ekologicznego
Terminy:
I turnus - od 2 do 6 lipca (dla dzieci w wieku 7-9 lat)
II turnus - od 9 do 13 lipca (dla dzieci w wieku 10-
12 lat)
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 10.00-15.00
Odpłatność - 40 zł od osoby (koszt posiłków i wycie-
czek).
Ilość osób na jeden turnus - 20.
Sztafeta Kulturalna - „Przygoda ze sztuką”
Serdecznie zapraszamy do udziału w turnusach:
I turnus - od 16 do 20 lipca w godz. od 10.00 do

14.00.
II turnus - od 20 do 24 sierpnia w godz. od 10.00 do
14.00.
Każdy turnus składa się z 20 uczestników.
Odpłatność - 20 zł
Uczestnikom zajęć umożliwimy rozwijanie swoich
zainteresowań poprzez czynny udział w warsztatach
oraz samodzielną działalność twórczą pod okiem
instruktorów z zakresu plastyki, kultury, historii sztuki.
•PROPOZYCJE KINA „WISŁA”
Rytmiczne Warsztaty Filmowe - 24-26 sierpnia
24 sierpnia
- godz. 16.00 Step up - taniec zmysłów - film fabu-
larny
- godz. 18.00 Dreamgirls - film fabularny
- godz. 20.15 Pokazy taneczne w wykonaniu uczest-
ników programu „Taniec z Gwiazdami” oraz Aka-
demii Tańca Alhambra. Cena biletu 15 zł.
25-26 sierpnia
Warsztaty Taneczne w Międzybrodziu Bialskim
- zajęcia jogi
- nauka tańca orientalnego
- filmowe projekcje
- ognisko, nocleg, wyżywienie
Cena warsztatów - 150 zł. Zapisy od 15 czerwca -
kino „Wisła”.
Warsztaty z animacją dla najmłodszych
20-23 sierpnia
W programie:
- Słowo czy obraz? - świat animacji i efektów kom-
puterowych
- Czy zabawa to podstawa? - rodzaje filmowych
postaci
- Po(d)staw na to co słyszysz w filmie - składniki
ścieżki dźwiękowej
Cena warsztatów 10 zł. Zapisy od 15 czerwca - kino
„Wisła”
•BIBLIOTEKA - WAKACJE 2007
Biblioteka Publiczna Ośrodka Kultury w Brzeszczach
nie zapomina o swoich młodszych czytelnikach tak-
że w czasie wakacji. Zapraszamy wszystkich chęt-
nych na wakacyjne spotkania.
Biblioteka Główna OK
„Strach na wróble na pierwszy plan” - codzien-
nie od 23 do 27 lipca od 10.00 do 11.00 biblioteka
zaprasza na spotkania.
- poznamy baśnie, wiersze, opowiadania, których
pierwszoplanowym bohaterem jest strach na wró-
ble
- będzie mnóstwo krzyżówek, rebusów, quizów, gier
planszowych związanych z tematem spotkań oraz
„maraton zagadkowy” - przewidziane nagrody!
- punktem kulminacyjnym każdego spotkania będą
zajęcia plastyczne -stworzymy postać stracha
Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 7-10 lat.
Biblioteka „Strażnica”
„Wesołe pozdrowienia z wakacji” (lipiec-sier-
pień) - od bohaterów książek dla biblioteki (napisz
krótki, wesoły list, pozdrowienie z wakacji dla bi-
blioteki)
Spotkania:
- „Jak Wojtek został strażakiem” (lipiec - bliższe
informacje w bibliotece) - 120-lecie OSP Brzesz-

Wakacyjna oferta ----- Brzeszcze 2007
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cze. Spotkanie ze strażakami (5.07; godz. 9.30)
- „Haiku” - spotkanie z wierszem (30.08; godz. 9.30)
•BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZASOLU
Zaprasza dzieci w wieku 10-13 lat, które lubią jeść
i gotować na zajęcia z cyklu „Kulinarnie kultural-
ni”.
Wspólnie będziemy:
- poszukiwać apetycznych przepisów kulinarnych
- przyrządzać smakowite potrawy i je degustować
Poznamy:
- kuchnię śląską i jej przepisy na ziemniaki pod
różną postacią
- bufet angielski - przekąski czyli „coś na ząb”
Terminy spotkań:
2-9.07 - zbieranie przepisów na potrawy (w godzi-
nach otwarcia biblioteki)
11.07; godz. 10.00 - ziemniaki pod różną postacią
16-23.07 - zbieranie przepisów na przekąski (w
godzinach otwarcia biblioteki)
26.07 - godz. 10.00 - bufet angielski
25.08 - degustacja potraw na wiejskich dożynkach
w Zasolu przygotowanych przez dzieci
•KLUB PIWNICA FREE CULTURE
Od 1 lipca klub Piwnica Free Culture będzie czyn-
ny od poniedziałku do piątku w godzinach 17.00-
21.00. Zapraszamy do uczestnictwa w sekcjach sta-
łych: kółko filozoficzne, sekcja dyskusyjna, wieczorki
filmowe, zajęcia warsztatowe. Ponadto zaplanowa-
ne są spotkania w plenerze przy ognisku w ramach
sekcji dyskusyjnej, turnieje tenisa stołowego. Od
31 lipca proponujemy szereg działań związanych z
realizacją projektu „Tak samo, ale nie To samo” w
ramach Programu Młodzież w Działaniu. Szczegó-
ły wkrótce!
•WAKACJE W DOMACH LUDOWYCH I ŚWIE-
TLICACH
Jawiszowice
02.07 Poznajemy okolicę - zabawa w podchody
(10.00).
03.07 Spotkanie międzyplacówkowe w DL Bór
(11.00).
04.07 Zajęcia w hali sportowej i na basenie (9.30).
05.07 Sportowy piknik nad Sołą w Skidziniu (10.30).
06.07 Wycieczka autokarowa do Parku Miniatur w
Inwałdzie (10.00).
13.08 Wycieczka do figloparku Kakadu w Oświęci-
miu
14.08 Zajęcia plastyczne w plenerze.
16.08 Gry i zabawy ruchowe na boisku
17.08 Wycieczka autokarowa do Sztolni „Czarne-
go Pstrąga” w Tarnowskich Górach
22.08 Wycieczka rowerowa do lasu
30.08 Pożegnanie wakacji - pieczenie kiełbasek,
gry i zabawy sportowe.
Bór
Zapraszamy dzieci w wieku 8-13 lat na „Zielone
wakacje” w godz. 9.00-15.00
02.07 Spotkanie organizacyjne pt. U nas zajęcia
integrujące grupę.
03.07 „Przejażdżka konna” - międzyplacówkowe
spotkanie w Borze.
04.07 Zajęcia w hali sportowej, m.in. na ściance
wspinaczkowej oraz wyjście na basen.

05.07 Wycieczka rowerowa nad Sołę - zajęcia ple-
nerowe „Święto piratów”.
06.07 Wycieczka do Parku Miniatur w Inwałdzie
(koszt 17 zł - w razie deszczu wyjście do kina).
13-17 sierpnia zapraszamy na drugą część „Zielo-
nych wakacji”.
W programie: wycieczka turystyczna na Magurkę,
przejażdżka konna, wyjście na basen, wycieczka
rowerowa, zajęcia plenerowe. Informacje w DL i
na plakatach.
os. Szymanowskiego
02.07 Gry i zabawy ruchowe na boisku, konkursy
sprawnościowe (10.00).
03.07 Piknik u kolegów w Borze - przejażdżki kon-
ne, prażone (11.00).
04.07 Dzień Sportu - zajęcia w hali sportowej i na
basenie (10.00).
05.07 Wycieczka do Skidzinia -  zabawy ruchowe
nad Sołą, ognisko, pieczenie kiełbasek (11.00).
06.07 Wycieczka autokarowa do Parku Miniatur w
Inwałdzie (10.00).
13.08 Wyjazd do Figloparku.
14.08 Zwiedzanie stadniny koni  w Nazieleńcach.
16.08 Wyjazd na basen odkryty do Czechowic-Dzie-
dzic.
17.08 Wycieczka autokarowa do Tarnowskich Gór
- zwiedzanie Sztolni Czarnego Pstrąga.
21.08 Wycieczka w góry - rajd pieszy na Magurkę
W każdą środę zajęcia plastyczne.
W każdy wtorek zajęcia w kółku teatralnym.
W każdy czwartek wycieczki piesze i rowerowe.
W środy spotkania Klubu Seniora (14.00-16.00).
Na zakończenie wakacji wspólnie z samorządami
osiedlowymi 8, 4 i 7 zorganizowana zostanie im-
preza plenerowa „Pożegnanie lata”.
os. Paderewskiego
03.07 Spotkanie międzyplacówkowe w DL Bór.
04.07 Zajęcia w hali sportowej i na basenie.
05.07 Wyjazd nad Sołę do Skidzinia.
06.07 Wycieczka autokarowa do Parku Miniatur w
Inwałdzie.
10.07 Zajęcia ekologiczne nad Wisłą.
12.07 Osiedlowa wycieczka autokarowa do Ojco-
wa i groty Łokietka.
W czasie wakacji odbywać się będą zajęcia pla-
styczno- techniczne, które prowadzić będzie Mirel-
la Kowalczyk oraz zajęcia kółka teatralno-tanecz-
nego.
Przecieszyn
Biblioteka w lipcu zaprasza w poniedziałek i piątek
(14.00-20.00).
Świetlica czynna we wtorki, środy i czwartki (10.00-
16.00).
Proponujemy:
We wtorki wyprawy rowerem śladami Gminnych
Rajdów Rowerowych.
W środy zdobywamy Beskid Śląski:
11.07 Kozia Góra; 18.07 Magurka; 25.07 Klimczok.
W ramach czwartkowych różności:
12.07 Wjazd na basen w Czechowicach-Dziedzi-
cach.
19.07 Podchody.
26.07 Mini Piknik.

31.07 Ognisko na Grobli.
Wilczkowice
02.07 „Piknik ekologiczny” w leśniczówce - wyciecz-
ka rowerowa (10.00).
03.07 Wyjazd do stadniny koni na Jaźniku; wyjazd
do DL Bór, wspólne prażone (9.30).
04.07 Wyjazd na halę i basen (9.30).
05.07 Spotkanie nad Sołą w Skidziniu - zabawy
sportowe, wspólne pieczenie kiełbasek (9.30).
06.07 Wycieczka autokarowa do Parku Miniatur w
Inwałdzie (10.00).
W sierpniu DL proponuje: wycieczkę do sztolni Czar-
nego Pstrąga, na Magurkę, kręgielnię w Woli, pod-
chody w stylu harcerskim, konkurs piosenki „ogni-
skowej”, „pożegnanie wakacji”.
Skidziń
02.07 Wakacyjne spotkanie na leśnej polanie -
piknik ekologiczny w leśniczówce (10.00).
03.07 Wyjazd do stadniny koni na Jaźniku. Prze-
jażdżki konne, zabawy w Borze (9.30).
04.07 Zajęcia w hali sportowej i na basenie (9.30).
05.07 Sportowy piknik nad Sołą (10.00).
06.07 Wycieczka do Parku Miniatur w Inwałdzie
(10.00).
W sierpniu DL proponuje: wyjazd na kręgielnię,
wycieczki na Magurkę i do sztolni Czarnego Pstrą-
ga, podchody, piknik nad Sołą, rowerowy tor prze-
szkód, „pożegnanie wakacji”
Zasole
W sierpniu Świetlica proponuje:
01.08 „Dary natury” -  zajęcia w plenerze.
02.08 Podchody nad Sołą  i pieczone kiełbaski.
03.08 Rozgrywki sportowe na boisku.
07.08 Wyjazd na basen.
08.08 Wycieczka rowerowa do stadniny koni.
10.08 Prażone.
14.08 Warsztaty ceramiczne.
16.08 „Dzień na sportowo” - sztafeta, rozgrywki
drużynowe.
17.08 Wycieczka do Tarnowskich Gór.
18.08 Udział w dożynkach wiejskich w Zasolu.
21.08 Wyjazd na Magurkę.
22.08 Wyjazd na basen odkryty do Czechowic-Dzie-
dzic.
23.08. Warsztaty ceramiczne.
24.08 Dzień nad Sołą.
28.08 Wycieczka do Wisły.
31.08 „Żegnaj lato na rok” - wspólne konkursy,
zabawy, prażone.
•„SPORT PRZECIW UZALEŻNIENIOM” - har-
monogram zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży
(o programie czytaj str. 26).
Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 9.00 do 13.00.
25-29 czerwca i 09-13 lipca - Szkoła Podstawowa w
Jawiszowicach; prowadzący - Renata Sikorska
02-06 lipca i 16-20 lipca - Gimnazjum nr 2; pro-
wadzący - Marcin Sikorski
23 lipca - 03 sierpnia - Gimnazjum nr 1; prowa-
dzący - Marek Szromba
06-17 sierpnia - Szkoła Podstawowa nr 2; prowa-
dzący - Rafał Przemyk
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XIV-wieczną rzeźbę z kościoła pw. Matki
Bożej Bolesnej znają wszyscy jawiszowianie. Jest
to niezwykłe dzieło średniowiecznej snycerki.
Jakie treści może wyrażać figura powszechnie
uznawana za wytwór sztuki ludowej?

Pieta z Jawiszowic posiada fascynującą hi-
storię, w której jednak wiele faktów wciąż pozo-
staje w sferze przypuszczeń. Pomińmy więc roz-
ważania nad dziejami zabytku, by móc skupić
swą uwagę na jego warstwie znaczeniowej.
Warto zastanowić się nad przesłaniem dzieła,
gdyż kryje ono w sobie zaskakujące tajemnice.
Co tak naprawdę przedstawia jawiszowicka Pie-
ta? Czy na pewno jest to tylko wyobrażenie Mat-
ki Boskiej ze zdjętym z krzyża ciałem Syna?

Za M. Korneckim można powtórzyć, iż Pieta
z Jawiszowic jest „klasycznym i czystym w swym
wyrazie ideowym”1 średniowiecznym zabytkiem.
Cóż jest tą ideą, której wyrazem jawi nam się XIV-
wieczna, drewniana rzeźba? Włoski termin Pieta
to odpowiednik łacińskiego Pietas (w języku
polskim oznacza współczucie, miłosierdzie, li-
tość). Tą nazwą, już od średniowiecza, określa
się w sztuce przedstawienie Marii z martwym
ciałem Syna na kolanach.

Jawiszowicki zabytek zaliczany jest do typu
Pieta corpusculum. Frontalnie osadzona na pro-
stym tronie Maria trzyma na kolanach ułożone
diagonalnie martwe ciało Pomniejszonego Chry-
stusa. Jezus swymi proporcjami przypomina ra-
czej małe dziecko niż dorosłego mężczyznę! By
zrozumieć ideę tegoż przedstawienia, musimy
uświadomić sobie jego genezę.

Pieta pojawiła się w średniowieczu jako
przedstawienie dewocyjne. Oznacza to, iż służy-
ła prostym ludziom, ogarniętym nurtem misty-
cyzmu2, do kontemplacji tajemnic wiary oraz pry-
watnej modlitwy. Figury i obrazy dewocyjne,
popularne szczególnie od XIV do XV wieku,
umieszczano w świątyniach na cokołach, konso-
lach, w niszach, a także wieszano na ścianach.3

Typ Piety corpusculum wykształcił się najwcze-
śniej (później pojawiły się Piety tzw. „radosne”,
a także z Chrystusem wielkości dorosłego męż-
czyzny, Piety parlerowskie). Ponieważ przedsta-
wienie to ma charakter dewocyjny, musi wyra-
żać, obrazować pewien stan uczuciowy...

Z treścią ideową Piety corpusculum wiązano
przeżycia Marii, która trzymając na kolanach
martwe ciało Syna wracała myślą ku Jego mło-
dości. Ta hipoteza została jednak definitywnie
odrzucona. E. Reiners-Ernst widzi w tym przed-
stawieniu Matkę, która tuląc małego Jezusa wy-
biega myślą w przyszłość i widzi w Nim Ukrzyżo-
wanego!4 Wobec tego stwierdzenia, jawi-
szowicka Pieta nie jest wyobrażeniem Marii ze
zdjętym z krzyża ciałem Chrystusa, lecz Matki Bo-
skiej z Dzieciątkiem! Być może przedstawiono tu

w plastyczny sposób uczucia Matki w chwili, gdy
Symeon zwiastuje Jej przyszłe cierpienia... Tego
typu wyobrażenie nacechowane jest niewątpli-
wie dużym ładunkiem emocjonalnym.

W średniowieczu istniała zasada ideowego
łączenia początku i końca, dzieciństwa i męki
Chrystusa. Wyrażano ją w sztuce w różnoraki
sposób. Wśród przedstawień mariologicznych
opierających się na tej idei na szczególną uwagę

zasługuje tzw. Eleusa, której treścią jest myśl
Matki Boskiej o przyszłej śmierci Syna. Maria przy-
tula garnące się do niej Dzieciątko, lecz jej obli-
cze cechuje wyraz głębokiego smutku (najsłyn-
niejszym przykładem Eleusy jest tzw. Matka
Boska Nieustającej Pomocy). Ponieważ jest to
przedstawienie dewocyjne, być może to właśnie
ono jest jedną z inspiracji powstania Piety cor-
pusculum?

Pieta z Jawiszowic, która wykazuje cechy sty-
lu końca XIV wieku, wpisuje się doskonale w
oficjalny nurt polskiej sztuki gotyckiej. Także dziś,
podobnie jak przed kilkuset laty, można kon-
templować ukryte w niej treści i zachwycić się
bogactwem wewnętrznych przeżyć, jakie stają
się udziałem widza w wyniku kontaktu z tą nie-
zwykłą rzeźbą.

Danuta Jęczmyk

ARNIKA ul. Słowackiego 4
06.07 - 13.07
03.08 - 10.08
31.08 - 07.09
CENTRUM ul. Ofiar Oświęcimia 34
29.06 - 06.07
27.07 - 03.08
24.08 - 31.08
SIGMA ul. Piłsudskiego 13a
13.07 - 20.07
10.08 - 17.08
SYNAPSA ul. Łokietka 39
20.07 - 27.07
17.08 - 24.08
* dyżur nocny trwa od godz. 20.00 do 8.00 dnia
następnego.

Tajemnica Piety
z Jawiszowic

1M. Kornecki, Kilka uwag i refleksji o „odkrywaniu” zabytków sztuki

średniowiecznej, w: „Magistro et amico... Lechowi Kalinowskie-

mu w osiemdziesięciolecie urodzin”, Kraków 2002, s. 141.

2Mistycyzm zrodził się ok. II połowy XIII wieku pod  wpływem

działalności zakonów żebraczych, głównie franciszkanów. Był to

nurt, którego charakterystyczną cechą było szukanie bliskiego

kontaktu z Bogiem poprzez intymną modlitwę, szczególną cześć

do męki pańskiej oraz przeżywanie religii w sposób bardzo uczu-

ciowy. Pod wpływem tego prądu pojawiły się w sztuce nowe ten-

dencje - dostosowywanie języka obrazów do możliwości percep-

cyjnych prostego człowieka oraz tzw. doloryzm - naturalistyczne,

czasem wręcz werystyczne ukazywanie cierpienia. W tych dążno-

ściach można doszukiwać się genezy  przedstawień dewocyjnych.

3W. Sauerlander, Rzeźba średniowieczna, Warszawa 1978, s. 149.

4L. Kalinowski, Geneza Piety średniowiecznej, „Prace Komisyi Hi-

storii Sztuki”, X, 1952, s. 159.

29 maja w sali widowiskowej Ośrodka
Kultury usłyszeliśmy nastrojowe i liryczne
piosenki, prezentowane w ramach konkur-
su poezji śpiewanej „Co w mej duszy gra”.

W kategorii „soliści” I miejsce zajął Zdzi-
sław Baguda, II - Anna Rybarczyk, a III - Mag-
dalena Piątek. W kategorii „duety” jury I miej-
sce przyznało Katarzynie Żak i Joannie Małysiak.
II miejsce zajęły Anna Gawełek i Maria Koło-
dziej.

W komisji oceniającej zasiedli: Dawid Ko-
czy - student Uniwersytetu Śląskiego w Cieszy-
nie, wokalista, uczestnik programu „Jestem jaki
jestem”, Piotr Kruszyński - muzyk, poeta, ani-
mator kultury, Marcin Boiński - muzyk, kom-
pozytor, nauczyciel nauki gry na instrumen-
tach.

- Wnoście na scenę więcej uśmiechu i ra-
dości. To taka mała, ale konstruktywna krytyka
z mojej strony - mówił do uczestników kon-
kursu Marcin Boiński.

Jurorzy podkreślili też ogromne znaczenie
słuchania i śpiewania poezji, jako szczególny
rodzaj uwrażliwiania i poszukiwań twórczych.
To właśnie scena i poruszanie się po różnych
obszarach kultury i sztuki daje możliwość od-
krywania i uzewnętrzniania wrażliwości.

jack

Co w ich
duszach gra?

Za okazane wyrazy współczucia,
zmówione msze św., złożone wieńce

i kwiaty oraz udział
w ceremonii pogrzebowej

śp. Konstancji Korzonkiewicz
serdeczne podziękowania

składają córki

Dyżury aptek w lipcu i sierpniu
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List do mojej mamy Krystyny
Bzibziak w pierwszą rocznicę
śmierci.

Wciąż towarzyszy mi Twoja
siła, odwaga i wiara w moc pozy-
tywnego myślenia, ale pamiętam
również, jak bolało mnie Twoje
odejście. Często po-
wtarzałaś to zdanie,
nawet w ostatnich
dniach życia: „Wszyst-
ko idzie ku dobremu,
pamiętaj, moc pozy-
tywnego myślenia”.
Coś co było twoją na-
turą, co kojarzy się nie-
odłącznie z Tobą to
niezwykła siła charak-
teru i niezłomność, na-
wet w obliczu śmierci.
Kiedy myślę o tym,
przypomina mi się hi-
storia z Twojego dzie-
ciństwa. Podczas oku-
pacji, koło Twojego
rodzinnego domu,
więźniowie budowali
drogę. Ty, mała dziew-
czynka podawałaś im
wodę i jedzenie. Które-
goś dnia zauważyli to
Niemcy, groziła Ci śmierć. Musia-
łaś uciekać zdana na swoje wątłe
dziecięce siły. Trudno mi sobie wy-
obrazić, co czułaś i jak musiałaś
być przerażona uciekając przed
psami gestapowców.

Mówią, że trudne doświadcze-
nia jeżeli cię nie zabiją, to cię
wzmocnią. To dramatyczne prze-
życie z czasów okupacji z pewno-
ścią Cię wzmocniło, bo zawsze bra-
łaś cierpienie dla siebie, udając, że
nie boli, że wszystko jest w porząd-
ku, po to, żeby nie martwić innych.
Tak było do końca, tak było pod-
czas długiej choroby, która zaczęła
się w roku śmierci Twojego uko-
chanego ojca Józefa Kolanko w
1989 r., a z którą zmagałaś się do
2006 r.

Jako mama zawsze byłaś z nas
dumna i cieszyłaś się naszymi suk-
cesami, ale chyba bardziej my by-
liśmy dumni z Ciebie. Odwaga i
siła w walce z przeciwnościami losu
była dla mnie inspiracją. Wiedzia-
łam, że mając taką mamę nie mogę
inaczej, nie mogę stchórzyć, nie
mogę poddać się czy wycofać. Czę-

List do Mamy

Termin II Gminnego Forum
Młodzież - Przyszłość - Integra-
cja okazał się wyjątkowo niefor-
tunny. W poniedziałek 28 maja w
Brzeszczach i okolicy odbywało
się kilka niezależnych imprez.
Pewnie dlatego na Forum do
Ośrodka Kultury nie dotarła więk-
szość zaproszonych gości. Spo-
tkanie, choć w małym gronie,
okazało się owocne.

Głównym punktem programu
była prezentacja Iwony Parzyńskiej
i Aleksandry Szlachty z Centrum
„Integracja” w Krakowie, które
przedstawiły nowe spojrzenie na
integrację jako proces, który dzieje
się codziennie w naszych domach i
- coraz częściej - w zakładach pracy.

Przybliżyły one działania Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Integracji, które
prowadzi m.in. krakowskie Cen-
trum. Ta ogólnopolska organizacja
realizuje programy i projekty przy-
gotowywane dla osób niepełno-
sprawnych, stymulujące do większej
aktywności twórczej, zawodowej,
artystycznej i sportowej oraz poma-
gające w uzyskaniu wszelkich po-
trzebnych informacji.

- Inne projekty adresujemy do
osób pełnosprawnych, młodzieży
uczącej się i studiującej, architek-
tów, przedsiębiorców,  pracodaw-
ców i parlamentarzystów oraz ho-
telarzy i przedstawicieli branży
turystycznej - podaje na swojej
stronie Stowarzyszenie. - Ich ce-
lem jest przełamywanie barier, lę-
ków i negatywnych stereotypów
o osobach niepełnosprawnych,
uświadamianie o najważniejszych
problemach, jakie je dotykają, do-
starczanie rzetelnej informacji i
wiedzy oraz pokazywanie standar-
dów do osiągnięcia których po-
winniśmy dążyć, by osoby niepeł-
nosprawne mogły funkcjonować
w społeczeństwie jako pełno-
prawni obywatele.

Stowarzyszenie Przyjaciół Inte-
gracji jest znane większości z nas,
chociaż może nie zdajemy sobie z
tego sprawy. Jest ono autorem
wielu kampanii społecznych, któ-
rych spoty reklamowe są emito-
wane w TVP, jak np. kampania
„Czy naprawdę jesteśmy inni?”
uświadamiająca, że niepełno-

sto chciałaś mnie chronić przed
konsekwencjami tych trudnych
wyborów, mówiłaś żebym dała
spokój, ale nie mogłam, bo Ty
byłaś moją mamą i za to jestem
szczególnie wdzięczna Bogu.

Nigdy nie zapomnę naszych
wspólnych wypraw i wycieczek,
szczególnie w Tatry. Pamiętam, jak
bardzo lubiłaś szum górskich stru-
mieni. Często siadałaś na granito-

wych głazach i mówiłaś: „Szum
tej wody... Mogłabym tu siedzieć
cały dzień”. Lubiłaś górską wodę i
często patrzyłaś w niebo. Ta za-
darta do góry głowa, to taki Twój
charakterystyczny gest. Myślę so-
bie i wierzę, że teraz z pewnością
Ci tego nieba i szumiącej wody nie
brakuje. Widzę, jak siedzisz sobie
nad jakimś boskim strumieniem,
który szumi dla Ciebie, a wokół
jest niebo i już nie musisz zadzie-
rać głowy do góry. Musi tak być,
bo żyłaś tu na ziemi nie tylko od-
ważnie, ale i mężnie, kochałaś
całym sercem, byłaś realistką a
równocześnie wielką duchem ma-
rzycielką, dobrą, szlachetną, życz-
liwą i kochającą.

Dopiero teraz, rok po Twojej
śmierci mogę Cię tak naprawdę
pożegnać moja najukochańsza
mamusiu. Nigdy nie zapomnę
Twojego poświęcenia, męstwa i
wielkiej mądrej miłości, która czę-
sto wykraczała poza granicę ludz-
kiej mocy.

Beata Bzibziak-Motyka

Zarząd Klubu Honorowego Daw-
cy Krwi przy KWK „Brzeszcze-Silesia”
zaprasza krwiodawców i sympatyków
na akcję oddawania krwi, która odbę-
dzie się 13 lipca w Przychodni Zdro-
wia przy ul. Nosala w Brzeszczach w
godz. 8.30-10.30.

sprawni poza pewną dysfunkcją
ciała niczym nie różnią się od zdro-
wych osób czy „Płytka wyobraźnia
to kalectwo” przestrzegająca przed
skutkami brawurowych skoków do
wody, albo kampania parkingowa
„Czy naprawdę chciałbyś być na
moim miejscu?” odnosząca się do
problemu zajmowania specjalnie
oznakowanych miejsc parkingo-
wych przez zdrowych kierowców.
Te i inne materiały można było zo-
baczyć na Forum. Niektóre książki,
przewodniki i broszury będą do-
stępne w Bibliotece Ośrodka Kul-
tury. Szczegółowe informacje do-
stępne są w portalu prowadzonym
przez Stowarzyszenie: www.nie-
pelnosprawni.pl

Spotkanie uświetnił występ
brzeszczańskiego zespołu „Szalo-
ne Małolaty”, który zdobył w tym
roku trzecie miejsce na II Ogólno-
polskim Integracyjnym Festiwalu
Piosenki i Tańca „Chrzanowska
Lokomotywa Artystyczna”.

W holu można było natomiast
zobaczyć wystawę prac plastycz-
nych uczestników projektu inte-
gracyjnego dla dzieci i młodzieży
pt. „Wracamy do Domu Anderse-
na” oraz współpracujących z nami
placówek integracyjnych. Jedno-
cześnie można było zapoznać się
z przygotowanymi przez Bibliote-
kę Ośrodka Kultury propozycjami
literatury pomocnej w przeżywa-
niu integracji na co dzień.

Forum było częścią projektu in-
tegracyjnego dla dzieci i młodzie-
ży pt. „Wracamy do Domu Ander-
sena”, wspieranego przez
Fundację im. Stefana Batorego, a
realizowanego we współpracy
ze Stowarzyszeniem Rodziców
na rzecz Dzieci Niepełnospraw-
nych „Olimp”.

Fabiola Switalla-Korczyk
W tekście wykorzystano infor-

macje zaczerpnięte z portalu
www.niepelnosprawni.pl

Krystyna Bzibziak z mężem i wnukami.Krystyna Bzibziak z mężem i wnukami.Krystyna Bzibziak z mężem i wnukami.Krystyna Bzibziak z mężem i wnukami.Krystyna Bzibziak z mężem i wnukami.

Oddaj krew

Informacja

Integracja
na co dzień

Nasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematy
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Nie ma dla nas lepszego leku nad Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku - pod takim hasłem
(zapożyczonym od UTW w Rzeszowie) 2 paź-
dziernika 2006 r. rozpoczęliśmy w Ośrodku
Kultury w Brzeszczach działalność Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku, celem którego jest
edukacja i aktywizacja osób starszych. Po-
przez formułę uniwersytetu pragniemy upo-
wszechniać najnowszą wiedzę, informacje,
poglądy i wartości.

Określeniem „trzeci wiek” przyjęto nazy-
wać lata życia następujące po osiągnięciu przez
człowieka wieku emerytalnego, charakteryzu-
jące się wycofaniem z czynnego życia zawodo-
wego. Ta zmiana warunków życia wywołuje
zwykle uczucie pustki i osamotnienia, niejed-
nokrotnie poczucie spadku prestiżu w środo-
wisku. Pogarszająca się sytuacja materialna,
nadmiar czasu wolnego to dalsze czynniki nie-
właściwego nastawienia do starości ze strony
otoczenia a często i samych osób starszych.
Naukowcy i lekarze natomiast całkowicie ne-
gują słuszność takich opinii. Udowadniają, że
ludzie starsi mają olbrzymie możliwości roz-
wojowe. Poczucie niedoskonałości fizycznej,
psychicznej i umysłowej seniorów wynika głów-
nie z braku zainteresowania ze strony społe-
czeństwa. Jedną z dróg samorealizacji osób
starszych jest uczestnictwo w zajęciach ofero-
wanych przez uniwersytety trzeciego wieku.
Stąd idea powołania Uniwersytetu w Brzesz-
czach. Na inauguracyjny wykład zaproszenie
przyjęło 200 osób.

Pragnę, aby Uniwersytet był wspólnym
dziełem organizatorów, jak i słuchaczy, dlate-
go też jego kształt jest wynikiem zaangażowa-
nia, pomysłów, koncepcji, pracy obu stron.
Poprosiliśmy o wskazanie dyscyplin wiedzy oraz
form zajęć, w których uczestnik UTW chciałby
poszerzać swoje wiadomości. Deklaracje wy-
pełniło 90 osób. Nasi słuchacze mają od 45 do
77 lat. 83 proc. stanowią panie, 17 proc. pa-
nowie. Wydawać by się mogło, że słuchaczami
Uniwersytetu Trzeciego Wieku są zazwyczaj
osoby, które młodość mają już za sobą, od-
chowane dzieci, ustabilizowaną sytuację ma-
terialną i dużo wolnego czasu. Rzeczywistość
okazuje się nieco inna. Główną motywacją jest
ciekawość świata, potrzeba rozwijania swoich
zainteresowań, podnoszenia wiedzy, spotyka-
nia się w gronie podobnie myślących ludzi.
Cieszy nas udział w wykładach ludzi młodych,
a szczególnie miło gościmy młodzież.
Z myślą o naszych słuchaczach przygotowali-
śmy różnorodne formy zajęć, uwzględniając
możliwości odbiorców, ich oczekiwania i po-
trzeby.
Oferujemy:
- wykłady audytoryjne, otwarte dla wszystkich

Dyrektor Ośrodka Kultury dziękuje sponsorom
XII Dni Gminy Brzeszcze. Darczyńcami byli:

•ABC - Agata Tomulik
•Abrys - Robert Pest,
•Albatros - Krzysztof Socha,
•Armapol - Stanisław Kulka i Robert Płotnicki,
•Bakoma - koncern spożywczy,
•Bank Spółdzielczy Miedźna oddział Brzeszcze,
•Bor-Pol - Jan Wilk,
•Combicol - Katarzyna i Piotr Kolonko,
•Darymex - Dariusz Gruca i Ryszard Rączka,
•Enion S.A. – Rejon Energetyczny Kęty,
•Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
Brzeszcze,
•Grafit - Ewa Jakubowska,
•G-Trans - Bożena Smółka,
•ING Bank Śląski Brzeszcze,
•Kentpol - producent napojów,
•Komis Samochodowy „Pod Górnikiem”- Wątor &
Hałat,
•Magia Kwiatów - Monika Michalczyk
•Maspex Wadowice,
•Mining Service - Wanda i Lech Paszko,
•Mirko - Mirosław Gajda,
•Mobis - Ireneusz Danielczyk,
•Moto-Box - Bielsko-Biała,
•Piekarnia B&B - Zdzisław Ulczok,
•Prorest - Zofia i Piotr Stawowy,
•Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe - Ryszard
Wyrobek,
•RPWiK Tychy,
•Rymkas - Krystyna i Janusz Grudniewicz,
•Skawa Wadowice,
•Sklepy Delicje - Dorota i Mariusz Pawlusiakowie,
•Skład Materiałów Budowlanych - Wojciech Wali-
góra,
•SKOK „Piast”,
•Sobik - przedsiębiorstwo mleczarskie Bielsko-Biała,
•Społem PSS „Górnik” Brzeszcze,
•Stanpol - Stanisław Śliwka
•Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarności Finanso-
wej Brzeszcze,
•Sylwana - Aneta i Piotr Zającowie
•Telemot - Małgorzata i Ryszard Cetnarscy,
•Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Tychy od-
dział Brzeszcze,
•TP Dom - Zofia Tomulik i Paweł Pawlus,
•Wosana - producent soków,
•Wspólnota Samorządowa,
•Zakład Fotograficzny - Ryszard Wilkosz,
•Zakład Szklarski - A. Żogała,
•Związek Zawodowy „Kadra” przy KWK „Brzeszcze-
Silesia”,
•Żwirownia Przecieszyn - Stanisław Baluś,

Patronat medialny: Gazeta Krakowska, Odgłosy
Brzeszcz, Obiektyw.
Współorganizatorzy: Urząd Gminy, Straż Miejska,
Policja, Straż Pożarna, Agencja Komunalna, KWK
„Brzeszcze-Silesia”, KS „Górnik” Brzeszcze, NZOZ
„Vita” Brzeszcze.

słuchaczy z możliwością uczestniczenia w nich
wszystkich mieszkańców. W roku 2006/2007
wykłady prowadzili: dr Jan Olbrycht - poseł do
Parlamentu Europejskiego, prof. Ryszard Le-
gutko - filozof, wykładowca Uniwersytetu Ja-
giellońskiego i Wyższej Szkoły Europejskiej im.
ks. J. Tischnera w Krakowie, Jacek Santorski -
psycholog,  dr Lidia Wollman - adiunkt Uni-
wersytetu Śląskiego w Cieszynie, Agnieszka
Wodniok - lekarz medycyny, Iwona Zaport -
prezes Federacji Konsumentów w Katowicach,
- zajęcia warsztatowe w grupach 20-osobo-
wych - plastyczne, malarskie, ceramiczne, flo-
rystyczne, psychologiczne, taneczne, bibliotecz-
ne,
- kursy komputerowe z programem uwzględ-
niającym możliwości osób starszych (w kwiet-
niu br. 40 osób ukończyło 16-godzinny kurs
podstawowej obsługi komputera)
- kursy języka angielskiego - 30 osób bierze
udział w zajęciach, w planach jest nauka języ-
ka niemieckiego
- spotkania filmowe
- spotkania muzyczne i literackie
- udział w wernisażach prac miejscowych arty-
stów
Planujemy:
- zajęcia ruchowe i usprawniające na basenie i
hali sportowej,
- zajęcia rekreacyjne, pobudzające aktywność
ruchową, wycieczki turystyczno-krajoznawcze.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim
osobom, instytucjom i organizacjom, które
przyczyniły się do powstania UTW w Brzesz-
czach oraz współpracowały z nami przez cały
ubiegły rok. Mam nadzieję, że ta współpraca
będzie kontynuowana również w nowym roku
akademickim. Zapraszam wszystkich do aktyw-
nego uczestnictwa w jego tworzeniu. Spotka-
nia są otwarte dla wszystkich tych, którzy
pragną poszerzać swoją wiedzę, rozwijać zain-
teresowania, a także zdobywać nowe umiejęt-
ności w miłej i przyjaznej atmosferze, wśród
ludzi, którzy jeszcze nie powiedzieli „ostatnie-
go słowa”.

Małgorzata Wójcik,
dyrektor Ośrodka Kultury w Brzeszczach

Pierwszy rok
akademicki za nami

Projekt: Izabela Morończyk

Podziękowanie
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Oświęcim, Rynek Gł. 12/14 (pod arkadami)
www.domus.gratka.pl, 033/843-22-57, 606 48 12 72(64)

-------------------------------------------------------------------------------

NIERUCHOMOŚCI DOMUS s.c. B. Woszczyna M. Rams

Oferujemy: pośrednictwo przy kupnie, sprzedaży i wynajmie nieruchomości mieszkal-
nych i użytkowych, wyceny nieruchomości, regulację stanu prawnego nieruchomości,
pośrednictwo kredytowe.
Przykładowe oferty: mieszkania: Oświęcim: 33 m2, 1 pok, I p - 70 000 zł;  47,16 m2,
3 pok, II p - 130 000 zł; 60 m 3 pok, I p - 180 000 zł, 45m2,, 3 pok, II p - 100 000 zł;
Chełmek: 48 m2  - 70 000 zł.
Domy: Przeciszów: 70m2 - 80 000 zł; okolice Pszczyny: 153 m2 - 420 000 zł; Poręba
Wielka: stan surowy - 250 000 zł; Grojec: 130 m2 - 400 000 zł.
Działki: Poręba Wielka 28 a - 36 000 zł; Jawiszowice 43 a - 86 000 zł, Oświęcim.
Lokale do wynajęcia: Brzeszcze, pow. 50 m2 na handel lub usługi - 1 250 zł.
Poszukujemy dla naszych klientów: działek, mieszkań, domów w gminie Brzeszcze
i okolicach Oświęcimia.

Reklama



24  |  Odgłosy Brzeszcz • lipiec/sierpień 2007

Reklama

ZAKŁAD TELEWIZYJNY
inż. Piotr Pajkert

wykonuje na terenie od Brzeszcz do Czechowic
naprawy domowe wszystkich typów:

  - telewizorów
  - tunerów satelitarnych
  - monitorów komputerowych oraz przestrojeń fonii

* dojazd 10,00 zł.
Zakład mieści się w Czechowicach-Dziedzicach przy

ul. Klasztornej 24/22
www.tvnaprawy.prv.pl

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

obok Mini-Maxu

•z piaskowca, marmuru, granitu, kafli, płyty
i cegły

•wkłady: elektryczne, z płaszczem wodnym
i powietrznym

Kraj & Styl

Kominki

•rozprowadzanie ciepłego powietrza
•doradztwo na miejscu
•wzory wybrane oraz indywidualne
(projekt gratis)

kom. 0 601 478 935
(0 32) 210 93 10 po 16.00
(0 33) 843 15 35

Szybko, solidnie, za rozsądną cenę!Szybko, solidnie, za rozsądną cenę!Szybko, solidnie, za rozsądną cenę!Szybko, solidnie, za rozsądną cenę!Szybko, solidnie, za rozsądną cenę!
Wystarczy zadzwonićWystarczy zadzwonićWystarczy zadzwonićWystarczy zadzwonićWystarczy zadzwonić
Uwaga! Przyjmę do pracy pracownika - budowlańca do
montażu kominków (wysokie zarobki).

NAPRAWA INSTALACJI I OŚWIETLENIA

Najtaniej w mieście (bez VAT-u).Najtaniej w mieście (bez VAT-u).Najtaniej w mieście (bez VAT-u).Najtaniej w mieście (bez VAT-u).Najtaniej w mieście (bez VAT-u).

Zapraszamy ponownie po przerwie od 1 lip-Zapraszamy ponownie po przerwie od 1 lip-Zapraszamy ponownie po przerwie od 1 lip-Zapraszamy ponownie po przerwie od 1 lip-Zapraszamy ponownie po przerwie od 1 lip-

ca; Brzeszcze ul. Dworcowa 34; od poniedział-ca; Brzeszcze ul. Dworcowa 34; od poniedział-ca; Brzeszcze ul. Dworcowa 34; od poniedział-ca; Brzeszcze ul. Dworcowa 34; od poniedział-ca; Brzeszcze ul. Dworcowa 34; od poniedział-

ku do piątku w godz. 10.00 - 16.00; tel.ku do piątku w godz. 10.00 - 16.00; tel.ku do piątku w godz. 10.00 - 16.00; tel.ku do piątku w godz. 10.00 - 16.00; tel.ku do piątku w godz. 10.00 - 16.00; tel.

698 896 719698 896 719698 896 719698 896 719698 896 719

Przyjmujemy: TV, AGD, RTV, złoto.Przyjmujemy: TV, AGD, RTV, złoto.Przyjmujemy: TV, AGD, RTV, złoto.Przyjmujemy: TV, AGD, RTV, złoto.Przyjmujemy: TV, AGD, RTV, złoto.

LOMBARD
POŻYCZKI POD ZASTAW
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Polski Związek Alpinizmu wy-
znaczył termin Mistrzostw Pol-
ski juniorów we Wspinaczce
Sportowej na 23-24 czerwca.
Areną zmagań młodych wspina-
czy z całego kraju była ściana
wspinaczkowa „Zerwa” we Wro-
cławiu. Jedynym reprezentan-
tem Brzeszcz na tych zawodach
był uczeń Gimnazjum nr 1 Szy-
mon Jakubowski.

Podczas eliminacji, jako jeden
z pięciu zawodników ukończył
wszystkie drogi eliminacyjne. Fina-
łowa rozgrywka dała Szymonowi
drugie miejsce i tytuł Wicemistrza
Polski juniorów w prowadzeniu.
Zdobyty tytuł daje mu status re-
prezentanta kraju i możliwość star-
tu w Mistrzostwach Europy junio-
rów, które odbędą się w Warszawie
w dniach 22-23 lipca. Należy pod-
kreślić, że młody brzeszczanin nie
ogranicza się tylko do wspinania
na sztucznej ścianie. Drogi wspi-
naczkowe w naturalnych skałach,

jakie konsekwentnie Szymon zali-
cza, są najtrudniejszymi liniami po-
konywanymi przez polskich junio-
rów.

Serdeczne dziękujemy szefom
firmy „Everest” za wszelką pomoc
umożliwiającą Szymonowi start na
wrocławskich zawodach.

Sebastian Wutke (trener)

Wicemistrz Polski z Brzeszcz

W ramach gminnego progra-
mu profilaktyki od 25 czerwca
do 17 sierpnia w gminnych szko-
łach, od poniedziałku do piątku,
odbywać się będą zajęcia spor-
towe, które poprowadzą na-
uczyciele wychowania fizyczne-
go.

Przedstawiciele instytucji po-
magających osobom uzależnionym
i ich rodzinom - Pełnomocnik Bur-
mistrza ds. Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, Gminnego
Zarządu Edukacji, Ośrodka Pomo-
cy Społecznej, Ośrodka Kultury,
Straży Miejskiej i szkół - w ramach
gminnego programu uzależnień
proponują dzieciom i młodzieży w
czasie wakacji aktywne formy wy-
poczynku.

W szkołach - między godz. 9.00
a 13.00 - zajęcia odbywać się będą
pod okiem nauczycieli wychowania
fizycznego Marka Szromby, Marci-
na Sikorskiego, Renaty Sikorskiej i
Rafała Przemyka. W SP Jawiszowice
w dniach 25-29 czerwca i 9-13 lip-

Sportowe
przedpołudnia w szkołach

ca, w Gimnazjum nr 2 od 2 do 6
lipca i od 16 do 20 lipca, w SP nr 2
od 6-17 sierpnia, w Gimnazjum nr
1 między 23 lipca a 3 sierpnia.

Inną formą letniego wypoczyn-
ku wspieraną przez Pełnomocni-
ka Burmistrza ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych są or-
ganizowane przez parafię Matki
Bożej Bolesnej i Stowarzyszenie
Charytatywne im. Ojca Pio kolonie
oraz przez GZE półkolonia. Środki
pochodzą z opłat za koncesje na
sprzedaż alkoholu.

- Po wakacjach oprócz zajęć
ukierunkowanych na rozwój ak-
tywności fizycznej  planujemy prze-
prowadzić warsztaty i treningi in-
terpersonalne dla młodzieży -
mówi Pełnomocnik Burmistrza ds.
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych Barbara Chrząszcz-No-
woryta. - Mają one pomóc mło-
dym ludziom w komunikowaniu
się z drugimi osobami oraz rozwi-
jać zdolności do podejmowania
decyzji i rozwiązywania proble-
mów.                                               EP

Szymon Jakubowski (pierwszy odSzymon Jakubowski (pierwszy odSzymon Jakubowski (pierwszy odSzymon Jakubowski (pierwszy odSzymon Jakubowski (pierwszy od
lewej) na drugim stopniu podium.lewej) na drugim stopniu podium.lewej) na drugim stopniu podium.lewej) na drugim stopniu podium.lewej) na drugim stopniu podium.
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LKS Skidziń nie awansował do
ligi okręgowej. Na wiosnę skidzi-
nianie w niczym nie przypomina-
li zespołu z rundy jesiennej i roz-
trwonili 10-punktową przewagę
nad pozostałymi klubami walczą-
cymi o awans. Rzutem na taśmę
wyprzedziła ich Zgoda Malec.

Przez całą rundę wiosenną ski-
dzinianom szło jak koniowi pod
górkę. Na 36 możliwych do zdoby-
cia punktów ugrali tylko 16, odno-
sząc zaledwie 4 zwycięstwa. Po
szczęśliwym zwycięstwie 1:0 w der-

bowym pojedynku z Przecieszynem
na początku czerwca wydawało się,
że jednak dowiozą koszulkę lidera
do końca rozgrywek. Niestety ko-
lejne dwa remisy - 1:1 u siebie ze
słabą Włosienicą oraz na wyjeździe
z LKS Jawiszowice rozwiały wszel-
kie złudzenia. Na kolejkę przed
końcem sezonu Zgoda Malec wy-
sunęła się na czoło tabeli mając tyle
samo punktów co Skidziń, ale lep-
szy bilans bramkowy w bezpośred-
nich spotkaniach. Wygrana Skidzi-
nia w ostatniej kolejce z Rajskiem -
2:1 nic już nie pomogła, bo Malec
wygrał pewnie u siebie z Przecie-
szynem i przypieczętował awans do
okręgówki. W Skidzinu pozostał
wielki niedosyt i rozczarowanie.

- Roztrwonić taką przewagę,
gubiąc punkty z takimi przeciwni-
kami jak Piotrowice czy Włosienica

to było prawdziwe mistrzostwo
świata - mówi poirytowany Mariusz
Morończyk, prezes LKS Skidziń. -
Tym bardziej to smutne, że rywale
grali pod nas, też często tracąc
punkty z teoretycznie słabszymi
drużynami. Chłopakom zwyczajnie
zabrakło jaj. A że je mają, pokazali
starszym kolegom nasi juniorzy,
którzy wygrali swoją ligę i awanso-
wali do ligi okręgowej juniorów.

Niepowodzenie nie załamało
jednak działaczy LKS Skidziń. Za-
rząd podjął decyzję, że w nowym
sezonie Skidziń znowu będzie się

bił o okregówkę.
- Jest jeszcze za wcze-

śnie, by mówić o konkret-
nych nazwiskach, ale chce-
my stworzyć silniejszą
drużynę niż w minionym
już sezonie - zapowiada
Mariusz Morończyk. - Pod-
jęliśmy także decyzję, że
żadnemu zawodnikowi
nie pójdziemy na rękę i
nikt od nas nie odejdzie ot
tak sobie. Muszą się zre-
habilitować i udowodnić,
że potrafią grać w piłkę, bo
to oni a nie zarząd prze-
grali ten awans.

Na razie nie wiadomo
czy trenerem Skidzinia da-
lej będzie Jan Bielenin.
Wkrótce odbędą się decy-
dujące rozmowy.

LKS Jawiszowice roz-
grywki w oświęcimskiej A-

klasie zakończył na 6. miejscu, gro-
madząc 45 punktów. W czerwcu
jawiszowianie wygrali z Palczowi-
cami - 3:0, z Rajskiem - 2:1 oraz
zremisowali po 1:1 ze Skidziniem i
Unią Oświęcim. W Jawiszowicach
szukają nowego trenera po odej-
ściu do Górnika Brzeszcze Grzego-
rza Niemca.

Trzeci klub z naszej gminy w A-
klasie - LKS Przecieszyn zajął 11.
miejsce z 26 punktami na koncie.
Beniaminek tej klasy rozgrywkowej
spisywał się na miarę swoich moż-
liwości, urywając w kilku meczach -
szczególnie na jesieni - punkty sil-
niejszym rywalom. W czerwcu prze-
cieszynianie doznali czterech pora-
żek - 0:1 ze Skidziniem, 1:4 z Unią
Oświęcim, 1:3 z Brzeziną Osiek oraz
1:3 ze Zgodą Malec.

JaBi

W Skidziniu zabrakło jaj

Górnik Brzeszcze zakończył
sezon w V lidze krakowsko-wa-
dowickiej na bardzo dobrym 6.
miejscu. W nowym sezonie pił-
karzy z Brzeszcz poprowadzi
Grzegorz Niemiec.

Po odejściu trenera Mariusza
Wójcika, tymczasowo prowadzą-
cy zespół Jan Sporysz i Rafał Prze-
myk dali więcej pograć juniorom i
młodzieżowcom. Ci spisywali się

nadspodziewanie dobrze. W
czerwcu brzeszczanie zanotowali
serię trzech zwycięstw bez straty
gola, wygrywając kolejno z: Wró-
blowianką Wróblówka - 1:0, Iskrą
Krzęcin - 2:0 oraz Karpatami Sie-
praw - 3:0. W ostatnich dwóch
kolejkach ponieśli porażkę z Bły-
skawicą Marcówka - 0:2 oraz zre-
misowali z Orłem Piaski Wielkie -
3:3. W całym sezonie zgromadzili
47 punktów.

Przed nowym trenerem zarząd
klubu nie stawia wygórowanych
celów. Górnik ma grać co najmniej
tak dobrze, jak w minionym sezo-
nie. Grzegorz Niemiec, który do-
tychczas trenował zespoły A-kla-
sowe mówi, że nie boi się nowego
wyzwania.

- Nie zastanawiałem się zbyt
długo nad propozycją działaczy
Górnika - mówi Niemiec. - Osta-
tecznie przekonał mnie do niej
Mariusz Wójcik, który powiedział
mi, że Górnik to obiecująca i per-
spektywiczna drużyna, i że warto
ją objąć. Myślę, że dam sobie
radę, bo jako zawodnik grałem

przecież na pozio-
mie IV ligi, więc
poziom V ligi kra-
kowsko-wadowic-
kiej nie powinien
mnie zaskoczyć.
Wszędzie gdzie do-
tychczas pracowa-
łem, potrafiłem się
porozumieć z za-
wodnikami, więc w
Brzeszczach nie po-
winno być inaczej.

Górnik Brzesz-
cze przygotowania
do nowego sezonu
rozpocznie 16 lip-
ca. Zmiany w skła-
dzie raczej nie będą

rewolucyjne. Kilku piłkarzy zasta-
nawia się nad zmianą klubu i
trwają z nimi rozmowy. Z nowych
zawodników w Brzeszczach praw-
dopodobnie zobaczymy obrońcę
Mariusza Wójcika z LKS Skidziń
oraz pomocnika Piotra Wojtulewi-
cza, grającego ostatnio w Iskrze
Brzezinka oraz Fabloku Chrzanów.
Do gry po wyleczeniu ciężkiej kon-
tuzji powinien też wrócić Krzysz-
tof Zarzycki.                                 JaBi

Z nowym
trenerem

Arkadiusz Bartula w meczu z JawiszowicamiArkadiusz Bartula w meczu z JawiszowicamiArkadiusz Bartula w meczu z JawiszowicamiArkadiusz Bartula w meczu z JawiszowicamiArkadiusz Bartula w meczu z Jawiszowicami
zszedł z boiska już w pierwszej połowiezszedł z boiska już w pierwszej połowiezszedł z boiska już w pierwszej połowiezszedł z boiska już w pierwszej połowiezszedł z boiska już w pierwszej połowie
z powodu kontuzji. W meczu z Rajskiemz powodu kontuzji. W meczu z Rajskiemz powodu kontuzji. W meczu z Rajskiemz powodu kontuzji. W meczu z Rajskiemz powodu kontuzji. W meczu z Rajskiem
w ogóle nie zagrał.w ogóle nie zagrał.w ogóle nie zagrał.w ogóle nie zagrał.w ogóle nie zagrał.

Ryszard Oczkowski (przy piłce) to jeden z bardziejRyszard Oczkowski (przy piłce) to jeden z bardziejRyszard Oczkowski (przy piłce) to jeden z bardziejRyszard Oczkowski (przy piłce) to jeden z bardziejRyszard Oczkowski (przy piłce) to jeden z bardziej
doświadczonych piłkarzy Górnika Brzeszcze. Dodoświadczonych piłkarzy Górnika Brzeszcze. Dodoświadczonych piłkarzy Górnika Brzeszcze. Dodoświadczonych piłkarzy Górnika Brzeszcze. Dodoświadczonych piłkarzy Górnika Brzeszcze. Do
wyjściowej jedenastki coraz śmielej pukają młodziwyjściowej jedenastki coraz śmielej pukają młodziwyjściowej jedenastki coraz śmielej pukają młodziwyjściowej jedenastki coraz śmielej pukają młodziwyjściowej jedenastki coraz śmielej pukają młodzi
zawodnicy. Na kogo w nowym sezonie postawizawodnicy. Na kogo w nowym sezonie postawizawodnicy. Na kogo w nowym sezonie postawizawodnicy. Na kogo w nowym sezonie postawizawodnicy. Na kogo w nowym sezonie postawi
Grzegorz Niemiec?Grzegorz Niemiec?Grzegorz Niemiec?Grzegorz Niemiec?Grzegorz Niemiec?

23 czerwca w ramach
Dni Gminy Brzeszcze w
Ośrodku Kultury roze-
grano tradycyjny Turniej
Par Brydża Sportowego.
W zawodach wystartowa-
ło 16 par z Brzeszcz,
Oświęcimia i Czechowic-
Dziedzic. I miejsce wy-
walczyła para Jacek
Szczerbowski (Jawiszowi-
ce) i Józef Janicki (Oświęcim). Najlepszymi brydżystami z Brzeszcz oka-
zali się Zbigniew Roszak i Wiesław Radwan, którzy zajęli III miejsce.
Nagrody i puchary dla najlepszych ufundowali Związek Zawodowy
„Kadra” przy KWK „Brzeszcze” i Ośrodek Kultury.                           jack
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