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Nie ma szczęścia park miejski
przy ul. Dworcowej. Jego przebu-
dowa zapowiadana jest od kilku
lat, ale jak dotąd na zapowie-
dziach się kończy. Mieszkańcy
Brzeszcz nadal pozostają bez
atrakcyjnego i bezpiecznego
miejsca do rekreacji i wypoczyn-
ku.

Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zago-
spodarowanie parku miejskiego przy ul.
Dworcowej” po raz pierwszy znalazło się w
budżecie gminy na 2004 r. Przez kolejne lata
inwestycję tę wpisywano w każdy kolejny bu-
dżet. Podobnie było w tym roku. Prace bu-
dowlane - poza przebudową parkingu przy
ul. Dworcowej - w parku jednak się nie roz-
poczną.

Projekt techniczny przebudowy parku
opracowano w 2006 r. W połowie 2005 r.
burmistrz Beata Szydło zapewniała, że prze-
budowa parku powinna ruszyć w 2006 r. W
lipcu 2006 r. burmistrz Teresa Jankowska

mówiła z kolei o budowie
skateparku dla młodzieży.

Koszt całościowej mo-
dernizacji parku liczony jest
w kilku milionach złotych.
Bez pozyskania środków
zewnętrznych wykonanie
inwestycji może się ociągać
kolejne lata. W połowie
kwietnia Urząd Gminy zło-
żył wniosek o dofinanso-
wanie projektu pn. „Utwo-
rzenie otwartej ogólno-
dostępnej strefy rekreacji
dziecięcej. Zagospodaro-
wanie parku miejskiego,
ul. Dworcowa w Brzesz-
czach”. Pieniądze chcemy
pozyskać z Norweskiego

Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finan-
sowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
w ramach priorytetu „Opieka zdrowotna i opieka
nad dzieckiem”. To instrumenty finansowe prze-
znaczone dla nowych państw członkowskich Unii
Europejskiej. Państwami-darczyńcami są trzy kra-
je EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego
Handlu) - Norwegia, Islandia i Lichtenstein. Kraje
te w zamian za możliwość korzystania ze swobód
Jednolitego Rynku, zobowiązały się stworzyć Nor-
weski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finan-
sowy EOG w celu stworzenia warunków do udzie-
lenia pomocy finansowej mniej zamożnym
członkom UE, posiadającym najniższy poziom PKB.
Głównym celem utworzonych mechanizmów fi-
nansowych jest wyrównywanie poziomu rozwoju
gospodarczego i społecznego w obrębie Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego. Rząd polski pod-
pisał w październiku 2004 r. umowy z państwa-
mi-darczyńcami, które uregulowały warunki
pozyskiwania środków finansowych przez polskich
beneficjentów. Łączna kwota przyznana Polsce w
ramach obu mechanizmów wynosi 533,51 mln
euro. Fundusze te zostaną wykorzystane na przed-
sięwzięcia realizowane w ramach określonych

Park na obrazkach
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Wezwanie do złożenia oświadcze-
nia lustracyjnego burmistrz
Brzeszcz Teresa Jankowska
otrzymała 13 kwietnia. W drugim
tygodniu kwietnia wezwania
otrzymali również radni.   Str. 4.

Władze do lustracji

Minęły już dwa lata kiedy prezen-
towaliśmy sylwetki dzielnicowych
policji i straży miejskiej oraz
podległe im rewiry. W tym czasie
zmieniła się nieco obsada kadro-
wa. W tym miesiącu przedstawia-
my nowych dzielnicowych policji
i przypominamy twarze tych,
których już znamy. Za miesiąc
pokażemy dzielnicowych straży
miejskiej.   Str.  9.

Z problemem
do dzielnicowego

Ulicą Leśną do punktu sprzedaży
węgla KWK „Brzeszcze” przejeżdża
codziennie mnóstwo ciężarówek,
pozostawiając za sobą unoszący
się pył oraz błoto na drodze.
O problemie mieszkańców,
sąsiadującej z punktem sprzedaży
węgla Nowej Kolonii, pisaliśmy już
blisko trzy lata temu.   Str. 11.

Jak kurzyło tak kurzy

Rok 2007 jest dla Szkoły Podsta-
wowej nr 1 im. S. Staszica rokiem
wielkiego jubileuszu - 150-lecia
istnienia szkolnictwa w Brzesz-
czach. Z tej okazji na terenie gminy
odbędzie się szereg imprez
i uroczystości mających przybliżyć
społeczności lokalnej historię
i tradycje szkoły, a także zwyczaje
panujące w naszej małej ojczyźnie.
Str. 14-15.

Dotykając korzeni
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Zastanawiałem się jaki temat
poruszyć pisząc pierwszy felieton do
Odgłosów Brzeszcz. Przypadł mi nie-
wątpliwy zaszczyt spróbować zapeł-
nić lukę po Jarosławie Rybaku, co
wydaje się być zadaniem karkołom-
nym. Rybak to doświadczony dzien-
nikarz, autor ogromnej liczby arty-
kułów. Ja niestety jestem laikiem i
młokosem w tej dziedzinie. Niemniej
będę się starać i liczę na odrobinę
Państwa  wyrozumiałości i dużo kry-
tyki. Tyle tytułem wstępu.

Po zastanowieniu, postanowi-
łem dołączyć jeszcze jeden głos do
chóru śpiewającego pieśń o nieja-
kiej „Garbarni”. Ostatnio pub ten
sprowokował nas do dyskusji, wy-
wołał różne emocje. Sprawa doty-
czy tematu trudnego, bo sprzedaży
alkoholu nieletnim oraz naruszania
spokoju w miejscu publicznym po
godz. 22.00.

Ustawa o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi zabrania sprzedaży alkoho-
lu osobom, które nie ukończyły 18
lat, ergo sprzedaż napojów wysko-
kowych nieletnim jest łamaniem
prawa. I słusznym jest działanie, któ-
re wymusza przestrzeganie prawa
przez sprzedawców. Natomiast dzi-
wi mnie fakt, że cała siła uderzenia
spadła na jeden pub. A dlaczego
mnie dziwi? A dlatego, że nieletni
nie mają problemu z zakupem tego
towaru w wielu miejscach w naszej
gminie. Są oczywiście sklepy i bary,
które pomimo pokusy zwiększania
obrotów (konsumenci poniżej 18
lat to jednak dosyć spora grupa)
nie pozwolą sobie na łamanie pra-
wa, ale jest ich mniejszość. W na-
szym kraju nie wytworzyła się kul-
tura szacunku do prawa. Pomimo
prawie dwudziestoletniego okresu
dzielącego nas od poprzedniego

Projekt wychowanie
systemu w naszej mentalności na-
dal pozostaje postawa, którą moż-
na określić hasłem „Prawo jest po
to, by je łamać”. Winnych tej sytu-
acji jest wielu, jak choćby część na-
szych demokratycznie wybranych
reprezentantów, którzy miast swoją
postawą uczyć szacunku do usta-
nawianego przez nich samych pra-
wa, prawo to naginają, przeciągają,
wyginają na swoje potrzeby. Mogą
zrażać nas również co niektóre dziw-
ne, niczym nieuzasadnione zapisy.
Jednak nie można za wszystko wi-
nić „Góry”. Przenieśmy się na swo-
je podwórko, do swoich domów i
zastanówmy się: czy moją postawą
staram się uczyć szacunku do pra-
wa? Czy kiedykolwiek, nawet w bła-
hej sprawie przekraczam granice
postawione prawem? Czy posia-
dam moralne prawo do egzekwo-
wania od innych tego, czego sam
od siebie wyegzekwować nie po-
trafię? Można sobie zadać jeszcze
wiele podobnych pytań, na które
niejednokrotnie odpowiedzi nie
będą jednoznaczne. Nadzieja w
tym, że autorefleksja pobudzi nas
do zmiany postaw.

Wróćmy jednak do naszej mło-
dzieży i „Garbarni”. Pub ten to miej-
sce spotkań młodzieży zamiłowa-
nej w muzyce undergroundowej.
Muzyce, która nie jest przyswajalna
dla każdego ucha. Zdarza się, że
dźwięki wypływające stamtąd do-
piero za jakiś czas będą przypomi-
nać muzykę. Jednak jest to miejsce,
w którym tworzy się kultura, a miejsc
takich nigdy za dużo. Czy zamykać?
Nie tędy droga. Zdajemy sobie spra-
wę, że zamknięcie „Garbarni” nie
rozwiąże problemu. Może ewentu-
alnie uśpi nasze sumienia, a mło-
dzież jeszcze bardziej zniechęci do
dialogu. Bo właśnie dialog z mło-

dzieżą jest tą drogą, która może
przyczynić się do rozwiązania pro-
blemu. Co ważne, pewne kroki zo-
stały już poczynione. Okazało się,
że młodzi ludzie sami dostrzegają
ten problem i chcieliby to zmienić.
Dotarło do nas również, że nie jest
to tylko problem tego jednego kon-
kretnego lokalu. Nie jest moją in-
tencją obrona „Garbarni” z jej pa-
tologiami, nie mam w tym żadnego
interesu, nie bywam w tym miejscu
i nie mam zamiaru, lecz chciałbym,
by problemy rozwiązywano skutecz-
nie i u źródeł, zostawiając miejsce
na różnorodność kulturową.

Jakiś czas temu wracając nocnym
autobusem do domu, miałem oka-
zję przejeżdżać koło doliny „rozryw-
ki” czy też „śmierci” - jak mówi się o
Kółku - i przekonać się, jak to wyglą-
da zza szyby autobusu. To co zoba-

czyłem skłoniło mnie do pewnej re-
fleksji. Jaka jest nasza rola w tym
wszystkim? Nasza, czyli ludzi doro-
słych, rodziców, nauczycieli, anima-
torów, itd., itp. Jest ona niezmienna
od dawien dawna. Wychowanie.
Tylko czy zawsze zdajemy sobie spra-
wę jak wielki, ciężki i odpowiedzial-
ny jest to projekt? Dlatego przy każ-
dym następnym wydarzeniu typu
nieprzytomny od alkoholu nastola-
tek zostaje odwieziony do szpitala,
zastanówmy się czy włożyliśmy całą
nasza miłość, wiedzę i wysiłek, by
do takiej sytuacji nie dopuścić.

Piotr Kruszyński
*Autor jest prezesem Towarzystwa
Kultury Alternatywnej i Wspiera-
nia Inicjatyw Społecznych „Kur-
nik”, muzykiem zespołu Jedyny
Sensowny Wybór, opiekunem
świetlicy młodzieżowej w OK.

Ośrodek Kultury i kino „Wisła” zapraszają 19 maja na FESTIWAL FILMÓW
PODRÓŻNICZYCH
W programie:
•godz. 17.00 - „SPOSÓB NA AFRYKĘ” - filmowa podróż na „Czarny Kontynent”.
Pomimo wpływów cywilizacji europejskiej Afryka zachowuje swoje własne oblicze.
•godz. 17.30 - spotkanie z autorem filmu „Sposób na Afrykę” Ryszardem
Czajkowskim, geofizykiem, podróżnikiem, publicystą, autorem programu tele-
wizyjnego „Przez lądy i morza”.
•godz. 18.00 - „MOJA ZIEMIA ŚWIĘTA” - pokaz slajdów autorstwa Jarosława
Kreta, który zaprezentuje swoją ostatnią podróż do Ziemi Świętej. Przekaże w
oryginalny sposób postrzeganie miejsc mistycznych.
•godz. 18.30 - spotkanie z Jarosławem Kretem, dziennikarzem telewizyjnym,
fotoreporterem związanym z polską edycją pisma „National Geographic”. Studio-
wał egiptologię i kulturoznawstwo. Pisze, filmuje, jest autorem oraz realizatorem
reportaży telewizyjnych i filmów dokumentalnych o tematyce „światopoznaw-
czej”. Po spotkaniu będzie można nabyć książkę z autografem autora.
•godz. 19.30 - „BLONDYNKA U SZAMANA” - pokaz slajdów Beaty Pawlikow-
skiej z puszczy amazońskiej, gdzie spotkała Indian i została uczniem szamana.
•godz. 20.00 - spotkanie z Beatą Pawlikowską, podróżniczką, pisarką, foto-
grafem, przewodnikiem wypraw po dżungli amazońskiej. Jako pierwsza kobieta
przeszła na piechotę przez najbardziej malaryczną dżunglę świata w przesmyku
Darien między Panamą a Kolumbią. Autorka ośmiu książek. Po spotkaniu będzie
można nabyć jej książki.
•godz. 21.00 - „BIAŁA MASAJKA” - film fabularny. Pomimo wielu różnic kultu-
rowych, jakie dzielą białą kobietę z Europy od czarnoskórego tancerza masajskie-
go, postanawiają osiąść w afrykańskiej wiosce pośród plemienia, które traktuje
parę jako wrogów. Dzięki uporowi i konsekwencji zakładają jednak rodzinę.
Imprezie towarzyszyć będzie wystawa Joanny i Artura Morawiec pt. „Wędrówka
wzdłuż Gangesu”.
Cena karnetu - 20 zł. Cena biletu na jedną prezentację - 12 zł.
Rezerwacja biletów od 7 maja.

(Nie) Jedyny
        sensowny ogląd
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Ogłoszenia drobne

Mieszkańców przyglądających
się przebudowie ulicy Dworcowej
zdziwił fakt, że w miejscu wjazdu
na parking przy sklepie „Fenix”
drogowcy postawili krawężnik.

Okazuje się, że brak wjazdu na
parking przy sklepie „Fenix” nie jest
błędem w sztuce. Takie rozwiązanie
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kra-

kowie uwzględnił w opracowanej na
przełomie 2005 i 2006 r. koncepcji
przebudowy skrzyżowania.

Przy sygnalizacji świetlnej, któ-
ra obsługiwać będzie skrzyżowanie
ul. Dworcowej z Mickiewicza,
czwarty wlot z uwagi na małe natę-

żenie ruchu zakłócałby organiza-
cję ruchu. Dlatego klienci do skle-
pu dojeżdżać będą z ul. Obozowej.
W miejsce starego parkingu przy
parku powstanie nowy, z kostki
brukowej, z 46 miejscami parkin-
gowymi. Dla kupujących w społe-
mowskim sklepie wydzielonych bę-
dzie 5 stanowisk, a dla osób
niepełnosprawnych 4. Przewidziano

też miejsca dla „po-
stoju „taxi”, ale loka-
lizacja będzie znana
dopiero po zakończe-
niu budowy. Nie
wiadomo też jeszcze
czy za postój na no-
wym parkingu trzeba
będzie płacić.

Nowy parking
będzie powiększony
o teren znajdujący
się w sąsiedztwie
dwóch prywatnych
punktów handlo-

wych i przylegał będzie do dojścia
do parku. Do wycinki przeznaczona
jest rosnąca w tym miejscu topola.

Parking gotowy ma być do 25
maja, a inwestycja drogowa do
końca sierpnia.

EP

Po co to ten krawężnik?
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Burmistrz oraz radni powiato-
wi z gminy Brzeszcze rozmawiali
na temat Planu Rozwoju Lokalnego
powiatu oświęcimskiego na lata
2007-2013. Plan ma być uchwalony
przez Radę Powiatu 23 maja br.

Dokument z burmistrzami i wój-
tami z terenu powiatu oświęcimskie-
go omawiał starosta oświęcimski Jó-
zef Kała. Burmistrz Brzeszcz Teresa
Jankowska spotkała się też z brzesz-
czańskimi radnymi powiatowymi.
Podczas spotkania określono naj-
ważniejsze zadania inwestycyjne na
terenie gminy, które są w kompe-
tencji powiatu, a które z punktu wi-
dzenia gminy Brzeszcze powinny
znaleźć się w planie. 9 maja radni
powiatowi i władze gminy wybiorą
konkretne zadania, które przedsta-
wią Radzie Powiatu. Władzom gmi-
ny zależy przede wszystkim na dal-
szych staraniach o adaptację
budynku po dawnej przychodni gór-
niczej przy ul. Kościuszki na komisa-
riat policji.

- Ważne jest, by wpisać do Planu
Rozwoju Lokalnego powiatu, że ten
budynek będzie realizowany w tym
właśnie kierunku, bo są również za-
kusy, by powstał tam dom dziecka.
To naszym zdaniem jest zły pomysł -
mówi burmistrz Jankowska.

Kolejnym priorytetem jest mo-
dernizacja ul. Przecznej (droga po-

wiatowa) w Jawiszowicach. Tego za-
dania w planie póki co nie ma.

- To zadanie długofalowe - mówi
Teresa Jankowska. - Modernizację
tej ulicy należy rozpocząć od opra-
cowania koncepcji, a następnie wy-
konać projekt techniczny. Samo zaś
wykonanie najpierw od budowy ka-
nalizacji, a dopiero później na-
wierzchni. Trudno mi w tej chwili
mówić o jakichkolwiek terminach,
gdyż takich nie ma określonych na-
wet Starostwo Powiatowe. Będzie-
my się starać, by koncepcję opraco-
wano jeśli nie w tym, to przynajmniej
w przyszłym roku. W ramach zadań
inwestycyjnych drogowych, które
chcielibyśmy realizować wspólnie z
powiatem, zaproponujemy m.in. uli-
ce: Nosala w Brzeszczach oraz Wy-
poczynkową w Skidziniu.

Rozmawiano również o budowie
nowej sali gimnastycznej przy Po-
wiatowym Zespole nr 6 Szkół Zawo-
dowych i Ogólnokształcących w
Brzeszczach oraz o modernizacji sali
gimnastycznej przy Powiatowym Ze-
spole nr 7 Szkół Zawodowych i Agro-
technicznych w Jawiszowicach.

Na razie do Planu Rozwoju Lo-
kalnego powiatu oświęcimskiego na
lata 2007-2013 wpisano kolejny etap
przebudowy ul. Bielskiej w Jawiszo-
wicach oraz budowę sali gimnastycz-
nej przy PZ nr 6 SZiO w Brzeszczach.

JaBi

Nasze interesy w powiecie

•Do wynajęcia pawilon handlowy przy ul. Ofiar Oświęcimia; tel. 506 098 883
•Sprzedam garaż przy ul. Szymanowskiego; tel. 661 704 929.
•Kupię złom srebra, styki, styczniki, itp.; tel. 664 274 717.
•NAGROBKI - tanio, solidnie - długoletnia gwarancja. Raty nieoprocentowane;
Zbigniew Kasperczyk, Polanka Wielka, ul. Południowa 132; tel. 033 845 80 14,
509 327 258.
•Krzyżowa k. Korbielowa - kwatery prywatne, obiady domowe - TANIO; tel. 033
860 08 39, kom. 601 300 753.
•Zatrudnimy: spawaczy, ślusarzy, monterów konstrukcji stalowych. Kontakt:
„ARBI”, Oświęcim, ul. Kolbego 16; tel. 033 842 60 56; 033 843 33 40.
•Kupię działkę - ok. 5 arów - z przeznaczeniem na działalność usługowo-han-
dlową na terenie Brzeszcz lub Jawiszowic; tel. 0 608 114 590.
•Rodzina (pedagodzy) przyjmie dzieci na wypoczynek do Rabki-Zdroju; tel.
0 887 053 330, www.rabka.oz.pl
•Przyjmę do pracy krawcową - w Pasmanterii „Kordonek” w Jawiszowicach, tel.
604 475 661.
•Przyjmę sprzedawcę do pracy w sklepie zielarsko-medycznym w Jawiszowicach
na os. Paderewskiego; tel. 604 475 661.
•Kupię mieszkanie do 42 m2 lub M-2; tel. 032 456 90 59.
•Kupię działkę budowlaną; tel. 887 425 191.

Na wjeździe na parking sklepu Na wjeździe na parking sklepu Na wjeździe na parking sklepu Na wjeździe na parking sklepu Na wjeździe na parking sklepu „Fenix” postawionoFenix” postawionoFenix” postawionoFenix” postawionoFenix” postawiono
krawężnik. Klienci do sklepu dojeżdżać będą terazkrawężnik. Klienci do sklepu dojeżdżać będą terazkrawężnik. Klienci do sklepu dojeżdżać będą terazkrawężnik. Klienci do sklepu dojeżdżać będą terazkrawężnik. Klienci do sklepu dojeżdżać będą teraz
od strony ul. Obozowej.od strony ul. Obozowej.od strony ul. Obozowej.od strony ul. Obozowej.od strony ul. Obozowej.

Już w maju chcą otworzyć
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Wezwanie do złożenia oświad-
czenia lustracyjnego burmistrz
Brzeszcz Teresa Jankowska otrzy-
mała 13 kwietnia. W drugim tygo-
dniu kwietnia wezwania otrzymali
również radni.

Na odesłanie ich wojewodzie
małopolskiemu mają 30 dni od dnia
doręczenia wezwania. Wcześniej
Małopolski Urząd Wojewódzki wy-
słał pisma do gmin i powiatów z
prośbą o przekazanie listy osób pod-
legających lustracji i ich dokładnych
adresów. Na te adresy wojewoda
wysłał listy polecone z wezwaniami
do złożenia oświadczeń lustracyj-
nych. Do wezwania została dołączo-
na koperta z adresem zwrotnym
urzędu, by wszyscy wiedzieli, gdzie
złożyć dokumenty. Chodzi też o to,
by lustrowani nie przesyłali oświad-
czeń bezpośrednio do Instytutu Pa-
mięci Narodowej, bo to może ozna-
czać nie wywiązanie się z terminu.

- Oświadczenie wysłałam w
środę, 18 kwietnia - mówi burmistrz
Teresa Jankowska. - Wypełniłam
część A oświadczenia, w której za-
znaczyłam, że nie pracowałam i nie
pełniłam służby, ani nie byłam świa-
domym i tajnym współpracownikiem
organów bezpieczeństwa państwa.
Część B oświadczenia, w której - je-
śli się współpracowało ze Służbą

Bezpieczeństwa - trzeba dokładnie
opisać charakter współpracy oraz jej
okres, pozostała pusta.

Ustawa o ujawnianiu informacji
o dokumentach organów bezpie-
czeństwa państwa z lat 1944-1990
oraz treści tych dokumentów obo-
wiązuje od 15 marca. W Małopolsce
lustrowanych będzie co najmniej kil-
ka tysięcy samorządowców. Lu-
stracją objęte są osoby pełniące funk-
cje publiczne, urodzone przed 1
sierpnia 1972 r. Spośród przedstawi-
cieli samorządów obowiązek złoże-
nia oświadczeń lustracyjnych mają
wójtowie, burmistrzowie i prezyden-
ci miast, ale nie dotyczy to ich zastęp-
ców oraz sołtysów. Oświadczenia
muszą złożyć natomiast wszyscy człon-
kowie zarządów powiatów i woje-
wództw oraz radni gmin, powiatów i
województw. Ustawa lustracyjna obej-
muje także osoby pełniące funkcje w
związkach jednostek samorządu tery-
torialnego, członków zarządów i rad
nadzorczych spółek komunalnych,
skarbników i sekretarzy.

- Skarbik oraz sekretarz gminy -
zgodnie z zapisami ustawy - oświad-
czenia lustracyjne złożyli na moje
ręce - wyjaśnia przewodniczący Rady
Miejskiej Kazimierz Senkowski. -
Moim obowiązkiem było przesłać je
wojewodzie małopolskiemu.

Obowiązku złożenia oświadczeń
lustracyjnych uniknęło trzech brzesz-
czańskich radnych, którzy urodzili się
po 1 sierpnia 1972 r. To Anna Rusin,
Marcin Kubica oraz Radosław Szot.

JaBi

Władze
do lustracji

W Urzędzie Gminy rozstrzy-
gnięto konkurs na stanowisko
naczelnika Wydziału Promocji
i Rozwoju Gminy. Osoba, która
konkurs wygrała, kilka dni po ogło-
szeniu wyników z podjęcia pracy w
Urzędzie niespodziewanie zrezy-
gnowała.

- Konkurs na naczelnika Wydzia-
łu Promocji i Rozwoju Gminy wygra-
ła pani Marzena Magiera-Durlik -
mówi burmistrz Teresa Jankowska.
- 12 kwietnia poinformowała nas
jednak, że rezygnuje z objęcia tej
posady. Wydział pracuje od 16
kwietnia. Nie zamierzamy zawieszać
jego pracy, ponieważ wyznaczyliśmy
już sobie pierwsze zadania. Nieba-
wem ponownie ogłosimy konkurs na
naczelnika tego wydziału.

W tej chwili pracownikami wy-
działu są: Marek Zarzycki, zwycięz-
ca postępowania konkursowego na
stanowisko referenta w wydziale
oraz Arkadiusz Laszczyk, dotychcza-
sowy pracownik Urzędu Gminy.

Wydział Promocji i Rozwoju Gmi-
ny ma się zajmować szeroko rozu-
mianą promocją gminy, poszukiwa-
niem źródeł i pozyskiwaniem
środków zewnętrznych dla Urzędu
Gminy oraz udzielać informacji o
możliwości aplikowania jednostkom
organizacyjnym gminy oraz organi-
zacjom pozarządowym z terenu gmi-
ny Brzeszcze. Pracownicy wydziału
wraz z informatykiem mają również
za zdanie przebudowanie strony in-
ternetowej Urzędu Gminy.

JaBi

Niedoszły naczelnik zrezygnował

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Brzeszcz ogłasza konkursy na kandy-

data na stanowisko dyrektora:

1. Szkoły Podstawowej w Jawiszowicach im. K. I. Gał-

czyńskiego, ul. Kusocińskiego 1

2. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Skidzi-

niu, ul. Oświęcimska 39

1. Do konkursu może przystąpić:

I. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który speł-

nia następujące wymagania:

1) ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przy-

gotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmo-

wania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub w

placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wy-

magania kwalifikacyjne wobec nauczycieli są najwyż-

sze. W przypadku szkoły podstawowej może również

przystąpić nauczyciel, który ukończył studia wyższe

zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub

ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie

kolegium języków obcych oraz posiada kwalifikacje

do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szko-

le. W przypadku gimnazjum może również przystąpić

nauczyciel, który ukończył studia wyższe zawodowe i

posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifika-

cje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej

szkole;

2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z

zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu

zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami

w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedago-

gicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż

pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akade-

mickiego;

4) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierze-

niem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą

ocenę pracy w szkole, a w przypadku nauczyciela akade-

mickiego pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich

czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko

dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnie-

nia w szkole wyższej albo w okresie roku bezpośrednio

przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrek-

tora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego;

5) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciw-

wskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na sta-

nowisku kierowniczym;

6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w

art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta

Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr

137, poz. 1304) oraz nie toczy się przeciwko niemu

postępowanie dyscyplinarne;

7) nie był karany za przestępstwa popełnione umyśl-

nie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowa-

nie karne;

8) nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowni-

czych związanych z dysponowaniem środkami publicz-

nymi, o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z

dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.

U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.

594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611);

II. Osoba nie będąca nauczycielem, która spełnia

następujące wymagania:

1) ukończyła studia wyższe magisterskie;

2) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy;

3) posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe od-

powiadające kierunkowi kształcenia w szkole lub zakre-

sowi zadań placówki;

4) spełnia wymagania określone w części I pkt 2 i 5-8.

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny

zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z kon-

cepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawie-

rający w szczególności informacje o stażu pracy pedago-

gicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydak-

tycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub

dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające po-

siadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku

osoby będącej nauczycielem;

4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumen-

ty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy,

wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przy-

padku osoby nie będącej nauczycielem;

5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów

podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświad-

czenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu

zarządzania oświatą;

6) ocenę pracy w szkole, o której mowa w § 1 pkt 4

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z

dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna

odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz

inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach

szkół i placówek;

7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwska-

zań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowi-

sku kierowniczym;

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dys-

cyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia

26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2003

r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304) oraz nie toczy

się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za prze-

stępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się prze-

ciwko niemu postępowanie karne;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zaka-

zem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dys-

ponowaniem środkami publicznymi (o którym mowa

w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

r. o finansach publicznych);

11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na prze-

twarzanie swoich danych osobowych zgodnie z

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153,

poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na

stanowisko dyrektora.

3. Oferty zawierające dokumenty w oryginale lub ich

uwierzytelnione kopie należy składać w zamkniętych ko-

pertach z podanym adresem zwrotnym i telefonem kon-

taktowym z dopiskiem: KONKURS NA STANOWISKO DY-

REKTORA - z określeniem konkretnej placówki, w terminie

do 21 maja 2007 r. do godz. 15.00 na adres: Gminny

Zarząd Edukacji, ul. Kosynierów 8, 32-620 Brzeszcze.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana

przez: Burmistrza Brzeszcz, 32-620 Brzeszcze, ul. Ko-

ścielna 4, w terminie 23 maja 2007 r. - o miejscu i go-

dzinie przeprowadzenia postępowania konkursowego

kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
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Na remont wałów wiślanych w
Jawiszowicach-Trzcińcu mieszkań-
cy okolicznych domostw czekają od
lat. W tym roku inwestycja praw-
dopodobnie znowu nie będzie re-
alizowana.

W ubiegłym roku opracowano
dokumentację techniczną przebudo-
wy wałów wiślanych w rejonie ul.
Trzciniec. Projekt techniczny - w wy-
sokości 25 tys. zł - współfinansowa-
ła gmina Brzeszcze.

Zdaniem burmistrz Brzeszcz Te-
resy Jankowskiej opracowany przez

Małopolski Zarząd Urządzeń Wod-
nych i Melioracji w Krakowie pro-
jekt techniczny nie rozwiązuje defi-
nitywnie zagrożenia powodziowego
w rejonie ul. Trzciniec. Dlatego też
w ostatniej chwili w budżecie gmi-
ny na 2007 r. wśród zadań inwesty-
cyjnych znalazło się opracowanie
koncepcji odwodnienia Trzcińca w
Jawiszowicach. Później Urząd Gmi-
ny przystąpi do opracowania wła-
snego projektu technicznego.

W oświęcimskim oddziale Ma-
łopolskiego Zarządu Urządzeń Wod-
nych i Melioracji usłyszeliśmy, że in-
westycja ta oczekuje na wydanie
decyzji pozwolenia na budowę. W
planach na ten rok nie ma jednak
wejścia w teren i rozpoczęcia robót
budowlanych.                                jack

Ciągle
zagrożeni

Zakończyły się Dni Otwarte w
PWSZ w Oświęcimiu. Oświęcimską
uczelnię odwiedziło ok. 150 liceali-
stów i kilkudziesięciu mieszkańców
Ziemi Oświęcimskiej.

Zorganizowane w dniach 13-14
kwietnia pierwsze Dni Otwarte Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
poprzedził cykl spotkań wyjazdowych
do szkół ponadgimnazjalnych z te-
renu powiatu oświęcimskiego.
Uczestniczyli w nich wykładowcy i
studenci PWSZ.

- W czasie spotkań organizowa-
nych w liceach opowiadaliśmy ma-

turzystom o naszej uczelni, pokazy-
waliśmy prezentację multimedialną
i film o PWSZ, odpowiadaliśmy na za-
dawane przez młodzież pytania. Naj-
częstsze z nich dotyczyły kryteriów
rekrutacyjnych, wysokości stypen-
diów w PWSZ, możliwości kontynu-
acji studiów na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim - informuje student I roku
politologii, Łukasz Wolf. - Młodzież
była mile zaskoczona, że oświęcim-
ska PWSZ jest szkołą nowoczesną,
wyposażoną w najnowszej generacji
sprzęt multimedialny, a przede
wszystkim - szkołą państwową, w
której można studiować za darmo.

Podczas Dni Otwartych odwie-
dzający oświęcimską uczelnię prze-
konali się o walorach szkoły naocz-
nie. Zwiedzili audytoria i sale
multimedialne, świetnie zaopa-
trzoną, skomputeryzowaną bibliote-
kę z bezpłatnym dostępem do Inter-
netu, studencki bufet. Zapoznali się
z działalnością kół naukowych.

- Wszyscy odwiedzający otrzy-
mali pierwszy numer gazetki stu-
denckiej „PWSZ message” (wydanie
specjalne na Dni Otwarte), w której

mogli wyczytać o tym, czym zajmo-
waliśmy się w ciągu całego roku -
o naszych wyjazdach m.in. do Wo-
roneża, Norymbergii, ogólnopol-
skich konferencjach, które odbyły
się w naszej szkole, o spotkaniach
z ciekawymi osobistościami, które
organizowaliśmy - wyjaśnia Karo-
lina Jakubas, studentka II roku filo-
logii rosyjskiej.

Gospodarze Dni Otwartych - stu-
denci PWSZ przez dwa dni doradzali
maturzystom jakie kryteria trzeba
spełnić, by dostać się na wymarzo-
ny kierunek studiów, jakie stypen-
dia można otrzymać w PWSZ Oświę-
cim, a także jak studiując realizować
swoje pasje i w jakich miejscach od-
bywać praktyki zawodowe. Odwie-
dzający szkołę otrzymali także róż-
norodne materiały promocyjne:

ulotki, foldery oraz
słodkie upominki -
krówki z logo PWSZ.

- Władze uczel-
ni bardzo wysoko
oceniły organiza-
cję Dni Otwartych,
przede wszystkim
zaangażowanie kół
naukowych działa-
jących w PWSZ -
koła naukowego
politologów i rosjo-
znawców, a także

rzecznika prasowego PWSZ, którzy
przygotowali imprezę - informuje
rektor PWSZ, prof. dr hab. Lucjan
Suchanek. - Akcja spełniła swoje
zadanie, chociaż, nie ukrywam, li-
czyliśmy na szerszy udział w Dniach
Otwartych Mieszkańców Ziemi
Oświęcimskiej. Pragniemy bowiem,
by mieszkańcy poznali tę szkołę,
identyfikowali się z nią i traktowali
jako coś własnego, co stanowi wi-
zytówkę miasta, istotny punkt w
życiu kulturotwórczym i duchowym
regionu.

Patronat nad Dniami Otwarty-
mi w PWSZ objęli: TV Lokalna
Oświęcim, Gazeta Krakowska, Głos
Ziemi Oświęcimskiej, Odgłosy
Brzeszcz, Kęczanin oraz portal
oświęcimskie24.pl.

jack

Towarzystwo Turystyki Rowerowej
„Cyklista” zaprasza mieszkańców
gminy na tegoroczne rajdy rowero-
we z cyklu „Lato z rowerem”. Szcze-
gółowe informacje pod nr tel.
032 2110 859; 600 978 355.

•12.05 Brzeszcze - Hecznarowice -
Pisarzowice - Kozy - piesza wycieczka
na Chrobaczą Łąkę - Kozy - Pisarzowi-
ce - Brzeszcze/Oświęcim
•13.05 Oświęcim - Dwory - Gromiec -
Chełmek - dookoła zbiornika Dziećko-
wice - Chełm Śląski - Czarnuchowice
- Nowy Bieruń - Wola - Harmęże -
Oświęcim/Brzeszcze
•19.05 Brzeszcze - Wola - Międzyrze-
cze - Cielmice - Tychy - Czechowice-
Dziedzice - Kaniów - Brzeszcze/Oświę-
cim
•20.05 VI Rodzinny Rajd Rowerowy
w Wadowicach. Start z Przecieszyna

o godz. 7.00
•20.05 Oświęcim - Grojec - Andry-
chów - półmetek Rajdu Rodzinnego z
Wadowic
•25.05 - 10.06 IV Rowerowy Rajd Wi-
sły Wisła - Gdańsk
•26.05 XVIII Rodzinny Rajd Rowerowy
w Czechowicach-Dziedzicach.
•26.05 Brzeszcze - Kaniów - Czecho-
wice-Dziedzice (półmetek RRR) Jawi-
szowice - Brzeszcze
•27.05 XI Rodzinny Rajd Rowerowy w
Chybiu.
•27.05 Oświęcim - Jawiszowice - Cze-
chowice-Dziedzice - Landek - Chybie
(meta rajdu w Chybiu) Czechowice-
Dziedzice - Kaniów - Brzeszcze/Oświę-
cim
•02.06 Brzeszcze - Wola - Tychy -
Mikołów - VIII Rajd Powiatu Mikołow-
skiego - Tychy - Bojszowy - Harmęże -
Brzeszcze/Oświęcim

„Lato z Rowerem 2007” - najbliższe imprezy

Zarząd „Społem” PSS „Górnik” w Brzeszczach przeprasza wszystkich miesz-
kańców osiedla przy ul. K. Wielkiego, a w szczególności mieszkańców bloku nr
38 za nadmierny hałas i utrudnienia, na które zostali Szanowni Państwo
narażeni podczas wykonywania prac remontowych pawilonu handlowego przy
ul. Łokietka 10.

W  trosce o dobro klienta, którego stawiamy zawsze na pierwszym miejscu
modernizujemy sklep, aby poprawić jego stan techniczny, usprawnić jego funkcję
i ułatwić dokonywania w nim zakupów.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców osiedla na codzienne zakupy do sklepu
nr 23 przy ul. Łokietka 10 i mamy nadzieję, że dobre zaopatrzenie i atrakcyjne
ceny utrwalą więź ze „Społem” i będziecie Państwo naszymi stałymi klientami.

Ze spółdzielczym pozdrowieniem
Zarząd „Społem” PSS „Górnik” w Brzeszczach

Ogłoszenie

Zarząd Samorządu Osiedlowego
nr 5 informuje, że dyżur pełni w każdą
trzecią środę miesiąca w Domu Lu-
dowym w Borze, w godz. 18.00-
19.00.

Informacja

Zapraszają
na uczelnię

Studenci politologii PWSZ w Oświęcimiu.Studenci politologii PWSZ w Oświęcimiu.Studenci politologii PWSZ w Oświęcimiu.Studenci politologii PWSZ w Oświęcimiu.Studenci politologii PWSZ w Oświęcimiu.



6  |  Odgłosy Brzeszcz • maj 2007

Samorząd

Przedstawiamy plany finansowe samorządów osie-
dlowych i sołectw na rok 2007 oraz proponowane do wy-
konania wnioski, przyjęte podczas zebrań mieszkańców.

Samorząd Osiedlowy nr 1
Przewodniczący: Wiesław Albin
Łączna kwota: 3575 zł
2800 zł - zakup nagród na imprezy
400 zł - opłata za teatrzyk
375 zł - zakup farb, materiałów do naprawy placów zabaw,
zakup krzewów.

Samorząd Osiedlowy nr 2
Przewodniczący: Wojciech Świtak
Łączna kwota: 3050 zł
500 zł - organizowanie Dnia Dziecka
200 zł - dofinansowanie konkursu „Uczeń Roku”
1000 zł - dopłata do autobusu na wycieczki dla dzieci
100 zł - zakup środków czystości do pomieszczeń Samo-
rządu
450 zł - zakup nagród na turniej piłki plażowej organizowa-
nej przez Samorząd pod hasłem „Lato z Samorządem nr 2”
500 zł - Mikołajki dla dzieci
150 zł - zakup materiałów biurowych dla potrzeb Samorządu
150 zł - zakup nagród na imprezę organizowaną na zakoń-
czenie lata

Samorząd Osiedlowy nr 3
Przewodniczący: Krzysztof Bielenin
Łączna kwota: 6115 zł
1500 zł - współfinansowanie wydania kroniki SP nr 1 (ob-
chody 150-lecia szkolnictwa)
1500 zł - zakup mundurów dla OSP Brzeszcze i obchody
120-lecia jednostki
200 zł - nagrody na imprezy organizowane przez GZE
400 zł - Koło Gospodyń Wiejskich w Brzeszczach (pokrycie
kosztów wycieczki dla mieszkańców)
450 zł - Majówka - zakup nagród dla dzieci
600 zł - Dzień Dziecka - opłata za zamek dmuchany
400 zł - Biesiada z piosenką - zakup nagród
450 zł - Dożynki - pokrycie kosztów obsługi muzycznej
215 zł - zakup piłki i siatki na boisko dla młodzieży z Brzeszcz
400 zł - pokrycie kosztów wycieczki (zespół „Brzeszczanki”)

Samorząd Osiedlowy nr 4
Przewodniczący: Sławomir Drobny
Łączna kwota: 3025 zł
200 zł - wyposażenie świetlicy
300 zł - remont placu zabaw i ławek
300 zł - dofinansowanie do wycieczek (transport)
1775 zł - organizacja imprez kulturalnych, sportowych, re-
kreacyjnych (Dzień Dziecka, Majówka, Biesiada z Piosenką,
dożynki, turnieje tenisa stołowego, szachowego, piłki siat-
kowej, kulig, dyskoteki, pomoc finansowa obchodów 150-
lecia SP nr 1)
50 zł - wykonanie tablicy: Samorząd Osiedlowy nr 4 i 7
400 zł - opłata za zamek dmuchany, zjeżdżalnię lub organi-
zacja imprez sportowo-rekreacyjnych

Samorząd Osiedlowy nr 5
Przewodniczący: Marek Gancarczyk

Łączna kwota: 3955 zł
1000 zł - nagrody dla dzieci uczestniczących w imprezach
zorganizowanych z okazji Dnia Dziecka i choinki noworocznej
1300 zł - zakup wyposażenia do kuchni w Domu Ludowym
w Borze
255 zł - koszenie boiska do piłki nożnej i terenu wokół
200 zł - Uczeń Roku - zakup nagród (G nr 1, SP nr 1)
300 zł - 150 lat szkolnictwa w Brzeszczach - współfinanso-
wanie wydania kroniki SP nr 1
200 zł - zakup materiałów biurowych dla potrzeb Samorządu
700 zł - Biesiada rodzinna

Samorząd Osiedlowy nr 6
Przewodniczący: Marian Spisak
Łączna kwota: 3680 zł
800 zł - Dzień Dziecka (zakup nagród: upominków, słodyczy)
1000 zł - festyn na zakończenie lata (orkiestra, nagrody)
700 zł - Mikołajki (zakup słodyczy, upominków)
1000 zł - wycieczki dla dzieci (koszty autobusu, bilety wstę-
pu, nagrody)
100 zł - zakup nagród książkowych na zakończenie roku
szkolnego
80 zł - zakup materiałów biurowych (działalność samorządu)

Samorząd Osiedlowy nr 7
Przewodniczący: Czesław Żak
Łączna kwota: 2765 zł
1515 zł - organizacja imprez kulturalno-sportowo-rekre-
acyjnych (Biesiada z Piosenką, Dni Brzeszcz, Majówka,
Mikołajki, turnieje piłki siatkowej, szachowy i tenisa,  ob-
chody 150-lecia powstania SP nr 1)
600 zł - Pożegnanie lata (opłata za zamek dmuchany,
zjeżdżalnię)
400 zł - wycieczki (opłata za przewóz)
50 zł - wykonanie tablicy samorządowej
200 zł - dofinansowanie świetlicy na os. Szymanowskiego

Samorząd Osiedlowy nr 8
Przewodniczący: Jerzy Fajfer
Łączna kwota: 1745 zł
400 zł - dofinansowanie konkursu „Uczeń Roku”
Dofinansowanie imprez szkolno-środowiskowych:
- 200 zł - organizacja imprez przez G nr 2
- 300 zł - organizacja imprez przez SP nr 2
300 zł - zakup strojów dla zespołu kabaretowo-śpiewacze-
go „Tęcza”
100 zł - zakup środków czystości
445 zł - Dni Brzeszcz i Dzień Dziecka

Zasole
Sołtys: Zofia Wójcik
Łączna kwota: 2775 zł
1500 zł - zakup umundurowania dla OSP Zasole
425 zł - Dzień Dziecka w świetlicy
850 zł - zakup kserokopiarki dla biblioteki w Zasolu

Jawiszowice
Sołtys: Stanisław Sajdak
Łączna kwota: 9970 zł
1000 zł - remont garaży OSP Jawiszowice
1700 zł - remont budynków komunalnych przy ul. Turystycz-
nej i Handlowej
1000 zł - zakup nagród dla sportowców uczestniczących w
zawodach sportowych

4050 zł - organizacja imprez kulturalnych w sołectwie
300 zł - zakup roślin, kwiatów, krzewów do obsadzenia
terenu sołectwa
400 zł - utrzymanie czystości na terenie sołectwa (zieleń,
prace doraźne)
1520 zł - działalność Rady Sołeckiej

Przecieszyn
Sołtys: Czesław Smółka.
Łączna kwota: 3000 zł
900 zł - LKS Przecieszyn
800 zł - OSP Przecieszyn
800 zł - KGW Przecieszyn
200 zł - Zespół Szkolno-Przedszkolny Przecieszyn
200 zł - Mikołajki w świetlicy
100 zł - organizacja pracy Rady Sołeckiej

Wilczkowice
Sołtys: Krystyna Kramarczyk
Łączna kwota: 1625 zł
500 zł - zakup materiałów na remont boiska do piłki plażowej
300 zł - zakup paliwa i oleju do kosiarki
300 zł - zakup sprzętu sportowego; organizacja Dnia Dziec-
ka przez DL Wilczkowice
25 zł - materiały biurowe dla potrzeb Rady Sołeckiej
500 zł - dotacja do wycieczki dla mieszkańców Wilczkowic

Skidziń
Sołtys: Jerzy Krawczyk
Łączna kwota: 3035 zł
2100 zł - budowa boiska do siatkówki
365 zł - remont pomieszczenia socjalnego w świetlicy OSP
370 zł - zakup sprzętu sportowego dla LKS
100 zł - nagrody dla dzieci z SP Skidziń
100 zł - nagrody dla dzieci przedszkolnych

Podzielili pieniądze

Wnioski z zebrań

Samorząd Osiedlowy nr 1
1. Wykonać projekt techniczny parkingu, chodnika pomię-
dzy bl. nr 17a blokiem nr 14, uwzględnić wycinkę drzew i
miejsce do składowania odpadów stałych i segregacji (do
realizacji 2008 r.).
2. Wykonać modernizację ciągu pieszego przy bl. 38 przy ul.
Łokietka (do realizacji 2008 r.).
3. Wykonać projekt techniczny parkingu przy bl. 20 ul. Żwirki
i Wigury, uwzględnić wycinkę drzew i miejsce do składowa-
nia odpadów stałych i segregacji.
4. Wykonać modernizację ciągu pieszego łączącego ul. K.
Wielkiego z ul. Narutowicza wraz z dojściami do bl. 44 i 45
oraz w rejonie budynku 16 i 36.
5. Wykonać chodnik z parkingiem na ul. K. Wielkiego po-
między bl. 44 i 45.
6. Zamontować kamerę obrotową na ul. K. Wielkiego (wnio-
sek z 2002 r.) oraz lampę (ul. 1 Maja i pomiędzy ul. K.
Wielkiego a Wałową).
7. Remontować kanalizację na ul. Narutowicza i Łokietka
metodą bezwykopową.

Samorząd Osiedlowy nr 2
1. Rozpocząć I etap budowy drogi dojazdowej wraz z parkin-
gami (droga od Toto Lotka do pawilonów handlowych przy
ul. Słowackiego).
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2. Wykonać II etap przebudowy chodników pomiędzy bl. nr
1, 2, 3, 4 (tzw. Starego Osiedla).
3. Wyłożyć kostką parking i chodnik na ul. Królowej Jadwigi
od strony bl. nr 1.

Samorząd Osiedlowy nr 3
1. Podjąć nadzór i zintensyfikować prace remontowe bu-
dynku OSP Brzeszcze.
2. Przygotować i zmienić organizację ruchu drogowego w obrę-
bie cmentarza w Brzeszczach w dniu Wszystkich Świętych.
3. Rozpatrzyć możliwość wprowadzenia do budżetu prac
związanych z powiększeniem parkingu obok Supersamu.
4. Zobowiązać Samorząd o wystąpienie z wnioskiem o za-
skarżenie „Regulaminu utrzymania czystości na terenie
gminy Brzeszcze” (wywóz śmieci).
5. Zwiększyć ilość koszy na śmieci na ulicach w rejonie
kościoła św. Urbana, przy ścieżce spacerowej, przy doj-
ściach do urzędów, przedsiębiorstw, szkół.
6. Zobowiązać władze gminy do nadzoru nad usuwaniem
szkód górniczych.

Samorząd Osiedlowy nr 4
1. Wykonać projekt i plan zagospodarowania terenu na os.
Szymanowskiego.
2. Dokończyć rozpoczętą w 2004 r. modernizację ul. Górni-
czej i ul. Nowa Kolonia (II etap).
3. Przeprowadzić remont chodników: na ul. Leśnej (od bocz-
nej bramy kopalni w kierunku Nowej Kolonii), na ul. Ko-
ściuszki, ul. Ofiar Oświęcimia.
4. Rozważyć zamontowanie świateł na skrzyżowaniu ul. Ofiar
Oświęcimia, Nosala i Szymanowskiego (budowa sygnalizacji
i przebudowa skrzyżowania ujęta w budżecie na 2007 r.).
5. Zamontować oświetlenie na chodniku ul. Ofiar Oświęci-
mia od skrzyżowania ul. Nosala z os. Szymanowskiego do
cmentarza komunalnego.
6. Zmniejszyć zagrożenie stwarzane przez samochody cię-
żarowe, utrzymać czystość, zwiększyć liczbę policyjnych
patroli (ul. Leśna i Przemysłowa).
7. Rewitalizacja Starej i Nowej Kolonii (kanalizacja, place
zabaw).
8. Utrzymać w istniejącej formie stragany obok sklepu „Lux”
przy ul. Nosala.
9. Rozwiązać problem parkowania autobusu dowożącego
dzieci na basen.
10. Wyremontować chodnik na ul. Nosala (w pierwszej
kolejności do NZOZ Vita, później do przejazdu kolejowego).
11. Zamontować próg na remontowanej drodze na os. Szy-
manowskiego.

Samorząd Osiedlowy nr 5
1. Uregulować sprawy własnościowe ul. Bór od przejazdu
kolejowego do ul. Grzybowej oraz ul. Grzybowej.
2. Wykonać remont ul. Łagodnej i ul. Prostej.
3. Zabezpieczyć rów na ul. Odległej (zasypanie) przez poło-
żenie rur - obok posesji p. Lisaka.
4. Wyjaśnić usunięcie hydrantów na ul. Prostej.
5. Wykonać oświetlenie ul. Pankowickiej i Prostej.
6. Zorganizować spotkanie mieszkańców SO nr 5 z firmą
„Tebodin” dot. wariantów przebiegu trasy S-1.
7. Wystąpić do Rejonu Energetycznego w Kętach o przesu-
nięcie słupów energetycznych na ul. Partyzantów.
8. Wykonać remont cząstkowy ul. Lachowickiej w kierunku
Nazieleniec.
9. Położyć nawierzchnię asfaltową na ul. Pankowickiej w

części drogi gminnej, wytyczyć prawidłowe granice tej dro-
gi, dbać o systematyczne odśnieżanie w sezonie zimowym.

Samorząd Osiedlowy nr 6
1. Rozwiązać budowę przyczółka chodnikowego przy wyjeź-
dzie z os. Paderewskiego na ul. Turystyczną, a także rozpa-
trzyć wydłużenie chodnika wzdłuż ul. Turystycznej od przy-
stanku do sklepu Rymkas.
2. Doprowadzić do rozbiórki ruin dawnego zaplecza budowy
osiedla na działce p. Klimeczka z uwagi na szerzącą się
patologię.
3. Doprowadzić do budowy na os. Paderewskiego ogrodzo-
nego placu zabaw.
4. Przeprowadzić przegląd oświetlenia ulicznego osiedla,
zwłaszcza komór przyłączeniowych, wyprostować słupy.
5. Prowadzić remonty dróg i chodników na os. Paderew-
skiego, zwłaszcza w najstarszej części osiedla (w budżecie
2007 r. brak zapisów dotyczących osiedla).
6. Rozwiązać bezpieczeństwo i dostęp służb ratunkowych
do klatek schodowych na osiedlu (najpilniejszy dostęp do
bl. nr 7).
7. Mieszkańcy opowiadają się za intensyfikacją prac ada-
ptacyjnych wymiennikowi wraz z otoczeniem na os. Pade-
rewskiego.
8. Doprowadzić do połączenia os. Paderewskiego z ul. Hubala.
9. Unormować użytkowanie parkingu osiedlowego obok
sklepu p. Cetnarskiego (dotyczy postoju autobusów).
10. Rozpatrzyć zwiększenie środków finansowych do dys-
pozycji Zarządu Samorządu nr 6 na drobne naprawy, z uwagi
na liczbę mieszkańców.

Samorząd Osiedlowy nr 7
1. Wyremontować nawierzchnię ul. Podlesie.
2. Skierować wniosek do właściciela o zabezpieczenie po-
mieszczeń w budynku na działce nr 294/32.
3. Zlikwidować nieczynny rurociąg ciepłowniczy od KWK
Brzeszcze-Silesia do byłego Ruchu II KWK Brzeszcze.
4. Zabudować tablicę ogłoszeniową na ul. Nosala (obok
wlotu do ul. Gwarków).
5. Zagospodarować park przy ul. Ofiar Oświęcimia (napra-
wa nawierzchni chodnika, oświetlenia).
6. Przy wykonaniu PT kanalizacji ul. Daszyńskiego rozważyć
podłączenie do niej budynków usytuowanych przy ul. Podlesie.
7. Połączyć ul. Hubala z os. Paderewskiego.

Samorząd Osiedlowy nr 8
1. Doprowadzić do porządku ul. Wojska Polskiego (dowieźć
ziemię nawierzchniową oraz obsiać pobocze trawą).
2. Wymienić wiatę na przystanku MZK  przy ul. Turystycznej.
3. Wykonać fragment schodków w rejonie ul. Turystycznej.
4. Dowieźć ziemię nawierzchniową na pas zieleni wzdłuż
nowej części ul. Mickiewicza (po stronie dębów), wysiać
trawę, posadzić krzewy ozdobne.
5. Zmienić lokalizację przejścia dla pieszych przez ul. Mic-
kiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Turystyczną (w kierunku
POM-u).
6. Uściślić granicę  Samorządu nr 8 w rejonie ul. Turystycznej.
7. Ograniczyć prędkość na nowej części ul. Mickiewicza,
wyznaczyć dwa przejścia dla pieszych przy ul. Dworskiej i
Grottgera z bieżącego utrzymania w 2007 r.

Zasole
1. Zachować Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zasolu na do-
tychczasowych zasadach, bez prawnej likwidacji oraz po-

wołać  dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w dro-
dze konkursu.
2. Przywrócić opiekę zdrowotną na dotychczasowych wa-
runkach, tj. pediatra 3 razy w tygodniu po 3 godziny i
pielęgniarka z uprawnieniami do szczepień oraz lekarz ogólny
3 razy w tygodniu po 8 godzin - przez cały rok.
4. Ustalić właścicieli drzew rosnących na wale Młynówki i
nakazać je wyciąć oraz odtworzyć i wyczyścić rów opa-
skowy, który jest rowem podstawowym.

Jawiszowice
1. Usunąć usterki na styku ul. Bielskiej i Olszyny - rów przy
ul. Bielskiej.
2. Wykonać łapacz wody spływającej z ul. Pocztowej na ul.
Bielską.
3. Wykonać oświetlenie skrzyżowania na drodze Oświę-
cim-Kęty, skręt na Jawiszowice.
4. Zrealizować zadania złożone przez Radę Sołecką w Sta-
rostwie Powiatowym i UG Brzeszcze.
5. Naprawić ul. Janowiec uszkodzoną przez firmę remon-
tującą wał przeciwpowodziowy.
6. Remontować ul. Trakcyjną i przedłużyć oświetlenie.
7. Wykonać chodnik wzdłuż płotu szkoły przy ul. Kusociń-
skiego i zmienić  oznakowanie ul. Piaski.

Przecieszyn
1. Dokończyć kanalizację sanitarną sołectwa - strona po-
łudniowa.
2. Udrożnić rów kopalniany  F-17, który odprowadza wody
Przecieszyna do przepompowni.
3. Przystąpić do rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
4. Zlikwidować słup elektryczny przy remizie OSP Przecie-
szyn.
5. Namalować „zebrę” w obrębie ul. Wyzwolenia i Łukowej.
6. Poprawić stan dróg (ul. Nosala, Szybowa, Folwarczna,
Spokojna).
7. Umożliwić dojazd autobusu MZK - linia nr 19 do Ośrodka
Zdrowia przy ul. Piłsudskiego.

Wilczkowice
1. Ustalić stan prawny drogi od ul. Oświęcimskiej w kie-
runku rzeki Soły.
2. Rozważyć alternatywne odwodnienie wsi Wilczkowice.
3. Czyścić systematycznie drogę od mostka do wjazdu na
teren stawów (w czasie remontów wałów ochronnych sta-
wów). Po zakończeniu prac przywrócić drogę do pierwot-
nego stanu.
4. Obciąć konary dębów rosnących naprzeciw szybu „An-
drzej VI”.
5. Naprawić drogę na ul. Podlaskiej i Kolonii.
6. Wykonać remont chodnika na ul. Oświęcimskiej, od
skrzyżowania ul. Starowiejskiej w kierunku szkoły.

Skidziń
1. Usunąć garb na ul. Wypoczynkowej, w okolicy figury św.
Nepomucena.
2. Zabudować dodatkowy punkt świetlny na ul. Cichej.
3. Przebudować skrzyżowanie ul. Wypoczynkowej z ul. Ma-
niska.
4. Zabezpieczyć skarpę brzegową Soły w rejonie gruszki.
5. Wykonać odwodnienie ul. Wypoczynkowej w rejonie
posesji p. Morończyk (nr 7) i p. Malca (nr 46).
6. Wprowadzić ograniczenie prędkości do 20 km/h na ul.
Piwnej i ul. Zakątek.
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Zdarzenia
Stefan Tuniewicz, zastępca komendanta KP

Brzeszcze ostatniego kwietnia, po 22 latach pra-
cy w policji, przeszedł na emeryturę. W Brzesz-
czach przepracował prawie trzy i pół roku.

Stefan Tuniewicz służbę rozpoczynał jeszcze
w Milicji Obywatelskiej. W 1985 r. na piętnaście
miesięcy trafił do oddziału prewencji w Bielsku-
Białej. W międzyczasie ukończył policyjną szkołę
podoficerską, a potem pracując już w Oświęcimiu
szkołę aspirantów policji. W Oświęcimiu od 1986
r. nieprzerwanie pracował w sekcji kryminalnej,

od 1999 r. jako kierownik tej sekcji nadzorował
prace referatu kryminalnego. 1 listopada 2003 r.
objął stanowisko zastępcy komendanta policji w
Brzeszczach, gdzie również powierzono mu kie-
rowanie służbą kryminalną. Oprócz postępowań
przygotowawczych w sprawach kryminalnych oraz
przestępczości gospodarczej i drogowej nadzo-
rował działania operacyjno-rozpoznawcze, które

miały przeciwdziałać wszystkim rodzajom prze-
stępstw kryminalnych.

- Nadzór na pracą operacyjną polega głównie
na pozyskiwaniu niejawnych informacji, mających
pomóc w wykryciu sprawców i odzyskaniu mie-
nia - wyjaśnia Stefan Tuniewicz. - Źródłem infor-
macji bardzo często są informatorzy. Dane tych
osób musimy chronić, by ze strony przestępców
nie groziło im niebezpieczeństwo, a środowisko
nie wiedziało, że pomagają policji. Trzeba przy-
znać, że wiele przestępstw bez ich pomocy do
dziś nie byłoby wykrytych.

Komendant Tuniewicz niechętnie mówi o za-
wodowych sukcesach. O 22-letniej służbie w po-
licji mówi, że to co robił, starał się robić jak najle-
piej. Brał na przykład udział w ujęciu zabójców
oświęcimskiej notariuszki. Ze skutkiem pozytyw-
nym prowadził sprawę uprowadzenia biznesme-
na dla okupu czy przemycanych z Niemiec samo-
chodów. Niejednokrotnie doświadczał pogróżek,
które na szczęście nie zostały spełnione. Uczestni-
czył też m.in. w zabezpieczaniu wizyt papieża w
Polsce, prezydenta Busha czy 60. rocznicy wyzwo-
lenia Oświęcimia.

Czas na emeryturze - od maja do jesieni - Ste-
fan Tuniewicz planuje poświęcić na odpoczynek.
Potem poszuka sobie jakiegoś zajęcia.

- Na pewno przez długo jeszcze będą mi się
śniły różne sprawy, które prowadziłem. Nad ra-
nem będę się budził z myślą, że jadę do komisa-
riatu, a jak będzie dzwonił mój telefon, jakiś czas
będę pewnie jeszcze komendantem Tuniewiczem
- dodaje Stefan Tuniewicz.                                 EP

Zawsze w służbie kryminalnej

Stefan TuniewiczStefan TuniewiczStefan TuniewiczStefan TuniewiczStefan Tuniewicz

Od 12 marca brzeszczański Komisariat Poli-
cji skierował do Sądu Rejonowego w Oświęci-
miu pięć spraw do orzeczenia kary w trybie po-
stępowania przyspieszonego.  Jednego wniosku
nie zatwierdził prokurator, bo podejrzany zło-
żył wyjaśnienie wymagające opinii biegłego.

Kierujący samochodem osobowym nietrzeź-
wy Stanisław F. wpadł w ręce policji na ul. Tury-
stycznej. Niecały promil alkoholu w wydychanym
powietrzu uszczuplił jego portfel o 2 tys. zł. Ro-
werzystów na gazie Elżbietę B. i Ryszarda D. poli-
cjanci zatrzymali na ul. Kościuszki, a Jana S. na
Spółdzielczej. Sąd zakazał sprawcom przestępstw
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych
i niemechanicznych oraz nałożył karę grzywny. Wy-
sokość kary pieniężnej uzależniona jest od do-
chodu winowajcy, a zakaz od zawartości alkoho-
lu w wydychanym powietrzu. Sprawców ukarano
grzywnami od 800 zł do 2000 zł, zaś najwyższy
orzeczony zakaz wyniósł 4 lata.

Instytucję sądu 24-godzinnego wprowadziła
12 marca nowelizacja Kodeksu Postępowania Kar-
nego.

- Do orzekania w trybie przyspieszonym kwa-
lifikują się sprawcy przestępstw o charakterze chu-

ligańskim, zatrzymani na gorącym uczynku, w tym
również czynów ściganych dotychczas z oskarże-
nia prywatnego tj. znieważenia, naruszenia niety-
kalności cielesnej i pomówienia, ale gdy sprawca
dopuścił się tych czynów z błahego powodu, bądź
bez powodu i w miejscu publicznym - wyjaśnia
kierownik referatu dochodzeniowo-śledczego KP
Brzeszcze Jarosław Adamiec. - Do trybu postępo-
wania przyspieszonego kwalifikują się też spraw-
cy przestępstw przeciwko mieniu i bezpieczeń-
stwu publicznemu.

Kwalifikacją sprawców przestępstw do orze-
kania w trybie przyspieszonym zajmują się funk-
cjonariusze policji bezpośrednio po ich zatrzyma-
niu. Jeżeli sprawca jest po spożyciu alkoholu, do
czasu wytrzeźwienia osadzają go w areszcie. Póź-
niej podczas przesłuchania przedstawiają mu za-
rzuty i doprowadzają do prokuratury. Jeśli proku-
rator zatwierdzi wniosek o rozpoznanie w trybie
przyspieszonym, sprawca trafia przed oblicze sądu.

- Cała procedura postępowania nie jest może
tak pracochłonna, jak czasochłonna - mówi Jaro-
sław Adamiec. - Jednemu delikwentowi trzeba
poświęcić jakieś 4-6 godzin. Składa się na to czas
przesłuchania, doprowadzenia najpierw do aresz-
tu, prokuratury, potem do sądu. W dodatku w
postępowanie zaangażowanych jest dwóch poli-
cjantów i radiowóz.                                           EP

Wyrok w 24 godziny

Kryminały

31 marca o godz. 13.00 w Brzeszczach przy
ul. Sobieskiego nieznany sprawca włamał się do
Fiata Seicento. Skradł saszetkę z dokumentami i
pieniędzmi. Straty w kwocie 200 zł poniósł miesz-
kaniec Pszczyny Krzysztof H.

                             ***
3 kwietnia o godz. 17.45 w Jawiszowicach

na ul. Turystycznej, kierujący motocyklem marki
Honda 41-letni mieszkaniec Brzeszcz najechał
na samochód ciężarowy Mercedes, kierowany
przez 54-letniego mieszkańca Czeladzi. Kierują-
cy motocyklem doznał ogólnych obrażeń ciała i
trafił do szpitala.

                             ***
3 kwietnia o godz. 19.45 w Brzeszczach na

będącej w remoncie ul. Dworcowej 21-letni
mieszkaniec Skidzinia kierujący Fiatem Seicento,
potrącił na przejściu dla pieszych 50-letniego
mieszkańca Brzeszcz. Pieszy doznał urazu głowy
i ogólnych potłuczeń ciała.

                             ***
12 kwietnia do KP Brzeszcze zgłosił się po-

krzywdzony mieszkaniec Brzeszcz Artur D., który
padł ofiarą aukcji internetowej. Zamówił telefon
marki Nokia i na podane konto wpłacił 250 zł.
Do dziś telefonu nie otrzymał.

                             ***
19 kwietnia o godz. 14.00 w Brzeszczach na

ul. Mickiewicza nieznany sprawca za pomocą do-
pasowanego klucza otworzył drzwi samochodu
marki VW i ze schowka skradł 7600 zł. Poszko-
dowanym jest Kazimierz T, mieszkaniec Czecho-
wic-Dziedzic.

                             ***
19 kwietnia o godz. 11.40 na parkingu przy

cmentarzu komunalnym w Brzeszczach niezna-
ny sprawca skradł z Seata torebkę damską z do-
kumentami i kartami bankomatowymi. Poszko-
dowana mieszkanka Przecieszyna Krystyna I. nie
zamknęła samochodu. Starty wyniosły 5 tys. zł.

                             ***
20 kwietnia o godz. 8.55 w Brzeszczach nie-

znany sprawca wybił szybę w drzwiach zaparko-
wanego na ul. Sienkiewicza Peugeota. Skradł
saszetkę z dokumentami i pieniędzmi. Mieszka-
niec Gołkowic Czesław O. stracił 800 zł.

                             ***
20 kwietnia o godz. 9.00 kierownik firmy bu-

dującej sklep Lidl zgłosił do KP Brzeszcze, że 30
marca nieznany sprawca przywłaszczył sobie wy-
posażenie ładowarki marki „Weideman” (widły i
łyżkę), które zostały zagubione podczas transpor-
tu drogowego. Straty oszacowano na 6 tys. zł.

                             ***
20 kwietnia o godz. 23.45 w Brzeszczach na

ul. Nowa Kolonia nieznany sprawca skradł za-
parkowanego przed blokiem Fiata 170, a na-
stępnie w stanie uszkodzonym porzucił go na
ul. Lipowej. Samochód należał do mieszkańca
Brzeszcz Marka S. Straty wyniosły 2,6 tys. zł.

EP



Odgłosy Brzeszcz • maj 2007 |  9

Nasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematy

Zdarzenia
Minęły już dwa lata kiedy prezen-
towaliśmy sylwetki dzielnicowych
policji i straży miejskiej oraz
podległe im rewiry. W tym czasie
zmieniła się nieco obsada kadro-
wa. W tym miesiącu przedstawia-
my nowych dzielnicowych policji
i przypominamy twarze tych,
których już znamy. Za miesiąc
pokażemy dzielnicowych straży
miejskiej.

Z problemem do dzielnicowego Dzielnicowi Komisariatu Policji
•REJON nr I - sierż. Konrad Karkoszka (Samorząd
Osiedlowy nr 1, nr 2 i nr 8).
Ulice: Akacjowa, Dworcowa (blok nr 3, 12, 13, 14 i
domy prywatne nr 35, 37, 39 i 41), Grottgera, Grun-
waldzka, Gen. Hallera, K. Wielkiego, Kochanowskiego,
Kombatantów, Konopnickiej, Królowej Jadwigi, Kręta,
Łokietka, 1 Maja, Mickiewicza (blok nr 4 i 5 oraz domy
prywatne), Narutowicza, Piłsudskiego, Prusa, Słowac-
kiego, Turystyczna, Tysiąclecia, Wojska Polskiego, Wy-
spiańskiego, Żwirki i Wigury;

•REJON nr II - mł. asp. Dariusz Lelito (Samorząd
Osiedlowy nr 6 - os. Paderewskiego w Jawiszowicach);

•REJON nr III - mł. asp. Dariusz Olek (Samorząd
Osiedlowy nr 3 i nr 7).
Ulice: św. Anny, Bojowników Ruchu Oporu, Bugaj, Chro-
brego, Daszyńskiego, Dąbrowskiego, Dębowa, Drob-
niaka (lewa strona), Dworcowa (prawa strona numery
parzyste), Graniczna, Gwarków, św. Idziego, Irysowa,
Jaśminowa, Kosynierów, Kościuszki, Kościelna, Kra-
sickiego, Krótka, Legionów, Liliowa, Lipowa, Lisowce,
Łabędzia, Mieszka I, Miła, Młyńska, Na Dołach, Nazie-
leńce, Nosala, Obozowa, Ogrodowa, Ofiar Oświęcimia
(prawa strona od skrzyżowania z ul. Piekarską do skrzy-
żowania z ul. Drobniaka), Olszynki, Pańska, Piastow-
ska, Piekarska, Podole, Podgórze, Poprzeczna, Polna,
Przecieszyńska, Pszczyńska, Przedwieśnik, Reja, Rey-
monta, Siedliska, Gen. Sikorskiego, Słoneczna, Sło-
wiańska, Sobieskiego, Stefczyka, Storczykowa, św.
Urbana, Willowa, św. Wojciecha, Wspólna, Zaborze,
Zielona;

•REJON nr IV - mł. asp. Zygmunt Zając (Samorząd
Osiedlowy nr 4 i 5).
Ulice: Borowa, Budy, Bugaj, Bór, Chopina, Górnicza,
Grzybowa, Harmęska, Kolejowa, Kościuszki, Klonowa,
Lachowicka, Leśna, Matejki, Nowa Kolonia, Ofiar Oświę-
cimia (od skrzyżowania z ul. Piekarską), Pankowicka,
Parkowa, Partyzantów, Przemysłowa, Sienkiewicza,
Szkolna, Szymanowskiego;

•REJON nr V - sierż. Dorota Włoch - sołectwo Jawi-
szowice.
Ulice: Aleja Dworska, Astrów, Biała, Bielańska, Biel-
ska, Boczna, Bratków, Brzozowa, Bukowa, Chodniki,
Ciasna, Czworaki, Drobniaka, Duże Doły, Faracka, Fol-
warczna, Gałczyńskiego, Handlowa, Hubala, Jana Pawła
II, Janowiec, Jaźnik, Jedlina, Kacza, Kamieniec, Kle-
parz, Kobylec, Kozia Górka, Krucza, Krzywa, Księdza
Popiełuszki, Kusocińskiego, Lipowiec, Lisica, Łęcka,
Łękawka, Łowiecka, Mickiewicza, Miodowa, Mosto-
wa, Nawsie, Obrońców Westerplatte, Olszyny, Piaski,
Plebańska, Pochyła, Pocztowa, Podlesie, Potok, Prze-
czna, Ptaśnik, Różana, Sienna, Skróty, Słowicza, Spół-
dzielcza, Styczna, Szczotki, św. Jana, św. Marcina,
Trakcyjna, Trzciniec, Turystyczna, Ukośna, Wałowa,
Wiejska, Wilamowska, Wilcza, Wiślana, Wiśniowa,
Witosa, Wodna, Wyszyńskiego, Zacisze, Zbożowa;

•REJON nr VI - mł. asp. Arkadiusz Kowalik - sołec-
twa: Przecieszyn, Skidziń, Wilczkowice, Zasole.
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dzielnicowy rewiru I; dyżurdzielnicowy rewiru I; dyżurdzielnicowy rewiru I; dyżurdzielnicowy rewiru I; dyżurdzielnicowy rewiru I; dyżur
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w trzeci wtorek miesiąca,w trzeci wtorek miesiąca,w trzeci wtorek miesiąca,w trzeci wtorek miesiąca,w trzeci wtorek miesiąca,
w świetlicy na os.w świetlicy na os.w świetlicy na os.w świetlicy na os.w świetlicy na os.
Szymanowskiego międzySzymanowskiego międzySzymanowskiego międzySzymanowskiego międzySzymanowskiego między
godz. 16.00 a 17.00.godz. 16.00 a 17.00.godz. 16.00 a 17.00.godz. 16.00 a 17.00.godz. 16.00 a 17.00.
W Policji pracuje od 1999 r.W Policji pracuje od 1999 r.W Policji pracuje od 1999 r.W Policji pracuje od 1999 r.W Policji pracuje od 1999 r.

Dorota Włoch. 33 lata;Dorota Włoch. 33 lata;Dorota Włoch. 33 lata;Dorota Włoch. 33 lata;Dorota Włoch. 33 lata;
dzielnicowy rewiru V; dyżurdzielnicowy rewiru V; dyżurdzielnicowy rewiru V; dyżurdzielnicowy rewiru V; dyżurdzielnicowy rewiru V; dyżur
pełni w sołtysówcepełni w sołtysówcepełni w sołtysówcepełni w sołtysówcepełni w sołtysówce
w Jawiszowicach,w Jawiszowicach,w Jawiszowicach,w Jawiszowicach,w Jawiszowicach,
w pierwszy wtorek miesiącaw pierwszy wtorek miesiącaw pierwszy wtorek miesiącaw pierwszy wtorek miesiącaw pierwszy wtorek miesiąca
w godz. 16.00-17.00.w godz. 16.00-17.00.w godz. 16.00-17.00.w godz. 16.00-17.00.w godz. 16.00-17.00.
W Policji pracujeW Policji pracujeW Policji pracujeW Policji pracujeW Policji pracuje
od 2004 r., w Brzeszczachod 2004 r., w Brzeszczachod 2004 r., w Brzeszczachod 2004 r., w Brzeszczachod 2004 r., w Brzeszczach
od maja 2006 r.od maja 2006 r.od maja 2006 r.od maja 2006 r.od maja 2006 r.

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 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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Nasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematy

Podczas IV Spotkania Miast Pa-
pieskich, 2 kwietnia w Centrum
Jana Pawła II w Krakowie, dyrek-
tor Gimnazjum nr 1 w Brzesz-
czach Urszula Nocoń zaprezento-
wała program wychowawczy
swojej placówki. W spotkaniu, któ-
re dotyczyło problematyki wycho-
wania dzieci i młodzieży, udział
wzięli m.in. prezydenci miast no-
szących miano papieskich, posło-
wie, senatorowie oraz wybitni
przedstawiciele świata kultury i
nauki.

Spotkanie rozpoczęła debata
obywatelska Fundacji Pro Publico
Bono na temat - „Społeczeństwo
obywatelskie - wspólnota odpo-
wiedzialności”, którą w imieniu or-
ganizatorów otworzyli prezes Cen-
trum ks. Jan Kabziński i dyrektor
Biura Związku Miast Polskich An-
drzej Porawski. Referaty dotyczące
koncepcji wychowania w świetle
nauczania Jana Pawła II wygłosili
prof. Franciszek Adamski, prof. Ka-
tarzyna Olbracht oraz Tomasz Bilic-
ki, z-ca dyrektora ds. programo-
wych z Centrum Służby Rodzinie w
Łodzi.

Na spotkanie zaproszono też
dyrektor Gimnazjum nr 1 im. ks.
Jana Twardowskiego Urszulę No-
coń, by podczas forum zaprezento-
wała program wychowawczy swo-
jej szkoły. Zdaniem dyr. Andrzeja
Porawskiego właśnie program Gim-
nazjum nr 1 w Brzeszczach - spo-
śród tych, które odnalazł na stro-
nach internetowych poszczególnych
szkół - najlepiej i najpełniej odpo-
wiadał koncepcji spotkania.

Funkcjonujący w Gimnazjum nr
1 program wychowawczy przynosi
wymierne efekty. Zawiera jasne za-
sady wychowawcze, które powstały
w trakcie debaty uczniów, nauczy-
cieli i rodziców.

- Program nie jest dokumentem
istniejącym tylko ze względów for-
malnych, jeszcze jednym z wielu do-
kumentów istniejących w szkole.
Jest autentycznie potrzebny w pra-
cy wszystkim uczącym - mówi dy-
rektor szkoły Urszula Nocoń. - W za-
leżności od potrzeb doskonalimy go
i modyfikujemy. W wychowaniu
młodego człowieka, by stawał się
odpowiedzialny za własne czyny i
był zdolny do zachowań altruistycz-

nych konieczne są działania wycho-
wawcze. A ich skuteczność zależy
również od łączenia słów z osobi-
stym świadectwem. W naszym pro-
gramie nie zmieniają się tylko głów-
ne jego cele i założenia, bo te
obejmują wartości fundamentalne
i uniwersalne, takie jak: poznanie
historii i tradycji ojczyzny, aktywne
uczestnictwo w życiu małej ojczy-
zny, rozwijanie poczucia przynależ-
ności do społeczności szkolnej, lo-
kalnej, narodowej i europejskiej,
kultywowanie szacunku dla ojczy-
zny, uczenie samodzielności, odpo-
wiedzialności za siebie i innych, sza-
cunku wobec drugiego człowieka i
tolerancji, kształcenie zaintereso-
wań i wrażliwości poznawczej na
przejawy prawdy i dobra, rozwija-
nie aktywności społecznej.

Myślą przewodnią programu
wychowawczego brzeszczańskiego
Gimnazjum nr 1 są słowa patrona
szkoły ks. Jana Twardowskiego: „Re-
alizujemy się najpełniej, jeśli potra-
fimy żyć dla innych”. Filarami po-
mocnymi w jego realizacji są:
partnerska współpraca z rodzicami,
samorządność i aktywność uczniów,
stwarzanie bezpiecznej i przyjaznej
atmosfery w szkole oraz rozwijanie
zdolności i zainteresowań uczniów.
Wymiernego znaczenia nabiera też
integracja uczniów wokół osoby i
twórczości patrona szkoły, rozwija-
nie współpracy europejskiej w ra-
mach projektu Socrates Comenius i
ze szkołami imienniczkami z całej
Polski.

Centrum Jana Pawła II „Nie lę-
kajcie się” to projekt powołany do
życia 2 stycznia 2006 r. przez Me-
tropolitę Krakowskiego ks. kardy-
nała Stanisława Dziwisza, który jest
patronem i duchowym opiekunem
Centrum. W projekt zaangażowa-
nych jest wiele wybitnych osobisto-
ści świata nauki, kultury i biznesu z
Polski i z zagranicy, a także całe mia-
sta i gminy skupione przez Związek
Miast Polskich wokół idei miast pa-
pieskich.

Centrum powstało, by upamięt-
niać osobę i dzieło papieża Polaka.
Ma promować duchowość, kulturę
i tradycję związaną z osobą Jana
Pawła II. Placówka prowadzić bę-
dzie także działalność naukową,
edukacyjną i społeczną.

EP

Najlepszy z programów

Adela Szczerbowska ze Szko-
ły Podstawowej w Jawiszowi-
cach i Olga Matusik ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Brzesz-
czach zajęły ex aequo pierwsze
miejsce w  Gminnym Konkursie
Recytatorskim dla uczniów klas
I- III.

Mali recytatorzy z SP nr 1, SP
nr 2, SP Jawiszowice i ZSP Przecie-
szyn musieli zaprezentować po
dwa utwory - poetycki i fragment
prozy - wybranego przez siebie pi-
sarza, o dowolnej lub skorelowa-
nej ze sobą tematyce.

Jury w składzie: brzeszczańska
poetka i malarka Weronika Wło-

darczyk, instruktor OK Danuta Kor-
cińska i kierownik biblioteki OK
Danuta Szawara, oceniając recyta-
torów zawracało szczególną uwa-
gę na dobór repertuaru, interpre-
tację tekstu, kulturę słowa i ogólny
wyraz artystyczny.

Laureatami konkursu zostali:
Adela Szczerbowska z SP Jawiszo-
wice i Olga Matusik z SP nr 2 (I
miejsce), Inga Kozak z SP nr 2 i
Anna Jarek z SP nr 2 (II miejsce),
Karolina Gawlik z ZSP Przecieszyn i
Damian Samel SP nr 2 (III miejsce).
Przyznano również wyróżnienia
dla Żanety Paszek z SP nr 1 i Alek-
sandry Adamiec z SP nr 2.
Celem konkursu jest popularyza-
cja piękna i kultury języka polskie-
go, prezentowanie najcenniej-
szych dzieł literatury powszechnej
oraz rozwijanie wśród młodych
odbiorców umiejętności wyraża-
nia za pomocą poezji swoich my-
śli i uczuć.

Uczestnicy konkursu otrzyma-
li pamiątkowe dyplomy uczestnic-
twa w konkursie oraz nagrody
książkowe ufundowane przez
Gminny Zarząd Edukacji, Ośrodek

Kultury oraz dyrekcję SP nr 2 w
Brzeszczach. Konkurs, jak co roku,
odbył się w SP nr 2, a jego organi-
zatorkami były nauczycielki tej
szkoły Renata Wolny i Małgorzata
Pinazza.

EP

Mali
recytatorzy

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

-------------------------------------------------------------------------------
Oferujemy: pośrednictwo przy kupnie, sprzedaży i wynajmie nieruchomości mieszkal-
nych i użytkowych, wyceny nieruchomości, regulacja stanu prawnego nieruchomości,
pośrednictwo kredytowe.
Przykładowe oferty: Mieszkania Oświęcim: 35,09 m2, 2 pok., parter - 58 000 zł;  47,16
m2, 3 pok., II p - 130 000 zł; 74 m2 dwupoziomowe - 200 000 zł; 45 m2, 3 pok.,
II p - 100 000 zł; Chełmek: 48 m2 - 70 000 zł;
Domy: Gorzów: 90 m2 - 130 000 zł; Przeciszów: 70 m2 - 90 000 zł; okolice Pszczyny 153
m2 - 420 000 zł; Poręba Wielka: stan surowy - 250 000 zł;
Działki: Poręba Wielka 28 a - 36 000 zł; Babice 32 a - 50 000 zł; Jawiszowice 43 a - 86
000 zł, Oświęcim 9 a - 95 000 zł.
Poszukujemy dla naszych klientów: działek, mieszkań, domów w gminie Brzesz-
cze i okolicach Oświęcimia.

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

Konkursy recytatorskie cieszą się wśród dzieci dużym powodzeniem.Konkursy recytatorskie cieszą się wśród dzieci dużym powodzeniem.Konkursy recytatorskie cieszą się wśród dzieci dużym powodzeniem.Konkursy recytatorskie cieszą się wśród dzieci dużym powodzeniem.Konkursy recytatorskie cieszą się wśród dzieci dużym powodzeniem.
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priorytetów w latach 2004-2009.
- Weryfikacja naszego wniosku pod względem

formalnym powinna nastąpić do jesieni, ponieważ
realizację zadania chcemy rozpocząć w przyszłym roku
- wyjaśnia burmistrz Teresa Jankowska. - W prioryte-
cie „Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem” zło-
żono najwięcej wniosków - 457. Gdyby nam się po-
wiodło, otrzymalibyśmy dotację na realizację projektu
w kwocie ok. 7 713 000 zł, co stanowi 85 proc. war-
tości projektu. Złożyliśmy również wniosek do Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzie-
lenie dotacji na prace konserwatorskie i resta-
uratorskie obiektu łaźni i lampy obozowej na terenie
parku, które wpisane są do rejestru zabytków. War-
tość kosztorysowa tych prac wynosi 128 569 zł.

Rada Miejska podczas marcowej sesji upoważni-
ła burmistrza do zaciągnięcia zobowiązania finanso-
wego na lata 2008, 2009 i 2010 do wysokości
525 000 zł na realizację projektu pn. „Utworzenie
otwartej ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej.
Zagospodarowanie parku miejskiego, ul. Dworcowa
w Brzeszczach”, co stanowi 15 proc. kosztów niein-
westycyjnych projektu. Warunkiem zaciągnięcia zo-
bowiązania będzie jednak uzyskanie dofinansowa-
nia dla projektu w ramach Norweskiego Mechanizmu
Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG.

- W przypadku otrzymania dotacji na zadania in-
westycyjne, gmina będzie realizować tzw. projekty
miękkie, związane z zapewnieniem oferty spędzania
wolnego czasu, poprzez organizację przedsięwzięć
rekreacyjnych i kulturalnych, zawodów sportowych
dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłej części miesz-
kańców. Na te właśnie projekty musimy zabezpieczyć
15 proc. kosztów po naszej stronie, tj. ok. 1 357 000
zł - wyjaśnia Teresa Jankowska.

Pozyskanie dofinansowania z Norweskiego Me-
chanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego
EOG będzie trudnym zadaniem. Budżet gminy sam
nie udźwignie tak kosztownej inwestycji, jak przebu-
dowa parku. Na pytanie kiedy ziszczą się pomysły pro-
jektantów nowego parku (w ramce) jasnej odpowie-
dzi ciągle nie ma.

Jacek Bielenin

Ulicą Leśną do punktu sprzedaży
węgla KWK „Brzeszcze” prze-
jeżdża codziennie mnóstwo
ciężarówek, pozostawiając za
sobą unoszący się pył oraz błoto
na drodze. O problemie miesz-
kańców, sąsiadującej z punktem
sprzedaży węgla Nowej Kolonii,
pisaliśmy już blisko trzy lata
temu.

Do tej pory kopalnia nie zrobiła prawie
nic, by ulżyć mieszkańcom Nowej Kolonii.
Kolejne obietnice o rozwiązaniu problemu
okazały się bez pokrycia.

W październiku 2005 r. Państwowy Po-
wiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu
przeprowadził kontrolę sanitarną na od-
cinku ul. Leśnej od ul. Przemysłowej do
wjazdu na kopalnię. W trakcie kontroli
ustalił, że samochody, które przejeżdżają
ul. Leśną powodują unoszenie się pyłu i
kurzu. Przedstawiciele Urzędu Gminy i ko-
palni wyjaśniali inspektorowi, że droga
sprzątana jest cztery razy w tygodniu: dwa
razy na zlecenie Urzędu Gminy i dwa razy
na zlecenie kopalni. Chodnik zaś jest sprzą-
tany dwa razy w miesiącu na zlecenie Urzę-
du Gminy oraz w razie potrzeby przez pra-
cowników kopalni. Ustalono także, że

Jak kurzyło
tak kurzy

Urząd Gminy wspólnie z kopalnią podejmą
działania mające na celu wyegzekwowanie
ograniczenia prędkości do 30 km/h na tym
odcinku ul. Leśnej.

- Ustalenia, które wtedy podjęto nie są
egzekwowane - mówi Krzysztof Bielenin,
mieszkaniec Nowej Kolonii. - Kopalnia od
początku tamtego roku do dziś nie podpi-
sała umowy z Agencją Komunalną na czysz-
czenie drogi. Od kwietnia tego roku droga
jest czyszczona dwa razy w tygodniu. Wcze-
śniej nawet z taką częstotliwością bywało
różnie. Całe szczęście, że chociaż na święta
wielkanocne droga została umyta przez stra-
żaków. O tym, że kierowcy ciężarówek no-
torycznie przekraczają prędkość 30 km/h nie
ma co się nawet rozwodzić.

Czyszczenie drogi to tylko doraźne roz-
wiązanie problemu. Uciążliwości mieszkań-
ców Nowej Kolonii miała w znaczącym stop-
niu ograniczyć budowa na terenie kopalni
myjki dla samochodów wyjeżdżających z
węglem. Ta - mimo zapewnień dyrekcji ko-
palni - nie powstała.

- Nasze prośby i apele trafiają w próżnię
- mówi Krzysztof Bielenin. - Czasami odno-
szę wrażenie, że Nowa Kolonia jest trakto-
wana jak jakaś gorsza część miasta. Na przy-
kład dwa miesiące temu ze studzienki
ściekowej obok placu zabaw dla dzieci zgi-
nęła kratka. To stwarzało duże niebezpie-
czeństwo. Miesiąc temu poinformowałem
o tym wiceburmistrza Włoszka. Obiecał, że
będzie to naprawione. Ponieważ mieszkań-
cy nie doczekali się interwencji, sami zatkali
dziurę cegłami.                                                      JaBi

(ciąg dalszy ze str. 1)

Park projektanci podzielili na dziewięć stref. Stre-
fa A (wejściowa) będzie się składać z głównej i bocz-
nej bramy wejściowej oraz placów do gier. Strefę B
nazwano koncertową i ma w niej powstać amfite-
atr na 250 miejsc wraz z zapleczem socjalnym. W
kolejnych dwóch strefach budowane będą korty te-
nisowe i skatepark. W strefie E i F ulokowano bo-
iska do piłki ręcznej i koszykówki, plac zabaw dla
dzieci i altankę wypoczynkową. Tuż obok w strefie
G zaprojektowano fontannę wraz z przyłączem
wodno-kanalizacyjnym i energetycznym. W strefie
H znajdą się obiekty podlegające ochronie konser-
watorskiej - zabytkowa latarnia obozowa, łaźnia
obozowa oraz pomnik ku czci ofiar podobozu Ja-
wischowitz. Strefa K przeznaczona ma być na rekre-
ację rowerową. Powstaną w niej drogi rowerowe
oraz ciągi pieszo-rowerowe.

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 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

Działający przy KWK Brzeszcze-
Silesia Klub Honorowych Daw-
ców Krwi w kwietniu zaprosił
młodzież brzeszczańskich szkół
średnich na pogadankę pt. „Krew
darem życia”. W maju i w czerw-
cu z krwiodawcami można się
wybrać do Częstochowy i w Góry
Świętokrzyskie.

16 i 17 kwietnia słuchaczami prelekcji
prowadzonej przez Halinę Gawrońską-
Gepfert, kierownika Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Pszczynie oraz prezesa Klubu HDK w
Brzeszczach Andrzeja Mlostka była mło-
dzież klas dziennych i wieczorowych uczą-
ca się w PZ nr 6 Szkół Zawodowych i Ogól-
nokształcących w Brzeszczach i PZ nr 7
Szkół Agrotechnicznych i Zawodowych w
Jawiszowicach.

Powiększyć
krąg krwiodawców

- W dyskusji, jaka się wywiązała młodzi
ludzie poruszali głównie potrzebę oddawa-
nia krwi - mówi prezes Andrzej Mlostek. -
Pytali o warunki, jakie musi spełniać kandy-
dat na członka Klubu i jakie z tego tytułu
przysługują uprawnienia i odznaczenia.
Mamy nadzieję, że po tym spotkaniu krąg
osób chętnych do oddawania krwi powięk-
szy się.

Najbliższa akcja oddawania krwi odbę-
dzie się 11 maja od godz. 8.00 do 10.30, w
przychodni zdrowia przy ul. Nosala w
Brzeszczach. Zgłosić się tam może każda
zdrowa i pełnoletnia osoba, zarówno męż-
czyźni, jak i kobiety.

Zarząd zaprasza również do uczestnic-
twa 26 maja w dziesiątej już Krajowej Piel-
grzymce Honorowych Dawców Krwi do Czę-
stochowy, zaś w pierwsze trzy dni czerwca
na wycieczkę w Góry Świętokrzyskie. Zapisy
przyjmowane będą do 14 maja w siedzibie
NSZZ „Solidarność” przy KWK Brzeszcze, od
godz. 6.00 do 8.00. Z wyjazdów w miarę
wolnych miejsc skorzystać będą mogły też
osoby, które nie są zrzeszone w Klubie HDK.

EP
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Powołanie do życia oświaty samo-
rządowej dało gminom możliwość
kreowania własnej polityki edukacyj-
nej. Dzięki przychylności władz
gminy ten czas wykorzystany został
na wypracowanie koncepcji zmie-
rzającej do tworzenia oddziałów
przedszkolnych i klas integracyjnych
na terenie gminy.

Wyzwanie to przyjęły w 1999 r. Przedszkole
Publiczne nr 4 oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Stanisława Staszica w Brzeszczach, a od 2005 r.
Gimnazjum nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w
Brzeszczach.

Ośmioletni proces kształcenia integracyjnego
staje się - zdaniem rodziców, dzieci i nauczycieli -
szansą na lepszą jakość życia dla wszystkich dzieci
uczących się w danej placówce. Na jakiej podsta-
wie tak sądzą?

- Jestem zadowolona, że moja córka chodzi
do klasy integracyjnej - mówi mama Kasi. - Moje
dziecko objęte jest właściwą troską pedagogiczną.
W takiej klasie pracuje dwóch nauczycieli. Dodat-
kowo można skorzystać z zajęć logopedycznych,
reedukacyjnych i terapeutycznych. Ponadto pracę
wspiera psycholog z Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej w Brzeszczach.

- Wyjątkowy jest też zespół klasowy, w którym
uczy się mój syn - dodaje ojciec Sebastiana. - Dzie-
ci mają swoje zwyczaje i ceremonie klasowe -
wspólne przebywanie w kręgu daje szansę wza-
jemnego kontaktu wzrokowego i bliskości. W
kręgu podejmowane są tematy, które mogą wpły-
wać na poprawę samopoczucia dzieci.

Nowatorskim rozwiązaniem pracy w klasach
integracyjnych było opracowanie organizacyjne-
go modelu procesu dydaktyczno-wychowawcze-
go opartego na:

1. Odpowiednim urządzeniu sali lekcyjnej -
klasa podzielona jest na dwie części: dydaktyczną
i przeznaczoną na relaks.

2. Indywidualizacji - która jest możliwa dzię-
ki prowadzeniu zajęć przez dwóch nauczycieli, pro-
wadzącego i wspierającego, przy współudziale
logopedy, pedagoga szkolnego i psychologa z
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Kadra
stosuje w swojej pracy specjalistyczne metody i
techniki wspomagające uczenie się: kinezjologię
edukacyjną wg dr Paula A. Dennisona i Gail’a E.
Dennisona, elementy technik C. Freineta, elementy
programu rozwijającego percepcję wzrokową M.
Frostig, ćwiczenia relaksacyjne i uspakajające z za-
stosowaniem „Metody Ruchu Rozwijającego” W.
Sherborne, terapię zabawową, „Metody dobre-
go startu” i „18 struktur wyrazowych”, naukę czy-
tania wg G. Domana, zajęcia integracyjne. Ponad-
to imprezy klasowe, środowiskowe, wycieczki
krajoznawcze, przedmiotowe i kulturalne przy-
gotowuje się z udziałem wszystkich uczniów,
uwzględniając przy tym ich możliwości i zaintere-

sowania. Nauczyciele w klasach integracyjnych
odeszli od formuły wykład - lektura - praca domo-
wa - klasówka. Aby nauka stała się dla dzieci praw-
dziwa pasją i wyzwaniem, przyjęli parę zasad: Na-
uczycielu, odejdź od tablicy. Nauczycielu, pracuj
metodą projektów. Nauczycielu, oceniaj tak, by
pomóc się uczyć. Uczeń też człowiek.

3. Określeniu zadań należących do nauczy-
ciela prowadzącego i wspierającego polegają-
cych na: indywidualnej i grupowej pedagogiza-
cji rodziców prowadzonej metodami aktywnymi,
prowadzeniu ujednoliconej dokumentacji dziec-
ka, czuwaniu nad przepływem informacji w ze-
spole uczących i bazie specjalistów o dziecku i
jego postępach, diagnozie pedagogicznej dziec-
ka, pamiętaniu o roli dwóch nauczycieli.

4. Ocenie - w klasie I-III integracyjnej każde
dziecko pracuje zgodnie ze swoimi możliwościa-
mi. Osiągnięcia uczniów określane są za pomocą
oceny opisowej, która ma charakter informacyj-
no-instruktażowy. Jej wartość polega na tym, że
informuje o tym, co uczeń osiągnął, a czego jesz-
cze musi się nauczyć. W ten sposób rodzice wdra-
żani są do systematycznej współpracy z dzieckiem
w procesie nauczania i w złożonym procesie do-
rastania. W klasach IV-VI i gimnazjum dziecko
podlega ocenie okresowej i końcoworocznej.

5. Współpracy z rodzicami, która jest gwa-
rantem prawidłowego przebiegu procesu dydak-
tyczno-wychowawczego w klasie integracyjnej i
ukierunkowana na partnerstwo.

6. Integracji zespołu klasowego. Coraz czę-
ściej długie pogadanki zastępowane są metoda-
mi warsztatowymi, a ćwiczenia teoretyczne - gra-
mi, zabawami integracyjnymi. Innowację w szkole
stanowią konferencje integracyjne organizowa-
ne rokrocznie od 2003 r., spotkania warsztatowe
z udziałem nauczycieli, dzieci i rodziców, na któ-
rych porusza się zagadnienia wychowawcze, któ-

re mają charakter terapeutyczny.
Jak wynika z obserwacji, notatek nauczycieli i

rodziców - dzieci w klasach integracyjnych osią-
gają wysoki poziom rozumienia norm społecz-
nych, sądzenia w sprawach życiowych, zdolność
posługiwania się zdobytymi wiadomościami, prze-
twarzania ich i wykorzystywania w sytuacjach nie-
typowych, liczenia się z normami postępowania.
Naturalność w kontaktach rówieśniczych stała się
powszechna. Współpraca dwóch pedagogów,
indywidualne programy psychoterapeutyczne,
tworzone w oparciu o wnikliwą i wszechstronną
diagnozę gwarantują dokładne poznanie dziec-
ka i jego rodziny, co daje wsparcie rodzinie, a
dziecku poczucie bezpieczeństwa tak w szkole jak
i w domu. Niewątpliwym sukcesem w klasie inte-
gracyjnej jest przebudowanie postaw i uprzedzeń
wobec niepełnosprawności u większości rodzi-
ców i środowiska. Wypowiedź gimnazjalistki z
klasy II a integracyjnej Gimnazjum nr 1 w Brzesz-
czach wskazuje na dobrodziejstwo uczestnictwa
w procesie integracyjnym.

- Mówi się o nas, że jesteśmy twórczym poko-
leniem. Zmieniamy bowiem świat wokół siebie.
Stajemy się żywymi obrazami tych zmian, polega-
jącymi na przebudowie postaw i uprzedzeń wo-
bec niepełnosprawności - mówi Donata.

Urszula Grzywa
Zespół ds. Integracji działający w Szkole

Podstawowej nr 1 w Brzeszczach serdecznie
zaprasza Państwa na wykład pani dr Danuty
Wolskiej pracownika Akademii Pedagogicznej
w Krakowie, pt. „Słowo, którego nie może za-
braknąć...” w dniu 15 maja 2007 r. o godz.
16.00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzesz-
czach. Spotkanie to przygotowywane jest w
ramach organizacji konferencji integracyjnych,
które są tradycją tej placówki. Serdecznie za-
praszamy! Porozmawiajmy o dzieciach!

Zespół ds. Integracji
SP nr 1 w Brzeszczach.

Słowo, którego nie może zabraknąć...

Nasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematy

Helena Suwała, która już 12. rok szefuje
Klubowi Seniora „Stokrotka” uważa, że je-
sień życia nie tylko może, ale musi być pięk-
na. Dlatego skutecznie zachęca klubowiczów
do aktywnego działania.

Klub Seniora „Stokrotka” powstał w stycz-
niu 1984 r. przy Ośrodku Kultury w Brzesz-
czach. Wraz z nim działalność rozpoczął zespół
„Retro”. Pracami klubowiczów do 1996 r., kie-
dy szefostwo objęła Helena Suwała, kierowała
Weronika Włodarczyk. Ona też przez całe 20
lat istnienia przewodziła zespołowi „Retro”.

- Nasza Helenka to taka pracowita mrówka
- mówi Maria Foksińska, członek Klubu „Sto-
krotka”, a zarazem kierownik zespołu „Tęcza”.
- Za te blisko 12 lat pracy z seniorami, można
powiedzieć, że dobra z niej organizatorka. Spo-
tkania z okazji Barbórki, Dnia Kobiet, Dnia
Matki czy imienin klubowiczów na stałe wpi-

sała w kalendarz imprez klubowych. Pamięta o
życzeniach i kwiatach, i o oprawie artystycznej,
którą zapewnia zawsze „Tęcza”. Ona zresztą
sama też z nami śpiewa.

Pani Helena kie-
dyś śpiewała w „Re-
tro”. Kiedy zespół
trzy lata temu za-
kończył działalność,
wstąpiła w szeregi
„Tęczy”. Mówi, że ze
śpiewem łatwiej jest
działać. Wyjeżdżają
więc seniorzy na licz-
ne wycieczki i piel-

grzymki. Byli w Licheniu, Częstochowie, Kal-
warii Zebrzydowskiej i Pacławskiej, na
Krzeptówkach, w Ludźmierzu i Leśniowej. Zwie-
dzili Szczawnicę, Ojców, Czorsztyn, Kazimierz,
Sandomierz, Łańcut, Krynicę. Co roku bawią
się na zabawie z okazji Dnia Seniora.

EP

Pracowita seniorka
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W Niedzielę Palmową przy
kościele św. Marcina
w Jawiszowicach powie-
wały nie tylko wielkanocne
palmy, ale i pawie pióra.
Mieszkańców zaproszono
na drugi kiermasz świą-
teczny pn. „Jajuszowickie
jajo i Paw jawiszowicki”.

Na dużym stoisku postawio-
nym wzdłuż kościelnego ogrodze-
nia wybór ozdób i prezentów wiel-

kanocnych był spory. Nie wszyst-
kie były jednak na sprzedaż. Te
zgłoszone do konkursów na „Ja-
juszowickie jajo” i „Pawia jawiszo-
wickiego”, można było potem jesz-
cze podziwiać na wystawie w
Ośrodku Kultury.

Prace wystawili: Koło Arty-
styczne przy Powiatowym Zespole
nr 7 Szkół Agrotechnicznych i Za-
wodowych „Manufakturka”, Sto-
warzyszenie Przyjaciół Kaniówka,
Szkoła Podstawowa w Jawiszowi-
cach, Świetlica Ośrodka Kultury w
Jawiszowicach, Towarzystwo Cha-

Pod znakiem jaja i pawia
rytatywne im. Ojca Pio - Koło w
Jawiszowicach i brzeszczański ar-
tysta-rzeźbiarz Józef Żmuda.

Laureatami konkursu w kate-
gorii „Jajuszowickie jajo” wśród
dorosłych zostali uczestnicy Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej Janusz
Liptak i Przemysław Micor, Joanna
Kunc-Jasińska, Stowarzyszenie
Przyjaciół Kaniówka oraz Józef
Żmuda, a wśród dzieci Oliver Co-
pik, Iza Górka, Robert Korczyk oraz
Mateusz Łysoń ze Szkoły Podsta-
wowej w Jawiszowicach.

Uznanie jury w
kategorii „Jawiszo-
wicki paw” - wyko-
nany przez dorosłych
- zyskały ptaki Ag-
nieszki Nycz z Warsz-
tatów Terapii Zaję-
ciowej Fundacji im.
Brata Alberta w Jawi-
szowicach, Krystyny
Blamek, członków
Klubu Seniora Jawi-
szowice oraz Janusza
Liptaka z Warszta-

tów Terapii Zajęciowej. Wśród
dzieci z pawiem najlepiej poradzi-
li sobie członkowie Kółka Plastycz-
nego działającego w SP Jawiszo-
wice oraz uczniowie jawiszowickiej
podstawówki Stanisław Berke,
Rafał Wyrobek i Katarzyna Korczyk.

Laureaci odebrali nagrody
podczas Gminnego Festiwalu Pio-
senki Religijnej, który odbył się 19
kwietnia w Ośrodku Kultury.

Kiermasz zorganizowali: Ośro-
dek Kultury i Rada Sołecka Jawi-
szowic.

                                               EP

Od 1 września gminne przed-
szkola działać będą pod nowymi
nazwami. Zaproponowane na-
zwy mają uprzyjemniać dzie-
ciom pobyt w przedszkolu.

Podczas marcowej sesji Rady
Miejskiej radni podjęli uchwały o
zmianie nazw przedszkoli nr 2, nr
4, nr 5 i przedszkola w Jawiszowi-
cach. Obecne Przedszkole Publicz-
ne nr 2 usytuowane w Brzeszczach
przy ul. Sienkiewicza będzie nosić
od września miano PP nr 1 „Pod

Pod nowymi szyldami
Kasztanami”. Popularna „Czwór-
ka” przy ul. Narutowicza nazywać
się będzie PP nr 2 z oddziałami in-
tegracyjnymi „Słoneczko”, a pla-
cówka przy ul. K. Wielkiego - PP nr
3 „Żyrafa”. W Jawiszowicach przy
ul. Gałczyńskiego będzie PP nr 4
„Pod Tęczą”. Na budynkach poja-
wią się nowe tablice, a personel
otrzyma nowe pieczątki. Przy oka-
zji zmiany nazw przedszkoli usys-
tematyzowana została numeracja
placówek.

EP

Laureaci konkursu nagrody odebrali 19 kwietniaLaureaci konkursu nagrody odebrali 19 kwietniaLaureaci konkursu nagrody odebrali 19 kwietniaLaureaci konkursu nagrody odebrali 19 kwietniaLaureaci konkursu nagrody odebrali 19 kwietnia
w Ośrodku Kultury.w Ośrodku Kultury.w Ośrodku Kultury.w Ośrodku Kultury.w Ośrodku Kultury.

W Ośrodku Kultury odbył się VI Powiatowy Przegląd Cheerle-
aders. Swoje umiejętności zaprezentowało 12 zespołów z różnych
szkół i placówek kulturalnych m.in. Oświęcimia, Brzeszcz, Woli, Osie-
ka, Zaborza, Przeciszowa.

W kategorii grupy
młodszej (7-12 lat) ry-
walizowało 5 zespo-
łów. Kolejny raz uzna-
nie jury wzbudził
zespół „Yellow Show”
ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Brzeszczach
pod opieką Teresy
Nycz. Miejsce drugie
przypadło zespołowi
„Tęczynki” ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Woli. Trzecie miejsce zajął zespół „Rytm” ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Osieku. Wyróżnienia przyznano zespołom „Sha-
de” i „Trick”.

W grupie starszej
(13-18 lat) wystąpi-
ło 7 zespołów, a
najciekawszy układ
taneczny zaprezen-
tował zespół „Sha-
ke” z Gimnazjum
nr 2 w  Oświęcimiu.
Drugie miejsce zaję-
ły dziewczyny z ze-
społu „Rad-kert” z
Gminnej Biblioteki

Publicznej w Przeciszowie, a trzecie cheerleaderki z zespołu „Future” z
Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu. Wyróżniono zaś zespoły „Wow”, „Mo-
pivs”, „Freestyle” oraz „Sweet time”. Na imprezie gościnnie wystąpił
zespół „Kolorowa tęcza” z Woli.

Występy zespołów oceniało 5-osobowe jury w składzie: Anna Kre-
mer, Anna Bielawska, Małgorzata Wójcik, Jacek Kremer i Sławomir
Kurzak. Jurorzy oceniając układy taneczne brali pod uwagę popraw-
ność techniki oraz ogólne wrażenie artystyczne. Byli pod wrażeniem
każdego występu. Podkreślili, że poziom rywalizacji z roku na rok jest
wyższy.                                                                                                       OC

Najlepsze Yellow Show i Shake

TYDZIEŃ BIBLIOTEK
W dniach 7-14 maja 2007 r. bibliote-
ka Ośrodka Kultury zaprasza na „Ty-
dzień bibliotek”.
W programie:
•wystawy:
 - „Nowości naszych gości” - pisa-
rze, którzy gościli w naszej bibliotece
i ich najnowsze książki.
 - „Złota lista książek” - 10 najczę-
ściej wypożyczanych i poszukiwanych
książek w bibliotekach OK.
•spotkania biblioteczne:
- 10 maja - „Historia książki i pisma”
(wykorzystanie prezentacji multime-

dialnej) - warsztaty dla uczniów klas
V SP nr 2 w Brzeszczach, „Co warto
wiedzieć o książce” - warsztaty dla
uczniów klasy II SP nr 1 w Brzesz-
czach.
- 14 maja - „Wypisz wymaluj” - spo-
tkanie z Ewą Stadtmuller, autorką ksią-
żek dla dzieci oraz Łukaszem Zabdy-
rem, ilustratorem książek i komiksów.
•konkursy:
- „Mini konkurs dla małych moli
książkowych” - konkurs dla dzieci (bi-
blioteka -strażnica OSP Brzeszcze).
- 9 maja - „Historia legendą pisana” -
konkurs dla uczestników spotkań z le-
gendą (świetlica os. Paderewskiego).

Zaproszenie
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Rok 2007 jest dla Szkoły Podstawo-
wej nr 1 im. S. Staszica rokiem
wielkiego jubileuszu - 150-lecia
istnienia szkolnictwa w Brzeszczach.
Z tej okazji na terenie gminy odbę-
dzie się szereg imprez i uroczystości
mających przybliżyć społeczności
lokalnej historię i tradycje szkoły,
a także zwyczaje panujące w naszej
małej ojczyźnie.

Projekt jest skierowany do wszystkich
mieszkańców gminy Brzeszcze, instytucji sa-
morządowych, państwowych i kościelnych oraz
organizacji społecznych. Głównym inicjatorem
i koordynatorem działań jest Szkoła Podsta-
wowa nr 1 wraz ze Stowarzyszeniem na rzecz
Gminy Brzeszcze „Brzost”, a honorowy patro-
nat nad odchodami jubileuszowymi objęły:
poseł na Sejm Beata Szydło oraz burmistrz
gminy Brzeszcze Teresa Jankowska.

Celem podejmowanych działań jest zachę-
cenie - zwłaszcza najmłodszego pokolenia,
do zainteresowania się dziedzictwem przod-
ków. Niekonwencjonalne działania mają roz-
budzić w młodych ludziach chęć poznania hi-
storii rodziców, dziadków, pradziadków, by
utożsamiając się z miejscem urodzenia, szano-
wali i pielęgnowali bogactwo kulturowe.

Jednym z najważniejszych przedsięwzięć
jest renowacja i publikacja Kroniki Szkoły Lu-
dowej z lat 1890-1947, opisującej dzieje szkoły
od 1857 r. Jest to jeden z najstarszych gmin-
nych dokumentów. Kronika przetrwała lata wo-
jennej zawieruchy dzięki nauczycielce, która
ukryła ją, chroniąc przed zniszczeniem. Jej de-
pozytariuszką jest obecnie Szkoła Podstawo-
wa nr 1 im. Stanisława Staszica w Brzeszczach.
Kronika jest źródłem wiedzy o życiu kultural-
nym, społecznym, gospodarczym, religijnym i
politycznym. Ukazuje dziedzictwo kulturowe
społeczności brzeszczańskiej w okresie od II
połowy XIX w. do połowy XX w. Opisuje posta-
wy patriotyczne naszych przodków w najtrud-
niejszych okresach polskiej historii. Jest bez
wątpienia cennym manuskryptem zasługują-
cym na udostępnienie go szerszemu gronu od-
biorców. Obecnie z treścią Kroniki może zapo-
znać się nieliczna grupa osób. Dlatego też
zostaną przeprowadzone prace renowacyjno-
konserwatorskie, a następnie Kronika, już jako
reprint, trafi pod przysłowiowe strzechy. Pro-
mocja Kroniki Szkoły Ludowej wraz z prezen-
tacją rękopisu po konserwacji odbędzie się w
budynku Urzędu Gminy w czasie uroczystej
sesji Rady Miejskiej. Sesję poprzedzi „Pochód
Żywej Książki” - przemarsz ulicami miasta
uczniów wraz z przedstawicielami organizacji

Dotykając
korzeniJuż od pięciu lat na Festiwalu Piosenki Re-

ligijnej dzieci śpiewają na chwałę Boga. Festi-
wal choć gminny, drugi raz z rzędu przebiega
w poszerzonej formule, obejmując zasięgiem
cały dekanat jawiszowicki.

- Celem festiwalu nie jest szlifowanie arty-
stycznego talentu dzieci, ale śpiewanie na chwa-
łę Boga. A że przy okazji ujawniają się talenty, z
tego tylko trzeba się cieszyć - mówi oddany od
początku sprawie festiwalu ks. Czesław Chrząszcz
z parafii Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach
Osiedlu. - Fantastycznie jest zobaczyć dziecko śpie-
wające religijną piosenkę. Przejęte i przeżywają-
ce treść utworu. Cudownie jest nawet wtedy,
gdy się pomyli.

Ks. Czesław podkreśla duże zaangażowanie
nauczycieli w przygotowanie dzieci do występu.
Poświęcają oni dzieciom wiele sił i czasu, pisząc
teksty piosenek. W tegorocznej edycji festiwalu
wystąpiło 55 uczestników. Byli to zwycięzcy fe-
stiwali parafialnych organizowanych przy okazji
rekolekcji. Reprezentowali parafie Matki Bożej
Bolesnej w Jawiszowicach-Osiedlu, św. Macieja
w Bielanach, św. Urbana w Brzeszczach, św.
Marcina w Jawiszowicach i Matki Bożej Często-
chowskiej w Przecieszynie.

W kategorii wiekowej: klasy I - III, wśród
solistów pierwszym miejscem nagrodzono Bar-
tosza Magierę z parafii MBC w Przecieszynie za
utwór „Wołam”, autorstwa Katarzyny Mreżar.
Drugie miejsce wyśpiewał Karol Foksiński za
utwór „Burza”, a trzecie Tomasz Stach za utwór
„Święte imię Jezus”. Obaj są uczniami SP 2
Brzeszcze, reprezentantami parafii MBB w Ja-

wiszowicach-Osiedlu. Wśród zespołów najbar-
dziej jurorom spodobał się utwór „Nie osłaniaj
mnie parasolem” autorstwa Katarzyny Mreżar,
wykonany przez Bartosza Magierę, Sandrę Wa-
toła, Roksanę Pucka, Karolinę Gawlik, Natalię
Bargieł, Szymona Korczyka, Pawła Kawalca, Szy-
mona Bujarka i Nathaniela Gęglarza z przecie-
szyńskiej parafii. Drugie miejsce przyznano Mar-
celinie Adamaszek, Karolinie Juras i Oldze
Matusik za utwór „Z grząskiego błota”, trzecie
Izie Majer i Patrycji Kolasa za piosenkę „Zabie-
rzesz mnie”. Wszystkie reprezentowały parafię

MBB w Jawiszowicach-Osiedlu i są uczennica-
mi SP 2 Brzeszcze.

W kategorii wiekowej: klasy IV - VI, pierwsze
miejsce ex aequo spośród solistów zdobyli Anna
Szen z SP 1 Brzeszcze (parafia św. Urbana) za
utwór ks. Jana Twardowskiego „Ręce” i Adam
Płonka z SP w Łękach (parafia św. Macieja w
Bielanach) za „Hymn żeglarski - jesteś ze mną
Panie”. Drugiego miejsca w tej kategorii nie przy-
znano, trzecim natomiast nagrodzono Karolinę
Żak z SP 2 Brzeszcze za utwór „Ziemia” (parafia
MBB), a wyróżnieniem Magdalenę Bury (parafia

MBB). W kategorii zespołów jury pierwszym miej-
scem ex aequo uhonorowało grupy dziewcząt z
SP Łęki w składzie: Karolina Kania, Klaudia Kory-
cińska, Katarzyna Kubajczyk, Wioletta Łuszczek,
Sabina Szatan, Kornelia Szefler, Karolina Trethan
(parafia św. Macieja w Bielanach) za utwór „Stró-
żu mój” i grupę z SP Przecieszyn - Wiolettę To-
biasz, Angelikę Piecuch, Małgorzatę Mreżar, Mar-
tynę Merta, Kingę Paszek, Katarzynę Gasidło,

Natalię Niedzielę, Elżbietę Krzyścin, Ka-
tarzynę Andruszko i Joannę Mitoraj - za
utwór „Gloria”. Miejsca drugiego w tej
kategorii jurorzy nie przyznali. Trzecie
przypadło tercetowi z SP 2 Brzeszcze, któ-
ry tworzyły Elżbieta Chrapek, Marta Kry-
sta i Izabella Rychlewicz (parafia MBB)
za utwór „Jeszcze wczoraj nie wiedzia-
łam”. Przyznano w tej kategorii również
dwa wyróżnienia. Otrzymały je Gabrysia
Gawron i Karolina Czarny (SP 2 Brzesz-
cze) za piosenkę „Miłosierdzie Boże”
oraz zespół z SP Jawiszowice: Natalia
Szemlińska, Katarzyna Leśniak, Ewa Wró-

bel, Agnieszka Gawlik, Barbara Pałka, Patrycja
Łukowicz, Patrycja Chybiorz, Olga Kordula, Bar-
bara Stawowczyk, Gabriela Pałka, Paulina Kobie-
lusz i Klaudia Dziadkowiec, które zaśpiewały pio-
senkę „Modlitwa o pokój”.

Festiwal patronatem objęli burmistrz Brzeszcz
Teresa Jankowska i ks. dziekan Kazimierz Kulpa.
Jego organizacją zajęli się katecheci pracujący w
szkołach na terenie gminy, szczególnie z parafii
Matki Bożej Bolesnej, Gminny Zarząd Edukacji w
Brzeszczach i Ośrodek Kultury w Brzeszczach.

EP

Religijny festiwal
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lokalnych i zespołów regionalnych. Wielkofor-
matowe zdjęcia wraz z kronikarskimi opisami
pojawią się w miejscach dawnych siedzib szko-
ły. Społeczność lokalna dotrze do nich w barw-
nym pochodzie, który będzie swoistą wę-
drówką ulicami Brzeszcz, przywołującą miejsca,
wydarzenia i uroczystości skrzętnie zapisane
na kartach Kroniki. Jedną z form przekazu będą
żywe lekcje historii, adresowane do najmłod-
szego pokolenia jako przykład patriotycznych
postaw, kształtowanych w międzywojennym
i wojennym okresie. Spotkania nazwane
„Skrawkami pamięci” zostaną podzielone na
okresy: 1857-1939, lata okupacji z tajnym na-
uczaniem oraz krótki okres powojenny.

Do zbierania dokumentów, zdjęć i przed-
miotów została zaangażowana lokalna spo-
łeczność, co ma na celu wzmocnienie identyfi-
kacji z historią Brzeszcz, a tym samym
z miejscem pochodzenia. Jest to także budo-
wanie więzi pokoleń, opartej na świadomości
wspólnego dziedzictwa.

W czasie trwania projektu na taśmie filmo-
wej będą rejestrowane spotkania z udziałem
wielopokoleniowych rodzin brzeszczańskich,
odbywające się pod hasłem „Żyjąc wczoraj, dziś
i...jutro”. Zapiski te zostaną wykorzystane w
filmie będącym reportażem z przebiegu całe-
go zamierzenia. Premiera filmu „Dotykając
korzeni - genius loci szkolnictwa w Brzesz-
czach” odbędzie się w październiku podczas
zakończenia uroczystości jubileuszowych. Dzie-
ci i młodzież zbierają informacje o ludziach,
których nazwiska na trwałe wpisały się w hi-
storię tej ziemi. Groby zasłużonych brzeszczan
oraz nauczycieli SP 1 zostaną upamiętnione
okolicznościowymi tabliczkami.

Kronikarskie zapisy ukazują wpływ powsta-
nia Kopalni Węgla Kamiennego na rozwój
gospodarczy Brzeszcz, stąd pomysł na ogło-
szenie wśród uczniów konkursu nt. „Z górni-
czego rodu...”, w którym będą mogli zastoso-
wać nowoczesne techniki informacyjne. Z
konkursowych prac zostanie zorganizowana
wystawa na terenie kopalnianej cechowni.

Tegoroczna uroczystość rocznicy I Komu-
nii św. odbędzie się w oparciu o kronikarskie
zapiski opisujące tradycję pierwszokomunijną,
kiedy to dzieci zbierały się na dziedzińcu szkoły
i przy dźwiękach orkiestry górniczej szły do
kościoła. Po uroczystej mszy św. zasiadały do
wspólnego śniadania wokół stołu na dziedziń-

cu kościoła. Uroczystości tej będzie towarzy-
szyła wystawa poświęcona związkom parafii
ze szkołą opisanym na kartach Kroniki.

Zakończenie przedsięwzięcia nastąpi 20
października w Szkole Podstawowej nr 1 im.
Stanisława Staszica. W uroczystości przebiega-
jącej pod hasłem „Benefis Jedynki” wezmą

udział zaproszeni goście, a także absolwenci,
których łączy miejsce pochodzenia i wspólna,
pierwsza w życiu szkoła. Podczas obchodów
Jubileuszu w szkole zostanie wmurowana ta-
blica pamiątkowa.

16 kwietna odbyła się pierwsza z cyklu za-
planowanych imprez, przebiegająca pod ha-

słem „W hołdzie Ludziom Dobrej Woli”, po-
święcona cichym bohaterom naszej małej oj-
czyzny, którzy w czasie wojny nieśli pomoc
więźniom obozu KL Auschwitz-Birkenau. Spo-
tkanie miało miejsce w Brzeszczach-Borze pod
dawnym budynkiem szkoły, w którym w czasie
wojny mieścił się podobóz KL Auschwitz. Wzięli
w nim udział zaproszeni goście - Ludzie Do-
brej Woli, władze gminne i oświatowe, spo-
łeczność lokalna oraz delegacje uczniów. W
spotkaniu uczestniczył także autor wydanej
niedawno książki pt. „Ludzie dobrej woli” - dr

Henryk Świebocki. Historię powstania obozu
koncentracyjnego, martyrologię więźniów i
bohaterskie czyny mieszkańców przypomniała
zgromadzonym Anna Papla - historyk i były
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzesz-
czach.

- Dziś zastanawiamy się, jak spłacić dług,
jak podziękować za niejedno uratowane życie,
za podtrzymywanie wiary w drugiego człowie-
ka, za ciche niewypowiedziane bohaterstwo -
mówiła dyrektor SP 1 Violetta Chechelska. -
Czy można zwykłym słowem dziękuję wyrazić
całą wdzięczność za pomoc niesioną z naraże-
niem własnego życia? Chylimy czoła przed
wszystkimi Ludźmi Dobrej Woli, składamy wy-
razy hołdu i uznania za postawy, w których
zawiera się cała prawda o miłości bliźniego
i umiłowaniu ojczyzny.

W geście podzięki wszyscy obecni na uro-
czystości Ludzie Dobrej Woli, będący jedno-
cześnie w przeszłości uczniami Jedynki, zostali
obdarowani jubileuszowym medalem okolicz-
nościowym. Niezwykle wzruszającym momen-
tem był apel poległych odbywający się przy
dźwiękach werbli oraz złożenie wiązanek kwia-
tów pod tablicą upamiętniającą śmierć więź-
niarek KL Auschwitz. To niecodzienne spotka-
nie pokoleń stało się dla obecnych na nim
uczniów prawdziwą lekcją historii i patrioty-
zmu, a wszystkim unaoczniło zapomnianą
prawdę, że „kto ratuje jedno życie - ratuje cały
świat”.

26 kwietnia w siedzibie Stowarzyszenia na
rzecz Gminy Brzeszcze „Brzost” została otwar-
ta wystawa połączona z wieczorem wspomnień

zatytułowana „Skrawki pamięci -
szkolnictwo w Brzeszczach w la-
tach 1857-1939”. Wystawa po-
wstała w oparciu o zapiski „Kroni-
ki Szkoły Ludowej” i materiały
dostarczone przez mieszkańców
Brzeszcz, którzy w odpowiedzi na
nasz apel udostępnili nam liczne
fotografie i dokumenty. Dzięki
temu, możliwe stało się ukazanie
rozwoju szkoły zarówno pod
względem materialnym (kolejne
siedziby), jak i organizacyjnym w
wymienianym okresie. Na wysta-
wę zaproszeni zostali najstarsi
mieszkańcy Brzeszcz - absolwenci
szkoły, dzieci i młodzież, przedsta-

wiciele władz gminnych.
Kolejna gminna impreza już 27 maja -

sprzed SP 1 ruszy ulicami Brzeszcz barwny ko-
rowód, który poprowadzi nas ścieżkami brzesz-
czańskiego szkolnictwa, pokazując miejsca
szczególne i niezwykłe, posiadające „genius
loci”, nad którymi unosi się opiekuńczy duch
przeszłości. Wieczorem w ogrodach plebań-
skich wystawiony zostanie obrazek pani Zdzi-
sławy Chowańcowej pt. „Brzeszczańskie szkol-
nictwo od jego zarania”.

JB

„...domy wasze niech staną się świąty-
nią narodowych obyczajów. Niechaj w nich
ta młodzież pod naszym okiem - wyknie sza-
nować pracę, nauki i cnotę.

A Wy waszymi dochody uświetniając
przodków pamięć i dzieła; pomnażajcie w
waszej krainie sztuki i umiejętności. Nauki i
umiejętności stają się użytecznymi, gdy w
praktyce do użytku publicznego są zastoso-
wane”.

„Ród ludzki” - Stanisław Staszic

Podczas wystawy w „Brzoście” uczniowie przypomnieliPodczas wystawy w „Brzoście” uczniowie przypomnieliPodczas wystawy w „Brzoście” uczniowie przypomnieliPodczas wystawy w „Brzoście” uczniowie przypomnieliPodczas wystawy w „Brzoście” uczniowie przypomnieli
sylwetki nauczycieli Jedynki z lat międzywojennych.sylwetki nauczycieli Jedynki z lat międzywojennych.sylwetki nauczycieli Jedynki z lat międzywojennych.sylwetki nauczycieli Jedynki z lat międzywojennych.sylwetki nauczycieli Jedynki z lat międzywojennych.

Dyrektor SP 1 Violetta Chechelska prezentujeDyrektor SP 1 Violetta Chechelska prezentujeDyrektor SP 1 Violetta Chechelska prezentujeDyrektor SP 1 Violetta Chechelska prezentujeDyrektor SP 1 Violetta Chechelska prezentuje
Kronikę Szkoły Ludowej z lat 1890-1947.Kronikę Szkoły Ludowej z lat 1890-1947.Kronikę Szkoły Ludowej z lat 1890-1947.Kronikę Szkoły Ludowej z lat 1890-1947.Kronikę Szkoły Ludowej z lat 1890-1947.
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Repertuar

W Ośrodku Kultury 18 kwietnia
odbył się wernisaż grafiki i rysunku Da-
miana Daszkiewicza i Rafała Saternusa.

Damian Daszkiewicz i Rafał Saternus
mieszkają w Oświęcimiu. Obaj są studen-
tami IV roku Uniwersytetu Śląskiego w

Katowicach na Wydziale Artystycznym w
Cieszynie o specjalizacji grafika warszta-
towa. Obaj zajmują się rysunkiem, foto-
grafią i malarstwem. Damian interesuje
się też grafiką, rzeźbą i projektowaniem

multimedialnym. Ich prace na przestrzeni
trzech ostatnich lat znalazły się na licznych wy-
stawach, m.in. w Cieszynie, Oświęcimiu i Kra-
kowie, a w kwietniu w Ośrodku Kultury Brzesz-
czach.

Damian Daszkiewicz w galerii zaprezento-
wał prace, które są wynikiem jego rozważań
na temat rozwoju cywilizacji i postępu tech-
nologii.

- Najpierw powstała rzeźba metaloplastycz-
na wykonana z części niesprawnych już urzą-
dzeń - mówi Damian Daszkiewicz. - To forma

zmechanizowanego stwora o bu-
dowie organicznej, wrak techniki.
Wizja, która istniała tylko w mojej
wyobraźni, stała się fragmentem
rzeczywistości. Chciałem zbudo-
wać własny świat, na podstawie
którego mogłem pogłębić swoje
przemyślenia nad życiem oraz
światem. Obiekt przestrzenny po-
służył mi jako inspiracja do stwo-
rzenia serii grafik oraz rysunków,
będących kontynuacją dalszego
dociekania. Dopełnieniem stała się
projekcja multimedialna stano-
wiąca dokumentację całej drogi.

Rafał Saternus opowiadał o
swych związkach z architekturą i

przyrodą. Na wystawie pokazał, jak dochodził
do rysunkowych przetworzeń plenerów. Ry-
sunkowe motywy kadruje w silnym zbliżeniu,
interesuje go jakość faktury, dotykalność
przedmiotu.                                                      EP

Rysunek
organiczny

Rafał Saternus i Damian Daszkiewicz (w środku)Rafał Saternus i Damian Daszkiewicz (w środku)Rafał Saternus i Damian Daszkiewicz (w środku)Rafał Saternus i Damian Daszkiewicz (w środku)Rafał Saternus i Damian Daszkiewicz (w środku)
- autorzy prac.- autorzy prac.- autorzy prac.- autorzy prac.- autorzy prac.

Działające przy Ośrodku Kultury gru-
py tańca nowoczesnego „Szalone mało-
laty A i B”, prowadzone przez instruktora
Jacka Kremera, w ostatnich miesiącach
odniosły spektakularne sukcesy.

W Olkuszu 30 marca podczas Między-
wojewódzkich Spotkań Tanecznych „Woj-
Tan 2007”, zaliczanych do największych
tego typu imprez w Polsce Południowej,
uczestniczyły oba zespoły. „Szalone Mało-
laty - A” (grupa starsza) zdobyły II miejsce.

21 kwietnia otrzymaliśmy wiadomość
o zakwalifikowaniu się „Szalonych Mało-
latów - A” do Międzynarodowego Festi-
walu Konin 2007, gdzie wystąpią w kon-
kursie finałowym w dniach 12-17
czerwca.

Podczas II Ogólnopolskiego Integra-
cyjnego Festiwalu Piosenki i Tańca „Chrza-
nowska Lokomotywa Artystyczna” pod
honorowym patronatem Anny Dymnej,
„Szalone Małolaty - A” zdobyły III miejsce
w swojej kategorii wiekowej (11-15 lat),
a „Szalone Małolaty - B”, czyli grupa młod-
sza, także uplasowały się na pozycji III w
kategorii wiekowej od 7 do 10 lat.

Uczestnicząc w marcowych eliminacjach do
XX Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i
Tanecznych „Talenty Małopolski” pod patrona-
tem „Piwnicy Pod Baranami”, oba nasze zespoły
otrzymały „bilet” do finału. Niedziela 22 kwiet-
nia, dzień Koncertu Finałowego, okazała się na-
stępnym dniem zwycięskich miejsc dla zespołów
z Brzeszcz. Tego właśnie dnia Oświęcimskie Cen-
trum Kultury gościło ponad 1000 uczestników
różnorodnych grup tanecznych. W tej grupie zna-
lazły się również „Szalone Małolaty A i B”. Wszy-
scy uczestnicy finału (z powiatów: krakowskiego
ziemskiego, krakowskiego grodzkiego, wadowic-
kiego, nowotarskiego, miechowskiego, suskie-
go, chrzanowskiego, olkuskiego i oświęcimskie-
go) zakwalifikowani zostali podczas wcze-
śniejszych eliminacji powiatowych. Po obejrze-
niu prezentacji 80 zespołów jury w składzie: Bar-
bara de Lehenstein-Brońka - choreograf, Anna
Gryszun - choreograf, Grzegorz Gargula - chore-
ograf, sędzia tańców towarzyskich, Andrzej Broń-
ka - muzyk, Roman Michalik - muzyk, Krzysztof
Janusz - muzyk, ustaliło werdykt. W kategorii Di-
sco - I miejsce zajął zespół „Szalone Małolaty - B”,
II miejsce - zespół „Szalone Małolaty - A”.

Serdecznie gratulujemy wszystkim tance-
rzom oraz prowadzącemu zespoły Jackowi Kre-
merowi!

A. Kozak

Pasmo sukcesów

•27-29.04.2007
godz. 17.00 WPUSZCZONY W KANAŁ (USA, b.o)
godz. 19.00 APOKALIPTO (USA, 15)
•30.04.2007 nieczynne
•01-03.05.2007
godz. 18.00 WPUSZCZONY W KANAŁ
godz. 20.00 APOKALIPTO
•04-06.05.2007
godz. 17.00 WPUSZCZONY W KANAŁ
godz. 18.30 ŚWIADEK KORONNY (Polska, 15)
godz. 20.15 WIELKA CISZA (Francja)
•07.05.2007 nieczynne
•08-09.05.2007
godz. 18.00 WPUSZCZONY W KANAŁ
godz. 19.30 WIELKA CISZA
•10.05.2007
godz. 20.00 WIELKA CISZA
•11-13.05.2007
godz. 18.00 MISS POTTER (W. Brytania, 15)
godz. 20.00 KTOŚ CAŁKIEM OBCY (USA, 15)
•14.05.2007 nieczynne
•15-17.05.2007
godz. 18.00 KTOŚ CAŁKIEM OBCY
godz. 20.00 MISS POTTER
•18.05.2007
godz. 17.00 SPOSÓB NA REKINA
godz. 19.00 SCOOP - GORĄCY TEMAT (W. Bryta-
nia, 15)
•19.05.2007
godz. 17.00 FESTIWAL FILMÓW PODRÓŻNICZYCH
•20.05.2007
godz. 17.00 SPOSÓB NA REKINA
godz. 19.00 SCOOP - GORĄCY TEMAT (W. Bryta-
nia, 15)
•21.05.2007 nieczynne
•22-24.05.2007
godz. 18.00 SPOSÓB NA REKINA
godz. 20.00 SCOOP - GORĄCY TEMAT
•25-27.05.2007
godz. 18.00 LABIRYNT FAUNA (Meksyk, USA, 15)
godz. 20.00 WAKACJE JASIA FASOLI
(W. Brytania, 15)
•28.05.2007 nieczynne
•29.05.2007
godz. 20.00 WAKACJE JASIA FASOLI
•30-31.05.2007
godz. 18.00 WAKACJE JASIA FASOLI
godz. 20.00 LABIRYNT FAUNA
•01.06.2007
godz. 17.00 DZIEŃ DZIECKA – MYSIA KRAINA
czerwiec: PIRACI, PIRACI, PIRACI, PIRACI, PIRACI,
PIRACI, PIRACI!

INFORMACJE
Majówka w kinie Wisła - długi weekend tanich
biletów
WPUSZCZONY W KANAŁ - 8 zł
APOKALIPTO - 8 zł
ŚWIADEK KORONNY - 8 zł
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Kalendarium
przedsięwzięć
w maju

Programy
Domów Ludowych
i świetlic OK

Jawiszowice
17.05 „Suplementy i ich działanie”- prelekcja
zdrowotna (18.00).
23.05 Wycieczka do Pisarzowic na „Święto
kwitnącej azalii”(16.00).
24.05 „Majówka w Zasolu” - spotkanie mię-
dzyplacówkowe; gry i zabawy na świeżym po-
wietrzu (16.00).
31.05 Dzień Dziecka - zapraszamy dzieci do wspól-
nej zabawy; szczegóły na plakatach (12.30).

Wilczkowice
02.05 „ Śladami bohaterów książek dla dzie-
ci”- konkurs literacki dla dzieci i młodzieży
(15.00).
15.05 Zajęcia plastyczne - robimy upominki
dla naszych Mam (16.00).
18.05 „Dzień Europy”- turniej wiedzy o Unii
Europejskiej dla uczniów gimnazjum , wyjście
(15.30) do DL w Skidziniu (16.00).
19.05 „Majówka” - mecz piłki nożnej uczniów
szkoły podstawowej, gry, zabawy, pieczenie
kiełbasek; zapraszamy kolegów ze Skidzinia
(15.00).
22.05 „Święto kwitnącej azalii” - wyjazd do
Pisarzowic (15.00).

Skidziń
02.05 „ Śladami bohaterów książek dla dzie-
ci” - konkurs literacki dla dzieci i młodzieży,
wyjście (15.00) do DL Wilczkowice (14.30).
10.05 Spotkanie biblioteczne dla dzieci przed-
szkolnych (10.00).
18.05 „Dzień Europy”- turniej wiedzy o Unii
Europejskiej dla uczniów gimnazjum (16.00).
19.05 „Majówka” - mecz piłki nożnej uczniów
szkoły podstawowej, gry, zabawy, pieczenie
kiełbasek (15.00).
23.05 „Święto kwitnącej azalii” - wyjazd do
Pisarzowic.
28.05  „Sobótki”- tradycyjne spotkanie przy
ognisku, festyn.

os. Szymanowskiego
09.05 Bukiety z polnych kwiatów (16.00).
11.05 Wycieczka rowerowa do stadniny koni
na Nazieleńcach (15.00).
19-20. 05 Dzień Dziecka na os. Szymanow-
skiego - impreza plenerowa; zabawy, konkur-
sy, loteria z nagrodami.
22.05 Upominki dla Mam z okazji ich święta.
23.05 Wyjazd do Pisarzowic na „Święto kwit-
nącej azalii”- zapisy i szczegóły w świetlicy.
24.05 „Majówka w Zasolu”- spotkanie między-
placówkowe; zabawy na świeżym powietrzu.
W każdy wtorek o godz. 11.00 spotkanie w
kółku teatralnym.
W każdy czwartek o godz. 16.00 spotkanie z

muzyką, zajęcia przy akompaniamencie akor-
deonu.
W każdą środę w godz. 14.00-16.00  spotkania
Klubu Seniora.
W dniach 25.05-08.06 świetlica nieczynna z
powodu urlopu pracownika.

Przecieszyn
02.05 Wycieczka w góry - Groń Jana Pawła II.
08.05 „Z plastyką na ty”- wiosenne bukiety.
16.05 Spotkanie Klubu Seniora.
18.05 „Świetlicowe DKF”-  film „Lot nad kukuł-
czym gniazdem” M. Formana.
22.05 Prasowanki na papierze.
01.06 Świetlicowy Dzień Dziecka.
Huragan Babski
10.05 „Z angielskim w pół godziny”.
17.05 Wycieczka rowerowa.
21.05 Wyjazd do Pisarzowic na „Święto kwitną-
cej azalii”.
26.05 „Dzień Matki” - spotkanie przy ognisku.
We wtorki zespół „Przecieszynianki” zaprasza
na próby (17.00).

os. Paderewskiego
9.05 Biblioteczne spotkanie z literaturą.
10.05 Zabawy na boiskach osiedlowych.
19.05 Majówka u kolegów DL Bór.
22.05 Święto azalii - wyjazd pań do Pisarzowic.
23.05 „Mamo dobrze że jesteś” - spotkanie
mam z okazji ich święta.

Zasole
07.05 Spotkanie w Klubie Seniora.
18.05 Rozgrywki sportowe na boisku, ognisko
i pieczone kiełbaski.
23.05 „Święto kwitnącej azalii” - wyjazd do ogro-
dów pana E. Pudełko do Pisarzowic; szczegóły
na plakatach.
24.05 „Dzień na sportowo” - gościmy kolegów
ze świetlicy os. Szymanowskiego i Jawiszowic.
We wtorki i czwartki (19.00) zapraszamy na
aerobik.
W każdy piątek spotkanie kółka teatralnego
oraz plastycznego.

Bór
17.05 Spotkanie z książką pt: „Super mama”
(11.30).
19.05 „Majówka” - spotkanie plenerowe dla
dzieci i młodzieży szkolnej (15.00).
22.05 Wyjazd na Święto Kwitnącej Azalii do Pi-
sarzowic (15.00).
25.05 Dzień Matki i Dzień Ojca - uroczyste spo-
tkanie (16.00).
30.05 „Spotkanie kobiet”(17.00).
Zajęcia plastyczne - soboty (15.00).
Zajęcia Zielonego Teatrzyka - czwartki (16.00).

•08 maja, godz. 9.00 (sala widowiskowa)
Podsumowanie projektu edukacyjno-ekologicznego.

09 maja, godz. 15.00-17.00 (sala widowiskowa)
Uroczyste obchody Dnia Unii Europejskiej. Organizatorzy: Stowarzy-
szenie Linqua z Brzeszcz we współpracy ze szkolnymi kołami Młodych
Europejczyków, Gminny Zarząd Edukacji, Ośrodek Kultury Brzeszcze.

•12 maja, godz. 10.00, Skidziń, ośrodek wypoczynkowy
Ośrodek Kultury w Brzeszczach zaprasza do udziału w ogólno-
polskiej akcji promującej zdrowy tryb życia POLSKA BIEGA.
Start: godz. 10.00. Uczestnicy: wszyscy bez wyjątku! Dystans: 3500 m.

•14 maja, godz. 9.00, Dolina Faracka
Organizatorzy: Stowarzyszenie Ekologiczne BIOS przy współudzia-
le Ośrodka Kultury oraz Agencji Komunalnej.

•16 i 23 maja, godz. 17.00
Spotkanie Klubu Nieprofesjonalnej Twórczości Literackiej Pióromani.

•17 maja, godz. 11.00 (sala widowiskowa)
Finał akcji organizowanych w ramach DNI ZIEMI. W programie: ogło-
szenie wyników i wręczenie nagród w konkursach: Żonkil - Kwiatek
Nadziei, Rzadkie Okazy Fauny i Flory Gminy Brzeszcze, Dolina Farac-
ka - konkurs fotograficzny z trasy rajdu VI Zlotu Młodych Ekologów,
Okiem Eko-Reportera - konkurs na film krótkometrażowy o tematy-
ce ekologiczno-przyrodniczej; prezentacje sceniczne: Eko-Piosenka,
„Romeo i Ziemia - Toksyczna Miłość” - spektakl teatralny w wyko-
naniu grupy teatralnej BEZ SCENY z Gimnazjum nr 1 w Bochni,
Okiem Eko-Reportera - prezentacja filmów amatorskich.

•19 maja, godz. 15.00 (boisko na os. Szymanowskiego)
Dzień Dziecka z Samorządami Osiedlowymi nr 3, 4, 7.

•27 maja (kościół pw. św. Urbana)
W programie: godz. 15.00 - barwny korowód ścieżkami brzesz-
czańskiego szkolnictwa, godz. 16.30 - nabożeństwo majowe, godz.
17.00 - msza św., godz. 17.30 - Pogodny Wieczór w Ogrodach
Plebańskich: OBRAZEK DAWNEJ SZKOŁY - prezentacja obrzędów i
tańca w wykonaniu zespołu regionalnego „Brzeszczanki”, godz.
18.00 - spektakl teatralny w wykonaniu mieszkańców Brzeszcz.

•28 maja, godz. 17.00 (sala widowiskowa)
II Gminne Forum Dyskusyjne Młodzież - Przyszłość - Integracja.
Uniwersytet Trzeciego Wieku - wykład.

•29 maja, godz. 16.00 (sala widowiskowa)
VII Brzeszczański Konkurs Poezji Śpiewanej.

•DZIECIAKI EKO-LOGICZNE

•DZIEŃ UNII EUROPEJSKIEJ

•BIEG WIOSNY

•VI ZLOT MŁODYCH EKOLOGÓW - DOLINA FARACKA

•LITERACKA MAJÓWKA

•DNI ZIEMI

•DZIEŃ DZIECKA

•MAJÓWKA

•MŁODZIEŻ - PRZYSZŁOŚĆ - INTEGRACJA

•CO W MEJ DUSZY GRA
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Sprzedaż konsumencka
Zasady zawierania umów sprzedaży z konsumentami zo-

stały uregulowane w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczegól-
nych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Ko-
deksu cywilnego, która weszła w życie 1 stycznia 2003 r.

Ustawa wprowadziła w miejsce rękojmi odpowiedzial-
ność sprzedawcy wobec kupującego, jeżeli towar konsump-
cyjny jest niezgodny z umową oraz wprowadziła zmiany w
kształcie umowy gwarancji.

Z odpowiedzialnością sprzedawcy mamy do czynienia,
gdy zakupiony towar konsumpcyjny okaże się niezgodny z
umową. Odpowiedzialność sprzedawcy dotyczy rzeczy za-
równo nowych, jak i używanych.

Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową
Kluczowym pojęciem dla określenia odpowiedzialności

sprzedawcy jest niezgodność towaru konsumpcyjnego z
umową. Chodzi tu nie tylko o usterki fizyczne rzeczy, ale
również o brak cech właściwych dla towaru tego rodzaju czy
brak właściwości, o których konsument był zapewniany.

W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości
towaru konsumpcyjnego (np. gdy wybieramy materiał, z któ-
rego ma być wykonane obicie zamawianej kanapy), zakłada
się, że jest on zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu
przez sprzedawcę opisowi lub ma cechy okazanej kupujące-
mu próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu określo-
nego przez kupującego przy zawarciu umowy, chyba że sprze-
dawca zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru.
W innych przypadkach zakłada się, że towar konsumpcyjny
jest zgodny z umową, jeżeli nadaje się do celu, do jakiego
tego rodzaju towar jest zwykle używany, oraz gdy jego właści-
wości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego
rodzaju.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność to-
waru z umową tylko wtedy, gdy niezgodność ta występowała w
chwili wydania towaru. Jednocześnie istnieje dla konsumenta
bardzo korzystne domniemanie prawne. W przypadku stwier-
dzenia niezgodności towaru przed upływem sześciu miesięcy
od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili
wydania towaru. W przypadku ujawnienia niezgodności w tym
terminie, to sprzedawca pod rygorem przegrania sprawy będzie
musiał wskazać, iż towar był zgodny z umową. Po upływie
sześciu miesięcy ciężar udowodnienia faktu niezgodności to-
waru z umową będzie spoczywał na konsumencie.

Uprawnienia kupującego
Jeśli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, ku-

pujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z
umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy,
chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają
nadmiernych kosztów (np. towar trzeba sprowadzić z odle-
głego kraju i koszty sprowadzenia byłyby wyższe niż jego
wartość). Prawo wyboru między naprawą a wymianą rzeczy
przysługuje konsumentowi i jest wiążące dla sprzedawcy.
Jeśli z powyższych przyczyn kupujący nie może żądać napra-
wy albo wymiany albo sprzedawca nie zdoła uczynić zadość
takiemu żądaniu w odpowiednim czasie (okres, w którym
sprzedawca ma towar naprawić albo wymienić, uzależniony
jest od rodzaju towaru oraz zakresu stwierdzonej niezgodno-
ści z umową) lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby
kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo doma-
gać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy

(zwrócić towar i żądać od sprzedawcy zwrotu zapłaconej
kwoty). Kupujący nie może od umowy odstąpić, jeśli niezgod-
ność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna (nie-
wielka rysa na stoliku).

Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żąda-
nie naprawy lub wymiany towaru nie ustosunkował się do
tego żądania w terminie 14 dni uważa się, że uznał je za
uzasadnione.

Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową
w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od
wydania tego towaru kupującemu. W razie wymiany towaru
termin ten liczy się od nowa. Gdy kupujemy towar używany,
sprzedawca może za naszą zgodą termin ten skrócić, jednak
nie poniżej roku. Podstawowym warunkiem dochodzenia od-
powiedzialności jest zawiadomienie sprzedawcy o stwierdze-
niu takiej niezgodności w terminie dwóch miesięcy. Niedo-
pełnienie tego wymogu powoduje utratę uprawnień
konsumenta.

Dodatkowo ustawa stwierdza, że upływ powyższych ter-
minów nie wyłącza wykonania uprawnień wynikających z
niezgodności towaru z umową, jeżeli sprzedawca w chwili
zawarcia umowy wiedział o niezgodności i nie zwrócił na to
uwagi kupującego.

Sprzedawca nie może wyłączyć lub ograniczyć swojej
odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru z umową w
drodze umowy zawartej przed zawiadomieniem sprzedawcy o
niezgodności towaru z umową. W szczególności nie można
tego dokonać przez oświadczenie kupującego, że wie o wszel-
kich niezgodnościach towaru z umową, lub przez wybór pra-
wa obcego. Nie będą więc dla konsumenta wiążące np.
tabliczki z napisem „Po odejściu od kasy reklamacji nie
uwzględnia się”.

Wybór pomiędzy gwarancją a niezgodnością z umową
W przypadku ujawnienia usterki w nabytym po 1 stycznia

2003 r. towarze, na który udzielono gwarancji, konsumentowi
przysługuje prawo wyboru rodzaju odpowiedzialności za wady
towaru, w ramach którego będzie dochodził swoich roszczeń.
Są to: gwarancja oraz nowa instytucja – niezgodność towaru
z umową.

Gwarancja stanowi oświadczenie gwaranta (na przykład
sprzedawcy, producenta), zamieszczone we wręczanym w
chwili sprzedaży towaru dokumencie gwarancyjnym lub re-
klamie. Określa ono obowiązki gwaranta i uprawnienia kupu-
jącego w przypadku, gdy właściwość sprzedanego towaru
nie odpowiada właściwości wskazanej konsumentowi w tym
oświadczeniu. Sprzedawca udziela konsumentowi gwarancji
bez odrębnej opłaty. Ponadto dokument gwarancyjny powi-
nien zawierać: wskazanie zakresu terytorialnego i czasowego
gwarancji, adres gwaranta i osoby przyjmującej gwarancję
oraz treść gwarancji (są to wymagania obowiązkowe).

Alternatywność wyboru pomiędzy gwarancją a niezgodno-
ścią towaru z umową istnieje przez cały okres trwania ochrony.
Dokonany przez kupującego wybór uprawnienia na mocy gwa-
rancji lub niezgodności z umową przesądza o zastosowaniu
odpowiedniego trybu postępowania. Jednak nie definitywnie, a
tylko w odniesieniu do konkretnej wady, której wybrane upraw-
nienie dotyczy. W przypadku bowiem ujawnienia się kolejnej
wady, kupujący będzie mógł skorzystać z innego uprawnienia
wynikającego z innego rodzaju odpowiedzialności.

Nawiązując do treści listu czytelniczki, pragnę wy-
jaśnić:

W przypadku gdy konsumentka zauważyła wadę kurtki
(niezgodność towaru z umową) mogła żądać doprowadzenia
towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną napra-

wę albo wymianę na nowy. Wybór między naprawą a wy-
mianą przysługiwał konsumentce i winien być wiążący dla
sprzedawcy. Reklamacja powinna być sporządzona na pi-
śmie. W piśmie reklamacyjnym należy wyraźnie podać datę
zgłoszenia, swoje dane oraz dane sprzedawcy, określić to-
war, opisać na czym polega niezgodność, a także żądanie
kupującego (czy wybieramy naprawę czy wymianę towaru).

Jeśli sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji w
terminie 14 dni uważa się, że uznał ją za uzasadnioną i winien
ją spełnić.

Jeśli sprzedawca nie wywiąże się z żądania albo koszty
naprawy lub wymiany są zbyt wysokie - kupujący może żądać
od sprzedawcy obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy. Sprze-
dawcy uważają, że towar niezgodny z umową może być na-
prawiany nieograniczoną liczbę razy. Wówczas należy złożyć
na piśmie oświadczenie, że naprawy są bezskuteczne i od-
stąpić od umowy.

23 kwietnia gościem Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku była Iwona Zapart (na zdjęciu), pre-
zes Federacji Ochrony Konsumentów w Kato-
wicach. Gość przedstawił problematykę praw
konsumenta. Iwona Zapart odpowiadała też
na pytania mieszkańców, które dotyczyły kon-
kretnych spraw związanych z łamaniem praw
konsumenckich.

- Karta gwarancyjna towaru nie jest jedy-
nym sposobem na dochodzenie swoich praw -
uświadamiała zebranych Iwona Zapart. - Od
2003 r. konsument dysponuje znacznie moc-
niejszym orężem w walce z nieuczciwymi sprze-
dawcami - są nim zapisy ustawy o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej, które
dają możliwość żądania nieodpłatnej naprawy
towaru albo wymiany na nowy. Zachęcam też
do korzystania z pomocy Powiatowego Rzecz-
nika Konsumentów.

Iwona Zapart przyjechała do Brzeszcz na za-
proszenie Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarno-
ści Finansowej z Brzeszcz oraz Ośrodka Kultury.

                                                                 jack

W odpowiedzi na list czytelniczki opublikowa-
ny w marcowych Odgłosach Brzeszcz, Powiatowy
Rzecznik Konsumentów Alina Janik wyjaśnia:

•Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10, tel.
033 844 97 33. Dyżury: wtorki od 9.00 do
17.00, czwartki od 8.00 do 15.00.
•Ustawa o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie
Kodeksu cywilnego z dnia 22 lipca 2002 r.
(Dz. U. 141 poz. 1176).

Warto zapamiętać

Nasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematy
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Powiatowy Zespół nr 6
Szkół Zawodowych i Ogólno-
kształcących w Brzeszczach od
6 lutego 2006 realizuje, we
współpracy ze szkołą francuską
Lycée Agricole” Tricastin-Baron-
nies” z Saint Paul Trois Châte-
aux, projekt językowy „Historia
pomostem między kulturami”
w ramach programu Sokrates
Comenius.

W ramach realizacji projektu w
marcu doszło do wyjazdu 24-oso-
bowej grupy uczniów ze szkoły w
Brzeszczach do Saint Paul Trois
Châteaux w regionie Rhône-Alpes.
Polscy uczniowie spędzili tam dwa
tygodnie, ucząc się języka, zwycza-
jów, kultury i historii regionu.

Podczas podróży zobaczyli
piękne krajobrazy Czech, Austrii,
Włoch, a w dniach od 12 do 24
marca zobaczyli stare miasteczka,
wioski, zamki, kościoły i miejsca,
które rozwinęły ich wiedzę o fran-
cuskim dziedzictwie kulturowym.

Podczas 12-dniowego poby-
tu we Francji zwiedzili miasto St.
Paul Trois Châteaux, byli w miej-
scowym muzeum, gdzie po raz
pierwszy pisali na papirusie. W
czasie wycieczki po płaskowyżu St.
Juste zobaczyli stare kamienioło-
my, jaskinie oraz domy z kaplicą
wyżłobioną w skałach, zwiedzili
La Garde Adhemar, Grignan, Avi-
gnon i Romans. W La Garde Ad-
hemar zrobili zdjęcia, które po-
służyły im do realizacji zadania
„Approche du Paysage”. Zoba-
czyli też Pałac Papieski i słynny
most w Avignon.

Uczestniczyli w bardzo intere-
sującej lekcji historii w mieście
Romans, gdzie zwiedzali Mu-
zeum Ruchu Oporu, mogli porów-
nać naszą historię z historią Fran-
cji z okresu drugiej wojny świa-
towej. Brali udział w spotkaniu z
weteranami.

Mieli także okazję brać udział
w lekcjach i zajęciach warsztato-
wych o charakterze badawczym i
wychowawczym we francuskiej
szkole. Zajęcia te pozwoliły nie tyl-
ko na tworzenie więzi z młodymi
Francuzami i dostrzeżenie podo-
bieństw, ale również na zauwa-

żenie pewnych różnic między na-
szymi kulturami i historią, co nie
przeszkadzało im na stwierdzenie,
że są oni wszyscy obywatelami
Unii Europejskiej. Polskim
uczniom łatwiej było znaleźć róż-
nice i podobieństwa, gdyż ucznio-
wie francuscy nie znają jeszcze
Polski. Będą mieć okazję poznać
nasz kraj w czasie ich wizyty u nas
w maju bieżącego roku.

Odpowiedzialni za realizację
tego projektu są przede wszyst-
kim wicedyrektor szkoły polskiej
Anna Kasprzyk-Hałat, dyrektor
szkoły francuskiej Hervé De Lansa-
lut oraz koordynatorki projektu:
Agata Grabiarz-Bąk i Nadine Bru-
nel. Dyrektor Anna Kasprzyk-Ha-
łat wspólnie z nauczucielką Agatą
Grabiarz-Bąk opracowały projekt i
są zaangażowane w jego realiza-
cję od dnia rejestracji przez Agen-
cję Narodową Fundacji Rozwoju
Systemu Edukacji Programu So-
krates Comenius w Warszawie.

Projekt językowy realizowany
przez szkołę w Brzeszczach i Saint
Paul Trois Châteaux łączy dwa li-
cea, które znajdują się w bardzo
charakterystycznej przestrzeni re-
gionalnej, tworzonej przez zróż-
nicowaną, burzliwą, a jednak po-
dobną historię.

Polscy i francuscy uczniowie
starają się zrozumieć i pojąć to,
co tworzy ich tożsamość naro-
dową; uczą się odkrywać histo-
rię, łączyć czynniki ludzkie i kultu-
rowe, zapoznają się z językiem
partnerów. Działania edukacyjne
mają na celu zachęcenie młodzie-
ży do przyjmowanie postaw
obywatelskich, szacunku dla dzie-
dzictwa narodowego i europej-
skiego. Zróżnicowanie metod
edukacyjnych ma na celu zmianę
nauki pasywnej na aktywną oraz
rozwój logicznego myślenia i ko-
jarzenia faktów.

Polscy uczniowie i nauczycie-
le towarzyszący im w czasie tej wy-
cieczki (Józef Stolarczyk, Maria
Zaor, Katarzyna Madejczyk) za-
mierzają napisać specjalny raport
na temat ich pobytu w Saint Paul
Trois Châteaux, który będzie za-
wierał więcej szczegółów opisu-
jących Prowansję i jej mieszkań-
ców. Sprawozdanie to będzie
umieszczone na wspólnej polsko-
francuskiej szkolnej stronie inter-
netowej.

JB

16 kwietnia w Ośrodku Kultu-
ry w Brzeszczach odbyło się uro-
czyste rozstrzygnięcie III edycji
Powiatowego Konkursu „Orto-
graficzna Corrida”, w którym
wzięli udział uczniowie szkół pod-
stawowych klas IV-VI powiatu
oświęcimskiego.

Konkurs - orga-
nizowany jak co roku
przez doradcę meto-
dycznego języka pol-
skiego Renatę Jasie-
niak i nauczyciala
Beatę Herman - prze-
biegał w trzech eta-
pach: szkolnym,
gminnym i powiato-
wym. W tym ostatnim
uczestniczyło 30 szkół
podstawowych po-
wiatu oświęcimskie-
go. W ortograficz-
nych zmaganiach w sumie wzięło
udział 240 uczniów.

Do ścisłego finału konkursu za-
kwalifikowało się 30 uczniów z 14
szkół, spośród których wyłoniono
6 laureatów. Arcymistrzem ortogra-
fii została Kamila Kukla ze Szkoły

Podstawowej nr 1 w Brzeszczach.
Mistrzami ortografii zostały: Domi-
nika Radziun ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Chełmku, Paulina Jano-
wiak ze Szkoły Podstawowej nr 4 w
Oświęcimiu, Izabela Rychlewicz ze
Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzesz-
czach, Katarzyna Kajdas ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Brzeszczach,
Anna Lichota ze Szkoły Podstawo-
wej w Babicach.

Wszyscy finaliści otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy i upominki, a laureaci
cenne nagrody rzeczowe, których za-

kup ufundowali dyrektor MCDM,
ODN Oświęcim, Teresa Szakiel, dyrek-
tor Gminnego Zarządu Edukacji w
Brzeszczach Bożena Sobocińska, wy-
dawnictwo „Pascal”, Wydawnic-
two Szkolne i Pedagogiczne.

                                            jack

Ortograficzna
Corrida

W Szkole Podstawowej nr 2 w
Brzeszczach 18 i 19 kwietnia spo-
tkali się uczniowie klas trzecich i
szóstych szkół podstawowych po-
wiatu oświęcimskiego, którzy ry-
walizowali o miano „Asa z 3 klasy”
i „Asa z 6 klasy”.

46 uczniów klas szóstych z 23
szkół wykazało się dużą wiedzą i
umiejętnościami w rozwiązywaniu
interdyscyplinarnego testu „W ma-
gicznym świecie bajki”.

Tytuł „Asa” ex-equo zdobyli Ka-
tarzyna Kajdas z SP 2 w Brzeszczach i
Marlena Kubas z SP w Brzezince, a
„Vice-Asa” Agnieszka Pluta z SP 9 w
Oświęcimiu. Wyróżniono też prace
Anny Lewickiej z SP w Zatorze i Ada-
ma Goryczki z SP 4 w Oświęcimiu.

Test opracowały nauczycielki z SP
2 Brzeszcze: Ewa Płużek, Jolanta Bo-
rowicz, Anna Forycka, Jolanta Gór-

Asy ósmy raz
z rzędu

Wsród nagrodzonych nie brakowało uczniówWsród nagrodzonych nie brakowało uczniówWsród nagrodzonych nie brakowało uczniówWsród nagrodzonych nie brakowało uczniówWsród nagrodzonych nie brakowało uczniów
brzeszczańskich szkół.brzeszczańskich szkół.brzeszczańskich szkół.brzeszczańskich szkół.brzeszczańskich szkół.

ka, Jolanta Grunwald, Magdalena
Myśliwiec i Alicja Tomulik.

O miano najlepszego trzeciokla-
sisty rywalizowało 67 uczniów. Spo-
śród nich wyłoniono pięciu „Asów”.

Są to Maciej Cisiński, Karolina Dra-
bińska i Anna Konior z SP 2 w Kę-
tach, Aleksander Michalec z Zespo-
łu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych
w Piotrowicach, Jarosław Nowak z
SP w Głębowicach.

Inicjatorami konkursu „Asy z
trzeciej klasy” są nauczycielki z SP 2
Brzeszcze: Urszula Bandoła, Krysty-
na Wrona, Magdalena Krzempek,
Teresa Paszek oraz Gminny Zarząd
Edukacji w Brzeszczach i ODN w
Oświęcimiu.                                             EP

Z wizytą
we Francji

Nasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematy
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„Będą walczyć o ośrodek”, „Ba-
talia o przychodnię” - prasowe tytuły
godne relacji z pól bitewnych. A
wszystko to efekt desperacji miesz-
kańców Zasola zaniepokojonych re-
dukowaniem obsady lekarskiej w
tamtejszym Wiejskim Ośrodku Zdro-
wia, dzierżawionym od gminy przez
NZOZ „Vita”.

8 marca bieżącego roku uczest-
nicząc w posiedzeniu Komisji Zdro-
wia i Spraw Społecznych z udziałem
dyrektora „Vity” - Marka Szczepan-
ka, byłem świadkiem bezowocnej,
bardzo ostrej wymiany zdań pomię-
dzy dyrektorem właśnie, a radną
Anną Rusin, na temat funkcjonowa-
nia ośrodka zdrowia w Zasolu. Po-
nieważ z wypowiedzi bardzo wyraź-
nie wynikało, że „Vita” nie jest
zainteresowana poszerzaniem ofer-
ty w placówce i nadal obsada lekar-
ska ma tam być symboliczna, zgłosi-
łem w trakcie dyskusji wniosek, by
burmistrz przygotowała ofertę dzier-
żawy lub sprzedaży WOZ, myśląc o
ofercie dla innego podmiotu me-
dycznego, co zresztą, aby nie było
żadnych wątpliwości, w następnym
swym zdaniu podkreśliłem. Tymcza-
sem członkowie Komisji podczas
głosowań nad wnioskami z powo-
dów, które pozostaną ich słodką ta-
jemnicą, już pod moją nieobecność
(musiałem niestety posiedzenie ko-
misji wcześniej opuścić) głosowali
ww. wniosek bez określenia jego
celu! Szczegół! Tak więc głosowano
zapis, który ma tyle wspólnego z in-
tencjami mego wniosku, ile mają
wspólnego ze sobą słowa „kukury-
dza” i „kukuryku”. Ale lawina ruszy-
ła. Pozwoliło to „życzliwym” mi oso-
bom puścić w gminę wieść, iż
Krzysiek Bielenin ze Skidzinia chce
sprzedać budynek ośrodka zdrowia
w Zasolu … pewnie w najlepszym
razie na hurtownię obuwia… ośro-
dek zdrowia zostanie zniszczony,
dzieci ze szkoły i przedszkola prze-
pędzone do Skidzinia, zaś zamiesz-
kujący w tym obiekcie najpewniej
wyrzuceni na bruk. Apokalipsa.

   Brawo! Autorom tych wizji gra-
tuluję wyobraźni. Szkoda jednak, że
nie starcza im jej, aby przedstawić
mieszkańcom tak Zasola, jak i całej
gminy, jaką inną drogą należy pójść,
by obiekt ośrodka stał się na powrót
placówką ochrony zdrowia z praw-
dziwego zdarzenia - nie pozostawał
zaś nadal jedynie jej namiastką. Jeżeli
moja propozycja, jak twierdzą, jest
nader radykalna i nieodpowiedzial-

na, to z zapartym tchem oczekuję na
propozycje sensowniejszych rozwią-
zań. Rozumiem odczucia i obawy
mieszkańców, ale nie sądzę, by do-
brym rozwiązaniem było kunktator-
stwo i dalsze przymuszanie dyrekto-
ra „Vity” do zapewniania obsady i
świadczenia usług tam, gdzie on tego
robić nie chce. Z bardziej czy mniej
zasadnych powodów, ale nie chce!
Czy jest racjonalnym działaniem
przymuszanie lekarza do diagnozo-
wania pacjentów?

Pomysły idące w kierunku wy-
powiedzenia „Vicie” umowy dzier-
żawy wszystkich trzech przychodni
lub znaczącego podniesienia staw-
ki czynszu (chociaż to akurat nego-
cjować należy) są raczej obliczone
na skomplikowanie życia i dokucze-
nie dyrektorowi, niż na efektywne
rozwiązanie istniejącego problemu.
Nie sądzę, aby „wieszanie psów” na
kontrowersyjnej osobie było zaję-
ciem twórczym. Bo problem jest bar-
dziej pochodną podłej kondycji pu-
blicznej służby zdrowia i realiów
wynegocjowanego przez NZOZ kon-
traktu na usługi  medyczne, niż wyni-
kiem rzekomej szczególnej niechęci
dyrektora Szczepanka do Zasola.
Jego kalkulacja - jak sądzę - jest pro-
sta: z dwojga złego lepiej „mieć na
głowie” kilkuset zasolan niż pozo-
stałe dwadzieścia tysięcy mieszkań-
ców gminy.

Formułując i upubliczniając ofer-
tę możliwości przejęcia Wiejskiego
Ośrodka Zdrowia praktycznie niczym
nie ryzykujemy, a w razie jej powo-
dzenia możemy znacząco wzboga-
cić lokalny rynek usług medycznych.
Nie przekonują mnie argumenty
twierdzących, że położona na pery-
feriach placówka nie będzie w sta-
nie podołać konkurencji. Ośrodek
jest położony w terenie o łatwym
dostępie komunikacyjnym, poten-
cjalni pacjenci trafią w to miejsce bez
problemu - nie tylko z naszej gminy.

Aby tak się jednak stało, obiekt
musi zmienić swe oblicze - musi ożyć.
Póki co, nadal będę konsekwentnie
twierdził, że ratunkiem dla ośrodka
w Zasolu może być objęcie go przez
konkurencyjny zespół lekarzy, któ-
rzy zwiążą z nim również swe wła-
sne losy i będą się z nim identyfiko-
wać. Tak, wiem, chociażby z uwagi
na fakt olbrzymiej emigracji kadry
medycznej nie jest to zadanie łatwe.
Ale próbować warto.

Krzysztof Bielenin
znadsoly.home.pl

Szlachetne zdrowie … ale się porobiło!

Nasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematy

Brzeszcze w obiektywie Gazety Górniczej

Zdjęcia ze zbiorów Bolesława Skalskiego. Obecnie znajdują się

w archiwum Stowarzyszenia „Brzost”.

Był piękny słoneczny ranek. W prawdziwie wiosennej szacie, wśród
bieli i czerwieni flag witali mieszkańcy Brzeszcz i okolicy 1-majowe
święto - czytamy w Gazecie Górniczej z maja 1977 r. - Jak zawsze tak i
tym razem towarzyszył temu świętu nastrój głębokiej refleksji nad
dokonaniami minionego roku, wspólne przeżywanie sukcesów kraju.

Po wysłuchaniu przemówienia I sekretarza Komitetu Miejsko-Gmin-
nego PZPR Stanisława Tomaszka, licznie zebrani mieszkańcy Brzeszcz i
okolicznych gmin wysłuchali przemówienia (radiowego - wyj. red.) 1-
majowego wygłoszonego przez I sekretarza Komitetu Centralnego
PZPR Edwarda Gierka.

W pogodnym i radosnym nastroju przy dźwiękach orkiestry kopal-
ni „Brzeszcze” pochód 1-majowy wyrusza na stadion, gdzie przed
trybuną honorową przedefilowali wszyscy uczestnicy pochodu.

Pochody pierwszomajowe zawsze kończyły się na stadionie KS Górnik,Pochody pierwszomajowe zawsze kończyły się na stadionie KS Górnik,Pochody pierwszomajowe zawsze kończyły się na stadionie KS Górnik,Pochody pierwszomajowe zawsze kończyły się na stadionie KS Górnik,Pochody pierwszomajowe zawsze kończyły się na stadionie KS Górnik,
gdzie na mieszkańców czekali partyjni oficjele.gdzie na mieszkańców czekali partyjni oficjele.gdzie na mieszkańców czekali partyjni oficjele.gdzie na mieszkańców czekali partyjni oficjele.gdzie na mieszkańców czekali partyjni oficjele.

Sportowcy KS Górnik Brzeszcze w pochodzie pierwszomajowym.Sportowcy KS Górnik Brzeszcze w pochodzie pierwszomajowym.Sportowcy KS Górnik Brzeszcze w pochodzie pierwszomajowym.Sportowcy KS Górnik Brzeszcze w pochodzie pierwszomajowym.Sportowcy KS Górnik Brzeszcze w pochodzie pierwszomajowym.

Nieodłącznym elementem pochodów oprócz flag państwowych byłyNieodłącznym elementem pochodów oprócz flag państwowych byłyNieodłącznym elementem pochodów oprócz flag państwowych byłyNieodłącznym elementem pochodów oprócz flag państwowych byłyNieodłącznym elementem pochodów oprócz flag państwowych były
sztandary z hasłami propagandowymi.sztandary z hasłami propagandowymi.sztandary z hasłami propagandowymi.sztandary z hasłami propagandowymi.sztandary z hasłami propagandowymi.
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... jak Filip z konopi

Felieton

Serdeczne podziękowania składam
wszystkim, którzy uczestniczyli

w pogrzebie mojej Mamy
śp. Bronisławy  Budniak,

za zamówione msze św., złożone
wieńce, kwiaty oraz kondolencje.
Szczególnie serdecznie dziękuję

p. Marii Jaroszowej, p. Grażynie Kras
oraz p. Januszowi Bassara za pomoc

w trudnych chwilach oraz okazaną
życzliwość.

Córka Teresa Bogoniowska.

W tygodniu, codziennie od godz. 16.00
do 20.00 młodzież spotyka się w nowo po-
wstałym klubie „Piwnica Free Culture” przy
Ośrodku Kultury, by rozmawiać, słuchać muzy-
ki, grać, oglądać ciekawe filmy, czyli w jakiś
aktywny sposób zagospodarować wolny czas.
Powoli rodzą się stałe spotkania tematyczne,
jak sekcja dyskusyjna, wieczorki filmowe, RPG.
Przy okazji młodzi ludzie mogą uczestniczyć w
wydarzeniach, które organizuje OK Brzeszcze.
W kwietniu klubowicze udali się na wernisaż
wystawy „Mechaniczny - Organiczny”. Zago-
ścili również na wykładzie „Prawa konsumen-
ta” zorganizowanym w ramach Uniwersytetu
III Wieku. Tematyka wykładu okazała się tra-
fiona, pozwoliła młodzieży na zapoznanie się
z problematyką reklamacji zakupionych towa-
rów i z prawem regulującym te zagadnienia.

Pojawiają się ciekawe pomysły na organi-
zację różnych imprez, należy więc teraz tylko
czekać na ich realizację i mieć nadzieję, że mło-
dym ludziom uda się pokonać wszystkie trud-
ności, opory i pozyskać nowych, aktywnych
ludzi do współpracy!

p.j.

Wieści z Piwnicy
Dyżury aptek w maju

ARNIKA ul. Słowackiego 4
11.05 - 18.05

CENTRUM ul. Ofiar Oświęcimia 34
04.05 - 11.05
01.06 - 08.06

SIGMA ul. Piłsudskiego 13a
18.05 - 25.05

SYNAPSA ul. Łokietka 39
25.05 - 01.06

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

Będziemy do spółki z Ukrainą organizować
mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Jeszcze nie
opadła na stół kartka z napisem Poland, a już
odezwały się głosy sceptyków. Nie uda się, nie
zdążymy, już jesteśmy w niedoczasie, i tak dalej,
i tym podobnie.

Na temat zaradności moich rodaków mam
od dawna określone zdanie, ani my głupsi, ani
mniej pracowici. Ba, gdyby koła historii poto-
czyły się inaczej, zapewne dziś zastanawiałbym
się, nad którym morzem spędzić urlop nie wy-
jeżdżając z kraju. Problem tylko w warunkach,
które pozwolą lub nie rozwinąć nam skrzydła.
Podstawą jest prawo, jasne i przejrzyste, które
pozwoli szybko i sprawnie nadrabiać zaległości
w budowie dróg, infrastruktury komunalnej, te-
letechnicznej, bazy hotelowej, bez oglądania się
na sarmackie weto, przy jednoczesnym posza-
nowaniu świętego prawa własności. O tym, że
łatwo nie będzie niech świadczy przykład z na-
szego gminnego podwórka. Uchwalony z pół-
rocznym wyprzedzeniem regulamin utrzymania
porządku i czystości w gminie Brzeszcze miał
wejść w życie wraz z nowym rokiem. Uzasadnie-
nie jego wprowadzenia, pomijając wymóg usta-
wowy, było spójne i logiczne. Czas skończyć w
naszej gminie z nielegalnymi wysypiskami śmie-
ci, jak również ograniczyć znacznie groźniejsze
dla zdrowia, a nawet życia, zjawisko palenia tok-

sycznych opako-
wań w przydomo-
wych kotłowniach.
Dla mieszkańców
osiedli nowe prze-
pisy nie zmieniały prawie nic w kosztach i spo-
sobie wywozu śmieci z przyblokowych kubłów.
Znaczące zmiany wprowadzono jednak dla miesz-
kańców domów jednorodzinnych, i tu rozpoczę-
ła się, jak to określam, polityka sondażowa. Poli-
czyłem - dwie trzecie Rady Miejskiej, to mieszkańcy
domów z własnym piecem, efekt - wznowienie
prac nad regulaminem. W prasie rozpoczęły się
dywagacje nad celowością nowych rozwiązań, w
Internecie coraz to nowe odcinki telenoweli „bal-
lada o śmieciu”. Jednym słowem czuć było od-
dech elektoratu na plecach. Runęły podziały na
partie polityczne i kluby radnych, co prawda wy-
bory były niedawno, ale na wsi ludzie pamiętliwi.
Efekt burzliwych obrad sesji i komisji - dzikie wy-
sypiska nie znikną, podobnie jak dymek o podej-
rzanym kolorze i zapachu unoszący się z niejed-
nego komina w naszej gminie.

Piszę o nieszczęsnym regulaminie dlatego,
by pokazać, jak trudną sztuką jest stanowienie
prawa, nawet jeżeli jest to tylko prawo miejsco-
we. Jest to również kamyczek do ogródka w dys-
kusji, ile polityki i partii w samorządach, czy liczy
się program i efekt końcowy działania, czy za-
chowawczość i przedkładanie każdej decyzji na
stopień popularności.

Zdzisław Filip

Bez narażania!

19 maj 2007 - Dzień Dobrych Uczynków
Czy posiadasz w domu nieużywane lub niepotrzebne

przedmioty (za wyjątkiem żywności i odzieży), które nadal
spełniają swoją funkcję? Może chciałbyś je komuś oddać?
Jeśli tak, zapraszamy do pomocy przy organizacji Dnia
Dobrych Uczynków. Wszystkie ofiarowane przedmioty tra-
fią do nowych, potrzebujących właścicieli. Co więcej,
możesz sam znaleźć coś dla siebie! Dary przyjmowane
będą do 18 maja w Dziale Merytorycznym Ośrodka Kultury
w Brzeszczach. Więcej informacji pod numerem tel.: 032
21 11 490, 032 21 11 391

Informacja

Wokaliści z Brzeszcz Zdzisław Baguda i Jo-
anna Małysiak zostali laureatami trzeciej edycji
konkursu piosenki poetyckiej „Sentymenty”,
który zorganizowało Pszczyńskie Centrum Kul-
tury.

Zdzisław Baguda w kategorii soliści zajął
pierwsze miejsce, Joanna Małysiak otrzymała wy-
różnienie.

- Od dawna już podziwiamy talent naszych
wokalistów na lokalnych imprezach, ale nigdy nie
mieliśmy okazji usłyszeć, jak prezentują się na tle
innych wokalistów. Nie przypuszczaliśmy, że
sięgną po najwyższe laury - mówi Danuta Korciń-
ska, instruktor Ośrodka Kultury w Brzeszczach. -
Sukces w tym konkursie na pewno zachęci ich do
częstszych konfrontacji swoich zdolności w innych
konkursach. Pomijając już rywalizację, zachęcamy
do udziału w tych imprezach, bo niosą ze sobą
wiele sentymentu oraz lirycznego nastroju, który
na długo pozostaje we wnętrzu każdego z nas.

Wraz z Joanną Małysiak i Zdzisławem Bagudą
w konkursie uczestniczyła jeszcze jedna brzesz-
czanka Katarzyna Żak. Wszyscy trzej są uczniami
szkół średnich. Od pięciu lat współpracują z Ośrod-
kiem Kultury. Są członkami działającej przy OK
grupy teatralnej „Bez nazwy”, uczestniczą w kon-
kursach poezji śpiewanej i wieczorach autorskich.
Zdzisław Baguda w tym roku startował nawet w
eliminacjach TVP 3 Katowice do festiwalu „De-
biuty” w Opolu. Tym razem jury nie doceniło jego
talentu i niestety nie zobaczymy go podczas fina-
łowego koncertu w Opolu.

EP

Śpiewać potrafią
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•Eko groszek: cena od 305 zł/t
•Węgiel orzech: cena od 380 zł/t
•Miał: cena od 180 zł/t
•Mułoflot: cena od 130 zł/t

TANIO OPAŁ

tel. 605 242 066

Tani i szybki dowóz
Oferujemy również wywóz gruzu, popiołu i inne

NAPRAWA INSTALACJI I OŚWIETLENIA•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

Oferujemy:
•dla psów, kotów i
gryzoni: obroże i pre-
paraty insektobójcze,
szampony i przybory do czesania, karmy i odżywki, obroże, smycze i kagań-
ce, kosze i klatki, zabawki i wiele innych rzeczy, akwarystyka.
•dla gołębi: witaminy, dodatki mineralne, parafarmaceutyki, pasze.
Posiadamy również w naszej ofercie dodatki mineralno-witaminowe dla
zwierząt gospodarskich. Prowadzimy KOMIS z akcesoriami dla zwierząt.
NISKIE CENY!

Sklep czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 18.00;
w sobotę w godz. 9.00 - 12.00.

Sklep dla zwierząt „PSIA KOŚĆ”
ul. Drobniaka 32a (przy lecznicy dla zwierząt)
www.psiakosc.yoyo.pl
tel. 606 621 625

Uwaga! Przyjmę do pracy pracownika - budowlańca do
montażu kominków (wysokie zarobki).

Reklama
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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

MONTAŻ ANTEN RTV-SAT
CYFRA+, POLSAT
KONSERWACJA

CYFROWE TUNERY SATELITARNE
Nowe Budowy – INSTALACJE

Jan Nycz
tel. (033) 8107-022,

tel. kom. 0604-836-409

DOJAZD GRATIS

obok Mini-Maxu
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Nie przestają odnosić sukce-
sów brzeszczańscy lekkoatleci -
weterani. W marcu przywieźli me-
dale z Halowych Mistrzostw Polski
i Halowych Mistrzostw Europy.

Halowe Mistrzostwa Polski We-
teranów w Lekkoatletyce odbyły się
3 marca w Grudziądzu. Największy
sukces spośród lekkoatletów repre-
zentujących gminę Brzeszcze od-

niósł Piotr Perżyło, który zdobył zło-
ty medal w pchnięciu kulą, ustana-
wiając rekord Polski. Srebrny medal
w tej samej konkurencji, ale w swo-
jej kategorii wiekowej, zdobył Da-
riusz Merta. Kolejny medal - brązo-
wy - w biegu na 3 km wywalczył
Jacek Nitka. Krzysztof Badera w bie-
gu na tym samym dystansie zajął 4.
miejsce.

Na Mistrzostwa Europy do Hel-
sinek pojechało dwóch naszych
lekkoatletów - Dariusz Merta i Jó-
zef Lasik. W zawodach, które od-
były się w dniach 22-25 marca, star-
towali z dużym powodzeniem.
Józef Lasik wywalczył zloty medal
w trójskoku. W konkurencji skoku
w dal zajął czwarte miejsce. Dariusz
Merta wrócił z Helsinek z brązo-
wym medalem, wywalczonym w

rzucie dyskiem. Przy
okazji ustanowił nowy
rekord Polski wetera-
nów w tej konkurencji
(42,73 m).

Teraz brzeszczań-
scy weterani przygoto-
wują się do czerwco-
wych Mistrzostw Polski
w Poznaniu, gdzie ma
pojechać osiem osób.
Najważniejszą imprezą
sezonu będą Mistrzo-
stwa Świata Wetera-
nów w Lekkoatletyce,
które odbędą się od 4
do 15 września we

włoskim mieście Riccione.
Lekkoatleci dziękują sponso-

rom wyjazdów i przygotowań do
zawodów, którymi byli: dyrekcja
KWK „Brzeszcze”, SKOK Podbeski-
dzie, ZZ Kadra, NSZZ „Solidarność”,
Agencja Komunalna, Terenowa
Służba Ratownicza z Jawiszowic,
Autokomis Wątor&Hałat.

                                             jack

Lekkoatleci jak wino

Mieszkańcy Brzeszcz, 2 mar-
ca  w świetlicy na os. Szymanow-
skiego, rozegrali Turniej Tenisa
Stołowego w grze podwójnej.

Turniej odbywał się w dwóch
kategoriach wiekowych - do lat 16
i powyżej 16 lat. W grze wzięło
udział 12 par. Rywalizacja stała na
wysokim poziomie. Ostatecznie
zwycięzcami w grupie do lat 16
została para Artur Kowalski i To-
masz Tworek, drugie miejsce zaję-
li Łukasz Chorzewski i Mateusz

Najlepsi
w tenisa

Jedliński, trzecie zaś przypadło
Grzegorzowi Formasowi i Pawło-
wi Malcowi. W kategorii powyżej
16 lat zwyciężyli Jerzy Jarosz i Jan
Jurzak, drugie miejsce zajęli An-
drzej Broszkiewicz i Piotr Micha-
lik, a trzecie Andrzej Jakubowski i
Mirosław Krzanowski.

Każdy uczestnik turnieju otrzy-
mał pamiątkowy dyplom i upomi-
nek, a dla zwycięzców były jeszcze
medale.

Turniej zorganizowali: Samo-
rząd Osiedlowy nr 4 i nr 7 oraz
świetlica os. Szymanowskiego.
Zmagania zawodników sędziowali
Katarzyna Roszak i Czesław Żak.

OC

Dariusz Merta i Józef Lasik z medalamiDariusz Merta i Józef Lasik z medalamiDariusz Merta i Józef Lasik z medalamiDariusz Merta i Józef Lasik z medalamiDariusz Merta i Józef Lasik z medalami
Mistrzostw Europy Weteranów w LA.Mistrzostw Europy Weteranów w LA.Mistrzostw Europy Weteranów w LA.Mistrzostw Europy Weteranów w LA.Mistrzostw Europy Weteranów w LA.

Były widowiskowe walki,
mniej lub bardziej poważne ura-
zy oraz krew kilka razy pojawia-
jąca się na poobijanych twarzach
zawodników. Podczas Mistrzo-
stw Polski Seniorów Oyama Pol-
skiej Federacji Karate w Semi-
Knockdown i Full Contact Karate,
rozgrywanych 28 kwietnia w hali
sportowej w Brzeszczach, emo-
cji nie brakowało.

W zawodach wystartowało
110 zawodników: 80 w grupie
semi-knockdown oraz 30 w gru-
pie full contact karate. Szczegól-

nie walki w tej drugiej grupie,
gdzie zawodnicy walczą, zadając
ciosy pełną siłą, zrobiły wrażenie
na publiczności. Kilka z pojedyn-
ków zakończyło się przed czasem.

- Zawody okazały się dużym
sukcesem organizacyjnym - mówi
Rafał Czopek, prezes Klubu Oyama
Karate Brzeszcze. - Dwa lata temu,
kiedy również organizowaliśmy
mistrzostwa Polski, startowało 50
zawodników. Tym razem było ich
ponad 100 z całej Polski. Na suk-

cesy sportowe musimy jeszcze po-
czekać. Żeby dobrze wyszkolić za-
wodnika potrzeba od trzech do
pięciu lat treningów. Niestety je-
steśmy małym ośrodkiem i nasi
młodzi zawodnicy wyjeżdżają stu-
diować do dużych miast.

Dwaj zawodnicy reprezentują-
cy klub Oyama Karate Brzeszcze -
Paweł Anlauf i Łukasz Miklas, od-
padli w walkach eliminacyjnych w
grupie semi-knockdown. Z więk-
szym powodzeniem startowali
podopieczni Mariusza Pawlusa,
reprezentujący Oświęcimski Klub
Karate. Mistrzostwo Polski w semi-

knockdown w kat.
wagowej do 60 kg
wywalczyła 19-letnia
Daria Błachut. Kacper
Urbańczyk zajął 3.
miejsce w full contact
karate w kat. do 70
kg. To samo miejsce
wywalczył Tomasz Zię-
cik w kat. ciężkiej w
semi-knockdown. Po-
zostali karatecy: Bartło-
miej Łopata, Adrian

Ławeczko i Daniel Pach odpadli po
zaciętych walkach w eliminacjach.

- W mojej grupie ćwiczą mło-
dzi zawodnicy. W zawodach wal-
czyli z dużo bardziej doświadczo-
nymi karatekami, dlatego jestem
bardzo zadowolony z ich postawy
- ocenia Mariusz Pawlus.

Organizatorami zawodów byli:
Klub Oyama Karate Brzeszcze, Ośro-
dek Kultury Brzeszcze oraz Oyama
Polska Federacja Karate.

jack

Mocne ciosy karateków

W hali sportowej 31 marca ro-
zegrano pierwszą rundę Małopol-
skiej Ligi Trialu. Organizacją zawo-
dów zajęli się Aquila Stryszów i
Ośrodek Kultury Brzeszcze. Patro-
nat nad imprezą objęła burmistrz
Brzeszcz Teresa Jankowska.

Do rywalizacji przystąpiło 50 za-
wodników z całej Polski m.in. z Kra-
kowa, Poznania, Leszna, Warszawy.
Zawody rozegrano w sześciu kate-
goriach wiekowych. Organizatorzy
przygotowali sześć odcinków trasy
o różnym stopniu trudności.

W grupie wiekowej powyżej 16
lat wygrał Marek Bielówka (PKS
Dębnicki Kraków). W grupie wie-
kowej 14-16 lat zwyciężył Wojciech
Czerpak (Aquila Stryszów). W gru-

pie wiekowej 12-14 lat najlepszy był
Tomasz Hofman (Aquila Stryszów),
zaś w grupie  do 12 lat  Oskar Kacz-
marczyk (Aquila Stryszów). Wśród
dziewcząt zwyciężyła Sonia Klich
(Aquila Stryszów), a wśród dzieci do
lat 8 Szymon Futro z Nowego Tar-
gu, najmłodszy, zaledwie 6-letni
uczestnik zawodów.

                                              OC

Trialowcy rozpoczęli sezon
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Inauguracja rudny wiosennej oświę-
cimskiej A-klasy dla zespołów z naszej
gminy była bardzo udana. Skidziń wy-
grał w Oświęcimiu z Unią, a Jawiszo-
wice w Malcu ze Zgodą. Dlatego za-
skoczeniem były ich porażki w dwóch
następnych meczach. Bez zwycięstwa
po trzech kolejkach pozostawał nato-
miast LKS Przecieszyn.

Skidzinianie zwyciężyli w Oświęcimiu
- 2:1. Przez większość spotkania inicjaty-
wa należała do piłkarzy Unii, którzy już w
12. minucie spotkania objęli prowadze-
nie po błędzie bramkarza Skidzinia
Krzysztofa Borgosza. Ale od czego ski-
dzinianie mają w składzie Arkadiusza

Bartulę. Zawodnik z drugoligową prze-
szłością pokazał klasę dwa razy, zaska-
kując bramkarza gospodarzy strzałami z
rzutów wolnych. W 20. minucie trafił w
okienko z 25 metrów, wynik ustalił zaś w
75. minucie meczu. Bramkarz Unii - Ma-
rek Chowaniec nie poradził sobie z ato-
mowym uderzeniem z blisko 40 metrów.

W spotkaniu z Brzeziną Osiek, roz-
grywanym na własnym boisku, piłkarzy
ze Skidzinia spotkał zimny prysznic. Osie-
czanie wywieźli ze Skdzinia trzy punkty,
wygrywając 1:0. Nie lepiej było w Malcu,
gdzie skidzinianie przegrali z ciągle za-
chowującą szansę na awans Zgodą Ma-
lec - 1:2.

- Jeszcze za wcześnie, by mówić o kry-
zysie - twierdzi Jan Bielenin, trener LKS
Skidziń. - Te minimalne porażki to raczej
efekt braków kadrowych. W meczu z
Osiekiem pauzował Sławomir Danek.
Mecz był wyrównany, mieliśmy kilka stu-
procentowych okazji strzeleckich, ale
bramkarz gości miał tego dnia swój
dzień. W Malcu nie mogłem z kolei sko-
rzystać z dwóch ważnych defensorów -

Łukasza Łabaja i Adama Nowaka. Mecz
rozstrzygnął się właściwie w ciągu
trzech minut, kiedy między 10. a 14.
minutą pierwszej połowy straciliśmy
dwa gole. Później goniliśmy rezultat,
graliśmy ładną dla oka piłkę, ale piłka
nożna to nie łyżwiarstwo figurowe. Mu-
szę jednak przyznać, że szczęście i tak
nam sprzyja, bo rywale też gubią
punkty.

Po trzech kolejkach LKS Skidziń cią-
gle przewodził stawce, ale jego prze-
waga punktowa nad drugą w tabeli
Zgodą Malec stopniała do siedmiu
punktów. W długi majowy weekend
Skidziń grał trudne spotkania z Chełm-
kiem i Sołą Oświęcim. O ich wynikach
napiszemy w czerwcowym wydaniu
„Odgłosów Brzeszcz”.

LKS Jawiszowice w pierwszej kolej-
ce pokonał na wyjeździe Zgodę Malec -
3:1. Dwie bramki dla jawiszowian zdo-

był Krzysztof Jarosz. Po
tym meczu piłkarze z Ja-
wiszowic objęli drugą lo-
katę w tabeli. W kolej-
nych spotkaniach nie
potwierdzili jednak wyso-
kiej formy. Porażki - 1:2 z
Chełmkiem i Sołą Oświę-
cim zepchnęły ich na
czwartą lokatę. Do Skidzi-
nia tracą 9 punktów.

Trzeci klub z naszej
gminy LKS Przecieszyn po
trzech kolejkach zajmo-
wał 10. miejsce w tabeli.
Przecieszynianie zaczęli

od dwóch porażek - 0:2 z Sołą Oświę-
cim oraz 2:4 ze Strumieniem Polanka
Wielka. W kolejnym meczu wywieźli je-
den punkt z Zaborza, remisując z tam-
tejszą Zaborzanką - 1:1.

- Nie ma co się załamywać - mówi
Krzysztof Kotyla, trener LKS Przecieszyn. -
Piłkarzom brakuje systematycznych tre-
ningów, ale drużyna się konsoliduje i z
każdym meczem w grze chłopaków wi-
dzę postęp. Spadek nam raczej nie grozi.

Przecieszynianie przystąpili do run-
dy wiosennej bez bramkarza w kadrze.
Z konieczności między słupkami stoi
Łukasz Pasternak.

- Łukasz był bardzo ważnym ogni-
wem w ofensywie, ale z dwojga złego
postanowiliśmy, że stanie w bramce -
mówi Krzysztof Kotyla. - Może nie im-
ponuje warunkami fizycznymi, ale nad-
rabia to sprawnością i ruchliwością. Cały
czas szukamy wartościowego bramka-
rza, ale nie jest to łatwe. W najbliższych
dwóch meczach na pewno będzie bro-
nił Łukasz Pasternak.

                                                      JaBi

Huśtawka
nastrojów Jedna wygrana, cztery porażki. Marnie wyglądał bilans

Górnika Brzeszcze po pięciu kolejkach rundy wiosennej V
ligii krakowsko-wadowickiej. Zamiast zmniejszać dystans do
czołówki, Górnik tracił przewagę nad zespołami z dolnej
części tabeli.

Górnik rozpoczął wiosnę od wyjazdowej porażki z Prądni-
czanką Kraków - 0:2. Mecz był podwójnie pechowy dla brzesz-
czan, bo z powodu odniesionych kontuzji ze składu wypadli
Rafał Przemyk i Bartłomiej Laburda. Ten drugi wrócił już do
składu, pierwszy w piłkę nie pogra dłużej. Urazy nie omijały też
Tomasza Bierońskiego, Bartłomieja Bielenina i Michała Marka.

W drugim meczu Górnik przegrał na własnym boisku z
Janiną Libiąż - 0:3. Jeśli po pierwszej połowie, zakończonej
bezbramkowym remisem, można było mieć nadzieję na dobry
rezultat, to druga odsłona pozbawiła kibiców złudzeń. W trze-
ciej kolejce brzeszczanie po niezłym meczu ulegli w Wadowi-
cach Skawie -2:3. Nadzieje w serca kibiców wlał mecz ze Słom-

niczanką. Górnik po przeciętnej grze ograł rywali 3:0. Niestety
kolejny wyjazd do Krakowa na mecz z Tramwajem, nie popra-
wił dorobku punktowego Górnika, który znów przegrał 2:3.

Po pięciu kolejkach Górnik Brzeszcze z 29 punktami na
koncie zajmował siódme miejsce w tabeli. Piłkarze Górnika tracą
dużo bramek i są nieskuteczni.

- Jest gorzej niż tragicznie. Nie ma się z czego cieszyć - mówi
Mariusz Wójcik, trener Górnika Brzeszcze. - Z czego wynika ta
słaba gra? Problem, jak zawsze, jest złożony. Po pierwsze - kon-
tuzje, które nas nie oszczędzają. Po drugie - słaba frekwencja na
treningach. Z obrońców właściwie tylko Paweł Drobisz regular-
nie trenuje. Ośmiu, siedmiu piłkarzy na treningu to za mało jak
na wymagania tej ligii. Ciągle wierzę, że zespół się przełamie,
ale jeśli to nie nastąpi, to może trzeba będzie się zastanowić
nad zmianą trenera. Nie wykluczam i takiej okoliczności.

JaBi

Słaba wiosna Górnika

Piłkarzom LKS-u Przecieszyn spoglądanie w niebiosaPiłkarzom LKS-u Przecieszyn spoglądanie w niebiosaPiłkarzom LKS-u Przecieszyn spoglądanie w niebiosaPiłkarzom LKS-u Przecieszyn spoglądanie w niebiosaPiłkarzom LKS-u Przecieszyn spoglądanie w niebiosa
nie pomoże.nie pomoże.nie pomoże.nie pomoże.nie pomoże.

Andrzej Dziadzio (z tyłu) nie mógł sobie poradzićAndrzej Dziadzio (z tyłu) nie mógł sobie poradzićAndrzej Dziadzio (z tyłu) nie mógł sobie poradzićAndrzej Dziadzio (z tyłu) nie mógł sobie poradzićAndrzej Dziadzio (z tyłu) nie mógł sobie poradzić
z napastnikiem Libiąża - Dawidem Chylaszkiem.z napastnikiem Libiąża - Dawidem Chylaszkiem.z napastnikiem Libiąża - Dawidem Chylaszkiem.z napastnikiem Libiąża - Dawidem Chylaszkiem.z napastnikiem Libiąża - Dawidem Chylaszkiem.
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