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W s³u¿bie OjczyŸnie

Zasole

¯eby woda z kranu lecia³a

Nikt siê nie spodziewa³, ¿e dzieñ 10 kwietnia 2010 r. stanie siê jednym z najtragiczniejszych w historii Polski, Europy i Œwiata. Katastrofa prezydenckiego samolotu lec¹cego na obchody 70. rocznicy Zbrodni Katyñskiej, zabra³a 96 istnieñ ludzkich. W sercach wszystkich Polaków, szczególnie najbli¿szych, zostawi³a g³êbok¹ ranê. Naród polski tragicznie zmar³ym oddaje ho³d. Równie¿ w dekanacie jawiszowickim odby³a siê
uroczysta msza. W czêœci historycznej parku miejskiego posadzono Dêby Pamiêci upamiêtniaj¹ce bestialsko zamordowanych polskich oficerów w Katyniu i tych, którzy
10 kwietnia chcieli im oddaæ czeœæ.

Przeciêtnego Kowalskiego nie
interesuje czy w „Regulaminie
dostarczania wody i odprowadzania œcieków na terenie gminy
Brzeszcze” bêdzie taki czy inny
zapis. On chce, ¿eby z kranu lecia³a woda. Czysta woda. Braki
najdotkliwiej odczuwaj¹ mieszkañcy os. Paderewskiego.
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Nikt nie mówi³, ¿e bêdzie
lekko... I wszyscy
dotrzymali s³owa
Rozmowa z Jaros³awem Rybakiem, dyrektorem Departamentu
Komunikacji Spo³ecznej Biura
Bezpieczeñstwa Narodowego.
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fot. Internet

Talenty Ma³opolski 2010

Para Prezydencka Maria i Lech Kaczyñscy (+)

Samolot Tu-154M z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Lechem Kaczyñskim, jego ma³¿onk¹ Mari¹ Kaczyñsk¹ rozbi³ siê w sobotê 10
kwietnia oko³o godz. 9.00 w okolicy Smoleñska.
Polska delegacja, w sk³ad której oprócz Pary Prezydenckiej weszli parlamentarzyœci, oficerowie
Wojska Polskiego, przedstawiciele rodzin katyñskich, duchowni i cz³onkowie za³ogi, lecia³a na
obchody 70. rocznicy Zbrodni Katyñskiej. Nikt nie
prze¿y³. Og³oszono ¿a³obê narodow¹.
Ta tragiczna informacja obieg³a ca³y œwiat. Do
Polski nap³ywa³y kondolencje. Z naszym narodem
³¹czyli siê w bólu œwiatowi przywódcy. Media
obieg³y fotografie pokazuj¹ce reakcje zwyk³ych
ludzi: p³acz, smutek, niedowierzanie. Przed Pa³acem Prezydenckim zaczêli t³umnie gromadziæ siê
ludzie. Czuli potrzebê oddania ho³du tragicznie
zmar³ym. Palili znicze, przynosili kwiaty, dzieci

w rêkach trzyma³y laurki dedykowane Parze Prezydenckiej. Rodzice swoim pociechom objaœniali
po co to wszystko…
Do kraju jako pierwsza 11 kwietnia przywieziona zosta³a trumna z cia³em Prezydenta Lecha Kaczyñskiego. Na lotnisku w Smoleñsku ¿egnali go
m.in. premier Rosji W³adimir Putin i reprezentuj¹cy Polskê ambasador Jerzy Bahr. Na warszawskim
Okêciu trumna przykryta bia³o-czerwon¹ flag¹
zosta³a wyprowadzona z samolotu przez ¿o³nierzy z kompanii honorowej. Po uroczystoœci na lotnisku kondukt ¿a³obny przejecha³ przez Warszawê. Wzd³u¿ ulic sta³y t³umy ludzi. Trumna spoczê³a w kaplicy w Pa³acu Prezydenckim, gdzie zgromadzi³a siê rodzina zmar³ego. Dwa dni póŸniej obok
trumny Prezydenta ustawiono trumnê Pierwszej Damy.

W Oœrodku Kultury w Brzeszczach podobnie jak rok temu odby³y
siê eliminacji Powiatu Oœwiêcimskiego XXIII Ma³opolskiego Festiwalu
Form Muzycznych i Tanecznych
„Talenty Ma³opolski 2010”. Tego
dnia mury OK dr¿a³y, bo ka¿d¹ salkê i korytarz wype³niali szczelnie rozgrzewaj¹cy siê m³odzi tancerze. Zespó³
„Puls” z Oœrodka Kultury w Brzeszczach otrzyma³ Grand Prix.
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Rozmowy z Edelmanem
Kino „Wis³a” odwiedzili autorzy ksi¹¿ki „Marek Edelman:
Bóg œpi” Witold Bereœ i Krzysztof Brunetko. Wraz z nimi do
Brzeszcz przyjecha³ Tomasz Schimscheiner, aktor, który podczas spotkania z publicznoœci¹ czyta³ fragmenty ksi¹¿ki oraz Piotr Uss W¹sowicz producent filmu „Dowódca
Edelman”, w re¿yserii Artura
Wiêcka „Barona”.
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W s³u¿bie OjczyŸnie
Ludzie z ca³ej Polski przyje¿d¿ali do Warszawy,
stali w d³ugiej kolejce, nawet po kilkanaœcie godzin, by po¿egnaæ Prezydenta i Prezydentow¹.
Z pozosta³ymi tragicznie zmar³ymi, wœród
których by³ te¿ ostatni Prezydent na uchodŸstwie
- Ryszard Kaczorowski, najbli¿si spotkali siê w kolejnych dniach. Na d³ugiej trasie konduktu ustawiali siê nie tylko mieszkañcy Warszawy. Szpaler by³ niewiele mniejszy od tego, który wita³
w niedzielê trumnê Prezydenta Lecha Kaczyñskiego, a we wtorek - Marii Kaczyñskiej.
Uroczystoœci pogrzebowe trwa³y dwa dni.
W sobotê 17 kwietnia w Warszawie, o charakterze miêdzynarodowym dzieñ póŸniej w Krakowie. Do Krakowa mieli zjechaæ przywódcy
pañstw z ca³ego œwiata. Ze wzglêdu na zamkniêt¹
przestrzeñ powietrzn¹ niemal w ca³ej Europie,
z uwagi na unosz¹cy siê w atmosferze py³ wulkaniczny, wiêkszoœæ z nich nie dotar³a. Byli m.in.
prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew, prezydent
Niemiec Horst Koehler, prezydent Gruzji Mikheil
Saakaszwili, prezydent Czech Vaclav Klaus, prezydent S³owacji Ivan Gaszparovicz, prezydent
Ukrainy Wiktor Janukowycz.
Prezydenta Lecha Kaczyñskiego wraz z ma³¿onk¹ Mari¹ pochowano na Wawelu, w krypcie,
w bliskoœci marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. Msza
pogrzebowa zosta³a odprawiona w Koœciele Mariackim. Po mszy sprzed Bazyliki Mariackiej wyruszy³ kondukt pogrzebowy.

Wspomnienia…
Wiele osób z naszego œrodowiska mia³o okazjê osobiœcie poznaæ i porozmawiaæ z tymi, którzy zginêli pod Smoleñskiem. Niektórzy zechcieli
podzieliæ siê z Pañstwem na ³amach naszego miesiêcznika swoimi wspomnieniami.
Ewa Hebda
Swoj¹ wizytê w Pa³acu Prezydenckim widzê
dzisiaj trochê inaczej ni¿ wtedy. WyraŸnie widzê
szczegó³y, które wczeœniej, w nat³oku wra¿eñ mi
umknê³y.
Elegancka, piêkna blondynka, pani minister
Barbara Mamiñska wyczytuje nazwiska odznaczonych. Pan Prezydent, widz¹c, ¿e ktoœ ma k³opoty z poruszaniem siê, szybkim krokiem podchodzi sam i wrêcza odznaczenie nie nara¿aj¹c
schorowanej osoby na wysi³ek.
Przechodz¹c przez salonik ³¹cz¹cy hol z ogrodem widzê siedz¹c¹ samotnie w fotelu niewielk¹,
zgarbion¹ postaæ. Rozpoznajê Annê Walentynowicz. Podchodzê, wstaje, ¿eby siê ze mn¹ przywitaæ. Ze zdumieniem stwierdzam, ¿e jest ni¿sza
o pó³ g³owy ode mnie. W klapie ¿akietu z lewej
strony ma przypiêt¹ miniaturê Orderu Or³a Bia³ego. Rzucaj¹ mi siê w oczy zniszczone chorobami, spracowane d³onie, których nie jest w stanie
wyprostowaæ przy powitaniu. Uœciskawszy i uca³owawszy mnie, dziêkuje za ¿yczenia zdrowia,
g³aszcz¹c mnie po twarzy mówi: „Bardzo pani
dziêkujê, moje dziecko”.
Na tarasie ogrodu pa³acowego, pani Maria
Kaczyñska, najwyraŸniej myl¹c mnie z kimœ innym, podchodzi mówi¹c: „My siê chyba znamy”.
Za¿enowana wyjaœniam, ¿e to pomy³ka. Pyta sk¹d
przyjecha³am i jak siê czujê. Odpowiadam,
dziêkujê za zaproszenie, sk³adam ¿yczenia i proszê o przekazanie ich Prezydentowi. S³yszê od-
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powiedŸ: „Przecie¿ mo¿e to pani sama powiedzieæ”. Widz¹c, ¿e Prezydent, stoj¹c kilka metrów
dalej jest zajêty rozmow¹, nie chc¹c przeszkadzaæ
mówiê, ¿e siê krêpujê. Pani Prezydentowa stwierdza: „no, co te¿ pani mówi”, bierze mnie za rêkê,
prowadzi do stoj¹cego ty³em do nas Lecha Kaczyñskiego, bezceremonialnie puka palcem w pre-

i ¿yczliwoœæ, ale te¿ ironiczne i pe³ne politowania spojrzenia i komentarze na temat mojego „nawiedzenia”. Od razu wiem, kto czyta jakie gazety i jakie ogl¹da programy telewizyjne. Jestem
do tego przyzwyczajona, ale jest mi smutno. Dziœ
jest smutno i straszno, ale wiem, ¿e wszyscy, którzy 5 czerwca 2009 r. skorzystali z zaproszenia
Kancelarii Prezydenta i byli tam obecni,
bêd¹ ten dzieñ pamiêtaæ do koñca ¿ycia.

Cecylia Œlusarczyk
Bêdzie rok w czerwcu, kiedy mia³am
okazjê osobiœcie rozmawiaæ z Prezydentem Lechem Kaczyñskim i jego ma³¿onk¹
Mari¹. Dok³adnie 5 czerwca podczas uroczystoœci na dziedziñcu Pa³acu Prezydenckiego, kiedy to pan Prezydent wrêcza³ odznaczenia opozycjonistom z okresu stanu wojennego. W tym dniu otwarto
równie¿ wystawê „1989+20 - 4 czerwca
1989 - 20 lat póŸniej”, a potem Para Prezydencka zaprosi³a wszystkich do Ogrodów Prezydenckich.
Kancelaria Prezydencka odszuka³a
ludzi, którzy w 1989 r. organizowali loEwa Hebda z Prezydentem (+) w Ogrodach Prezydenckich
kalne Komitety Obywatelskie oraz
zydenckie ramiê i s³yszê: „Leszku, pani chce ci
pierwsze demokratyczne wybory do parlamencoœ powiedzieæ tylko siê krêpuje”. Prezydent odtu i samorz¹du lokalnego. Ucieszy³am siê, gdy
wraca siê i rozeœmiany mówi: „Niemo¿liwe, kto
dosta³am imienne zaproszenie na tê uroczystoœæ.
siê krêpuje?”. Wita siê, chwilê rozmawiamy, poZaproszenie z Kancelarii Prezydenta otrzyma³a
tem do rozmowy do³¹cza Pani Prezydentowa, porównie¿ Ewa Hebda. Razem pojecha³yœmy do
tem inni. ¯egnam siê z Par¹ Prezydenck¹, wszystWarszawy.
ko dzieje siê b³yskawicznie.
Pe³na wra¿eñ spaceruj¹c po
ogrodzie pa³acowym widzê komplet ministrów z Kancelarii Prezydenta. Promiennie uœmiechniêty minister Aleksander Szczyg³o
chêtnie zamienia kilka s³ów z ka¿dym. Minister W³adys³aw Stasiak
wyró¿niaj¹cy siê wzrostem objaœnia wszystkim chêtnym historiê
pa³acu. Minister Pawe³ Wypych
spaceruj¹c pilnie baczy czy
komuœ czegoœ nie potrzeba. Dyskretnie równie¿ czuwa wicemarsza³ek sejmu Krzysztof Putra.
W gronie kilku osób, na specjalne zezwolenie Pani Marii Kaczyñskiej zwiedzamy reprezentacyjne sale pa³acu. Zachwycam siê Cecylia Œlusarczyk (z lewej) w rozmowie z Prezydentem (+)
kolorytem sali kolumnowej.
(ci¹g dalszy na str. 13)
Potem jeszcze wspólne zdjêcie przy kominku i wychodzimy. Przy
drzwiach, w progu pa³acu, ka¿dego z obecnych ¿egna osobiœcie
Pani Maria Kaczyñska,
wrêczaj¹c upominek,
którym by³ znany z wyborów z 1989 r. plakat
wyborczy.
Wracamy do domu.
Po powrocie dzielê siê
wra¿eniami z ró¿nymi
ludŸmi. Zachwycam siê
urokiem Marii Kaczyñskiej. Widzê ró¿ne reakcje: zainteresowanie

Aktualnoœci

Informacja
Og³oszenie burmistrza
Brzeszcz o przyst¹pieniu do
sporz¹dzania zmiany studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze.
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z póŸniejszymi zmianami) oraz art.
39 ust. 1 w zwi¹zku z art. 54 ust. 2
ustawy z dnia 3 paŸdziernika
2008 r. o udostêpnieniu informacji
o œrodowisku i jego ochronie,
udziale spo³eczeñstwa w ochronie
œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz.U. Nr
199 poz. 1227 z póŸn. zm.) zawiadamiam o podjêciu przez Radê
Miejsk¹ w Brzeszczach uchwa³y Nr
XXXVI/406/10 z 25 lutego 2010 r.
o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia
zmiany studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Brzeszcze.
Przedmiotem zmiany studium
jest wprowadzenie udokumentowanego z³o¿a kruszywa naturalnego
„PRZECIESZYN III” w so³ectwie
Przecieszyn, Gmina Brzeszcze.
Dokumentacja zgromadzona
w przedmiotowej sprawie dostêpna jest w Urzêdzie Gminy Brzeszcze, ul. Koœcielna 4 pokój nr 215,
w godzinach pracy urzêdu tj. pn
7.00-17.00, wt - pt 7.00-15.00.
Zainteresowani mog¹ sk³adaæ
wnioski do wy¿ej wymienionej
zmiany studium. Wnioski nale¿y
sk³adaæ na piœmie, ustnie do protoko³u w siedzibie urzêdu gminy
lub za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej na adres e-mail
gmina@brzeszcze.pl (bez koniecznoœci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym),
w terminie do dnia 28 maja 2010 r.
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia
3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku
i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz
o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko, wnioski z³o¿one po up³ywie terminu, pozostawia siê bez
rozpatrzenia.
Wniosek powinien zawieraæ
nazwisko, imiê, nazwê i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy (wskazane jest
do³¹czenie kopii z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej).
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz
Brzeszcz.

Znamy nazwê
nowego osiedla
Green Park to nazwa nowego
osiedla mieszkaniowego, które
ma powstaæ w Brzeszczach pomiêdzy ul. Koœcieln¹ a os. Szymanowskiego. Budowa ma ruszyæ
jeszcze w maju, a pierwsze rodziny w swoim M zamieszkaæ za
dziesiêæ miesiêcy.
Prezes firmy Invest Dom z Kêt
Krzysztof Waluœ mówi, ¿e domy
nie doœæ, ¿e powstan¹ w ³adnej okolicy, to jeszcze bêd¹ ekologiczne.
Dlatego wybieraj¹cy nazwê osiedla
w konkursie zdecydowali siê na
Green Park.
Autorem nazwy jest 23-letni student z Babic Mariusz Kaczmarczyk,
który w nagrodê odebra³ laptopa.
Rowery górskie otrzymali autorzy
trzech kolejnych propozycji: Waldemar Sanak, Patrycja Mi³kowska
i Patryk Rzadkowski. W rêce uczestników konkursu trafi³o równie¿
dziesieæ MP3. Wœród proponowanych nazw by³y m.in. Osiedle pod
Kasztanami, Dworskie Ogrody czy
City Park.
Osiedle Green Park nie bêdzie
du¿e. Powstanie tam 7 budynków,
w ka¿dym 17 mieszkañ. Do ka¿dego
lokalu przynale¿ne bêd¹ piwnice i miejsce postojowe na parkingu. Inwestor
realizuje projekty budowy w oparciu
o korzystny Rz¹dowy Program Wspierania Rodzin - Rodzina na Swoim.
Zapisy na zakup mieszkañ prowadzi Biuro Sprzesda¿y Invest Dom
w Kêtach - Osiedle Nad So³¹ 20; tel.
33 845 30 90. Mo¿na te¿ kontaktowaæ siê drog¹ mailow¹: biuro@investdom.ue.

EP

Powiatowy Urz¹d Pracy w Oœwiêcimiu zaprasza do udzia³u w „Targach Pracy i Aktywizacji Zawodowej 2010”. Targi odbêd¹ siê 27 maja
w godz. 10.00-13.00 w Oœwiêcimskim Centrum Kultury, przy ul.
Œniadeckiego 24.
W Targach uczestniczyæ bêd¹ osoby poszukuj¹ce pracy, absolwenci
szkó³ ponadgimnazjalnych i szkó³ wy¿szych. S¹ one idealn¹ okazj¹ do spotkania pracodawców z potencjalnymi pracownikami.
Patronat medialny nad „Targami Pracy i Aktywizacji Zawodowej
2010” objê³y m.in. „Odg³osy Brzeszcz”.

Przeciwko przemocy w rodzinie
Od kwietnia w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Brzeszczach
dzia³a gminna infolinia dla osób
doznaj¹cych przemocy i znajduj¹cych siê w sytuacjach kryzysowych. Powsta³a w ramach Gminnego Systemu Przeciwdzia³ania
Przemocy w Rodzinie.
- W celu ograniczenia zjawiska
przemocy domowej OPS rozpocz¹³
realizacjê Gminnego Systemu Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie
- mówi Agnieszka Micha³ekŒmieszkowicz z OPS w Brzeszczach. - Przemoc domowa to ka¿de
zamierzone i œwiadome zachowanie
powoduj¹ce psychiczne lub fizyczne cierpienie osoby bliskiej, naruszaj¹ce prawa cz³owieka i maj¹ce na
celu utrzymywanie nad ni¹ w³adzy

i kontroli. Osoby doœwiadczaj¹ce
przemocy czêsto nie przyznaj¹ siê
do swojego problemu, nie wiedz¹
gdzie szukaæ pomocy lub s¹ izolowane ze œrodowiska przez osoby stosuj¹ce przemoc¹.
G³ównym elementem projektu
jest gminna infolinia. Pomoc mo¿na uzyskaæ dzwoni¹c pod numer telefonu 668 994 230. Infolinia czynna jest codziennie w godz. 15.0022.00. Dodatkowo mo¿liwe jest podjêcie interwencji kryzysowej w miejscu zamieszkania osób doznaj¹cych
przemocy.
Osoby krzywdzone mog¹ uzyskaæ równie¿ pomoc dzwoni¹c na
Ogólnopolski Telefon dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie „Niebieska
Linia” 801 12 00 02, który aktywny
jest od poniedzia³ku do soboty w godz.

8.00-22.00, w niedziele i œwiêta
w godz. 8.00-16.00 (www.niebieskalinia.info).
W ramach Gminnego Systemu
Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie oferowane s¹ te¿: pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna
(w œrody: 8.00-13.00), porady prawne dla osób doznaj¹cych przemocy
(we wtorki: 15.00-17.00), specjalistyczna praca socjalna dla osób doznaj¹cych przemocy (we wtorki:
15.00-18.00), program edukacyjnokorekcyjny dla osób stosuj¹cych
przemoc (w œrody: 15.00-17.00),
kierowanie na poszczególne konsultacje i uzgadnianie terminów wizyt
za poœrednictwem pracowników socjalnych Oœrodka.
Dzia³anie realizowane w ramach
GSPPwR finansowane s¹ przez
Wojewodê Ma³opolskiego i gminê
Brzeszcze.
(mb)
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Informacja burmistrza Brzeszcz
Szanowni Pañstwo, bud¿et Gminy Brzeszcze
na rok 2009 zosta³ uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 stycznia 2009 r. Po stronie dochodów wynosi³ 44.175.918 z³, a po stronie wydatków 53.820.918 z³. Zaplanowany deficyt bud¿etowy w kwocie 9.645.000 z³ postanowiono zbilansowaæ kredytem w wysokoœci 8.500.000 z³ oraz
wolnymi œrodkami w kwocie 1.145.000 z³. Ponadto na sp³atê rat kapita³owych od zaci¹gniêtych
kredytów zaplanowano œrodki w wysokoœci
2.000.000 z³.
W ci¹gu roku plan bud¿etu Gminy Brzeszcze
zmniejszy³ siê po stronie dochodów do kwoty
43.347.285,76 z³, a po stronie wydatków zmniejszy³ siê do kwoty 51.638.285,76 z³. Deficyt na
dzieñ 31.12.2009 wyniós³ 6.256.063,13 z³. Zad³u¿enie gminy na koniec roku 2009 wynios³o
20.100.000 z³, co stanowi 45,91 proc. wykonanych dochodów ogó³em, przy dopuszczalnym limicie zad³u¿enia 60 proc. (zgodnie art.170 ustawy o finansach publicznych), natomiast zad³u¿enie wg art. 169 ustawy o finansach publicznych, mówi¹ce o sp³acie rat kapita³owych
i odsetek od zaci¹gniêtych kredytów wynosi
6,35 proc., przy dopuszczalnych 15 proc.
Gmina na koniec roku nie posiada³a ¿adnych
zobowi¹zañ wymagalnych, czyli tych z terminem p³atnoœci na dzieñ 31 grudnia 2009 r.

koœci 319.126,68 z³ (nawierzchnia ul. Topolowa
i gminna w Wilczkowicach - 127.426,80 z³, naprawa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym 49.863,71 z³, budynek przedszkola w Skidziniu 78.851 z³, czyszczenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej - 62.985,17 z³),
- pomoc finansow¹ z Województwa Ma³opolskiego na
remont gara¿y OSP Jawiszowice w kwocie 33.550 z³,
- pomoc finansow¹ na realizacjê zadañ rekreacyjnych w formie p³ywania w wysokoœci 11.138,50 z³,
- dotacjê z Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych (ul. Koœcielna) w kwocie 728.308 z³,
- odszkodowania z Kopalni ( zwrot za akcje ratownicze OSP) na kwotê 13.263, 00 z³,
- œrodki na projekt „Trasa pamiêci” w wysokoœci
51.499,57 z³,
- œrodki na projekt „Socrates Comenius” w kwocie
58 080,66 z³,
- dotacjê celow¹ na sfinansowanie zakupu pomocy
dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach
Rz¹dowego programu Wspierania w latach 2009-

DOCHODY BUD¯ETOWE
Dochody zosta³y wykonane w wysokoœci 43.781.446,73 z³ (101 proc. wykonania),
w tym:
- udzia³y w podatkach stanowi¹cych doWykres 1
chód bud¿etu pañstwa - 13.233.548,22 z³
(102,7 proc.),
2014 organów prowadz¹cych w zapewnieniu bez- czêœæ oœwiatowa - 10.588.510 z³ (100 proc),
piecznych warunków wychowania i opieki w kla- czêœæ równowa¿¹ca subwencji ogólnej sach I-III szkó³ podstawowych „Radosna szko³a”
291.954 z³ (100 proc.),
w kwocie 17.645,00 z³,
- uzupe³nienie subwencji ogólnej - 114.195 z³
- œrodki z Powiatowego Funduszu Ochrony Œrodo(100 proc.),
wiska i Gospodarki Wodnej na likwidacjê azbestu
- dotacje na zadania zlecone i powierzone w wysokoœci 14.981, 07 z³.
3.125.562,36 z³ (100,8 proc.),
Struktura wykonania dochodów ogó³em w bu- dotacje na zadania w³asne - 1.391.271,44 z³ (96,1
d¿ecie Gminy Brzeszcze za 2009 rok (wykres 1)
proc.),
- dochody w³asne - 27.970.277,10 z³ (63,9 proc.),
- dotacje rozwojowe - 299.676,83 z³ (98,7 proc.).
- subwencje - 10.994.659 z³ (25,1 proc.),
Od czasu otrzymania w lipcu 2009 roku in- dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone formacji Ministra Finansów dotycz¹cej progno3.125.562,36 z³ (7,1 proc.),
zowanego spadku dochodów, ta czêœæ bud¿etu
- dotacje celowe na zadanie w³asne - 1.391.271,44 z³
by³a szczególnie monitorowana. Rada Miejska na
(3,2 proc.),
bie¿¹co by³a informowana o stanie finansów naszej gminy. Na koniec roku konieczna by³a korekta bud¿etu w zakresie dochodów.
Zmniejszenie dochodów wyst¹pi³o szczególnie w zakresie:
- udzia³u w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotê 1.600.000 z³,
- sprzeda¿y mienia o kwotê 938.000 z³,
- op³aty eksploatacyjnej o 400.000 z³,
- op³aty za œcieki o kwotê 93.000 z³,
- op³aty za media o 87.000 z³.
Gminie uda³o siê pozyskaæ œrodki zewnêtrzne, w tym pomocowe z Unii Europejskiej:
- dotacje rozwojowe w kwocie 299.676,83 z³ (Projekt „SOWA - Szkolny Ogród Wiedzy Aktywnej”210.506,74 z³, Projekt „Od telespotkañ do integracji” 89.170,09 z³),
- œrodki na usuwanie szkód górniczych w wysoWykres 2
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- dotacje rozwojowe - 299.676,83 z³ (0,7 proc.).
Struktura wykonania dochodów w³asnych w bud¿ecie Gminy Brzeszcze za 2009 rok ( wykres 2)
- udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu
pañstwa - 13.233.548,22 z³ (47,3 proc.),
- podatek od nieruchomoœci - 6.318.179,73 z³
(22,6 proc.),
- pozosta³e - 2.866. 297,85 z³ (10,3 proc.),
- op³ata eksploatacyjna - 2.303.718,15 z³ (8,2 proc.),
- op³aty za przedszkola i sto³ówki szkolne 1.037.259,90 z³ (3,7 proc.),
- najem i dzier¿awa - 626.101,92 z³ (2,2 proc.),
- podatek od czynnoœci cywilno-prawnych 405.831,06 z³ (1,5 proc.),
- op³ata za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu 424.887,76 z³ (1,5 proc.),
- podatek rolny - 383.932,51 z³ (1,4 proc.),
- podatek od œrodków transportu - 200.976,20 z³
(0,7 proc.),
- op³ata targowa - 99.321 z³ (0,3 proc.),
- op³ata skarbowa - 48.509 z³ (0,2 proc.),
- sprzeda¿ mienia - 21.713,80 z³ (0,1 proc.).
WYDATKI BUD¯ETOWE
Na sfinansowanie zadañ z bud¿etu Gminy
Brzeszcze w 2009 roku wydatkowano kwotê
50.037.509,86 z³, tj. 96,9% planu rocznego,
wynosz¹cego po zmianach 51.638.285,76 z³.
W ramach tej kwoty na realizacjê zadañ w³asnych wykorzystano 46.574.027,14 z³, co stanowi 96,7 proc. planu, a na realizacjê zadañ
zleconych i powierzonych 3.463.482,72 z³ (100
proc. planu).
Struktura wydatków w bud¿ecie Gminy
Brzeszcze za rok 2009 ( wykres 3)
- oœwiata i wychowanie oraz edukacyjna
opieka wychowawcza - 20.928.980,46 z³
(41,8 proc.),
- gospodarka komunalna - 6.443.206,35 z³
(12,9 proc.),
- pomoc spo³eczna - 6.283.979,56 z³ (12,6 proc.),
- administracja publiczna - 4.588.580,82 z³
(9,2 proc.),
- kultura - 4.464.927,71 z³ (8,9 proc.),
- drogi publiczna gminne, powiatowe i wojewódzkie - 2.829.031,70 z³ (5,6 proc.),
- bezpieczeñstwo publiczne - 1.579.966,84 z³
(3,2 proc.),
- lokalny transport zbiorowy - 1.050.980,22 z³
(2,1 proc.),
- obs³uga d³ugu publicznego - 781.960,99 z³
(1,5 proc.),

Aktualnoœci
- pozosta³e 496,135,21 z³ (1,0 proc.),
- ochrona zdrowia - 410.792,87 z³ (0,8 proc.),
- sport i rekreacja - 178.967,13 z³ (0,4 proc.).
Analizuj¹c wydatki bud¿etu gminy, nale¿y zwróciæ uwagê na systematycznie wzrastaj¹ce wydatki
w wielu obszarach dzia³ania samorz¹du. Skutki podwy¿ek p³ac nauczycieli (zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela oraz Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji
Narodowej w sprawie wynagrodzeñ w 2009 r.) i pracowników administracji i obs³ugi oraz osi¹gniêcia
œrednich wynagrodzeñ nauczycieli na wszystkich
stopniach awansu zawodowego nauczycieli (zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela) wynios³y: 179.925
z³ (+1.000 z³. w 2010 r.) - dodatki wyrównawcze
i nagrody dla nauczycieli w celu osi¹gniêcia œrednich, 971.169 z³ - skutek podwy¿ek p³ac nauczycieli (od 1 stycznia - I podwy¿ka i od 1 wrzeœnia - II podwy¿ka), 403.632 z³ - skutek podwy¿ki p³ac administracji i obs³ugi, czyli w skali 2009 r. 1.554.726 z³.

Wykres 3

W latach 2006-2010 wzrastaj¹ wydatki zwi¹zane z pomoc¹ spo³eczn¹, np. utrzymanie OPS w roku
2006 wynosi³o 989.575 z³, w tym dotacja Urzêdu
Wojewódzkiego 293.770 z³ (33 pracowników),
a w roku 2009 1.236.645 z³, w tym dotacja Urzêdu
Wojewódzkiego 270.208 z³ (37 pracowników).
W Dziale 852 Rozdziale 82511 na § 3110
w 2008 r. Gmina Brzeszcze ponios³a koszty z tytu³u
odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych
w wysokoœci 112 503,00 z³ a w 2009 r. w wysokoœci
167 807,00 z³, co stanowi wzrost kosztów z tego
tytu³u o 49 proc.
W Dziale 900 Rozdzia³ 90095 § 4260 „Zakup
energii” w 2008 r. Gmina Brzeszcze ponios³a koszty z tytu³u zu¿ycia mediów w wysokoœci 205 622,00
z³ a w 2009 r. W wysokoœci 273 151,00 z³, co stanowi wzrost kosztów z tego tytu³u o 33 proc.
W Dziale 700 Rozdzia³ 70005 § 4260 „Zakup
energii” (lokale mieszkalne i socjalne), w 2008 r.
Gmina Brzeszcze ponios³a koszty z tytu³u zu¿ycia mediów w wysokoœci 298 059,00 z³, a w 2009 r.
w wysokoœci 345 948,00 z³, co stanowi wzrost kosztów z tego tytu³u o 16 proc.
INWESTYCJE
Udzia³ wydatków inwestycyjnych w bud¿ecie
Gminy Brzeszcze za 2009 rok (wykres 4)
Wydatki na inwestycje wynios³y 5.122.749,60 z³
i zosta³y zrealizowane w 95,6 proc.

W okresie od 01.01-31.12.2009 zosta³y wykonane poni¿sze zadania:
1. Przebudowa ulicy Bielskiej w Jawiszowicach.
363.493,31 z³. Inwestor: Powiat Oœwiêcimski, Zarz¹d Dróg Powiatowych w Oœwiêcimiu. Wykonawca: P.B.D.M. „DROG- BUD” Franciszek Fryc, Spytkowice. Koszt robót budowlanych: 1.418.115,45 z³.
Podzia³ kosztów: Gmina Brzeszcze: 763.493,31 z³
(2008 r. 400.000,00 z³, 2009 r. 363.493,31 z³). Powiat Oœwiêcimski: 654.622,14 z³ (2008 r. 26.962,63
z³, 2009 r. 299.346,80 z³, 2010 r. 328.312,71 z³).
2. Przebudowa ulicy Topolowej w Przecieszynie. 405.407,86 z³. Wykonawca: Przedsiêbiorstwo
Budowlano-Handlowe „SO£A”, Czes³aw Kramarczyk, Oœwiêcim. Koszt zadania: 1.099.742,86 z³
(w 2009 r.: 405.407,86 z³, wczeœniej: 694.335,00 z³).
Na podstawie ugody o naprawienie szkód górniczych
gmina otrzyma³a odszkodowanie od Kompanii Wêglowej S.A. w kwocie 100.678,20 z³.
3. Budowa kanalizacji deszczowej ul.
Bór w Brzeszczach
wraz z budow¹ chodnika. 170.255,45 z³. Wykonawca: Firma Us³ugowo Handlow¹ „AB-S”
Adam Barañski Chrzanów. Koszt zadania:
725.139,45 z³ (w 2009 r.:
170.255,45 z³, wczeœniej: 554.884 z³).
4. Przebudowa ul.
Koœcielnej w Brzeszczach
wraz z oœwietleniem.
1.475.026,29 z³. Wykonawca: „REZBUD” P.U.H. Eugeniusz Rezik, Janowice.
Koszt zadania: 1.522.736,29
z³, w 2009 r.: 1.475.026,29
z³, wczeœniej: 47.710 z³.
Wspó³finansowanie zadania na podstawie umowy nr 4/09 z dnia 10.03.
2009 r.: Gmina Brzeszcze wraz z partnerami:
728.309,98 z³. Wojewoda Ma³opolski z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata
2008-1011: 728.308 z³. Partnerzy: Powiat Oœwiêcimski, Agencja Komunalna Sp. z o.o. Brzeszcze,
Rejonowe Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w Tychach.
5. Zabudowa wiat
przystankowych przy ulicach Ofiar Oœwiêcimia,
Dworcowej, Turystycznej
i Bielskiej. 53.895,96 z³.
Wykonawca: „Budotechnika” Sp. z o.o. Pilchowice.
Zabudowano ³¹cznie 11 nowych wiat przystankowych.
Wykres 4
6. Adaptacja budynku
w Zasolu na mieszkania komunalne, 127.538,95 z³
7. Wykup gruntów. 143.156,12 z³
8. Plan zagospodarowania przestrzennego gminy. 53.255 z³
9. Modernizacja ogrodzenia na cmentarzu
w Brzeszczach. 60.162,32 z³. Wykonawca: „G.G. INBUD 2” Us³ugi Ogólnobudowlane Artur Grygierczyk, Czechowice-Dziedzice. Koszt zadania:
60.162,32 z³. Zadanie wspó³finansowane na podstawie ugody z KWK Brzeszcze. KWK - 49.863,71 z³,

Gmina Brzeszcze - 10.298,61 z³.
10. Zakupy inwestycyjne Urzêdu Gminy
51.373,30 z³.
11. Remont pomieszczeñ gara¿owych w OSP
Jawiszowicach. 67.100 z³. Wykonawca: P.B.-U.
„ELBUD” Bogus³aw Luranc, Brzeszcze. Koszt zadania: 67.100 z³. Zadanie wspó³finansowane z Województwem Ma³opolskim w ramach zadania „Ma³opolskie Remizy”. Województwo Ma³opolskie 33.550,00 z³, Gmina Brzeszcze - 33.550,00 z³.
12. Modernizacja Szko³y Podstawowej nr 1.
65.454,61 z³. Dokoñczenie prac zwi¹zanych z rozdzieleniem œcieków, wymiana okien w piwnicach,
ekspertyza techniczna budynku.
13. Modernizacja Szko³y Podstawowej nr 2.
43.133,33 z³. Wymiana zaworów przy grzejnikach,
wymiana okien, monta¿ os³on na kaloryfery.
14. Modernizacja Szko³y Podstawowej w Jawiszowicach. 22.470,70 z³. Wymiana stolarki
okiennej.
15. Modernizacja Szko³y Podstawowej w Skidziniu. 22.979,62 z³. Wymiana okien i drzwi, wykonanie pomieszczenia dla woŸnej.
16. Modernizacja Szko³y Podstawowej w Przecieszynie. 29.924,33 z³. Wymiana pod³óg w salach
zajêæ, wymiana drzwi do budynku szko³y.
17. Modernizacja Szko³y Podstawowej w Zasolu. 3.403,06 z³. Wymiana drzwi wewnêtrznych
w szkole.
18. Modernizacja Przedszkola nr 1.
21.264,96 z³. Wymiana termostatów na kaloryferach, wymiana stolarki okiennej - filia Bór.
19. Modernizacja Przedszkola nr 2. 35.254 z³.
Modernizacja kuchni, monta¿ zaworów termostatycznych.
20. Modernizacja Przedszkola nr 3. 4.270 z³.
Projekt remontu elewacji pod k¹tem wymiany
okien.
21. Modernizacja Przedszkola w Skidziniu.
79.867,61 z³. Modernizacja przedszkola, wymiana drzwi wejœciowych od strony kuchni, wykonanie kabin sanitarnych.
22. Modernizacja Przedszkola w Zasolu.
5.199,25 z³. Wymiana zaworów na kaloryferach.
23. Modernizacja Przedszkola i urz¹dzeñ na
placu zabaw w Przecieszynie. 10.000 z³. Modernizacja urz¹dzeñ na placu zabaw.
24. Zakupy inwestycyjne. 5.500 z³. Zakup zmywarki w Przedszkolu nr 1.
25. Modernizacja Gimnazjum nr 1. 17.776,23 z³.
Obudowa rur co na dolnym
korytarzu, wymiana okien
w sekretariacie szko³y.
26. Zakupy inwestycyjne.10.000 z³. Nag³oœnienie
dla Gimnazjum nr 1.
27. Monitoring, zakup
alkomatu, modernizacja pomieszczeñ terapeutycznych, budowa obiektu do
programu „Sport przeciw uzale¿nieniu”.
117.650,99 z³.
28. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.
Wspólnej PT. 4.900 z³. W 2008 r. zainteresowani
w³aœciciele dzia³ek w rejonie ul. Wspólnej przekazali darowiznê celow¹ na rzecz Gminy Brzeszcze
w wysokoœci 4.900 z³ na opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej w tym
(ci¹g dalszy na str. 7)
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Aktualnoœci

Czas konstytucji
„Myœlenie, które zosta³o pobudzone do ¿ycia spotkaniem z tragicznoœci¹ nie mo¿e zapaœæ powrotem w sen, zanim nie rozwi¹¿e problemu tragicznoœci. Inaczej
zdradzi³o by w³asna istotê”
Józef Tischner
W ten trudny czas skrajnych ocen i politycznej walki nie zawsze na merytoryczne argumenty s³owa ksiêdza profesora przywo³uj¹
nas do rozs¹dku. Wa¿ne by s³owa nie wyprzedza³y myœli, aby wypowiadana myœl by³a „wa¿ona” i odpowiedzialna. Emocje nie mog¹
usprawiedliwiaæ ³amanie prawa, które z uchwalali nasi wielcy, wybitni przodkowie i twórcy
obowi¹zuj¹cej konstytucji.
Konstytucja to podstawowa ustawa pañstwa
niepodleg³ego, uznawanego za suwerenne przez
inne pañstwa, ustawa wskazuj¹ca na podmiot
w³adzy najwy¿szej w pañstwie i podstawowe
zasady jej sprawowania, podstawowe zasady
ustroju spo³eczno-gospodarczego, reguluj¹ce
problematykê wolnoœci, praw i obowi¹zków
obywateli, podstawy funkcjonowania aparatu
pañstwowego.
Sprawdzian skutecznoœci prawnej naszej
konstytucji po tragedii Smoleñskiej wypad³ bardzo dobrze mimo ¿e niektórzy z „gladiatorów
politycznych” chcieli j¹ omin¹æ pod populistyczne potrzeby.
W kolejn¹ rocznicê uchwalenia pierwszej
konstytucji w Polsce Konstytucja 3 Maja warto
przypomnieæ historiê naszego prawodawstwa.
Tak wiêc konstytucjonalizm polski zacz¹³
rozwijaæ siê pod koniec XVII wieku i do chwili
obecnej Rzeczpospolita Polska mia³a piêæ konstytucji pe³nych, wliczaj¹c obecn¹. Konstytucje
te, to wspomniana ju¿ Konstytucja 3 Maja z 1791 r.,
Konstytucja 17 marca 1921 r., Konstytucja z 23

Informacja

Wyjaœnienie

Klub Honorowych Dawców Krwi im. Marii
Bobrzeckiej dzia³aj¹cy przy KWK „Brzeszcze”
zaprasza na XIII Pielgrzymkê Honorowych
Krwiodawców „Jasna Góra 2010”.
Wyjazd: 22 maja; godz. 7.00; parking przed
Oœrodkiem Kultury w Brzeszczach.
Koszt: 25 z³ od osoby (przejazd autokarem,
ubezpieczenie, obiad, okolicznoœciowa koszulka)
Zapisy: do 13 maja; kontakt: 604 175 198
Iloœæ miejsc ograniczona.

Informacja
Burmistrz Brzeszcz informuje, ¿e 6 kwietnia 2010 r. podany zosta³ do publicznej wiadomoœci, poprzez wywieszenie na tablicach og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Gminy w Brzeszczach
ul. Koœcielna 4, wykaz czêœci nieruchomoœci
przeznaczonej do oddania w najem i w dzier¿awê, po³o¿onej w Brzeszczach oznaczonej numerem dzia³ki pgr 781/213 o pow. 37 m2 , na której
usytuowany jest gara¿ o pow. 328 m2 z przeznaczeniem na cele rolne.
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kwietnia 1935 r., Konstytucja z 22 lipca 1952 r.,
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i obecna z 2
kwietnia 1997 r.
By³o równie¿ kilka konstytucji tzw. ma³ych,
które ogranicza³y siê do regulacji ustroju naczelnych organów pañstwowych. Jednoczeœnie mia³y
one charakter konstytucji tymczasowych.
Wspomnieæ nale¿y o trzech, które pozwala³y
w³adzy ustawodawczej na d³u¿sza pracê nad pe³nymi konstytucjami.
Uchwa³a sejmu z 20 lutego 1919 r. o powierzeniu Józefowi Pi³sudskiemu dalszego sprawowania urzêdu Naczelnika Pañstwa. Ustawa konstytucyjna z 17 lutego 1947 r. o ustroju w zakresie dzia³ania najbli¿szych organów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ustawa Konstytucyjna z 17
paŸdziernika 1992 r. o wzajemnych stosunkach
miedzy w³adz¹ ustawodawcza i wykonawcz¹
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorz¹dzie
terytorialnym.
Czas Sejmu Czteroletniego obfitowa³ w wydarzenia, z których wiele okaza³o siê bardzo znacz¹cymi dla dalszych losów Polski. Pierwszoplanow¹ postaci¹ by³ oczywiœcie król Stanis³aw August-Poniatowski. D¹¿y³ on do naprawy ustroju
Rzeczypospolitej, poprawy stosunków spo³ecznych, wzmocnienia obronnoœci kraju.
W Polsce dochodzi³o stopniowo do g³osu
nowa elita polityczna, wywodz¹ca siê z œwiadomie kszta³towanej przez Stanis³awa Augusta nowej generacji, wykszta³conej i wychowanej w duchu Oœwiecenia. Byli to w wiêkszoœci wychowankowie z reformowanych konwiktów pijarskich i jezuickich oraz Szko³y Rycerskiej.
Warto przypomnieæ, ¿e Konstytucjê 3 Maja
uchwalono „ceni¹c dro¿ej nad ¿ycie nad szczêœliwoœæ osobist¹ egzystencyjn¹ polityczn¹ niepodleg³oœæ zewnêtrzn¹ i wolnoœæ wewnêtrzn¹ narodu”. Wprowadzono w ¿ycie tak¿e zasadê, i¿ w³adza pochodzi z woli narodu a czyniono to w momencie, gdy w Europie prawie wszêdzie panowa³
absolutyzm.
Dzieñ 3 maja by³ rewolucj¹, jednak bezkrwaw¹. Akt konstytucji by³ wyrazem g³êbokich
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W poprzednim numerze OB w artykule dotycz¹cym arcybiskupa lwowskiego Józefa Bilczewskiego wkrad³ siê b³¹d. Arcybiskup zacz¹³ pe³niæ
funkcjê wikariusza w Kêtach, a nie jak podano notariusza. Za b³¹d autorkê artyku³u przepraszamy.

Dy¿ury aptek w maju
ARNIKA ul. S³owackiego 4
07.05 - 14.05
CENTRUM ul. Ofiar Oœwiêcimia 34
30.04 - 07.05
28.05 - 04.06
SIGMA ul. Pi³sudskiego 13a
14.05 - 21.05
SYNAPSA ul. £okietka 39
21.05 - 28.05
* dy¿ur nocny trwa od godz. 20.00
do 8.00 dnia nastêpnego.

przemian, jakie nastêpowa³y od ponad 20 lat
w mentalnoœci politycznie myœl¹cych Polaków.
Zerwano z obowi¹zuj¹cymi od wieków stereotypami, zaprezentowano wizjê pañstwa demokratycznego, w dodatku uczyniono to w okresie, kiedy wszêdzie istnia³y monarchie absolutne.
Ceni¹c ich osi¹gniêcia uczmy siê z doœwiadczeñ przesz³oœci, teraz mamy najwiêksz¹ w naszej historii szansê wykszta³cenia nowoczesnego demokratycznego pañstwa. Zale¿y to od nas,
wiêc zróbmy to dla siebie a pomo¿e nam w tym
znajomoœæ zapisów obecnie obowi¹zuj¹cej konstytucji, która powinna byæ w ka¿dym domu.
Przeczytajmy teraz rozdzia³ V konstytucji zatytu³owany - Prezydent Rzeczypospolitej. Bêdziemy wiedzieli wszystko o najwa¿niejszej w kraju
funkcji. Wtedy ³atwiej nam bêdzie wybraæ odpowiedni¹ osobê.

Józef Stolarczyk

Majówka rodzinna
w SP 2
Maj¹c na celu promocjê zdrowia, integracjê
rodzin i spo³ecznoœci lokalnej, Stowarzyszenie
Przyjació³ Dwójki wraz z partnerami (Rad¹ Rodziców, Oœrodkiem Kultury, grup¹ „Charytatywni”) zaplanowa³o rodzinn¹ majówkê pod has³em
„Sportowa rodzina formê trzyma”. Odbêdzie siê
ona w sobotê 22 maja na terenie boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brzeszczach w godzinach
15.00-19.00. Imprezê rozpocznie o godz. 14.00 spektakl teatralny dla najm³odszych (w OK - wstêp wolny), na który zaprasza samorz¹d osiedlowy nr 8.
Wszyscy, którzy zechc¹ byæ w naszej „Dwójce” w ten wyj¹tkowy dzieñ, bêd¹ mogli skorzystaæ z bogatej i atrakcyjnej oferty. Ka¿dy znajdzie
coœ ciekawego dla siebie: wielobój sportowy, pokaz paintbolistów, speleoklubu, ratowników górniczych, motocyklistów, cyklistów, a tak¿e aerobik z instruktorem. Mi³o bêdzie mo¿na spêdziæ
czas, s³uchaj¹c koncertu rodzin muzykuj¹cych,
degustuj¹c zdrow¹ ¿ywnoœæ w kawiarence „Witaminka”. Najm³odszych zaprosimy do k¹cika plastycznego i dmuchanego zamku.
Liczymy na Pañstwa obecnoœæ oraz wspóln¹
zabawê.

Organizatorzy

Og³oszenia drobne
•

Sprzedam atrakcyjne działki budowlane na terenie Przecieszyna, Jawiszowic i Oświęcimia (Zaborze) od 14-22 ary; tel. 792 853 618.

•

W Brzeszczach (10 kwietnia) zaginęła legitymacja studencka na nazwisko Ewelina Stopa. Znalazcę proszę o zwrot na adres widniejący na dokumencie.

•

Polsat Cyfrowy, Cyfra + na telefon z dostawą
do domu. Montaż anten - budynki jednorodzinne.
Jan Nycz; tel. 033 810 70 22, kom. 604 836 409.

•

Do wynajęcia nowy budynek pod działalność
gospodarczą; tel.600 984 408.

Felieton

Nasza bia³oczerwona
W czasie narodowej ¿a³oby w ca³ej Polsce zawis³y
bia³o-czerwone flagi
przepasane kirem. Na Krakowskim Przedmieœciu
w Warszawie gromadzi³y siê t³umy ludzi. Przychodzili, ¿eby zapaliæ znicze, przynosili kwiaty,
milczeli, modlili siê. Ka¿dy na swój sposób prze¿ywa³ to, co sta³o siê 10 kwietnia. Potem by³y
pogrzeby. W Krakowie, Warszawie, Wroc³awiu,
Katowicach i wielu innych miejscach. Na ka¿dym
t³umy ludzi. Przychodzili oddaæ ho³d tym, którzy
zginêli. W ci¹gu tych dni czêsto mówiliœmy o patriotyzmie, OjczyŸnie, o s³u¿bie Polsce. S³owa,
które jeszcze do niedawna by³y niemodne, sta³y
siê nagle bardzo wa¿ne i powszechne.
Pocz¹tek maja jest czasem, kiedy o OjczyŸnie siê mówi. Dzieñ Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 2 maja i œwiêto Konstytucji 3 maja - daty
od dawna wa¿ne. Od tego roku te dni bêd¹ nierozerwalnie ³¹czyæ siê z tragedi¹, która wydarzy³a
siê pod Smoleñskiem. Pewnie wielu zastanawia
(ci¹g dalszy ze str. 5)
rejonie. Opracowany zosta³ projekt techniczny przez
firmê „PRO-EKO-BUD” sp. z o.o. z Krakowa.
29. Kanalizacja sanitarna Gminy. 16.030 z³.
Wykonawca PT A. Plata. Prawomocne pozwolenie na budowê kanalizacji sanitarnej w rej. ul.
Turystycznej uzyskano 30.11.2009 r.
30. Modernizacja oczyszczalni œcieków.
226.166,24 z³. Wykonawca: „REZBUD” P.U.H.
Eugeniusz Rezik, Janowice. Koszt robót budowlanych oraz zakupów urz¹dzeñ: 421.589 z³
(z tego w 2008 r. 195.423 z³).Zakoñczono opracowanie dokumentacji technicznej II etapu modernizacji oczyszczalni œcieków oraz rozpoczêto jego realizacjê.
31. Modernizacja kanalizacji deszczowej na
osiedlu Paderewskiego. 243.902,40 z³. Wykonawca: „UNIMARK” Spó³ka z o.o. Wadowice.
32. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Bór
wraz z budow¹ chodnika. 170.255,45 z³. Wykonawca: Firma Us³ugowo Handlow¹ „AB-S”
Adam Barañski Chrzanów. Koszt zadania:
725.139,45 z³ (w 2009 r.: 170.255,45 z³, wczeœniej: 554.884 z³).
33. Zakupy inwestycyjne. 9.734,53 z³. Zakup pomp do przepompowni - dostawca „LC”
Biuro Techniczno-Handlowe Leszek Chwesiuk,
Bielsko-Bia³a.
34. Zagospodarowanie parku miejskiego przy
ul. Dworcowej.405.304,06 z³. Wykonano skatepark oraz zamontowano „Górników” (kopie rzeŸb
znajduj¹cych siê w przesz³oœci przed PZ nr 6) wraz
z zagospodarowania terenu wokó³ zabytków oraz
ich oœwietlenia. Koszt zadania w 2009 r.:
428.930,06 z³. Pomniki Górników. Wykonawca:
PB-U „ELBUD” B. Luranc, Brzeszcze. Koszt robót budowlanych: 124.879,20 z³. Skatepark. Wykonawca: TECHRAMPS Kraków. Koszt robót
budowlano-monta¿owych: 291.580 z³.
35. Zakup kot³a co do budynku komunalnego w Przecieszynie. 10.309 z³. Nowoczesne Systemy Grzewcze Andrzej Kobia³ka, £êki.

siê, jak d³ugo potrwa ten wybuch
patriotyzmu i solidarnoœci narodowej. Czy to tylko jednorazowy odruch, wywo³any straszn¹ tragedi¹,
która dla wszystkich Polaków sta³a siê czymœ niewyobra¿alnym?
10 kwietnia w jakimœ sensie czas siê zatrzyma³. Polska wstrzyma³a oddech, a z Ni¹ ca³y œwiat.
Trudno sobie wyt³umaczyæ racjonalnie to, co siê
sta³o, tym bardziej, ¿e tak wiele pojawia siê pytañ
i niewiadomych. W katastrofie smoleñskiej jest
te¿ wiele symboli. Znaków polskoœci i w³aœnie
patriotyzmu. Polacy lecieli oddaæ ho³d Polakom,
pomordowanym w Katyniu. Z tragedii ocala³ prawie nienaruszony wieniec, który Prezydent Lech
Kaczyñski mia³ z³o¿yæ na Katyñskim Memoriale.
Ocala³o God³o Polski z prezydenckiego samolotu. Przetrwa³y symbole polskoœci. Ale te¿, co wa¿niejsze symbole polskoœci od¿y³y w nas wszystkich. Polacy nie wstydzili siê okazaæ uczuæ i emocji. To nie by³o nic udawanego, to nie by³ odruch
czy chwilowa moda na polskoœæ.
Historia odpowie na pytania, które dziœ stawiamy, a na które pewnie trudno bêdzie uzyskaæ odpowiedŸ w tym momencie. Historia oceni te¿ czas sprzed i po 10 kwietnia. Ale ju¿ dziœ
widaæ go³ym okiem, ¿e wszyscy potrzebujemy

patriotyzmu i potrzebujemy czuæ siê solidarni
w swoim narodowym poczuciu. Byæ mo¿e ten
straszny czas spowodowa³, ¿e zaczynamy na
nowo odkrywaæ te, czêsto okreœlane mianem
patetycznych, s³owa Ojczyzna, naród, Polska,
patriota. Bia³o-czerwone flagi wywieszane na
budynkach, przynoszone na pogrzeby poleg³ych, a nawet zawieszane na antenach samochodowych, nabra³y innego znaczenia. Nikt
nam nie kaza³ tego robiæ, nie by³o ¿adnego
œwiêta, a my wywieszaliœmy te flagi i chor¹giewki spontanicznie. Wróciliœmy do korzeni. Do modlitwy, do god³a, do bia³o-czerwonej. Okazuje siê, ¿e w trudnych chwilach, gdy
œwiat siê wali te symbole pozwalaj¹ nam trwaæ
i daj¹ poczucie bezpieczeñstwa.
To niezwyk³a lekcja. Smutna i tragiczna, ale
niezmiernie pouczaj¹ca. Ta tragedia spowodowa³a, ¿e poczuliœmy siê naprawdê Polakami,
a wielu przesta³o siê wstydziæ uczuæ narodowych. Przed nami trudny czas. Je¿eli ze smoleñskiej tragedii wyci¹gniemy jako naród naukê patriotyzmu, to oddamy w ten sposób najwiêkszy ho³d tym wszystkim, którzy tam zginêli.

36. Wymiana bram gara¿owych w budynkach
komunalnych. 34.115,99 z³. Wykonawca: MTB
Janusz Jasiñski S.J., Czechowice-Dziedzice.
37. Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 6 w Brzeszczach. 17.000 z³. Wykonawca:
„G.G. INBUD 2” Us³ugi Ogólnobudowlane Artur Grygierczyk, Czechowice-Dziedzice.
38. Modernizacja budynku w Skidziniu.
54.990,44 z³. Wykonawca: „G.G. INBUD 2”
Us³ugi Ogólnobudowlane Artur Grygierczyk,
Czechowice-Dziedzice.
39. Modernizacja budynku komunalnego w Zasolu. 44.405,70 z³. Wykonawca: PB-U „ELBUD”
B. Luranc, Brzeszcze. Koszt zadania: 69.639,50 z³
(w 2009 r.: 64.405,70 z³, wczeœniej: 5.233,80 z³).
40. Wymiana kot³a c.o. oraz monta¿ wk³adu
kominowego w stra¿nicy w Jawiszowicach.
7.000,01 z³. Wykonawca: „UNIREM” Tadeusz
Kubieniec, Jawiszowice.
41. Cyfryzacja kina. 330.000 z³. Cine Project Polska Sp. z o.o., Poznañ.
42. Adaptacja budynku po by³ej wymiennikowni ciep³a na wielofunkcyjn¹ œwietlicê
osiedla Paderewskiego w Jawiszowicach.
254.077,98 z³. Plac budowy zosta³ przekazany
25.09.2009 r. wykonawcy zadania którym jest
PB-U„ELBUD” B. Luranc, Brzeszcze. Do koñca 2009 r. zosta³y wykonane roboty: rozbiórkowe wewn¹trz obiektu, izolacje termiczne i przeciwwilgociowe fundamentów, wymurowano
nowe œcianki dzia³owe, wymieniono stolarkê
okienn¹, wykonano przy³¹cza wodoci¹gowe i kanalizacji sanitarnej, schody zewnêtrzne. Zakoñczenie adaptacji budynku zgodnie z umow¹:
30.09.2010 r.
43. Budowa zaplecza kulturalno-oœwiatowego „Folwark Przeciesyn”. 19.764 z³. 15 kwietnia 2010 roku uzyskano prawomocne pozwolenie na budowê. Projektant: Firma KONS-PRO
Dariusz Obstarczyk, Oœwiêcim.
44. Moje boisko - Orlik 2012 - 29.000 z³. 15
marca 2010 r. uzyskano prawomocne pozwole-

nie na budowê. Projektant: Firma SPERO Pawe³
S³oboda, Miko³ów.

Beata Szyd³o
Pose³ na Sejm RP

GOSPODARKA ŒRODKAMI POZABUD¯ETOWYMI
Gminny Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej - stan œrodków tego funduszu
na pocz¹tek roku wynosi³ 249.722,68 z³. W okresie sprawozdawczym na rachunek bankowy
wp³ynê³a kwota 757.663,65 z³. Wydatkowano
575.236,28 z³ na nastêpuj¹ce zadania:
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie dzia³añ proekologicznych - 19.803,48 z³, w tym:
m.in. dokarmianie dzikiej zwierzyny leœnej, akcja „Dni Ziemi”, dofinansowanie programu ekologicznego „BIOS”, nagrody „EKO-SZKO£A,
Zlot M³odych Ekologów”
- wspomaganie innych systemów kontrolnych
i pomiarowych oraz badañ stanu œrodowiska,
systemów pomiarowych zu¿ycia wody i ciep³a
- 3.366 z³ (badania dendrologiczne)
- urz¹dzanie i utrzymywanie terenów zieleni zadrzewieñ, zakrzewieñ oraz parków ustanowionych przez Radê Gminy - 278.500 z³
- profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach
szczególnej ochrony œrodowiska, na których
wystêpuj¹ przekroczenia norm zanieczyszczeñ
œrodowiska - 9.840 z³ (dofinansowanie wyjazdów dzieci z klas III na „Zielon¹ Szko³ê”)
- wspieranie dzia³añ zapobiegaj¹cych zanieczyszczeniom - 249.853,89 z³ (dofinansowanie: modernizacji systemów ogrzewania, zbiórki i transportu zdemontowanego azbestu na
wysypisko odpadów przemys³owych, uciep³ownienie budynków wielolokalowych, selektywna zbiórka przeterminowanych lekarstw, kolektory s³oneczne)
- inne zadania s³u¿¹ce ochronie œrodowiska
i gospodarce wodnej - 13.872,91 z³ (m.in. aktualizacja Programu Ochrony Œrodowiska wraz
z Programem Gospodarki Odpadami).
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Co dalej
z dofinansowaniem?
Od 1 stycznia 2010 r. zlikwidowane zosta³y gminne i powiatowe fundusze ochrony
œrodowiska, do których wp³ywa³y m.in. op³aty za sk³adowanie odpadów, emisjê zanieczyszczeñ czy kary za wycinkê drzew. Ich likwidacja przez ustawodawcê spowodowa³a
brak mo¿liwoœci przekazywania z programów proekologicznych dotacji mieszkañcom,
którzy chc¹ poprawiaæ stan œrodowiska.
W naszej gminie dziêki œrodkom finansowym pochodz¹cym z Gminnego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
mo¿liwa by³a realizacja kilku programów, m.in.
dofinansowanie do zakupu ekologicznych urz¹dzeñ grzewczych, do uciep³owienia budynków
wielolokalowych, do monta¿u kolektorów s³onecznych. W ramach dofinansowania z Powiatowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Go-

spodarki Wodnej by³a mo¿liwoœæ likwidacji odpadów azbestowych (z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych).
- Przeg³osowane w grudniu przez Sejm zmiany do ustawy o ochronie œrodowiska i zapisy ustawy o finansach publicznych uniemo¿liwiaj¹ dotowanie osób fizycznych przez samorz¹dy. Nie
jest to problem tylko naszej gminy. To problem
na skalê ca³ego kraju. Obecnie nie ma takiej mo¿liwoœci, ze wzglêdu na to, ¿e pieni¹dze zamiast
do funduszu wp³ywaj¹ prosto do bud¿etu gminy.
A ze swojego bud¿etu gmina mo¿na je wydawaæ
tylko na zadania publiczne okreœlone ustawami.
Stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej
w tej sprawie jest jednoznaczne i mówi, ¿e nie
mo¿emy dofinansowywaæ prywatnych inwestycji mieszkañców. Czekamy wiêc na przyspieszony proces legislacyjny i takie zapisy, które pozwol¹ gminom wspieraæ indywidualne przedsiêwziêcia proekologiczne mieszkañców - mówi
burmistrz Teresa Jankowska.

Katarzyna Wituœ

Obowi¹zkowa deratyzacja
Do 20 maja w naszej gminie trwa wiosenna akcja deratyzacji. Obowi¹zek jej przeprowadzenia maj¹ w³aœciciele nieruchomoœci, jednostek organizacyjnych, osoby posiadaj¹ce nieruchomoœci w zarz¹dzie lub u¿ytkowaniu oraz inne podmioty w³adaj¹ce nieruchomoœciami.
Celem deratyzacja jest zapobieganie
powstawaniu chorób przenoszonych na ludzi
i zwierzêta przez szczury i myszy. Zgodnie
z wytycznymi Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oœwiêcimiu, przed przyst¹pieniem do akcji, nale¿y oczyœciæ z odpadów
podwórza, œmietniki, piwnice i strychy oraz
zabezpieczyæ artyku³y spo¿ywcze i karmê

Laureatka konkursu
Uczestniczka warsztatów terapii zajêciowej prowadzonych przez Fundacjê im. Brata
Alberta w Che³mku Filia w Jawiszowicach
Agnieszka Augustyniak w konkursie „Jajuszowickie Jajo i Paw Jawiszowicki” w kategorii
doroœli zajê³a II miejsce. Na zdjêciu prezentujemy jej konkursow¹ pracê.

dla zwierz¹t. Nale¿y równie¿ uniemo¿liwiæ
szczurom dostêp do wody.
Ka¿da trutka musi zostaæ wyraŸnie oznakowana informacj¹ „Uwaga trucizna”. W miejscach,
gdzie pojawiaj¹ siê szczury musi byæ wy³o¿ona
do 20 maja. Nale¿y j¹ uzupe³niaæ w miarê spo¿ywania przez szczury. Nie nale¿y zapomnieæ, aby
odpowiednio zabezpieczyæ miejsca, gdzie zosta³a wy³o¿ona trutka - chodzi o bezpieczeñstwo
dzieci oraz zwierz¹t domowych. Zgodnie z prawem ka¿dy, kto ma obowi¹zek utrzymaæ czystoœæ
i porz¹dek w obrêbie nieruchomoœci, a nie stosuje siê do wskazañ i nakazów w celu zabezpieczenia nale¿ytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaŸnych, podlega karze grzywny do 1500 z³
albo karze nagany.
KW

Spacer w dymie
25 kwietnia wybra³em siê wraz z rodzin¹
na spacer do lasu w Brzeszczach.
Spacerowaliœmy podziwiaj¹c przyrodê, która przyci¹ga³a nasz¹ uwagê. Gdy przechodziliœmy ko³o suchego stawu nasz¹ uwagê przyci¹gnê³a chmura dymu. Myœleliœmy, ¿e ktoœ pali
ognisko, lecz dym by³ zbyt du¿y.
Kiedy wracaliœmy, us³yszeliœmy syreny i po
chwili jad¹ce wozy stra¿ackie. Wyci¹gnêliœmy
aparat, komórki i zaczêliœmy wszystko nagrywaæ.
Przed dwudziestoma minutami spory kawa³ek trawy by³ zielony, a teraz ju¿ czarny i dalsze partie
nadal siê pali³y.
Stra¿ po¿arna przyjecha³a bardzo szybko. By³
to wóz stra¿acki z OSP Brzeszcze. Stra¿acy dzia³ali bardzo szybko, ju¿ po oko³o 2 minutach roz³o¿yli pompê i czerpali wodê ze stawu. Po chwili
przyjecha³a tak¿e jednostka z OSP Bór. Podziwiam szybkoœæ stra¿aków i ich poœwiêcenie, chocia¿ podczas tego po¿aru nie ratowali ¿ycia ludzkiego. Mo¿emy naprawdê byæ dumni, ¿e mamy
tak sprawne jednostki na terenie naszej gminy.
Chcia³bym bez komentarza dodaæ, ¿e g³upota ludzka nie zna granic.

Mi³osz Adamowicz,
uczeñ klasy I „c” Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach
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Wykaszajmy chwasty
Du¿ym problemem, o którym mówi¹
mieszkañcy podczas zebrañ wiejskich s¹
chwasty rosn¹ce na nieu¿ytkach rolnych. Chodzi przede wszystkim o osty, które szybko siê
rozsiewaj¹c zanieczyszczaj¹ s¹siednie pola
uprawne.
- Apelujê i proszê mieszkañców, aby dopilnowali wykaszania swoich posiad³oœci. S¹siedztwo nieu¿ytków to du¿y problem dla tych, którzy maj¹ pola uprawne, ogrody i szkó³ki. W ich
imieniu i w³asnym, proszê o usuwanie chwastów,
które szybko siê rozsiewaj¹. Widok zaniedbanych pól i dzia³ek nie wp³ywa pozytywnie na
estetykê naszej gminy - mówi burmistrz Teresa
Jankowska.
Jak poinformowa³ nas komendant Stra¿y
Miejskiej w Brzeszczach Krzysztof Tokarz ¿aden
przepis prawa rangi ustawowej lub prawa miejscowego nie reguluje kwestii wykaszania traw
na nieruchomoœciach. Powy¿szym tematem zaj¹³
siê te¿ nadzór prawny Ma³opolskiego Urzêdu
Wojewódzkiego w Krakowie, wskazuj¹c w rozstrzygniêciu nadzorczym z 2003 r., i¿ katalog
spraw, w zakresie których ustawodawca upowa¿ni³ radê gminy do okreœlenia szczegó³owych zasad postêpowania w zakresie utrzymania czystoœci i porz¹dku w gminach jest katalogiem zamkniêtym. Wprowadzenie powy¿szego rozwi¹zania legislacyjnego poprzez przepisy prawa miejscowego stanowi³oby naruszenie sfery praw i wolnoœci obywateli. Dlatego
te¿ jedynym i najbardziej skutecznym za³atwieniem sprawy jest wspólne dogadanie siê w³aœcicieli gruntów s¹siaduj¹cych co do sposobu
likwidacji traw i samosiejek.

KW

Szczepienie lisów
O 5 do 19 maja w naszym województwie,
jak informuje Ma³opolski Wojewódzki Lekarz
Weterynarii, zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno ¿yj¹cych przeciw
wœciekliŸnie.
Szczepienie lisów jest wykonane za pomoc¹
przynêt zawieraj¹cych szczepionkê doustn¹, która zostaje zrzucona z samolotów. Przynêta jest
mieszanin¹ m¹czki rybnej, t³uszczu kokosowego, wosku i tetracykliny, w kolorze szarozielonym. W jej wnêtrzu umieszczona jest plastikowa kapsu³ka zawieraj¹ca wirus szczepionkowy.
W okresie wykonywania szczepieñ i 14 dni
po zrzuceniu szczepionki zaleca siê, aby nie
wchodziæ na teren lasu, zachowaæ ostro¿noœæ
w czasie pobytu na polach i terenach przyleœnych
oraz w w¹wozach i jarach. Nie nale¿y równie¿
dotykaæ, podnosiæ, a tym bardziej nie roz³amywaæ przynêty. W razie kontaktu ze szczepionk¹
natychmiast zg³osiæ siê do najbli¿szego lekarza
lub do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Do lekarza weterynarii nale¿y z kolei
zwróciæ siê, gdy z szczepion¹ zetkn¹ siê zwierzêta domowe. Dlatego w czasie spacerów psy
powinny byæ prowadzone na smyczy i w bezpiecznym kagañcu.

KW

Aktualnoœci

Po zebraniach w so³ectwach i osiedlach
Przedstawiamy proponowane do wykonania w 2010 r. wnioski oraz plany finansowe przyjête podczas zebrañ mieszkañców Samorz¹dów
Osiedlowych nr 1, nr 3, nr 6, nr 8. Pozosta³e zamieœciliœmy w poprzednim numerze gazety.
PLANY RZECZOWO-FINANSOWE
Samorz¹d Osiedlowy nr 1
Przewodnicz¹cy: Wies³aw Albin
£¹czna kwota: 3575 z³
2575 z³ - zakup nagród rzeczowych na imprezy
400 z³ - dofinansowanie teatrzyku dla dzieci
z okazji „Miko³ajek”
300 z³ - dofinansowanie przejazdu na wycieczkê do Wroc³awia (Panorama Rac³awicka).
300 z³ - dofinansowanie otwarcia skateparku.
Samorz¹d Osiedlowy nr 3
Przewodnicz¹cy: Krzysztof Bielenin
£¹czna kwota: 6115 z³
1615 z³ - zakup nagród na imprezy kulturalno-oœwiatowe i sportowe (Dzieñ Dziecka, Biesiada z Piosenk¹, Majówka, Uczeñ Roku, Gminny Bieg Rodzinny)
800 z³ - op³ata za zamek dmuchany (Dzieñ
Dziecka, Biesiada z Piosenk¹)
2100 z³ - pokrycie czêœci kosztów autokaru wycieczki dla mieszkañców Brzeszcz
1000 z³ - zakup umundurowania dla OSP
Brzeszcze
200 z³ - zakup farby dla SP nr 1 Brzeszcze
400 z³ - dofinansowanie tablicy pami¹tkowej
(Stowarzyszenie „Brzost”)
Samorz¹d Osiedlowy nr 6
Przewodnicz¹cy: Aleksander Zontek
£¹czna kwota: 3680 z³
700 z³ - Dzieñ Dziecka
1200 z³ - Festyn Rodzinny
500 z³ - wycieczki dla dzieci z Osiedla
580 z³ - otwarcie obiektu nowej œwietlicy
700 z³ - Miko³ajki
Samorz¹d Osiedlowy nr 8
Przewodnicz¹cy: Jerzy Fajfer
£¹czna kwota: 1745 z³
1300 z³ - zakup biletów na teatrzyk dla dzieci
z okazji Dnia Dziecka
345 z³ - dofinansowanie kosztów wyjazdu na
wycieczkê mieszkañców SO nr 8
100 z³ - zakup nagród dla uczestników Gminnego Biegu Rodzinnego
WNIOSKI DO REALIZACJI
Samorz¹d Osiedlowy nr 1
1. Zwróciæ siê do PKS o uruchomienie trasy:
Brzeszcze-Kraków-Brzeszcze.
2. Zmieniæ trasê przejazdu autobusu MZK
z mo¿liwoœci¹ przystanku na ul. Mickiewicza.
3. Zainstalowaæ punkty œwietlne przy ul.
Dworcowej w obrêbie gara¿y.
4. Informowanie o zebraniu mieszkañców SO
nr 1 poprzez tablice og³oszeñ, zrezygnowaæ z og³oszeñ na klatkach schodowych.
5. Zamontowaæ próg zwalniaj¹cy na ul. Narutowicza pomiêdzy bl. nr 34 a nr 32.
Wnioski zg³oszone do bud¿etu na rok 2011
1. Zarezerwowaæ œrodki finansowe na moder-

nizacjê chodnika i budowê parkingu w obrêbie
bl. nr 14 i nr 17 zgodnie z wykonywanym projektem technicznym.
2. Zabezpieczyæ œrodki w bud¿ecie na wykonanie parkingu przy ul. ¯wirki i Wigury oraz
chodnika przy bl. nr 16.
3. Zabezpieczyæ œrodki na wykonanie projektu chodnika ³¹cz¹cego ul. Kazimierza Wielkiego
z ul. Narutowicza wraz z dojœciem do bl. nr 44
i nr 45 oraz chodnika przed bl. nr 36. Ww. zadanie rozwi¹¿e problem komunikacji pieszych oraz
umo¿liwi dojazd do ww. budynków.
4. Zabezpieczyæ œrodki w bud¿ecie na rok
2011 na wykonanie projektu technicznego budowy mieszkañ socjalnych oraz ich rozpoczêcie.
5. Zakupiæ du¿y element na plac zabaw pomiêdzy bl. nr 16 a nr 21.
6. Przeznaczyæ œrodki w bud¿ecie na rozpoczêcie pierwszego etapu przebudowy Parku Miejskiego przy ul. Dworcowej.
7. Zabezpieczyæ œrodki finansowe na zakup
czipów dla psów w kwocie 35 tys. z³.
8. Dokoñczyæ niezrealizowany fragment drogi dojazdowej do bl. nr 43 przy ul. K. Wielkiego
ze œrodków bie¿¹cych.
9. Zainstalowaæ dwa punkty œwietlne przy
bl. nr 35 na istniej¹cych s³upach energetycznych.
Samorz¹d Osiedlowy nr 3
1. Zlikwidowaæ zalewisko na „Bagnie”
w Brzeszczach.
2. Wyci¹æ drzewa przy ul. Chrobrego.
3. Wykonaæ projekt techniczny ul. Chrobrego.
4. Wzmo¿yæ kontrole Stra¿y Miejskiej w rejonie przystanku ul. Lipowej.
5. Wyst¹piæ do Urzêdu Gminy o sporz¹dzenie wykazu wykonywanych projektów technicznych, które nie zosta³y zrealizowane, jaki by³
koszt opracowañ i termin wa¿noœci pozwoleñ.
6. Wykonaæ remont ul. Na Do³ach.
7. Przeprowadziæ remont lub wy³¹czyæ z u¿ytkowania chodnik przy ul. Lipowej (prawa strona).
8. Wykonaæ zabudowê 1pkt oœwietlenia na
ul. Reymonta oraz 2 pkt za przejazdem kolejowym na ul. œw. Wojciecha.
Samorz¹d Osiedlowy nr 6
1. Wymieniæ zegar steruj¹cy oœwietleniem
ulicznym na os. Paderewskiego w rejonie bloków
1-7 z uwagi na czêste awarie.
2. W miarê mo¿liwoœci remontowych naprawiæ dziury w drogach dojazdowych i chodnikach
dojœciowych - asfaltowych na 30-letnim Osiedlu.
3. Nie zapomnieæ o oœwietleniu deptaka
wzd³u¿ bloku nr 15 oraz uzupe³nieniu koszy
œmietnikowych i ³awek wzd³u¿ ci¹gów spacerowych Osiedla.
4. Zatwierdziæ „Plan rzeczowo-finansowy na
2010 r.” w zaproponowanym kszta³cie z mo¿liwoœci¹ przesuwania kwot wydatków miêdzy pozycjami, pod warunkiem nie przekroczenia kwoty
dotacji 3680 z³.
Samorz¹d Osiedlowy nr 8
1. Wykonaæ naprawê chodnika przy ul. Wyspiañskiego.
2. Wyznaczyæ strefê ograniczenia prêdkoœci do
40 km/godz. na ca³ej d³ugoœci ul. Mickiewicza.
3. Wykonaæ przejœcie dla pieszych przez
ul. Mickiewica w rejonie by³ego POM-u.

4. Wydzia³y Urzêdu Gminy zobligowaæ do
powiadamiania przewodnicz¹cych samorz¹dów
i so³tysów o wykonywanych na terenie samorz¹dów i so³ectw robotach.
5. Rozwa¿yæ mo¿liwoœæ zmiany organizacji
ruchu w Alei Dworskiej miêdzy ul. Mickiewicza
a ul. Kret¹, po konsultacji z mieszkañcami.
6. Zabudowaæ wiatê na przystanku MZK przy
ul. Turystycznej w pobli¿u posesji p. Ha³ata.
7. Dokonaæ aktualizacji dokumentacji oœwietlenia ul. Aleja Dworska i wdro¿yæ do realizacji.

Oprac. Ewa Pawlusiak

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Zaproszenie
W poniedzia³ek 24 maja o godz. 17.00 zapraszamy do Oœrodka Kultury na kolejne spotkanie otwarte w ramach projektu: „Razem æwiczymy, tworzymy i siê bawimy...” realizowanego przez Stowarzyszenie „Olimp” ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Tym razem porozmawiamy z Jaœkiem Mel¹
i jego mam¹. Jasiek jest polskim polarnikiem, najm³odszym w historii zdobywc¹ obu biegunów,
który mimo swej niepe³nosprawnoœci wci¹¿ wykracza poza horyzonty w³asnych mo¿liwoœci.

Oœwiadczenie
Oœwiadczenie komendanta Stra¿y Miejskiej Krzysztofa Tokarza
W nocy z 20 na 21 marca 2010 r. nieznany
sprawca wtargn¹³ na teren koœcio³a œw. Marcina w Jawiszowicach dokonuj¹c penetracji
obiektu sakralnego, który znajduje siê pod
ochron¹ Komendy Stra¿y Miejskiej w Brzeszczach w ramach dozoru elektronicznego systemu w³amaniowego i przeciwpo¿arowego. Niestety brak zdecydowanego zadzia³ania operatora monitoringu wizyjnego nie doprowadzi³ do
zatrzymania sprawcy powy¿szego czynu.
W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ Zarz¹dzeniem Nr 4/2010 z dnia 30 marca 2010 r. komendanta Stra¿y Miejskiej, zosta³a powo³ana
specjalna komisja ds. zbadania przyczyny w³amania do obiektu sakralnego. Sporz¹dzony
szczegó³owy raport koñcowy, wykaza³ za przyczynê b³êdn¹ interpretacjê kodu sygna³u Ÿród³owego jako alarm fa³szywy. Poœredni¹ przyczyn¹ takiej interpretacji by³o 54 przypadki fa³szywych alarmów zaistnia³ych tylko w pierwszym kwartale 2010 r. na ww. obiekcie, spowodowanych przemieszczaj¹cymi siê dzikimi
zwierzêtami.
Maj¹c na uwadze wartoœæ historyczn¹ i materialn¹ obiektu pragnê wszystkich parafian
i mieszkañców naszej Gminy przeprosiæ za zaistnia³¹ sytuacjê i poinformowaæ, i¿ w Komendzie
Stra¿y Miejskiej zosta³y wdro¿one odpowiednie
procedury, które maj¹ za zadanie zarówno zapobiec takim sytuacjom, jak i zwiêkszyæ skutecznoœæ ochrony obiektów.

Odg³osy Brzeszcz
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Zbli¿a siê czas majówek
23 kwietnia og³oszono Œwiatowym Dniem
Ksi¹¿ki. O tym wydarzeniu mówi³y radio i inne
media, ale nale¿y przyznaæ, ¿e wœród codziennych
spraw czytanie pozostaje z boku. Datê ustalono
w sposób umowny, poniewa¿ wtedy przypada rocznica urodzin lub œmierci wielu s³awnych pisarzy,
jak w przypadku M. de Cervantes’a, który ¿y³
i tworzy³ na prze³omie XVI i XVII wieku. W wyj¹tkowy sposób Dzieñ Ksi¹¿ki obchodzony jest
w Katalonii, gdzie ³¹czy siê z uroczystym œwiêtem
narodowym patrona tego regionu - œw. Jerzego.
W tym dniu kobiety otrzymywa³y od mê¿czyzn
czerwone ró¿e jako symbol zwyciêstwa nad pokonanym przez Jerzego smokiem. Z czasem zaczê³y
siê odwzajemniaæ, obdarowuj¹c ich ksi¹¿kami.
Ciekawe publikacje mog¹ stanowiæ interesuj¹cy
i po¿yteczny upominek, gdy¿ jakaœ czêœæ ich treœci pozostaje w sercach i umys³ach czytelników.
O dzie³ach pisanych warto pamiêtaæ nie tylko
przy okazji ró¿nych kampanii promocyjnych,
lecz równie¿, na co dzieñ. O dobrodziejstwach
wynikaj¹cych z czytania mówi siê g³ównie w przypadku dzieci i m³odzie¿y, które powinny rozwijaæ wyobraŸniê oraz wzbogacaæ s³ownictwo.
Oczywiœcie! M³odzi ludzie musz¹ czytaæ, ale te¿
doros³ym lektura wartoœciowych rzeczy pomo¿e
dostrzec wiele problemów z innej perspektywy.
Mo¿e teraz nast¹pi sprzyjaj¹ca atmosfera, aby zabraæ ksi¹¿kê na wiosenn¹ przeja¿d¿kê rowerow¹
lub na dzia³kê czy do ogrodu.
Zbli¿a siê czas majówek, pikników; wiêcej
mo¿liwoœci rekreacyjnych. Doskona³¹ okazj¹ do celebrowania wiosennego triumfu by³ „d³ugi weekend majowy”, który w naszym kraju ³¹czy elementy patriotyczne (œwiêto uchwalenia Konstytucji 3
Maja), religijne (NMP Królowej Polski i rozpoczêcie nabo¿eñstw majowych) z odpoczynkiem w gronie przyjació³ lub podczas wyjazdu. Istotne znaczenie ma aspekt spo³eczny 1 Maja, poœwiêcony
propagandzie w Polsce Ludowej; obecnie dzieñ ten
przypomina o solidarnoœci z pracuj¹cymi i poszukuj¹cymi zatrudnienia. Jego miêdzynarodowa tradycja siêga kampanii na rzecz skrócenia dziennego wymiaru godzin pracy.
W polskim krajobrazie maj kojarzy siê z kwitn¹cymi kwiatami, zapachem bzu i œpiewem pieœni
maryjnych w koœcio³ach i przydro¿nych kapliczkach.
Nazwê sw¹, pocz¹wszy od wierzeñ antycznych, miesi¹c zawdziêcza odradzaniu przyrody. W wiêkszoœci jêzyków europejskich obowi¹zuje tak formu³owana etymologia s³owa maj. Istnieje tak¿e stara
i piêkna legenda, która g³osi, ¿e Bóg w maju stworzy³ œwiat. Patrz¹c na drzewa i kwiaty trudno siê
z ni¹ nie zgodziæ. Trzeba zatem wykorzystaæ te ciep³e, spokojne chwile na przygotowanie wakacyjnych
planów i odpoczynek, najlepiej czynny.
Wypada wspomnieæ jeszcze jedn¹ wa¿n¹ datê
zwi¹zan¹ z obecnym miesi¹cem - Dzieñ Matki, obchodzony 26 maja. Œwiêto jest popularne na ca³ym
œwiecie, a w niektórych krajach, m. in. w Anglii, znane od kilkuset lat. W Polsce po raz pierwszy tego
typu uroczystoœci odnotowano w 1923 r. w Krakowie. Obecnie s¹ ró¿ne sposoby sk³adania ¿yczeñ, ale
26 maj nied³ugo, zatem niewiele czasu, aby ustaliæ,
co kupiæ zapracowanej albo zmêczonej ju¿ ¿yciem
mamie: s³odycze, prezent praktyczny czy jednak
wiosenne kwiaty i ksi¹¿kê...

Krystyna Rosner
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Projekty spo³eczne cz. II
Prezentujemy kolejne projekty spo³eczne tym
razem realizowane przez Stra¿ Miejsk¹ oraz
Urz¹d Gminy w Brzeszczach w latach 2007-2010.
STRA¯ MIEJSKA
Program „Bezpieczna Droga do Szko³y” cykl
dzia³añ polegaj¹cy na kontroli chodników przyszkolnych w okresie poprzedzaj¹cym rok szkolny
i zabezpieczeniu przejœæ dla pieszych w czasie roku
szkolnego. Program skierowany jest g³ównie do
uczniów klas I, lecz korzysta z niego ca³a spo³ecznoœæ szkolna. Program realizowany jest przez SM
samodzielnie, bez udzia³u œrodków zewnêtrznych.
Program „Bezpieczeñstwo dziecka w kontaktach z osobami obcymi” maj¹cy na celu wskazaæ sytuacje i zachowania które stanowi¹ zagro¿enie ¿ycia i zdrowia w domu, podwórku, drodze
do szko³y, realizowany w klasach gimnazjalnych.
Program realizowany jest g³ównie z uczniami klas
I i w omawianym okresie uczestniczy³o w nim 433
uczniów Program realizowany jest przez SM samodzielnie, bez udzia³u œrodków zewnêtrznych.
Program „Postêpowanie w sprawach nieletnich” m³odzie¿ szkó³ gimnazjalnych i ponad
gimnazjalnych, a niektóre aspekty przedstawiane
s¹ równie¿ dzieciom klas 6 szkó³ podstawowych.
Ogó³em w omawianym okresie wziê³o w nim
udzia³ 767 uczniów. Z programu skorzysta³ tak¿e
Zespó³ Szkó³ Gimnazjalno-Licealnych na Woli
(245 uczniów) Program realizowany jest przez SM
samodzielnie, bez udzia³u œrodków zewnêtrznych.
Program „Agresja i przemoc rówieœnicza”
maj¹cy na celu uœwiadomienie dzieciom i m³odzie¿y
jakie s¹ najczêstsze przyczyny agresji i przemocy rówieœniczej oraz pokazanie alternatywnych form roz³adowania frustracji i z³oœci, realizacja w klasach szkó³
podstawowych i gimnazjalnych. W omawianym okresie uczestniczy³o w nim 112 uczniów. Program realizowany jest przez Stra¿ Miejsk¹ Brzeszcze samodzielnie, bez udzia³u œrodków zewnêtrznych.
Program „Pies - nasz przyjaciel” maj¹cy na
celu zapoznanie dzieci z psychik¹ psa oraz jego
zachowañ w ró¿nych okolicznoœciach oraz uœwiadomienie dzieciom zagro¿eñ wynikaj¹cych z nieumiejêtnego obchodzenia siê ze zwierzêtami. Realizowany jest w przedszkolach, np. poprzez przyk³adowe zachowania osób zaatakowanych przez
zwierzêta. Program realizowany jest przez SM
samodzielnie, bez udzia³u œrodków zewnêtrznych.
Program „Materia³y pirotechniczne” maj¹cy na celu zaprezentowanie dzieciom, na jakie niebezpieczeñstwa mog¹ byæ nara¿one w sytuacji niew³aœciwego obchodzenia siê ze œrodkami pirotechnicznymi. Realizowany jest g³ównie w po³¹czeniu z innymi programami i obejmuje ponadto kontrolê handlu materia³ami pirotechnicznymi w okresach szczególnego nasilenia ich sprzeda¿y. Program realizowany jest przez SM samodzielnie, bez
udzia³u œrodków zewnêtrznych.
Program „Pierwsza pomoc pod rêk¹” maj¹cy na celu zapoznanie kieruj¹cych pojazdami z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz nabycie umiejêtnoœci w³aœciwego reagowania podczas
stwierdzenia wypadku na drodze. Polega na wyposa¿aniu uczestników ruchu drogowego w ulotki i materia³y szkoleniowe w tym zakresie. Program realizowany jest przez SM samodzielnie, bez
udzia³u œrodków zewnêtrznych.

Program „Bezpieczny wypoczynek dzieci
i m³odzie¿y” maj¹cy na celu zabezpieczenie
miejsc gromadzenie siê i zabaw dzieci im³odzie¿y w okresie ferii, wakacji czy innych przerw
w nauce. Jest realizowany g³ównie poprzez dyslokowanie patroli i wzmo¿one patrole w rejonach zbiorników wodnych, lasów i innych podobnych miejsc. Program realizowany jest przez
SM samodzielnie, bez udzia³u œrodków zewnêtrznych. Du¿y udzia³ w tworzeniu wizerunku bezpiecznej gminy ma tak¿e Oœrodek Kultury w Brzeszczach, który stosuj¹c metody pracy Centrum Aktywnoœci Lokalnej wspólnie ze
Stra¿¹ Miejsk¹ organizuje seriê przedsiêwziêæ
pod nazw¹ „Bezpieczna Gmina Brzeszcze”. Corocznie, w ramach tegoprogramu odbywaj¹ siê:
Gminny Rodzinny Rajd Rowerowy, Gminy Bieg
Rodzinny, Akcja „Kacper - dziecko bezpieczne
na drodze”.
Akcja Kacper - bezpieczne dziecko na
drodze. Realizacja programu nastêpuje poprzez:
zaopatrywanie dzieci w czapeczki fluorescencyjne s³u¿¹ce zmniejszeniu iloœci potr¹ceñ podczas poruszania siê po drodze publicznej nieposiadaj¹cej pobocza lub chodnika, zaopatrywanie w materia³y edukacyjno-prewencyjne s³u¿¹ce wskazaniu zagro¿eñ wynikaj¹cych z nag³ego wtargniêcia lub wbiegniêcia na jezdniê,
wejœcia zza nadje¿d¿aj¹cego pojazdu, przechodzenia przez jezdniê w miejscach niedozwolonych, zachêcanie dzieci do aktywnoœci w zakresie bezpieczeñstwa poruszania siê po drogach publicznych, organizacjê pogadanek edukacyjnych w placówkach oœwiatowych przez
funkcjonariuszy Stra¿y Miejskiej.Corocznie
uczestnicz¹ w tym programie uczniowie klas I
szkó³ z terenu GminyBrzeszcze (oko³o 220 osób).
URZ¥D GMINY W BRZESZCZACH
Trasa Pamiêci - projekt zrealizowany w 2009 r.
przy wsparciu finansowym programu UE Europa
dla Obywateli Strona internetowa projektu http://
www.trasapamieci.brzeszcze.pl. Cel projektu: ukazanie i upamiêtnienie historii wiêŸniów podobozów
KL Auschwitz oraz mieszkañców pomagaj¹cych
wiêŸniom i podejmuj¹cych ró¿norodn¹ dzia³alnoœæ
konspiracyjn¹. Pozyskana dotacja - 15228 EUR (57
proc. kosztów projektu). Elementy projektu: Przet³umaczenie orygina³u i wydanie w jêzyku polskim
ksi¹¿ki „Jawischowitz, podobóz Auschwitz”. Opracowanie i wydanie jêzyku polskim i angielskim
przewodnika „Gmina Brzeszcze w latach okupacji
niemieckiej 1939-1945. Przewodnik po wybranych
miejscach pamiêci”. Nagranie filmu, reporta¿u,
o historii podobozów KL Auschwitz w gminie
Brzeszcze, o pomocy niesionej przez mieszkañców
dla wiêŸniów. Przygotowanie strony internetowej
projektu. Monta¿ tablic pami¹tkowych: przy cmentarzu komunalnym w Brzeszczach, w parku miejskim w Brzeszczach, przed budynkiem przedszkola na Borze (dawny budynek karnej kompanii kobiet), przy budynku „willi”, w której mieœci siê
m.in. Izba Pamiêci. Konferencja podsumowuj¹ca
projekt z udzia³em goœci z Francji, przedstawicieli
stowarzyszenia AFMA, które wyda³o orygina³
ksi¹¿ki „Jawischowitz, podobóz Auschwitz”.

Teresa Jankowska
burmistrz Brzeszcz

Aktualnoœci

¯eby woda z kranu lecia³a

trzymaæ zapisów w regulaminie, nie rozwi¹¿emy nigdy problemu.
Prezes Krzysztof Zalwowski przeciwny jest
Przeciêtnego Kowalskiego nie interesuje
Z opini¹ prezesa Zalwowskiego nie godz¹
podnoszeniu ciœnienia wody.
czy w „Regulaminie dostarczania wody i odsiê zarz¹dcy wspólnot. Ich zdanie podziela rad- Podnosimy ciœnienie, kiedy widzimy, ¿e poprowadzania œcieków na terenie gminy
ny Andrzej Formas, który jest mieszkañcem os.
bór jest du¿y i zastanawiamy siê czy ryzyko, jakie
Brzeszcze” bêdzie taki czy inny zapis. On
Paderewskiego.
siê z tym wi¹¿e, mo¿e byæ podjête - mówi³ podchce, ¿eby z kranu lecia³a woda. Czysta woda.
- Mo¿na zarzucaæ, ¿e robiliœmy modernizacjê
czas posiedzenia komisji prezes Zalwowski. Braki najdotkliwiej odczuwaj¹ mieszkañcy
bez technicznych planów czy projektów, ale u¿yty
Wynik finansowy osi¹gany przez przedsiêbiorstwo
os. Paderewskiego.
materia³ ma ni¿szy opór, bo rury ocynkowane wyna terenie Brzeszcz jest ujemny, nie ma wiêc mowy
mieniono na PCV, takie które obecnie funkcjonuj¹
o tym, byœmy siê mogli bezkrytycznie godziæ na
Zarz¹dcy Wspólnot z os. Paderewskiego od
na rynku. Przekroje nie by³y zani¿one, a zawory
rozwi¹zania, które zagra¿aj¹ przede wszystkim
dawna odbieraj¹ dziesi¹tki telefonów od wzbukurkowe zast¹piono lepszymi kulowymi.
wynikowi, ale w pierwszym rzêdzie bezpieczeñrzonych ludzi. ¯al¹ siê na s³abe ciœnienie wody,
Na kwietniowym spotkaniu podjêto decyzjê
stwu finansowania sieci. Je¿eli RPWiK bêdziecie
zw³aszcza mieszkaj¹cy w wy¿szych kondygnao monitoringu sieci, który nieodp³atnie zobowi¹chcieli pañstwo przymusiæ do zwiêkszenia ciœniecjach budynku. W weekendy i w okresach
za³o siê wykonaæ RPWiK. NSE zobowi¹za³a siê
nia na dostawie do budynku, wtedy ja poproszê
œwi¹tecznych na brak wody narzekaj¹ nawet
do kontroli ciœnieñ wody ciep³ej dostarczanej do
byœcie siê zdeklarowali do przyjêcia podwy¿szona parterze.
budynków wspólnot. Na wskazanych przez zanych strat w Brzeszczach, wtedy bêdziemy mu- Problem istnieje odk¹d przejêliœmy zarz¹rz¹dców punktach RPWiK zainstalowa³o rejestrasieli siêgn¹æ do taryf i do ceny wody. Apelujê do
dzanie budynkami. A dyskomfort mieszkañcy
tory cyfrowe do pomiaru ciœnienia. Monitoring
pañstwa abyœcie to widzieli w szerszym kontekczuj¹ tak naprawdê ju¿ 30 lat, tylko raz w mniejprzeprowadzono w blokach 1-11.
œcie, nie tylko w kontekœcie ciœnienia w kilku
szym, raz w wiêkszym wymiarze - mówi Ewa
„Regulamin dostarczania wody i odprowaobiektach na os. Paderewskiego.
Polak, prezes Agencji Mieszkaniowej, zarz¹dca
dzania œcieków na terenie gminy Brzeszcze”
Osiedle Paderewskiego jest najwy¿ej po³om.in. piêciu bloków na os. Paderewskiego. - Rozmówi, ¿e gwarantowane ciœnienie wody w sieci
¿onym ze wszystkich osiedli. W gminie ró¿nica
wi¹zania trzeba szukaæ po stronie Rejonowego
w miejscach pod³¹czenia do budynków powinpoziomów wynosi a¿ 30 metrów.
Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanali- Praw fizyki nie da siê oszukaæ.
zacji w Tychach, le¿y ono w zbyt niskim
Ró¿nica 30 metrów stanowi ró¿niciœnieniu wody dostarczanym do budyncê ciœnienia 3 atmosfer (atm). Trzy
ków, jak i wymiennikowi ciep³a. Probloki na os. Paderewskiego usytublem nasili³ siê od czasu kiedy moderowane s¹ wy¿ej od pozosta³ych o 3
nizowana by³a wymiennikownia. Dwie
m, akurat tam najbardziej brakuje ciniezale¿ne wymiennikownie - obs³uguœnienia - mówi radny Andrzej Forj¹ce bloki 1-7 oraz 8-11 zast¹piono wtemas. - Bo jeœli ciœnienie na przy³¹dy jedn¹.
czu ma mieæ 1,5 atm, a wysokoœæ
Zdanie Ewy Polak podzielaj¹ zaw pionie budynku wynosi 12 m,
rz¹dcy pozosta³ych bloków na os. Pawtedy pozostaje zaledwie 0,3 atm.
derewskiego - Administracja Mieszkañ
Musimy powiedzieæ mieszkañcom
Silesia reprezentowana przez Teresê
w czym jest problem, gdzie le¿y
Kulkê oraz Zarz¹dzanie Nieruchomoprawda. Nie mo¿emy siê czarowaæ,
œciami Doroty Halaburdy. Nieraz inprzecie¿ ul. Wodna, gdzie RPWiK
terweniowali w Nadwiœlañskiej Spó³ce
mierzy ciœnienie le¿y 10 m ni¿ej od
Energetycznej i w RPWiK w sprawie dostarczania wody o odpowiednim ciœnie- Dopóki kogoœ problem braku wody nie dosiêgnie, dopóty nie zrozumie drugiego os. Paderewskiego, na osiedlu jest
ju¿ wtedy ciœnienie o 1 atm mniejniu i temperaturze. Zagadnienie ich prze- cz³owieka
sze. Wówczas gdy by³y zabudowane pomiary
rasta³o, do wspó³pracy zaprosili radnych Andrzeja
no wynosiæ 1,5 atm (0,15 MPa). Z wykresów
ciœnienia w budynkach i ciœnienie waha³o siê
Formasa, Wies³awa Albina i Zbigniewa Rodaka.
monitoringu wynika, ¿e waha siê ono w granimiêdzy 3-4,2 atm, nie by³o problemu, mieszkañZorganizowali w kwietniu ub. roku spotkanie,
cach 0,16 MPa - 0,43 MPa. Znaczy to, ¿e RPWiK
cy siê nie skar¿yli. Koszty ¿ycia s¹ coraz wiêksze,
uczestniczyli w nim przedstawiciele RPWiK,
zabezpiecza punkty odbioru w wodê o wymawodê mamy jedn¹ z najdro¿szych w regionie. Nie
NSE, Urzêdu Gminy. W lutym tego roku temat
ganym ciœnieniu. Zarz¹dcy wspólnot uwa¿aj¹
mo¿e tak byæ, ¿e nie ma ciœnienia, a jak woda przyjpowróci³ podczas posiedzenia Komisji Rozwoju
jednak, ¿e dolna granica ciœnienia jest zbyt nidzie, jest brunatna.
Gospodarczego i Ekologii Rady Miejskiej.
ska do zapewnienia mieszkañcom prawid³owe- Nie mamy komór redukcyjnych, a przyPrezes NSE S³awomir Obidziñski podczas
go korzystania z wody. Okresy, w których wyda³yby siê one jak najbardziej, ale to inwestykwietniowego (2009 r.) spotkania, z uwagi na
stêpuj¹ braki wody nie powinny mieæ miejsca,
cje o bardzo du¿ej wartoœci, nie staæ nas obecskargi mieszkañców dotycz¹ce czêstego braku
ani w dni powszednie, ani w œwiêta. O tym, ¿e
nie na to - prezes Zalwowski nawi¹za³ do tego,
ciep³ej wody sygnalizowa³ potrzebê przepromieszkaniec ma mieæ zapewnion¹ odpowiedni¹
co powiedzia³ radny Formas. - Niemniej jednak
wadzenia monitoringu na przy³¹czu wody zimiloœæ wody w odpowiednim czasie, niezale¿nie
na ul. Klonowej robimy tak¹ inwestycjê, a chcenej do wymiennikowni ciep³a. Dlatego, ¿e przyod regulaminu, mówili podczas komisji równie¿
my zabezpieczyæ przede wszystkim Bór. Bór jest
czyny upatruje w niskim ciœnieniu na przy³¹radni Tadeusz Wawro, W³adys³aw Senkowski,
najni¿ej zlokalizowany i wszelkie anomalia, jaczu. Na posiedzeniu komisji Rady Miejskiej
Wies³aw Albin i Andrzej Formas.
kie wi¹¿¹ siê z funkcjonowaniem sieci tam bêd¹
prezesa nie by³o, nie zosta³ zaproszony.
Radny Krzysztof Bielenin (znad So³y) uwanajwyraŸniejsze, bo ciœnienie tam bêdzie nieObecny na obu spotkaniach prezes RPWiK
¿a, ¿e nie ma sensu zwiêkszaæ poziomu ciœnienia
potrzebnie zawy¿one, a zw³aszcza w nocy.
Krzysztof Zalwowski mówi³, ¿e bezpoœrednia
w ca³ej gminie, jego zdaniem os. Paderewskiego
Burmistrz Teresa Jankowska mówi, ¿e po zaprzyczyna tkwi w wadliwej wewnêtrznej instapotrzebne s¹ inwestycje.
twierdzeniu zmiany Wieloletniego planu rozwolacji wody ciep³ej i zimnej. Zakwestionowa³
- Nie nasz¹ rzecz¹ jest rozpatrywanie proju urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizarówno jakoœæ zastosowanych materia³ów, jak
blemów technicznych, czy to bêdzie hydroforzacyjnych na terenie gminy Brzeszcze na 2010 r.
i brak projektów technicznych na wykonywania zbudowana przez strony czy hydrofornie
przez Radê Miejsk¹ w Brzeszczach, RPWiK
ne przez wspólnoty remonty wewnêtrzne instaw poszczególnych blokach - mówi³ radny Bieprzyst¹pi do przebudowy przy³¹cza wodoci¹golacji wody. Zwróci³ uwagê, ¿e podczas wymialenin. - Trzeba okreœliæ, które z tych rozwi¹wego do budynku wymiennikowni ciep³a na os.
ny instalacji wodnej nie przeprowadzono rezañ jest konieczne i najbardziej efektywne,
Paderewskiego w Jawiszowicach.
montów (wymiany) poziomów (ga³¹zek) w lo¿eby zainwestowane œrodki nie by³y wyrzukalach mieszkalnych.
cone w przys³owiowe b³oto. Jeœli siê bêdziemy
Ewa Pawlusiak

Odg³osy Brzeszcz

maj 2010

11

Krymina³y

ZDARZENIA
30 marca nieznany sprawca w³ama³ siê do zaparkowanego przy ul. Koœciuszki w Brzeszczach samochodu Audi 80, skrad³ z jego wnêtrza radioodtwarzacz Sony. Poszkodowany brzeszczanin Marek R. wyceni³ szkodê na
500 z³. Tego samego dnia dwa identyczne zdarzenia mia³y miejsce przy ul.
Ofiar Oœwiêcimia. W³amano siê do VW Golfa (radioodtwarzacz Pionier 250 z³) i Audi 80 (radioodtwarzacz Bemi - 100 z³). Poszkodowanymi s¹: brzeszczanin Jaros³aw U. oraz jawiszowianin Rafa³ K.
*****
27 marca w mieszkaniu przy ul. Kazimierza Wielkiego w Brzeszczach
stra¿nicy miejscy ujêli awanturuj¹c¹ siê nietrzeŸw¹ 28-letni¹ Barbarê K. (2,23
prom. alkoholu), która zosta³a oddana w rêce pracowników Pogotowia Ratunkowego. Jej troje ma³oletnich dzieci (10, 8 i 6 lat) trafi³o pod opiekê
rodziny.
*****
1 kwietnia funkcjonariusze KP Brzeszcze zatrzymali na gor¹cym uczynku 18-letniego Krystriana W. i 17-letniego Daniela G. Brzeszczanie kradli
kabel z terenu stacji kolejowej „Brzeszcze-Jawiszowice”. Jak siê okaza³o, kradzie¿y dopuœcili siê te¿ dzieñ wczeœniej. Wartoœæ skradzionego kabla wynios³a 4.360 z³ na szkodê PKP Energetyka S.A. w Katowicach. Na 300 z³ zaœ
oszacowa³y uszkodzenie kabla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Krakowie. W zbyciu skradzionego mienia pomaga³ 20-letni brzeszczanin.
*****
5 kwietnia stra¿nicy miejscy zostali skierowani na ul. Turystyczn¹ w Jawiszowicach, gdzie dosz³o do zagryzienia przez dwa psy kilkunastu sztuk
drobiu na szkodê Walerii S. Na miejsce wezwano te¿ hycla, który uj¹³ psy. Ich
w³aœcicielk¹ jest mieszkanka Przecieszyna. Przeciwko kobiecie do S¹du Rejonowego w Oœwiêcimiu skierowano wniosek o ukaranie.
*****
6 kwietnia dy¿urny Stra¿y Miejskiej odebra³ od mieszkañca Jastrzêbia
Zdroju, Tadeusza G. zg³oszenie o psie, który na ul. £êckiej w Zasolu wtargn¹³
na jezdniê pod jego samochód, w wyniku czego dosz³o do kolizji i uszkodzenia pojazdu. Patrol ustali³ w³aœciciela psa i ukara³ go mandatem. Jan W. musi
te¿ pokryæ koszty naprawy pojazdu.
*****
9 kwietnia mieszkaniec Jawiszowic zg³osi³ do Stra¿y Miejskiej, ¿e w jednym z domów przy ul. Spó³dzielczej w Jawiszowicach spalane s¹ akurat odpady komunalne w piecu centralnego ogrzewania. Stra¿nicy skotrolowali palenisko i stwierdzili zasadnoœæ zg³oszenia. Wszczêto czynnoœci zmierzaj¹ce
do ukarania sprawcy czynu.
*****
14 kwietnia mieszkaniec Brzeszcz £ukasz K. powiadomi³ KP Brzeszcze
o kradzie¿y z w³amaniem do jego VW Golfa. Z³odziej skrad³ radio CD o wartoœci 350 z³.
*****
17 kwietnia brzeszczanin Mariusz W. powiadomi³ KP Brzeszcze o kradzie¿y telefonu komórkowego marki Ericson na szkodê jego ma³oletniego
syna. Do zdarzenia dosz³o na os. Paderewskiego. Ch³opiec w tym czasie
gra³ w pi³kê z kolegami, telefon zostawi³ na ³awce.
*****
18 kwietnia policjanci w trakcie szarpaniny w miejscu publicznym przy
ul. Dworcowej w Brzeszczach zatrzymali brzeszczanina Kamila S. (25 lat),
u którego w trakcie przeszukania ujawnili 0,5 grama suszu koloru zielonobrunatnego, który okaza³ siê marihuan¹.
*****
23 kwietnia policjaci zatrzymali mieszkaj¹cego ko³o Krzeszowic Piotra
G., który pomiêdzy godz. 5.30 a 12.10 w³ama³ sie do piêciu samochodów
zaparkowanych w Brzeszczach przy ul. Ofiar Oœwiêcimia, S³owackiego
i Mickiewicza. Mê¿czyzna w dwóch torbach mia³ skradzione radioodtwarzacze oraz przedmioty stanowi¹ce wyposa¿enie pojazdów, które zosta³y
zwrócone poszkodowanym: Alicji K., Romanowi B., Bogus³awowi P., Bo¿enie S. i £ukaszowi C.
*****
29 kwietnia brzeszczanin powiadomi³ KP Brzeszcze o kradzie¿y samochodu dostawczego Mercedes, dokonanej na parkingu przy ul. Ofiar Oœwiêcimia. Poszkodowany mieszkaniec Rajska Czes³aw K. wyceni³ stratê na 45
tys. z³.
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Poœpieszyli na ratunek
Maciej P³u¿ek, mieszkaniec os.
Paderewskiego by³ jednym z trzech
mê¿czyzn, którzy niemal w ostatniej chwili wydostali spod wody 20letni¹ kobietê i jej 2-letniego synka. Samochód, którym kierowa³a
kobieta, w Komorowicach ko³o
Bielska wpad³ do stawu.

³em, jeden z panów zanurkowa³
i uwolni³ kobietê. Wyci¹gnêliœmy
j¹ na brzeg, straszny to by³ widok,
by³a ca³a sina, myœleliœmy, ¿e nie
¿yje. Nie wiem jakim cudem siê
ocknê³a. Zaczê³a krzyczeæ, ¿e na
tylnim siedzeniu jest dziecko, ¿ebyœmy je ratowali.
Na brzegu kobiet¹ zajêli siê
inni, a trzej œmia³kowie wrócili do
wody. Jeden ze ochotników - stra¿ak, namaca³ dziecko. By³o zapl¹tane w pasy.

W miejscu, gdzie koñczy siê Bestwina a zaczynaj¹ Komorowice,
gdzie po obu stronach drogi s¹ stawy, 21 kwietnia opel Frontera wpad³
do jednego z nich. Kobieta,
bielszczanka i jej synek mieli
wielkie szczêœcie, ¿e zdarzenie
widzia³ przeje¿d¿aj¹cy akurat
tamtêdy mieszkaniec Bestwiny.
W tym samym niemal¿e czasie,
w tym miejscu, znalaz³ siê jawiszowianin Maciej P³u¿ek. Razem
poœpieszyli na ratunek.
- Zastopowa³ mnie kierowca,
nerwowo wymachiwa³ rêkami
¿ebym siê zatrzyma³. Mówi³, ¿e
w³aœnie samochód osobowy
wpad³ do stawu - opowiada Maciej P³u¿ek. - Z drogi trudno by³oby go dostrzec. Przekozio³kowa³ przez powalone drzewo, groblê i znalaz³ siê jakieœ dziesiêæ Maciej P³u¿ek nie czuje siê bohaterem
metrów od brzegu. W dodatku
- Mia³em przy sobie nó¿, podajeszcze ta grobla... Nad lustro wody
wystawa³y tylko ko³a. Musieliœmy ³em mu, odci¹³ nim pasy i wyci¹gnêszybko dzia³aæ. Zdjêliœmy kurtki i sko- liœmy maluszka na brzeg. Nie potraczyliœmy do wody. Z pomoc¹ pospie- fiê dok³adnie okreœliæ jak d³ugo
szy³ kolejny kierowca - mieszkaniec dziecko przebywa³o pod wod¹. Ca³y
Starej Wsi. Na szczêœcie nie by³o siny, ale sam nawet bez sztucznego
g³êboko, jestem s³abym p³ywakiem oddychania za³apa³ powietrze i zacz¹³
w przeciwieñstwie do panów, którzy p³akaæ. By³o ju¿ dobrze. Chwilê póŸniej przyjecha³y dwie karetki, po naokazali siê byæ stra¿akami.
Mê¿czyŸni za wszelk¹ cenê stêpnych 10 minutach stra¿, ostatnia
chcieli otworzyæ drzwi zatopionego przyjecha³a policja.
Maciej P³u¿ek jest zwyczajnym
opla. By³y zakleszczone, mocno
zniszczone. W miêdzy czasie na facetem, mê¿em oraz ojcem 14-letbrzegu znaleŸli siê inni ludzie, za- niej córki. Nie czuje siê bohaterem.
trzyma³ siê autokar z pi³karzami. Mówi, ¿e to normalny ludzki odKtoœ poda³ ³opatê i toporek, nimi ruch, kiedy sekundy decyduj¹ o ¿yciu
próbowali podwa¿yæ drzwi, nie by³o nie ma czasu na zastanawianie siê.
Trzeba dzia³aæ.
³atwo, nie uda³o siê.
- Nie wiem do dziœ kim s¹ ko- Podp³yn¹³em do drugich drzwi,
los okaza³ siê byæ przychylny. W au- bieta i ma³e dziecko, ale cieszê siê,
cie nic nie by³o widaæ, przed oczy- ¿e ¿yj¹, ¿e nie odnieœli powa¿niejma kr¹¿y³a woda zmieszana z mu- szych obra¿eñ.

Ewa Pawlusiak

Martwy noworodek w gara¿u
26 kwietnia w gara¿u na posesji w Brzeszczach ko³o Oœwiêcimia funk`
cjonariusze policji znaleŸli martwego noworodka. Matk¹ jest 21-latka. Zle
siê poczu³a, zemdla³a i trafi³a do powiatowego szpitala w Oœwiêcimiu. Po
badaniach pojawi³y siê podejrzenia, ¿e kobieta mog³a wczeœniej urodziæ
dziecko. Lekarze powiadomili policjê, którzy przeszukali posesjê, gdzie
mieszka³a. Martwego noworodka znaleziono w gara¿u. Nie wiadomo czy
dziecko urodzi³o siê martwe, czy zmar³o po urodzeniu. To pomo¿e ustaliæ
przeprowadzana sekcja zw³ok. Œledztwo w tej sprawie prowadzi oœwiêcimska prokuratura. Kobieta jest ju¿ matk¹ dwójki dzieci.

(mb)

W s³u¿bie OjczyŸnie
W Ogrodach Prezydenckich Prezydent wraz
z ma³¿onk¹ przemieszczali siê oddzielnie, przystawali na kilka chwil przy goœciach, rozmawiali
z nimi. Mia³am wiêc okazjê osobiœcie podziêkowaæ mu za zaproszenie, za to, ¿e mog³am tu spotkaæ siê z tymi, którzy jak my dzia³ali w Komitetach Obywatelskich oraz za s³owa uznania wyra¿one w przemówieniu dla tych wszystkich, którzy poszli do wyborów.

na Rynku. Prezydent wrêcza³ odznaczenia pañstwowe trenerom i sportowcom, którzy zdobyli
medale olimpijskie podczas XXIX Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Po uroczystoœci Pani Prezydentowa swoje kroki skierowa³a do publicznoœci,
wiêkszoœæ ludzi chcia³o uœcisn¹æ jej d³oñ, okaza³a siê ciep³¹ osob¹. Przyci¹ga³a do siebie ka¿dego, jak magnes. Dla zgromadzonych wa¿niejsze
wtedy okaza³o siê spotkanie z Mari¹ Kaczyñsk¹

dzwoni³ do mnie w pi¹tek wieczorem, ¿eby ustaliæ spotkanie na œrodê 14 kwietnia, ze Zbigniewem Wassermanem rozmawialiœmy o sprawach
okrêgu. Dzisiaj pozosta³y wspomnienia, ¿al, smutek, a przede wszystkim niedowierzanie, ¿e Ich
ju¿ nie ma.
W Sejmie nie bêdzie ju¿ nigdy tak, jak do tej
pory. Coœ siê skoñczy³o. Chyba jeszcze nie bardzo potrafimy poradziæ sobie ze zdefiniowaniem
tej nowej sytuacji. Przed ka¿dym klubem
Jacek Lachendro
sejmowym stoj¹ zdjêcia pos³ów i senaNigdy nie mia³em okazji rozmawiaæ
torów, okryte kirem. Na sali obrad na
ze œp. Prezydentem Lechem Kaczyñmiejscach naszych kole¿anek i kolegów,
skim. Raz tylko spotka³em go i muszê
którzy zginêli, le¿¹ wi¹zanki bia³o-czerprzyznaæ, ¿e spotkanie wywar³o na mnie
wonych kwiatów. W sejmie jest teraz cidu¿e wra¿enie.
szej i spokojniej.
Pracujê w Pañstwowym Muzeum
Pana Prezydenta Lecha KaczyñskieAuschwitz-Birkenau i podczas ostatnich
go pozna³am w 2005 r. Trwa³a prezyobchodów 65. rocznicy wyzwolenia KL
dencka kampania wyborcza, ja by³am
Auschwitz by³em zatrudniony przy obœwie¿o upieczonym pos³em. Potem spos³udze uroczystoœci. Tak siê akurat z³otyka³am Go przy okazji ró¿nych uroczy¿y³o, ¿e ca³y czas sta³em przy rzêdach
stoœci i spotkañ. Najsympatyczniejsze
dla VIP-ów i mia³em mo¿liwoœæ skonby³y te noworoczne w Pa³acu Prezydencfrontowania obrazów przekazywanych
kim. Pani Maria Kaczyñska by³a niezwyprzez media z rzeczywistoœci¹. Pierwkle ciep³¹ kobiet¹. Zawsze uœmiechniêsza rzecz, która zwróci³a moj¹ uwagê,
ta, ¿yczliwa, pe³na dobrej energii. By³a
to wzrost Prezydenta Kaczyñskiego.
prawdziw¹ dam¹, w najlepszym tego s³oWbrew temu, co czêsto w z³oœliwy spowa znaczeniu - elegancka, a jednoczesób eksponowano w mediach, wcale nie
œnie skromna. Zapamiêtam ten Jej ¿yczObchody 25. rocznicy mêczeñskiej œmierci ksiêdza Jerzego Popie³uszki, Jaros³aw
by³ tak niski. Oczywiœcie nie chcê po- Rybak i Anna Walentynowicz (+), z ty³u p³k Czes³aw Cywiñski (+). Suchowola, liwy uœmiech. Oboje z Panem Prezydenwiedzieæ, ¿e by³ wysoki, ale na przyk³ad 25 paŸdziernika 2009 r.
tem tworzyli niezwyk³y klimat tych spoby³ prawie tego samego wzrostu, co potkañ. Czuliœmy siê tam wszyscy po proprzedni prezydent Kwaœniewski, który równie¿
niŸli ze sportowcami. Niewa¿ne by³y wtedy ju¿
stu jak u dobrych przyjació³, mo¿e lepiej powieprzyby³ na uroczystoœci. Ale czy kiedykolwiek
autografy olimpijczyków. Pierwsza Dama zapydzieæ jak w rodzinie. Pan Prezydent Lech Kaczyñpanu Kwaœniewskiemu wypominano niski
ta³a mnie sk¹d pochodzê. Kiedy powiedzia³am,
ski by³ cz³owiekiem, który niezmiernie szanowa³
wzrost?! Nie przypominam sobie. Jednak o wie¿e z Brzeszcz ko³o Oœwiêcimia, odpar³a, ¿e zna
kobiety i darzy³ je wielk¹ estym¹. Niezmiernie
le wa¿niejsz¹ spraw¹, która przyku³a moj¹ uwate strony. Kiedy tylko oddali³a siê, zadzwoni³am
szarmancki, spokojny i ¿yczliwy. Nie odczuwa³o
gê, by³o niezwyk³e ciep³o i ¿yczliwoœæ, jakie
do mamy podzieliæ siê wra¿eniami.
siê ¿adnego dystansu w rozmowie z Nim. Pamiêz Prezydenta Kaczyñskiego emanowa³y. Media
tam tak¹ sytuacjê, kiedy by³am kiedyœ na spotkaprzedstawia³y go jako osobê nieprzystêpn¹, meBeata Szyd³o, pose³ na Sejm RP
niu w Pa³acu Prezydenckim u Ministra Macieja
galomañsk¹, k³ótliw¹, ¿e u¿yjê tylko tych ³agodTrudno jest pisaæ o Nich wszystkich w czasie
£opiñskiego. Omawialiœmy jakiœ projekt, który
niejszych okreœleñ. Tam natomiast zobaczy³em
przesz³ym. Wielu z Tych, którzy zginêli zna³am
ja koordynowa³am w imieniu mojego klubu. Gazupe³nie inn¹ osobê. By³o to zw³aszcza mo¿liwe
osobiœcie. Z wieloma rozmawia³am w Sejmie jeszbinet ministra £opiñskiego s¹siadowa³ bezpoœredpo zakoñczeniu uroczystoœci,
nio z gabinetem Pana
w namiocie, gdy Prezydent z poPrezydenta. W pewnej
wodu choroby, któr¹ przeby³
chwili drzwi siê otwowczeœniej, czeka³ a¿ wszyscy
rzy³y i wszed³ Lech Kagoœcie wyjd¹. Chodzi³o o to,
czyñski. Podszed³ do
aby wyszed³ jako ostatni, by
mnie, przywita³ siê, zazbyt d³ugo nie sta³ na mrozie
pyta³, co u mnie s³ychaæ,
podczas drugiej czêœci uroczya potem przeprosi³ za zastoœci przy pomniku. Podchok³ócenie spotkania, podzi³o do niego wtedy wielu luniewa¿ musi coœ pilnie
dzi, zw³aszcza by³ych wiêŸuzgodniæ z ministrem
niów z rodzinami. Witali siê
£opiñskim. Taki w³aœnie
z nim, pozdrawiali, a on pe³en
by³. Szanowa³ ka¿dego.
ciep³a i ¿yczliwoœci, z uœmiePrzemys³aw Gosiewchem wita³ siê i rozmawia³.
ski mia³ taki zwyczaj, ¿e
Stanowi³o to niesamowity konw czasie g³osowañ przytrast z obrazem kszta³towanym
siada³ siê do pos³ów,
przez media, a dla mnie - zwo¿eby pogadaæ. Chodzi³
lennika jego polityki od lat po sali sejmowej i co raz
by³o mi³ym zaskoczeniem.
siada³ obok kolejnego
pos³a. Omawia³ wtedy
Iwona Kowalczyk
sprawy zawodowe, ale
Wybra³am siê ze swoim Pose³ Beata Szyd³o (druga z prawej) z Prezydentem (+) podczas noworocznego spotkania w Pa³acu równie¿ opowiada³ niech³opakiem na weekend do Prezydenckim
zliczone anegdoty. By³
Wis³y. To by³o w paŸdzierniku 2008 r. Tak szczêcze w pi¹tek 9 kwietnia. Z Ol¹ Natalli-Œwiat i Granaprawdê œwietnym gawêdziarzem. Cz³owiek,
œliwie siê z³o¿y³o, ¿e akurat w tym czasie Prezy¿yn¹ Gêsick¹ umawia³yœmy siê na spotkanie
który nie zna³ s³owa „niemo¿liwe”. Tytan pracy.
dencka Para spotyka³a siê tam z olimpijczykami
w nastêpnym tygodniu, Przemys³aw Gosiewski
(ci¹g dalszy na str. 14)
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W s³u¿bie OjczyŸnie
Jego dzieñ rozpoczyna³ siê oko³o 8 rano, a z Sejmu wychodzi³ zazwyGra¿yna Gêsicka, Krzysztof Putra, Janina Fetliñska, Stanis³aw Zaczaj po 23.00. Czêsto wœciekaliœmy siê na Niego, kiedy miêdzy 22.00j¹c, Zbigniew Wasserman to moi koledzy klubowi, którzy równie¿ zgi23.00 zwo³ywa³ spotkania w celu omówienia ró¿nych spraw. My padalinêli 10 kwietnia. Ka¿dy z nich to wielka osobowoœæ. O ka¿dym mo¿na
œmy ze zmêczenia po ca³ym dniu, a On tryska³ energi¹. Zawsze dotrzyby wiele napisaæ. Gra¿yna Gêsicka szanowana przez wszystkich, pomywa³ s³owa i pamiêta³ sprawy sprzed miesiêcy, które zleci³ do wykosiadaj¹ca niezwyk³¹ wiedzê. Krzysztof Putra, który potrafi³ znaleŸæ
nania. Kiedy by³ przewodnicz¹cym klubu, zawsze pamiêta³ o imienirozwi¹zania nawet najtrudniejszych sytuacji. Podobnie Stanis³aw Zanach i urodzinach ka¿dego pos³a. Uwielbia³ podró¿owaæ po Polsce. Barj¹c. Zbigniew Wasserman niezwykle spokojny i dociekliwy. W klubie
dzo lubi³ Beskidy. W Wiœle
wszyscy Go szanowali. Ma³o,
spêdza³ prawie ka¿de œwiêkto wie, ¿e senator Janina Fetliñta. Kiedyœ powiedzia³ mi:
ska by³a pielêgniark¹ z tytu³em
„Wiesz, przeje¿d¿a³em przez
doktora nauk medycznych.
twoje Brzeszcze. Muszê tam
Wspominaæ bêdê równie¿
do was przyjechaæ na d³u¿ej”.
moich kolegów i kole¿anki z inNiestety ju¿ nie przyjedzie.
nych klubów. Z niektórymi, jak
Spoœród moich kolena przyk³ad z Wies³awem Wod¹,
gów klubowych najbarpos³em z Ma³opolski czy Grzegodziej bêdzie mi brakowaæ
rzem Dolniakiem zna³am siê
Oli Natalli-Œwiat. Pracolepiej, innych zna³am po prowa³yœmy wspólnie w komistu z pracy parlamentarnej. Ka¿sji finansów i przyjaŸni³ydego bêdzie brakowaæ.
œmy siê. By³a perfekcjoChcê równie¿ wspomnieæ
nistk¹. Zawsze elegancka,
pracowników Kancelarii Prezyzawsze przygotowana. Miadenta. W³adys³aw Stasiaka ³am okazjê œledziæ jak staje
odk¹d zosta³ szefem Kancelasiê ekspertem od spraw ekorii wszyscy zauwa¿yli zmiany
nomicznych. Niezwykle prana lepsze. Najczêœciej mówi siê
cowita. Wszystko, co robi³a
o Nim „pañstwowiec”. Taki
musia³o byæ od pocz¹tku do
w³aœnie by³. Zginêli równie¿
koñca doskonale przygoto- L¹dowanie w polskiej bazie w Diwaniji w Iraku. Pierwsza trójka Pawe³ Janeczek „Janosik” (+), mniej znani urzêdnicy, chowane i sprawdzone. Czasami Aleksander Szczyg³o (+), Jaros³aw Rybak
cia¿by Barbara Mamiñska mówiliœmy Jej: „Daj spokój,
Dyrektor Biura Kadr i Odprzecie¿ jesteœmy w opozycji i nasze poprawki, nawet najlepsze i tak zoznaczeñ w Kancelarii Prezydenta RP. W Jej gabinecie ci¹gle by³o mnóstan¹ odrzucone”, ale Ona nie przyjmowa³a takiego stanowiska i do koñstwo ludzi, biurko zawsze zas³ane niezliczon¹ iloœci¹ papierów.
ca broni³a swojego zdania. By³a niezmiernie m¹dr¹ kobiet¹.
Wszystkich, którzy zginêli 10 kwietnia pod Smoleñskiem ³¹czy³a
jedna cecha - kochali Polskê. Nawet najwspanialsze s³owa i wspomnienia nie poka¿¹, jacy naprawdê byli.

Podwójna symbolika miejsca
- ¯ycie pisze ci¹gle nowe scenariusze, 13 kwietnia 1940 r. 70 lat
temu by³y pierwsze rozstrzeliwania oficerów wojska polskiego. Ten
dzieñ, te wydarzenia, tak mocno skrywane przez lata poprzez zdarzenie z 10 kwietnia nabieraj¹ innego, bardziej g³êbokiego sensu - mówi³a Teresa Jankowska, burmistrz Brzeszcz podczas uroczystoœci posadzenia „Dêbów Pamiêci” w czêœci historycznej parku miejskiego 13
kwietnia br. - Myœlê, ¿e ka¿da œmieræ ma sens, trudno te s³owa powiedzieæ, ale dziêki zdarzeniom z soboty, o Katyniu dowiedzia³ siê ca³y
œwiat. Dziêki gimnazjom z naszej gminy, które zainicjowa³y wydarzenie posadzenia „Dêbów” przy³¹czyliœmy siê do akcji w ca³ej Polsce.
Ogólnopolska akcja „Katyñ… ocaliæ od zapomnienia” ma uœwiadomiæ uczestnikom i realizatorom projektu trwa³oœæ przekazu pokoleniowego i jego historyczne znaczenie. Podejmowane dzia³ania kszta³towaæ maj¹ poczucie przynale¿noœci do narodu i pañstwa z jednoczesn¹
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W s³u¿bie OjczyŸnie
postaw¹ otwarcia na œwiat i buntu przeciw
wszelkim przejawom totalitaryzmu. Docieranie do Ÿróde³ historycznych daj¹cych œwiadectwo zbrodni, a utrwalaj¹cych pamiêæ o ofia-

dyrektor Gimnazjum nr 2 Krystyna Ciepliñska,
- Jesteœmy œwiadkami historii. Nie ma roprzewodnicz¹cy Rady Rodziców Gimnazjum
dziny polskiej, w której od dnia tragedii nie
nr 1 i nr 2 Zbigniew ¯ak i Jan Chylaszek. Propola³yby siê ³zy, w której nie pojawi³oby siê pyboszcz parafii Matki Bo¿ej Bolesnej w Jawitanie: dlaczego? Nadajmy tym œmierciom sens - kieszowicach-Brzeszczach Osiedlu Franciszek
rowa³a s³owa do zgroJanczy, który poœwiêci³ „Dêby” mówi³: „przemadzonych podczas
chodz¹c ko³o tych dêbów z szacunkiem pochyuroczystoœci burmistrz
lajmy g³owy i módlmy siê za tych wszystkich,
Jankowska. - B¹dŸmy
którzy oddali ¿ycie, za tych, którzy tê mi³oœæ
przyk³adem prawdzido ojczyzny kontynuuj¹”.
wej i m¹drej pamiêci.
W tym historycznym dniu w parku ods³oNa uroczystoœæ do
niêto równie¿ tablicê poœwiêcon¹ stra¿nikowi
Brzeszcz przyjechali
s³u¿by wiêziennej Jakubowi Karasiowi uroprzedstawiciele Stodzonemu w 1895 r. w Brzeszczach oraz powarzyszenia Rodzin
rucznikowi Wojska Polskiego Kazimierzowi
Ofiar Katynia Polski
Kulczyckiemu urodzonemu w 1910 r. w OœwiêPo³udniowej: syn pocimiu, którzy zamordowani zostali w 1940 r. przez
licjanta, zamordowaNKWD. Jakub Karaœ zgin¹³ w Miednoje, Kazinego w Twerze z obomierz Kulczyki w Katyniu.
zu jeñców wojen- Odnios³em wra¿enie, ¿e Brzeszcze p³acz¹
nych w Ostaszkowie
takimi samymi ³zami zarówno za ofiarami tej po- Karol Ptaszkowski
twornej zbrodni, jak i za tymi, którzy jad¹c odoraz bratanek oficedaæ ho³d ofiarom stali siê w zasadzie ofiar¹ Boga
ra Mieczys³awa JamWizyta Lecha Kaczyñskiego w 1. pu³ku specjalnym komandosów w Lubliñcu. Obok ro rozstrzelanego
- mówi³ Karol Ptaszkowski. - Wierzê, ¿e posaPrezydenta (+) stoi gen. Franciszek G¹gor (+), w drugim szeregu Aleksander Szczyg³o
dzone tu drzewa bêd¹ symbolem dla przysz³ych
w Katyniu z obozu
(+) i W³adys³aw Stasiak (+), za nimi Pawe³ Janeczek „Janosik” (+) i Jaros³aw Rybak.
pokoleñ.
jeñców wojennych
rach-bohaterach wydatnie przyczynia siê do
Dwa dni póŸniej w koœciele Matki Bo¿ej
w Kozielsku - Andrzej Jamro. Pan Andrzej Jamprzygotowania m³odzie¿y do ró¿nych ról w doBolesnej odprawiono mszê œw. w intencji Ojro w dniu katastrofy prezydenckiego samolotu
ros³ym ¿yciu.
czyzny i ofiar tragedii pod Smoleñskiem. Wraz
by³ w Katyniu, stamt¹d na brzeszczañsk¹ uroProjekt kierowany by³ do dzieci i m³odzieczystoœæ przywióz³
¿y, wszystkich ludzi dobrej woli, szkó³, instyziemiê katyñsk¹,
tucji i stowarzyszeñ, którym bliskie jest znaktór¹ spo³ecznoœæ
czenie dekalogu w wymiarze uniwersalnym.
gimnazjów rozsyW naszej gminie do jego realizacji przyst¹pi³y
pa³a pod „Dêbami
Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2. Punktem
Pamiêci”.
kulminacyjnym projektu by³o posadzenie w par- Trzeba sobie
kach, na skwerach 21 473 „Dêbów Pamiêci”
powiedzieæ, ¿e do³y
na 70. rocznicê Zbrodni Katyñskiej, czyli do
katyñskie poci¹gnê³y
roku 2010. Jeden „D¹b” to jedno nazwisko z linastêpne ofiary sty katyñskiej.
mówi³ w Brzeszczach
W Brzeszczach zamierzano posadziæ dwa
Andrzej Jamro.
„Dêby” upamiêtniaj¹ce ofiary Katynia 1940 r.
Dêby posadzili
W zwi¹zku z tragedi¹ pod Smoleñskiem postanoburmistrz Brzeszcz
wiono posadziæ jeszcze jedno drzewko w ho³dzie
Teresa Jankowska,
Prezydentowi Lechowi Kaczyñskiemu, jego ma³przewodnicz¹cy
¿once i pozosta³ym ofiarom katastrofy lotniczej.
Rady Miejskiej KaWarto dodaæ, ¿e honorowy patronat nad projekzimierz Senkowski, Po¿egnanie Aleksandra Szczyg³y z MON. Pierwszy szereg: Bart³omiej Grabski
tem obj¹³ Prezydent RP Lech Kaczyñski, on te¿
dyrektor Gimnazjum (wiceminister), Jacek Kotas (wiceminister), Aleksander Szczyg³o (+), gen. Andrzej B³asik
mia³ osobiœcie zasadziæ jedno drzewko.
nr 1 Urszula Nocoñ, (+), gen. Franciszek G¹gor (+), gen. Bronis³aw Kwiatkowski (+), admira³ Andrzej Karweta (+)
z wiernymi modlili siê pose³ na Sejm RP Beata
Szyd³o, w³adze gminy, radni, przedstawiciele
zak³adów pracy, szkó³ oraz organizacji spo³ecznych z pocztami sztandarowymi.

Ewa Pawlusiak
Mariola Bartel

P³yty od Prezydenta

Uczniowie brzeszczañskich gimnazjów upamiêtnili 70. rocznicê Zbrodni Katyñskiej

Osoby, które przys³a³y wspomnienia
otrzymaj¹ p³ytê „...Bo wolnoœæ krzy¿ami
siê mierzy...”, która zosta³a wydana pod
patronatem Pary Prezydenckiej 11 listopada 2009 r.
P³yty otrzymaj¹ dziêki uprzejmoœci
pana Jaros³awa Rybaka, brzeszczanina,
który jest dyrektorem Departamentu Komunikacji Spo³ecznej Biura Bezpieczeñstwa Narodowego.
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Aktualnoœci

Sadzenie drzewek
Uczniowie z gimnazjum nr 1
i 2 w Brzeszczach z okazji obchodów tegorocznego Dnia Ziemi
sadzili m³ode drzewka na terenie lasów Nadleœnictwa Andrychów znajduj¹cych siê na terenie naszej gminy. Na specjalnie
przygotowanych powierzchniach zasadzono ponad 1000 sosen, œwierków i dêbów.
Tegoroczn¹ akcjê wspólnie
z Nadleœnictwem zorganizowa³o
Stowarzyszenie Ekologiczne Gminy Brzeszcze „Bios”. - Co roku
m³odzie¿ sadzi drzewka albo w na
terenie Nadleœnictwa, albo na sk³adowisku odpadów komunalnych
w Brzeszczach. Przedsiêwziêcie
ma na celu propagowanie postaw
aktywnego uczestnictwa w ochronie przyrody oraz podnoszenie
œwiadomoœci ekologicznej wœród
mieszkañców. To równie¿ kszta³towanie proekologicznych postaw
wœród m³odzie¿y - mówi prezes
„Bios” Halina Kolanko.
W tym roku na terenie naszych
lasów wykonano nasadzenia na
5,5 hektarach. Zajmuje siê tym

specjalistyczna firma leœna. Przyby³o nowych sosen, buków, dêbów, jod³y, olchy i modrzewia. Poprawki czyli nasadzenia w miejscach, gdzie
np. m³ode drzewka z poprzednich lat
nie przyjê³y siê lub zosta³y zniszczone przez chorobê czy zwierzynê - zajê³y ponad 1 hektar. Wiosenne nasadzenia trzeba wykonaæ w krótkim
czasie: kwiecieñ, pocz¹tek maja.
Coraz cieplejsze dni mog¹ spowodowaæ szybkie przesychanie korze-

Akcja sadzenia drzewek to podnoszenie
œwiadomoœci ekologicznej m³odzie¿y

ni w czasie transportu i sadzenia.
Tym bardziej, ¿e sadzonki, które kiedyœ stan¹ siê lasem sadzi siê z otwartym system korzeniowym.

Katarzyna Wituœ

Programy Domów
Ludowych
i œwietlic OK
Zasole
12 i 19.05 Warsztaty decoupage.
14.05 Rozgrywki sportowe na boisku oraz ognisko i pieczone kiełbaski.
15.05 Wyjazd na Wystawę
Kwiatów w Chorzowie; szczegóły na
plakatach.
28.05 Konkursy zręcznościowe
w plenerze.
- We wtorki i czwartki - zajęcia aerobiku.
- W piątki - zajęcia taneczne.
- W środy - spotkanie w Klubie
„Babski Świat”.

os. Paderewskiego
07.05 Rowerowa wycieczka w okolice Jaźnika.
13.05 Wyjazd do Oświęcimia na
sztukę pt. „Klimakterium i już”.
14.05 Wycieczka do Chorzowa na
Wystawę Kwiatów i Ogrodów.
18.05 Aranżacja wiosennego stołu
- warsztaty poprowadzi Grażyna Copik.
20.05 Ceramika dla pań.
29.05 „Dzisiaj święto wszystkich
dzieci”- osiedlowy Dzień Dziecka.

Skidziñ
07.05 „Tuwim, czarodziej słowa”
- konkurs recytatorski (16.00).
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15.05 Wyjazd do gospodarstwa
ogrodniczego „Kapias” w Goczałkowicach; szczegóły na plakatach (14.00).
20.05 Spotkanie biblioteczne dla
dzieci (9.30).
24.05 Sobótki - tradycyjne spotkanie przy ognisku (19.00).
28.05 „Potyczki moli książkowych”
- konkurs literacki dla dzieci (16.00).
- W środy: próby okolicznościowe
zespołu „Skidzinianie” (19.00).
- Do końca października Dom Ludowy czynny: od poniedziałku do piątku, w godz. 13.30-19.30; dni i godziny
otwarcia biblioteki bez zmian, tj.: wtorek
i środa w godz. 15.00-19.00, czwartek
13.30-17.30.

Przecieszyn
Świetlica zaprasza: wtorki i piątki
(14.00-16.00)
7.05 Przejażdżka rowerowa.
14.05 Spacer do lasu.
20.05 Biblioteka zaprasza na kolejne spotkanie - „Rozczytaj swoje dziecko z Julkiem i Julką” (17.00).
21.05 Zajęcia plastyczne - „Coś
małego dla mojej mamy”.
01.06 Gra terenowa z okazji Dnia
Dziecka - szczegóły na plakatach.
- Zespół „Przecieszynianki” spotka-
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U harcerzy seniorów
W tym roku, w naszym Krêgu, dopiero 22 kwietnia spotkaliœmy siê na tradycyjnym „Œwiêconym”. Sta³o siê tak z powodu ¿a³oby narodowej. Ten dzieñ mia³ inny
ni¿ zwykle charakter.
Spotkanie zaczêliœmy od pieœni
„Harcerska Modlitwa”. ¯eby dochowaæ tradycji harcerskiej druh
Krzysztof £ukowicz wyg³osi³ gawêdê o Ryszardzie Kaczorowskim, tragicznie zmar³ym w katastrofie pod
Smoleñskiem ostatnim prezydencie
na uchodŸstwie. Od wczesnej m³odoœci by³ aktywnym harcerzem i takim pozosta³ do koñca swoich dni.
Ca³ym swoim ¿yciem szczerze pe³ni³ s³u¿bê Bogu i OjczyŸnie. Wzbudza³ powszechny szacunek i sympatiê ludzi w ró¿nym wieku i ró¿nych
przekonañ. Pozostanie w naszej pamiêci jako cz³owiek skromny, o doskona³ej prezencji, w³adaj¹cy piêkn¹
polszczyzn¹. W katastrofie zgin¹³
równie¿ harcmistrz Pawe³ Wypych,
prezydencki minister. Nasz Harcerski Kr¹g Seniorów rozwa¿a czy nie
przyj¹æ dla swojego Krêgu imienia
Ryszarda Kaczorowskiego.
W tym roku planujemy czynny
udzia³ w obchodach œwi¹t narodowych, latem lub jesieni¹ zorganizujemy harcerskie ognisko. Na prze³omie maja i czerwca wybierzemy siê
na wycieczkê do Warszawy. Chcemy
zwiedziæ przede wszystkim Muzeum
Powstania Warszawskiego.
Druhna Bronis³awa Grzywa
podkreœli³a, jak wspaniale dzia³aj¹
dru¿yny harcerskie przy Szkole Podnia we wtorki (17.00).
- Huragan Babski - spotkania
w czwartki (17.00).
- Nordic walking - wtorki i piątki
(19.00).

os. Szymanowskiego
15.05 Wyjazd do gospodarstwa
ogrodniczego „Kapias” w Goczałkowicach Zdroju; szczegóły na plakatach.
29-30.05 Dzień Dziecka - szczegóły na plakatach.
- W środy zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży:
dzieci gr. zaawansowana (14.0015.00)
dzieci gr. młodsza początkująca
(15.00-16.00).
- W środy spotkanie w kółku teatralnym środa (16.00-17.00).
- W czwartki zaprasza Klub Aktywnych Panów (18.00-20.00).
- W piątki zajęcia plastyczne
(16.00).
- Klub Seniora zaprasza w czwartki
(14.00-16.00).

stawowej nr 1 im. Stanis³awa Staszica w Brzeszczach oraz przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Miko³aja
Kopernika w Brzeszczach.
- Dziêkujemy oddanym dru¿ynowym i dyrektorom szkó³ za stwarzanie dru¿ynom harcerskim dobrych warunków do pracy - mówi³a podczas spotkania Bronis³awa
Grzywa. - Liczymy, ¿e powstan¹
dru¿yny zuchowe przy Szkole
Podstawowej i. K. I. Ga³czyñskiego w Jawiszowicach. Ich pocz¹tkiem powinno byæ spotkanie pod
has³em „Wspomnienia z harcerskiego i zuchowego plecaka”.
Na spotkanie przyby³o ponad 50
osób. Wœród harcerzy - seniorów
byli zaproszeni goœcie: burmistrz
Brzeszcz Teresa Jankowska, so³tys
Jawiszowic Stanis³aw Sajdak, prezes Ko³a Pszczelarzy w Jawiszowicach Czes³aw Grzywa. I to spotkanie, tak jak ka¿de inne, trwa³o za
krótko, tak chcia³oby siê pobyæ jeszcze razem. Rozmawiaæ, wspominaæ,
planowaæ. Nie ¿yjemy tylko przesz³oœci¹, ale wspólnie podejmujemy
ró¿ne inicjatywy, dalej chcemy byæ
spo³ecznikami.
„A jeœli losów ko³o z³¹czy zerwan¹ niæ, bêdziemy znowu pospo³u œpiewaæ, marzyæ i œniæ. A w swej
pamiêci wiernej wziêliœmy w obcy
œwiat, kochane jasne twarze przyjació³ z dawnych lat”.
Serdecznie dziêkujemy gospodarzowi Stra¿nicy w Jawiszowicach
za pomoc w zorganizowaniu naszego spotkania.

A.B.

Bór
15.05 Wyjazd do Gospodarstwa
szkółkarskiego „Kapias” w Goczałkowicach z okazji „Święta kwiatów” (14.0019.00).
19.05 Majówka - spotkanie plenerowe dla dzieci i młodzieży szkolnej
(15.30).
24.05 Spotkanie z książką z udziałem przedszkolaków z Przedszkola
w Borze.
28.05 Dzień Matki i Dzień Ojca uroczyste spotkanie dla rodziców
(17.00).
05.06 Rodzinny Dzień Dziecka spotkanie plenerowe dla rodzin - zaprasza
SO nr 5, DL, OSP (14.00).

Wilczkowice
07.05 Konkurs recytatorski dla
uczniów SP w Skidziniu - szczegóły w DL.
13.05 Warsztaty plastyczne - „Majowe malowanie na porcelanie” 16.00 zapraszamy osoby w każdym wieku szczegóły w DL.
(ci¹g dalszy na str. 17)

(ci¹g dalszy ze str. 16)
15.05 Wyjazd do Gospodarstwa szkółkarskiego
„Kapias” w Goczałkowicach z okazji „Święta kwiatów”
(14.00-19.00).
20.05 „Majówka” - m.in. warsztaty plastyczne dla
dzieci pt.: „Upominek dla mamy” (16.00).

Jawiszowice
12.05 „Cudeńka z papieru - orgiami” - warsztaty
plastyczne(14.00).
14.05 Wycieczka autokarowa do Chorzowa - zwiedzanie wiosennej Wystawy Kwiatów i Ogrodów.
18.00 „Nasza wieś w obiektywie” - zajęcia dla dzieci
w plenerze (14.00).
19.05 „Prezent dla mamy” - warsztaty plastyczne(14.00).

Repertuar
30.04-02.05.2010
godz. 18.00 JAK WYTRESOWAĆ SMOKA 3D (USA, b.o)
godz. 20.00 STARCIE TYTANÓW 3D (USA,12)
03.05.2010 nieczynne
04-06.05.2010
godz. 18.00 JAK WYTRESOWAĆ SMOKA 3D
godz. 20.00 STARCIE TYTANÓW 3D
07-09.05.2010
godz. 18.00 WYSPA TAJEMNIC (USA, 15)
godz. 20.30 BEATS OF FREEDOM – ZEW WOLNOŚCI cyfra (Polska, 12)
10.05.2010 nieczynne
11-13.05.2010
godz. 18.00 BEATS OF FREEDOM - ZEW WOLNOŚCI cyfra
godz.19.30 WYSPA TAJEMNIC
14-16.05.2010
godz. 17.00 DROGA DO RAJU (Polska, 15)
godz. 18.30 HANDLARZ CUDÓW (Polska, 15)
godz. 20.30 CO NAS KRĘCI, CO NAS PODNIECA
(USA, 15)
17.05.2010 nieczynne
18-19.05.2010
godz. 18.00 CO NAS KRĘCI, CO NAS PODNIECA
godz. 20.00 HANDLARZ CUDÓW
20.05.2010
godz. 17.00 CO NAS KRĘCI, CO NAS PODNIECA
godz. 18.45 HANDLARZ CUDÓW
21.05.2010
godz. 17.00 ONDLINE
22.05.2010
godz. 17.00 ONDLINE
23.05.2010
godz. 18.00 KWIAT PUSTYNI
godz. 20.30 ONDINE
24.05.2010 nieczynne
25-26.05.2010
godz.18.00 ONDINE
godz. 20.30 KWIAT PUSTYNI
27.05.2010
godz.16.00 ONDINE
28-30.05.2010
godz. 17.30 ZAŁOGA G 3D (USA, b.o)
godz. 19.00 ROBIN HOOD cyfra (USA, 10)
31.05.2010 nieczynne
01-03.05.2010
godz. 18.00 ZAŁOGAG 3D
godz. 20.00 ROBIN HOOD cyfra

Kalendarium przedsiêwziêæ
prowadzi Rafał Szostok. Instruktor tańca
w maju breakZajęcia
dance i hip hop. Mistrz ogólnopolskich turniejów
tańca.
ŚWIĘTO POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI - PIKNIK
RODZINNY
8 maja, godz. 16.00 (boiska SP nr 2 w Brzeszczach)
POLSKA BIEGA
8 maja, godz.10.00 (stadnina koni na Nazieleńcach)
TURNIEJ CZTERECH ŚCIANEK - EDYCJA
BRZESZCZE - 8 maja, godz. 9.00 (hala sportowa)
„DLA IGORKA” W RAMACH AKCJI CHARYTATYWNEJ - OJCZE NASZ... KTÓRĘDY DROGA?
9 maja, godz. 16.30 (sala widowiskowa OK)
Spektakl w wykonaniu grupy teatralnej Verbum
z Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu.
Igorek Bartosz walczy z chorobą nowotworową.
Z historią jego zmagań możecie zapoznać się bliżej na
stronie: www.igorbartosz.blogstop.com. Przed spektaklem i bezpośrednio po nim zbierane będą datki na leczenie dziecka.
ĆWICZENIA Z WYOBRAŹNI
13 maja, godz. 18.00 (sala nr 30)
Ośrodek Kultury w Brzeszczach zaprasza na
podsumowanie konkursu Nieprofesjonalnej Twórczości Literackiej pod patronatem Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.
W programie: spotkanie warsztatowe z jurorem
konkursu Maciejem Szczawińskim, krytykiem literackim,
dziennikarzem Radia Katowice, autorem audycji literacko- poetyckich, występ zespołu wokalno-instrumentalnego Camino z MDK Oświęcim pod kierunkiem Janusza Majcherka, występ zespołu wokalno-instrumentalnego Artic z MDK Oświęcim pod kierunkiem Kamili
Sibik, odczytanie werdyktu jury, uroczyste wręczenie
nagród.
IX ZLOT MŁODEGO EKOLOGA
13 maja, godz. 11.00 (Wilczkowice)
FINAŁ - Nad stawami Towarzystwa Wędkarskiego „Sandacz”, pod wiatą należącą do Koła nr 121 Brzeszcze Polskiego Związku Wędkarskiego w Wilczkowicach. Organizatorzy: Ekologiczne BIOS, Agencja
Komunalna, Szkoła Podstawowa nr 2, Ośrodek Kultury
w Brzeszczach.
XII MAŁOPOLSKIE DNI DZIEDZICTWA MAŁOPOLSKIEGO - szczegóły str. 19
I EDYCJA LIGI PŁYWACKIEJ IV RUNDA STYL
MOTYLKOWY
15 maja, godz. 9.00 (basen „Pod platanem”)
Organizatorzy: Szkółka Pływacka Butterfly, UKS
Gminy Brzeszcze, Ośrodek Kultury Brzeszcze.
UNIWERSYTET KAŻDEGO WIEKU - NOC MUZEÓW w KRAKOWIE
15 /16 maja - zapisy na wyjazd w sekretariacie
Ośrodka Kultury. Koszt od osoby 15 zł.
„RYTMY ULICY” WARSZTATY Z TECHNIKI HIP
HOP, LOCKING, BREAK DANCE
17 maja, godz. 17.00 - 19.00 (Brzeszcze hala sportowa ul. Ofiar Oświęcimia 49)

„RYTMY ULICY” WARSZTATY Z TECHNIKI
DANCE HALL
18 maja, godz. 17.00 - 19.00 (Brzeszcze hala sportowa, ul. Ofiar Oświęcimia 49)
Zajęcia prowadzi Agata Zeliszek z Zabrza. Instruktor tańca ulicznego i nowoczesnego.
KONCERT ORKIESTRY I CHÓRU Z PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ W OŚWIĘCIMIU
18 maja, godz. 10.00 i godz. 11.00 (sala widowiskowa OK), wstęp bezpłatny
SPOTKANIE W KLUBIE NIEPROFESJONALNEJ
TWÓRCZOŚCI LITERACKEIJ PIÓROMANI
19 maja, godz. 17.00 (sala nr 30)
SZEWCZYK DRATEWKA - SPEKTAKL TEATRALNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA
22 maja, godz. 14.00 (sala widowiskowa OK)
Spektakl teatralny w wykonaniu aktorów z Krakowa. Wstęp bezpłatny. Wejściówki do odebrania w Dziale Merytorycznym pok. 34. Ilość miejsc ograniczona.
RODZINNA MAJÓWKA POD HASŁEM SPORTOWA RODZINA
22 maja, godz. 15.00-19.00 (SP nr 2)
Szczegóły na plakatach.
MAJÓWKA W OGRODACH PLEBAŃSKICH
23 maja (parafia św.Urbana)
Szczegóły na plakatach.
UNIWERSYTET KAŻDEGO WIEKU
24 maja, godz. 17.00 (sala widowiskowa)
Spotkanie z Jaśkiem Melą, który pomimo niepełnosprawności wykracza poza horyzonty własnych
możliwości - szczegóły na str. 9.
ROZMOWY NIE TYLKO O KSIĄŻKACH - LITERATURA IRLANDZKA
24 maja, godz. 17.00 (Biblioteka OK)
POZNAJEMY ŚWIAT Z JULKIEM I JULKĄ
24 maja, godz. 16.30 (Biblioteka OK)
KONCERT ZESPOŁU STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO - 27 maja, godz. 20.30 (sala widowiskowa)
DZIEŃ DZIECKA
29 maja i 30 maja (os. Szymanowskiego)
Szczegóły na plakatach.
KONCERT PLENEROWY - REWOLUCJA ŚWIADOMOŚCI
29 maja, godz. 15.00 (park miejski przy ulicy
Dworcowej)
Grupa Rewolucja Świadomości zaprasza na koncert plenerowy połączony z propagowaniem praw
zwierząt. W programie koncerty zespołów: Plebania,
Jedyny Sensowny Wybór, Requiem. Ponadto fire
show, stoisko wegetariańskie, gry i zabawy dla młodych, występy autorytetów w dziedzinie praw zwierząt, emisja materiałów filmowych.
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Rozmowa

Nikt nie mówi³, ¿e bêdzie lekko...
I wszyscy dotrzymali s³owa
Rozmowa z Jaros³awem Rybakiem, dyrektorem Departamentu Komunikacji Spo³ecznej
Biura Bezpieczeñstwa Narodowego

¿eby ¿adna informacja z wizyty nie ukaza³a siê
zanim delegacja nie wróci do Warszawy. Nasi
dziennikarze dostosowali siê do proœby, ale newsa „puœci³a” któraœ z zachodnich agencji prasowych i informacja pojawi³a siê w telewizji. Byliœmy wtedy na lotnisku w Kabulu, gdy do Prezydenta zadzwoni³a zdenerwowana mama. Kiedy cz³onkowie delegacji zauwa¿yli lodowate
spojrzenie Lecha Kaczyñskiego, b³yskawicznie
zniknêli. W saloniku zostaliœmy tylko w trójkê.
Lech Kaczyñski podszed³ do mnie i powiedzia³
„kto mnie wyda³?” Wyjaœni³em, ¿e nie mogliœmy
nic zrobiæ… Wtedy minister Szczyg³o stwierdzi³

to siê nie odzywa³em, wtedy mówi³ „o dyrektor
siê obrazi³”. Powtarza³em „obra¿am siê na kolegów, na prze³o¿onych nie mogê, mogê tylko siê
nie odzywaæ, kiedy wydaj¹ g³upie polecenia”.
Ale wytrzymywa³em najwy¿ej dzieñ, potem mi
przechodzi³o.
Du¿o rozmawialiœmy. Praktycznie codziennie wieczorem dzwoniliœmy do siebie z nowymi pomys³ami, albo po prostu pogadaæ. Moja
Asia bardzo siê irytowa³a, bo wiedzia³a, ¿e miêdzy 20 a 22 co najmniej przez pó³ godziny bêdê
na telefonie.

Ewa Pawlusiak: Zna³ Pan Parê Prezydenck¹?
Jaros³aw Rybak: Pani¹ Prezydentow¹ pozna³em kilka lat temu, gdy organizowa³em uroczystoœæ w Pa³acu Prezydenckim. Przedstawi³a
EP: Jak d³ugo mo¿na rozmawiaæ o pracy?
mnie Izabela Tomaszewska (zginê³a w katastroJR: Nie rozmawialiœmy o pracy. Gdy w sofie). Pani Maria stwierdzi³a: „A, to Pan jest
boty wieczorem dzwoni³em do szefa, ¿eby omósprawc¹ ca³ego tego zamieszania”. Nie pamiêwiæ niedzielny wystêp u Moniki Olejnik w Ratam natomiast, kiedy pierwszy raz rozmawia³em
diu ZET, on czêsto przerywa³ „dajmy spoz Prezydentem. Ale zanim siê poznalikój z pierdo³ami. A co tam by³o wczoraj
œmy, jeden z ministrów rozmawia³ o mnie
na imprezie?” Interesowa³ siê swoimi
z Lechem Kaczyñskim. Ja mam dosyæ
ludŸmi, co robi¹, jakie maj¹ problemy.
niewyparzony jêzyk i powiedzia³em, co
Opowiadaj¹c o nich, nie mówi³em „nas¹dzê o pewnym problemie. No i miniczelnik taki a taki”, pos³ugiwa³em siê
ster opowiedzia³ Prezydentowi o mnie,
ksywkami. Minister wiedzia³ kim jest
jak o jakimœ awanturniku. Po jakimœ cza„Harry”, „Ken”, „Betti”, „D¿oana”.
sie z Prezydentem rozmawia³ AleksanSzef bardzo prze¿ywa³ to, ¿e jest
der Szczyg³o. Lech Kaczyñski skwitorozpoznawalny. Na pocz¹tku s³awa imwa³ krótko „Ju¿ mi o tym twoim Rybaponuje, ale z czasem bardzo mêczy. Nie
ku opowiada³ (i tu pad³o imiê)”. Ale
mo¿na iœæ na piwo, w k¹pielówkach na
wszystko siê dobrze skoñczy³o.
pla¿ê, kupiæ butelki alkoholu w superPrezydent by³ trochê starej daty.
markecie, bo ludzie robi¹ zdjêcia i wyZawsze przepuszcza³ kobiety w drzwiach,
sy³aj¹ je do gazet.
nawet sprz¹taczki ca³owa³ w rêkê.
Ostatniego Sylwestra spêdziliœmy
Kiedyœ w Sopocie wychodzi³ z burazem w oœrodku prezydenckim w Ludynku i zauwa¿y³, ¿e w oddali stoi
cieniu. Pojechaliœmy tam w jakieœ 10
moja asystentka. Wróci³, ¿eby siê z ni¹
osób. To by³a taka grupa ludzi, z któpo¿egnaæ...
rymi siê spotykaliœmy w weekendy.
Wtedy w Sopocie omal nie doproTeraz nawet zaproszenia na takie spowadzi³em do skandalu. Polecieliœmy tam
tkania nabra³y nowego wymiaru. Gdy
na wa¿ne spotkanie. Wprowadzono nas
Jaros³aw Rybak z Aleksandrem Szczyg³o (+), marzec 2007 r. Ostatnie
zaprasza³em goœci, pytali „ale po co my
do jakiegoœ pokoju, na stole sta³ wielki przygotowania do konferencji prasowej w MON
siê mamy spotkaæ?” Wtedy odpowiadapó³misek z kanapkami. Byliœmy g³odni,
minister Szczyg³o zastanawia³ siê czy te kanapki „No piêknie panie Jarku, mówi³em, ¿eby pan nie ³em „porozmawiamy o ¿yciu, œmierci i przes¹ dla nas. Przekonywa³em go, ¿e na pewno dla lecia³, ale siê pan upar³. Zdenerwowa³ pan Pre- mijaniu”. To by³o takie has³o. Gdy ktoœ mówi³,
nas. On zjad³ kilka, a ja po³kn¹³em wszystkie zydenta, to muszê pana wyrzuciæ z pracy”. Przez o tym, ¿e trzeba porozmawiaæ o ¿yciu œmierci
z ³ososiem. Wybiera³em je, bo by³y najsmaczniej- moment zobaczy³em, ¿e Prezydent wyraŸnie i przemijaniu, to wiedzieliœmy, ¿e umawiamy
sze. Gdy wesz³y delegacje, okaza³o siê, ¿e to zmartwi³ siê moj¹ przysz³oœci¹. Odpowiedzia- siê na weekend. Teraz to ju¿ nabra³o zupe³nie
w tym pokoju bêdzie spotkanie, a my zjedliœmy ³em „zabierzcie mnie chocia¿ do samolotu”. innego znaczenia...
Podobnie jest z innym powiedzonkiem. Kiepoczêstunek przygotowany dla Prezydenta i jego Wtedy Prezydent zorientowa³ siê, ¿e z szefem
goœci.
¿artowaliœmy. Zaczêliœmy siê œmiaæ i atmosfe- dy narzeka³em, ¿e za du¿o mamy roboty, szef
systematycznie powtarza³: „nikt nie mówi³, ¿e
Prezydent poprosi³ herbatê, ale w szklance, ra siê roz³adowa³a.
bo tak pija³. Kierowniczka rezydencji by³a przePrezydenta i Prezydentow¹ spotykaliœmy bêdzie lekko i wszyscy dotrzymuj¹ s³owa”. Dziœ
straszona, bo nie mia³a szklanek, tylko fili¿anki. czêsto w ogrodach pa³acowych lub w pa³acu. Po widzê, ¿e „wszyscy dotrzymali s³owa”.
Czêsto przekomarzaliœmy siê czy lepiej byæ
Znalaz³a jedn¹ we w³asnym pokoju. By³a prze- prostu szed³em na obiad, a z przeciwka szed³
jêta i twierdzi³a, ¿e G³owa Pañstwa nie mo¿e piæ Lech Kaczyñski. Mówi³em mu „dzieñ dobry”, z Ma³opolski Zachodniej, czy z Warmii i Mazur. Rozmawiaj¹c z dziennikarzami szef zawsze
ze zwyk³ej szklanki...
ochronie „czeœæ” i szliœmy w swoje strony.
podkreœla³, ¿e pochodzi z ma³ej wioski pod
Olsztynem. I dodawa³ „a dyrektor jest z Ma³oEP:Czêsto lata³ Pan z Prezydentem?
EP: A jaki by³ Aleksander Szczyg³o?
JR: Czasami. By³em z nim na miejscu kataJR: Od pocz¹tku 2007 r. by³em jego najbli¿- polski Zachodniej, konkretnie z Brzeszcz”. Gdy
strofy samolotu CASA, w której zginê³o 20 lot- szym wspó³pracownikiem, œwietnie siê rozumie- planowaliœmy jego wystêpy w mediach, to móników. To by³ makabryczny widok... Pogoda by³a liœmy, bo nadawaliœmy na tych samych falach. wi³em „kiedyœ za³atwiê Panu wywiad w „Odwtedy fatalna, przy l¹dowaniu rzuci³o samolo- Choæ czêsto mówiliœmy sobie po imieniu, nigdy g³osach Brzeszcz”, ale to nie bêdzie takie proste, bo czytelnicy s¹ wymagaj¹cy”.
tem - tym, który rozbi³ siê pod Smoleñskiem. Od oficjalnie nie przeszliœmy na „ty”.
Po po³udniu w pi¹tek, 9 kwietnia, wyjechatego czasu nie lubiê l¹dowañ.
To nie by³ cz³owiek ³atwy w obyciu. Czêsto
Przed rokiem, tu¿ przed Wielkanoc¹ odwie- siê spieraliœmy, niekiedy k³óciliœmy. To by³y ostre ³em na dwutygodniowy urlop. Ok. godz. 14
dziliœmy polskich ¿o³nierzy w Afganistanie. Pre- dyskusje o to, jak dzia³aæ, jak siê wypowiadaæ, rozmawia³em z szefem, przypominaj¹c, ¿e jadê
zydent nie pozwoli³ lecieæ ¿adnej kobiecie, bo jak ma wygl¹daæ dokument, który opublikuje- do rodziców i ¿eby mi w czasie urlopu nie przetwierdzi³, ¿e to zbyt niebezpieczne. Ukry³ ten my, kiedy urz¹dzaæ konferencje prasowe. Nawet szkadza³, bo muszê odpocz¹æ od roboty. 10
wyjazd tak¿e przed mam¹, obawia³ siê, ¿e pani jak rozmowy by³y mocne, to szef zwykle pierw- kwietnia, o 9.30 dowiedzia³em siê, ¿e rozbi³
Jadwiga mo¿e siê bardzo zdenerwowaæ, jeœli siê szy próbowa³ za³agodziæ sytuacjê, zaprasza³ do siê samolot Prezydenta. Natychmiast wróci³em
o nim dowie. Dlatego Prezydentowi zale¿a³o, gabinetu i zagadywa³. Gdy mnie bardzo wkurzy³, do Warszawy.
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EP: Zna³ Pan te¿ funkcjonariuszy Biura
Ochrony Rz¹du?
JR: Ci, którzy lecieli do Katynia, w 2007 r.
odpowiadali za ochronê wizyt ministra Szczyg³o w Iraku, Afganistanie, w Libanie, na Ba³kanach. Czêsto razem lataliœmy. W hotelu w Pakistanie ja ju¿ spa³em, delegacje by³y wtedy
jedyn¹ okazj¹, ¿eby siê wyspaæ, bo w Polsce
dziennikarze dzwonili non-stop, kiedy jeden
z BOR-owików zapuka³, ¿eby coœ omówiæ. Poprosi³ mnie do pokoju obok. Poszed³em w bia³ym hotelowym szlafroku i kapciach. A w pokoju siedzieli umundurowani i uzbrojeni BORowiki i GROM-owcy. Specjalnie d³ugo zagadywali, bo mieli niez³y ubaw z mojego stroju.
S³ynny by³ Pawe³ Janeczek „Janosik” przystojny, elegancki. Dziewczyny siê za nim
ogl¹da³y. Wst¹pi³ do policji w rodzinnym Zwoleniu. By³ tam posterunkowym, ale zameldowa³ swojemu komendantowi, ¿e chce byæ antyterroryst¹. Komendant zapyta³ „a widzia³eœ
kiedyœ terrorystów u nas w Zwoleniu?” i na
rok skierowa³ go do najgorszego komisariatu
w powiecie. Pawe³ opowiada³, ¿e tam najgorszym przestêpstwem by³o w³amanie do kurnika. Ale dopi¹³ swego i w koñcu trafi³ do elity
elit - Biura Ochrony Rz¹du. Odpowiada³ za
bezpieczeñstwo G³owy Pañstwa.
„Janosik” mia³ urocz¹ ¿onê Asiê, znan¹
dziennikarkê. Jak opowiadaliœmy o tym, ¿e gazety pisz¹ bzdury, to Pawe³ zawsze przypomina³ artyku³ na swój temat. Jedna z gazet zamieœci³a zdjêcia, na których Asia niesie w reklamówce jab³ka. Z artyku³u wynika³o, ¿e nie
dba o mê¿a, bo karmi go jab³kami, a taki facet
powinien jeœæ kotlety i kie³basê. „Janosik” siê
wkurza³ i mówi³ „Asia o mnie nie dba?! Przecie¿ to g³upoty”.
Kiedyœ pojechaliœmy na weekend do rodziny „Janosika”. Jego wujek by³ w wojsku kucharzem i w domu robi³ po 100 kotletów mielonych i po 400 pierogów. Z weekendu wróci³em z torb¹ pe³n¹ swojskiej kie³basy. Opowiada³em wtedy o koledze, który zamiast „co”
mówi³ „czo”, a poniewa¿ siê j¹ka³, powtarza³
„czo... czo”. Po jakimœ czasie spotkaliœmy siê
z BOR-owikami w Pa³acu Prezydenckim i jeden z nich - te¿ by³ w samolocie do Smoleñska
- stwierdzi³ „Gdy pytam przez radiostacjê, to
s³yszê „Czo... czo...?”
„Janosik” mia³ plany na emeryturê. Chcia³
za³o¿yæ przedszkole, to mia³o byæ przedszkole stworzone przez oficerów BOR. Pokazywa³
na swojego kolegê i mówi³ „czy „Yeti” nie
mo¿e zajmowaæ siê dzieæmi?” A „Yeti” - zbudowany jak szafa, z twarzy wygl¹da tak, ¿e
strach siê baæ - powtarza³, „no pewno, ¿e siê
zajmê”. Do dziœ nie wiem, dlaczego „Yeti” nie
lecia³ do Katynia, bo zawsze by³ z „Janosikiem”. Gdy zobaczy³em go nad trumn¹ Prezydenta, to jakbym zobaczy³ ducha.
EP: A stewardessy?
JR: Fajne, m³ode dziewczyny. Gdy pracowa³em w MON to czêœciej lata³em ni¿ jeŸdzi³em tramwajem. Samoloty czy œmig³owce s¹
tam normalnym œrodkiem transportu. Ostatnio
najczêœciej lataliœmy z Justyn¹ Moniuszko. To
by³a œliczna dziewczyna, miss Politechniki
Warszawskiej. Przed kilkoma tygodniami by-

liœmy razem w Gruzji i Azerbejd¿anie, podoba³y siê jej moje spinki do mankietów.
EP: Zna³ Pan te¿ innych pasa¿erów lotu
do Katynia?
JR: Zna³em wszystkich ministrów, genera³ów, sporo kombatantów. Genera³ Bronis³aw
Kwiatkowski 5 maja mia³ przejœæ na emeryturê. Kilka dni przed katastrof¹ rozmawialiœmy
o tym, jak po¿egna go Prezydent. W czwartek,
8 kwietnia, w holu BBN spotka³em pani¹ Aniê
Walentynowicz i jej asystentkê Janinê Natusiewicz-Mirer. Nios³em garnitur z czyszczenia,
a pani Ania zagadnê³a: „jakaœ wiêksza impreza siê szykuje w BBN?” Odpowiedzia³em, ¿e
nie, po prostu od czasu do czasu trzeba, ¿eby
cz³owiek wygl¹da³ porz¹dnie. Ten garnitur
przyda³ siê na pogrzeby...
Anna Walentynowicz by³a niesamowicie
skromn¹ kobiet¹, a przecie¿ to w jej obronie
wybuch³ strajk w Stoczni Gdañskiej w 1980 r.
I od niej zaczê³a siê historia „Solidarnoœci”.
Dziêki pani Ani pozna³em rodzinê ks. Jerzego
Popie³uszki. W zesz³ym roku, na 25. rocznicê
œmierci ks. Jerzego organizowaliœmy uroczystoœci w Suchowoli, jego rodzinnej miejscowoœci. Pozna³em siostry ksiêdza, brata, siostrzenice, by³em w jego rodzinnym domu.
Mam takie zdjêcie z jakiejœ uroczystoœci
w IPN. Siedzi nas kilka osób, z czego piêcioro
lecia³o do Katynia: pani Prezydentowa, Izabela Tomaszewska, Janusz Kurtyka, pani Ania i Janina Natusiewicz-Mirer. Podobnych zdjêæ znalaz³em teraz sporo...
EP: W tym samolocie lecieli te¿ biskupi...
JR: Przed 11 listopada ubieg³ego roku z prawos³awnym arcybiskupem Mironem wydaliœmy p³ytê z pieœniami patriotycznymi. W ten
projekt by³a zaanga¿owana Para Prezydencka,
Izabela Tomaszewska, bp Miron i ja. Ca³a
czwórka polecia³a do Katynia.
W samolocie by³ te¿ Tadeusz P³oski - katolicki biskup polowy. W 2006 r. razem skakaliœmy ze spadochronem. On ca³e ¿ycie pracowa³ za biurkiem, ale zdecydowa³ siê skoczyæ z 4
tysiêcy metrów. Kiedy wyl¹dowa³, pad³a propozycja powtórzenia skoku, na co odpowiedzia³: „trzeba sprawdziæ jak to jest, ale dwa
razy to niepotrzebne kuszenie losu”.
Gdy pracowa³em w „Super Ekspresie” Tadeusz udzieli³ mi wywiadu. Ktoœ z redakcji na
stronie z wywiadem zamieœci³ zdjêcie rozebranej pani. Potem biskup zwróci³ mi uwagê: „Jarek musieliœcie daæ tê pani¹? Ale jak ju¿ daliœcie, to trzeba by³o daæ jak¹œ ³adn¹”. On by³
do tañca i do ró¿añca. Wyg³asza³ bardzo przemyœlane, g³êbokie homilie. Wszyscy p³akali,
kiedy przemawia³ na pogrzebach poleg³ych
¿o³nierzy. Ale by³ te¿ dusz¹ towarzystwa. Na
pierwszych spotkaniach ka¿dy z nas przedstawia³ towarzyszkê: „moja ¿ona”, „moja narzeczona”, a on powtarza³: „ja dzisiaj swoj¹ zostawi³em w domu”.
W czasie ostatniej pasterki w katedrze polowej zorganizowano telemost ze wszystkimi
kontyngentami wojskowymi. Przemawia³ minister, genera³owie, by³o bardzo oficjalnie. A Tadeusz zapyta³ jednego z dowódców „ a jak kapelanowi celibat wychodzi?” Zmieszany do-

wódca nie wiedzia³, co powiedzieæ... Biskup
mia³ kapitalne poczucie humoru. Na pó³ce w moim
mieszkaniu stoi figurka Matki Boskiej, któr¹
od niego dosta³em, a w biblioteczce dwa tomy
homilii „do poczytania, jak siê bêdê nudzi³”.
EP: Czego teraz najbardziej brakuje?
JR: Nie ma z kim pogadaæ o wielu wa¿nych sprawach, bo w domu staram siê nie opowiadaæ o kulisach polityki, o tej ca³ej kuchni.
Nie ma do kogo zadzwoniæ wieczorem, ¿eby
skomentowaæ co siê dzia³o, zaplanowaæ co bêdziemy robiæ w najbli¿szym czasie.

XII MA£OPOLSKIE
DNI DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO Zobacz z BLISKA
Program:
15 maja - Osiedle domów górniczych Stara Kolonia w Brzeszczach ul. Koœciuszki/
ul. Górnicza
MIEJSCA KOBIET, MIEJSCA MÊ¯CZYZN
godz. 10.00-18.00 - czynny punkt informacyjny, godz. 11.00, 14.00, 16.00, 17.00 - zwiedzanie Starej Kolonii z przewodnikami, zbiórki
przy punkcie informacyjnym.
Cechownia KWK „Brzeszcze-Silesia”,
godz. 10.00-12.00 - prezentacja nt. historii i dnia
dzisiejszego kopalni. Wejœcie jedynie w grupach, zbiórki co pó³ godziny przy bramie kopalni od strony ul. Ofiar Oœwiêcimia.
Stara Kolonia, podwórko przy ul. Koœciuszki/ul. Górniczej, godz. 11.00-16.00 Mamlas Plac, czyli podwórko zapomnianych
zabaw dzieciêcych. Dla dzieci i rodziców.
Hotel Babel - Restauracja (ul. Ofiar Oœwiêcimia 52 ), godz. 18.00-21.00 - Brzeszczañska
Babska Biesiada organizowana przez mieszkanki Brzeszcz. Wejœciówki do kupienia w punkcie informacyjnym.
16 maja - Stara Kolonia ul. Koœciuszki/
ul. Górnicza, godz. 10.00-18.00 - czynny punkt
informacyjny, godz. 11.00, 14.00, 16.00, 17.00
- zwiedzanie Starej Kolonii z przewodnikami,
zbiórki przy punkcie informacyjnym.
Cechownia KWK „Brzeszcze-Silesia”,
godz. 10.00-12.00 - prezentacja nt. historii i dnia
dzisiejszego kopalni.Wejœcie jedynie w grupach, zbiórki co pó³ godziny przy bramie kopalni od strony ul. Ofiar Oœwiêcimia.
Stara Kolonia, podwórko przy ul. Koœciuszki/ul. Górniczej, godz. 11.00-16.00 Mamlas Plac, czyli podwórko zapomnianych
zabaw dzieciêcych. Dla dzieci i rodziców.
Ponadto W SOBOTÊ I W NIEDZIELÊ:
Szlak mêskich i damskich fanaberii - indywidualne spacery tras¹ hobby brzeszczan
(m.in. ogródki, wystawy, kolekcjonerzy). Mapki tras spacerowych dostêpne w punkcie informacyjnym.
Stoiska z lokalnymi wydawnictwami, rêkodzie³em, smako³ykami i tajemniczymi pami¹tkami.
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Talenty Ma³opolski 2010

Nominowa³o te¿ do fina³u nastêpuj¹cych wykonawców: Joannê Kremer (LCK w Libi¹¿u),
W Oœrodku Kultury w Brzeszczach podobduet Joanna Kremer i Katarzyna Horawa (LCK
nie jak rok temu odby³y siê eliminacji Powiatu
w Libi¹¿u), Karolinê Samogyi (KS Grawitacja
Oœwiêcimskiego XXIII Ma³opolskiego Festiwaw Oœwiêcimiu), Nataliê Jaranowsk¹ (KS Gralu Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty
witacja w Oœwiêcimiu), Piotra Michalca (OK
Ma³opolski 2010”. Tego dnia mury OK dr¿a³y,
w Brzeszczach), Zespó³ „Switch” (Szko³a Tañbo ka¿d¹ salkê i korytarz wype³niali szczelnie
ca Astra w Oœwiêcimiu), Magdalenê Jaskó³ê (KS
rozgrzewaj¹cy siê m³odzi tancerze. Zespó³ „Puls”
Grawitacja w Oœwiêcimiu), Majê Bratus (KS
z Oœrodka Kultury w Brzeszczach otrzyma³
Grawitacja w Oœwiêcimiu), Zespó³ „WOW”
Grand Prix.
(MDK w Oœwiêcimiu), Zespó³ „Grawitacja” (KS
Grawitacja w Oœwiêcimiu), Ewê Sznurowsk¹
Wystêpuj¹cych ocenia³o jury w sk³adzie Grze(MDK w Oœwiêcimiu), Zespó³ „AS” (Szko³a
gorz Gargula, Adrian Kulik i Roman Michalik. Nie
Tañca Presti¿ w Oœwiêcimiu), Zespó³ „Finezja”
mieli ³atwego zadania, na scenie wyst¹pi³o bowiem
(Szko³a Tañca Presti¿ w Oœwiêcimiu), Zespó³
prawie 500 tancerzy i tancerek, którzy prezentowali
„Prima” (Szko³a Tañca Presti¿ w Oœwiêcimiu),
wysoki poziom.
Zespó³ „Laskowiacy” (Niepubliczne Gimnazjum
- Bardzo cieszy mnie wypowiedŸ przewodniw Laskowej), Zespó³ „Contra” (OCK w Oœwiêcz¹cego jury a zarazem dyrektora festiwalu Adriacimiu), Zespó³ „Shake”
na Kulika, który po raz kolejny
(PZ nr 2 w Oœwiêcimiu)
podkreœli³ wysoki poziom prei Katarzynê Horawê (LCK
zentacji tanecznych na przegl¹w Libi¹¿u).
dzie w Brzeszczach - mówi
W protokole jury mo¿Danuta Korciñska, instruktor
na by³o przeczytaæ podziêkoz OK. - U¿y³ sformu³owania, ¿e
wania zarówno dla wszysttaneczn¹ stolic¹ ma³opolski jest
kich uczestników, ich inpowiat oœwiêcimski.
struktorów, rodziców, opieTakie wyró¿nienie dla nas
kunów, animatorów za
to zas³uga instruktorów taneczprzygotowanie i prezentanych, zaanga¿owanych tanceZespó³ „Puls” zdoby³ Grand Prix
cjê programów konkursorzy i coraz ciekawszej chorewych, jak i organizatorów eliminacji Form Taografii, za spraw¹, której mo¿na wiele przekazaæ.
necznych - Starostwu Powiatowemu w OœwiêciBrzeszczañskie eliminacje uprawniaj¹ do wymiu, dyrekcji i pracownikom merytorycznym,
stêpu w wadowickim finale 9 maja.
technicznym OK w Brzeszczach, Wioletcie KowalJury postanowi³o przyznaæ Grand Prix wraz
czyk oraz Szymonowi Cieœli za podjêcie trudu
z nominacj¹ do fina³u wojewódzkiego zespo³owi
przygotowania i profesjonalnej realizacji imprezy.
„Puls” z Oœrodka Kultury w Brzeszczach, prowadzonemu przez Jacka Kremera. Oceniaj¹cy uznali,
Mariola Bartel
¿e grupa prezentuje bardzo wysoki poziom, dlatego
Wyniki
z
czêœci
fina³owej
podamy
w kolejnym
ju¿ po zakoñczonej eliminacji, co jeszcze nigdy siê
numerze „OB”.
nie zdarzy³o, przyznali zespo³owi „Puls” Grand Prix.

Rytmy ulicy
Festiwal Tañca „Rytmy Ulicy” jest imprez¹, podczas której tancerze i tancerki prezentuj¹ swoje umiejêtnoœci i talenty. Z roku
na rok festiwal cieszy siê coraz wiêkszym zainteresowaniem równie¿ wœród mieszkañców
s¹siednich miejscowoœci.
Festiwal Tañca odbywa
siê w hali sportowej w Brzeszczach. Organizacj¹ co roku
zajmuje siê Oœrodek Kultury w Brzeszczach. Eliminacje trwaj¹ od wczesnych
godzin. Podczas tegorocznej
edycji zaprezentowa³o siê
420 osób, a mia³o byæ jeszcze wiêcej, lecz ze wzglêdu
na ¿a³obê narodow¹ imprezê przeniesiono i nie ka¿dy
móg³ przybyæ.
- Organizatorzy mieli obawy o powodzenie
festiwalu, bo w tym samym terminie odbywa³y
siê równie¿ w Chrzanowie i Wodzis³awiu Œl¹skim - mówi Danuta Korciñska, organizator. Wspania³ym zaskoczeniem by³o dla nas to, ¿e
pojawi³a siê taka iloœæ uczestników.

20

Odg³osy Brzeszcz

maj 2010

Piêcioosobowe jury w sk³adzie: S³awomir
Kurzak - dyplomowany nauczyciel tañca, choreograf, Pawe³ Guzik - instruktor tañca hip-hop
i break dance z Bielska-Bia³ej, Marcin Belak instruktor tañca, cz³onek grupy „UnNaturals”, Beata Pendrys - instruktor fitness i Karolina Antos instruktor tañca, wytypowa³o finalistów, którzy
walczyli o zwyciêstwo w ró¿nych kategoriach.
W kategorii
taniec towarzyski - zespo³y najlepsi okazali
siê reprezentanci
Szko³y Tañca „Presti¿” z Oœwiêcimia. Zwyciê¿y³a
grupa „Finezja”,
a na podium
stanêli te¿ „As”
i „Happy”. W kategorii solowej break dance - furorê zrobi³ Radek Byrski z Powiatowego M³odzie¿owego Domu Kultury w Trzebini. Jurorzy po zakoñczonym wystêpie na stoj¹co bili brawo. Drugie miejsce zaj¹³ Sebastian Kardas, a trzecie Kamil Haranczyk tak¿e z MDK w Trzebini. W kolejnej kategorii solowej - dance show/hip-hop -

Filozoficzny sukces
Aneta Gawe³ek, brzeszczanka, uczennica Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Gilowicach, ju¿
w pierwszej klasie podjê³a wyzwanie i wziê³a
udzia³ w Olimpiadzie Filozoficznej, a co najwa¿niejsze zosta³a jednym z laureatów. W kwietniu
tego roku dowiedzia³a siê, ¿e bez dodatkowych
egzaminów mo¿e podj¹æ studia m.in. na Uniwersytecie Warszawskim czy Jagielloñskim.
Na pocz¹tku roku szkolnego Aneta, uczennica pierwszej klasy liceum z ciekawoœci posz³a na
kó³ko filozoficzne prowadzone przez Dorotê Tobiasz. Ju¿ na drugim spotkaniu nauczycielka by³a
przekonana, ¿e nowa uczennica z pewnoœci¹ wystartuje w olimpiadzie i tak te¿ siê sta³o. Aneta
bez problemów przyswoi³a wiedzê i znalaz³a siê
w gronie laureatów konkursu, a co za tym idzie
drzwi do najlepszych uczelni zosta³y otwarte.
Olimpiada Filozoficzna organizowana przez
Uniwersytet Warszawski cieszy siê du¿ym zainteresowaniem wœród uczniów liceów. Nic dziwnego, skoro na najlepszych czeka du¿a nagroda
w postaci zaliczonego na egzaminie maturalnym,
na poziomie rozszerzonym, dodatkowego przedmiotu oraz mówi¹c kolokwialnie zapewnione
„wejœcie” na ró¿ne uczelnie.
Aneta Gawe³ek w drodze do sukcesu przesz³a trzy etapy. Na pocz¹tku napisa³a pracê „Ja(ci¹g dalszy na str. 21)
zwyciê¿y³a Justyna Kêdra z Miejskiego Oœrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie. Jurorzy docenili te¿ Katarzynê Horawê i Joannê Kremer z Libi¹skiego Centrum Kultury.
Natomiast w dance show/hip-hop - zespo³y
(do 12 lat) - na podium stanêli „Bêc” z Libi¹skiego Centrum Kultury, „Raz dwa trzy” z Gminnej
Œwietlicy Œrodowiskowej w Che³mie Œl¹skim
oraz „Crazy Dance” ze Szko³y Podstawowej
w Nowej Wsi; w kategorii hip-hop/dance show zespo³y (od 13 do 19 lat) - najlepiej zatañczy³a
„Contra” z Oœwiêcimskiego Centrum Kultury.
Wysokie noty zdobyli równie¿ „Kaprys” z MOKSiR w Chrzanowie oraz „Switch” ze Szko³y Tañca „Astra” w Oœwiêcimiu. Podczas festiwalu tancerki rywalizowa³y w kategorii duety. Najlepszy
uk³ad zaprezentowa³y Joanna Kremer i Katarzyna Horawa z LCK. Kolejne miejsca zajê³y Maja
Bratus i Anna K¹dzio³ka z KS „Grawitacja”
z Oœwiêcimia i Natalia D¹browska z Agnieszk¹
Drelowsk¹ z Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Oœwiêcimiu. W kategorii cheerleders - zespo³y - zwyciê¿y³a grupa „Bêc” z Libi¹¿a. Za nimi uplasowa³y siê zespo³y „Secondo Shake” z G nr 2 w Oœwiêcimiu i „Shade” z Gminnego Centrum Kultury
w Polance Wielkiej.
- Tak du¿e zainteresowanie festiwalem
œwiadczy o tym, ¿e impreza ma swoich sta³ych
odbiorców, którzy uczestnicz¹ w tym œwiêcie
tañca - t³umaczy Korciñska. - Bardzo dopingowa³am i trzyma³am kciuki za mieszkañców
Brzeszcz, którzy niekoniecznie tañczyli w naszych zespo³ach: Nataliê Jaranowsk¹, Majê
Bratus, Piotra Michalca i Ewelinê Wyrobek.
Nawet, jeœli nie uda³o im siê zaj¹æ czo³owych
lokat, dla mnie s¹ indywidualnoœciami tanecznymi, którym ¿yczê wielu sukcesów.

Mariola Bartel

(ci¹g dalszy ze str. 20)
kie znaczenie dla rozumienia szczêœcia mo¿e mieæ
wybór postawy wobec problemu istnienia Boga”,
na podstawie filozofii m.in. Immanuela Kanta,
Søren Kierkegaarda i Blaise Pascala. Potem zosta³a zaproszona do kolejnego etapu, który sk³ada³
siê z dwóch czêœci. Musia³a napisaæ esej „Czy
warto w dzisiejszych
czasach byæ stoi k i e m ? ”, wype³niæ
test i zaliczyæ egzamin
ustny. Ten etap olimpiady odby³ siê w Liceum im. Miko³aja Kopernika w BielskuBia³ej. Na trzeci, fina³owy etap skierowano Aneta Gawe³ek, tegoroczna
Anetê na Uniwersytet laureatka Ogólnopolskiej
Olimpiady Filozoficznej
Warszawski.
- Podczas fina³u musia³am obroniæ napisan¹
pracê oraz udzielaæ odpowiedzi na zadawane
przez komisjê pytania - mówi laureatka olimpiady, Aneta Gawe³ek. - Zmierzy³am siê w Warszawie z setk¹ osób i uda³o siê.
Tego samego dnia brzeszczanka dowiedzia³a
siê o wynikach olimpiady, o tym, ¿e znalaz³a siê
w gronie laureatów. Za spraw¹ filozofii Aneta ju¿
w pierwszej klasie liceum nie musi martwiæ siê
o miejsce przysz³ych studiów, wiele uczelni przyjmie j¹ bez dodatkowych egzaminów.

Mariola Bartel

Festiwal przyrody
Uczniowie brzeszczañskiej „Dwójki”
uczestniczyli w Festiwalu Przyrody zorganizowanym przez nauczycieli placówki z okazji
Œwiatowego Dnia Ziemi. Przygotowano sporo
atrakcji, jak wystawy, spotkania czy wycieczki terenowe.
22 kwietnia dzieci z SP nr 2 na zajêcia przysz³y bez tornistrów. By³ to dla nich wyj¹tkowy
dzieñ - brak odpytywania i klasówek. W zamian
dobra zabawa i pog³êbianie wiedzy z zakresu
przyrody i ochrony œrodowiska naturalnego. Jak
powsta³ pomys³ Festiwalu?
- W sierpniu 2008 r. za³o¿ono Stowarzyszenie Przyjació³ Dwójki, którego celem jest wspieranie dzia³añ dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuñczych szko³y oraz ochrona, promocja
zdrowia, upowszechnianie kultury fizycznej i prace na rzecz uczniów - mówi Barbara W³osiak,
dyrektor placówki.
Stowarzyszenie pozyskuje œrodki finansowe
z przekazywanego 1% podatku. W tym roku za
uzyskane pieni¹dze przygotowano z okazji Œwiatowego Dnia Ziemi Festiwal Przyrody dla wszystkich uczniów „Dwójki”.
W jednodniowym festiwalu wziêli udzia³
te¿ nauczyciele. Pedagodzy przygotowali ciekawe zajêcia i warsztaty, dzieci chêtnie w nich
uczestniczy³y.
- Tego dnia przygotowywa³em razem z kolegami i kole¿ankami doœwiadczenia amatorskie z
chemii, fizyki i biologii – mówi Szymon Skibiñski, uczeñ klasy szóstej. - Np. „czarowanie kolorami”, które polega³o na dolewaniu do wywaru z
czerwonej kapusty ró¿nych sk³adników, jak ocet
czy soda. Dziêki temu wywar zmienia³ kolor.

Rozmowy z Edelmanem
Kino „Wis³a” odwiedzili autorzy ksi¹¿ki
„Marek Edelman: Bóg œpi” Witold Bereœ
i Krzysztof Brunetko. Wraz z nimi do
Brzeszcz przyjecha³ Tomasz Schimscheiner,
aktor, który podczas spotkania z publicznoœci¹ czyta³ fragmenty ksi¹¿ki oraz Piotr Uss
W¹sowicz producent filmu „Dowódca Edelman”, w re¿yserii Artura Wiêcka „Barona”.

prostu rozmawiano o nim, o jego filozofii i ca³y
czas podkreœlano, ¿e do koñca ¿ycia pozosta³
dowódc¹. Tak jak by³ nim w powstaniu warszawskim, tak dowodzi³ przyjació³mi, znajomymi, ludŸmi, z którymi przebywa³.
Autorzy ksi¹¿ki opowiadali te¿, ¿e Edelman
z jednej strony by³ samotny, a z drugiej w jego
domu zawsze ktoœ by³. Nie przyznawa³ siê, ¿e
samotnoœæ mu doskwiera. Jednak czêsto dzwoni³ w dzieñ czy w nocy do przyjació³. Nie
mówi³, ¿e chce porozmawiaæ, bo np. ma s³abszy dzieñ, ale ¿e przez przypadek zadzwoni³.
By³ bardzo silnym psychicznie, inteligentnym
oraz kontrowersyjnym facetem.
Tego dnia w Brzeszczach pad³o kilka zabawnych faktów z ¿ycia Edelmana. Wspomniano, ¿e sam siê przyzna³, w jaki sposób dobiera³

Witold Bereœ i Krzysztof Brunetko uwa¿ali Edelmana za wielkiego cz³owieka, dlatego te¿
postanowili napisaæ jego biografiê i nakrêciæ
film. Jednak, kiedy go poznali zaprzyjaŸnili siê.
Przez dziesiêæ lat odwiedzali pana Marka, rozmawiali o najró¿niejszych rzeczach, a napisanie ksi¹¿ki ci¹gle spada³o na dalszy plan. Po tym d³ugim okresie
zrealizowano wczeœniejsze plany.
Podczas spotkania w kinie „Wis³a” goœcie opowiadali o Edelmanie. Mówili, ¿e by³ kontrowersyjn¹
osob¹, dlatego ksi¹¿kê oparli na dekalogu, bo ka¿dy z nas ma swoje
wartoœci. Wpadli na ten pomys³ i zadawali swojemu ju¿ przyjacielowi
pytania na podstawie dekalogu, a Edelman je w swój sposób interpretowa³. Ca³¹ esencjê jego wywodu, pogl¹du na œwiat zebra³ i spisa³ Leopold Unger, co mo¿emy w ksi¹¿ce przeczytaæ. Natomiast wyœwietlony film „Dowódca Edelman” w re- Podczas spotkania publicznoœæ rozmawia³a z goœæmi
¿yserii Artura Wiêcka „Barona”
przedstawia zapis tych rozmów.
ludzi do pracy. Np. kiedy przeprowadza³ roz- W zasadzie by³a to bardzo szczera, kamemowy kwalifikacyjne z pielêgniarkami, zaralna rozmowa, podczas której ludzie dowiewsze obok ka¿dego z nazwisk rysowa³ znadzieli siê pikantnych szczegó³ów o Marku Edelczek. Uwa¿a³, ¿e na jego oddziale pielêgniarmanie - opowiada Aneta W¹drzyk, kierownik
ka ma byæ m¹dra, opiekuñcza, intuicyjnie dziakina „Wis³a”. - To nie by³ sztywny wywiad, po
³aæ a oprócz tego ma byæ ³adna. Te znaczki okreœla³y ka¿d¹ z wymienionych cech. Jego wspó³pracownicy oraz pacjenci potwierdzili, ¿e na
- Odwiedzaliœmy te¿ sale, w których nasi staroddziale dziewczyny by³y zawsze wzorcowe.
si koledzy ze szkó³ œrednich przeprowadzali doMarek Edelman w czasie II wojny œwiatoœwiadczenia z fizyki i z chemii (PZ nr 6 i PZ nr 7,
wej
nale¿a³ do Powszechnego ¯ydowskiego
przyp. red.) - opowiada Paulina Chrapek, uczenZwi¹zku Robotniczego (Bund). W 1942 r. by³
nica klasy szóstej. - W œwietlicy by³o mini ZOO.
wœród za³o¿ycieli ¯ydowskiej Organizacji BoUczniowie przynieœli swoje ma³e zwierzêta, jak
jowej (¯OB), a rok póŸniej uczestniczy³ w pochomiki i szynszyle.
wstaniu w getcie warszawskim. Po œmierci
Tomasz Liptak dodaje, ¿e jeszcze w kinie
Mordechaja Anielewicza zosta³ ostatnim przy„Wis³a” obejrzeli film „S.O.S. dla planety” i spowódc¹ bojowników ¯OB podczas walk w gettkali siê z Grzegorzem Baczkowskim ze Stowacie. W roku 1944 wzi¹³ udzia³ w powstaniu warrzyszenia Ekologicznego „BIOS”.
szawskim, jako cz³onek ¯OB podporz¹dkowaUczniowie klas drugich pojechali wraz z opienej Armii Ludowej na Starówce.
kunami na wycieczkê do szkó³ki drzew i krzeW latach piêædziesi¹tych ukoñczy³ studia
wów ozdobnych w Pisarzowicach. Do Brzeszcz
na Akademii Medycznej w £odzi, ze specjalwrócili z ozdobnymi krzewami, ju¿ posadzili je
noœci¹ kardiologia. W 1972 r. zosta³ ordynatowokó³ szko³y. Odby³y siê te¿ w murach SP nr 2
rem
oddzia³u intensywnej terapii ³ódzkiego Woprzedstawienie „Las”, zajêcia plastyczne, mujewódzkiego
Szpitala im. Niko³aja Pirogowa.
zyczne oraz wystawa plakatów „Ró¿norodnoœæ
W okresie PRL rozpocz¹³ dzia³alnoœæ opozyw nas, bioró¿norodnoœæ wokó³ nas”.
cyjn¹. Uczestniczy³ w obradach podzespo³u do
- Dzieñ by³ bardzo oryginalny, dzieci zdospraw zdrowia w ramach rozmów „Okr¹g³ego Stobywa³y wiedzê z biologii, chemii, geografii
³u”. Po roku ‘90 prowadzi³ dzia³alnoœæ polityczn¹
i fizyki -mówi Gra¿yna Lachendro, nauczycielw ramach ROAD, nastêpnie Unii Demokratyczka SP nr 2. - Myœlê, ¿e m³odszym dzieciom
nej, Unii Wolnoœci oraz Partii Demokratycznej.
w ten sposób przybli¿yliœmy zagadnienia zwi¹Przez ostatnie dwa lata ¿ycia mieszka³ w Warzane z przyrod¹, a starszych uda³o nam siê
szawie u swojej przyjació³ki Pauli Sawickiej.
wdro¿yæ w zagadnienia, które czekaj¹ na nich
Zmar³ 2 paŸdziernika 2009 r.
w kolejnych latach nauki.

Mariola Bartel
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Ksiêga kondolencyjna
Pisano o wielkim smutku, bólu i o tym, ¿e
nie jest ³atwo zrozumieæ dlaczego ta tragedia
siê wydarzy³a. Trudno ubiera siê w s³owa tak
bolesne uczucia i emocje. Wielu mieszkañców,
przedstawicieli w³adzy lokalnej, instytucji
i placówek kultury oraz oœwiaty, przedsiêbiorstw, firm wpisa³o swoje myœli i uczucia
w Ksiêdze Kondolencyjnej, która by³a wy³o¿ona w Urzêdzie Gminy w Brzeszczach. W ten
sposób chciano oddaæ ho³d 96 osobom, które
odesz³y tak nagle w katastrofie lotniczej pod
Smoleñskiem.

Do Ksiêgi wpisuje siê burmistrz Teresa Jankowska

Pierwszy wpis do Ksiêgi Kondolencyjnej dokona³a burmistrz Teresa Jankowska: „To pierwsza Ksiêga Kondolencyjna w historii naszej gminy, ale rozmiar tragedii, która dotknê³a Polaków i Polskê w dniu 10 kwietnia trudno opisaæ. W sobotê, 10 kwietnia, pod Smoleñskiem,
w katastrofie samolotu prezydenckiego zgin¹³
Lech Kaczyñski, jego Ma³¿onka Maria i ponad
90 osób, w tym przedstawicieli parlamentu, senatu, urzêdów pañstwowych, wojska i Rodzin Katyñskich. Dla nas Polaków, Katyñ bêdzie mia³
obecnie dwa oblicza. To sprzed 70 lat, kiedy to
z r¹k sowieckich oprawców wymordowano tysi¹ce polskich obywateli. 10 kwietnia 2010 roku,
w drodze do Katynia ginie 96 najwy¿szych przedstawicieli Rzeczypospolitej. Te wydarzenia s¹ dla
nas wielk¹ ran¹. Naszym zadaniem, Polaków,
w imiê wspólnych wartoœci, niech bêd¹ wnioski
i refleksje wyci¹gniête z tych tragicznych wydarzeñ. Myœlê, ¿e wyci¹gniemy naukê, która nauczy
nas wzajemnego szacunku, otwartoœci w dyskusji, s³u¿bie dla dobra drugiego cz³owieka, wspólnoty i Ojczyzny. Czeœæ ich pamiêci. Niech spoczywaj¹ w pokoju”.
Przegl¹daj¹c Ksiêgê trafia siê na wiele wzruszaj¹cych s³ów: „Kocha³am Was i szanowa³am...”, „Wyrazy g³êbokiego ¿alu, wspó³czucia
dla wszystkich rodzin i bliskich ofiar...”, „Jestem
wstrz¹œniêty t¹ tragedi¹. Nigdy nie przypuszcza³em, ¿e mo¿e dojœæ do tak smutnych i przejmuj¹cych wydarzeñ”. O tym, ¿e trudno ubiera siê
w s³owa ból i wspó³czucie mówi nam dyrektor Gminnego Zarz¹du Edukacji w Brzeszczach Bo¿ena Sobociñska. - Aby wpisaæ siê,
do Ksiêgi podchodzi³am trzy razy. To bardzo
wzruszaj¹ce i trudne zarazem. „Sobotnia tragedia to dla nas wszystkich nie tylko szko³a œmierci, ale i szko³a ¿ycia. Nauczmy siê w tej szkole
odpowiedzialnej mi³oœci do Ojczyzny i wiernej
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Mali recytatorzy

Pierwsze miejsce ex aequo w tegoroczs³u¿by Narodowi (...). Spieszmy siê kochaæ lunej edycji Gminnego Konkursu Recytatordzi tak szybko odchodz¹ - te s³owa poety
skiego dla uczniów klas I-III szkó³ podstakoñcz¹ kondolencjê rodziny Sobociñskich.
wowych zajê³y Wiktoria Jurek i Aleksandra
Szczególne s³owa wpisa³a Pose³ na Sejm RP
Piestrak. Obie s¹ uczennicami brzeszczañBeata Szyd³o. W katastrofie zginê³o wielu jej
skiej „Dwójki”.
Przyjació³. Do Ksiêgi do³¹czono nades³ane do
burmistrz Teresy Jankowskiej kondolencje. „¯a³oW konkursie wziê³o udzia³ 15 ma³ych reba, która spad³a na naród Polski jest tak¿e nasz¹
cytatorów, reprezentantów SP nr 1, SP nr 2, SP
¿a³ob¹...” - napisa³ Tiziano Lanzini by³y burmistrz
Jawiszowice, ZSP nr 1 Przecieszyn, ZSP nr 3
partnerskiej gminy Londa we W³oszech. Równie¿
Skidziñ i ZSP nr 2 Zasole. Ka¿dy z nich zaAngela Gilio oraz Maria Pina - przedstawiciele
prezentowa³ po dwa utwory wybranego pisaoœwiaty w Londzie napisa³y: Jesteœmy skonsterrza o dowolnej lub skorelowanej ze sob¹ temanowane ¿a³ob¹, która ogarnê³a drog¹
tyce (utwór poetycki i fragment prozy).
Polskê. Brak jest s³ów, aby wyraziæ nasz
Wyg³aszali z pamiêci przede wszystkim
smutek, który my tak¿e odczuwamy powiersze polskich autorów, m.in. Juliana Tuwimimo dziel¹cej nas odleg³oœci...”.Wyrama, Jana Brzechwy, Agnieszki Fr¹czek, Ma³zy wspó³czucia nadesz³y równie¿ z Frangorzaty Strza³kowskiej oraz prozê z zakresu licji ze Stowarzyszenia Pamiêci o Auteratury œwiatowej („Kubuœ Puchatek”, „Przyschwitz od Isabelle Choko.
gody Miko³ajka”) i polskiej.
Nie sposób nie wspomnieæ o szczePrezentacjom przys³uchiwa³y siê jurorki:
gólnie wzruszaj¹cych i szczerych lilokalna pisarka i malarka Weronika W³odarstach po¿egnalnych dla Pana Prezydenczyk, instruktor Oœrodka Kultury Danuta Korta Lecha Kaczyñskiego napisanych
ciñska i kierownik biblioteki OK Danuta Szaprzez uczniów klasy II Zespo³u Szkolwara. Przy ocenie zwraca³y uwagê na dobór
no-Przedszkolnego nr 2 im. Kostka Jarepertuaru, interpretacjê tekstu, kulturê s³owa
gie³³y w Zasolu. W jednym z listów
i ogólny wyraz artystyczny. Laureatami kon9-letniego Tomasza Szyszki czytamy:
kursu zostali: Wiktoria Jurek i Aleksandra Pie„Bardzo mi przykro z powodu wypadstrak z SP nr 2 (ex aeguo 1. miejsce), Julia Ortku samolotu TU 154 w sobotê, w Kaman z SP Jawiszowice i Kamil Grabiarz z ZSP
tyniu. Chcia³em siê z panem po¿egnaæ. By³ pan
nr 3 Skidziñ (ex aeguo 2. miejsce), Angelika
bardzo dobrym prezydentem”. „Bardzo jest mi
Pasternak z ZSP nr 2 Zasole (3. miejsce), Zuprzykro, ¿e sta³o siê coœ takiego. Chocia¿ tak
zanna Basak z SP nr 1 (wyró¿nienie), Kaja
dobrze pana nie zna³am, nigdy nie przysz³o mi
Magiera z ZSP nr 1 Przecieszyn (wyró¿nienie
coœ takiego do g³owy, ¿e kiedykolwiek takie
„pierwsze szlify”). Zwyciê¿czynie pierwszego
wydarzenie nast¹pi (...) Bardzo bym chcia³a
miejsca reprezentowaæ bêd¹ nasza gminê na
¿eby pan ¿y³ dla nas - Polaków - napisa³a 8-letszczeblu powiatowym w XXVI Konkursie Renia Ewelina £ysek. „Dlaczego lecia³eœ? Przecie¿
mog³eœ jechaæ poci¹giem. Dlaczego odszed³eœ
(ci¹g dalszy na str. 23)
z tego œwiata tak, jak po³owa mojej rodziny (...)
Widzia³em jak nieœli Ciê
w trumnie. Twoja córka,
Samorz¹dy Osiedlowe nr 3, nr 4, nr 7 oraz Oœrodek Kultury i Œwieksiê¿a, wojskowi i politlica na os. Szymanowskiego zapraszaj¹ na XII Gminny Dzieñ Dziecka
tycy modlili siê za Cie29 maja: Brzeszcze - teren boiska na os. Szymanowskiego (15.00
bie. Lechu Kaczyñski,
-19.30)
mo¿e jak dorosnê to Ciê
30 maja: Nazieleñce - teren stadniny koni (15.00-19.00)
zast¹piê. Albo mojego
Szczegó³y na plakatach.
kuzyna jako stra¿ak. By³
pan œwietnym prezydentem Lechu Kaczyñski.
Podziêkowanie
Bardzo Ciê lubi³em i koSerdeczne podziêkowania za udzia³ w uroczystoœciach pogrzebocha³em. Mog³eœ rozkawych oraz zamówione msze œwiête w intencji
zaæ ¿eby polscy ¿o³nierze wyciêli pod lotniœp. Maksymiliana Mastykarza
skiem wszystkie drzesk³adaj¹
córka
i syn.
wa. Gdziekolwiek bêdziesz, Polacy bêd¹ Cie
kochaæ na zawsze” napisa³ 9-letni Karol
Podziêkowanie
Niemczyk.
Wszystkim, którzy w ciê¿kich dla mnie chwilach po tragicznej
Ksiêga Kondolenœmierci mojego
cyjna zostaje w Urzêœp. brata Andrzeja
dzie Gminy i bêdzie
dokumentem przechookazali mi pomoc, wspó³czucie i dodawali otuchy, a szczególnie pani
wanym dla przysz³ych
Cecylii Œlusarczyk i panu Jackowi Wawro sk³adam serdeczne podziêpokoleñ.
kowania. Bóg zap³aæ
Ewa Hebda
Katarzyna Wituœ

Zaproszenie

Reklama
(ci¹g dalszy ze str. 22)

Gminny Konkurs Recytatorski odbywa³ siê po raz dziewi¹ty

cytatorskim Uczniów Szkó³ Podstawowych, który odbêdzie siê 30
kwietnia w Oœwiêcimiu.
Konkurs ma s³u¿yæ m.in. popularyzacji piêkna i kultury jêzyka polskiego, poznawaniu najcenniejszych dzie³ literatury powszechnej oraz rozwijaniu wœród
uczniów umiejêtnoœci wyra¿ania
myœli i uczuæ za pomoc¹ poezji.

Zorganizowa³y go nauczycielki
SP nr 2 Renata Wolny i Ma³gorzata Pinazza.
Uczestnikom konkursu wrêczono pami¹tkowe dyplomy uczestnictwa w konkursie oraz nagrody
ksi¹¿kowe ufundowane przez
Gminny Zarz¹d Edukacji, Oœrodek
Kultury i dyrekcjê SP nr 2.

Ewa Pawlusiak
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Czytelnictwo

MÓWI SIÊ...
Wszystko zaczyna siê od czytania...
„W wychowaniu i rozwoju cz³owieka
bardzo wiele zale¿y od tego, co on
w dzieciñstwie przeczyta”.
Wanda Chotomska
Je¿eli to co czytamy w dzieciñstwie, ma wp³yw na to, jacy jesteœmy w przysz³oœci, warto poznawaæ
ulubione ksi¹¿ki, te wyj¹tkowe, zapamiêtane na wiele, wiele lat.
O takich w³aœnie lekturach rozmawialiœmy ju¿ z Zuzann¹ Celmer,
Grzegorzem Kasdepke, Renat¹ Lembas i Mariol¹ Pryzwan. Tym razem
o czytaniu i ulubionej ksi¹¿ce z dzieciñstwa mówi Teresa Jankowska
- burmistrz Brzeszcz.
Ulubiona ksi¹¿ka dzieciñstwa i dlaczego ta?
Ksi¹¿ka, któr¹ zapamiêta³am to Baœnie Andersena - chyba g³ównie ze wzglêdu na niezwyk³e
ilustracje Szancera. Baœnie te wci¹¿ wzbudzaj¹ we
mnie wiele wzruszeñ, porównañ - najbardziej zapamiêta³am baœñ „Nowe szaty cesarza” - myœl¹c
teraz o niej, zastanawiam siê jakie znaczenie dla
mnie jako dziecka mia³ fakt, ¿e król by³ nagi a jakie ma teraz dla mnie - jako osoby doros³ej. Teraz
istotne jest porównanie wartoœci, przeniesienie tej
baœni w doros³oœæ - co znaczy dla mnie, ¿e król
jest nagi, jak odbieramy to jako doroœli, patrz¹c
na pewne wartoœci i to dziecko, które krzyczy
prawdê - król jest nagi.
Dlaczego warto czytaæ?
Myœlê, ¿e dlatego, ¿e æwiczymy wyobraŸniê.
Wiêkszoœæ z nas jest wzrokowcami, wiêc jest to
œwietne æwiczenie je¿eli chodzi o ortografiê. Poszerzamy horyzonty, zdobywamy coraz wiêcej
wiedzy. £atwiej siê nam wys³awiaæ - teraz, w dobie
sms-ów, zauwa¿amy u wszystkich bardzo skrótowe

informacje, coraz mniejszy
zasób s³ów. Kiedy wspominamy osoby dla nas wa¿ne,
autorytety, myœlê tutaj o Janie Pawle II i jego wypowiedziach - piêkna polszczyzna,
wielki zasób s³ów, umiejêtnoœæ budowania zdañ - myœlê, ¿e to wszystko wynosi
siê z przeczytanych ksi¹¿ek.
Czytam teraz
Skoñczy³am niedawno Paulo Coelho „Pielgrzym”. Dlatego, ¿e w ubieg³ych latach mia³am
przyjemnoœæ wêdrowaæ drog¹ œw. Jakuba i postanowi³am poprzez t¹ ksi¹¿kê wróciæ do tych miejsc
i z perspektywy przebytej drogi sprawdziæ, czy
faktycznie tak siê j¹ odbiera jak Paulo Coelho napisa³. Tym bardziej ¿e tematyka tej ksi¹¿ki, by³a
inspiracj¹ marzenia, ¿e chcê chocia¿ kilka kilometrów tej drogi zaliczyæ, zobaczyæ, czy to faktycznie tak jest.
Natomiast ksi¹¿ka, która pewnie bardziej wi¹¿e siê z obecn¹ prac¹ ale i z doœwiadczeniami
zwi¹zanymi z recesj¹ - jak radz¹ sobie z tym inni
albo radzili - „Rz¹dziæ inaczej” Osborne’a, który
pokazuje przyk³ady ró¿nych rozwi¹zañ w trudnych sytuacjach w samorz¹dzie amerykañskim.
Ca³¹ wypowiedŸ Teresy Jankowskiej mo¿na obejrzeæ na naszej stronie internetowej www.ok.brzeszcze.pl w zak³adce BIBLIOTEKA.
Równie¿ czytelników Odg³osów Brzeszcz, zapraszamy do podzielenia siê z nami swoimi wspomnieniami o ukochanej ksi¹¿ce dzieciñstwa, tak
bardzo wyj¹tkowej, ¿e zapamiêtanej do dzisiaj.

Niesforne wierszyki ³ami¹ce jêzyki
Bohaterem miêdzyszkolnego konkursu „Niesforne wierszyki ³ami¹ce
jêzyki”, przygotowanego
przez Bibliotekê Oœrodka
Kultury by³y wiersze wiersze specjalne, bo niesforne. Niesforne czyli
niepos³uszne, rozbrykane,
rogate, pe³ne jêzykowych
³amañców. Us³yszeliœmy
je w wykonaniu 27 „Super Gadu³”, uczniów klas
I-III Szkó³ Podstawowych
gminy Brzeszcze, œmia³ków, którym uda³o siê
ujarzmiæ trudne ³amacze
jêzyków. Hitem konkursu
by³ wiersz Ma³gorzaty
Strza³kowskiej „Czarownica i ¿aba” - us³yszeliœmy
go piêciokrotnie. Wystêpy
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dzieci oceniali: burmistrz gminy Brzeszcze
- Teresa Jankowska,
aktorka teatru Groteska
w Krakowie - Katarzyna
Kopczyk, dyrektor Oœrodka Kultury w MiedŸnej
Joanna Stawowy oraz
ks. Miros³aw W¹drzyk
(spektakle przygotowane przez niego wielokrotnie ogl¹daliœmy na
scenie Oœrodka Kultury). Najlepszymi „Super Gadu³ami” zosta³y
Julia Ortman i Monika
Krajniewska. II miejsce
zdoby³y Wiktoria Jurek
i Anna Stawowy, III
miejsce Kajetan Tobiasz i Aleksandra Piestrak. Przyznane zosta-
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CZYTA SIÊ...
To by³ Hit!
Norweskie klimaty
Sigrid Undset „Krystyna,
córka Lavransa”. Powieœæ ta
wiele lat temu zachwyca³a
czytelniczki bibliotek, niektóre czyta³y j¹ wielokrotnie,
wci¹¿ znajduj¹c coœ nowego.
„W historii ludzkiego ¿ycia
licz¹ siê tylko momenty napiêcia, chwile rozstrzygaj¹ce - prawdziw¹ bêdzie tylko ta powieœæ,
która momenty te uwzglêdnia. Tylko wtedy, gdy
cz³owiek rzuca na szale wszystkie swe si³y, gdy
dusza jego ¿arzy siê i p³onie - tylko wtedy staje
siê postaci¹ prawdziwie ¿yj¹c¹” - tak „dobr¹”
powieœæ definiowa³ Stefan Zweig. I taka jest w³aœnie „Krystyna, córka Lavransa”, wielka powieœæ
historyczna, saga o zmierzchu dawnego pañstwa
Wikingów. Wzruszaj¹ca historia grzechu, mi³oœci i odkupieniu. Jeden z najpiêkniej nakreœlonych portretów kobiecych w literaturze. Krystyna grzeszy³a w m³odoœci a potem pokutowa³a
przez ca³e ¿ycie.
Dla tych, którzy t¹ ksi¹¿kê czytali wiele lat
temu, Norwegia ju¿ zawsze kojarzy siê z „Krystyn¹...”. Ka¿dego, kto lubi skandynawskie klimaty w powieœciach, sagach a zw³aszcza w tak
modnych dzisiaj skandynawskich krymina³ach
zachêcamy do lektury!

Uwaga ciekawa ksi¹¿ka
Czytelnicy bibliotek OK
w Brzeszczach polecaj¹ ciekawe ksi¹¿ki!
„Czy kot mo¿e zmieniæ
¿ycie w ma³ym miasteczku?”
Pewnego dnia do metalowej skrzynki na ksi¹¿ki w bibliotece publicznej w Spencer
zosta³ wrzucony maleñki kotek. Decyzj¹ bibliotekarek zosta³ w bibliotece.
Nie by³a to ³atwa decyzja. Nie mo¿na przecie¿
trzymaæ w bibliotece nieprzyjaznego kota, ale
Dewey okaza³ siê sympatycznym, m¹drym, mi³ym kotkiem. Czytelnicy, a szczególnie dzieci
byli zachwyceni, no mo¿e z pewnymi wyj¹tkami. ¯ycie w bibliotece zaczê³o siê zmieniaæ. Dewey mia³ coraz wiêcej przyjació³, a biblioteka
czytelników. Zmieni³o siê te¿ miasteczko. Jak?
Przeczytajcie ksi¹¿kê „Dewey. Wielki kot w ma³ym mieœcie” autorstwa Vicki Myron oraz Bret
Witter. Ksi¹¿kê, któr¹ czyta siê wspaniale. Jest
pe³na niespodzianek, uroku, m¹droœci.

Sta³a czytelniczka
³y równie¿ dwa wyró¿nienia: dla Oliwii Guzik
i Joanny £ukowicz.
By³a te¿ gimnastyka buzi i jêzyka dla
wszystkich. Zabawne jêzykowe æwiczenia przygotowa³ i gimnastykê poprowadzi³ trener mowy,
czyli Tajemniczy G³os. Ca³a sala „z wielkim zapa³em rusza³a ustami i razem z nami cieszy³a
siê s³owami”.
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Sportowe zmagania

Integracyjne zawody

Z ka¿dym rokiem coraz wiêkszym zainteresowaniem ciesz¹ siê
Jesienne Turnieje Pi³ki Siatkowej,
dlatego w tym roku Samorz¹dy
Osiedlowe nr 4 i nr 7 wraz ze œwietlic¹ OK na os. Szymanowskiego
zorganizowa³y I Wiosenny Turniej
Pi³ki Siatkowej o puchar mieszkañców samorz¹dów.

Po raz dziesi¹ty w hali sportowej w Brzeszczach zorganizowano
imprezê sportow¹ „Integracyjne
zawody lekkoatletyczne”. Uczestniczyli w nich uczniowie klas pi¹tych szkó³ podstawowych z gminy
Brzeszcze oraz Specjalnego
Oœrodka Szkolno-Wychowawczego
w Oœwiêcimiu.

Odby³ siê na hali sportowej w
Brzeszczach. Do rywalizacji, która
by³a zaciêta i sta³a na wysokim poziomie, przyst¹pi³o 8 dru¿yn. Ostatecznie zwyciê¿y³a dru¿yna „Pokemony” w sk³adzie: Anna Grzybek,
Konrad Januszyk, Adrian Michalak,
Adam Hajda, Patryk Ko³odziej i Hubert Maciejczyk. Drugie miejsce zajêli: Micha³ Baraniak, Mateusz Gomularz, Konrad Dutka, Przemek Surzyn, Mateusz Saduœ i Jakub Kulka.,
czyli „Szeœæ, dziewiêæ”. Br¹zowy
medal wywalczy³a dru¿yna pod
nazw¹ „Dream Team”: Konrad Noworyta, Sebastian Fuglewicz, Patryk
Paul, Barbara Bo¿ek, Karolina Stañczyk, Rafa³ Jafernik. Czwarte miejsce przypad³o dru¿ynie o wdziêcznej
nazwie „Paluszki Beskidzkie”.
Ka¿da dru¿yna otrzyma³a dyplomy
i wodê w trakcie turnieju, a cztery pierwsze pami¹tkowe medale. Zwyciêzców
dodatkowo nagrodzono pucharem.
Mecze sêdziowali Daniel Pochopieñ,
Justyna Drobny i Konrad Kawa.
Do sprawnego przeprowadzenia
turnieju przyczynili siê: Katarzyna
Roszak, Janina Gicala, Czes³aw ¯ak
i S³awomir Drobny.

Uczniowski Klub Sportowy
Gminy Brzeszcze, Oœrodek Kultury
w Brzeszczach i Specjalny Oœrodek
Szkolno-Wychowawczy w Oœwiêcimiu w brzeszczañskiej hali sportowej stworzyli warunki do zdrowej
rywalizacji uczniów z szeœciu podstawówek. Wziêli udzia³ w integracyjnych zawodach sportowych, dziêki czemu mogli siê lepiej poznaæ.
- Celem imprezy jest m.in.
kszta³towanie prawid³owych postaw
u zdrowych dzieci w bezpoœrednim
kontakcie z niepe³nosprawnymi fizycznie i umys³owo - mówi Andrzej
Jakimko, prezes UKS Brzeszcze. A dzieciom niepe³nosprawnym dostarcza pozytywnych emocji i wzmocnieñ oraz daje mo¿liwoœæ odniesienia
sukcesu w czasie zabaw sportowych.
Od dziesiêciu lat formu³a zawodów jest niezmienna. W konkurencjach lekkoatletycznych sprawdzaj¹
siê uczniowie z brzeszczañskich

Katarzyna Roszak

Na IX Cracovia
Maraton
Czterech brzeszczañskich biegaczy, kontynuuj¹c tradycjê biegania popularnych w naszym mieœcie
w latach 80. maratonów, 25 kwietnia wziê³o udzia³ w IX Cracovia
Maraton.
W maratonie, przy silnym wietrze
wystartowa³o 2417 zawodników z ca³ego œwiata, wœród nich czterech
brzeszczan. Na wysokich pozycjach
uplasowali siê Krzysztof Badera 63 m. (w kategorii wiekowej M50 - 3
miejsce) i Marek PrzewoŸnik - 70 m.
Dalsze lokaty zajêli Tadeusz Sambak
i Dariusz Papuga.
Zwyciêzc¹ IX Cracovia Maraton
z czasem 2:16,13 zosta³ Etiopczyk
Abebe Dagane. Wyprzedzi³ Bia³orusina Dmitrija Baranowskiego (2:22,16)
i Polaka Przemys³awa Rojewskiego
(2:22,32).

EP

szkó³. Nastêpnie dzieci z klas integracyjnych i z SOSW. Ka¿dego roku
wolontariat pe³ni¹ uczniowie z Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach pod
opiek¹ Jolanty Hodur.
- Szczycimy siê tym, ¿e pozytywne kontakty zawodników z niepe³nosprawnymi owocuj¹ w latach
nastêpnych podejmowaniem przez
nich wolontariatu na naszej imprezie - dodaje Jakimko.
Najwa¿niejszym punktem tej
niezwyk³ej sportowej imprezy by³a
„Sztafeta integracyjna”, w której
wziêli udzia³ wszyscy zawodnicy.
Po³¹czeni w pary uczniowie z gminy Brzeszcze i ich niepe³nosprawni
koledzy wykonali wspólnie æwiczenia sprawnoœciowe na czas.
- Ambitna walka o jak najlepsze
miejsca wyzwoli³a w dzieciach chêæ
pomocy i wspó³pracy w parach - t³umaczy prezes UKS. - Te pozytywne
emocje niweluj¹ lêk przed kontaktem
z niepe³nosprawnymi.
Pomys³odawca i organizator zawodów Andrzej Jakimko zosta³ „Przyjacielem Szko³y” i otrzyma³ od Rady
Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego podziêkowanie za ofiarnoœæ i zrozumienie potrzeb placówki,
za serce, które kocha i pomaga potrzebuj¹cym, za wsparcie, które wywo³uje radoœæ na twarzy i szczêœcie.

Wyniki:
Dziewczêta
Bieg na 60 m: 1 m. Paulina Fraœ
SP nr 2 Brzeszcze, 2 m. Paulina Dudka SP Jawiszowic, 3 m. Marcelina
Adamaszek SP nr 2 Brzeszcze
Skok w dal: 1 m. Wiktoria Karpiel SP Skidziñ, 2 m. Kinga Kolasa
SP nr 2 Brzeszcze, 3 m. Marcelina
Adamaszek SP nr 2 Brzeszcze
Rzut pi³k¹ lekarsk¹: 1 m.
Agnieszka Górksa SP Jawiszowic, 2
m. Karolina Sporysz SP Skidziñ, 3
m. Ma³gorzata Wilk SP Skidziñ
Rzut pi³k¹ palantow¹: 1 m. Katarzyna Sikorska SP Jawiszowic, 2
m. Wiktoria Jakie³ek SP Jawiszowic,
3 m. Izabela Chwastek SP Skidziñ
Ch³opcy:
Bieg na 60 m: 1 m. Rafa³ W³oszek SP nr 2 Brzeszcze, 2 m. Eryk
Parysz SP nr 2 Brzeszcze, 3 m. Krystian Miko³ajek SP nr 2 Brzeszcze
Skok w dal: 1 m. Rafa³ W³oszek
SP nr 2 Brzeszcze, 2 m. Eryk Parysz
SP nr 2 Brzeszcze, 3 m. Krystian
Miko³ajek SP nr 2 Brzeszcze
Rzut pi³k¹ lekarsk¹: 1 m. Jakub
R¹ba SP Skidziñ, 2 m. Oliver Copik
SP Jawiszowic, 3 m. Bartosz P³aza
SP nr 2 Brzszcze
Rzut pi³eczk¹ palantow¹: 1 m.
Damian Samel SP nr 2 Brzeszcze, 2
m. Pawe³ Rychlewicz SP nr 2 Brzeszcze, 3 m. Kamil Kapica

Mariola Bartel

Zwyciêstwo dru¿yny PZ nr 6
21 kwietnia na stadionie KS
Górnik w Brzeszczach rozegrano
II Turniej Pi³ki No¿nej Szkó³ Górniczych Kompanii Wêglowej S.A.
Organizatorem imprezy by³ Powiatowy Zespó³ nr 6 Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych
w Brzeszczach. Ca³oœci¹ koordynowa³ nauczyciel wychowania fizycznego Jacek Pêdrys.
W rozgrywkach uczestniczy³y
reprezentacje: Zespo³u Szkó³ nr 2
w Knurowie, Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 3 w Rudzie
Œl¹skiej, Powiatowego Zespo³u
Szkó³ w Bieruniu, Zespo³u Szkó³
Technicznych w Rybniku, Zespo³u Szkó³ Technicznych w Bytomiu,
Powiatowego Zespo³u nr 6 Szkó³
Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach.
PZ nr 6 reprezentowali: Micha³
Sikora, Dawid Kubica, Przemys³aw
Jarosz, Marcin Musia³, Piotr Hy³a,
Tomasz Gabryœ, Maciej Wêgrodzki,
Krzysztof Noworyta, Konrad Mamcarczyk, S³awomir Tla³ka, Piotr
Czerwik, Piotr Paw, Robert Sowa,
Szymon Dybe³, Pawe³ Sikora, Woj-

karz (Micha³ Sikora z Brzeszcz,
Mateusz Ligêza z Rybnika), najlepciech Adamowicz. Trenerem ekipy szy strzelec (Sebastian Rzepa z Biejest nauczyciel wychowania fizycz- runia) oraz najlepszy zawodnik (Danego Wojciech W³odarczyk.
wid Kubica z Brzeszcz).
Eliminacje odbyNagrody
³y siê w dwóch gruufundowali
pach. W pierwszej
dyrektor KWK
uczniowie z PZ nr 6
„Brzeszcze-Sizwyciê¿yli pokonuj¹c
lesia”, Starozawodników z Rudy
stwo Powiatowe
Œl¹skiej 3-0. Miejsce
w Oœwiêcimiu,
drugie przypad³o ekiNSZZ „Solidarpie z Rybnika, która
noœæ”, Zwi¹zek
wygra³a z gospodaZawodowy Sierrzem 1-0, ale przegrapieñ ‘80, Zwi¹zek
³a z Rud¹ Œl¹sk¹ 0-1.
Zawodowy KaW grupie drugiej zadra, Zwi¹zek Zawodnicy z Bierunia
wodowy Pracowzwyciê¿yli z Knuroników Do³owych,
wem 2-0 i z Bytoprzewodnicz¹cy
miem 2-0.
Rady Miejskiej
Zawodnik brzeszczañskiej „Szóstki”
W finale dru¿yna Piotr Hy³a odbiera puchar z r¹k w Brzeszczach.
z Brzeszcz zmierzy³a dyrektora technicznego KWK „Brzeszcze
Zwyciêskim
siê z Bieruniem. Mecz - Silesia” Kazimierza Grzechnika
dru¿ynom puchazakoñczy³ siê wyniry wrêczyli: dykiem 0-0. Dopiero rzuty karne przy- rektor techniczny KWK „Brzeszczenios³y wygran¹ 3-1 oraz zwyciêstwo Silesia” Kazimierz Grzechnik, burw turnieju dla PZ nr 6. W meczu o trze- mistrz Brzeszcz Teresa Jankowska,
cie miejsce Rybnik pokona³ Knurów naczelnik Wydzia³u Edukacji Starotak¿e w rzutach karnych 3-2.
stwa Powiatowego w Oœwiêcimiu
Wyró¿nienia indywidualne przy- Aleksandra Bibrzycka.
znano w kategoriach: najlepszy bramKatarzyna £aska
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