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Trzecia edycja Rock Reggae
Festival była wyjątkowa. Mimo
deszczowej pogody na imprezie
bawiło się ponad trzy tysiące
ludzi. Festiwal już okrzepł i śmia-
ło może być zaliczany do liczą-
cych się letnich wydarzeń mu-
zycznych w kraju.

Festiwal był promowany, a tym samym
gmina Brzeszcze, przez najważniejsze portale
internetowe związane z kulturą niezależną.
Pisała też o nim Gazeta Wyborcza w tekście
mówiącym o renesansie grania i słuchania
muzyki reggae w kraju nad Wisłą.

Tegoroczna edycja składała się z dwóch
części. W przeddzień koncertów plenerowych,
7 września w klubie muzycznym „Babel”,
odbył się konkurs zespołów muzycznych RRF
Support 2007. Na scenie zaprezentowało się
12 wyłonionych wcześniej zespołów. Zwycięz-
ca przeglądu w nagrodę otwierał następne-
go dnia Rock Reggae Festival. W klubie „Ba-
bel” pokazały się wszystkie młode zespoły z

Muzyka wygrała z deszczem
gminy Brzeszcze, i nie tyl-
ko. Jury w składzie: Bartek
Słatyński (wokalista ze-
społu Avalanche), Marek
Podleszański (muzyk ze-
społu Jedyny Sensowny
Wybór), Agata Kozak (pra-
cownik Ośrodka Kultury)
oraz Łukasz Widuch i Do-
minik Hulbój (przedstawi-
ciele organizatorów) zwy-
cięzcą ogłosiło zespół
Pajujo z podopolskiej Pra-
szki. Wypełniony do ostat-
niego miejsca klub „Ba-
bel” zwiastował, że na-
stępnego dnia publicz-
ność również nie zawie-
dzie. Sobotni ranek powi-
tał nas wyglądającym zza

chmur słońcem. Po tygodniu ulewnych deszczów
zakrawało to na cud. Pajujo na scenę wyszło o godz.
15.00. Przypadła im trochę niewdzięczna rola, bo
o tej porze publiczność zaczynała się dopiero gro-
madzić i pod sceną tłumów nie było. Ale chłopcy i
tak zagrali z pełnym zaangażowaniem, a na ich twa-
rzach było widać radość ze zwycięstwa w przeglą-
dzie. Jako drugi wystąpił East West Rockers i już
podczas ich koncertu zabawa pod sceną rozgorza-
ła na całego. Później wystąpił - nie po raz pierwszy
w Brzeszczach - ciepło przyjęty Konopians. Jako
kolejni zagrali muzycy bielskiego zespołu Akurat,
uznanej gwiazdy polskiej muzyki alternatywnej. Ich
występ był chyba największym wydarzeniem festi-
walu. Świetny koncert, tłumy pod sceną. Już wtedy
zaczęła się psuć pogoda. Deszcz nie wystraszył jed-
nak publiczności. Legendarnej Brygady Kryzys z To-
maszem Lipińskim i Robertem Brylewskim, grają-
cej od początku lat 80., słuchali rodzice z dziećmi.
Po nich na scenie pojawiła się kolejna gwiazda -
warszawski Vavamuffin. I znowu mnóstwo ludzi
przy scenie  oraz zabawa na całego. Na całego zaczął
też padać deszcz, ale to już nikomu nie przeszka-
dzało. Festiwal zakończył żywiołowym i energetycz-
nym koncertem punkowy Farben Lehre - jeszcze

Tomasz Kłaptocz - wokalista zespołu Akurat.Tomasz Kłaptocz - wokalista zespołu Akurat.Tomasz Kłaptocz - wokalista zespołu Akurat.Tomasz Kłaptocz - wokalista zespołu Akurat.Tomasz Kłaptocz - wokalista zespołu Akurat.

Mundurki z poślizgiem

Równo cztery lata temu (OB, nr
10/2003) pisaliśmy o sąsiedzkim
sporze o drogę dojazdową do
czterech posesji przy ul. Nosala.
Po wielu latach, w listopadzie ub.
roku wreszcie zapadł wyrok
sądowy. Konflikt trwał jednak
dalej i jak dotąd o zgodzie między
sąsiadami nie było mowy.   Str. 8.

Jak Horeszko z Soplicą

Budynek Wiejskiego Ośrodka
Zdrowia w Zasolu jest do wynajęcia.
Burmistrz Brzeszcz na przełomie
września i października ogłosi
konkurs, który ma wyłonić nowy
podmiot w miejsce działającego
w tym lokalu NZOZ „Vita”.   Str. 13.

Nowy NZOZ
w Zasolu?

Z 7 na 8 września poziom wody
w Wiśle podniósł się o 1,5 metra
i osiągnął 7 m 46 cm. Dokładnie tyle
samo, ile podczas powodzi dziesięć
lat temu. W gminie Brzeszcze
ogłoszono alarm przeciwpowodzio-
wy.   Str. 12

O krok od powodzi

Od 1 września obowiązuje
noszenie przez uczniów jednolite-
go stroju we wszystkich publicz-
nych szkołach podstawowych
i gimnazjach. Granatowe, dżinso-
we lub polarowe kamizelki,
grafitowe bluzy z kołnierzykiem,
krawaty z logo szkoły to przykłady
współczesnego mundurka
szkolnego. Każda placówka będzie
miała swój wzór stroju, który
określił dyrektor w porozumieniu
z rodzicami i uczniami.   Str. 6.
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Album „Supercalifra-
gilistic” jest drugą au-
torską płytą Jana Ptaszy-
na Wróblewskiego, na-
graną w studiu Radia Ka-
towice 3 i 4 stycznia br.
W nagraniach wzięli
udział stali, od 11 lat
członkowie Kwartetu
Ptaszyna: Jan Ptaszyn
Wróblewski - saksofon tenorowy, Wojciech Niedziela - fortepian, Jacek
Niedziela - kontrabas, Marcin Jahr - perkusja. Płyta ta zawiera kompozycje
Ptaszyna Wróblewskiego i standardy jazzowe m.in. „Szarą kolędę” K. Ko-
medy, „Doxy” S. Rollinsa w aranżacji Ptaszyna.

Poprzednia płyta Kwartetu  „Real Jazz” została nominowana do na-
grody Fryderyk 2005 w kategorii Jazzowa Płyta Roku.

Patronat medialny nad wydawnictwem objęły: Radio Jazz, TVP Kultu-
ra, Program 3 PR, Gazeta Wyborcza, Jazz Forum, Gery.pl, Diapazon,
Radio Orla z Londynu oraz lokalne media.

OŚRODEK KULTURY ZAPRASZA NA KONCERT KWARTETU JANA
PTASZYNA WRÓBLEWSKIEGO - 27 PAŹDZIERNIKA, GODZ.18.00
(SALA WIDOWISKOWA OK). Cena biletu: 10 zł. Występ promuje

album „Supercalifragilistic”.

... na kogo zagłosować w nad-
chodzących wyborach. 21 paździer-
nika część z uprawnionych do gło-
sowania obywateli uda się do lokali
wyborczych, by oddać swoje dro-
gocenne głosy. Być może w więk-
szości będą to przemyślane decyzje
(ach, ta wiara w rozsądek wybor-
ców). Oddane zostaną z pewnością
głosy będące wynikiem namowy czy
to przyjaciół, rodziny, czy też odpo-
wiedniej propagandy medialnej z to-
ruńską rozgłośnią na czele. Ja też
mam zamiar wybrać się do takiego
lokalu i zakreślić odpowiednie ru-
bryki. Mam tylko jeden mały pro-
blem - nie mam pojęcia na kogo za-
głosować. Oczywiście jeszcze trochę
czasu przed nami i mam nadzieję, że
w końcu czegoś konkretnego się do-
wiem od kandydujących. Jednak do-
tychczasowa sytuacja na scenie po-
litycznej nie zachęca mnie do
udziału w wyborach.

Jeden z powodów mojej nie-
pewności to brak jakiejkolwiek dys-
kusji merytorycznej pomiędzy ugru-
powaniami politycznymi. Przez
ostatnie dwa lata zostaliśmy przy-
zwyczajeni do tego, że nie dyskutu-
je się na tematy ważne dla przecięt-
nego zjadacza chleba. Współczesny
polski dyskurs polityczny to zbruta-
lizowany język, wyzwiska oraz przy-
puszczenia kto, gdzie, jak i z kim, i
czy w układzie. Dodatkowo politycy
grają nam na uczuciach, jak nigdy
dotąd w demokratycznej Polsce.
Aktualna kampania wyborcza wpi-
suje się w ten dyskurs, przez co bra-
kuje konkretnych informacji na kon-
kretne tematy. Z niecierpliwością
czekałem na poniedziałkową deba-
tę pomiędzy premierem Jarosławem

podstawowego faktu charaktery-
stycznego dla demokracji. Posło-
wie i senatorowie wybierani są
przez nas i dla nas. Ich zadanie, któ-
re zostało im powierzone przez nas,
to dbanie o nasze interesy. Intere-
sy obywateli i całego kraju. Rząd,
który się konstytuuje ma być
władzą sprawnie zarządzającą spra-
wami państwa tak, by nam się co-
raz lepiej żyło. To wszystko nie ma
prawa bytu bez NAS - wyborców.

Oczywiście nie do końca jest tak,
że nie mam pojęcia jak wybrać. Każ-
dy z nas jakieś preferencje ma. W
każdym razie tegoroczny wybór to
wybór trudny. Mam nadzieję, że nie
będziemy żałować naszych decyzji.
Mam też nadzieję, że ta kadencja
będzie kadencją, w której bardziej
zaczniemy się liczyć MY - wyborcy.
Że nie będziemy bombardowani
kolejnymi spektakularnymi przed-
stawieniami medialnymi, nic nie
wnoszącymi w nasze zwykłe co-
dzienne życie. W końcu - że będzie-
my bardziej szanowani. Czego życzę
Państwu i sobie samemu.

Piotr Kruszyński

Kaczyńskim, a byłym prezydentem
Aleksandrem Kwaśniewskim. Miałem
cichą nadzieję, że to spotkanie bę-
dzie małym przełomem w tej kampa-
nii, i że nie zabraknie merytorycznej
dyskusji, a mniej będzie prostej, ale
chwytającej gry na emocjach. Roz-
mowa polityków nie do końca mnie
usatysfakcjonowała, ale pojawiła się
nadzieja na rzeczową debatę. W każ-
dym razie taka kampania nie przeko-
nuje mnie do podjęcia decyzji.

To jednak nie wszystkie czynni-
ki zniechęcające. Bolesne jest to, że
prawie każda partia dała się wcią-
gnąć w teorie spiskowe tworzone
przez obóz rządzący i część opozy-
cji. Układ i jego spisek jest na po-
rządku dziennym życia polityczne-
go w naszym kraju. Jedni go bronią,
inni z nim walczą, jeszcze inni pró-
bują oddemonizować, co nie zmie-
nia faktu, że On jest wszechobecny.
Dzięki niemu tym łatwiej manipu-
lować nami jako wyborcami. No bo
kto będzie przeciwko jego rozbiciu?
To nic, że do dziś nie wiemy czym
ten układ jest i w jakim stopniu zo-
stał rozbity. A czy nie powstał jakiś
nowy? Już dawno powinno się po-
rzucić tę retorykę poprzez jej nie-
podejmowanie. Znamienne jest to,
że od dłuższego czasu wraz z poja-
wieniem się tych teorii bujnie roz-
kwitła tzw. nowomowa partyjna.
Czyż nie jest ona charakterystyczna
dla trochę odmiennych porządków
społecznych?

Bolesną sprawą dla mnie, z
punktu widzenia wyborcy, jest co-
raz większy brak elementarnej
uczciwości politycznej naszych wy-
brańców. Jest w tym trochę naszej
winy, gdyż nie zawsze staramy się

rozliczać to, co zostało nam zade-
klarowane i obiecane, nie pamięta-
my lub staramy się nie pamiętać o
wyborczych obietnicach. A to po-
zwala na coraz większe rzucanie
słów na wiatr. I w ten sposób to, co
dziś zostało powiedziane, jutro nie
ma najmniejszego znaczenia. W je-
den dzień współpraca z takim czy
innym przewodniczącym jest nie do
pomyślenia i przyjęcia, a już w na-
stępnym jest normalną koleją rze-
czy. Dodatkowo odnoszę wrażenie,
że pewna część parlamentarzystów
czy to z obozu rządzącego, czy z
opozycji, perfidnie nas okłamuje.
A gdy to kłamstwo wychodzi na
wierzch, nie słyszymy przeprosin,
rachunku sumienia i chęci mocne-
go postanowienia poprawy, tylko
kolejne brnięcie w kłamstwo.

Być może przesadzam, może
zbyt ostro oceniam współczesną
politykę, ale ma to swój cel. Nie
mam zamiaru namawiać nikogo do
pozostania w dniu wyborów w do-
mach. Przeciwnie, uważam że gło-
sowanie to nasz obywatelski obo-
wiązek. Chodzi o przypomnienie

Kilka powodów, przez
które nie mam pojęcia...
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Ogłoszenia drobne

Odgłosy Brzeszcz • październik 2007 |  3

Chociaż stare dowody osobiste
stracą ważność dopiero z dniem 1
kwietnia 2008 r., wniosek o wyda-
nie nowego dokumentu obowiąz-
kowo trzeba złożyć do 31 grudnia
br. Pomoc w wymianie dowodu, w
niedzielę 9 września zaoferował
mieszkańcom Urząd Gminy. Z akcji
skorzystały zaledwie 44 osoby.

9 września pomiędzy godz. 8.00
a 16.00 Urząd Gminy w Brzeszczach
był otwarty dla wszystkich chcących
wymienić dowód osobisty. Na miej-
scu można było skorzystać z usług
fotografa i w ekspresowy sposób
załatwić konieczne formalności. Ak-
cja skierowana była głównie do osób
zapracowanych, którym w tygodniu
trudno wygospodarować czas na
wizytę w Urzędzie oraz do ludzi star-
szych, dla których obecność fotogra-
fa w magistracie mogła być sporym
udogodnieniem.

Rzeczywiście Urząd w niedzielę
odwiedziło wiele osób w podeszłym
wieku. Nie musieli pokonywać scho-
dów na piętro budynku, a urzędnicy
w ich przypadku załatwiali wszyst-
kie formalności zaraz przy stanowi-
sku fotografa. W naszej gminie
wciąż jest jeszcze ponad 2500 osób,
które nie zainteresowały się wy-
mianą starych dokumentów.

- Jesteśmy w stanie bez więk-
szych problemów zdążyć z wymianą
dowodów do końca roku. Problem
tkwi gdzie indziej, w mocach pro-
dukcyjnych i przerobowych minister-
stwa, które może nie nadążyć z pro-
dukcją nowych blankietów - wyjaśnia
Iwona Stykowska, naczelnik Wydzia-
łu Spraw Obywatelskich Urzędu Gmi-
ny. - Dodatkowe zamieszanie wy-

wołała nowelizacja ustawy o ewi-
dencji ludności i dowodach osobi-
stych, przedłużająca ważność sta-
rych dowodów do 31 marca 2008 r.
Od razu zaobserwowaliśmy spadek
zainteresowania wyrobieniem no-
wych dowodów.

Jak na razie w brzeszczańskim
urzędzie wymiana dowodu nie wią-
że się z wystawaniem w długich ko-
lejkach. Do tej pory urzędnicy przyj-
mowali średnio około 40 wniosków
dziennie, w największym szczycie
liczba oczekujących przed drzwiami
nie przekraczała 5 osób. Po zmia-
nach w ustawie natężenie jeszcze
nieco spadło.

- Należy jednak pamiętać, że no-
welizacja tylko przedłuża ważność
starych dowodów do 31 marca 2008
r., nie znosi natomiast obowiązku
złożenia wniosku o nowy dowód do
31 grudnia 2007 r. - wyjaśnia Iwona
Stykowska. - Ustawa przewiduje
również sankcje i kary dla osób, któ-
re nie dotrzymają tego terminu.

EP

Czas wymienić dowód

Brzeszczańska Fundacja Pomo-
cy Społecznej, prowadząca świetli-
ce terapeutyczne dla dzieci, jest
jedną z pięciu organizacji z całej
Polski, które wezmą udział w pilo-
tażowym programie „Akademia
SNS” Fundacji J&S Pro Bono Polo-
niae. Dzięki temu pozyskała pie-
niądze na remont swoich świetlic.

Fundacja J&S Pro
Bono Poloniae wspiera
wiele przedsięwzięć kul-
turalnych w Polsce. W tym
roku postanowiła wes-
przeć również świetlice
terapeutyczne. Stąd wziął
się program „Akademia
SNS. Sport - Nauka - Sztu-
ka”. Chęć udziału w pro-
jekcie zgłosiła Fundacja
Pomocy Społecznej. Pod
koniec lipca do siedziby
Fundacji dotarła pozytyw-
na odpowiedź.

- We wniosku skierowanym do
Fundacji J&S Pro Bono Poloniae
szczegółowo opisaliśmy naszą dzia-
łalność. Widać, spotkało się to z uzna-
niem - mówi Anna Zalwowska, pre-
zes Fundacji Pomocy Społecznej w
Brzeszczach. - Nasza świetlica tera-
peutyczna dla dzieci - „Impuls II”
zostanie kompleksowo wyremonto-
wana i wyposażona w sprzęt i po-
moce naukowe niezbędne w proce-
sie rozwoju dzieci oraz do udziału
w programie „Akademia SNS”. Była
już u nas pani architekt, która
opracowała plan remontu. Prace
ruszą prawdopodobnie już w paź-
dzierniku.

W zamian zadaniem Fundacji
Pomocy Społecznej będzie realiza-
cja programu „Akademii SNS”. W
dziedzinie „Sport” na kwiecień i maj
2008 r. zaplanowano Olimpiadę
SNS. Trzeba będzie sformować dru-
żyny, określić dyscypliny, w których
będą rywalizować oraz przygoto-
wać harmonogram treningów. Do
Brzeszcz przyjadą też znani spor-
towcy, którzy będą opowiadać
dzieciom, dlaczego sport jest waż-
ny w życiu człowieka. W dziedzi-
nie „Nauka” na październik i listo-
pad 2008 r. zaplanowano szereg

pokazów naukowych i warsztatów.
Z kolei w dziedzinie „Sztuka” w lu-
tym i marcu 2008 r. podopieczni
świetlic „Impuls” wystąpią na Fe-
stiwalu SNS.

- Nasze dzieci są bardzo uzdol-
nione plastycznie, znakomicie ma-
lują, rzeźbią w drzewie. Dlatego
liczymy, że szczególnie w dziedzi-
nie „Sztuka” będziemy zajmować
wysokie miejsca w rywalizacji z po-
zostałymi pięcioma świetlicami.
Jestem pewna, że podołamy tym
wszystkim zadaniom. A na razie
czeka nas remont świetlic, po któ-
rych zmienią się one nie do pozna-
nia - cieszy się Anna Zalwowska.

JaBi

Fundacja
w Akademii

Burmistrz Brzeszcz informuje, że w wykonując Uchwałę Nr VIII/69/07
Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 26 czerwca 2007 r., zostało przeniesione
na rzecz Gminy Brzeszcze prawo własności nieruchomości stanowiącej cmen-
tarz parafialny w Jawiszowicach.

Z dniem 1 października 2007 r. wymieniona nieruchomość stanowi cmen-
tarz komunalny i wszystkie sprawy dotyczące usług wykonywanych na byłym
cmentarzu parafialnym będą załatwiane w imieniu i na rzecz Gminy Brzeszcze
przez administratora cmentarza, to jest Agencję Mieszkaniową Spółka z o.o. w
Brzeszczach, ul. Dworcowa 34 (tel. 032 2111536, 032 7372055).

Jednocześnie informuje, że również z dniem 1 października 2007 r. za
usługi cmentarne na wymienionym cmentarzu obowiązują opłaty w wysokości
określonej w Uchwale Nr III/18/06 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 19
grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na
cmentarzach komunalnych położonych w Brzeszczach i w Jawiszowicach.

•Sprzedam wannę z hydromasażem plus panel; tel. 607 452 488.
•SPRZEDAM PUSTAKI żużlowe  - 700 szt. o wym. 49 x 22 x 24 cm oraz 700 szt.
o wym. 49 x 22 x 12 cm. Kontakt: 791 012 230.
•NAGROBKI - tanio, solidnie - długoletnia gwarancja. Raty nieoprocentowane;
Zbigniew Kasperczyk, Polanka Wielka, ul. Południowa 132; tel. 033 845-80-14,
509 327 258.
•Język niemiecki - korepetycje w domu ucznia; tel. 606 821 266.
•Historia, WOS - korepetycje, przygotowanie do matur; tel. 600 27 03 67.
•Euroterm Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Brzeszczach, ul. Ofiar Oświęcimia
49A zatrudni operatorów maszyn; tel. 032 212 11 76.
•Język niemiecki - korepetycje, przygotowanie do matury, przygotowanie do
egzaminów ZD i ZMP (certyfikaty); tel. 0513 161 756.
•Przyjmę  do pracy krawcową w pasmanterii Kordonek”; tel. 604 475 661.

Stare dowody stracą ważność trzyStare dowody stracą ważność trzyStare dowody stracą ważność trzyStare dowody stracą ważność trzyStare dowody stracą ważność trzy
miesiące później niż zakładano.miesiące później niż zakładano.miesiące później niż zakładano.miesiące później niż zakładano.miesiące później niż zakładano.

Informacja

Anna Zalwowska, prezes Fundacji PomocyAnna Zalwowska, prezes Fundacji PomocyAnna Zalwowska, prezes Fundacji PomocyAnna Zalwowska, prezes Fundacji PomocyAnna Zalwowska, prezes Fundacji Pomocy
Społecznej nie może doczekać się Społecznej nie może doczekać się Społecznej nie może doczekać się Społecznej nie może doczekać się Społecznej nie może doczekać się remonturemonturemonturemonturemontu
świetlicy.świetlicy.świetlicy.świetlicy.świetlicy.
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Informacja Burmistrza Brzeszcz o nu-
merach i granicach obwodów głosowania oraz
wyznaczonych siedzibach obwodowych ko-
misji wyborczych, utworzonych uchwałą Nr
XXIV/198/2000 Rady Miejskiej w Brzeszczach
z dnia 9 sierpnia 2000 r., w wyborach do Sej-
mu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
21 października 2007 r.

Nr i granice obwodu: 1. Brzeszcze -
ulice: Akacjowa, Generała Hallera, Grunwaldz-
ka, Kazimierza Wielkiego, Kręta, Narutowicza,
Pszczyńska. Jawiszowice - ulice: Dworcowa
37, 39, Lisica, Wałowa. Siedziba obwodo-
wej komisji wyborczej: Przedszkole nr 2 w
Brzeszczach.

Nr i granice obwodu: 2. Brzeszcze -
ulice: Aleja Dworska, Grottgera, Kochanow-
skiego, Kombatantów, Konopnickiej, Koperni-
ka, Królowej Jadwigi, Mickiewicza, 1-go Maja,
Prusa, Turystyczna, Tysiąclecia, Władysława
Łokietka, Wojska Polskiego, Wyspiańskiego,
Żwirki i Wigury. Siedziba obwodowej komi-
sji wyborczej: Szkoła Podstawowa nr 2 w
Brzeszczach.

Nr i granice obwodu: 3. Brzeszcze - uli-
ce: Dworcowa, Piłsudskiego, Słowackiego. Sie-
dziba obwodowej komisji wyborczej: Ośro-
dek Kultury w Brzeszczach (lokal dostosowany
do potrzeb wyborców niepełnosprawnych).

Nr i granice obwodu: 4. Brzeszcze - uli-
ce: Bolesława Chrobrego, Bugaj, Dąbrowskiego,
Dębowa, Doły, Generała Sikorskiego, Irysowa, Jana
III Sobieskiego, Jaśminowa, Kosynierów, Kościel-
na, Krótka, Legionów, Liliowa, Lipowa, Lisowce,
Mieszka I, Obozowa, Pańska, Piastowska, Po-
lna, Poprzeczna, Przedwieśnik, Przyłogi, Reja,
Reymonta, Słoneczna, Storczykowa, Św. Idzie-
go, Św. Urbana, Św. Wojciecha, Willowa. Siedzi-
ba obwodowej komisji wyborczej: Gimna-
zjum nr 2 w Brzeszczach, ul. Lipowa 3.

Nr i granice obwodu: 5. Brzeszcze -
ulice: Chopina, Górnicza, Kościuszki, Leśna,
Łabędzia, Matejki, Miła, Młyńska, Nazieleń-
ce, Olszynki, Podgórze, Parkowa, Sienkiewicza,
Słowiańska, Stefczyka, Szkolna, Szymanow-
skiego, Św. Anny, Wspólna, Zaborze. Siedzi-
ba obwodowej komisji wyborczej: Szkoła
Podstawowa Nr 1 w Brzeszczach.

Nr i granice obwodu: 6. Brzeszcze -
ulice: Bojowników Ruchu Oporu, Daszyńskie-
go, Drobniaka, Gwarków, Klonowa, Kolejowa,
Krasickiego, Modrzewiowa, Nosala, Nowa Ko-
lonia, Ofiar Oświęcimia, Ogrodowa, Piekarska,
Przecieszyńska, Siedliska, Zielona. Siedziba
obwodowej komisji wyborczej: Powiatowy
Zespół Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształ-
cących w Brzeszczach.

Nr i granice obwodu: 7. Brzeszcze -
ulice: Borowa, Bór, Budy, Grzybowa, Harmę-
ska, Lachowicka, Łagodna, Odległa, Panko-
wicka, Partyzantów, Prosta, Strażacka. Sie-

dziba obwodowej komisji wyborczej: Dom
Ludowy Brzeszcze-Bór.

Nr i granice obwodu: 8. Jawiszowice -
Osiedle Paderewskiego od bloku nr 1 do bloku nr
7. Siedziba obwodowej komisji wyborczej:
Świetlica Ośrodka Kultury na Osiedlu Paderew-
skiego.

Nr i granice obwodu wyborczego: 9.
Jawiszowice - Osiedle Paderewskiego od bloku
nr 8 do bloku nr 17. Jawiszowice - ulice: Drob-
niaka, Turystyczna 3-39, Ofiar Oświęcimia 2-
8. Siedziba obwodowej komisji wyborczej:
Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Miesz-
kaniowa „Piast” w Jawiszowicach Osiedle Pa-
derewskiego nr 14.

Nr i granice obwodu: 10. Jawiszowice -
ulice: Astrów, Biała, Bielańska, Bielska, Boczna,
Bratków, Brzozowa, Bukowa, Ciasna, Chodniki,
Hubala, Jana Pawła II, Jedlina, Kleparz, Kobylec,
Krzywa, Lipowiec, Łęcka, Nawsie, Obrońców We-
sterplatte, Pocztowa, Podlesie, Potok, Przeczna,
Ptaśnik, Różana, Skróty, Słowicza, Spółdzielcza,
Styczna, Szczotki, Tulipanów, Turystyczna, Uko-
śna, Wiejska, Wilamowska, Wilcza, Zbożowa.
Siedziba obwodowej komisji wyborczej:
Szkoła Podstawowa w Jawiszowicach.

Nr i granice obwodu: 11. Jawiszowice -
ulice: Aleja Dworska, Czworaki, Duże Doły, Fa-
racka, Gałczyńskiego, Handlowa, Janowiec, Jaź-
nik, Kacza, Kamieniec, Kozia Górka, Księdza Po-
piełuszki, Kusocińskiego, Łękawka, Łowiecka,
Mickiewicza, Miodowa, Mostowa, Olszyny, Pia-
ski, Plebańska, Pochyła, Sienna, Św. Jana, Św.
Marcina, Trakcyjna, Trzciniec, Wiślana, Wiśnio-
wa, Witosa, Wodna, Wyszyńskiego, Zacisze. Sie-
dziba obwodowej komisji wyborczej: Świe-
tlica Ośrodka Kultury w Strażnicy OSP w
Jawiszowicach.

Nr i granice obwodu: 12. Przecieszyn - uli-
ce: Długa, Folwarczna, Fredry, Graniczna, Groblo-
wa, Jodłowa, Kwiatowa, Łukowa, Muzyczna, Nor-
wida, Nosala, Orzechowa, Orzeszkowej, Owocowa,
Płotnickiej, Pogodna, Rolnicza, Rzemieślnicza, Sa-
dowa, Sosnowa, Spacerowa, Spokojna, Szybowa,
Topolowa, Wąska, Wrzosowa, Wyzwolenia, Zawi-
szy Czarnego, Żołędziowa. Brzeszcze - ul. Granicz-
na. Siedziba obwodowej komisji wyborczej:
Szkoła Podstawowa w Przecieszynie.

Nr i granice obwodu: 13. Wilczkowie -
ulice: Kolonia, Łąkowa, Młynarska, Oświęcim-
ska, Podlaska, Rączki, Starowiejska, Zagrodo-
wa. Siedziba obwodowej komisji wyborczej:
Szkoła Podstawowa w Skidziniu

Nr i granice obwodu: 14. Skidziń - ulice:
Cicha, Maniska, Oświęcimska, Piwna, Podlipie, Po-
granicze, Solna, Ślepa, Świerkowa, Wypoczynko-
wa, Wyzwolenia, Zakątek, Zakole. Siedziba ob-
wodowej komisji wyborczej: Przedszkole w Skidziniu.

Nr i granice obwodu: 15. Zasole - ulice:
Armii Krajowej, Gołębia, Jasna, Kostka Jagiełły,
Łęcka, Ojca Maksymiliana Kolbe, Pogranicze,
Radosna, Wypoczynkowa, Załęcze, Złote Łany.
Siedziba obwodowej komisji wyborczej:
Świetlica Ośrodka Kultury w Zasolu.

Ogłoszenie

Już wkrótce z krajobrazu
Brzeszcz zniknie stojąca naprzeciw-
ko kościoła pw. św. Urbana stara
drewniana chata. Budynek od lat
świadczy i przypomina brzeszcza-
nom o historii i korzeniach górni-
czego miasta, współtworząc swo-
isty klimat Starych Brzeszcz.

Jakiś czas temu właścicielka
działki, na której stoi dom, przeka-
zała swą nieruchomość na własność
parafii św. Urbana, a ksiądz pro-
boszcz Kazimierz Kulpa zdecydował
o rozbiórce budynku - relacjonuje Te-
resa Jankowska, burmistrz Brzeszcz.
- W tej sytuacji gmina zdecydowała
się sfinansować koszty inwentary-
zacji i dokumentacji rozbieranej cha-
ty oraz wzięła na siebie zadanie

zmagazynowania i zabezpieczenia
elementów budowli. Pozwoli to nam
w przyszłości odtworzyć dom w in-
nym miejscu. Zrodził się bowiem przy
tej okazji świetny pomysł utworze-
nia tradycyjnej „zagrody brzeszczań-
skiej”. Gmina dysponuje działką w
pobliżu byłego budynku urzędu gmi-
ny, obecnie siedziby Gminnego Za-
rządu Edukacji i myślę, że byłoby to
dobre miejsce na taką atrakcję.

Inwentaryzacją budynku przed
rozbiórką, opracowaniem programu
prac konserwatorskich oraz wyko-
naniem prac zabezpieczających ele-
menty drewnianego domu prowa-
dzi konserwator zabytków Agnieszka
Żydzik-Białek z Chełmka. Już pierw-
szy kontakt konserwatora z histo-
ryczną chatą zaowocował zidentyfi-
kowaniem budynku belki datowanej
na rok 1851 lub 1857 (trudności z
odczytaniem ostatniej cyfry) oraz
wielu starych dokumentów.

jack

Rozbiorą
chatę

Fundacja im. Brata Alberta ogłasza nabór uczestników Warsztatów Terapii
Zajęciowej, działających na terenie gminy Brzeszcze, w Jawiszowicach przy ul.
Plebańskiej 7. Uczestnictwo w Warsztatach jest nieodpłatne.

Nabór dotyczy osób niepełnosprawnych umysłowo w stopniu umiarkowanym i
znacznym, jak również osób chorych umysłowo, które ukończyły 18. rok życia.
Pracownicy Warsztatów służą pomocą w załatwieniu formalności w zakresie wyma-
ganej dokumentacji.
Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) działają na zasadzie 4 pracowni:
Pracownia gospodarstwa domowego - nauka gotowania, pieczenia, obsługi z
czynności dnia codziennego.
Pracownia ogrodnicza - nauka pracy w ogrodzie, pielęgnacja kwiatów, sadzenie,
pielęgnacja drzew i ogrodu, umiejętność wykorzystania jarzyn i owoców.
Pracownia rękodzieła artystycznego - wykonywanie prac ćwiczących manual-
nie, tym samym usprawniających tj. wyszywanie, kolaż, szycie itp.
Pracownia rzemiosł różnych - wykonywanie prac artystycznych z użyciem róż-
nych faktur, prace w drzewie, malowanie obrazów, linoryt, itp.
W trakcie uczestnictwa gwarantowany jeden posiłek, ciekawe jedno- i dwudniowe
wycieczki, liczne imprezy okolicznościowe. WTZ mają na celu przygotowanie do
samodzielnego życia. Istnieje możliwość rehabilitacji, skorzystania z porad psycho-
loga i pielęgniarki.

Komputer to dla ciebie zagadka?
Nie wiesz, jak przygotować pismo urzędowe za pomocą edytora tekstu?
Nie wiesz, jak korzystać z poczty elektronicznej?
Chcesz się dowiedzieć do czego służy Internet?
Weź udział w bezpłatnych warsztatach: „Podstawy obsługi komputera”.
Warsztaty skierowane są w szczególności do osób bezrobotnych z terenu gminy
Brzeszcze.
Zajęcia obejmują 10 spotkań - odbywać się będą dwa razy w tygodniu (wtorek i
środa), po trzy godziny (8.00-11.00) w Klubie Integracji Społecznej w Brzeszczach.
Zapisy do 12 października 2007 r.
Szczegółowe informacje uzyskasz w Klubie Integracji Społecznej w Brzeszczach, ul.
Mickiewicza 2 (były Dom Górnika - wejście od targowicy), tel. 032 737 19 19.

Informacja

Ogłoszenie
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Bez większych zakłóceń przebiega realizacja
inwestycji zaplanowanych w budżecie gminy
Brzeszcze na 2007 r. Większość zadań została już
wykonana lub jest w trakcie realizacji. Pod zna-
kiem zapytania wciąż stoją jednak inwestycje
związane z rozbudową Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Przecieszynie oraz zagospodarowa-
niem parku przy ul. Dworcowej. Na zadania in-
westycyjne Urząd Gminy ma przeznaczyć
w bieżącym roku ponad 8 mln 800 tys. zł.

W sierpniu oddano do użytku przebudowane
skrzyżowanie na ul. Dworcowej wraz z nowymi
światłami. Zadanie to realizowane było wspólnie z
Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Miesz-
kańcy pytają jednak, dlaczego przy przejściu dla pie-
szych nie zainstalowano sygnału dźwiękowego dla
osób niewidomych.

- Nie ma obowiązku stosowania takiego roz-
wiązania - mówi Tadeusz Bujak, inspektor z Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Krakowie. - Jeśli nie ma wy-
raźnego wniosku ze strony mieszkańców lub gminy,
który uzasadniałby konieczność zainstalowania sy-
gnału dźwiękowego, to tego nie robimy. Sygnał taki
często zakłóca ciszę nocną i często spotykamy się z
protestami mieszkańców. Ale jeśli otrzymamy wnio-
sek, że z przejścia w danym miejscu chcą korzystać
osoby niewidome, to na pewno go rozpatrzymy.

To nie koniec współpracy brzeszczańskiego
magistratu z Zarządem Dróg Wojewódzkich w obec-
nym roku. Już w najbliższych tygodniach powinny
rozpocząć się dwa kolejne duże zadania: przebudo-
wa ulicy Ofiar Oświęcimia z ulicami Nosala i Szyma-
nowskiego oraz przebudowa ul. Łęckiej aż do granic
gminy. Jak zapewniają obie strony inwestycje te
powinny zostać zakończone jeszcze w bieżącym roku.

Odnowione skrzyżowanie na ul. Ofiar Oświęci-
mia będzie dopełnieniem remontów wykonanych w
ostatnich miesiącach przez gminę na osiedlu Szy-
manowskiego, gdzie przebudowano ulicę wraz z
parkingami i chodnikami. Na to zadanie gmina prze-
znaczyła ok. 488 tys. zł.

Nowej drogi doczekali się w końcu mieszkańcy
Wilczkowic. Wspólnie ze Starostwem Powiatowym
w Oświęcimiu dokończono rozpoczęty już w po-
przednich latach remont ul. Starowiejskiej wraz z
parkingami przy Domu Ludowym i zatoką dla auto-
busów.

Najkosztowniejszą w roku bieżącym inwestycją
drogową była przebudowa ul. św. Wojciecha w
Brzeszczach. Zadanie zakończone kilka tygodni temu
pochłonęło ponad 1 mln 50 tys. zł.

Zakończyła się już również przebudowa ul. Przy-
łogi i chodników przy ul. Narutowicza. W trakcie
realizacji jest natomiast ul. Handlowa w Jawiszow-
cach od Kółka w kierunku kościoła św. Marcina.

Oprócz zadań wykonawczych w budżecie gmi-
ny zaplanowano cały szereg zadań polegających je-
dynie na przygotowaniu dokumentacji technicznej

dla inwestycji na lata kolejne. Jak na razie udało się
wykonać projekty techniczne modernizacji budynku
na stadionie KS Górnik Brzeszcze oraz budowy par-
kingu przy kaplicy w Zasolu.

- Obecnie trwają prace nad kilkunastoma kolej-
nymi projektami technicznymi - mówi Marek Grzy-
wa, naczelnik Wydziału Inwestycji UG Brzeszcze. -
Chodzi m.in. o projekty przebudowy ulicy Bielskiej,
zagospodarowania terenu na osiedlu przy ul. Prusa,
przebudowy ul. Daszyńskiego wraz z budową kana-
lizacji deszczowej oraz przebudowy ul. Stefczyka,
ul. Kościelnej wraz z oświetleniem, ul. Reja w Brzesz-
czach i Topolowej w Przecieszynie. W trakcie reali-
zacji są także projekty techniczne kanalizacji sani-
tarnej przy ul. Daszyńskiego, Jaśminowej, w części
Jawiszowic, na terenie Siedlisk, Nowej Kolonii i w
rejonie ul. Pszczyńskiej oraz koncepcja odnowienia
Trzcińca. Jest przygotowany także projekt budowy
kanalizacji deszczowej przy ul. Akacjowej oraz pro-
jekt modernizacji oczyszczalni ścieków. Zaleciliśmy
ponadto wykonanie dokumentacji technicznej ada-
ptacji budynku byłej wymiennikowi na osiedlu Pa-
derewskiego na świetlicę. Muszę jednak podkre-
ślić, że wszystkie te zadania są w roku bieżącym
realizowane tylko w zakresie przygotowania pro-
jektu technicznego. Ich wykonanie ma szansę zna-
leźć się dopiero w przyszłorocznym budżecie. W
tym roku planujemy rozpocząć jeszcze remont ul.
Wypoczynkowej w Skidziniu w rejonie tzw. Olszeni-
ka, jednak zadanie to będzie ukończone dopiero w
przyszłym roku. Rozpoczęły się także prace przy
przebudowie chodników na ul. Kościuszki i ul. Leśnej.

Gmina podpisała również porozumienie z Zarzą-
dem Dróg Powiatowych w Oświęcimiu w sprawie
zlecenia i partycypacji w kosztach opracowania kon-
cepcji przebudowy ul. Przecznej w Jawiszowicach.
Zadanie po połowie sfinansują gmina i powiat.

Jeśli chodzi o inwestycje lokalowe, zakończono
już prace związane z adaptacją budynku przy ul.
Kościuszki na mieszkania socjalne. Wkrótce powin-
no rozpocząć się zasiedlanie tego budynku. Wzmoc-
niono również stropy w szkole w Jawiszowicach
pod nową bibliotekę. Wciąż trwają natomiast re-
monty związane z adaptacją budynku w Zasolu na
mieszkania komunalne.

Prawdopodobnie w bieżącym roku nie zostanie
rozpoczęte zadanie zapisane w budżecie gminy jako
„Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Przecieszynie”. Pod dużym znakiem zapytania stoi
również zagospodarowanie parku przy ul. Dworco-
wej, na które gmina chce pozyskać wsparcie ze środ-
ków zewnętrznych.

JaBi

Ruch
w inwestycjach Po dwuletniej przerwie spowodowanej

brakiem lokalu Biblioteka Publiczna w Jawi-
szowicach znów zaprasza swoich wiernych
i nowych czytelników. Tym razem do nowego
lokum, które mieści się w budynku szkoły pod-
stawowej.

Biblioteka Publiczna w Jawiszowicach ist-
nieje od 1970 roku. Jej księgozbiór liczy obecnie
10 tys. książek. Nowy lokal jest jasny, przestron-
ny, składa się z dwóch wyremontowanych po-
mieszczeń. Nowe regały i swobodny do nich
dostęp pozwalają na samodzielne i wygodne
poszukiwanie książek.

- Księgozbiór podzielony został na ciągi te-
matyczne, np. lektury szkolne, książki popular-
nonaukowe oraz beletrystykę - mówi kierownik
Działu Bibliotek w Ośrodku Kultury Danuta Sza-
wara. - Z bogatego zbioru powieści na osobnych
regałach wydzieliliśmy książki fantastyczno-na-
ukowe, powieści sensacyjne oraz najchętniej
czytaną przez panie tzw. literaturę kobiecą.

Biblioteka oferuje również bogaty zbiór ksią-
żek o tematyce religijnej, które przekazała pa-
rafia św. Marcina. Jest to jedyne miejsce w
gminie Brzeszcze, gdzie można obejrzeć różne-
go rodzaju modlitewniki, zapoznać się z bogatą
literaturą dotyczącą historii kościoła czy z pra-
cami Jana Pawła II, a także z niezwykłymi bio-
grafiami świętych.

- Atrakcyjna lokalizacja biblioteki - bliskość
przedszkola, sąsiedztwo biblioteki szkolnej mo-
bilizuje nas do współpracy z tymi placówkami w
zakresie popularyzacji i promocji książki wśród
przedszkolaków oraz uczniów Szkoły Podstawo-
wej w Jawiszowicach. Planujemy ciekawe zaję-
cia biblioteczne, spotkania autorskie i konkursy
- dodaje Danuta Szawara.

Urządzając nowy lokal biblioteki zadbano nie
tylko o jego funkcjonalność, ale również o este-
tykę. Biblioteka będzie czynna w poniedziałki,
środy i piątki w godzinach od 13.00 do 18.00.

EP

1 października odbyło się pierwsze posiedze-
nie nowo wybranego zarządu Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Brzesz-
czach. W skład zarządu weszli: Józef Jachimczak -
przewodniczący, Elżbieta Krasoń - z-ca przewodni-
czącego, Maria Czardyban - sekretarz, Krystyna
Kulka - skarbnik, Danuta Zagórna, Rozalia Lisak,
Stefan Balcarek (członkowie).

Emeryci spotykają się w każdy poniedziałek o
godz. 15.00 w lokalu znajdującym się na parterze
budynku przy ul. Mickiewicza 6 w Brzeszczach
(siedziba OPS i Straży Miejskiej).

Zarząd PZERiI informuje, że jest upoważniony
do wydawania zaświadczeń na ulgowy i bezpłatny
(zrzeszeni w Związku) przejazd koleją.

Otwarto bibliotekę

Informacja

7 września na apel Zarządu Klubu Honoro-
wego Dawcy Krwi przy KWK „Brzeszcze-Silesia”
odpowiedziało 29 osób. Razem oddały
13 l 050 ml krwi. Zarząd zaprasza krwiodaw-
ców i sympatyków na kolejną akcję, która od-
będzie się 16 listopada.                                              EP

Akcja krwiodawców
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Od 1 września obowiązuje noszenie
przez uczniów jednolitego stroju we
wszystkich publicznych szkołach
podstawowych oraz gimnazjach.
Granatowe, dżinsowe lub polarowe
kamizelki, grafitowe bluzy z kołnie-
rzykiem, krawaty z logo szkoły to
przykłady współczesnego mundurka
szkolnego. Każda placówka będzie
miała swój wzór stroju, który określił
dyrektor w porozumieniu z rodzicami
i uczniami.

W naszej gminie początkiem września za-
miast jednolitych strojów, w szkołach można było
zobaczyć wszystkie kolory tęczy. Wprowadzenie
mundurka szkolnego wiązało się z trudnościami
zarówno organizacyjnymi, jak i finansowymi.

W Szkole Podstawowej nr 2 strój szkolny
wprowadzono z dwutygodniowym opóźnie-
niem. Uczyniono tak celowo, gdyż w połowie
września większość rodziców mogła sobie po-
zwolić na większy wydatek. Opracowany został

regulamin noszenia szkolnego stroju. Określa
on, kiedy obowiązuje dany typ mundurka
uczniowskiego, zasady jak powinno się go nosić
oraz kary w przypadku, gdy uczeń nie stosuje się
do ustalonych przez regulamin zasad. Wszedł
on w życie 1 października. Czytamy w nim m.in.:
mundurek posiada określony fason i estetykę,
których nie wolno zmieniać. W przypadku braku
mundurka uczeń ma obowiązek założyć strój
galowy. Niestosowanie się do zasad regulaminu
skutkuje karami: negatywna ocena w zeszycie
uwag, powiadomienie rodziców, obniżenie stop-
nia z zachowania.

Strój zdobył uznanie i akceptację dzieci. Jest
to coś, co jest dzisiaj „na topie”. Michał i Kamil z
klasy 6 d, z „dwójki” stwierdzają, że w mundur-

kach jest im trochę ciepło, ale nie są brzydkie,
mają ładne kieszonki - w sumie, pomysł bardzo
im się podoba, gdyż sami przyczynili się do za-
projektowania stroju szkolnego.

- Na lekcji wychowawczej uczniowie rysowa-
li wzory mundurków. Później Rada Pedagogicz-
na wybrała kilka propozycji, które przedstawiła
rodzicom uczniów, oni z kolei w drodze głoso-
wania wybrali granatową kamizelkę z dżinsu,
zapinaną na zamek, ozdobioną haftem z logo
szkoły. Nasi uczniowie od firmy szyjącej mun-
durki gratisowo otrzymali pięćdziesiąt wyjścio-
wych apaszek na szyję - mówi dyrektor SP nr 2
Barbara Włosiak.

W Szkole Podstawowej w Jawiszowicach
decyzję o wprowadzeniu mundurków podjęto
po konsultacji z przedstawicielami Rady Rodzi-
ców i Samorządem Uczniowskim. Pomysł wpro-
wadzenia jednolitego ubioru w większości przy-
jęty został pozytywnie.

- Nasz strój szkolny to gustowna kamizelka
z granatowego dżinsu, z naszytym logo szkoły -
informuje dyrektor Bożena Drobniak. - Na po-
czątku roku szkolnego robiliśmy przymiarki, dla-
tego dopiero od 1 października wszystkie dzie-
ci maszerują do szkoły w mundurkach.

Granatowa, polarowa kamizelka bez żad-
nych protestów została przyjęta w Gimnazjum
nr 1. W Gimnazjum nr 2 klasy drugie i trzecie
już początkiem września założyły kamizelki i kra-

waty z logo szkoły. Pierwszokla-
siści zaś krawaty otrzymali już
podczas uroczystości rozpoczę-
cia roku szkolnego, a kamizelki
ze względu na złożone dopiero
początkiem września zamówie-
nie, odebrali w połowie miesią-
ca. W Szkole Podstawowej w
Zasolu mundurki pojawiły się
końcem września.

Granatowa, materiałowa ka-
mizelka z przypinanym logo
szkoły króluje w Przecieszynie. W
Skidziniu zaś na mundurek skła-
dać się będzie sportowa, baweł-
niana, koloru grafitowego blu-
za z kołnierzykiem, zapinana na
guziki, z długim rękawem. Z

przyczyn technicznych uczniowie założą mun-
durki dopiero z początkiem października. W
Szkole Podstawowej nr 1 w Brzeszczach mun-
durki pojawią się dopiero 12 października.

Cena uniformu w danej placówce zależy od
wybranego fasonu czy materiału i waha się od
40 do 50 zł. Dla niektórych rodziców jednak
zakup nawet najtańszego mundurka jest pro-
blemem. Na szczęście rząd obiecał dofinanso-
wać zakup strojów w najuboższych rodzinach.
Te rodziny, w których dochód na jednego człon-
ka nie przekracza 350 zł, otrzymają pomoc w
wysokości 50 zł.

Szkolne stroje to nie dzisiejszy wymysł, ale
powrót do tego, co już było. Starsi ludzie z sen-
tymentem wspominają dawne mundurki. Jani-

na Łukowicz z Brzeszcz, zaraz po II wojnie świa-
towej była uczennicą szkoły w Bielsku.

- Bardzo lubiłam swój szkolny mundurek.
Latem zakładałam białą bluzkę z marynarskim
kołnierzem i granatową spódnicę, zimą zaś no-
siłam granatową bluzkę, granatowy płaszcz i
beret. Całość stroju zdobiła przyszyta na rękawie
tarcza szkolna. Chłopcy ubrani byli w białą ko-
szulę, granatowe garnitury i czapki z daszkiem
tzw. „maciejówki”. Wszyscy wyglądaliśmy bar-
dzo elegancko - mówi pani Łukowicz.

Potem nastały czasy fartuchów albo inaczej
chałatów ze stylonu, podszewki, dederonu czy
krempliny. Szyto jednakowe żakieciki, aż przyszły
lata, kiedy każdy ubierał się jak chciał.

Zmienił się świat, w którym żyjemy, zmieniły
się też zwyczaje. Przez lata ugruntował się inny
image szkoły, niż ten powojenny. Z biegiem cza-
su zwyczajny mundurek szkolny, który był nie-
odłączną wizytówką szkoły, zniknął. Teraz, kiedy
znów się pojawił, stał się sprawą kontrowersyjną.
Jedni optują za jednolitym ubiorem, bo uważają
że zatrze to dysproporcje w zasobach portfeli
rodziców. Inni twierdzą, że to jakieś zniewolenie
i ingerencja w prawa ucznia do dowolności ubio-
ru. Każda innowacja budzi społeczne porusze-
nie, skłania do dyskusji, wzajemnego przekony-
wania się, dopóki nie spowszednieje.

Katarzyna Łaska

Dyrektor, nauczyciele oraz dzieci Przedszkola nr 4
„Pod Tęczą” w Jawiszowicach składają serdeczne
podziękowanie państwu Ewie i Rafałowi Apryas za
przekazane po uroczystości weselnej artykuły szkolne
i papiernicze.

Mundurki
z poślizgiem

W Szkole Podstawowej nr 2 uczniowie założyli mundurkiW Szkole Podstawowej nr 2 uczniowie założyli mundurkiW Szkole Podstawowej nr 2 uczniowie założyli mundurkiW Szkole Podstawowej nr 2 uczniowie założyli mundurkiW Szkole Podstawowej nr 2 uczniowie założyli mundurki
po dwóch tygodniach nauki.po dwóch tygodniach nauki.po dwóch tygodniach nauki.po dwóch tygodniach nauki.po dwóch tygodniach nauki.

Dyżury aptek w październiku

ARNIKA ul. Słowackiego 4
26.10 - 02.11

CENTRUM ul. Ofiar Oświęcimia 34
19.10 - 26.10

SIGMA ul. Piłsudskiego 13a
05.10 - 12.10
02.11 - 09.11

SYNAPSA ul. Łokietka 39
12.10 - 19.10

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

Podziękowanie
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2 września dożynki gminne nie bez
przyczyny świętowano w Brzesz-
czach. Miasto w tym roku obchodzi
45. rocznicę nadania praw miej-
skich.

Dzięki zaangażowaniu ogromnej liczby
mieszkańców uroczystość miała niezwykle
efektowny charakter. Obchody rozpoczęto
mszą świętą w kościele św. Urbana w Brzesz-
czach. Potem barwny korowód z dętą orkiestrą
strażacką z Jawiszowic na czele przemaszero-
wał „Pod Lipki”, gdzie bawiono się do późnej
nocy.

W paradzie szły poczty sztandarowe repre-
zentujące instytucje i organizacje społeczne z
terenu gminy, wszystkie zespoły regionalne z
naszej gminy, niosąc uwite na tę okazję do-
żynkowe wieńce oraz zaproszeni goście i wie-
lu mieszkańców gminy. Część artystyczną do-
żynek zorganizowano z dużym rozmachem. W
zaprezentowanym „Pod Lipkami” montażu te-
atralnym wzięło udział ponad 100 aktorów z
gminnych zespołów regionalnych oraz oświę-
cimska grupa regionalna „Hajduki”.

- Scenariusz programu artystycznego na-
pisała pani Anna Malinowska, była dyrektor
Ośrodka Kultury w Brzeszczach, która wyreży-

serowała również cały program - mówi Mał-
gorzata Wójcik, obecna dyrektor OK. - Uczest-
nikami przedstawienia byli nie tylko członko-
wie zespołów, ale także inni mieszkańcy
Brzeszcz, górnicy, dzieci. Wszyscy od czerwca
uczestniczyli w regularnych próbach. Dzięku-
jemy im za ten wysiłek.

Motyw przewodni przedstawienia nawią-
zywał do obchodów 45. rocznicy nadania
Brzeszczom praw miejskich. Widowisko odno-
siło się do historii Brzeszcz, wspominało losy
małej niegdyś wioski rolniczej i jej dynamiczny
rozwój związany z górnictwem. W montażu wy-
korzystano poezję lokalnych twórców, m.in.
utwory Krystyny Sobocińskiej, Weroniki Wło-
darczyk oraz nieżyjących już Kazimiery Sekuły,

Febronii Wójcikowej i Teodozjusza Kubaszew-
skiego.

Do scenariusza przedstawienia swój występ
dopasowały również oświęcimskie „Hajduki”,
prezentując tańce charakterystyczne dla tych re-
gionów Polski, z których napływali do Brzeszcz,
do pracy w kopalni nowi mieszkańcy miasta.

Honoru pełnienia funkcji starostów doży-

nek w roku jubileuszu miasta dostąpili Halina
Moroń i Przemysław Szczerbowski. Starościna z
wykształcenia jest operatorem maszyn przerób-
czych. Pracuje w KWK „Piast” Ruch II. Do Brzeszcz
przybyła w 1992 roku z Góry za Wisłą. Wraz z

mężem Wiesławem prowadzą 4-
hektarowe gospodarstwo. Upra-
wiają rośliny okopowe i zboża. Ho-
dują trzodę chlewną i drób.
Wychowują trójkę dzieci - syna i
dwie córki. Przemysław Szczerbow-
ski jest mieszkańcem Jawiszowic.
Tam ukończył Technikum Mechani-
zacji Rolnictwa. Jest absolwentem
Wydziału Agroinżynierii Akademii
Rolniczej w Krakowie. Trzy lata temu
rodzice przekazali mu 8-hektarowe
gospodarstwo rolne, na którym go-
spodaruje z żoną Agatą. Głównie
zajmują się hodowlą trzody chlew-
nej w cyklu zamkniętym oraz

uprawą ziemniaków konsumpcyjnych. Od stycz-
nia tego roku pan Przemysław jest delegatem
naszej gminy do biura powiatowego Małopol-
skiej Izby Rolniczej. Zajmuje się problemami rol-
ników. Aktywnie uczestniczy w organizacji szko-
leń z różnych dziedzin rolnictwa oraz wyjazdów
na targi o tematyce rolniczej.

Gdy burmistrz Teresa Jankowska obdzieliła
już mieszkańców podarowanym przez staro-
stów bochnem chleba, gospodynie ośpiewały
wieńce i wręczały je gościom dożynek: „Brzesz-
czanki” burmistrz Teresie Jankowskiej, „Skidzi-
nianie” przewodniczącemu Rady Miejskiej Ka-
zimierzowi Senkowskiemu, „Borowianki” ks.
dziekanowi Kazimierzowi Kulpie, „Jawiszowian-
ki” głównemu inżynierowi górniczemu KWK

„Brzeszcze-Silesia” Januszowi Adamowiczowi,
„Wilczkowianki” przewodniczącemu Samorzą-
du Osiedlowego nr 3, jako gospodarzowi do-
żynek, Krzysztofowi Bieleninowi, „Paświszcza-
nie” starościnej, a „Tęcza” staroście dożynek.
Reprezentantki Stowarzyszenia Przyjaciół Ka-
niówka, które od paru lat gościnnie uczestniczą
w organizowanych w naszej gminie uroczysto-

ściach, podarowały wieniec
poseł Beacie Szydło.

Dożynkowe świętowanie
było również okazją do wręcze-
nia wyróżnień działającym na ni-
wie lokalnej spółdzielczości.
Gminna Spółdzielnia „Samopo-
moc Chłopska” w Brzeszczach już
po raz trzeci otrzymała „Spółdziel-
czy Znak Jakości”, tym razem za
produkcję chleba żytniego razo-
wego z soją i słonecznikiem.
Wcześniej taki znak, przyznawa-
ny przez Krajową Radę Spółdziel-
ców, prezes Stanisław Walkowicz
odbierał dla brzeszczańskich
spółdzielców w 2000 r. i 2002 r.
Wyróżnienie „Samorządowiec
Spółdzielca” przyznane przez

Krajową Radę Spółdzielców i Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji dostał za działal-
ność w spółdzielczości oraz w samorządzie - Ra-
dzie Powiatu Oświęcimskiego - Stanisław Zając,
wieloletni przewodniczący Rady Nadzorczej GS
Brzeszcze. Wyróżnienia wręczali zastępca preze-
sa Zarządu KRS w Warszawie Stanisław Śledziew-
ski i v-ce prezes Krajowego Związku Rewizyjne-
go Spółdzielców „Samopomoc Chłopska” w
Warszawie Bogdan Czaplejewicz.

Na dożynkach, jak co roku, oglądać można
było stoiska przygotowane przez sołectwa,
gminne organizacje społeczne i osoby prywat-
ne. Mieszkańcy przy okazji kosztowali m.in. mio-
du z pasiek jawiszowickich i brzeszczańskich
pszczelarzy, chleba ze swojskim smalcem ze
skwarkami, ogórków kiszonych, wypieków z
piekarń GS Brzeszcze oraz „Społem” PSS „Gór-
nik” Brzeszcze. Podziwiali też prace brzeszczań-
skich artystów ludowych, trofea Koła Łowiec-
kiego „Ryś”, dorodne płody i ozdobne kwiaty
przywiezione przez rolników i ogrodników.

Ewa Pawlusiak
Organizatorzy dożynek gminnych: Samo-

rządy Osiedlowe nr 3, 4, 7, Koło Gospodyń Wiej-
skich w Brzeszczach, zespół regionalny „Brzesz-
czanki”, Spółka Pastwiskowa w Brzeszczach,
Kółko Rolnicze w Brzeszczach, OSP Brzeszcze,
Ośrodek Kultury w Brzeszczach.

Sponsorzy dożynek gminnych: Bank Spół-
dzielczy Miedźna oddz. w Brzeszczach, GS „Sa-
mopomoc Chłopska” Brzeszcze, „Lepropol”
Brzeszcze, Agencja Komunalna Brzeszcze, skle-
py „Delicje” - Dorota i Mariusz Pawlusiakowie,
piekarnia B&B - Zdzisław Ulczok, ogrodnictwo
- Jacek Lenczewski, gospodarstwo rolne - Fran-
ciszek Góra, Urząd Gminy.

Starostowie dożynek Halina Moroń i PrzemysławStarostowie dożynek Halina Moroń i PrzemysławStarostowie dożynek Halina Moroń i PrzemysławStarostowie dożynek Halina Moroń i PrzemysławStarostowie dożynek Halina Moroń i Przemysław
Szczerbowski pokroili bochen chleba wspólnie z burmistrzSzczerbowski pokroili bochen chleba wspólnie z burmistrzSzczerbowski pokroili bochen chleba wspólnie z burmistrzSzczerbowski pokroili bochen chleba wspólnie z burmistrzSzczerbowski pokroili bochen chleba wspólnie z burmistrz
Teresą Jankowską.Teresą Jankowską.Teresą Jankowską.Teresą Jankowską.Teresą Jankowską.

Grupa regionalna „Hajduki” z Oświęcimia.Grupa regionalna „Hajduki” z Oświęcimia.Grupa regionalna „Hajduki” z Oświęcimia.Grupa regionalna „Hajduki” z Oświęcimia.Grupa regionalna „Hajduki” z Oświęcimia.

Święto plonów
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Równo cztery lata temu (OB, nr 10/2003) pisaliśmy
o sąsiedzkim sporze o drogę dojazdową do czterech
posesji przy ul. Nosala. Po wielu latach, w listopadzie
ub. roku wreszcie zapadł wyrok sądowy. Konflikt trwał
jednak dalej i jak dotąd o zgodzie między sąsiadami nie
było mowy.

W 2004 r. mieszkańcy odciętych od ul. Nosala budynków skierowa-
li sprawę przed oblicze Temidy. W końcu, 24 listopada ubiegłego roku,
Sąd Rejonowy w Oświęcimiu wydał wyrok w sprawie o ochronę posia-
dania służebności. Sąd nakazał pozwanym (rodzina Paszko), aby po-
wstrzymali się w przyszłości od działań zakłócających lub naruszających
powodom posiadanie szlaku służebności drogowej wykonywanej po
działce należącej do Lecha i Janusza Paszko.

Przypomnijmy: nie-
spełna 200 metrowa
uliczka położona jest
na gruncie prywatnym,
będącym własnością
Lecha i Janusza Paszko.
Dziewięć lat temu
mieszkańcy kilku pose-
sji zwrócili się do Urzę-
du Gminy, by zasypano
dziury i wyrównano na-
wierzchnię drogi. Kie-
dy robotnicy chcieli
rozpocząć prace, wła-
ściciele działki wezwali

policję, gdyż nikt ich nie powiadomił o planowanych robotach. Od
tego momentu między sąsiadami rozpoczął się długoletni konflikt. W
czerwcu 2003 r. Paszkowie zamknęli odcinek drogi, argumentując, że
przystępują do porządkowania terenu, bo gmina nie przewiduje dzia-
łań zmierzających do rozwiązania problemu dojazdu do posesji.

- Już na początku konfliktu władze gminy przyjęły stanowisko, że to
jest nasza prywatna sprawa. Słaliśmy pisma do wszelkich możliwych
urzędów, które mogłyby nam pomóc. Streszczenie odpowiedzi na
wszystkie pisma jest takie: to jest wasza sprawa i tyle - mówi Jan Gach,
jeden z mieszkańców.

- To jest sprawa cywilna pomiędzy sąsiadami i do jej rozwiązania
władny był tylko sąd - odpiera zarzuty Zofia Grzegory z Wydziału Go-
spodarki Komunalnej Urzędu Gminy. - Gmina w tym temacie, podkre-
ślam to z całą stanowczością, absolutnie nie jest stroną i nie ma tutaj
żadnego interesu gminnego. Utarło się, że gmina ma załatwiać wszel-
kie sprawy mieszkańców, dlatego chcę podkreślić, że gmina nie uchyla
się od rozwiązywania problemów i pomocy mieszkańcom, ale w ra-
mach swoich kompetencji. Jeżeli mieszkańcy uważają, że Państwo Paszko
nie stosują się do wyroku sądowego, to tylko i wyłącznie sąd może
nakazać komornikowi wykonanie wyroku.

Mieszkańcy mają jednak do urzędników duże pretensje, twierdząc,
że nie tylko nie starali się im pomóc, a wręcz utrudniali rozwiązanie
konfliktu.

- W 2003 r. wystawiony był do wglądu plan zagospodarowania prze-
strzennego gminy Brzeszcze - relacjonuje Jan Gach. - Udaliśmy się do
Urzędu Gminy, gdzie otrzymaliśmy odpis planu i wyrys map. Sporna droga
wtedy była jeszcze ujęta w planie. Na zadane przez nas po dwóch tygo-
dniach pytanie - czy ktoś oprotestował plan w interesującym nas przed-
miocie, uzyskaliśmy w Urzędzie odpowiedź, że nie. W tym błogim stanie
żyliśmy przez dwa lata. Dopiero w sądzie dowiedzieliśmy się, że droga ta
została oprotestowana przez Państwo Paszko i wykreślona z planu.

W sierpniu tego roku, na wysłane przez mieszkańców do Urzędu
Gminy pismo z pytaniem, kiedy w dzienniku podawczym zostało zare-
jestrowane oprotestowanie planu, burmistrz odpowiedział: „Informu-
ję, że nie byli Państwo stroną postępowania, celem którego było doko-
nanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla
nieruchomości będącej własnością Państwa Paszko, a więc brak jest
podstaw prawnych do udzielenia informacji dotyczących terminów wno-
szenia dokumentów, wniosków i podań”.

- Droga ta nie jest drogą publiczną i prawdopodobnie nigdy nią nie
będzie, bo nie spełnia warunków, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie. To jest typowa droga wewnętrzna, a do
tego leży na gruncie prywatnym - tłumaczy Zofia Grzegory.

Mieszkańcy twierdzą, że pomimo wyroku sądowego wciąż nie mogą
w pełni cieszyć się z posiadania szlaku służebności drogowej. Niedawno
pojawiło się jednak światełko w tunelu i być może konflikt zostanie zaże-
gnany. 24 sierpnia na posesji p. Ryszarda Kulki, jednego z mieszkańców
nieszczęsnej drogi, odbyło się spotkanie mieszkańców z radnymi, przed-
stawicielem burmistrza, komendantami Straży Miejskiej i Policji. Przewod-
niczący Rady Miejskiej Kazimierz Senkowski zadeklarował, że podejmie
próbę zorganizowania spotkania skłóconych stron przy jednym stole.

- Nie można w nieskończoność sądzić się o zamykanie bramy wjaz-
dowej czy naprawę drogi. Może jest już najwyższy czas, by mieszkańcy
wspólnie zastanowili się jak zagospodarować tę drogę, lub znaleźć
inne rozwiązanie, by wszystkim zainteresowanym żyło się lepiej - mówi
Kazimierz Senkowski.                                                                             JaBiJęzyki za pół ceny

Urząd Gminy w Brzeszczach zaprasza mieszkańców na dofinansowywane
kursy języka angielskiego i niemieckiego prowadzone metodą SITA w ramach
akcji „Gminy Bliżej Europy”.

Kurs będzie się składał z 44-45 godzin zegarowych, a odpłatność za uczest-
nictwo wyniesie tylko 399 zł za osobę. Szkolenie rozpocznie się w drugiej poło-
wie października 2007 roku. Zajęcia będą odbywać się na terenie gminy Brzesz-
cze. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie informacyjne
dotyczące szczegółów kursu i prezentację metody SITA - 11 października w
Szkole Podstawowej nr 2 w Brzeszczach o godz. 18.00.

Różowa Sobota
Stowarzyszenie „Amazonek” w Brzeszczach wraz z NZOZ „Vita” zaprasza

kobiety na bezpłatne badanie piersi i USG piersi, które przeprowadzać będą leka-
rze onkolodzy. Akcja odbędzie się 13 października w przychodni przy ul. Piłsud-
skiego, w godz. 8.00-13.00. Różowa Sobota organizowana jest pod patronatem
burmistrz Brzeszcz Teresy Jankowskiej i poseł Beaty Szydło.

W spotkaniu zorganizowanym przez mieszkańcówW spotkaniu zorganizowanym przez mieszkańcówW spotkaniu zorganizowanym przez mieszkańcówW spotkaniu zorganizowanym przez mieszkańcówW spotkaniu zorganizowanym przez mieszkańców
drogi dojadowej do ul. Nosala nie uczestniczylidrogi dojadowej do ul. Nosala nie uczestniczylidrogi dojadowej do ul. Nosala nie uczestniczylidrogi dojadowej do ul. Nosala nie uczestniczylidrogi dojadowej do ul. Nosala nie uczestniczyli
Lech i Janusz Paszko.Lech i Janusz Paszko.Lech i Janusz Paszko.Lech i Janusz Paszko.Lech i Janusz Paszko.

Jak Horeszko z Soplicą

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Ośrodek Kultury zaprasza kobiety na warsztaty:
•10-11 listopada - WenDO
WenDo jest metodą budowania pewności siebie połączoną z metodą sa-
moobrony. Skrót pochodzi od dwóch wyrazów „women” (ang. kobiety)
i „do” (jap. droga), co oznacza Drogę Kobiet. Warsztat opiera się na spe-
cjalnie dobranych sposobach uczących, jak bronić się przed atakiem psy-
chicznym i fizycznym, a przede wszystkim o tym, jak do niego nie dopuścić.
Wymagania: miękkie obuwie, niekrępujące ubranie, woda, karimata.
•24-25 listopada - 5 Rytuałów - Źródło Wiecznej Młodości - Elementy
Hatha Jogi - prowadzi trenerka Maria Mierzyńska
Krótkie ćwiczenia - 5 rytuałów - są szansą do uzyskania przyrostu sił,
żywotności i wytrwałości w naszym życiu. Uaktywnią drzemiącą w nas
energię, powodując korzystne zmiany w samopoczuciu, zdrowiu, wyglą-
dzie, a przede wszystkim w życiu psychicznym.
Wymagania: luźny i wygodny strój, mata, im więcej mamy lat, tym lepiej.
Zapisy: sekretariat  OK.
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Kryminały

Zdarzenia
Podczas marcowego zebrania Samorzą-

du Osiedlowego nr 6, wśród proponowanych
przez mieszkańców os. Paderewskiego wnio-
sków do realizacji pojawił się zapis dotyczą-
cy rozwiązania bezpieczeństwa i dostępu
służb ratunkowych do klatek schodowych
w najstarszej części tego osiedla. Jak dotąd
nic w sprawie nie drgnęło. Za rok, jak tak
dalej pójdzie, temat znów pewnie powróci.

Problem dojazdu służb ratunkowych do
klatek schodowych tak naprawdę ujawnił się,
kiedy w styczniu 2005 r. w bloku 6 na os. Pa-
derewskiego paliło się mieszkanie na trzecim
piętrze. Strażakom, którzy walczyli z żywiołem
przeszkadzały zaparkowane wzdłuż dróg do-
jazdowych samochody.

Na os. Paderewskiego obowiązuje tzw. stre-
fa zamieszkania. W takiej strefie pojazdy mogą
parkować tylko w miejscach wyznaczonych, tzn.
tam, gdzie postawiony jest znak pionowy „P”.

- Parkingi przed blokami 1-7 nie mają sta-
tusu parkingów tylko tzw. placów manewro-
wych, czyli samochód może wjechać, zawrócić
i wyjechać - wyjaśnia komendant Straży Miej-
skiej Krzysztof Tokarz. - Parkowanie pojazdów
na drogach dojazdowych do placów manew-
rowych oraz na chodnikach wewnątrz placu
jest zabronione. Drogi dojazdowe powinny być
drożne, a samochody, jeśli już są zaparkowa-
ne, nie mogą blokować przedłużenia chodni-
ka do dalej usytuowanych klatek. Właściciele
pojazdów muszą się liczyć nawet z tym, że ich
pojazdy w chwili wystąpienia sytuacji kryzyso-
wej mogą być staranowane. Wtedy mienie ru-
chome ma mniejszą wartość niż życie ludzkie.

Komendant Tokarz mówi, że gdyby przed
blokami 1-7 miała powstać droga pożarowa z
prawdziwego zdarzenia, wymagałoby to prze-
budowy terenów zielonych oraz istniejących
chodników. Można jednak problemowi zara-
dzić wprowadzając w newralgicznych miejscach
oznakowanie pionowe z wytyczonym odcinkiem
i napisem „Droga pożarowa. Nie zastawiać wjaz-
du” oraz poziome - namalowaną białą linię pod
kątem, wyłączającą ruch.

- Nie traktujmy tego znaku w kategoriach drogi
pożarowej, ale jako umożliwienie dojazdu do
dalszej części budynku - mówi komendant To-
karz. - Chodniki przed blokami, szerokie na 1,5-2
m są za wąskie dla budowy drogi pożarowej, ale
wystarczające, jeśli nie będą przyblokowane, na
dojazd strażackiego sprzętu ciężkiego. On jest na
tyle mobilny, że pokona i chodniki, i krawężniki.

Kto ma zadbać o wytyczenie bezpiecznego
przejazdu do kolejnych klatek w bloku? Jeśli
teren jest prywatny, czyli wspólnoty, zarządca
wspólnoty, w imieniu jej zarządu, powinien wy-
stąpić do burmistrza Brzeszcz o oznakowanie
dojazdu. Koszty montażu tablic poniesie wspól-
nota. W przypadku, gdy działka jest gminna,
znak postawi gmina na swój koszt.

Ewa Pawlusiak

Dojazd musi być
29 sierpnia o godz. 16.20 w Jawiszowicach na

os. Paderewskiego złodziej wykorzystując nieobec-
ność właściciela mieszkania wyłamał drzwi wejścio-
we i skradł wyroby ze złota, 5 srebrnych monet z
wizerunkiem papieża oraz portfel koloru czarnego
ze skóry z pieniędzmi. Poszkodowany Jan K. osza-
cował straty na 3 tys. zł.

                                 ***
4 września o godz. 12.20 w Jawiszowicach na

os. Paderewskiego nieznany sprawca po wyważe-
niu zamka w drzwiach mieszkania w bloku nr 13
skradł srebrną i złotą biżuterię. Właścicielka Boże-
na K. straciła 2,4 tys. zł.

                                 ***
5 września o godz. 13.45 w Brzeszczach na ul.

Kościuszki policjanci zatrzymali 41-letniego Jacka
W., mieszkańca Brzeszcz, który kierując samocho-
dem marki Renault Master w stanie nietrzeźwości
(3,33 prom.) doprowadził do kolizji drogowej.

                                 ***
5 września około godz. 18.30 w mieszkaniu

przy ul. Mickiewicza w Brzeszczach doszło do za-
bójstwa 71-letniego mężczyzny Władysława U. Pod-
czas kłótni 23-letnia mieszkanka Brzeszcz Kinga R.
śmiertelnie ugodziła go nożem w klatkę piersiową.
Trzy dni później Sąd Rejonowy w Oświęcimiu wo-
bec podejrzanej o dokonanie zabójstwa kobiety
zastosował środek zapobiegawczy w postaci tym-
czasowego aresztowania.

                                 ***
9 września o godz. 2.00 w Jawiszowicach poli-

cjanci KP Brzeszcze zatrzymali 18-letniego miesz-
kańca Jawiszowic Pawła D. podejrzanego o krót-
kotrwałe użycie wozu strażackiego Fiat Dukato,
należącego do jawiszowickich strażaków. Młody
człowiek porzucił auto strażackie w Pisarzowicach.
Straty wyniosą 5 tys. zł. na szkodę UG Brzeszcze.
Młody jawiszowianinowi grozi kara pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

                                 ***
7 września o godz. 17.00 w Brzeszczach na par-

kingu przy ul. Przemysłowej nieznany sprawca wła-
mał się do pojazdu Renault Master. Z wnętrza skradł
radio samochodowe marki Blaupunkt, dowód reje-
stracyjny i ubezpieczenie samochodu. Straty w wy-
sokości 100 zł poniósł brzeszczanin Mirosław G.

                                 ***
9 września o godz. 7.15 w Brzeszczach na ul.

Kościuszki policjanci KPP Oświęcim zatrzymali 40-
letniego brzeszczanina Zbigniewa K., który kiero-
wał rowerem w stanie nietrzeźwości (1,84. prom.).
Cztery dni później po pijaku na rowerze jechał 59-
letni Bogdan P. W ręce brzeszczańskich policjan-
tów wpadł na ul. Ofiar Oświęcimia. Badanie wyka-
zało 1,07 prom. alkoholu w wydychanym powietrzu.

                                 ***
23 września o godz. 19.00 w Skidziniu złodziej

przez uchylone okno wkradł się do budynku miesz-
kalnego przy ul. Oświęcimskiej. Skradł pieniądze i
4 telefony  komórkowe. Poszkodowana Barbara K.
oszacowała straty na 6 tys. zł.                                   EP

Z 7 na 8 września poziom wody w Wiśle
podniósł się o 1,5 metra i osiągnął 7 m 46 cm.
Dokładnie tyle samo, ile podczas powodzi
dziesięć lat temu. W gminie Brzeszcze ogło-
szono alarm przeciwpowodziowy.

Przy Wiśle najbardziej zagrożony był 300-
metrowy odcinek na Trzcińcu i fragment wału
na Janowcu w Jawiszowicach. Na Trzcińcu z 7
na 8 września w ciągu 12 godzin poziom w
Wiśle podniósł się o 1,5 metra i woda przele-
wała się przez koronę wału. Do walki z żywio-
łem przystąpili strażacy wszystkich gminnych jed-
nostek straży pożarnej. 50 tonami piasku
załadowali 1500 worków, które użyli do pod-
niesienia korony wału o 40 centymetrów. Na
Janowcu woda przesiąkała przez stopę wału,
bo prawdopodobnie gryzonie spowodowały
jej rozpulchnienie. Tam również workami, za-
równo od strony zewnętrznej, jak i wewnętrz-
nej zabezpieczano koryto rzeki.

Niebezpiecznie było też w Zasolu, gdzie wy-

soki stan wody spowodował przekroczenie po-
ziomu wody na Młynówce.

- Na Sole powyżej mostu w Bielanach zerwa-
ny został tzw. liaz blokujący ilość wody wpływa-
jącej do koryta Młynówki. Powodowało to za-
grożenie dla domostw w Bielanach i Zasolu -
mówi Krzysztof Tokarz, szef Gminnego Zespołu
Reagowania Kryzysowego. - Strażacy z Zasola
zbudowali platformę na przepuście obok zerwa-
nego liazu, która ograniczała ilość przepływają-
cej wody w kierunku Zasola i Bielan. W Sole na
sekundę przepływało wtedy 350 m sześciennych
wody, podczas gdy w normalnych warunkach
płynie tylko 40-60.

W związku z obfitymi opadami deszczu i zły-
mi prognozami hydrologicznymi dla naszego te-
renu burmistrz Brzeszcz 7 września powołał do
działania Gminny Zespół Reagowania Kryzyso-
wego. 12 września alarm przeciwpowodziowy
został odwołany, a 14. - po obniżeniu poziomu
wody poniżej stanu alarmowego - odwołano
również pogotowie przeciwpowodziowe. Mo-
nitorowaniem wału zajęła się Straż Miejska. Ak-
cja, nie licząc pracy strażaków, kosztowała gmi-
nę 8,7 tys. zł.                                                        EP

O krok od powodzi
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Budynek Wiejskiego Ośrodka Zdrowia
w Zasolu jest do wynajęcia. Burmistrz
Brzeszcz na przełomie września
i października ogłosi konkurs, który
ma wyłonić nowy podmiot w miejsce
działającego w tym lokalu NZOZ
„Vita”.

Podczas sierpniowej sesji Rada Miejska jed-
nogłośnie wyraziła swoje poparcie wobec wnio-
sku burmistrza w sprawie ogłoszenia oferty pra-
cy dla podmiotów medycznych w Wiejskim
Ośrodku Zdrowia w Zasolu.

Wniosek i decyzja radnych podyktowane były
listem, jaki dyrektor NZOZ Marek Szczepanek wy-
stosował do burmistrza Brzeszcz 31 lipca br., pro-
sząc o zmianę warunków najmu i dzierżawy po-
mieszczeń Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w
Zasolu, którego gmina jest właścicielem. Dyrek-
tor z uwagi na trudności związane z utrzyma-
niem opieki zdrowotnej w Zasolu sugeruje li-
kwidację ośrodka, a w zamian wydłużenie godzin
przyjmowania pacjentów w poradni przy ul.
Nosala do godz. 16.30, a nawet 17.00. Propo-
nuje też, by w budynku w Zasolu gmina utwo-
rzyła oddział opieki dziennej dla starszych miesz-
kańców gminy.

Oficjalne stanowisko NZOZ „Vita” w sprawie
ośrodka w Zasolu nie było nowością dla zaso-

lan. Od dawna wiedzieli, że „Vita” powoli wyco-
fuje się z utrzymania opieki zdrowotnej w ich
miejscowości.

- Zapoznałam się z treścią pisma NZOZ „Vita”
- mówi radna z Zasola Anna Rusin. - W tej spra-
wie odbyło się posiedzenie Rady Sołeckiej, w
którym wzięły udział również zarządy działają-
cych na terenie sołectwa organizacji. Wspólnie
wypracowano stanowisko w tej sprawie. Utrzy-
manie poradni w Zasolu jest obowiązkiem dy-

rektora „Vity”, wynikającym z zawartej z gminą
umowy. W przeciwnym razie należy rozwiązać
umowę i znaleźć konkurencyjną firmę na świad-
czenie opieki zdrowotnej w Zasolu, a później
zrobić to samo, przynajmniej w przypadku jed-
nej brzeszczańskiej poradni - tak uważają miesz-
kańcy wsi. Rada Sołecka wnioskuje również o to,
by nowy podmiot korzystał z takich samych ulg
jak NZOZ „Vita”, m.in. umorzenia podatku przez

Nowy NZOZ
w Zasolu?

okres dwóch lat. Chce też, by gmina inwestowa-
ła w budowę podjazdów dla niepełnosprawnych.
Wniosek w tej sprawie złożyłam na sierpniowej
sesji Rady Miejskiej.

Początkiem sierpnia pisma w sprawie dal-
szego funkcjonowania Wiejskiego Zdrowia w
Zasolu do wszystkich radnych gminy Brzeszcze
skierowała Rada Sołecka Zasola, prosząc o in-
terwencję w tej sprawie. W piśmie czytamy m.in.:
„Na dzień 1 sierpnia 2007 r., sytuacja pozosta-
je bez zmian, Ośrodek Zdrowia jest zamknięty.
Rada Sołecka w Zasolu dwukrotnie zapraszała
dyr. Szczepanka na zebranie sołeckie, jednak
pan dyrektor nie przyjął zaproszenia. 19 lipca w
siedzibie NZOZ „Vita” Sp. z o.o. odbyło się spo-
tkanie dyrektora z sołtysem Zasola Zofią Wój-
cik; grono zostało zawężone, gdyż pozostałe
osoby działające w Radzie Sołeckiej zostały przez
dyrektora wyproszone. Szanowni Państwo, dal-
sze działanie ośrodka w Zasolu jest w waszych
rękach. Nie zapominajcie o tym, że budynki, w
których mieści się spółka NZOZ „Vita” są wła-
snością Gminy Brzeszcze. Bez tych lokali spółka
pozostaje „Spółką Widmo”. Zarząd spółki po-
winien liczyć się z Państwa opinią, ponieważ
pracuje na mieniu gminy (…) Uważamy, że to
Rada Gminy powinna stawiać warunki NZOZ
„Vita”, a nie odwrotnie”.

- Zdecydowaliśmy, że w pierwszej kolejno-
ści będziemy szukać podmiotu, który byłby za-
interesowany realizowaniem w Zasolu zadań z
zakresu opieki zdrowotnej - relacjonowała
podczas sesji Rady Miejskiej burmistrz, Teresa
Jankowska. - Jeżeli ktoś taki się znajdzie, to
dobrze, spróbujemy również znaleźć narzędzia,
którymi dysponuje burmistrz, żeby pomóc ta-
kiemu podmiotowi. Musimy jednak wziąć pod
uwagę, co zrobimy, gdy nie uda się znaleźć
nikogo zainteresowanego Wiejskim Ośrod-
kiem Zdrowia. Uważam, że wtedy powinniśmy
faktycznie, jak sugeruje dyrektor Szczepanek,
utworzyć w tym miejscu oddział opieki dzien-
nej dla osób starszych. W tej kwestii mamy, jak
na razie, negatywną ocenę zebrania sołeckie-
go. Odważę się jednak powiedzieć, że jest to
nieludzki wniosek, bo społeczeństwo się sta-
rzeje i w gminie jest coraz większa potrzeba,
by taki odział powstał. Mamy przygotowane
wstępne dane dotyczące inwestycji, nakładów,
ilości pracowników. Na dzień dzisiejszy mamy
już 20 osób chętnych, jako podopiecznych.
Zdajemy sobie sprawę, iż mieszkańcy Zasola są
przyzwyczajeni do tego obiektu, brali czynny
udział w jego budowie, są przywiązani do pew-
nych tradycji. Zmieniają się jednak ustroje, prze-
pisy, warunki finansowe i nie jesteśmy w sta-
nie zrealizować wszystkich wniosków
mieszkańców. Gdyby nie udało się nam zna-
leźć podmiotu medycznego, a udało zorgani-
zować dom opieki dziennej, to mamy od dy-
rektora Szczepanka deklarację, że mógłby w
tym budynku przyjmować popołudniami lekarz
3 razy w tygodniu.

Ewa Pawlusiak

W tym roku w corocznej, ogólnoświato-
wej akcji  „Sprzątanie świata” dzieci i mło-
dzież ze wszystkich szkół z terenu gminy
Brzeszcze uczestniczyły wspólnie ze swoimi
rówieśnikami z gminy Miedźna.

Uczniowie od samego ranka 25 września
zbierali śmieci wokół prawego i lewego brze-
gu Wisły na całym jej odcinku płynącym przez
gminy Brzeszcze i Miedźna. W sumie zapełnili
odpadami 207 worków o pojemności 80 li-
trów, które trafiły na składowisko Agencji Ko-
munalnej w Brzeszczach.

Po zakończeniu akcji wszyscy jej uczestnicy
spotkali się na polanie przy moście drewnianym
na granicy Brzeszcz i Woli. Tam uczniowie i ich
opiekunowie odebrali podziękowania i dyplomy
za udział w akcji oraz mogli posilić się ciepłym
posiłkiem przygotowanym przez wolontariuszy z
Powiatowego Zespołu nr 7 Szkół Agrotechnicz-
nych i Zawodowych w Jawiszowicach.

- Nasza współpraca z gminą Miedźna będzie
kontynuowana przy kolejnych akcjach ekologicz-

Sprzątali
brzegi Wisły

nych - zapewnia Jadwiga Zając, prezes Stowarzy-
szenia Ekologicznego „Bios”, głównego orga-
nizatora akcji. -  Dziękuję wszystkim instytucjom
zaangażowanym w organizację akcji „Sprząta-
nie świata”: burmistrz Brzeszcz Teresie Jankow-

skiej, wójtowi gminy Miedźna Bogdanowi Tara-
nowskiemu, prezesowi Agencji Komunalnej
Mirosławowi Gibasowi, dyrektorowi Ośrodka
Kultury w Brzeszczach Małgorzacie Wójcik oraz
dyrektorowi Powiatowego Zespołu nr 7 Szkół
Agrotechnicznych i Zawodowych w Jawiszowi-
cach Grażynie Gawłowskiej. A przede wszystkim
dziękuję dzieciom i młodzieży z gmin Brzeszcze i
Miedźna za zapał, z jakim co roku przystępują
do sprzątania naszych najbliższych okolic.

jack

Komunikaty o podobnej treści zasolanieKomunikaty o podobnej treści zasolanieKomunikaty o podobnej treści zasolanieKomunikaty o podobnej treści zasolanieKomunikaty o podobnej treści zasolanie
czytali często.czytali często.czytali często.czytali często.czytali często.
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jedna gwiazda polskiej sceny niezależnej. Muzyki można było też po-
słuchać ze sceny sound systemowej, na której rządził DJ Feel-x. Ze swo-
im widowiskowym pokazem wystąpił po raz kolejny Teatr Ognia Hogu-
era.

Pod względem artystycznym i organizacyjnym była to najlepsza z
dotychczasowych edycji festiwalu. Zarówno w ocenie wypowiadającej
się na forach internetowych publiczności, jak i samych organizatorów.
Zadbali oni by nie popełnić błędów z ubiegłego roku. Zespoły zagrały
na większej i lepiej nagłośnionej scenie. Nie było długich przerw po-
między występami kolejnych zespołów, dzięki czemu festiwal zakoń-
czył się zgodnie z planem o godzinie 1.30. Bilety sprzedawano w dwóch
kasach, co pozwoliło uniknąć długich kolejek. Obyło się też bez chuli-
gańskich wybryków, a jedyne zakłócenie porządku publicznego miało
miejsce poza terenem festiwalu.

Organizatorzy nie zamierzają spoczywać na laurach i już planują
kolejną - czwartą edycję. Jeśli uda się spełnić marzenia, to kolejny Rock
Reggae Festival będzie jeszcze ciekawszy.

Warto też dodać, że festiwal był częścią projektu „Tam samo, ale
nie To samo”, dofinansowanego ze Wspólnoty Europejskiej w ramach
programu „Młodzież w działaniu”. Na realizację projektu Ośrodek Kul-
tury w Brzeszczach pozyskał 6 tys. euro.

Jacek Bielenin

(ciąg dalszy ze str. 1)

Orange the Juice - gwiazda przeglądu
RRF Support.

Zwycięzcą przeglądu RRF Support
został zespół Pajujo.

Robert Brylewski - Brygada Kryzys

Konopians

Akurat

East West Rockers

Galeria Rock Reggae Festival 2007
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Farben Lehre Vavamuffin

Teatr Ognia Hoguera Padający deszcz nie przeszkadzał publiczności w znakomitej zabawie.

fot. Barbara Kuśnierz

Galeria Rock Reggae Festival 2007
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Repertuar

•28.09.2007
godz. 18.30 KATYŃ (Polska, 13)
•29-30.09.2007
godz. 18.00 ZAKOCHANA JANE (USA, 15)
godz. 20.00 WIEM KTO MNIE ZABIŁ (USA, 15)
•01.10.2007 nieczynne
•02-04.10.2007
godz.18.00 WIEM KTO MNIE ZABIŁ
godz. 20.00 ZAKOCHANA JANE
•05-07.10.2007
godz. 18.00 ŻYCIE OD KUCHNI (USA, 15)
godz. 20.00 ULTIMATUM BOURNE’A (USA, 15)
•08.10.2007 nieczynne
•09-11.10.2007
godz. 18.00 ULTIMATUM BOURNE’A
godz. 20.00 ŻYCIE OD KUCHNI
•12-14.10.2007
godz. 18.00 KATYŃ
godz. 20.00 KATYŃ
•15.10.2007 nieczynne
•16-18.10.2007
godz. 18.00 KATYŃ
godz. 20.00 KATYŃ
•19.10.2007
AKADEMIA FILMU FRANCUSKIEGO
fragment dramatu Moliera w wykonaniu aktorów
Teatru Śląskiego
ZAKOCHANY MOLIER
NORMANDIA - Śladami Moneta
Normandia Smaku
NICZEGO NIE ŻAŁUJĘ - EDITH PIAF
•20-21.10.2007
godz. 18.00 KATYŃ
godz. 20.00 KATYŃ
•22.10.2007 nieczynne
•23-25.10.2007
godz. 18.00 KATYŃ
godz. 20.00 KATYŃ
•26.10.2007
godz. 18.00 WOJOWNICZE ŻÓŁWIE NINJA (USA, 10)
godz. 20.00 WPADKA (USA, 15)
•27.10.2006
Koncert kwartetu Jana Ptaszyna Wróblewskiego
•28.10.2007
godz. 18.00 WOJOWNICZE ŻÓŁWIE NINJA
godz. 20.00 WPADKA (USA, 15)
•29.10.2007 nieczynne
•30.10.2007
godz.18.00 WOJOWNICZE ŻÓŁWIE NINJA
godz. 20.00 WPADKA (USA, 15)
•31.10.2007
godz. 17.30 WOJOWNICZE ŻÓŁWIE NINJA
HALLOWEEN: godz. 19.00 GŁOSY 2, godz. 21.00
KLĄTWA 2
PROPOZYCJE
Zapraszamy szkoły, zakłady pracy na seanse zor-
ganizowane filmu KATYŃ.
Rezerwacja telefoniczna (32) 21-11-490, 21-11-
391.

- Parafiada zapisała się w pamięci
ludzi i powoli staje się już zwyczajem, i
bardzo z tego się cieszymy. Bo jednym z
celów tego festynu jest umacnianie lo-
kalnej wspólnoty, wspólne świętowanie,
które następuje tuż po odpuście Matki
Bożej Bolesnej. Ale w tym dniu bawiąc
się, pragniemy również pomóc tym, któ-
rzy tej pomocy potrzebują. I od trzech
lat nam się to udaje - mówi ks. Czesław
Chrząszcz, wikary z parafii Matki Bożej
Bolesnej w Jawiszowicach-Osiedlu.

Parafiada ruszyła 16 września, punk-
tualnie o drugiej po południu i z każdą
godziną na boisku jawiszowickiego LKS-u
robiło się tłoczniej. Przyszło tyle ludzi, że
zabrakło losów, z których każdy wygrywał,
a było ich aż 1200. W dodatku każdy brał
udział w losowaniu nagród głównych.

Przed czasem sprzedano wszystkie ciasta,
a rodzice uczniów Gimnazjum nr 2 upie-
kli aż 70 placków. Raczyć się można było
pyszną grochówką, kiełbaskami z grilla,
kawą, herbatą. Wszystko poszło jak świe-
że bułeczki. A działo się to z myślą o czte-
roletniej Sabince z Ćwiklic chorej na chłon-
niaka lewego policzka, u której konieczne
jest przeprowadzenie kilku operacji oraz
o dwóch osobach z naszego terenu,
które czeka kosztowna terapia. Ze sprze-
daży  smakołyków i losów uzbierało się
aż 9700 zł.

- Nie byłoby możliwe zorganizowanie
tej imprezy, gdyby nie zjednoczenie wysił-
ku bardzo wielu środowisk, wielu ludzi,
trudno wymienić wszystkich. Gdyby je zli-
czyć, byłoby ich pewnie nawet kilkaset -
dodaje ks. Czesław Chrząszcz. - Mówię tu
o grupach parafialnych, całej społeczno-
ści Gimnazjum nr 2 wraz z rodzicami, pra-
cownikach Ośrodka Kultury, „Społem” PSS
„Górnik” Brzeszcze, która rozstawiła swoje
stoiska, częstowała smakołykami i ufun-

dowała nagrody, firmie „Rymkas”, Ochotniczej
Straży Pożarnej i Ludowym Klubie Sportowym z
Jawiszowic, ogrodnikach z Pisarzowic, Oświęci-
mia, Miedźnej i wielu osobach, które wsparły
nas pracą, finansowo i rzeczowo. Jesteśmy
otwarci na pomoc wszystkich, zwłaszcza tych,
którzy są w zasięgu naszych rąk, tych którzy ze-
chcą nam pomóc, bo w przyszłym roku ruszy
kolejna parafiada.

Podczas parafiady dużo się działo. Szerszej
publiczności mogły pokazać się różne grupy
działające na naszym terenie, muzyczne i tanecz-
ne zespoły młodzieżowe i dziecięce. Występ dały
„Szalone małolaty” i „Iskierki” z Ośrodka Kul-
tury, Oaza Dzieci Bożych oraz grupa taneczna ze
świetlicy na os. Paderewskiego. Speleoklub
Brzeszcze zorganizował dla dzieci zjazdy na li-
nie, pokaz Oyama Karate zaprezentowała gru-
pa Rafała Czopka, dla wszystkich zagrała kopal-
niana orkiestra dęta, a w meczu piłki nożnej
ojcowie duchowni pokonali ojców rodzin.

Emocje sięgały zenitu również podczas lo-
sowania 20 specjalnych nagród. Do szczęśliw-
ców trafiły trzy rowery górskie, z których dwa
ufundowali księża z parafii MBB, a jeden „Spo-

łem” PSS „Górnik” Brzeszcze.
Wśród nagród były też ze-
stawy narzędzi, usługa fry-
zjerska, karnety na basen,
siłownię i do groty solnej, ze-
garek, cyprysy i magnolie.
Nagrodą miała być jeszcze
żywa, mała koza.

- Już sobie wyobrażali-
śmy wprowadzenie takiej
kozy na scenę. Na pewno
zrobiłaby furorę, byłaby
swoistą gwiazdą - uśmiecha
się ks. Czesław. - Wiedzieli-
śmy już nawet gdzie się o

nią starać. Ale ktoś nas ostrzegł, że może być
to odebrane jako uwłaczanie godności osobi-
stej tego zwierzęcia i zrezygnowaliśmy. Kupili-
śmy więc litrowe pudełko mleka „od kozy” i
dużego pluszaka, i nadaliśmy mu imię Koza.

Wieczorem zagrała jeszcze muzykę coun-
try „Grupa Furmana” z Bielska-Białej, a kiedy
rozbrzmiała „Barka”, wszyscy powoli zaczęli za-
palać świece, bo nastała pora Apelu Jasnogór-
skiego - czas modlitwy, prośby i nadziei. Para-
fiadzie przyświecało hasło „Światełko Ży-
czliwości”.

- Opracowaliśmy projekt pod tym samym
tytułem, który przygotowuje naszych uczniów
do niesienia pomocy potrzebującym. Realizu-
jemy go w ramach ogłoszonego przez Mało-
polskie Kuratorium Oświaty projektu pod
nazwą „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”. Ta
parafiada jest jednym z przedsięwzięć realizo-
wanych w ramach projektu - dodaje Krystyna
Cieplińska, dyrektor Gimnazjum nr 2 w Brzesz-
czach, które jest drugim ważnym obok parafii
MBB organizatorem parafiady.

Ewa Pawlusiak

Parafiada
życzliwości
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Kalendarium
przedsięwzięć
w październiku

Programy
Domów Ludowych
i świetlic OK

Bór
10.10 Pokaz kulinarny - prowadzi Małgorzata
Małkus z Ośrodka Doradztwa Rolniczego (15.00).
17.10 „Spotkanie z książką” - z udziałem
przedszkolaków z Boru (11.30).
25.10 „Spotkanie kobiet” (17.00).
Szczegóły dotyczące zajęć „Zielonego Teatrzy-
ku” i kółka plastycznego na plakatach i w DL.
Klub Emerytów i Seniorów zaprasza w trzeci
czwartek miesiąca o godz. 17.00.
Koło Gospodyń Wiejskich zaprasza w drugi
czwartek miesiąca o godz. 17.00.

os. Paderewskiego
09.10 Praca z masą solną.
11.10 Biblioteczne spotkania z literaturą - spo-
tkanie z cyklu „Baśnie na cztery pory roku”.
12.10 Wyjazd do Teatru Polskiego w Bielsku-
Białej.
16.10 Grupa teatralno-taneczna rozpoczyna pró-
by przedstawienia pt. „Co nam dasz Mikołaju”.
18.10 Warsztaty ceramiczne dla pań.
19.10 „Twoje życie w twoich rękach” - spo-
tkanie z przedstawicielkami Stowarzyszenia
Amazonek w Brzeszczach.
23.10 „Z Julkiem i Julką poznajemy świat” -
biblioteczne spotkania z literaturą dla maluchów.

Przecieszyn
02.10 „Obraz z motywem paproci”.
16.10 Ozdobne broszki i spinki.
Galeria młodych „Kaktus”
13.10 DKF - „Jasminum”.
27.10 Ognisko.
Huragan Babski zaprasza w czwartki
o godz. 17.00
05.10 „Z angielskim na ty”.
12.10 Wycieczka rowerowa.
19.10 „Ćwiczyć każdy może”.
26.10 Wycieczka w góry.
Biesiada ziemniaczana. Szczegóły na plakatach.
Zespół „Przecieszynianki” zaprasza we wtor-
ki o godz. 18.00.
Biblioteka zaprasza: poniedziałek (14.00-
20.00), wtorek (17.00-20.00), środa (14.00-
20.00), piątek (14.00-16.00).

os. Szymanowskiego
03.10 „Przeplatane zakładki do książek” -
zajęcia plastyczne.
06.10 Turniej piłki siatkowej w hali sportowej.
10.10 „Origami przestrzenne z koła” - zajęcia
plastyczne.
11.10 Wycieczka do Warszawy.
17.10 „Jesień na szkle malowana” - zajęcia
plastyczne.
20.10 „Świat w jesiennej szacie” - wyciecz-
ka piesza do lasu.
24.10 Bawimy się masą solną.

29.10 „Literatura mojego dzieciństwa” - zajęcia
biblioteczne dla dzieci.
30.10 Spotkanie z dzielnicowym - pogadanka
dla młodzieży.
31.10 „Jesienna wydzieranka” - zajęcia plastyczne.
Kółko teatralne zaprasza w czwartki o godz. 17.30.
Spotkania Klubu Seniora w środy w godz. 14.00-16.00.

Jawiszowice
06.10 Udział dzieci w święcie latawca.
10.10 „Złota jesień” - dekorujemy okna (14.00).
12.10 Wyjazd do Teatru Polskiego w Bielsku-
Białej.
24.10 „Strzygi, diabły, strachy” - wykonujemy prace
na Halloween - zajęcia w kółku plastycznym (14.00).
31.10 Pokaz kulinarny.
W każdy piątek zapraszamy na spotkania kółka
tanecznego i teatralnego.
Dwa razy w miesiącu zapraszamy na zajęcia w
kółku plastycznym.

Skidziń
03.10 Zajęcia plastyczne dla dzieci (15.30).
09.10 Spotkanie biblioteczne dla uczniów kl. II i
III z SP Skidziń w DL Wilczkowie.
17. 10 „Profilaktyka - najlepsza taktyka” - spotkanie z
przedstawicielkami Stowarzyszenia Amazonek (18.00).
19.10 „Świat zwierząt w literaturze” – II konkurs
recytatorski dla uczniów szkoły podstawowej i
gimnazjum (16.00). Szczegóły na plakatach.
24 i 31.10 Próby teatrzyku dziecięcego (15.30).
31.10 „Artysta i jego czasy”: Rok Wyspiańskie-
go - wystawa tematyczna.
Wtorki i czwartki - serdecznie zapraszamy
wszystkie panie na aerobic (18.30).
Od 10.10 do 17.10 biblioteka nieczynna. Dom Ludowy
w tych dniach czynny będzie w godz. 15.30-19.30.

Wilczkowice
09.10 „Spotkanie z Astrid Lindgren” - na spo-
tkanie biblioteczne zapraszamy uczniów klas II i
III z SP Skidziń (10.00).
19.10 „Świat zwierząt w literaturze” - II Konkurs
Recytatorski; wyjście do DL w Skidziniu (16.00).
We wtorki zapraszamy na zajęcia plastyczne (16.00).
W poniedziałki i środy zapraszamy na aerobik
(18.30-19.30).

Zasole
5.10 Ognisko i pieczone ziemniaki.
11.10 Wyjazd na basen „Pod Platanem”.
12.10 Przetwory na zimę - zajęcia kulinarne
25.10 Pokaz naczyń Tupperware.
26.10 Spotkanie grupy teatralnej - rozpoczyna-
my przygotowania do Jasełek.
Zapraszamy na zajęcia aerobiku we wtorki i
czwartki.
Zapraszamy na kontynuację zajęć plastycznych
pod fachowym okiem p. Tadeusza Noworyty.

•01 października, godz. 17.00 (sala widowiskowa)
Pierwszy wykład w roku akademickim 2007/2008  - „Odpady i co
dalej? Współczesny problem ludzkiej egzystencji” wygłosi dr Iwo-
na Kuczyńska z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

•06 października, godz. 14.00 (park przy ul. Dworcowej)
Konkurs na latawiec organizowany przez Samorząd Osiedlowy
nr 1 i Ośrodek Kultury w Brzeszczach.

•06 października, godz. 15.00 (sala widowiskowa)
VI wręczenie certyfikatów dla stypendystów Lokalnego Fundu-
szu Stypendialnego przy Fundacji Pomocy Społecznej w Brzesz-
czach.

•08 października, godz. 17.00 (siedziba Stowarzyszenia na
rzecz Gminy Brzeszcze „Brzost”).
Spotkanie z  dr Jackiem Lachendro, autorem książki „Zburzyć i
zaorać...? Idea założenia Państwowego Muzeum Auschwitz-Bir-
kenau w świetle prasy polskiej w latach 1945-1948”.

•15 października, godz. 16.00 (sala widowiskowa)
Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

23 października, godz. 17.00 (sala nr 41)
Zapraszamy wszystkich działających wolontariuszy i tych, którzy
chcą do nas dołączyć.

•27 października, godz.18.00 (sala widowiskowa)
Koncert kwartetu Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Występ promu-
je album „Supercalifragilistic” zawierający kompozycje Ptaszyna
Wróblewskiego i standardy jazzowe m.in. „Szarą kolędę” K. Ko-
medy, „Doxy” S. Rollinsa w aranżacji Ptaszyna. Cena biletu 10 zł.

•UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

•DMUCHAWCE, LATAWCE, WIATR

•LOKALNY FUNDUSZ STYPENDIALNY

•SPOTKANIE Z DR JACKIEM LACHENDRO

•DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

•SPOTKANIE KLUBU WOLONTARIUSZA

•JAN PTASZYN WRÓBLEWSKI

•PROPOZYCJE KLUBU PIWNICA FREE CULTURE
Każdy poniedziałek - sekcja filozoficzna - godz. 17.00
Każdy wtorek - sekcja dyskusyjna w ramach projektu „TAM samo,
ale nie TO samo” - godz. 17.00
Każda środa - „Twórcownia” - godz. 17.00
Każdy czwartek - wieczorki filmowe - godz. 17.00
•PRACOWNIA CERAMICZNA zaprasza w październiku na zajęcia
w godzinach popołudniowych. Szczegóły na grafiku zamieszczo-
nym na tablicy przed pokojem nr 1.
•ZESPÓŁ TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO „SZALONE MAŁOLATY” -
zajęcia w poniedziałki w godz. 15.30-20.00, w soboty w godz.
9.00-13.30.
•DZIECIĘCY ZESPÓŁ REGIONALNY PIEŚNI I TAŃCA „ISKIERKI” -
zajęcia w środy w godzinach popołudniowych.
•OGNISKO MUZYCZNE „METRUM” KRZYSZTOFA GAWĘDY -
nauka gry na instrumentach oraz wokalu klasycznego i rozryw-
kowego. Informacja i zapisy w poniedziałki w godz. 15.00-18.00
lub telefonicznie 0 606 335 683; www.infofirma.pl/metrum
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26 września w Szkole Podsta-
wowej w Brzeszczach otwarto
uroczyście izbę regionalną. Jej po-
mysłodawczyniami i zarazem
twórczyniami były nauczycielki Jo-
lanta Górka i Dorota Rochowiak.

Według Jolanty Górki i Doroty
Rochowiak nauczanie o regionie nie
jest gromadzeniem pamiątek, ale
przede wszystkim poczuciem tożsa-
mości, pielęgnowaniem tradycji i
więzi ze środowiskiem. Te wartości
pragną przekazywać swoim uczniom

poprzez bezpośredni kontakt z prze-
szłością, a izba regionalna jest od-
powiednim do tego miejscem.

- Izba regionalna będzie służyć
całej społeczności uczniowskiej. W
niej nauczyciele będą mogli prowa-
dzić lekcje wychowawcze, języka pol-
skiego i historii - mówi Barbara Wło-
siak, dyrektor SP nr 2 w Brzeszczach.
- W przyszłości planujemy zapraszać
do niej na zajęcia dzieci z sąsiadują-
cych z naszą szkołą przedszkoli.

Oddanie do użytku izby regio-
nalnej zapoczątkowało przypadają-
ce na ten rok obchody 45-lecia dzia-
łania palcówki. Następne miesiące

przyniosą kolejne wydarzenia. Już w
październiku z okazji Święta Eduka-
cji społeczność uczniowska „dwój-
ki” zaprosi na specjalne spotkanie
emerytowanych pracowników szko-
ły. W listopadzie odbędzie się pre-
zentacja multimedialna dla rodziców
pt. „Brać uczniowska z Kopernika”,
w grudniu w ramach integracji eu-
ropejskiej obchodzone będzie „Świę-
to Łucji”, zaś w styczniu odbywać się
będą „Zabawy karnawałowe pod ha-
słem Kopernika”. Ostatnie spotka-
nie w ramach rocznicowych obcho-
dów odbędzie się w lutym i
poświęcone będzie osobie patrona
tej szkoły Mikołaja Kopernika.

Uroczystość, której jednym z
punktów była akademia pt. „Być
może gdzie indziej są ziemie piękniej-
sze...” uświetnili: burmistrz Brzeszcz
Teresa Jankowska, która wraz z dy-
rektorem szkoły Barbarą Włosiak prze-
cięła wstęgę, przewodnicząca Komi-
sji Edukacji, Kultury i Sportu Anna
Kasprzyk-Hałat, przedstawiciel Gmin-
nego Zarządu Edukacji Tomasz Le-
śniak, prezes Związku Nauczycielstwa
Polskiego Krystyna Wrona, pracow-
nik Państwowego Muzeum Au-
schwitz-Birkenau Jacek Lachendro,
dyrektor Ośrodka Kultury Małgorza-
ta Wójcik, prezes Stowarzyszenia na
rzecz Gminy Brzeszcze „Brzost” Bar-
bara Wąsik, dyrektor Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Jasienicy Ewa
Pyka, przedstawiciel Rady Rodziców
Aniela Ścieszka, opiekun Samorządu
Uczniowskiego SP nr 2 Agnie-szka
Jurzak i wicedyrektor Teresa Paszek.

                                              EP

Izba regionalna w „dwójce”
W tym roku tygrysek „Od-

ważniak” stał się sprzymierzeń-
cem akcji „Kacper - dziecko bez-
pieczne na drodze”, zorganiz-
owanej przez brzeszczańskich
strażników miejskich.

27 września, w ramach akcji
„Kacper, dziecko bezpieczne na
drodze”, sala widowiskowa brze-
szczańskiego Ośrodka Kultury, za-
pełniła się pierwszakami. Towarzy-
szyli im opiekunowie - pedagodzy.
Każdy uczeń otrzymał żółtą, odbla-
skową czapkę.

- Program realizowany przez
służby mundurowe to forma inte-
raktywnego widowiska dla dzieci,
które ma przybliżyć im zasady ru-
chu drogowego, nauczyć bez-
piecznego poruszania się po dro-

dze i oswoić z mundurem poli-
cjanta. Ważne, by dziecko, kiedy
potrzebuje pomocy, nie bało się
podejść do strażnika - mówi
Krzysztof Tokarz, komendant Stra-
ży Miejskiej w Brzeszczach. - Czap-
ki z daszkiem z materiału fluoro-
scencyjnego, którymi co roku
obdarowujemy dzieci sprawiają, że
dziecko widoczne jest z dużej od-
ległości. Ważne jest to zwłaszcza
w środowiskach wiejskich, gdzie
dzieci często jeszcze poruszają się
po poboczach dróg, niejednokrot-
nie niewłaściwą stroną.

Podczas imprezy pierwszaki
świetnie się bawiły, przy tym chło-
nąc wiedzę.

Z roześmianymi buziami, sla-
lomem mknęły na hulajnodze,
ucząc się pod okiem strażników
miejskich bezpiecznego zachowa-
nia na drodze. W formie zabawy
mundurowi przypomnieli dzie-
ciom również podstawowe nume-
ry alarmowe policji, straży miej-
skiej, pogotowia i straży pożarnej.
A potem zabrano się - kto szybciej
- do prawidłowego układania ze-
bry z pasów oraz malowania zna-

ków drogowych.
Wiele radości przy-
niosła zabawa w
„zielone, żółte, cze-
rwone”, mająca
utrwalić zasady ru-
chu na skrzyżowa-
niach z sygnalizacją
świetlną.
Całą imprezę uroz-
maicili aktorzy z
Teatru „Małgo” z
Częstochowy. W ich

repertuarze znalazła się m. in.: lek-
cja dykcji w szkole, w czasie której
przypomnieli małym widzom
łamańce polskiej mowy, jak np.
„stół z powyłamywanymi nogami”
czy „król Karol kupił królowej Ka-

rolinie korale koloru ko-
ralowego”. Ośmielone
przez aktorów pierwsza-
ki chętnie garnęły się do
wspólnej zabawy, która
dla nich była zarazem
nauką.
Komendant Krzysztof
Tokarz na spotkanie z
pierwszakami przyniósł
maskotkę - tygryska,
która towarzyszyć będzie

następnym akcjom „Kacper”.
Wcześniej do szkół skierował kon-
kurs, który miał pomóc w nadaniu
jej imienia. I pomógł, bo każda ze
szkół zgłosiła swoją propozycję. Po-
jawił się m.in.: Brzeszczuś, Manda-
cik, Beniamin, Cezar, Polduś, Straż-
nik, Lew Światełko. Siłą oklasków
nadano tygryskowi imię „Odważ-
niak”. Takiego „Odważniaka”, aby
przypominał uczniom o bezpiecz-
nym poruszaniu się po drodze,
podarował każdej klasie pierwszej
komendant Krzysztof Tokarz.

KŁ

Z Kacprem bezpieczniej
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Minęło pół wieku,
kiedy pierwszy raz prze-
kroczyli próg szkolny. Z
tej okazji ostatniego
sierpnia spotkali się w
swojej dawnej Szkole
Podstawowej nr 1. Było
to już drugie spotkanie
tych absolwentów. Dwa
lata temu wspólnie świętowali 45-lecie ukończenia podstawówki. Ich
inicjatorem był nieżyjący od kilku miesięcy Zbigniew Pasternak.

Na ostatnie spotkanie przybyła wychowawczyni klasy „b” pani Ma-
rianna Bialikiewicz oraz 24 absolwentów. W 1957 roku w dwóch pierw-
szych klasach było ich 83. Wspólne biesiadowanie po latach bardzo
przypadło wszystkim do gustu i mówią, że kolejny zjazd zorganizują
być może nawet bez okazji.                                                                        EP

Zjazd
po latach

Pierwszaki z Pierwszaki z Pierwszaki z Pierwszaki z Pierwszaki z „„„„„dwójki” ozdobiłydwójki” ozdobiłydwójki” ozdobiłydwójki” ozdobiłydwójki” ozdobiły
otwarcie izby regionalnej krótkimotwarcie izby regionalnej krótkimotwarcie izby regionalnej krótkimotwarcie izby regionalnej krótkimotwarcie izby regionalnej krótkim
występem.występem.występem.występem.występem.
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Jedyny Sensowny Wybór - ze-
spół rockowy z najdłuższym sta-
żem w gminie Brzeszcze w paź-
dzierniku wyda swoją pierwszą,
profesjonalną płytę.

Na krążku znajdzie się sześć w
większości nowych utworów. Na-
grań dokonano pod koniec sierp-
nia w studio im. Toma Waitsa w
Porażynie, należącym do wytwór-
ni Vintage Records.
To pierwsze profe-
sjonalne nagrania
Jedynego Sensow-
nego Wyboru. Pięć
lat temu muzycy
wydali tzw. „de-
mówkę”.

- Jesteśmy bar-
dzo zadowoleni z
przebiegu sesji na-
graniowej - mówi
Piotr Kruszyński,
gitarzysta i wokali-
sta Jedynego Sensownego Wybo-
ru. - W końcu odnaleźliśmy
brzmienie, które nam się podoba.
Nasza muzyka jest teraz ostrzejsza
i brudniejsza, ale jednocześnie
dojrzalsza.

Nagranie i wydanie płyty mu-
zycy sfinansowali własnym sump-
tem (pieniądze z honorariów kon-
certowych) oraz przy pomocy
przyjaciół. Część kosztów pokryło
Towarzystwo Wspierania Kultury
Alternatywnej i Inicjatyw Społecz-
nych „Kurnik” z Przecieszyna. Mu-
zyków wsparła też finansowo ich
przyjaciółka, była menadżerka ze-

społu Edyta Gajda, która obecnie
mieszka w Irlandii.

- Szeroka promocja płyty ruszy
końcem października, a na począt-
ku listopada zagramy w Brzesz-
czach promocyjny koncert - mówi
Marek Podleszański, basista ze-
społu. - Chcemy zainteresować
tym wydawnictwem Antyradio
oraz ważniejsze portale interneto-
we. Materiał będziemy też wysyłać

na duże przeglądy i konkursy fe-
stiwalowe. W realizacji jest rów-
nież teledysk, który powstaje dzięki
pomocy Lokalnego Informatora
Telewizyjnego „Obiektyw” oraz
Mirosława Boronia.

Za rok Jedyny Sensowny Wybór
będzie obchodził 10. urodziny. Z tej
okazji muzycy planują w gminie
huczne obchody, ale szczegółów
jeszcze nie zdradzają. Skład zespołu
od początku istnienia tworzą: Piotr
Kruszyński (gitara, śpiew), Marek
Podleszański (gitara basowa, śpiew)
oraz Krystian Borowczyk (perkusja).

JaBi

Muzyka będzie dojrzalsza
Końcem sierpnia na czterodniową wycieczkę do Lwowa udali się

emeryci i renciści z Koła na os. Paderewskiego.

Już w pierwszym dniu zwiedzili katedry: Świętego Jura, grekokatolicką,
ormiańską i łacińską. W drugim dniu wyruszyli poznawać zamki na trasie
tzw. „Złotej Podkowy”, czyli w Olesku, Podhorcach i Złoczowie. Kolejny
dzień pobytu we Lwowie też obfitował w przeżycia. Uczestnicy odwiedzili
Cmentarz Łyczakowski. W tym miejscu, które jest fragmentem historii na-
szego kraju, zatrzymuje się każdy, kto przyjedzie do Lwowa, a czuje się
Polakiem.  Odwiedzili też Cmentarz Obrońców Lwowa - autonomiczną część

Cmentarza Łyczakowskiego, który często nazywany jest Cmentarzem Orląt,
bo spośród pochowanych tam prawie 3 tys. żołnierzy, większość to młodzi
chłopcy, Orlęta Lwowskie. Emeryci dotarli również do jednego z trzech
zabytków klasy „0” we Lwowie - Kaplicy Boimów. Podziwiali Operę Lwowską,
muzeum - niegdyś dom, w którym mieszkała m.in. rodzina króla Jana III
Sobieskiego, pomnik naszego wieszcza Adama Mickiewicza i Kopiec Unii
Lubelskiej, skąd rozpościera się panorama na cały Lwów.

- Jesteśmy wdzięczni polskim rodzinom, które gościły nas w swoich
domach, a pani przewodnik Irenie Stolarczyk, mieszkance Lwowa, za bo-
gatą lekcję historii, za jej patriotyzm i recytowane wiersze, które u niejedne-
go z nas wyciskały łzy - mówi przewodniczący Koła Emerytów i Rencistów
Zbigniew Rodak.

W przyszłym roku emeryci z os. Paderewskiego znowu wybiorą się w
tamte strony. Tym razem pojadą do Rohatyn i Kamieńca Podolskiego, od-
wiedzą też Chocim, Buchacz, Stanisławów i Brzeżany. A póki co zapraszają na
spotkania do osiedlowej świetlicy w każdy czwartek o godz. 18.00.                        EP

Samorząd Osiedlowy nr 6 z os. Pa-
derewskiego dziękuje sponsorom na-
gród „Pikniku Rodzinnego” na pożegna-
nie wakacji. Darczyńcami byli: „Telemot”
- Ryszard Cetnarski, Zbigniew Rodak oraz
Andrzej Formas - radni z os. Paderew-
skiego, Bank Spółdzielczy, Agencja Miesz-
kaniowa „Adrem”, Agencja Mieszkanio-
wa „Silesia”, „Akuna” - Barbara i Wiesław
Hotloś, NSZZ „Solidarność” KWK „Brzesz-
cze-Silesia”, Związek Zawodowy „Kadra”
KWK „Brzeszcze-Silesia”, Związek Zawo-
dowy Górników w Polsce KWK „Brzesz-
cze-Silesia”, poseł Beata Szydło, Sklep
„Kordonek” - Monika i Artur Rydz, Sklep
„Gamax”, Salon Meblowy - Halina Krzy-
wolak, „Społem” PSS „Górnik” Brzeszcze,
GS „Samopomoc Chłopska” Brzeszcze,
Sklep Chemiczny „Adir”, Hurtownia Spo-

żywcza „Marbet”, F.H.U. „Unirem” - Ta-
deusz Kubieniec, Hurtownia „Vitamina”
Oświęcim, Hurtownia Nabiału „Andersen”
Oświęcim, „Euromar” Oświęcim, „Komis”
- Lucyna Gędek, Sklep Spożywczy - Anto-
nina i Aleksander Zontek, „Modniarstwo”
- Danuta Jochemko, Sklep Spożywczy -
Stanisław Kubiczek, Sklep Chemiczny -
Aleksandra Foks, Firma Handlowa „Tele-
mot Bis” - Władysław Baran, Hurtownia
Chemiczna „Viwa” -  Elżbieta i Andrzej
Wójcigowie, Warsztat Samochodowy
„Ares”, Urząd Gminy Brzeszcze, Salon Fry-
zjerski - Małgorzata Kryta, Komis Samo-
chodowy Wątor&Hałat, Firma Budowlana
„Perfekta” - Robert Siwiarski, Komisariat
Policji w Brzeszczach, Zakład Optyczny -
Renata i Grzegorz Grylewicz, SKOK „Piast”.

Zwiedzali Lwów

Na zakończenie lata - 1 wrze-
śnia - Zarząd Związku Zawodo-
wego „Kadra” KWK „Brzeszcze-
Silesia” Ruch I zorganizował przy
jawiszowickiej leśniczówce Pik-
nik Rodzinny.

Wszystkich małych i dużych
uczestników pikniku przywitał
przewodniczący Związku Bogusław
Studencki. Zarówno na jednych i
drugich czekało moc atrakcji. Naj-
młodsi do woli korzystali z Euro-
bangy, dmuchanej zjeżdżalni, tu-
nelu w gąsienicy Megi oraz jeździli
na konikach. Wśród dorosłych naj-
większe zainteresowanie wzbudzi-

ły zawody strzeleckie z nagrodami.
Podczas pikniku, jak zawsze,

koncertowała zakładowa Orkiestra
Dęta KWK „Brzeszcze-Silesia”.
Można było też razem z zespołem
regionalnym śpiewać piosenki
biesiadne, wziąć udział w loterii
fantowej z upominkami, bez ogra-
niczeń raczyć się domowym jedze-
niem, pysznym ciastem i napoja-
mi oraz tańczyć do późnych godzin
nocnych przy akompaniamencie
zespołu muzycznego.

Organizację imprezy wsparli:
SKOK „Piast”, NAT Tychy, Przed-
siębiorstwo Turystyczne GLOB,
MAKRO Cash and Carry, Przedsię-
biorstwo Usługowo-Turystyczne
EKO-TOUR.                                     EP

Na pikniku w lesie

Jedyny Sensowny WybórJedyny Sensowny WybórJedyny Sensowny WybórJedyny Sensowny WybórJedyny Sensowny Wybór
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Czytelnicy bibliotek Ośrodka Kultury w Brzeszczach pole-
cają do przeczytania ciekawe książki.

Uwaga ciekawa książka!

W ramach programu Bez-
pieczna Gmina, Ośrodek Kultury
w Brzeszczach ogłasza plebiscyt
na Pozytywne Miejsca Gminy
Brzeszcze. Aby wziąć udział w
plebiscycie, możesz w terminie
do 30 października 2007 r.:
- wysłać list - wystarczy wyciąć
kupon, uzupełnić i wysłać na ad-
res: Ośrodek Kultury w Brzesz-
czach, ul. Narutowicza 1
- wysłać e-mail: okbrzesz-
cze@interia.pl
- wypełnić formularz znajdujący
się na stronie internetowej
www.okbrzeszcze.pl
Dla trzech najciekawszych uza-
sadnień przesłanych wraz z ku-
ponem przewidujemy nagrody
książkowe.
Jakie miejsce w Gminie Brzesz-
cze budzi Twoje pozytywne
emocje?
- miejsce rozrywki (np. kawiar-
nia, klub, bar, pub itp.?)

.........................................................
- obiekt kulturalny (np. kino, ba-
sen, hala sportowa, biblioteka,
świetlica)

..........................................................

- miejsce „pod chmurką” (park,
ulica, stawy, rzeka,  itp.)

..........................................................
- obiekt architektury (obiekt sa-
kralny, pomnik itp.)

..........................................................
- super kategoria (Twoje ulubio-
ne miejsce w Gminie)

..........................................................

Twoje imię i nazwisko:

…………………………………….

Adres email:

.........................................................

Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie danych osobowych na pod-
stawie ustawy o ochronie da-
nych osobowych z dn.
29.08.1997 r. (Dz.U.nr 133, poz.
883 ze zm.)

Podpis …………………….

Wybierz swoje pozytywne miejsca w Brzeszczach!

Audrey Niffenegger „Żona
podróżnika w czasie”

Główni bohaterowie tej nie-
zwykłej książki, Henry i Clare, to
tylko z pozoru zwyczajne małżeń-
stwo utalentowanej studentki
sztuk pięknych i bibliotekarza z
Chicago. Historia ich związku z
pewnością nie stałaby się tak fa-
scynująca, gdyby nie osobliwa
choroba Henry’ego. Na skutek
dziedzicznych uszkodzeń gene-
tycznych Henry zapada na zabu-
rzenia chronologiczne - mimowol-
nie przenosi się w czasie. Podróże
te, chociaż intrygujące, są jednak
niebezpieczne, gdyż Henry nie ma
wpływu na to, kiedy i gdzie się
przeniesie, w jakim czasie i oko-
licznościach ostatecznie się zjawi,
ani też jak długo będzie przeby-
wał w równoległym świecie.

Akcja powieści A. Niffenegger
toczy się dwoma nurtami, przepla-
tającymi się w czasie. Czytelnik,
będąc wraz z Clare w „normalnym”
czasie, ma okazję jednocześnie
towarzyszyć Henry’emu, przeno-
sząc się wraz z nim w przeszłość
lub przyszłość.

Podczas jednej z podróży w
czasie Henry poznaje Clare, wów-
czas sześcioletnią dziewczynkę,
sam będąc już trzydziestosześcio-
latkiem... Ostatecznie bohaterowie
biorą ślub, gdy Henry ma 31 a Cla-
re 23. Jednak z powodu osobli-

wych zdolności Henry’ego wspól-
ne życie obfituje w nieoczekiwane
wypadki, a miłość narażona jest
na ciężkie próby czasu. Bohatero-
wie próbują wieść normalne życie,
ale czy jest to możliwe, gdy jedno
z nich co chwilę niespodziewanie
znika, pozostawiając za sobą tyl-
ko stosik ubrań?

Autorka, stawiając diagnozę
zaburzeń zdrowotnych głównego
bohatera, wprowadza nas w świat
sztuki lekarskiej, badań i ekspery-
mentów genetycznych, możliwo-
ści współczesnej medycyny, a tak-
że etycznych zagadnień doty-
czących ludzkiej ingerencji w or-
ganizm i rozwój fizyczny człowie-
ka.

Głównym wątkiem powieści
jest związek Henry’ego i Clare, lecz
nie jest to typowy i banalny ro-
mans. Książkę Audrey Niffenegger
czyta się niczym najlepszą powieść
przygodową, napisaną lekkim sty-
lem i z humorem, jednak porusza-
jącą zawsze aktualne tematy za-
ufania pomiędzy partnerami,
trudnych życiowych wyborów oraz
nadziei i wiary w miłość, która zdol-
na jest do wszelkich poświęceń.

„Żona podróżnika w czasie”
szybko stała się bestsellerem i zo-
stała przetłumaczona na 35 języ-
ków. Ciesząca się popularnością
na całym świecie powieść bawi, ale
i wzrusza. Lektura obowiązkowa!

M.J.W.

Moda na dzianiny wykonywane ręcznie - na drutach i szydeł-
kiem przeżywa swój renesans.

Zbliżają się długie jesienne i zimowe wieczory, dlatego Klub Miło-
śników Robótek Ręcznych „Babskie fanaberie” działający przy Bibliote-
ce Publicznej w Brzeszczach (strażnica) zaprasza zainteresowanych na
ciekawe spotkania.

Zachęcamy do podzielenia się swoimi zainteresowaniami w dzie-
dzinie robótek ręcznych np. haft, szydełko, druty, widełki, koronka kloc-
kowa, koronka wenecka, frywolitki. Pokażmy swoje hobby innym.

Zapraszamy do Klubu 10 października o godz. 15.30 (Strażnica w
Brzeszczach).                                                                                              KW

Dyrektor Ośrodka Kultury w Brzeszczach zaprasza na organizo-
wane przez Bibliotekę Publiczną  spotkanie autorskie z pisarką Iza-
belą Sową. Spotkanie odbędzie się 13 października o godz. 16.00
w Ośrodku Kultury, w sali nr 41.

Szydełkowanie może być pasją

Zaproszenie

Na os. Słowackiego wakacje
pożegnano 2 września. Imprezę
zorganizował Samorząd Osiedlo-
wy nr 2.

W godzinach dopołudniowych
osiem drużyn, w tym jedna dziew-
cząt, walczyło o miano najlepszej w
turnieju piłki plażowej. Pierwsze miej-

sce w grupie starszej zajęła drużyna
„Noemi” (Łukasz Mleczko, Patryk
Marszałek), drugie - „Szalone trzy-
nastki” (Kinga Mikołajczyk, Joanna
Stopa), trzecie - „Big Star” (Adrian
Tyrpa, Szymon Hanczar), czwarte -

„Teletubisie” (Kamil Majcherczyk,
Stanisław Czech). Wśród młodszych
uczestników turnieju zwyciężyli Ma-
ciek Bednorz i Kamil Marszałek przed
Bartkiem Kuligiem i Patrykiem Za-
wadzkim.

Potem odbyły się gry i zabawy na
boisku oraz dyskoteka. Nagrody dla
zwycięzców oraz upominki i słodycze
dla wszystkich uczestników imprezy
ufundowali sponsorzy: „Euro-Med”

- Agnieszka Wiełowicz, „Mas-
Med” - Zbigniew Kozak, Za-
kład Szklarski i Kwiaciarnia -
Adam Żogała, Kwiaciarnia
„Girlanda” - Lucyna Dobner,
„Baltona” - Stanisław Fran-
kowski i Krzysztof Kowiański,
Rzemieślnik - Władysława
Matyszkiewicz, sklep spożyw-
czy - Barbara Kobylańska,
sklep zabawkowy - Małgorza-

ta Witasik, sklep ogrodniczy i napra-
wa sprzętu AGD - Alicja i Dariusz Do-
browolscy, apteka „Sigma” - Ewa
Dziedzic, pub „Klinika” - Szymon Cet-
narski, „Społem” PSS „Górnik”
Brzeszcze.                                        EP

Żegnali wakacje
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Drugi występ i o trzynaście miejsc lepsi. Czy w przyszło-
ści pokonają najlepszych zawodowców?

Pałac Kultury i Nauki w Warszawie po raz czwarty był areną
rywalizacji strażackich ratowników z całego kraju i zagranicy.
Na starcie organizowanych 15 września IV Międzynarodowych
Zawodów Strażaków „Wieżowiec 2007” stanęło 41 zespołów
złożonych ze strażaków zawodowych oraz 5 zespołów Ochotni-
czych Straży Pożarnych. Wśród reprezentacji zagranicznych zna-
lazły się zespoły z Węgier, Niemiec, Słowacji, Litwy i Białorusi. W
tym elitarnym gronie znaleźli się strażacy z OSP Brzeszcze. Zada-

niem zawodni-
ków było poko-
nanie 30 pięter
wieżowca w peł-
nym strażackim
wyposażeniu, z
aparatem odde-
chowym i butlą
powietrzną na
plecach w możli-
wie najkrótszym
czasie. To zada-
nie w pełni wy-
konali strażacy z

Brzeszcz, którzy pokonali dystans 800 schodów w czasie lep-
szym o 18 sek. od ubiegłorocznego debiutu. Uzyskany czas
spowodował, że z 29. miejsca awansowali na miejsce 16., po-
zostawiając daleko z tyłu pozostałe reprezentacje OSP oraz 16
zespołów zawodowych. Zespół OSP Brzeszcze w składzie Paweł
Maślanka, Paweł Siuta, Jakub Baguda i Marek Maciewicz uzy-
skał czas 5 min. 40 sek. 63 ss.

Czy dalszy awans ekipy z Brzeszcz jest w zawodach tej rangi
możliwy?

- Zapewne tak - odpowiada bez namysłu trener zespołu
Marek Kopijasz. - Wiele godzin spędzonych na ćwiczeniach w
obiektach KWK „Brzeszcze-Silesia” i firmy „Dekochem” w
Oświęcimiu nie mogło pozostać bez efektu. Zdobyte doświad-
czenia pozwolą na doskonalenie cyklu treningowego i uzy-
skanie jeszcze lepszych rezultatów. Czy jednak w przyszłości
pokonamy najlepszych? Wszystko zależy od siły naszych nóg i
pojemności płuc, a nad tym będziemy bez wątpienia praco-
wać.                                                                                             AM

22 września na Nazieleńcach,
w zorganizowanym przez Ośrodek
Kultury biegu przełajowym dla rodzin
wzięło udział 60 osób. VI Gminny Bieg
Rodzinny odbył się w ramach ogól-
nopolskiej akcji „Polska Biega”.

Bieg odbywał się pod patronatem
burmistrz Brzeszcz Teresy Jankowskiej.
Dystanse, jakie zawodnicy mieli do po-

konania dostosowane były do wieku
uczestników. Najlepszymi w swoich ka-
tegoriach okazali się:
- wiek 1-3 lat; chłopcy: I m. Igor Gem-
bala , II m. Jakub Olma; dziewczynki: I
m. Wiktoria Siwiec, II m. Klaudia Górka
- Kat. 4-6 lat; chłopcy: I m. Kamil Pszon-

1 września na boisku os. Pade-
rewskiego odbył się Wakacyjny Tur-
niej Piłki Plażowej o puchar Burmi-
strza Brzeszcz, zorganizowany
przez Ośrodek Kultury. Był to trzeci
turniej plażówki rozgrywany w
Brzeszczach podczas tych wakacji.

30 czerwca zawodnicy walczyli o
puchar prezesa Uczniowskiego Klu-
bu Sportowego, a 4 sierpnia o pu-
char dyrektora OK w Brzeszczach.

Siatkówka plażowa cieszy się w
Brzeszczach dużą popularnością i w
sumie w turniejach brało udział po-
nad 80 zawodników. W ostatnich roz-
grywkach startowały drużyny 4-oso-

Wakacyjne turnieje na piasku
bowe, a najlepszymi okazali się: „Peace
Makers” w składzie: Rafał Zając, Sławo-
mir Smółkowski, Olga Gąsiorek, Prze-
mysław Kyć. Drugie miejsce zajęła dru-
żyna „Dziadki” (Artur Morończyk,
Marcin Sikorki, Stanisław Gawełek,
Wojciech Kusak), a trzecie „Czterej
Chłopacy” (Marcin Żywioł, Michał Sen-
kowski, Marek Szczurowski, Marek Ma-
ciewicz).

Zwycięzcy wcześniejszych rozgrywek
(gra parami): 30 czerwca - I m. - „Peace

Makers” - Sławomir Smół-
kowski i Rafał Zając, 4
sierpnia - I m. - „Chłopcy
Do Bicia” - Wojciech Jani-
kowski i Wojciech Bilgoń.

Organizatorzy składają
serdeczne podziękowania
za pomoc i użyczenie bo-
isk do gry - Józefowi Ha-
jowi (boisko obok baru
„Zagroda”), Beacie i Rafa-
łowi Kulczykom (boisko

przy gospodarstwie agroturystycznym
w Skidziniu), Szymonowi Cetnarskiemu
(boisko przy ogródku piwnym „Klini-
ka” na os. Paderewskiego).

                                                        bj

ka, II m. Mateusz Wolny, III m. Maciej
Michalik; dziewczynki: I m. Martyna Ba-
raniak, II m. Gabrysia Baraniak, III m. Ania
Stawowy
- Kat. 7-9 lat chłopcy: I m. Szymon Ga-
malczyk, II m. Michał Michalin, III m. Do-
minik Moś; dziewczynki: I m. Magda Mu-
siałkiewicz, II m. Monika Zając, III m. Ola
Bocheńska
- Kat. 10-12 lat; chłopcy: I m. Axel Merta,

II m. Oskar Siwiec, III m. Mateusz
Sobota; dziewczynki: I m. Patry-
cja Szałaśny, II m. Gabriela Płu-
żek, III m. Iza Bocheńska
- Kat. 13-18 lat chłopcy: I m.
Oskar Wanat, II m. Marcin Przy-
było, III m. Damian Pluciński;
dziewczęta: I m. Agata Stawowy
- Kat. OPEN: I m. Krzysztof Ba-
dera, II m. Tadeusz Sambak, III
m. Michał Weber; I m. Sylwia
Gembala, II m. Agnieszka Bara-

niak, III m. Dagmara Kopijasz
Bieg rodzinny odbył się dzięki po-

mocy i wsparciu Straży Miejskiej, Agen-
cji Komunalnej w Brzeszczach, NZOZ
„Vita” w Brzeszczach, Firmie „Prorest” i
Stadninie Koni w Nazieleńcach p. Piotra
Stawowego.                                          bj

VI Gminny Bieg Rodzinny

Strażackie mistrzostwa w pałacu

Najlepsze drużyny wrześniowych rozgrywek.Najlepsze drużyny wrześniowych rozgrywek.Najlepsze drużyny wrześniowych rozgrywek.Najlepsze drużyny wrześniowych rozgrywek.Najlepsze drużyny wrześniowych rozgrywek.

Urząd Gminy w Brzeszczach przypomina, że zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami Ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115 z późn. zm.), budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochro-
na, oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi i finanso-
wanie ww. zadań należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizo-
wana droga, a w przypadku jego braku - do właściciela tego terenu.

Pod pojęciem utrzymanie drogi należy rozumieć wykonywanie
robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwięk-
szenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżanie i
zwalczanie śliskości zimowej.

Wobec powyższego prosimy właścicieli takich dróg o wcześniejsze
zadbanie o zawarcie umów na wykonanie usług  na zimowe utrzymanie
dróg lub utrzymywanie ich we własnym zakresie.

Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej Urzę-
du Gminy w Brzeszczach, tel. 032 77 28 564, 77 28 563.

Ogłoszenie

Zespół OSP BrzeszczeZespół OSP BrzeszczeZespół OSP BrzeszczeZespół OSP BrzeszczeZespół OSP Brzeszcze
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Zdarzenia
Tegoroczne uroczystości do-

żynkowe w Borze połączono
z obchodami 45-lecia Koła Go-
spodyń Wiejskich.

26 sierpnia do Boru na obcho-
dy przybyli: poseł Beata Szydło,
burmistrz Brzeszcz Teresa Jankow-
ska, ks. dziekan Kazimierz Kulpa,
radni, przedstawiciele lokalnych
organizacji społecznych oraz de-

legacje gminnych zespołów regio-
nalnych i Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Brzeszczach. Przemarsz do
kościoła na mszę dożynkową
uświetniła orkiestra dęta KWK
„Brzeszcze-Silesia”.

Podczas uroczystości zespół
„Borowianki” dziękował rolnikom
piosenką i wierszem  za ich pracę,
a na ręce burmistrz Teresy Jankow-
skiej gospodynie złożyły upieczo-
ny z tegorocznych zbiorów chleb.

Potem przyszedł czas na jubi-
leuszowe życzenia i okolicznościo-
we dyplomy dla członkiń Koła Go-
spodyń Wiejskich, które w tym
roku obchodzi 45 lat działania.
Jego pierwszą przewodniczącą od
1962 r. była Amalia Michalska.
Obecnie funkcję tę od 2005 r. spra-
wuje Małgorzata Niemiec. W mię-
dzyczasie gospodyniom przewo-
dziły Maria Chowaniec, Konstancja
Klamra, Julia Niedziela, Krystyna
Grzywa i Krystyna Mucha.

- Początki działania naszego
Koła nie były łatwe. Ogromną trud-
nością był brak lokalu, w którym
mogłybyśmy się spotykać - mówi
Julia Niedziela, która najdłużej, bo
aż przez 20 lat była przewodni-

czącą KGW w Borze. - Spotkania
odbywały się w dawnej szkole,
albo w naszych domach. Na orga-
nizowane przez nas kursy kroju i
szycia, pokazy kulinarne czy popu-
larne w tamtych czasach skubanie
pierza przychodziło sporo kobiet.

Na szczęście gospodynie z Boru
mają już swoje lokum. Same zresztą
przyczyniły się do jego powstania.
Kiedy w latach 80. zaczęto w Borze

budować dom ludowy, również
one włączyły się do pracy.

Ważnym wydarzeniem w życiu
Koła było powstanie w 1988 r. ze-
społu regionalnego „Borowianki”,
którym przez długie lata kierowała
Alojza Noworyta, potem nieżyjąca
już Krystyna Mucha, a obecnie
Wanda Jasik. Zespół uświetniał
występami, i czyni to nadal, lokal-
ne i gminne imprezy, m.in. dożyn-
ki, spotkania z okazji Dnia Kobiet,
Dnia Matki oraz górniczej „Barbór-
ki”. Zapraszał też mieszkańców na
wystawiane podczas opłatkowych
spotkań „Jasełka”. Borowskie ko-
biety uczestniczyły również w reali-
zowanych przez Ośrodek Kultury
projektach w ramach cyklu spotkań
pn. „Cztery Pory Roku”.

Zorganizowanie imprezy w
Borze wsparli sponsorzy: Zofia i
Piotr Stawowi, Sylwia i Mariusz
Puc, Barbara i Andrzej Cios, Miro-
sława i Władysław Baranowie, Ka-
tarzyna i Tadeusz Morończykowie,
Irena i Jacek Wawrowie, GS „Sa-
mopomoc Chłopska” w Brzesz-
czach, Marcin Młyńczak i Robert
Młyńczak, Czesław Rynkiewicz.

EP

Dożynki i jubileusz

26 sierpnia mieszkańcy Zasola
podczas mszy św. dziękczynnej w
kaplicy Matki Bożej Królowej Polski
dziękowali za tegoroczne zbiory.

Upieczony z tegorocznych zbio-
rów bochen chleba oraz kosz z do-
rodnymi płodami rolnymi, w asyście
zespołu „Paświszczanie”, kapeli i lo-
kalnych organizacji społecznych za-
nieśli do stołu pańskiego starosto-
wie dożynek.

W tym roku na starostów obra-
no Krystynę i Stanisława Żmudków.
Starościna jest emerytowaną na-
uczycielką, ale z pasją wykonuje
również drugi zawód. Pracuje jako
wykwalifikowany ogrodnik - wa-
rzywnik. W swoich uprawach pre-
feruje ekologiczne metody hodow-
li roślin. Znajduje też czas na
działalność społeczną w Kole Go-
spodyń Wiejskich. Od pięciu lat pro-
wadzi zespół „Paświszczanie”.

Starosta jest wiceprezesem Rol-
niczej Spółdzielni Produkcyjnej w
Zasolu. Ukończył Technikum Rolni-
cze w Żywcu. Mimo trudności, jakie
rolnictwo w Polsce przechodzi od
lat, spółdzielnia osiąga dobre wyni-
ki. Ciągle wzbogaca swoją bazę
uprawową oraz park maszynowy.

Na popołudniową biesiadę do-
żynkową starostowie zaprosili wła-
dze gminy, księży, mieszkańców so-
łectwa i okolicy. Żeby tradycji stało
się zadość „Paświszczanie” ośpie-
wali dożynkowy wieniec, zaś dzia-
łający pod kierownictwem Włady-
sława Wróblewskiego zespół
„Dankowianie”, który gościnnie

przybył do Zasola,
obtańczył go. Po tym
obrzędzie wręczono
starostom wieniec
oraz chleb, którym
częstowali przybyłych
na uroczystość.

Ale bohaterami
tegorocznych doży-
nek - po raz pierwszy -
byli wyróżniający się w

sołectwie rolnicy. Do każdego z
nich, w podzięce za wieloletni trud
rolnika „Paświszczanie” kierowali
specjalnie ułożone przyśpiewki.
Wręczyli im również kosze z chle-
bem i darami ziemi. Jak na dożynki
przystało, nie obyło się bez przyśpie-
wek dla władz gminnych i przed-
stawicieli wiejskich organizacji spo-
łecznych. A kapela nie żałowała
smyka!

EP

Dziękowali
za plony

Jubilatki z Koła Gospodyń Wiejskich w Borze.Jubilatki z Koła Gospodyń Wiejskich w Borze.Jubilatki z Koła Gospodyń Wiejskich w Borze.Jubilatki z Koła Gospodyń Wiejskich w Borze.Jubilatki z Koła Gospodyń Wiejskich w Borze.

W tym roku minęło 10 lat od
czasu, kiedy nieżyjący już ks.
prof. Józef Tischner odwiedził
Ośrodek Kultury w Brzeszczach.
Był gościem „Rozmów o me-
diach”, organizowanego przez
„Odgłosy Brzeszcz” cyklu spotkań
z wybitnymi i znanymi ludźmi, z
których relacje publikowaliśmy na
łamach gazety.

Na pamiątkę spotkania, na
skwerku przed budynkiem Ośrod-
ka Kultury ks. prof. Józef Tischner
posadził małą brzózkę. Nie wszyscy
pewnie o tym wiedzą, a małe
drzewko jest już dziś dorodną
brzozą. Czas szybko ucieka, ludzie
przemijają, dlatego warto zadbać
o nią szczególnie. Czytelnik „Od-
głosów” Adam Kozik, który dzie-
sięć lat temu na spotkanie z ks. Ti-
schnerem przybył z małą sadzonką,
sam wykopał dół pod drzewko i

podawał łopatę ks. Tischnerowi,
dziś apeluje do władz gminy, żeby
miejsce to otoczyć troską. Propo-
nuje obok drzewa umieścić mały
obelisk z napisem, który nie po-
zwoli zapomnieć o ks. Tischnerze i
o tym, że 17 kwietnia 1997 r. był tu
między nami.                                EP

Nasze tematyNasze tematyNasze tematy
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ZAKŁAD TELEWIZYJNY
inż. Piotr Pajkert

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

  - telewizorów
  - tunerów satelitarnych
  - monitorów komputerowych oraz przestrojeń fonii

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

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

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

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

•wkłady: elektryczne, z płaszczem wodnym
i powietrznym

Kraj & Styl

Kominki

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

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

Szybko, solidnie, za rozsądną cenę!Szybko, solidnie, za rozsądną cenę!Szybko, solidnie, za rozsądną cenę!Szybko, solidnie, za rozsądną cenę!Szybko, solidnie, za rozsądną cenę!
Wystarczy zadzwonićWystarczy zadzwonićWystarczy zadzwonićWystarczy zadzwonićWystarczy zadzwonić
Uwaga! Przyjmę do pracy pracownika - budowlańca do
montażu kominków (wysokie zarobki).
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Jawiszowice, ul. Przeczna 16

Kancelaria Radcy Prawnego

Józef Juras

Czynne:
Poniedziałek: godz. 18.00 - 20.00
Środa: godz. 16.00 -     18.00
lub w umówionym terminie
Tel. 603-959-032

MONTAŻ ANTEN RTV-SAT
CYFRA+, POLSAT
KONSERWACJA

CYFROWE TUNERY SATELITARNE
Nowe Budowy – INSTALACJE

Jan Nycz
tel. (033) 8107-022,

tel. kom. 0604-836-409

DOJAZD GRATIS
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23 września na stadionie KS
Górnik w Brzeszczach odbył się
I Turniej Młodego Wiślaka. Turniej
zorganizował Fan Klub TS Wisła
Kraków „Brzeszcze” przy pomocy
miejscowego Ośrodka Kultury.

W imprezie wzięło udział 20 „dzi-
kich” drużyn m.in. z Brzeszcz, Jawi-
szowic, Rajska, Polanki Wielkiej, Osie-
ka, Brzezinki i Oświęcimia. Każda
drużyna składała się 10 młodych pił-
karzy w wieku 10-16 lat. Najpierw
rywalizowały one w
pięciu grupach po pięć
zespołów. Do ćwierć-
finałów awansowały
po dwie najlepsze eki-
py. W półfinałach spo-
tkali się: „Pucki” z „GG
Rajsko” (2:0) oraz „Fal-
cony” z „Przemykami”
(2:0). W finale „Falco-
ny” pokonały „Pucki”
2:1 i to kapitan tej
drużyny wzniósł w
górę puchar za zwycię-
stwo w turnieju wręczony przez dy-
rektora Ośrodka Kultury w Brzesz-
czach Małgorzatę Wójcik. Trzecie
miejsce zdobyli „GG Rajsko”.

Królem strzelców turnieju został
Damian Ochman. Najlepszym bram-
karzem turnieju wybrano Michała
Majdę. Nagrodę dla najmłodszego
zawodnika zawodów - koszulkę Wi-
sły Kraków firmy Umbro z podpisa-
mi piłkarzy Wisły - wręczono 10-let-
niemu Adamowi Łukasikowi.

Trzy najlepsze drużyny w nagro-
dę pojadą do Krakowa na pierwszo-
ligowy mecz Wisły Kraków. Król strzel-
ców turnieju otrzymał piłkę firmy
Umbro z autografami piłkarzy Wisły
Kraków, zaś najlepszy bramkarz rę-
kawice bramkarskie z podpisami
bramkarzy Wisły. Wszyscy uczestnicy
turnieju otrzymali pamiątkową ko-
szulkę Turnieju Młodego Wiślaka
oraz breloczek Wisły Kraków.

- To był pierwszy, ale na pewno
nie ostatni turniej organizowany
przez nas - mówi Krzysztof Kołodziej-
czyk z Fan Klubu TS Wisła Kraków
„Brzeszcze”. - Chcieliśmy oderwać
młodzież od telewizorów i kompu-
terów, pokazać im pozytywne aspek-

ty kibicowania oraz zachęcić do ak-
tywnego uczestnictwa w życiu spor-
towym krakowskiego klubu. W przy-
szłym roku turniej planujemy
zorganizować na Dzień Dziecka. Do
Brzeszcz spróbujemy zaprosić kilku
piłkarzy Wisły Kraków. Ich obecność
dla młodych ludzi byłaby na pewno
dużym przeżyciem.

Więcej o Turnieju Młodego Wi-
ślaka w listopadowym numerze „Od-
głosów Brzeszcz”.                             jack

Sponsorzy Turnieju Młodego Wiślaka:
Firma Remontowo-Budowlana MIX-BUD -
Krzysztof Walus, „Dekort” - Dawid Majew-
ski, „Mode” - Mariusz Spytkowski, Restau-
racja-Pub „RED HOUSE”, Oświęcim, ul. Za-
borska 40 - Mariusz Kapała, Zakład
Pogrzebowy - Danuta Szymla-Harmata, Za-
kład Pogrzebowy - Jarosław Mrowczyk, Sklep
„Pasmanteria” - Monika Rydz, „KOZIEŁ” -
Marcin Kozieł, „Notis” - Grzegorz Wnęk, Usługi
remontowo-budowlane - Krzysztof Jarosz,
Mechanika pojazdowa - Piotr Piestrak, Me-
chanika pojazdowa - Adam Krasoń, FB-R-H
„EVEREST” Wojciech Gryłko & Krzysztof Pa-
puga, Auto Szkoła - Marcin Nikiel, Pub „VA
BANK” Bielsko- Biała - Łukasz i Daniel Wło-
darscy, Usługi Remontowo-Budowlane -
Adam Krajniewski, Firma „Holtax” - Grze-
gorz Kochman, FHU „Instalator” - Ryszard

Naglik, Usługi Kominiarskie - Jan Kołodziej-
czyk, Sklepy spożywcze „Delicje” - Dorota i
Mariusz Pawlusiakowie, P.P.H.U. „Wyro-
bek” S.C. - Marianna Wyrobek& Agnieszka
Łukowicz, Pub „Sylwana +” - Piotr Zając,
Pawilon Gastronomiczny „GRYMAS” Oświę-
cim - Stanisław Chowaniec, „Społem” PSS
„Górnik” Brzeszcze, Firma „MAXY” Katowi-
ce, Wisła Kraków SSA, Coca Cola, Anna
Chowaniec - Przecieszyn, Firma „WIKBUD”
- Babiuch & Żmudka, Ubezpieczenia
„SKAND” - Krzysztof Jarnot i Dariusz Tobi-
czyk, Sklep „MAJKA” - Maria Kozieł, Agen-
cja Komunalna w Brzeszczach, KS „Górnik”
Brzeszcze, Firma „Sortex” - Aleksandra i
Ryszard Kózkowie, Combikol - Katarzyna i
Piotr Kolonko. Oraz wielu innych, anonimo-
wych darczyńców, bez których pomocy Tur-
niej nie miałby należytej oprawy.

Fani Wisły
potrafią

„„„„„Falcony” z pucharem za zwycięstwo w TurniejuFalcony” z pucharem za zwycięstwo w TurniejuFalcony” z pucharem za zwycięstwo w TurniejuFalcony” z pucharem za zwycięstwo w TurniejuFalcony” z pucharem za zwycięstwo w Turnieju
Młodego Wiślaka.Młodego Wiślaka.Młodego Wiślaka.Młodego Wiślaka.Młodego Wiślaka.

Kolejne medale zawisły na
szyjach lekkoatletów weteranów
z Brzeszcz. Letni sezon był dla
nich bardzo udany. Z dobrej stro-
ny pokazali się na mistrzostwach
Polski i mistrzostwach świata.

Mistrzostwa Świata Wetera-
nów w LA rozgrywano między
8 a 13 września we włoskim mie-
ście Riccione. Do słonecznej Italii
pojechało siedmiu reprezentan-
tów gminy Brzeszcze. Największy

sukces odniósł Piotr Perżyło, zdo-
bywając złoty medal w pchnięciu
kulą. Pozostali lekkoatleci starto-
wali z mniejszym powodzeniem.
Dariusz Merta zajął 8. miejsce w
pchnięciu kulą, Józef La-
sik 5. miejsce w trójsko-
ku i 9. w skoku w dal,
Andrzej Maliszewski był
5. w rzucie dyskiem, Mi-
rosław Baraniak 6.
w rzucie oszczepem,
Krzysztof Badera zajął
14. miejsce w finale bie-
gu na 10 km, a Jacek
Nitka 40. w finale biegu
na 5 km.

- W mistrzostwach
świata wzięliśmy udział
po raz pierwszy - mówi Dariusz
Merta. - Poziom zawodów był bar-
dzo wysoki. Rezultaty, które dały
nam medale na mistrzostwach
Europy wystarczały do zajęcia 5.
czy 6. miejsca. Troszkę jesteśmy
rozczarowani.

- W Brzeszczach nie ma odpo-
wiednich warunków do uprawia-
nia lekkiej atletyki - uważa Krzysz-
tof Badera. - KS Górnik Brzeszcze,
odkąd pozbył się lekkoatletów, w
ogóle nie dba o bieżnię. Do sezo-
nu zimowego można przygotowy-

wać się w hali, ale do sezonu let-
niego trzeba biegać na świeżym
powietrzu. Mam nadzieję, że sko-
ro poprzednia pani burmistrz za-
dbała o nowy basen, to obecna
zadba o stadion z prawdziwego
zdarzenia, z bieżnią tartanową,
gdzie będzie można przeprowa-
dzać zawody takie, jak we Wło-
szech.

Pod koniec czerwca nasi lek-
koatleci startowali w Mistrzo-
stwach Polski Weteranów w Toru-
niu. Tam dorobek medalowy był
znacznie bardziej okazały. Złote
medale zdobyli: Piotr Perżyło

(pchnięcie kulą),
Andrzej Mali-
szewski (rzut dys-
kiem), Jacek Nitka
(bieg na 5 km),
Mirosław Bara-
niak (rzut oszcze-
pem). Srebrne
krążki wywalczyli:
Dariusz Merta
(rzut dyskiem,
pchnięcie kulą),
Krzysztof Badera
(bieg na 10 km),
Kazimierz Stani-

sławski (bieg na 5 km). Po brązo-
wym medalu dorzucili jeszcze An-
drzej Maliszewski w pchnięciu kulą
oraz Krzysztof Badera, tym razem
w biegu na 5 km.

Brzeszczańscy lekkoatleci dzię-
kują firmom i instytucjom, które
pomogły im w przygotowaniach i
wyjazdach na zawody. A są to: dy-
rekcja KWK „Brzeszcze-Silesia”,
Ośrodek Kultury w Brzeszczach,
SKOK Piast, ZZ Kadra, NSZZ Soli-
darność, ZZ Pracowników Doło-
wych, RTV-AGD - Ryszard Cetnar-
ski, Auto-Komis „Pod Górnikiem”,
Terenowa Służba Ratownicza z Ja-
wiszowic, Hurtownia „Rompol”.

jack

Grad medali

Brzeszczańscy lekkoatleci weterani na MistrzostwachBrzeszczańscy lekkoatleci weterani na MistrzostwachBrzeszczańscy lekkoatleci weterani na MistrzostwachBrzeszczańscy lekkoatleci weterani na MistrzostwachBrzeszczańscy lekkoatleci weterani na Mistrzostwach
Polski w Toruniu.Polski w Toruniu.Polski w Toruniu.Polski w Toruniu.Polski w Toruniu.

Józef Lasik i Dariusz Merta w Riccione.Józef Lasik i Dariusz Merta w Riccione.Józef Lasik i Dariusz Merta w Riccione.Józef Lasik i Dariusz Merta w Riccione.Józef Lasik i Dariusz Merta w Riccione.



Odgłosy Brzeszcz • październik 2007 |  27

Sport

W sezonie letnim zawodnicy
UKS Gminy Brzeszcze osiągnęli
kilka znaczących rezultatów.

Najlepszymi wynikami może
się poszczycić Damian Grygierczyk,
który w biegu na dystansie 100 m
uzyskał wynik 11,04 s. Rezultat ten
umożliwił mu start w Mistrzo-
stwach Polski juniorów, które od-
były się w Białej Podlaskiej. Bar-
dzo dobre wyniki uzyskiwała w
skoku w dal (5,26 m) i trójskoku
(11,29 m) Natalia Włodarczyk.
Zwłaszcza wynik w trójskoku za-
sługuje na uwagę, gdyż Natalia
uzyskała go skacząc w finale Olim-
piady Młodzieży w Szczecinie.

Najmłodsi zawodnicy UKS
(młodzicy) również zaprezentowali
wysoką formę. Diana Konik na dy-
stansach 600 m zdobyła 4. miej-
sce w mistrzostwach wojewódz-
twa małopolskiego. Czwarte
miejsce zajął także Arkadiusz Kraj
na dystansie 600 m. Na tych sa-
mych zawodach w konkursie sko-
ku w dal Paweł Smółka zajął 7. miej-
sce, a Szymon Tokarz był ósmy.
Drużyna młodzików zajęła 6. miej-
sce w zawodach drużynowych se-
zonu 2007.

Chętnych do podjęcia trenin-
gu lekkoatletycznego zapraszamy
w każdy poniedziałek, środę i pią-
tek na godz. 16.00 do hali spor-
towej Ośrodka Kultury w Brzesz-
czach.                                             AJ

W bardzo słabo spisującym się
w tym sezonie w oświęcimskiej
A-klasie LKS-ie Przecieszyn zmie-
niono trenera. Krzysztofa Kotylę
zastąpił Ryszard Włodarczyk.

Przecieszynianie zajmują trzyna-
ste, przedostatnie miejsce w tabeli.
W ośmiu meczach zgromadzili tyl-
ko dwa punkty, notując dwa remisy
i sześć porażek.

- Trener Kotyla nie potrafił zna-
leźć z zawodnikami wspólnego ję-
zyka, po prostu nie mogli się doga-
dać - tłumaczy przyczyny odejścia
Kotyli prezes LKS-u Przecieszyn Hen-
ryk Gomularz.

Zespół prowadzi obecnie Ry-
szard Włodarczyk, dotychczas tre-
ner drużyn młodzieżowych i junior-
skich w Górniku Brzeszcze i LKS-ie
Skidziń.

- Drużyna nie była przygotowa-
na do sezonu - twierdzi Ryszard
Włodarczyk. - Powoli kompletuje-

my skład, muszę ściągnąć jeszcze
dwóch, trzech ludzi do grania, choć
frekwencja na treningach jest już
coraz lepsza. Teraz skupimy się na
zgrywaniu piłkarzy. Na koniec run-
dy jesiennej musimy zgromadzić co
najmniej 8 punktów, by spokojnie
pracować w przerwie zimowej i na
wiosnę móc walczyć o utrzymanie.

Nowemu trenerowi już się uda-
ło namówić do gry w Przecieszynie

Adama Zielińskiego,
jeszcze do niedawna
obrońcę Górnika
Brzeszcze, ostatnio
grającego w Rudoł-
towicach. Do druży-
ny ma też dołączyć
syn Ryszarda Wło-
darczyka - Dawid,
wychowanek Górni-
ka Brzeszcze, mający
za sobą także wystę-
py w Skidziniu. Wy-
daje się również, że
LKS ma już za sobą

problemy z bramkarzami. Teraz  mię-
dzy słupkami stoi Marek Biegun,
dzięki czemu Łukasz Pasternak
może grać w polu.

- Marek Biegun spisuje się do-
brze, poza jednym błędem, jaki przy-
darzył mu się w ostatnim meczu z
Osiekiem - mówi Ryszard Włodar-
czyk. - Ten mecz wyglądał z naszej
strony całkiem nieźle. Niestety gra-
liśmy bardzo nieskutecznie, a jeden
jedyny błąd bramkarza zdecydował
o naszej porażce 0:1.

JaBi

Nie mogli się dogadać

Zaledwie przez pięć kolejek
Grzegorz Niemiec był trenerem
Górnika Brzeszcze. Nowym szko-
leniowcem brzeszczan został Jan
Laburda.

Górnik pod wodzą Grzegorza
Niemca zanotował w V lidze krakow-
sko-wadowickiej cztery remisy i
jedną porażkę. Na tym cierpliwość
zarządu klubu się skończyła.

- Razem z trenerem Niemcem
doszliśmy do wniosku, że lepiej roz-
stać się teraz, niż kiedy będzie jesz-
cze gorzej - tłumaczy Henryk Mazur,
kierownik klubu. - Liczyliśmy, że na
naszym koncie po pięciu kolejkach
będzie zdecydowanie więcej punk-
tów. Trenerowi Niemcowi zabrakło
jednak doświadczenia.

W zgoła innym tonie o rozsta-
niu z Górnikiem opowiada Grzegorz
Niemiec.

- Nie było żadnej rozmowy mię-
dzy mną a działaczami i nie było żad-
nej wspólnej decyzji - mówi Grze-
gorz Niemiec. - Rozmawiali tylko
między sobą i postanowili mnie zwol-
nić. Później tłumaczyli, że drużyną
trzeba wstrząsnąć, no to zapropo-

nowałem, by do szatni wrzucić gra-
nat. Wyniki biorę na siebie, ale czy te
cztery remisy i porażka to jest po-
wód do zwolnienia? W czasie przy-
gotowań do sezonu miałem zdekom-
pletowaną kadrę. Kiedy tuż przed
rozpoczęciem rozgrywek dołączyli do
nas Oczkowski, Pawłowicz i Wróbel,
to usłyszałem, że mamy walczyć o
awans. Działacze z Brzeszcz po raz
kolejny udowodnili, że mają trud-
ności z logicznym myśleniem. Po nich
można się wszystkiego spodziewać.

Nowym trenerem Górnika
Brzeszcze jest Jan Laburda. To po-
stać znana w brzeszczańskim środo-

wisku piłkarskim. W latach
70. był piłkarzem Górni-
ka, a ostatnio trenował
Czarnych-Górala Żywiec.
Już pod jego wodzą Gór-
nik zanotował dwie po-
rażki - 0:3 z KS Olkusz i
0:1 z Mogilanami oraz
dwa zwycięstwa. Przełom
nastąpił w wyjazdowym
meczu ze Świtem Krzeszo-
wice, gdzie piłkarze z
Brzeszcz wygrali 2:1, zwy-
cięską bramkę zdobywa-
jąc w ostatnich minutach

spotkania. W następnej kolejce wy-
grali u siebie z Janiną Libiąż - 4:0. Po
dziewięciu kolejkach Górnik zajmo-
wał 11. pozycję w tabeli z 10-punk-
towym dorobkiem.

- Możliwości tej drużyny są ogra-
niczone - twierdzi Jan Laburda. - Ze-
spół piłkarski jest jak żywy organizm.
Nie wystarczy mieć kilkunastu piłka-
rzy na w miarę dobrym poziomie, by
wygrywać mecze. Potrzebny jest wła-
ściwy dobór osobowy, tak by piłka-
rze wzajemnie się uzupełniali. Na ra-
zie nasza gra jest chimeryczna i
niepoukładana. Umówiłem się z
działaczami, że poprowadzę Górni-
ka do końca roku. Zobaczymy, co
będzie dalej.

JaBi

Zwolnili
Niemca

Ośrodek Kultury w Brzeszczach za-
prasza na FITNESS PARTY 8
20 października (sobota), hala sportowa
Pokazy aerobiku i stepu - najnowsze
trendy fitness!
Impreza dla aktywnych!
Program:
Hala:
14.00 - Latino Aerobik - Bartek
15.30 - Oriental Dance - Renata
16.45 - HI LO Dance - Kasia
18.00 - FINAŁ - Taneczne Show - wszy-

scy instruktorzy i uczestnicy
Mała salka (10 os.) - zapisy przy kup-
nie biletu.
Zajęcia na stepie (choreografie dla śred-
nio- i bardzo zaawansowanych)
14.00 - Step - Kasia
15.30 - Step - Bartek
16.45 - Step - Renata
Bilet wstępu dla uczestników: 10 zł
(udział w zajęciach i loterii na zakoń-
czenie imprezy). Bilety do nabycia w hali
sportowej od 15 października (ilość
miejsc ograniczona).

W Przecieszynie wierzą, że ich piłkarze utrzymają sięW Przecieszynie wierzą, że ich piłkarze utrzymają sięW Przecieszynie wierzą, że ich piłkarze utrzymają sięW Przecieszynie wierzą, że ich piłkarze utrzymają sięW Przecieszynie wierzą, że ich piłkarze utrzymają się
w A-klasie.w A-klasie.w A-klasie.w A-klasie.w A-klasie.

Dobre wyniki

Zaproszenie

W meczu z Libiążem młody Konrad JędrusikW meczu z Libiążem młody Konrad JędrusikW meczu z Libiążem młody Konrad JędrusikW meczu z Libiążem młody Konrad JędrusikW meczu z Libiążem młody Konrad Jędrusik
(((((z prawej) wyszedł w podstawowej jedenastce.z prawej) wyszedł w podstawowej jedenastce.z prawej) wyszedł w podstawowej jedenastce.z prawej) wyszedł w podstawowej jedenastce.z prawej) wyszedł w podstawowej jedenastce.



28  |  Odgłosy Brzeszcz • październik 2007

Reklama


