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13 wrzeœnia do¿ynki gminne nie bez przy-
czyny œwiêtowano w Skidziniu. So³ectwo Ski-
dziñ w tym roku obchodzi bowiem 650-lecie
istnienia.

Uroczystoœæ dziêki ogromnemu zaanga¿owa-
niu mieszkañców mia³a niezwykle efektowny cha-
rakter. Rozpoczêto j¹ msz¹ œw. polow¹ na terenie
dawnego dworku w Skidziniu. To tam, sprzed
miejscowego Domu Ludowego, przemaszerowa³
barwny korowód z dêt¹ orkiestr¹ stra¿ack¹ z Ja-
wiszowic na czele. W paradzie pod¹¿a³y poczty
sztandarowe instytucji i organizacji spo³ecznych

kromki, z pierwsz¹ prac¹, pierwsz¹ pensj¹. Dziê-
kowaliœmy te¿ za to, ¿e w tym roku ominê³y nas
burze i powodzie. Cieszê siê, ¿e tak licznie przyjê-
liœcie Pañstwo zaproszenie na tegoroczne obchody
do¿ynkowe. Zgromadziliœmy siê w so³ectwie Ski-
dziñ, w tym szczególnym - w tym roku miejscu. A sk¹d
ten szczególny rok? To dziêki pracom naukowym
dr Przemys³awa Stanko, stowarzyszeniu Forum
Bezpartyjnych „Brzeszczot” i Radzie So³eckiej
Skidzinia dotarto do dokumentu z 1359 r. œwiad-
cz¹cego o tym, ¿e Skidziñ by³ osad¹. A so³ectwo
zadba³o, byœmy ten rok zapamiêtali z uwagi na
650-lecie istnienia Skidzinia.

z terenu gminy, gminne zespo³y folklorystyczne
nios¹ce dary i uwite na tê okazjê do¿ynkowe wieñ-
ce, starostowie, gospodarz do¿ynek Teresa Jan-
kowska, zaproszeni goœcie z pose³ Beat¹ Szyd³o i
starost¹ powiatu oœwiêcimskiego Józefem Ka³¹,
liczni mieszkañcy gminy. Na do¿ynkowe œwiêto-
wanie dojecha³ równie¿ cz³onek zarz¹du Urzêdu
Marsza³kowskiego w Krakowie Marek Sowa.

- Dziœ szczególny dzieñ dla rolników, hodow-
ców, ogrodników, pszczelarzy. Wszystkich tych,
którzy s¹ blisko natury i j¹ szanuj¹. I to im dziê-
kujemy za trud pracy - mówi³a podczas gmin-
nych do¿ynek burmistrz Brzeszcz Teresa Jan-
kowska. - W czasie eucharystii dziêkowaliœmy
za chleb - ten duchowy i ten powszedni, chleb,
który kojarzy nam siê ze spracowanymi d³oñmi
matki, robieniem krzy¿a kiedy kroimy go na

Zaszczytn¹ rolê starostów do¿ynkowych przy-
jêli Danuta Korczyk z Jawiszowic i Kazimierz Stanc-
lik ze Skidzinia. Pani Danuta wraz z mê¿em Stani-
s³awem i piêciorgiem dzieci gospodaruj¹ na 5 ha. Pro-
wadz¹ gospodarstwo z tradycj¹, znane w Jawiszo-
wicach od dziada pradziada. Hoduj¹ trzodê chlewn¹
i byd³o, uprawiaj¹ zbo¿a ozime i jare, buraki pastew-
ne i ziemniaki. Ci¹gle modernizuj¹ park maszyno-
wy, transportowy i rolniczy, a stosowane nowocze-
sne metody uprawy roli daj¹ im wysokie plony.

Pan Kazimierz Stanclik osiad³ na ojcowiŸnie
w Skidziniu. Razem z ¿on¹ i kolejnym pokoleniem -
córki z rodzin¹ - gospodaruj¹ na 2,5 ha. Uprawiaj¹
ziemniaki, posiadaj¹ w³asny traktor, maszyny rolni-
cze, osi¹gaj¹ wysokie plony. Gospodarstwo nasta-
wione jest na chów tuczników.

Do¿ynki w 7-wiecznym Skidziniu

Przyby³ych na gminne do¿ynki czêstowano chlebem upieczonym z tegorocznych zbó¿
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12 wrzeœnia, na dawnym pastwi-
sku zwanym £ê¿nik, tu¿ przy ul. œw.
Wojciecha, brzeszczanie oddali ho³d
¿o³nierzom, którzy zginêli w tym
miejscu w trzecim dniu wojny 1939
r. Postawiono tam symboliczny krzy¿
z nazwiskami poleg³ych. Pos³u¿y³a do
tego wojskowa saperka. Znalaz³ j¹ 70
lat temu na miejscu bitwy prof. Ka-
zimierz Bielenin.

Historia saperki

Kolejna reforma oœwiatowa po-
zwoli³a w tym roku 6-latkom prze-
kroczyæ próg szko³y podstawowej.
W naszej gminie tylko dwoje dzie-
ci rozpoczê³o wczeœniej naukê.
Karolinka i Marysia ucz¹ siê w
Szkole Podstawowej w Jawiszowi-
cach.

6-latek w I klasie

Z powiatowych zawodów spor-
towo-po¿arniczych, które 20 wrze-
œnia odby³y siê w Che³mku, dru-
¿yny z naszej gminy przywioz³y a¿
5 pucharów.

Triumfowali na
powiatowych zawodach

Obchody 650-lecia Skidzinia,
zainaugurowa³ wyk³ad dr Przemy-
s³awa Stanko. O historii nadsolañ-
skiej miejscowoœci opowiada³ 8 wrze-
œnia nie tylko skidzinianom, ale
równie¿ licznie przyby³ym goœciom.
Dzieje te spisa³ w publikacji pt. Sie-
dem wieków Skidzinia. Zadba³ o to
Komitet Organizacyjny rocznico-
wych obchodów.

Siedem wieków Skidzinia
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Felieton

Piotr Œwi¹der-Kruszyñski

(Nie) Jedyny
sensowny ogl¹d

Jako ¿e s³owo „Kryzys” przez ostatni rok mogliœmy spotykaæ kilka
razy dziennie w ró¿nych mediach - odmieniane, akcentowane, wyszy-
dzane czy te¿ nadu¿ywane - zd¹¿yliœmy przywykn¹æ do tego rzeczowni-
ka. Nie ma ju¿ takiej si³y jak wtedy, gdy prawie ca³y œwiat zanurzy³ siê
w jego „otch³aniach”. Przyzwyczajaliœmy siê, ¿e teraz wszystkie nie-
powodzenia, niedopatrzenia czy s³ab¹ gospodarnoœæ mo¿na t³umaczyæ
tym jednym s³owem. Kryzys. W zglobalizowanym œwiecie pewne by³o,
¿e i do naszej ma³ej ojczyzny prêdzej czy póŸniej zawita ten potworek.
I zawita³. Wiêkszoœæ swej jadowitej si³y wykorzysta³ do pustoszenia kas
samorz¹du. A ¿e doœæ dobry by³ w dzia³aniu, mamy tego efekty. Bud¿et
siê kurczy. Rezygnuje siê z kolejnych inwestycji. Brak œrodków na po-
krycie wk³adu w³asnego inwestycji finansowanych ze œrodków zewnêtrz-
nych. Oszczêdnoœci w jednostkach gminnych. Wiadomo - brak kasy -
brak inwestycji, dzia³añ. Trzeba oszczêdzaæ. Je¿eli nie mam oszczêd-
noœci czy te¿ perspektyw na pewne pieni¹dze w przysz³oœci, nie budujê
domu, nie kupujê nowego samochodu. Chyba, ¿e jestem nieodpowie-
dzialnym szaleñcem. Mo¿na takich spotkaæ. Nawet czêsto siê spotyka.
W ka¿dym razie chc¹c nie chc¹c pieniêdzy u nas mniej ni¿ planowano.
W³adze maj¹ ciê¿kie zadanie wyt³umaczyæ nam, ¿e jest problem i nie
bêdzie kilku rzeczy, które zaplanowano. Trzeba przeczekaæ, zminimali-
zowaæ, zaoszczêdziæ, zmieniæ projekt - s³owem jeszcze nie dziœ. Ale czy
nas to obchodzi? Czy to nasz problem? Czy chcemy tego s³uchaæ? Czy
zrozumiemy? W tym miejscu warto siê zatrzymaæ. Ci¹g dalszy napisze
¿ycie. Tylko jedna myœl chodzi mi ca³y czas po g³owie. ¯e nie do koñca
jesteœmy bez winy. I nie chodzi mi tutaj o bronienie kogokolwiek i cze-
gokolwiek. Chodzi o bardziej ogóln¹ rzecz. Globaln¹. W tym te¿ cho-
dzi o stan umys³u. O mentalnoœæ. O idee. Czy nie za du¿o dziedzin
naszego ¿ycia oddaliœmy w czyjeœ rêce? Czy przez to wszystko nie po-
zbyliœmy siê odpowiedzialnoœci za sk¹din¹d nasze ¿ycie? Nasze po-
dwórko? Czy nie jest nam przez to ³atwiej? Biedniej, ale ³atwiej? Teo-
retycznie w demokracji od nas zale¿y, w jaki sposób i jak daleko pañ-
stwo, w³adza ingeruje w nasze ¿ycie, opiekuje siê nami i za³atwia za
nas nasze potrzeby. W praktyce zaszliœmy ju¿ tak daleko, ¿e nie widaæ
za bardzo mo¿liwoœci odkrêcenia tego wszystkiego. A przecie¿ nie jest
tajemnic¹, ¿e to wszystko kosztuje. By coœ komuœ daæ, trzeba wzi¹æ
innym i op³aciæ masê ludzi, którzy to rozdysponuj¹. System tak skon-
struowany, oparty o biurokracjê w d³u¿szym okresie czasu nie ma szans
powodzenia. Nie nasza to wina? To nie my zaznaczamy krzy¿yki na
kartach do g³osowania? Nie my popieramy dane rozwi¹zania, pomy-
s³y? Jeœli choæ po czêœci tak, to na nas równie¿ spada odpowiedzial-
noœæ. Choæ rozmyta, ale spada. Kryzys zacz¹³ siê dawno, dawno temu
poprzez naginanie rzeczywistoœci do chorych idei. Zasiane ziarno przy-
nosi owoc. Akurat mamy urodzaj. Nie pierwszy, nie ostatni.

Œwiat od¿ywa. Mówi siê o przemijaniu kryzysu. Minie i u nas. Wyj-
dziemy trochê poobijani, ale prze¿yjemy. Potem mo¿e kilka lat t³uœciej-
szych, a¿ do nastêpnego do³ka. I tak w kó³ko. A¿ do opamiêtania. Byle-
by nie za póŸno.

Na koniec pozytywny akcent. Nie wszystkie plany i inwestycje id¹
w odstawkê. Dziêki temu czêœæ naszej m³odzie¿y mimo wszystko siê ra-
duje. Odczu³em tê radoœæ na w³asnej skórze dostaj¹c przed szóst¹ rano
kilka wiadomoœci sms. Treœæ wszystkich mo¿na sprowadziæ do kilku s³ów
(niekoniecznie tych, które u¿yte by³y w wiadomoœciach).„Ja pierniczê.
Buduj¹ nam Skatepark. Hurra!!!”

Otch³anie kryzysu

Samorz¹dy Osiedlowe nr 4
i nr 7 w Brzeszczach, i Œwietlica
OK na os. Szymanowskiego or-
ganizuj¹ XI Turniej Pi³ki Siat-
kowej Mieszkañców Gminy
Brzeszcze o Puchar Przewod-
nicz¹cych SO nr 4 i nr 7 w Brzesz-
czach. Turniej odbêdzie siê 24
paŸdziernika o godz. 9.00 (sobo-
ta) w hali sportowej w Brzesz-
czach.

Samorz¹dy Osiedlowe nr 4
i nr 7 w Brzeszczach i Œwietlica
OK na os. Szymanowskiego za-
praszaj¹ 17 paŸdziernika (sobo-
ta) na wycieczkê na zakoñczenie
sezonu do Wis³y - Ustronia.

 Zbiórka przy SAM-ie przy
ul. Nosala  w Brzeszczach o godz.
7.00. Powrót ok. godz. 21.00. W pro-
gramie m.in. w Wiœle - zwiedza-
nie Parku Kopczyñskiego, Ko-
œcio³a Ewangelicko-Augsburskie-
go, wyjazd kolejk¹ na skoczniê
narciarsk¹; w Ustroniu - wyjœcie

Zaproszenie

Zaproszenie

na Równicê, grillowanie w Leœnym
Parku Niespodzianek.

Zapisy w œwietlicy na os. Szy-
manowskiego codziennie (15.00-
19.00) oraz tel. 506 939 976. Koszt
wycieczki - 40 z³ (przejazd autoka-
rem, ubezpieczenie, bilety wstêpu na
skoczniê i do Leœnego Parku Nie-
spodzianek, kawa herbata, coœ s³od-
kiego i kie³basa z grilla). Zapisy do
13 paŸdziernika - przy zapisie wy-
magana wp³ata, numer PESEL oraz
tel. kontaktowy. Szczegó³owe infor-
macje mo¿na uzyskaæ pod nr tel.
608 079 028.

   Zawody rozgrywane bêd¹
w dwóch kategoriach wiekowych:
I kat. - szko³y podstawowe i gim-
nazja, II kat. - powy¿ej 16 lat.
Pierwsze cztery dru¿yny otrzymaj¹
puchary, a ka¿da dru¿yna pami¹t-
kowy dyplom i wodê.

   Zapisy w hali sportowej
w Brzeszczach (tel. 032 325 56 71),
w œwietlicy na os. Szymanowskie-
go (w godz. 16.00-20.00) oraz w
dniu zawodów o godz. 8.30. Udzia³
w turnieju - gratis.
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Aktualnoœci

12 wrzeœnia, na dawnym pastwisku zwanym
£ê¿nik, tu¿ przy ul. œw. Wojciecha, brzeszczanie
oddali ho³d ¿o³nierzom, którzy zginêli w tym
miejscu w trzecim dniu wojny 1939 r. Postawio-
no tam symboliczny krzy¿ z nazwiskami pole-
g³ych. Pos³u¿y³a do tego wojskowa saperka. Zna-
laz³ j¹ 70 lat temu na miejscu bitwy prof. Kazi-
mierz Bielenin.

W ksi¹¿ce pt. „Kalendarium parafii œw. Urbana
w Brzeszczach” pod dat¹ 5 wrzeœnia 1939 r. czyta-
my: W obecnoœci przedstawiciela niemieckich
w³adz wojskowych, ks. proboszcza Zygmunta Bo-
ratyñskiego, zastêpcy wójta Mieczys³awa Roma-
nowskiego oraz mieszkañców Brzeszcz pochowa-
no na cmentarzu 11 ¿o³nierzy polskich poleg³ych
na £ê¿niku nad Wis³¹ dwa dni wczeœniej.

- Ma³o kto w Brzeszczach dziœ wie, gdzie by³o
pole bitwy na £ê¿niku - mówi³ podczas spotkania
w siedzibie Stowarzyszenia na rzecz Gminy Brzesz-

cze „Brzost” prof. Kazimierz Bielenin. - To by³a noc z
2 na 3 wrzeœnia 1939 r. Zginêli tam wówczas polscy
¿o³nierze. Jako œwiadek jestem zobowi¹zany wska-
zaæ pañstwu to miejsce. Udamy siê tam. To nasz
obowi¹zek. Powinniœmy to miejsce upamiêtniæ.

12 wrzeœnia 2009 r. zaznaczono miejsce zbroj-
nej potyczki cofaj¹cych siê wojsk polskich z nacie-
raj¹cymi si³ami wojsk niemieckich. Stan¹³ na nim
brzozowy krzy¿ z nazwiskami poleg³ych ¿o³nierzy.
Pos³u¿y³a do tego wojskowa saperka, któr¹ 70 lat
temu znalaz³ w tym miejscu prof. Kazimierz Biele-
nin. Ks. dziekan Kazimierz Kulpa z zaproszonymi
przez profesora mieszkañcami gminy Brzeszcze
odmówili modlitwê. Pani Zdzis³awa Chowañcowa
posadzi³a wrzos. Zapalono znicze.

Mogi³¹ ¿o³nierzy, którzy zginêli na £ê¿niku, jest
Pomnik Poleg³ych we wrzeœniu 1939 r., który znaj-

Historia saperki duje siê  na cmentarzu komunalnym w Brzeszczach.
W potyczce z Niemcami polegli: Moj¿esz Brenner,
Franciszek Dej, Jan Lepiarczyk, Stanis³aw Michna,
Józef Nawrot, Marcin Sula, Alfons Szweda vel
Schweda, Teodor Stepaniuk, Dawid Wêgielnik, Jan
Wyroba, Grzegorz Zemga.

- 2 wrzeœnia Brzeszcze by³y puste, wszyscy ucie-
kali przez nap³ywaj¹cymi Niem-
cami. W tej masie uciekinierów
by³em te¿ ja z moimi rodzicami
i rodzeñstwem - wspomina³ prof.
Bielenin. - Mia³em wtedy 16 lat.
Pamiêtam, jak moja mama w trze-
cim dniu ucieczki powiedzia³a, ¿e
nie bêdziemy dalej uciekaæ. By³
5wrzeœnia, kiedy wróciliœmy do
Brzeszcz. Jeszcze tego samego
dnia dowiedzia³em siê, ¿e przed
po³udniem na cmentarzu pocho-
wano ¿o³nierzy, którzy polegli na
£ê¿niku. Z m³odszym bratem
Jankiem udaliœmy siê tam. ZaleŸ-
liœmy to miejsce. Pole by³o prze-
orane g¹sienicami czo³gowymi.
Widoczne by³y okopy, le¿a³y
³uski karabinowe, chlebaki, roz-
jechane przez czo³gi karabiny. Na
tym pobojowisku znalaz³em wojskow¹ ³opatkê, tzw.
saperkê, która przez wiele lat s³u¿y³a mi w Górach
Œwiêtokrzyskich do badañ wykopaliskowych. Obec-
nie pragnê j¹, jako cenny dokument przekazaæ do
stowarzyszenia „Brzost”, którego celem jest pozna-
wanie i dokumentowanie historii gminy Brzeszcze.

Profesor Bielenin podda³ myœl, by œwiadkowie
wrzeœniowej ucieczki spisali wspomnienia dla m³o-
dych pokoleñ. Uwa¿a, ¿e mog³oby z nich powstaæ
piêkne wydawnictwo. Na poczekaniu zasugerowa³
nawet tytu³ - „Ucieczka brzeszczan”.

Oœrodek Kultury w Brzeszczach zorgani-
zowa³ spektakl poetycki „3x9 Droga od znie-
wolenia do wolnoœci”. To historyczno-kultural-
ne wydarzenie odby³o siê w ramach 70. roczni-
cy wybuchu II wojny œwiatowej.

Na pocz¹tku wrzeœnia obok budynku ³aŸni
Podobozu Jawischowitz w parku miejskim przy
ul. Dworcowej animatorzy kultury przedstawili
spektakl, wykorzystuj¹c autentyczne wspomnie-
nia i prze¿ycia œwiadków wojny. Skomponowali
scenariusz, który uzupe³niony by³ ob-
razem multimedialnym oraz muzyk¹
Lao Che, jednego z najpopularniej-
szych zespo³ów m³odzie¿owych.

W trakcie wieczornego przedsta-
wienia w ³aŸni pali³y siê znicze, za-
prezentowano te¿ zdjêcia z czasów
wojny oraz wys³uchano nagrañ z za-
pisem wspomnieñ œwiadków tamtych
czasów.

Prze¿ycia œwiadków wojennych
zdarzeñ pozostaj¹ w pamiêci i trwaj¹
tam, jak nigdy niegoj¹ca siê rana.

W spektakl „3x9 Droga od znie-
wolenia do wolnoœci” zaanga¿owano
dzieci, m³odzie¿ oraz doros³ych. Trzej
mali ch³opcy z³o¿yli kwiaty w ³aŸni.

Ludwik Kostrz¹b, artysta zrzeszony w dzia³aj¹-
cym przy OK Klubie Nieprofesjonalnej Twórczo-
œci Literackiej „Pióromani” przeczyta³ swój
wiersz „Holocaust”. Wiersz zosta³ wpisany do in-
stytutu Yad Vasem Archiwum Pamiêci po Mê-
czennikach i Bohaterach Ludobójstwa Nazistow-
skiego w Jerozolimie. Swoje wiersze zaprezen-
towa³y równie¿ Weronika W³odarczyk i Kry-
styna Blamek.

Od zniewolenia do wolnoœci

Mariola Bartel

Podczas spektaklu dzieci z³o¿y³y kwiaty

Ewa Pawlusiak

Profesor Kazimierz Bielenin przekaza³ saperkê prezes
stowarzyszenia „Brzost” Barbarze W¹sik

Uroczystoœæ odby³a siê z inicjatywy profeso-
ra Kazimierza Bielenina, tak mocno zwi¹zane-
go z brzeszczañsk¹ ziemi¹. Tu, w Brzeszczach,
w 1923 r. siê urodzi³. Tu systematycznie co jakiœ
czas wraca³. Ostatnimi czasy nawet doœæ czêsto.
Od 2003 r. profesor pracuje w Kapitule, która co-
rocznie wybiera laureatów nagrody burmistrza

Brzeszcz „Oskardy”. Kiedy przeszed³ na emery-
turê ca³¹ swoj¹ aktywnoœæ, umiejêtnoœæ i wiedzê
skierowa³ na poszukiwania dzwonów z legendar-
nego koœció³ka œw. Otylii w Brzeszczach. Zamie-
rzony cel osi¹gn¹³ i jeden z zaginionych podczas
okupacji dzwonów, który odnalaz³ w koœciele w nie-
mieckim Wiesbaden trafi³ do koœcio³a œw. Urbana.
Teraz profesor postanowi³ na rodzinnej ziemi od-
szukaæ miejsce, w którym w noc z 2 na 3 wrzeœnia
1939 r. polegli polscy ¿o³nierze i upamiêtniæ go.

W miejscu, gdzie 3 wrzeœnia polegli polscy ¿o³nierze,
stan¹³ symboliczny krzy¿
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Aktualnoœci

Burmistrz Brzeszcz informuje, ¿e podane
zosta³y do publicznej wiadomoœci, poprzez wy-
wieszenie na tablicach og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Gminy w Brzeszczach ul. Koœcielna 4,
nastêpuj¹ce wykazy:

1. nieruchomoœci przeznaczonej do sprzeda-
¿y w drodze bezprzetargowej, oznaczonej nume-
rem dzia³ki pgr 80/1 o powierzchni 81 m2, po³o-
¿onej w Skidziniu przy ul. Wypoczynkowej

2. nieruchomoœci przeznaczonej do zamia-
ny, oznaczonej numerem dzia³ki pgr 3617/2
o powierzchni 48 m2, po³o¿onej w Brzeszczach
ul. Budy.

Wykazy podlegaj¹ wywieszeniu na okres
21 dni.

Informacja

Jednym z tematów wrzeœniowej sesji Rady
Miejskiej w Brzeszczach by³a informacja bur-
mistrza na temat realizacji bud¿etu gminy za I pó³-
rocze 2009 r. Przypomnê tylko, ¿e tegoroczny
bud¿et zosta³ uchwalony na sesji 29 stycznia br.
wynosi³ po stronie dochodów 44 175 918 z³,
a po stronie wydatków 53 820 918 z³. Zaplano-
wany deficyt bud¿etowy w kwocie 9 645 000 z³
postanowiliœmy zbilansowaæ kredytem w wy-
sokoœci 8 500 000 z³ oraz wolnymi œrodkami
w kwocie 1 145 000 z³. Na sp³atê rat kapita³o-
wych od zaci¹gniêtych kredytów zaplanowali-
œmy œrodki w wysokoœci 2 000 000 z³. W ci¹gu
roku plan bud¿etu Gminy Brzeszcze zwiêkszy³
siê po stronie dochodów do kwoty 45 212 405,02
z³, a po stronie wydatków zwiêkszy³ siê do kwoty
54 857 405,02 z³.

Wykonane wydatki wynios³y 23 412 826,48
z³, co stanowi 42,7 proc. planu rocznego, nato-
miast dochody 22 579 741,63 z³ tj. 49,9 proc.
St¹d na dzieñ 30 czerwca 2009 r. bud¿et gminy
zamkn¹³ siê ujemnym wynikiem finansowym
w kwocie -833 084,85 z³.

W ramach dochodów udzia³y w podatkach
stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa zosta³y
wykonane w 42,2 proc. (6 047 628,30 z³), czêœæ
oœwiatowa subwencji ogólnej w 61,5 proc.
(6 459 816 z³), czêœæ równowa¿¹ca subwencji
ogólnej w 50 proc. (145 980 z³), dotacje na za-
dania zlecone i powierzone w 47,4 proc.
(1 573 457,80 z³), dotacje na zadania w³asne
w 26,9 proc. (337 878,77 z³), natomiast dotacje
rozwojowe w 100 proc. (92 158,22 z³).

Wydatki na zadania zlecone i powierzone
zrealizowaliœmy w 39,7 proc. (1 529 771,51 z³),
natomiast wydatki inwestycyjne w 11,2 proc.
(888.526,08 z³).

Wœród zadañ inwestycyjnych zakoñczonych
na dzieñ 30 czerwca tego roku, zaliczyæ mo¿emy:
przebudowê ul. Topolowej w Przecieszynie (za-
danie realizowane w latach 2008-2009, ca³kowi-
ty koszt: 1 099 742,86 z³), adaptacjê budynku
w Zasolu na mieszkania komunalne (zadanie dwu-
letnie, ca³kowity koszt 394 653,53 z³), I etap mo-
dernizacji oczyszczalni œcieków (175 070 z³), bu-
dowê kanalizacji deszczowej ul. Bór wraz z bu-
dow¹ chodnika (zadanie w latach 2006-2009, ca³-
kowity koszt: 725 139,45 z³), zakup pomp do prze-
pompowni w Przecieszynie (9 734,53 z³), zakup
kot³a c.o. do budynku komunalnego w Przecie-
szynie (10 309,00 z³), modernizacjê budynku przy
ul. Mickiewicza 6 w Brzeszczach (17 000 z³), mo-
dernizacjê budynku komunalnego w Zasolu
(64 405,70 z³).

Stan œrodków Gminnego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na pocz¹tku
roku wynosi³ 249 722,68 z³, natomiast w okresie
sprawozdawczym na rachunek bankowy wp³ynê-
³a kwota 361 173, 96 z³. Wydatkowaliœmy
86 089,20 z³, m.in. na zadania zwi¹zane z edu-
kacj¹ ekologiczn¹, wspomaganie innych syste-
mów kontrolnych i pomiarowych oraz badañ œro-
dowiska, systemów pomiarowych zu¿ycia wody
i ciep³a, urz¹dzanie i utrzymanie terenów zieleni
i zadrzewieñ, zakrzewieñ oraz parków ustanowio-
nych przez Radê Miejsk¹, profilaktykê zdrowotn¹
dzieci na obszarach szczególnej ochrony œrodo-
wiska, na których wystêpuj¹ przekroczenia norm
zanieczyszczeñ œrodowiska, wspieranie dzia³añ za-
pobiegaj¹cych zanieczyszczeniom oraz inne za-
dania s³u¿¹ce ochronie œrodowiska i gospodarce
wodnej.

27 sierpnia  2009 r. Burmistrz Brzeszcz przed-
stawi³ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kra-
kowie informacjê o wykonaniu bud¿etu Gminy

za I pó³rocze br. Sk³ad Orzekaj¹cy Kolegium Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
uchwa³¹ z dnia 31 sierpnia 2009 r. postanowi³ za-
opiniowaæ pozytywnie. Ze szczegó³ow¹ infor-
macj¹ o wykonaniu bud¿etu Gminy Brzeszcze
mog¹ siê Pañstwo zapoznaæ na stronie interneto-
wej Urzêdu Gminy: www.brzeszcze.pl.

Szanowni Pañstwo, realizacja bud¿etu za I pó³-
rocze 2009 r. przedstawia siê pomyœlnie. Wydatki
i dochody s¹ zrealizowane w ok. 50 proc. W reali-
zacji II pó³rocza zauwa¿amy jednak symptomy
wskazuj¹ce na dotykaj¹cy nasz bud¿et kryzys
gospodarczy. O przyczynach wp³ywaj¹cych na
trudnoœci w wykonywaniu bud¿etu gminy od mie-
si¹ca lipca br, wynikaj¹cych z sytuacji makroeko-
nomicznej kraju oraz o podjêtych dzia³aniach
ostro¿noœciowych i oszczêdnoœciowych w tego-
rocznym bud¿ecie, napiszê Pañstwu w listopado-
wym numerze „Odg³osów Brzeszcz”.

Informacja burmistrza o wykonaniu bud¿etu Gminy Brzeszcze
za I pó³rocze 2009 r.

Teresa Jankowska
Burmistrz Brzeszcz

Na wrzeœniowym posiedzeniu Powiato-
wej Rady Zatrudnienia debatowano o sytu-
acji na lokalnym rynku pracy. Drastyczny
wzrost bezrobocia zanotowany pocz¹tkiem
br. od kwietnia zacz¹³ siê stabilizowaæ.

- Do spadku bezrobocia przyczyni³y siê
z pewnoœci¹ du¿e iloœci œrodków z Fundu-
szu Pracy, PFRON-u i z Programu Operacyj-
nego Kapita³ Ludzki przyznane i pozyskane
przez PUP - wyjaœnia dyrektor PUP w Oœwiê-
cimiu Wies³awa Drabek-Polek. - £¹czna
iloœæ œrodków na przeciwdzia³anie bezrobo-
ciu w 2009 r. wynios³a prawie 11 200 000 z³
i przeznaczona jest na aktywizacjê oko³o
2000 bezrobotnych.

W zwi¹zku z pozyskaniem w ostatnich
dniach kolejnych œrodków (1 020 200 z³) dy-
rektor Drabek-Polek podczas posiedzenia in-
formowa³a o mo¿liwoœciach dalszego wspie-
rania zatrudnienia bezrobotnych.

Oprócz ustawowych dzia³añ aktywizacyj-
nych wspieranych œrodkami publicznymi
Urz¹d Pracy podpisa³ w br. 12 umów z partne-
rami lokalnymi i regionalnymi, w ramach któ-
rych dodatkowo aktywizowane s¹ osoby zare-
jestrowane w oœwiêcimskim urzêdzie. M.in.
umowê partnersk¹ z miejskimi i gminnymi
oœrodkami pomocy spo³ecznej i Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Oœwiêcimiu. W jej
ramach realizowany jest program „U³atwienie
matkom powrotu do pracy po przerwie zwi¹-
zanej z urodzeniem lub wychowaniem dziec-
ka”. Pisaliœmy o tym w kwietniowym numerze
„OB” (str. 3). Celem tego programu jest pomoc
w zatrudnieniu matkom gotowym do pracy.

- Podpisaliœmy te¿ umowy partnerskie ze
Stowarzyszeniem Ksiêgowych Oddzia³ w Kra-
kowie, PM Doradztwo Gospodarcze w Krako-
wie, Zak³adem Doskonalenia Zawodowego
w Katowicach, w ramach których oko³o 50
osób zarejestrowanych w naszym urzêdzie bê-

dzie mog³o otrzymaæ œrodki na rozpoczêcie
dzia³alnoœci gospodarczej do 40 tys. z³ wraz
ze wsparciem pomostowym przez 6 miesiêcy
prowadzenia firmy - mówi Wies³awa Drabek-
Polek. - W ramach umów partnerskich podpisa-
nych z firmami: WYG Internationale w Kra-
kowie, PM Doradztwo Gospodarcze w Krako-
wie, osoby zatrudnione i zagro¿one zwolnie-
niami grupowymi mog¹ otrzymaæ wsparcie do-
radcze, podnieœæ lub zmieniæ kwalifikacje za-
wodowe, otrzymaæ œrodki na rozpoczêcie dzia-
³alnoœci gospodarczej. W ramach umowy z Ma-
³opolskim Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ
Wodnych w Krakowie w okresie trzech lat 24
osoby bezrobotne s¹ i bêd¹ zatrudnione przy
pracach konserwacyjnych na wa³ach rzek w po-
wiecie. Du¿e znaczenie maj¹ tak¿e realizowa-
ne umowy partnerskie z Wojewódzkim Urzê-
dem Pracy w Krakowie. Dotycz¹ one kszta³-
cenia ustawicznego i œwiadczenia us³ug dla
inwestorów.

Œrodki dla bezrobotnych

Ewa Pawlusiak
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Jerzy Buzek, nowy Przewodnicz¹cy Parla-
mentu Europejskiego spotka³ siê w Miêdzy-
narodowym Domu Spotkañ M³odzie¿y w Oœwiê-
cimiu ze swoim poprzednikiem Hansem-Gre-
tem Pótteringiem. Na uroczystoœci obecni
byli przedstawiciele naszej gminy Teresa Jan-
kowska, burmistrz Brzeszcz i Bo¿ena Sobo-
ciñska, dyrektor Gminnego Zarz¹du Edukacji
w Brzeszczach.

Fundacja na rzecz
Miêdzynarodowego
Domu Spotkañ M³o-
dzie¿y w Oœwiêcimiu
i Miêdzynarodowy
Komitet Oœwiêcimski
zorganizowali projekt
„1939/1989. Czas woj-
ny i czas nadziei”.
Sk³ada³ siê z trzech
elementów: wystawy
artystycznej Edwarda
Dwurnika „Artysta i
historia”,  dyskusji
panelowej prowadzo-
nej przez Christopha
Heubnera oraz spek-
taklu plenerowego
„Arka” w wykonaniu
Teatru Dnia Ósmego.

Na uroczystoœæ do MDSM przybyli za-
proszeni goœcie, wœród których znaleŸli siê
byli wiêŸniowie, przedstawiciele w³adzy, po-
s³owie oraz reprezentanci lokalnych instytucji.
W swoim przemówieniu Jerzy Buzek mówi³ o zna-
czeniu Domu Spotkañ M³odzie¿y. Zaznaczy³,
¿e ju¿ jako premier pragn¹³, aby Oœwiêcim by³
miejscem wspó³pracy i pojednania. Doda³, ¿e

Z okazji jubileuszu 75-lecia powstania
pierwszych dru¿yn harcerskich w Brzesz-
czach 18 wrzeœnia pod „Lipkami” spotka³o siê
kilka pokoleñ tych, którzy czuj¹ siê i s¹ har-
cerzami. Inicjatorem spotkania by³ Zwi¹zek
Dru¿yn im. Szarych Szeregów w Brzeszczach
wraz z dzia³aj¹cym przy zwi¹zku Harcerskim
Krêgiem Seniorów.

Ogniska blask na polanie, rozbite wojskowe
namioty i zgromadzony sprzêt harcerski przywo-
³ywa³y niejedne wspomnienia. O¿y³y one jesz-
cze bardziej, kiedy ka¿de z pokoleñ przybli¿a³o
atmosferê czasów, w których przysz³o mu dzia³aæ.
Prezentowa³y piosenki, pl¹sy, gawêdy. W miêdzy

czasie na telebimie pojawia³y siê ar-
chiwalne fotografie m.in. ze zlotów,
obozów i zbiórek. Pozwoli³y odnowiæ
stare znajomoœci i po raz kolejny po-
smakowaæ harcerskiej przygody.

Przedstawiciel najstarszego poko-
lenia dh W³odzimierz Senkowski
opowiada³ o historii ruchu harcerskie-
go nie tylko w Brzeszczach, ale i w Pol-
sce. On te¿ ze swad¹ wyg³osi³ gawêdê.
Pokolenie „35 plus” reprezentowa³ dh
Edward Szczerbowski, najm³odsze zaœ
- cz³onek Komendy Hufca Oœwiêcim dh
Tomasz Seku³a, prowadz¹cy imprezê.

Swoj¹ dzia³alnoœæ podczas pre-
zentacji multimedialnej pokaza³y gromady
zuchowe i dru¿yny harcerskie dzia³aj¹ce w Zwi¹z-
ku Dru¿yn w Brzeszczach: 2. Gromada Zucho-
wa „Przyjaciele Zwierz¹t” (SP nr 2), 7. Gro-

mada Zuchowa „Zielone Biedronki”
(SP nr 1), 1. Gromada Zuchowa
„Weso³e Krasnoludki” z Góry, 13.
Dru¿yna Harcerska „Widmo” (SP nr
2), 5. Dru¿yna Harcerska „Agriko-
la” (SP Jawiszowice).

- By zachêciæ najm³odsze pokole-
nie do wstêpowania w szeregi Zwi¹z-
ku Dru¿yn w szko³ach zorganizuje-
my wystawy, nawi¹zuj¹ce do histo-
rii dru¿yn dzia³aj¹cych na brzesz-
czañskim terenie - mówi komendant
ZD phm Beata Rybak. - Dzisiejsza
uroczystoœæ ju¿ dostarczy³a nam spo-
ro materia³ów. Bêdziemy jednak na-
dal je gromadziæ. Zaprosiliœmy do

W lipcowo-sierpniowym wydaniu
„Odg³osów Brzeszcz”, w art. „Zaczê³o siê
w Polsce” (str. 1 i 9) wkrad³ siê b³¹d.
Wprowadzony w Polsce 13 grudnia 1981 r.
stan wojenny zniesiono 22 lipca 1983 r.,
a nie jak napisaliœmy 21 marca 1983 r.
Przepraszamy.

Sprostowanie

Symboliczne spotkanie Polaka i Niemca

Ewa Pawlusiak

75 lat harcerstwa
w Brzeszczach

Mariola Bartel

Debata z udzia³em Jerzego Buzka, Mariana Turskiego i Hansa-Gerda
Pótteringa

to nie tylko Miejsce Pamiêci Auschwitz, ale
i têtni¹ce ¿yciem miasto.

W panelu dyskusyjnym wziêli udzia³ Jerzy
Buzek, Hans-Gerd Póttering oraz Marian Tur-
ski, historyk i dziennikarz, który prze¿y³ Au-
schwitz. Wspólnie doszli do wniosku, ¿e nie
wolno ulegaæ z³udzeniu, i¿ wolnoœæ i demokra-
cja zosta³y dane raz na zawsze. Codziennie na-
le¿y o nie walczyæ, pielêgnuj¹c pamiêæ o prze-
sz³oœci i stale wyci¹gaj¹c z niej wnioski.

Nastêpnego dnia Buzek wraz z Pótterin-
giem przybyli do Pañstwowego Muzeum
Auschwitz, gdzie z³o¿yli wieñce przed œcian¹
straceñ bloku 11. W Ksiêdze Pami¹tkowej
Muzeum przewodnicz¹cy Europarlamentu na-
pisa³: „Europa z pokor¹ i przejêciem sk³ada
ho³d tym, którzy zginêli, tym którzy walczy-
li. Wierzymy, ¿e bêdziemy inni, m¹drzejsi,
doœwiadczeni, ¿e unikniemy kataklizmów.
Dlatego potrzebna nam jest jednoœæ”.

Wiele pokoleñ harcerzy po raz kolejny smakowa³o przy ognisku
harcerskiej przygody

wspó³pracy dyrektorów szkó³. Udostêpni¹
nam stare kroniki szkolne, te¿ je na pewno
wykorzystamy.

Na œwiêto harcerzy przyby³a jedna z pierw-
szych harcerek brzeszczañskiej dru¿yny, dh
Stanis³awa Moroñczyk oraz burmistrz Teresa
Jankowska, dyrektor Gminnego Zarz¹du Edu-
kacji w Brzeszczach Bo¿ena Sobociñska i dy-
rektor Oœrodka Kultury Ma³gorzata Wójcik.

Ró¿nica wieku nie przeszkadza³a harcerzom we wspólnym œpiewie

Zwi¹zek Dru¿yn i Kr¹g Instruktorów dziê-
kuj¹ prezesowi Spó³ki Pastwiskowej w Brzesz-
czach Janowi Bieleninowi za umo¿liwienie zor-
ganizowania na terenie „Lipek” ogniska poœwiê-
conego 75-leciu za³o¿enia dru¿yn harcerskich
w Brzeszczach.

Podziêkowanie
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W Oœwiêcimiu oficjalnie otwarto od-
dzia³ Telewizji Polskiej Kraków. Redakcjê
tworzy dziennikarz Rafa³ Marek oraz ope-
rator Piotr Struczyk. Mieszkañcy gminy
Brzeszcze, którzy do tej pory nie odbierali
TVP Kraków, ju¿ nie powinni mieæ z tym
problemu.

Nowa placówka zasiêgiem dzia³ania obejmu-
je cztery powiaty: oœwiêcimski, olkuski, wado-
wicki i chrzanowski, czyli ponad pó³ miliona
mieszkañców. Dostarczane informacje s¹ emito-
wane w programie „Kronika” TVP Kraków oraz
w ogólnopolskich programach informacyjnych:
„Wiadomoœciach” i „Panoramie”.

Podczas otwarcia redakcji obecny
by³ Bogdan Wasztyl, dyrektor oddzia-
³u krakowskiego.

- Jestem st¹d, dlatego wiem jak istot-
ne jest przekazywanie informacji z Oœwiê-
cimia i okolic. Informacje równie¿ doce-
nia Warszawa - podkreœla³ Wasztyl.

W dniu otwarcia zainaugurowano
równie¿ w Oœwiêcimskim Centrum
Kultury nowy program „Tuba”. To
magazyn poœwiêcony nieprofesjonal-
nej twórczoœci filmowej, w którym
studenci szkó³ filmowych, a tak¿e
amatorzy bêd¹ mogli prezentowaæ
swoje dokonania.

Codzienne ¿ycie Damiana, Maæka, Mi-
cha³a, Marcina, Kacpra, Jakuba i ich mamy
to ci¹g³e zmaganie siê z niedostatkiem i bied¹.
Ta siedmioosobowa rodzina pochodzi z woje-
wództwa warmiñsko-mazurskiego. Oœrodek
Kultury w Brzeszczach wraz z Piwnic¹ Free
Culture, Klubem Wolontariusza oraz Grup¹
„Charytatywni” zorganizowali zbiórkê rze-
czow¹ dla tej rodziny.

Zapytacie, dlaczego mieszkañcy naszej gmi-
ny maj¹ pomagaæ komuœ, kto mieszka na dru-
gim koñcu Polski, skoro u nas nie brakuje po-
trzebuj¹cych? OdpowiedŸ jest prosta.

- W naszej gminie tak¿e s¹ osoby potrzebu-
j¹ce wsparcia. Nie mo¿na jednak odwróciæ siê

od osób, które poprosi³y nas o jak¹kolwiek po-
moc - wyjaœnia Danuta Korciñska, instruktor OK.

Oœrodek Kultury, Piwnica Free Culture,
Klub Wolontariusza i Grupa „Charytatywni” bez
namys³u zgodzili siê zorganizowaæ zbiórkê
potrzebnych rzeczy. Rodzinie z warmiñsko-ma-

zurskiego wszystko siê przyda: poœciel,
ubrania, rêczniki i ¿ywnoœæ. Ch³opcy
w wieku 15, 14, 11, 9, 6 i 4 lata miesz-
kaj¹ tylko z mam¹, samej ciê¿ko jej
utrzymaæ rodzinê. Pomocy udziela im
pañstwo, jednak nie jest ona wystarcza-
j¹ca. Na dodatek okaza³o siê, ¿e je¿eli sy-
tuacja w tym domu siê nie zmieni, rodzeñ-
stwo trafi do domu dziecka.

Ta informacja poruszy³a s¹siadów
rodziny. Zwrócili siê o pomoc do ró¿-
nych placówek, w tym Oœrodka Kultu-
ry w Brzeszczach, jako organizatora
Rock Reggae Festival. I tak rozpoczê³a
siê ta akcja. Podczas RRF rozdawano
ulotki, w których powiadamiano o pod-
jêtych dzia³aniach i proszono o pomoc.

- Wiedzieliœmy, ¿e mamy ma³o cza-
su, bo odezwali siê do nas tydzieñ przed
RRF. Zdecydowaliœmy siê jednak zor-

ganizowaæ tê akcjê - mówi Kor-
ciñska. - Nie mo¿emy obojêtnie
przejœæ obok biedy tej rodziny.
Niedostatek i brak podstawo-
wych œrodków do ¿ycia ograni-
cza ich funkcjonowanie. Dzieci zmuszo-
ne s¹ zbieraæ np. puszki, by za zarobione
pieni¹dze kupiæ bochenek chleba.

Rzeczy przyjmowano w Piwnicy Free
Culture. Powoli zape³nia³a siê ona u¿y-
wan¹ odzie¿¹, starymi poœcielami oraz
¿ywnoœci¹. Mieszkañcy Brzeszcz prze-
kazywali to, co mogli. Nawet drobne
wsparcie dla tej rodziny oznacza bardzo
wiele.

Skorzystaj z amnestii, ureguluj zaleg³e zo-
bowi¹zania wobec biblioteki. Czekamy na nie-
oddanie ksi¹¿ki przez dwa miesi¹ce.

Nie chcemy, aby sprawy uporczywych d³u¿ni-
ków przetrzymuj¹cych ksi¹¿ki musia³y, jak w wie-
lu ju¿ bibliotekach trafiæ do firmy windykacyjnej.
Dzia³amy w interesie w³asnych zbiorów, a tak¿e
czytelników, którzy bezskutecznie czekaj¹ na ksi¹¿-
ki przetrzymywane przez innych czytelników.

Ksi¹¿ki w bibliotece s¹ wspólnym dobrem
i nie wolno ich przetrzymywaæ. Je¿eli ktoœ nie od-
daje po¿yczonych ksi¹¿ek, uniemo¿liwia korzy-
stanie z nich innym czytelnikom.

Brzeszczañskie biblioteki w paŸdzierniku cze-
kaj¹ na ksi¹¿ki.

Pi¹ty raz w ramach terminarza rocznego,
4 wrzeœnia, Klub Honorowych Dawców

Krwi dzia³aj¹cy przy KWK „Brzeszcze-Silesia”
zorganizowa³ akcjê oddawania krwi.

To ju¿ pi¹ty w ramach terminarza rocznego
apel zorganizowany przez brzeszczañskich krwio-
dawców. Odpowiedzia³o na niego a¿ 50 krwio-
dawców. Razem oddali 22 l 500 ml krwi.

Na kolejny apel Zarz¹d Klubu HDK zapra-
sza 6 listopada, tradycyjnie do przychodni przy
ul. Nosala w Brzeszczach, w godz. 8.00-10.30.

Oddali krew

EP

Nie przegap szansy!
Sposób na d³u¿ników

 (mb)

TVP Kraków w naszych telewizorach

Na otwarcie redakcji przyjecha³ dyrektor krakowskiego oddzia³u
Telewizji Polskiej Bogdan Wasztyl

Brzeszczanie z du¿ym
sercem

Mariola Bartel

Czêœæ rzeczy podarowanych przez mieszkañców gminy
Brzeszcze

Podziêkowanie otrzymane od rodziny

Podziêkowanie
Organizatorzy akcji dziêkuj¹
ofiarodawcom za okazan¹
pomoc.

DS

Organizatorzy akcji ju¿ nie pierwszy raz po-
mogli obcym ludziom w³¹czaj¹c siê w ró¿ne cha-
rytatywne dzia³ania. Mieszkañcy gminy powinni
wiedzieæ, ¿e na OK, Piwnicê, Klub Wolontariu-
sza oraz „Charytatywnych” mog¹ liczyæ.
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Przed Oœrodkiem Kultury w Brzeszczach
8 wrzeœnia obchodzono Œwiatowy Dzieñ
Pierwszej Pomocy, ustanowiony przez Miê-
dzynarodowy Ruch Czerwonego Krzy¿a i Czer-
wonego Pó³ksiê¿yca.
Imprezê w Brzesz-
czach zorganizowa³a
Grupa „Charyta-
tywni”.

Uczestnicy mieli
okazjê nauczyæ siê
udzielania pierwszej
pomocy pod okiem in-
struktorów z Polskiego
Czerwonego Krzy¿a
z Czechowic-Dzie-
dzic, w postawionym
przez Charytatywnych namiocie „Naucz siê rato-
waæ!”. Widzowie mogli obejrzeæ (a nawet uczest-
niczyæ) zaaran¿owane scenki w wykonaniu dwóch
profesjonalnych ekip ratunkowych. Wypadek sa-

Jubileusz 55-lecia istnienia jednostki Ochot-
niczej Stra¿y Po¿arnej œwiêtowa³a 2 sierpnia spo-
³ecznoœæ Zasola.

Na obchody zjecha³y pododdzia³y Ochotni-
czych Stra¿y Po¿arnych z terenu naszej gminy
oraz powiatów oœwiêcimskiego, bielskiego i psz-
czyñskiego. Przybyli przedstawiciele w³adz
pañstwowych, samorz¹dowych, po¿arniczych i
lokalnych organizacji spo³ecznych. Razem przy
dŸwiêkach orkiestry dêtej OSP Hecznarowice
przemaszerowali na uroczyst¹ mszê œw. do ka-
plicy pw. Matki Boskiej Królo-
wej Polski.

Historiê i osi¹gniêcia jubilat-
ki przedstawi³ prezes Tadeusz
¯mudka.

- Pretekstem do powo³ania
OSP w Zasolu sta³a siê decyzja
administracyjna, wy³¹czono bo-
wiem na mocy zarz¹dzenia Prezy-
dium Wojewódzkiej Rady Naro-
dowej w Krakowie z 30 czerwca
1953 r. z obrêbu gromady £êki
przysió³ek Zasole. Utworzono z
niego pod tak¹ sam¹ nazw¹ samo-
dzieln¹ gromadê - wspomina pre-
zes ̄ mudka. - Jednostkê stra¿ack¹
powo³ano do ¿ycia 29 czerwca
1954 r. W sk³ad pierwszego Za-
rz¹du weszli: Feliks Handzlik -
prezes, Stanis³aw Szkatu³a - ko-
mendant, Józef Chromik - z-ca
komendanta, Helena Grudniewicz
- sekretarz, Leon Janosz - skarbnik. Komisjê Re-
wizyjn¹ tworzyli: Franciszek Zaj¹c, Stanis³aw
Luranc i Karolina Borak. Zarz¹d zobowi¹za³ ko-
mendanta do mobilizacji m³odzie¿y w szeregi OSP.
Pierwszymi druhami byli: Stanis³aw Raj, Emil Raj,
W³adys³aw Wójcik, Jan Wójcik, Augustyn Jedliñ-
ski, Ignacy Jedliñski, Stanis³aw Luranc, Józef Bo-
rak i Ludwik Fajfer. W 1957 r. podjêto decy-
zjê o zakupie nowej motopompy. Zaci¹gnêt¹ na
ten cel po¿yczkê zwrócono z pieniêdzy pozy-
skanych przy okazji uroczystego jej przekaza-
nia. Z tych œrodków zakupiono te¿ pierwszy
sztandar, który wykona³y siostry zakonne z Wi-
lamowic. Poœwiêcono go i przekazano jednost-
ce w 1958 r. Uzyskany z tej uroczystoœci do-
chód stra¿acy przeznaczyli na zakup mundurów
wyjœciowych dla ca³ej jednostki oraz konnego
wozu stra¿ackiego od OSP Jawiszowice.

Jednostka ci¹gle boryka³a siê z problemami
lokalowymi. Ca³y osprzêt i wyposa¿enie znajdo-
wa³y schronienie w stodole Stanis³awa Matyjasi-
ka. Dlatego Zarz¹d czyni³ starania, by zdobyæ
poparcie i pomoc w³adz gminnych w budowie
w³asnego lokum. Przy du¿ym zaanga¿owaniu dru-
hów i lokalnej spo³ecznoœci w 1979 r. rozpoczêto
jego budowê. Œrodki na realizacjê pozyskano z or-
ganizacji imprez dochodowych, dobrowolnych
sk³adek ludnoœci oraz dotacji Urzêdu Miasta i Gmi-
ny Brzeszcze, Urzêdu Wojewódzkiego i innych
organizacji. Z zebranych œrodków zakupiono ma-
teria³, a czynem spo³ecznym w 31 miesiêcy miesz-
kañcy wybudowali nowy Dom Stra¿aka. Do u¿yt-
ku przekazano go 28 listopada 1981 r. Od tej pory
stra¿acy mieli ju¿ gdzie gara¿owaæ otrzymanego

w 1983 r. ̄ uka i motopompê (1984 r.) oraz Jelcza
po kapitalnym remoncie (2000 r.) OSP Zasole nie
by³a ju¿ jednostk¹ z najstarszym samochodem, ale
tylko w powiecie. W gminie jest ni¹ do dziœ. Jel-
czowi stuknê³a 30-tka. W jubileusz 50-lecia dzia-
³ania, jednostka otrzyma³a sztandar nadany przez
Prezydium Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkiego
Zwi¹zku OSP RP w Krakowie, a ufundowany
przez Burmistrza Gminy Brzeszcze i Radê
Miejsk¹. Jednostkê, uchwa³¹ Prezydium Zarz¹du
G³ównego  Z OSP RP, uhonorowano te¿ Srebrnym
Medalem za Zas³ugi dla Po¿arnictwa.

Rocznicowy, stra¿acki apel by³ okazj¹ do
wyró¿nieñ i pochwa³ dla stra¿ackiej braci. Aktyw-

noœæ i zaanga¿owanie cz³onków  zasolañskiej jed-
nostki doceni³y w³adze naczelne Zwi¹zku OSP
Rzeczypospolitej Polskiej. Uchwa³¹ Zarz¹du Od-
dzia³u Wojewódzkiego Zwi¹zku OSP RP Meda-
lami za Zas³ugi dla Po¿arnictwa odznaczeni zo-
stali: Z³otym - Irena Kózka; Srebrnym - Janusz
Chrapek, Mariusz Rozner; Br¹zowym - Beata
Szyd³o, £ukasz Kózka, Rafa³ Seweryniak; Od-

znak¹ Stra¿ak Wzorowy: Mateusz Wójcik,
£ukasz Krawczyk.

Uchwa³¹ Prezydium Zarz¹du Oddzia³u
Gminnego Zwi¹zku OSP RP odznaczeni zostali:
Z³ot¹ odznak¹ MDP: Dawid Raj, Mateusz Sta-
wowczyk; Srebrn¹ Odznak¹ MDP: Wojciech
M¹sior, Kamil M¹sior, Pawe³ Kapica, Odznak¹
za Wys³ugê: 55 lat: Józef Borak, Józef Chro-
mik, Edward D¹browski; 50 lat: W³adys³aw
Wójcik;  40 lat: Czes³aw Kózka, Kazimierz
Wójcik; 35 lat: Edward Matyjasik, Jan Nikiel;
30 lat: Leszek Krawczyk; 25 lat: Jan Wójcik,
Tadeusz ̄ mudka; 20 lat: Irena Kózka, Grzegorz
Pasternak; 15 lat: Janusz Chrapek, Mariusz Roz-

ner, £ukasz Kózka; 10 lat: Ja-
cek Chrapek, Rafa³ Sewery-
niak; 5 lat: £ukasz Krawczyk,
Marcin Niedoœpia³, Krzysztof
Lorek, Mateusz Wójcik, Ma-
teusz Stawowczyk, Micha³ Se-
weryniak, Wojciech M¹sior,
Kamil M¹sior, Adrian Przesór,
Pawe³ Kapica, Dawid Jarzyna,
Piotr Chrapek.

Zarz¹d OSP Zasole w tym
szczególnym dniu dziêkowa³
tym, którzy od lat wspieraj¹
dzia³ania jednostki. Okolicz-
noœciowymi dyplomami i upo-
minkami uhonorowa³: Stani-
s³awa Drabka, Kazimierza Ja-
nosza, Stanis³awa Balusia,
Paw³a Niemczyka, w imieniu
Rady So³eckiej w Zasolu - Zo-
fiê Wójcik.

W godzinach popo³udniowych przed remiz¹
odby³ siê koncert orkiestry dêtej OSP Hecznaro-
wice z udzia³em ma¿oretek oraz mecz pi³ki wod-
nej pomiêdzy dru¿ynami OSP Jawiszowice i OSP
Zasole. Po tych atrakcjach stra¿acy zaprosili
wszystkich na festyn stra¿acki z kapel¹ góralsk¹
„Okowita” z Zawoi.

mochodowy, omdlenie w t³umie czy z³amanie
rêki to tylko nieliczne inscenizacje, które z udzia-
³em karetki i profesjonalnego sprzêtu zapre-
zentowa³a Maltañska S³u¿ba Medyczna z Oœwiê-
cimia i Polski Czerwony Krzy¿.

Organ iza to rzy
przygotowali na ten
dzieñ sporo informacji
i statystyk m.in. na te-
mat wypadków samo-
chodowych, udziela-
nia pierwszej pomocy,
prowadzonych szko-
leñ. Ci, którzy przyszli
na brzeszczañskie ob-
chody mogli pos³u-
chaæ te¿ progresyw-
nego rocka w wyko-
naniu zespo³u Eight

Pigs z Oœwiêcimia. O dokumentacjê tego dnia
zadba³ £ukasz Rados.

Uczyli ratowaæ

Rafa³ Andreas

U stra¿aków w Zasolu

Ewa Pawlusiak

Rocznicowe obchody by³y okazj¹ do wrêczenia medali i odznak zas³u¿onym druhom
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ARNIKA ul. S³owackiego 4
23.10 - 30.10

CENTRUM
ul. Ofiar Oœwiêcimia 34
16.10 - 23.10

SIGMA ul. Pi³sudskiego 13a
02.10 - 09.10
30.10 - 06.11

SYNAPSA ul. £okietka 39
09.10 - 16.10
06.11 - 13.11
* dy¿ur nocny trwa od godz. 20.00

do 8.00 dnia nastêpnego.

Dy¿ury aptekDy¿ury aptekDy¿ury aptekDy¿ury aptekDy¿ury aptek
w paŸdziernikuw paŸdziernikuw paŸdziernikuw paŸdziernikuw paŸdzierniku

Ósmy fina³ konkursu Wiedzy o Bezpieczeñ-
stwie dla pracowników kopalni „Brzeszcze-Si-
lesia” rozegrany zosta³ 28 wrzeœnia w restaura-
cji „S³owiañska”.

- Celem konkursu jest podnoszenie pozio-
mu bezpieczeñstwa, propagowanie wœród pra-
cowników znajomoœci przepisów bhp oraz po-
prawa i doskonalenie systemu zarz¹dzania bez-
pieczeñstwem w zak³adzie - podkreœla G³ówny
In¿ynier BHP Leszek  Ryszka. - Przebieg i wy-
niki konkursu s¹ dla nas dodatkow¹ wskazówk¹,
na co zwracaæ uwagê w trakcie szkoleñ. Sam
konkurs jest tak¿e elementem systemu zarz¹dza-
nia bezpieczeñstwem.

Pisemne eliminacje, które zgromadzi³y 80
uczestników pozwoli³y wy³oniæ fina³ow¹ dzie-
si¹tkê. Œcis³y fina³ rozegrany zosta³ z wykorzy-
staniem pomys³u teleturnieju „Jeden z dziesiê-
ciu”. Finaliœci prezentuj¹c wiedzê zmusili pyta-
j¹cego do zadania a¿ 140 pytañ, aby wybraæ spo-
œród  siebie  trójkê najlepszych. O gruntownym
przygotowaniu siê do konkursu mo¿e œwiadczyæ
fakt, ¿e zwyciêzca fina³u odpowiedzia³ szczegó-
³owo na pytanie dotycz¹ce  uzyskania przez

9 wrzeœnia w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej
w Brzeszczach odby³o siê kolejne spotkanie
cz³onków Lokalnej Koalicji do Spraw Przeciw-
dzia³ania Przemocy w Rodzinie, która zrzesza
przedstawicieli ró¿nych instytucji gminnych
oraz s¹du. Celem koalicji jest pomoc osobom
uwik³anym w przemoc.

Jeœli jesteœ: œwiadkiem przemocy, ofiar¹
przemocy i chcesz uzyskaæ wiêcej informacji na
ten temat, zapraszamy na stronê internetow¹
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Brzeszczac
-  www.ops.brzeszcze.pl lub do pracownika so-
cjalnego, codziennie w godz. od 8.00 do 16.00.

Mo¿e zdarza siê, ¿e s³yszysz zza œciany
krzyki, wo³anie o pomoc, czyjœ p³acz. Mo¿e wi-
dzisz, ¿e ktoœ z Twoich s¹siadów, znajomych,
doznaje przemocy. Nie prosi ciê o pomoc. Stara
siê ukryæ œlady pobicia. Mo¿na wtedy uznaæ, ¿e
nie chce pomocy albo ¿e akceptuje tak¹ sytuacjê.
To nieprawda!

To w³aœnie ty mo¿esz przerwaæ zamkniêty
kr¹g milczenia! mo¿esz pomóc! Nie musisz robiæ
tego, co policja, prokurator, psycholog, lekarz.
Wa¿ne jest przede wszystkim, ¿ebyœ: wys³ucha³
osoby, która doznaje przemocy, uwierzy³ w to, co
mówi, zapewni³ j¹ o tym, ¿e ma prawo szukaæ
pomocy, zawiadomi³ osoby, które zajmuj¹ siê
udzielaniem pomocy w sytuacjach kryzysowych,
czyli:
- Niebiesk¹ Liniê: (0-22) 668-70-00 INFOLINIA
dzia³a w dni powszednie w godz. 14.00-22.00;
dy¿ur prawny: poniedzia³ki i pi¹tki w godz. 18.00-
22.00. Tam uzyskasz informacje o tym, jak zna-
leŸæ miejsce, które pomaga ofiarom przemocy
w rodzinie na danym terenie i w jaki sposób za-
wiadomiæ o tej sytuacji.
- Oœrodek Pomocy Spo³ecznej - znajduje siê
w ka¿dej gminie
- Policjê - wystarczy wykrêciæ 997
- Prokuraturê

Na œwiecie wci¹¿ jeszcze zdarza siê wiele z³a,
miej odwagê stan¹æ w obronie krzywdzonych.
Dziêki Tobie instytucje pomagaj¹ce ofiarom prze-
mocy mog¹ dotrzeæ do ludzi, którzy tej pomocy
potrzebuj¹.

Przez trzy dni mieszkanki naszej gminy
mog³y korzystaæ z badania mammograficzne-
mu w specjalnym autobusie zaparkowanym
przy ul. Narutowicza.

W dniach od 7 do 9 wrzeœnia przed Oœrod-
kiem Kultury w Brzeszczach ustawiono mam-
mobus. Kobietom w przedziale wiekowym 50-
69 lat ¿ycia Narodowy Fundusz Zdrowia refun-
dowa³ badanie. Pomimo tego tylko 56 pañ zde-
cydowa³o siê skorzystaæ z tej okazji.

Mammobus daje szansê kobietom na szyb-
kie badanie, bez wczeœniejszego umawiania wi-
zyt w przychodniach czy szpitalach. Takie akcje
w naszych Brzeszczach s¹ coraz bardziej popu-
larne. Wczesne wykrycie zmian chorobowych
w wielu przypadkach ratuje ¿ycie.

AŒ

Razem przeciw przemocy

Badali za darmo

(mb)
Mammograf

Maria Dom¿a³

Zwyciêzcy konkursu. Od lewej: Mieczys³aw Mokwa (1. m.), Dariusz Papuga (3. m.), Dariusz Zejma
(2. m.)

Pracujê bezpiecznie kopalniê w 2005 r. pierwszego certyfikatu z za-
kresu bezpieczeñstwa pracy oraz kolejnych obo-
wi¹zuj¹cych do 2011 r.

Zwyciêzc¹ i laureatem tegorocznej edycji kon-
kursu „Pracujê bezpiecznie” w kopalni „Brzeszcze-
Silesia” zosta³ Mieczys³aw Mokwa z Kopalnianej
Stacji Ratownictwa  Górniczego, drugie miejsce
zaj¹³ Dariusz Zejma z oddzia³u szybowego, a trzecie
Dariusz Papuga z Kopalnianej Stacji Ratownictwa
Górniczego. Zwyciêzca kopalnianego fina³u we-
Ÿmie udzia³ w finale konkursu bhp na szczeblu Kom-
panii Wêglowej 23 paŸdziernika 2009 r.

Nagrody laureatom konkursu wrêczali dyrek-
tor techniczny kopalni Kazimierz Grzechnik, bur-
mistrz Brzeszcz Teresa Jankowska oraz nadinspek-
tor z Pañstwowej Inspekcji Pracy w Krakowie
Stanis³aw Staszewski.

 Dyrektor Kazimierz Grzechnik gratuluj¹c
wiedzy i nagród uczestnikom fina³owej rywaliza-
cji powiedzia³, ¿e bezpieczeñstwo za³ogi jest prio-
rytetowym zadaniem. Dla ka¿dego pracownika
bezpieczeñstwo pracy powinno byæ najwa¿niej-
sze, a konkurs organizowany jest po to, by za³ogê
w³aœnie do takiego myœlenia mobilizowaæ. Kon-
kurs  to tak¿e promocja ludzi, którzy du¿o wiedz¹
o zasadach  i przepisach  bhp.
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Œwiadkowie historii

Bartosz S³atyñski

70 lat temu ¿o³nierz polski stawia³ zaciêty
opór hitlerowskiemu najeŸdŸcy broni¹c niepod-
leg³oœci pañstwa polskiego. W tê wrzeœniow¹
rocznicê warto przypomnieæ historiê jednej
z kompanii Batalionu Obrony Narodowej
„Oœwiêcim” - kompanii „Brzeszcze”.

Opowieœæ o walecznoœci i honorze, a tak¿e
okolicznoœciach powstania tej formacji przybli¿y³
Marcin Dziubek, historyk, absolwent Uniwersy-
tetu Œl¹skiego, nauczyciel, autor ksi¹¿ki pt. „Ba-
talion Obrony Narodowej „Oœwiêcim 1937-1939”,
mieszkaniec Zasola.

Marcin Dziubek opowiada
W 1937 r. nast¹pi³ okres

formowania Batalionu w ra-
mach Œl¹sko-Cieszyñskiej
Pó³brygady Obrony Narodo-
wej. W 1938 r. nast¹pi³a re-
organizacja polegaj¹ca na
przeniesieniu baonu do
Górnoœl¹skiej  Brygady
Oborny Narodowej, z racji
przynale¿noœci do tej w³a-
œnie brygady. Batalion by³
jednym z najlepiej wyposa-
¿onych i uzbrojonych.

Kompani¹ „Brzeszcze”
dowodzi³ ppor. Stefan By-
czyk, który wprowadzi³ kom-
paniê do Cieszyna po zajêciu
Zaolzia. W 1938 r. na stano-
wisku dowódcy pojawi³ siê
kpt. Edward Stawecki.

24 sierpnia 1939 r. na-
st¹pi³a mobilizacja w tak
zwanym trybie alarmowym
„w rzucie niebieskim”- ka¿dy z ¿o³nierzy dosta-
wa³ imienn¹ kartê mobilizacyjn¹ koloru niebie-
skiego. W ten sposób mobilizowano jednostki,
które mia³y walczyæ na granicy z Niemcami. Tego
samego dnia kompania „Brzeszcze” stanê³a w Oœwiê-
cimiu - Dworach, gdzie mobilizowano ca³y Bata-
lion. Po osi¹gniêciu pe³nego stanu ¿o³nierze wy-
szli do miejscowoœci Jajosty. Jakie zadania cze-
ka³y ¿o³nierzy, tego nikt nie wiedzia³. 29 sierpnia
Batalion zosta³ podporz¹dkowany dowódcy Gru-
py Operacyjnej „Œl¹sk”. Mia³ os³aniaæ skrzyd³o
tej¿e Grupy od strony Pszczyny i Miêdzyrzecza.
Wieczorem podporz¹dkowano Obronê Narodow¹
podpu³kownikowi W³adys³awowi Adamczykowi,
który organizowa³ defensywê Kobióra, lecz Ba-
talion z wyj¹tkiem oficerów tam nie dotar³. Po-
wodem by³a zmiana decyzji w dowództwie i ¿o³-
nierze zostali przerzuceni do Paprocan, i podpo-
rz¹dkowani pu³kownikowi Stanis³awowi Kalabiñ-
skiemu (Kalabiñski dowodzi³ 55. Dywizj¹ Piecho-
ty Rezerwowej). Batalion mia³ byæ wykorzystany
do ewentualnego przeciwnatarcia na Wyry.

W dniu wybuchu II wojny œwiatowej, 1wrze-
œnia BON „Oœwiêcim” wraz z kompani¹ „Brzesz-
cze” stacjonowa³ w Paprocanach. Fakt pojawie-
nia siê Niemców w Kobiórze zadecydowa³ o ata-
ku Batalionu. By³o to pierwsze udane kontrnatar-
cie polskie na Œl¹sku, gdy¿ ¿o³nierze BON wy-
pchnêli Niemców i zajêli Kobiór. ¯o³nierze mieli

za zadanie obronê 7 km odcinka, a wszelkie za³o-
¿enia taktyczne przewidywa³y skuteczn¹ obronê
regularnego batalionu na pozycji polowej na od-
cinku góra 3 km.

Zak³adano, ¿e spod Rybnika wycofaj¹ siê pol-
skie jednostki, które wzmocni¹ obronê. Okaza³o
siê jednak, ¿e zosta³y one „rozjechane” przez czo³-
gi w ¯orach i w Rybniku, i zdo³a³o siê wycofaæ
tylko pó³torej kompanii. By³o to jedyne wsparcie,
jakie obroñcy otrzymali. Porucznik Jan Wawrzy-
czek, jawiszowianin, znany póŸniej z konspiracji,
by³ w plutonie przeciwpancernym obroñców Ko-
bióra i skutecznie prowadzi³ ogieñ przeciw nie-
mieckim czo³gom niszcz¹c kilka z nich. Batalion
broni³ siê przez ca³y dzieñ 2 wrzeœnia maj¹c ju¿

czo³gi na swych ty³ach, gdy¿ pod Æwiklicami zo-
sta³a prze³amana obrona. Wysadzony most w Gó-
rze spowolni³ postêpy niemieckie. Oko³o godz. 23
dowództwo podjê³o decyzjê o wycofaniu siê z Ko-
bióra, w kierunku Oœwiêcimia -Bierunia Starego.
Batalion nie wzi¹³ udzia³u w obronie Che³m-
ka, stacjonowa³ w lesie Bobrek, gdzie zosta³
zreorganizowany.

5 wrzeœnia pod Zabierzowem dosz³o do bi-
twy z udzia³em wy³¹cznie kompanii „Brzeszcze”,
która organizowa³a obronê opóŸniaj¹c¹ na rzece
Rudawce. Wsparta 4. kompani¹ ckm-ów mia³a
opóŸniaæ marsz niemiecki. Jak wspomina³ pod-
porucznik Wilhelm Leœniowski, ¿o³nierze kom-
panii  zostali zaskoczeni przez czo³gi niemiec-
kie i nie zd¹¿yli nawet wykopaæ przedpiersia (na-
syp okopu, os³ona stanowiska) do pozycji strze-
leckiej, gdy nast¹pi³ atak. Kapitan Edward Sta-
wecki zosta³ powa¿nie ranny, po tym jak cisn¹³
w czo³g butelk¹ z benzyn¹. Po bitwie ¿o³nierze
przekonani byli o œmierci swego dowódcy, które-
go obowi¹zki przej¹³ podporucznik Rudolf Krzak.
Dopiero po wojnie okaza³o siê, ¿e prze¿y³. Pod-
porucznik Leœniowski wspomina³, ¿e wycofa³
z tego zamêtu bitewnego 1 rkm i 13 ¿o³nierzy. Plu-
ton zosta³ stracony, a dalsze losy brzeszczan zwi¹-
zane by³y z losami ca³ego Batalionu „Oœwiêcim”-
wycofanie siê przez Proszowice, Kazimierzê
Wielk¹ a¿ pod Bi³goraj, Puszczê Solsk¹. Tam Ba-

talion mia³ za zadanie sprawdziæ czy Puszcza jest
wolna od Niemców. Tak siê z³o¿y³o, ¿e w szpicy
Batalionu sz³a kompania „Brzeszcze”. Leœniow-
ski wspomina³, ¿e na wie¿y koœcio³a pod wezwa-
niem œw. Marii Magdaleny w Bi³goraju Niemcy
ustawili ckm. Kiedy zwiad d³ugo nie wraca³ kapi-
tan Jan Skrzypek postanowi³ udaæ siê tam konno.
Wtedy pad³a seria, która trafi³a konia. Ten prze-
wróci³ siê na Skrzypka powoduj¹c kontuzjê kapi-
tana. W pierwszych minutach tego ostrza³u zgin¹³
kapral podchor¹¿y Józef Wrona z kompanii
„Brzeszcze”, który mia³ siê wychyliæ i oddaæ strza³
w kierunku wie¿y. Otrzyma³ œmierteln¹ seriê.
Kompania przywar³a do ziemi. Konie z zaprzêgu
kuchni polowej zosta³y zabite, kuchnia „posieka-
na” tak, ¿e ¿o³nierze ubolewali, bo zupa wylewa-
³a siê z podziurawionych kocio³ków. PóŸniej na-
st¹pi³ atak na Puszczê Solsk¹. Zosta³ zniszczony

pluton cyklistów niemiec-
kich, trafiony strzelec z wie-
¿y koœcio³a, a pozosta³e
oddzia³y wojsk niemiec-
kich wyparte przez kontr-
atak 73. Pu³ku Piechoty.
Brzeszczañski Batalion
znalaz³ siê na linii ataku
Dywizji niemieckiej. Wal-
ka by³a bardzo zaciêta,
sp³onê³a ca³a zabudowa
Puszczy Solskiej, osta³ siê
tylko koœció³. Historia
kompanii brzeszczañskiej
koñczy siê wraz z histori¹
Batalionu czyli 20 wrze-
œnia, kiedy pod Tomaszo-
wem formacja zosta³a roz-
wi¹zana. Wiêkszoœæ ¿o³-
nierzy powróci³a na w³asn¹
rêkê do domów. Dziêki
staraniom podporucznika
Leœniowskiego walcz¹cy

w 1939 r. brzeszczanie zostali upamiêtnieni. Na
fasadzie koœcio³a œw. Urbana w Brzeszczach znaj-
duje siê tablica pami¹tkowa poœwiêcona kompa-
nii „Brzeszcze”.

II Kompani¹ „Brzeszcze” dowodzi³ kpt.
Edward Stawecki. W sk³ad dru¿yny gospodarczej
wchodzili: st. sier¿. Jan Gajewski (szef kompa-
nii), st. sier¿. Hola (podoficer gospodarczy, zamor-
dowany w wiêzieniu Gestapo w Mys³owicach),
strz. Pó³kosznik (p³atnik kompanii), Franciszek
Siuta (kucharz kompanii). Plutonami  strzelecki-
mi dowodzili: I Pluton Strzelecki - ppor. Rudolf
Krzak (dowódca), plut. Aleksander Sarna (zastêp-
ca dowódcy); II Pluton Strzelecki - ppor. Wilhelm
Leœniowski (dowódca), pchor. Spielman (zastêp-
ca dowódcy); III Pluton Strzelecki - ppor. W³ady-
s³aw Micor (dowódca), kpr. pchor. Józef Wrona
(zastêpca dowódcy, poleg³ 16.09 w bitwie pod
Bi³gorajem).

¯o³nierze Kompanii „Brzeszcze”: ppor. Ka-
³u¿a, ppor. Stefan Byczyk, pchor. Józef Micor
(zamordowany w wiêzieniu Gestapo), pchor. W³a-
dys³aw Karch, plut. Ryrych, pchor. rezerwy Czy¿,
ppor. Emil Micorek (poleg³), strz. Franciszek
G¹szcz, Magiera, Baczkowski, Ostrowski, Jan
Pomietlarz, Franciszek Pomietlarz, szer. Wojciech
Góra (poleg³ 1.09 w Kobiórze).

Waleczna kompania

¯o³nierze II kompanii „Brzeszcze” w 1938 r.
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Na terenie Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach
odby³a siê niezwyk³a uroczystoœæ - obchody
10-lecia istnienia szko³y. Po³¹czono je z pi¹t¹
ju¿ Parafiad¹.

Wiele osób bezinteresownie zaanga¿owa³o siê
w przygotowanie tej imprezy. Dziêki temu towa-
rzyszy³a jej niepowtarzalna atmosfera, a tak¿e
wiele ró¿nych atrakcji.

Gimnazjum nr 2 realizuje projekt „Mieæ wy-
obraŸniê mi³osierdzia”, którego celem jest niesie-
nie pomocy, wiêc jubileusz sta³ siê okazj¹ do prze-
prowadzenia akcji charytatywnych. Zebrane pie-
ni¹dze w kwocie 7 691 z³ zostan¹ przekazane
trzem rodzinom pokrzywdzonym przez los. Czêœæ
zysku przeznaczono na cele szkolne. Wa¿nym
elementem œwiêta okaza³a siê Wielka Loteria Fan-
towa. Darczyñcami byli uczniowie, rodzice, na-
uczyciele, pracownicy, a tak¿e ponad 100 spon-
sorów. Zakupienie ka¿dego losu wi¹za³o siê z otrzy-
maniem upominku, ponadto spoœród wszystkich
wylosowano nagrody g³ówne.

Wspó³organizator imprezy Stowarzyszenie
Przyjació³ Gimnazjum nr 2 Sowa, przygotowa³o
pyszn¹ grochówkê i wielkie grillowanie. Rada
Rodziców gimnazjum ufundowa³a frytki, kawê
i herbatê. A „Spo³em” PSS „Górnik” w Brzesz-
czach zapewni³o œwie¿y chleb ze smalcem i ki-

Stowarzyszenie Ekologiczne gminy Brzesz-
cze „Bios” kolejny raz zorganizowa³o „Sprz¹-
tanie Œwiata”. Od trzech lat w akcjê w³¹cza siê
gmina MiedŸna. Fina³ tegorocznego przedsiê-
wziêcia po raz pierwszy odby³ siê u s¹siadów
za wod¹.

Stowarzyszenie BIOS od kilku lat organizujê
akcjê „Sprz¹tania Œwiata”. M³odzi ludzie ze szkó³
podstawowych i gimnazjów bior¹ w niej udzia³.
Trzy lata temu przy³¹czy³y siê dzieci z gminy
MiedŸna. Wspó³praca uk³ada siê pomyœlnie. Re-
zultatem czego by³ tegoroczny fina³, który odby³
siê w Górze.

Z gminy Brzeszcze wziê³o udzia³ 155
uczniów z 8 szkó³. Uda³o siê zebraæ 127 worków
œmieci, czyli a¿ 500 kg.

 „Jedynie prawdziwy cz³owiek zauwa¿y po-
trzeby drugiego cz³owieka, jedynie cz³owiek
wielkiego serca wyci¹gnie doñ pomocn¹ d³oñ”

Spo³ecznoœæ Gimnazjum Nr 1 im. ks. Jana
Twardowskiego w Brzeszczach sk³ada serdeczne
podziêkowanie Pañstwu Zofii i Piotrowi Stawo-
wym za wykonanie zabezpieczeñ nag³oœnienia
w sali gimnastycznej gimnazjum.

W programie imprezy znalaz³o siê wiele atrak-
cji artystycznych. Na scenie mogli pokazaæ swe
umiejêtnoœci zarówno zaproszeni goœcie, absol-
wenci, jak i obecni uczniowie szko³y. Wyst¹pi³ Piotr
Michalec z pokazem break-dance, czuwaj¹cy tak-
¿e nad nag³oœnieniem imprezy. Zaœpiewa³a Moni-
ka Kozicka, wyst¹pi³ kabaret w sk³adzie Tomasz
Kopeæ, Rafa³ £acny, Bart³omiej Stachura i Rafa³
Skrzypaszek, tañczy³a Maja Bratus oraz dziewczêta
ze œwietlicy na os. Paderewskiego. Na waltorni
zagra³ Dominik Pi³atyk, fireshow przygotowa³
Adrian Okrzeja z zespo³em. W liryczny nastrój
wprowadzi³ uczestników wieczór poezji mi³osnej,
a tak¿e wiersze Anity Andreas recytowane przez
autorkê. Zaciekawienie goœci wywo³a³ pokaz ga-
dów przygotowany przez £ukasza £ukasika i Wi-
tolda Kolasê, cz³onków Stowarzyszenia Miêdzy-
narodowych Hodowców Gadów, a tak¿e taniec Tar-
rantella w wykonaniu gimnazjalistów. Swoje sta-
nowisko przygotowa³a wywodz¹ca siê spoœród ab-
solwentów gimnazjum Grupa „Charytatywni”,
dzia³aj¹ca ju¿ trzeci rok dla dobra innych.

Dziesi¹ty jubileusz szko³y uœwietni³ folklory-
styczny zespó³ „Brzeszczanki”, a tajniki wschod-
nich sztuk walki zaprezentowali karatecy. Odby³
siê równie¿ pokaz ratownictwa górniczego. W prze-
rwach pomiêdzy wystêpami m³odzie¿ doskonale
bawi³a siê przy tañcu belgijskim, przeboju szkol-

szone ogórki. Oczywiœcie nie mog³o zabrakn¹æ
te¿ s³odkoœci. Rodzice uczniów upiekli ponad 60
ciast, które rozesz³y siê w okamgnieniu.

Uroczystoœæ rozpocz¹³ wystêp Orkiestry Gór-
niczej, nastêpnie minut¹ ciszy obecni uczcili pa-
miêæ górników, którzy zginêli 18 wrzeœnia br.
w kopalni „Wujek-Œl¹sk”. Po chwili zadumy dy-
rektor Krystyna Ciepliñska przypomnia³a pocz¹t-
ki i historiê szko³y. Tworzyli j¹ równie¿ nie¿yj¹-
cy ju¿ pracownicy Stefania Jakubowska, wice-
dyrektor szko³y, Teresa Jêdrzejek, wieloletnia se-
kretarka i ks. Jacek Rapacz.

Wieczorem mia³a miejsce multimedialna pre-
zentacja 10-letnich osi¹gniêæ gimnazjum. Mo¿-
na by³o dowiedzieæ siê z niej, ¿e dotychczas szko³ê
ukoñczy³o 1449 uczniów, a 230 spoœród nich
zosta³o laureatami lub finalistami ró¿norodnych kon-
kursów na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.

nych dyskotek i komersów. W budynku szko³y
mo¿na by³o zobaczyæ wystawê prac plastycznych
uczniów i absolwentów. Imprezê zakoñczy³o sym-
boliczne „œwiate³ko do nieba”, któremu towarzy-
szy³ wystêp Gabrieli Wadoñ i Karoliny B¹k.

Wœród goœci, którzy zaszczycili swoj¹ obec-
noœci¹ imprezê, nale¿y wymieniæ Teresê Jan-
kowsk¹, burmistrza Brzeszcz, Renatê Jasieniak,
wizytatora Kuratorium Oœwiaty w Krakowie, ks.
dziekana Kazimierza Kulpê oraz przewodnicz¹-
cych samorz¹dów osiedlowych, radnych, sympa-
tyków szko³y, uczniów i ich rodziców. Burmistrz
przekaza³a szkole w imieniu gminy dar w postaci
kserokopiarki i list gratulacyjny.

Organizatorzy sk³adaj¹ podziêkowania tym
wszystkim, którzy przyczynili siê do przygotowania
obchodów 10-lecia Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach.

10 lat brzeszczañskiego Gimnazjum Kolejny raz sprz¹tali
œwiat

Dzieci ze Szko³y Podstawowej nr 2 w Brzeszczach

Mariola Bartel

- Sprz¹tanie prowadziliœmy na prawym brze-
gu Wis³y. W tym roku w akcji bra³o udzia³ du¿o
m³odzie¿y, dlatego 3 grupy pos³aliœmy nad So³ê
i nad stawy wêdkarskie w Wilczkowicach - mówi
Grzegorz Baczkowski, koordynator grup
brzeszczañskich.

121 uczniów z 7 szkó³ w gminie MiedŸna
zebra³o 380 kg œmieci.

- Z roku na rok w naszej gminie obserwuje-
my coraz mniej œmieci - mówi wójt gminy MiedŸ-
na, Bogdan Taranowski. - Myœlê, ¿e wynika to
z przeprowadzanej od lat edukacji ekologicznej
wœród najm³odszych.

M³odzi ludzie uczestnicz¹cy w akcji „Sprz¹-
tanie Œwiata” uwa¿aj¹, ¿e ka¿dy powinien sprz¹-
taæ po sobie œmieci, wtedy w lasach nie by³oby
dzikich wysypisk. Tak s¹dzi m.in. Oliwia Czaja,
uczennica SP nr 2 w Brzeszczach.

Dzieci ju¿ to wiedz¹, teraz kolej na doros³ych.
Ju¿ w przysz³ym roku bêd¹ mogli w³¹czyæ siê
w tê akcjê.

Podziêkowanie

MP

Uczniowie wraz z goœæmi wspólnie zatañczyli na placu przed szko³¹ fot. Mariola Bartel
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Kolejna reforma oœwiatowa pozwoli³a w tym
roku 6-latkom przekroczyæ próg szko³y pod-
stawowej. W naszej gminie tylko dwoje dzie-
ci rozpoczê³o wczeœniej naukê. Karolinka i Ma-
rysia ucz¹ siê w Szkole Podstawowej w Ja-
wiszowicach.

W ostatnim czasie g³oœno by³o o reformie pro-
gramowej dotycz¹cej pos³ania 6-latków do szkó³.
Spo³eczeñstwo podzieli³o siê na zwolenników
i przeciwników decyzji Ministerstwa
Edukacji Narodowej. Czêœæ rodziców
uwa¿a, ¿e posy³aj¹c pociechê wczeœniej
do szko³y skraca siê jej dzieciñstwo. Sy-
tuacji nie da siê opisaæ ogólnie, ka¿dy
maluch jest bowiem inny.

- Jestem nauczycielem wychowania
przedszkolnego i pedagogiki wczesnosz-
kolnej. Ta reforma tak do koñca nie by³a
przemyœlana i odpowiednio przygotowa-
na - mówi Anna Poradowska, nauczyciel-
ka Karolinki i Marysi. - Wiadomo, ¿e to
bêdzie trwa³o etapami, ale niestety my
nauczyciele te¿ musimy siê dostosowaæ.
6-latki na pewno nie s¹ w pe³ni gotowe
do rozpoczêcia nauki w tym wieku. To
zerówka jest tym miejscem, które ma je
do tego przygotowaæ.

Okazuje siê, ¿e obie dziewczynki uczêszcza-
j¹ce, jako 6-latki do I klasy posiadaj¹ dojrza³oœæ
szkoln¹. S¹ lubiane przez kolegów i w niczym od
nich nie odbiegaj¹. Nauczycielka podkreœla, ¿e
s¹ rozwiniête intelektualnie i psychoruchowo. Ka-
rolinka mówi, ¿e w szkole najbardziej lubi lek-
cje, ksi¹¿ki i zeszyty, i ma ma³o nauki. Marysi
ulubionym przedmiotem jest matematyka. Nie

przepada³a za przedszkolem, a w szkole jest faj-
nie, bo mo¿na siê uczyæ.

Rodzice dziewczynek swoj¹ decyzjê nazy-
waj¹ s³uszn¹. S¹dz¹, ¿e ich dzieci s¹ na tyle doj-
rza³e, ¿e bez problemu mog³y wczeœniej rozpo-
cz¹æ naukê w szkole.

- Decyzja o wys³aniu 6-latka do szko³y jest
z³o¿ona i nie mo¿e wynikaæ z panuj¹cej mody czy
podpowiedzi osób trzecich - mówi Dorota To-
biasz, matka Marysi. - W pe³ni musi wynikaæ
z przekonania rodziców o dojrza³oœci szkolnej
swojego dziecka. Rozwój dziecka w wieku przed-
szkolnym przebiega bardzo indywidualnie, rodzic

Od wrzeœnia do realizowanego przez Sto-
warzyszenie Rozwoju Gospodarnoœci Finanso-
wej w Brzeszczach programu „Œwiadomy
Konsument” przyst¹pi³y placówki oœwiatowe
z gminy Brzeszcze. Rozpoczê³y siê te¿ kursy
komputerowe dla seniorów.

Chêæ udzia³u w programie, podpisuj¹c umo-
wy partnerskie, wyrazi³y Gimnazjum nr 1 w Brzesz-
czach i Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach oraz dwie
szko³y ponadgimnazjalne - Powiatowy Zespó³
nr 6 Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych
w Brzeszczach i Powiatowy Zespó³ nr 7 Szkó³
Agrotechnicznych i Zawodowych w Jawiszowicach.

5 i 6 wrzeœnia w Szczyrku zorganizowano
dwudniowe szkolenie dla nauczycieli, którzy
w swoich szko³ach bêd¹ prowadziæ zajêcia w ra-
mach programu „Œwiadomy Konsument”. Tema-
tyka szkoleñ obejmowa³a: prawa i interesy kon-
sumentów w UE, zawieranie umów, sposoby
sk³adania reklamacji, sprzeda¿ poza lokalem
przedsiêbiorstwa, reklamê i promocjê oraz struk-
turê ruchu konsumenckiego. Zajêcia prowadzi-
³a Iwona Zapart, prezes Federacji Konsumentów
w Katowicach.

W ramach programu „Œwiadomy Konsument”
uczniowie przez trzy kolejne miesi¹ce poznaj¹
m.in. prawa konsumentów, placówki i instytucje

musi byæ œwiadomy mo¿liwoœci psychofizycz-
nych i intelektualnych swojej pociechy.

Podobnego zdania s¹ rodzice drugiej dziew-
czynki. Córkê Karolinê, podobnie jak 15 lat temu
syna, pos³ali do szko³y rok wczeœniej.

- Kiedy syn rozpoczyna³ naukê w klasie I, jako
6-latek, by³a to nasza osobista sprawa i nikt nie
przeprowadza³ z nami wywiadów. Trafi³ na wspa-
nia³ych nauczycieli i dobre œrodowisko rówieœni-

zajmuj¹ce siê ochron¹ praw konsumentów, rodza-
je reklam. Wg³êbi¹ siê te¿ w zagadnienia sprze-
da¿y na odleg³oœæ i poza lokalem przedsiêbior-
stwa (Internet) oraz ochrony danych osobowych.
W sumie w czterech szko³ach w zajêciach we-
Ÿmie udzia³ 800 uczniów, uczestnicz¹cych w ogól-

nej liczbie 120-stu zajêæ szkoleniowych. Na zakoñ-
czenie projektu odbêd¹ siê konkursy z nagrodami,
które bêd¹ sprawdzianem nabytych wiadomoœci.

- Takie zajêcia na pewno bêd¹ przydatne dla
uczniów. W klasach III gimnazjów realizowane
s¹ zajêcia z przedsiêbiorczoœci. Dziêki projekto-

wi „Œwiadomy Konsument” zajêcia te bêd¹ roz-
szerzone o dodatkowe informacje i umiejêtnoœci
- mówi Krystyna Ciepliñska, dyrektor Gimna-
zjum nr 2 w Brzeszczach.

- Sprzeda¿ na odleg³oœæ czy umowy interne-
towe to s¹ rzeczy, z którymi m³odzie¿ ju¿ teraz
ma do czynienia i podejrzewam, ¿e te tematy
bêd¹ siê cieszyæ bardzo du¿ym zainteresowaniem

- dodaje Anna Kasprzyk-Ha³at, dyrektor
PZ nr 6 w Brzeszczach.

Równoczeœnie w szko³ach trwaj¹ za-
jêcia komputerowe dla seniorów. Podczas
64 dwugodzinnych spotkañ (dla 4 grup
licz¹cych po 15 osób) bêd¹ siê uczyæ
podstaw obs³ugi komputera z naciskiem
na Internet. Znajdzie siê te¿ czas na bar-
dziej zawansowane, ale praktyczne zajê-
cia, jak: podstawowe operacje w edyto-
rze tekstu, odtwarzane muzyki i filmów,
fotografia cyfrowa, portale spo³eczno-
œciowe w Internecie.

- Do tej pory bardzo rzadko mia³em
do czynienia z komputerem. Tyle co mi dzieci
od czasu do czasu coœ pokaza³y - mówi  Adam
Król, uczestnik zajêæ. - Na razie uczyliœmy siê
podstawowych rzeczy, m.in. zapisywania prac na
komputerze. Z niecierpliwoœci¹ czekam na zajê-
cia ze zgrywania i obróbki zdjêæ na komputerze,
bo to mnie bardzo interesuje.

cze - mówi Renata Balcarek, matka Karoliny.
- Dziœ w dobie reformy sprawa wczeœniejszej
edukacji dziecka budzi wiêksze zainteresowanie.
A przecie¿ córka rozpoczê³a naukê jako 6-latek,
bo bardzo chcia³a, diagnoza przedszkolna by³a
pozytywna i dyrektor szko³y wyrazi³ zgodê. Te-
raz wszystko pozostaje w rêkach nauczyciela
- m¹drego przewodnika.

To czy m³odsze dzieci odnajd¹ siê w szko-
le, czy poradz¹ sobie z nowymi wyzwaniami
zale¿y równie¿ od przygotowania placówki.
Szko³y na dzieñ dzisiejszy nie s¹ do tego
przystosowane.

- Patrz¹c na bazê materialn¹ w szko-
le, uwa¿am, ¿e 6-latki nie powinny
tutaj trafiaæ. Nale¿a³oby przygotowaæ
specjalne klasy, gdzie dzieci mog³y-
by równie¿ siê bawiæ - wyjaœnia Anna
Poradowska.

Mama Marysi inaczej widzi ten
problem. Twierdzi, ¿e przystosowanie
samej szko³y ograniczy³aby przede
wszystkim do posiadania sto³ówki
i odpowiedniej œwietlicy, gdzie dziec-
ko mo¿e zjeœæ posi³ek i chêtnie pozo-
staæ do czasu, gdy rodzic bêdzie w sta-
nie go odebraæ.

Czy posy³anie 6-latków do szko-
³y jest s³uszne? Najbli¿szy czas po-
ka¿e. Jednak obserwuj¹c edukacjê

w krajach zachodniej Europy, m.in. w Anglii, Ir-
landii, Holandii czy Niemczech, gdzie 5- i 6-lat-
kowie rozpoczynaj¹ naukê w szko³ach, mo¿na
pokusiæ siê o stwierdzenie, ¿e i Polska sprosta
tej zmianie. Oczywiœcie reforma powinna byæ po-
rz¹dnie przygotowana i przemyœlana, a szko³y
przystosowane dla takich maluchów.

Mariola Bartel

6-latek w I klasie

Edukacja konsumencka na ca³ego

Kursy komputerowe dla seniorów ciesz¹ siê
powodzeniem

JB

Uczniowie klasy I, wœód nich dwie 6-latki
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Krymina³y

Ewa Pawlusiak

ZDARZENIA

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

W nocy z 26/27 sierpnia nieznani sprawcy w³amali siê do dwóch gara¿y
przy ul. Akacjowej w Brzeszczach. Skradli elektronarzêdzia i sprzêt wêdkar-
ski. Poszkodowany Marcin S. wyceni³ straty na 8 tys. z³.

31 sierpnia mieszkanka Brzeszcz Anna D. powiadomi³a Komisariat Poli-
cji w Brzeszczach o w³amaniu do zaparkowanego przy ul. S³owackiego samo-
chodu marki VW Golf. Z samochodu sprawca skrad³ radioodtwarzacz marki
Sony. Straty wynios³y 200 z³.

1 wrzeœnia w Jawiszowicach na ul. Kusociñskiego policjanci zatrzymali
51-letniego jawiszowianina Stefana K. poruszaj¹cego siê rowerem w stanie nie-
trzeŸwoœci (1,07 prom.). Dzieñ póŸniej w Brzeszczach na ul. Koœciuszki
w rêce stró¿ów prawa wpad³ 56-letni mieszkaniec Brzeszcz Ryszard M. Kierowa³
rowerem pomimo s¹downie orzeczonego zakazu kierowania pojazdami.

7 wrzeœnia nieznani sprawcy wypchnêli kwaterê okienn¹ w pomieszcze-
niach szkolnych w Przecieszynie i skradli dwie kolumny marki Tonsil. Straty
wynios³y 3,3 tys. z³. Poszkodowanym jest Zespó³ Szkolno-Przedszkolny nr 1.

4 wrzeœnia w Brzeszczach na skrzy¿owaniu ulic: Ofiar Oœwiêcimia
i Szymanowskiego dosz³o do zderzenia dwóch samochodów. Za kierownic¹
ka¿dego siedzia³ nietrzeŸwy kierowca. 32-letni mieszkaniec Jawiszowic Ma-
riusz Z. kieruj¹cy Nissanem mia³ we krwi 3,38 prom. alkoholu. 21-letni To-
masz S. z Przecieszyna, kierowca Golfa - 1,38 prom. Obaj odpowiedz¹ za
jazdê w stanie nietrzeŸwym, a Tomasz S. dodatkowo za spowodowanie kolizji
drogowej.

W nocy z 7 na 8 wrzeœnia nieznani sprawcy wykorzystuj¹c pozostawiony
klucz w drzwiach gara¿u  przy ul. Kolonia w Wilczkowicach weszli do jego
wnêtrza. Skradli cztery ko³a samochodowe. W³aœciciel  Mateusz B. wyceni³
straty na 3 tys. z³. Na tej samej ulicy, tej samej nocy, z³odzieje wdarli siê domu
Zbigniewa S. przez otwarte drzwi kot³owni. Tam ³upem pad³ telewizor Sam-
sung o wartoœci 1,5 tys. z³.

13 wrzeœnia w parku miejskim w Brzeszczach przy ul. Dworcowej dwóch
mê¿czyzn: 28-letni brzeszczanin Piotr K. oraz 29-letni mieszkaniec Kalisza
Krzysztof K. dokonali rozboju na mieszkañcu Jawiszowic Andrzeju M., lat 39.
Pobili go, a potem skradli pieni¹dze oraz dwa telefony komórkowe. Pokrzyw-
dzony szybko powiadomi³ dy¿urnego Komisariatu Policji. Funkcjonariusze
sprawców zatrzymali, skradzione mienie odzyskali i zwrócili w³aœcicielowi.

15 wrzeœnia w Jawiszowicach na ul. Spó³dzielców kieruj¹cy motocyklem
Yamaha 28-letni mieszkaniec Jawiszowic Sebastian T. nie dostosowa³ prêdko-
œci do panuj¹cych na drodze warunków. Wywróci³ siê i dozna³ obra¿eñ cia³a.
Trafi³ do szpitala. By³ trzeŸwy.

W nocy z 14 na 15 wrzeœnia nieznani sprawcy w³amali siê do pomiesz-
czeñ gospodarczych w Wilczkowicach przy ul. Starowiejskiej. Skradli elek-
tronarzêdzia. Poszkodowany Robert K. oceni³ straty na 3,4 tys. z³.

18 wrzeœnia w Brzeszczach na ul. Pszczyñskiej kieruj¹ca samochodem
marki VW Golf 55-letnia mieszkanka Brzeszcz Danuta K. podczas manewru
skrêtu w lewo nie udzieli³a pierwszeñstwa przejazdu jad¹cemu rowerem 45-
letniemu mieszkañcowi Woli. Potr¹cony rowerzysta dozna³ ogólnych obra¿eñ
cia³a i pozosta³ na leczeniu w szpitalu.

W nocy z 18 na 19 wrzeœnia nieznany sprawca uszkodzi³ drzwi oraz ele-
wacjê lokalu gastronomicznego „Lider” przy ul. Dworcowej w Brzeszczach.
W³aœciciel Leszek S. poniós³ stratê w wysokoœci 1 tys. z³.

21 wrzeœnia nieznany sprawca okrad³ mieszkankê Jawiszowic Karolinê
K. podczas zakupów w sklepie odzie¿owym przy ul. S³owackiego. Z otwartej
torebki zabra³ portfel z dokumentami i kart¹ bankomatow¹.

W nocy z 24 na 25 wrzeœnia z niestrze¿onego parkingu przy ul. S³owac-
kiego w Brzeszczach skradziono samochód osobowy marki VW Golf koloru
granatowo-fioletowego. Poszkodowany wyceni³ stratê na 5 tys. z³.

* * * * *

* * * * *

W ostatnim czasie na terenie
gminy Brzeszcze podleg³ym Komi-
sariatowi Policji w Brzeszczach na-
sili³y siê kradzie¿e mieszkaniowe.

Nieznani sprawcy w wiêkszoœci
przypadków po otwarciu uchylone-
go okna na parterze budynku lub
wejœciu przez otwarte drzwi kot³ow-
ni, gara¿u przylegaj¹cych do domu
wchodz¹ do wewn¹trz. Wykorzystu-
j¹c sen domowników dokonuj¹ prze-
szukania pomieszczeñ mieszkalnych
i gospodarczych, po czym zabieraj¹
w celu przyw³aszczenia ró¿ne przed-
mioty m.in. sprzêt RTV, AGD oraz
pieni¹dze i bi¿uteriê.

Zwracam siê z proœb¹ o zastoso-
wanie wszystkich mo¿liwych œrod-
ków ostro¿noœci, jak równie¿ zain-

16 wrzeœnia dosz³o do po¿aru
w domu rodzinnym przy ul. Wy-
spiañskiego w Brzeszczach. Na
miejsce zdarzenia, jako pierwsza,
przyby³a jednostka Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Jawiszowicach,
tu¿ za ni¹ Pañstwowa Stra¿ Po¿ar-
na Oœwiêcim.

- W gaszeniu po¿aru ³¹cznie bra-
³o udzia³ piêæ zastêpów Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej, Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej i Terenowej S³u¿by Ratow-
niczej - mówi st. kpt. Henryk Jurec-
ki z PSP w Oœwiêcimiu.

Do II edycji Kampanii „Ko-
cham. Nie bijê” w³¹czy³a siê Ko-
menda Powiatowa Policji w Oœwiê-
cimiu. Kampania ma przeciw-
dzia³aæ przemocy w rodzinie i ogra-
niczaæ jej skutki.

Realizacji jej celów ma sprzyjaæ
podnoszenie spo³ecznej wra¿liwoœci
na wszelkie przejawy przemocy po-
jawiaj¹ce siê w najbli¿szym otocze-
niu, a tak¿e promowanie wartoœci
rodzinnych i obrazu wspó³czesnej
rodziny wolnej od przemocy.

Inicjatorem Kampanii jest Fun-
dacja Krajowe Centrum Kompe-
tencji, a wspó³organizatorami - Mini-
sterstwo Spraw Wewnêtrznych i Ad-
ministracji oraz Policja.

Wa¿nym elementem kampanii
jest telefon zaufania dla ofiar do-
tkniêtych przemoc¹  0 801 109 80.
Telefon obs³ugiwany jest przez od-

* * * * *

* * * * *

* * * * *

Komendant Komisariatu
Policji w Brzeszczach

Komunikat Policji
teresowanie problemem swoich s¹-
siadów, a zw³aszcza przypomnienia
osobom starszym, mieszkaj¹cym sa-
motnie, zasad bezpiecznego zacho-
wania w takich sytuacjach.

Ponadto proszê, by w przypad-
ku zauwa¿enia osób podejrzanie za-
chowuj¹cych siê, a wiêc chodz¹cych
w okolicy domów jednorodzinnych
zw³aszcza miêdzy godz. 20.00 a 5.00,
a wiêc wtedy, kiedy dokonywano
przedmiotowych przestêpstw, o na-
tychmiastowe powiadomienie naszej
jednostki tel. 997 lub 032 21 11 551,
a je¿eli bêdzie to mo¿liwe, spisanie
numeru rejestracyjnego pojazdu, któ-
rym osoby siê poruszaj¹.

Dziecko wznieci³o po¿ar

(mb)

Na miejsce przyby³y równie¿
pogotowie ratunkowe, gazowe,
energetyczne oraz funkcjonariusze
policji i stra¿y miejskiej. Ca³a akcja
trwa³a 1,5 godziny, a straty oszaco-
wano na oko³o 2 tys. z³.

W³aœciciel posesji próbowa³ ra-
towaæ swój dobytek, wskutek cze-
go dozna³ poparzeñ twarzy i trafi³
do Powiatowego Szpitala w Oœwiê-
cimiu. Prawdopodobnie to jego kil-
kuletni syn wznieci³ po¿ar. Docho-
dzenie policji ustali ostatecznie
sprawcê zdarzenia.

Kocham. Nie bijê.

EP

powiednio przeszkolonych pracow-
ników Fundacji Krajowe Centrum
Kompetencji, którzy udzielaj¹ pomo-
cy we w³asnym zakresie. W pilnych
przypadkach maj¹ mo¿liwoœæ prze-
kazania informacji do dy¿urnego
w³aœciwej jednostki wojewódzkiej
Policji, a ta do dy¿urnego jednostki
powiatowej.

Policjanci powiatu oœwiêcim-
skiego w 2008 r. blisko 3 tysi¹ce razy
byli wzywani do awantury domowej,
czyli œrednio 8 razy na dobê. Pod-
czas tych interwencji sporz¹dzili 383
Niebieskie Karty, tj. o 81 wiêcej ni¿
w roku 2007. Liczba ofiar przemocy
w rodzinie siêgnê³a 713 osób, wœród
których by³o 376 kobiet i 37 mê¿-
czyzn, jednak¿e jedynie w 7 przy-
padkach sprawcami przemocy by³y
kobiety. Pozosta³¹ liczbê ofiar stano-
wi¹ dzieci - œwiadkowie przemocy
w rodzinie, takich cichych ofiar prze-
mocy by³o a¿ 300.
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Nasze tematy

30 sierpnia podczas mszy œw. dziêkczynnej
w kaplicy pw. matki Bo¿ej Królowej Polski
mieszkañcy Zasola dziêkowali za tegoroczne
zbiory.

Bochen chleba upieczony ze zbiorów tego lata
oraz kosz pe³en dorodnych p³odów
rolnych starostowie do¿ynek za-
nieœli do sto³u pañskiego. W barw-
nym korowodzie towarzyszyli im
mieszkañcy wsi, przedstawiciele
lokalnych organizacji spo³ecznych,
zespó³ „Paœwiszczanie” i kapela
„Zasolanie”.

W tym roku zaszczytu starostów
wiejskich do¿ynek dost¹pili Wanda
i Czes³aw ̄ mudowie. Ma³¿eñstwem
s¹ od ponad 35 lat. Maj¹ trzech do-
ros³ych synów. Dochowali siê jed-
nej wnuczki. Wspólnie pracuj¹ na
niewielkim, bo licz¹cym 77 arów
gruncie. Uprawiaj¹ zbo¿e, ziemnia-
ki i jarzyny. Obecnie hoduj¹ drób.

Staroœcina jest rodowit¹ zaso-
lank¹. Sprawy wsi nigdy nie by³y
jej obojêtne. Udziela³a siê spo-
³ecznie, jak tylko potrafi³a. Z wykszta³cenia
jest nauczycielem. Pod koniec 1981 r. w nowo
otwartym budynku OSP Zasole, przy wspó³pracy
z Gminn¹ Bibliotek¹ Publiczn¹, za³o¿y³a we wsi
bibliotekê publiczn¹, popularyzuj¹c przez 24 lata

czytelnictwo, szczególnie wœród dzieci i m³odzie-
¿y. Od ponad 32 lat dzia³a w miejscowym Kole
Gospodyñ Wiejskich. Uzdolniona muzycznie od
24 lat jest cz³onkiem kapeli „Zasolanie”. Wraz
z cz³onkami zespo³u „Paœwiszczanie”, a wczeœniej
„Zasole”, kultywuje folklor wiejski. Od czterech
lat przebywa na zas³u¿onej emeryturze.

Starosta do wsi przyby³ zza So³y, z s¹siednich
£êk. Z wykszta³cenia jest mechanikiem samocho-

Z powiatowych zawodów sportowo-po¿ar-
niczych, które 20 wrzeœnia odby³y siê w Che³m-
ku, dru¿yny z naszej gminy przywioz³y a¿
piêæ pucharów.

W zawodach wystartowa³o 45 dru¿yn repre-
zentuj¹cych 7 oddzia³ów gminnych. Rywalizowa-
³y w sztafecie i æwiczeniu bojowym, w szeœciu
grupach wiekowych. Sêdzi¹ g³ównym zawodów
by³ zastêpca komendanta powiatowego Pañstwo-
wej Stra¿y Po¿arnej st. kpt. Henryk Jurecki.

Ekipy brzeszczañskie na podium stanê³y a¿
dziesiêæ razy. Dwa razy zbiera³y laury za trzecie
miejsce, trzy razy za drugie. Za pierwsze miejsca
zgarnê³y piêæ pucharów.

- Trzeba przyznaæ, ¿e dru¿yny z naszej gminy
s¹ jednymi z najlepszych, co widaæ po wynikach
- mówi Marek Wyrobek, naczelnik OSP Brzesz-
cze. - I tu nale¿¹ siê s³owa podziêkowania szcze-
gólnie zawodnikom i opiekunom za godziny spê-
dzone przy æwiczeniach oraz mechanikom za pro-
fesjonalne przygotowanie sprzêtu.

Oprócz pucharów dla najlepszych by³y te¿
nagrody. Wœród nich ubrania robocze do trenin-
gu, odzie¿ sportowa, sprzêt po¿arniczy, torba ra-
townicza czy zbiornik brezentowy. Nagrody ufun-
dowali: starostwo powiatowe, samorz¹dy gmin-
ne, Zarz¹d Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku OSP
i sponsor - Firma „Sprzêt-Po¿” z Oœwiêcimia.

W kategorii MDP (M³odzie¿owa Dru¿yna
Po¿arnicza) ¿eñska (12-16 lat) pierwsze miejsce

dowym. Pracowa³ w Kopalni Wêgla Kamienne-
go „Brzeszcze”. Od 1981 r. po wypadku w ko-
palni przebywa na rencie. W latach 1989-1997 r.
by³ so³tysem wsi oraz radnym gminnym z terenu
so³ectwa. W latach 1985-1992 pe³ni³ funkcjê pre-

zesa miejscowej OSP, wczeœniej by³ naczelnikiem
jednostki. Pracowa³ spo³ecznie przy budowie
stra¿nicy, przedszkola, oœrodka zdrowia i kapli-
cy. Dzia³a³ w zespole „Zasole”, wiele lat by³ jego
kierownikiem. Od 10 lat jest cz³onkiem Œl¹skie-
go Zwi¹zku Pszczelarskiego, Ko³o w Brzeszczach.
W ubieg³ym roku otrzyma³ srebrn¹ odznakê Pol-
skiego Zwi¹zku Pszczelarskiego. Jego pasieka li-

czy 21 rodzin pszczelich.
Starostowie na popo³udniowe

biesiadowanie zaprosili w³adze gmi-
ny, ksiê¿y, mieszkañców so³ectwa
i okolicy. Zespó³ „Paœwiszczanie”
i kapela „Zasolanie”, by tradycji sta-
³o siê zadoœæ, oœpiewali do¿ynkowy
wieniec i wrêczyli go starostom. Za-
proszonym goœciom zaœ i rolnikom
podarowali kosze z bochnem chle-
ba. Na rêce starostów przekazali te¿
chleb, by obdzielili  nim przyby³ych
na uroczystoœæ. Poza tym ka¿dy
móg³ smakowaæ miodu z prywatnej
pasieki starostów.

W do¿ynkowe œwiêtowanie
w³¹czy³a siê równie¿ m³odzie¿
z miejscowej œwietlicy. Dziew-
czêta ubrane w krakowskie stroje
przypina³y goœciom do¿ynkowe
k³osy. Da³o siê te¿ s³yszeæ ich

œpiew w czêœci obrzêdowej. Kto wie? mo¿e to
dobry znak… za rok, mo¿e dwa, stan¹ u boku
artystów z zespo³u „Paœwiszczanie”.

wywalczy³y dziewczêta OSP Brzeszcze, a drugie
OSP Brzeszcze-Bór, wœród ch³opców najlepsza
by³a dru¿yna OSP Brzeszcze, zaœ OSP Jawiszo-
wice zajê³a trzeci¹ lokatê.

W kategorii MDP ¿eñska (16-18 lat) dru-
¿yna OSP Brzeszcze stanê³a na najwy¿szym
stopniu podium, w kat. MDP mêska (16-18 lat)

pierwsze miejsce wywalczy³a OSP Zasole, dru-
gie OSP Jawiszowice, pi¹te OSP Brzeszcze.

Wœród kobiet dru¿yna OSP Przecieszyn upla-
sowa³a siê na drugiej lokacie, OSP Jawiszowice
na trzeciej, a OSP Brzeszcze na pi¹tej. Seniorzy
OSP Jawiszowice wywalczyli pierwsze, a OSP
Brzeszcze-Bór pi¹te  miejsce.

Dziêkowali za plony

Ewa Pawlusiak

Ekipa brzeszczañskich stra¿aków z trofeami

Triumfowali na powiatowych zawodach

Ewa Pawlusiak

Zaszczytu starostów wiejskich do¿ynek w tym roku dost¹pili Wanda i Czes³aw ¯mudowie
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Aktualnoœci

Obchody 650-lecia Skidzinia, zainauguro-
wa³ wyk³ad dr Przemys³awa Stanko. O histo-
rii nadsolañskiej miejscowoœci opowiada³ 8
wrzeœnia nie tylko skidzinianom, ale równie¿
licznie przyby³ym goœciom. Dzieje te spisa³ w pu-
blikacji pt. Siedem wieków Skidzinia. Za-
dba³ o to Komitet Organizacyjny rocznico-
wych obchodów.

Jak dr Przemys³aw Stanko trafi³ do siedmio-
wiecznego Skidzinia? Kiedy jesieni¹ ubieg³ego
roku w starostwie obchodzono 10-lecie reakty-
wacji powiatu oœwiêcimskiego, skidzinianin, rad-
ny powiatowy Stanis³aw Zaj¹c mia³ to szczêœcie
spotkaæ goszcz¹cego tam z wyk³adem dr Stan-
ko. Historyk podzieli³ siê wówczas informacj¹,
¿e dotar³ do znajduj¹cego siê w mogilskim klasz-
torze Cystersów odpisu dokumentu z 1359 r.,
w którym wzmiankowany jest niejaki Stachno de
Skedna, co mia³oby dowodziæ o istnieniu ju¿
w tym czasie wsi Skidziñ. Wiadomoœæ to by³a
nies³ychana, tote¿ szybko siê rozesz³a. W pierw-
szej kolejnoœci trafi³a do Krzysztofa Bielenina
„znad So³y”, radnego gminy Brzeszcze.

- By³em spraw¹ bardzo zaintrygowany. Rów-
noczeœnie targa³y mn¹ obawy czy w ma³ej spo-
³ecznoœci Skidzinia jesteœmy w stanie wykrze-
saæ wystarczaj¹c¹ iloœæ si³ i œrodków, aby w spo-
sób godny i merytorycznie mo¿liwie bogaty upa-
miêtniæ 650. rocznicê pojawienia siê nazwy na-
szej miejscowoœci w spisanym dokumencie -
wspomina Krzysztof Bielenin. - Jednak po entu-
zjastycznym przyjêciu tematu przez so³tysa Je-
rzego Krawczyka i Radê So³eck¹, po spotkaniu
dr Przemys³awa Stanko z formuj¹cym siê Komi-
tetem Organizacyjnym 650-lecia Skidzinia o od-
wrocie mowy ju¿ byæ nie mog³o. Temat zacz¹³
w œrodowisku funkcjonowaæ. Z inicjatyw¹ zo-
sta³a zapoznana burmistrz Teresa Jankowska. W re-
alizacjê w³¹czy³o siê Forum Bezpartyjnych
„Brzeszczot”, stowarzyszenie, któremu jest mi
dane przewodniczyæ. Od-
czuwalnie wspar³y ideê
dyrektor Zespo³u Szkolno-
Przedszkolnego nr 3 w Ski-
dziniu Urszula Bando³a i kie-
rownik miejscowego Domu
Ludowego Zofia Piwowar.

Projekt zosta³ zg³oszony
do rozpisanych przez gminê
i powiat konkursów dla orga-
nizacji pozarz¹dowych, dziê-
ki czemu uda³o siê pozyskaæ
znacz¹c¹ czêœæ œrodków
wspomagaj¹cych jego reali-
zacjê tj. druk opracowania
opisuj¹cego dzieje Skidzinia,
którego napisanie zadeklaro-
wa³ dr Stanko oraz oprawê
okolicznoœciowej imprezy.
Zaplanowano zorganizowaæ j¹
13 wrzeœnia wspólnie z gmin-
nymi do¿ynkami, co w za³o-
¿eniu mia³o wzajemnie te wy-
darzenia uzupe³niaæ i przyda-
waæ im blasku.

- Myœlê, ¿e w praktyce za³o¿enie to siê spraw-
dzi³o. Szkoda tylko, ¿e mimo generalnej przy-
chylnoœci dla intencji i dzia³añ Komitetu Orga-
nizacyjnego - od burmistrza poczynaj¹c, a na
ksiêdzu proboszczu koñcz¹c - nasze wizje przed-
siêwziêcia siê rozmija³y, zaœ g³ównym punktem

zapalnym by³o miejsce akcji. S¹dzê, ¿e obawy
wynika³y z troski czy zdo³amy w porê zniszczo-
ne izby i ich otoczenie doprowadziæ do stanu
zdatnego do przyjêcia goœci. My cz³onkowie KO
nie mogliœmy siê zgodziæ, by miesi¹cami groma-

dzone i systematyzowane zbiory nie znalaz³y god-
nego miejsca ekspozycji, pozwalaj¹cego siê z nimi
spokojnie zainteresowanym zapoznaæ. Tym miej-
scem mia³y byæ pomieszczenia dworskie i ich oto-
czenie, za przyzwoleniem Fundacji Pomocy Spo-
³ecznej, która jest obecnie gospodarzem obiektu.

W prace zwi¹zane z odnawianiem dworskich
pomieszczeñ w³¹cza³o siê coraz wiêcej osób. Sys-
tematycznie gromadzono materia³y, które pozwo-
li³y stworzyæ ekspozycjê w izbach dworskich, ale
przede wszystkim pos³u¿y³y do wzbogacenia
publikacji pisanej przez dr Stanko, która trafi³a
b¹dŸ trafi do ka¿dej rodziny w so³ectwie.

Na koñcowy efekt, choæ w ró¿nym wymia-
rze, z³o¿y³y siê znacz¹co praca i wsparcie fi-
nansowe ponad  piêædziesiêciu osób. Spoœród
tego grona Krzysztof Bielenin symbolicznie
przywo³uje postaci, które wykona³y nie zawsze
zauwa¿an¹, ogromn¹, mrówcz¹ pracê - g³ów-
nego grafika i dokumentalistê zadania Roberta
Urodê i emerytowan¹ nauczycielkê Mariê Koch-
man, wed³ug której koncepcji zosta³a zorgani-
zowana wystawa.

Rocznicowa wystawa
Pod okolicznoœciow¹ wystawê, któr¹ urz¹-

dzono w pomieszczeniach dworskich, zaadapto-
wano trzy pomieszczenia od strony by³ej oran-
¿erii. Miejsce, z widokiem i zejœciem na ogród.

- Kiedy ludzie dowiedzieli siê o maj¹cej po-
wstaæ wystawie, szybko reagowali na apel. Przy-
nosili ró¿ne starocie, opowiadaj¹c przy tym nie-
jedn¹, ciekaw¹ historiê - mówi Maria Kochman.
- By³am zaskoczona, ¿e skidziñskie domy tak
wiele wartoœciowych eksponatów w sobie do tej
pory kryj¹, a jeszcze bardziej tym, ¿e ludzie chêt-
nie je po¿yczaj¹. Nawet teraz, kiedy zwiedzaj¹
wystawê, nie przychodz¹ z pustymi rêkoma.

Jedno z pomieszczeñ urz¹dzono na wzór izby
dworskiej, by oddawa³o klimat tamtych czasów.
Ma tu swoje miejsce k¹cik Romana Chrobaka,
nie¿yj¹cego ju¿ kierownika miejscowej szko³y.
Jest w nim biurko, podobno jeszcze dworskie,
autentyczny kilim z motywem roœlinnym i ob-

raz, równie¿ dworski, przed-
stawiaj¹cy Matkê Bosk¹ z Je-
zusem. W izbie zobaczymy:
przedwojenne kredens poko-
jowy i krzes³a, stare maszyny do
szycia, walizki, sztuæce, odwa¿-
niki, aparat Kodak z 1906 r., ko-
lebkê i fotel, nawet oficerki
przedwojenne z prawid³ami,
dworskie serwety misternej
roboty i fartuszek s³u¿¹cej. Na
œcianie wisi herb, którym po-
s³ugiwa³a siê rodzina Skidziñ-
skich. W rogu stoi umywalka,
a na niej bardzo stara porce-
lanowa misa. Tu¿ obok porce-
lanowy dzban z motywem
kwiatowym, pozostawiony
przez ¯ydówkê na przecho-
wanie w jednym z domów,
kiedy ̄ ydów pêdzono do obo-
zu w Oœwiêcimiu. Obieca³a go
zabraæ w drodze powrotnej, zo-
sta³ jednak na zawsze w Skidzi-
niu. Swoj¹ pokoleniow¹ histo-

Siedem wieków Skidzinia

Wystawê „Siedem wieków Skidzinia” uroczyœcie otwarli
burmistrz Teresa Jankowska i so³tys Jerzy Krawczyk

W izbie dworskiej swoje miejsce znalaz³ przedwojenny kredens pokojowy
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Aktualnoœci
(ci¹g dalszy ze str. 1)

Kiedy burmistrz Teresa Jankowska obdzieli³a
mieszkañców i goœci podarowanym przez staro-
stów bochnem chleba, gospodynie oœpiewa³y
wieñce i wrêcza³y je goœciom do¿ynek: „Jawiszo-
wianki” staroœcinej, „Skidzinianie” staroœcie,

„Paœwiszczanie” burmistrz Teresie Jankowskiej,
„Przecieszynianki” przewodnicz¹cemu Rady
Miejskiej Kazimierzowi Senkowskiemu, „Têcza”
pose³ Beacie Szyd³o, „Wilczkowianki” ks. dzie-
kanowi Kazimierzowi Kulpie, „Brzeszczanki”
gospodarzowi do¿ynek - so³tysowi Skidzinia Je-
rzemu Krawczykowi. Uczestnicz¹ce, od dobrych
paru lat, w organizowanych w naszej gminie uro-
czystoœciach cz³onkinie Stowarzyszenia Przyja-
ció³ Kaniówka podarowa³y wieniec dyrektorowi
KWK „Brzeszcze-Silesia”
Kazimierzowi Grzechnikowi.

Czêœæ artystyczn¹ na do-
¿ynkowe œwiêtowanie przy-
gotowano z rozmachem.
Gminne zespo³y folklory-
styczne wraz z kapel¹ „Zaso-
lanie” i Stowarzyszeniem
Przyjació³ Kaniówka zapre-
zentowa³y obrzêdy do¿ynko-
we. Zespó³ „Skidzinianie” za-
prosi³ do obejrzenia obrazka
pt. „¯niwa”. W nowym uk³a-
dzie i w nowych strojach za-
prezentowa³ siê Dzieciêcy Ze-
spó³ Pieœni i Tañca „Iskierki”.
A potem wyst¹pi³a jeszcze
„Iskierkowa Familia”, któr¹
tworz¹ najbli¿si ma³ych
Iskierek.

Ewa Pawlusiak

Burmistrz Brzeszcz oraz Komitet Organizacyjny Obchodów 650-lecia Skidzinia i Do¿y-
nek Gminnych sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania organizacjom i instytucjom spo³ecz-
nym z terenu gminy Brzeszcze oraz artystom i wystawcom, którzy uœwietnili do¿ynkowe
œwiêtowanie i VII wieków Skidzinia.

Dziêkujemy równie¿ mieszkañcom so³ectwa Skidziñ oraz wszystkim, którzy w jakikol-
wiek sposób wsparli organizacjê przedsiêwziêcia. Jesteœmy bardzo uradowani, ¿e tak licznie
mogliœmy œwiêtowaæ w Skidziniu.

Podziêkowanie

riê ma te¿ spory kufer, z którym dziewczynê ro-
dzina na dwa lata wyprawi³a do Ameryki, by zaro-
bi³a na posag do zakonu.

W zawieszonych na œcianach antyramach
przedstawiono tematycznie historiê Skidzinia.
Przeczytamy tam o dziejach wsi i dworku, o po-
wodziach, które nêka³y Skidziñ i okolicê, wy-
wiady z wiekowymi ludŸmi, zobaczymy mapy
i liczne dokumenty. Oddzielne tablice poœwiêcono
Romanowi Chrobakowi, szkolnictwu, okupacji.

W najmniejszym z pomieszczeñ stworzono
komorê dworsk¹. Do niej trafi³y narzêdzia i przy-
rz¹dy gospodarcze. Jest miech, który podtrzy-
mywa³ ¿ar w palenisku kowalskim w skidziñ-
skiej kuŸni, s¹ ¿arna miel¹ce zbo¿e na m¹kê,
³opata i cios do pieca chlebowego, ró¿ne lam-
py, sierpy, kosy, grabie, cepy, kosze i wyciskar-
ka do sera. S¹ te¿ narzêdzia ze szkolnej pracow-
ni technicznej, z czasów, kiedy kierownikiem
szko³y by³ Roman Chrobak oraz szklana tarka
do prania w drewnianej oprawie po kierownicz-
ce Krystynie Stankiewicz.

Trzecia izba  mieœci w sobie to, co skidzinia-
nie potrafi¹, czyli  rzeŸby, obrazy, prace robione
na drutach czy szyde³ku, hafty. Ale s¹ i lampy
górnicze tzw. karbidówy, ¿elazka z dusz¹ i ma-
szynki do krojenia chleba. W oknach zawis³y ro-
bione ze sznurka szyde³kowe firany.

Wystawê mo¿na by³o zwiedzaæ do koñca
wrzeœnia. Jeœli jednak aura pozwoli, w izbach
dworskich równie¿ w paŸdzierniku bêdzie ktoœ
dy¿urowa³. Informacji trzeba szukaæ na plaka-
tach wywieszanych na tablicach og³oszeñ. Gru-
py zorganizowane mog¹ umawiaæ siê na czas i go-
dzinê telefonicznie (032 21 11 339 lub 032
21 26 514).

Wystawa z dworku bêdzie musia³a jednak
znikn¹æ ze wzglêdu na zbli¿aj¹c¹ siê zimê. Ski-
dzinianie wierz¹, ¿e w przysz³oœci jakieœ lokum
w starych murach prezes Fundacji Danuta Za-
lwowska dla wiekowej wystawy wykroi.

By wszystkim przyby³ym na uroczystoœæ za-
pad³ w pamiêci tak wa¿ny dla spo³ecznoœci Skidzi-
nia rok 2009, uczniowie i przedszkolaki z Zespo³u
Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Skidziniu zaprosi-
li na „Wêdrówkê szlakami naszej przesz³oœci”. I ju¿
na wstêpie zapowiedzieli, ¿e wystêp jest pierwszym
z cyklu imprez, które z okazji jubileuszu wsi przy-
gotuj¹ w ci¹gu najbli¿szych miesiêcy.

Po du¿ej dawce artystycznych wystêpów Ko-
mitet Organizacyjny Obchodów 650-lecia Skidzi-

nia zaprosi³ wszystkich do obej-
rzenia, w pomieszczeniach
skidziñskiego dworku, mówi¹-
cej o dziejach wsi wystawy pn.
„VII wieków Skidzinia”. Tra-
dycyjnie ogl¹dano te¿ stoiska
przygotowane przez so³ectwa,
gminne organizacje spo³eczne
i osoby prywatne. Kosztowano
miodu i miodowych przetwo-
rów z pasiek brzeszczañskich
i jawiszowickich pszczelarzy,
chleba ze swojskim smalcem ze
skwarkami, kiszonych ogór-
ków, wypieków z brzeszczañ-
skich piekarñ - spo³emowskiej
i geesowskiej, oscypków z pyszn¹
¿urawin¹ i grillowanym chle-
bem przyrz¹dzanych przez
uczniów PZ nr 7 Szkó³ Agro-
technicznych i Zawodowych
w Jawiszowicach. Podziwiano
prace gminnych i okolicznych

twórców rêkodzie³a artystycznego, dorodne p³o-
dy rolne oraz ozdobne krzewy i kwiaty przywie-
zione przez rolników i ogrodników.

Organizatorami do¿ynek byli: Urz¹d Gminy
Brzeszcze, Rada So³ecka Skidzinia i Komitet Or-
ganizacyjny Obchodów 650-lecia Skidzinia, Agen-
cja Komunalna w Brzeszczach, Stra¿ Miejska
w Brzeszczach, Oœrodek Kultury w Brzeszczach.

Do¿ynki w 7-wiecznym
Skidziniu

Starostami tegorocznych do¿ynek gminnych byli Danuta Korczyk z
Jawiszowic i Kazimierz Stanclik ze Skidzinia

Ewa Pawlusiak

Wœród rzeczy, które ludzie przynieœli na wystawê
znalaz³y siê te¿ lampy górnicze i ¿elazka z dusz¹

Zespó³ „Skidzinianie” zaprezentowa³ obrazek pt. „¯niwa”
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Repertuar
01.10.2009
godz. 17.30 JANOSIK. PRAWDZIWA HISTORIA
(Polska, 15)
godz. 20.00 JANOSIK. PRAWDZIWA HISTORIA
02-04.10.2009
godz. 18.00 KAC VEGAS (USA,15)
godz. 20.00 KAC VEGAS
05.10.2009 nieczynne
06-08.10.2009
godz. 18.00  KAC VEGAS
godz. 20.00  KAC VEGAS
09-11.10.2009
godz. 18.00 DZIECI IRENY SENDLEROWEJ
KINO KONESERA
godz. 20.00 SPOTRKANIE W PALERMO
12.10.2009 nieczynne
13-15.10.2009
godz. 18.00 DZIECI IRENY SENDLEROWEJ
KINO KONESERA
godz. 20.00 SPOTKANIE W PALERMO
16-18.10.2009
godz. 17.30 MAGICZNE DRZEWO (Polska, 7)
godz. 19.00 DZIECI IRENY SENDLEROWEJ
godz. 20.30 SUROGACI (USA,15)
19.10.2009 nieczynne
20-22.10.2009
godz. 17.30 MAGICZNE DRZEWO
godz. 19.00 DZIECI IRENY SENDLEROWEJ
godz. 20.30 SUROGACI
23.10.2009
godz. 17.00 GWIAZDA KOPERNIKA - po seansie spo-
tkanie z gen. Mirosławem Hermaszewskim
godz. 19.00 BĘKARTY WOJNY (USA, 150
24-25.10.2009
godz. 18.00 GWIAZDA KOPERNIKA
godz. 20.00 BĘKARTY WOJNY
26.10.2009 nieczynne
27-29.10.2009
godz. 18.00 GWIAZDA KOPERNIKA
godz. 20.00 BĘKARTY WOJNY
30.10.2009 nieczynne
31.10.2009
godz. 16.30 GWIAZDA KOPERNIKA
HALLOWEN
godz. 18.00 EGZORCYZMY DOROTHY MILLS
godz. 20.00 ANTYCHRYST

W kinie „Wis³a” odby³o siê pierwsze spo-
tkanie w nowym roku szkolnym M³odzie¿owej
Akademii Filmowej
pod nazw¹ „Podró¿ do
Bullerbyn”.

To wyj¹tkowe wyda-
rzenia dla dzieci popro-
wadzi³a Barbara Gawry-
luk, autorka ksi¹¿ek dla
najm³odszych, dzienni-
karka i t³umaczka.

- Barbara Gawryluk
podczas zajêæ opowiada-
³a o Szwecji, przybli¿y³a
postaæ Astrid Lindgren,
autorki „Dzieci z Bullerbyn” - mówi Aneta W¹-
drzyk, kierownik kina „Wis³a”. - Na spotkanie za-
prosiliœmy uczniów klas trzecich ze szkó³ podsta-

W poprzednim numerze pisaliœmy o pierw-
szym koncercie w odnowionej przez m³odych
ludzi muszli koncertowej. We wrzeœniu odby³
siê kolejny, zorganizowany przez nowo po-
wsta³¹ brzeszczañsk¹ M³odzie¿ow¹ Grupê Kon-
certow¹.

MGK tworzy piêcioro m³odych ludzi: £ukasz
£ukasik, Witold Kolasa, Jakub Kozie³, Micha³
Koim i Piotr Œwi¹der-Kruszyñski, dzia³aj¹cych
w Piwnicy Free Culture. To w³aœnie oni wpadli naPropozycje dla szkó³ podstawowych:

Gwiazda Kopernika
Kino „Wis³a” w dniach od 23 paŸdziernika do

5 listopada zaprasza na film „Gwiazda Koperni-
ka”. Odbêd¹ siê te¿ spotkania:

23 paŸdziernika - z gen. Miros³awem Herma-
szewskim, pierwszym Polakiem, który odby³ lot
w kosmos (godz. 8.20, 11.00).

26-28 paŸdziernika - z Jackiem Szczepanikiem,
dyrektorem Planetarium Œl¹skiego w Chorzowie; go-
dziny seansów do uzgodnienia z zainteresowanymi
szko³ami.

Propozycje dla szkó³ œrednich i gimnazjalnych:
Film „Dzieci Ireny Sendlerowej” wyœwietlany

bêdzie od 9 do 23 paŸdziernika. Godziny seansów
do uzgodnienia z zainteresowanymi szko³ami.

pomys³ organizowania raz w miesi¹cu imprezy
w brzeszczañskim parku przy ul. Dworcowej.

Na wrzeœniowej imprezie zagrali AGREggAT,
Analogia Snu i Volte-Face. Nie lada atrakcj¹ oka-
za³a siê impreza towarzysz¹ca. Po zapadniêciu
zmroku zaproszeni goœcie z Oœwiêcimia, tworz¹-
cy Teatr Ognia pokazali pierwszy swój show. To
wydarzenie zgromadzi³o du¿¹ publikê.

Oprócz muzyki, licznie przyby³a publicznoœæ
mog³a zobaczyæ happening zatytu³owany „Brzesz-
czañski Skatepark”. M³odzie¿ na deskorolkach

i rowerach stara³a siê jeŸdziæ po
trawie, aby zasygnalizowaæ
brak profesjonalnego, a co naj-
wa¿niejsze obiecanego przez
w³adzê skateparku. Happening
mia³ siê odbyæ ju¿ wczeœniej,
lecz ze wzglêdu na z³¹ pogodê
zorganizowano go dopiero teraz.

„Brzeszczañski Skatepark”
przyniós³ rezultat, a raczej
wczeœniejsze rozmowy i ustale-
nia. Kilka dni po happeningu
w parku miejskim pojawi³a siê
tablica informuj¹ca o rozpoczê-
ciu budowy skateparku.

Oœrodek Kultury w Brzeszczach zorgani-
zowa³ podwójn¹ wystawê, inn¹ ni¿ zazwyczaj.
Na holu górnym przedstawiono prace Magda-
leny Maj oraz Romana D³ugosza.

Pracownicy OK zorganizowali wystawê ro-
dzinn¹ zatytu³owan¹ „Majowe haftowanki oraz
Romkowe Rysowanki”. Przez ponad dwa tygo-
dnie mi³oœnicy sztuki mogli ogl¹daæ  haftowane ob-
razy Magdaleny Maj i rysunki Romana D³ugosza.

Magdalena Maj mieszka w Brzeszczach.
Ukoñczy³a Wy¿sz¹ Szko³ê Pedagogiczn¹ w Kiel-
cach. Obecnie jest dyrektorem Zespo³u Szkó³ Eko-
nomicznych im. Powstañców Œl¹skich w Pszczy-
nie. W wolnych chwilach wyszywa ró¿ne obraz-

Reaktywacja muszli koncertowej

(mb)Happening „Brzeszczañski Skatepark”

(mb)

Podwójna wystawa

M³odzie¿owa akademia Filmowa

ki. Te przedstawione w OK s¹ zbiorem powsta-
³ym w ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat.

- Najpierw spróbowa³am wyhaftowaæ jeden
ma³y obrazek, a potem by³y coraz wiêksze - mówi
Magdalena Maj. - W haftowaniu pomaga mi cór-
ka Ania. Kilka jej prac równie¿ znalaz³o siê na tej
wystawie.

Obrazy Magdaleny po³¹czono z rysunkami jej
szwagra - Romana D³ugosza. Roman pochodzi
z Oœwiêcimia, jednak wiêkszoœæ swojego ¿ycia
zwi¹za³ z Brzeszczami. Ukoñczy³ studia na wydzia-
le Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Piêknych
im. W³. Strzemiñskiego w £odzi. To ju¿ jego druga
wystawa w OK. Tym razem przedstawi³ w ca³oœci
swoj¹ pracê dyplomow¹ oraz pierwsze rysunki
z planowanego cyklu - zabytkowe koœcio³y.

(mb)

wowych z terenu naszej gminy oraz z Oœwiêcimia.
Uczestnicy M³odzie¿owej Akademii Filmowej

obejrzeli film „Dzieci
z Bullerbyn”, nauczyli
siê piosenki o Pippi
Langstrump oraz pod-
stawowych szwedzkich
zwrotów.

           Kino „Wis³a”
w paŸdzierniku zaprosi
uczniów na spotkanie
z gen. Miros³awem Her-
maszewskim, pierw-
szym Polakiem, który
odby³ lot w kosmos oraz
Jackiem Szczepanikiem,

dyrektorem Planetarium Œl¹skiego w Chorzowie
w ramach obchodów Miêdzynarodowego Roku
Astronomii.

Barbara Gawryluk opowiada³a o bajkowych
postaciach

Propozycje dla szkó³
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Kalendarium
przedsiêwziêæ
w paŸdzierniku

ŚWIĘTO LATAWCA - konkurs na najciekawszy latawiec.
3 października, godz. 14.00 (park miejski przy ul. Dworcowej)
Organizatorzy: Samorząd Osiedlowy nr 1, Ośrodek Kultury w Brzeszczach
W programie m.in..: prezentacje konkursowe, wręczanie nagród, prażone

INAUGURACJA UNIWERSYTETU KAŻDEGO WIEKU
5 października, godz.17.00 (sala widowiskowa OK)
W programie wykład „Relacje rodzinne” Zuzanny Celmer, psychologa i dyplo-

mowanej psychoterapeutki oraz recital Anny Daczyńskiej.

KACPER - DZIECKO BEZPIECZNE NA DRODZE
6 października, godz.10.00 (sala widowiskowa OK)
Organizatorzy: Straż Miejska Brzeszcze, Ośrodek Kultury w Brzeszczach

WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW DLA STYPENDYSTÓW LOKALNEGO
FUNDUSZU STYPENDIALNEGO PRZY FUNDACJI POMOCY SPOŁECZNEJ
W BRZESZCZACH

10 października, godz.15.00 (sala widowiskowa OK)

DYKTANDO BRZESZCZE 2009 - pod patronatem Burmistrza Brzeszcz
Teresy Jankowskiej.

19 pażdziernika, godz. 17.00 (świetlica SP Nr 2 w Brzeszczach)

PRZEPOWIEDNIE CZASU MEGO
28 października, godz.18.00 (OK, sala nr 30)
Spotkanie laureatów konkursów literackich w Klubie Nieprofesjonalnej Twórczości

Literackiej PIÓROMANI.

ZAPOWIEDZI NA MIESIĄC LISTOPAD:
26 listopada, godz.15.00 - konkurs poezji śpiewanej „W żółtych płomieniach liści”
26 listopada, godz.15.00 - konkurs recytatorski: Muzyka słów”
Regulaminy na stronie internetowej OK.

KLUB PIWNICA FREE CULTURE
11 października wyjazd do Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszy-

nie w ramach projektu „O nowe miasto - nie bójmy się zwariować”.
W planie zwiedzanie wystaw: fotografii Kazimierza Sucharka, twórczości pro-

jektowej Karola Śliwki.

17 października (18.00) Rap Underground Night - Koncert Hip - Hopowy
Wystąpią: Paragraf 3-1-3 (Brzeszcze), Apogeum Wszystkich Myśli (Bielsko Biała),
plus niespodzianka.

29 października (17.00) spotkanie Klubu Wolontariusza Pomocna Dłoń

30 października (19.00), Forum artystyczne - finał projektu „O nowe miasto - nie
bójmy się zwariować”, sala widowiskowa OK

Pracownia Ceramiczna - wtorki (17.00-19.00), sala nr 1
Warsztaty Plastyczne - czwartki (17.00), sala nr 1
Grupa Rytmiczno-Taneczna - poniedziałki (16.30-17.30), soboty (8.00- 9.00),
sala widowiskowa OK
Szalone Małolaty - poniedziałki (17.30-20.00), soboty (9.00-11.30), sala wi-
dowiskowa OK
Iskierki - środy (16.00), sala widowiskowa OK
Iskierkowa Familia - środy (16.00), sala nr 41
Grupa Teatralna „Bez Nazwy” - spotkania dostosowane do możliwości uczestników
Klub Nieprofesjonalnej Twórczości Literackiej „Pióromani” - spotkania dwa
razy w miesiącu
Kółko gitarowe - środy (18.00), Klub Piwnica Free Culture
Zbiórki 13. Drużyny Harcerskiej „Widmo” - każdy piątek

Programy Domów
Ludowych
i œwietlic OK

ZasoleZasoleZasoleZasoleZasole
07.10 Spotkanie w klubie „Babski

świat”.
09.10 Spotkanie w młodzieżowym

klubie dyskusyjnym.
Od 20.10 zapraszamy na kurs tań-

ca towarzyskiego, szczegóły na plaka-
tach i w świetlicy.

23.10 „Dekoracje stołu okoliczno-
ściowego” - warsztaty dla kobiet prowa-
dzi pani Grażyna Copik, szczegóły na
plakatach i w świetlicy.

os. Paderewskiegoos. Paderewskiegoos. Paderewskiegoos. Paderewskiegoos. Paderewskiego
08.10 Ceramika dla pań w OK

Brzeszcze.
13.10 Papierowe ozdoby - warszta-

ty dla dzieci.
20.10 Jesienna aranżacja stołu i okna

- warsztaty prowadzi Grażyna Copik.
27.10 Warsztaty modelowania mas

rustykalnych i wosków akrylowych.

SkidziñSkidziñSkidziñSkidziñSkidziñ
09.10 „Ziemniaczane rzeźby” - kon-

kurs plastyczny dla dzieci (16.00).
14.10 „Orzechy włoskie w kuchni

polskiej” - pokaz kulinarny; szczegóły na
plakatach (16.00).

22.10 Spotkanie biblioteczne dla
dzieci przedszkolnych (9.30).

23.10 Bajkowe popołudnie - zapra-
szamy mamy z małymi dziećmi; szcze-
góły na plakatach (16.00).

30.10 IV konkurs ortograficzny dla
uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej
w DL Wilczkowice (16.00).

W każdą środę próby zespołu „Ski-
dzinianie” (19.00).

os. Szymanowskiegoos. Szymanowskiegoos. Szymanowskiegoos. Szymanowskiegoos. Szymanowskiego
17.10 Wycieczka osiedlowa do Wi-

sły i Ustronia; organizują SO nr 4 i nr 7;
szczegóły na plakatach i w świetlicy.

24.10 Turniej piłki siatkowej w hali
sportowej; organizują SO nr 4 i nr 7;
szczegóły na plakatach i w świetlicy.

W każdy poniedziałek w godz. 19.30-
21.00 zajęcia taneczne dla dorosłych.

W każdą środę zajęcia taneczne dla
dzieci i młodzieży:

14.00-15.00 dzieci grupa zaawan-
sowana

15.00-16.00 dzieci grupa młodsza
początkująca

16.00-17.00 dzieci starsze grupa
mieszana

18.00-19.00 młodzież gimnazjalna
grupa zaawansowana

W każdy czwartek Klub Aktywnych
Panów (18.00-20.00).

W każdy piątek zajęcia plastyczne (16.00).
Klub Seniora zaprasza w czwartki

(14.00-16.00).

JawiszowiceJawiszowiceJawiszowiceJawiszowiceJawiszowice
06.10 „Fantazyjne latawce” - zaję-

cia konstrukcyjne (14.00).
07.10 Wyjazd do Teatru Polskiego

w Bielsku-Białej na sztukę pt. ,,Testosteron”.
13.10 „Jarzębinowa wiewiórka” - za-

jęcia plastyczne dla dzieci (14.00).
20.10 Jesienne zabawy” - zajęcia dla

przedszkolaków (12.00).
27.10 „Kto najlepszy” - turniej gry

w piłkarzyki (13.00).

PrzecieszynPrzecieszynPrzecieszynPrzecieszynPrzecieszyn
Huragan Babski: czwartki (17.00).
01.10 Przejażdżka rowerowa.
08.10 Spotkanie.
22.10  Prażone.
29.10 Oglądanie filmu na DVD.
W piątki zapraszamy na spacery nor-

thing wolking.
Świetlica: wtorki i piątki (14.00-16.00).
13.10 Zajęcia plastyczne - „Jesien-

ne stworki”.
23.10 Pieczone ziemniaki - ognisko.
W każdy wtorek spotkania zespołu

„Przecieszynianki” (17.00).

BórBórBórBórBór
02.10 Zielony Teatrzyk - zaprasza-

my dzieci i młodzież szkolną (17.00).
07.10 Pokaz kulinarny „Potrawy z ma-

karonem w roli głównej” - prowadzi Mał-
gorzata Małkus z Małopolskiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego (15.00).

19.10 Spotkanie z książką z udzia-
łem przedszkolaków z Przedszkola w Bo-
rze; szczegóły na plakatach.

Biblioteka zaprasza: poniedziałki
(10.00-14.00), środy i piątki (15.00-19.00).

WilczkowiceWilczkowiceWilczkowiceWilczkowiceWilczkowice
15.10 Zajęcia plastyczne „Kwiaty z je-

siennych liści”. Zapraszamy dzieci i mło-
dzież szkolną (17.00).

27.10 Otwarte spotkanie z książką.
Zapraszamy dzieci i młodzież szkolną.
Szczegóły na plakatach (17.00).

30.10 Konkurs ortograficzny (16.00).
Biblioteka czynna: poniedziałki, wtor-

ki, czwartki (15.00-19.00).

Serdeczne podziêkowania
za wymalowanie œwietlicy na
os. Paderewskiego dla cz³on-
ków miejscowego Ko³a Emery-
tów i Rencistów - Jacka Bor-
kowskiego, Witolda Maciejczy-
ka, Bogdana Sitarza i Zbigniewa
Rodaka sk³adaj¹ prowadz¹ca
œwietlicê i dzieci.

Harmonogram zajêæ sta³ych
w Oœrodku Kultury:

Podziêkowanie
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Czytelnictwo

Chcemy przypomnieæ ksi¹¿ki, które kiedyœ
cieszy³y siê popularnoœci¹, wywo³ywa³y emo-
cje - by³y hitem, bestsellerem. Mo¿e warto dzi-
siaj po nie siêgn¹æ - przeczytaæ je po raz kolej-
ny lub po raz pierwszy. Odpowiedzieæ sobie na
pytanie czy dzisiaj tak¿e œwietnie siê je czyta
i czy wci¹¿ zas³uguj¹, ¿eby nazywaæ je ksi¹¿-
kowym hitem.

Arcydzie³o sensacji Frederick Forsyth
„Dzieñ Szakala”, prawdziwy superkrymina³
XX wieku - tak pisano
u nas po pierwszym
wydaniu „Super Szaka-
la” w 1974 r. Frederick
Forsyth, wspó³czesny
dziennikarz i pisarz an-
gielski, znany jest rów-
nie¿ z ksi¹¿ki „Psy woj-
ny”. W powieœci „Dzieñ
Szakala” autentyczne
osobistoœci i wydarzenia
przeplataj¹ siê z przeko-
nuj¹c¹ fikcj¹ literack¹. Czas akcji to rok 1963,
miejsce - przede wszystkim Pary¿, ale tak¿e mo-
zaika innych krajów Europy Zachodniej. Za te-
mat obj¹³ Forsyth planowany zamach na prezy-
denta Francji genera³a de Gaulle’a. Prowadz¹cy
sprawê komisarz Lebel wie, ¿e dopóki tajem-
niczy osobnik o kryptonimie Szakal pozosta-
je na wolnoœci, strza³ mo¿e paœæ w ka¿dej
chwili...

Rodzinna saga wszechczasów
Irwin Shaw „Pogoda

dla bogaczy”. Ma³o któ-
ra ze wspó³czesnych po-
wieœci wywo³a³a tyle
emocji i cieszy³a siê tak¹
popularnoœci¹. W Polsce
wydana zosta³a po raz
pierwszy w 1976 r. By j¹
wypo¿yczyæ, przez ca³e
lata w naszych bibliote-
kach trzeba siê by³o za-
pisywaæ na specjalne li-
sty i cierpliwie czekaæ na sw¹ kolej, a gdy tele-
wizja nadawa³a serial z Peterem Straussem i Nic-
kiem Nolte, pustosza³y ulice... Dramatyczna hi-
storia wzlotów i upadków trzech pokoleñ rodzi-
ny piekarza Axela Jordacha, jego st³amszonej
¿ony i trojga dzieci nikogo nie pozostawia obo-
jêtnym. Tom 1. skupia siê na losach dwóch braci
- faworyzowanego Rudiego, szukaj¹cego szczê-
œcia w biznesie i zbuntowanego Toma, schodz¹-
cego na z³¹ drogê oraz ich siostry Gretchen, piêk-
nej i uzdolnionej artystycznie dziewczyny, uwik³a-
nej w burzliwy romans. Tom 2. opowiada o ich
potomkach. Wszyscy maj¹ trudnoœci z okazywa-
niem uczuæ i poszukuj¹ sposobu na ¿ycie...

Ÿród³o informacji o ksi¹¿kach: Merlin.pl, Bi-
blionetka.pl

Czytelnicy bibliotek OK w Brzeszczach
polecaj¹ ciekawe ksi¹¿ki!

Biblioteka w Brzeszczach (Stra¿nica) propo-
nuje czytelnikom udzia³ w kolejnej czêœci cyklu
pt. „Uwaga ciekawa ksi¹¿ka”. Prosimy o pisanie
recenzji wypo¿yczanych w bibliotekach ksi¹¿ek.
Nie zawsze musi to byæ recenzja pozytywna, prze-
cie¿ ksi¹¿ki wzbudzaj¹ ró¿ne emocje. Czêsto nie

Ksi¹¿ka ukaza³a siê w Polsce w 2006 r. i dla wielu m³odych czytelni-
ków mo¿e byæ swoistym „zwierciad³em” polskiej rzeczywistoœci sprzed 1989 r.

Absurdy w³adzy w konfrontacji z pomys³owoœci¹ mieszkañców tego znie-
wolonego kraju, to „wypisz-wymaluj” nasze polskie ¿ycie sprzed lat.

M³odzi czytelnicy, którzy nie pamiêtaj¹ tamtej socjalistycznej „sztuki prze-
trwania”, mog¹ za poœrednictwem tej ksi¹¿ki, wyobraziæ sobie, jak to by³o.

Klimat i realia - inne, ale ludzie i sposoby radzenia sobie w takich wa-
runkach bardzo podobne.

S¹ w tej ksi¹¿ce wzruszaj¹ce prze¿ycia samej autorki, dziew-
czyny z Ameryki, czyli wrogiego Kubie kraju, s¹ relacje i przyjaŸ-
nie z mieszkañcami, jest mi³oœæ, która mo¿e nie do koñca byæ bezinteresowna. A jaka jest?

Trzeba koniecznie przeczytaæ tê ksi¹¿kê, a na pewno nikogo nie znudzi jej lektura.

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê Hallowen wszystkim mi³oœnikom hor-
roru oraz romansu polecam do przeczytania kolejny tom „Zmierzchu” autor-
ki S. Meyer pt. „Ksiê¿yc w nowiu”. Opisane s¹ tam dalsze dzieje Belli
i Edwarda - wampira oraz Jacoba Blacka, który w ksi¹¿ce staje siê...?

Tak, jak w pierwszym tomie, tak i w nastêpnej czêœci, pojawiaj¹ siê
wydarzenia, które wp³ywaj¹ na losy bohaterów. Czyhaj¹ na nich niebez-
pieczeñstwa. Czy sobie poradz¹?

Czytaj¹c tê ksi¹¿kê bêd¹ Pañstwo ni¹ zainteresowani i nie zauwa¿y-
cie, kiedy dobrniecie do koñca.

Jeœli zainteresuje Pañstwa drugi tom i bêdziecie chcieli znaæ dalsze
losy bohaterów, polecam przeczytaæ „Zaæmienie” i „Przed œwitem”.

Biblioteka Oœrodka Kultury, jako jedna
z 13 bibliotek z województwa ma³opolskiego,
znalaz³a siê w gronie finalistów pierwszej run-
dy Programu Rozwoju Bibliotek! Z ogromnej
liczby zg³oszeñ, wy³onione zosta³y te, najlepiej
prezentuj¹ce sukcesy w dzia³alnoœci biblioteki
oraz dzia³alnoœæ pozainwestycyjn¹ i zasób
w³asny gminy.

Biblioteka Oœrodka Kultury zg³osi³a swój
udzia³ w Programie jako Biblioteka Wiod¹ca,
a jej Bibliotekami Partnerskimi zosta³y: Gminna
Biblioteka Publiczna w Oœwiêcimiu z siedzib¹
w Grojcu, Gminna Biblioteka Publiczna w Prze-
ciszowie oraz Biblioteka Publiczna w Zatorze.

Jak  zawarto w uzasadnieniu: „Bibliote-
ki, które znalaz³y siê na liœcie finalistów, potrafi-
³y przekonuj¹co przedstawiæ  swoje dzia³ania,
otwartoœæ na nowych u¿ytkowników i poszerza-
nie  swojej oferty”.

To by³ Hit!

Bibliotekom Wiod¹cym program zaofe-
rowa³  wiêcej  korzyœci, stawiaj¹c jednoczeœnie
wiêcej wymagañ. W ramach  programu Biblio-
teki Publiczne Oœrodka Kultury otrzymaj¹ ze-
stawy komputerowe dla u¿ytkowników, urz¹-
dzenia wielofunkcyjne (drukarka, skaner, faks),
a pracownicy wezm¹ udzia³ w cyklu szkoleñ.

Zaplanowany na piêæ lat program dys-
ponuje grantem w wysokoœci 28 milionów do-
larów, przekazanym Polsko-Amerykañskiej
Fundacji Wolnoœci przez Fundacjê Billa i Me-
lindy Gates. Fundusze zostan¹ przeznaczone
na: szkolenia bibliotekarek i bibliotekarzy,
wsparcie teleinformatyczne bibliotek, wzmac-
nianie ca³ego systemu bibliotecznego oraz pa-
kiet dzia³añ informacyjnych i promocyjnych.
Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest re-
alizowany przez Fundacjê Rozwoju Spo³eczeñ-
stwa Informacyjnego.

D.Sz.

To nam siê uda³o!

J. £ukowicz

Lea Aschkenas
„To w³aœnie Kuba”
¯ycie i mi³oœæ na gor¹cej wyspie bezprawia

Uwaga ciekawa ksi¹¿ka zgadzamy siê z autorami, mamy inne zdanie,
inne opinie. Uwa¿amy, ¿e przemyœlenia naszych
czytelników zachêc¹ do siêgniêcia i przeczyta-
nia ksi¹¿ki, której recenzja znajdzie siê w „Od-
g³osach Brzeszcz”.

Zbli¿aj¹ siê d³ugie, jesienne wieczory, na któ-
re najlepszym lekarstwem s¹ ksi¹¿ki. Zaprasza-
my wiêc do wspólnej lektury i pisania.

Recenzje mo¿na przynosiæ do bibliotek
Oœrodka Kultury lub redakcji „Odg³osów
Brzeszcz”.

Danuta Rakowska

„Ksiê¿yc w nowiu”

Kinga
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Kilka miesiêcy temu przestrzega³em przed
nadu¿ywaniem s³owa kryzys. Ba³em siê, ¿e to, co
ekonomistom i przedsiêbiorcom spêdza sen z po-
wiek, stanie siê wygodnym alibi dla tych, którym
nie za bardzo siê chce lub po prostu nie daj¹ sobie
rady. Mimo ¿e premier na konferencjach praso-
wych pokazuje Polskê, jako zielon¹ wyspê gospo-
darczego wzrostu na tle czerwonej od spadku PKB
Europy, to lokalna gmina i powiatowa rzeczywi-
stoœæ zaczyna byæ coraz bardziej szara. Jeszcze
nie tak dawno pe³ni wiary i optymizmu wierzyli-
œmy w zapewnienia o budowie sali gimnastycz-
nej w gimnazjum przy ul. Lipowej, które mia³o
byæ spe³nieniem naszych oœwiatowych aspiracji.
W podobnym duchu planowano budowê zespo³u
szkolno-przedszkolnego w Przecieszynie. Wizy-
tówk¹ osiedla mia³ byæ park miejski, co prawda
znacznie mniejszy ni¿ Central Park w Nowym Jor-
ku, ale równie urokliwy z terenami sportowymi
i miejscem do zabaw i wypoczynku. Je¿eli jed-
nak mielibyœmy doœæ nowoczesnej zabudowy
i futurystycznych kszta³tów nowo budowanych
obiektów, w planie by³ sentymentalny spacer ulicz-
kami Starej Kolonii, która po rewitalizacji prze-
nios³aby nas w czasy architektonicznej secesji ro-
botniczego osiedla. Na temat modernizacji kom-
pleksu sportowego przy ul. Ofiar Oœwiêcimia nie
piszê, gdy¿ do tego pomys³u od pocz¹tku podcho-
dzi³em sceptycznie i cieszyæ siê nale¿y, ¿e infor-
macje o groŸbie katastrofy budowlanej obiektu
hotelu okaza³y siê mocno przesadzone. No có¿,
plany i marzenia wczeœniej czy póŸniej weryfiku-
je rzeczywistoœæ i mamy przecie¿ kryzys. W po-
wiecie chcia³oby siê powiedzieæ praca wre, kilo-
metry nawierzchni asfaltowych wylewanych w ma-
lowniczych wiejskich terenach naszego powia-

tu to realizacja wyborczych obietnic rz¹dz¹cych
koalicjantów. Firmy walcz¹ w przetargach o ro-
boty drogowe, bo to czysta przyjemnoœæ praco-
waæ, gdy w polach s³ychaæ œpiew skowronków,
a niewielki ruch lokalny nie zak³óca harmonogra-
mu prac. Jest te¿ nowoœæ, droga z punktem wido-
kowym na autostradê, to nie pomy³ka, za kilka
milionów powiat przebuduje w Che³mku drogê,
która koñczyæ siê bêdzie przy autostradzie bez
zjazdu na A4 w kierunku Krakowa, po prostu bom-
ba! Dla sprawiedliwoœci nale¿y odnotowaæ, ¿e
odcinek drogi od zjazdu na JaŸnik (ul. Olszyny)
do skrzy¿owania z ul. Przeczn¹ w Jawiszowicach
zosta³ ukoñczony jako inwestycja trzyletnia. Na-
stêpny odcinek do ul. Witosa ze wzglêdu na d³u-
goœæ, wykonany zostanie zapewne w po³owie przy-
sz³ego dziesiêciolecia. Wnioski o wsparcie brzesz-
czañskich wspólnot mieszkaniowych przy likwi-
dacji ogrzewania na piece wêglowe i pod³¹czenie
siê do sieci ciep³owniczej zosta³y przez Zarz¹d
Powiatu odrzucone. W rankingu pilnych potrzeb
ekologicznych zwyciê¿y³o doposa¿enie wozu
stra¿ackiego we W³osienicy i ochrona pszczo³y
w Oœwiêcimiu. I tylko ¿al, ¿e nieprzychylny dla
naszej gminy zarz¹d wspierany jest przez niektó-
rych radnych z Brzeszcz. Kryzys wiêc objawia siê
nam wielopostaciowo, a to ekonomicznie, a to in-
telektualnie, ale równie¿ jako kryzys lokalnej po-
lityki, która sprowadza siê czêsto do grzêŸniêcia
w grajdo³ku lokalnych uwarunkowañ, powi¹zañ
i zale¿noœci. Wszystko to niestety za nasze, czyli
publiczne pieni¹dze, dlatego w dobie kryzysu pil-
nujmy kieszeni.

Felieton

A jednak kryzys!

EP

2 listopada wyruszy pierwsza polska eks-
pedycja do jaskiñ Tunezji organizowana przez
Speleoklub Brzeszcze.

Celem wyprawy bêdzie pokonanie najwiêk-
szych i najg³êbszych jaskiñ tego przepiêknego
kraju. Na miejscu speleolodzy dzia³aæ bêd¹
wspólnie z groto³azami tunezyjskimi z klubu Ares
z miasta Zaghuan.

Trasa wyprawy wiedzie przez Czechy, Au-
striê, W³ochy do miasta Genua, gdzie wyprawa
za³aduje 8 samochodów terenowych na prom p³y-
n¹cy do Tunezji. Po 24 godzinach prom dop³y-
nie do portu w Tunisie i stamt¹d skieruje siê
w rejon dzia³ania. W drugim etapie wyprawy
uczestnicy dotr¹ do najdalszych zak¹tków Tu-
nezji przy granicy z Libi¹.

Ca³a trasa bêdzie liczyæ prawie 6 tys. kilo-
metrów. Speleolodzy powróc¹ do Polski oko³o
22 listopada.

Dotr¹ do jaskiñ Tunezji

Z.F.

Najserdeczniejsze po-
dziêkowania dr Asaadowi
Moskinowi, p. Czes³awie
Kubiesie i p. Zofii Gêbali,
paniom pielêgniarkom i in-
nym osobom, które nios³y
bezinteresown¹ pomoc
w chorobie oraz wszyst-
kim, którzy wziêli udzia³
w uroczystoœciach pogrze-
bowych i ³¹czyli siê z nami
w bólu po œmierci
œp. Teresy Wusatowskiej
sk³ada rodzina.

W Internecie, mo¿na znaleŸæ informacje
o zbiorach Biblioteki Oœrodka Kultury. Nie
ruszaj¹c siê z domu mo¿na sprawdziæ czy
poszukiwana przez nas ksi¹¿ka znajduje siê
w wybranej bibliotece. Wystarczy wejœæ na
stronê www.ok.brzeszcze.pl do zak³adki BI-
BLIOTEKA a nastêpnie: FIDKAR MA£O-
POLSKI. Tam znajduje siê bezpoœredni do-
stêp do bazy, w której mo¿na przeszukiwaæ
nasze zasoby. Wystarczy wpisaæ autora, tytu³
lub s³owo kluczowe okreœlaj¹ce interesuj¹c¹
nas ksi¹¿kê oraz  zaznaczyæ BOK w Brzesz-
czach (Biblioteka Oœrodka Kultury w Brzesz-
czach) a wyœwietli siê nam informacja o po-
szukiwanej przez nas ksi¹¿ce. Szczegó³y
dotycz¹ce Fidkara oraz wiele innych infor-
macji znaleŸæ mo¿na na naszej stronie in-
ternetowej, do której obejrzenia serdecznie
zapraszamy.

Poznaj Fidkara

D. Sz.

G³os czytelnika
Zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o wydru-

kowanie mojego listu w Odg³osach Brzeszcz,
gdy¿ problem, który poruszam, nie dotyczy
tylko mojej rodziny.

Jestem babci¹ ma³ych bliŸniaków i czê-
sto pomagam córce w opiece nad nimi. Do-
strzeg³am problem, zreszt¹ nie tylko ja, bo
i córka, bo j¹ to szczególnie dotyka, ¿e pod-
jazd dla wózków w poradni dla dzieci przy
Niepublicznym Zak³adzie Opieki Zdrowot-
nej przy ul. Pi³sudskiego nie jest przystoso-
wany dla wózków dla bliŸniaków.

Je¿eli ju¿ matce bliŸniaków uda siê „wje-
chaæ” wózkiem przez schody, to napotyka na
kolejny problem. Drzwi do poradni dzieciê-
cej s¹ za w¹skie, aby wózkiem o szerokoœci
80 cm przez nie przejechaæ. Gdy matka wy-
biera siê do przychodni z dwójk¹ ma³ych
dzieci, to aby wejœæ do œrodka musi jedno
zostawiæ na zewn¹trz i po kolei wnosiæ ma-
luchy. Tak przecie¿ nie mo¿e byæ. Niebez-
piecznie jest zostawiæ dziecko samo na polu.
Co w takim razie ma robiæ matka?

Jak ja by³am m³od¹ mam¹ i chodzi³am z dzieæ-
mi do przychodni przy ul. Nosala  poradnia
by³a wyposa¿ona w du¿e sto³y, na których
mo¿na by³o po³o¿yæ, przewin¹æ, rozebraæ
i ubraæ dzieci. Dziecko nie mia³o prawa
spaœæ. W przychodni na ul. Pi³sudskiego jest
w¹ska ³awa, z niej maluch ³atwo mo¿e siê
zsun¹æ. A w przypadku dwóch jak sobie radziæ?

W naszej gminie problem nie dotyka tyl-
ko jednej rodziny, bliŸniaki rodz¹ siê coraz
czêœciej.

Mieszkanka gminy Brzeszcze
(dane do wiadomoœci redakcji)

Od redakcji: odpowiedŸ na list zamieœcimy
w listopadowym numerze gazety.
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Aktualnoœci

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecz-
nego Placówka Terenowa w Oœwiêcimiu in-
formuje, ¿e z dniem 1 paŸdziernika 2009 r.
wchodz¹ w ¿ycie przepisy ustawy z dnia 24
kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ubez-
pieczeniu spo³ecznym rolników (Dz. U. z 2009
r. Nr 79 poz. 667). Nowelizacja ustawy wpro-
wadza m.in. zmianê dot. ró¿nicowania sk³ad-
ki emerytalno-rentowej. A zatem rolnik, któ-
rego gospodarstwo rolne obejmuje obszar

u¿ytków rolnych powy¿ej 50 ha przeliczenio-
wych, bêdzie zobowi¹zany op³acaæ podsta-
wow¹ sk³adkê w wysokoœci 10 proc. emerytu-
ry podstawowej oraz dodatkowo sk³adkê
emerytalno-rentow¹ za ka¿dego podlegaj¹-
cego w jego gospodarstwie rolnika i jego ma³-
¿onka, w wysokoœci:

- 12 proc. emerytury podstawowej - w przy-
padku, gdy gospodarstwo rolne obejmuje ob-
szar u¿ytków rolnych powy¿ej 50 ha przeli-
czeniowych do 100 ha przeliczeniowych,

-  24 proc.  emerytury podstawowej -

Wysokoœæ sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne rolników w IV kwartale 2009 r.

* pod warunkiem nie zmienionej wysokoœci sk³adki na to ubezpieczenie

Ponadto z wa¿niejszych zmian to:
Ubezpieczenie  spo³eczne ro ln ików

bêdzie przys³ugiwa³o jedynie w okresie,
w którym zosta³y spe³nione warunki do
objêcia tym ubezpieczeniem, a ustanie
od dnia nastêpuj¹cego po dniu, w któ-
rym ustan¹ okolicznoœci uzasadniaj¹ce
podleganie temu ubezpieczeniu (obecnie
obowi¹zuje kwartalny okres ubezpiecze-

w przypadku, gdy gospodarstwo rolne obejmuje
obszar u¿ytków rolnych powy¿ej 100 ha prze-
liczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,

-  36 proc.  emerytury podstawowej -
w przypadku,  gdy  gospodars two  ro lne
obejmuje obszar u¿ytków rolnych powy-
¿ej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha
przeliczeniowych,

-  48 proc.  emerytury podstawowej -
w przypadku ,  gdy  gospodars two ro lne
obejmuje obszar u¿ytków rolnych powy¿ej
300 ha przeliczeniowych.

n ia) .  Sk³adki  bêd¹  mia ³y  wymiar  mie-
siêczny. W przypadku, gdy okres podle-
gania ubezpieczeniu spo³ecznemu rolni-
ków bêdzie krótszy ni¿ miesi¹c, sk³adki
zos t an¹  ob l i czone  p roporc jona ln i e  do
l i c z b y  d n i  p o d l e g a n i a  u b e z p i e c z e n i u .
Oznacza to, ¿e sk³adka na ubezpieczenie
bêdzie wymierzana jedynie za faktyczny
okres podlegania ubezpieczeniu.

Informacja

Nowelizacja ustawy nie zmienia dotych-
czasowych  terminów op³acania sk³adek.
Sk³adka za ka¿dy miesi¹c w danym kwarta-
le bêdzie do zap³aty w nieprzekraczalnym
terminie do koñca pierwszego miesi¹ca
kwarta³u. Wyj¹tek stanowi przesuniêty zgod-
nie z zapisem ustawy zmieniaj¹cej termin
p³atnoœci sk³adek nale¿nych za miesi¹ce:
paŸdziernik, listopad i grudzieñ 2009 r., któ-
ry przypada 31 grudnia 2009 r.
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Ankieta

Kierujemy do Pañstwa ankietê, której ce-
lem jest poznanie oczekiwañ czytelników od-
noœnie treœci i formy gazety. Wype³nion¹ pro-
simy zwróciæ do specjalnie przygotowanych
skrzynek w wyznaczonych punktach sprzeda-
¿y: w sklepach „Spo³em” PSS „Górnik” w
Brzeszczach przy ul. Dworcowej, Nosala, Pi³-
sudskiego (LUX), Paderewskiego, £okietka,
w sklepie GS Brzeszcze w Jawiszowicach przy
ul. Handlowej, w sklepie wielobran¿owym
przy ul. Piastowskiej (J. Korzonkiewicz), w
sklepie spo¿ywczym przy ul. Przecznej w Ja-
wiszowicach (P. Czuwaj). Ankietê mo¿na rów-
nie¿ zostawiæ w redakcji gazety, w redakcyj-
nej skrzynce w Oœrodku Kultury lub przes³aæ
poczt¹ na adres: Redakcja Odg³osów Brzeszcz
ul. Narutowicza 1, 32- 621 Brzeszcze z dopi-
skiem „Ankieta”.  Ankieta jest anonimowa.

ANKIETA

Drodzy Czytelnicy

1.Jak czêsto kupuje pan/pani Odg³osy
Brzeszcz?
o co miesi¹c
o co dwa miesi¹ce
o rzadziej

2. Od kiedy czyta pan/pani Odg³osy
Brzeszcz?
o od ponad 10 lat
o wiêcej ni¿ 3 lat, ale mniej ni¿ 10 lat
o wiêcej ni¿ rok, ale mniej ni¿ 3 lata
o wiêcej ni¿ pó³ roku, ale mniej ni¿ rok
o mniej ni¿ pó³ roku

3. Czy zdarza siê, ¿e ma pan/pani trud-
noœci w zakupie Odg³osów Brzeszcz
o Tak (jakie to trudnoœci)
...........................................................
..............................................................................
..............................................................................
o Nie

4. Jak w skali od 1 (niedostateczny) do
6 (celuj¹cy) ocenia pan/pani:
n ok³adki miesiêcznika
o1  o2  o3  o4  o5  o6
n dobór tematów i informacji w mie-
siêczniku
o1   o2  o3  o4  o5  o6
n dobór i ekspozycjê zdjêæ
o1  o2  o3  o4  o5  o6

5. Czy pana/pani zdaniem w miesiêcz-
niku jest za ma³o/za du¿o/w sam raz
artyku³ów poœwiêconych nastêpuj¹-
cym dzia³om:

6. Który z istniej¹cych dzia³ów jest
pana/pani zdaniem niepotrzebny?

..............................................................................
7. Czy teksty publikowane w mie-

siêczniku Odg³osy Brzeszcz s¹:

8. Czego panu/pani brakuje w miesiêcz-
niku Odg³osy Brzeszcz?
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

9. Czy korzysta pan/pani z wersji elek-
tronicznej Odg³osów Brzeszcz?
o Tak
o Nie

10. Uwa¿a pan/pani, ¿e w gazecie powin-
no byæ wiêcej tekstu, czy zastêpowaæ go
w du¿ej mierze efektami graficznymi
(u³ó¿ od najwa¿niejszych do najmniej
wa¿nych):
o tekst
o zdjêcia
o rysunek

11. Czy pan/pani zmieni³yby/³aby coœ
w szacie graficznej ?
o Tak (co zmieniæ)
...........................................................
...............................................................................
...............................................................................
o Nie, powinna pozostaæ bez zmian

12. Czy ma pan/pani jakieœ wskazówki
na temat artyku³u, który powinien uka-
zaæ siê w naszej gazecie?
.................................................................................
...............................................................................
...............................................................................

Kwestionariusz osobowy
Wiek
o poni¿ej 15 lat
o 15-20 lat
o 21-30 lat
o 31-40 lat
o 41-50 lat
o 51-60 lat
o 61 lat i wiêcej

P³eæ
o kobieta
o mê¿czyzna

Wykszta³cenie:
o podstawowe
o zasadnicze zawodowe
o œrednie
o wy¿sze

Miejsce zamieszkania:
o Wilczkowice
o Skidziñ
o Przecieszyn
o Zasole
o Brzeszcze Bór
o Jawiszowice
o miasto Brzeszcze
o inne

Wype³niaj¹ czytelnicy, którzy chc¹ wzi¹æ
udzia³ w losowaniu nagród (wejœciówki
na basen do groty solnej):

Imiê i nazwisko:
...............................................................................
...............................................................................

Adres:
...............................................................................
..................................................................................
................................................................................
.................................................................................

e-mail:
................................................................................
...............................................................................

Dziêkujemy
Redakcja
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•  Język niemiecki - korepetycje, przygotowanie do matury, przygotowanie do
egzaminów ZD i ZMP; tel. 513 161 756.

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

•  Przygotowanie do matury z języka angielskiego; dojazd do domu ucznia;
tel. 502 021 094.

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

•  Sprzedam M-3 (45 m2) w Brzeszczach przy ul. K. Wielkiego; tel. 032 737 26 41.
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Sport

W tym sezonie cykliœci z Przecieszyna zor-
ganizowali wiele ciekawych wypraw rowero-
wych. Peda³owanie zaczêli od pierwszomajo-
wego weekendu.

Wtedy dwunastoosobowa grupa wybra³a siê
w Beskid ¯ywiecki. Za bazê wybra³a go-
spodarstwo agroturystyczne w Koszarawie.

- To dobry punkt do rowerowych
górskich wycieczek - mówi Jerzy Bo-
rowczyk, prezes Towarzystwa „Cykli-
sta” w Przecieszynie. - Mimo ¿e góry
zaraz na pocz¹tek sezonu to wymaga-
j¹cy teren, odwiedziliœmy Zawojê, Ma-
ków Podhalañski, Korbielów i Sopot-
niê. To dobra zaprawa na póŸniejsze
d³ugie eskapady.

Pocz¹tkiem czerwca ponad 20-osobo-
wa grupa pojecha³a na Hel. Tym razem za
bazê obrano Oœrodek Wczasowy PKP. Tam
grupa dotar³a specjalnym rowerowym wa-
gonem kolejowym, zamieszka³a te¿ w ko-
lejowych wagonach. Cykliœci przejechali
Pó³wysep Helski, zwiedzili Trójmiasto,
Puck i wiele ciekawych nadmorskich miej-
scowoœci. Odbyli te¿ krótki rejs statkiem po Ba³tyku.

- Od trzech lat organizujemy wczasy rowerowe
w Wysowej Zdroju - dodaje prezes Borowczyk.
- Znakomite warunki zamieszkania i wypoczynku
oraz ciekawe miejsca po polskiej i s³owackiej stro-
nie granicy z roku na rok przyci¹gaj¹ coraz wiêcej
amatorów wypoczynku. Na tanie wczasy w Wyso-
wej pojechaliœmy z rodzinami  oraz sympatykami
jazdy rowerowej, zw³aszcza ludŸmi starszymi, któ-
rzy na miejsce dotarli autobusem.

Najwiêksz¹ tegoroczn¹ eskapad¹ rowerow¹
przecieszyñskich cyklistów by³ rajd rowerowy miê-

dzy fiordami Norwegii. Sprzêt turystyczny: namio-
ty, rowery, zapasy ¿ywnoœci z dwudniowym wy-
przedzeniem pojecha³y samochodem. Uczestnicy
na miejsce startu rajdu, do Bergen, dotarli samolo-
tem z Krakowa. Przez oœnie¿one góry, d³ugie tune-
le, b³êkitne fiordy zatoczyli ko³o licz¹ce ponad ty-

si¹c dwieœcie kilometrów. Bajkowa sceneria do-
starczy³a im wielu niezapomnianych chwil.
Uczestnicy przejechali s³ynn¹ Drog¹ Troli i Drog¹
Or³ów,  pokonali wiele prze³êczy i tuneli, prze-
prawiali siê promami przez g³êbokie fiordy, po-
dziwiali norweskie krajobrazy.

- Po powrocie z Norwegii zaproponowaliœmy
wycieczkê dla wszystkich: Rajd Rowerowy Wy-
brze¿em Ba³tyku - dodaje Borowczyk. - W rajdzie
wziê³y udzia³ ca³e rodziny - dziadkowie, rodzice,
wnuki. S³oneczna pogoda i œwietne humory dopi-
sywa³y na ca³ej trasie od Œwinoujœcia a¿ po £ebê.

Po drodze zwiedziliœmy wiele ciekawych miejsc,
a liczne k¹pieliska i pla¿e pozwoli³y na za¿ywa-
nie k¹pieli morskich i s³onecznych.

Od kilku lat Towarzystwo „Cyklista” organi-
zuje rajdy rowerowe do europejskich miast part-
nerskich. Po wyjazdach w latach ubieg³ych na Wê-
gry, Ukrainê i Litwê postanowili pojechaæ do S³o-
nima na Bia³oruœ. S³onim to miasto partnerskie
Czechowic-Dziedzic. Od wielu lat oba miasta pro-

wadz¹ aktywn¹ wspó³pracê na wielu
p³aszczyznach. Dziêki pomocy czecho-
wickiego Urzêdu Miasta osiemnastu
cyklistów dotar³o do S³onima, miasta,
jak okreœla Jerzy Borowczyk, sympa-
tycznych ludzi, wielu koœcio³ów i za-
bytków. Czêsto spotykali siê z grup¹
mieszkaj¹cych w nim Polaków.

Na koniec wakacyjnych wêdrówek
cykliœci pojechali do Poronina. Z tego
miejsca wyruszali na rowerowe szlaki
po Podhalu i górskie wêdrówki po Ta-
trach. Tydzieñ spêdzili w pensjonacie
„Limba”. Zwiedzili Zakopane, byli nad
Morskim Okiem i na Giewoncie.

W tym sezonie najwiêksz¹ popu-
larnoœci¹ cieszy³y siê sobotnie rajdy ze
startem w Parku Miejskim w Brzesz-

czach. To projekt „Lato z Rowerem” realizowa-
ny przy wsparciu finansowym Urzêdu Gminy
w Brzeszczach.

- Krótkie wycieczki rowerowe prowadz¹ po
terenie gminy, Ziemi Pszczyñskiej i Ziemi Oœwiê-
cimskiej - mówi Jerzy Borowczyk. - W ostatni¹
niedzielê wrzeœnia zakoñczy³a siê tegoroczna edy-
cja „Lata z Rowerem”. Ju¿ dziœ mo¿emy zaprosiæ
mieszkañców naszej gminy na przysz³oroczne
rajdy rowerowe. Szczegó³y niebawem uka¿¹ siê
na stronie internetowej www.cyklista.com.pl.

Na brzeszczañskim basenie „Pod Pla-
tanem” odby³y siê szóste zawody p³ywac-
kie dla uczniów klas czwartych. Organi-
zatorem byli: Uczniowski Klub Sportowy,
Oœrodek Kultury i Gminny Zarz¹d Edu-
kacji w Brzeszczach.

Zawody mia³y na celu podsumowa-
nie ca³orocznej nauki p³ywania klas trzecich
w roku szkolnym 2008/2009. Podczas im-
prezy wrêczono dyplomy i odznaki „Ju¿ p³y-
wam”, uczniom, którzy zdobyli umiejêtnoœæ
p³ywania. Wy³oniono równie¿ mistrzów p³y-
wania z rocznika 1999.

Tytu³ najlepszej p³ywaczki zawodów
i puchar dyrektora Gminnego Zarz¹du Edu-
kacji Bo¿eny Sobociñskiej zdoby³a Katarzy-
na Sikorka, zaœ tytu³ najlepszego p³ywaka
zawodów i puchar prezesa Uczniowskiego
Klubu Sportowego Andrzeja Jakimko zdo-
by³ Igor Gaw³owski. Oboje s¹ uczniami
Szko³y Podstawowej w Jawiszowicach. Wy-
niki zawodów prezentujemy obok.

Podziêkowania kierujemy do burmistrza
Brzeszcz oraz Rady Miejskiej za umo¿liwie-
nie bezp³atnej nauki p³ywania uczniom na- Uczestnicy zawodów p³ywackich

Ju¿ p³ywam Wyniki zawodów:
Sztafeta 8x25 m stylem dowolnym:

I m. - SP nr 1 - Puchar Burmistrza Brzeszcz
Teresy Jankowskiej
II m. - SP Jawiszowice
III m. - SP nr 2

25 m stylem dowolnym dziewcz¹t
I m. Katarzyna Sikorska - SP Jawiszowice
II m. Anita Kubiczek - SP nr 2
III m. Marta Wasilak - SP nr 1

25 m stylem dowolnym ch³opców
I m. Arkadiusz Sanak - SP nr 1
II m. Remigiusz Lichoœæ - SP Przecieszyn
III m. Igor Gaw³owski - SP Jawiszowice

25 m stylem klasycznym dziewcz¹t
I m. Wiktoria Jekie³ek - SP Jawiszowice
II m. Ewa Szczepanik - SP Jawiszowice
III m. Oliwia Mañdok - SP nr 1

25 m stylem klasycznym ch³opców
I m. Jakub Walczyk - SP Skidziñ
II m. Maciej Kubliñski - SP Jawiszowice
III m. Nathaniel Kasperczyk - SP nr 2

25 m stylem grzbietowym dziewcz¹t
I m. Kamila Kulka - SP nr 1
II m. Kinga £êczycka - SP nr 2
III m. Katarzyna Sikorska - SP Jawiszowice

25 m stylem grzbietowym ch³opców
I m. Filip Paw - SP Jawiszowice
II m. Micha³ Maroszek - SP Skidziñ
III m. Igor Gaw³owski - SP Jawiszowice

Bo¿ena Sobociñska

szych szkó³. Dziêkujemy równie¿ kierownikowi
zawodów Andrzejowi Jakimko, sêdziom i wszyst-
kim osobom, dziêki którym zawody siê odby³y.

Wêdrówki cyklistów

Ewa Pawlusiak

Norwegia, grupa w komplecie po 5-godzinnej wspinaczce
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Sport

Ju¿ po raz 8 odby³ siê Gminny Bieg Ro-
dzinny pod patronatem Burmistrza Brzeszcz.
Organizatorzy z roku na rok urozmaicaj¹ tê
imprezê, do³¹czaj¹c nowe konkurencje. Tym
razem by³y to warsztaty Nordic Walking i bieg
na 10 km.

W GBR wziêli
udzia³ mieszkañcy gmi-
ny i osoby spoza niej.
Imprezê rozpocz¹³ bieg
najm³odszych dzieci
w wieku do 12 lat. Do
rywalizacji stanê³o 30
zawodników. Mieli do
pokonania dystans o d³u-
goœci 100 m. W dalszej
kolejnoœci na linii star-
tu ustawi³a siê m³o-
dzie¿. £¹cznie w tej
konkurencji wziê³o
udzia³ 50 osób.

- Szczególne gratu-
lacje za liczny udzia³
nale¿¹ siê m³odzie¿y z Gimnazjum nr 1 w Brzesz-
czach - podkreœla Beata Jagie³³o, organizator.

Punktualnie o godz. 15.00 wystartowali bie-
gacze na 3 km, na 10 km i uczestnicy warsztatów
Nornic Walking. Warto podkreœliæ, ¿e dwie ostat-
nie kategorie po raz pierwszy pojawi³y siê w tym
roku i od razu zyska³y sympatyków.

- Chcia³bym podziêkowaæ szczególnie orga-
nizatorce zawodów Beacie Jagie³³o, dyrektorowi
OK  Ma³gorzacie Wójcik i burmistrzowi Brzeszcz
Teresie Jankowskiej za poszerzenie dotychczaso-
wej oferty Gminnego Biegu Rodzinnego - mówi

Trzecie ju¿ Regionalne Zawody Konne w
skokach przez przeszkody odby³y siê 12 wrze-
œnia w stadninie koni w Jawiszowicach. Wy-
startowa³o 31 zawodników i 38 koni.

Organizatorami zawodów byli tradycyjnie:
Powiatowy Zespó³ nr 7 Szkó³ Agrotechnicznych
i Zawodowych w Jawiszowicach, który kszta³ci
m.in. w zawodzie technik hodowca koni i tech-
nik weterynarii oraz dzia³aj¹cy w szkole Uczniow-
ski Klub Rekreacyjno-JeŸdziecki i w³aœciciel stad-
niny Jerzy Korczyk.

W konkursie wziê³y udzia³ zarejestrowane
kluby i sekcje Œl¹skiego i Ma³opolskiego Zwi¹z-
ku JeŸdzieckiego oraz liczna grupa zawodników
niezrzeszonych. Wystartowa³o 31 zawodników
i 38 koni reprezentuj¹cych kluby LKS Solec Bie-
ruñ, KJ Pasjonat Dankowice, KJ Champion Gór-
ki Ma³e, JKS Equi Verso Jastrzêbie Zdrój, UKJ
Jawiszowice, LKJ Ochaby, KJ Stara Pi³a Tychy.

Wœród zawodników nie zabrak³o uczennic PZ
nr 7 Aleksandry Ryt, Katarzyny Duranek i Dag-
mary Mordarskiej. Udzia³ w zawodach bra³a te¿
nauczycielka przedmiotów zawodowych, instruk-
torka jazdy konnej Beata Zarotyñska.

Radoœæ spo³ecznoœci „Siódemki” po raz trze-
ci sprawi³a uczennica klasy III Aleksandra Ryt,
która zdoby³a I miejsce w konkursie klasy N i P.
To do niej trafi³a najwa¿niejsza nagroda - puchar
Starosty Powiatu Oœwiêcimskiego Józefa Ka³y.
Biuro Podró¿y „Panorama” zaœ obdarowa³o j¹
weekendem dla dwóch osób w Zakopanem. Ola
jest wicemistrzyni¹ Polski juniorów w skokach
przez przeszkody, w tym roku po raz pierwszy
odda³a mistrzostwo.

W konkurencji kl. P fundatorem pucharu i na-
grody g³ównej by³a burmistrz Brzeszcz Teresa
Jankowska, w konkurencji kl. L puchar oraz na-
grodê ufundowa³ dyrektor KWK „Brzeszcze-Si-
lesia” Kazimierz Grzechnik.

W konkursie kl. L najlepiej wypadli: Agniesz-
ka Filek na koniu Macho KJ Pasjonat Dankowi-
ce (I m.), Marta Trzepizór na koniu Lord W  LKJ
Ochaby (II m.) i Wojciech Senkowski na koniu
Drobina LKJ Solec Bieruñ (III. m.).

W konkursie kl. N najwy¿ej na podium sta-
nê³a Aleksandra Ryt (startowa³a na koniu Szalej
LKJ Ochaby), obok niej miejsca kolejno zajêli:
Waldemar Wojtyczka (startowa³ na koniu Lord
W  LKJ Ochaby) i Rados³aw Pawlus (startowa³
na koniu Sonata LKJ Ochaby)

W konkursie kl. P (dwufazowy) pierwsze
miejsce nale¿a³o znowu do Aleksandry Ryt, dru-
gie do Rados³awa Pawlusa na koniu Furiat, a trze-
cie do Jagny Guziñskiej (startowa³a na koniu Cor-
nea KJ Champion Górki Ma³e).

- Zawody na sta³e ju¿ wpisa³y siê w kalen-
darz imprez naszej szko³y - mówi Gra¿yna Gaw-
³owska, dyrektor PZ nr 7 w Jawiszowicach.
- Mog¹ byæ jednak organizowane dziêki wielkie-
mu zaanga¿owaniu uczniów i nauczycieli, no
i oczywiœcie nieocenionej pomocy sponsorów,
którym korzystaj¹c z okazji serdecznie dziêkujê.

Pierwsze zwyciêstwo odnieœli pi³karze
Górnika Brzeszcze w rozgrywkach wado-
wickiej klasy okrêgowej. Kibice „górników”
musieli na tê wygran¹ czekaæ, a¿ do 6. ko-
lejki. Wtedy to na w³asnym stadionie pi³ka-
rze z Brzeszcz okazali siê lepsi od Przemszy
Klucze wygrywaj¹c 3-1. Niestety by³a to do
tej pory jedyna wygrana.

We wczeœniejszych kolejkach Górnik zre-
misowa³ z Cedronem Brody 1-1 i Piliczank¹
Pilica 2-2. Siódma i ósma kolejka rozgrywek
to niestety dwie kolejne pora¿ki. 19 wrzeœnia
wyjazdowa pora¿ka z LKS ¯arki, a nastêpnie
bardzo dotkliwa na swoim boisku z Boles³a-
wem Bukowno 1-3. Przegrana ta jest o tyle bo-
lesna, ¿e dla dru¿yny z Bukowna by³y to pierw-
sze punkty w lidze. Po 8 kolejkach Górnik zaj-
muje 12. miejsce w 16-zespo³owej lidze.

Ró¿nie wiedzie siê dru¿ynom z naszego
powiatu w oœwiêcimskiej klasie A. Najlepsz¹
z dru¿yn jest LKS Skidziñ, który jest liderem
rozgrywek. W ostatnim miesi¹cu Skidziñ za-
notowa³ 3 wygrane, 1 remis i 1 pora¿kê. 30 sierp-

Krzysztof Badera, uczestnik biegu. - Burmistrz
zapewni³a mnie, ¿e na drugi rok bieg na 10 km
ponownie siê odbêdzie, a ja mam jeszcze cich¹
nadziejê, ¿e uda siê ten dystans wyd³u¿yæ do 15
lub nawet 20 km.

10 km przebieg³o 31 osób z Brzeszcz, Jawi-
szowic, Oœwiêcimia, Bielska-Bia³ej, ̄ ywca i Ryb-
nika. Najlepszy okaza³ siê Roman Czaja z Oœwiê-
cimia, pokona³ trasê w 35 min. 30 sek. Wœród ko-

biet pierwsza na mecie pojawi³a siê brzeszczan-
ka Katarzyna Marciñczyk-Jarek.

Nordic Walking, którego technikê przybli¿y-
li instruktorzy z Katowic równie¿ odby³ siê po
raz pierwszy. W warsztatach wziê³y udzia³ 53 oso-
by, a na starcie ustawi³o siê oko³o 70 mi³oœników
tego sportu.

- Nordic Walking wzbudzi³ tyle pozytywnych
emocji i zainteresowania, ¿e na 17 paŸdziernika
planujemy kolejne warsztaty - mówi Jagie³³o.

nia rozgromi³ inn¹ dru¿ynê z naszego powia-
tu LKS Przecieszyn a¿ 8-0, nastêpnie na wy-
jeŸdzie wygra³ z Solavi¹ Grojec 3-1. Kolejny
wyjazd 13 wrzeœnia zakoñczy³ siê remisem
1-1 z LKS Bobrek, 20 wrzeœnia kolejna wy-
soka wygrana u siebie ze Stra¿akiem Rajsko
5-1. Jedynym pogromc¹ pi³karzy Skidzinia
okaza³ siê Strumieñ Polanka Wielka, który
wygra³ 3-1. 9. miejsce w tabeli zajmuje LKS
Jawiszowice. W ostatnich 4 kolejkach jawi-
szowicki LKS zanotowa³ dwie wygrane i trzy
pora¿ki. Z³o¿y³y siê na to mecze: 4-3 z LKS
Piotrowice, 2-3 ze So³¹ Oœwiêcim, 0-6 z Zato-
rzank¹ Zator, 1-0 z LKS Bobrek i 2-5 z LKS
Gorzów. Czerwon¹ latarni¹ klasy A jest nie-
stety LKS Przecieszyn, który w 7 rozegranych
meczach zdoby³ tylko 1 punkt. Ostatnie wyni-
ki Przecieszyna, to: 0-8 z LKS Skidziñ, 0-4 ze
Stra¿akiem Rajsko, 0-2 ze Strumieniem Polan-
ka Wielka i 0-7 z LKS Piotrowice. Jak widaæ
dru¿yna z Przecieszyna jest na dobrej drodze
do spadku i chyba nic nie jest jej w stanie przed
tym powstrzymaæ.

Skakali przez
przeszkody

Ewa Pawlusiak

Grali ze zmiennym szczêœciem

Piotr Juda

Brzeszcze biega³y

Mariola Bartel

Uczestnicy biegu
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