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W ostatni weekend sierpnia na stadionie
KS Górnik w Brzeszczach odby³ siê Rock
Reggae Festival. Do górniczego miasta zje-
chali mi³oœnicy muzyki. Przez dwa dni ba-
wili siê, nie przeszkadza³a im deszczowa
aura.

W tym roku odby³a siê jubileuszowa, pi¹ta
ju¿ edycja brzeszczañskiego festiwalu. Organi-

zator - Oœrodek Kultury - przygotowa³ sporo
atrakcji, nie tylko muzycznych. Tegorocznej
imprezie towarzyszy³ równie¿ Festiwal Sztuk
Wizualnych, zorganizowany w ramach projek-
tu „O nowe miasto - nie dajmy siê zwariowaæ”.
Dziêki temu jeszcze wiêcej siê dzia³o. Osoby,
które przyby³y na RRF mog³y zobaczyæ na sce-
nie saundsystemowej wizualizacje przygotowa-
ne przez uczestników przedsiêwziêcia.

Na trzech scenach zaprezentowa³y siê za-
równo lokalne zespo³y, jak i gwiazdy polskiej
sceny. Zagrali m.in. Strachy na Lachy, Lao Che
oraz Indios Bravos. Ten ostatni ju¿ nie po raz
pierwszy pojawi³ siê na RRF. Piêæ lat temu mu-
zycy równie¿ goœcili u nas.

Jubileuszowy Festival
- Pamiêtam, ¿e czasy by³y troszeczkê inne -

mówi Gutek, wokalista z Indios Bravos. - Wów-
czas zaczyna³ siê bunt na reggae w Polsce. My
jeŸdziliœmy wtedy innym busem, w innym sk³a-
dzie. Po prostu by³o biedniej. Dzisiaj widaæ du¿¹
ró¿nicê pomiêdzy tym, co by³o kiedyœ, a tym, co
jest teraz. Oczywiœcie na korzyœæ.

Pomimo deszczowej pogody stadion w Brzesz-
czach zape³ni³ siê „festiwalowiczami”. Tego dnia

nic nie mog³o przeszkodziæ dobrej zabawie. Lu-
dzie przyjechali z ró¿nych stron Polski, by cieka-
wie zakoñczyæ wakacje. Festiwal w naszym mie-
œcie uwa¿aj¹ za trafiony pomys³.

- Uwa¿am, ¿e Brzeszcze same siê prosi³y o tê
imprezê, bo w tym œrodowisku od lat jest sprzy-
jaj¹cy klimat. Wielu ludzi s³ucha muzyki rock,
reggae i punk - t³umaczy Wiola z Bestwinki.

Marcie z Jawiszowic podoba siê, ¿e sporo
osób m³odych anga¿uje siê w organizacjê festi-
walu. W ten sposób umilaj¹ czas bywalcom kon-
certów, jak i samym sobie.

Indios Bravos po 5 latach znów zagra³ na RRF

(ci¹g dalszy na str. 14)

Pierwsi absolwenci szko³y
„Górniczej” w Brzeszczach - tech-
nicy górnictwa podziemnego podjê-
li ju¿ pracê w KWK „Brzeszcze-Si-
lesia”. Zatrudnienie gwarantowa³y
im podpisane w 2008 r. przez w³adze
powiatu oœwiêcimskiego porozu-
mienia z Kompani¹ Wêglow¹ S.A.

Ch³opcy z „Górniczej”

Dwanaœcie milionów dla
Doliny So³y

Lokalna Grupa Dzia³ania stowa-
rzyszenie Dolina So³y otrzyma³o
umowê na dotacjê w wysokoœci po-
nad 12 mln z³. Na razie dokument
na tak¹ kwotê wrêczy³ prezesowi
LGD Markowi Zarzyckiemu, cz³o-
nek zarz¹du Województwa Ma³opol-
skiego Marek Sowa.

Monta¿ kolektorów

W czerwcu radni uchwalili re-
gulamin dofinansowania ze œrod-
ków Gminnego Funduszu Ochro-
ny Œrodowiska i Gospodarki Wod-
nej monta¿u kolektorów s³onecz-
nych dostarczaj¹cych energiê
ciepln¹ do budynków lub lokali
mieszkalnych na terenie gminy
Brzeszcze. Na ostatniej sesji, 20
sierpnia, do regulaminu wprowa-
dzono kilka wa¿nych zmian.

Nie da siê poznaæ
wspó³czesnych czasów,
zrozumieæ teraŸniejszoœci,
bez poznania œredniowiecza

Wywiad z dr. Przemys³awem
Stanko, mediewist¹, brzeszczani-
nem, rozmawia Barbara W¹sik.
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(Nie) Jedyny
sensowny ogl¹d

Trudno jest po raz kolejny wychwalaæ idee Rock Reggae Festival. Tyle
ju¿ o tym napisano, wiele jeszcze napisz¹ dziennikarze akredytowani na
tegorocznej edycji imprezy. Oczywiœcie mo¿na wymieniaæ, ¿e œwietne kon-
certy, wspania³e gwiazdy, atmosfera pokoju i radoœci, œwietna organizacja
itd., itp., ale to wszystko wiemy. Mo¿na równie¿ próbowaæ wyci¹gaæ s³abe
czy z³e strony imprezy, wytykaæ b³êdy i przedstawiaæ rzekomy z³y wp³yw
na m³odzie¿ czy lokaln¹ spo³ecznoœæ. Za to umyka nam przy tym wszyst-
kim coœ, co mo¿e nie ma wymiaru spektakularnego, jest niewidoczne dla
uczestników festiwalu, ale jest niezmiernie wa¿ne dla rozwoju spo³ecznoœci
lokalnej. Oœrodkowi Kultury w Brzeszczach, jako organizatorowi festiwalu,
udaje siê przy okazji organizacji imprezy masowej niezmiernie trudna rzecz.
Aktywizuje wiele œrodowisk, które w³¹czaj¹ siê w organizacjê przedsiê-
wziêcia przy okazji realizuj¹c swoje nowatorskie projekty. Wolontariusze
z przyjemnoœci¹ wykonuj¹ prace na rzecz imprezy. Anga¿uj¹ siê stowarzy-
szenia i przedsiêbiorcy. W tym roku na uwagê zas³ugiwa³ Festiwal Sztuk
Wizualnych zorganizowany przez nieformaln¹ grupê m³odych ludzi wraz
z OK, bêd¹cy zwieñczeniem projektu „O nowe miasto - nie bójmy siê zwa-
riowaæ”. Dziêki temu odwiedzili nas najwa¿niejsi polscy artyœci nurtu post
graffiti czy te¿ street artu. M³odzie¿ w pe³ni zaanga¿owa³a siê w te dzia³a-
nia, których efekty mo¿na spotkaæ w paru punktach miasta. Oœrodek Kultu-
ry od lat pracuje metod¹ CAL-a, która zak³ada miêdzy innymi promowa-
nie i wdra¿anie pracy wolontarystycznej i zespo³owej, inicjowanie lokal-
nych akcji i wydarzeñ, aktywizacji ró¿nych œrodowisk, zwiêkszanie zaan-
ga¿owania spo³ecznoœci lokalnych i tworzenie poczucia przynale¿noœci do
danego miejsca i grupy, a w dalszej perspektywie budowanie spo³eczeñstwa
obywatelskiego. To wszystko siê sprawdza. Mo¿e rola edukacyjna dzia³añ
Oœrodka Kultury jest w tym wszystkim ma³o zauwa¿alna, ale niech Pañ-
stwo mi wierz¹ - to drzewko zasadzone przez OK wyda kiedyœ piêkne
owoce. A skorzystaæ mo¿emy na tym my wszyscy.

Rok 2009 jest rokiem okr¹g³ych rocznic. 70 rocznica wybuchu II wojny
œwiatowej, 30 rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Paw³a II do Polski, 20
rocznica demokratycznej Polski. Du¿o s³yszymy i czytamy o tym. Wiele
projektów pojawi³o siê w Polsce zwi¹zanych z obchodami tych trzech rocz-
nic. Piêknie. Naród bez pamiêci o swej historii staje siê narodem bez przy-
sz³oœci. Wiele jest te¿ dyskusji zwi¹zanych z w³aœciwym odczytywaniem
historii. Dyskusji wywo³uj¹cych niesnaski i niepotrzebne konflikty. Nie
znam siê na tym, wiêc nie komentujê. Jedna rzecz mnie tylko zaniepokoi³a.
S³ucha³em niedawno audycji w radiowej trójce poœwiêconej rocznicy wybu-
chu II wojny œwiatowej. W pewnym momencie zaprezentowano sondê
przeprowadzon¹ bodaj¿e na grupie licealistów, z czym kojarzy im siê data
1 wrzeœnia. Wyniki by³y przera¿aj¹ce. Wiêkszoœæ kojarzy³a ten dzieñ z pierw-
szym dniem szko³y. Czy to nie smutne? Czy nie œwiadczy Ÿle o edukacji
szkolnej? Jak ju¿ pisa³em, a wczeœniej powiedzia³ to ktoœ du¿o m¹drzejszy
ode mnie, naród bez pamiêci o swej historii staje siê narodem bez przysz³o-
œci. A kto, jak nie m³odzi ludzie, maj¹  byæ przysz³oœci¹ tego narodu? Pro-
blem w tym, ¿e te wszystkie obchody rocznic w ma³ym stopniu trafiaj¹ do
m³odych ludzi. Bo te¿ nie s¹ do nich kierowane lub forma nie jest adekwatna
do tego typu odbiorcy. Byæ mo¿e ju¿ czas, by poprzez ciekawe i oryginalne
akcje, happeningi i imprezy trafiæ z tak wa¿nymi treœciami do m³odego
odbiorcy. Nie skupiaæ siê wy³¹cznie na notablach, starszych, dojrza³ych
odbiorcach, serwuj¹c kolejne akademie ku pamiêci. Owszem, s¹ to równie¿
wa¿ne dla wielu osób uroczystoœci. Nie podwa¿am tego w ¿adnej mierze.
Ale nie powinniœmy poprzestawaæ na tym. I to s¹ chyba nowe wyzwania
dla nas. Chodzi o przysz³oœæ. Nie zepsujmy tego.

Nowe wyzwania

Powiatowy Zespó³ nr 7 Szkó³
Agrotechnicznych i Zawodo-
wych w Jawiszowicach zaprasza
chêtnych do udzia³u i kibicowa-
nia w III Zawodach Regional-
nych w Skokach przez Prze-
szkody.

Zawody odbêd¹ siê 12 wrze-
œnia o godz. 11.00 na terenie stad-
niny Jerzego Korczyka w Jawi-
szowicach (ul. Trakcyjna 9).

Zaproszenie
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Aktualnoœci

50 tys. z³ ma kosztowaæ projekt budowy bo-
isk w ramach rz¹dowego programu „Moje Bo-
isko Orlik 2012”. Nowoczesne obiekty sporto-
we maj¹ powstaæ przy Szkole Podstawowej
nr 2 im. Miko³aja Kopernika w Brzeszczach.

- Chcemy przyst¹piæ
do realizacji tego zadania
w 2010 r. Pod koniec bie-
¿¹cego roku otrzymamy
zapytanie z wojewódz-
twa ma³opolskiego czy
przystêpujemy do pro-
gramu. Wczeœniej jednak
musimy przyst¹piæ do
przygotowania projektu -
t³umaczy burmistrz Tere-
sa Jankowska.

Program „Moje Bo-
isko - Orlik 2012” to pro-
wadzona przez Minister-
stwo Sportu i Turystyki
inicjatywa zak³adaj¹ca
budowê ogólnodostêpnych, bezp³atnych komplek-
sów boisk sportowych wraz z szatniami i zaple-
czem socjalnym, w ka¿dej gminie na terenie ca³ego
kraju. W sk³ad kompleksu wchodz¹ dwa boiska
(pi³karskie i wielofunkcyjne) oraz wielofunkcyj-
ny budynek  sanitarno - szatniowy (obiekt konte-

Radni zatwierdzili Plan Odnowy Miejsco-
woœci na lata 2009 - 2015 dla Wilczkowic, zgod-
nie z dzia³aniem „Odnowa i rozwój wsi” objê-
tym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013. Wilczkowice s¹ ostatnim so-
³ectwem w naszej gminie, dla którego zatwier-
dzono Plan Odnowy Miejscowoœci (POM).

„Odnowa i rozwój wsi” jest jednym z dzia³añ,
którego zadaniem jest ukierunkowanie funduszy
Unii Europejskiej na rozwój obszarów wiejskich
w Polsce. Celem programu jest poprawa jakoœci
¿ycia na tych terenach. Ka¿de so³ectwo naszej
gminy wytypowa³o ju¿ ró¿ne przedsiêwziêcia do
realizacji. Jest to chocia¿by, przygotowana do re-

Most „Bronis³aw” na rzece Wiœle 1 wrze-
œnia zosta³ zamkniêty ze wzglêdu na z³y stan
techniczny. £¹czy³ Ma³opolskê ze Œl¹skiem.
Teraz osoby kszta³c¹ce siê lub pracuj¹ce za
Wis³¹ zmuszone s¹ szukaæ innej, d³u¿szej drogi.

Most umo¿liwiaj¹cy przejazd z Harmê¿ na
Wolê jest w³asnoœci¹ Kompanii Wêglowej S.A. Ta
uzna³a, ¿e remont bêdzie j¹ za du¿o kosztowa³,
dlatego lepiej go zamkn¹æ. Starostwa po obu stro-
nach Wis³y, czyli oœwiêcimskie i pszczyñskie nie
dosz³y do porozumienia z Kompani¹.

Jeszcze do 15 wrzeœnia mo¿na z³o¿yæ
w Gminnym Zarz¹dzie Edukacji w Brzesz-
czach wnioski na stypendia szkolne dla
uczniów z gminy Brzeszcze.

Stypendia przeznaczone s¹ dla uczniów
szkó³ podstawowych, gimnazjów oraz œred-
nich. S³uchacze nauczycielskich kolegiów jê-
zyków obcych, którzy równie¿ mog¹ ubiegaæ
siê o stypendia, maj¹ czas na z³o¿enie wnio-
sku do 15 paŸdziernika. Warunkiem jego
otrzymania (oprócz tego, ¿e trzeba byæ
uczniem lub s³uchaczem i mieæ adres zamiesz-
kania na terenie gminy) jest kryterium do-
chodowe nie przekraczaj¹ce 351 z³ na osobê
w rodzinie (kwota netto). Stypendia obejmuj¹
pomoc rzeczow¹ o charakterze edukacyjnym,
w tym szczególnie: zakup podrêczników,
przyborów szkolnych oraz odzie¿y sporto-
wej (koszulka, spodenki i dres), obuwia spor-
towego (nie wiêcej ni¿ jeden komplet, jedn¹
parê obuwia na rok). Faktura (rachunek) po-
winna byæ wystawiona na rodzica b¹dŸ opie-
kuna prawnego dziecka. Dodatkowych infor-
macji o stypendiach mo¿na uzyskaæ pod nume-
rami telefonów: 032 21 11 593 lub 032 21 11 565.

Mieszkañcy, którzy maj¹ podpisane
umowy na wywóz odpadów z firm¹ „Eko-
Kombid” W³osienica powinni do 15 wrze-
œnia zg³osiæ chêæ wywozu odpadów wielko-
gabarytowych.

Zg³oszenia przyjmowane s¹ pod nr tel. 033
844 54 20.  Zbiórka odbêdzie siê 25 wrzeœnia
na terenie Brzeszcz i Brzeszcz-Boru. Do od-
padów wielkogabarytowych nale¿¹ m.in. me-
ble, wyk³adziny, umywalki, zderzaki samo-
chodowe, okna bez szyb, tapczany, krzes³a,
sto³y, pufy, sofy, muszle klozetowe i matera-
ce z ³ó¿ek.

Pieni¹dze na Orlika

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

Stypendia dla uczniów

Zamknêli „Bronis³awa”

Zatwierdzone
Wilczkowice

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ
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Wywóz odpadów
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nerowy) o powierzchni ok. 60 m2 Jedn¹ z najwa¿-
niejszych intencji programu jest propagowanie
zdrowego stylu ¿ycia i zapewnienie wszystkim
mo¿liwoœci czynnego uprawiania sportu, nieza-
le¿nie od statutu maj¹tkowego czy pozycji spo-
³ecznej. Ponadto program zak³ada udostêpnienie
dzieciom i m³odzie¿y nowoczesnej infrastruktury
sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu

oraz zmniejszenie
dysproporcji w tej
dziedzinie pomiê-
dzy Polsk¹ i inny-
mi krajami europej-
skimi. Program
„Moje Boisko -
Orlik 2012” jest
równie¿ wa¿nym
punktem w kon-
tekœcie przyznania
Polsce i Ukrainie
prawa do organiza-
cji EURO 2012.

- Zamierzamy
zrezygnowaæ z bu-
dowy obiektu kon-

tenerowego. Sanitariaty oraz szatnie planujemy
zlokalizowaæ na terenie szko³y. W godzinach do-
po³udniowych z obiektu i tak bêdzie korzystaæ
m³odzie¿ szkolna. Ide¹ programu jest budowa ogól-
nodostêpnych, bezp³atnych kompleksów boisk
sportowych wraz z zapleczem sanitarno - szat-

alizacji w tym roku, adaptacja budynku by³ej wy-
miennikowni na œwietlicê osiedlow¹ na os. Pade-
rewskiego w Jawiszowicach. Pozosta³e przedsiê-
wziêcia to m.in. remont i wyposa¿enie Domu Lu-
dowego w Skidziniu, budowa funkcjonalnego za-
plecza kulturalno-oœwiatowego w Przecieszynie
- Folwark „Przeciesyn”, budowa centrum rekre-
acyjno-sportowego „Na ̄ abiñcu” w Zasolu. Plan
Odnowy Miejscowoœci w Wilczkowicach prze-
widuje przede wszystkim budowê centrum ple-
nerowego „Piecowisko” wraz z parkingiem oraz
wybudowanym w s¹siedztwie kompleksem spor-
towym. Plany Odnowy Miejscowoœci przygoto-
wa³y grupy warsztatowe sk³adaj¹ce siê z przed-
stawicieli poszczególnych so³ectw, nastêpnie
POMy zosta³y zatwierdzone przez zebrania so-
³eckie, a ostatecznie przez Radê Miejsk¹.

Ju¿ w sierpniu ograniczono noœnoœæ mostu.
Mog³y nim przeje¿d¿aæ jedynie samochody o to-
na¿u nie wiêkszym ni¿ 1,5 tony.

Zamkniêty most na rzece Wiœle

Jest szansa, ¿e w tym miejscu powstanie boisko Orlik 2012

niowym. Z boiska mog¹ korzystaæ wszyscy,
szczególnie dzieci i m³odzie¿, w drugiej kolejno-
œci osoby uprawiaj¹ce sport wyczynowy. My
jako gmina mamy obowi¹zek finansowaæ przez
20 lat etat instruktora - mówi burmistrz Teresa Jan-
kowska.

Budowa boisk jest wspó³finansowana po 1/3
przez rz¹d, samorz¹dy wojewódzkie oraz gmi-
ny. Wstêpny koszt waha siê od 1 mln 100 tys. z³
do 2 mln 400 tys. z³. Przypomnijmy, ¿e w ubie-
g³ym roku do wszystkich gmin województwa ma-
³opolskiego zosta³a wys³ana ankieta, w której gmi-
ny mia³y zadeklarowaæ zainteresowanie progra-
mem. Gmina Brzeszcze zg³osi³a wtedy swój
udzia³ w projekcie. Wówczas rozpatrywano lo-
kalizacjê Orlika w parku miejskim lub przy Szkole
Podstawowej nr 2.
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Aktualnoœci

Pierwsi absolwenci szko³y „Górniczej”
w Brzeszczach - technicy górnictwa podziem-
nego podjêli ju¿ pracê w KWK „Brzeszcze-
Silesia”. Zatrudnienie gwarantowa³y im pod-
pisane w 2008 r. przez w³adze powiatu oœwiê-
cimskiego porozumienia z Kompani¹ Wê-
glow¹ S.A.

Pisemn¹ gwarancjê zatrudnienia w dowolnej
kopalni Kompanii Wêglowej odebrali podczas
„Szkolnej Barbórki 2008” z r¹k
wicestarosty oœwiêcimskiego
Józefa Krawczyka i dyrektora
brzeszczañskiej kopalni Kazi-
mierza Grzechnika.

W maju mury Powiato-
wego Zespo³u nr 6 Szkó³
Zawodowych i  Ogólno-
kszta³c¹cych w Brzeszczach
opuœci³o 44 pierwszych ab-
solwentów technikum górni-
czego. Ju¿ w lipcu 38 z nich
podjê³o pracê w kopalni. Ko-
lejnych 4 do górniczej braci
postanowi³o do³¹czyæ we
wrzeœniu, 2 zaœ zdecydowa³o
kontynuowaæ naukê na dzien-
nych studiach na krakowskiej
Akademii Górniczo-Hutniczej.
Kszta³ciæ zamierza siê równie¿
spora czêœæ spoœród tych zatrudnionych, tyle ¿e
w trybie zaocznym.

- Bêdziemy siê dalej uczyæ, bo nauka na kie-
runku Górnictwo i Geologia poszerzy nie tylko
nasz¹ wiedzê, ale i mo¿liwoœci ewentualnego awan-
su zawodowego - mówi¹ Marcin Koz³owski
z Pszczyny i Przemys³aw Merta z Bielan.

Ch³opcy z „Górniczej”
Marcin i Przemek wraz z innymi piêcioma ko-

legami z „Górniczej” pracuj¹ na oddziale odmeta-
nowania (WOM1) w Dziale Wentylacji. Ich kie-
rownikiem jest S³awomir Uroda, a instruktorem
Zenon Dusik. Marcin podj¹³ naukê w technikum
górniczym, gdy¿ dawa³a mu szansê na pracê. Prze-
mka górnictwo specjalnie nie interesowa³o. Do tej
szko³y trafi³ za namow¹ ojca - górnika. I jak na razie
z takiej decyzji jest zadowolony.

- Pracujemy przy transporcie i monta¿u rur do

odmetanowania - mówi Marcin Koz³owski. - Po-
woli poznajemy dó³ bardziej szczegó³owo, styka-
my siê z tym, o czym do nas mówiono podczas
zajêæ w szkole i na praktykach.

- Jest prawie tak samo, tyle ¿e na obrazkach
w ksi¹¿ce ³adniej to wygl¹da³o. Czarno by³o, ale
inaczej, nie czu³o siê kurzu, brudu i ciemnoœci - Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

dodaje Przemek Merta. - Pierwszy zjazd na dó³ nie
by³ zaskoczeniem. Podczas praktyki zawodowej,
w trzeciej klasie, zje¿d¿aliœmy na dó³ kopalni na
poziom 640.

Œwie¿o upieczeni m³odsi górnicy, bo na takich
stanowiskach zostali zatrudnieni, trafili na oddzia³y
górnicze: wydobywcze, przygotowawcze, wenty-
lacyjne, likwidacyjno-zbrojeniowe, przewozu do-
³owego, regeneracji i transportu kolejk¹ podwie-
szan¹, taœmowe. Maj¹ ju¿ za sob¹ 10-dniowy in-
strukta¿ na stanowiskach pracy i obecnie przechodz¹
3-miesiêczny okres adaptacji zawodowej w œrodo-
wisku pracy pod nadzorem opiekuna. Potem czeka

ich jednodniowe szkolenie za-
koñczone egzaminem przed ko-
misj¹, któr¹ tworz¹: psycholog,
kierownik oddzia³u, na którym
s¹ zatrudnieni oraz kierownik
Zespo³u Szkoleñ i Adaptacji Za-
wodowej. Jeœli egzamin zakoñ-
czy siê pozytywnym wynikiem,
komisja bêdzie wnioskowaæ do
dyrektora ds. pracy o przed³u-
¿enie umowy o pracê. Wtedy te¿
nowoprzyjêci wymieni¹ he³m
koloru czerwonego na he³m o ko-
lorze w³aœciwym dla danej ko-
mórki organizacyjnej.

Okazuje siê, ¿e œwie¿y na-
rybek kop. „Brzeszcze-Silesia”
to nie tylko mieszkañcy
Brzeszcz i najbli¿szej okolicy.
S¹ tacy, którzy na szychtê, do-

je¿d¿aj¹ z Bielska-Bia³ej, Czañca czy Wis³y Ma³ej.
Marcin Koz³owski mieszka w Pszczynie. Stamt¹d
do Brzeszcz nie ma przewozu. Doje¿d¿a samo-
chodem, dziadek - emeryt górniczy z KWK „Brzesz-
cze” wspomóg³ finansowo kupno samochodu.

Wydzia³ Spraw Obywatelskich
Urzêdu Gminy w Brzeszczach -
Ewidencja Dzia³alnoœci Gospo-
darczej - przypomina wszystkim
przedsiêbiorcom, którzy uzyskali
wpis lub jego zmianê przed 2008 r.,
¿e pocz¹wszy od 2008 r. obowi¹zu-
je nowa Polska Klasyfikacja Dzia-
³alnoœci tzw. PKD 2007.

Przepisy przewiduj¹ pos³ugiwa-
nie siê starymi kodami dzia³alnoœci
wprowadzonymi przez PKD 2004

Starosta Oœwiêcimski infor-
muje mieszkañców powiatu
oœwiêcimskiego o potrzebie
sprawdzenia zgodnoœci ksi¹g wie-
czystych z rzeczywistym stanem
prawnym.

Na podstawie art. 6 ust. 1 usta-
wy z dnia 7 wrzeœnia 2007 r. - o ujaw-
nieniu w ksiêgach wieczystych pra-
wa w³asnoœci nieruchomoœci Skar-
bu Pañstwa oraz jednostek samo-
rz¹du terytorialnego (Dz. U. Nr
191, poz. 1365 z póŸn. zm.) Staro-
sta Oœwiêcimski wykonuj¹cy za-
dania z zakresu administracji rz¹-
dowej informuje mieszkañców po-
wiatu oœwiêcimskiego o potrzebie
sprawdzenia zgodnoœci ksi¹g wie-
czystych z rzeczywistym stanem
prawnym.

W siedzibie Wydzia³u Geode-
zji, Kartografii i Gospodarki Nie-
ruchomoœciami Starostwa Powiato-
wego w Oœwiêcimiu przy ul. Wy-

Wkrótce ma rozpocz¹æ siê w naszej gminie program zbiórki prze-
terminowanych leków.

Gmina Brzeszcze we wspó³pracy z aptekami przygotowuje akcjê „Prze-
terminowane leki przynieœ do apteki”. Program ma na celu ograniczenie iloœci
przeterminowanych lekarstw, pochodz¹cych z indywidualnych gospodarstw
domowych, które trafiaj¹ na sk³adowisko odpadów. O szczegó³ach progra-
mu napiszemy ju¿ wkrótce.

spiañskiego 10, pok. 20 uruchomio-
no punkt informacyjno-konsultacyj-
ny, dostêpny dla mieszkañców po-
wiatu w poniedzia³ek od 800 do 1500,
wtorek od 800 do 1700 oraz w pi¹tek
od 800 do 1400 (tel. 033 844 97 50).

Zakres informacji udzielanych
przez punkt informacyjno-konsulta-
cyjny obejmuje wskazanie:

- adresu Wydzia³u Ksi¹g Wieczy-
stych, odpowiedniego ze wzglêdu na
w³aœciwoœæ miejscow¹;

- rodzajów dokumentów po-
twierdzaj¹cych rzeczywisty stan
prawny nieruchomoœci;

- zakresu danych objêtych dzia-
³em II ksiêgi wieczystej i zasad do-
stêpu do tych danych;

- ewentualnych dzia³añ, które
mog¹ zostaæ podjête w przypadku
niezgodnoœci zapisów w ksiêdze wie-
czystej.

Szczegó³owe informacje dla osób
chc¹cych uregulowaæ stan prawny
nieruchomoœci dostêpne s¹ w punk-
cie informacyjno-konsultacyjnym.

jedynie do 31 grudnia bie¿¹cego roku.
W zwi¹zku z tym WSO prosi

wszystkich zainteresowanych prze-
klasyfikowaniem swojej dzia³alnoœci
ju¿ teraz do „jednego okienka”, tak
aby pod koniec roku nie traciæ czasu
w kolejkach. Przeklasyfikowanie jest
bezp³atne.

Szczegó³owych informacji mo¿na
uzyskaæ w Wydziale Spraw Obywa-
telskich Urzêdu Gminy w Brzesz-
czach (ewidencja dzia³alnoœci gospo-
darczej) pod nr tel.: 032 77 28 531.

KWKWKWKWKW

Leki do apteki

KWKWKWKWKW

Aktualizacja PKDInformacja

Œwie¿o upieczeni m³odsi górnicy, bo na takich stanowiskach zostali zatrudnieni,  trafili na
oddzia³y górnicze
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Aktualnoœci

Lokalna Grupa Dzia³ania stowarzyszenie
Dolina So³y otrzyma³o umowê na dotacjê w wy-
sokoœci ponad 12 mln z³. Na razie dokument
na tak¹ kwotê wrêczy³ prezesowi LGD Marko-
wi Zarzyckiemu, cz³onek zarz¹du Wojewódz-
twa Ma³opolskiego Marek Sowa.

W ubieg³ym roku spo-
tkali siê w³odarze gmin
Brzeszcze, Kêty, Che³mek
i Oœwiêcim. Podjêli wów-
czas decyzjê o rozpoczê-
ciu prac w celu utworzenia
stowarzyszenia Lokalnej
Grupy Dzia³ania Dolina
So³y. LGD to partner-
stwa zorganizowane zrze-
szaj¹ce samorz¹dy lokal-
ne, mieszkañców, przed-
siêbiorców i organizacje pozarz¹dowe. Ich celem
jest opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju.

Na efekty pracy stowarzyszenia nie trzeba by³o
d³ugo czekaæ, bowiem ju¿ w czerwcu tego roku Urz¹d
Marsza³kowski w Krakowie og³osi³, ¿e LGD Doli-
na So³y zakwalifikowa³a siê do dofinansowania re-
alizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Dwanaœcie milionów dla
Doliny So³y

Mariola BartelMariola BartelMariola BartelMariola BartelMariola Bartel

- Szczególnie sobie ceniê, ¿e strategiê wypra-
cowa³y organizacje pozarz¹dowe i mieszkañcy -
mówi Teresa Jankowska, burmistrz Brzeszcz.

Stowarzyszenie Doliny So³y otrzyma³o ca³¹
pulê, o któr¹ siê stara³o. Projekt uplasowa³ siê na
trzynastym miejscu. Marek Sowa podkreœla jed-
nak, ¿e jest to trzecia wielkoœæ finansowa, któr¹
samorz¹d regionalny udziela.

O œrodki finansowe bêd¹ mog³y staraæ siê osoby
z gminy Brzeszcze, Kêty,
Oœwiêcim i  Che³mek.

- W ramach strategii
zosta³o opracowane szeœæ
przedsiêwziêæ do realizacji.
Wœród nich m.in. Wodny
Raj, Igrzyska Olimpijskie
Doliny So³y czy Szlak Kul-
turowy - t³umaczy Marek
Zarzycki, prezes stowa-
rzyszenia Dolina So³y.

Otrzymane 12 mln z³
daje szansê na stworze-

nie nowych miejsc pracy oraz aktywizacjê
mieszkañców. Konkursy skierowane bêd¹ do
przedsiêbiorców, rolników, gmin publicznych
oraz stowarzyszeñ i grup nieformalnych. Pierw-
sze nabory projektów do dofinansowania zo-
stan¹ og³oszone dopiero na pocz¹tku 2010 r.

Pocz¹tkiem lipca po raz kolejny do nasze-
go miasta przyjecha³ cyrk. Atrakcje wieczoru
by³y zachêcaj¹ce - zw³aszcza, ¿e prócz trady-
cyjnych artystów, takich jak clowni czy akro-
baci - wyst¹piæ mia³y zwierzêta: konie, kuce
i wielb³¹dy. Nie dziwi wiêc, ¿e cyrk zgroma-
dzi³ publicznoœæ z ca³ej gminy.

 Cyrkowcy przebywali w Brzeszczach przez
kilka dni, by przygotowaæ siê do dwugodzinnego
widowiska. Przez ten czas konie i wielb³¹dy prze-
trzymywane by³y ci¹gle na ma³ym, ogrodzonym
terenie przy osiedlu Paderewskiego. Za to kuce,
zupe³nie pozbawione ruchu, zosta³y przywi¹za-
ne na oko³o trzymetrowych linkach do przy-
czepy. Zwierzêta wygl¹da³y na doœæ zaniedbane
i wymêczone, a czeka³a je jeszcze d³uga podro¿.
Przygotowane do przewozu boksy nie zapew-
nia³y choæby wystarczaj¹cych warunków trans-
portu. Do œredniej wielkoœci ciê¿arówek, czasem
wrêcz si³¹, zaci¹gano po 6 zwierz¹t. Na miejsce
kolejnych wystêpów, gdzie zapewne znowu mia-
³y byæ przetrzymywane w równie z³ych warun-
kach, przewo¿ono je w ciemnoœciach i ciasnocie,
bez odrobiny po¿ywienia.

Konie, kuce i wielb³¹dy maj¹ naturaln¹ po-
trzebê ruchu i du¿ych przestrzeni, która jest dep-
tana na rzecz ludzkiej przyjemnoœci. A jest to
przyjemnoœæ szkodliwa, szczególnie dla dzieci,
po wizycie w cyrku przekonane s¹ czêsto o wy-
¿szoœci cz³owieka. Dziecko nie potrafi doceniæ
wartoœci ¿ycia zwierzêcia, nie stroni od maltreto-
wania, a nawet czasem i zabijania w³asnych pupi-
li. Zwierzêta, tak jak ludzie, maj¹ swoje prawa,

Cyrk jest œmieszny?

l i lkal i lkal i lkal i lkal i lka

Z okazji 40-lecia ukoñczenia Szko³y
Podstawowej nr 2 w Brzeszczach odby³o siê
wyj¹tkowe spotkanie klasowe.

25 lipca w kawiarni „Jubileuszowa” spo-
tka³y siê trzy klasy - 8, rocznik 1954. Choæ
nie w pe³nym komplecie, ale za to w dosko-
na³ych humorach i ze ³zami wzruszenia
uczestnicy wspominali beztroskie czasy pod-
stawówki. Nie zabrak³o wychowawczyñ:
Marii Jarosz i Anny G¹siorek, które spraw-
dzi³y obecnoœæ. Minut¹ ciszy uczczono pa-
miêæ zmar³ych kolegów.

I choæ czterdzieœci lat to chwila wobec
wiecznoœci, czas ten
zmieni³ losy ka¿de-
go ucznia. O tym
w³aœnie rozmawia-
no w gronie by³ych
uczniów, dziœ ju¿
doros³ych ludzi.
Razem prze¿yte 8
lat nauki ³¹czy na
zawsze.

Przyjacio³om
ze szkolnej ³awy
spotkaæ siê pomóg³
popularny portal
Nasza Klasa. Magia
spotkania by³a tak
silna, ¿e uczniowie
postanowili spo-

tkaæ siê ju¿ w czasie najbli¿szego karnawa³u,
albo i wczeœniej... aby dalej snuæ wspomnienia
o najpiêkniejszych czasach szkolnych.

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

Spotkanie po latach

Spotkania klasowe to wyj¹tkowe prze¿yte chwile

65. rocznicê wybuchu Powstania War-
szawskiego obchodziliœmy 1 sierpnia.W ra-
mach obchodów tego œwiêta w ca³ym kraju
odby³y siê uroczystoœci upamiêtniaj¹ce wal-
kê o wolnoœæ.

Powstanie Warszawskie, czyli wyst¹pie-
nie zbrojne przeciwko okupuj¹cym Warszawê
wojskom niemieckim zosta³o zorganizowane
przez Armiê Krajow¹. Powstanie po³¹czone
zosta³o z ujawnieniem siê i oficjaln¹ dzia³alno-
œci¹ najwy¿szych struktur Polskiego Pañstwa
Podziemnego.

Ka¿dego roku, w³aœnie 1 sierpnia, obcho-
dzimy rocznicê tego wydarzenia. W godzinie
„W”, czyli o 17.00, w ramach ogólnopolskiej
akcji, na czas 1 minuty w³¹czone zosta³y sy-
reny alarmowe na terenie gminy Brzeszcze.
W ten sposób Brzeszcze przy³¹czy³y siê do
ogólnopolskiej akcji promowanej przez Insty-
tut Pamiêci Narodowej i Muzeum Powstania
Warszawskiego.

W godzinê „W”

(mb)(mb)(mb)(mb)(mb)

czasem wrêcz nieznane spo³eczeñstwu. Naszym
celem, jako mieszkañców gminy, powinna byæ
wiêksza œwiadomoœæ i wybór takich rozrywek,
które nie bazuj¹ na cierpieniu innych. W tym miej-
scu warto zwróciæ uwagê na dziesi¹ty artyku³
Œwiatowej Deklaracji Praw Zwierz¹t, który mówi,
¿e ¿adne zwierzê nie mo¿e s³u¿yæ rozrywce cz³o-
wieka, a wystawianie zwierz¹t na pokaz oraz
widowiska z ich udzia³em nara¿aj¹ na szwank
godnoœæ zwierzêcia.

Zastanówmy siê czy naprawdê chcemy ogl¹-
daæ dwugodzinne widowisko okupione wielolet-
ni¹ mêczarni¹ zwierz¹t? Mo¿e warto by³oby iœæ
za przyk³adem choæby Bielska-Bia³ej i wprowa-
dziæ w naszym mieœcie zakaz wjazdu dla cyrków
wykorzystuj¹cych tresurê?
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Samorz¹d

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Brzesz-
czach od wrzeœnia bêdzie realizowaæ pro-
gram œrodowiskowy „Starszy Brat - Star-
sza Siostra”.

Ma³y ch³opiec podnosi³ rozgwiazdy le¿¹ce
na brzegu i wrzuca³ je do morza. Pewien cz³o-
wiek zbli¿y³ siê do niego i zapyta³:

- Dlaczego wrzucasz te rozgwiazdy do
wody?

- Je¿eli rozgwiazdy zostan¹ na pla¿y, kiedy
woda odp³ynie, a s³oñce bêdzie œwieci³o wyso-
ko na niebie, wszystkie poumieraj¹ - odpowie-
dzia³ ch³opiec.

- To jest bzdura. Jest tysi¹ce kilometrów
pla¿y i miliony rozgwiazd morskich. Nie my-
œlisz chyba, ¿e przez to co robisz mo¿esz co-
kolwiek zmieniæ, ¿e to ma jakiekolwiek zna-
czenie?

Ch³opiec podniós³ nastêpn¹ rozgwiazdê, mil-
cza³ g³êboko przez chwilê i powiedzia³ wrzuca-
j¹c j¹ w fale morskie:

- To ma znaczenie dla tej jednej, któr¹ teraz
wrzucam.

Ta krótka historia stanowi motto programu
„Starszy Brat - Starsza Siostra”, który od wrze-
œnia bêdzie realizowaæ Oœrodek Pomocy Spo-
³ecznej w Brzeszczach. Program œrodowiskowy
kierowany jest do rodzin niepe³nych oraz prze-
¿ywaj¹cych trudnoœci. Polega na ³¹czeniu w pary
„starszego brata/siostry” - wolontariusza oraz
„m³odszego” dziecka. Celem programu jest
wspieranie dzieci w rozwoju, rozwi¹zywaniu
¿yciowych problemów, wskazywanie alterna-
tywnych form spêdzania czasu wolnego. Na-
wi¹zanie przyjaznej relacji wolontariusz - dziec-
ko stanowi podstawowy czynnik chroni¹cy
dziecko przed zagro¿eniami niesionymi przez
dzisiejsz¹ rzeczywistoœæ. Doros³y wolontariusz
mo¿e staæ siê wzorem do naœladowania, prze-
wodnikiem, przyjacielem oferuj¹cym wsparcie.

Zadania wolontariusza bêd¹ polega³y na
systematycznych spotkaniach z dzieckiem, co
najmniej dwie godziny w tygodniu przez okres
roku szkolnego, spêdzanie z „m³odszym” pod-
opiecznym czasu wolnego. Wolontariusz bê-
dzie wspiera³ dziecko przez zabawy, rozmo-
wy, wskazywanie mo¿liwoœci rozwi¹zywania
jego problemów.

Zapraszamy do wspó³pracy uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych i studentów.

Wolontariusze i rodziny wspó³pracuj¹ce
z Oœrodkiem bêd¹ objêci kompleksow¹ pomoc¹,
bezp³atnym wsparciem zatrudnionych w OPS
specjalistów. Dla wolontariuszy zamieszka³ych
w znacznej odleg³oœci od „podopiecznych” prze-
widujemy zwrot kosztów dojazdu.

Pytania i informacje proszê kierowaæ na
adres e-mail:

centrumwolontariatu.brzeszcze@gmail.com
lub pod nr telefonu 791 33 44 51.

Pomagam, bo lubiê...

Beata Komendera Beata Komendera Beata Komendera Beata Komendera Beata Komendera koordynatorkoordynatorkoordynatorkoordynatorkoordynator
Centrum WolontariatuCentrum WolontariatuCentrum WolontariatuCentrum WolontariatuCentrum Wolontariatu

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

ARNIKA ul. S³owackiego 4
25.09 - 02.10

CENTRUM ul. Ofiar Oœwiêcimia 34
18.09 - 25.09

SIGMA ul. Pi³sudskiego 13a
04.09 - 11.09
02.10 - 09.10

SYNAPSA ul. £okietka 39
11.09 - 18.09

* dy¿ur nocny trwa od godz. 20.00
do 8.00 dnia nastêpnego.

Dy¿ury aptekDy¿ury aptekDy¿ury aptekDy¿ury aptekDy¿ury aptek
wwwwweeeee     wrzeœniuwrzeœniuwrzeœniuwrzeœniuwrzeœniu

Dziêki œrodkom finansowym pochodz¹-
cym z Gminnego Funduszu Ochrony Œrodo-
wiska i Gospodarki Wodnej w naszej gminie
mo¿liwa jest realizacja kilku programów. S¹
to m.in. dofinansowania do zakupu ekolo-
gicznych urz¹dzeñ grzewczych, uciep³owie-
nia budynków wielolokalowych, monta¿u ko-
lektorów s³onecznych oraz utylizacji odpa-
dów azbestowych (z budynków jednorodzin-
nych i wielorodzinnych).

Je¿eli chodzi o dofinansowanie do zakupu
ekologicznych urz¹dzeñ grzewczych to wynosi
ono 30 proc. wartoœci zakupu ekologicznego urz¹-
dzenia grzewczego nie wiêcej ni¿ 2 000 z³.

Z kolei program uciep³ownienia budynków
wielolokalowych stanowi¹cych w³asnoœæ wspól-
not mieszkaniowych, po³o¿onych na terenie gmi-
ny Brzeszcze, polega na wykonaniu wewnêtrznej
instalacji centralnego ogrzewania i pod³¹czeniu
obiektu do sieci grzewczej niskiego parametru.

Skorzystaj
z dofinansowania

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

Wyrazy najg³êbszego wspó³czucia dla
dh hm Mieczys³awy Czudek z powodu
œmierci matki Rozalii Bieli sk³adaj¹ pogr¹¿eni
w smutku instruktorzy Harcerskiego
Krêgu Seniorów w Jawiszowicach przy
Gminnym Zwi¹zku Dru¿yn w Brzeszczach.

Podziêkowanie wszystkim, którzy uczestni-
czyli we mszy œw. i ceremonii pogrzebowej

   œp. Rozalii Bieli
w szczególnoœci bliskim, znajomym, s¹siadom,

za wyrazy wspó³czucia, z³o¿one wieñce, kwiaty,
ofiarowane msze œw. sk³ada Rodzina.

Na terenie naszej gminy gospodarkê ³owieck¹ pro-
wadz¹ Ko³o £owieckie „Ryœ” z Brzeszcz, K£ „¯bik”
z Dankowic oraz K£ „Cyranka” z Oœwiêcimia.

Dzier¿awcy i zarz¹dcy obwodów ³owieckich
oraz burmistrzowie i nadleœniczowie PGL Lasy
Pañstwowe wspó³dzia³aj¹ w sprawach zwi¹za-
nych z zagospodarowaniem obwodów ³owieckich,
w szczególnoœci w zakresie ochrony i hodowli
zwierzyny.

Wspó³praca kó³ ³owieckich polega m.in. na za-
kupie paszy oraz sadzonek.

Kwotê dofinansowania dla wspólnoty mieszka-
niowej wylicza siê wg wzoru: liczba lokali wspól-
noty pomniejszona o liczbê lokali, których w³a-
œciciele skorzystali z dofinansowania z GFOŒiGW
do zakupu ekologicznych urz¹dzeñ grzewczych
nale¿y pomno¿yæ przez  700 z³ + 15 000 z³, jed-
nak¿e nie mniej ni¿ 30 000  z³ brutto.

Dofinansowania do monta¿u kolektorów s³o-
necznych udziela siê w wysokoœci 50 procent
wartoœci wykonanej inwestycji, nie wiêcej ni¿
5 000 z³ brutto, po realizacji zadania.

Z funduszy GFOŒi GW dofinansowywana
jest tak¿e likwidacja pokryæ dachowych i elewacji
zawieraj¹cych azbest z budynków wielorodzin-
nych i przynale¿nych do nich budynków gospo-
darczych. Finansowana jest równie¿ utylizacja
odpadów azbestowych powstaj¹cych przy wy-
mianie lub likwidacji pokryæ dachowych i elewacji
budynków mieszkalnych i gospodarczych zawie-
raj¹cych azbest nale¿¹cy do osób prywatnych.

Szczegó³owe informacje na temat programów
udzielaj¹ pracownicy Wydzia³u Gospodarki Prze-
strzennej i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Gminy
w Brzeszczach, tel. 032 77 28 576, 032 77 28 578.

Przez trzy ostatnie lata z gminnego bu-
d¿etu przeznaczono 5500 z³ na dofinansowa-
nie zakupu paszy, któr¹ myœliwi dokarmiaj¹
zim¹ zwierzêta. Mniej, bo 1300 z³ przezna-
czono na zakup sadzonek, które wysadzaj¹
cz³onkowie kó³ ³owieckich.

Pasza i sadzonki
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Ka¿dy mieszkaniec odwiedzaj¹cy Urz¹d,
mo¿e wyraziæ swoj¹ opiniê na temat pracy
urzêdników. Wystarczy wype³niæ ankietê
oceny jakoœci us³ug œwiadczonych przez
Urz¹d Gminy w Brzeszczach.

Do wype³niania jest siedem rubryk. Na po-
cz¹tku powinniœmy opisaæ rodzaj za³atwianej
sprawy oraz podaæ datê. Nastêpnie w skali od 1
(najgorzej) do 10 (najlepiej) oceniamy jakoœæ
otrzymanej us³ugi. Kolejna partia pytañ doty-
czy oceny Urzêdu pod wzglêdem czasu oczeki-
wania na za³atwienie sprawy, informacji, sto-
sunku pracowników do nas, organizacji pracy
urzêdu oraz warunków naszej obs³ugi. W razie
niezadowolenia z us³ugi mo¿emy napisaæ dla-
czego tak jest. Jeœli uwa¿amy, ¿e nasza sprawa
zosta³a za³atwiona niesprawnie i zbyt d³ugo -
wówczas mamy okazjê napisaæ, w jakim czasie,
wed³ug nas, powinna byæ takowa sprawa za³a-
twiana. W dalszej kolejnoœci mo¿emy napisaæ

Burmistrz Brzeszcz informuje, ¿e podany
zosta³ do publicznej wiadomoœci, poprzez wy-
wieszenie na tablicach og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Gminy w Brzeszczach ul. Koœcielna 4,
wykaz lokalu mieszkalnego nr 22 znajduj¹cego
siê w budynku wielolokalowym w Brzeszczach

W sierpniu z parafii œw. Maksymiliana
w Oœwiêcimiu wyruszy³a XXVI Piesza Piel-
grzymka Ziemi Oœwiêcimskiej na Jasn¹
Górê. Uczestniczyli w niej, jak co roku,
mieszkañcy gminy Brzeszcze. Szli œpiewaj¹c
i wspieraj¹c siê wzajemnie, aby dotrzeæ do
Czêstochowy.

Ks. dziekan Krzysztof Straub odprawi³ mszê
œw. w intencji pielgrzymów. £¹cznie do Czêsto-
chowy w szeœciu grupach wyruszy³o ponad 900
osób z dekanatu oœwiêcimskiego, jawiszowickie-
go i osieckiego.

Tegorocznej pielgrzymce towarzyszy³o ha-
s³o: Otoczmy trosk¹ ¿ycie.

- Ktoœ powiedzia³ kiedyœ bardzo piêkne
s³owa, ¿e pielgrzymka to rekolekcje w drodze.
W tym roku modlimy siê o dar ¿ycia, a tak¿e za
kap³anów Ziemi Oœwiêcimskiej - mówi ks. Grze-
gorz Pal, przewodnik pielgrzymki.

Po piêciu dniach wê-
drówki pielgrzymi z naszej
okolicy dotarli na Jasn¹
Górê. Ka¿dy z nich niós³
ze sob¹ w³asn¹ intencjê.

- Dla ka¿dego to coœ
innego - mówi Przemys³aw
Korciñski. - Ka¿dy piel-
grzym inaczej to prze¿y-
wa - dodaje Magdalena
£ysek.

Na Jasnej Górze piel-
grzymi wziêli udzia³ we
mszy œw. Zmêczeni, ale
szczêœliwi wrócili do do-
mów. Czekaj¹ ju¿ na przy-
sz³oroczn¹ pielgrzymkê,
wielu z nich ka¿dego roku

w niej uczestniczy. - Na pocz¹tku to by³a raczej
przygoda, a obecnie coraz powa¿niej traktujê piel-
grzymki. W tym roku idê do Czêstochowy ju¿
po raz czwarty i  na pewno nie ostatni - wyjaœnia
Korciñski.

W czerwcu radni uchwalili regulamin
dofinansowania ze œrodków Gminnego Fun-
duszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej monta¿u kolektorów s³onecznych
dostarczaj¹cych energiê ciepln¹ do budyn-
ków lub lokali mieszkalnych na terenie
gminy Brzeszcze. Na ostatniej sesji, 20 sierp-
nia, do regulaminu wprowadzono kilka wa¿-
nych zmian.

Aby ubiegaæ siê o dofinansowanie monta¿u
kolektorów s³onecznych, budynki lub lokale
mieszkalne nie musz¹ byæ wyposa¿one w ni-
skoemisyjne Ÿród³o ciep³a lub byæ pod³¹czone
do sieci grzewczej. To jedna z najwa¿niejszych
zmian w nowym regulaminie.

Kolejne zmiany dotycz¹ dokumentów ko-
niecznych do z³o¿enia wniosku. Obecnie chc¹c
skorzystaæ z dofinansowania trzeba dostarczyæ:
dokument stwierdzaj¹cy tytu³ prawny do nie-
ruchomoœci, na której zamontowano kolektory
s³oneczne (nie starszy ni¿ 1 rok od dnia z³o¿e-
nia wniosku), zgodê w³aœciciela budynku lub
lokalu na monta¿ kolektorów, w przypadku sk³a-
dania wniosku o dofinansowanie przez najemcê
budynku lub lokalu mieszkalnego, fakturê VAT
(rachunek) za zakup lub zakup i monta¿ kolek-
torów s³onecznych, oœwiadczenie wnioskodaw-
cy, ¿e monta¿ instalacji kolektorów s³onecznych
zosta³ wykonany zgodnie z przepisami Usta-
wy Prawa budowlanego oraz oœwiadczeniu in-
westora o posiadaniu podpisanej umowy na
odbiór odpadów komunalnych. W uchwale z 20
sierpnia dopisano równie¿, ¿e zasady dofinan-
sowania dotycz¹ kolektorów zakupionych i za-
montowanych po wejœciu w ¿ycie regulaminu.

Przypomnijmy, ¿e dofinansowania udziela
siê w wysokoœci 50 proc. wartoœci wykonanej
inwestycji, nie wiêcej ni¿ 5 000 z³ brutto, po
realizacji zadania.

dlaczego uwa¿amy, ze urzêdnik by³ niekom-
petentny lub na czym polega³a jego nieuprzej-
moœæ. Na zakoñczenie mo¿emy podaæ jakiej
informacji nie otrzymaliœmy.

Ankieta ma dostarczyæ burmistrzowi i urzêd-
nikom informacji, jak oceniana jest ich praca
przez mieszkañców i klientów. Celem jest za-
pewnienie profesjonalnej i przyjaznej obs³ugi
wynikaj¹cej z wdro¿onego i ulepszanego sys-
temu jakoœci organizacji. Urz¹d Gminy od 2006
roku posiada Certyfikat zarz¹dzania jakoœci¹
PN: EN ISO 9001:2009. Zakres certyfikatu
obejmuje realizacjê zadañ administracji samo-
rz¹dowej w celu zaspakajania potrzeb i roz-
woju spo³ecznoœci lokalnej. W Urzêdzie Gmi-
ny oprócz pe³nomocnika dzia³a 10 przeszko-
lonych auditorów. S¹ to pracownicy ró¿nych
wydzia³ów, którzy co najmniej raz w roku prze-
prowadzaj¹ audit wszystkich procesów okre-
œlonych w Ksiêdze Jakoœci.

Aktualnoœci

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

Od momentu uchwalenia regulaminu o do-
finansowanie monta¿u kolektorów s³onecz-
nych do mieszkañców naszej gminy dzwo-
ni¹ przedstawiciele ró¿nych firm proponu-
j¹c na dogodnych warunkach sprzeda¿ ko-
lektorów. Powo³uj¹ siê przy tym na rzekome
podpisane umowy z Urzêdem Gminy w Brzesz-
czach. Dodatkowo osoby dzwoni¹ce oszu-
kuj¹, informuj¹c o tym, ¿e znaleŸliœmy siê
w wybranej grupie np. 200 osób, którym na-
le¿y siê wyró¿nienie i otrzymanie dofinan-
sowania.

W zwi¹zku z tym, ¿e redakcja Odg³osów
Brzeszcz otrzymuje od mieszkañców zapy-
tania i w¹tpliwoœci w tej sprawie, informuje-
my, ¿e Urz¹d Gminy Brzeszcze nie ma pod-
pisanej ¿adnej umowy z firmami sprzedaj¹-
cymi i montuj¹cymi kolektory s³oneczne.

Monta¿ kolektorów

Uwaga na oszustów

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

Ankieta w urzêdzie

Informacja

Pieszo na Jasn¹ Górê

(mb)(mb)(mb)(mb)(mb)

przy ul. ¯wirki i Wigury 20, przeznaczonego
do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej na rzecz
dotychczasowego najemcy zgodnie z Uchwa³¹
Nr XXI/212/04 Rady Miejskiej w Brzesz-
czach z dnia 26 paŸdziernika 2004 r. w spra-
wie zasad sprzeda¿y lokali mieszkalnych sta-
nowi¹cych w³asnoœæ Gminy Brzeszcze.

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni.

Pielgrzymi z Brzeszcz w drodze do Czêstochowy
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Aktualnoœci

Od czerwca Stowarzyszenie Rozwoju Go-
spodarnoœci Finansowej w Brzeszczach re-
alizuje projekt „Œwiadomy Konsument”, któ-
ry zosta³ dofinansowany kwot¹ 120 tys. z³ z Pro-
gramu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich. W lipcu i sierpniu odby³y siê
pierwsze seminaria dla seniorów.

G³ównym celem projektu jest pod-
niesienie znajomoœci praw konsumenckich
przez mieszkañców gminy Brzeszcze.

- Szybkie zmiany i potencjalne ry-
zyko zwi¹zane z ¿yciem w spo³eczeñ-
stwie konsumpcyjnym sprawiaj¹, ¿e klu-
czow¹ kwesti¹ staje siê znajomoœæ praw,
które nie stawiaj¹ konsumenta na prze-
granej pozycji. Chcemy, ¿eby ludzie
uœwiadomili sobie, ¿e znajomoœæ praw
konsumenta u³atwia ¿ycie - wyjaœnia Piotr
Potyka, prezes Stowarzyszenia Rozwo-
ju Gospodarnoœci Finansowej.

Projekt adresowany jest do m³odzie-
¿y szkó³ gimnazjalnych, ponagimnazjal-
nych oraz seniorów. Potrzeba zorgani-
zowania zajêæ, podczas których m³odzie¿
zapozna siê z podstawowymi prawami
konsumenta wy³oni³a siê na podstawie rozmów
z kadr¹ pedagogiczn¹ dwóch szkó³ gimnazjalnych
oraz ponadgimnazjalnych z terenu gminy Brzesz-
cze. Dyrektorzy szkó³ podpisali ze SRGF umo-
wy partnerskie w realizacji nowatorskiego dla
nich programu „Œwiadomy Konsument”. Z kolei

przeprowadzone przez SRGF badania ankieto-
we pozwoli³y zdiagnozowaæ brak wiedzy na te-
maty zwi¹zane z prawami konsumenckimi
wœród seniorów.

- Za nami ju¿ pierwsze spotkania z seniorami
- mówi Piotr Potyka. - W lipcu i sierpniu spotka-
liœmy siê z nimi w œwietlicy na os. Szymanow-
skiego, w budynku przy ul. Mickiewicza 6 oraz
w œwietlicy na os. Paderewskiego. Zapoznaliœmy
ich z za³o¿eniami projektu „Œwiadomy Konsu-
ment”, podstawowymi prawami konsumentów

oraz struktur¹ ruchu konsumenckiego, placówka-
mi i instytucjami zajmuj¹cymi siê poradami
konsumenckimi.

Dla seniorów przewidziano przeprowadzenie
28 dwugodzinnych seminariów. Tematyka kolej-
nych bêdzie dotyczyæ m.in.: reklamy i promocji,

zawierania umów, sprzeda¿y poza lokalem przed-
siêbiorstwa, sprzeda¿y na odleg³oœæ, us³ug banko-
wych, us³ug turystycznych, ochrony danych oso-
bowych oraz bezpieczeñstwa produktu.

Od wrzeœnia realizowany jest kolejny etap
programu. Prowadzone s¹ zajêcia edukacyjne
w szko³ach (w czterech szko³ach w zajêciach we-
Ÿmie udzia³ 800 uczniów, uczestnicz¹cych w ogól-
nej liczbie 120-stu zajêæ szkoleniowych) oraz roz-
pocznie siê bezp³atny kurs komputerowy dla se-
niorów. Kursy bêd¹ prowadzone w 4 grupach po

15 osób. Zapisy na kurs przyjmowa-
ne s¹ podczas spotkañ z seniorami.

Oprócz tego w ramach projektu
„Œwiadomy Konsument” ka¿dy
mieszkaniec gminy Brzeszcze ma
mo¿liwoœæ otrzymania bezp³atnych
porad konsumenckich w Punkcie Do-
radztwa mieszcz¹cym siê w siedzi-
bie SRGF przy ul. Ofiar Oœwiêcimia
39/1. Czêœci¹ projektu jest te¿ wyda-
wanie magazynu o tematyce konsu-
menckiej. Magazyn bêdzie kolporto-
wany bezp³atnie wœród mieszkañców
gminy Brzeszcze raz w miesi¹cu.

Realizacja projektu „Œwiadomy
Konsument” prowadzona bêdzie do
31 grudnia 2009 r. Zakoñczy go kon-
ferencja podsumowuj¹ca wszystkie

przedsiêwziêcia i stopieñ osi¹gniêcia zak³ada-
nych rezultatów. Konferencja bêdzie adresowa-
na do uczestników projektu, przedstawicieli
w³adz samorz¹dowych, organizacji pozarz¹-
dowych i mediów.

Œwiadomi konsumenci
w Brzeszczach

JBJBJBJBJB

Seniorzy z os. Szymanowskiego podczas lipcowego seminarium zapoznali
siê m.in. z podstawowymi prawami konsumentów

Gmina Brzeszcze by³a wspó³organizato-
rem I Miêdzynarodowego pleneru Malarskie-
go. Podczas wakacji grupa artystów plasty-
ków z ró¿nych krajów przelewa³a na p³ótno
piêkno powiatu oœwiêcimskiego.

W czasie trwania pleneru dwudziestu jeden
twórców, z W³och, Francji, Rosji, Ukrainy, Bia-
³orusi, Niemiec i Polski utrwala³o na obrazach
zabytki i architekturê w ró¿nych gminach po-
wiatu oœwiêcimskiego. Komisarzem pleneru zo-
sta³ Zbigniew Po³¹carz.

Artyœci przebywaj¹cy w Brzeszczach
upodobali sobie kilka miejsc, zachwycili siê
szczególnie koœció³kiem œw. Marcina w Jawiszo-
wicach, terenami Nowej i Starej Kolonii oraz
Nazieleñcami.

I Miêdzynarodowy Plener Malarski zorga-
nizowano przede wszystkim po to, aby ukazaæ
piêkno naszej okolicy, jak równie¿ zaintereso-
waæ m³odzie¿ sztuk¹. Chciano równie¿ zinte-
growaæ œrodowiska artystyczne oraz nawi¹zaæ
kontakty partnerskie z malarzami z s¹siednich
krajów.

- To ogromna promocja naszej gminy wœród
artystów miêdzynarodowych. Myœlê, ¿e bêd¹
wracaæ na nasze tereny - mówi burmistrz Teresa
Jankowska.

Na podstawie art.701 KC Dyrektor Oœrodka Kul-
tury w Brzeszczach og³asza przetarg na najem po-
mieszczenia znajduj¹cego siê w budynku basenu „Pod
Platanem” w Brzeszczach przy ul. Ofiar Oœwiêcimia
39a wraz z dzier¿aw¹ urz¹dzeñ  i sprzêtu z przezna-
czeniem na prowadzenie dzia³alnoœci kawiarni.

1. Przedmiot przetargu:
- najem pomieszczenia wraz z zapleczem na parte-

rze, w budynku basenu „Pod Platanem” po³o¿onego
w Brzeszczach przy ulicy Ofiar Oœwiêcimia 39a o po-
wierzchni ³¹cznej 74,34 m2  z przeznaczeniem na prowa-
dzenie dzia³alnoœci kawiarni.

- dzier¿awa urz¹dzeñ i sprzêtu znajduj¹cego siê
ww. pomieszczeniach z przeznaczeniem do prowa-
dzenia kawiarni.

2. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest od-
biór materia³ów przetargowych. Materia³y   przetargo-
we mo¿na odebraæ do dnia 17.09.2009 r. w Oœrodku
Kultury w Brzeszczach przy ul. Narutowicza 1, I piê-
tro, pok. 24  w godz. od 8.00-15.00, za wyj¹tkiem
soboty i niedzieli.

3. Na materia³y przetargowe sk³ada siê:
- wzór oferty na najem pomieszczeñ wraz z zaple-

czem oraz dzier¿aw¹ urz¹dzeñ i sprzêtu
- istotne postanowienia umowne na najem

pomieszczenia wraz z dzier¿aw¹ urz¹dzeñ
i sprzêtu

- wykaz urz¹dzeñ i sprzêtu wchodz¹cego w wy-
posa¿enie pomieszczeñ

- warunki udzia³u w przetargu
4. Ofertê nale¿y z³o¿yæ w oryginalnym for-

mularzu wraz z do³¹czonym zaœwiadczeniem
o wpisie do ewidencji dzia³alnoœci gospodar-
czej lub KRS (dotyczy przedsiêbiorców) w se-
kretariacie Oœrodka Kultury w Brzeszczach
przy ul. Narutowicza 1, I piêtro, pok. 32 do
dnia 22.09.2009 roku do godz.11.00

5. Z warunkami przetargu mo¿na zapoznaæ
siê do dnia 17.09.2009 r. w Oœrodku Kultury
w Brzeszczach przy ul. Narutowicza 1, I piê-
tro, pok. 24 w godz. od 8.00-15.00, za wyj¹t-
kiem sobót i niedziel oraz na stronie interneto-
wej www.ok.brzeszcze.pl

6. Uprawnieni do kontaktu z oferentami:
- Ma³gorzata Wójcik, dyrektor OK, tel.

032 21 11 490
- Anna ¯ak, kierownik DAT OK, tel. 032

21 11 490
7. Przetarg odbêdzie siê dnia 22.09.2009 r.

o godz. 12.00 w sali nr 30 w Oœrodku Kultury
w Brzeszczach (I piêtro).

8. Wybrany oferent zobowi¹zany jest do za-
warcia umowy najmu do dnia 30.09.2009 r.

9. Oœrodek Kultury w Brzeszczach zastrze-
ga sobie prawo zmiany og³oszenia i warunków
przetargu, a tak¿e odwo³ania przetargu w ka¿-
dym czasie bez podania przyczyny oraz zamkniê-
cia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.

Malowali Brzeszcze

(mb)(mb)(mb)(mb)(mb)

OG£OSZENIE O PRZETARGU
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Œwiadkowie historii

6 czerwca 1944 r. wojska alianckie l¹dowa³y
na pla¿ach Normandii. By³a to najwiêksza ope-
racja desantowa w historii. 65. rocznicê tego wy-
darzenia œwiêtowano w tym roku. Podczas uro-
czystych obchodów D-Day prezydent Stanów
Zjednoczonych Barack Obama powiedzia³: „De-
sant aliantów w Normandii pomóg³ ocaliæ œwiat
przed z³em i tyrani¹”.

Niestety, wielu zas³u¿onych dla operacji w Nor-
mandii Polaków nie zosta³o zaproszonych na uro-
czystoœci. Porucznik Józef Zwierzyñski, prezes
katowickiego Ko³a Maczkowców, podczas spotka-
nia Ko³a 1. Dywizji Pancernej z roz¿aleniem w g³o-
sie wypowiada³ siê w tej sprawie: „Otrzyma³em
wiele odznaczeñ, ale co mi z tego, jeœli w tym dniu
œwiat nie pamiêta o ¿o³nierzu polskim, który prze-
lewa³ krew za Ojczyznê. Czujemy siê zlekcewa¿e-
ni, a nara¿aliœmy ¿ycie dla Polski. Ka¿dy z nas ma
¿al, ¿e nikt nawet o nas nie wspomnia³. Nie chcia³-
bym czuæ siê specjalnie wyró¿niony, ale pamiêæ
o nas - by³ych ¿o³nierzach jest nam nale¿na. Prze-
szed³em ca³y szlak bojowy od Normandii po Wil-
helmshaven, a dziœ chodzê o lasce i tylko lokatorzy
z mojego bloku mi siê k³aniaj¹”.

W operacji w Normandii bra³ równie¿ udzia³
mój bohater Walter Raiwa.

Walter Raiwa wspomina:
Gdy wybuch³a wojna mia³em 18 lat i pracowa-

³em w jednej z œl¹skich kopalñ - KWK „Bielszowi-
ce”. 2 lipca 1941 r. powo³ano mnie do s³u¿by w Ar-
beitdienst do Flensburga, tam zasypywaliœmy
leje po nalotach bombowych. Po czterech miesi¹-
cach wróci³em do kopalni, jednak w 1942 r. powo³a-
no mnie znowu do wojska, te¿ niemieckiego w Kol-
mar. W marcu 1942 r. pojecha³em na front wschodni
do Smoleñska, gdzie walczy³em do 10 sierpnia.
W 1943 r. wyjecha³em na front zachodni do W³och.
Moja kompania walczy³a w Cassino. 4 grudnia ucie-
k³em wraz z koleg¹ do Amerykanów. By³em w nie-
woli tylko do 21 grudnia, potem tych ze Œl¹ska i Po-
morza werbowano do Wojska Polskiego i zostali-
œmy oddzieleni od Niemców. Amerykanie brali nas
do roboty, kulaliœmy beczki z benzyn¹. Potem

wywieziono nas do Neapolu, wsadzono na statek
do Afryki. Poci¹giem dotarliœmy do Algieru, tam
dostaliœmy angielskie mundury i byliœmy na wolno-
œci. Nastêpnie przez 14 dni p³ynêliœmy do Liverpo-
olu. W Anglii dosta³em siê do 1. Dywizji Pancernej
(8 batalion; 4 kompania). Zapoznano nas z angielsk¹
broni¹. W miêdzyczasie w Glasgow  spotkaliœmy
siê z marsza³kiem Bernardem Montgomery.

Pod koniec lipca 1944 r. wyjechaliœmy do Lon-
dynu. Stamt¹d przewieŸli nas do Chesterfield i ulo-
kowano na kilka dni w du¿ych koszarach. Tam mie-
liœmy zgrupowanie, uzupe³nianie ekwipunku i amu-
nicji. 5 sierpnia za³adowali nas na statki, p³ynêli-
œmy do Francji. Trzy dni póŸniej wczesnym ran-
kiem byliœmy ju¿ pod Caen, nad nami lata³y bom-
bowce, które bombardowa³y brzeg. Tak znów za-
czê³a siê dla mnie wojna na trzecim froncie. W³osy
siê je¿y³y na g³owie na widok trupów. Tak dzieñ za
dniem z myœl¹ czy do¿yjê rana. Gdy nieprzyjaciel
stawia³ du¿y opór wzywaliœmy lotnictwo i oni bom-
bardowali wrogie stanowiska. Po nalocie znowu
naprzód. I tak zdobyliœmy Caen. Nastêpnie zosta-
liœmy okr¹¿eni przez Niemców pod Falaise. Spê-
dziliœmy tak kilka dni bez picia i jedzenia. W koñcu
wyswobodzili nas Kanadyjczycy. Pocz¹tkiem wrze-
œnia byliœmy pod Abeville, gdzie zdobywaliœmy
wyrzutnie V-1, wiele z nich lecia³o na Angliê. Po ich

zdobyciu walczyliœmy w Belgii pod Ypres. Dosta-
liœmy rozkaz nie u¿ywaæ ciê¿kiej broni, aby nie
zniszczyæ miasta. W koñcu, bez wiêkszych strat
zdobyliœmy miasto. Wielkim honorem dla kompa-
nii by³o zaproszenie nas przez mera tego miasta na
lampkê wina, mia³em wtedy okazjê spotkaæ genera-
³a Stanis³awa Maczka. By³o bardzo mi³o, cz³owiek
choæ na chwilê zapomina³ o walce. Potem by³a Gan-
dawa i dalej do Holandii. 24 wrzeœnia na granicy
belgijsko-holenderskiej w Stekene by³em ranny. Je-
chaliœmy ca³¹ kompani¹, gdy nagle zostaliœmy
ostrzelani przez niemieck¹ artyleriê. Jeden pocisk
trafi³ w mój samochód, dosta³em w lew¹ rêkê, zdo-
³a³em wyskoczyæ z wozu i straci³em przytomnoœæ.
Znalaz³em siê w szpitalu w Roen. Pomimo to mi³o
wspominam te dni. By³o wszystko o co cz³owiek
poprosi³ i siostrzyczki by³y bardzo mi³e. Po zwol-
nieniu ze szpitala wróci³em do kompanii. Znowu
by³o ciê¿ko zanim dotarliœmy do Bredy. Tam t³umy
ludzi nas wita³y i obrzuca³y kwiatami. Ruszyliœmy
dalej w stronê Moerdijk i znów by³o bojowo. Drogi
i pola pe³ne min, trzeba by³o uwa¿aæ na ka¿dym
kroku. Tam zgin¹³ mój dobry kolega z dru¿yny.
A my dalej i dalej. W Moerdijk by³a ciê¿ka walka
o ka¿d¹ ulicê, Niemcy stawiali zaciek³y opór. Po-
tem kompania zosta³a wycofana na odpoczynek do
Bredy. Przez dwa tygodnie cieszyliœmy siê spoko-
jem, do czasu kiedy 20 grudnia wróciliœmy znów do
walki, tym razem na linii rzeki Moza. Tam na wale
spêdziliœmy ca³¹ zimê. W Bo¿e Narodzenie nie zd¹-
¿yliœmy zjeœæ nawet kolacji, gdy¿ og³oszono alarm,
bo Niemcy przeszli przez rzekê i zaatakowali. By³o
paskudnie, zimno, deszcz, a my posuwaliœmy siê
metr po metrze do wa³u, tak do Nowego Roku. Na
wale pozostaliœmy a¿ do marca. W czasie walk
w Holandii dotarliœmy a¿ do rzeki Ren, ale ciê¿ko
by³o przejœæ na drugi brzeg. To tam byliœmy œwiad-
kami, jak nasi spadochroniarze l¹dowali, a Niemcy
strzelali do nich jak do kaczek. Nie mogliœmy po-
móc. To by³ „o jeden most za daleko”. Walki toczy-
³y siê niemal ca³y kwiecieñ. Dopiero gdy ruszali-
œmy na Wilhelmshaven nadesz³a wiadomoœæ o kapi-
tulacji Niemiec. I weszliœmy do miasta i portów
wojennych bez strzelaniny i rozbrajaliœmy okrêty
podwodne. Tak skoñczy³a siê dla mnie ta wojna.
Przeszed³em trzy fronty: przez Rosjê, Italiê i Nor-
mandiê. A¿ do Niemiec. Zawsze na pierwszej linii.

Na pierwszej linii

Bartosz S³atyñskiBartosz S³atyñskiBartosz S³atyñskiBartosz S³atyñskiBartosz S³atyñski

Walter Raiwa (pierwszy z prawej) z kolegami
z 1. Dywizji Pancernej podczas okupacji
w Niemczech w 1946 r.

Od tragicznych wydarzeñ z 1 wrzeœnia
1939 minê³o 70 lat. Gmina Brzeszcze wziê³a
udzia³ w obchodach tej okr¹g³ej rocznicy.

1 wrzeœnia w godzinach przedpo³udniowych
w³adze gminy, radni, kombatanci, przedstawiciele
oœwiaty i spo³eczeñstwa uczestniczyli w uroczy-
stej inauguracji roku szkolnego w gminie, po³¹czo-
nej z obchodami Dnia Kombatanta. Akademia od-
by³a siê w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzesz-
czach. Potem z³o¿yli kwiaty w miejscach pamiê-
ci. Na p³ycie pomników: ku czci poleg³ych miesz-
kañców Jawiszowic w latach 1939-1945 (w Jawi-
szowicach - Kó³ku), ¿o³nierzy poleg³ych we wrze-
œniu 1939 r. (na cmentarzu komunalnym w Brzesz-
czach), ku czci poleg³ych w walce z faszyzmem
(w parku miejskim przy ul. Koœciuszki).

Punktem kulminacyjnym obchodów by³o otwar-
cie w Izbie Pamiêci w Brzeszczach przy ul. Ofiar
Oœwiêcimia (budynek Willi) wystawy pn. „Wrze-
sieñ 1939 rok w Brzeszczach, Jawiszowicach, Prze-
cieszynie, Skidziniu, Wilczkowicach, Zasolu”.

W odniesieniu do wydarzeñ z 1939 r. i przy-
wo³ania wspomnieñ zrodzi³ siê pomys³ na stwo-
rzenie wystawy. Jej celem by³o upamiêtnienie tra-
gicznych, historycznych faktów.

Z pomoc¹ przyszli mieszkañcy gminy,
dostarczaj¹c zdjêcia, dokumenty i wspomnie-
nia z tamtych czasów. Podziêkowania nale¿¹
siê Barbarze W¹sik, prezes Stowarzyszenia na
rzecz Gminy Brzeszcze „Brzost”, Zofii Wój-
cik, so³tysowi Zasola, Stanis³awowi Sajdakowi,
so³tysowi Jawiszowic, Marii Kochman, Hele-
nie i Stanis³awowi Zawadzkim, Wandzie Fajfer,
Irenie Halskiej i Annie Piwowarczyk.

Wystawê mo¿na zwiedzaæ do 30 paŸdziernika,
we wtorki i czwartki, w godz. 14.00-17.00. Grupy
zorganizowane, chc¹ce obejrzeæ wystawê w innym
terminie, powinny uzgodniæ datê i czas telefonicz-
nie (Agnieszka Bosak - 032 21 11 490, wew. 23).

Wrzesieñ ’39 w wystawie

Agnieszka BosakAgnieszka BosakAgnieszka BosakAgnieszka BosakAgnieszka Bosak
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Koszmary z dzieciñstwa
Halszka Opfer ma 47 lat. Niedawno wy-

dano jej ksi¹¿kê „Kato-tata. Nie pamiêtnik”.
Przez kilka ostatnich miesiêcy autorka
mieszka³a w Brzeszczach. Chocia¿ nie u³o-
¿y³a sobie tutaj ¿ycia, to czêsto wraca, bo ma
w Brzeszczach wielu przyjació³.

Ksi¹¿ka jest zapisem emocji dziecka
krzywdzonego wiele lat przez ojca. Mocno
porusza czytelnika poprzez swój autentyzm.
Obecnie g³oœno mówi siê o tym problemie
i wiele dzieci ma szansê ustrzec siê przez
z³ym dotykiem. W latach 70. i 80. temat ten
by³ spo³ecznym tabu.

Ksi¹¿ka zosta³a opatrzona wstêpem dok-
tor Ewy Jarosz, wyk³adowcy Instytutu Pe-
dagogiki Uniwersytetu Œl¹skiego. Napisa³a
w nim miêdzy innymi: „Odnosz¹c historiê
dziewczynki do wiedzy, jak¹ posiadamy na
temat krzywdzenia dzieci o znêcaniu fizycz-
nym, psychicznym molestowaniu, zaniedby-
waniu przez rodziców czy ich wykorzystywa-
niu seksualnym, tworzonej przez naukow-
ców przez kilkadziesi¹t ostatnich lat, ma siê
wra¿enie, ¿e autorka jest doskonale z t¹
wiedz¹ zaznajomiona oraz, ¿e w historii jed-
nego dziecka pokaza³a niemal wszystkie zja-
wiska charakterystyczne dla tego problemu”.
Dr Ewa Jarosz poleci³a tê ksi¹¿kê swoim stu-
dentom jako lekturê obowi¹zkow¹.

Jak trafi³a pani do Brzeszcz?

Moje pierwsze ma³¿eñstwo nie by³o udane.
Zdecydowa³am siê na rozwód po dwudziestu
czterech latach. Ju¿ trzy lata wczeœniej z³o¿y-
³am pozew, jednak siê wycofa³am. Mia³am na-
dziejê, ¿e coœ siê zmieni na lepsze. Niestety.
W naszym ma³¿eñstwie nie by³o wymiany my-
œli, ani normalnej rozmowy. Zapomnia³am, jak
siê nazywam, bo m¹¿ nigdy nie mówi³ mi po
imieniu. By³am dla niego niczym i tak te¿ siê
czu³am. Postanowi³am za³o¿yæ sprawê ponow-
nie. Niemal w tym samym czasie pozna³am Ja-
nusza z Brzeszcz i by³o mi ³atwiej siê rozejœæ.
On dostrzeg³ we mnie cudown¹ kobietê. Pierw-
szy raz dozna³am takiego uczucia i zobaczy³am
jak wygl¹da mi³oœæ. Wynajêliœmy mieszkanie
w Brzeszczach, na które wziê³am 9 tys. po¿yczki.
By³am wtedy najszczêœliwsz¹ osob¹ na œwiecie.

Po pewnym czasie wszystko siê zmieni³o.
Dosta³am od Janusza zestaw praw i obowi¹z-
ków - co mi wolno robiæ, a czego absolutnie to-
lerowaæ nie bêdzie. Nie wolno mi by³o m.in.
za czêsto odwiedzaæ mojego ma³oletniego syna
i wchodziæ do domu by³ego mê¿a.

Gdy pewnego dnia przyjecha³a moja córka
z Anglii, z ni¹ równie¿ nie mog³am siê spotykaæ.
To by³o ponad moje si³y. Zrozumia³am, ¿e ten
cz³owiek jest chory i za wszelk¹ cenê muszê siê
od niego uwolniæ. Pod jego nieobecnoœæ spotka-
³am siê z córk¹. Ten jednak zadzwoni³ i kaza³ mi
natychmiast wracaæ do domu, jeœli chcê pozo-
staæ ¿ywa. Grozi³: „A teraz biorê pistolet, scho-

dzê po schodach i idê zabiæ tego twojego
by³ego…”. Mia³am w³¹czony g³oœnik
w telefonie. S³ysz¹c to moja córka onie-
mia³a. Na drugi dzieñ pojecha³yœmy na
policjê do Brzeszcz, gdzie zg³osi³yœmy
przestêpstwo. Wieczorem tego samego
dnia opuœci³am Polskê - a¿ na pó³ roku.

Teraz przypominam sobie, jak córka
Janusza kilka miesiêcy wczeœniej ostrze-
ga³a mnie przed swoim ojcem. Mówi³a
mi, ¿e znêca³ siê nad rodzin¹ i bi³ matkê
skórzanym pasem. W domu panowa³ ter-
ror i strach. Nawet z³y dotyk ze strony
ojca nie by³ jej obcy. Niestety nie chcia-
³am w to uwierzyæ. By³am zakochana.

Gdy wróci³am do kraju Janusz na-
dal grozi³ mi œmierci¹. Zmieni³ zamki
w drzwiach i nie mog³am wejœæ do miesz-
kania. Chcia³am zabraæ tylko swoje rze-
czy osobiste, meble zostawiæ. Nie zgo-
dzi³ siê. Poprosi³am policjê o pomoc. Sta-
wia³ czynny opór. Musieli go obezw³ad-
niæ i za³o¿yæ kajdanki. W mieszkaniu po-
licjanci znaleŸli trzy nielegalne pistolety.
Ca³e zajœcie zosta³o opisane w „Odg³o-
sach Brzeszcz” jako wydarzenie kryminalne. Ja-
nusz zrobi³ mi o to awanturê.

Dowiedzia³am siê wówczas, ¿e moja najbli¿-
sza przyjació³ka - Halinka z Woli,  któr¹ zna³am
od 17 lat, spotyka³a siê z Januszem i opowiada³a
mu wszystkie moje najskrytsze zwierzenia. Ja-
nusz nadal wykorzystuje te informacje przeciw-
ko mnie. Halinka kupi³a mu moj¹ ksi¹¿kê, a on
rozprowadzi³ j¹ wœród rodziny oraz znajomych
w Brzeszczach. Zosta³am pos¹dzona o to, ¿e sko-
ro napisa³am w swojej ksi¹¿ce, ¿e nie broni³am siê
przed molestowaniem jako dorastaj¹ca dziewczy-
na, to widocznie sprawia³o mi to przyjemnoœæ.
Niektórzy drwili z tego powodu.

Brzmi to niedorzecznie?

Zapyta³am moj¹ znajom¹ pisarkê Martê Fox,
dlaczego ludzie zadaj¹cy potworne okrucieñstwa,
s¹ krytyczni wobec takich ksi¹¿ek, jak moja. Oto
jej s³owa: „Tak to ju¿ jest, ¿e ¿aden oprawca nie
przyzna siê do wyrz¹dzonej krzywdy. I nieko-
niecznie dlatego, ¿e nie chce - on po prostu wy-
par³ z siebie z³o, które uczyni³ i nie ma go w nim.
Mo¿na mu patrzeæ w oczy i mówiæ, ¿e bi³,
gwa³ci³, poni¿a³, a on zaprzeczy. Ma³o tego,
niegodziwcem nazwie tego, kto go obarcza
win¹. Skrzywdzeni i poni¿eni - krzywdz¹ i po-
ni¿aj¹. Tylko nielicznym udaje siê przerwaæ
ten zamotany kr¹g”.

To smutne, ¿e ci, którzy podawali siê za mo-
ich przyjació³ szukaj¹ w ksi¹¿ce niezdrowych
sensacji. Chêtnie odda³abym tym osobom swoje
prze¿ycia i pieni¹dze zarobione na ksi¹¿ce.

Pewnego dnia zadzwoni³a moja serdeczna
kole¿anka Kasia Surmiak-Domañska z „Gazety
Wyborczej”  i powiedzia³a mi, ¿e Halszka prze-
¿y³a coœ wiêcej ni¿ Oœwiêcim, poniewa¿ ludzie

w obozie mieli jeszcze siebie nawzajem, a Halsz-
ka w tym piekle by³a sama. Ja osobiœcie nie lubiê
mojej ksi¹¿ki. Le¿y g³êboko w szafie. Nawet pa-
trzenie na ok³adkê sprawia mi przykroœæ. Kasia
pociesza³a mnie, ¿e zrobi³am wielk¹ rzecz, ponie-
wa¿ bardzo wiele kobiet jest po podobnych przej-
œciach i nie maj¹ odwagi krzyczeæ. Potrzebuj¹ ta-
kiej ksi¹¿ki, aby walczyæ o swoj¹ godnoœæ.

Pozytywne reakcje ze strony mediów, psy-
chologów s¹ mi bardzo potrzebne, gdy¿ nie jest
mi ³atwo ¿yæ po tym wszystkim, co przesz³am.
Ka¿da taka wypowiedŸ dodaje mi si³ i wtedy wi-
dzê sens tego, co zrobi³am. Trudno mi by³o radziæ
sobie w ¿yciu doros³ym. Zawsze czu³am swoj¹
innoœæ. Próbowa³am siê dostosowaæ do otocze-
nia, ale ludzie od razu wyczuwali moj¹ uleg³oœæ.

Gdy urodzi³am córkê, poœwiêci³am jej ca³e
¿ycie. Nie pracowa³am. Pomimo, ¿e m¹¿ nalega³,
wola³am przebywaæ w domu, bo ba³am siê ludzi.
Im mniej katów tym lepiej dla mnie.

Dlaczego napisa³a pani ksi¹¿kê pod pseu-
donimem?

W naszym kraju wci¹¿ panuje przeœwiad-
czenie, ¿e to ofiara jest winna i to ona sprowo-
kowa³a sprawcê. Dlatego czêsto piêtnuje siê
ofiarê, a kata chroni.

Nie chcia³am siê równie¿ ujawniaæ, ponie-
wa¿ moim zamierzeniem nie by³o os¹dzanie, ale
ukazanie ogromu problemu, jakim jest przemoc
w rodzinie i molestowanie dzieci.

Ponadto mam syna, który chodzi do szko³y
podstawowej i nie chcê, aby mia³ z mojego powo-
du nieprzyjemnoœci.

Czy jako nastolatka nie chcia³a pani uciec
przed domowym piek³em?
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Bezradnoœæ to cecha krzywdzonych dzieci

Gdybym wtedy natrafi³a na odpowiedni¹
ksi¹¿kê lub artyku³, gdybym wiedzia³a, ¿e mam
prawo siê broniæ, pewnie wyzwoli³abym siê spod
w³adzy ojca i moje ¿ycie wygl¹da³oby zupe³nie
inaczej. Jako dziecko próbowa³am szukaæ pomo-
cy. Niestety nigdzie jej nie znalaz³am. Próbowa-
³am o swoim dramacie opowiedzieæ nauczycielce.
Spotka³am siê z wrogoœci¹ z jej strony. ¯a³owa-
³am potem, ¿e podjê³am tak¹ próbê. Gdy mó-
wi³am o tym mamie - nie reagowa³a. Nie chcia³a
o tym s³yszeæ. Z czasem zrozumia³am, ¿e skoro
moja ukochana mama to toleruje, to widocznie tak
musi byæ. Poza tym ludzie tatê bardzo szanowali
i by³ dla nich autorytetem. Pracowa³ na kierowni-
czym stanowisku. Wtedy czasy by³y zupe³nie
inne. Rodzina by³a œwiêtoœci¹ i nikt nawet nie
próbowa³ wtr¹caæ siê w jej sprawy. Z góry
by³am na przegranej pozycji. Próbowa³am
rozmawiaæ o problemie z ciotk¹ Gieni¹ -
siostr¹ ojca - któr¹ w dzieciñstwie tak¿e
skrzywdzi³. Ta jednak uwa¿a³a, ¿e skoro
ojciec utrzymuje ca³¹ rodzinê, to trzeba byæ
mu wdziêcznym i zapomnieæ o wszyst-
kim, co z³e.

A poza tym by³am przekonana, ¿e wszy-
scy ojcowie  tak postêpuj¹ ze swoimi córka-
mi. Wiêc po co zmieniaæ to, co by³o dla mnie
normalne? Gardzi³am sob¹ coraz bardziej, za
to, ¿e nawet w wieku 19 lat nadal by³am
wobec ojca bezsilna i bezbronna. Marzy³am
o tym, by wyrwaæ siê z domu, jak moja sio-
stra. Jej siê uda³o. W wieku 17 lat zasz³a
w ci¹¿ê i odesz³a do mê¿a. Wierzy³am, ¿e
kiedyœ i mnie siê uda. Mia³am nadziejê, ¿e
gdy odejdê z domu rodzinnego wszystkie
moje problemy siê skoñcz¹. Szuka³am ch³o-
paka, który mieszka³by daleko od mojej miej-
scowoœci, byle jak najdalej od moich rodzi-
ców. Gdy go w koñcu znalaz³am, zrobi³am
wszystko, aby uciec. Zasz³am  w ci¹¿ê i wy-
jecha³am do teœciów. Niestety moje proble-
my dopiero mia³y siê zacz¹æ. Teœciowa i m¹¿
przejêli pa³eczkê po ojcu. By³am nadal ofiar¹,
tylko kat by³ inny.

Jak rozpoznaæ molestowane dziecko?
W jakich zachowaniach doszukaæ siê ob-
jawów seksualnych nadu¿yæ?

Wystarczy dobrze obserwowaæ. S¹ to dzieci
zastraszone, lêkliwe, ma³omówne. Maj¹ bardzo
niskie poczucie wartoœci. Przeczuwaj¹, ¿e s¹ gor-
sze od innych. Stroni¹ od rówieœników. S¹ przez
nich przeœladowane, wyœmiewane, upokarzane,
a nawet bite. W obliczu konfrontacji nie potrafi¹
siê broniæ. Przybieraj¹ maskê obojêtnoœci, a w sa-
motnoœci cierpi¹. Czuj¹ siê bezwartoœciowe i brudne.

Wybaczy³a pani ojcu?

Wybaczy³am. By³o mi to potrzebne. Czeka-
³am na to ca³e ¿ycie.

Nigdy nie mia³am odwagi porozmawiaæ z nim
o tym, co mi zrobi³. Na sam¹ myœl o tym, robi³o mi
siê s³abo. Moja ksi¹¿ka jest listem do ojca, który
nigdy nie zosta³ wys³any. Poniewa¿ nie odwa¿y-
³am siê mówiæ, postanowi³am przelaæ to na papier.
Do koñca nie by³am pewna, czy wydam ksi¹¿kê.

Pewnego dnia zadzwoni³ telefon. To by³ mój
brat. Powiedzia³, ¿e tata chce ze mn¹ rozmawiaæ.
Ja nie chcia³am, ale nie potrafi³am mu odmówiæ -
jak zwykle. Ojciec s³abym, ledwo dos³yszalnym
g³osem prosi³, abym mu wybaczy³a. P³aka³. Nie s¹-
dzê, ¿eby przeprasza³ mnie za molestowanie. Nikt
mu nigdy nie uœwiadomi³, ¿e to, co robi, jest z³e.

Za dwa dni pojecha³am siê z nim po¿egnaæ.
Przytuli³ siê do mnie i znowu p³aka³. Ja te¿ p³aka-
³am. Wiedzia³, ¿e umiera. Powiedzia³am ze œci-
œniêtym gard³em: - Tatuœ, dlaczego tak póŸno...
mogliœmy tak fajnie ¿yæ…

Umar³ po czterech dniach. Ul¿y³o mi, bo prze-
sta³ cierpieæ. Czu³am, ¿e odzyska³am go dopiero
wtedy, kiedy umiera³. Moja nienawiœæ minê³a bez-
powrotnie.

Jak wygl¹da obecnie kontakt z rodzin¹,
matk¹?

Po napisaniu ksi¹¿ki uœwiadomi³am sobie,
¿e to, co siê dzia³o w naszej rodzinie, by³o sza-
leñstwem taty przy milcz¹cej aprobacie mamy.
Nie potrafiê zrozumieæ, dlaczego mnie nie bro-
ni³a. Dla niej wa¿niejszy by³ m¹¿ ni¿ dziecko.
Gdy dziœ próbujê z ni¹ rozmawiaæ na ten temat
- ucieka w chorobê, lub mówi, ¿e nic takiego nie
mia³o miejsca. Z³oœci siê, ¿e j¹ mêczê, a ona jest
taka chora. Wiem, ¿e k³amie. Musi pamiêtaæ.
Mój koszmar trwa³ dwadzieœcia lat. Ona nie
reagowa³a. ¯y³a w wyimaginowanym œwiecie,
do którego dopuszcza³a tylko to, co by³o jej na
rêkê. Nie chcia³a uwierzyæ równie¿ w to, ¿e
mój ojciec molestowa³ moj¹ oœmioletni¹ córkê.
Oburzona wykrzycza³am to mamie. Ale ona
zaciekle broni³a ojca: „Przecie¿ on jej nie zgwa³-
ci³, on j¹ tylko trochê podotyka³!”. Wtedy do-

sta³am si³, których brakowa³o mi przez te
wszystkie lata. Gdyby nie to zajœcie z córk¹,
nie podjê³abym walki i ksi¹¿ka nigdy by siê
nie ukaza³a. Od tamtego momentu korzystam
z pomocy psychologicznej. Staram siê byæ
lepsz¹ matk¹, ni¿ moja matka. Córce da³am w pre-
zencie ksi¹¿kê - nie przeczyta³a jej. Mówi, ¿e
nie jest na to jeszcze gotowa. Rozumiem j¹,
bo ja tak¿e nie mia³am odwagi zapytaæ, co
konkretnie robi³ z ni¹ dziadek. Zadzwoni³a
do niego, kiedy jeszcze ¿y³ i powiedzia³a, ¿e
oboje z babci¹ powinni byli pójœæ do wiêzie-
nia za to, co zrobili jej mamie. Od tej pory

babcia ma do niej ¿al i nie chce z ni¹
rozmawiaæ.

Dla mojej mamy wa¿niejsze jest, aby
ludzie widzieli, ¿e jako dobra córka cho-
dzê na grób ojca. Mówi, ¿e siê wstydzi
przed ludŸmi za to, ¿e nie odwiedzam
go na cmentarzu. A ja na to: „Mamo, a co
ludzie powiedzieliby, gdyby dowiedzieli
siê, ¿e on mnie krzywdzi³, a ty nie zro-
bi³aœ nic, aby mnie chroniæ.? Wtedy to
ty musia³abyœ siê wstydziæ”.

Jakie s¹ pani marzenia?

Nie mam ich wiele. Po cichu marzê,
aby pewnego dnia moja mama powie-
dzia³a s³owa na które wci¹¿ czekam:
„Przepraszam, ¿e ciê nie obroni³am.
By³am z³¹ matk¹. Kocham ciê”. Brzmi
banalnie, ale dla mnie by³by to wyczyn
na miarê cudu.

Chcia³abym, aby moje ¿ycie siê usta-
bilizowa³o, abym czu³a siê kochana. Za-
wsze by³am komuœ podporz¹dkowana.
Teraz sama chcê decydowaæ o swoim
¿yciu. Myœlê, ¿e powoli mi siê to udaje.

Przygotowuje pani kolejn¹ ksi¹¿kê.
O czym bêdzie?

Moja pierwsza ksi¹¿ka jest wspomnie-
niem o dzieciñstwie. Natomiast druga jest

jej kontynuacj¹ i nosi tytu³ „Monid³o”.
Doros³a kobieta nadal jest niedojrza³a

emocjonalnie, nie umie siê broniæ i radziæ sobie
z problemami. Wci¹¿ jest du¿ym dzieckiem,
które jest bezradne, bezbronne i bardzo nie-
szczêœliwe. Potrzebuje pomocy. Takie s¹ skutki
molestowania w dzieciñstwie. Je¿eli taka oso-
ba nie podda siê psychoterapii, to nie ma co
marzyæ o normalnym ¿yciu. Dopiero po le-
czeniu pojawia siê szansa na lepsze ¿ycie,
którego jeszcze nie doœwiadczy³am, a o które
ci¹gle walczê.

Z autork¹ ksi¹¿ki mo¿na skontaktowaæ siê
pisz¹c pod adres: halszkaopfer@onet.eu
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Krymina³y
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10 lipca w Brzeszczach na ul. Akacjowej policjanci KP Brzeszcze
zatrzymali brzeszczanina Zygmunta J., poruszaj¹cego siê Fiatem Siena
w stanie nietrzeŸwoœci. W wydychanym powietrzu mia³ a¿ 2,81 prom.
alkoholu. W Jawiszowicach na ul. Jedlina w rêce stró¿ów prawa wpad³
bêd¹cy równie¿ pod wp³ywem alkoholu (2,62 prom.) Bogdan S., 49-letni
mieszkaniec Jawiszowic. Jecha³ ci¹gnikiem rolniczym marki Ursus.

29 lipca w Brzeszczach na stacji paliw przy ul. Ofiar Oœwiêcimia nie-
znany sprawca skrad³ mieszkañcowi Brzeszcz Grzegorzowi P. telefon ko-
mórkowy marki Nokia. Pokrzywdzony pozostawi³ go w torbie  przymoco-
wanej do baga¿nika motocykla Yamaha.

3 sierpnia w Brzeszczach na ul. Przecieszyñskiej  policjanci zatrzyma-
li 54-letniego brzeszczanina Jerzego P., który jecha³ motorowerem w stanie
nietrzeŸwoœci (3,19 prom.).

6 sierpnia o godz. 12.35 w Jawiszowicach na ul. £êckiej kieruj¹cy
Fordem Mondeo 38-letni mieszkaniec Andrychowa na ³uku drogi straci³
panowanie nad pojazdem i zjecha³ na przeciwleg³y pas zderzaj¹c siê z mo-
torowerem marki Cagiva. Nastêpnie zjecha³ z jezdni i uderzaj¹c w ogrodze-
nie znalaz³ siê na terenie prywatnej posesji. Obra¿eñ dozna³ 14-letni moto-
rowerzysta, mieszkaniec Zasola Bielañskiego oraz jego 18-letni pasa¿er.
Obaj pozostali na leczeniu w szpitalu.

6 sierpnia w Skidziniu na ul. Oœwiêcimskiej policjanci zatrzymali
Krzysztofa D., 43-letniego mieszkañca tej miejscowoœci, który jecha³ moto-
rowerem w stanie nietrzeŸwoœci (0,92 prom.).

8 sierpnia w Brzeszczach na ul. Lisowce policjanci zatrzymali 53-letnie-
go brzeszczanina Ryszarda D.  który jecha³ rowerem w stanie nietrzeŸwoœci
(2,31 prom.). Posiada³ ponadto s¹downy zakaz prowadzenia pojazdów.

W nocy z 11/12 sierpnia nieznani sprawcy w³amali siê do domu jedno-
rodzinnego w Jawiszowicach przy ul. Obroñców Westerplatte. Do wnêtrza
domu dostali siê przez uchylone okno, kiedy domownicy smacznie spali.
Skradli sprzêt komputerowy oraz telefon komórkowy. Poszkodowany Ar-
tur S. wyceni³ straty na 7 tys. z³.

13 sierpnia dy¿urny KP Brzeszcze zosta³ powiadomiony o w³amaniu
do Fiata126p, do którego dosz³o najprawdopodobniej dzieñ wczeœniej na
parkingu przy ul. Siedliska w Brzeszczach. Sprawca wybi³ szybê w samo-
chodzie i skrad³ z jego wnêtrza radioodtwarzacz Panasonic. W³aœciciel Pawe³
K. oszacowa³ szkodê na 50 z³.

13 sierpnia policjanci zatrzymali w Brzeszczach na ul. Ofiar Oœwiêci-
mia 23-letniego mieszkañca Jawiszowic Andrzeja K., który kierowa³ Oplem
Vectra w stanie nietrzeŸwoœci (0,63prom.). A¿ 2,1 prom. alkoholu w wydy-
chanym powietrzu mia³ 43-letni rowerzysta z Brzeszcz Ryszard £. Jego
funkcjonariusze zatrzymali na ul. Koœciuszki.

20 sierpnia w Brzeszczach na ul. Koœciuszki policjanci zatrzymali 56-
letniego brzeszczanina Ryszarda M., który jecha³ rowerem mimo s¹downie
orzeczonego zakazu kierowania pojazdami.

21 sierpnia w Brzeszczach na ul. Pi³sudskiego nieznany sprawca skrad³
pozostawiony przy sklepie bez zabezpieczenia rower Cross. W³aœcicielka,
brzeszczanka Ma³gorzata W. ponios³a stratê w wysokoœci 600 z³.

22 sierpnia nieznany sprawca z mieszkania na os. Paderewskiego w
Jawiszowicach skrad³ torebkê z dokumentami i pieniêdzmi (50 z³). Wyko-
rzystuj¹c nieuwagê domowników wszed³ przez niezamkniête drzwi.

21 sierpnia w Brzeszczach na ul. Koœciuszki policjanci zatrzymali 30-
letniego brzeszczanina Jacka W., który kierowa³ Fiatem126p w stanie nie-
trzeŸwoœci (2,22 prom.). Na ul. Leœnej zaœ Jana F., 69-letniego mieszkañca
Brzeszcz. Ten po spo¿yciu alkoholu (0,75 prom.) jecha³ rowerem.
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 Do koñca bie¿¹cego roku
trwa³ bêdzie plebiscyt na „Najlep-
szego Dzielnicowego 2009 Powia-
tu Oœwiêcimskiego”. Aby wzi¹æ
udzia³ w g³osowaniu nale¿y na
stronie internetowej Komendy
Powiatowej Policji w Oœwiêci-
miu oddaæ g³os na wybranego
dzielnicowego.

Organizowany przez KPP
Oœwiêcim plebiscyt ma przyczy-
niæ siê do popularyzacji sylwetek
dzielnicowych wœród lokalnej spo-
³ecznoœci. Mieszkañcy powiatu
ju¿ od 10 lipca oddaj¹ g³osy na
stronie internetowej Komendy Po-

Zag³osuj na dzielnicowego

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

wiatowej Policji w Oœwiêcimiu:
h t t p : / / w w w. o s w i e c i m . p o l i -
cja.gov.pl/. Tytu³ „Dzielnicowego
Roku 2009” przypadnie temu
dzielnicowemu, który uzyska naj-
wiêksz¹ liczbê g³osów.

W plebiscycie bierze udzia³ 34
dzielnicowych powiatu oœwiêcim-
skiego, wœród nich 6 z Komisaria-
tu Policji w Brzeszczach. S¹ to:
asp. Arkadiusz Kowalik, sier¿.
Robert £ukowicz, m³. asp. Dariusz
Olek, sier¿. Ilona Pindel, m³. asp.
Wojciech Sowa i m³. asp. Zygmunt
Zaj¹c.

Mieszkaniec naszego powia-
tu (niewykluczone, ¿e naszej
gminy - jednak informacje te z po-
wodu prowadzonego œledztwa nie
s¹ na razie potwierdzone) zaj-
mowa³ siê procederem nielegal-
nego przerabiania alkoholu.

Mê¿czyzna zosta³ wraz z piê-
cioma innymi zatrzymany przez
funkcjonariuszy Stra¿y Granicz-
nej w ¯ywcu i z oddzia³ów œl¹-
skiego, nadbu¿añskiego i nadwi-
œlañskiego.  Mê¿czyŸni mieli

zwi¹zki z zatrzyman¹ w ubieg³ym
roku w Kêtach inn¹ grup¹ przestêpcz¹.

Funkcjonariusze ujawnili dwie
nielegalne przetwórnie alkoholu
oraz dwa magazyny przetwarza-
nego alkoholu. Zabezpieczono pra-
wie 27 tysiêcy litrów alkoholu
przeznaczonego do nielegalnej
dystrybucji. Wartoœæ czarnoryn-
kowa zatrzymanego alkoholu wraz
z uszczupleniami dla skarbu pañ-
stwa siêga 2 milionów z³otych.

Komendant G³ówny Policji z dniem 31 paŸdziernika br. wstrzymu-
je przyjmowanie podañ od kandydatów do s³u¿by kandydackiej w od-
dzia³ach prewencji Policji. Termin ten mo¿e byæ ostatecznie przesuniê-
ty do dnia 14 listopada, je¿eli uzna to za stosowne prze³o¿ony w³aœci-
wy w sprawie postêpowania kwalifikacyjnego.

Funkcjonariusze policji ob-
chodzili w lipcu swoje œwiêto.
Uroczyste obchody 90-lecia Pol-
skiej Policji i  Œwiêta Policji
obchodzono w Oœwiêcimskim
Centrum Kultury.

Podczas gali Komendant Po-
wiatowej Policji w Oœwiêcimiu m³.
insp. Janusz Barcik wrêczy³ wy-
ró¿nienia oraz akty nominowania
na wy¿sze stopnie s³u¿bowe.

Wœród docenionych znaleŸli siê
brzeszczañscy policjanci. Starsi
aspiranci Adam Kuku³a i Miro-
s³aw Jasiñski awansowali na aspi-
ranta sztabowego. M³odsi aspiran-
ci Arkadiusz Kowalik i Zbigniew
Kózka zostali aspirantami policji.
Sier¿anci Bart³omiej Piela i Pawe³
Pêdziwiatr otrzymali stopieñ star-
szego sier¿anta, zaœ starsi poste-
runkowi Andrzej Moc i £ukasz
£¹ka sier¿anta policji.

(mb)(mb)(mb)(mb)(mb)

Awanse policjantów

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

Dzia³a³ w grupie przestêpczej

Informacja
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Nasze tematy

W lipcu mieszkañcy Jawiszo-
wic, Zasola Bielañskiego i Kaniów-
ka spotkali siê w Klubie Seniora
z ksiêdzem misjonarzem, Stani-
s³awem Wawro, rodowitym jawi-
szowianinem, który od 22 lat pra-
cuje jako duszpasterz na konty-
nencie afrykañskim. Aktualnie
w Kamerunie, stolicy kraju Jaun-
de pe³ni funkcjê proboszcza.

Ks. Stanis³aw co kilka lat
przyje¿d¿a do domu rodzin-
nego, malowniczo usytuowa-
nego pod lasem, gdzie czekaj¹
na niego mama Helena i brat
z rodzin¹.

Ks. Stanis³aw opowiada
Œwiat interesuje siê Afryk¹

wy³¹cznie poprzez pryzmat
w³asnych korzyœci, ewentu-
alnie w momentach spektaku-
larnych, takich jak wizyta pa-
pie¿a czy prezydenta Stanów
Zjednoczonych. 40 proc. lud-
noœci ¿yje œrednio za jednego
dolara dziennie. 50-60 proc.
populacji w wieku do 35. roku
¿ycia stanowi¹ bezrobotni.
Szkolnictwo, opieka zdro-
wotna nie zaspokajaj¹ nawet
minimalnych potrzeb. W Ka-
merunie istnieje prawny obo-
wi¹zek nauki na szczeblu pod-
stawowym, pañstwo jednak jest
zbyt s³abe, by mog³o go skutecznie
egzekwowaæ. Dotyczy to zw³aszcza
pó³nocnych rejonów kraju, zamiesz-
ka³ych przez muzu³manów. Najczê-
œciej do szko³y posy³ani s¹ tylko
ch³opcy. Afrykañskie kobiety zosta-
³y ca³kowicie podporz¹dkowane mê¿-
czyznom, o niczym samodzielnie nie

Rodowity misjonarz
o Kamerunie decyduj¹. Ma³¿eñstwa nadal ustana-

wiane s¹ przez starszyznê.
W wiêkszych miastach funkcjo-

nuj¹ licea, college - prywatne i pañ-
stwowe. Te pierwsze dostêpne s¹
tylko dla garstki wybranych, pañ-
stwowe zaœ prezentuj¹ niski poziom.
Sytuacja na studiach wygl¹da po-
dobnie. Osoby po studiach, nawet
z tytu³em doktora, nie znajduj¹ pra-
cy w swoim zawodzie.

Niewielu obywateli mo¿e sobie

pozwoliæ na leczenie. Wiêkszoœæ
z nich korzysta z us³ug miejscowych
szamanów. Lepiej sytuowani odwo¿¹
chorego do szpitala. Choroby nêkaj¹
Afrykê, najwiêkszy w nich udzia³
ma AIDS.

W Kamerunie obowi¹zuj¹ dwa
jêzyki urzêdowe: francuski i angiel-
ski. Miejscowa ludnoœæ pos³uguje siê

a¿ dwustoma dialektami. Chrzeœci-
janie stanowi¹ 46 proc. ogó³u miesz-
kañców, w tym katolicy ok. 26 proc.,
protestanci 20 proc., muzu³manie 20
proc. Reszta to animiœci, czyli wie-
rz¹cy w ró¿norakie bóstwa. Niedaw-
na wizyta papie¿a w Kamerunie
wywar³a pozytywny wp³yw na ca³e
spo³eczeñstwo.

Œwiadomoœæ narodowa Kameruñ-
czyków jest s³aba. Dobro najwiêk-
sze, to rodzina, pañstwo znajduje siê
na dalekim planie. St¹d te¿ s³aboœæ
pañstwa, niewydolnoœæ organizacyj-
na, niemo¿noœæ w³aœciwego wyko-

rzystania bogactw naturalnych
i profitów, jakie mog³aby przy-
nieœæ turystyka.

Podstawowy kapita³ znajduje
siê w obcych rêkach. W skrom-
nym przemyœle dominuj¹ bro-
wary, jest trochê ropy naftowej,
fabryka aluminium, cementow-
nia. Poœród upraw rolniczych
widaæ zaniedbane plantacje
kawy. Eksportuje siê drewno.
Wa¿ne zyski osi¹ga pañstwo
z podatku, jakim obarczony jest
eksport - import. Zarastaj¹ce
drogi odcinaj¹ ludnoœæ tubylcz¹
od œwiata. Siostry Józefitki na
przyk³ad, pracuj¹ce na misji 30
km od stolicy, pozbawione s¹
dróg i pr¹du.

Klasa œrednia praktycznie
w tym kraju nie istnieje. Jest
pewien procent bogaczy, resz-
ta to biedota. Dlatego ludzie pró-
buj¹ ró¿nych sposobów w po-
szukiwaniu lepszych warun-

ków ¿ycia. Organizuj¹ nielegalne wy-
jazdy drog¹ morsk¹ i l¹dow¹. Ponie-
wa¿ kontrola celna jest ma³o skutecz-
na, emigrowanie czêsto koñczy siê
powodzeniem. Sprzyja temu korup-
cja celników, policjantów, sêdziów.
Pod tym wzglêdem Kamerun znaj-
duje siê w niechlubnej œwiatowej
czo³ówce.

Kamerun jest przyrodnicz¹ mi-
niatur¹ Afryki. Jest d¿ungla tropikal-
na, sawanna, pó³pustynia, s¹ lasy
wulkaniczne. Ciekawa flora i fauna.
Ustanowiono kilka du¿ych parków
narodowych, lecz nie stworzono
bazy turystycznej, która dawa³aby
dochody z tych bogactw. Nieliczni
turyœci niemi³osiernie „obdzierani ze
skóry” przez tubylców, ju¿ tam nie
wracaj¹.

Ze strony miejscowej ludnoœci
mo¿na siê spodziewaæ ró¿nych za-
chowañ. Kiedy pracowa³em jeszcze
w Zairze, grabie¿e by³y na porz¹dku
dziennym. Pewnej nocy w³ama³a siê
do mnie grupa ¿o³nierzy i przysta-
wiaj¹c pistolet do g³owy, za¿¹da³a
wydania wszystkiego co posiadam.
Zostawili mnie w ubraniu, które mia-
³em na sobie. Wœród rabusiów byli
tak¿e katolicy, których widywa³em
w koœciele. Nazajutrz przyszli inni
podzieliæ siê tym co posiadali: mi-
seczk¹ manioku.

Prezent dla seniorów
Podczas spotkania ks. Stanis³aw

Wawro wyœwietli³ film, przedstawia-
j¹cy rytua³ objêcia przez niego pro-
bostwa w Jaunde. Odbywa³o siê to
z udzia³em w³adz koœcielnych i pañ-
stwowych. By³y œpiewy i tañce, uro-
czyste przywdziewanie szat liturgicz-
nych. Nowo mianowany proboszcz,
a tak¿e wikariusz generalny, reprezen-
tuj¹cy biskupa, zostali obdarowani,
m.in. ¿ywymi zwierzêtami, wœród któ-
rych prym wiod³a piêkna koza.

Ks. Stanis³aw czuje siê cz³o-
wiekiem szczêœliwym i spe³nio-
nym. Odwiedzaj¹c Klub Seniora
podarowa³ jego cz³onkom orygi-
nalny prezent - afrykañski obraz
przedstawiaj¹cy kwiaty malowa-
ne piaskiem.

Krystyna BlamekKrystyna BlamekKrystyna BlamekKrystyna BlamekKrystyna Blamek

Skorzystaj z amnestii, ureguluj zaleg³e zo-
bowi¹zania wobec bibliotek Oœrodka Kultury.
Masz na to dwa miesi¹ce.

Nie chcemy, aby sprawy uporczywych
d³u¿ników przetrzymuj¹cych ksi¹¿ki musia³y,
jak w wielu ju¿ bibliotekach trafiæ do firmy win-
dykacyjnej. Dzia³amy w interesie w³asnych zbio-
rów, a tak¿e czytelników, którzy bezskutecznie
czekaj¹ na ksi¹¿ki przetrzymywane przez innych.

Ksi¹¿ki w bibliotece s¹ wspólnym dobrem i nie
wolno ich przetrzymywaæ. Je¿eli ktoœ nie oddaje
po¿yczonych ksi¹¿ek, uniemo¿liwia korzystanie
z nich drugim osobom.

Brzeszczañskie biblioteki we wrzeœniu i paŸ-
dzierniku czekaj¹ na ksi¹¿ki.

Nie przegap szansy!
Sposób na d³u¿nikówKomisja Zak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ”

KWK Brzeszcze w kolejn¹ ju¿, bo 29. rocznicê
porozumieñ sierpniowych i powstania „Soli-
darnoœci” równie¿ w KWK „Brzeszcze”, zor-
ganizowa³a festyn górniczy.

22 sierpnia wszyscy uczestnicy bawili siê
nieodp³atnie na obiektach sportowych KS „Gór-
nik” Brzeszcze. Gry i zabawy dla dzieci, fina³
sztafety górniczej oraz wystêpy brzeszczañskich
grup muzycznych to tylko niektóre z atrakcji
przygotowanych przez organizatorów. GwoŸ-
dziem programu, jak co roku, by³a loteria fanto-
wa. T³umnie przybyli na imprezê mieszkañcy,
mimo padaj¹cego deszczu, czekali na jej fina³.
A by³o na co czekaæ, bo nagrod¹ g³ówn¹ by³ sku-
ter. Odjecha³ nim z pikniku Józef Kubik, emery-
towany górnik KWK Brzeszcze. Dochód z lo-
sów loteryjnych zasili³ kasê Fundacji Pomocy

Skuterem odjecha³ z festynu
Spo³ecznej w Brzeszczach i Stowarzyszenia Ochro-
ny Zdrowia Pracowników KWK Brzeszcze.

Gwiazd¹ wieczoru by³ Szymon Wydra z ze-
spo³em „Carpe Diem”. Jego wystêp zakoñczy³
pokaz sztucznych ogni.

Zespó³ The Freshmaker

EPEPEPEPEP

dsdsdsdsds
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Nasze tematy

Rock Reggae Festival

Oœrodek Kultury dziêkuje za wsparcie
wszystkim sponsorom, przyjacio³om,

wolontariuszom, ludziom dobrej woli, którzy
pracowali przy organizacji jubileuszowej edycji

Rock Reggae Festivalu.

fot. Mariola Bartel, £ukasz Bialik, Jacek Bieleninfot. Mariola Bartel, £ukasz Bialik, Jacek Bieleninfot. Mariola Bartel, £ukasz Bialik, Jacek Bieleninfot. Mariola Bartel, £ukasz Bialik, Jacek Bieleninfot. Mariola Bartel, £ukasz Bialik, Jacek Bielenin

Mariola BartelMariola BartelMariola BartelMariola BartelMariola Bartel

Na pi¹tkowy przegl¹d zespo³ów muzycznych RRF Support Brzesz-
cze 2009 przyjecha³y grupy z Bielska-Bia³ej, Pisarzowic, Pogwizdowa,
Osieka, Polanki Wielkiej, Oœwiêcimia i miejscowe. Konkurs wygra³ zespó³
6 Trainers z Pogwizdowa i to on w nagrodê wyst¹pi³ na ma³ej scenie
nastêpnego dnia. Rok temu zwyciêzc¹ tego konkursu zosta³ zespó³ Panna
Marzena i Bizony ze Skidzinia. Podczas jubileuszowej edycji równie¿ cieszy³
siê ogromnym powodzeniem.

Tegoroczny Rock Reggae Festival obfitowa³ w liczne koncerty oraz
ciekawe wydarzenia artystyczne. Przybyli mi³oœnicy muzyki nie mogli na-
rzekaæ na brak doznañ. Kilkanaœcie zespo³ów, trzy sceny, stanowisko stowa-
rzyszenia Kurnik, wyk³ady poruszaj¹ce problematykê praw cz³owieka, sto-
iska wegetariañskie oraz Festiwal Sztuk Wizualnych.

- Jesteœmy zadowoleni. Wszystkie trzy sceny cieszy³y siê popularno-
œci¹. Po prostu uda³o siê - powiedzia³ po imprezie Piotr Œwi¹der-Kruszyñ-
ski, jeden z organizatorów.

Wszystko po raz kolejny pokaza³o, ¿e w górniczym mieœcie mo¿na zor-
ganizowaæ porz¹dny festiwal, który promuje miasto.

(ci¹g dalszy ze str. 1)

Zima

Publicznoœæ

Indios Bravos

Strachy na Lachy

Jedyny Sensowny Wybór

Lao Che
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Nasze tematy

The Nuts

Panna Marzena i Bizony

Indios Bravos

6 Trainers

Plebania

Publicznoœæ

Lao Che

Jury Support RRF (od lewej) : £ukasz Widuch, Dominik Hulbój, Tomasz
K³aptocz, Dziki, Jacek Bielenin
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Repertuar

Samorz¹d Osiedlowy nr 6 zorganizowa³
wakacyjny Piknik Rodzinny. Organizatorzy
oprócz licznych atrakcji przygotowali równie¿
loteriê. Zebrane w ten sposób pieni¹dze prze-
znacz¹ na zakup paczek miko³ajkowych dla
dzieci.

W sierpniu na os. Paderewskiego odby³ siê
piknik dla mieszkañców. Tego dnia na najm³od-
szych czeka³o wiele niespodzianek. Mogli poba-
wiæ siê w miasteczku komunikacyjnym, przygo-
towanym przez funkcjonariuszy
Stra¿y Miejskiej. Oprócz tego
dzieci do dyspozycji mia³y dmu-
chan¹ zje¿d¿alniê oraz trampoli-
nê. Tak¿e wojsko przygotowa³o
pokaz sprzêtu - dzia³ka przeciw-
lotniczego.

Wszystkim obecnym czas
umila³y wystêpy artystyczne. Na
pocz¹tku zagra³a orkiestra dêta
KWK Brzeszcze, a nastêpnie za-
œpiewa³y Iskierki z Oœrodka Kul-
tury w Brzeszczach. Po tych
wszystkich doznaniach przyszed³
czas na taniec. Do muzyki ser-
wowanej przez zespó³ Live z Ja-
wiszowic uczestnicy pikniku ba-
wili siê do póŸnych godzin.

Samorz¹d Osiedlowy nr 1 i Oœrodek Kultury
w Brzeszczach zaprasza 3 paŸdziernika do Par-
ku Miejskiego przy ul. Dworcowej na Œwiêto
Latawca. Rozpoczêcie imprezy o godz. 14.00.

W programie m.in. konkurs na naj³adniej-
szy latawiec.

Szczegó³y na plakatach.

Klub „Babskie fanaberie” dzia³aj¹cy ju¿ dwa
lata przy Bibliotece Publicznej w Brzeszczach
zaprasza na kolejny sezon spotkañ z robótka-
mi rêcznymi. Szyde³kowanie, haft, frywolitki,
patchwork, wyplatanie koszyków to pasje,
które po³¹czy³y pokolenia. Przy okazji spo-
tkañ odnajdujemy zagubione wzory i przypo-
minamy zapomniane techniki.

Jeœli nie potrafisz robiæ NIC - przyjdŸ do
nas - nauczymy ciê robiæ COŒ z NICZEGO

Terminy spotkañ mo¿na znaleŸæ na plaka-
cie w Bibliotece w Brzeszczach (Stra¿nica).

BórBórBórBórBór
01–30.09 Wystawa - „Poeci Powstania Warszawskiego”
01–30.09 Wystawa - „Zielone wakacje 2009”.
28.09 Spotkanie z książką w bibliotece DL.
07.10 Spotkanie kobiet - pokaz kulinarny - prowa-

dzi instruktor z Małopolskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego -15.00.

Klub Emerytów i Seniorów zaprasza na wycieczki:
- do Rycerki Dolnej - 05.09.2009
- do Warszawy - 26 - 27.09.2009

ZasoleZasoleZasoleZasoleZasole
10.09 Zajęcia sportowe na boiskach oraz pieczone

kiełbaski.
11.09 Zajęcia świetlicowe.
18.09 Konkursy zręcznościowe oraz prażonki.
25.09 Zajęcia ceramiczne.
We wtorki i czwartki zapraszamy panie na aerobik.

os. Szymanowskiegoos. Szymanowskiegoos. Szymanowskiegoos. Szymanowskiegoos. Szymanowskiego
02.09  Wspomnienia z wakacji - konkurs plastyczny

(16.00).
07.09 Gry i zabawy świetlicowe (16.00).
09.09 Bibułowe wyklejanki - zajęcia plastyczne (16.00).
16.09 Latawce na szkle malowane (16.00).
18.09 „Babie lato” wyjazd do gospodarstwa ogrodni-

czego w Pisarzowicach - szczegóły i zapisy w świetlicy
21.09 Warsztaty tworzenia biżuterii - szczegóły na

plakatach i w świetlicy (17.00).
23.09 „Papierowa wiklina” - zajęcia plastyczne (16.00).
25.09 „Święto ziemniaka”- piknik w Skidziniu (16.00).
Klub Seniora zaprasza w środy od 14.00 do 16.00

01-03.09.2009
godz. 18.00 COCO CHANEL
godz. 20.00 KAŻDY CHCE BYĆ WŁOCHEM
04-06.09.2009
godz. 18.00 ZAŁOGA G (USA, b.o)
godz. 20.00 MIŁOŚĆ NA WYBIEGU (Polska, 15)
07.09.2009 nieczynne
08-10.09.2009
godz. 18.00 ZAŁOGA G (USA, b.o)
godz. 20.00 MIŁOŚĆ NA WYBIEGU
11-13.09.2009
godz. 18.00 ZAŁOGA G
godz. 20.00 KAC VEGAS (USA, 15)
14.09.2009 nieczynne
15-17.09.2009
godz. 18.00 ZAŁOGA G
godz. 20.00 KAC VEGAS
18-20.09.2009
godz. 18.00 PRAWDZIWA HISTORIA KOTA
W BUTACH (Francja, b.o)
godz. 20.00 OPERACJA „DUNAJ” (Polska, 15)
21.09.2009 nieczynne
22-24.09.2009
godz. 18.00 PRAWDZIWA HISTORIA KOTA
W BUTACH
godz. 20.00 OPERACJA „DUNAJ”
25-27.09.2009
godz. 17.30 JANOSIK. PRAWDZIWA HISTORIA
(Polska, 15)
godz. 20.00 JANOSIK. PRAWDZIWA HISTORIA
28.09.2009 nieczynne
29.09-01.10.2009
godz. 17.30 JANOSIK. PRAWDZIWA HISTORIA
godz. 20.00 JANOSIK. PRAWDZIWA HISTORIA

Programy Domów Ludowych
i œwietlic OK

os. Paderewskiegoos. Paderewskiegoos. Paderewskiegoos. Paderewskiegoos. Paderewskiego
8.09 Ozdoby papierowe - warsztaty poprowadzi

Teresa Kowalczyk.
12.09  Wyjazd do Ogrodu Botanicznego w Zabrzu.
17.09  Zajęcia ceramiczne dla pań w OK Brzeszcze

- instruktor Agnieszka Ziółkowska.
24.09  „Święto ziemniaka” - spotkanie integracyjne

pań z klubu „Babski Świat”.
W każdy poniedziałek i środę zapraszamy panie

na aerobik.
W każdy czwartek o godz. 18.00 spotyka się Koło

Emerytów i Rencistów.

SkidziñSkidziñSkidziñSkidziñSkidziñ
Komitet Organizacyjny i Rada Sołecka Skidzinia

zapraszają:
08.09 Siedem wieków Skidzinia - wykład dr Prze-

mysława Stanko (17.00).
13.09 Dożynki Gminne - otwarcie w budynku dwor-

skim wystawy poświęconej historii Skidzinia. Szczegóły
na plakatach.

18.09 „Babie lato w ogrodach” - wyjazd do gospodar-
stwa ogrodniczego w Pisarzowicach (15.00).

25.09 Dzieci i młodzież szkolną zapraszamy na
„Święto pieczonego ziemniaka”. Szczegóły na pla-
katach (16.00).

- W środy - próby zespołu Skidzinianie (18.00).

JawiszowiceJawiszowiceJawiszowiceJawiszowiceJawiszowice
12.09 Rodzinna wycieczka do ogrodu botanicz-

nego w Zabrzu.
21.09 Kolorowy bukiet - frottage - stemplowanie liść-

mi - zajęcia plastyczne dla przedszkolaków.
18.09 W jesiennym sadzie - malujemy farbami

witrażowymi.
29.09 Ziemniaczana olimpiada - udział dzieci ze

Szkoły Podstawowej w Jawiszowicach.
Piknik rodzinny

(mb)(mb)(mb)(mb)(mb)

Orkiestra dêta KWK Brzeszcze

- Spo³eczeñstwo potrzebuje takich imprez
jak tegoroczny Piknik Rodzinny - mówi Alek-
sander Zontek, przewodnicz¹cy Samorz¹du Osie-
dlowego nr 6. S³owa przewodnicz¹cego potwier-
dza liczba przyby³ych na imprezê osób, by³o ich
blisko 1000.

Samorz¹d Osiedlowy nr 6 dziêkuje spon-
sorom za udzielone wsparcie przy organizacji
imprezy.

„Nie tylko ksi¹¿ka”

Œwiêto latawca
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Kalendarium
przedsiêwziêæ
we wrzeœniu

SPRZĄTANIE ŚWIATA
8 września, godz. 11.00
Organizatorzy: Stowarzyszenie Ekologiczne BIOS i Ośrodek Kultury w Brzeszczach
Sprzątanie Świata wzdłuż doliny Wisły na terenie gmin: Brzeszcze i Miedźna. Finał

na terenie gminy Miedźna.

WAKACYJNE WSPOMNIENIA
8-17 września, hol dolny OK Brzeszcze
Wystawa prac dzieci, wykonanych podczas wakacyjnych projektów.

3x 9 DROGA OD ZNIEWOLENIA DO WOLNOŚCI
9 września, godz. 19.00, budynek łaźni obozowej (park miejski przy ul. Dworcowej)
„3x 9 Droga od zniewolenia do wolności” - spektakl poetycki w oparciu o twórczość

świadków wydarzeń. Wizualizacja artystyczna, świadkowie, wspomnienia.

DOŻYNKI GMINNE
13 września, godz.14.00, Skidziń
Szczegóły na plakatach

MŁODZIEŻOWA SCENA MUZYCZNA
18 września, godz.18.00 (park miejski przy ul. Dworcowej)
Klub Piwnica Free Culture zaprasza na: koncerty i happening w ramach Młodzieżo-

wej Sceny Muzycznej

GMINNY BIEG RODZINNY
19 września, teren obok Domu Ludowego w Brzeszczach-Borze
Program:
12.30 - otwarcie biura zawodów; 12.30-14.30 - warsztaty Nordic Walking; 13.00 -

biegi dzieci w różnych kategoriach wiekowych; 14.30 - bieg młodzieży do 16 lat - ok.
1 km; 15.00 - start biegu głównego - do wyboru dystanse: 3 km - uczestnicy od 16 lat
wzwyż, 3 km - marsz Nordic Walking, 10 km - uczestnicy od 16 lat wzwyż.
Pakiet upoważniający do udziału w biegu: 15 zł dorośli, 10 zł dzieci do 18 lat (nie dot.
Nordic Walking). W pakiecie: pamiątkowa koszulka, woda mineralna, ubezpieczenie
NW, kiełbaska z grilla. Dla najlepszych zawodników nagrody ufundowane przez organi-
zatorów i sponsorów. Do pobrania karta zgłoszeń - prosimy o przesłanie na hala.sporto-
wa@ok.brzeszcze.pl. Dla dzieci zamki dmuchane i zjeżdżalnia - płatne indywidualnie.

PODSUMOWANIE PROJEKTU TRASA PAMIĘCI
29-30 września, sala widowiskowa OK Brzeszcze
Otwarta  konferencja z udziałem gości z Francji, promocja książki „Jawischowitz

podobóz Auschwitz”. Szczegóły na plakatach.

ZAPOWIEDZI NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK:
INAUGURACJA UNIWERSYTETU KAŻDEGO WIEKU
5 października, godz.17.00, sala widowiskowa OK Brzeszcze
Wykład „Relacje rodzinne” wygłosi Zuzanna Celmer – psycholog, dyplomowana

psychoterapeutka, autorka książek, ekspert w programach radiowych i telewizyjnych.
Recital Anny Daczyńskiej w repertuarze Ewy Demarczyk.

O NOWE MIASTO NIE BÓJMY SIĘ  ZWARIOWAĆ
18 września - Happening brzeszczański skatepark; 26 września - wyjazd

do BWA we Wrocławiu; 22-29 września - warsztaty –  animacja poklatkowa.
Zapisy na wyjazdy i warsztaty w Dziale Merytorycznym i Piwnicy Free

Culture.

W parku miejskim, w odnowio-
nej muszli, odby³ siê pierwszy
koncert. Na scenie zagra³y m³o-
dzie¿owe zespo³y rockowe. M³odzi
ludzie w ten sposób uczcili Miê-
dzynarodowy Dzieñ M³odzie¿y.

Koncertowali w parku

(mb)(mb)(mb)(mb)(mb)

- Bardzo jest mi³o, gdy m³odzie¿
sama wychodzi z ró¿nymi inicjaty-
wami i pomys³ami. Jesteœmy od tego,
by im pomagaæ. Takie wystêpy w
muszli koncertowej powinny odby-
waæ siê czêœciej - mówi Piotr Œwi¹-
der-Kruszyñski.

Wrzesień - nabór i zapisy

Grupa rytmiczno-taneczna; instruktor Jacek Kremer; spotkanie organiza-
cyjne 7 września, godz. 16.30, sala widowiskowa OK.

Iskierki;  choreograf Alicja Zielińska-Złahoda, akompaniator Eugeniusz Pieczka;
spotkanie organizacyjne w każdą środę września od godz.16.00, sala widowi-
skowa. Zapraszamy dzieci od lat  5.

Ognisko muzyczne Metrum; nauka gry na instrumentach (fortepian, key-
board, gitary klasyczna elektryczna, basowa, saksofon, klarnet, flet poprzeczny,
akordeon, skrzypce, wokal); zapisy bez ograniczeń wiekowych w poniedziałki
od godz.19.30 i w piątki od godz.19.00 lub telefonicznie 606 335 683.

Pracownia ceramiczna; instruktor Agnieszka Ziółkowska; zajęcia w godzi-
nach popołudniowych (szczegóły na plakatach).

Warsztaty plastyczne dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjal-
nych; instruktor Danuta Kazimierczak; zapisy w dziale merytorycznym pok. 34;
spotkanie informacyjne 23 września, godz.17.00, pracownia ceramiczna.

Zajêcia w sekcjach
i ko³ach zainteresowañ OK

Koncert Kwartetu Okazjonalnego w odnowionej muszli

Œwiêto M³odzie¿y ustanowione
w 1999 r. przez Organizacjê Naro-
dów Zjednoczonych przypada 12
sierpnia. Jak do tej pory mieszkañcy
Brzeszcz mieli mo¿liwoœæ obchodze-
nia tego dnia w Piwnicy Free Culture
w Oœrodku Kultury. W tym roku jed-
nak postanowiono wyjœæ poza mury
OK i zorganizowaæ imprezê w par-
ku miejskim.

Koordynatorem by³ £ukasz £uka-
sik, 18-letni brzeszczanin. Z pomoc¹
przyszli bywalcy Piwnicy ze swo-
im instruktorem Piotrem Œwi¹der-
Kruszyñskim.

Podczas imprezy jako pierwsi na
scenie pojawili siê „piwniczanie”
tworz¹cy Kwartet Okazjonalny. Po-
tem zagrali Aranea i MirrorDead.
Gwiazd¹ wieczoru by³ Loudness of
Silenie z Oœwiêcimia.

W Œwiêcie M³odzie¿y uczestni-
czy³a tak¿e Grupa „Charytatywni”
dzia³aj¹ca przy brzeszczañskim Gim-
nazjum nr 2. Na zorganizowanym
przez nich stoisku mo¿na by³o nie
tylko postrzelaæ z ³uku, ale równie¿
datkami wspomóc leczenie dwóch
chorych ch³opców z terenu Brzeszcz.

KLUB PIWNICA ZAPRASZA: od poniedziałku do piątku (w godz. 16.00-
20.00) do działania, tworzenia projektów.

W roku szkolnym 2009 – 2010 planujemy: koncert połączony z happenin-
giem (18 września); ferie z klubem Piwnica; konkurs freestylowy – bitwa na
rymy; cykliczne zajęcia (kółko gitarowe, klub filmowy).
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Z dr. Przemys³awem Stanko, mediewist¹,
brzeszczaninem, rozmawia Barbara W¹sik.

Barbara W¹sik: £¹czenie pracy zawodo-
wej z pasj¹ dla  wielu osób pozostaje w sferze
marzeñ.  Panu to siê uda³o.

dr Przemys³aw Stanko: Tak, mam to szczê-
œcie, ¿e moje zainteresowanie histori¹, które za-
czê³o siê przed wieloma laty od lekcji, prowa-
dzonych przez œp. Jadwigê Michalik w Szkole
Podstawowej nr 1 im. Stanis³awa Staszica w Brzesz-
czach, kontynuowa³em na studiach, a obecnie
prowadz¹c prace badawcze.

Jest pan asystentem  w Katedrze Nauk
Pomocniczych Historii i Archiwistyki na
Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturo-
wego Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw³a
II w Krakowie. Czego dotycz¹ Pana badania
naukowe ?

Prowadzê   prace badawcze z obszaru histo-
rii Koœcio³a w œredniowieczu i w okresie wcze-
snonowo¿ytnym, historii archiwów, edytorstwa
Ÿróde³ œredniowiecznych, sfragistyki czyli na-
uki o pieczêciach, heraldyki, geografii historycz-
nej, dyplomatyki, kancelarii miast Polski przed-
rozbiorowej oraz  historii pogranicza œl¹sko -
ma³opolskiego w okresie œredniowiecza.

Najdawniejsze czasy.
Tak, jak ju¿ wspomnia³em od najm³odszych

lat interesowa³em siê lokaln¹ histori¹. Nurtowa-
³a mnie odpowiedŸ na pytanie, jak by³o dawniej,
co by³o wczeœniej na naszych terenach. Powoli
odkrywa³em tê najbli¿sz¹, bo XIX-, XVIII-
wieczn¹ historiê, a¿ w koñcu w czasie semina-
rium magisterskiego moi mistrzowie, szczegól-
nie prof. dr  hab. Krzysztof O¿óg, zaintereso-
wali mnie mediewistyk¹. Wówczas zrozumia-
³em, ¿e nie da siê poznaæ wspó³czesnych cza-
sów, zrozumieæ teraŸniejszoœci, bez poznania
œredniowiecza. Gdy¿ docieranie do najstarszych
Ÿróde³ pisanych oprócz literalnego odczytania
daje mo¿liwoœæ poznawania i analizowania
zwi¹zków  przyczynowo-skutkowych. Czêsto
jedna informacja rodzi  kilka nastêpnych. A im
bardziej odleg³e czasy, tym bardziej ka¿da infor-
macja, czasami niewyraziœcie zawarta w Ÿró-
d³ach, ubogaca nasz¹ wiedzê historyczn¹.

Poznawanie historii wymaga interdyscy-
plinarnej wiedzy.

Metodologia pracy badawczej najkrócej mó-
wi¹c to odszukanie, odczytanie i zinterpretowa-
nie materia³ów Ÿród³owych. Do literalnego od-
czytania  potrzebna jest znajomoœæ jêzyków
nowo¿ytnych oraz tych, jakie by³y u¿ywane
w dawnych czasach - w przypadku naszej gmi-
ny ³aciny, staroniemieckiego, staropolskiego, sta-
roczeskiego. Potem nastêpuje interpretacja tek-
stu Ÿród³owego i tu wymagana jest wiedza z dzie-
dziny m.in. socjologii, historii ustroju prawa,
nauk ekonomicznych, szeroko rozumianej geo-
grafii historycznej.

Pana badania prowadzone w Archiwum
Watykañskim  budz¹ zaciekawienie. Proszê
przybli¿yæ ich charakter.

Archiwa Watykañskie s¹ przede wszystkim
tajne. Nie wszystko jest w nich udostêpnione.
Niejawnoœæ pewnych dokumentów wynika z  za-
wartych w nich informacji m.in. kontaktów z dia-
b³em, magii, spraw obyczajowych, kryminalnych.
Moim zadaniem jest wyszukiwanie dokumentów,
informacji o stosunkach pañstwa polskiego ze
Stolic¹ Apostolsk¹ w czasach œredniowiecza. Tak-
¿e w tajnych zespo³ach archiwalnych. Badania te
prowadzê od piêciu lat na proœbê Fundacji Jana
Paw³a II.

Czy poprzez te badania wzbogaci³a siê
Pana wiedza o naszej lokalnej historii?

Jest to prawdziwe szukanie ig³y w stogu sia-
na. Przy tak rozlegle prowadzonej kwerendzie,
stosunkowo rzadko, niemniej jednak czasami na-
trafiê na materia³y wzbogacaj¹ce wiedzê na temat
mojej rodzinnej miejscowoœci. Nie ukrywam, ¿e
badacz oprócz du¿ej dociekliwoœci, cierpliwoœci,
samozaparcia, potrzebuje równie¿ przys³owio-
wego ³utu szczêœcia. Dopiero tygodnie, miesi¹ce,
czêsto lata pozwalaj¹ odkryæ „drogê” , po której
ka¿dy  - w tym tak¿e mieszkaniec gminy Brzesz-
cze  - mo¿e siê poruszaæ poznaj¹c przesz³oœæ.

Jest takie powiedzenie, ¿e im czêœciej cz³o-
wiek przebywa ko³o XIV-wiecznej wie¿y ob-
warowañ Watykanu tzw. Wie¿y Wiatrów, tym
lepiej wie, z której strony wieje wiatr historii.

Tak, ale aby go poczuæ,  trzeba du¿o czasu,
ogromnej pokory, cierpliwoœci. Mogê powiedzieæ,
¿e dopiero teraz po wielu miesi¹cach spêdzonych
w sercu Watykanu zaczynam odczuwaæ ów po-
wiew i czasami potrafiê przewidzieæ, z której stro-
ny ów wiatr przyjdzie.

Jak Pan godzi obowi¹zki wyk³adowcy Uni-
wersytetu Papieskiego Jana Paw³a II w Kra-
kowie z pracami badawczymi w Archiwum
Watykañskim?

Jest zawsze du¿a wola, chêæ i zgoda w³adz
uczelni, bardzo silnie zwi¹zanej z osob¹ S³ugi
Bo¿ego Jana Paw³a II i Jego Fundacj¹, na to, bym
kilkanaœcie tygodni w roku spêdza³ nad pozna-
waniem historii koœcio³a.

A rodzina,  ¿ona, dwójka synów?
¯ona jest bardzo wyrozumia³a i pozwala mi

realizowaæ moj¹ pasjê.

W czasie kwietniowego wyk³adu w siedzi-
bie Stowarzyszenia „Brzost” „Najstarsze
dzieje Brzeszcz w œwietle nowych Ÿróde³ ar-
chiwalnych” mocno wyeksponowa³ Pan postaæ
Miko³aja Myszkowskiego. Dlaczego jest on
tak wa¿ny dla Brzeszcz?

Moim zdaniem ten szlachcic zas³u¿y³ siê dla
króla, a przede wszystkim dla spo³ecznoœci
brzeszczañskiej poprzez prowadzone inwesty-
cje. Dziêki jego decyzjom - na marginesie dodam
czêsto podejmowanym bez zgody królewskiej -
pierwsi kolonizatorzy przetrwali trudny okres lat
60. i 70. XV wieku. Miko³aj Starszy Myszkow-
ski (zm. 1482 r.) rozpocz¹³  na Ziemi Oœwiêcim-
skiej swoj¹ karierê dworsk¹, urzêdnicz¹, co
póŸniej kontynuowali jego synowie, równie¿
zwi¹zani z Brzeszczami, jak chocia¿by Piotr
Myszkowski.

Jakie inne osoby z okresu staropolskiego
by³y zwi¹zane z obszarem obecnej gminy
Brzeszcze?

Myœlê, ¿e warto kilka s³ów powiedzieæ o Pio-
trze Skidziñskim, w³aœcicielu Skidzinia i innych
dóbr w Ziemi Oœwiêcimskiej i Ziemi Pszczyñ-
skiej, ¿yj¹cym na prze³omie XVI i XVII wieku.
Piszê o nim, a tak¿e o innych przedstawicielach
Rodziny Skidziñskich w publikacji pt. „Siedem
wieków Skidzinia”, która dopiero co ukaza³a siê
z okazji 650. rocznicy pierwszej wzmianki o Ski-
dziniu. Inn¹, niemniej wa¿n¹ osob¹, by³ ¿yj¹cy
w XV wieku Gotard, szlachcic, w³aœciciel Prze-
cieszyna. Sêdzia ziemski oœwiêcimski, który po-
dobnie, jak wspomniany ju¿ Miko³aj Myszkow-
ski, by³ rozjemc¹ licznych konfliktów na pograni-
czu  Królestwa Czeskiego i Królestwa Polskiego -
obecnie terytorialnie Œl¹ska i Ma³opolski.

Jawiszowice, najstarsza wieœ gminy Brzesz-
cze, równie¿ mia³y tak¹ postaæ.

Owszem, wspomniany ju¿ Piotr Myszkow-
ski, starosta oœwiêcimski, wojewoda ³êczycki,
w³aœciciel Jawiszowic i dzier¿awca Brzeszcz.
Przyczyni³ siê do uposa¿enia koœcio³a parafialne-
go w Jawiszowicach, jak równie¿ w innych miej-
scowoœciach w Ziemi Oœwiêcimskiej. Za³o¿y³ sta-
wy w Jawiszowicach. Przed œmierci¹ w 1504 r.
zapisa³ wiele legatów na instytucje koœcielne m.in.
szko³y parafialne, szpitale.

Miko³aj Starszy Myszkowski, Piotr Ski-
dziñski, Gotard, jak i Miko³aj Myszkowski
maj¹  ciekaw¹ biografiê.

I wszystkie te osoby zas³uguj¹ na wdziêczn¹
pamiêæ wspó³czesnych mieszkañców gminy
Brzeszcze.

WYWIAD

Nie da siê poznaæ
wspó³czesnych czasów,
zrozumieæ teraŸniej-
szoœci, bez poznania
œredniowiecza

Dr Przemys³aw Stanko
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Z pamiêtnika uczestniczki projektu „¯yj
wyobraŸni¹, a nie przesz³oœci¹ - cykl zajêæ ak-
tywizacyjnych dla kobiet.” Zrealizowanego
w Oœrodku Kultury w Brzeszczach ze œrodków
Unii Europejskiej w ramach europejskiego Fun-
duszu Spo³ecznego.

Grudzieñ 2008
Kolejny piêkny dzieñ tej zimy. Jestem ju¿ po

porannej kawie. Odwioz³am do przedszkola Aniê,
a teraz ze Stasiem trochê porysujemy. Zastanawiam
siê co bêdê robiæ, kiedy Stach te¿ pójdzie ju¿ do
przedszkola. Zawsze chcia³am pracowaæ w rekla-
mie. Piêkne kolorowe pisma, mo¿e telewizja, zdjê-
cia, no i wreszcie ktoœ czyta³by to co napiszê.

Styczeñ 2009.
By³am w naszym osiedlowym „samie”. Znala-

z³am jak¹œ ulotkê. Œmieszna jest. Pisz¹, ¿e jestem
poszukiwana. Coœ w tym jest, opis siê zgadza. Mam
30 lat, czyli mieszczê siê w wymaganym przedzia-
le, mieszkam w Brzeszczach... O! i nawet zajm¹ siê
dzieæmi, w trakcie zajêæ. Ale o co im chodzi? No
nie, ale pojechali, spotkanie w pi¹tek trzynastego
o 13.13. Piotrek idzie na nocn¹ zmianê to zostanie
z m³odymi.

13 lutego 2009 r.
Strasznie d³ugo trwa³o, ale mnie zaciekawili.

By³o chyba ponad 30 osób, a maj¹ wybraæ tylko
15. Niby mi nie zale¿y, ale fanie by by³o jakby
zadzwonili.

14 lutego 2009 r.
Uda³o siê „sprzedaæ” dzieci babci i idziemy

z Piotrkiem na walentynkow¹ kolacjê. Aha, i jesz-
cze jedna dobra wiadomoœæ - zakwalifikowa³am siê
do projektu!

28 lutego 2009 r.
Ale siê da³am wrobiæ. Padam. Ma³o, ¿e zajêcia

by³y codziennie przez 2 tygodnie to jeszcze wczo-
raj i dziœ po kilka godzin WenDo (sztuka asertywno-
œci dla kobiet). Chyba im asertywnie powiem
w poniedzia³ek, ¿e rezygnujê.

5 marca 2009 r.
Przetrwa³am. Nie mog³am siê wycofaæ, nie cho-

dzi ju¿ nawet o to, ¿e podpisa³am umowê, ale jak

Show must go on, czyli
SHOW to dopiero pocz¹tek !

spotka³am siê z dziewczynami to od razu humor mi
siê poprawi³. Zreszt¹ w marcu mamy bardzo luŸny
plan zajêæ. Dzisiaj by³o kolejne spotkanie z psy-
chologiem. Nigdy bym siê do psychologa nie wy-
bra³a, tu nie Ameryka, ¿e ka¿dy lata do swojego
psychoterapeuty, ale muszê przyznaæ, ¿e kilku cie-
kawych rzeczy siê o sobie dowiedzia³am.

10 kwietnia 2009 r.
Mamy bardzo d³uuugi weekend. Ca³e 5 dni wol-

nych od zajêæ. Jak dzieciaki pójd¹ spaæ to mo¿e
wreszcie uda mi siê skoñczyæ te korale dla Zuzy.

Fabiola Switalla – Korczyk –Fabiola Switalla – Korczyk –Fabiola Switalla – Korczyk –Fabiola Switalla – Korczyk –Fabiola Switalla – Korczyk –
koordynator projektu „¯yj wy-koordynator projektu „¯yj wy-koordynator projektu „¯yj wy-koordynator projektu „¯yj wy-koordynator projektu „¯yj wy-
obraŸni¹ a nie przesz³oœci¹...”obraŸni¹ a nie przesz³oœci¹...”obraŸni¹ a nie przesz³oœci¹...”obraŸni¹ a nie przesz³oœci¹...”obraŸni¹ a nie przesz³oœci¹...”

dzê na WF, a tu tyle godzin zajêæ fitness i jesz-
cze choreograficzne. Jak to bêdzie?

14 czerwca 2009 r.
Dzisiaj by³yœmy znów w Krakowie na poka-

zie mody zorganizowanym przez uczniów Kra-
kowskiej Szko³y Projektowania Ubioru. Bardzo
dziwaczna kolekcja. Nasza jest bardzo stonowana.
Wymyœli³yœmy has³o na zajêciach z marketingu:
„Ka¿da kobieta mo¿e byæ elegancka” . Spodoba³o
siê, bêdzie na plakatach.

28 czerwca 2009 r.
Sta³o siê, wybi³a godzina zero. Lecê siê czesaæ

i malowaæ.
(wieczór)
Powiem szczerze, nie by³o lekko, ale by³o war-

to. Sta³ siê jakiœ cud! Przesta³o padaæ tylko na tych
parê godzin, kiedy w parku odbywa³a siê impreza.
Myœla³am, ¿e trema mnie zje. Najgorsze by³o przej-
œcie z Oœrodka Kultury do Parku ju¿ w pe³nym
makija¿u i strojach. Wszyscy siê gapili. Ale ju¿ po
kilku krokach pomyœla³am sobie „A, patrzcie so-
bie! Widzicie najpiêkniejsze i najodwa¿niejsze ko-
biety w Brzeszczach”. Pokaz uda³ siê znakomicie.
Scena, dekoracje, t³um ludzi i b³ysk fleszy - mmmmm.
Mi³o jest byæ gwiazd¹.

13 lipca 2009 r.
No i skoñczy³o siê. W³aœnie wróci³am z ostat-

niego spotkania w ramach naszego projektu. Bar-
dzo mi smutno. Na pocieszenie zaplanowa³yœmy
ju¿ kolejne spotkanie.

26 sierpnia 2009 r.
Zaczê³am obmyœlaæ kolejny projekt (teraz ju¿

wiem, ¿e s³owo to nie jest tylko okreœleniem rysun-
ku budynku na kalce technicznej, ale oznacza te¿
opis planowanych dzia³añ). Teraz uczestnikami bêd¹
osoby, które chc¹ powalczyæ o piêkn¹ sylwetkê,
ale o tym w kolejnej notatce :)

Cytowany pamiêtnik nigdy nie powsta³, choæ
podobny mog³aby napisaæ ka¿da z 15 uczestni-
czek projektu. Je¿eli chc¹ Pañstwo zobaczyæ
opisane wydarzenia na w³asne oczy zaprasza-
my w dniach od 21 do 30 wrzeœnia,do odwiedze-
nia w holu dolnym Oœrodka Kultury wystawy, na
której prezentujemy zdjêcia z realizacji projektu.

Piknik, który tradycyjnie orga-
nizowano koñcem wakacji, w tym
roku odby³ siê ju¿ na wstêpie lata.
Widaæ spora czêœæ mieszkañców
gminy wtedy u¿ywa³a letniej kani-
ku³y, bo zebraæ cztery dru¿yny chêt-
ne do udzia³u w potyczkach rodzin-
nych nie by³o ³atwo. Ostatecznie na
starcie stawi³y siê rodziny: Cebra-
tów, ¯mudków, Bulów i rodzina
„skompletowana” dla potrzeb tur-
nieju, która przybra³a nazwê „Niwa
Oœwiêcim”.

Konkurencje sprawnoœciowo-
rekreacyjne przyprawia³y nie tylko
uczestników zabawy i publicznoœæ
o zawrót g³owy, ale i jury. Najwiêk-
sze emocje wywo³a³y test prawdo-
mównoœci w wykonaniu mê¿a, ta-
niec rodzinny z balonami oraz jazda
na czas w taczkach.

Piknik z nagrodami
Samorz¹d Osiedlowy nr 1 i Oœrodek Kultury 11 lipca zaprosili

mieszkañców na Piknik Rodzinny.

Startuj¹ce w turnieju rodziny obdarowano cennymi nagrodami EPEPEPEPEP

Najlepiej wypad³a rodzina
„Niwa Oœwiêcim” i to ona zebra³a
najatrakcyjniejsze nagrody. Dla po-
zosta³ych te¿ by³y cenne nagrody,
a oklaski dla wszystkich.

O nagrody zadba³ zarz¹d SO nr
1 pozyskuj¹c sponsorów. A byli
nimi: pose³ Beata Szyd³o, hurtow-
nia „Darymex” - Ryszard R¹cz-
ka&Dariusz Gruca, Mix-Bud” -
Krzysztof Walus&Dariusz P³onka,
ABC - Agata Tomulik, sklepy „De-
licje” - Dorota i Mariusz Pawlusia-
kowie, Lecznica dla zwierz¹t - Da-
mian Korczyk, El¿bieta Frankowska,
Komisariat Policji w Brzeszczach,
Stra¿ Miejska, Stowarzyszenie
Rozwoju Gospodarnoœci Finanso-
wej w Brzeszczach - Piotr Potyka.

Zobaczy³a moje, które zrobi³am na warsztatach
i upar³a siê, ¿e muszê jej zrobiæ podobne.

5 maja 2009 r.
Dzisiaj to by³ odlot! Mieliœmy drugie spo-

tkanie ze stylist¹. Na pierwszym dowiedzia³am
siê jakim jestem typem kolorystycznym, a dzi-
siaj do tego Panie powiedzia³y nam „jak siê nie
ubieraæ”. Trochê mi by³o przykro, kiedy skryty-
kowa³y moj¹ ulubion¹ kieckê w paski, ale mo¿e
maj¹ racjê. Mo¿e  mog³abym pokazaæ wiêcej nogi.
Piotrek siê z nim i zgadza.

20 maja 2009 r.
Fajnie by³o, ale teraz ju¿ nie ma ¿artów.

Uœwiadomi³am sobie, ¿e do SHOW pozosta³o
ju¿ tyko miesi¹c z haczykiem. Kreacje zapro-
jektowane, szyj¹ siê. Teraz zaczn¹ siê gor¹ce
przygotowania do pokazu. Tyle lat ju¿ nie cho-
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Pod koniec sierpnia Samorz¹d
Osiedlowy nr 2 zorganizowa³ na
placu zabaw na os. S³owackiego
imprezê dla dzieci „¯egnajcie wa-
kacje, witaj szko³o na weso³o”.

W turnieju pi³ki siatkowej, w któ-
rym wziê³o udzia³ piêæ 2-osobowych
dru¿yn, najlepiej wypadli £ukasz
i Robert Czul. Drugie miejsce zajêli
Janusz Krzysztof i Mateusz Apry-
as, a trzecie Klaudia Królewicz i Ad-
rianna Œwitak. Wszyscy uczestnicy
turnieju otrzymali pi³ki no¿ne i pa-
letki do badmintona.

Dla dzieci przygotowano rów-
nie¿ liczne zabawy oraz konkursy
z nagrodami i ³akociami. Tê czêœæ im-
prezy poprowadzi³y Gra¿yna Da-
szyñska i Bogumi³a Bednarz. Prze-
wodnicz¹cy SO nr 2 Wojciech Œwi-
tak podkreœla, ¿e gdyby nie sponso-
rzy, nie uda³oby siê obdarowaæ
wszystkich dzieci.

Brzeszczañska „Wis³a” nie od
dziœ organizuje imprezy tematycz-
ne, które przyci¹gaj¹ za ka¿dym
razem mi³oœników dobrego i am-
bitnego kina. W czasie wakacji
odby³ siê wieczór hiszpañski, pod-
czas którego oprócz filmów Almodó-
vara, mo¿na by³o pos³uchaæ muzyki
w wykonaniu zespo³u De Nuevo.

Plenerowe kino mia³o siê odbyæ ju¿
w czerwcu, w ramach Dni Brzeszcz.
Niestety pogoda nie dopisa³a i organi-
zatorzy zmuszeni byli przenieœæ im-
prezê. Postanowiono zaprosiæ miesz-
kañców do wspólnej zabawy na œwie-
¿ym powietrzu pod koniec lipca. Ten
termin okaza³ siê strza³em w dziesi¹t-
kê - zarówno tego dnia dopisa³a aura,
jak i brzeszczanie, którzy licznie przy-
byli przed Oœrodek Kultury.

Oœrodek Kultury w Brzesz-
czach w ramach programu „M³o-
dzie¿ w dzia³aniu” realizowa³ pro-
jekt „O nowe miasto - nie bójmy
siê zwariowaæ”.

G³ównym za³o¿eniem projektu
by³a integracja miejscowego œrodowi-
ska artystycznego i spo³ecznoœci lo-
kalnej. Pomys³odawcy chcieli zazna-
jomiæ mieszkañców gminy ze sztuk¹
wspó³czesn¹ i nowatorskimi forma-
mi dzia³añ artystycznych.

- Z punktu widzenia odbiorcy

sztuki w naszym mieœcie niewiele siê
dzieje, dlatego pragnêliœmy o¿ywiæ
miasto i zainfekowaæ je sztuk¹ - mówi
Danuta Kazimierczak, koordynator
projektu.

W czasie wakacji organizowano
warsztaty, których celem by³o przy-
bli¿enie wiedzy o sztuce wspó³cze-
snej oraz tego, co aktualnie w œwiecie
sztuki siê dzieje. Uczestnicy wspól-
nie tworzyli instalacje, które na czas
Festiwalu Sztuk Wizualnych pojawi-
³y siê w przestrzeni publicznej
Brzeszcz. Odby³ siê te¿ m.in. wy-
jazd do Galerii Sztuki Wspó³czesnej

O nowe miasto – nie bójmy siê
zwariowaæ w £odzi. Da³ on m³odym ludziom

szansê na poznanie czo³owych arty-
stów i form, za pomoc¹ których sztu-
ka siê dziœ wyra¿a.

- Poprzez projekt chcieliœmy
pokazaæ, ¿e sztuka nie musi byæ
czymœ zupe³nie oderwanym od rze-
czywistoœci, ¿e bardzo czêsto po-
s³uguje siê wspó³czesnymi mediami,
jak video czy Internet. Bardzo czê-
sto staje siê równie¿ komentarzem
spraw bezpoœrednio nas dotycz¹-
cych w ¿yciu codziennym - podkre-
œla Kazimierczak.

Wa¿nym tematem warsztato-
wych realizacji sta³o siê
miasto. W trakcie zajêæ
zastanawiano siê nad jego
przestrzeniami i znacze-
niem. Festiwalowe re-
alizacje sta³y siê ko-
munikatem artystycz-
nym uczestników, któ-
ry stworzy³ mo¿liwoœæ
wyra¿enia subiektyw-
nych opinii i odczuæ
o tym miejscu.

- W ramach Festi-
walu Sztuk Wizualnych

„O nowe miasto…” w przestrzeni
Brzeszcz pojawi³y siê projekcje vi-
deo, malarskie ingerencje w zastan¹
przestrzeñ, instalacje artystyczne,
wizualizacje, które uœwietni³y wy-
stêpy na scenie soundsystemowej.
Pojawi³y siê równie¿ dzia³ania per-
formatywne - wyjaœnia koordynator
projektu.

Uczestnicz¹cy w projekcie arty-
œci chc¹ w przysz³oœci organizowaæ
w Brzeszczach takie imprezy. Dziê-
ki nim bêd¹ mogli pokazaæ szerszej
grupie odbiorców swoj¹ sztukê.

mbmbmbmbmb

W klimacie Hiszpanii

Mariola BartelMariola BartelMariola BartelMariola BartelMariola Bartel

¯egnali wakacje

M³odzi mieszkañcy Brzeszcz bior¹cy udzia³ w wakacyjnej imprezie

Sponsorami imprezy byli: Stani-
s³aw Rydzoñ, pose³ na Sejm RP, prze-
wodnicz¹cy Stowarzyszenia „Poko-
lenia” Stanis³aw Wojnar, Zarz¹d
Gminy SLD, Agencja Komunalna
w Brzeszczach, Agencja Mieszkanio-
wa w Brzeszczach, „Rzemieœlnik” -
W³adys³awa Matyszkiewicz, sklep
komputerowy Krioni.pl - Pawe³ Bi-
saga, kwiaciarnia „Girlanda” - Lucy-
na Dobner, sklepy Modny Pan i Mod-
na Pani - Marta Bednarz, „Spo³em”
PSS „Górnik” w Brzeszczach, „Gru-
dex” - Ryszard Galoch, sklep dzie-
ciêcy Smyk - Beata Kulczyk, PHB.
„So³a” - Czes³aw Kramarczyk, MIX-
BUD Firma Remontowo-Budowla-
na Krzysztof Walus i Dariusz P³on-
ka, sklep Uni Collection, sklep
„Euro-Med” Brzeszcze - Agnieszka
Wie³owicz, Pub „Klinika” - Piotr
Zontek, SKOK „Piast” w Jawiszo-
wicach na os. Paderewskiego.

Zaproszenie przyj¹³ równie¿ ze-
spó³ De Nuevo z Bielska-Bia³ej, któ-
ry swoimi hiszpañskimi rytmami roz-
grzewa³ publicznoœæ. Grupa zagra³a

najwiêksze latynoamerykañskie mu-
zyczne hity. Oczywiœcie nie oby³o siê
bez bisu, brzeszczanie czuli bowiem
niedosyt gor¹cych brzmieñ.

- Sprawdza siê formu³a muzyki
³atwej, lekkiej i przyjemnej, poniewa¿

wówczas ka¿dy mo¿e zanuciæ i za-
œpiewaæ - t³umaczy Aneta W¹drzyk,
kierownik kina „Wis³a”.

Koncert urozmaici³ pokaz tanecz-
ny. Po zakoñczeniu wystêpu zespo³u
odby³y siê warsztaty tañca Flamenco.
W tych zajêciach ka¿dy móg³ wzi¹æ
udzia³, niezale¿nie od wieku czy p³ci.

Po czêœci artystycznej nast¹pi³a
d³ugo oczekiwana, przez fanów hisz-
pañskiego re¿ysera, chwila rozpoczê-
cia projekcji dwóch wzbudzaj¹cych
emocje filmów. Zaprezentowano filmy
„Porozmawiaj z ni¹” z 2002 r., a na-
stêpnie „Volver” z 2006 r. Kino Pedro
Almodóvara - wybitnego hiszpañskie-
go re¿ysera - jest ciep³e, subtelne, ale
i przerysowane. Twórczoœæ tego eu-
ropejskiego filmowca wzrusza i zaska-
kuje, dlatego pokaz plenerowy jego fil-
mów przyci¹gn¹³ tych, którzy inte-
resuj¹ siê i fascynuj¹ Almodóvarem.

Grupa De Nuevo swoimi rytmami rozgrza³a publicznoœæ

(mb)(mb)(mb)(mb)(mb)
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D³ugo oczekiwane przez wszyst-
kich, a szczególnie przez dzieci i m³o-
dzie¿ wakacje w³aœnie  minê³y. Te-
goroczne lato nie zawsze obdaro-
wywa³o nas ciep³ymi promieniami
s³onecznym, pomimo to dzieci, któ-
re skorzysta³y z oferty Oœrodka Kul-
tury nie mog³y narzekaæ na brak
atrakcji. Animatorzy przygotowali
dla m³odych mieszkañców gminy
Brzeszcze ciekaw¹ ofertê, w której
ka¿dy móg³ znaleŸæ coœ dla siebie.

Wakacyjna Sztafeta Kulturalna
pod has³em „Malowaæ sztukê, lepiæ
sztukê, uk³adaæ sztukê... byæ arty-
st¹!”odby³a siê w lipcu. Zorganizo-
wano warsztaty dla dzieci, które lubi¹

Wakacyjna oferta bibliotek
Oœrodka Kultury w Brzeszczach
spotka³a siê z ¿ywym zaintereso-
waniem dzieci.

W Bibliotece G³ównej maluchy
podczas zajêæ „Co w trawie piszczy”
pozna³y zwyczaje stworzeñ
¿yj¹cych na naszych ³¹kach,
w stawach i rzekach. Drugie
spotkanie „W brzêcz¹cym
królestwie” poœwiêcone by³o
w ca³oœci pszczo³om. Dzieci
mog³y pow¹chaæ i dotkn¹æ
produktów pszczelich, po-
próbowaæ prawdziwego mio-
du, zobaczyæ narzêdzia, ja-
kimi pos³uguj¹ siê pszcze-
larze, a przede wszystkim
poznaæ historiê bartnictwa
oraz fascynuj¹ce pszczele
królestwo od wewn¹trz.
Spotkanie zakoñczy³o siê za-
jêciami plastycznymi. Prace dzieci
bêdzie mo¿na obejrzeæ na powaka-
cyjnej wrzeœniowej wystawie.

„Papierowe wakacje” w Stra¿ni-
cy. Z czego mo¿na zrobiæ koszyk?

W czasie wakacji instruktorzy
Domów Ludowych i œwietlic przy-
gotowali dla dzieci ciekaw¹ ofertê
spêdzenia czasu wolnego. Z takiej
formy wypoczynku skorzysta³o
sporo m³odych mieszkañców na-
szej gminy.

W placówkach terenowych
Oœrodka Kultury w Brzeszczach
odby³y siê wakacyjne zajêcia. W ka¿-
dej z nich mia³o miejsce coœ innego,
jednak ³¹czy³y je wycieczki. Anima-
torzy zabrali swoich podopiecznych
do DinoZatorlandu w Zatorze, La-
sku Cygañskiego w Bielsku-Bia³ej
czy do Klasztoru Franciszkanów
w Harmê¿ach.

Uczestnicy zajêæ w Zasolu od-
wiedzili równie¿ Brenn¹, gdzie na
warsztatach regionalnych uczyli siê
m³ócenia zbo¿a cepem i wypiekania
podp³omyków. Uczetnicy „Zielo-
nych Wakacji” w Domu Ludowym
w Brzeszczach Borze i ze œwietlicy
na os. Paderewskiego pojecha³y do
Chlebowej Chaty w Górkach Ma³ych.
Tam dowiedzia³y siê jak powstaje
chleb. Z kolei grupy z Wilczkowic,
Skidzinia i Brzeszcz wspólnie uczest-
niczy³y w Turnieju Rycerskim. Dzieci
ze œwietlicy na os. Szymanowskiego
wyjecha³y do gospodarstwa agrotu-
rystycznego, natomiast m³odzi ludzie
z Jawiszowic rywalizowali w roz-
grywkach sportowych zatytu³owa-
nych „Weso³o, zdrowo i sportowo”.

Wakacyjne warsztaty przepro-
wadzone w placówkach terenowych
sprawi³y dzieciom wiele radoœci i da³y
szansê na zwiedzenie ciekawych
miejsc. Uczestnicy tegorocznych za-
jêæ z pewnoœci¹ bêd¹ mi³o wspomi-
naæ czas, który spêdzili z kolegami
i kole¿ankami bawi¹c siê, a zarazem
ucz¹c.

Z odpowiedzi¹ na to pytanie zmie-
rzy³y siê dzieci, które przychodzi-
³y na zajêcia Kasi Wyrobek. Okaza-
³o siê, ¿e ró¿ne rodzaje koszyków
zosta³y zrobione z gazet. Spod r¹k
dzieci wysz³y te¿ kolczyki, ozdo-
by na choinki i miecze.

„Dragonaria, czyli smocze waka-
cje” to has³o spotkañ w Bibliotece
w Zasolu. Dziœ prawdziwych smo-
ków ju¿ nie ma…ale czy na pewno?
Sympatycy smoków spotkali siê
z bajkowymi potworami, obejrzeli

równie¿ prezentacjê multimedialn¹
poœwiêcon¹ smokom z ró¿nych za-
k¹tków œwiata. Dzieci wykaza³y siê
spor¹ fantazj¹ i inwencj¹ twórcz¹
w tworzeniu ksiêgi smoków.

„Pirackie wakacje” to tytu³ spo-
tkañ, na które zaprosi³a
dzieci Biblioteka w Jawi-
szowiach. Ka¿dy uczest-
nik przygotowa³ dla siebie
pe³ne wyposa¿enie pirac-
kie: czapkê, przepaskê na
oczy, z³oty kolczyk, kor-
delas oraz w³asn¹ banderê.
Aby znaleŸæ skarb mali pi-
raci musieli wykazaæ siê re-
fleksem, wiedz¹ i umiejêt-
noœci¹ wspó³pracy miêdzy
sob¹. Nie oby³o siê bez
rzucania „kulami armatni-
mi” do celu, przechodze-
nia przez niebezpieczne

bagno czy przybijania swojej bande-
ry do masztu pirackiego statku. Po
ka¿dym zadaniu, piraci znajdowali
kawa³ki mapy, która zaprowadzi³a
ich do skarbu.

wszelkie dzia³ania plastyczne. W ra-
mach rozwijania swoich umiejêtno-
œci manualnych uczestnicy wyko-
nywali m.in. kompozycje prze-
strzenne zamkniête w drewnianych
ramkach, obrazki gliniane,
prace stworzone technik¹
decoupege’u.

- Dzieci zainspirowane
opowieœciami o owadach, po
zajêciach, które przygotowa-
³y panie z biblioteki OK, wy-
kona³y kolorowe, nietypo-
we robaczkowe prace oraz
obrazki z wykorzystaniem
py³ku pszczelego- mówi
Agata Kozak, instruktor  OK.
Uczestnicy wybrali siê te¿ na
wycieczkê do Chlebowej Chaty w Gór-
kach Ma³ych, po³o¿onej w beskidzkiej
dolinie rzeki Brennicy. Powsta³e prace

bêdzie mo¿na zoba-
czyæ na wystawie do
14 wrzeœnia.

Kolejne letnie za-
jêcia „Z teraŸniejszo-
œci w przesz³oœæ,
czyli poznajemy
nasz region” przy-
bli¿y³y dzieciom
zwyczaje i historiê
naszego terenu. Od-
by³y siê spotkanie
z zespo³em regional-
nym, zajêcia ze sztu-
ki ludowej i spacer
szlakiem architektury

drewnianej. Uczestnicy wybrali siê na
wycieczkê do Krakowa.

W minione wakacje zorganizowa-
no jubileuszow¹, dziesi¹t¹ ju¿  edy-
cjê programu ekologiczno-edukacyj-

nego „Kwitn¹ce Wakacje”. Zajêcia
mia³y na celu kszta³towanie posta-
wy przyjaznej œrodowisku, pozna-
nie lokalnych wartoœci przyrodni-
czo-kulturalnych, a przede wszyst-
kim dobr¹ zabawê. Warsztaty obfi-
towa³y w wycieczki m.in. do go-
spodarstwa agroturystycznego Ku-
cyk w Inwa³dzie, DinoZatorlandu w
Zatorze i Figloparku Bielsku-Bia³ej.

- W tegorocznych Kwitn¹cych
Wakacjach wziê³o udzia³ 22 dzieci.
Ka¿de na pami¹tkê jubileuszowej
edycji otrzyma³o pami¹tkow¹ ko-
szulkê - mówi Renata Kubajczyk,
instruktor OK.

Brzeszczañskie kino „Wis³a”
przygotowa³o wakacyjne zajêcia dla
m³odych sympatyków kina. Z takiej

Wakacyjne
przygody

(mb)(mb)(mb)(mb)(mb)Danuta SzawaraDanuta SzawaraDanuta SzawaraDanuta SzawaraDanuta Szawara

Inwazja smoków, piratów, papieru i owadów..

Mariola BartelMariola BartelMariola BartelMariola BartelMariola Bartel

Uczestnicy warsztatów „Z teraŸniejszoœci w przesz³oœæ…”
poznaj¹ tradycyjn¹ kulturê Jawiszowic

formy warsztatów skorzysta³y dzie-
ci, które ciekawi X muza. Podczas
zajêæ zapozna³y siê one z zasadami
powstawania filmu. Pocz¹wszy od
scenopisu, poprzez scenografiê,
dŸwiêk, zaplecze kinowe, po pro-
dukcjê filmu. Mi³oœnicy kina dowie-
dzieli siê, w jaki sposób dobraæ ob-
sadê, jak podk³adaæ dŸwiêk, jak
kino od „wewn¹trz” dzia³a i jak
stworzyæ kostiumy. Dzieci bior¹ce
udzia³ w zajêciach nie tylko siê uczy-
³y, ale równie¿ ogl¹da³y filmy. Przez
piêæ dni uczestnicy zobaczyli takie
produkcje, jak Noc w Muzeum, Za-
czarowana, Wall-e, Rodzina Robin-
sonów oraz Harry Potter i Ksi¹¿ê
Pó³krwi.

Wspomnienie
lata

Dzieci podczas pirackich wakacji

Podczas warsztatów filmowych dzieci uczy³y siê
pracy przed kamer¹
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92 m³odych mieszkañców naszej gminy
spêdza³o wakacyjny czas na zorganizowanej
przez Gminny Zarz¹d Edukacji pó³kolonii.
Poznawali bli¿sz¹ i dalsz¹ okolicê, doskonali-
li umiejêtnoœci p³ywackie i lingwistyczne,
i nawi¹zywali nowe przyjaŸni.

Pó³kolonia organizowana by³a
w dwóch terminach. Rodzice za
uczestnictwo swojej pociechy p³acili
75 z³, o pozosta³¹ czêœæ bud¿etu kolo-
nijnego zadba³a dyrektor GZE Bo¿e-
na Sobociñka. Z³o¿y³y siê na niego
œrodki finansowe Gminy Brzeszcze,
Urzêdu Marsza³kowskiego w Krako-
wie pozyskane przez GZE w ramach
projektu „W wodzie czujê siê jak ryba”
oraz pieni¹dze z tzw. funduszu kap-
slowego, którym dysponuje pe³no-
mocnik burmistrza ds. rozwi¹zywa-
nia problemów alkoholowych.

- Dzieñ zaczyna³ siê od zajêæ na
basenie - mówi Dorota D³ugosz, kie-
rownik I turnusu pó³kolonii. - Zajêcia
prowadzili trenerzy p³ywania Hanna
W³odarczyk i Dariusz Szromba. Jed-

 „Czujê siê ma³ym Europejczykiem” – przedszkolaki z ZSP nr 3
w Skidziniu przyst¹pi³y do Partnerskiego Projektu Comeniusa „Wszy-
scy ró¿ni -Wszyscy równi -Wszyscy Europejczykami”, finansowanego
przez Komisjê Europejsk¹ w ramach Programu „Uczenie siê przez
ca³e ¿ycie”.

Nauczyciele przedszkola bêd¹ wspó³pracowali z siedmioma Europej-
skimi przedszkolami, Bu³garii, Wêgier, Austrii, £otwy, Turcji, Szwecji oraz
Rumunii. Cel projektu ukierunkowany jest na wspólne problemy ca³ej
Europy, takie jak: integracja przedszkolaków z problemami spo³ecznymi,
ekonomicznymi; rozbudzanie szacunku dla innych szczególnie dla odmien-
noœci; zapobieganie przemocy wœród dzieci; rozwijanie spo³ecznych i oby-
watelskich postaw w wieku przedszkolnym i integracja œrodowiska ro-
dzinnego z przedszkolnym.

W ramach projektu przedszkolaki bêd¹ aktywnie zaanga¿owane w zajê-
cia artystyczne, bêd¹ tworzyæ prace i razem z rodzicami i nauczycielami
zbior¹ je w Banku Kreatywnych Pomys³ów. Nauczycielom partnerstwo
przyniesie kreatywne podejœcie do rozwoju spo³ecznych i obywatelskich
zdolnoœci przedszkolaków, mo¿liwoœæ wykorzystania nowych pedagogicz-
nych metod.

Wszystkie „produkty” wytworzone w czasie projektu, takie jak: strony
internetowe, pamiêtniki – blogi, wirtualne wystawy prac plastycznych,
Podrêcznik Pedagogiczny, p³yty DVD z przedstawieniami teatralnymi za-
prezentowane zostan¹ na obchodach Dnia Europy pod has³em „Jestem Eu-
ropejczykiem i czujê siê z tym dobrze”.

Udzia³ w projekcie pozwoli umocniæ europejsk¹ edukacjê przedszkoln¹
wykorzystuj¹c nowe przyjazne dzieciom narzêdzia dla rozwoju spo³ecz-
nych i obywatelskich kompetencji.

Na pó³kolonii

   „Ma³y Europejczyk…”

ne dzieci rozpoczyna³y naukê p³ywania od pod-
staw, inne doskonali³y swoje umiejêtnoœci p³ywac-
kie. Dla tych drugich trenerzy przeprowadzili za-
wody p³ywackie, 14 dzieci z pocz¹tkuj¹cej grupy
otrzyma³o odznakê „Ju¿ p³ywam”.

W przedszkolach: „Pod Kasztanami” i „S³o-
neczko” - miejscach organizacji pó³kolonii, na
uczestników codziennie czeka³ ciep³y posi³ek oraz
mnóstwo atrakcji, m.in. wakacyjna przygoda

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakW DinoZatorlandzie zachwyt dzieci wzbudza³y ruchome modele dinozaurów

z jêzykiem angielskim, podczas której nie zabra-
k³o rywalizacji o tytu³ mistrza jêzyka angielskie-
go czy zajêcia rekreacyjne w ogrodach przed-
szkolnych i w terenie. Koloniœci uczestniczyli
w marszu na orientacjê, a punktem docelowym
by³ Gminny Zarz¹d Edukacji. Innym razem do-
tarli do stra¿aków z OSP Brzeszcze. Tam sprzêt
gaœniczy pokaza³ im sam komendant Marek Wy-
robek. W Urzêdzie Gminy spotkali siê z bur-

mistrz Teres¹ Jankowsk¹ i wicebur-
mistrzem Arkadiuszem W³oszkiem.
Zastukali te¿ do niektórych wydzia-
³ów gminnych, zobaczyli miejsce,
w którym pary zawieraj¹ zwi¹zek
ma³¿eñski. Nie lada atrakcjami by³y
wycieczki do DinoZatorlandu w Za-
torze oraz Leœnego Parku Niespo-
dzianek w Ustroniu-Zawodziu,
miejsca, które jest azylem dla wie-
lu dzikich zwierz¹t.

Organizatorzy zadbali równie¿
o to, by dzieci mog³y pochwaliæ siê
zdolnoœciami artystycznymi i umiejêt-
noœciami sprawnoœciowymi. W tym
celu zorganizowali tematyczne za-
jêcia: Dzieñ Sportu i Mam Talent.
Popisom nie by³o koñca.

Remonty wakacyjne

 Iwona Ma³ecka Iwona Ma³ecka Iwona Ma³ecka Iwona Ma³ecka Iwona Ma³ecka Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

Podczas wakacji, choæ ucznio-
wie wypoczywali, ich szko³y nie
by³y zamkniête. Trwa³y tam wa-
kacyjne remonty.

W szko³ach podstawowych pro-
wadzono nastêpuj¹ce prace: w SP nr 1
w Brzeszczach wymieniono uszko-
dzone rury C.O. oraz przeprowadzo-
no remont instalacji wodnej. W SP
nr 2 w Brzeszczach zamontowano
nowe zawory przy grzejnikach, os³o-
ny na kaloryferach oraz  okna.

W  SP w Jawiszowicach wyre-
montowano stolarkê okienn¹. W SP
w Skidziniu pojawi³y siê nowe okna
i drzwi oraz wykonano pomieszcze-
nia dla woŸnej. Z kolei w SP w Prze-
cieszynie dokonano wymiany pod-
³óg oraz drzwi do budynku szko³y.

W SP w Zasolu zamontowano nowe
drzwi wewnêtrzne do budynku. Re-
monty te kosztowa³y w sumie
123 414 z³.

W Gimnazjum nr 1 w Brzesz-
czach dokonano obu-
dowy rur C.O. na dol-
nym korytarzu, wy-
mieniono okna w se-
kretariacie szko³y
oraz wyremontowano
prysznice przy sali
gimnastycznej. Kosz-
towa³o to 22 010 z³.

Z kolei w Przed-
szkolu nr 1 w Brzesz-
czach tu¿ po waka-
cjach pojawi³y siê
nowe termostaty na

kaloryferach.W Przedszkolu nr 2
w Brzeszczach zamontowano zawo-
ry termostatyczne, pomalowano
drzwi i œciany w sali zajêæ oraz do-
konano naprawy awarii wodno-ka-
nalizacyjnej. W Przedszkolu nr 4
w Jawiszowicach wycyklinowano
parkiet oraz pomalowano œciany.

W Przedszkolu w Przecieszynie
dokonano modernizacji urz¹dzeñ na
placu zabaw, w Przedszkolu w Za-
solu  wymieniono zawory na kalo-
ryferach. W Skidziniu wyremonto-
wano budynek przedszkola.

W przedszkolach remonty wakacyjne kosztowa³y
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•  Pilnie sprzedam, po atrakcyjnej cenie M-3 (46,6 m2) w Jawiszowicach
na os. Paderewskiego; tel. 606 956 131.

•  Język niemiecki - korepetycje, przygotowanie do matury, przygotowa-
nie 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.

•  Sprzedam mieszkanie (54 m2) w Brzeszczach; tel. 695 165 067.

•  Instalacje sanitarne, wodno-kanalizacyjne, c.o., odkurzacze centralne
i inne. „Termont” tel. 502 061 953, e-mail: termont@o2.pl.

Og³oszenia drobneOg³oszenia drobneOg³oszenia drobneOg³oszenia drobneOg³oszenia drobne
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Sport

1. Przetarg odbêdzie siê w dniu 07.10.2009 r.
o godz.15.00 w budynku OSP Zasole w Zasolu przy ul.
Kostka - Jagie³³y 4, zgodnie z Regulaminem  zatwier-
dzonym przez Zebranie Ogólne cz³onków Spó³ki Pa-
stwiskowej do Zagospodarowania Wspólnoty Grunto-
wej Wsi Zasole.

2. W przetargu mog¹ braæ udzia³ osoby fizyczne
i prawne, a warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest:
wp³acenie wadium do dnia 02.10.2009 r. w formie wp³aty
w wysokoœci 10 % wartoœci dzia³ki przelewem na konto
Spó³ki Pastwiskowej Bank Spó³dzielczy MiedŸna Od-
dzia³ Brzeszcze nr 89844610162002007604540001.
Wp³acenie wadium  upowa¿nia do wziêcia udzia³u

Na podstawie Uchwa³y nr 4, 5,6,7 z dnia 27.05.2009 r. Spó³ka Pastwiskowa do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Zasole og³asza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci po³o¿onych w Zasolu przy ulicy £êckiej .

OG£OSZENIE O PRZETARGU

w przetargu. Za dzieñ wp³acania wadium przyjmuje siê
dzieñ uznania rachunku z kwot¹ wp³aty. Wp³ata wy¿ej
okreœlonego wadium upowa¿nia do licytacji jednej dzia³-
ki. Mo¿liwoœæ licytacji wiêkszej liczby dzia³ek uzale¿-
niona jest od wp³aty iloœci wadium.

3. Wadium zwraca siê w terminie do piêciu dni od
dnia zamkniêcia przetargu, za wyj¹tkiem uczestnika,
który przetarg wygra³, a wp³acone wadium uczestnika,
który wygra³ przetarg, zaliczone zostanie na poczet
ceny  nabycia nieruchomoœci.

4. Je¿eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomo-
œci nie stawi siê bez usprawiedliwienia w miejscu i termi-
nie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie

zawarcia umowy sprzeda¿y, organizator przetargu mo¿e
odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acone wadium nie
podlega zwrotowi.

5. Koszty zwi¹zane z zawarciem aktu notarialnego
ponosi nabywca nieruchomoœci.

6. Informacje w przedmiotowej sprawie mo¿na
uzyskaæ: -  telefonicznie 663 246 013 od poniedzia³ku
do pi¹tku po godz.17.00

- osoba upowa¿niona do kontaktu - p. Danuta
¯urek.

- osobiœcie w dniu 26.09.2009 r. w godz. 8.00-
10.00 lub w dniach 28.09.2009 r. - 30.09.2009 r.
w godz.16.00-18.00 w so³tysówce.

Sierpieñ, to tradycyjnie pocz¹tek spotkañ
pi³karskich we wszystkich klasach rozgrywko-
wych w Polsce. W³aœnie w pierwszych dniach
drugiego miesi¹ca wakacji startuje zarówno
Ekstraklasa, jak i ni¿sze ligi, w których bior¹
udzia³ dru¿yny z naszego regionu. Na najwy¿-
szym szczeblu rozgrywek gra KS Górnik Brzesz-
cze, który wystêpuje w lidze okrêgowej - grupa
Wadowice. Pozosta³e trzy dru¿yny, LKS Ski-
dzin, LKS Jawiszowice i LKS Przecieszyn, graj¹
w klasie A - grupa Oœwiêcim.

Wadowicka okrêgówka rozpoczê³a swoje zma-
gania 8 sierpnia. Górnik Brzeszcze, który gra w tej
klasie rozgrywkowej po spadku z V ligi, zacz¹³ se-
zon od wyjazdu do Kleczy Dolnej. Tamtejsza Iskra
jest z pewnoœci¹ jednym z kandydatów do awansu.
Niestety wynik meczu potwierdzi³ te przypusz-
czenia, gdy¿ gospodarze ³atwo wygrali z Górni-

kiem 3-0. Drugi mecz sezonu, 15 sierpnia, by³ jed-
noczeœnie inauguracyjnym w Brzeszczach. Kibice,
którzy przybyli na stadion mogli ogl¹daæ spotkanie
z kolejnym faworytem ligi, Fablokiem Chrzanów.
Tym razem wynik by³ lepszy ni¿ na inauguracjê,
a mecz skoñczy³ siê wynikiem 1-1. 3. kolejka, to
równie¿ spotkanie z bardzo wymagaj¹cym prze-
ciwnikiem. Tym razem „górnicy” zmierzyli siê 22
sierpnia z Kalwariank¹ Kalwaria Zebrzydowska.
Niestety drugi wyjazd zakoñczy³ siê drug¹ pora¿k¹.
Kalwarianka okaza³a siê zdecydowanie lepsz¹ dru-
¿yn¹ i wygra³a 3-1. Jak widaæ sezon zapowiada siê
na doœæ trudny dla Górnika i patrz¹c na pocz¹tek
sezonu, mo¿e siê okazaæ, ¿e po spadku z V ligi, tym
razem czeka dru¿ynê walka o utrzymanie w lidze
okrêgowej. Po trzech kolejkach Górnik jest na 14.
miejscu w 16. zespo³owej lidze.

Oœwiêcimska klasa A rozegra³a pierwsz¹ kolej-
kê 9 sierpnia. By³a ona szczêœliwa dla LKS Jawi-
szowice, które wygra³ u siebie ze Stra¿akiem Raj-

sko 4-1, jak i dla LKS Skidziñ, który wygra³ a¿ 4-0
na wyjeŸdzie z LKS Gorzów. Jedynie LKS Prze-
cieszyn przegra³ minimalnie na wyjeŸdzie z Zabo-
rzank¹ Zaborze 0-1. W drugiej kolejce LKS-y gra³y
ze zmiennym szczêœciem. Ten z Jawiszowic prze-
gra³ w Polance Wielkiej z tamtejszym Strumieniem
0-3, ten z Przecieszyna zremisowa³ na w³asnym
boisku z LKS Bobrek 2-2. Jedynie LKS Skidziñ
pokaza³, ¿e ju¿ od pocz¹tku sezonu jest w bardzo
dobrej formie i pokona³ u siebie Or³a Witkowice 5-
0. W 3. kolejce rozegranej 23 sierpnia pauzowa³y
Jawiszowice. W klasie A gra 13 dru¿yn i zawsze
ktoœ musi odpoczywaæ. LKS Przecieszyn przegra³
u siebie z Solavi¹ Grojec 1-3, natomiast LKS Ski-
dziñ przegra³ z najwiêkszym faworytem do awan-
su, Zaborzank¹ Zaborze 0-1. Po trzech kolejkach
LKS Skidziñ zajmuje bardzo dobre drugie miejsce,
LKS Jawiszowice jest na miejscu dziesi¹tym, a LKS
Przecieszyn zajmuje ostatni¹ lokatê.

Sezon pi³karski czas zacz¹æ
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