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Rock Reggae Festival – brzeszczañskim asem!
27 i 28 sierpieñ - to dni, które pokaza-

³y wielki i twórczy potencja³ Brzeszcz. Dziœ
festiwal to ju¿ nie tylko dobra zabawa oko-
licznej m³odzie¿y. To wydarzenie, które
przyci¹ga rzesze fanów muzyki rock, punk
i reggae z ca³ej Polski. To tak¿e doskona³a
promocja gminy. Przygotowanie tego
najwiêkszego przedsiêwziêcia kulturalnego
w naszej gminie to od strony organizacyj-
nej kilkumiesiêczny, bardzo du¿y wk³ad
pracy. W³o¿ony trud sztabu ludzi jednak
owocuje. VI RRF w Brzeszczach to: 2 dni
festiwalowe, 3 sceny, 26 godzin muzyki na
¿ywo, 40 kapel, ok. 200 namiotów  i ok. 4
tys. uczestników.

¯ary i Kostrzyn nad Odr¹ zosta³y wypro-
mowane przez odbywaj¹cy siê w tych miej-
scach, bardzo dobrze znany Przystanek Wo-
odstock. Jarocin tak¿e kojarzymy dziêki
temu, ¿e miasto sta³o siê miejscem prezenta-
cji niezale¿nych grup muzycznych. Tego-
roczny przegl¹d muzyki rockowej odby³ siê
tam 16-18 lipca 2010 r. - œwiêtowano trzy-
dziestolecie. W Brzeszczach mamy za sob¹
szóst¹ edycjê, a ju¿ znaleŸliœmy siê na szla-
ku festiwali muzyki alternatywnej.Fani nie-
zale¿nej muzyki przyje¿d¿aj¹ na Reggae Dub
Festival w Bielawie, Ostróda Reggae Festi-
wal i w coraz wiêkszej liczbie do Brzeszcz
na Rock Reggae Festival.

Na taki sukces, trzeba jednak zapraco-
waæ. Intensywne dzia³ania wspieraj¹ce pro-
mocjê trwa³y od kilku miesiêcy. O festiwalu
mo¿na by³o dowiedzieæ siê z TV Kraków i TV
Katowice, promocjê wspar³a rozg³oœnia ra-
diowa Antyradio. O festiwalu pisano tak¿e
w „Przewodniku Festiwalowym” - dodatku
do Przekroju, w sieci sklepów House by³y
plakaty i ulotki, a w wybranych miastach,
mieszkañców informowa³y podœwietlane ci-
tyligty. Tegoroczny festiwal wsparty zosta³
przez Województwo Ma³opolskie w ramach
programu „Ma³opolska nasz region - nasza
szansa.” Nie zabrak³o wsparcia finansowe-
go Wydzia³u Promocji  Urzêdu Gminy
Brzeszcze.

Organizacyjnie i logistycznie by³o pro-
fesjonalnie. Bilety po raz pierwszy mo¿na
by³o kupiæ w ca³ej Polsce w punktach sprze-
da¿y TICKETPRO, które obejmowa³y sieci:
Empik, Media Markt, RUCH, wybrane agen-
cje turystyczne i biura podró¿y. Ponadto
przygotowano zaplecze dla artystów i me-

diów, sprzeda¿ koszulek festiwalowych i wy-
dawanie opasek identyfikacyjnych. Po raz
pierwszy zdecydowano siê na dwa dni festi-
walu, dlatego te¿ na terenie stadionu KS GÓR-
NIK powsta³o pole namiotowe. Zapewni³o ono
nocleg dla przyjezdnych, nie nara¿aj¹c ich na
dodatkowe wydatki. Na polu namiotowym zo-
sta³y umieszczone prysznice, toalety i konte-
nery na œmieci. W przygotowaniu i obs³udze
ca³ej imprezy brali udzia³ wolontariusze, g³ów-
nie z okolic, ale zg³osili siê tak¿e ludzie z Kra-
kowa, czy £odzi.

Kuba przyjecha³ z okolic Gór Œwiêtokrzy-
skich z grup¹ szeœciu znajomych. S¹ paczk¹
rówieœników, którzy je¿d¿¹ na imprezy takie-
go typu od lat. Skorzystali z oferty pola na-
miotowego. Wszyscy podkreœlali bardzo dobr¹
organizacjê, nawet na tle podobnych festiwa-
li. Zgodnie stwierdzili, ¿e brzeszczañska im-
preza, zapewnia bardzo dobr¹ ochronê, ¿e jest
porz¹dek i ¿e czuj¹ siê bezpiecznie. O tym
œwiadczy tak¿e brak jakiejkolwiek interwen-
cji w sprawach zak³óceñ porz¹dku.

Z zewn¹trz jednak mo¿e to wygl¹daæ trochê
inaczej, szczególnie wtedy, kiedy mieszkañcy
mieli okazjê ogl¹daæ m³odzie¿ po zabawach i tañ-
cach w b³ocie. Nierzadko jednak i nies³usznie ak-
centuje siê destrukcyjne tendencje muzyki alter-
natywnej. Najczêœciej s¹ to osoby, które o spe-
cyfice tej muzyki nic nie wiedz¹. Bo alternaty-
wa, to nie tylko muzyka. To przekonania wyro-
s³e z nonkonformistycznego myœlenia, a to z pew-
noœci¹ dobrze, ¿e m³odzie¿ myœli otwarcie i ma
swoje idea³y. Muzyka dla tych ludzi staje siê po
prostu szczerym wyrazem swojego myœlenia.
Idea³y jakie im przyœwiecaj¹, to równe prawa dla
wszystkich ludzi oraz d¹¿enie do równoœci eko-
nomicznych warunków ¿ycia, dostêpu do edu-
kacji i pracy dla wszystkich. Niektórzy manife-
stacjê wyra¿aj¹ tak¿e charakterystycznym ubio-
rem, z akcentami podkreœlaj¹cymi zerwanie ze
sterylnym i dopieszczonym stylem ¿ycia, ale to
tak¿e rodzi siê z tkwi¹cej w nich motywacji i si³y
do walki o prawa i godnoœæ cz³owieka.

21 sierpnia odby³ siê przegl¹d supportów.
Zwyciêzcy rozpoczynali drugi dzieñ festiwa-
lu. Jury wytypowa³o kapelê Baliama i Sound’s
Good, natomiast publicznoœci najbardziej przy-
pad³ do gustu wystêp Italian Scooters.

Przez dwa wieczory bawiono siê przed trze-
ma scenami. Rekordzistami, którzy zgromadzi-
li pod scen¹ najwiêksze t³umy by³o: Happysad,
GaGa/Zielone ̄ abki, Farben Lehre, Maleo Reg-
gae Rockers, KSU, Variete i Skangur.

W tym roku po raz pierwszy witaliœmy
zagranicznych goœci: Dot Vibes z W³och,
kapelê reggae&ska z Niemiec o nazwie Yel-
low Umbrella i Hornsman Coyote - nieza-
le¿nego solowego artysty z Serbii.

Pomiêdzy granymi kawa³kami, publicz-
noœæ niejednokrotnie mog³a us³yszeæ, o tym,
co jest tak wa¿ne dla wykonawców - udzie-
laj¹cych siê wibracjach, p³yn¹cych spod
sceny i „sprzê¿eniu zwrotnym.” O publicz-
noœci, która zje¿d¿a do Brzeszcz, wypowia-
da siê jeden z wokalistów - Dostaliœmy kopa
do naprawdê dobrego grania. Jako kapela
dajemy z siebie du¿o wysi³ku, ale w zamian
dostajemy jeszcze wiêcej si³y od ludzi, któ-
rzy tutaj potrafi¹ naprawdê bardzo dobrze
siê bawiæ. Mo¿na tutaj wyczuæ autentyczn¹
komunikacjê, a nawet jednoœæ, która siê wy-
twarza - dodaje.

Okreœlenie festiwal nie jest z pewnoœci¹
przesadzone. RRF to nie tylko kilkadziesi¹t
kapel muzycznych, to równie¿ prezentacja
sztuk wizualnych, jak np. wystêp Teatru
Ognia Eximus, czy artystyczna inicjatywa
Oœrodka Kultury w Brzeszczach, który pod-
pisa³ porozumienie wspó³pracy z Biurem
Wystaw Artystycznych z Bielska- Bia³ej.
W ramach wspó³pracy w pierwszy dzieñ fe-
stiwalowy powsta³o kolorowe graffiti przy
œwietlicy na ul. Szymanowskiego, przedsta-
wiaj¹ce trójkolorow¹ flagê i lwa, oznaczaj¹-
cego si³ê w walce o swoje idea³y. Te charak-
terystyczne symbole reggae namalowano
wraz z kopalnianymi szybami. Nazajutrz na
stadionie KS GÓRNIK mia³ miejsce happe-
ning interaktywny, na którym ka¿dy uczest-
nik móg³ spróbowaæ swojego talentu w wy-
konywaniu graffity. W ramach stoisk NGO,
mo¿na by³o zapoznaæ siê z dzia³alnoœci¹ po-
zarz¹dowych organizacji non-profit.

Rock Reggae Festival wpisa³ siê nie
tylko w kalendarium muzycznych wydarzeñ
w gminie, ale sta³ siê jedn¹ z jej wizytó-
wek. W internecie pojawi³y siê fora o brzesz-
czañskim wydarzeniu. Co rok przybywa
tysi¹ce ludzi z ca³ej Polski, a Brzeszcze
staj¹ siê co raz bardziej zauwa¿ane.

Wielki uk³on dla pomys³odawców RRF,
organizatorów, a tak¿e, sponsorów i wszyst-
kich organizacji, które wspieraj¹ rozwój
Brzeszcz dziêki tej inicjatywie!

(Zdjêcia z RRF na str. 18 i 19)

(K.A.)(K.A.)(K.A.)(K.A.)(K.A.)
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Felieton

(Nie) Jedyny
sensowny ogl¹d

Ostatnie miesi¹ce, w których z nadmiaru zajœæ i zadañ musia³em
„zawiesiæ” publikacjê moich felietonów na ³amach Odg³osów Brzeszcz
obfitowaly w wiele wydarzeñ, które zmieni³y nasz kraj i pewnie nas
samych. By³y to zdarzenia tragiczne i smutne, nie zabrak³o równie¿
tych absurdalnych. Trudno odnosiæ siê do tego wszystkiego szczegól-
nie, gdy napisano ju¿ o tym bardzo wiele s³ów. Mnie jednak przera¿a
tylko jeden fakt. Do chwili, w której nie znalaz³em siê na Krakowskim
Przedmieœciu pod Pa³acem Prezydenckim, nie do koñca rozumia³em
sprawy zwi¹zanej z obron¹ krzy¿a. Owszem, historiê znam z mediów,
ale jakoœ tak z braku czasu nie zag³êbia³em siê w ca³¹ sprawê. Dopóki
nie zobaczy³em masy s³u¿b zaanga¿owanych w pilnowanie samotnego
symbolu oraz ulicy ogrodzonej z dwóch stron p³otkami policyjnymi,
nie zdawa³em sobie sprawy z powagi sytuacji. Moim skromnym zda-
niem sytuacja jest niedopuszczalna. W œwieckim pañstwie prawa! Tylu
ludzi, za nasze pieni¹dze, zamiast zaj¹æ siê czymœ po¿ytecznym, zaj-
muje siê czymœ, co ju¿ dawno powinno byæ rozwi¹zane jednym ruchem
- przeniesieniem krzy¿a do Koœcio³a œw. Anny. Co wiêcej, gra politycz-
na tak wymownym symbolem, jest perfidna i przyczynia siê do jeszcze
wiêkszej dewaluacji samego symbolu. Ca³a ta sytuacja jest jak¿e cha-
rakterystyczna dla Polski. Nie wiem czy bierze siê ona z g³upoty ludz-
kiej, niezrozumienia podstaw, na których ufundowana jest religia ka-
tolicka oraz samo pañstwo, czy te¿ z innych przyczyn. Fakt faktem, jak
to mówi¹ niektórzy: „takie rzeczy to panie, tylko u nas.” Groza.

W ostatnim czasie w naszej gminie pojawiaj¹ siê tu i ówdzie g³osy
dotycz¹ce zasadnoœci inwestowania w kulturê, w szczególnoœci w ta-
kie przedsiêwziêcie jak festiwal muzyczny, w chwili, gdy gmina ma inne
problemy zwi¹zane z brakiem œrodków na inwestycje i ogólny rozwój
w perspektywie kilkudziesiêciu lat. Co do zasadnoœci inwestowania
w sam¹ kulturê przy takich, a nie innych warunkach ustrojowych nie
ma co wiele dyskutowaæ - bez wsparcia tego sektora mo¿e groziæ nam
zubo¿enie intelektualne spo³eczeñstwa i ogólny regres. Cz³owiek bez
kultury zbli¿a siê do stanu charakterystycznego bardziej dla zwierz¹t.
Kultura w sensie ogólnym, to coœ, co czyni z nas ludzi, napêdza do
rozwoju, jak i duchowego, tak i tego materialnego. Bez niej jesteœmy
œlepcami, b³¹dz¹cymi po omacku w œwiecie, nie potrafimy rozpoznaæ
elementarnych zasad rz¹dz¹cych ludzk¹ rzeczywistoœci¹. Co do zasad-
noœci inwestowania w festiwal mo¿na ju¿ dyskutowaæ. Mamy za sob¹
szóst¹ edycjê brzeszczañskiej imprezy. Pomimo fatalnych warunków

atmosferycznych zakoñczy³a siê sukcesem. Rzesza m³odych ludzi z ca-
³ej Polski przewinê³a siê w ostatni weekend sierpnia przez Brzeszcze.
Czy warto mieæ w mieœcie w³asny festiwal? Na to pytanie odpowiada
sobie wiele miast w Polsce. I zazwyczaj jest to odpowiedŸ pozytywna.
Tak, warto, gdy¿ jest to niesamowita promocja dla miasta, które staje
siê rozpoznawalne i doceniane, w ca³ym kraju wzrasta jego presti¿,
festiwal sprzyja jego rozwojowi, a przy odpowiednim podejœciu daje
lokalnej spo³ecznoœci mo¿liwoœæ wyci¹gniêcia korzyœci materialnych
z tego faktu. Jako ¿e jestem mi³oœnikiem muzyki, w szczególnoœci tej
niszowej, alternatywnej, staram siê bywaæ tu i ówdzie na wa¿niejszych
imprezach jej poœwiêconych. Od prawie samego pocz¹tku uczestniczê
w Off festiwalu, którego pomys³odawc¹ jest Artur Rojek z grupy My-
slowitz. Off od ma³ego, skromnego festiwaliku odbywaj¹cego siê w my-
s³owickim parku, przez kilka lat zmieni³ siê w jedn¹ z najwa¿niejszych
europejskich imprez muzycznych poœwiêconych alternatywie. Z powo-
dów niechêci  do festiwalu radnych mys³owickich, Rojek by³ zmuszony
przenieœæ imprezê w inne miejsce. Wiele miast w Polsce, w tym Wro-
c³aw i Katowice walczy³o o to, by przyj¹æ Rojkowy festiwal w swoje
progi. W ostatecznoœci zosta³ na Œl¹sku w Katowicach, z czego dumny
jest sam przewodnicz¹cy Parlamentu Europejskiego, który co roku po-
jawia siê na imprezie i promuje j¹ gdzie tylko mo¿e. To zaœwiadcza
o tym, ¿e mo¿na wiele pozytywnych korzyœci odnieœæ z posiadania roz-
poznawalnej marki kulturalnej, jak¹ staæ siê mo¿e festiwal. Nie zamie-
rzam porównywaæ naszego ma³ego festiwalu do potê¿nego Offa. Ale
warto zauwa¿yæ, ¿e Brzeszcze te¿ wyrobi³y sobie przez te lata swoj¹
markê. Rockreagge z roku na rok siê rozwija, nabiera coraz wiêkszego
wymiaru, a media same zauwa¿aj¹ jego istnienie, czego dowodem jest
znalezienie siê w gronie najwiêkszych letnich festiwali opisywanych
w przewodniku kulturalnym Przekroju. Tegoroczna promocja  objê³a
ca³y kraj, w efekcie czego o istnieniu Brzeszcz i imprezy dowiedzia³o
siê mnóstwo ludzi, a czêœæ z nich zdecydowa³a siê zawitaæ w nasze
goœcinne progi. Taki stan nale¿a³oby wykorzystaæ i dalej rozwijaæ ini-
cjatywê. Z korzyœci¹ dla nas wszystkich. Jestem przekonany, ¿e warto
inwestowaæ w kulturê.

Czy inwestowaæ w kulturê?

Piotr Œwi¹der - KruszyñskiPiotr Œwi¹der - KruszyñskiPiotr Œwi¹der - KruszyñskiPiotr Œwi¹der - KruszyñskiPiotr Œwi¹der - Kruszyñski
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Aktualnoœci

ARNIKA ul. S³owackiego 4
24.09 - 01.10
CENTRUM ul. Ofiar Oœwiêcimia 34
17.09 - 24.09
SIGMA ul. Pi³sudskiego 13a
03.09 - 10.09
01.10 - 08.10
SYNAPSA ul. £okietka 39
10.09 - 17.09

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

Dy¿ury aptek we wrzeœniuDy¿ury aptek we wrzeœniuDy¿ury aptek we wrzeœniuDy¿ury aptek we wrzeœniuDy¿ury aptek we wrzeœniu
9 lipca krwiodawcy podczas kolejnej

akcji oddali 13 l 950 ml krwi.

Na apel dzia³aj¹cego przy KWK „Brzesz-
cze” Klubu Honorowych Dawców Krwi od-
powiedzia³o 31 osób. To mniej ni¿ zwykle, wa-
kacyjny czas zrobi³ swoje. Doroœli, jak i ucznio-
wie, którzy te¿ licznie wspieraj¹ bank krwi,
u¿ywali letniej kaniku³y.

Na kolejne apele Zarz¹d Klubu HDK za-
prasza krwiodawców i sympatyków Klubu 10
wrzeœnia i 12 listopada, tradycyjnie do przy-
chodni przy ul. Nosala w Brzeszczach, w godz.
8.00-10.30.

Burmistrz Brzeszcz og³asza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzeda¿ ni¿ej opisanych
nieruchomoœci gruntowych niezabudowanych po³o¿onych w Brzeszczach przy ul. Siedliska.

Nieruchomoœci gruntowe nie s¹ obci¹¿one
prawem osób trzecich.

1. W obowi¹zuj¹cym miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego Gminy Brzesz-
cze nieruchomoœci gruntowe, bêd¹ce przedmio-
tem przetargu po³o¿one s¹:

- dzia³ki: pgr 1510/6 oraz pgr 1510/8 w ob-
szarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
zwartej lub wolnostoj¹cej, oznaczonym symbo-
lem B.118.M3.,

- dzia³ki: pgr 1510/9, pgr 1510/10, pgr 1510/
11 oraz pgr 1510/12 pasem szerokoœci oko³o 5 m
wzd³u¿ swej pó³nocnej granicy w obszarze us³u-
gowo - przemys³owym oznaczonym symbolem
B.107.UP pozosta³a czêœæ w obszarze zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej zwartej lub wol-
nostoj¹cej, oznaczonym symbolem B.118.M3.

Ponadto nieruchomoœci po³o¿one s¹ w tere-
nie górniczym „Brzeszcze IV”.

2. Przetargi zostan¹ przeprowadzone w dniu
30 wrzeœnia 2010 r. w godzinach ustalonych
w tabeli w kolumnie 7, w budynku Urzêdu Gmi-
ny w Brzeszczach, ul. Koœcielna 4, pokój 127.

3. Warunkiem przyst¹pienia do przetargu
jest wp³acenie wadium najpóŸniej do dnia
27 wrzeœnia 2010 r. przelewem na konto Urzê-
du Gminy w Brzeszczach: BS O/Brzeszcze
44 844610162002007523740005 (za wp³atê wa-
dium, uwa¿a siê wp³yw pieniêdzy na konto Urzê-
du Gminy w Brzeszczach), lub gotówk¹ w kasie
Urzêdu Gminy w Brzeszczach.

Uwaga!
W przypadku wp³aty wadium na wybrane

dzia³ki nale¿y podaæ ich numery.
Wp³acenie wadium w wysokoœci 23 529,00 z³

upowa¿nia do brania udzia³u we wszystkich prze-
targach ustnych nieograniczonych na sprzeda¿
nieruchomoœci wymienionych w tabeli w wier-
szach od 1 do 6.

Wniesione wadium zostanie zwrócone uczest-
nikom przetargu nie póŸniej ni¿ przed up³ywem
3 dni od dnia zamkniêcia lub odwo³ania przetar-
gu, za wyj¹tkiem uczestnika, który przetarg wy-
gra, a wp³acone przez niego wadium zostanie za-
liczone na poczet ceny nabycia nieruchomoœci.
Wylicytowana kwota musi zostaæ wp³acona przez
nabywcê przed zawarciem aktu notarialnego.

W przypadku uchylenia siê osoby, która wy-
gra przetarg od zawarcia umowy notarialnej wa-
dium przepada na rzecz Gminy Brzeszcze.

Wszystkie koszty zwi¹zane z przeniesieniem
prawa w³asnoœci nieruchomoœci ponosi nabyw-
ca. Nabycie nieruchomoœci przez cudzoziemców
wymaga zezwolenia wydanego przez Ministra
Spraw Wewnêtrznych w drodze decyzji admini-
stracyjnej za zgod¹ Ministra Obrony Narodowej.

Szczegó³owe informacje na temat przetargu,
regulaminu przeprowadzania przetargu oraz nie-
ruchomoœci bêd¹cej przedmiotem przetargu mo¿-
na uzyskaæ w Wydziale Mienia Komunalnego
Urzêdu Gminy w Brzeszczach ul. Koœcielna 4,
tel. 32 77 28 571, 32 77 28 570.

Gmina Brzeszcze zastrzega sobie prawo unie-
wa¿nienia przetargu bez podawania przyczyny.

Gdzie w czasie tañca wszystkie pary bawi¹
siê w jednym rogu sali? Oczywiœcie w remizie
brzeszczañskich stra¿aków. Taki i inne dow-
cipy kr¹¿y³y przez lata na terenie naszej gmi-
ny i gmin oœciennych. Jak siê okazuje nie by³y
pozbawione podstaw.

Wiosn¹ bie¿¹cego roku nast¹pi³ prze³om.
KWK „Brzeszcze-Silesia” uzyska³a pozwolenie
na przebudowê i remont budynku remizy przy
ul. Piastowskiej zmierzaj¹cy do usuniêcia skut-
ków eksploatacji górniczej. W trakcie marco-
wych spotkañ z przedstawicielami Gminy
Brzeszcze i OSP Brzeszcze przewidywano, ¿e
prace rozpoczn¹ siê w czwartym kwartale br.
i tu niespodzianka... remont ruszy³ pe³n¹ par¹
ju¿ w lipcu.

6 lipca ekipy remontowe dzia³aj¹ce na zle-
cenie KWK „Brzeszcze-Silesia” wkroczy³y do
budynku rozpoczynaj¹c demonta¿ pod³ogi w sali
tanecznej. Ogromna w tym zas³uga s³u¿b kopal-
ni kierowanych przez mgr in¿. Paw³a Formasa
i in¿. Krystynê Kózkê oraz sprawuj¹cego nad-
zór nad remontem Jerzego Drewniaka. Pe³ne za-
anga¿owanie wykaza³y równie¿ s³u¿by Urzêdu
Gminy w Brzeszczach kierowane osobiœcie przez
burmistrz Teresê Jankowsk¹.

Aktualnie trwaj¹ prace zwi¹zane z przebu-
dow¹ stolarki okiennej oraz poziomowaniem sali
tanecznej, co stanowi wstêp do robót zbrojenio-
wych i wykonania nowej pod³ogi sali oraz po-
ziomowania pomieszczeñ kuchni i zaplecza.

Warto w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e precy-
zyjnie okreœlono nachylenie sali, które w naro¿-
niku „od strony P. Kagañca” wynosi 56 cm!

Adam MaœlankaAdam MaœlankaAdam MaœlankaAdam MaœlankaAdam Maœlanka

Koniec krzywej saliInformacja

Pe³ny zakres robót obejmuje wykonanie no-
wej pod³ogi w sali tanecznej budynku (p³yta ¿el-
betowa), poziomowanie pozosta³ych pomiesz-
czeñ, przebudowê stolarki okiennej, wykonanie
nowej instalacji co, monta¿ sufitów podwieszo-
nych z  modernizacj¹ oœwietlenia, wykonanie we
wszystkich pomieszczeniach wyk³adzin pod³o-
gowych z p³ytek ceramicznych (na sali parkiet
dêbowy), malowanie wszystkich pomieszczeñ,
wykonanie elewacji budynku.

Prace maj¹ zostaæ zakoñczone w grudniu,
a wtedy przed stra¿akami nowy wysi³ek zwi¹-
zany z wymian¹ wyposa¿enia budynku. Najwa¿-
niejsze jednak jest to, ¿e prace trwaj¹ i wkrótce
bêdziemy mogli zaprosiæ wszystkich do wyre-
montowanego budynku.

Prace remontowe w remizie brzeszczañskich
stra¿aków potrwaj¹ do grudnia

Oddali krew

EPEPEPEPEP

* wylicytowana cena nieruchomoœci zostanie
powiêkszona o 22% VAT
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W naszej gminie, podobnie jak i w ca³ym
kraju trwa Powszechny Spis Rolny. Do go-
spodarstw trafili ju¿ rachmistrzowie w ra-
mach obchodu przedspisowego, który trwa³
do 23 sierpnia. Spis rozpocz¹³ siê 1 wrzeœnia,
a zakoñczy 31 paŸdziernika. W naszej gmi-
nie pracuje 3 rachmistrzów (dodatkowo jest
jeden rachmistrz rezerwowy). W ca³ym kra-
ju jest ich ponad 11 tysiêcy.

Obchód przedspisowy
Podczas obchodu przedspisowego u¿yt-

kownicy gospodarstw rolnych otrzymali list
prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego in-
formuj¹cy o zasadach, znaczeniu i zakresie te-
matycznym spisu oraz o bezwzglêdnym zacho-
waniu w tajemnicy wszystkich danych zebra-
nych podczas spisu. W ramach obchodu rolni-
cy otrzymali instrukcjê jak mog¹ dokonaæ sa-
mospisu przez internet. Samospis internetowy,
który rozpocz¹³ siê ju¿ pierwszego dnia spisu,
potrwa do 17 paŸdziernika. Osoby posiadaj¹ce
dostêp do internetu mog¹, po wprowadzeniu
loginu i has³a, uruchomiæ formularz elektronicz-
ny dla danego gospodarstwa z wype³nionymi
czêœciowo danymi.  Bêdzie mo¿na je zweryfi-
kowaæ, a ca³y formularz uzupe³niæ o brakuj¹ce
informacje. Formularz mo¿na wype³niaæ etapa-
mi, ale nie d³u¿ej ni¿ przez 14 dni od zalogo-
wania. Bêdzie on dostêpny na stronie
www.spis.gov.pl. Kolejn¹ metod¹ jest wywiad
telefoniczny, który realizowany jest od 8 wrze-
œnia do 31 paŸdziernika  przez ankieterów sta-
tystycznych przy wykorzystaniu specjalnej
aplikacji „call center”. Ankieter telefonuj¹c do
respondentów powinien, w celu uwiarygodnienia
swojej osoby, podaæ dane identyfikacyjne (imiê
i nazwisko, numer identyfikacyjny oraz urz¹d
statystyczny, do którego nale¿y). Wywiad  zo-

stanie przeprowadzony z respondentami, dla któ-
rych nie uda³o siê zebraæ informacji metodami
opisanymi wy¿ej. Ostatnia metod¹ zbierania da-
nych jest wywiad bezpoœredni.

Rachmistrzowie spisowi
Rachmistrz spisowy posiada imienny identy-

fikator ze zdjêciem, pieczêci¹ urzêdu statystycz-
nego oraz imienn¹ piecz¹tk¹ z podpisem dyrek-
tora urzêdu statystycznego, który wyda³ identy-
fikator. Dane rachmistrzów mo¿na potwierdziæ
w urzêdzie gminy. Rachmistrz w czasie obchodu
pos³uguje siê przenoœnym urz¹dzeniem elektro-
nicznym „hand-held”, wyposa¿onym w specjal-
nie oprogramowanie w postaci formularza elek-
tronicznego. Zebranych danych rachmistrz nie
mo¿e kopiowaæ, upubliczniaæ ani udostêpniaæ
innym osobom. Urz¹dzenie to jest odpowiednio
zabezpieczone i przeznaczone wy³¹cznie do u¿yt-
ku rachmistrza - ¿adna inna osoba nie mo¿e siê
nim pos³ugiwaæ. Dane wprowadzone do formu-
larza elektronicznego bêd¹ od razu szyfrowane
i przekazywane do zbiorczej bazy danych. - Na-
wet gdyby siê zdarzy³o, ¿e ktoœ wyrwie rachmi-
strzowi ten sprzêt z rêki, to i tak nie wejdzie w po-
siadanie zawartych w nim danych. System jest
tak opracowany, ¿e nie bêdzie takiej mo¿liwoœci
- zapewnia rzecznik GUS Wies³aw £agodziñski.
- Ponadto gospodarstwa bêd¹ lokalizowane przy
pomocy GPS. Kiedy rachmistrz dojdzie do dane-
go gospodarstwa, w naszej bazie zostanie ono za-
logowane i utrwali siê na schemacie mapy. Ka¿-
da z gmin otrzyma³a bezp³atnie dok³adne mapy
satelitarne - dodaje rzecznik £agodziñski.

O co i kogo pytaj¹?
Tegoroczny spis to pierwszy od czasu przy-

st¹pienia Polski do Unii Europejskiej. Spis jest
przeprowadzony obowi¹zkowo i jest w zbli¿onym
terminie i zakresie tematycznym we wszystkich
krajach cz³onkowskich UE. Jego wyniki bêd¹
odzwierciedleniem kondycji polskiego rolnictwa.
W³aœciciele gospodarstw musz¹ przedstawiæ

U stra¿aków na Borze koñcem lipca rozpocz¹³
siê remont. Zakoñczenie inwestycji planowane jest
na po³owê paŸdziernika.

3 sierpnia pomiêdzy Gmin¹ Brzeszcze a Wo-
jewództwem Ma³opolskim zosta³a podpisana
umowa o dofinansowaniu realizacji inwestycji pn.
„Wykonanie remontu pomieszczeñ w budynku
u¿ytkowanym przez Stowarzyszenie - Ochotni-
cza Stra¿ Po¿arna Brzeszcze-Bór”.

Ca³oœæ inwestycji  kosztowaæ bêdzie
59.677 z³, z czego dotacja z bud¿etu woje-
wództwa wyniesie 21.871 z³.

- W gara¿u, w pomieszczeniach gospodarczych,
w salce dla stra¿aków oraz toaletach po³o¿one zosta-
nê nowe posadzki, w gara¿u i toaletach równie¿ wy-
kafelkowane œciany - wylicza prezes OSP Brzesz-
cze-Bór Marek Merta. - W  toaletach konieczne s¹
nowa instalacja wodna i sanitariaty. Odnowiona zo-
stanie te¿ elewacja frontowa budynku. Nasz sprzêt
na czas remontu musieliœmy ulokowaæ w prywatnych
pomieszczeniach druhów stra¿aków.

Roboty remontowe wykonuje firma „So³a”
Czes³awa Kramarczyka z Oœwiêcimia. W ubieg³ym
roku dotacjê na wykonanie remontu pomieszczeñ
gara¿owych otrzyma³a jawiszowicka OSP.

Jest nadzieja, ¿e korzystaj¹cy z miejskiej
komunikacji zapomn¹ o œcisku panuj¹-
cym nieraz w autobusach MZK Oœwiê-
cim. W pierwszym kwartale przysz³ego roku
na trasê wyjad¹ pierwsze nowe pojazdy.

Tabor Miejskiego Zak³adu Komunikacji
powiêkszy siê zdecydowanie. Bêdzie zakupio-
nych 9 autobusów, w tym 5 wiêkszych, w któ-
rych ca³kowita minimalna liczba miejsc pasa-
¿erskich wyniesie 70 oraz 4 mniejsze, z mini-
mum 55 miejscami.

- Bêd¹ to autobusy niskopod³ogowe do
przewozu osób niepe³nosprawnych, wyposa¿o-
ne w bramki s³u¿¹ce do liczenia potoków pasa-
¿erskich, dziêki czemu ³atwiej ni¿ dot¹d bêdzie
nam podejmowaæ decyzje o dok³adaniu b¹dŸ te¿
eliminowaniu zbêdnych kursów - mówi prezes
MZK Oœwiêcim, Kazimierz Tobiczyk.

Bezpieczeñstwo, komfort i jakoœæ podró¿o-
wania poprawiæ siê maj¹ dziêki ponad 4,5 mln
z³ unijnej dotacji, jak¹ MZK otrzyma na uno-
woczeœnienie miejskiej komunikacji. Umowê na
unijne dofinansowanie projektu w ramach Ma-
³opolskiego Regionalnego Programu Operacyj-
nego przekaza³ prezesowi oœwiêcimskiego

MZK, Kazimierzowi Tobiczykowi, 18 sierp-
nia marsza³ek Ma³opolski, Marek Nawara.

Zgodnie z umow¹ podpisan¹ z Urzêdem Mar-
sza³kowskim pierwsze trzy autobusy trafi¹ na dro-
gi w pierwszym kwartale przysz³ego roku. Ko-
lejne szeœæ sukcesywnie w nastêpnych kwarta-
³ach, po dwa w ka¿dym.

Wyeksploatowany tabor bêdzie wycofany
z ruchu. Jak mówi prezes Tobiczyk, niektóre au-
tobusy wo¿¹ pasa¿erów ju¿ ponad 25 lat i maj¹
ponad 1,5 mln km przebiegu.

ogóln¹ charakterystykê swoich gospodarstw wg
stanu na dzieñ 31 czerwca 2010 r. jest to tzw. dzieñ
referencyjny. Rachmistrz zapyta m.in o dane do-
tycz¹ u¿ytkowania gruntów i powierzchni zasie-
wów (ogólna powierzchnia gruntów gospodar-
stwa w podziale na kategorie u¿ytkowania, po-
wierzchni zasiewów poszczególnych upraw rol-
nych oraz uprawach trwa³ych, zwierz¹t gospodar-
skich). Podaæ nale¿y równie¿ liczebnoœæ i struktu-
rê pog³owia zwierz¹t gospodarskich poszczegól-
nych gatunków, a tak¿e ci¹gników, maszyn rolni-
czych i urz¹dzeñ. Potrzebne bêd¹ tak¿e dane o licz-
bie ci¹gników w³asnych i wspólnych, w podziale
na klasy mocy silnika oraz liczbie wybranych zu-
¿ycia nawozów maszyn i urz¹dzeñ rolniczych
(dane w czystym sk³adniku o iloœci stosowanego
nawo¿enia mineralnego, wapniowego oraz nawo-
¿enia organicznego pochodzenia zwierzêcego).
Rachmistrz zapyta równie¿ o wielkoœæ i strukturê
zasobów pracy w rolnictwie (uwzglêdniane bêd¹
wszystkie osoby wykonuj¹c pracê w gospodarstwie
rolnym w ci¹gu 12 miesiêcy poprzedzaj¹cych dzieñ
referencyjny - tzw. okres referencyjny), struktury
dochodów gospodarstwa domowego z u¿ytkow-
nikiem gospodarstwa rolnego oraz korzystania
z programów wsparcia dla rolnictwa - m.in. infor-
macje o dochodach z tytu³u prowadzenia rolniczej
dzia³alnoœci gospodarczej, pozarolniczej dzia³al-
noœci gospodarczej, pracy najemnej, emerytur i rent
oraz innych Ÿróde³ niezarobkowych poza emery-
tur¹ i rent¹ oraz o fakcie korzystania przez gospo-
darstwo z dop³at do gruntów ornych i programów
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich. Bêdzie trze-
ba równie¿ podaæ dane o metodach produkcji rol-
niczej (wp³ywie rolnictwa na œrodowisko). Potrzeb-
ne bêd¹ równie¿ informacje m.in. o metodach upra-
wy gleby, zabezpieczania gleby przed wyp³ukiwa-
niem sk³adników pokarmowych, zabiegach prze-
ciwerozyjnych oraz systemach utrzymania zwie-
rz¹t gospodarskich.

Powszechny Spis Rolny

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

Dotacja dla stra¿aków
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Bez œcisku w autobusie

Œcisk panuj¹cy w autobusach ma odejœæ do lamusa

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak
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 Burmistrz Brzeszcz informuje, ¿e na te-
renie ca³ego kraju w lasach wszystkich kate-
gorii w³asnoœci w latach 2010-2015 bêd¹ prze-
prowadzone przez pracowników Instytutu
Badawczego Leœnictwa (IBL) prace obserwa-
cyjno - pomiarowe w ramach programu mo-
nitoringu lasów.

Zebrane wyniki pos³u¿¹ do oceny stanu
zdrowotnego lasów Polski w relacji do zmie-
niaj¹cych siê warunków œrodowiska. Prace
zwi¹zane z realizacj¹ tego przedsiêwziêcia bêd¹
wykonywaæ pracownicy IBL lub osoby upowa¿-
nione przez Instytut. Terenowe prace w ka¿dym
roku bêd¹ wykonywane w okresie od 1 czerw-
ca do 30 wrzeœnia. Instytut Badawczy Leœnic-
twa prosi w³aœcicieli lasów o pomoc w realiza-
cji projektu.

Od 20 lipca br. obowi¹zuj¹ zmiany (usta-
wa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przy-
rody) w zakresie m. in. usuwania drzew i krze-
wów. Dotycz¹ one wieku drzew i krzewów, któ-
re mo¿na usun¹æ bez zezwolenia.

Obecnie wiek ten bêdzie wynosi³ 10 lat. Po-
przednio drzewa i krzewy wy³¹cznie do lat 5
mo¿na by³o usun¹æ bez zezwolenia. Nale¿y za-
znaczyæ, ¿e wiek drzew i krzewów liczymy od
momentu wykie³kowania nasion, a nie od momen-
tu ich posadzenia.

Po obowi¹zuj¹cych od 20 lipcach zmianach
dodatkowo do wniosku trzeba bêdzie za³¹czyæ
rysunek lub mapê okreœlaj¹ca usytuowania drze-
wa lub krzewu w stosunku do granic nierucho-
moœci i obiektów budowlanych istniej¹cych lub
budowanych na tej nieruchomoœci. Nale¿y rów-
nie¿ pamiêtaæ o tym, i¿ w przypadku wspó³w³a-
snoœci z wnioskiem winni wyst¹piæ wszyscy
wspó³w³aœciciele.

W XIII Memoriale Vladimira Ruzièku
w Bratys³awie „Schody 2010” wœród 50 dru-
¿yn z³o¿onych ze stra¿aków zawodowych wy-
startowa³y dwie dru¿yny stra¿aków - ratow-
ników z OSP Brzeszcze. Zajê³y 16 i 20 miejsce.

Mimo, i¿ na takich samych zawodach dwa lata
temu ci sami zawodnicy plasowali siê na 6 i 10
miejscu, to tegoroczny wystêp musimy uznaæ za
udany - poziom imprezy by³ niezwykle wysoki,
a wyniki wyœrubowane.

Memoria³ organizowany jest ku pamiêci stra-
¿aka Vladimíra Ruzièku, który zgin¹³ w 1997 r.
jad¹c do akcji. W tym roku impreza odby³a siê po
raz trzynasty, stra¿acy z Brzeszcz wziêli w niej
udzia³ drugi raz. Zawody polega³y na pokonaniu
w jak najszybszym tempie 20 piêter hotelu Mil-
lenium Tower II.
Ka¿da dru¿yna sk³a-
da³a siê z dwóch
stra¿aków - ratow-
ników wyposa¿o-
nych w aparaty po-
wietrzne i komplet-
ne umundurowanie
stra¿ackie. Ogrom-
nym wyró¿nieniem
dla jednostki OSP
Brzeszcze, jak i dla
ca³ej Gminy jest to,
¿e nasi stra¿acy byli
jedyn¹ dru¿yn¹ z Pol-
ski. W dodatku w ca-
³ym konkursie byli
tak¿e jedynymi ochot-
nikami. Pozostali za-
wodnicy to stra¿acy Pañstwowych Stra¿y Po¿ar-
nych z Niemiec, Czech, Wêgier, Bia³orusi, Ru-
munii oraz S³owacji.

OSP Brzeszcze reprezentowa³y dru¿yny
w sk³adzie: Jakub Baguda, Krystian Walczyk, któ-

rzy uzyskali czas 2 min. 59 sek., plasuj¹c siê na
16. pozycji oraz Pawe³ Maœlanka, Marek Macie-
wicz, którzy ukoñczyli bieg z czasem 3 min.
4 sek., zajmuj¹c 20. miejsce. Zawodnikiem re-
zerwowym by³ Mateusz Maœlanka, a kapitanem
i trenerem dru¿yny Adrian Walczyk. Zawody wy-
grali niepokonani stra¿acy z Miñska na Bia³oru-
si, uzyskuj¹c niesamowity czas 2 min. 6 sek. Re-
prezentacja Bia³orusi od kilku lat zdominowa³a
zawody tego typu, wygrywaj¹c nie tylko Memo-
ria³ Vaclava Ruzièku, ale tak¿e polskie edycje
„Wie¿owca”. Bia³orusini poprawili najlepszy czas
zawodów ostatnich dwóch lat o ponad 40 sekund.
Trzeba jednak dodaæ, i¿ mimo s³abszej pozycji
zawodnicy naszej jednostki równie¿ poprawili
swoje czasy o kilka sekund.

Dru¿yna „Wie¿owiec” OSP Brzeszcze ma ju¿
na swoim koncie ogromne osi¹gniêcia. Przede
wszystkim na zawodach w Bratys³awie w 2008 r.,

jak ju¿ pisaliœmy
zajêli 6. i 10. miej-
sce. Trzykrotnie
startowali na miê-
dzynarodowych za-
wodach „Wie¿o-
wiec” w Warszawie,
zajmuj¹c kolejno
29., 16. i 7. miejsce
w klasyfikacji ogól-
nej, natomiast wœród
OSP zawsze byli
niepokonani. Odpo-
wiednikiem „Wie-
¿owca” warszaw-
skiego by³ Barbór-
kowy Turniej Stra-
¿aków i Ratowni-
ków w Wieliczce

(Kopalnia Soli), który w ubieg³ym roku odby³ siê
po raz pierwszy. OSP Brzeszcze w klasyfikacji
ogólnej zajê³a 16. miejsce, a wœród OSP po raz
kolejny zdeklasowa³a rywali. 

WeŸ udzia³ w kon-
kursie. Wska¿ dzia³a-
nie lub zdarzenie, któ-
re w najbli¿szej deka-
dzie korzystnie zmieni
Gminê Brzeszcze.

Wielu z nas ma bardziej lub mniej realne prze-
myœlenia na temat mo¿liwoœci rozwi¹zania pro-
blemów, które by³y i s¹ dot¹d nie do rozwi¹za-
nia; pomys³y na uzdrowienie sytuacji nie do znie-
sienia, na uczynienie swego najbli¿szego otocze-
nia i ca³ej gminy bardziej prê¿nymi i przyjazny-
mi mieszkañcom. Forum Bezpartyjnych „Brzesz-
czot” og³asza konkurs literacki. Jego tematem jest
wskazanie i uzasadnienie wydarzenia lub dzia³a-
nia, mog¹cego mieæ potencjalnie miejsce w naj-
bli¿szych latach. Takie, które mo¿e wp³yn¹æ po-
zytywnie na funkcjonowanie naszej gminy, a co
siê z tym wi¹¿e, na poprawê jakoœci ¿ycia miesz-
kañców.

Regulamin konkursu dostêpny na stronie in-
ternetowej stowarzyszenia www.brzeszczot.org.pl

Choæ od wyborów prezydenckich mi-
nê³y prawie trzy miesi¹ce, przedstawiamy
Pañstwu ich szczegó³owe wyniki w naszej
gminie. Wczeœniej, ze wzglêdów na krótki
termin I tury wyborów prezydenckich do
druku naszej gazety nie mog³y zostaæ opu-
blikowane.

W pierwszej turze wyborów, która odby-
³a siê 20 czerwca, zwyciê¿y³ Bronis³aw Ko-
morowski - otrzyma³ w sumie 4189 g³osów.
Jaros³aw Kaczyñski otrzyma³ 3666 g³osów
poparcia. Na trzecim miejscu Grzegorza Na-
pieralskiego popar³o 1731 osób. Na kolejnej,
czwartej pozycji,  znalaz³ siê Janusz Korwin-
Mikke z 282 g³osami, a na pi¹tej Andrzej
Olechowski, którego popar³y 162 osoby. Na
nastêpnym miejscu uplasowa³ siê Marek Ju-
rek z 138 g³osami, a tu¿ za nim Waldemar
Pawlak, który otrzyma³ równe 100 g³osów.
Na trzech ostatnich miejscach znaleŸli siê ko-
lejno: Andrzej Lepper (87 g³osów), Bogus³aw
Ziêtek (39 g³osów) i Kornel Morawiecki (14
g³osów).  W sumie w I turze wyborów odda-
no 10 408 g³osów wa¿nych w 15 Obwodo-
wych Komisjach Wyborczych.

W drugiej turze wyborów, która odby³a
siê 4 lipca, Bronis³aw Komorowski otrzyma³
5429, a Jaros³aw Kaczyñski o 609 mniej -
czyli 4820. Najwiêcej g³osów poparcia Bro-
nis³aw Komorowski zdoby³ w OKW nr 1,
która swoj¹ siedzibê mia³a w Przedszkolu nr
2 w Brzeszczach. G³os na tego kandydata
odda³o tam 579 osób. Najmniej, bo 94 g³o-
sów otrzyma³ Bronis³aw Komorowski od
mieszkañców oddaj¹cych g³osy w OKW nr
13 w Szkole Podstawowej w Skidziniu. Z ko-
lei Jaros³aw Kaczyñski najwiêksz¹ liczbê
g³osów - 524 - otrzyma³ w OKW nr 10 w Szko-
le Podstawowej w Jawiszowicach. Najmniej,
bo 137 g³osów poparcia, podobnie jak swój
kontrkandydat zdoby³ wœród g³osuj¹cych
w OKW nr 13, gdzie popar³o go 137 osób.

Usuwanie drzew
i krzewów
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Monitoring lasów

Jak g³osowaliœmy?
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IRIRIRIRIR

^

^

^

Dru¿yna  OSP Brzeszcze - „Schody 2010”



6 Odg³osy Brzeszcz    wrzesieñ 2010

Aktualnoœci

W maju, Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz
Dzieci Niepe³nosprawnych „Olimp” zaprosi³o
mieszkañców Brzeszcz do oceny 15 miejsc w na-
szej gminie. Do wype³nienia ankiety zamiesz-
czonej na stronie internetowej www.ankietka.pl
zachêcaliœmy na ³amach lokalnego miesiêczni-
ka (Odg³osów Brzeszcz), za poœrednictwem in-
ternetu, poprzez wspó³pracuj¹ce z nami placówki
(ulotki, plakaty) oraz w bezpoœrednich rozmo-
wach. Na nasze zaproszenie odpowiedzia³o 69
osób. Wiek respondentów roz³o¿y³ siê wyj¹tko-
wo równo: po 15 ankiet z³o¿y³y osoby w prze-
dzia³ach wiekowych miêdzy 21-30, 31-40 oraz
41-50 lat, po 12 ankiet otrzymaliœmy od osób
do 20 oraz powy¿ej 50 roku ¿ycia. Zdecydowa-
nie wiêksz¹ aktywnoœci¹ wykaza³y siê panie,
przekazuj¹c nieco ponad dwie trzecie ogólnej
liczby wype³nionych formularzy.

Analizuj¹c i publikuj¹c wyniki niniejszego
plebiscytu pos³u¿ymy siê tzw. „metod¹ pozy-
tywn¹”, to znaczy przedstawimy te miejsca, któ-
re zosta³y przez Pañstwa wyró¿nione poprzez
przyznanie ocen „dobrej” i „bardzo dobrej” w po-
szczególnych kategoriach (w nawiasach liczba
ocen). Nie bêdziemy wskazywaæ gorszych po-
zycji w rankingu. Trzeba te¿ w tym miejscu za-
znaczyæ, ¿e wyró¿nienie ma charakter czysto
presti¿owy, nie przewidziano ¿adnych cennych
materialnie nagród dla zwyciêzców. Jedyn¹ na-
grod¹ bêdzie zaszczytny tytu³ oraz naklejka,
któr¹ bêdzie mo¿na oznaczyæ wyró¿niony
obiekt.

PrzejdŸmy jednak do sedna. Uwaga! Oto ofi-
cjalne og³oszenie wyników pierwszego w Brzesz-
czach plebiscytu na miejsca najbardziej przyjazne
dzieciom. Bior¹ce udzia³ w rankingu miejsca oce-
niliœmy w czterech kategoriach:

Pierwsze miejsce w kategorii „miejsce bez-
pieczne” otrzymuje Oœrodek Kultury w Brzesz-
czach (54). Bezpiecznie czuj¹ siê równie¿ dzieci
i ich rodzice na Basenie pod Platanem (49) oraz
na wspólnych zakupach w sklepach samoobs³u-
gowych „Spo³em” PSS „Górnik” (38).

W drugiej kategorii ocenialiœmy, czy propo-
nowane miejsce jest „³atwo dostêpne”, tzn., czy
³atwo siê do niego dostaæ i poruszaæ siê po jego
terenie. Tu znowu na pierwszym miejscu uplaso-
wa³ siê Oœrodek Kultury (54), a drugie miejsce
ponownie przypad³o Basenowi pod Platanem
(47), ale dzieli je z Pizzeri¹ - kawiarni¹ „Jubile-
uszow¹” (47). Trzecie miejsce (po 45) zajê³y ex
aequo sklepy prowadzone przez „Spo³em” PSS
„Górnik”, sklep sieci LIDL oraz Plac zabaw na
osiedlu S³owackiego.

Trzecia kategoria, to ocena obiektów, jako
„miejsc do zabawy”, oceniano jakoœæ/obecnoœæ
zabawek oferowanych ma³ym goœciom, atmosfe-
rê zachêcaj¹c¹ do weso³ych dzieciêcych igraszek.
Tutaj pierwsze miejsce przyznano Basenowi pod
Platanem (46). Drugie miejsce zaj¹³ Oœrodek
Kultury (41), trzecie ponownie Plac zabaw na
osiedlu S³owackiego (31).

Ostatnie kryterium odnosi³o siê do ogólnego
wra¿enia jakie robi proponowane miejsce, czy jest

Misjonarz - ojciec Piotr Furman ze
Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi
Panny w niedzielê, 8 sierpnia, odwiedzi³ pa-
rafiê œw. Urbana w Brzeszczach. Mi-
sjonarze z tego zgromadzenia pracuj¹
w 68 krajach.

 - Spoœród 6 miliardów ludzi na œwie-
cie, wierz¹cych w Chrystusa jest zaled-
wie 2 mld, pozosta³e 4 wci¹¿ czekaj¹.
Dlatego Bóg zsy³a misjonarzy na krañce
œwiata, by dotarli z Dobr¹ Nowin¹ -
mówi³ podczas homilii ojciec Piotr Fur-
man. - Jednak misjonarze dbaj¹ nie tyl-
ko o sakramenty (choæ to najwa¿niejsze),
zdobywaj¹ ¿ywnoœæ, lekarstwa, dach nad
g³ow¹ - dla swoich podopiecznych. Na
przyk³ad w  Afryce wci¹¿ przewa¿aj¹ca
liczba ludzi ¿yje na granicy nêdzy.
Mieszkañcy tego regionu maj¹ na dzieñ
mniej ni¿ 1 dolara (czyli ok. 2,5 z³). Musz¹
codziennie chodziæ po kilka kilometrów, aby
zdobyæ wodê pitn¹. Nam wystarczy, ¿e odkrê-
cimy kran. Trwa tam walka z chorobami,
„przychodnie” w buszu s¹ przepe³nione. I to
w³aœnie misjonarze zabiegaj¹ czêsto o szcze-

estetyczne, czy „chce siê spêdzaæ tam czas
z dzieæmi”. Pierwsze miejsce otrzyma³ Basen pod
Platanem (50), drugie Oœrodek Kultury (47),
trzecie (31)  Pizzeria - kawiarnia „Jubileuszowa”
wspólnie ze stadnin¹ koni „na Nazieleñcach”.

Gratulujemy zwyciêzcom!
Zdajemy sobie sprawê, ¿e nie mo¿na ca³-

kiem serio i do koñca porównaæ np. sklepu
(gdzie idzie siê z obowi¹zku i najczêœciej nie
po to, ¿eby spêdziæ tam w³aœnie czas z dziec-
kiem) i placu zabaw (tam wyprawa z dzieckiem
jest jak najbardziej celowa), a takie typy poja-
wi³y siê w ankiecie. Nie szkodzi, dobór propo-
nowanych obiektów celowo by³ bardzo szero-
ki. W ca³ej tej zabawie chodzi³o nam bowiem
o zwrócenie uwagi na pal¹cy naszym zdaniem
problem, braku w³aœciwie w Brzeszczach miejsc
kompleksowo przystosowanych do potrzeb
dzieci. Mamy nadziejê, ¿e wyci¹gaj¹c wnioski
z naszego plebiscytu wszyscy w³aœciciele miejsc
w jakiœ sposób udostêpnianych publicznie w na-
szej gminie zastanowi¹ siê, co mog¹ zrobiæ, by
zagospodarowana przez nich przestrzeñ by³a
bezpieczna i ³atwo dostêpna dla dzieci oraz aby
wystrój i wyposa¿enie sprzyja³y stworzeniu
nastroju radosnej zabawy.

Przewrotnie, widzimy w tym aspekcie szan-
sê dla rozwoju tych firm, czy instytucji, które
pierwsze wezm¹ sobie do serca nasze wskazów-
ki. Pamiêtajcie, ¿e dzieci, ich rodzice i dziad-
kowie to zdecydowana wiêkszoœæ naszego spo-
³eczeñstwa. Zróbcie wszystko, by chcieli Was
odwiedzaæ.

Wybór miejsc przyjaznych dzieciom zosta³
zrealizowany przy wsparciu Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

pionki czy inne lekarstwa, które ratuj¹ ¿ycie.
Na Madagaskarze wci¹¿ szaleje malaria. W na-
szej bogatej Europie, mamy kilka leków do

wyboru, tam ludzie nie maj¹ pieniêdzy, wiêc
firmy farmaceutyczne nie „sprzedaj¹” tak bez-
cennych dla tych ludzi lekarstw. Misjonarze w miej-
scu modlitwy organizuj¹ punkty medyczne, ucz¹
czytaæ, pisaæ i œpiewaæ. Dbaj¹ o podstawow¹
edukacjê. Patrz¹c na sytuacjê mieszkañców Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

Modlitwa o sztorm

Ojciec Piotr Furman zachêca³ do nabycia kalendarza misyjnego

Afryki, mo¿na powiedzieæ, ¿e to ubodzy tego
œwiata. Jednak s¹ kraje, gdzie ubóstwo ma inny
wymiar - opowiada misjonarz. Niedawno wró-
ci³ z krajów skandynawskich. Odwiedzi³ m.in.
Szwecjê i Norwegiê. Poziom ¿ycia w tych kra-

jach to przeciwieñstwo Afryki. Jednak, jak
podkreœla³ ojciec Furman, spotka³ siê tam
z ubóstwem moralnym i duchownym. Czê-
sto widzia³ koœcio³y katolickie zamkniê-
te, bo nikt ju¿ nie chcia³ do nich przycho-
dziæ. Obok pustych œwi¹tyñ wywieszone
ogromne szyldy z napisem „na sprzeda¿”.
Zamiast koœcio³a powstanie tam atrakcyj-
ny pub, dyskoteka lub meczet. - Nie za-
pomnê, gdy odprawia³em ostatni¹ Mszê
œw. przed powrotem ze Szwecji. By³ taki
moment podczas Eucharystii, ¿e ludzie
g³oœno mówili swoje intencje. Jeden pan
tak bardzo g³oœno powiedzia³: „Módlmy
siê o taki sztorm na Ba³tyku, aby misjo-
narz nie móg³ nigdy st¹d wyjechaæ i zo-
sta³ z nami na zawsze” - wspomina³ ze

wzruszeniem ojciec Furman. To prawdziwe pra-
gnienie Boga. Tam mimo wysokiego poziomu
¿ycia i wystawionych na sprzeda¿ koœcio³ów lu-
dzie nie maj¹ siê gdzie spotykaæ na wspólnej
modlitwie.

Sylwia £ysek - Wiceprezes Zarz¹du Stowa-
rzyszenia OLIMP

Bronis³awa Korczyk - Prezes Zarz¹du Stowa-
rzyszenia OLIMP

Miejsca przyjazne dzieciom
w Brzeszczach
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• Sprzedam wyciąg budowlany; tel. 502 055 361.

• Sprzedam działkę budowlaną, uzbrojoną pow.
9,9 ara w Przecieszynie; cena do uzgodnienia; tel.
781 495 741. 

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

• Język polski - korepetycje, profesjonalne przy-
gotowanie do egzaminów (gimnazjalnego i maturalne-
go); tel. 604 833 656.

Aktualnoœci

Zarz¹d Powiatu w Oœwiêcimiu przy-
zna³ nagrody dwóm organizacjom pozarz¹do-
wym z Brzeszcz.

W ramach realizacji Programu wspó³pracy
Powiatu Oœwiêcimskiego z organizacjami  po-
zarz¹dowymi oraz innymi podmiotami prowa-
dz¹cymi dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego, Za-
rz¹d Powiatu w Oœwiêcimiu, pocz¹tkiem bie-
¿¹cego roku og³osi³ konkursy, które mia³y na
celu promocjê dzia³alnoœci tych organizacji.
Uroczyste wrêczenie nagród nast¹pi³o 3 wrze-
œnia podczas V Pikniku Organizacji Pozarz¹do-
wych w Oœwiêcimiu, organizowanego przez
Powiat i Miasto Oœwiêcim.

Po rozpatrzeniu wniosków konkursowych
przez komisjê, w konkursie „Kalejdoskop Inicja-
tyw” nagrodzono Stowarzyszenie Ekologiczne
„BIOS” za ca³oœæ realizacji inicjatywy „Zlot M³o-
dych Ekologów” - coroczny pieszy rajd dla
uczniów po najpiêkniejszych terenach Gminy
Brzeszcze. Ekologiczne rajdy od 2002 r. wpisa³y
siê ju¿ na sta³e w kalendarium dzia³alnoœci sto-
warzyszenia. - Bior¹c pod uwagê bardzo licz-
ny udzia³ dzieci i m³odzie¿y, dok³adamy wszel-
kich starañ, by program by³ naprawdê ciekawy,
nie tylko uczy³, ale i przede wszystkim anga¿o-
wa³. W ramach tej dzia³alnoœci organizujemy: ob-
serwacje i konkursy przyrodnicze, imprezy spraw-
noœciowe i integracyjne, spotkania z ekologami,
rolnikami, leœniczymi, myœliwymi, rybakami -
mówi prezes stowarzyszenia Halina Kolanko. Ca³a
inicjatywa Zlotu M³odych Ekologów to doskona-
³a promocja modelu zdrowego stylu ¿ycia i ak-
tywnego wypoczynku. Jest oryginaln¹ metod¹ po-
znawania najciekawszych pod wzglêdem przyrod-

niczym miejsc gminy Brzeszcze. Oprócz obco-
wania z przyrod¹, zwraca uwagê m³odych na pro-
blemy ochrony i zagro¿eñ œrodowiska natural-
nego oraz œwietnie integruje uczniów w ró¿nym
wieku i z ró¿nych szkó³.

W konkursie na najlepszy projekt materia-
³u promocyjnego organizacji pozarz¹dowej z te-
renu Powiatu Oœwiêcimskiego zosta³o nagro-
dzone Stowarzyszenie Amazonek. Brzeszczañ-
skie Amazonki zaprojektowa³y szaliczek z je-
dwabiu z nadrukiem logo stowarzyszenia. -
Nasze logo to drzewo, które jest lekko pochy-
lone, co nawi¹zuje do trudów zmagania siê z cho-
rob¹. Drzewo jest symbolem wzrostu, a to na-
sze „amazoñskie” przepasane jest ró¿ow¹ wst¹-
¿eczk¹ - oznacza  si³ê i wzmocnienie, które czer-
piemy z wzajemnego wsparcia w naszym sto-
warzyszeniu - mówi Krystyna Dadak. Otrzy-
man¹ nagrodê pieniê¿n¹ Stowarzyszenie prze-
znaczy³o na wykonanie szaliczków, które teraz
pozwol¹ Amazonkom promowaæ dzia³alnoœæ
stowarzyszenia. - Promuj¹c profilaktykê nowo-
tworow¹, tradycyjnie co roku w paŸdzierniku
bierzemy udzia³ w ogólnopolskiej pielgrzymce
Amazonek na Jasn¹ Górê w Czêstochowie.
Liczba pielgrzymuj¹cych kobiet jest ogromna
- pragniemy siê promowaæ i byæ rozpoznawal-
ne - dodaje pani Krystyna. W drugi weekend
paŸdziernika tego roku bêdzie organizowana po
raz kolejny akcja „Ró¿owa Sobota”, na któr¹
ju¿ w tej chwili zapraszamy mieszkañców gmi-
ny. W tym roku po raz pierwszy zaproszenie
skierowane jest równie¿ do mê¿czyzn. Szerzej
na str. 15.

Od 5 lipca do 13 sierpnia goœciliœmy w Brzesz-
czach pani¹ Cindy Heyer. Wolontariuszka
przyby³a w ramach realizacji programu
„Wakacje z Angielskim”. Program ten or-
ganizowany jest przez amerykañsk¹ orga-
nizacjê pozarz¹dow¹ WorldTech, która
funkcjonuje w ramach Instytutu Miêdzyna-
rodowego na Uniwersytecie Harvarda w Sta-
nach Zjednoczonych.

Rozpowszechnianie nauki jêzyka angiel-
skiego, zachêcanie m³odzie¿y do udzielania siê
w ¿yciu spo³ecznym i rozwijanie zaintereso-
wañ miêdzykulturowych - to kolejne za³o¿e-
nia, które dziêki programowi, mogliœmy reali-
zowaæ w naszej gminie.

Dla dzieci, m³odzie¿y, a nawet doros³ych, by³
to niezwyk³y rarytas spotkania siê z „¿ywym an-
gielskim”. Dla amerykañskiej wolontariuszki 6-
tygodniowy pobyt by³ prawie orientalny.

Pani Heyer prowadzi³a zajêcia g³ównie dla
uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów. Ale
by³y tak¿e zajêcia dla maluchów w przedszko-
lach, dla których wolontariuszka wraz z m³o-
dzie¿¹ gimnazjaln¹ przygotowa³a piosenki
i  przedstawienia „Szewczyk Dratewka” oraz
„Czerwony Kapturek” - oczywiœcie wszystko
w jêzyku angielskim.

Nie zbrak³o spotkañ z doros³ymi m. in.
s³uchaczami Uniwersytetu Ka¿dego Wieku i cz³on-
kami Polskiego Zwi¹zku Emerytów i Renci-
stów. Pani Cindy spotka³a siê z uczestnikami
projektu „Od mojej aktywnoœci, do aktywnej
spo³ecznoœci” realizowanego przez Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej. Jedno z wiêkszych spo-
tkañ mia³o tak¿e miejsce w Bibliotece G³ów-
nej Oœrodka Kultury w Brzeszczach, w ramach
dzia³aj¹cego klubu „Rozmowy nie tylko o ksi¹¿-
kach.” Cindy Heyer odwiedzi³a Gminny Za-
rz¹d Edukacji, Urz¹d Gminy oraz Wioskê Dzie-
ciêc¹ w Rajsku. Odby³y siê tak¿e dalsze wy-
cieczki. Zachwycona amerykanka zwiedzi³a
Wis³ê, Szczyrk, ̄ ywiec, Inwa³d, Bielsko-Bia³¹,
Pszczynê, Zakopane, Czêstochowê i Wielicz-
kê. O wszystkim pisze na swoim blogu, który
specjalnie za³o¿y³a, by móc z przyjació³mi
dzieliæ siê tym, co najbardziej j¹ fascynuje pod-
czas pobytu w Polsce. Czytaj¹c blog mo¿na
dowiedzieæ siê, jak bardzo zachwyci³ j¹ tur-
kus wody Morskiego Oka, przez któr¹ mog³a
ogl¹daæ kamienie na dnie najwiêkszego jezio-
ra w Tatrach, jakie wra¿enie zrobi³y na niej
uliczki, dzwonnice i ma³e sklepy w ¯ywcu,

regionalne stroje, smak pierogów i polskiego
bigosu oraz magia polskiej poezji œpiewanej.

Opiekê i czas pobytu zorgani-
zowali cz³onkowie Stowarzysze-
nia Linqua. To w³aœnie dziêki
temu stowarzyszeniu, które reali-
zuje projekty z Polsko Amerykañ-
skiej Fundacji Wolnoœci, Cindy
znalaz³a siê w Brzeszczach. Czas
spêdzony przyniós³  jej  oraz
wszystkim, którzy mieli okazjê
siê z ni¹ spotkaæ wiele radoœci i cie-
kawych wra¿eñ. Na po¿egnanie
dziêkowa³a za te kilka tygodni.
Powiedzia³a, ¿e by³o jej bardzo
dobrze i ¿e by³a w Brzeszczach
traktowana jak prawdziwa królo-
wa. - Czu³am smutek opuszczaj¹c
Brzeszcze - pisze na swoim blo-
gu. Smutek odczuwa³a nie tylko
ona. Ten 1,5 miesiêczny pobyt w na-
szym mieœcie zaowocowa³ nowy-
mi przyjaŸniami i sta³ym kontak-
tem z t¹ niezwykle sympatyczn¹
i zawsze uœmiechniêt¹ osob¹.
Obie strony rozstawa³y siê z na-
dziej¹ ponownego spotkania.

          (K.A.)          (K.A.)          (K.A.)          (K.A.)          (K.A.)

Nagrody dla Amazonek
i Stowarzyszenia Ekologicznego BIOS

Wakacyjna wolontariuszka z USA

(K.A.)(K.A.)(K.A.)(K.A.)(K.A.)Cindy Heyer - pierwsza z lewej

Og³oszenie drobneOg³oszenie drobneOg³oszenie drobneOg³oszenie drobneOg³oszenie drobne
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W ramach upamiêtnienia 20. rocznicy po-
wo³ania samorz¹du terytorialnego w Polsce
Oœrodek Kultury w Brzeszczach wraz z Urzê-
dem Gminy, Województwem Ma³opolskim
oraz Ma³opolskim Instytutem Kultury reali-
zuje projekt „Samorz¹dna Gmina Brzeszcze
1990-2010 - w stronê interaktywnego rozwo-
ju”, którego celem jest zbadanie i przedstawie-
nie roli samorz¹du lokalnego w rozwoju gmi-
ny Brzeszcze w latach 1990-2010.

W ramach projektu zostanie m.in. przeprowa-
dzona ankieta, za pomoc¹ której zostan¹ wy³onio-
ne miejsca symbolizuj¹ce dokonane zmiany oraz
najbardziej aktywne organizacje pozarz¹dowe.
Zamontowano ju¿ tablice informacyjne w centrum
miasta, przed Oœrodkiem Kultury umo¿liwiaj¹ce
sta³¹ prezentacjê fotograficzno-informacyjn¹ dzia-
³añ samorz¹du, organizacji i mieszkañców. Ma byæ
równie¿ wydana broszura podsumowuj¹ca projekt,
a tak¿e stworzona strona internetowa projektu,
umo¿liwiaj¹ca wskazanie na interaktywnej mapie
najbardziej charakterystycznych miejsc minione-
go 20-lecia.

O tym, jak zmieni³a siê gmina Brzeszcze
w ostatnich dwóch dekadach, z czym zwi¹zana jest
praca samorz¹dowa i jakie dzia³ania towarzyszy³y
tym zamianom, mówi¹ burmistrz Brzeszcz Teresa
Jankowska oraz pose³ Beata Szyd³o. W kolejnych
numerach zaprezentujemy zarówno podsumowa-
nie ostatnich dwudziestu lat, jak równie¿ refleksje
innych osób zwi¹zanych z samorz¹dem naszej
gminy.

Jak wspomina Pani czasy prze³omu kiedy „ro-
dzi³” siê w naszym kraju (gminie) samorz¹d?

Burmistrz Teresa Jankowska:
W roku 1981 by³am w klasie maturalnej. Wte-

dy dla nas, m³odych ludzi, wiadomoœci dotycz¹ce
„Solidarnoœci” i informacjê o „prawdziwych” wy-
darzeniach  historii Polski by³y powiewem nadziei
na zmianê i dochodzeniem do prawdy. Ch³onêli-
œmy informacje zamieszczane w ulotkach i pod-
ziemnej prasie. Pamiêtam przera¿aj¹c¹ wiadomoœæ
o og³oszeniu stanu wojennego i nastrój w KWK
Brzeszcze, gdy¿ moja mama pracowa³a wówczas
w Dziale Maszynowo-Kot³owo-Sprê¿arkowym.
Na studiach w Krakowie doœwiadczaliœmy kon-
frontacji z milicj¹ i ZOMO, zw³aszcza w czasie
rocznic i strajków w Nowej Hucie. Po studiach,
w roku 1989 zaanga¿owa³am siê w pracê Komite-
tu Obywatelskiego „Solidarnoœæ” Brzeszcze na te-
renie naszej gminy. To by³a eksplozja pozytywnej
energii wœród ludzi, wiara w przemianê i w to, ¿e
Polska bêdzie wolna. Ludzie wspaniale potrafili
ze sob¹ wspó³pracowaæ, organizowaæ siê i poma-
gaæ. Podczas wyborów do samorz¹du w 1990 r.,
pracowaliœmy na sukces ludzi z naszych list. Wie-
rzyliœmy, ¿e tylko w ten sposób zmienimy rzeczy-
wistoœæ, i ¿e na tê zmianê mamy wp³yw.

Jakie wydarzenia zwi¹zane z dzia³alnoœci¹
samorz¹dow¹ w gminie Brzeszcze w czasie tych
20 lat uwa¿a Pani za szczególne, najistotniejsze?

Burmistrz Teresa Jankowska:
Doceniam aktywnoœæ naszych mieszkañców.

W przeci¹gu tych lat po-
wsta³o wiele organizacji po-
zarz¹dowych i grup niefor-
malnych, w których miesz-
kañcy realizuj¹ swoje pasje,
rozwijaj¹ talenty, a tak¿e wspieraj¹ siê w pokony-
waniu i rozwi¹zywaniu problemów. Przez ostat-
nie lata zauwa¿alne jest tworzenie partnerstw
i koalicji pomiêdzy organizacjami, instytucjami
i mieszkañcami. To znamienne, gdy¿ takie dzia³a-
nia pomna¿aj¹ efekty i otwieraj¹ ludzi na siebie.
Samorz¹d pe³ni w tym obszarze rolê wspieraj¹c¹,
edukacyjn¹, konsultacyjn¹ i promocyjn¹. Od cza-
su transformacji uczymy siê rozmawiaæ z miesz-
kañcami, st¹d konsultowanie rozwi¹zañ z lokaln¹
spo³ecznoœci¹. Wszyscy uczymy siê dialogu spo-
³ecznego polegaj¹cego na umiejêtnoœci s³uchania
siê nawzajem i otwartoœci na argumenty wszyst-
kich stron. To wielkie wyzwanie w procesie two-
rzenia siê spo³eczeñstwa obywatelskiego. 20 lat
samorz¹du gminnego to czas podsumowañ, z któ-
rych powinny byæ wyci¹gniête wnioski na przy-
sz³oœæ. Uwa¿am, ¿e powinny nast¹piæ równie¿
zmiany systemowe, gdy¿ iloœæ zadañ, które s¹ usta-
wowo przekazywane gminom bez zabezpieczenia
finansowego, zaczyna byæ dla nich nie do udŸwi-
gniêcia, zw³aszcza w dobie spadku dochodów.
Podobnie z programami centralnymi, do których
samorz¹dy s¹ zachêcane, a ich realizacja powodu-
je blokowanie zadañ podstawowych. Marzymy
o dobrym ustawodawstwie.

Czy mog³aby Pani wskazaæ na miejsca sym-
bolizuj¹ce zmiany jakie zasz³y w naszej gminie na
przestrzeni ostatnich 20 lat (takie na „plus” i na
„minus”)?

Burmistrz Teresa Jankowska:
Myœlê, ¿e jesteœmy nauczeni oceniaæ zmia-

ny na podstawie zrealizowanych i niezrealizo-
wanych inwestycji. Nasza przestrzeñ, poprzez
remonty i modernizacje dróg zarówno gminnych,
powiatowych i wojewódzkich, poprawia ko-
munikacjê i wizerunek gminy. Modernizowane
s¹ obiekty gminne: przedszkola, szko³y podsta-
wowe i gimnazja, instytucje kultury, basen.

Wspólnoty mieszkaniowe upiêkszaj¹ osie-
dla. Dla mnie jest to symptom coraz wiêkszego
poczucia w³asnoœci i obowi¹zku. Mieszkañcy
zg³aszaj¹ wiele potrzeb i pomys³ów do zreali-
zowania na w³asnych osiedlach i so³ectwach.
Dla samorz¹du trudne jest to, ¿e nie jest on w sta-
nie szybko zrealizowaæ wszystkich potrzeb,
chocia¿by ze wzglêdu na zasoby finansowe.

W zmianach na plus wymieni³abym: party-
cypacjê spo³eczn¹ w podejmowaniu decyzji,
systematyczn¹ modernizacjê maj¹tku gminne-
go (przedszkola, szko³y podstawowe, gimna-
zja, domy ludowe, œwietlice, itp.). Polepszenie
stanu wielu dróg na terenie gminy, porz¹dko-
wanie stanu w³asnoœci dróg gminnych, moder-
nizacjê Basenu pod Platanem, cyfryzacjê Kina
Wis³a, powstanie wielu organizacji pozarz¹do-
wych i utworzenie Forum Organizacji pozarz¹-
dowych, uchwalenie Planów Odnowy Miejsco-
woœci, powstanie Lokalnej Grupy Dzia³ania

Doliny So³y, polepszenie poczucia bezpieczeñ-
stwa mieszkañców.

W zmianach na minus: malej¹ce dochody
gminy, co ma wp³yw na iloœæ realizowanych in-
westycji (np. kanalizacja gminy, modernizacja
stadionu, ma³a iloœæ mieszkañ socjalnych i ko-
munalnych), niezadowalaj¹cy stan zabezpieczeñ
przeciwpowodziowych na Wiœle i Sole, postêpu-
j¹ce szkody górnicze.

Jak przebiega³a Pani kariera samorz¹dowa?

Burmistrz Teresa Jankowska:
Pracê w samorz¹dzie rozumiem jako s³u¿bê.

To praca bardzo ciekawa, zwi¹zana z wieloma wy-
zwaniami i ogromn¹ odpowiedzialnoœci¹. Jako
pracownik samorz¹dowy czujê siê zobowi¹zania
do samokszta³cenia w ci¹gle zmieniaj¹cej siê rze-
czywistoœci prawnej, gospodarczej i finansowej.
Jednoczeœnie mam œwiadomoœæ, ¿e bêd¹c osob¹
publiczn¹, ci¹gle jestem poddawana ocenie przez
spo³ecznoœæ lokaln¹ i media. W pracy samorz¹-
dowej jest dla mnie wa¿ny kontakt z mieszkañ-
cami, dzielenie siê pogl¹dami oraz doœwiadcze-
niami i wykorzystywanie tej wiedzy dla przemian
i rozwoju gminy.

W latach 1988-1994 pracowa³am w Szkole
Podstawowej nr 1 im. Stanis³awa Staszica jako
nauczycielka, a póŸniej wicedyrektorka. W roku
1999 zosta³am dyrektork¹ Oœrodka Kultury
w Brzeszczach. Kultura jest wspania³¹ przestrze-
ni¹ do wspó³pracy z lokaln¹ spo³ecznoœci¹, gdy¿
poprzez kulturê mo¿emy nie tylko realizowaæ pa-
sje, ale równie¿ rozwi¹zywaæ problemy miesz-
kañców. Kultura to dobra przestrzeñ do wyra¿a-
nia siebie. Cieszê siê, ¿e wspólnie z pracowni-
kami OK  mog³am wprowadziæ metodê Centrum
Aktywnoœci Lokalnej, dziêki której nasza in-
stytucja wspólnie z mieszkañcami, instytucja-
mi i organizacjami pozarz¹dowymi zrealizowa-
³a i realizuje wiele interdyscyplinarnych projek-
tów spo³ecznoœciowych. W latach 2002-2005 by-
³am radn¹ Powiatu Oœwiêcimskiego. Pracowa-
³am w Komisjach Edukacji i Rozwoju Gospo-
darczego. To czas, w którym poznawa³am pracê
samorz¹du powiatowego i reprezentowa³am pro-
blemy i interesy naszej gminy. W roku 2005 wy-
startowa³am w wyborach uzupe³niaj¹cych na
burmistrza Brzeszcz, a w roku 2006 w wybo-
rach na burmistrza na kadencjê 2006-2010. Pra-
ca burmistrza, wybranego w wyborach bezpo-
œrednich jest realizowaniem zadañ dla dobra
mieszkañców, którzy wiêkszoœciowo obdaro-
wuj¹ nas zaufaniem. Œwiadomoœæ tego zaufania
i poczucie odpowiedzialnoœci s¹ wielce mobili-
zuj¹ce. Cieszê siê, ¿e zrealizowaliœmy zarówno
wiele zadañ inwestycyjnych jak i projektów spo-
³ecznoœciowych i edukacyjnych. Dziêki otwar-
toœci naszych instytucji i mieszkañców zosta³o
wypracowanych wiele partnerskich dzia³añ, cho-

20 lat gminy Brzeszcze
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cia¿by Plany Odnowy Miejscowoœci i Lokalna
Grupa Dzia³ania Dolina So³y.

Jak wspomina Pani czasy prze³omu kiedy „ro-
dzi³” siê w naszym kraju (gminie) samorz¹d?

Pose³ Beata Szyd³o:
Tak naprawdê mój zwi¹zek z samorz¹dem

rozpocz¹³ siê wraz z podjêciem pracy w Libi¹¿u.
Tworzone od podstaw Libi¹skie Centrum Kultu-
ry, wypracowanie jego organizacji i dzia³alnoœæ
okaza³y siê pomys³em, który przela³ siê na inne
gminy. Natomiast praca w samorz¹dzie w naszej
gminie rozpoczê³a siê dla mnie w 1998 roku. To
by³ prze³omowy rok. Wtedy odby³y siê pierwsze
wybory do rad powiatów (11 paŸdziernika 1998).
Od 1 stycznia 1999 r. wszed³ w ¿ycie nowy po-
dzia³ administracyjny kraju - powsta³y nowe
województwa. Pamiêtam, ¿e by³ to czas dysku-
sji w gminie: czy lepiej pozostaæ przy Œl¹sku, czy
powróciæ do Ma³opolski. Ciekawie to wygl¹da-
³o: mieszkañcy nowych czêœci gminy, zw³aszcza
osiedli, sk³aniali siê do pozostania przy Œl¹sku
(tu istotnym argumentem by³a kopalnia). Nato-
miast Brzeszcze, Jawiszowice i so³ectwa opo-
wiada³y siê za powrotem do Ma³opolski. Decyzja
o przynale¿noœci wojewódzkiej Brzeszcz zosta³a
podjêta przez Radê Gminy jeszcze przed moim
wyborem na burmistrza.

Jak ju¿ mówi³am, rok 1998 by³ prze³omowy:
powsta³ powiat oœwiêcimski, Brzeszcze powró-
ci³y do Ma³opolski, a baba zaczê³a byæ burmi-
strzem gminy górniczej, zreszt¹ najm³odszym
w Ma³opolsce. Wyobra¿am sobie, ¿e to mog³o bu-
dziæ pewien niepokój.

Burmistrz by³ wtedy wybierany przez Radê
Gminy spoœród jej cz³onków. Mój wybór na bur-
mistrza by³ zaskoczeniem, bo ja nie by³am radn¹.
Pamiêtam, ¿e sesja, na której zaplanowano wy-
bór burmistrza odby³a siê, ale wybory nie do-
sz³y do skutku. Uda³o siê „za drugim podej-
œciem”. To by³ 13 listopada 1998 r. (pi¹tek), kie-
dy zostaliœmy wybrani - ja na burmistrza i Arka-
diusz W³oszek na mojego zastêpcê. Funkcjono-
wa³y wtedy jeszcze zarz¹dy, w których dzia³ali
pani Barbara Dubiel, pani Ewa Hebda, pan W³o-
dzimierz Zawadzki.

Stanowisko burmistrza Brzeszcz ³¹czy³am
z funkcj¹ radnej powiatu. Rada Powiatu zaczê³a
pracowaæ od stycznia 1999 roku. Liczy³a wtedy
50 osób. To by³o szaleñstwo. Pamiêtam Adama
Bilskiego - ówczesnego starostê i szefa klubu rad-
nych powiatu - a tak¿e wielogodzinne i mêcz¹-
ce spotkania, w trakcie których dyskutowano
o kierunkach pracy rady. Wtedy powiaty mog³y
liczyæ na pieni¹dze przedakcesyjne, co pozwa-
la³o na nowy sposób spojrzenia na wyznaczone
zadania. Du¿e zas³ugi w tym mia³ Marek Nawa-
ra, który bêd¹c pos³em przygotowywa³ reformê
samorz¹dow¹, a póŸniej sam przeszed³ do pracy
w samorz¹dzie i zosta³ Marsza³kiem Wojewódz-
twa Ma³opolskiego.

Ten pierwszy okres wspominam najlepiej -
ciekawa praca nad tworzeniem struktur. To wte-
dy pojawi³ siê te¿ pomys³ na zintegrowanie Ma-
³opolski Zachodniej z pozosta³¹ czêœci¹ woje-
wództwa. Ma³opolska Zachodnia to tereny, które
„powróci³y” do Ma³opolski. Ta jej czêœæ nie po-
siada³a wiod¹cej stolicy. By³y plany i nadzieje,
¿e tak¹ rolê podejmie Oœwiêcim. To wtedy po-

wsta³a tam Agenda Urzêdu Marsza³kowskiego.
Ale Oœwiêcim nie wykorzysta³ swej szansy. I tak
Ma³opolska Zachodnia nadal nie posiada swej
„stolicy”.

Jakie wydarzenia zwi¹zane z dzia³alnoœci¹
samorz¹dow¹ w gminie Brzeszcze w czasie tych
20 lat uwa¿a Pani za szczególne, najistotniejsze?

Pose³ Beata Szyd³o:
Szczególnym wydarzeniem dla Brzeszcz

w roku 1998 by³ przede wszystkim powrót do Ma-
³opolski, czym sami byliœmy wtedy przera¿eni.
Tym bardziej, ¿e gdzieœ do koñca 1999 r. funkcjo-
nowa³y powi¹zania instytucji z Katowicami. To by³
bardzo trudny czas dla finansów gminy, wielki pro-
blem ze œci¹ganiem podatków z kopalni. Funkcjo-
nuj¹ce jeszcze wtedy, ju¿ niewydolne spó³ki wê-
glowe, po prostu nie p³aci³y podatków. Trzeba by³o
regularnie upominaæ siê o swoje w Katowicach.

Pierwszy okres funkcjonowania samorz¹du
gminnego by³ wtedy wyj¹tkowo trudny: bo do k³o-
potów z egzekwowaniem przychodów dochodzi-
³y nowe obci¹¿enia, nowe zadania i koniecznoœæ
posiadania w³asnego wk³adu dla pozyskiwania
œrodków z funduszy przedakcesyjnych.

Podczas mojej I kadencji zosta³a wypracowa-
na zasada, aby cz³onkowie Rady Gminy zaczêli
myœleæ o gminie jako o ca³oœci a nie tylko lobbo-
wali tê jej czêœæ, z której zostali wybrani. St¹d
symboliczne inwestycje scalaj¹ce, a tak¿e dba-
³oœæ o to, aby w ka¿dym kolejnym bud¿ecie za-
dbaæ o równe szanse dla ka¿dej czêœci gminy.

Pamiêtam pierwsze inwestycje. By³o wiado-
me, ¿e trzeba je realizowaæ, ¿eby coœ siê dzia³o
i by pokazaæ, ¿e Ma³opolska o Brzeszczach pa-
miêta i je powa¿a. Symbolem czegoœ nowego jest
dla mnie rondo pod Górnikiem. To nie tylko roz-
wi¹zanie problemu komunikacyjnego. Koncepcjê
jego budowy przygotowali moi poprzednicy: Ja-
ros³aw Wo³owiec i Piotr Z³otek. Mieliœmy œwia-
domoœæ, ¿e zaczynaj¹c wszystko od nowa wraz
z przejêciem w³adzy traci siê tylko czas i pieni¹-
dze. Temat spodoba³ siê Markowi Nawarze i Mar-
cinowi Pawlakowi - cz³onkom zarz¹du wojewódz-
twa. Powsta³ pomys³, aby realizowaæ inwestycje
drogowe wspólnie z województwem. Czêœæ œrod-
ków na realizacjê inwestycji wy³o¿y³a gmina, resztê
województwo. Brzeszcze by³y pierwsz¹ gmin¹,
która zrealizowa³a ten pomys³ i zapocz¹tkowa³a
funkcjonowanie  programu wspó³pracy wojewódz-
twa z innymi gminami regionu.

Potem by³ urz¹d, a w³aœciwie niewykoñczony
budynek, który powsta³ z inicjatywy mieszkañców,
ale ka¿da kolejna rada ba³a siê podj¹æ decyzjê co
do jego przeznaczenia. Ustaliliœmy, ¿e trzeba wy-
koñczyæ ten budynek i przeznaczyæ pod nowa
siedzibê Urzêdu Gminy. Trwa³y prace zwi¹zane
z budow¹ kanalizacji i dróg. A potem by³ basen.
Jego stan techniczny pozostawia³ wiele do ¿ycze-
nia, a¿ w koñcu Sanepid zapowiedzia³ jego defini-
tywne zamkniêcie. Inwestycja uzyska³a przez
Urz¹d Marsza³kowski dofinansowanie z Totaliza-
tora Sportowego. Uda³o siê przezwyciê¿yæ wszyst-
kie trudnoœci i powsta³ jeden z lepszych basenów
w regionie. Taki dla ca³ych rodzin. To dla mnie
satysfakcja, kiedy chodzê pop³ywaæ i widz¹c in-
nych u¿ytkowników basenu wiem, ¿e mam
wk³ad w jego powstanie. Gmina mog³a siê roz-
wijaæ, w czym by³a ogromna zas³uga zespo³u lu-

dzi, z którymi wspó³pracowa³am. Bo to nie jest
tak, ¿e burmistrz rz¹dzi sam.

Czy mog³aby Pani wskazaæ na miejsca sym-
bolizuj¹ce zmiany jakie zasz³y w naszej gminie
na przestrzeni ostatnich 20 lat (takie na „plus”
i na „minus”)?

Pose³ Beata Szyd³o:
Symbolem pozytywnych zmian jest dla mnie

Œwietlica Fundacji im. Brata Alberta. Powsta³a
w trakcie mojej II kadencji dziêki porozumieniu
w³adz gminy, Koœcio³a i Stowarzyszenia. Uwa-
¿am, ¿e zosta³a stworzona piêkna i œwietna rzecz
- prawdziwy wyraz spo³eczeñstwa obywatelskie-
go. To, co trzeba podkreœliæ, to wysyp organiza-
cji spo³ecznych, które powsta³y z inicjatywy lu-
dzi. Jeszcze w latach 90-tych dzia³a³y w gminie
niemal wy³¹cznie Ochotnicze Stra¿e Po¿arne
i ko³a gospodyñ. Teraz organizacje pozarz¹do-
we i stowarzyszenia aktywizuj¹ niemal wszyst-
kie grupy wiekowe i zawodowe mieszkañców
gminy Brzeszcze.

Dobre zmiany s¹ widoczne w dzia³alnoœci
Oœrodka Kultury. Z tzw. „domu kultury”- zasie-
dzia³ego i cierpi¹cego na brak pieniêdzy - po-
wsta³a instytucja, która przejê³a wiele zadañ spo-
³ecznych od gminy. Kiedy rozpoczê³am studia
na SGH spotka³am ludzi, którzy zaproponowali
pomys³ dla ca³ej gminy - program Centrum Ak-
tywnoœci Lokalnej. W zorganizowanym szkole-
niu uczestniczy³a tak¿e Teresa Jankowska - ów-
czesna dyrektor Oœrodka Kultury. Centrum Ak-
tywnoœci Lokalnej sprawdzi³o siê i ta metoda
pracy realizowana jest w OK.

20 lat to szmat czasu. Dziœ, patrz¹c z po-
zycji parlamentarnej, w³¹czy³am siê w pracê
nad rozwi¹zywaniem k³opotów samorz¹dów.
Bo niektóre ustawy i przepisy, na których
musz¹ pracowaæ samorz¹dowcy, s¹ anachro-
niczne. Na przyk³ad kwestia dworców kole-
jowych, których gminy nie maj¹ mo¿liwoœci
remontowaæ.  Kolejna sprawa to nastêpne za-
dania przekazywane samorz¹dom, ale ju¿ bez
dodatkowych pieniêdzy.

 Jak przebiega³a Pani kariera samorz¹dowa?

Pose³ Beata Szyd³o:
W latach 1995-1997 by³am kierownikiem

dzia³u merytorycznego Libi¹skiego Centrum
Kultury. To by³ mój pierwszy kontakt z prac¹
w instytucji samorz¹dowej. Od 1997 do 1998 r.
pracowa³am jako dyrektor Oœrodka Kultury
w Brzeszczach. Zaœ od 1998 r. do 2005 by³am
Burmistrzem Gminy Brzeszcze. Dodatkowo
w latach 1998-2002 by³am równie¿ radn¹ po-
wiatu oœwiêcimskiego.

W 2002 r. uzyska³am mandat radnej sejmi-
ku województwa ma³opolskiego, z którego
zrezygnowa³am poniewa¿ nie by³o mo¿liwoœci
po³¹czenia tej funkcji z funkcj¹ burmistrza.

Pamiêtam, ¿e w ogóle nie robi³am specjal-
nej kampanii w wyborach do sejmiku. Uzyska-
ny wynik by³ dla mnie bardzo wyraŸnym sygna-
³em, ¿e akceptacja polityki w gminie rozla³a siê
tak¿e poza jej granice. To równie¿ znalaz³o swoje
odzwierciedlenie w wynikach póŸniejszych wy-
borów parlamentarnych.

opropropropropr. KW. KW. KW. KW. KW
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G³osy czytelników

Ju¿ nie ma dzikich pla¿ - pozostaje zanuciæ
i do nastêpnego lata przechowaæ wakacyjne
wspomnienia. Miejmy nadziejê, ¿e we wrzeœniu
czeka nas jeszcze parê s³onecznych i ciep³ych
dni pozwalaj¹cych odetchn¹æ spokojnym, je-
siennym powietrzem. Nieuniknione jest stawie-
nie czo³a nowym wyzwaniom w szkole i w pra-
cy po d³u¿szym urlopie. Na pierwszym planie
tematy zwi¹zane z kszta³ceniem m³odego po-
kolenia. W polskiej tradycji pocz¹tek nowego
roku szkolnego splata siê z rocznic¹ wybuchu
II wojny œw. W tym kontekœcie kwestie wycho-
wania s¹ szczególnie aktualne. Ale jak unikn¹æ
niepotrzebnego patosu i nie tworzyæ slogano-
wych hase³? Jakie miejsce we wspó³czesnym
œwiecie zajmuj¹ wartoœci patriotyczne?

¯yjemy w wolnym pañstwie, nikt nie wy-
maga od nas ofiary krwi. Nie walczymy na uli-
cach o godne ¿ycie; nawet nie musimy staæ w ko-
lejkach, aby kupiæ podstawowe produkty. Nie
œcigaj¹ nas okupanci, nie zasypiamy z g³ow¹
ciê¿k¹ na karabinie, jak pisa³ poeta, ¿o³nierz
AK, lecz czy naprawdê jesteœmy wolni? Mamy

W dniu 31.08.2010 obserwowa³em obrady
Rady Miejskiej w Brzeszczach. Tematem prze-
wodnim XL sesji Rady Miejskiej by³y szkody
górnicze. O tej w³aœnie czêœci chcia³bym s³ów
kilka powiedzieæ.

Pocz¹tek by³ nad wyraz spokojny: dyrektor
techniczny kopalni w Brzeszczach, Pan Kazi-
mierz Grzechnik, przedstawi³ prezentacjê za-
wieraj¹c¹ krótki rys historyczny kopalni, powi¹-
zania z Gmin¹ Brzeszcze, wykresy obrazuj¹ce
kwoty wp³acane do gminy (choæ te ró¿ni¹ siê
od kwot, które s¹ ostatecznie lokowane w bu-
d¿ecie gminy) oraz inwestycje na terenie Gmi-
ny (bêd¹ce skutkiem szkód górniczych). Nastêp-
nie g³os zabra³o kilkoro radnych, chwal¹c po-
ziom merytoryczny prezentacji… i jednoczeœnie
wspominaj¹c o b³êdach, które „x” lat wczeœniej
zosta³y pope³nione w relacjach pomiêdzy gmin¹
a kopalni¹. O decyzjach wywo³uj¹cych nega-
tywne nastêpstwa, a których nie mo¿na ju¿ cof-
n¹æ. Wreszcie o tym, jak wiele zrobi³a ta, a nie
inna osoba, by zapobiegaæ szkodom górniczym,
przy czym kilkoro z wypowiadaj¹cych siê rad-
nych u¿y³o sformu³owania w stylu: „Proszê
nie braæ tego za przyczynek do zbli¿aj¹cej siê
kampanii wyborczej”. Jak to nie braæ? Wypo-
wiedzi te ewidentnie nie mia³y na celu wniesie-
nia czegoœ nowego do tematu, a jedynie pochwa-
³ê zdarzeñ, które ju¿ mia³y miejsce.

I tego w³aœnie nie rozumiem. W Krakowie
w analogicznej sytuacji odbywa siê nadzwyczaj-
ne posiedzenie komisji (w sprawie, któr¹ ja mia-
³em okazjê obserwowaæ, by³a to Komisja Kul-
tury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady Mia-
sta Krakowa), nastêpuj¹ konsultacje z zainte-
resowanymi stronami, badane aspekty prawne
i… nastêpuje dzia³anie - rozwi¹zanie problemu.
W naszym przypadku koñczy siê na s³owach lub
doraŸnych dzia³aniach, których efekty s¹ krót-

kotrwa³e. Mo¿na dostrzec brak myœlenia per-
spektywicznego. Co bêdzie, kiedy ok. 2040 ro-
ku wyczerpi¹ siê dostêpne z³o¿a wêgla kamien-
nego w Brzeszczach i kopalnia zostanie za-
mkniêta? Przecie¿ natura w tym w³aœnie mo-
mencie nie sprawi, ¿e szkody górnicze przestan¹
pogarszaæ stan terenu. Proces ten z pewnoœci¹
bêdzie trwa³ jeszcze latami i o tej chwili nale¿y
ju¿ teraz zacz¹æ myœleæ. Niewiele osób dostrze-
ga potrzebê przygotowania d³ugoletnich planów
wspó³pracy pomiêdzy Gmin¹ Brzeszcze a Ko-
palni¹ Wêgla Kamiennego „Brzeszcze-Silesia”.
A przecie¿ mo¿na powo³aæ komisjê doraŸn¹,
w której zasiadaliby przedstawiciele samorz¹-
du gminnego, zarz¹du kopalni, a tak¿e eksper-
ci, którzy przy wspó³udziale zainteresowanych
mieszkañców stworzyliby projekt takich w³a-
œnie planów dotycz¹cych dzia³añ prewencyj-
nych w stosunku do wystêpuj¹cych na terenie
Brzeszcz szkód górniczych.

Z jednej strony kopalnia nie nale¿y ju¿ do
Skarbu Pañstwa, jest czêœci¹ Kompanii Wêglo-
wej S.A., która jest nastawiona na zysk, i to w³a-
œnie jest jej motor napêdo-
wy. Z drugiej strony Gmi-
na Brzeszcze, której spo-
³ecznoœæ ma prawo do
¿ycia w dobrych warun-
kach bytowych, gdzie cz³o-
wiek nie budzi siê w domu,
w którym szklanka zje¿d¿a
ze sto³u stoj¹cego na krzy-
wej z powodu szkód gór-
niczych pod³odze.

¯eby zbudowaæ spo³e-
czeñstwo obywatelskie,
nie wystarczy podpisaæ siê
pod kandydatur¹, z³o¿yæ
kilka obietnic wybor-
czych, a nastêpnie œlubo-
wanie. Trzeba godnie (!)
reprezentowaæ interesy
spo³ecznoœci i nie pozwa-

Nie ma z³ej m³odzie¿y

Krystyna RosnerKrystyna RosnerKrystyna RosnerKrystyna RosnerKrystyna Rosner

dobr¹ m³odzie¿ czy bezmyœlnych i brutalnych
nastolatków?

Wielu m³odych ludzi potwierdza przywi¹-
zanie do szlachetnych idea³ów, bior¹c udzia³ w ró¿-
nych przedsiêwziêciach: charytatywnych, spo-
³ecznych, kulturalnych lub sportowych. S¹ jed-
nak tacy, dla których rozrywkê stanowi niszcze-
nie: przewrócenie kosza na œmieci, ³amanie zna-
ków drogowych. Coraz wiêcej wandalizmu w na-
szej rzeczywistoœci! Nie nale¿y moralizowaæ,
narzekaæ. Ale kiedy kilkanaœcie lat temu osoba
m³odociana pope³ni³a przestêpstwo, spotyka³a
j¹ powszechna dezaprobata. Dziœ trzeba hero-
izmu i nie lada odwagi, by krytykowaæ albo
przeciwstawiæ siê karygodnym czynom. Odczu-
wamy lêk o w³asn¹ skórê czy akceptujemy za-
cieranie granic pomiêdzy dobrem i z³em? Nie-
pokoj¹cy jest równie¿ fakt, ¿e w aktach prze-
mocy nierzadko bior¹ udzia³ dziewczêta. W tym
momencie nie wystarczy powiedzieæ, ¿e wol-
noœæ niesie ryzyko dewaluacji tradycyjnych za-
sad. Ich uniwersalny charakter wytycza normy
spo³eczne i kulturowe w sposób ponadczasowy.

Pamiêtajmy, i¿ m³odzieniec, który podpala kota,
co zreszt¹ z oczywistych wzglêdów powinno
wywo³aæ sprzeciw, z ³atwoœci¹ podniesie rêkê
na ¿ycie ludzkie. I ¿eby nie zostaæ pos¹dzonym
o widzenie wszystkiego w czarnych barwach,
dodajmy, ¿e chodzi o rzecz zupe³nie prozaiczn¹
- poczucie bezpieczeñstwa.

Wypada na koniec zaznaczyæ, ¿e nie ma z³ej
m³odzie¿y. Problem tkwi w braku regu³ ustalonych
przez autorytety. Rodzina oraz instytucje oœwia-
towe wspólnie winny podejmowaæ wysi³ek wy-
chowania, solidarnie wspieraj¹c siê w tej trudnej
pracy. Odzyskanie wolnoœci nie oznacza rezygna-
cjê z postawy patriotycznej wobec ojczyzny i spo-
³eczeñstwa, lecz nak³ada obowi¹zek s³u¿by i pra-
cy na co dzieñ. Odpowiedzialnoœæ, szacunek, po-
œwiêcenie i honor to nie archaizmy wyjête z ko-
deksu œredniowiecznego rycerza, lecz elementar-
ne pojêcia s³u¿¹ce rozwijaniu relacji miêdzyludz-
kich niezale¿nie od epoki. Zadbajmy o to, aby s³o-
wa partyzanckiej pieœni zabrzmia³y piêknie, a nie
nostalgicznie: Gdzie s¹ ch³opcy z tamtych lat, gdzie
siê pogubili?

laæ, by szanse takie, jak dobra wspó³praca z naj-
wiêkszym pracodawc¹ Gminy Brzeszcze
umknê³a, jak wiatr wraz z rzucanymi pretensja-
mi i oskar¿eniami. Wszak mo¿na d¹¿yæ do kon-
sensusu, a jak to ktoœ kiedyœ trafnie okreœli³:
consensus sprawia, ¿e obie strony s¹ niezado-
wolone, ale tak¿e obie strony odnosz¹ wymier-
ne korzyœci.

Nie ka¿da gmina w Polsce ma tak wiele
szans, jak nasza: mamy nowoczesny basen, halê
sportow¹, kino posiadaj¹ce projektor cyfrowy,
sieæ bibliotek, piêkny park, szko³y zajmuj¹ce
wysokie miejsca w rankingach poziomu naucza-
na, sprawn¹ administracjê wspieraj¹c¹ dzia³a-
nia Pani Burmistrz w Urzêdzie Gminy. Korzy-
stajmy z tego i cieszmy siê tym, co ju¿ uda³o
siê osi¹gn¹æ, ale nie zapominajmy tak¿e o szan-
sach, które pojawiaj¹ siê na bie¿¹co, jak na przy-
k³ad te tworzone przez Lokaln¹ Grupê Dzia³a-
nia „Dolina So³y”, wspieraj¹c¹ rozwój spo-
³ecznoœci lokalnych gmin Brzeszcze, Che³mek
i Kêty oraz Gminy Oœwiêcim dziêki wykorzy-
staniu funduszy unijnych.

Jawiszowice, 31 sierpnia 2010

List

£ukasz Korczyk£ukasz Korczyk£ukasz Korczyk£ukasz Korczyk£ukasz Korczyk
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Aktualnoœci

15 lipca 2010 r. na skwerze przy skrzy¿o-
waniu ulic Koœcielnej z Piastowsk¹ mieszkañ-
cy Gminy Brzeszcze uczcili 600. rocznicê bi-
twy pod Grunwaldem i 100. rocznicê ods³oniê-
cia Pomnika Grunwaldzkiego w Brzeszczach.

Uroczystoœci rozpoczê³y siê w koœciele pw.
œw. Urbana w Brzeszczach msz¹ œwiêt¹ w inten-
cji ojczyzny, któr¹ odprawi³ ks. pra³at
Kazimierz Kulpa (proboszcz parafii pw.
œw. Urbana w Brzeszczach), ks. kanonik
Franciszek Janczy (proboszcz parafii pw.
Matki Boskiej Bolesnej w Jawiszowi-
cach-Osiedle Brzeszcze) oraz wikariusz
ks. Roman Sala.

- Umiemy zwyciê¿aæ, nie umiemy
wyci¹gaæ owoców. Umiemy poœwiêcaæ
siê dla Ojczyzny w bitwach, ale nie umie-
my póŸniej poœwiêcaæ siê dla Ojczyzny
w codziennym ¿yciu. To jest nasz we-
wnêtrzny dramat, który trzeba sobie uœwia-
domiæ w³aœnie dzisiaj w 600. rocznicê bi-
twy pod Grunwaldem - powiedzia³ w ka-
zaniu ks. proboszcz Franciszek Janczy.

Po mszy, uczestnicy uroczystoœci,
przy dŸwiêkach œredniowiecznego
dzwonu Micha³ Archanio³, przeszli pod
Pomnik Grunwaldzki.

- Mamy wielkie szczêœcie i powody do dumy.
Nasi brzeszczañscy przodkowie w tym miejscu,
na tym skwerze, 100 lat temu, kiedy Polska by³a
podzielona miêdzy trzema zaborami, œwiêtowa-
li 500. rocznicê bitwy pod Grunwaldem, ods³a-
niaj¹c Pomnik Grunwaldzki. Dzisiaj my, 15 lip-
ca 2010 r. w 600. rocznicê tej wielkiej bitwy po-
przez lokalne uroczystoœci w³¹czamy siê w ogól-
nopolskie œwiêtowanie, pielêgnuj¹c tradycje
naszych przodków - przywita³a mieszkañców
Gminy Brzeszcze Barbara W¹sik, prezes Stowa-
rzyszenia „Brzost”.

Historia powstania Pomnika Grunwaldzkie-
go w Brzeszczach jest zwi¹zana z obchodami 500-
lecia bitwy pod Grunwaldem w Krakowie, gdzie
15 lipca 1910 r., zosta³ ods³oniêty Pomnik Grun-
waldzki, ufundowany przez Ignacego Paderew-
skiego. W trzydniowych uroczystoœciach, które
zgromadzi³y niemal 150 tysiêcy ludzi, ze wszyst-
kich zaborów uczestniczy³a równie¿ brzeszczañ-
ska delegacja sk³adaj¹ca siê z przedstawicieli
gminy, kopalni „Brzeszcze”, Towarzystwa Gim-
nastycznego „Sokó³” oraz Towarzystwa Szko³y
Ludowej. Wœród uczestników krakowskich uro-
czystoœci zrodzi³a siê myœl, by po powrocie do
swoich miejscowoœci upamiêtniæ zarówno histo-
ryczn¹ bitwê, jak i jej krakowskie obchody.

- W wielu miejscowoœciach powsta³y pomni-
ki. Tak¿e w Brzeszczach. Ufundowany, ze sk³a-
dek spo³ecznych przy wsparciu miejscowego
Kó³ka Rolniczego, stan¹³  kamienny obelisk
zwieñczony or³em austriackim, z wykutymi na
frontowej œcianie datami 1410-1910. Po oœmiu
latach, gdy Polska w listopadzie 1918 r. odzyska-
³a niepodleg³oœæ austriacki orze³ zosta³ zerwany -
mówi³a Barbara W¹sik.

W 11 lat póŸniej, w 1939 r. wybuch³a II woj-
na œwiatowa i w pierwszych latach okupacji na
podstawie decyzji w³adz niemieckich kamienny
obelisk zniszczono. Po wojnie, w latach 50. XX

wieku, z inicjatywy mieszkañców Brzeszcz po-
stawiono nowy monument, którego forma znacz-
nie odbiega od poprzedniego. Odbudowany Po-
mnik Grunwaldzki sk³ada siê z trzymetrowego
obelisku w kszta³cie prostopad³oœcianu wykona-
nego z piaskowca, na którego szczycie znajduje
siê orze³ z rozpostartymi skrzyd³ami. W 1990 r.
jego g³owa zosta³a zwieñczona koron¹. Na fron-

towej œcianie pomnika widniej¹ dwie daty: 1410
- upamiêtniaj¹ca zwyciêsk¹ bitwê pod Grun-
waldem i 1945 - klêskê III Rzeszy. Daty od-
dzielaj¹ dwie ga³¹zki laurowe symbolizuj¹ce
chwa³ê i zwyciêstwo.

Z otoczeniem Pomnika Grunwaldzkiego
zwi¹zana jest równie¿ rosn¹ca za nim lipa, któr¹
dla uczczenia 1. rocznicy pierwszych demokra-
tycznych wyborów samorz¹dowych 3 maja 1991 r.
z inicjatywy pani Zdzis³awy Chowañcowej, za-
sadzi³ najstarszy wówczas mieszkaniec Gminy
Brzeszcze, pan Piotr Skowronek.

Historia Pomnika Grunwaldzkiego, jak i „lipy
wolnoœci” s¹ treœci¹ tablicy pami¹tkowej, której
ods³oniêcia dokona³a pani Zdzis³awa Chowañ-
cowa w asyœcie pose³ na Sejm RP Beaty Szyd³o
i burmistrz Brzeszcz Teresy Jankowskiej.

- Dziêkujê za zaproszenie do mojej rodzinnej
Gminy. To jest najwiêkszy wk³ad w to, co mo¿e-
my dla naszej Ojczyzny uczyniæ. Pamiêtaæ o tra-
dycji, wspominaæ ludzi, którzy dla Polski pracowa-
li i pamiêtaæ, ¿e Polska jest jedna i dla ka¿dego z nas
powinna byæ najwa¿niejsza - powiedzia³a po ods³o-
niêciu tablicy pose³ na Sejm RP Beta Szyd³o.

- Teraz te¿ dzieje siê historia. Dok³adamy do
niej ma³¹ cegie³kê. W ten sposób budujemy swoj¹
to¿samoœæ. Wiemy sk¹d jesteœmy i dok¹d idziemy
- mówi³a burmistrz Brzeszcz Teresa Jankowska.

Zgromadzeni wys³uchali „Bogurodzicy” w in-
terpretacji Bernadety Janosz, nauczycielki Szko-
³y Podstawowej nr 1 im. Stanis³awa Staszica
w Brzeszczach. Wspólnie odœpiewano hymn na-
rodowy, a tak¿e rotê - pieœñ  po raz pierwszy za-
œpiewan¹ w czasie obchodów 500-lecia bitwy pod
Grunwaldem w Krakowie.

Wi¹zanki kwiatów pod Pomnikiem Grun-
waldzkim z³o¿yli pose³ na Sejm RP Beata Szy-
d³o, burmistrz Brzeszcz Teresa Jankowska, prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej Kazimierz Senkow-
ski, delegacje: Stowarzyszenia „Brzost”, Wspól-

noty Samorz¹dowej, Zespo³u Regionalnego
„Brzeszczanki”, Klubu Radnych Bezpartyjnych
oraz GS „Samopomoc Ch³opska” Brzeszcze.

Na zakoñczenie brzeszczanka Edyta Szym-
la, w stroju krakowskim roznios³a egzemplarze
broszurki pami¹tkowej, w której zawarta jest
historia i dzieje pomnika grunwaldzkiego w Brzesz-
czach, s³owa pieœni, wykonanych podczas uro-
czystoœci, a tak¿e zdjêcie obelisku z 1910 r., po-
chodz¹ce ze zbiorów prywatnych Edwarda Ga-

cha. Wydana na papierze czerpa-
nym, na ok³adce dwa miecze, wy-
haftowane przez panie z miejscowe-
go Klubu „Babskie Fanaberie”.

- Wed³ug przechowywanej przez
tradycjê opowieœci, król W³adys³aw
Jagie³³o przed s³ynn¹ bitw¹ z Krzy-
¿akami mia³ nakazaæ piec krakow-
skim piekarzom obwarzanki, by ry-
cerstwo mia³o co przegryzaæ w ocze-
kiwaniu na wroga. (...) A u nas
brzeszczañskie precle. Ten smako-
wity wypiek to dar piekarni Gmin-
nej Spó³dzielni „Samopomoc Ch³op-
ska” Brzeszcze. Serdecznie dziêku-
jê ofiarodawcy - mówi³a Barbara W¹-
sik, prezes Stowarzyszenia „Brzost”.

Uroczystoœæ odby³a siê w ra-
mach projektu „Pomnik Grunwaldz-
ki 1910-2010 w Brzeszczach” reali-

zowanego przez Stowarzyszenie „Brzost” z do-
tacji uzyskanych w konkursie og³oszonym przez
Urz¹d Gminy Brzeszcze.

Pomnik Grunwaldzki w Brzeszczach

Barbara W¹sik, prezesBarbara W¹sik, prezesBarbara W¹sik, prezesBarbara W¹sik, prezesBarbara W¹sik, prezes
Stowarzyszenia „Brzost”Stowarzyszenia „Brzost”Stowarzyszenia „Brzost”Stowarzyszenia „Brzost”Stowarzyszenia „Brzost”

Organizatorzy dziêkuj¹ mieszkañcom
Gminy Brzeszcze za uczestnictwo w uroczy-
stoœciach obchodów 600-lecia bitwy pod
Grunwaldem i 100-lecia ods³oniêcia Pomni-
ka Grunwaldzkiego.

Dziêkujemy pocztom sztandarowym:
Gminy Brzeszcze, SP nr 1 im. Stanis³awa Sta-
szica w Brzeszczach, Polskiego Stronnictwa
Ludowego w Brzeszczach, KWK Brzeszcze,

Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych
WiêŸniów Politycznych - Brzeszcze.

Za zaanga¿owanie w zorganizowanie uro-
czystoœci dziêkujemy:
parafii pw. œw. Urbana w Brzeszczach, para-
fii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Jawiszowi-
cach-Osiedlu Brzeszcze, Szkole Podstawowej
nr 1 im. Stanis³aw Staszica w Brzeszczach,
Samorz¹dowi Osiedlowemu nr 3, Oœrodko-
wi Kultury, Agencji Komunalnej, Klubowi
„Babskie Fanaberie”, zespo³om regionalnym:
„Brzeszczanki”, „Jawiszowianki”, „Przecie-
szynianki” i Skidzinianie”, Zofii i Stanis³a-
wowi Momot, Agnieszce Moœ, Bernadecie
Janosz, Edwardowi Gachowi, Zygmuntowi
Baraniakowi, W³adys³awowi Wróblewskie-
mu, Zenonowi Sobikowi, Studio „Abrys” Ro-
berta Pesta, piekarni Gminnej Spó³dzielni
„Samopomoc Ch³opska” w Brzeszczach oraz
funkcjonariuszom Policji z Brzeszcz za
czuwanie nad bezpiecznym przebiegiem
uroczystoœci.

Podziêkowanie
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Ods³oniêcia tablicy pami¹tkowej dokona³y p. Zdzis³awa Chowañcowa, pose³
Beata Szyd³o i burmistrz Teresa Jankowska
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Krymina³y
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3 lipca w samo po³udnie, w parku miejskim przy ul. Dworcowej pies
pogryz³ 11-letniego Kacpra Ch. z os. Paderewskiego. Stra¿nicy miejscy
ustalili to¿samoœæ w³aœciciela zwierzêcia. Brzeszczanin Rafa³ G. zosta³
ukarany grzywn¹. Pies by³ zaszczepiony przeciw wœciekliŸnie.

5 lipca patrol Stra¿y Miejskiej uj¹³ w obrêbie placu zabaw przy bl.
5 na os. Paderewskiego spo¿ywaj¹cego alkohol 46-letniego brzeszcza-
nina Zygmunta G. Mê¿czyzna mia³ 3,6 prom. alkoholu w wydychanym
powietrzu, za co odpowie przed S¹dem Rejonowym w Oœwiêcimiu.

20 lipca patrol SM uj¹³ awanturuj¹cego siê w domu przy ul. Willo-
wej w Brzeszczach 48-letniego Sylwestra K. U zatrzymanego stwier-
dzono 2,68 prom. alkoholu w wydychanym powietrzu. Przewieziony
zosta³ do izby wytrzeŸwieñ.

21 lipca w Jawiszowicach sprzed sklepu spo¿ywczego „Pestka” przy
ul. £êckiej skradziono parasol reklamowy. W³aœcicielka Barbara S. wy-
ceni³a stratê na 800 z³.

22 lipca stra¿ników miejskich wezwano do mieszkania w bl. 9 na
os. S³owackiego, gdzie 20-letni Pawe³ A. zak³óca³ ciszê nocn¹. Mê¿-
czyzna w wydychanym powietrzu mia³ 1,28 prom. Alkoholu, za co od-
powie przed oœwiêcimskim s¹dem. Cztery dni póŸniej w jednym z miesz-
kañ w bl. 4 na os. Paderewskiego awanturowa³ siê 23-letni Mateusz K.
(2,26 prom. alkoholu w wydychanym powietrzu). Trafi³ do izby wy-
trzeŸwieñ.

26 lipca z warsztatu stolarskiego przy ul. Zielonej w Brzeszczach
rabusie po przeciêciu ³añcucha zabezpieczaj¹cego bramê wjazdow¹
i wybiciu szyby okiennej skradli narzêdzia oraz z³om metalowy o ³¹cznej
wartoœci 1 tys. z³, ze szkod¹ mieszkañca Broszkowic Roberta £. Poli-
cjantom uda³o siê szybko uj¹æ przestêpców. Okazali siê nimi mieszka-
niec Wilczkowic Tomasz R. i mieszkaniec Czañca Stanis³aw M. Odzy-
skane mienie przekazano w³aœcicielowi.

2 sierpnia z terenu nowo budowanego domu przy ul. Hallera znik³y
dwie drabiny aluminiowe i kosiarka elektryczna o ³¹cznej wartoœci 500
z³. Policjanci i stra¿nicy miejscy zatrzymali sprawców kradzie¿y: Da-
riusza L. z Jawiszowic i Wies³awa B. bez sta³ego miejsca zamieszkania.

3 sierpnia dyrektor Szko³y Podstawowej nr 1 w Brzeszczach po-
wiadomi³a KP w Brzeszczach o kradzie¿y kamery zamontowanej nad
g³ównym wejœciem do budynku. Straty placówki szkolnej wynios³y
1.630 z³.

5 sierpnia w nocy funkcjonariusze KP w Brzeszczach ujawnili kra-
dzie¿ z w³amaniem do kiosku „Ruchu” przy ul. Turystycznej w Brzesz-
czach. Sprawca zerwa³ k³ódki i zamki zabezpieczaj¹ce drzwi. Zginê³y
papierosy ró¿nych marek. Straty w wys. ok. 3 tys. z³ poniós³ Ruch S.A.
w Warszawie.

6 sierpnia nieznany sprawca wykorzystuj¹c nieuwagê mieszkañ-
ców domu przy ul. Liliowej z otwartego budynku skrad³ pieni¹dze i z³ot¹
bi¿uteriê. Poszkodowana Helena M. wyceni³a stratê na 1,3 tys. z³.

12 sierpnia kieruj¹cy motorowerem marki ZIPP 14-letni  Pawe³ N.
nie zachowa³ bezpiecznej odleg³oœci i wjecha³ w ty³ poprzedzaj¹cego
go Opla kierowanego przez Henryka M. Nieletni z ogólnymi pot³ucze-
niami i dwoma wybitymi zêbami trafi³ na obserwacjê do szpitala.

15 sierpnia Dariusz S., mieszkaniec gminy Brzeszcze, na ³uku dro-
gi £êckiej w Jawiszowicach straci³ panowanie nad pojazdem i zjecha³
do przydro¿nego rowu, kilkakrotnie dachuj¹c. 23-latek porusza³ siê
BMW po spo¿yciu alkoholu (0,64 prom. w wydychanym powietrzu).
Obra¿eñ doznali pasa¿erowie pojazdu, a sam kierowca us³yszy wyrok
s¹du zakazuj¹cy prowadzenia pojazdów. Grozi mu te¿ pozbawienie wol-
noœci do lat 3.

Policjanci Wydzia³u Kryminal-
nego z Bielska-Bia³ej zatrzymali 29-
letniego mieszkañca Kalisza i jego
33-letniego kolegê. Mê¿czyŸni napa-
dli na 34-letniego mieszkañca Jawi-
szowic i dotkliwie go pobili. Za prze-
stêpstwo to grozi im 12 lat wiêzienia.

Do zdarzenia dosz³o 5 sierpnia
oko³o 21.00 na bielskiej ulicy Prze-
chód, gdzie napastnicy zaczepili
mieszkañca Jawiszowic. Chcieli zmu-
siæ go do oddania pieniêdzy, a kiedy
odmówi³, dotkliwie go pobili. Skradli
te¿ nale¿¹c¹ do niego torbê z doku-
mentami. Dziêki informacjom przeka-
zanym przez œwiadków zdarzenia, po-
licjanci zatrzymali sprawców. Bada-
nie alkomatem wykaza³o, ¿e obaj byli
nietrzeŸwi. Starszy z napastników
mia³ we krwi a¿ 3,5 promila alkoho-
lu, m³odszy o promil mniej.

Od 1 lipca obowi¹zuj¹ zaostrzo-
ne przepisy kodeksu karnego. Naka-
zuj¹ m.in. do¿ywotnie odebranie
prawa jazdy kierowcom, którzy po
pijanemu spowodowali powa¿ny
wypadek drogowy.

Jeœli pijany lub pod wp³ywem nar-
kotyków kierowca spowoduje wypadek
w nastêpstwie którego inna osoba zginie
lub dozna ciê¿kiego uszczerbku na zdro-
wiu, niezale¿nie od kary wymierzonej za
to przestêpstwo, sprawcy do¿ywotnio
zostanie zabrane prawo jazdy. Innym
przypadkiem, w którym prawo jazdy zo-
stanie odebrane jest sytuacja, gdy kierow-
ca ucieknie z miejsca wypadku. Do tej
pory s¹d za podobne przewinienia móg³,
ale nie musia³, do¿ywotnio zabieraæ pra-
wo jazdy. Teraz natomiast musi.

Znowelizowany kodeks karny za-
ostrza kary dla kierowców pod wp³y-
wem alkoholu, a tak¿e narkotyków. Je-
œli ju¿ raz zostali za to przestêpstwo ska-
zani i ponownie w stanie odurzenia al-
koholowego lub narkotycznego bêd¹
kierowaæ pojazdem, trafi¹ do wiêzienia
byæ mo¿e nawet na 5 lat, ale na pewno
spêdz¹ tam nie mniej ni¿ 3 miesi¹ce.
Warunkowe zawieszenie wykonania tej
kary lub zamiana jej na grzywnê nie
wchodzi ju¿ w rachubê. Tylko w wyj¹t-
kowych przypadkach pijani lub znarko-
tyzowani kierowcy zachowaj¹ prawo
jazdy. Chodzi o sytuacje, gdy usiedli za
kierownic¹, by np. ratowaæ czyjeœ zdro-
wie i ¿ycie. Wówczas s¹d bêdzie móg³
wymierzyæ im karê pieniê¿n¹, której
wysokoœæ mo¿e wynieœæ nawet 100
tys. z³.

K³êby dymu unosi³y siê 17 sierp-
nia nad ul. Daszyñskiego w Brzesz-
czach. Pali³ siê gara¿.

By³a godz. 17.40, kiedy o zdarze-
niu zosta³a zaalarmowana Pañstwowa
Stra¿ Po¿arna w Oœwiêcimiu. Na po-
sesji przy ul. Daszyñskiego (obok Ru-
chu II kopalni) pali³ siê wolnostoj¹cy,
drewniany gara¿. Jak siê okaza³o, gara¿
nie by³ pusty. Wraz z nim sp³on¹³ fiat
Cinquecento, a w³aœciciel £ukasz H.
sam by³ sobie winien.

- Nasi funkcjonariusze na miejscu
zdarzenia ustalili, ¿e przyczyna po¿a-
ru tkwi po stronie w³aœciciela gara¿u i
samochodu, gdy¿ nieostro¿ne obcho-
dzi³ siê z ogniem - wyjaœnia zastêpca
komendanta KP Brzeszcze Jaros³aw
Adamiec. -W zwi¹zku z czym ukara-
ny zosta³ mandatem.

W akcji gaszenia ognia wziê³y
uczestniczyli stra¿acy z czterech jedno-
stek - z PSP w Oœwiêcimiu, Terenowej
S³u¿by Ratowniczej Brzeszcze, OSP
Brzeszcze i OSP Jawiszowice.

Dotychczasowy numer konta
Zak³adu Obs³ugi Ma³opolskiego
Urzêdu Wojewódzkiego zosta³ za-
mkniêty 31 lipca br. Osoby, które
chc¹ dokonaæ p³atnoœci za manda-
ty karne, proszone s¹ o korzystanie
z nowego numeru konta.

Podajemy nr konta: Ma³opolski
Urz¹d Wojewódzki w Krakowie; Naro-
dowy Bank Polski O/O Kraków; Nr 79
1010 1270 0011 1122 3100 0000

Uwaga! W tytule wp³aty nale¿y
podaæ seriê i numer mandatu karnego
oraz dane osoby ukaranej mandatem.

Wp³aty za mandaty karne przyjmu-
je równie¿ kasa Ma³opolskiego Urzêdu
Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basz-
towa 22, pokój 303 (III p.). Kasa czynna
jest w poniedzia³ek w godz. 10.30-14.30,
od wtorku do pi¹tku w godz. 9.30-13.30

Informacje o postêpowaniu man-
datowym mo¿na uzyskaæ w Ma³opol-
skim Urzêdzie Wojewódzkim w Kra-
kowie pod nr telefonów: 12 39 21 619,
12 39 21 607, 12 39 21 990.

Córki pani Heleny Niedzieli, 84-
letniej mieszkanki Brzeszcz-Boru,
sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania
funkcjonariuszom Policji i stra¿akom
z brzeszczañskich jednostek OSP za
odnalezienie mamy.

Pani Helena Niedziela  z 26/27 lipca
wysz³a z domu, a choroba, na któr¹ cier-
pi, nie pozwala³a jej do niego wróciæ.

* * * * *

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

Dotkliwie pobili
Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

Podziêkowanie
EPEPEPEPEP

Nale¿noœæ za mandat
na nowy nr konta

Do¿ywotnia utrata
prawa jazdy

Ogieñ przy
Daszyñskiego
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Aktualnoœci

Lato w Krêgu Instruktorów Seniorów
z Jawiszowic up³ynê³o pod znakiem wspo-
mnieñ patriotycznych i uroczystych obcho-
dów 100-lecia ZHP.  By realizowaæ najwa¿-
niejsze harcerskie pryncypia udali siê do
Warszawy i Krakowa.

 O lipcowej wizycie w Warszawie prawie
50-osobej grupy opowiada Anna Bawo³ek:

 - Dzieñ w stolicy rozpoczêliœmy od zwiedza-
nia Pa³acu Prezydenckiego. Po pa³acowych wnê-
trzach oprowadzi³ nas pracownik Biura Bezpie-
czeñstwa Narodowego, pan Marcin Skowron, nie-
zwykle uprzejmy, kompetentny m³ody cz³owiek.
On tak¿e towarzyszy³ nam przy dalszym zwie-
dzaniu miasta. Uk³on nale¿y tak¿e skierowaæ
w stronê pana Jaros³awa Rybaka - jawiszowiani-
na, który w Biurze Bezpieczeñstwa Narodowego
zajmuje stanowisko Dyrektora Departamentu Ko-
munikacji Spo³ecznej. To w³aœnie pan Rybak po-
móg³ nam w stronie organizacyjnej zwiedzania
Pa³acu. Z jego r¹k ka¿dy z uczestników wyciecz-
ki otrzyma³ pami¹tkow¹ p³ytê, wydan¹ pod pa-
tronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego. Na
p³ycie znajduj¹ siê utwory patriotyczne, wyko-
nane przez Orkiestrê Reprezentacyjn¹ Œl¹skiego
Okrêgu Wojskowego oraz pieœni wykonane przez
Oktoich Chór Prawos³awnego Ordynariatu WP
przy Œl¹skim Okrêgu Wojskowym.

Nastêpnie pojechaliœmy do Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego, które powsta³o z inicjatywy
Lecha Kaczyñskiego, poprzedniego prezydenta
stolicy. Szczególn¹ uwagê zwracaj¹ nowoczesne
ekspozycje oparte na wielu technikach multime-
dialnych, takich jak obraz, dŸwiêk czy relacja
przewodnika. Zwiedzanie Muzeum Powstania
Warszawskiego zawsze pobudza do refleksji nad
przesz³oœci¹ historyczn¹, nad sensem tragiczne-
go zrywu niepodleg³oœciowego, który zakoñczy³
siê niepowodzeniem. Bilans strat by³ przyt³acza-
j¹cy. Powstañców wywieziono do obozów jeniec-
kich na terenie III Rzeszy. Ludnoœæ cywilna po
selekcji w obozie przejœciowym w Pruszkowie
dosta³a siê na roboty do Niemiec. Wielu powstañ-
ców osadzono w obozie koncentracyjnym Au-
schwitz-Birkenau. W powstaniu zginê³o przesz³o
18 tysiêcy m³odych ludzi, niedosz³ych elit Pol-
ski. W pierwszych dniach powstania zginêli do-
brze zapowiadaj¹cy siê poeci: Krzysztof Kamil
Baczyñski, Tadeusz Gajcy, a tak¿e Krystyna Kra-
helska, autorka i kompozytorka pieœni ¿o³nierskiej
„Hej ch³opcy, bagnet na broñ”. Ona pozowa³a
równie¿ profesor Ludwice Nitschowej do pomni-
ka Syreny na Wybrze¿u Koœciuszkowskim w War-
szawie. Niemcy planowo niszczyli miasto. Spo-
œród 987 zabytkowych budowli ocala³o tylko 64.
W perzynê obrócono koœcio³y, muzea, pomniki,
szko³y, biblioteki - w tym Narodow¹, Publiczn¹

i Uniwersyteck¹. Spali³ siê prawie ca³y zasób ar-
chiwalny, sp³onê³y wspania³e dzie³a sztuki. Mia-
sto leg³o w gruzach.

Bywanie w muzeach o ró¿nym profilu, to nie
tylko element uczestnictwa w kulturze, to tak¿e
rodzaj patriotyzmu. To w³aœnie w takich miejscach
budzi siê w nas duma z dokonañ minionych poko-
leñ, mo¿emy siê wiele nauczyæ, jednak nie powin-
no to wp³ywaæ na krytyczny os¹d dziejów nasze-
go pañstwa. Wspó³czesny patriotyzm to przede
wszystkim rzetelne traktowanie swoich obowi¹z-
ków w szkole, pracy, poszanowanie prawa, wza-
jemny szacunek, zgoda, dba³oœæ o w³asnoœæ pry-
watn¹ i spo³eczn¹. Mamy myœleæ o ojczyŸnie spo-
kojnej, szczêœliwej, bogatej, szanowanej przez w³a-
snych obywateli i ca³y œwiat. Wieczne waœnie
i spory nie przydaj¹ nam szacunku innych pañstw.

Na koniec odwiedziliœmy Królewskie £azien-
ki, gdzie mogliœmy odpocz¹æ  przy pomniku Cho-
pina. W tej szczególnej atmosferze i refleksji po
ca³ym dniu przypomnia³y mi siê s³owa, pocho-
dz¹ce z wiersza W³adys³awa Broniewskiego:

„Ilekroæ przyje¿d¿am do Warszawy,
jestem radosny:
bruk by³ krwawy, nie bêdzie krwawy,
bêdzie radoœæ i same wiosny.”
Niech na zawsze spe³ni siê marzenie poety

o pokoju i dobrych losach Polski!

W sierpniu, w odpowiedzi na zaproszenie
Komendy Chor¹gwi ZHP w Krakowie, cz³onko-
wie Harcerskiego Krêgu Seniorów w Jawiszowi-
cach, wziêli udzia³ w Jubileuszowym Zlocie Har-
cerstwa Polskiego. Grupa 30 harcerzy seniorów
zwiedzi³a miasteczko zlotowe na B³oniach, spo-

tka³a siê z uczestnikami Zlotu Hufca Oœwiê-
cim, który by³ reprezentowany przez Gminny
Zwi¹zek Dru¿yn w Brzeszczach. Nastêpnie
wziêli udzia³ w uroczystym apelu inauguracyj-
nym, otwieraj¹cym XIX Z³az Seniorów i Star-
szyzny Harcerskiej. Grupê harcerzy-seniorów
z Jawiszowic i Brzeszcz zameldowa³ Komen-
dantowi Zlotu phm. dh Edward Szczerbowski.
Po apelu seniorzy udali siê na Rynek G³ówny.
Popo³udnie tam spêdzone obfitowa³o w wiele
ciekawych imprez, m.in. lot 100 szytych ba-
lonów na 100-lecie, prezentacja regionów, gry,
zabawy, wystêpy laureatów Harcerskiego Fe-
stiwalu Kielce 2010. Goœcie spotkali siê tak-
¿e z hm. Józefem Budk¹, d³ugoletnim i zas³u-
¿onym instruktorem naszego œrodowiska,
obecnie mieszkañcem Krakowa. Miasto ¿y³o
w tym dniu uroczystoœci¹ jubileuszu 100-le-
cia ZHP do póŸnych godzin nocnych. Harce-
rze seniorzy wrócili z Krakowa pod du¿ym
wra¿eniem co do iloœci uczestników Zlotu.
Gdy patrzyli na maszeruj¹ce dru¿yny poszcze-
gólnych hufców, ¿a³owali, ¿e nasz Hufiec
Oœwiêcim reprezentowa³a tak nieliczna grupa
harcerzy.

W najbli¿szych planach Harcerski Kr¹g
Seniorów przygotowuje ognisko harcerskie,
przy Klubie Seniora w Jawiszowicach. Bêdzie
ono podsumowaniem obchodów 725-lecia Ja-
wiszowic oraz 75-lecia harcerstwa w Brzesz-
czach. Wszystkich mieszkañców Gminy
Brzeszcze serdecznie zapraszamy do udzia³u,
w dn. 25 wrzeœnia o godz. 16:00.

W dniu 25 lipca 2010 r. Samorz¹d Osiedlo-
wy nr 2 zorganizowa³ dla dzieci imprezê na pla-
cu zabaw.

O godz. 12:00 odby³ siê turniej pi³ki pla¿o-
wej, w której udzia³ wziê³o 5 dru¿yn:

I miejsce zajê³a dru¿yna „DD” Damian Czul
- Damian Ochman.

II miejsce - Agnieszka Okulanis - Tomasz
Stach (dru¿yna „Przyjaciele”)

III miejsce - Paulina Wiœniewska - Karolina
Cebrat (dru¿yna „Trzynastolatki”)

IV miejsce - Adrianna Œwitak - Agnieszka Sta-
chura (dru¿yna „Zwariowane dziewczyny”)

Za wy¿ej wymienione miejsca zawodnicy
otrzymali statuetki siatkarzy, pi³ki do gry w siat-
kówkê, koszykówkê, pi³kê no¿n¹ oraz zestawy
do gry w badmintona.

Sponsorem nagród by³ pose³ na sejm RP
pan Stanis³aw Rydzoñ, któremu Samorz¹d
bardzo dziêkuje.

W godzinach popo³udniowych dzieci
uczestniczy³y w imprezie, zabawach i konkur-
sach. Uczestnicy otrzymali tak¿e nagrody oraz
du¿o s³odyczy.

Samorz¹d pragnie z³o¿yæ podziêkowania na
rêce pana Grzegorza Ochman za nag³oœnienie
oraz nastêpuj¹cych sponsorów:

Zak³ad Prod. - Us³ug. „POLWOOD” Sta-
nis³aw Baluœ, Firma Handrem A. Palka, Auto
- Komis pod Górnikiem, Œwiat Zmys³ów
Aneta Winczowska, PSS Spo³em Górnik w Brzesz-
czach, Bank Spó³dzielczy w Brzeszczach,
Agencja Komunalna Sp. z o.o. Brzeszcze,
Mix Bud D. P³onka i K. Walus, Pub Klinika
Zontek Piotr, Paulina i Szymon Cetnarski,
Miros³aw Bukowski, Stanis³aw Frankowski
i Krzysztof Kowieñski.

Lato z Samorz¹dem
Osiedlowym nr 2

(K.A.)(K.A.)(K.A.)(K.A.)(K.A.)

  (oprac. K.A.)  (oprac. K.A.)  (oprac. K.A.)  (oprac. K.A.)  (oprac. K.A.)

Harcerze Seniorzy i dwie stolice Polski
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16 lipca br., po d³ugiej i ciê¿kiej choro-
bie odesz³a na zawsze nasza droga kole¿an-
ka Mieczys³awa Papuga - Prezes Zarz¹du
„Spo³em” PSS „Górnik” w Brzeszczach w la-
tach 1994-2006.

Od pocz¹tku do koñca swojej 39-letniej
pracy zawodowej Mieczys³awa Papuga by³a
ca³ym sercem oddana i wierna sprawom spó³-
dzielczoœci spo¿ywców „Spo³em”. Dziêki Jej
wyj¹tkowym cechom charakteru, doœwiadcze-
niu zawodowemu, determinacji i fachowej
wiedzy mamy dzisiaj prê¿nie dzia³aj¹c¹ spó³-
dzielniê, o ugruntowanej pozycji na lokalnym
rynku. Odszed³ cz³owiek, który by³ i bêdzie
dla nas wspania³ym wzorem do naœladowania.

Mieczys³awa Papuga urodzi³a siê w stycz-
niu 1948 r. w Rajsku. W latach 1955-1962
uczêszcza³a do Szko³y Podstawowej nr 1 w Brzesz-
czach, a nastêpnie kontynuowa³a naukê w Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cym w Oœwiêcimiu, któ-
re ukoñczy³a w roku 1967. Jej marzeniem by³o
dalsze kszta³cenie, jednak trudna sytuacja
materialna zmusi³a j¹ do rezygnacji ze studiów
wy¿szych. Z dniem 1.09.1967 r. podjê³a pra-
cê w „Spo³em” PSS „Górnik” w Brzeszczach.
Pocz¹tkowo pracowa³a na stanowisku referen-
ta w sekcji zaopatrzenia i administracji, a na-
stêpnie jako specjalista ds. handlowych i za-
stêpca kierownika dzia³u OT. W latach 1974-
1983 wskutek dyrektyw wydanych na szcze-
blach centralnych odebrano spó³dzielni samo-
dzielnoœæ za spraw¹ przy³¹czenia do „Spo³em”
WSS Kraków Oddzia³ Oœwiêcim, a w roku
1975 po reformie administracyjnej kraju do
„Spo³em” WSS Katowice Oddzia³ Pszczyna.
W styczniu 1980 r. Mieczys³awa Papuga ob-
jê³a stanowisko kierownika Rejonu Brzeszcze,
a z dniem 2.01.1984 r. zosta³a Pe³nomocnikiem
Zarz¹du „Spo³em” PSS Pszczyna. 16 marca
1984 r. dziêki ogromnemu wysi³kowi wielu
oddanych spó³dzielców powsta³a samodziel-
na, samorz¹dna i samofinansuj¹ca siê „Spo-
³em” Powszechna Spó³dzielnia Spo¿ywców
„Górnik” w Brzeszczach. Wówczas Rada Nad-
zorcza Spó³dzielni powierzy³a Mieczys³awie
Papuga obowi¹zki Wiceprezesa ds. Gospodar-
czych, a nastêpnie od 1 stycznia 1994 r. sta-
nowisko Prezesa Zarz¹du.

Mieczys³awa Papuga w ci¹gu szeregu lat
pracy w spó³dzielczoœci spo¿ywców da³a siê
poznaæ jako osoba o du¿ym poczuciu odpo-
wiedzialnoœci i z wielkim zasobem wiedzy fa-
chowej, jak¹ zdoby³a i ugruntowa³a pracuj¹c
na ró¿nych stanowiskach. By³a osob¹ praco-
wit¹, m¹dr¹, samodzieln¹ i potrafi³a podejmo-
waæ odwa¿ne decyzje. Jej wyj¹tkowe cechy
osobowoœci tj. operatywnoœæ, umiejêtnoœæ za-
rz¹dzania i dobra organizacja pracy by³y zna-
ne i cenione nie tylko w œrodowisku spó³dziel-
ców. Wszelkie przedsiêwziêcia, które podej-
mowa³a, cechowa³a energia, inicjatywa i ogrom-
ne zaanga¿owanie. Ceni³a w ludziach szcze-
roœæ, odwagê i konsekwencjê w dzia³aniu. Po
objêciu stanowiska Prezesa kontynuowa³a

politykê priorytetowego rozwoju Spó³dzielni
i tradycje kupieckie swych poprzedników,
w szczególnoœci Krystyny Bzibziak, któr¹ ob-
darza³a szczególnym autorytetem. Na uznanie
zas³uguj¹ poczynione przez Mieczys³awê Pa-
puga inwestycje w nowoczesne i efektywne
metody zarz¹dzania, oparte o systemy infor-
matyczne, zakup sprzêtu i programów kom-

puterowych do biura i sklepów Spó³dzielni, za-
pewnianie pracownikom licznych szkoleñ z za-
kresu handlu i marketingu, podnosz¹cych ich
wydajnoœæ ich pracy. Do sporych osi¹gniêæ
nale¿y zaliczyæ dzia³ania Mieczys³awy Papu-
ga zwi¹zane z uporz¹dkowaniem prawa w³a-
snoœci gruntów i obiektów - zakup dwóch u¿y-
wanych pawilonów handlowych przy ul. Pi³-
sudskiego 2 oraz £okietka 6, a tak¿e zakup
budynków handlowych od gminy Brzeszcze
- przy ul. Koœciuszki 14, Koœciuszki 16,
£okietka 10 oraz lokalu handlowego przy ul.
Dworcowej 3. Jako Prezes dba³a o to, by spor¹
czêœæ œrodków finansowych Spó³dzielni prze-
znaczaæ na modernizacjê obiektów, remonty,
inwestycje i zakupy œrodków trwa³ych, dziêki
czemu podwy¿szeniu uleg³ standard placówek
handlowych i jakoœæ obs³ugi klientów, a po-
wiêkszanie sal sprzeda¿owych kosztem zaple-
cza magazynowego pozwoli³o na uzyskanie
dodatkowej powierzchni ekspozycyjnej,
umo¿liwiaj¹cej poszerzenie oferty asortymen-
towej towarów. W roku 2003, dziêki Jej ini-
cjatywie Spó³dzielnia z³o¿y³a wniosek, a w I
kwartale 2004 r. otrzyma³a œrodki unijne z Fun-
duszu Phare 2001 na zakup œrodków trwa³ych.

Dzia³ania Mieczys³awy Papugi w zakresie
pomna¿ania i ulepszania maj¹tku trwa³ego,
a tak¿e stosowanie czystych i jasnych zasad
ekonomii pozwoli³y na zachowanie miejsc pra-
cy dla pracowników Spó³dzielni i uczyni³y j¹
wiarygodnym partnerem handlowym, termino-
wo reguluj¹cym zobowi¹zania wobec bud¿e-

tu, pracowników i dostawców oraz zajmuj¹-
cym wysokie lokaty w rankingach spo³emow-
skich. Dziêki uzyskiwanym wówczas efektom
w zakresie przedsiêbiorczoœci i ³¹czeniu tra-
dycji dobrego kupiectwa z nowoczesnoœci¹,
Spó³dzielnia zosta³a doceniona przez w³adze
gminy, jak i województwa ma³opolskiego i od-
znaczona nastêpuj¹cymi nagrodami: Lider Re-
gionu Ma³opolski Kupiec Roku 2002, Z³ota
Firma 2002 Województwa Ma³opolskiego, Ga-
zele Biznesu 2002, Oskardy 2004 - nagroda
burmistrza Brzeszcz w dziedzinie przedsiê-
biorczoœci.

Za osi¹gniêcia w pracy zawodowej i dzia-
³alnoœci spo³ecznej Pani Mieczys³awa Papuga
otrzyma³a odznaczenia pañstwowe i spó³dziel-
cze - Srebrny Krzy¿ Zas³ugi (1984 r.), Srebrn¹
Odznakê „Zas³u¿onemu w Rozwoju Woje-
wództwa Katowickiego” (1986 r.), Odznakê
„Zas³u¿ony dla Spo³em” (1988 r.) oraz zosta-
³a laureatk¹ nagrody „Prymus 2001”, honoru-
j¹cej œmia³e gospodarskie podejmowanie przez
Mieczys³awê Papuga decyzji sprzyjaj¹cych
dynamicznemu rozwojowi spó³dzielni oraz
umacnianiu jej roli i znaczenia spo³eczno-go-
spodarczego w gminie.

Mieczys³awa Papuga mia³a wiele pasji.
Jedn¹ z nich by³o podró¿owanie, poznawanie
nowych, ciekawych miejsc. Ze spo³emowsk¹
rodzin¹ odby³a wiele krajowych i zagranicz-
nych wycieczek, do których starannie siê
przygotowywa³a studiuj¹c fachow¹ literaturê
o okolicach, które mia³a zobaczyæ. Kocha³a
zwierzêta, góry i przyrodê. Swoje zami³owa-
nie do natury wyra¿a³a poprzez pracê w ogro-
dzie. Pielêgnowane przez ni¹ roœliny pod jej
„piecz¹” nabiera³y piêkniejszych barw i kszta³-
tów. Innym ulubionym zajêciem, któremu
Mieczys³awa Papuga poœwiêca³a swój wol-
ny czas, by³o rozwi¹zywanie skomplikowa-
nych krzy¿ówek.

Swoim najbli¿szym - córce, synowi oraz
trójce wnucz¹t nie szczêdzi³a ciep³a, mi³oœci
i wsparcia, co wola³a okazywaæ nie s³owem,
lecz czynem. Zawsze wyznawa³a zasadê - le-
piej dzia³aæ ni¿ mówiæ.

Po przejœciu na emeryturê w 2006 r. Mie-
czys³awa Papuga w dalszym ci¹gu utrzymy-
wa³a bliski kontakt z pracownikami i intere-
sowa³a siê dalsz¹ dzia³alnoœci¹ spó³dzielni. Jak
wspomina Jej córka - niesamowita si³a cha-
rakteru towarzyszy³a jej Mamie do koñca
¿ycia. I chocia¿ w 1997 r. stoczy³a zwyciêsk¹
bitwê z nowotworem, ostatecznie wojny nie
uda³o siê Jej wygraæ. By³a jednak bardzo twar-
dym i wytrzyma³ym przeciwnikiem, walcz¹c
dzielnie do koñca.

Czeœæ Jej pamiêci.

Wspomnienie o œp. Mieczys³awie Papuga

Mieczys³awa Papuga (1948-2010)

Rada Nadzorcza, Zarz¹d, pracow-Rada Nadzorcza, Zarz¹d, pracow-Rada Nadzorcza, Zarz¹d, pracow-Rada Nadzorcza, Zarz¹d, pracow-Rada Nadzorcza, Zarz¹d, pracow-
nicy i cz³onkowie „Spo³em” Po-nicy i cz³onkowie „Spo³em” Po-nicy i cz³onkowie „Spo³em” Po-nicy i cz³onkowie „Spo³em” Po-nicy i cz³onkowie „Spo³em” Po-
wszechnej Spó³dzielni Spo¿ywcówwszechnej Spó³dzielni Spo¿ywcówwszechnej Spó³dzielni Spo¿ywcówwszechnej Spó³dzielni Spo¿ywcówwszechnej Spó³dzielni Spo¿ywców
„Górnik” w Brzeszczach„Górnik” w Brzeszczach„Górnik” w Brzeszczach„Górnik” w Brzeszczach„Górnik” w Brzeszczach
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„Mê¿czyŸni uœmiechaj¹ siê pod nosem, kie-
dy s³ysz¹, ¿e powinni ogl¹daæ swój tors. A zbyt
póŸno wykryty nowotwór, mo¿e okazaæ siê po
prostu zabójczy” - to s³owa umieraj¹cego, 53-
letniego Szczepana.

 „W ¿yciu szczêœcie trzeba mieæ. ¯eby trafiæ
„szóstkê” w totolotka trzeba wytypowaæ jedn¹
z 14 milionów kombinacji liczb. Du¿o szczêœcia
trzeba mieæ. Jeden na 100 przypadków zachoro-
wania na raka piersi przypada na mê¿czyznê. We-
d³ug zasady z dzieciêcej
wyliczanki: „na kogo wy-
padnie na tego bêc”. Bêc³o
na mnie. Kiedy przytrafi³o
siê ju¿ to nieszczêœcie, mia-
³em szczêœcie spotkaæ na
swojej drodze w³aœciwych
ludzi. Od pani doktor
pierwszego kontaktu, któ-
ra skierowa³a mnie do w³a-
œciwej poradni chorób sut-
ka, poprzez Pani¹ doktor
Witowicz, która biegiem
wys³a³a mnie do Szpitala
Grochowskiego, do dr.
Gajowniczka i dr Bor-
czewskiej. Szybka opera-
cja i krótki okres oczekiwania na naœwietlania na
Ursynowie. To zdarzy³o siê naprawdê chocia¿
brzmi jak koszmarny sen. Chocia¿ brzmi jak kosz-
marny sen, to nie by³ dla mnie koszmar. Nie,
¿ebym siê nie ba³. Tylko g³upek siê nie boi, bo
nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczeñstwa tej
choroby. Ja wiem co to za choroba, 12 lat temu
zabi³a moj¹ mamê. Jednak dla mnie to nie by³
koszmar. To by³o wyzwanie do walki. Walki
z chorob¹, groŸn¹ chorob¹, ale wielu j¹ pokona-
³o. Pokonam i JA. Taka by³a moja odpowiedŸ na
to wyzwanie. Co innego ¿ona. Dla niej to by³
koszmar. Ona nie wiedzia³a jak ja siê czujê na-
prawdê. Musia³em j¹ przekonywaæ, ¿e czujê siê
dobrze. ¯e wygram. ¯e muszê wygraæ. To zda-
rzy³o siê naprawdê i prawdziwi s¹ bohaterowie
tej ksi¹¿ki. JA z diagnoz¹ Ca. mammae sin (rak
sutka lewego), Ela -moja ¿ona, Franka - siostra,
osobisty kierowca w czasie choroby, Jacek, ro-
dzina, znajomi, a przede wszystkim: lekarze, pie-
lêgniarki, ca³y ³añcuch i wianuszek ludzi dobrej
woli. Nim to siê zdarzy³o mia³ miejsce ca³y sze-

reg zdarzeñ, które wed³ug klasyków onkologii
odgrywaj¹ istotn¹ rolê w powstawaniu i rozwoju
nowotworu. A wiêc by³ stres, papierosy i alko-
hol. I nie zawsze zdrowy styl ¿ycia. Katastrofa
czarnobylska i opalanie siê „na murzyna”. Przez
57 lat ¿ycia, 35 lat pracy zawodowej i 40 lat pra-
cy wychowawczej z dzieæmi i m³odzie¿¹. Ale by³o
te¿ i szczêœcie.”

Tak zaczyna siê ksi¹¿ka Józefa Adamczy-
ka „W ¿yciu szczêœcie trzeba mieæ.” Ksi¹¿ka
opowiada autentyczn¹ historiê zmagañ mê¿czy-

zny z rakiem piersi.
Powieœæ sta³a siê nie
tylko inspiracj¹ dla
wielu, ale i przestrog¹
oraz uœwiadomieniem,
¿e rak piersi to nie tyl-
ko choroba kobiet.
Oczywiœcie temat no-
wotworów piersi u ko-
biet jest popularny,
poniewa¿ choroba
zbiera ogromne ¿niwo
œmierci. Kampanii
uœwiadamiaj¹cych i pro-
muj¹cych profilaktykê
zachorowañ jest wiele.
Jednak jeœli chodzi o za-

chorowalnoœæ wœród mê¿czyzn, wci¹¿ panuje
powszechne przekonanie, ¿e mê¿czyŸni nie
mog¹ zachorowaæ na raka piersi. Niestety w tej
grupie tak¿e profilaktyka prawie nie istnieje.
G³ównie w³aœnie brak œwiadomoœci w tej dzie-
dzinie jest przyczyn¹ prawie 60 proc. umieral-
noœci, po wykryciu tej choroby. Poniewa¿ mê¿-
czyŸni ignoruj¹ wszelakie objawy, z regu³y no-
wotwór wykrywany jest ju¿ w stadium zaawan-
sowanym, kiedy jest ju¿ za póŸno. Nie nale¿y
jednak lekcewa¿yæ ¿adnych guzków i wyczu-
walnych zgrubieñ, wszelakich zmian wygl¹du
sutka (np. wci¹gniêcie brodawki sutkowej),
zmian rozmiaru, kszta³tu lub wygl¹du skóry,
wycieków, owrzodzeñ i zaczerwienienia. Ból
jest rzadkim objawem raka piersi. Choroba ta
najczêœciej wystêpujê po 55. roku ¿ycia, jed-
nak zachorowania u m³odych mê¿czyzn to nie-
odosobnione przypadki. W sierpniu tego roku
dobieg³a nas informacja o œmierci Norberta.
Cztery lata temu, ten 24-letni wówczas ch³o-
pak us³ysza³ diagnozê - rak piersi. Jego dziew-

czyna wyczu³a maleñki
guzek na jego klatce
piersiowej. Wczeœniej
nigdy nie s³ysza³,  ¿e
mê¿czyŸni mog¹ zacho-
rowaæ na tak¹ chorobê.
Przeszed³ chemioterapiê.
Jednak po dwóch latach
choroba da³a znaæ o sobie
ponownie. Norbert nie
poddawa³ siê, ¿y³ na-
dziej¹, spe³ni³ jedno ze
swoich najwiêkszych ma-
rzeñ i poœlubi³ swoj¹ na-
rzeczon¹. Jednak ich ma³-
¿eñstwo nie trwa³o nawet
trzech miesiêcy. W letni
i s³oneczny poranek te-

5-letni Igorek Bartosz z Oœwiêcimia wraz
z rodzicami dziêkuje wszystkim mieszkañcom
naszej gminy za wsparcie podczas kilkumie-
siêcznej walki z nowotworem. - Wasze i nasze
modlitwy zosta³y wys³uchane. Bóg istnieje i jest
wielki. Dziœ pozwoli³ naszemu synkowi naro-
dziæ siê na nowo - tak napisali 20 sierpnia na
swoim blogu rodzice ch³opczyka.

- D³ugo bêdziemy pamiêtaæ tê datê... 20 sierp-
nia. Dziœ, po g³êbokiej nocy, po oœmiu miesi¹-
cach ciemnoœci w naszym ¿yciu znów zaœwieci-
³o s³oñce. Wype³nia nas nadzieja, bo w koñcu
„jest przepiêknie i zaczyna byæ normalnie” -
mówi¹ zgodnie Monika i Albert Bartoszowie.
Lekarze z niemieckiego Instytutu Nuklearnego
UK Freiburg, gdzie Igorek trafi³ ostatnio na kon-
sultacje medyczne, nie znaleŸli œladu nowotwo-
ru. Konsylium z³o¿one z radiologów, onkologów,
laryngologów, neurochirurgów zadecydowa³o
jednog³oœnie, ¿e operacja w tej sytuacji by³aby
dla Igorka zbyt du¿ym ryzykiem - martwe reszt-
ki guza po³o¿one s¹ zbyt blisko têtnicy, a jej
uszkodzenie, czy wyciêcie fragmentu, mog³oby
doprowadziæ do trwa³ych urazów. Gdyby w uszku
Igorka pozosta³y jakieœ ¿ywe komórki rakowe,
wówczas lekarze podjêliby takie ryzyko. W ob-
liczu najnowszych badañ jest ono zbêdne.

Igorek jest ju¿ w domu razem z rodzica-
mi i bratem. Szczêœliwy. Wraca do przed-
szkola. Jego rodzice chc¹ teraz pomagaæ in-
nym, którzy rozpoczynaj¹ swoj¹ walkê z ra-
kiem.  - Jeœli jesteœcie zagubieni - pomo¿e-
my, jak umiemy... naprawdê nabraliœmy do-
œwiadczeñ. Pamiêtajcie: rak to nie wyrok.
Musicie byæ silni - przekonuj¹ Monika i Al-
bert Bartoszowie.

gorocznego lata zmar³, u boku ukochanej ¿ony.
Takich i podobnych przejmuj¹cych historii jest
wiele, niestety jeszcze wiêkszoœæ koñczy siê
tragicznie.

Dlatego obecnie spotykamy siê z dzia³a-
niami uœwiadamiaj¹cymi i promuj¹cymi pro-
filaktykê u mê¿czyzn na coraz wiêksz¹ ska-
lê. W dzia³anie to zaanga¿owa³y siê brzesz-
czañskie Amazonki. Stowarzyszenie przygo-
towuje tegoroczn¹, paŸdziernikow¹ „Ró¿ow¹
Sobotê”, organizowan¹  przy wspó³pracy z Przy-
chodni¹ Rejonowo-Specjalistyczn¹ nr 2
NZOZ Vita, przy ul. Pi³sudskiego 6 w Brzesz-
czach. Akcja promuje profilaktykê nowotwo-
row¹ - wiedzê, umiejêtnoœæ samokontroli,
badania lekarskie. Po raz pierwszy podczas
„Ró¿owej Soboty” bêdzie poruszana pro-
blematyka raka piersi u mê¿czyzn. W trosce
o najwiêksz¹ wartoœæ, jak¹ jest ¿ycie zaprasza-
my wszystkie kobiety i wszystkich mê¿czyzn.

Dzia³alnoœæ brzeszczañskich Amazonek
funkcjonuje dziêki organizowanym konkursom
przez gminê i starostwo oraz dziêki wsparciu
lokalnych sponsorów. Stowarzyszenie pragnie
z³o¿yæ serdeczne podziêkowania za ka¿d¹ otrzy-
man¹ formê wsparcia.

Apel o mêskim raku piersi

   (K.A.)   (K.A.)   (K.A.)   (K.A.)   (K.A.)

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

Igor wygra³ walkê
z nowotworem
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Typowa sytuacja: nabywca zauwa¿a, ¿e za-
kupiony przez niego produkt posiada uszko-
dzenia mechaniczne.  Zg³asza reklamacjê i do-
wiaduje siê, ¿e zgodnie z zapisem karty gwa-
rancyjnej, uszkodzenia mechaniczne nie pod-
legaj¹ reklamacji. To jeden z czêstych proble-
mów, którymi zajmuje siê nasz Powiatowy
Rzecznik Konsumentów Joanna Maci¹ga.

- W ostatnim czasie pojawi³a siê ca³a seria
podobnych spraw. Ludzie skar¿¹ siê, ¿e zamon-
towano im uszkodzone drzwi. Monta¿ by³ wy-
konany zwykle w póŸnych godzinach przy
sztucznym oœwietleniu, a monterzy zalecali
zdjêcie taœm zabezpieczaj¹cych dopiero na dru-
gi dzieñ. Wtedy w³aœnie ujawnia³y siê ró¿ne
uszkodzenia, g³ównie zarysowania, otarcia i wgnie-
cenia - mówi Joanna Maci¹ga, Powiatowy
Rzecznik Konsumentów.

Taka sytuacja mo¿e dotyczyæ ró¿nych pro-
duktów, w tym czêsto tych, które zakupiono
poza lokalem przedsiêbiorstwa, czyli na przy-
k³ad bezpoœrednio w domu klienta. Warto za-
tem pamiêtaæ, ¿e nawet niekorzystne dla klien-
ta zapisy w gwarancji nie zwalniaj¹ sprzedaw-
cy z odpowiedzialnoœci z tytu³u niezgodnoœci
towaru z umow¹ sprzeda¿y. Nie musimy mieæ
takiej umowy na piœmie, dowodem jej zawar-
cia jest faktura, rachunek lub paragon albo inny
dowód zawarcia transakcji np. potwierdzenie za-
p³aty kart¹ p³atnicz¹. Towar niezgodny z umow¹
mo¿na reklamowaæ u sprzedawcy w ci¹gu dwóch
lat od jego wydania kupuj¹cemu. W przypadku
zakupu poza lokalem przedsiêbiorstwa mo-
¿emy, bez ¿adnych wyjaœnieñ, zwróciæ towar
w ci¹gu 10 dni.

W przypadku zawarcia umowy poza loka-
lem przedsiêbiorstwa, mo¿emy od niej odst¹-
piæ bez podania przyczyn, sk³adaj¹c oœwiadcze-
nie na piœmie w terminie 10 dni od zawarcia
umowy. W razie odst¹pienia od umowy konsu-
ment zwolniony jest z wszelkich zobowi¹zañ,
a umowa uwa¿ana jest za niezawart¹. Zwrot
towaru powinien nast¹piæ niezw³ocznie, nie
póŸniej ni¿ w terminie 14 dni. Je¿eli niezgod-
noœæ towaru z umow¹ zostanie przez konsumen-
ta stwierdzona przed up³ywem szeœciu miesiê-
cy od wydania towaru przyjmuje siê, ¿e istnia-
³a ona w chwili wydania. W przypadku rekla-
macji po terminie szeœciu miesiêcy, konsument
musi mieæ œwiadomoœæ, ¿e na nim, a nie na
sprzedawcy, bêdzie spoczywa³ ciê¿ar udowod-
nienia niezgodnoœci towaru z umow¹. W przy-
padku gdy firma prosi o podpis protoko³u od-
bioru np. dostarczonych i zamontowanych
drzwi, nale¿y najpierw wszystko dobrze spraw-
dziæ przed z³o¿eniem podpisu. - Radzê konsu-
mentom, by nie p³acili z góry pe³nej kwoty
przed dostarczeniem towaru, ani wysokich za-
liczek. Niech zwróc¹ równie¿ uwagê na treœæ
podpisywanych dokumentów - dodaje Joanna
Maci¹ga. Osoby zainteresowane pomoc¹
Rzecznika Praw Konsumentów mog¹ skontak-
towaæ siê z nim osobiœcie w siedzibie starostwa
powiatowego (Oœwiêcim ul. St. Wyspiañskiego 10)
lub telefonicznie pod numerem  33 844 97 33.

W sobotê, 7 sierpnia, ponad 230 miesz-
kañców z gminy Brzeszcze wyruszy³o na
szlak XXVII Pieszej Pielgrzymki na Jasn¹
Górê. Pielgrzymi jako grupa IV „Niebie-
ska œw. Barbary” reprezentuj¹c dekanat ja-
wiszowicki. Przewodnikiem grupy by³
ksi¹dz Aleksander Smarduch z parafii œw.
Urbana w Brzeszczach.

Tegoroczne rozwa¿a-
nia i modlitwy odwo³y-
wa³y siê do obchodzonego
w Koœciele Roku Jakubo-
wego oraz do has³a „B¹dŸ-
my œwiadkami mi³oœci”. Nie
zabrak³o refleksji m.in. o zna-
czeniu szlaków Jakubowych
w Polsce i w Europie.

Pielgrzymka rozpoczê-
³a siê Msz¹ œw. w koœciele
œw. Maksymiliana w Oœwiê-
cimiu, któr¹ sprawowali
ksiê¿a przewodnicy oraz
duszpasterze ziemi oœwiê-
cimskiej.  Ksi¹dz pra³.
Krzysztof Straub dziekan dekanatu oœwiêcim-
skiego wezwa³ do modlitwy i ofiarowania
Bogu trudy pielgrzymki. Jej trasa, mimo ¿e
prowadzi³a przez tereny dotkniête przez ma-
jow¹ powódŸ, nie zosta³a zmieniona.

Piesza pielgrzymka to czas nie tylko mo-
dlitwy. Nie tylko œpiewu. Nie tylko marszu.
To czas przede wszystkim poznawania siebie.
I sprawdzania. Pielgrzymka wbrew pozorom
nie jest dla ka¿dego, o nie! Jest dla ludzi wy-
j¹tkowych. Tych, którzy czegoœ szukaj¹.
Tych, którzy chc¹ czegoœ wiêcej. Tych, któ-
rzy nie zd¹¿yli przyzwyczaiæ siê do wygod-
nego fotela i pilota od TV. A mo¿e w³aœnie

dla tych przyzwyczajonych…? Na stronie in-
ternetowej dotycz¹cej pielgrzymki oœwiêcim-
skiej znalaz³am tê przepiêkn¹ refleksjê doty-
cz¹c¹ pielgrzymowania. Dlaczego warto piel-
grzymowaæ? - Bo zbyt ma³o jest ludzi szczê-
œliwych. A na pielgrzymce… Có¿. Szczêœcie
daj¹ tak drobne rzeczy, ¿e w ¿yciu codzien-
nym niemal niedostrzegalne. Banalnie mo¿e
brzmi podany kubek wody albo talerz ciep³ej
zupy. Ale co ja na to poradzê, ¿e po przeby-
ciu 25 km nie ma siê ochoty myœleæ o tym,

¿eby sprawdziæ pocztê e-mail, a cieszy kromka
chleba z mas³em i kawa³ek pod³ogi do spania
(ach, jak docenia siê wówczas swoje ³ó¿ko).
Jeden z uczestników powiedzia³ mi kiedyœ, ¿e
taka pielgrzymka to mu wystarcza na ca³y rok.
Idzie, aby siê „duchowo na³adowaæ” i póŸniej
ju¿ przez 360 kolejnych dni mo¿e spokojnie
pracowaæ. Ale te piêæ, ka¿dego roku, musi byæ.
- Jesteœmy przyjmowani w domach przez ludzi

dobrej woli, goszczeni posi³kami, czêsto gospo-
darze odstêpuj¹ swoje ³ó¿ka pielgrzymom, by
dobrze odpoczêli i mieli si³y na dalsz¹ drogê.
Zawsze jednak prowadz¹ nas intencje, które
niesiemy w sercu przed oblicze Jasnogórskiej
Pani. Intencje te s¹ dla pielgrzymów wielk¹ mo-
tywacj¹ w pokonywaniu zmêczenia i w walce
ze s³aboœciami. W 2008 i 2009 r. mia³am szczê-
œcie wêdrowaæ do Santiago de Compostela.
Wspania³e prze¿ycie, które uœwiadomi³o mi, jak
ró¿ne mog¹ byæ formy pielgrzymowania. Dro-
ga do grobu œw. Jakuba w Hiszpanii, jest drog¹
samotnego wêdrowania, czasem refleksji i za-
dumy, a tak¿e czasem ciszy, a „cisza znaczy s³y-

szeæ, cisza znaczy us³yszeæ,
cisza znaczy zrozumieæ”. ̄ yje-
my w czasach wielkiego po-
œpiechu, komercji i zag³usza-
nia w³asnych myœli, st¹d piel-
grzymowanie jest wspó³cze-
snym poszukiwaniem Boga
i samego siebie. Przytoczê s³o-
wa Hape Kerkliga z ksi¹¿ki „Na
szlaku do Composteli. Najwa¿-
niejsza droga mojego ¿ycia”,
które wspaniale oddaj¹ nastrój
i atmosferê panuj¹c¹ wœród
pielgrzymów: „Stwórca pod-
rzuca nas w górê, by równie
niespodziewanie znowu nas
z³apaæ. Zupe³nie jak podczas
beztroskiej zabawy rodzica

z dzieckiem. A przes³anie tego dzia³ania brzmi:
Ufaj temu, kto ciê podrzuca w górê, bo on ciê
kocha i w zupe³nie nieoczekiwanym momen-
cie ciê pochwyci. I gdy tak podsumowuj¹c
moj¹ wêdrówkê, stwierdzam, ¿e Bóg przez
ca³¹ drogê podrzuca³ mnie w górê i znowu
mnie ³apa³, gdy spada³em. Spotykaliœmy siê
ka¿dego dnia” - wspomina burmistrz Brzeszcz
Teresa Jankowska, która uczestniczy³a w te-
gorocznej pielgrzymce.

K. WituœK. WituœK. WituœK. WituœK. Wituœ

Uszkodzony towarPielgrzymowali…

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ
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Na pielgrzymim szlaku

Grupa Niebieskich œw. Barbary
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Historia

Najstarsze pokolenie brzeszczan o bu-
dynku przy ul. Kosynierów mówi „stara
szko³a”, nieco m³odsze  „stara gmina”. Naj-
m³odsze rzadko u¿ywa okreœleñ swoich
dziadków i rodziców. Dla nich jest to budy-
nek, gdzie mieszcz¹ siê Gminny Zarz¹d
Edukacji i siedziby kilku organizacji spo-
³ecznych. Dlaczego mówi¹c o tym samym
budynku u¿ywamy tylu okreœleñ? Otó¿ dla
ka¿dego pokolenia brzesz-
czan  historia  stuletniego bu-
dynku kojarzy siê z innym
przeznaczeniem.

W starej czêœci Brzeszcz
przy ul. Kosynierów znajduje
siê budynek, który swoj¹ ar-
chitektur¹ wyró¿nia siê od po-
zosta³ych zabudowañ. Jedno-
piêtrowy o naczó³kowym da-
chu, pokryty dachówk¹, cegla-
na elewacja w po³¹czeniu z ja-
snym tynkiem, do tego du¿e
drewniane okna z ozdobnymi
nadokiennymi i parapetowymi
opaskami, wykonanymi z ce-
g³y przyci¹gaj¹ wzrok prze-
chodnia. Do budynku wchodzi
siê bezpoœrednio z ulicy.

Historia budynku rozpo-
czê³a siê w 1910 r. Wybudo-
wany na potrzeby Szko³y Po-
wszechnej w Brzeszczach, pe³ni³ tê funkcjê do
1931 r. - Jak budowano to nie wiem, bo nie
by³o mnie jeszcze na œwiecie - rozpoczyna
opowieœæ o budynku, Stanis³awa Moroñczyk,
której dom rodzinny od  budynku „starej gmi-
ny” dzieli jedynie przejœcie przez drogê. - Tu-
taj, w 1927 r., zaczyna³am swoj¹ edu-
kacjê. W budynku mieszka³ kierownik
szko³y Franciszek Ko³odziejczyk,
póŸniej Karol Jazienicki. Mieszkali
tak¿e nauczyciele m.in. Ignacy Sanak,
a tak¿e Siostry S³u¿ebniczki, pp. Zont-
kowie, pp. Z³otkowie. Ten budynek
ma tak¹ sam¹ elewacjê odk¹d j¹ pa-
miêtam - wspomina pani Stanis³awa.

O „starej szkole”, w której swoj¹
edukacjê rozpoczyna³y m.in. Aurelia
Papiurek, Zdzis³awa Chowañcowa,
Maria Gibas, Zofia Moroñ, Emilia
Wykrêt, Julia Woszczyna, panie opo-
wiada³y w czasie wieczoru wspomnieñ
„Skrawki pamiêci” wpisanego w pro-
jekt „Dotykaj¹c korzeni - genius loci
szkolnictwa w Brzeszczach”, reali-
zowanego przez Szko³ê Podstawow¹
nr 1 im. Stanis³awa Staszica i Stowa-
rzyszenie „Brzost”, którego siedziba
mieœci siê w jednej z sal lekcyjnych
budynku „starej szko³y”. Jednym z efek-
tów tego projektu by³o ustawienie przed bu-
dynkiem, wielkoformatowego zdjêcia, z jego
pocz¹tkowych lat, na którym widnieje tablica
„Szko³a Powszechna w Brzeszczach”.

Po przeniesieniu we wrzeœniu 1931 r.
Szko³y Powszechnej do nowo wybudowane-
go gmachu przy obecnej ul. Szkolnej, pomiesz-

czenia w budynku „starej szko³y” czeka³y na
nowego u¿ytkownika. -W pocz¹tkach lat trzy-
dziestych ubieg³ego wieku, w opustosza³ym
budynku „starej szko³y”, otworzono ochron-
kê dla dzieci przedszkolnych. Zarówno budy-
nek, jak i znajduj¹ce siê obok podwórze, by³y
idealnym miejscem do tego celu. Ochronkê
czyli dzisiejsze przedszkole prowadzi³y Sio-
stry S³u¿ebniczki NMP, sprowadzone przez

mojego ojca do Brzeszcz - wspomina prof. dr
hab. Kazimierz Bielenin, syn ostatniego przed-
wojennego wójta Brzeszcz.

Od 1935 r. i przez nastêpne cztery lata na
parterze budynku mieœci³a siê ochronka, utrzy-
mywana przez gminê. Uczêszcza³o do niej

przeciêtnie dziewiêædziesi¹t miejscowych
dzieci. Siostry prowadz¹ce ochronkê zamiesz-
ka³y na piêtrze budynku.

We wrzeœniu 1939 r. wybuch³a II wojna
œwiatowa i wkrótce budynek zosta³ przejêty
przez w³adze niemieckie. - Pamiêtam ów po-
godny dzieñ, w którym niemiecki bûrgerme-
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Budynek Szko³y Powszechnej w Brzeszczach, lata 20. XX wieku

Historia budynku przy ulicy Kosynierów
ister nazwiskiem Kroll przyszed³ do naszego
domu, przy ul. Reja, w którym z racji piasto-
wanego przez mojego tatê stanowiska, mieœci³
siê tak¿e Urz¹d Gminy, i osobiœcie nadzorowa³
przeprowadzkê dokumentów do budynku „sta-
rej szko³y” - opowiada  profesor  Bielenin.

Przez ca³y okres okupacji w budynku przy
ul. Kosynierów mieœci³a siê siedziba niemiec-
kiego urzêdu. - Siostry S³u¿ebniczki musia-

³y opuœciæ piêtro. Przenios³y
siê do domu prywatnego
pana Kulki na „bugaju” -
wspomina pani Stanis³awa.

W tym czasie na piêtrze
mieszkali pp. Z³otkowie. -
W ich mieszkaniu odbywa³y
siê lekcje tajnego nauczania.
Przewa¿nie w godzinach do-
po³udniowych - wspomina
W³odzimierz Senkowski,
który uczêszcza³ na nie wraz
z synem w³aœcicieli  oraz
mieszkaj¹cym naprzeciw
„starej szko³y” Zdzis³awem
Moroñczykiem.

Po zakoñczeniu II wojny
œwiatowej dla budynku roz-
pocz¹³ siê nowy etap.

- Po ucieczce Niemców
w styczniu 1945 r. Urz¹d Gmi-
ny w „starej szkole” objêli
brzeszczanie. W lutym 1945 r.,

gdy zacz¹³em myœleæ o kontynuacji nauki, mia³
miejsce mój pierwszy kontakt z mieszcz¹cym siê
w „starej szkole”, ju¿ w polskiej obsadzie, Urzê-
dem Gminy w Brzeszczach. - opowiada profesor
Kazimierz Bielenin. - Wydano mi wówczas za-
œwiadczenie (...) celem u³atwienia petentowi

przejazdu przez w³adze woj-
skowe i policyjne do Krakowa
(...). Na dokumencie przybi-
to  dwie  przedwojenne ,
przechowane przez  czas
okupacji pieczêcie Gminy.
U góry, pod³u¿na Zarz¹d
Gminny w Brzeszczach pow.
bia lsk i  woj .  k rakowskie
oraz u do³u pieczêæ okr¹g³a
z podobnym napisem i or-
³em w koronie - opisuje wy-
gl¹d dokumentu pan profesor.

Do 11 listopada 2000 r.
Urz¹d Gminy Brzeszcze mia³
swoj¹ siedzibê w budynku przy
ul. Kosynierów. Po jego prze-
niesieniu do nowo wybudowa-
nego budynku przy ul. Koœciel-
nej, w gmachu „starej szko³y”,
„starej gminy” mieœci siê Gmin-
ny Zarz¹d Edukacji. S¹ tu tak¿e
siedziby kilkunastu organizacji

spo³ecznych oraz Samorz¹du Osiedlowego nr 3.
W publikacji „Œcie¿kami naszej historii, tra-

dycji, kultury i przyrody”, budynek ten znajdu-
je siê na trasie „Architektury murowanej” pie-
szych i rowerowych wycieczek po Gminie
Brzeszcze.

Barbara W¹sikBarbara W¹sikBarbara W¹sikBarbara W¹sikBarbara W¹sik

Brzeszcze, ul. Kosynierów - obecna siedziba Gminnego Zarz¹du Edukacji w Brzeszczach
i organizacji spo³ecznych
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Kalendarium przedsiêwziêæ
we wrzeœniu

Repertuar

Informacja

01 września godz. 17.00; (os. Paderewskiego)
Burmistrz Brzeszcz i Dyrektor Ośrodka Kultury

w Brzeszczach zapraszają na uroczyste otwarcie świe-
tlicy na os. Paderewskiego

W programie:
14.00 Gry i zabawy dla dzieci
16.00 Warsztaty, prezentacja działalności, wy-

stawa zdjęć
17.00 Uroczyste otwarcie: występ zespołu tanecz-

nego ze świetlicy na os. Paderewskiego i Zespołu Pie-
śni i Tańca „Iskierki”

04 września 2010; Park Miejski (ul. Dworcowa)
Piknik Rodzinny „Od mojej aktywności do aktyw-

nej społeczności”
W programie:
15.00 Oficjalne otwarcie imprezy
15.15 Mecz towarzyski KOBIETY KONTRA

KOBIETY
16.30 wręczenie pucharów i rozdanie nagród
17.00 Potyczki Rodzinne - konkurencje sprawno-

ściowo - rekreacyjne
18.30 Rozdanie nagród. Podsumowanie turnieju
19.00 Teatr Ognia „Hoguera”
19.30-24.00 Festyn - Gra zespół „Corsa”
Ponadto: konkursy, zabawy, Teatr Ognia, poczę-

stunek, degustacje
Organizatorzy: Samorząd Osiedlowy nr 1, Ośro-

dek Pomocy Społecznej w Brzeszczach, Ośrodek Kul-
tury Brzeszcze

04 września godz. 15.00; (Dom Ludowy
w Skidziniu)
Obchody 30-Lecia Domu Ludowego w Skidziniu
W programie:
15.00 Potyczki sportowe dla „małych i dużych”
16.00 Zawody piłkarskie oldboyów
17.30 Część oficjalna: występ zespołu Skidzinia-

nie; skidzińskie prażone; festyn
21.00 Teatr Ognia HOGUERA i atrakcje dodatko-

we, m.in.: zamek dmuchany, trampoliny

7 września godz.17.00; (Ośrodek Kultury)
Spotkanie autorskie z Piotrem Rajskim
Spotkanie z psychologiem, działaczem „Solidar-

ności”, który był internowany podczas stanu wojennego,
autorem książki „Uherce to takie miłe więzienie koło Le-
ska. Dziennik internowanego”. Szczegóły na plakatach.

12 września godz. 11.30; (kościół św. Urbana
w Brzeszczach)

Burmistrz Brzeszcz i Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Brzeszczach mają zaszczyt zaprosić na dzięk-
czynną mszę św. dożynkową.

W programie:
11.15 Wymarsz korowodu dożynkowego sprzed

Urzędu Gminy w Brzeszczach
11.30 Msza święta

14 września godz.11.00 (Leśniczówka - Jawi-
szowice)

Stowarzyszenie ekologiczne BIOS zaprasza na
Sprzątanie Świata

16.09 godz.19.00; (biblioteka OK)
Biblioteka Główna zaprasza dzieci w wieku 8-13

lat na spotkanie rozpoczynające cykl zajęć pod tytu-
łem „Strachy na Lachy”; pierwsze spotkanie

18 września godz. 19.00 (Szkółka Krzewów Ozdob-
nych Macieja i Mateusza Milczyńskich - Dankowice)

Babskie Kino w Ogrodach
W programie:
19.00 Projekcja filmu „Seksmisja”
21.00 Projekcja filmu „Lejdis”

18 września godz. 8.30 (biblioteka OK)
Biblioteka Główna w ramach klubu „Rozmowy nie

tylko o książkach” zaprasza na  wycieczkę do Górek
Wielkich. W programie: wizyta w Muzeum Zofii Kos-
sak i w Chlebowej Chacie. Szczegóły w bibliotece!

26 września godz.15.00 (sala widowiskowa)
Drewniana miska - spektakl reżyserowany przez

ks. Mirosława Wądrzyka w wykonaniu grupy teatralnej
Czwarta Ściana

06.09.2010 nieczynne
07-09.09.2010       
godz. 18.00 OSTATNI WŁADCA WIATRU 3D
godz. 20.00 OSTATNI WŁADCA WIATRU 3D
10-12.09.2010       
godz. 16.30 DZWONECZEK I UCZYNNE WRÓŻKI
(USA, b.o)
godz. 18.00 OSTATNI WŁADCA WIATRU 3D
godz. 20.00 INCEPCJA (USA, 15)
13.09.2010 nieczynne                                              
14-16.09.2010       
godz. 16.30 DZWONECZEK I UCZYNNE WRÓŻKI
godz. 18.00 OSTATNI WŁADCA WIATRU
godz. 20.00 INCEPCJA                              
17-19.09.2010   
godz. 17.00 BIAŁA I STRZAŁA PODBIJAJĄ
KOSMOS 3D (b.o)
godz. 18.30 BIAŁA I STRZAŁA PODBIJAJĄ
KOSMOS 3D
godz. 20.00 RESIDENT EVIL 3D: AFTERLIFE
20.09.2010 nieczynne
21-23.09.2010       
godz. 18.00 BIAŁA I STRZAŁA PODBIJAJĄ
KOSMOS 3D
godz. 20.00 RESIDENT EVIL 3D: AFTERLIFE
24.09.2010            
godz. 16.30 BIAŁA I STRZAŁA PODBIJAJĄ
KOSMOS 3D
godz.18.00 KRZYŻACY                             
godz. 20.45 SALT                             
25.09.2010            
godz. 17.00 BIAŁA I STRZAŁA PODBIJAJĄ
KOSMOS 3D
godz. 18.30 SALT (USA, 15)
godz. 20.10 KARATE KID cyfra
26.09.2010            
godz. 18.00 SALT
godz. 20.00 KARATE KID cyfra
27.09.2010 nieczynne
28-30.09.2010       
godz. 18.00 KARATE KID cyfra
godz. 20.30 SALT        

6 września i 11 września (sala widowiskowa OK Brzeszcze, ul. Narutowicza 1)
Zespół Tańca Nowoczesnego „Puls” ogłasza nabór do zespołu dla młodzieży
w wieku 13-19 lat.
Spotkania organizacyjne: 06 września poniedziałek (17.30-20.00)
                                         11 września sobota (9.00-11.30)
Zapisy - wstępna grupa taneczna: dzieci w wieku 7-12 lat
zajęcia: - poniedziałek 16.30 - 17.15;
             - sobota - 8.00 - 8.45
Pierwsze zajęcia - 6 wrzesień godz. 16.30
Zapisy przed zajęciami, info. tel. 606 345 503

ZAPISY DO ZESPO£ÓW

15 września godz.16.00 (sala widowiskowa)
Ogłaszamy nabór do Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Iskierki”.
Zapraszamy dzieci w wieku od 6 lat.
Spotkanie organizacyjne odbędzie się 15 września o godz.16.00.
Serdecznie zapraszamy.
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Programy Domów Ludowych
i œwietlic OK

ZasoleZasoleZasoleZasoleZasole
W każdy piątek zajęcia taneczne - szczegóły na

plakatach i w świetlicy.
We wtorki i czwartki zajęcia aerobiku.
03.09 Podsumowanie wakacji, gry, zabawy oraz

prażonki.
17.09 „Kolory Jesieni” - wyjazd do gospodarstwa

szkółkarskiego „Kapias” w Goczałkowicach.
27.09 „Jesienne dekoracje” - warsztaty florystycz-

ne prowadzi Monika Michalczyk ze Studia Florystycz-
nego „Magia Kwiatów.”

JawiszowiceJawiszowiceJawiszowiceJawiszowiceJawiszowice
18.09 „Kolory września” - wyjazd do gospodarstwa

szkółkarskiego „Kapias” w Goczałkowicach.
22.09 „Pląsy i zabawy harcerskie” - spotkanie dla

przedszkolaków.
28.09 „Kolorowy świat jesieni” - zajęcia dla dzieci.
30.09 „Kwiatowe dekoracje z kory” - warsztaty

florystyczne.
W każdy poniedziałek w godz. 10.00-13.00 zapra-

szamy dzieci w wieku od 1-5 lat wraz z opiekunem na
zajęcia w „Klubie Malucha”.

os. Szymanowskiegoos. Szymanowskiegoos. Szymanowskiegoos. Szymanowskiegoos. Szymanowskiego
08.09 Zajęcia taneczne - spotkanie organizacyjne

(16.30).
10.09 Święto pieczonego ziemniaka - wyjazd

do DL w Skidziniu (16.30).  Szczegóły na plaka-
tach i w świetlicy.

18.09 „Jesień w ogrodzie” - wyjazd do gospodar-
stwa szkółkarskiego „Kapias” w Goczałkowicach

(15.00); szczegóły na plakatach i w świetlicy. Zapisy
w świetlicy do 15.09.

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

- W każdy piątek zajęcia plastyczne (16.00).
- Klub Seniora zaprasza w czwartki (14.00-16.00).

os. Paderewskiegoos. Paderewskiegoos. Paderewskiegoos. Paderewskiegoos. Paderewskiego
01.09 Otwarcie nowej świetlicy.
10.09 Święto Ziemniaka - impreza integracyjna

dla dzieci.
14.09 Ceramika dla pań w OK Brzeszcze.
29.09 Spotkanie integracyjne dla pań - omówienie

programu na 2010/2011.

 Bór Bór Bór Bór Bór
13-30.09 „Zielone wakacje z Domem Ludowym” -

wystawa.
18.09 Wyjazd do gospodarstwa  szkółkarskiego

„Kapias” w Goczałkowicach na wystawę kwiatów „Ko-
lory września” (14.30).

24.09 „Pożegnanie lata” - zapraszamy dzieci i mło-
dzież szkolną (15.00).

25.09 Samorząd Mieszkańców nr 5 zaprasza
mieszkańców Boru na prażone - szczegóły na
plakatach.

29.09 „Spotkania kobiet w bibliotece”: cz. I „Roz-
mowy na tematy różne - co nas nurtuje, ciekawi, in-
spiruje”; cz. II - spotkania, warsztaty plastyczne (ob-
razki i kartki okolicznościowe techniką „Iris folding”;
szczegóły w DL i na plakatach (17.00).

- Biblioteka czynna: poniedziałek (10.00-14.00),
środa, piątek (15.00-19.00).

- Klub Emerytów i Seniorów zaprasza na wycieczki:

11.09 Wadowice - „Szlakiem Jana Pawła II” oraz pra-
żone w Rzykach; 1-2.10 - Sandomierz i Kazimierz Dolny
- „Szlakiem renesansu” (szczegóły na plakatach).

WilczkowiceWilczkowiceWilczkowiceWilczkowiceWilczkowice
10.09 „Święto pieczonego ziemniaka” - spotkanie

plenerowe dla dzieci i młodzieży szkolnej (15.30).
18.09 Wyjazd do gospodarstwa szkółkarskiego

„Kapias” w Goczałkowicach na wystawę kwiatów „Ko-
lory września” (14.30).

28.09 Warsztaty plastyczne dla pań - obrazki i kartki
okolicznościowe techniką „quillingu” (17.00).

Biblioteka czynna: poniedziałek, wtorek i czwar-
tek (15.00-19.00).

SkidziñSkidziñSkidziñSkidziñSkidziñ
04.09 Obchody 30-lecia DL Skidziń; pożegnanie

lata; szczegóły na plakatach (15.00).
10.09 Święto Pieczonego Ziemniaka (15.30).
18.09 „Kolory Września” - wyjazd do gospodarstwa

ogrodniczego Kapias w Goczałkowicach. Szczegóły na
plakatach (14.30).

29.09 Spotkanie biblioteczne dla dzieci przedszkol-
nych (9.30).

- W środy próby i spotkania okolicznościowe ze-
społu „Skidzinianie” (19.00).

PrzecieszynPrzecieszynPrzecieszynPrzecieszynPrzecieszyn
Świetlica zaprasza: wtorki i piątki (14.00-16.00)
10.09 „Jesienne dary lasu” - zapraszamy na spacer.
24.09 „ Zakończenie lata”. Spotkanie integracyjne

w Borze.
Huragan Babski zaprasza w czwartki (17.00)
09.09 Przejażdżka rowerowa.
17.09 Wyjazd do Pisarzowic - „Barwy jesieni”

(szczegóły na plakatach).
Zespół „Przecieszynianki” na próby zaprasza we

wtorki (17.00).

Zapraszamy mieszkañców
Gminy Brzeszcze na Festiwal
„Wieœ Pe³na Skarbów” 26.
wrzeœnia (niedziela) do Oœwiê-
cimskiego Centrum Kultury.

Podczas festiwalu Oœwiêcim-
skie Centrum Kultury przemieni
siê w olbrzymi¹ pracowniê lu-
dowej sztuki, folkloru, rzemio-
s³a i rêkodzie³a. Kilkudziesiêciu
lokalnych artystów i pasjonatów
folkloru z okolic Oœwiêcimia, na 23 stanowiskach
warsztatowych, w niewielkich grupach poprowa-
dzi zajêcia dziel¹c siê z uczestnikami festiwalu
unikaln¹ wiedz¹ i umiejêtnoœciami.

Zespo³y regionalne uczyæ bêd¹ dawnych tañ-
ców ludowych i œpiewu zapomnianych piosenek.
Wspólnie z wiejskimi gospodyniami bêdzie mo¿-
na wzi¹æ udzia³ w przygotowaniach do Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia i Œwi¹t Wielkanocnych. Lu-
dowi artyœci poprowadz¹ warsztaty malarskie,
inni uczyæ bêd¹ najró¿niejszych tradycyjnych
metod tworzenia ozdób i zdobienia przedmiotów.
Pod okiem mistrza kowalskiego w zaaran¿owa-
nej obok OCK kuŸni bêdzie mo¿na zabawiæ siê
w kowala, a w specjalnie przygotowanej kuchni
wraz z pasjonatk¹ regionalnej sztuki kucharskiej

przyrz¹dziæ oryginalne lokalne potra-
wy. Wikliniarstwo, sztukatorstwo, tka-
nie gobelinu, tajemnice ludowych zie-
larek i wiele, wiele innych zajêæ... Ka¿-
da osoba chc¹ca wzi¹æ udzia³ w festi-
walu bêdzie mog³a wybraæ interesuj¹-
ce dla siebie warsztaty, natomiast po ich
zakoñczeniu zaprosimy wszystkich
uczestników na regionaln¹ biesiadê i de-
gustacjê regionalnych potraw.

Uczestnictwo w festiwalu jest ca³-
kowicie bezp³atne!

Organizator festiwalu:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania

„Dolina So³y”
ul. Edukacyjna 9, 32-600 Rajsko
Tel. 33 843-60-28
Patronat honorowy: Powiat Oœwiêcimski.
Dok³adny opis imprezy i proponowanych

w jej ramach warsztatów znajduje siê na stronie
internetowej festiwalu: www.wps.dolinasoly.eu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy
o dokonanie wczeœniejszego zg³oszenia na formu-
larzu dostêpnym na podanej powy¿ej stronie inter-
netowej lub kontakt telefoniczny z pracownikami
LGD „Dolina So³y” pod numerem 33-843-60-28 od
poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8.00-16.00.

2 paŸdziernika o godz. 14.00 Samorz¹d
Osiedlowy nr 1 zaprasza do Parku Miej-
skiego przy ul. Dworcowej na Œwiêto La-
tawca. W programie m.in. konkurs na naj-
³adniejszy latawiec.

Klub Integracji Spo³ecznej maj¹cy swoj¹ sie-
dzibê przy ul. Mickiewicza 2 - by³y Dom Górni-
ka; III piêtro, pok. nr 311 - od 20 wrzeœnia w godz.
16.00-18.00 zaprasza dzieci zainteresowane sa-
modzielnym wykonaniem latawca.

UKW zaprasza 12 paŸdziernika 2010 r.
o godz.17.00 do Oœrodka Kultury w Brzeszczach
na spotkanie z ks. Adamem Bonieckim - redak-
torem naczelnym Tygodnika Powszechnego.

Zaproszenie

Zaproszenie

UNIWERSYTET

KA¯DEGO

WIEKU

Wieœ Pe³na Skarbów
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4 wrzeœnia 1945 roku, 65 lat temu, roz-
pocz¹³ siê rok szkolny w najstarszej w naszej
gminie szkole œredniej - w Szkole Dokszta³ca-
j¹cej Zawodowej Przemys³u Wêglowego obec-
nie, po zawirowaniach organizacyjnych w Po-
wiatowym Zespole nr 6 Szkó³ Zawodowych
i Ogólnokszta³c¹cych im. prof. K. Bielenina
w Brzeszczach.

W archiwum PZ nr 6 zachowa³y siê bezcen-
ne dokumenty z tamtych czasów - Kronika Szko-
³y Dokszta³caj¹cej Zawodowej Przemys³u Wê-
glowego w Brzeszczach (obecnie nazywamy ten
dokument ksiêg¹ protoko³ów Rady Pedagogicz-
nej) z lat 1945/46/47 oraz Katalogi klasyfika-
cyjne (dzisiaj arkusze ocen) z lat 1945/46, 1946/
47,1947/48.

Ze wzruszeniem i niek³aman¹ ciekawoœci¹
przegl¹dam po¿ó³k³e, zapisane równym, nie-
spotykanym ju¿ dziœ charakterem pisma stroni-
ce i œledzê losy ludzi zwi¹zanych z nasz¹ gmin¹,
a przede wszystkim kopalni¹. W szafach szkol-
nego archiwum lekko przykurzone, bo rzadko
ju¿ otwierane, stoj¹ rzêdem ksiêgi zawieraj¹ce
nazwiska, oceny - historiê kilku tysiêcy uczniów,
nauczycieli, pracowników administracji i obs³ugi.

Historia szko³y to historia obywateli naszej
gminy, bo w którym domu w Jawiszowicach,
Brzeszczach, Przecieszynie, Skidziniu czy Za-
solu nie ma kogoœ zwi¹zanego ze Szko³¹ Gór-
nicz¹ z ul. Koœciuszki czy Zespo³em Szkó³ Za-
wodowych z ul. Lipowej? W wielu rodzinach
przechowuje siê zdjêcia, dokumenty szkolne,
nawet zeszyty czy inne pami¹tki, które stano-
wi¹ cenny, materialny œlad przesz³oœci.

Mamy gdzieœ g³êboko zakorzenione poczu-
cie mniejszej wartoœci - niewielu z naszych ab-
solwentów zrobi³o kariery naukowe; ale to, ¿e
pracowali uczciwie przez ca³e ¿ycie, wychowy-
wali dzieci, ciê¿ko harowali w kopalni, sklepach,
zak³adach us³ugowych, ¿e spotykamy ich w ban-
kach, urzêdach, szko³ach nie jest przecie¿ mniej
wa¿ne. To nasi uczniowie stanowi¹ sól tej zie-
mi, to oni tutaj ¿yj¹, pracuj¹, zostawiaj¹ wyraŸ-
ny œlad, o zachowanie którego musimy zadbaæ.

Na pocz¹tek - garœæ wiadomoœci historycznych.
Powstanie szko³y przypada na trudne powo-

jenne lata. Powsta³a ona w 1945 r. i do 1979 r.
by³a jedyna szko³¹ ponadpodstawow¹ na tere-
nie Brzeszcz i okolicy.

Na polecenie Zarz¹du Kopalni „Brzeszcze”
kierownikiem nowo utworzonej 3-letniej Szko-
³y Dokszta³caj¹cej Zawodowej zosta³ by³y nad-
sztygar Jan Rucki. Szko³a podlega³a Wydzia-
³owi Szkolnictwa Zjednoczenia Krakowskiego
Przemys³u Wêglowego. Uroczyste rozpoczêcie
pierwszego roku szkolnego nast¹pi³o 4 wrze-
œnia 1945 r. Pierwsza klasa liczy³a 45 uczniów
- górników, mechaników i elektryków, bêd¹-
cych jednoczeœnie pracownikami Kopalni
„Brzeszcze”.

Oto lista uczniów zapisanych do Szko³y Do-
kszta³caj¹cej Zawodowej w Brzeszczach na rok
szkolny 1945/46: Gawlik Marian, Jarzyna W³a-
dys³aw, Kastelik Andrzej, Kilarowicz Franci-
szek, Klimeczek Mieczys³aw, Maci¹ga Tadeusz,
Plewniak Teofil, P³aza W³adys³aw, Prewendow-

ski Czes³aw, WójcikSylwester, Adamowicz Jan,
Bulik Stanis³aw, Gasid³o Stanis³aw, Grzywa
Mieczys³aw, Klamra Emil, Kopka Jan, Kowal-
czyk W³adys³aw, Kopiasz Kazimierz, Korzon-
kiewicz Edward, Krzemieñ Czes³aw, Krzywo-
lak Franciszek, Kubaszewski Czes³aw, £ysek
Stefan, Miko³ajczyk Mieczys³aw, Moroñczyk
Zdzis³aw, Noworyta Stanis³aw, Paj¹k Józef, Pa-
szek Edward, Starzyk Jan, Szwed Emil, Rosiek
Franciszek, Wdowiak Czes³aw, Zemanek Ru-
dolf, Zemanek W³adys³aw, Plewniak Franciszek,
Faruga Albin, Janowicz Franciszek, Juszczakie-
wicz Jerzy, Korczyk Stanis³aw, Pastuszka Edwin,
Prusak Marian, Stanik Mieczys³aw, Walaszek
Antoni, Wrzeszcz Rudolf, ¯ak Leon.

Ich nauczycielami byli panowie: Józef Fal-
tus, Karol Jazieniecki, Franciszek Cury³o, in¿.
Stanis³aw Jarosz, W³adys³aw Siuta. Wycho-
wawc¹ klasy by³ najpierw pan Karol Jazieniec-
ki, a po roku jego funkcjê przej¹³ pan Tadeusz
Michna.

Od 1945 r. za zgod¹ Inspektoratu Szkolne-
go szko³a zajê³a pomieszczenia szko³y po-
wszechnej w Brzeszczach (obecna Szko³a Pod-
stawowa nr1). Zajêcia odbywa³y siê codzien-
nie w godzinach 16.00-19.00. Nauka by³a bar-
dzo ciê¿ka, uczniowie bowiem pracowali jed-
noczeœnie w kopalni, przez ca³y pierwszy rok
szkolny nie mieli równie¿ podrêczników, a po-
moce naukowe wykonywa³y warsztaty kopalnia-
ne lub wypo¿ycza³a kopalnia. Nie przeszkodzi-
³o to jednak uzyskaæ promocji 38 uczniom do
klasy nastêpnej. W kolejnym roku szkolnym
szko³a rozwija³a siê, otwarte zosta³y kolejne kla-
sy o specjalnoœci górniczej oraz górniczo-me-
chaniczno-elektrycznej, szko³a liczy³a 82
uczniów. W roku 1947 szko³a otrzyma³a now¹
nazwê i od roku szkolnego 1947/1948 funkcjo-
nowa³a jako Szko³a Przemys³owa Górnicza Ja-
worznicko-Miko³owskiego Zjednoczenia Prze-
mys³u Wêglowego. Dyrekcja Kopalni „Brzesz-
cze” w porozumieniu z w³adzami gminy odda³a
pod budowê parcelê w centrum Brzeszcz. W pra-
cach przy budowie i urz¹dzaniu budynku
uczestniczyli uczniowie szko³y. W kwietniu
1947 r. z Ziem Odzyskanych przywieziono ba-
rak o wymiarach 12 metrów na 12 metrów i usta-
wiono go na podmurówce w centrum Brzeszcz.
4 grudnia 1947 r. budynek szkolny zosta³ po-
œwiêcony i nauka w nowej szkole rozpoczê³a siê
3 stycznia 1948 r. Budynek ogrzewany by³ przy
pomocy pieców kaflowych.

W roku 1950 szko³a zmienia ponownie na-
zwê na Zasadnicz¹ Szko³ê Górnicz¹ Minister-
stwa Górnictwa, wszystkie klasy mia³y specjal-
noœæ górnicz¹. W roku 1954 szko³a otrzymuje
pomieszczenia na internat szkolny w nowo wy-
budowanym Domu M³odego Górnika Kopalni
„Brzeszcze”. Od 1 kwietnia 1959 r. szko³a zmie-
nia nazwê na Zasadnicz¹ Szko³ê Górnicz¹ Ko-
palni Wêgla Kamiennego „Brzeszcze” w Brzesz-
czach i staje siê szko³¹ przyzak³adow¹, wszel-
kie koszty z prowadzeniem szko³y przesz³y
na Kopalniê „Brzeszcze”.

Od 1960 r. rozpoczêto rozbudowê budynku
szkolnego, w tym budowê zastêpczej sali gim-
nastycznej, która s³u¿y do chwili obecnej. Bu-
dowê ukoñczono w 1962 r.

30 kwietnia 1984 r. odby³o siê uroczyste
przekazanie jednej trzeciej nowego budynku
szkolnego budowanego w latach 1982-1984, po
39 latach od za³o¿enia szko³y. Druga i trzecia
czêœæ budynku mia³a byæ ukoñczona w roku
1988, co siê jednak do dziœ nie sta³o…

Drug¹ czêœæ historii obecnego Powiatowe-
go Zespo³u nr 6 Szkó³ Zawodowych i Ogólno-
kszta³c¹cych w Brzeszczach tworzy za³o¿ona
w 1980 r. Zasadnicza Szko³a Zawodowa i Li-
ceum Zawodowe. Dyrektorem szko³y zosta³a
mgr Maria Ptaszyñska. 1 wrzeœnia 1980 r. w 2
klasach Liceum Zawodowego naukê w zawo-
dach magazynier-sprzedawca i gastronom roz-
poczê³o 60 uczennic, a w Zasadniczej Szkole
Zawodowej w klasie handlowej - 30 dziewcz¹t.
Ta tendencja utrzyma³a siê przez lata, ch³opcy
zawsze byli w tej szkole rzadkoœci¹.

Z dniem 1 lutego 1993 r. Kurator Oœwiaty
w Katowicach powo³a³ Zespó³ Szkó³ Zawodo-
wych, w którego sk³ad wchodzi³y ju¿ trzy szko-
³y: Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szko³a Za-
wodowa i Liceum Ekonomiczne. Szko³a cieszy-
³a siê wielkim zainteresowaniem m³odzie¿y,
nigdy nie dorobi³a siê jednak w³asnego budyn-
ku, korzysta³a z 4 sal lekcyjnych Szko³y Pod-
stawowej nr 3 przy ul. Lipowej. Lekcje trwa³y
od godz. 7.10 do 19.20.

Kolejny dokument w szkolnym archiwum
nosi znamienny tytu³ „Akt przekszta³cenia i zmia-
ny organizacji szkó³ górniczych w Brzeszczach”.
Paragraf 2 aktu brzmi: „Zasadnicz¹ Szko³ê Gór-
nicz¹ w Brzeszczach i Technikum Górnicze dla
Doros³ych w Brzeszczach w³¹cza siê w sk³ad
Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Brzeszczach”.
W ten sposób powsta³a szko³a licz¹ca 35 oddzia-
³ów, ponad 1000 uczniów i 60 nauczycieli.

 Po³¹czenie szkó³ nast¹pi³o 1 kwietnia
1995 r. W obliczu zmian spo³ecznych, gospo-
darczych i politycznych, a szczególnie bolesnej
restrukturyzacji górnictwa, konieczna sta³a siê
tak¿e przemiana szkó³ górniczych. Kopalnie
przesta³y zatrudniaæ m³odych górników, mod-
ne sta³y siê inne zawody. Przez lata mury na-
szej szko³y opuszczali absolwenci Zasadniczej
Szko³y Zawodowej w 50 specjalnoœciach us³u-
gowych oraz technicy elektrycy, handlowcy,
mechanicy, ekonomiœci… 1 wrzeœnia 1997 r.
otwarto Liceum Ogólnokszta³c¹ce, w sk³ad któ-
rego wchodzi jedyny w powiecie oœwiêcimskim
odzia³ integracyjny.

31 stycznia 2000 r. decyzj¹ Rady Powia-
tu Oœwiêcimskiego powsta³ Powiatowy Ze-
spó³ nr 6 Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³-
c¹cych w Brzeszczach. 25 kwietnia Rada Po-
wiatu 2009 r. nada³a szkole imiê profesora Ka-
zimierza Bielenina. Dope³nieniem sta³a siê uro-
czystoœæ poœwiêcenia i wrêczenie uczniom no-
wego sztandaru szko³y, które odby³o siê dnia 4
grudnia 2009 r.

Historia zatoczy³a ko³o
Od szeœciu lat znów w budynku przy ul. Ko-

œciuszki 1 uczymy górników. Funkcjonuj¹ dzien-
ne Technikum i ZSZ kszta³c¹ce w zawodzie gór-
nika. Uczniowie klas pierwszych w czasie szkol-
nej barbórki otrzymuj¹ certyfikat gwarantuj¹cy
im pracê po ukoñczeniu szko³y. Pomni doœwiad-
czeñ sprzed lat pamiêtamy o innych zawodach -
w sk³ad PZ nr 6 wchodzi LO, Technikum kszta³-

65 lat w s³u¿bie oœwiaty
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c¹ce w zawodach: informatyk, górnik, logistyk,
Zasadnicza Szko³a Zawodowa proponuj¹ca kwa-
lifikacje górnicze i 50 innych w oddziale wielo-
zawodowym. Mamy tak¿e ofertê dla doros³ych
w sk³ad PZ nr 6 wchodzi Technikum Uzupe³-
niaj¹ce i Szko³a Policealna. Prê¿na i œwietnie wy-
kszta³cona kadra elastycznie reaguje na wyzwa-
nia rynku pracy, nasi absolwenci studiuj¹, po-
dejmuj¹ pracê, s¹ wartoœciowymi obywatelami
ma³ej i du¿ej Ojczyzny.

Jaka jest nasza dzisiejsza szko³a? Taka, jakie
spo³eczeñstwo gminy Brzeszcze - ró¿norodna
i mocno zakorzeniona w tradycji. Jak wszystkie
otaczaj¹ce nas szko³y zabiegamy o uczniów, my-
œlimy o atrakcyjnych propozycjach na kolejne
lata. Nie zamierzamy kszta³ciæ bezrobotnych,
odwo³uj¹c siê do tradycji mocno stoimy w teraŸ-
niejszoœci i z namys³em planujemy przysz³oœæ.

Kilka najbli¿szych miesiêcy zamierzamy
poœwiêciæ w PZ nr 6 tradycji i historii szkol-
nictwa œredniego w gminie Brzeszcze. Na za-
jêciach z historii, jêzyka polskiego, wiedzy o kul-
turze, wiedzy o spo³eczeñstwie i na lekcjach wy-
chowawczych bêdziemy przypominaæ o potrze-
bie pamiêtania o korzeniach, o dumie z osi¹gniêæ
tych, którzy tworzyli fundamenty wspó³czesno-
œci. Ju¿ w kwietniu rozpoczê³am na swoich lek-
cjach w Technikum i LO akcjê zbierania doku-
mentów zwi¹zanych z pierwszymi absolwentami,
mamy ciekawy zbiór œwiadectw z 1946 i 1947 r.
Uczniowie odkryli, ¿e ich dziadkowie i rodzice
te¿ uczêszczali do naszej szko³y.

Kulminacjê planujemy na grudzieñ 2010 r.
Tradycyjne œwiêto szko³y po³¹czymy z wystaw¹
pozyskanych pami¹tek, z radoœci¹ bêdziemy go-
œciæ w szkole absolwentów, którzy zechc¹ siê
spotkaæ z nauczycielami emerytami. Scenariusz
dzia³añ jest jeszcze otwarty, nie ukrywam, ¿e
zale¿eæ bêdzie od zainteresowania dawnych pra-
cowników i absolwentów i oczywiœcie pozyska-
nych œrodków. Ka¿dy pomys³, ka¿da pami¹tka,
ka¿dy goœæ bêdzie mile widziany…

Rywalizacja juniorów we wspinaczce spor-
towej rozpoczê³a siê w tym roku 19-20 czerw-
ca Mistrzostwami Polski Juniorów w Tarno-
wie. W zawodach wyst¹pi³a trójka juniorów
z UKS Brzeszcze: Szymon Jakubowski oraz
Maria i Ma³gorzata Szymañskie.

M³odzi brzeszczanie w zawodach wystarto-
wali po raz kolejny. I choæ eliminacje nie wypa-
d³y najlepiej, do fina³ów na szczêœcie dostali siê
w komplecie. Szymon uplasowa³ siê na szóstej
pozycji, Maria by³a ósma, a Gosia pi¹ta.

Jeszcze do 15 wrzeœnia Gminny Zarz¹d
Edukacji prowadzi nabór wniosków na stypen-
dia szkolne dla uczniów i s³uchaczy zamiesz-
ka³ych na terenie gminy Brzeszcze na rok
szkolny 2010/2011.

Stypendia przeznaczone s¹ dla uczniów szkó³
podstawowych, gimnazjów, szkó³ œrednich oraz
s³uchaczy nauczycielskich kolegiów jêzyków
obcych. O ich otrzymanie mog¹ ubiegaæ siê oso-
ba, w rodzinie której dochód na jednego cz³onka
nie przekracza 351 z³ (netto), jest mieszkañcem
Gminy Brzeszcze i realizuje obowi¹zek szkolny.

Wnioski sk³adaj¹ rodzice lub prawni opieku-
nowie uczniów, a w przypadku uczniów lub s³u-
chaczy pe³noletnich oni sami. Mo¿na je jeszcze
sk³adaæ do 15 wrzeœnia (dla s³uchaczy do 15
paŸdziernika) w Gminnym Zarz¹dzie Edukacji
w Brzeszczach przy ul. Kosynierów 20 od ponie-
dzia³ku do pi¹tku w godz. 7.00-15.00. Wzory
dokumentów do pobrania znajduj¹ siê na stronie
internetowej www.gze.brzeszcze.pl oraz w siedzi-
bie GZE.

Uczniowie z Gimnazjum nr 1 i 2 w Brzesz-
czach mog¹ rozwin¹æ swoje zainteresowa-
nia, zg³êbiæ nieznane dot¹d tajniki wiedzy -
bior¹c udzia³ w dodatkowych zajêciach -
w ramach projektu „Sowa-Szkolny Ogród
Wiedzy Aktywnej”(POKL priorytet IX
dzianie 9.1 - finansowane z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego)

Na bezp³atne zajêcia wyrównawcze, roz-
wojowe oraz interdyscyplinarne zapraszaj¹
uczniów nauczyciele z Gimnazjum nr 1 i Nr 2
w Brzeszczach. W ramach projektu gimnazja-
liœci mog¹ skorzystaæ równie¿ z doradztwa za-
wodowego oraz poradnictwa psychologiczno-
pedagogicznego w formie warsztatów i zajêæ
terapeutycznych. Projekt „Sowa” jest realizo-
wany od 2009 r. i potrwa do 2011. Dodatkowe
informacje mo¿na uzyskaæ w GZE pod nr tel.
32 21 11 593, 32 21 11 565  lub na
www.gze.brzeszcze.pl - zak³adka SOWA, e-mail:
sowa@gze.brzeszcze.pl.

Na fina³ach w komplecie

Z³ó¿ wniosek na
stypendium

Do wniosku nale¿y do³¹czyæ oœwiadczenie
o dochodach za miesi¹c poprzedzaj¹cy z³o¿enie
wniosku w  przypadku uzyskiwania dochodów
z zak³adu pracy na zaœwiadczeniu wg wzoru do-
³¹czonego do wniosku, w przypadku uzyskiwa-
nia œwiadczeñ z Oœrodka Pomocy Spo³ecznej na-
le¿y udaæ siê do OPS w celu potwierdzenia wy-
sokoœci œwiadczeñ na wniosku lub dorêczyæ kse-
rokopiê wszystkich decyzji. Osoby alimentowa-
ne musz¹ dostarczyæ kserokopiê wyroku s¹dowe-
go, zaœ przebywaj¹ce na bezrobociu zaœwiadcze-
nie z Urzêdu Pracy.

- Od 2009 r. zmianie uleg³a forma udzielenia
stypendium - mówi dyrektor GZE Bo¿ena Sobo-
ciñska. - Osoba ubiegaj¹ca siê o stypendium musi
przedstawiæ rachunek lub fakturê o wydatkach na
dany rok szkolny, potwierdzaj¹cych poniesienie
kosztów udzia³u w zajêciach edukacyjnych, po-
niesienia kosztów zwi¹zanych z pobieraniem na-
uki, zakupu pomocy rzeczowych, w szczególno-
œci podrêczników, przyborów szkolnych, odzie-
¿y i obuwia sportowego (nie wiêcej ni¿ jeden
komplet, jedn¹ parê obuwia na rok). Przy czym
przez komplet odzie¿y sportowej rozumie siê
koszulkê, spodenki i dres. Faktura (rachunek)
powinna byæ wystawiona na rodzica b¹dŸ opie-
kuna prawnego dziecka.

Gmina Brzeszcze oraz Stowarzyszenie
„Linqua” z³o¿y³y po trzy projekty do Woje-
wódzkiego Urzêdu Pracy w Krakowie w ra-
mach programu „Oddolne inicjatywy edu-
kacyjne na obszarach wiejskich”. Dofinan-
sowanie ze œrodków Europejskiego Fundu-
szu Spo³ecznego - „Cz³owiek najlepsza ini-
cjatywa” - to oko³o 300 tys. z³. W ramach
projektu w gminnych przedszkolach organi-
zowane bêd¹ bezp³atne zajêcia dla dzieci.

„Linqua” zaprasza na bezp³atne zajêcia dzie-
ci od 3 do 6 lat z Przedszkola w Zasolu, gdzie
realizowany bêdzie projekt „M¹dra g³ówka” oraz
Przedszkola w Przecieszynie w ramach projektu
„Przedszkolaki odkrywcy”. Na zajêcia „Przygo-
da z zaj¹czkiem” w Przedszkolu nr 1 „Pod Kasz-
tanami” w Brzeszczach stowarzyszenie zaprasza
dzieci od 3-4 lat.

Gmina Brzeszcze zaprasza na zajêcia dzieci
od 3-4 lat  z Przedszkola nr 3 „¯yrafa” w Brzesz-
czach, gdzie realizowany bêdzie „Edukacyjny
zaj¹czek”, z Przedszkola nr 4 „Pod têcz¹” w Ja-

Bezp³atne zajêcia dla przedszkolaków
Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

wiszowicach, gdzie realizowany bêdzie projekt
„Z zaj¹czkiem pod têcz¹” oraz z Przedszkola
nr 2 z oddzia³ami integracyjnymi „S³onecz-
ko” w Brzeszczach, które bêdzie realizowa³o
projekt „S³oneczko na 5”.

- Celem wszystkich zajêæ zaproponowanych
w ramach naszych projektów jest przygotowanie,
poprzez zabawê, do opanowania umiejêtnoœci
czytania i pisania, wprowadzenie s³ownictwa,
zabawa wyrazami. To tak¿e æwiczenie pamiêci
i koncentracji oraz wzmacnianie rozwoju intelek-
tualnego - mówi dyrektorka Gminnego Zarz¹du
Edukacji Bo¿ena Sobociñska. Jedynym przed-
szkole niewpisane w realizacjê powy¿szych pro-
jektów to Przedszkole w Skidziniu, w którym od
2009 do 2011 r. realizowany jest projekt Socra-
tes-Comenius pt. „Wszyscy równi, wszyscy ró¿-
ni, wszyscy Europejczykami”.

Zajêcia w ramach projektu w  przedszkolach
odbywaæ siê bêd¹ od wrzeœnia 2010 do czerwca
2011 r. i bêd¹ je prowadzili nauczyciele pracuj¹-
cy w przedszkolach.

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

Sowa dla gimnazjalistów

KWKWKWKWKW R.SzR.SzR.SzR.SzR.Sz

Z tych pozycji bez kompleksów rozpoczê³a
rywalizacjê o mistrzostwo Gosia zdobywaj¹c dru-
gie miejsce. Szymon zakoñczy³ walkê na miej-
scu tu¿ za stref¹ medalow¹, by³  czwarty. Maria
walczy³a z trudnoœciami i bólem barku. Do po-
dium zabrak³o jej dwóch ruchów. Pomimo braku
zmêczenia musia³a odpuœciæ, ból zwyciê¿y³. Za-
jê³a pi¹te miejsce.

 Szymona i Marysiê trapi³y w sezonie przy-
gotowawczym kontuzje, nie mogli siê nale¿ycie
przygotowaæ. Dziêkujemy naszemu rehabilitan-
towi Szymonowi Szymañskiemu za pomoc w re-
habilitacji zawodników.

Anna Kasprzyk-Ha³atAnna Kasprzyk-Ha³atAnna Kasprzyk-Ha³atAnna Kasprzyk-Ha³atAnna Kasprzyk-Ha³at
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Aktualnoœci

Trwa³e milczenie ze strony Mitterfir-
miansreut spowodowa³o, ¿e w Bestwinie
zaczêto poszukiwaæ dodatkowego wspar-
cia dla sprawy Dzwonu na terenie nie-
mieckim. Tu okaza³a siê byæ nim dawna
obywatelka Bestwiny zamieszka³a w Niem-
czech, obecnie tam uznany lekarz medy-
cyny chirurg i, co ciekawsze, by³a uczen-
nica ówczesnej nauczycielki kilku przed-
miotów, a obecnie Pani Prezes Bestwiñ-
skiego Stowarzyszenia.

Pani dr Anna S³odczyk przyst¹pi³a z za-
anga¿owaniem do sprawy. Dotar³a do Kurii
Biskupiej w Passau. Tu, kieruj¹ca wydzia-
³em prawnym Pani Mur, z zainteresowaniem
wys³ucha³a opowieœci o Bestwinie, rekwi-
zycji wojennej, dzwonach bestwiñskich, ich
wa¿noœci i znaczeniu dla Parafii. W efekcie
pani prawnik uzyska³a w dniu 18 wrzeœnia
2008 r. w Kurii Biskupiej w Passau audien-
cjê dla Delegacji bestwiñskiej, by tu dele-
gaci mogli przedstawiæ swoj¹ sprawê.

Do audiencji w Passau Pani Prezes so-
lidnie siê przygotowa³a. W Sukiennicach
krakowskich zakupi³a odpowiednie upomin-
ki. W delegacji oprócz Pani Prezes wziê³o
udzia³ dwóch ksiê¿y: prof. Stanis³aw Ha³as
- wyk³adowca Papieskiej Akademii Teolo-
gicznej - oraz  nowy proboszcz Bestwiny,
ks.Cezary Dulka. By³a tak¿e dr Anna S³od-
czyk z mê¿em oraz licz¹cy siê przedstawi-
ciele Towarzystwa i Gminy. Przyj¹³ ich wi-
kariusz generalny ks. pra³at dr Metzl z praw-
nikiem Kurii Pani¹ Mur. Pani prezes wrê-
czy³a ks. Pra³atowi pami¹tkowy album po-
œwiêcony dwóm ostatnim papie¿om Janowi
Paw³owi II i Benedyktowi XVI. W przed-
stawionej sprawie bestwiñskiego dzwonu
znaleŸli pe³ne zrozumienie i akceptacjê dla
jego powrotu. Podpisano równie¿ umowê
miêdzy parafialn¹ zak³adaj¹c¹ u¿yczenie na
czas nieokreœlony Dzwonu do Bestwiny.
Kuria wziê³a na siebie koszty odlewu no-
wego dzwonu dla parafii w Mitterfirmian-
sreut,  co przy ponad pó³tonowym ciê¿arze
dzwonu oraz koszcie ponad 18 tys. euro
by³o decyzj¹ podstawow¹. Sprawê posunê-
³a naprzód deklaracja  Pani Prezes dotycz¹-
ca w³¹czenia siê Towarzystwa Bestwiñskie-
go do kosztów wydobycia dzwonu z wie¿y
i zwi¹zanych z tym robót murarskich, ogól-
nie oszacowanych na ponad 7 tys. euro.
Oprócz tego pokrycie kosztów transportu
dzwonu do Bestwiny.

Po zakoñczonej audiencji delegaci w do-
brym nastroju jechali do Mitterfirmiansreut
na spotkanie ze swoim Dzwonem. Tu ocze-
kiwa³ na nich proboszcz ks. Stoewer z Rad¹
Parafialn¹. W pocz¹tkowo ch³odnej atmos-
ferze delegaci z zapalon¹ œwiec¹ paschaln¹
zaintonowali kolêdê „Cicha Noc”, ks. Dul-
ka przyst¹pi³ do ks. proboszcza Stoewera
z upominkowym ornatem, po czym wszy-
scy prze³amali siê op³atkiem pojednania.
W dalszej czêœci spotkania przeszli do g³ów-

nej nawy koœcio³a na wspóln¹ modlitwê, któ-
rej przyœwieca³a postawiona na o³tarzu be-
stwiñska œwieca paschalna. PóŸniej goœcie
przeszli na wie¿ê koœcio³a, gdzie mogli zoba-
czyæ, dotkn¹æ i us³yszeæ piêkny spi¿owy g³os
swojego Dzwonu, który zabrali na taœmie ma-
gnetofonu ze sob¹ do Bestwiny.

Po powrocie z Passau sprawa bestwiñskie-
go dzwonu ruszy³a zdecydowanie naprzód. W To-
warzystwie Bestwiñskim wydrukowano odpo-
wiednie „cegie³ki” o ró¿nym nominale dla
zgromadzenia potrzebnych funduszów. Kapi-
tu³a powierzy³a to zadanie uznanemu po-
wszechnie, szanowanemu lekarzowi miejsco-
wemu, dr Franciszkowi Madze. Kuria w Pas-
sau zleci³a odlewni w Perner odlew identycz-
nej wielkoœci dzwonu. Wikariusz Kurii zapro-
si³ Radê Parafialn¹ koœcio³a Mitterfirmian-
sreut, z któr¹ po d³u¿szej rozmowie doprowa-
dzi³ do podpisania zawartej z Bestwin¹ umo-
wy na u¿yczenie dzwonu. Ministerstwo Spraw
Wewnêtrznych, jeszcze w tym¿e 2008 r., za-
twierdzi³o zawarte porozumienie. Od tej chwili
ze strony rz¹du niemieckiego nic nie sta³o na
przeszkodzie odnoœnie wys³ania dzwonu do
Bestwiny.

Odlewnia w kolejnoœci otrzymanych za-
mówieñ 6 paŸdziernika 2009 r. zg³osi³a goto-
wy odlew dzwonu. W porze zbli¿aj¹cej siê
zimy, prace zwi¹zane z jego wymian¹ w wie-
¿y ustalono na okres wiosenno-letni roku na-
stêpnego. Tak wiêc w dniu 12 czerwca 2010 r.
proboszcz J. Stoewer wysy³a do Wielce Sza-
nownego Pana Proboszcza Rzymsko Katolic-
kiej Parafii Wniebowziêcia NMP w Bestwinie
C. Dulki niew¹tpliwie historyczny list, zaty-
tu³owany jednoznacznie „Ruckgabe der Gloc-
ke” - Zwrot Dzwonu 25-2-325 - w którym
Rada Parafialna i Zarz¹d Koœcio³a, zapraszaj¹
bardzo serdecznie do Mitterfirmiansreut w nie-
dzielê 4 lipca na poœwiecenie nowego dzwo-
nu JOHANNES., i w dalszy ci¹g listu bardzo
wa¿ne - We wtorek 6 lipca 2010 r. „sollen die
Glocke im Kirchturm ausgetauscht werden.
Somit kann die Glocke nach Polen zugefuhrt
werden” zostan¹ dzwony wymienione w wie-
¿y, przeto dzwon mo¿e zostaæ z powrotem do-
starczony do Polski. Z serdecznymi pozdro-
wieniami proboszcz Johannes Stoewer.

Otrzymany list postawi³ adresatów w Be-
stwinie w stan pe³nego pogotowia. Towarzy-
stwo z ca³¹ Wspólnot¹ Parafialn¹ wysy³a za-
proszenia „na to donios³e wydarzenie w dniu
8 lipca, bêd¹ce historyczna chwil¹ dla Para-
fii, gdy Bestwina po 68 latach doczeka³a siê
powrotu swojego „KRÓLA CHWA£Y”, o go-
dzinie 18.15 na uroczyst¹ koncelebrowan¹
mszê œwiêt¹ po³¹czon¹ z poœwiêceniem dzwo-
nu podpisali proboszcz ks. Cezary Dulka, wójt
Gminy Stefan Wodniak oraz Prezes Towarzy-
stwa mi³oœników Ziemi Bestwiñskiej Waleria
Owczarz.

Wczeœniej jednak na uroczystoœæ poœwiê-
cenia nowego dzwonu JOHANNES wyjecha-
li z Bestwiny do Mitterfirmiansreut proboszcz
ks. Dulka z ks. prof. Ha³asem, pani Waleria

Owczarz i dyrektor do spraw kultury Krzysz-
tof Boboñ. Towarzyszyli im w malowniczych
strojach regionalnych pani Zofia GaŸdziak i S³a-
womir Œlósarczyk, wzbudzaj¹c wielk¹ sympa-
tiê i zainteresowanie. Podnios³¹ uroczystoœæ
w Mitterfimiansreut prowadzi³ w imieniu bi-
skupa diecezji Passau Dziekan ks. Steinbeis-
ser. Procesjê Dzwonu na trasie od miejscowej
stra¿nicy do koœcio³a poprzedza³a orkiestra
dêta z Phillipsreut, za któr¹ pod¹¿ali cz³onko-
wie miejscowych stowarzyszeñ, chóry, po nich
dzieci komunijne za którymi jecha³ dzwon
ozdobiony, nastêpnie kolejno duchowieñstwo,
Rada Parafialna i administracja koœcio³a, da-
lej Burmistrz i radni, w koñcu rzesza parafian.
W czasie mszy œwiêtej koncelebrowanej z pol-
skimi ksiê¿mi z Bestwiny, pe³n¹ wymowy hi-
storii homiliê, której zebrani w koœciele po-
wstawszy wys³uchali stoj¹c, wyg³osi³ polski
ks. Ha³as. Bestwiñska para regionalna ofiaro-
wa³ ks. Stoewerowi dar, którym by³ obraz olej-
ny koœcio³a NMP w Bestwinie. Wspólne spo-
tkanie po nabo¿eñstwie w miejscowej gospo-
dzie przebiega³o ju¿ w nowej atmosferze wza-
jemnego zrozumienia i przyjaŸni. W tej uro-
czystej procesji wprowadzenia nowego dzwo-
nu do swojego koœcio³a, w której bra³y udzia³
wszystkie „stany” doros³ych do dzieci komu-
nijnych, zosta³ zamanifestowany spontanicz-
ny wyraz pe³nej akceptacji dla dokonywaj¹-
cej siê wielkiej zmiany oddania dotychczaso-
wego dzwonu z powrotem jego ziemi ojczy-
stej, z której zosta³ zabrany.

5 lipca wyjecha³ z Bestwiny po odbiór
dzwonu samochód dyr. Paliczek przedsiêbior-
stwa KOMBEST. W Mitterfirmiansreut po
przemyœleniach zastosowano prostszy zabieg
wydobycia dzwonu poprzez otwór w dachu
wie¿y, odstêpuj¹c od poprzedniej wersji po-
szerzenia otworu w œcianie. Tym samym,
dzwon móg³ bez wiêkszych trudnoœci znaleŸæ
siê we wtorek 6 lipca o godzinie 18-tej na ro-
gatce Bestwiny przy Zielonym Krzy¿u, gdzie
z przemówieniem powitalnym oczekiwali na
niego: wójt z przewodnicz¹cym Rady Gminy,
pani¹ prezes Towarzystwa Bestwiñskiego, dr
Mag¹, profesorem Bieleninem, radnymi i za-
proszonymi goœæmi. W przemówieniu powi-
talnym wójt da³ wyraz radoœci Gminy i jej
mieszkañców z odzyskania Dzwonu, cennego
Dobra Kultury. Dziêkowa³ inicjatorom i sta-
raj¹cym siê, pani Prezes Owczarzowej, Towa-
rzystwu Bestwiñskiemu, dr Madze, prof. Biele-
ninowi, nastêpnie zaprosi³ do przeciêcia wstêgi
otwieraj¹cej wjazd Dzwonu do Bestwiny.

W uroczystym orszaku dzwon powitany
zosta³ przed koœcio³em przez ks. proboszcza
z ks. prof. Ha³asem i okoliczne duchowieñ-
stwo. W czasie uroczystej koncelebrowanej
mszy œwiêtej, na pocz¹tku której dzwon zo-
sta³ symbolicznie poœwiêcony, homiliê wyg³o-
si³ ks. Ha³as. W koñcu nabo¿eñstwa ks. pro-
boszcz podkreœli³ wielkie znaczenie powraca-
j¹cego dzwonu dla koœcio³a i parafii bestwiñ-
skiej z racji jego historii i dziejów. Dziêkowa³
pani Prezes i Towarzystwu, gronu wspó³pra-

Czwarty zabytkowy Dzwon Ziemi Oœwiêcimskiej z re-
kwizycji ostatniej wojny powraca do Bestwiny, cz. 2
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cowników za starania o jego powrót. W udzie-
lonym g³osie, bior¹cy udzia³ w uroczysto-
œciach autor niniejszego artyku³u, zwróci³
uwagê na nieznany w œwiadomoœci wspó³cze-
snych rozdzia³ historii, jakim by³a rekwizycja
dzwonów czasu drugiej wojny i jej aspekt pol-
ski, czego reliktem jest obecnie zwrócony
dzwon do koœcio³a w Bestwinie. Pani Prezes
Owczarzowa - dziêki inicjatywie której zosta³y
rozpoczête i kontynuowane starania o jego
powrót - odczyta³a list od poprzedniego pro-
boszcza parafii ks. Czarnego, w którym wyra-
¿a radoœæ z pomyœlnego zakoñczenia starañ o odzy-
skanie dzwonu, rozpoczêtych jeszcze w czasie
gdy by³ on proboszczem tej parafii. W zakoñ-
czeniu pani Prezes dziêkowa³a za wielk¹ po-
moc w tej sprawie ówczesnej obywatelce Be-
stwiny dr Annie S³odczyk, która by³a zarów-
no dla Towarzystwa Bestwiñskiego jak i dla
ca³ej parafii prawdziwym ambasadorem przed-
siêwziêcia, po tamtej stronie nie istniej¹cej ju¿
na szczêœcie granicy.

W zakoñczeniu mo¿na dodaæ, ¿e to aktu-
alnie czwarty powrót zabytkowego dzwonu za-
rekwirowanego w czasie ostatniej wojny, po-
wracaj¹cego na Ziemiê Oœwiêcimsk¹ - zapo-
cz¹tkowany w 1983 r. przez proboszcza ks.
Barlage z Gronau w Nadrenii Westfalii do ko-
œcio³a w Grojcu. /K.Bielenin 2008, 184-194/
Podobnie jak poprzednie, powraca po niemal
70 latach od zakoñczenia tej wojny po wype³-
nieniu swojej misji, pomocy duchowej, zastêp-
stwa. Tym razem równie¿ w dalekiej Ziemi
Landu. Tu powrót odbywa siê w trudniejszych
i bardziej z³o¿onych okolicznoœciach, przy po-
wa¿nym wsparciu Kurii Biskupiej Diecezji
Passau, przy aktywnym zaanga¿owaniu para-
fian Bestwiny. Miejscowi entuzjaœci wykaza-
li tu, ¿e nie ma dla nich wiêkszej wartoœci po-
nad odzyskanie utraconego wielkiego DOBRA
KULTURY, jakim w tym przypadku jest ten
DZWON nale¿¹cy do ICH historii rodzinnej.
Zespo³owa przy powitaniu wspó³praca i sta-
rania o jego powrót staje siê tu bezcennym
DOBREM wspólnym, wpisuj¹cym siê  na sta-
³e w historiê Bestwiny na Ziemi Oœwiêcim-
skiej po nastêpne lata i stulecia.

Dotychczasowe powroty dzwonów zabyt-
kowych z rekwizycji ostatniej wojny realizo-
wane na szczeblu oddolnym odnoœnych para-
fii polskich, dla których Dzwon stanowi kul-
turow¹ wartoœæ, wspólnie z parafiami niemiec-
kimi, mog¹ byæ przyk³adem wzajemnego ¿ycz-
liwego zrozumienia. Widaæ, ¿e zarówno jed-
na jak i druga strona nie szczêdzi starañ dla
pomyœlnego zakoñczenia tej w zasadzie k³o-
potliwej, zaistnia³ej przed ponad pó³wiekiem,
wielce z³o¿onej,  europejskiej historii. WyraŸ-
na akceptacja dla tych starañ ze strony nie-
mieckiej, w³adzy duchownej oraz urzêdowej,
daje powód do obustronnej satysfakcji, posia-
daj¹cej si³ê szerszego oddzia³ywania dla na-
wi¹zywania wspó³pracy, ¿ycia w przyjaŸni po-
miêdzy obcymi dot¹d spo³ecznoœciami w trze-
cim ju¿ tysi¹cleciu.

Uroczyœcie i donios³o by³o w Brzeszczach
w dniu 600. rocznicy  bitwy pod Grunwal-
dem. Brzeszczan nie zabrak³o tak¿e na Po-
lach Grunwaldzkich, gdzie œwiêtowano wraz
z najwy¿szymi w³adzami pañstwa i 200-ty-
siêczn¹ widowni¹.

Pamiêtamy, jak 600 lat temu w krwawej
walce tysi¹ce ludzi z³o¿y³o ofiarê z swojego
¿ycia, by zmieniæ oblicze œredniowiecznej Eu-
ropy. Po³¹czone wojska Wielkiego Ksiêstwa
Litewskiego pod przywództwem Witolda oraz
Korony Polskiej z królem W³adys³awem Ja-
gie³³¹ na czele pokona³y Zakon Krzy¿acki.

Dzieñ 15 lipca 1410 r. jest jedn¹ z tych dat,
które najbardziej zapisa³o siê w pamiêci pol-
skiego narodu. Trzeba
przyznaæ, ¿e to wyda-
rzenie w du¿ej mierze
ukszta³towa³o to¿sa-
moœæ Polaków. Nawet
po wielu latach od
ukoñczenia edukacji hi-
storycznej na poziomie
szkolnym - „1410” -
wyj¹tkowo b³yskawicz-
nie kojarzymy z „Grun-
waldzk¹ Viktori¹.” Do
dziœ pozostaje duma
i radoœæ.

Dziœ „Grunwald”
obchodzimy jako jedno
z najwiêkszych w Euro-
pie widowisk kultural-
no-historycznych. In-
scenizacja bitwy w tym roku zgromadzi³a 6 ty-
siêcy rekonstruktorów œredniowiecza - wiêk-
szoœæ odgrywa³a rolê czeladzi, rzemieœlników,
kupców i artystów w obozach historycznych.
Mieszkañcy naszej gminy, bêd¹c w grupie wie-
lotysiêcznej widowni, wrócili z lipcowych
obchodów z pe³ni¹ wra¿eñ i setkami fotogra-
fii, nawi¹zali kontakty z g³ównymi odtwórca-
mi kluczowych postaci oraz przywieŸli po-
zdrowienia od Ksiêcia Witolda. Odtwórca li-
tewskiego ksiêcia zosta³ wybrany z 12 kandy-
datów wy³onionych spoœród grupy oficerów
wojska i policji litewskiej. Po licznych spraw-
dzianach zosta³ nim kapitan, major wojska li-
tewskiego Donatas Mazurkevièius.

W roku patriotycznych obchodów Kino
„Wis³a” przygotowa³o dla mieszkañców
wrzeœniow¹ niespodziankê. Dnia 24 wrze-
œnia o godz. 18.00 odbêdzie siê emisja cy-

frowej rekonstrukcji „Krzy¿aków” Alek-
sandra Forda - filmu, który zdoby³ naj-
wiêksz¹ widowniê w historii polskiej kine-
matografii - ok. 32 mln. Jest to imponuj¹ca
liczba, w szczególnoœci w zestawieniu z liczb¹
ludnoœci Polski - ok. 38 mln. W ci¹gu tylko
czterech pierwszych miesiêcy wyœwietlania
„Krzy¿aków” obejrza³o 5 milionów wi-
dzów. Ostatnie seanse w kinach mia³y miej-
sce blisko 30 lat temu. Dziœ mamy wiêc
nowe pokolenie, które nie mia³o szansy
obejrzeæ tego filmu, którego tak naprawdê
powinien byæ ogl¹dany tylko w kinie.

Zrekonstruowany cyfrowo jest ods³on¹
projektu KinoRP, którego celem jest stwo-
rzenie wysokiej jakoœci kopii cyfrowych naj-

wybitniejszych dzie³ polskiej kinematografii.
Dziêki wspó³pracy specjalistów od technolo-
gii cyfrowych z twórcami rekonstruowanych 
filmów mo¿na w pe³ni dostrzec i doceniæ
wszystkie wizualne i artystyczne walory tego
arcydzie³a. Prace nadzorowa³ jeden z najwy-
bitniejszych polskich operatorów - Witold So-
bociñski, który przyrówna³ uzyskany efekt do
oczyszczenia zabrudzonej szyby. Kolory i dy-
namika obrazu s¹ znacznie lepsze. Poprawio-
no te¿ jakoœæ dŸwiêku. Prace nad rekon-
strukcj¹ 324 tysiêcy klatek filmu kosztowa³y
300 tysiêcy z³otych.

Oœrodek Kultury zaprasza wszystkich,
którzy chc¹ sobie przypomnieæ historiê tragicz-

nej mi³oœci Zbyszka z Bogdañ-
ca i Danusi oraz ojcowski
dramat wojowniczego Juran-
da ze Spychowa na tle nara-
staj¹cego polsko-krzy¿ackie-
go konfliktu, którego kulmi-
nacj¹ jest bitwa pod Grun-
waldem oraz tych wszyst-
kich, którzy nie mieli jesz-

cze okazji obejrzenia hitu na du¿ym ekra-
nie. Du¿o lepsza jakoœæ gwarantowana!

Aktualnoœci

prof. Kazimierz Bieleninprof. Kazimierz Bieleninprof. Kazimierz Bieleninprof. Kazimierz Bieleninprof. Kazimierz Bielenin

*    *    *

Nieœmiertelna data

     (K.A.)     (K.A.)     (K.A.)     (K.A.)     (K.A.)

Odtwórca litewskiego ksiêcia -Donatas Mazurkevièius pozdrawia

czytelników „Odg³osów Brzeszcz”
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Og³oszenie p³atne

Szanowni Pañstwo,

Bie¿¹cy rok obfituje w wydarzenia o wysokiej randze politycznej i spo³ecznej. To rok, który stawia nas
wszystkich przed koniecznoœci¹ podejmowania trudnych, ale koniecznych decyzji. Nadchodz¹ca kaden-
cja samorz¹du daje mo¿liwoœæ wyboru przedstawicieli, którzy w sposób w³aœciwy spo¿ytkuj¹ nasz¹ pracê,
zaanga¿owanie i pieni¹dze z podatków. W ka¿dym aspekcie ¿ycia spo³ecznego potrzebny jest gospodarz
potrafi¹cy sprawnie zarz¹dzaæ i konsekwentnie przeprowadzaæ inwestycje.

Szanowni Pañstwo, doœwiadczenia, jakie naby³em w pracy zawodowej i spo³ecznej utwierdzaj¹ mnie
w przekonaniu, ¿e wiele rzeczy mo¿na zrobiæ taniej i skuteczniej. Mam program, który pozwoli na efektyw-
ny rozwój gminy i spe³nienie oczekiwañ jej mieszkañców. Okres jesiennej kampanii wyborczej bêdzie
czasem dyskusji i podejmowania decyzji, do czego ju¿ teraz Pañstwa zachêcam i zapraszam.
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W czerwcu tego roku powsta³o Stowarzyszenie „Blok Samorz¹dowy”, które
swoim zasiêgiem obejmuje ca³y powiat oœwiêcimski. Jest to szeroka reprezenta-
cja ró¿nych œrodowisk i osób, którym zale¿y na zrównowa¿onym rozwoju naszej
ma³ej ojczyzny. Cz³onkowie stowarzyszenia to w wiêkszoœci samorz¹dowcy z do-
œwiadczeniem, ale tak¿e ludzie m³odzi i nowi. Chcemy wykorzystaæ nasz¹ wspóln¹
wiedzê, umiejêtnoœci, a tak¿e skutecznoœæ w dzia³aniu we wszystkich gminach
powiatu oœwiêcimskiego. Wielu spoœród nas bêdzie kandydowa³o w najbli¿szych
wyborach samorz¹dowych do rad gminnych i powiatowych, a tak¿e na stanowi-
sko burmistrza, wójta lub prezydenta.

Przedstawicielem Stowarzyszenia „Blok Samorz¹dowy” na terenie Gminy Brzesz-
cze jest Bogus³aw Studencki.

W zbli¿aj¹cych siê wyborach samorz¹dowych kandydatem na Burmistrza Gminy Brzeszcze bêdzie Mieczys³aw Zaj¹c ze
Skidzinia, wieloletni pracownik KWK „Brzeszcze-Silesia” w Brzeszczach.

Listê kandydatów na radnych powiatowych bêdzie tworzy³ Bogus³aw Studencki.

Listy kandydatów na radnych miejskich w Brzeszczach bêd¹ tworzyli Mieczys³aw Zaj¹c, Edward Pieczonka, Jerzy Sojka.

Serdecznie zapraszamy na nasze listy wyborcze osoby zainteresowane ubieganiem siê o mandat radnego miejskiego
lub powiatowego.

Denerwujesz siê, ¿e Twój lekarz przyjmuje
tylko rano? Z³oœci Ciê, ¿e wci¹¿ doje¿d¿asz
do domu dziuraw¹ drog¹? Boisz siê wypuœciæ
z domu dziecko po zmroku, bo uwa¿asz, ¿e

Twoja okolica jest za ma³o bezpieczna? Nie narzekaj, najwiê-
cej zale¿y od Ciebie - masz g³os, masz wybór!

Dlatego w imieniu cz³onków Ko³a Terytorialnego Platformy
Obywatelskiej w Brzeszczach zachêcamy wszystkich miesz-
kañców Gminy Brzeszcze, by ju¿ teraz zainteresowali siê
szczegó³ami wyborów samorz¹dowych, które odbêd¹ siê je-
sieni¹.

To w³aœnie samorz¹dowcy maj¹ najwiêkszy wp³yw na ja-
koœæ codziennego ¿ycia obywateli. To od decyzji burmistrza
i radnych zale¿y, gdzie powstanie szko³a, Orlik, sieæ wodoci¹-
gowa i kanalizacyjna, którêdy poprowadzi siê drogê, czy gmina
otrzyma dofinansowanie ze œrodków Unii Europejskiej i na co
zostanie przeznaczony bud¿et gminy. To radni okreœlaj¹ kie-
runek rozwoju gminy, powiatu, województwa. W wyborach sa-
morz¹dowych, jak w ¿adnych innych, liczy siê dos³ownie ka¿-
dy g³os.

Platforma Obywatelska powsta³a jako ruch polityczny ma-
j¹cy na celu zmianê dotychczasowego uk³adu si³ na polskiej
scenie politycznej. Wiele ju¿ uda³o siê zrobiæ, ale ¿eby sukces
polityczny przekuæ na realizacjê d³ugofalowego planu dla Pol-
ski potrzebujemy pomocy ka¿dego wyborcy.

Ko³o Terytorialne PO w Brzeszczach  zarejestrowane  1.08.
2004 roku stanowi integraln¹ czêœæ struktur Powiatu Oœwiê-
cimskiego, a zarazem Regionu Ma³opolska. Zamierzamy ak-
tywnie uczestniczyæ w nadchodz¹cych wyborach samorz¹do-
wych, a cz³onkowie Ko³a i sympatycy Platformy Obywatelskiej
bêd¹ ubiegali siê o mandaty  w samorz¹dach gminy, powiatu
i województwa.Natomiast do funkcji burmistrza pretenduje
z listy PO Cecylia Œlusarczyk.

Je¿eli popierasz nasze dzia³ania i chcesz aktywnie uczest-
niczyæ w ¿yciu politycznym zostañ cz³onkiem Platformy Oby-
watelskiej, naszym wolontariuszem lub sympatykiem.

Cecylia Œlusarczyk

Szanowny Mieszkañcu
naszej Gminy

Bogus³aw Studencki

„BLOK SAMORZ¥DOWY”

w Gminie Brzeszcze
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Czytelnictwo

MÓWI SIÊ...
Wszystko zaczyna siê od czytania...
„W wychowaniu i rozwoju cz³owieka
bardzo wiele zale¿y od tego, co on
w dzieciñstwie przeczyta”.

Wanda Chotomska

Je¿eli to co czytamy w dzieciñstwie, ma
wp³yw na to, jacy jesteœmy w przysz³oœci,
warto poznawaæ ulubione ksi¹¿ki, te wyj¹t-
kowe, zapamiêtane na wiele, wiele lat.

Tym razem do rozmowy o czytaniu i ulubio-
nej ksi¹¿ce z dzieciñstwa rozmawialiœmy z Jac-
kiem Puck¹ - nauczycielem wychowania fizycz-
nego w Szkole Podstawowej w Jawiszowicach.

Ulubiona ksi¹¿ka dzieciñstwa i dlaczego ta?
Ksi¹¿k¹, która utkwi³a w mojej pamiêci jest

lektura „Kamienie na szaniec” autorstwa Alek-
sandra Kamiñskiego. Jest to opowieœæ o harcer-
zach: Alku, Rudym i Zoœce i o ludziach ¿yj¹-
cych w czasie II wojny œwiatowej, o prawdzi-
wych zdarzeniach tamtego okresu.

Ameryka z epoki dzieci - kwiatów
Elia Kazan „Mordercy”. Kazan

by³ znany przede wszystkim jako
re¿yser, ale to tak¿e pisarz. Zarów-
no jego filmy (np. „Tramwaj zwa-
ny po¿¹daniem” czy „Na wschód
od Edenu”) jak i ksi¹¿ki, by³y kon-
trowersyjne i porusza³y dra¿liwe tema-
ty. Wci¹¿ warto je polecaæ wszystkim
„poszukuj¹cym”.

„Mordercy” to dramatyczna opowieœæ
o dwóch zabójstwach, ale jest w niej coœ

Dlatego ta ksi¹¿ka, poniewa¿ opowiada o bohaterstwie ch³opców, którzy wie-
rzyli w swoje powodzenie, podejmuj¹c nierówn¹ walkê z okupantem. Niestety zgi-
nêli, ale dali otuchê i chêæ do walki innym walcz¹cym. Miêdzy innymi dziêki nim
Polska istnieje.

Dlaczego warto czytaæ?
W moim odczuciu, w dzisiejszych czasach czytamy bardzo ma³o, mnóstwo ludzi

nie czyta ksi¹¿ek, jesteœmy wychowani przez „szklany ekran”. Natomiast niewielu
zdaje sobie sprawê, ¿e czytanie ma wiele pozytywów:

- uczy myœleæ, przecie¿ to dziêki s³owom, które przeczytamy mo¿emy wyra¿aæ
swoje myœli

- czytaj¹c pobudzamy swoj¹ wyobraŸniê - telewizja podaje nam wszystko „jak na
talerzu” a kiedy czytamy, sami wyobra¿amy sobie akcjê ksi¹¿ki

- rozwijamy umiejêtnoœæ wys³awiania siê - wzbogacamy zasób s³ownictwa
I jeszcze jedna wa¿na sprawa - uczymy siê cierpliwoœci, czytanie trwa przecie¿

d³u¿ej ni¿ film.
Czytam teraz
„Zaginiony symbol” najnowsz¹ ksi¹¿kê Dana Browna. Obiektem centralnym s¹

poczynania profesora Roberta Langdona, specjalisty od symboliki. Akcja toczy siê
przede wszystkim w Waszyngtonie i dotyczy g³ównie historii Ameryki oraz sekretów
lo¿y masoñskiej. Brown (autor), ³¹czy doskonale fikcjê z prawd¹. Ksi¹¿ka dostarczy
œwietnej rozrywki osobom, które potrafi¹ siê zdystansowaæ do spraw zwi¹zanych
z religi¹, mistycyzmem, fizyk¹ i histori¹.

Równie¿ czytelników Odg³osów Brzeszcz, zapraszamy do podzielenia siê z nami
swoimi wspomnieniami o ukochanej ksi¹¿ce dzieciñstwa, tak bardzo wyj¹tkowej, ¿e
zapamiêtanej do dzisiaj.

wiêcej, znacznie wiêcej. To
opowieœæ o morderczym
sposobie na ¿ycie, który za-
gra¿a nam wszystkim.

Kazan napisa³ ksi¹¿kê,
w której Ÿli mog¹ mieæ ra-
cjê, mili i ³agodni staj¹ siê
mordercami, a nikt nie mo¿e
czuæ siê z niczego rozgrze-
szony, bo œwiat nie sk³ada siê
z ról raz na zawsze rozda-

nych i wina tkwi w nas wszczepiona jak
przeznaczenie.

Ksi¹¿ka taka jak „Mordercy”, „nie sta-
rzeje siê”. Wci¹¿ jest aktualna i dlatego
warto po ni¹ siêgn¹æ.

Czytaj! Zgaduj! Baw siê z nami!
Czyli WAKACJE

W BIBLIOTEKACH OK

Jak ¿yli ludzie prehistoryczni? O tym mo¿na by³o sie przekonaæ
przychodz¹c na lipcowe zajêcia do Biblioteki G³ównej

1

„Pirat to ma fajne ¿ycie!” - przekonali siê uczestnicy wakacyjnego
spotkania w Bibliotece Brzeszcze (Stra¿nica)

Wakacje z Pippi Poñczoszank¹ w Bibliotece w Jawiszowicach okaza³y
siê wielk¹ frajd¹

Biblioteka w Zasolu zgromadzi³a okoliczne ³asuchy na gotowanie
i pogaduchy

To by³ Hit!

CZYTA SIÊ...
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26. lipca goœciliœmy Davida Zambrano,
znanego na œwiecie tancerza, który w roku
swojego 50 jubileuszu postanowi³ odwiedziæ
50 wiosek i miasteczek na ca³ym œwiecie.

Na liœcie przed-
siêwziêcia, obok ta-
kich krajów jak np.
Kostaryka, Senegal,
Korea Po³udniowa,
czy Szwecja znala-
z³a siê i Polska. W na-
szym kraju David
odwiedzi³ Ma³opol-
skê - region bogaty
w zwyczaje kulturo-
we, które s¹ dla nie-
go s¹ inspiracj¹ w pra-
cy i  artystycznej
twórczoœci. Tancerz
w ciekaw¹, wêdrown¹
trasê po krajach ca³e-
go œwiata zabra³ dwóch swoich uczniów: Edi-
valda Ernesta oraz Horacio Macuacua. Ca³e
przedsiêwziêcie mia³o niecodzienny charakter
zwyczajnego spotkania z mieszkañcami w at-
mosferze otwartoœci. Za³o¿eniem ca³ego pro-
jektu by³ brak jakichkolwiek zaproszeñ, plaka-
tów, czy innych form reklamy, by w³aœnie spo-
tkania z tancerzami uczyniæ bardziej sponta-
nicznymi i przyjaznymi, bez cienia gwiazdor-
stwa. O tym przekonali siê g³ównie mieszkañ-

cy Starej Kolonii, gdy¿ w³aœnie tam, w jeden
z letnich poniedzia³ków mogli uczestniczyæ
w tym ciekawym zdarzeniu. W godzinach po-
po³udniowych zwyczajne miejsce pomiêdzy bu-
dynkami mieszkalnymi sta³o siê miejscem spo-

tkania w magicznej
atmosferze, przenik-
niêtej wzajemn¹ wy-
mian¹ artystycznych
uzdolnieñ, co spe³-
nia³o kolejne za³o¿e-
nie projektu „50 vil-
lages”. Tancerze,
wêdruj¹c po œwie-
cie, oczekuj¹ w za-
mian tylko jednego -
by lokalni miesz-
kañcy tak¿e podzie-
lili siê swoimi umie-
jêtnoœciami. Tym spo-
sobem ka¿de spotka-
nie czyni bogatszym

zarówno przyby³ych na widowisko taneczne,
jaki i samych tancerzy. Odwiedzaj¹c Ma³opol-
skê, artystyczna grupa uczy³a siê tañców gó-
ralskich, regionalnych œpiewów, gry na bêb-
nach, wyrabiania bi¿uterii z filcu oraz piecze-
nia placków ziemniaczanych w garnku. W Brzesz-
czach integrowa³a siê z mieszkañcami przy
wspólnych tañcach wraz Zespo³em Tanecznym
Puls i Dzieciêcym Zespo³em Pieœni i Tañca
Iskierki, a nawet przy tañcu electro-boogie. Po

Podsma¿ane czy gotowane? Na s³odko
czy z miêsem i kapust¹? Kiedy z takimi dy-
lematami mierzyli siê smakosze, wybieraj¹c
najlepsze pierogi VIII Festiwalu Pierogów
w Krakowie, na scenie wystêpowali artyœci.
Wœród nich brzeszczañski zespó³ „Têcza”.

Festiwal nawi¹zuj¹cy do jednej z najstar-
szych polskich tradycji kulinarnych ma promo-
waæ walory kuchni staropolskiej
wœród odwiedzaj¹cych Kraków
turystów. O oprawê kulinarn¹ fe-
stiwalu zadbali restauratorzy, któ-
rzy rywalizowali o przechodnie
statuetki: statuetkê Kazimierza
Wielkiego (g³osowanie publicz-
noœci) i statuetkê œw. Jacka z Pie-
rogami (nagrodê jury). O arty-
styczn¹, m.in. dzia³aj¹cy od 5 lat
przy OK Brzeszcze zespó³ „Tê-
cza”, a znalaz³ siê on w gronie ar-
tystów odpowiadaj¹c na zapro-
szenie Stowarzyszenia Folklo-
rystycznego Teatr Regionalny
w Krakowie.

- Pojechaliœmy na festiwal
przede wszystkim po to, by umilaæ ludziom
czas, a przy okazji degustowaæ - mówi Maria
Foksiñska, szefowa zespo³u „Têcza”. - Dwa dni
bawiliœmy w Krakowie, w pierwszym daliœmy
2-godzinnny wystêp kabaretowy. Wyst¹piliœmy
m.in. z programem górniczym, piosenkami lu-
dowymi i scenkami kabaretowymi, jak „O brzesz-

czañskiej dziewicy”, „O moja matusiu straszy-
³o mnie w nocy”. Œpiewaliœmy te¿ piosenki w jê-
zyku cygañskim przedstawiaj¹c program „My
Cyganie”. Drugiego dnia umilaliœmy czas pio-
senkami biesiadnymi i ludowymi.

„Têcza” na krakowskim Ma³ym Rynku po-
kaza³a siê w ró¿nych strojach, od górniczego
poprzez wiejski, œl¹ski, strój Antka krakowskie-
go i w³asny „têczowy”. Zespó³ tak krakowia-

nom i odwiedzaj¹cym gród Kraka turystom siê
spodoba³, ¿e na prze³omie wrzeœnia i paŸdzier-
nika znowu wyst¹pi w Krakowie, tym razem na
Du¿ym Rynku podczas Jarmarku œw. Micha³a.

Na Du¿ym Rynku brzeszczañskie zespo³y
pokaza³y siê krakowianom równie¿ w lipcu
podczas obchodów „600-lecia rzemios³ ró¿-

nych”. Swoje programy zaprezentowa³y wtedy
„Jawiszowianki” i „Têcza”.

W tegorocznej edycji Festiwalu Pierogów,
który odbywa³ siê miêdzy 13 a 15 sierpnia, wziê-
³o udzia³ 13 restauracji. Laureatem Konkursu Pu-
blicznoœci, a tym samym zdobywc¹ statuetki Ka-
zimierza Wielkiego zosta³a restauracja Any Time
za pierogi „Niebezpieczne Zwi¹zki” z bobem
i boczkiem. Statuetkê œw. Jacka z Pierogami,
a co za tym idzie zwyciêstwo w tegorocznym
Festiwalu Pierogów przypad³o restauracji Pol-

skie Smaki za pierogi œw. Jacka
z kurczakiem wêdzonym, szpi-
nakiem, fet¹ i rydzami. Wyj¹tko-
wo, jury wyró¿ni³o te¿ nieofi-
cjalnie pierogi z kaczk¹ i brzo-
skwini¹ z Przysmaku Staropol-
skiego oraz pierogi Galicyjskie
z firmy Pigi, za wyj¹tkowe i bar-
dzo oryginalne walory smakowe.

Festiwal od dwóch lat orga-
nizowany przez Krakowsk¹
Kongregacjê Kupieck¹ nieprzy-
padkowo odbywa siê w sierpniu.
Dawniej pierogi lepiono z oka-
zji wa¿nych œwi¹t, jedno z nich
obchodzone 15 sierpnia - œwiêto
Matki Boskiej Zielnej. Prze-

chodnia nagroda œw. Jacka przypomina domini-
kanina Jacka Odrow¹¿a, który mia³ sprowadziæ
pierogi do Krakowa z Kijowa. Nawi¹zuje tak¿e
do legendy, wed³ug której œw. Jacek podczas
g³odu karmi³ biedaków t¹ w³asnorêcznie przy-
rz¹dzon¹ potraw¹.

wysi³kach artystyczno-fizycznych nadszed³ czas
na ¿yczliwe rozmowy, autografy i wspólne zdjê-
cia. Szczególna radoœæ bi³a z twarzy zaintereso-
wanych dzieci.

David Zambrano - Wenezuelczyk, obecnie
mieszkaj¹cy w Holandii; ambasador tañca, cho-

reograf, który uczy i in-
spiruje na ca³ym œwie-
cie. Opracowa³ nowator-
skie techniki tañca „Fly-
ing Low” oraz „ Passing
Through”, które nie tyl-
ko maj¹ na celu poma-
gaæ w postêpie osób zaj-
muj¹cych siê sztuk¹ im-
prowizacji wyra¿an¹ po-
przez taniec, ale równie¿
w twórczym rozwoju
ró¿nych artystów. W swo-
jej dzia³alnoœci zawodo-
wej oprócz tworzenia,
spe³nia siê równie¿ w pra-
cy pedagogicznej, ucz¹c
technik nowoczesnego
tañca. W Polsce poza
projektem „50 villages”

realizowanym w Ma³opolsce, artystê mogliœmy
podziwiaæ w tegorocznej edycji poznañskiego
Malta Festival, który obecnie sta³ siê jednym
z najwiêkszym festiwali artystycznych w naszej
czêœci Europy. David zaprezentowa³ godzinne ta-
neczne solo pt. „Improvisation in doors”.

Pierogowa uczta z „Têcz¹”

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

Zespó³ „Têcza” wyst¹pi³ na Festiwalu Pierogów w Krakowie

Brzeszcze na tanecznej trasie

   (K.A.)   (K.A.)   (K.A.)   (K.A.)   (K.A.)

Wspólne tañce

David Zambrano
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Sport

„Brzeszczañski Klub Ma³ych Pojemnoœci”
to nazwa nowej grupy, powsta³ej z inicjatywy
dwojga m³odych ludzi: Dawida i Mateusza. Dla
nich zainteresowanie motoryzacj¹ sta³o siê mo-
tywacj¹ do podzielenia pasj¹ z innymi. W cza-
sie tylko jednego miesi¹ca do klubu do³¹czy³o
kolejnych 16 osób w wieku od 13 do 18 lat.

Jak sami przyznaj¹, klub za³o¿yli by po³¹czyæ
ludzi, którzy maj¹ podobne pasje.

- Zauwa¿yliœmy, ¿e obecnie na drogach na-
szej gminy pojawia siê coraz wiêcej pojazdów
jednoœladowych - tych o ma³ej pojemnoœci sil-
nika. Postanowiliœmy z³¹czyæ wspólne si³y. Myœl,
by za³o¿yæ w³asny klub powsta³a w lipcu tego roku.
Wraz z koleg¹ Mateuszem utworzyliœmy te¿ stro-
nê internetow¹ klubu (www.bkmp.npx.pl). W nie-
d³ugim czasie zaczêli do³¹czaæ do nas inni pa-
sjonaci motoryzacji - opowiada Dawid. - W klu-
bie mamy nawet cz³onków spoza naszej gminy,
m.in. z Wilamowic, Góry i Pszczyny. Za³o¿y-
ciele z kaskami w rêku kontynuuj¹ - Do klubu
mo¿e przyst¹piæ ka¿dy, kto posiada pojazd jed-

no- lub wieloœladowy o ma³ej pojemnoœci silnika
- od 49 cmm do 125 cmm. S¹ to m.in.: skutery,
choppery, crossy, quady, motorowery itp. Z uœmie-
chem dodaj¹ - Do tej pory nie przy³¹czy³a siê do
nas ¿adna dziewczyna, jednak¿e serdecznie zapra-
szamy chêtne Panie i wszystkich, którzy chcieliby
powiêkszyæ nasze grono klubowiczów!

Za³o¿yciele spotkali siê tak¿e z pani¹ Dy-
rektor Oœrodka Kultury. Po przedstawieniu pla-
nów na najbli¿sz¹ przysz³oœæ, otrzymali propo-
zycjê przeszkolenia ca³ej grupy z zakresu udzie-
lania pierwszej pomocy. Oœrodek Kultury udo-
stêpni³ im tak¿e salê, w której klubowicze bêd¹
mogli siê spotykaæ, w celu doskonalenia swoich
umiejêtnoœci np. podczas projekcji filmów in-
strukta¿owych.

19 sierpnia BKMP zorganizowa³ pierwsze
spotkanie. W planach s¹ kolejne oraz koszulki
z logo BMMP dla ka¿dego klubowicza. Wszyst-
ko w celu mile i aktywnie spêdzonego czasu w
grupie pasjonatów, którzy chc¹ dzieliæ siê tym,
co kochaj¹, a przede wszystkim chc¹ razem siê
rozwijaæ i doskonaliæ umiejêtnoœci. - Wymiana

doœwiadczeñ w tym hobby, odgrywa bardzo
wa¿n¹ rolê - dodaje Mateusz - a to, ¿e dzia³amy
i ¿e w tak krótkim czasie powsta³a tak liczna gru-
pa, zrzeszona wspólnymi zainteresowaniami, daje
nam ogromn¹ satysfakcjê.

Klub powsta³ z inicjatywy:
Dawida Sporysz - 17-letniego mieszkañca Ja-

wiszowic, ucznia szko³y w Oœwiêcimiu, który in-
teresuje siê muzyk¹, motoryzacj¹, informatyk¹ oraz
elektronik¹.

Mateusza Hajduk - 17-letniego mieszkañca Ja-
wiszowic, ucznia szko³y w Brzeszczach, który in-
teresuje siê motoryzacj¹, sportem i muzyk¹.

Inauguracja na pi¹tkê!
Dwa remisy, dwie pora¿ki i w konsekwen-

cji ostatnie miejsce w turnieju o „Puchar Zie-
mi Oœwiêcimskiej”. To dorobek pi³karzy ze Ski-
dzinia w pi¹tej edycji nieoficjalnych mistrzostw
powiatu. 

Podopieczni Jana Sporysza zmazali
plamê w najlepszym z mo¿liwych momen-
tów. Na ligow¹ inauguracjê rozbili u sie-
bie oœwiêcimsk¹ Uniê a¿ 5:1!

„Puchar Ziemi Oœwiêcimskiej”, które-
go organizatorem jest MKP Unia, rozegra-
no ju¿ po raz pi¹ty. Skidzinianie w tym roku
debiutowali w tej imprezie. Oprócz nich
i graj¹cych tak¿e w lidze okrêgowej gospo-
darzy, zaprezentowa³y siê zespo³y So³y
Oœwiêcim (klasa A), Iskry Brzezinka (liga
okrêgowa) i Przeciszovii (IV liga).

Dru¿yna ze Skidzinia rozpoczê³a roz-
grywki od przegranej z MKP Uni¹ 0:2. Ko-
lejn¹, „planow¹” pora¿kê z faworyzowan¹
Przeciszovi¹ 1:3, przedzieli³y dwa remisy
(1:1 z Iskr¹ i 0:0 z So³¹). W efekcie ekipa
Jana Sporysza zajê³a pi¹te, ostatnie miej-

sce. Turniej ju¿ po raz trzeci zakoñczy³ siê trium-
fem Przeciszovii. Powiatowe mistrzostwa w Oœwiê-
cimiu by³y jednak tylko pewnym etapem przygo-
towañ do rozgrywek ligowych. 

Na sezon 2010/11 w Skidziniu czekano ze
szczególnym zainteresowaniem. Dru¿yna z brzesz-
czañskiej gminy debiutuje bowiem w gronie VI-

ligowców. Ju¿ na inauguracjê do Skidzinia
przyjecha³ g³ówny kandydat do awansu - MKP
Unia. Oœwiêcimianom przysz³o wracaæ do
domu ze spuszczonymi g³owami. Beniaminek
rozbi³ w py³ dru¿ynê goœci, wygrywaj¹c a¿ 5:1.
To by³a bezsprzecznie najwiêksza sensacja
pierwszej kolejki… 

- Mecz znakomicie siê dla nas u³o¿y³ - mówi
Jan Sporysz, trener LKS Skidziñ. - Strzeliliœmy jed-
nego, drugiego i kolejnego gola. Dziêki temu zmu-
siliœmy rywala do ca³kowitego odkrycia i podjêcia
ryzyka. My mogliœmy skoncentrowaæ siê na szyb-

kich kontrach. Wszystko wychodzi³o, to jak
sobie zak³adaliœmy - dodaje trener.

W dwóch kolejnych spotkaniach ligo-
wych nie by³o ju¿ tak ró¿owo. Beniaminek
najpierw przegra³ z „meblarzami” w Kalwa-
rii Zebrzydowskiej 0:4, a póŸniej uleg³ na
w³asnym obiekcie Piliczance Pilica 0:2.

- W starciu z Piliczank¹ dwa gole stra-
ciliœmy po prostych, indywidualnych b³ê-
dach. Pierwszy na tyle nas pod³ama³, ¿e ry-
wale szybko podwy¿szyli rezultat. Przy sta-
nie 0:0 zmarnowaliœmy dwie kapitalne oka-
zje i to siê zemœci³o. W przerwie porozma-
wialiœmy sobie po mêsku. Po zmianie stron
znowu stworzyliœmy kilka sytuacji, ale
szwankowa³a skutecznoœæ - podsumowa³
Jan Sporysz. 

M³odzi aktywnie zara¿aj¹ pasj¹

Czêœæ uczestników I Zlotu

K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.

Ostatnie miejsce skidzinian w turnieju
o „Puchar Ziemi Oœwiêcimskiej”, ale…

Fragment spotkania skidzinian z Przeciszovi¹ podczas turnieju
o „Puchar Ziemi Oœwiêcimskiej”
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Brzeszczañska Fundacja Pomocy Spo³ecz-
nej w ramach realizacji zadania publicznego
na rzecz dzieci i m³odzie¿y w wieku 7-16 lat
zorganizowa³a zajêcia wakacyjne dla 30 m³o-
dych brzeszczan.

Sk¹d wziê³a siê nazwa projektu „Wakacje ze
Œwietlikiem”? Jeszcze ca³kiem nie tak dawno
„œwietlicowe” dzieci w ramach realizowanego
programu SNS redagowa³y gazetkê pt. „Œwietlik”.

- Nazwa projektu by³a przemyœlana i niero-
zerwalnie wi¹za³a siê z nasz¹ œwietlic¹ - mówi
Renata Fija³kowska, kierownik Œwietlicy „Im-
puls”. - Okreœlenie to daje lekkoœæ, ale i okreœla
rozœwietlenie, przebudzenie, zasianie czegoœ no-
wego, a o to nam przecie¿ chodzi³o.

Zajêcia odbywa³y siê miêdzy 15 lipca a 20
sierpnia w czterech modu³ach tematycznych. Zor-
ganizowano warsztaty ceramiczne „Impresje ce-
ramiczne - sztukateria i bi¿uteria”, fotograficz-
no-filmowe „Ja, moje miasto, dzielnica, ulica”,
teatralne „Byæ jak Ma³y Ksi¹¿ê” oraz zajêcia re-
kreacyjno-sportowe „Kangurek i Foka”.

Spotkania prowadzili specjaliœci w danych
dziedzinach. Plastyczno-ceramiczne cz³owiek
na co dzieñ, zawodowo zajmuj¹cy siê cera-
mik¹, fotograficzne osoba z wykszta³cenia
pedagog, hobbystycznie od wielu lat zajmu-
j¹ca siê fotografowaniem, filmowe cz³onkini
teatru studenckiego, a rekreacyjnego instruk-
tor nauki p³ywania.

Œwietlice  i Domy Ludowe Oœrodka Kultu-
ry w Brzeszczach, niczym czarodziejskie lam-
py Alladyna, przez ca³e lato czarowa³y nasze
dzieci pasmem niekoñcz¹cych siê atrakcji i za-
baw, zapewniaj¹c im uœmiech i radoœæ.

W tym roku zorganizowano wiele wycieczek
wyjazdowych: do Weso³ego Miasteczka w Cho-
rzowie, Parku Doœwiadczeñ w Krakowie, pszczyñ-
skiej Zagrody ¯ubrów i pszczyñskiego zamku,
Figlo Parku i lasku cygañskiego w Bielsku-Bia³ej,
Fermy Strusi Afrykañskich w Bieruniu, Gospodar-
stwa Agroturystycznego „Kucyk”, Parku Rozrywki
„Dinolandia” i Parku Miniatur w Inwa³dzie. By³y
tak¿e wycieczki rowerowe, ogniska, wyjazdy na
basen i krêgielnie. Atrakcjom sportowym nie by³o
koñca - mecze, zawody i zabawy sprawnoœcio-
we. Dzieci licznie uczestniczy³y w warsztatach:
teatralnych, plastycznych i taneczno-ruchowych.
Biblioteki i Samorz¹dy Osiedlowe tak¿e mia³y
swój bogaty wk³ad w ciekaw¹ organizacjê czas
dla dzieci. Fundacja Pomocy Spo³ecznej i Klub
Integracji Spo³ecznej prowadzi³y zarówno warsz-
taty stacjonarne jak i zajêcia wyjazdowe.

Bardzo udana by³a realizacja dwóch odrêb-
nych turnusów „Kwitn¹cych wakacji” - progra-
mu ekologiczno-edukacyjnego - przygotowane-
go przez Oœrodek Kultury w Brzeszczach odpo-
wiednio dla grup dzieci w wieku m³odszym i star-
szym. - Uczestnictwo mojej 6-letniej córki w
„Kwitn¹cych wakacjach” traktowa³am jako przy-
gotowanie mojego dziecka do przysz³ych wy-
jazdów kolonijnych. G³ównie zale¿a³o mi na
oswojeniu i integracji córki z grup¹ nowych dzie-
ci i osób doros³ych prowadz¹cych zajêcia. Pro-
gram oferowa³ codziennie wycieczkê w cieka-
we miejsce. W godzinach popo³udniowych dzie-
ci wraca³y do domów rodzinnych. Codziennie
s³ucha³am ochoczych i radosnych relacji cór-
ki, a po ca³ym turnusie us³ysza³am - Mamusiu
nauczy³am siê, jak wa¿ne jest by dbaæ o przy-
rodê!

Od lat tak¿e parafie zaanga¿owane s¹ w
dzie³o organizacji kolonii dla dzieci. Parafia Matki
Bo¿ej Bolesnej zorganizowa³a 10- dniow¹ kolo-
niê do Gdyni. Kiedy 15 lat temu organizowano
pierwszy taki wyjazd, statutowym za³o¿eniem
by³o kierowanie tej ofert do dzieci z rodzin ubo-
gich, z ni¿szym statutem spo³ecznym. W tym
roku do³¹czy³y dzieci z rodzin dotkniêtych po-
wodzi¹. Te kolonie zawsze ciesz¹ siê bardzo dobr¹
opini¹ - codzienna Msza œw. i 40 min. spotkania
pog³êbiaj¹ce tematykê najwa¿niejszych wartoœci.
W tym roku by³ to cykl spotkañ pt. „Wakacje z
Ma³ym Ksiêciem.” Rozmawiano m.in. o mi³oœci,
przyjaŸni, wytrwa³oœci w pracy. Patronatem ko-
lonii by³o Caritas. Ka¿dy kto zakupi³ bo¿onaro-
dzeniow¹ œwiecê Caritasu, przyczyni³ siê do tego
radosnego czasu kolonistów.

Parafia œw. Urbana zorganizowa³a 8-dniow¹
koloniê w lipcu w G¹skach oraz sierpniow¹ wy-
prawê kajakow¹. Do G¹sek z 56 kolonistów a¿
23 pojecha³o bezp³atnie. Dla wiêkszoœci dzieci
by³a to jedyna mo¿liwoœæ wyjazdu oraz pierw-
szy pobyt nad morzem. Kolonie wspar³o uczest-
nictwem siedmioro wolontariuszy - uczniów
gimnazjum i szkó³ ponadgimnazjalnych wraz z
opiekunk¹ szkolnego ko³o wolontariuszy - p.

Beat¹ B¹k. Kadra to wykwalifikowane osoby z
wykszta³ceniem wy¿szym, nauczycielskim lub tu-
rystycznym oraz ksi¹dz, dziêki któremu dzieci
by³y tak¿e pod opiek¹ duchow¹.

Pomimo, i¿ na niebie nie zawsze by³o pogod-
nie, dziêki wysi³kom wielu ludzi dzieci z naszej
gminy mia³y zagwarantowan¹ pogodê ducha.

Tymczasem ¿yczymy dzieciom i m³odzie¿y
dalszego uœmiechu i powodzenia w nowym roku
szkolnym!

Wakacje ze
Œwietlikiem

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

Zajêcia teatralne, jak ka¿de inne, cieszy³y siê du¿ym
zainteresowaniem

- Zdobyte wiadomoœci i doœwiadczenia na-
szym podopiecznym na pewno siê w ¿yciu przy-
dadz¹. Prace stworzone w czasie zajêæ (du¿e for-
maty zdjêæ, prace ceramiczne) bêdziemy wysta-
wiaæ na stoisku FPS podczas pikniku organizacji
pozarz¹dowych, festynów itp., by promowaæ
nasz¹ organizacjê i Gminê. Bêdziemy nimi obda-
rowywaæ te¿ naszych darczyñców. Prace na co
dzieñ bêd¹ zdobi³y sale Œwietlicy. Serdecznie za-
praszamy wszystkich do ich obejrzenia - dodaje
Renata Fija³kowska.

Dzieci i m³odzie¿ spêdzali na wakacyjnych
zajêciach codziennie cztery godziny. W miêdzy-
czasie otrzymywali ciep³y posi³ek.

Fundacja na realizacje projektu pozyska³a do-
tacjê - 9 tys. z³ - od Wojewody Ma³opolskiego,
jako formê wspierania wykonania zadania dla or-
ganizacji pozarz¹dowej. Wk³ad w³asny Fundacji
wyniós³ 2 tys. 930 z³. (ci¹g dalszy na str. 6)

Na kolonii organizowanej przez parafiê

Zabawy sportowe

W stadninie koni

Wakacyjny rejs

Wakacje by³y dla dzieci

 (K.A.) (K.A.) (K.A.) (K.A.) (K.A.)
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Podczas wrzeœniowego spaceru czy prac
w przydomowych ogródkach spotkaæ mo¿e-
my wê¿e. Najczêœciej napotykane i mylone
ze sob¹ s¹ zaskroñce i ¿mije. Oba te wê¿e uni-
kaj¹ spotkania z cz³owiekiem. ¯mija k¹sa tyl-
ko w momencie zaskoczenia, np. przy próbie
z³apania jej. Zaskroñce rzadko k¹saj¹, czê-
œciej broni¹ siê wydalaj¹c cuchn¹c¹ ciecz o za-
pachu pi¿ma.

Zaskroniec jest po¿ytecznym i ca³kowi-
cie niegroŸnym gatunkiem niejadowitego
wê¿a. Pospolicie wystêpuje na obszarach za-
równo nizinnych jak i w górskich. Natural-
nym œrodowiskiem jego ¿ycia s¹ tereny pod-
mok³e, np. brzegi zbiorników wodnych czy
mokrad³a. Zaskroñce doskonale p³ywaj¹ i nur-
kuj¹. Osi¹gaj¹ d³ugoœæ oko³o 1m, choæ sami-
ce mog¹ mierzyæ czasem oko³o 2 m d³ugo-
œci. Cech¹ charakterystyczn¹ dla tego gatun-
ku s¹ dwie, jaskrawo-¿ó³te, pomarañczowo-
¿ó³te lub zielonkawo-¿ó³te plamy, symetrycz-
nie umieszczone z ty³u g³owy „za skroniami”
- st¹d pochodzi polska nazwa wê¿y. Podsta-
wowe ubarwienie to kolor niebieskawo-sza-
ry, ciemnozielony. Zdarzaj¹ siê jednak ciem-
ne odmiany tego gatunku, które nie posiadaj¹
charakterystycznych plam na g³owie. Pora
godowa zaskroñców rozpoczyna siê w kwiet-
niu. Na prze³omie czerwca i lipca samica
sk³ada jaja. Wylêg m³odych wê¿y trwa od
sierpnia do jesieni. G³ównym pokarmem za-
skroñców s¹ ¿aby, ryby, myszy i jaszczurki.
Zaskroniec to w¹¿ aktywny w ci¹gu dnia.

Z kolei ¿mija zygzakowata najczêœciej
spotykana jest na obrze¿ach lasów, leœnych
polanach i podmok³ych ³¹kach. Przeciêtna
d³ugoœæ tego wê¿a to oko³o 40-70cm, naj-
wiêksze okazy mog¹ mieæ nawet ponad 90cm
d³ugoœci. Na grzbiecie znajduje siê charak-
terystyczny zygzak - tzw. „wstêga kainowa”.

¯mije zygzakowate maj¹ doœæ krêp¹ bu-
dowê cia³a. Jad ¿mii nie jest œmiertelny, jed-
nak gdy zostanie uk¹szone dziecko np. w okoli-
cach szyi, mo¿e to stanowiæ zagro¿enie ¿ycia.
W razie uk¹szenia nie nale¿y próbowaæ wy-
ssaæ jadu z rany. To nie tylko nie pomaga,
ale wrêcz przeciwnie przyspiesza jego dzia-
³anie. Miejsce uk¹szenie nale¿y zabezpieczyæ
ja³owym opatrunkiem i jak najszybciej udaæ
siê do lekarza.

Na „osiemnastkowej” imprezie u Micha³a
m³odzi ludzie bawili siê z Red Bullem. Impre-
za odby³a siê w ogrodzie, przy ul. Piastowskiej
w Brzeszczach. Wœród drzew i krzewów, po-
œród niebanalnej scenerii spotkaæ mo¿na by³o
niejedn¹ postaæ z horrorów.

Jak siê to sta³o, ¿e na 18. urodziny do Micha-
³a zajecha³ zespó³ promocyjny Red Bulla z ener-
getycznymi prezentami? Na Facebooku Micha-
³owi wyœwietli³a siê reklama ogólnopolskiego
konkursu. Jej treœæ by³a kusz¹ca, dotyczy³a
„osiemnastkowej imprezy”. Oferta wymarzona,
bo jego osiemna-
ste urodziny „wi-
sia³y w powie-
trzu”. Spróbowa³,
chocia¿ nie bar-
dzo wierzy³ w po-
wodzenie. Po g³o-
wie ci¹gle mu cho-
dzi³o, ¿e szanse
maj¹ ludzie z du-
¿ych miast. W zg³o-
szeniu konkurso-
wym trzeba by³o
opisaæ pomys³ na
swoj¹ 18-tkê. Ten
szczególny dzieñ
Micha³ postano-
wi³ zorganizowaæ
pod has³em „Mroczne Garden Party”. Wype³ni³
formularz i wys³a³. Telefon z Red Bulla by³ mi-
³ym zaskoczeniem.

„Osiemnastka” brzeszczanina Micha³a Pañ-
ko znalaz³a siê wœród szczêœliwców z Gierzwa³-
du (Mazury), Poznania, Trójmiasta, Bia³egosto-
ku i Kielc. Swoich go-
œci Micha³ zaprosi³ na
imprezê 21 sierpnia.
„Mroczne Garden Par-
ty” obywa³o siê w ogro-
dzie. Trochê skrzyde³
imprezie doda³ Red
Bull. O resztê atrakcji,
by dzieñ zapamiêtaæ do
koñca ¿ycia, musia³ za-
dbaæ ju¿ sam jubilat.

Sceneria wymarzo-
na. Tu i ówdzie wisia³y
sukienki œlubne i mê-
skie marynarki, zbro-
czone „krwi¹” przeœcie-
rad³a, papierowe i gu-
mowe nietoperze, ma-
ski, œwieczki, serpen-
tyny. Wko³o mnóstwo
balonów w kolorze czerni, pomarañczy i czer-
wieni, gdy¿ priorytetem tego dnia by³y posta-
cie z horrorów.

- Wysoko postawi³em goœciom poprzecz-
kê, ka¿dy obowi¹zkowo na imprezê musia³
przyjœæ w przebraniu. Przybyli mroczni far-
merzy, wampiry, hrabia Dracula, gnij¹ce pan-
ny m³ode, czarownice… A ¿e znaczna czêœæ
moich znajomych to tancerze, podest tanecz-
ny z prawdziwego zdarzenia na imprezie byæ
musia³.

Micha³ tañczy³ kiedyœ w „Szalonych Ma³ola-
tach”, formacji tanecznej dzia³aj¹cej przy Oœrod-
ku Kultury w Brzeszczach, obecnie w Klubie
Sportowym „Grawitacja” w Oœwiêcimiu. Jest
uczniem klasy maturalnej PZ nr 2 Szkó³ Ogólno-
kszta³c¹cych Mistrzostwa Sportowego i Technicz-
nych w Oœwiêcimiu.

- Taniec dla mnie to nie tylko hobby, to czêœæ
mojego ¿ycia. Jeœli po maturze wybiorê uczel-
niê w Krakowie, podstaw¹ bêdzie na pewno na-
uka (turystyka i rekreacja), a taniec dodatkiem.
Jeœli w Warszawie, przewagê zyska taniec, bo
miasto to daje wiêksze mo¿liwoœci rozwoju w tym

kierunku.
Pó³ rodziny

Micha³ zaanga¿o-
wa³ w przygoto-
wanie urodzino-
wej imprezy. Stó³
ugina³ siê pod sma-
ko³ykami. Bigos,
frytki, barszczyk,
galaretki z owoca-
mi, przek¹ski, ka-
napki, obowi¹z-
kowo pyszny am-
basador. Czego
tam jeszcze nie
by³o...

W ogrodzie
o œ w i e t l e n i e

mroczne, nie do przesady, ¿eby ka¿dy ka¿dego
widzia³. Pocz¹tek imprezy o 19-tej. Czterdzie-
œci osób tworzy³o grono damsko-mêskie. Lu-
dzie przyjechali z Oœwiêcimia, Bielska-Bia³ej,
no i z naszej gminy.

- „Przebierana” impreza goœciom bardzo przy-
pad³a do gustu, do tego jeszcze ta mroczna sce-
neria. Wra¿enie zostanie na d³ugo - opowiada
Angelika Trynduœ, kole¿anka Micha³a z os. Pa-
derewskiego. - A jak¹ frajdê mieliœmy, ja i kilku
znajomych, kiedy tak w przebraniu pod¹¿aliœmy
z osiedla na 18-tkê! Na Paderewskiego akurat
w tym dniu odbywa³ siê piknik na zakoñczenie
wakacji. Jego uczestnicy pozdrawiali nas, bili nam
brawo i czêstowali cukierkami.

18-tka z Red Bullem

18-tka z Red Bullem

Micha³ wœród goœci

Wszystkim, którzy uczestniczyli w uro-
czystoœciach pogrzebowych

œp. Edwarda ¯urka
za modlitwê, zamówione msze œw., z³o¿o-
ne wieñce i kwiaty oraz okazane wspó³czu-
cie serdecznie dziêkujemy.

Podziêkowania kierujemy równie¿ do
wspó³pracowników Zmar³ego, z oddzia³u
hydraulicznego KWK „Brzeszcze-Silesia”,
za wspieranie nas w chorobie.

Rodzina

Podziêkowanie

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

Uwaga na ¿mije

K. WituœK. WituœK. WituœK. WituœK. Wituœ
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Felieton

Pocz¹tki mody na telewizyjne seriale siêga
czasów minionej epoki. Pamiêtamy ile namiêt-
noœci rozpali³a wœród Polaków piêkna i dobra
niewolnica Isaura oraz równie przystojny, ale
wredny jej w³aœciciel Leoncio. Dziœ daleko bar-
dziej fascynuj¹ nas rodzime seriale, które pozwa-
laj¹ œledziæ losy podobnych do nas bohaterów.
Atrakcyjnoœæ polskich seriali bierze siê zapew-
ne z umiejscowienia akcji filmu w realiach i sy-
tuacjach, które znamy i rozpoznajemy. Oczywi-
œcie serialowi bohaterowie s¹ cokolwiek przy-
pudrowani, a ich problemy maj¹ charakter ra-
czej uczuciowy ni¿ egzystencjalny - jak na przy-
k³ad prze¿yæ za bony ¿ywnoœciowe ostatni ty-
dzieñ miesi¹ca. Generalnie wiêc, w polskich te-
lewizyjnych tasiemcach teœciowie s¹ pomocni,
¿ony wyrozumia³e, kochanki piêkne, a dzieci
zdolne. Czasami tylko zdarza siê jakaœ parszy-
wa owca, któr¹ koniec koñców udaje siê spro-
wadziæ na w³aœciw¹ drogê.

W jesiennej ramówce, nie telewizyjnej a
¿yciowej, kolejny odcinek serialu pod roboczym
tytu³em „Wybory samorz¹dowe”. ¯ycie przera-
sta serialowe „Ranczo” i czêsto samorz¹d ró¿nych
szczebli kojarzê raczej z po³¹czeniem „Na dobre
i na z³e”, „Klanem”, „Plebani¹”, „Na Wspólnej” i
„Brzydul¹” w jednym. Jak polska gmina i powia-
towe prace wr¹ przy inwestycjach samorz¹do-
wych? Na czas wyborów zapobiegliwi skumulo-
wali projekty i œrodki finansowe, by spo³eczeñ-
stwo nie zd¹¿y³o zapomnieæ przy urnach o swo-
ich dobrodziejach. Kto jecha³ do Bielska przez
Bestwinê, ten wie o czym piszê. Nasz powiat, by
sfinansowaæ budowê rond w wioskach s¹siadu-
j¹cych z wiosk¹ Pana starosty, sprzedaje pilnie
zameczek w Rajsku, a w dalszej kolejnoœci by³y

górniczy oœrodek
zdrowia w Brzesz-
czach. Tu trzeba po-
chwaliæ naszych
gminnych samorz¹dowców, nie ulegli presji chwi-
li. By³a co prawda szansa na modernizacjê kolej-
nego odcinka ul. Bielskiej w Jawiszowicach, ale
zapewne, by zaoszczêdziæ nam objazdów i stania
w korkach przy ruchu wahad³owym powiedzia-
no powiatowi nie. Prze³omu nie bêdzie równie¿
w temacie kanalizacji, gdzie sytuacjê mo¿na okre-
œliæ s³owem kana³. Do¿ynkowe obrzêdy zast¹pi
w tym roku festiwal „Rock Reggae”, który co
prawda ze ¿niwami niewiele ma wspólnego, ale
niektórym kojarzy siê z trawk¹ i Maryn¹ znaczy
siê marych¹.

Casting do serialu „Wybory” rozpocz¹³ siê
ju¿ kilka miesiêcy temu, niektórzy jeszcze siê
wahaj¹, bo jedni nêc¹ i drudzy „kusz¹”. Zapo-
wiadaj¹ siê zaskakuj¹ce wolty, zatwardziali bez-
ideowcy przeprosz¹ partyjne listy, a towarzysze
z d³ugoletnim organizacyjnym sta¿em trzymaæ
bêd¹ w rêce lilie, jako znak niewinnoœci. Sto-
warzyszenie przy w³adzy og³osi³o konkurs fo-
tograficzny, by udokumentowaæ piêkno naszej
gminy. Stowarzyszenie d¹¿¹ce do w³adzy og³o-
si³o konkurs literacki, co zrobiæ by nasza gmina
by³a piêkna. Generalnie jednym i drugim cho-
dzi o to, by ludziom ¿y³o siê lepiej, a ludzi tych
ju¿ nied³ugo poznamy z plakatów wyborczych.
By nie byæ pos¹dzonym o hipokryzjê przyzna-
jê, ¿e w kampanii wyborczej udzia³ zamierzam
braæ czynny, do czego wszystkich, którym do-
bro i rozwój Rzeczypospolitej gminnej na sercu
le¿y, szczerze zachêcam.

Czas wakacji, tradycyjnie by³ „okresem ogór-
kowym” - by³, bo miniony niestety nie.

Min¹³ czas kiedy najwa¿niejsza by³a Polska!
Zgoda budowa³a, wygrani osi¹gnêli cel - pe³niê
w³adzy. Czy za tym pójd¹ dzia³ania, które pozwol¹
na realizacjê choæby 50 proc. obietnic? - zoba-
czymy. Komfort pe³ni w³adzy staje siê dyskom-
fortem, bo brak argumentów na usprawiedliwie-
nie i obwinianie innych za brak efektów.

Przegrani nie potrafi¹ przyj¹æ decyzji wiêk-
szoœci narodu z klas¹, obra¿aj¹ g³osuj¹c¹ wiêk-
szoœæ nazywaj¹c j¹ „przypadkowym spo³eczeñ-
stwem”. Ju¿ nie Polska jest najwa¿niejsza - naj-
wa¿niejsza jest w³adza. Aby j¹ zdobyæ wszystkie
chwyty s¹ dozwolone, wiêc krzy¿ i ofiary kata-
strofy smoleñskiej sta³y siê polityczn¹ broni¹,
zamiast szacunku i ciszy trwaj¹ igrzyska niena-
wiœci, profanacji krzy¿a i ¿a³oby. Mo¿e ten kon-
dukt dojdzie na miejsce wiecznego spoczynku

i uwolni nas od z³a, które trafnie przewidzia³ au-
torytet filozofii chrzeœcijañskiej ks. Józef Tisch-
ner pisz¹c: „nie ma godziny bardziej niebezpiecz-
nej dla wiary ni¿ ta, w której wierz¹cy uwa¿a, ¿e
aby wierzyæ, trzeba poœwiêciæ zdrowy rozs¹dek”.

Zastanawiamy siê jak wyjœæ z tego czasu anar-
chistycznych igrzysk, kto mo¿e zaproponowaæ
satysfakcjonuj¹ce rozwi¹zanie. Bêdzie problem.
Nie ma autorytetów. Wiêkszoœæ polityków zacho-
wuje siê jak „kibole”. Robi¹ du¿o szumu, nieste-
ty nie proponuj¹ rozwi¹zañ. Najwiêksza i do tej
pory skuteczna instytucja jest podzielona, podob-
nie jak scena polityczna. A przecie¿ ma byæ apo-
lityczna. W niej obecnie te¿ trudno doszukaæ siê
autorytetu, który mo¿e zadzia³aæ skutecznie.

Przed nami kolejny niedemokratyczny i oba-
wiam siê anarchistyczny okres walki o demokra-
tyczn¹ w³adzê samorz¹dow¹. Przyk³ad p³yn¹cy
z centrum przypomina okres upadaj¹cej Rzecz-
pospolitej szlacheckiej, targanej rokoszami i kon-
federacjami. Dokonany podzia³ spo³eczny to pra-
wie kserokopia lat dwudziestych dwudziestego
wieku. Brak szacunku do instytucji w³adzy de-
mokratycznej i wspó³obywateli.

Mam nadziejê, ¿e samorz¹dowy wyœcig po
w³adzê bêdzie u nas poprawny politycznie, ¿e

przyk³ad id¹cy z góry nie sp³ynie na nasz¹ gmi-
nê. Dyskusj¹ bêdzie gospodarka odpowiedzial-
na, oparta o bud¿etowe realia, a programy wy-
borcze partii i stowarzyszeñ, które wystartuj¹
w wyborach, nie bêd¹ zbiorem pobo¿nych ¿yczeñ.
Nie unikniemy niestety zabawy politycznej. Po
wyborach, jak przed czterema laty i wczeœniej,
zawi¹zana zostanie koalicja rz¹dz¹ca, która bê-
dzie decydowa³a o wszystkim g³osami swoich
cz³onków. Pozostali radni bêd¹ opozycj¹, która
mo¿e sobie pogadaæ, g³osowaæ przeciw, a final-
nie i tak oceniani bêd¹ na równi z decydentami.

Warto wiêc wiedzieæ jak wygl¹da w³adza
w gminie, kto stanowi koalicjê rz¹dz¹c¹, a kto
jest w opozycji. Przed wyborami warto to przy-
pomnieæ - koalicja rz¹dz¹ca to Wspólnota Samo-
rz¹dowa i Platforma Obywatelska, opozycja to
Sojusz Lewicy Demokratycznej i Klub Radnych
Bezpartyjnych oraz radny z Prawa i Sprawiedli-
woœci. O tym, kto bêdzie kierowa³ gmin¹ przez
nastêpne cztery lata zdecydujemy póŸn¹ jesieni¹.
Zanim postawimy krzy¿yk obok nazwiska, po-
zb¹dŸmy siê uczuæ, siêgnijmy po realizm w oce-
nie mo¿liwoœci. Taka bêdzie nasza gmina, jaka
bêdzie jej w³adza.

Wyrazy najg³êbszego wspó³czucia dla
druhny Jadwigi Papierz z powodu œmierci
matki Heleny Brackiej sk³adaj¹ pogr¹¿eni
w smutku cz³onkowie Harcerskiego Krêgu
Seniorów w Jawiszowicach przy Gminnym
Zwi¹zku Dru¿yn w Brzeszczach.

„Ludzie, których serca kochamy, zo-
staj¹ na zawsze, bo pozostawili œlady w na-
szych sercach”.

Wszystkim, którzy tak licznie uczestni-
czyli w uroczystoœciach pogrzebowych na-
szej Mamy Mieczys³awy Papuga, ser-
deczne podziêkowania sk³adaj¹ córka i syn
z rodzinami.

Podziêkowanie dla krewnych, s¹sia-
dów, znajomych i wszystkich uczestnicz¹-
cych w ostatniej drodze

œp. Mieczys³awa £ukasika

Dziêkujemy za udzia³ w nabo¿eñstwie,
modlitwê, za zamówione w intencji Zmar-
³ego msze œw., z³o¿one wieñce i kwiaty oraz
za wyrazy wspó³czucia.

¯ona i córki z rodzinami

Z.FZ.FZ.FZ.FZ.F.....

Isaura

Józef StolarczykJózef StolarczykJózef StolarczykJózef StolarczykJózef Stolarczyk

Czas  igrzysk
„Ani katolik ani Polak, ani nawet

nikt inny, nie mog¹ mieæ w pañstwie
wiêkszych praw, ni¿ ma cz³owiek”

(ks. Józef Tischner)

Wyrazy najg³êbszego wspó³czucia dla
druha Józefa Duca z powodu œmierci brata
Jana sk³adaj¹ pogr¹¿eni w smutku cz³on-
kowie Harcerskiego Krêgu Seniorów w Ja-
wiszowicach przy Gminnym Zwi¹zku Dru-
¿yn w Brzeszczach.
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Sport

Maj¹ca zaledwie 16 lat Magda Knysak z os.
Paderewskiego, jako jedyna z Ma³opolski, zo-
sta³a powo³ana do reprezentacji Polski dziew-
cz¹t do lat 17. W lipcu wraz z innymi 25 zawod-
niczkami uczestniczy³a w obozie szkoleniowym
w Grodzisku Wielko-
polskim przygotowu-
j¹cym do mistrzostw
Europy, które w paŸ-
dzierniku odbêd¹ siê
na £otwie.

Trener reprezenta-
cji Polski dziewcz¹t do
lat 17 Mateusz Smuda,
spoœród 26 kadrowi-
czek wytypowa³ 18,
które pomiêdzy 19 a 26
wrzeœnia wyst¹pi¹ w ofi-
cjalnych meczach spa-
ringowym z Czeszkami
- najpierw w Polsce po-
³udniowej, potem w Czechach.

- W Grodzisku Wielkopolskim trenowa³yœmy
trzy razy dziennie, dwa razy z trenerem na bo-
isku taktycznie, jeden trening poœwiecony by³
æwiczeniom stabilizuj¹cym sylwetkê - mówi Mag-
da Knysak. - W czasie trwania obozu odby³yœmy

trzy sparingi. Jeden z dru¿yn¹ dziewcz¹t Pogoni
Szczecin z Ekstra Ligi zakoñczony remisem 0:0,
dwa kolejne, w których dru¿yny wyst¹pi³y w mie-
szanym sk³adzie - z wynikami 4:1 i 1:0, w ka¿-
dym przypadku zwyciêstwo odnios³a moja dru-
¿yna. Stara³am siê jak mog³am najlepiej, zreszt¹
jak zawsze. Zosta³am dostrze¿ona przez trenera
i mam tak¹ cich¹ nadziejê, ¿e zagram na mistrzo-
stwach Europy na £otwie.

Magda na co
dzieñ jest zawod-
niczk¹ wicemistrza
Polski „Bronowianki
K r a k ó w ” .  K l u b ,
w barwach którego
Magda gra od trzech
lat, w tym roku zajmu-
je pierwsze miejsce
w tabeli eliminacji.
Dziewczêta odnosz¹
liczne sukcesy. Ostat-
nio m.in. w lutym za-
jê³y 3. miejsce w I
Halowych Mistrzo-
stwach Polski w fut-
salu w Sieradzu,

w czerwcu zdoby³y mistrzostwo Polski w Wieluniu
(do lat 16), w lipcu na mistrzostwach Polski (do lat
19) w Sosnowcu 5. miejsce, a w Szwecji na mi-
strzostwach Œwiata (do lat 19) wysok¹ 7. lokatê.

Od wrzeœnia Magda w Brzeszczach przeby-
waæ bêdzie jeszcze rzadziej, ni¿ do tej pory. W Kra-

Jednym z najwiêkszych wydarzeñ sporto-
wych tego lata by³ zorganizowany w dniu 21
sierpnia Bieg Rodzinny Brzeszcze 2010.

Nawet organiza-
torzy (Oœrodek Kul-
tury i Stowarzyszenie
LA „MASTERS” -
przyp. redakcja) nie
spodziewali siê takiej
liczby uczestników,
w tym czo³owych
polskich zawodni-
ków  w biegach ulicz-
nych. Na starcie przy
ul. Piekarskiej, gdzie
uczestnicy zostali
przywitani przez p.
Burmistrz Teresê Jan-
kowsk¹ oraz p. Dy-
rektor Oœrodka Kul-
tury, stanê³o 134 uczestników. Trasa wiod³a przez
Wilczkowice, Skidziñ, Przecieszyn, by zakoñczyæ
siê na stadionie KS Górnik w Brzeszczach. Dro-
ga nie nale¿a³a do ³atwych, poniewa¿ pierwsze
7 km prowadzi³o pod górkê. Jednak po biegu jed-
nog³oœnie mo¿na by³o us³yszeæ opinie biegaczy,
¿e trasa by³a niezwykle malownicza i bardzo do-
brze oznakowana. Pogoda, która w tym dniu ob-
darowa³a nas upa³em i pra¿¹cym s³oñcem, stano-
wi³a na pewno dodatkowe utrudnienie. Wyniki
czasowe rozci¹gnê³y siê od 51 min. i 16 sek. do 1
godz. 43 min. i 5 sek. Czterech biegaczy nie do-
tar³o do mety. W³oski biegacz relacjonuje bieg
na forum sportowym - „Szkoda tylko, ¿e zsze-

Czterech brzeszczan reprezentowa³o
Brzeszcze na XVII Mistrzostwach Europy
w lekkoatletyce weteranów w Nyiergyhaza na
Wêgrzech.

Miros³aw Ba-
raniak, w katego-
rii M-45, w rzucie
oszczepem zaj¹³ 3.
miejsce, Dariusz
Merta, w kat. M-
40, w pchniêciu
kul¹ 2. miejsce.
Krzysztof Badera,
w kategorii M-50,
w biegu na 10 000
m uplasowa³ siê
na 8. pozycji, zaœ
na 5 000 m  zaj¹³
7. lokatê. W rzucie
dyskiem 4. miejsce wywalczy³ Andrzej Maliszew-
ski (kat. M-50).

Wyjazd weteranów wspar³y dzia³aj¹ce
przy KWK „Brzeszcze zwi¹zki: ZZ „Kadra”
ZZ Pracowników Do³owych „Piêœæ” i  NSZZ
„Solidarnoœæ”.

d³em z trasy na 11. km z powodu kontuzji ³ydki.
Ale za rok na pewno wrócê. Kiedy po trudnej
decyzji przerwa³em bieganie, biegacz, który mnie
wyprzedza³, zachêca³ mnie kilkakrotnie do dal-
szego truchtania do mety.” Zawodnik podkreœla

sprawn¹ organizacjê i wygodne zaplecze.
Inny biegacz szczególnie dziêkuje za do-
ping i oklaski kibiców, stoj¹cych na trasie
oraz wszystkim tym, którzy podawali wodê
i g¹bki. Podczas pokonywania 15 km
trasy, na stadionie odbywa³y siê biegi
dzieci i m³odzie¿y w ró¿nych kategoriach
wiekowych.

W klasyfikacji generalnej wygra³ Woj-
ciech Baczyñski z BAKO TEAM Pszczy-
na (00:51:16), drugie miejsce zaj¹³ Jacek
Kasprzyk - WAWEL Kraków (00:51:24),
trzecie Czaja Roman z klubu ZADYSZKA
Oœwiêcim (00:51:45).

W pierwszej 15-ce znalaz³a siê trójka
mieszkañców naszej
gminy: Krzysztof
Badera - miejsce 9.,

Tadeusz Sambak - miejsce
10. i  Marek PrzewoŸnik -
miejsce 13.

Do mety dobiegli rów-
nie¿ pozostali brzeszcza-
nie: Piotr Gawe³ek, Pawe³
Dziadkowiec, Witold Ry-
barz, Micha³ Andreas,
Krzysztof Fliœnik, Grze-
gorz Gawe³ek, Matusz Sto-
pa, Wojciech Andrzejczak
oraz pani Maria Michta.

Wszystkim uczestnikom
serdecznie gratulujemy!

Z Brzeszcz na
mistrzostwa Europy

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

Bieg na 15 km

             (K.A.)             (K.A.)             (K.A.)             (K.A.)             (K.A.)

Zwyciêzcy biegu na podium

Organizatorzy w nastêpnym roku chc¹ kon-
tynuowaæ bieg na 15 km.

Szczególne podziêkowania za trud w³o¿o-
ny w œwietn¹ organizacjê biegu dla pani Beaty
Jagie³³o.

Weterani z Brzeszcz na
Mistrzostwach Europy

EPEPEPEPEP

Magda Knysak (pierwszy rz¹d - czwarta od lewej) z
kole¿ankami z kadry Polski do lat 17 i trenerem bramkarek
Tomaszem Murzynem, na obozie szkoleniowym w Grodzisku
Wielkopolskim

kowie rozpocznie bowiem naukê w Liceum Ogól-
nokszta³c¹cym Mistrzostwa Sportowego, w kla-
sie o profilu biologiczno-chemicznym, przygo-
towuj¹c siê do startu na AWF.

- Pobyt w stolicy Ma³opolski wi¹za³ siê bê-
dzie niestety z kosztami. Klub, w którego bar-
wach gramy, nie bêdzie nam dofinansowywa³,
jak do tej pory, zakwaterowania i wy¿ywienia
- ubolewa Magda. - Musimy równie¿ w chwi-
li obecnej op³aciæ sobie same trenera, mamy
nadziejê, ¿e to tylko sytuacja przejœciowa. Bar-
dzo bym siê ucieszy³a, gdyby znalaz³ siê spon-
sor, który by mnie wspomóg³.

Na zdjêciu od lewej: Krzysztof
Badera, Miros³aw Baraniak
i Dariusz Merta

Na starcie
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