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Nadszed³ d³ugo oczekiwany ostatni
weekend sierpnia, o którym g³oœno by³o ju¿
m.in. w Teleexpresie i Gazecie Wyborczej.
Jak co roku, ju¿ po raz siódmy, miejski sta-
dion w Brzeszczach na dwa dni zamieni³ siê
w prawdziw¹ œwi¹tyniê rocka, SKA i reggae.
25 zespo³ów wyst¹pi³o na trzech scenach ser-
wuj¹c publicznoœci niezwyk³¹ i niezapo-
mnian¹ muzyczn¹ ucztê. Ludzie
z ca³ego kraju przybyli do ma-
³ej miejscowoœci ko³o Oœwiêci-
mia na Rock Reggae Festiwal,
aby zakosztowaæ chocia¿ kawa-
³ek tego wyj¹tkowego dania.

Ju¿ w drodze na miejsce impre-
zy mo¿na by³o dostrzec nadci¹ga-
j¹ce z ró¿nych stron barwne posta-
cie zmierzaj¹ce w kierunku g³ów-
nego wejœcia, próbuj¹ce uporaæ siê
jakoœ z niemi³osiernym upa³em.
Zgodnie z planem spotkaliœmy siê
pod bram¹ punktualnie o 15.00.
Pe³ni energii i zapa³u ustawiliœmy
siê w niema³ej kolejce do punktu informacyjne-
go. Przed nami  znajdowa³a siê spora grupka osób,
które nie mog³y doczekaæ siê spotkania ze swo-
imi ulubionymi zespo³ami. Po kilku minutach
oczekiwania otrzymaliœmy bransoletki i identyfi-
katory. Po ma³ej rewizji uzbrojeni jedynie w apa-
raty, dyktafony i paczkê ciastek skierowaliœmy
swoje kroki prosto pod ma³¹ scenê, gdzie ch³opa-
ki z A-front dostrajali w³aœnie instrumenty. Wokó³
nich powoli zbiera³a siê publicznoœæ, a my nie
czekaj¹c na specjalne zaproszenie postanowiliœmy
wmieszaæ siê w t³um. Niestety Kubie ubranemu
na bia³o nie wychodzi³o to najlepiej. Ca³e szczê-
œcie tego weekendu w Brzeszczach ka¿dy strój
by³ dozwolony i nikt zbytnio nie zwraca³ uwagi
na tê ma³¹ stylow¹ gafê. Po kilkunastu minutach
przed publicznoœci¹ pojawi³ siê prowadz¹cy i ofi-
cjalnie otworzy³ VII Rock Reggae Festiwal. Tu¿
za nim wbieg³ na scenê zespó³ i rozpocz¹³ siê
pierwszy koncert tego dnia. Cover znanej ka¿de-
mu z dzieciñstwa piosenki Fasolek wprawi³
wszystkich w pozytywny nastrój. Po wystêpie
udaliœmy siê za kulisy, na gor¹co zapytaæ wyko-
nawców o ich odczucia:
- Zdecydowaliœmy siê pojawiæ, bo to ju¿ kolejna
edycja, a s³yszeliœmy wiele o tym festiwalu . Tym
bardziej, ¿e w tym roku sk³ad imprezy jest na-
prawdê zacny, wiêc to i honor i zaszczyt wyst¹-
piæ przed takimi kapelami jak Leniwiec, Plagiat
199, Dezerter czy Hey - mówi Bartek £apszyñ-

ski, jeden z cz³onków zespo³u. - Poza tym by³o to
dla nas pewnego rodzaju wyzwanie, poniewa¿ jak
wiadomo, granie plenerowe jest nieco trudniejsze
technicznie i sporo mo¿na siê nauczyæ, sprawdziæ
swoje mo¿liwoœci. Du¿o graliœmy w klubach przez
ostatnie dwa lata razem z Plagiatem 199. Nasz¹
„pere³k¹ w koronie” jest festiwal „Urok” na Ukra-
inie, gdzie uda³o nam siê zagraæ jako jedynej ka-

peli z Europy zachodniej. Mimo to otwieraj¹c dzi-
siejszy festiwal byliœmy lekko zestresowani - wy-
jawiaj¹ ch³opcy. W trakcie wywiadu za scenê
wdar³y siê zagorza³e entuzjastki zespo³u z przy-
gotowan¹ chusteczk¹ na  autografy od cz³onków
ekipy. Jako porz¹dne media nie mogliœmy pa-
trzeæ na to obojêtnie i u¿yczyliœmy podekscy-
towanym fankom czegoœ do pisania. Dziewczy-
ny chyba wyznawa³y zasadê, ¿e nie wiadomo
kto w przysz³oœci zostanie gwiazd¹, bo nam rów-
nie¿ nie da³y spokoju dopóki nie z³o¿yliœmy
swoich podpisów na kurczowo trzymanej przez
jedn¹ z nich kartce.
- Nie by³a to pierwsza sytuacja w naszej piêciolet-
niej karierze gdy fani przychodz¹ za scenê, ale nie
bêdziemy siê chwaliæ - skomentowa³ tajemniczo
wokalista.

W czasie gdy stawaliœmy siê s³awni, na du¿ej sce-
nie rozpocz¹³ siê koncert Leniwca. Frontman1 by³
niezwykle zadowolony z publicznoœci, która nie
zgromadzi³a siê jakoœ nadzwyczaj licznie, co pew-
nie by³o spowodowane bardzo wczesn¹ por¹
wystêpu, jednak naprawdê œwietnie siê bawi³a.
Kto nie przyszed³, jego starta - nie liczy siê iloœæ,
a jakoœæ. Po koncercie wielu fanów chcia³o otrzy-
maæ cenny autograf albo nabyæ koszulkê zespo³u.
Wokalista grupy Zbyszek Muczyñski by³ roz-
chwytywany, ale nam  uda³o siê zamieniæ z nim
dwa s³owa:

Jamajski Eden i Rockowe Piek³o

  Nosowska wœród fanów

Kalendarz wyborczy dla
wyborów do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
9 paŸdziernika 2011 r.

W kilkunastu miejscowoœciach nasze-
go kraju trwa program monitorowania tzw.
funduszu korkowego, czyli pieniêdzy wspie-
raj¹cych walkê z alkoholizmem. Projekt
prowadzony bêdzie do koñca roku. Jak pie-
ni¹dze z akcyz na sprzeda¿ alkoholu wy-
datkowane s¹ w gminie Brzeszcze?

Podatek korkowy

13 sierpnia by³ wyj¹tkowym dniem dla
stra¿aków Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Brzeszczach-Borze. Odbywa³y siê uroczy-
stoœci z okazji 55. rocznicy powo³ania jed-
nostki. Obchody by³y te¿ okazj¹ do wrêcze-
nia odznaczeñ zas³u¿onym dla po¿arnictwa.

Œwiêtowali 55 lecie

19 sierpnia Sejm uchwali³ noweliza-
cjê ustawy o ochronie zwierz¹t znacznie
zaostrzaj¹c kary za znêcanie siê nad czwo-
ronogami.
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Koci ¿ywot   pieskie ¿ycie

Czas rocznic
W przysz³ym roku przypada 50-lecie

nadania Brzeszczom praw miejskich. Z tej
okazji prezentujemy sylwetki zas³u¿onych
dla lokalnej spo³ecznoœci mieszkañców.

W gminie Brzeszcze w ubieg³ym roku
mieszka³o czterech milionerów - wynika
z analizy zeznañ podatkowych. Z pyta-
niem zwróciliœmy siê do Urzêdu Skarbo-
wego w Oœwiêcimiu.
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Milionerzy w Brzeszczach

-

-
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Felieton

(Nie) Jedyny
sensowny ogl¹d

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

Zarz¹dzenie Burmistrza
Brzeszcz z 10 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmiany godzin pracy
Urzêdu Gminy w Brzeszczach.

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 usta-
wy z 8 marca 1990 r. o samorz¹-
dzie gminnym (Dz. U. Z 2001 Nr
142, poz. 1591 ze zm.) zarz¹dzam
co nastêpuje:
W zwi¹zku z wprowadzeniem od 1
wrzeœnia 2011 roku zrównowa¿o-

Urz¹d Gminy w Brzeszczach informuje, ¿e od 1 sierpnia 2011 r. do 18
paŸdziernika 2011 r. obowi¹zywaæ bêd¹ nastêpuj¹ce ceny i stawki op³at
dla zbiorowego odprowadzania œcieków na terenie Gminy Brzeszcze na
sieci stanowi¹cej jej w³asnoœæ:
- metr szeœcienny odprowadzanych œcieków: 4,56 z³ netto,
- uzgodnienie projektu przy³¹cza kanalizacyjnego: 30,00 z³ netto,
- odbiór przy³¹cza kanalizacyjnego: 80,00 z³ netto,
- op³ata abonamentowa za dodatkowy punkt pomiarowy wody wykorzysty-
wanej na cele gospodarcze lub przemys³owe: 5,00 z³ netto/odbiorcê us³ug
za okres rozliczeniowy.

Informacja

Informacja

Na podstawie art. 98 ust. 2 Konsty-
tucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2
kwietnia 1997 r. oraz art. 194 § 1
w zwi¹zku z art. 257 ustawy z 5
stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
(Dz. U. Nr 21, poz. 112, z póŸn.
zm.1) stanowi siê, co nastêpuje:

§ 1
Zarz¹dzam wybory do Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2
Dzieñ wyborów wyznaczam na nie-
dzielê 9 paŸdziernika 2011 r.

§ 3
Dni, w których up³ywaj¹ terminy
wykonania czynnoœci wyborczych,
okreœla kalendarz wyborczy stano-
wi¹cy za³¹cznik do postanowienia.

§ 4
Postanowienie wchodzi w ¿ycie
z dniem og³oszenia.

1 Zmiany wymienionej ustawy zo-
sta³y og³oszone w Dz. U. Nr 26,
poz. 134*), Nr 94, poz. 550, Nr
102, poz. 588, Nr 134 poz. 777, Nr
147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889.
*) Ustawa z 3 lutego 2011 r. o zmia-
nie ustawy - Kodeks wyborczy
og³oszona w Dz. U. Nr 26, poz.
134 utraci³a moc obowi¹zuj¹c¹
z 21 lipca 2011 r. na mocy wyroku
Trybuna³u Konstytucyjnego z 20
lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 149, poz.
889).

POSTANOWIENIE PREZYDENTA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarz¹dzenia wyborów do Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Prezydent RPPrezydent RPPrezydent RPPrezydent RPPrezydent RP
Bronis³aw KomorowskiBronis³aw KomorowskiBronis³aw KomorowskiBronis³aw KomorowskiBronis³aw Komorowski

nego czasu pracy w Urzêdzie Gmi-
ny w Brzeszczach, urz¹d czynny
bêdzie w godzinach przedstawio-
nych poni¿ej:

Poniedzia³ek  7.00 - 15.00
Wtorek          8.00 - 17.00
Œroda             7.00 - 15.00
Czwartek       7.00 - 15.00
Pi¹tek            7.00 - 14.00

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie od 1
wrzeœnia 2011 roku.

PrzyjaŸnie i obywatelsko
Doœæ dziwaczny w niektórych swych zachowaniach, acz charaktery-

styczny i czasem logicznie mówi¹cy by³y „platformers” Janusz Palikot,
posiada w swym programie wyborczym jedn¹ bardzo wa¿n¹ rzecz, o któ-
rej raczej milcz¹ inne ugrupowania. Doœæ czêsto mówi on o roli obywa-
tela i urzêdnika w pañstwie. W teorii pañstwo proponowane przez Pali-
kota jest obywatelskie i przyjazne. Takie, w którym obywatel jest naj-
wa¿niejszy, a rz¹dz¹cy i urzêdnicy maj¹ pe³niæ wobec niego rolê s³u-
¿ebn¹. Urzêdnik ma s³u¿yæ pomoc¹, a nie kontrolowaæ, sprawdzaæ. Ma
byæ przyjacielem, a nie katem. I pomimo tego, ¿e nie mam najmniejszego
zamiaru oddawaæ g³osu na Ruch Palikota, uwa¿am ten element za nie-
zmiernie wa¿ny. Co wiêcej, tak powinno byæ w ka¿dym normalnym, de-
mokratycznym kraju. Ci ludzie s¹ wynajêci po to by, ¿e tak kolokwialnie
siê wyra¿ê, robiæ nam dobrze. Za to s¹ op³acani. Niestety, rzeczywistoœæ
jaka jest, sami widzimy. W tej chwili jesteœmy bardziej przeszkod¹ dla
urzêdnika, z³em koniecznym, które trzeba na co dzieñ znosiæ (oby w jak
najmniejszej liczbie). Byæ mo¿e coraz czêœciej napotkaæ mo¿na uœmiech-
niêtego, kompetentnego i pomocnego pracownika urzêdu, jednak nie jest
to jeszcze norm¹. To raczej chlubne wyj¹tki. Ale nic to, ka¿dy mo¿e mieæ
swój trudny dzieñ i byæ mniej lub bardziej gburowatym. Gorzej, jeœli
zdarza siê to nagminnie. Inna sprawa. Zakres odpowiedzialnoœci. Urzêd-
nik nie posiada du¿ej odpowiedzialnoœci za swoj¹ pracê - wszystko w za-
sadzie spada na petenta. Przyk³ad - oœwiadczenia na piœmie. Papier z pod-
pisem wa¿niejszy jest ni¿ ustne oœwiadczenie ¿ywego cz³owieka. Telefo-
niczne potwierdzenie w ogóle ju¿ nie wchodzi w grê. Bo przecie¿ nie ma
podpisu oœwiadczaj¹cego - w zwi¹zku z tym urzêdnik musia³by sporz¹-
dziæ notatkê s³u¿bow¹ z rozmowy telefonicznej i j¹ podpisaæ. To ju¿ za
du¿o. Dla porównania dodam, ¿e wszystkie umowy z sektorem prywat-
nym, które na co dzieñ zawieramy, mog¹ odbyæ siê przez telefon. Oœwiad-
czenia z³o¿one t¹ droga s¹ dla nich wi¹¿¹ce.
 Swego czasu za³atwia³em formalnoœci zwi¹zane z wyrejestrowaniem
samochodu w urzêdzie starostwa powiatowego i w ci¹gu jednego dnia
kursowa³em trzykrotnie na trasie Przecieszyn - Oœwiêcim z powodu
b³ahej pomy³ki jednej pani. Notabene by³em zmuszony oczywiœcie wzi¹æ
urlop, poniewa¿ urzêdy z regu³y nie s¹ dostêpne dla wiêkszoœci obywa-
teli (czyt. swych klientów) w trakcie ich wolnego czasu po pracy. Oczywi-
œcie to mnie zale¿a³o na za³atwieniu sprawy, a nie urzêdniczce, w zwi¹zku
z czym koszty ponios³em ja, bo do odpowiedzialnoœci za b³êdn¹ decy-
zjê jakoœ siê ta pani nie poczuwa³a. Zada³em wtedy tak¿e pytanie, czy
oœwiadczenie wspó³w³aœciciela samochodu o podjêtej wspólnie decy-
zji o wyrejestrowaniu mo¿e siê odbyæ drog¹ telefoniczn¹. Skoro wyrazi
na to zgodê w trakcie rozmowy z pracownikiem urzêdu realny cz³o-
wiek, a nie pisemnej (ka¿dy podpis mo¿na przecie¿ podrobiæ), to chyba
zasada zgody wspó³w³aœciciela zostaje zachowana. Niestety nie. Tutaj
liczy siê jedynie pe³nomocnictwo pisemne. Bo przecie¿ ktokolwiek móg³-
by podaæ siê za rzekomego wspó³w³aœciciela. No tak. Podpisaæ papier
równie¿. Gdzie tu logika? Tylko w tym, ¿e papier przenosi odpowie-
dzialnoœæ. I tyle.
Wydaje mi siê, ¿e w ¿yciu codziennym wiêkszoœæ z nas mniej dotyka to,
czy jesteœmy bardziej pañstwem liberalnym, czy socjalnym (choæ oczy-
wiœcie ma to swoje dalekosiê¿ne konsekwencje). Chcemy na co dzieñ
czuæ siê dobrze i nie prze¿ywaæ stresów, np. za³atwiaj¹c kolejne, wyma-
gane ustawowo sprawy w urzêdach. Dlatego mo¿e warto spojrzeæ na
polityków te¿ od tej strony. Co w tych najprostszych sprawach maj¹ do
zaproponowania? Czy potrafi¹ potraktowaæ zwyk³ego, szarego obywa-
tela jak kogoœ, kto jest w tym kraju najwa¿niejszy? Czy w ich dzia³a-
niach pojawia siê szacunek do cz³owieka, czy mo¿e z chêci¹ ka¿demu po
kolei wykrzyczeliby „spieprzaj dziadu!”?
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Samorz¹d

Data wykonania i treœæ czynnoœci wyborczych

Do 20 sierpnia 2011 r.
Zawiadomienie Pañstwowej Komisji Wyborczej:
- przez organ partii politycznej o utworzeniu ko-
mitetu wyborczego,
- przez pe³nomocnika wyborczego o utworzeniu
koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utwo-
rzeniu komitetu wyborczego wyborców.

Do 22 sierpnia 2011 r.
Powo³anie okrêgowych komisji wyborczych.

Do 30 sierpnia 2011 r. do godz. 24.00
Zg³aszanie list kandydatów na pos³ów oraz kan-
dydatów na senatorów w celu zarejestrowania.

Do 4 wrzeœnia 2011 r.
Utworzenie obwodów g³osowania w szpitalach,
zak³adach pomocy spo³ecznej, zak³adach karnych
i aresztach œledczych, domach studenckich i ze-
spo³ach tych domów oraz ustalenie ich granic,
siedzib i numerów.

Do 9 wrzeœnia 2011 r.
Podanie do wiadomoœci publicznej informacji o nu-
merach i granicach obwodów g³osowania oraz
siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym
o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
w³aœciwych dla g³osowania korespondencyjnego
i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób
niepe³nosprawnych;
Zg³aszanie przez armatorów wniosków o utwo-
rzenie obwodów g³osowania na polskich statkach
morskich.

Do 16 wrzeœnia 2011 r.
Zg³aszanie kandydatów do obwodowych komisji
wyborczych przez pe³nomocników komitetów
wyborczych.

Do 18 wrzeœnia 2011 r.
Powo³anie przez wójtów (burmistrzów, prezyden-
tów miast) obwodowych komisji wyborczych;
Podanie do wiadomoœci publicznej informacji o nu-
merach i granicach obwodów g³osowania utwo-
rzonych za granic¹ oraz siedzibach obwodowych
komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwo-
dowych komisji wyborczych w³aœciwych dla g³o-
sowania korespondencyjnego;
Zg³aszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydento-
wi miasta) przez wyborców niepe³nosprawnych
zamiaru g³osowania korespondencyjnego w kra-
ju, w tym przy pomocy nak³adek na karty do g³o-
sowania sporz¹dzonych w alfabecie Braille’a;
Sporz¹dzenie spisów wyborców przez gminy.

Od 18 wrzeœnia 2011 r. do 25 wrzeœnia 2011 r.
Sk³adanie przez ¿o³nierzy pe³ni¹cych zasadnicz¹
lub okresow¹ s³u¿bê wojskow¹ oraz pe³ni¹cych
s³u¿bê w charakterze kandydatów na ¿o³nierzy
zawodowych lub odbywaj¹cych æwiczenia i prze-
szkolenie wojskowe, a tak¿e ratowników odby-
waj¹cych zasadnicz¹ s³u¿bê wojskow¹ w obro-

nie cywilnej poza miejscem sta³ego zamieszka-
nia oraz policjantów z jednostek skoszarowanych,
funkcjonariuszy Biura Ochrony Rz¹du, Stra¿y
Granicznej, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej oraz S³u¿-
by Wiêziennej pe³ni¹cych s³u¿bê w systemie sko-
szarowanym, wniosków o dopisanie do wybra-
nego przez nich spisu wyborców sporz¹dzanego
dla miejscowoœci, w której odbywaj¹ s³u¿bê.

Od 24 wrzeœnia 2011 r. do 7 paŸdziernika 2011 r.
do godz. 24.00
Nieodp³atne rozpowszechnianie audycji wybor-
czych w programach publicznych nadawców ra-
diowych i telewizyjnych przygotowanych przez
komitety wyborcze.

Do 24 wrzeœnia 2011 r.
Zg³aszanie konsulowi przez wyborców zamiaru
g³osowania korespondencyjnego za granic¹.

Do 25 wrzeœnia 2011 r.
Sk³adanie wniosków przez wyborców niepe³no-
sprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym
przez siebie obwodzie g³osowania na obszarze
gminy w³aœciwej ze wzglêdu na miejsce sta³ego
zamieszkania;
Zg³aszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydento-
wi miasta) przez wyborców niepe³nosprawnych
zamiaru g³osowania w lokalu wyborczym przy
u¿yciu nak³adek na karty do g³osowania sporz¹-
dzonych w alfabecie Braille’a.

Do 29 wrzeœnia 2011 r.
Podanie przez okrêgowe komisje wyborcze, w for-
mie obwieszczenia, informacji o zarejestrowa-
nych listach kandydatów na pos³ów oraz zareje-
strowanych kandydatach na senatorów;
Sk³adanie wniosków o sporz¹dzenie aktu pe³no-
mocnictwa do g³osowania.

Do 4 paŸdziernika 2011 r.
Sk³adanie wniosków przez wyborców przebywa-
j¹cych czasowo na obszarze gminy lub wybor-
ców nigdzie niezamieszka³ych o dopisanie do
spisu wyborców;
Sk³adanie przez komitety wyborcze wyborców
zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach
mniejszoœci narodowych oœwiadczeñ do Pañstwo-
wej Komisji Wyborczej o korzystaniu ich list kan-
dydatów na pos³ów ze zwolnienia z warunku okre-
œlonego w art. 196 § 1 Kodeksu wyborczego, tj.
obowi¹zku przekroczenia progu wyborczego.

Do 6 paŸdziernika 2011 r.
Zg³aszanie przez wyborców przebywaj¹cych za
granic¹ wniosków o wpisanie do spisu wyborców
w obwodach g³osowania utworzonych za granic¹;
Zg³aszanie przez wyborców przebywaj¹cych na
polskich statkach morskich wniosków o wpisa-
nie do spisów wyborców w obwodach g³osowa-
nia utworzonych na tych statkach.

7 paŸdziernika 2011 r. o godz. 24.00
Zakoñczenie kampanii wyborczej.

9 paŸdziernika 2011 r. godz. 7.00-21.00
G³osowanie.

*) Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu Wyborczego
je¿eli koniec terminu wykonania czynnoœci okre-
œlonej w Kodeksie przypada na sobotê albo na
dzieñ ustawowo wolny od pracy, termin up³ywa
pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Je¿eli
Kodeks nie stanowi inaczej, czynnoœci wybor-
cze s¹ dokonywane w godzinach urzêdowania
s¹dów, organów wyborczych, urzêdów gmin
oraz konsulatów.

Wyborca, który najpóŸniej w dniu wybo-
rów koñczy 75 lat oraz wyborcy niepe³no-
sprawni o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepe³nosprawnoœci w rozumieniu
ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji za-
wodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe³nosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127,
poz. 721) mo¿e udzieliæ pe³nomocnictwa do
g³osowania w jego imieniu w wyborach. Akt
pe³nomocnictwa sporz¹dza siê na wniosek
wyborcy wniesiony najpóŸniej w 10 dniu przed
dniem wyborów - do 29 wrzeœnia 2011 r. Za
datê wniesienia wniosku przyjmuje siê dzieñ
jego wp³ywu do Urzêdu Gminy w Brzeszczach.

Do wniosku do³¹cza siê:
1. Pisemn¹ zgodê osoby, która wyrazi³a zgodê na
przyjêcie pe³nomocnictwa.
2. Kopiê aktualnego orzeczenia w³aœciwego or-
ganu orzekaj¹cego o ustaleniu stopnia niepe³no-
sprawnoœci wyborcy (nie dotyczy wyborcy, który
najpóŸniej w dniu g³osowania koñczy 75 lat).
3. Kopiê zaœwiadczenia o prawie do g³osowania
wydanego osobie, która wyrazi³a zgodê na przyjê-
cie pe³nomocnictwa (za³¹cza siê wy³¹cznie
w przypadku, gdy osoba, która wyrazi³a zgodê
na przyjêcie pe³nomocnictwa, nie jest wpisana do
rejestru wyborców w tej samej gminie co wybor-
ca udzielaj¹cy pe³nomocnictwa do g³osowania).
4. Kopiê dokumentu potwierdzaj¹cego pozosta-
wanie wyborcy z osob¹, która wyrazi³a zgodê na
przyjêcie pe³nomocnictwa w stosunku przyspo-
sobienia/opieki/kurateli (za³¹cza siê wy³¹cznie
w przypadku, gdy taki stosunek istnieje).

Wnioski o sporz¹dzenie aktu pe³nomocnictwa
do g³osowania wraz z za³¹cznikami sk³ada siê
w Urzêdzie Gminy w Brzeszczach przy ul. Ko-
œcielnej 4, w Wydziale Spraw Obywatelskich
(I piêtro, pok. nr 201; tel. 327728533, 327728534)
w godzinach pracy urzêdu. Czynnoœci te nie
podlegaj¹ op³acie. W przypadku, kiedy wnio-
sek spe³nia warunki, Burmistrz Brzeszcz lub
upowa¿niony pracownik urzêdu niezw³ocznie
uzgadnia z wyborc¹ lub osob¹, która wyrazi³a
zgodê na przyjêcie pe³nomocnictwa, termin
sporz¹dzenia aktu pe³nomocnictwa. W razie
braku uzgodnienia terminu, termin wyznacza
Wójt lub upowa¿niony pracownik tut. Urzêdu.
Sprawy wymienione za³atwia siê po okazaniu
dokumentu potwierdzaj¹cego to¿samoœæ i przed-
³o¿eniu stosownych dokumentów.

Kalendarz wyborczy dla wyborów do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej 9 paŸdziernika 2011 r.

Pe³nomocnictwo do
g³osowania

Urz¹d GminyUrz¹d GminyUrz¹d GminyUrz¹d GminyUrz¹d Gminy
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Samorz¹d

Informacja Burmistrza Brzeszcz z 10 sierp-
nia 2011 roku o miejscach przeznaczonych na
bezp³atne umieszczanie urzêdowych obwieszczeñ
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospo-
litej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
wyznaczonych na 9 paŸdziernika 2011 roku.

Na podstawie art. 114 ustawy z 5 stycznia 2011 r. -
Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z póŸn.
zm.), podajê do publicznej wiadomoœci wykaz
miejsc przeznaczonych na bezp³atne umieszcza-
nie urzêdowych obwieszczeñ wyborczych i pla-
katów wszystkich komitetów wyborczych:

BRZESZCZE
1. ul. Grunwaldzka przy kawiarni „Quatro”
2. ul. Pszczyñska skrzy¿. z ul. Lisica
3. ul. Dworcowa przy PKP
4. ul. Dworcowa obok bud. Agencji Mieszkaniowej
5. przy skrzy¿owaniu ulic Mickiewicza z Prusa
6. przy skrzy¿owaniu ulic Mickiewicza z Prusa
(obok SM)
7. przy skrzy¿owaniu ulic Dworcowej z £okietka
8. przy skrzy¿owaniu ulic £okietka z K. Wielkiego
9. przy skrzy¿owaniu ulic £okietka z Narutowicza
10. ul. Prusa przy bl. nr 7
11. ul. Mickiewicza osiedle Wis³a.
12. ul. Dworcowa przy wejœciu do parku
13. przy skrzy¿owaniu ulic Obozowej ze Storczykow¹
14. przy skrzy¿owaniu ulic Pi³sudskiego z Turystyczn¹
15. ul. S³owackiego plac zabaw
16. os. Paderewskiego wjazd na osiedle - zieleniec
17. os. Paderewskiego przy Klubie
18. os. Paderewskiego przy chodniku w rejonie bl. 2
19. os. Paderewskiego za kioskiem
20. ul. Kosynierów przy bud. starego UG
21. ul. Piastowska przy koœciele œw. Urbana
22. przy skrzy¿owaniu ulic Piastowskiej z Ko-
œciuszki
23. przy skrzy¿owaniu ulic Koœciuszki z Leœn¹
24. przy skrzy¿owaniu ulic Koœciuszki z Górnicz¹
25. przy skrzy¿owaniu ulic Koœciuszki z Nazieleñce
26. ul. Nazieleñce za przejazdem kolejowym
27. ul. Nowa Kolonia
28. ul. Górnicza
29. przy skrzy¿owaniu ulic Ofiar Oœwiêcimia
z Szymanowskiego
30. ul. Szymanowskiego przy bl. nr 3
31. ul. Ofiar Oœwiêcimia przy Policji
32. ul. Ofiar Oœwiêcimia przy KWK
33. ul. Nosala przy sklepie zwyk³a
34. ul. Siedliska
35. ul. Piekarska przy sklepie GS
36. ul. Willowa
37. ul. Daszyñskiego przy Posterunku Energetyki
38. przy skrzy¿owaniu ulic Daszyñskiego z Drob-
niaka k/by³ej rowerowni.

BÓR
39. ul. Partyzantów pod lasem
40. ul. Bór przy Domu Ludowym
41. ul. Borowa ko³o „dzwonka”
42. ul. Borowa ko³o Bielenina
43. ul. Lachowicka
44. przy skrzy¿owaniu ulic Ofiar Oœwiêcimia
z Partyzantów
45. przy skrzy¿owaniu ulic Ofiar Oœwiêcimia z Budy

JAWISZOWICE
46. plac koœcielny przy koœciele œw. Marcina
47. plac koœcielny przy Poczcie
48. ul. Handlowa ko³o kiosku
49. ul. £êcka przy sklepie na „Podlesiu”
50. ul. Przeczna ko³o rozlewni wód
51. ul. Bia³a
52. ul. Turystyczna przy koœciele Matki Boskiej
Bolesnej
53. ul. Wyszyñskiego przy koœciele
54. ul. JaŸnik przy stacji PKP
55. ul. Olszyny przed sklepem
56. ul. Janowiec na granicy z Kaniówkiem
57. przy skrzy¿owaniu ulic Kusociñskiego
z Piaski.

ZASOLE
58. przy skrzy¿owaniu ulic £êckiej z Armii Krajowej
59. ul. Kostka Jagie³³y przy koœciele
60. ul. Kostka Jagie³³y przy sklepie
61. ul. Wypoczynkowa przy przystanku.

SKIDZIÑ
62. przy skrzy¿owaniu ulic Wypoczynkowej
ze Œwierkow¹
63. ul. Wypoczynkowa ko³o przystanku „Wen-
tylatory”
64. ul. Wypoczynkowa ko³o baru
65. ul. Oœwiêcimska przy sklepie ko³o Domu
Ludowego
66. ul. Oœwiêcimska przy szkole
67. ul. Oœwiêcimska przy przystanku „KuŸnia”.

WILCZKOWICE
68. ul. Starowiejska ko³o Domu Ludowego
69. przy skrzy¿owaniu ulic Oœwiêcimskiej ze
Starowiejsk¹
70. przy skrzy¿owaniu ulic Oœwiêcimskiej z Pod-
lask¹ ko³o przystanku
71. przy skrzy¿owaniu ulic Oœwiêcimskiej z Ka-
rola R¹czki (na sklepie).

PRZECIESZYN
72. przy skrzy¿owaniu ulic Granicznej z Wy-
zwolenia
73. przy skrzy¿owaniu ulic Wyzwolenia z Sadow¹
74. przy skrzy¿owaniu ulic D³ugiej z Heleny
P³otnickiej
75. przy skrzy¿owaniu ulic D³ugiej z £ukow¹ przy
koœciele
76. przy skrzy¿owaniu ulic D³ugiej z Topolow¹
77. ul. Wyzwolenia ko³o Poczty
78. ul. Wyzwolenia przy sklepie.

S£UPY OG£OSZENIOWE
1. przy skrzy¿owaniu ulic Dworcowej z Mic-
kiewicza
2. przy skrzy¿owaniu ulic S³owackiego z Pi³-
sudskiego
3. os. Paderewskiego przy kiosku
4. ul. Piastowska przy koœciele
5. ul. Nosala przed sklepem.
Na œcianach budynków, przystankach komunika-
cji publicznej, tablicach i s³upach og³oszenio-
wych, ogrodzeniach, latarniach, urz¹dzeniach
energetycznych, telekomunikacyjnych i innych
mo¿na umieszczaæ plakaty i has³a wyborcze wy-
³¹cznie po uzyskaniu zgody w³aœciciela lub za-

rz¹dcy nieruchomoœci, obiektu albo urz¹dzenia.
Przy ustawianiu w³asnych urz¹dzeñ og³oszenio-
wych w celu prowadzenia kampanii wyborczej
nale¿y stosowaæ obowi¹zuj¹ce przepisy porz¹d-
kowe (przepis art. 109). Plakaty i has³a wyborcze
nale¿y umieszczaæ w taki sposób, aby mo¿na je
by³o usun¹æ bez powodowania szkód. Zabrania
siê umieszczania plakatów i hase³ wyborczych
o powierzchni wiêkszej ni¿ 2 m2. Policja i Stra¿
Miejska jest obowi¹zana usuwaæ na koszt komi-
tetów wyborczych plakaty i has³a wyborcze, któ-
rych sposób umieszczenia mo¿e zagra¿aæ ¿yciu
lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeñstwu mienia
b¹dŸ bezpieczeñstwu w ruchu drogowym. Plaka-
ty i has³a wyborcze oraz urz¹dzenia og³oszenio-
we ustawione w celu prowadzenia kampanii wy-
borczej pe³nomocnicy wyborczy komitetów wy-
borczych obowi¹zani s¹ usun¹æ w terminie do 30
dni po dniu wyborów. Burmistrz Brzeszcz posta-
nawia o usuniêciu plakatów i hase³ wyborczych
oraz urz¹dzeñ og³oszeniowych nieusuniêtych
przez obowi¹zanych do tego w terminie do 30 dni po
dniu wyborów. Koszty usuniêcia ponosz¹ obowi¹-
zani. (Art. 110 ustawy z 5 stycznia 2011 r. - Kodeks
Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z póŸn. zm.).

Przez kilka miesiêcy na zlecenie Starostwa
Powiatowego w Oœwiêcimiu geodeci bêd¹ ro-
biæ pomiary w gminie Brzeszcze.

Prace geodezyjne zwi¹zane z modernizacj¹ ewi-
dencji gruntów z za³o¿eniem ewidencji budynków
i lokali dla jednostki ewidencyjnej Brzeszcze ob-
szar wiejski, obrêb: Jawiszowice, Przecieszyn, Ski-
dziñ, Wilczkowice, Zasole ju¿ zosta³y rozpoczête.
Ich wykonawc¹ jest wy³onione w drodze przetargu
Przedsiêbiorstwo Geodezyjno-Informatyczne Geo-
mir z siedzib¹ w Wêgrzcach.
Wykonawca przeprowadzi m.in. weryfikacjê oraz
uzupe³ni istniej¹c¹ bazê danych ewidencji grun-
tów i budynków w oparciu o wyniki przeprowa-
dzonych analiz danych cyfrowych i dokumenta-
cji geodezyjno-prawnej pozyskanych z Powiato-
wego Oœrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kar-
tograficznej w Oœwiêcimiu. W oparciu o przepro-
wadzon¹ w terenie kontrolê zaktualizuje bazê
ewidencji gruntów i budynków.
Gotowy projekt operatu opisowo-kartograficzne-
go zostanie na okres 15 dni roboczych wy³o¿ony
do wgl¹du osób fizycznych, osób prawnych i jed-
nostek organizacyjnych nieposiadaj¹cych osobo-
woœci prawnej, w siedzibie Starostwa Powiatowe-
go w Oœwiêcimiu przy ul. Wyspiañskiego 10. W tym
czasie mo¿na zg³aszaæ zarzuty do tych danych.
O terminie i miejscu wy³o¿enia projektu operatu
powiadomi starosta poprzez wywieszenie infor-
macji na tablicy og³oszeñ w siedzibach Starostwa
Powiatowego w Oœwiêcimiu i Urzêdu Gminy
w Brzeszczach. Uka¿e siê ona na co najmniej 14
dni przed dniem wy³o¿enia oraz og³oszenia w pra-
sie o zasiêgu krajowym.
Po zakoñczeniu prac nad modernizacj¹ ewidencji
gruntów z za³o¿eniem ewidencji budynków i lo-
kali, mieszkañcy bêd¹ mieli w inny sposób ni¿ do
tej pory naliczany podatek od nieruchomoœci. Do-
tychczas naliczany by³ wed³ug oœwiadczeñ, teraz
wed³ug sporz¹dzonego operatu geodezyjnego.

Burmistrz informuje

Geodezyjne pomiary

EPEPEPEPEP
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Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Ad-
ministracji przyzna³o Ma³opolsce na odbudo-
wê po ubieg³orocznej powodzi promesy opie-
waj¹ce na ponad 91 mln z³. Pieni¹dze trafi¹ do
167 ma³opolskich samorz¹dów (150 gmin, 16
powiatów oraz do samorz¹du województwa
ma³opolskiego). Skorzysta z nich równie¿ gmi-
na Brzeszcze.

Z tych pieniêdzy ju¿ we wrzeœniu w gminie
Brzeszcze wyremontowany zostanie 400-metro-
wy odcinek ul. Podlaskiej w Wilczkowicach.
Zdjêta bêdzie stara nawierzchnia jezdni, wyko-
nane korytowanie, nowe warstwy podbudowy
oraz nawierzchnia asfaltowa i pobocza z t³ucznia
z obu stron drogi. Przyznana promesa na ten cel
wynosi 100 tys. z³.
Na prze³omie wrzeœnia i paŸdziernika remonto-
wane równie¿ bêdzie 200 metrów drogi powia-
towej - ul. Kostka Jagie³³y w Zasolu - w ramach
usuwania skutków powodzi. W tym przypadku
promesê na realizacjê tego zadania w wysokoœci
220 tys. z³ otrzyma³  powiat oœwiêcimski.
Pieni¹dze na usuwanie skutków powodzi pochodz¹
z rezerwy celowej bud¿etu pañstwa. Samorz¹dy
otrzymaj¹ je po wy³onieniu wykonawców inwe-
stycji i podpisaniu umów z wojewod¹ ma³opol-
skim, dlatego samorz¹dy powinny jak najszybciej
przyst¹piæ do procedur przetargowych.

Gmina Brzeszcze wy³oni³a ju¿ - 18 sierpnia -
w drodze przetargu wykonawcê inwestycji dro-
gowej w Wilczkowicach. Najkorzystniejsz¹ ofertê
opiewaj¹c¹ na kwotê 121 331, 63 z³ przedstawi-
³o Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych w Olku-
szu Sp. z o.o. Jako ¿e kwota przewy¿sza wartoœæ
promesy, gmina bêdzie musia³a ró¿nicê pokryæ
ze swoich œrodków (21 331,63 z³).
To druga w tym roku promesa otrzymana przez
gminê Brzeszcze. W lutym dotacje rz¹dowe na
dokoñczenie rozpoczêtego w 2010 r. remontu ul.
Kolonia w Wilczkowicach wynios³y 250 000,00 z³.
Gmina, po rozstrzygniêciu przetargu, z tej kwoty
wykorzysta³a 214 519,19 z³.
W 2010 r. przydzielone gminie Brzeszcze dwie
promesy opiewa³y na 500 000,00 tys. z³ z prze-
znaczeniem na remonty fragmentów ulic: Kolo-
nia w Wilczkowicach, Nazieleñce w Brzeszczach
i Trzciniec w Jawiszowicach.
Z pierwszej promesy (200 000,00 z³) przyznanej
w czerwcu gmina wykorzysta³a tylko 55 437,00
z³, z drugiej (300 000,00) otrzymanej we wrze-
œniu 148 851,68 z³.
- Musieliœmy niestety przerwaæ roboty ze wzglê-
du na niesprzyjaj¹ce warunki pogodowe. Poza

tym do koñca roku zobligowani byliœmy przez
MSWiA do rozliczenia otrzymanych œrodków,
a pieni¹dze by³y przyznane póŸno i mieliœmy pro-
blem z zainteresowaniem wykonawców przetar-
gami - mówi Janusz Ha³at, inspektor ds. inwesty-
cji Urzêdu Gminy Brzeszcze. - Dlatego w ubie-
g³ym roku na wszystkich trzech drogach uda³o
siê zrobiæ tylko roboty rozbiórkowe i podbudo-
wê. Z zakresu remontu ul. Trzciniec wykonali-
œmy 35-metrowy odcinek ze 170 m planowa-
nych, z uwagi na prowadzone przez Wojewódz-
ki Zarz¹d Inwestycji Rolniczych w tym rejonie
prace przy wale wiœlanym. Odtworzenie na-
wierzchni pozosta³ego odcinka zostanie wyko-
nane w przysz³ym roku na koszt WZIR, firmê
remontuj¹c¹ wa³. Remonty ul. Kolonia oraz frag-
mentów ulic Nazieleñce i Trzciniec ukoñczono
w maju bie¿¹cego roku.
Samorz¹dy otrzymane dofinansowanie musz¹
przeznaczyæ na odbudowê tych obiektów, które
zosta³y uwzglêdnione wczeœniej w protoko³ach
komisji wojewody ds. weryfikowania szacun-
ków strat w infrastrukturze komunalnej. W przy-
padku gminy Brzeszcze straty te oszacowano na
ponad 3,7 mln z³.

Od 1 stycznia 2012 roku ma zacz¹æ obowi¹-
zywaæ nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystoœci
i porz¹dku w gminach. Na dostosowanie siê do
nowego systemu gminy bêd¹ mia³y 18 miesiêcy.

W ci¹gu 12 miesiêcy od wejœcia w ¿ycie usta-
wy, rady gmin bêd¹ zobowi¹zane podj¹æ uchwa-
³ê w sprawie stawek op³at za gospodarowanie od-
padami komunalnymi. Najwa¿niejsz¹ zmian¹,
jak¹ wprowadza ustawa, jest przejêcie przez gmi-
ny gospodarki odpadami na ich terenie. Dotych-
czas ka¿dy z w³aœcicieli nieruchomoœci podpisy-
wa³ indywidualn¹ umowê z firm¹, która odbiera-
³a od niego odpady. Ustawa zobowi¹zuje gminy
do przeprowadzenia przetargów, w których wy-
bior¹ firmy, zajmuj¹ce siê odbiorem odpadów.
Zgodnie z projektem gmina bêdzie pobieraæ od
w³aœcicieli nieruchomoœci op³atê za zagospoda-
rowanie odpadów. Ma ona uwzglêdniaæ koszty
odbioru, transportu, zbierania, odzysku i recyklin-
gu. Œrodki z op³aty maj¹ te¿ pokryæ wydatki na
obs³ugê administracyjn¹ ca³ego systemu odpa-
dów. W³aœciciele nieruchomoœci za odbiór odpa-
dów bêd¹ p³aciæ gminie tzw. „œmieciowy”. Dziê-
ki temu ma zmniejszyæ siê liczba dzikich wysy-
pisk i proceder wyrzucania œmieci do przydro¿-
nych rowów i lasów. Dotychczas ka¿dy, kto tak
zrobi³, nie musia³ p³aciæ za odbiór tych œmieci.
Po wejœciu w ¿ycie ustawy zap³aci bez wzglêdu
na to, co zrobi z odpadami.
- W skali ca³ego kraju nowelizacja ustawy gene-
ralnie ma u³atwiæ racjonaln¹ gospodarkê odpa-
dami, ale dla przedsiêbiorstwa, jakim jest Agen-
cja Komunalna, nowe rozwi¹zania mog¹ rodziæ
wiele problemów - uwa¿a prezes Agencji Komu-
nalnej w Brzeszczach, Miros³aw Gibas. St¹d te¿
istnieje koniecznoœæ ci¹g³ego inwestowania we
wszystkich kierunkach dzia³ania Spó³ki, aby spro-
staæ wyzwaniom rosn¹cej konkurencji i efektyw-
nego wykorzystania znacz¹cego maj¹tku, cho-
cia¿by wybudowane sporym wysi³kiem brzesz-
czañskie sk³adowisko odpadów.

Remont ul. Kolonia w Wilczkowicach

Zbli¿a siê powoli jesieñ, wraz z ni¹ przyjd¹
ch³odniejsze wieczory i czêœciej wtedy bêdziemy
przepalaæ w piecach centralnego ogrzewania.
Zwracaj¹ siê do mnie mieszkañcy Przecieszyna
z proœb¹, by zaapelowaæ do tych, którzy spalaj¹
w kot³ach c.o. odpady z tworzyw sztucznych, by
tego nie robili. Spalanie to jest zapewne sprawc¹
ró¿nych anomalii pogodowych, jak m.in. tr¹by po-
wietrzne. Apelujê do tych mieszkañców naszego
so³ectwa, którzy nie sortuj¹ odpadów komunal-
nych, by zadali sobie ten trud i rozpoczêli segre-
gacjê. My, pozostali mieszkañcy, bêdziemy bez
skrupu³ów interweniowaæ i zg³aszaæ takie zacho-
wania do Stra¿y Miejskiej. Myœlê, ¿e tylko w ten
sposób uda nam siê zmieniæ zachowania tych, któ-
rzy nas truj¹. Apelujemy równie¿ do pozosta³ych
mieszkañców naszej gminy, by problem spalania
odpadów wziêli sobie do serca.
Liczymy na zrozumienie i powa¿ne potraktowa-
nie sprawy.

Zarz¹d Fundacji Pomocy Spo³ecznej w Brzesz-
czach sk³ada serdeczne podziêkowanie Rotary
Club w Oœwiêcimiu za przekazanie sprzêtu szpi-
talnego, dziêki któremu mo¿emy realizowaæ na-
sze cele statutowe.

Podziêkowanie

Apel

Czes³aw Smó³kaCzes³aw Smó³kaCzes³aw Smó³kaCzes³aw Smó³kaCzes³aw Smó³ka
so³tys Przecieszynaso³tys Przecieszynaso³tys Przecieszynaso³tys Przecieszynaso³tys Przecieszyna

Zarz¹dowi Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Prze-
cieszynie i tym wszystkim, którzy przyczynili siê
do uœwietnienia uroczystoœci 65-lecia dzia³alno-
œci OSP oraz ufundowania i przekazania jednost-
ce nowego sztandaru sk³ada druh so³tys

Podziêkowanie

Czes³aw Smó³kaCzes³aw Smó³kaCzes³aw Smó³kaCzes³aw Smó³kaCzes³aw Smó³ka

 Prezes Fundacji Danuta Zalwowska Prezes Fundacji Danuta Zalwowska Prezes Fundacji Danuta Zalwowska Prezes Fundacji Danuta Zalwowska Prezes Fundacji Danuta Zalwowska
Cz³onek Zarz¹du  Irena WCz³onek Zarz¹du  Irena WCz³onek Zarz¹du  Irena WCz³onek Zarz¹du  Irena WCz³onek Zarz¹du  Irena Warzechaarzechaarzechaarzechaarzecha

Pieni¹dze na drogi

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

Nowy podatek
œmieciowy

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

Samorz¹d

Generalnie nowy system sprowadza siê do tego,
¿e mieszkaniec bêdzie odprowadza³ op³atê „od
g³owy” do gminy. Powinno to skutkowaæ uszczel-
nieniem systemu i brakiem zainteresowania
„przedsiêbiorczych” mieszkañców lokowaniem
odpadów w lesie, a dalej zwiêkszeniem strumie-
nia odpadów dostarczanych do miejsc ich zago-
spodarowania. Proponowane zmiany spowoduj¹
koniecznoœæ opracowania i przyjêcia przez Radê
Miejsk¹ nowego regulaminu utrzymania czysto-
œci w gminie oraz prowadzenia w tym zakresie
dalszej edukacji mieszkañców.
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Samorz¹d

W kilkunastu miejscowoœciach naszego
kraju trwa program monitorowania tzw. fun-
duszu korkowego, czyli pieniêdzy wspieraj¹-
cych walkê z alkoholizmem. Projekt prowadzo-
ny bêdzie do koñca roku, jego wyniki zostan¹
udostêpnione w Internecie. Jak pieni¹dze z ak-
cyz na sprzeda¿ alkoholu wydatkowane s¹ w gmi-
nie Brzeszcze?

Z op³at za zezwolenia na
sprzeda¿ alkoholu w 2010 r. do
bud¿etu gminy Brzeszcze wp³y-
nê³o 412 884,90 z³, co stanowi
1,3% dochodów gminy. W ubie-
g³ym roku dzia³a³y 94 punkty
(sklepy oraz lokale gastrono-
miczne), w których mo¿na by³o kupiæ napoje
alkoholowe i które p³aci³y za zezwolenia na
sprzeda¿ alkoholu. Wykonanie z tzw. funduszu
korkowego w naszej gminie za rok 2010 wynio-
s³o 379 270,17 z³. Œrodki finansowe zosta³y prze-
znaczone na:
- dotacjê dla Fundacji Pomocy Spo³ecznej na
funkcjonowanie œwietlic socjoterapeutycznych -
75 tys. z³,
- dotacjê dla Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego na
organizacjê obozu dla dzieci z rodzin z proble-
mami alkoholowymi - 5 tys. z³,
- realizacjê programów profilaktycznych dla m³o-
dzie¿y w tym programów „Sport przeciwko uza-
le¿nieniom” oraz programów promuj¹cych zdro-
wy i trzeŸwy styl ¿ycia wœród doros³ych - 28 tys.
600 z³,
- organizacjê wypoczynku letniego dla dzieci i m³o-
dzie¿y z rodzin dysfunkcyjnych - 6 500 z³,

- dofinansowanie ponadstandardowych zajêæ
w Poradni Leczenia Uzale¿nieñ - 9 900 z³,
- dotacjê dla Izby WytrzeŸwieñ - 9 tys. z³,
- koszt opracowania Gminnej Strategii Integracji
i Rozwi¹zywania Problemów Spo³ecznych - 10
tys. z³,
- koszt utrzymania i funkcjonowania Punktu Kon-
sultacyjno-Terapeutycznego dla m³odzie¿y, (gdzie

prowadzona jest terapia dzieci
i m³odzie¿y z rodzin z proble-
mami alkoholowymi, m³odzie-
¿y nadu¿ywaj¹cej œrodków psy-
choaktywnych. Udzielana jest
równie¿ pomoc psychologiczna
dla m³odzie¿y, która doœwiad-
cza problemów psychicznych
i emocjonalnych zwi¹zanych
z okresem dojrzewania. W Punk-

cie prowadzona jest tak¿e terapia oraz pomoc ofia-
rom przemocy w rodzinie) - 38 tys. 900 z³
- koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwi¹-
zywania Problemów Alkoholowych - 16.037,17 z³,
- modernizacjê pomieszczeñ i ich adaptacja do
prowadzenia zajêæ socjoterapeutycznych - 137
tys. z³,
- realizacjê zadañ zwi¹zanych z bezpieczeñstwem
w gminie, tj. monitoring w Stra¿y Miejskiej -
26.873 z³,
- koszt spraw s¹dowych o zobowi¹zanie do le-
czenia odwykowego osób, które swoim zacho-
waniem spowodowanym nadu¿ywaniem alkoholu
zak³ócaj¹ spokój i wp³ywaj¹ destrukcyjnie na
funkcjonowanie rodziny - 5 tys. 700 z³,
- koszt do¿ywiania dzieci z rodzin z problemami
alkoholowymi, które nie kwalifikuj¹ siê do po-
mocy (wg. kryteriów Oœrodka Pomocy Spo³ecz-
nej) w œwietlicach szkolnych - 1280 z³,

Niepe³noletniemu sprzeda³a alkohol i stra-
ci³a pracê. Burmistrz Brzeszcz 16 sierpnia wy-
da³a decyzjê o cofniêciu zezwolenia na sprze-
da¿ alkoholu firmie „Stanpol” z Jawiszowic.

15-latek mia³ przy sobie szeœæ puszek piwa,
kiedy niewiele przed pó³noc¹ legitymowali go po-
licjanci. Wszystko wskazywa³o na to, ¿e bêdzie to
kolejne postêpowanie prowadzone przez funk-
cjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach
w sprawie sprzeda¿y alkoholu osobie niepe³nolet-
niej. W czerwcu policjanci podczas patrolu, przed
sklepem firmy „Stanpol” przy ul. £êckiej w Ja-
wiszowicach zauwa¿yli m³odych ludzi, którzy na
widok radiowozu szybko zaczêli siê oddalaæ. Pod-
czas legitymowania okaza³o siê, ¿e ch³opak ma-
j¹cy raptem 15 lat w reklamówce dzier¿y szeœæ
puszek piwa. Zakupi³a je dla niego, jak oœwiad-
czy³, przed kilkoma minutami w pobliskim skle-
pie nieznana mu kobieta.
15-latek by³ w towarzystwie starszej o rok dziew-
czyny. Istnia³o podejrzenie, ¿e to ona zakupi³a
alkohol w sklepie. Gdyby fakt potwierdzi³ siê,
ekspedientce grozi³aby kara, a w³aœcicielowi lo-
kalu utrata koncesji na sprzeda¿ alkoholu.
16-letnia dziewczyna oraz kolejny œwiadek pod-
czas przes³uchania potwierdzili wersjê zeznania
ch³opaka. Z wyjaœnieñ ekspedientki wynika, ¿e
kobieta, której sprzedawa³a piwa by³a pe³nolet-
nia. Jako ¿e wygl¹da³a bardzo m³odo, poprosi³a
j¹ nawet o dowód to¿samoœci.

- koszt szkoleñ dotycz¹cych uzale¿nieñ dla cz³on-
ków Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Proble-
mów Alkoholowych, nauczycieli, osób pracuj¹-
cych z rodzinami dysfunkcyjnymi - 4400 z³,
- zakup materia³ów biurowych, ksi¹¿ek dla po-
trzeb GKRPA oraz Punktu oraz wyposa¿enia
Punktu - 2080 z³.

Program jest realizowany w ramach projektu
„Mocna Stra¿” Stowarzyszenia Liderów Lo-
kalnych Grup Obywatelskich. „Korkowe” to
pieni¹dze z zezwoleñ na sprzeda¿ alkoholu;
zgodnie z prawem, maj¹ one s³u¿yæ wspiera-
niu profilaktyki alkoholizmu i narkomanii.
Czy jest tak rzeczywiœcie, sprawdz¹ w swo-
ich gminach mieszkañcy, których do roli stra¿-
ników obywatelskich przygotowa³o Stowarzy-
szenie Liderów Lokalnych Grup Obywatel-
skich. Pilota¿owa faza monitoringu potrwa do
koñca roku. Pracom bêd¹ towarzyszyæ dysku-
sje i spotkania z ekspertami. Wiêcej informa-
cji o projekcie mo¿na znaleŸæ na stronie
www.watchdog.org.pl/korkowe. Projekt „Moc-
na Stra¿” finansowany jest ze œrodków Fun-
dacji im. Stefana Batorego. Wielu mieszkañ-
com program siê podoba. Zdarza siê, ¿e pie-
ni¹dze s¹ Ÿle zakwalifikowane, dobrze wiêc,
¿e istniej¹ organizacje nadzoruj¹ce. Pojawiaj¹
siê równie¿ osoby, które maj¹ w¹tpliwoœci. Po
co prowadziæ monitoring tych wydatków, prze-
cie¿ od tego czy wydawane s¹ zgodnie z prze-
znaczeniem jest Regionalna Izba Obrachun-
kowa. A nikt nie wyda tych pieniêdzy na inne
cele ni¿ jest to zaplanowane, bo to by³oby na-
ruszenie dyscypliny finansów publicznych -
mówi¹ sceptycy.

- Postêpowanie najprawdopodobniej zostanie
umorzone ze wzglêdu na brak znamion pope³nie-
nia przestêpstwa z ustawy o wychowaniu w trzeŸ-
woœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi - mówi
zastêpca komendanta KP Brzeszcze Jaros³aw
Adamiec.
Zgo³a odmiennie - w kwietniu - potoczy³y siê losy
ekspedientki pracuj¹cej równie¿ w sklepie „Stan-
pol” przy ul. £êckiej. Wtedy to o tym czy osoba
niepe³noletnia jest w stanie zakupiæ alkohol, po-
stanowi³a przekonaæ siê poprzez prowokacjê
dziennikarka Gazety Krakowskiej. Jej 17-letni
znajomy we wspomnianym wy¿ej sklepie popro-
si³ o piwo puszkowe. I otrzyma³ je. Dziennikarka
fakt zg³osi³a do KP Brzeszcze. W zwi¹zku z po-
dejrzeniem pope³nienia przestêpstwa wobec eks-
pedientki Jolanty K. z  Przecieszyna wszczête
zosta³o postêpowanie. Policjanci ustalili, ¿e sprze-
dawczyni pope³ni³a przestêpstwo i z chwil¹, kie-
dy przedstawili jej zarzuty, ju¿ nie pracuje. Spra-
wa trafi³a do prokuratury.
O tym, ¿e prowadzone by³o postêpowanie prze-
ciwko ekspedientce Komisariat Policji poinfor-
mowa³ pisemnie Gminn¹ Komisjê ds. Rozwi¹-
zywania Problemów Alkoholowych. Komisja za-
wnioskowa³a do burmistrza Brzeszcz o wyda-
nie decyzji o cofniêciu zezwolenia na sprzeda¿
alkoholu firmie „Stanpol” z Jawiszowic. Bur-
mistrz 16 sierpnia wyda³a tak¹ decyzjê. W³aœci-
ciel firmy „Stanpol” w ci¹gu 14 dni od otrzyma-
nia decyzji mo¿e odwo³aæ siê do Samorz¹dowe-

go Kolegium Odwo³awczego w Krakowie. (do
tematu wrócimy)
- ¯eby unikn¹æ podobnych sytuacji apeluje-
my do sprzedawców placówek handlowych
oferuj¹cych do sprzeda¿y alkohol oraz papie-
rosy aby wnikliwie sprawdzali pe³noletnioœæ
klientów wobec których istnieje podejrzenie,
¿e nie maj¹ wymaganych prawem 18 lat -
mówi Jaros³aw Adamiec. - Zgodnie z ustaw¹
o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi zabrania siê sprzeda¿y i poda-
wania napojów alkoholowych osobom, których
zachowanie wskazuje, ¿e znajduj¹ siê w stanie
nietrzeŸwoœci oraz osobom do lat 18.

ARNIKA ul. S³owackiego 4
2.09 - 9.09
SIGMA ul. Pi³sudskiego 13a
16.09 - 23.09
SYNAPSA ul. £okietka 39
23.09 - 30.09
ZDROWIE ul. Ofiar Oœwiêcimia 31
9.09 - 16.09
30.09 - 7.10

* dy¿ur nocny trwa w godz. 20.00-8.00
dnia nastêpnego.

Dy¿ury aptek we wrzeœniuDy¿ury aptek we wrzeœniuDy¿ury aptek we wrzeœniuDy¿ury aptek we wrzeœniuDy¿ury aptek we wrzeœniu

Podatek Korkowy

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

Dziennikarska prowokacja. Poprosi³ o piwo puszkowe

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak
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Rozporz¹dzenie nr 3/chz/2011 Powiatowe-
go Lekarza Weterynarii w Oœwiêcimiu z 16
sierpnia 2011 r. w sprawie zwalczania zgnilca
amerykañskiego pszczó³ na terenie powiatu
oœwiêcimskiego.

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 3 lit. b i 4
oraz ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o ochronie
zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zakaŸ-
nych zwierz¹t (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz.
1342, z póŸn. zm.) oraz 5 rozporz¹dzenia Mini-
stra Rolnictwa i rozwoju Wsi z 14 wrzeœnia 2005
roku w sprawie zwalczania zgnilca amerykañ-
skiego pszczó³ (Dz. U. Nr 187, poz. 1574), w zwi¹z-
ku ze stwierdzeniem przypadków zgnilca ame-
rykañskiego pszczó³ na terenie pasiek zlokali-
zowanych w miejscowoœci Jawiszowice (gmina
Brzeszcze), w powiecie oœwiêcimskim zarz¹dza
siê, co nastêpuje:

1. Za obszar zagro¿ony wyst¹pienie zgnilca ame-
rykañskiego pszczó³, zwany dalej obszarem za-
gro¿onym, uznaje siê ca³y teren w granicach te-
rytorialnych miejscowoœci Jawiszowice.
2. Na obszarze zagro¿onym chorob¹, o którym
mowa w p. 1, zakazuje siê od dnia podania do
wiadomoœci publicznej do odwo³ania:
- organizowania wystaw i targów z udzia³em
pszczó³;
- przemieszczania, bez zezwolenia Powiatowego
Lekarza Weterynarii w Oœwiêcimiu, rodzin psz-
czelich, pszczó³, matek pszczelich, czerwia, pni
pszczelich i produktów pszczelich oraz sprzêtu
i narzêdzi u¿ywanych do pracy w pasiece.
3. Na obszarze, o który mowa w p. 1, Powiatowy
Lekarz Weterynarii w Oœwiêcimiu przeprowadzi
przegl¹d pasiek, w zakresie wynikaj¹cym z ko-
niecznoœci oceny zagro¿enia chorob¹ - zgnilcem
amerykañskim pszczó³.
4. Obowi¹zki i ograniczenia okreœlone w rozpo-
rz¹dzeniu obowi¹zuj¹ wszystkich posiadaczy
pszczó³.
5. Winni naruszenia zakazów, o których mowa
w p. 2, podlegaj¹ odpowiedzialnoœci karnej na
zasadach okreœlonych w ustawie o ochronie
zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zakaŸ-
nych zwierz¹t.
6. Do realizacji niniejszego rozporz¹dzenia zo-
bowi¹zuje siê posiadaczy pszczó³, burmistrza
Brzeszcz oraz lekarzy weterynarii wyznaczo-
nych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Oœwiêcimiu.
7. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem
podania do wiadomoœci publicznej w sposób
zwyczajowego przyjêty na obszarze, o którym
mowa w p. 1.
8. Rozporz¹dzenie podlega publikacji w Dzien-
niku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Choæ dobiega koniec lata, ³adna pogada
sprzyja spacerom. Pamiêtajmy, ¿e podczas wy-
cieczek po lesie, parku czy zagajnikach trzeba
uwa¿aæ, szczególnie na dzieci. A przyczyn¹ za-
gro¿enia, na które zwracamy uwagê, jest nie-
wielki kleszcz.

Ten niepozorny intruz mo¿e byæ powodem
powa¿nych chorób - boreliozy i kleszczowego za-
palenia mózgu. W ubieg³ym roku po uk¹szeniu
kleszcza stwierdzono boreliozê u szeœciu osób
z gminy Brzeszcze. Ogó³em w powiecie oœwiê-
cimskim zosta³o zg³oszonych 29 przypadków za-
chorowania na tê chorobê. W przypadku klesz-
czowego zapalenie mózgu w ubieg³ym roku od-
notowano dwa przypadki, ¿aden nie dotyczy³
mieszkañców naszej gminy. Od stycznia na bore-
liozê zachorowa³o w powiecie oœwiêcimskim 6
osób, w tym jedna z Brzeszcz. Na razie nie stwier-
dzono przypadku kleszczowego zapalenia mózgu.
Dorota Kram z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej w Oœwiêcimiu uspokaja - nie ma
tendencji wzrostowych w przypadku zachorowañ
na kzm czy boreliozê. W celu nikniêcia ugryzie-
nia nie zaszkodzi zastosowaæ p³ynu lub maœci na
odstraszenie owadów. Jeœli planujemy d³u¿sz¹
wycieczkê warto ubraæ siê w jasne kolory i chro-
niæ g³owê. Wtedy ³atwiej zauwa¿ymy nieproszo-
nego goœcia. Podczas ca³odziennej wêdrówki le-
piej jest za³o¿yæ koszulê z d³ugim rêkawem, d³u-

gie spodnie i kryte obuwie utrudniaj¹c pajêcza-
kowi dostêp do skóry. Po ka¿dym spacerze trze-
ba obejrzeæ dok³adnie cia³o oraz skórê g³owy.
Szczególnie dotyczy to dzieci. Uk¹szenia klesz-
czy s¹ bezbolesne, poniewa¿ jego œlina zawiera
substancje znieczulaj¹ce. Je¿eli dostrze¿emy
wczepionego kleszcza nale¿y go jak najszyb-
ciej usun¹æ, najlepiej za pomoc¹ pêsety z cienki-
mi koñcami. Trzeba go mocno chwyæ,  blisko skó-
ry jak tylko mo¿liwe. Pewnym ruchem oderwaæ
go od skóry (nie obracaæ). Jeœli pozostan¹ jakieœ
widoczne czêœci wbite w skórê, nale¿y równie¿
je usun¹æ. Smarowanie kleszcza olejem, kremem,
mas³em lub jego wykrêcanie mo¿e spowodowaæ
wstrzykniêcie przez kleszcza jeszcze wiêkszej ilo-
œci materia³u zakaŸnego (kleszcz wtedy „wy-
miotuje”). Nie nale¿y u¿ywaæ wazeliny, p³on¹cych
zapa³ek, pilników do paznokci lub innych przed-
miotów. Je¿eli mamy k³opoty z usuniêciem intru-
za, trzeba zg³osiæ siê punktu medycznego. Ka¿de
uk¹szenie kleszcza jest niebezpieczne. Jeœli zosta-
niemy ugryzieni i w ci¹gu kilku dni pojawiaj¹ siê
objawy grypopodobne: gor¹czka powy¿ej 38°C,
zmêczenie, rumieñ, ból g³owy, pleców i koñczyn,
kaszel, katar, objawy ¿o³¹dkowo-jelitowe, utrata
³aknienia, nudnoœci - trzeba jak najszybciej odwie-
dziæ lekarza. Nie bagatelizujmy takich symptomów,
nawet jeœli pojawi¹ siê po kilku tygodniach czy
nawet miesi¹cach od uk¹szenia. Je¿eli jesteœmy
z przyczyn zawodowych nara¿eni na czêsty kon-
takt z kleszczami warto siê zaszczepiæ.

O jerzykach mówi siê, ¿e to ptaki, które ko-
chaj¹ lataæ. I nic w tym dziwnego, bo przeby-
waj¹ w powietrzu najwiêcej
czasu ze wszystkich gatun-
ków. Jak twierdz¹ ornitolo-
dzy, jerzyk z w³asnej woli ni-
gdy nie siada. W locie zdoby-
wa pokarm, pije wodê, odpo-
czywa, zbiera materia³ na
gniazdo, a nawet œpi.

Jerzyk, niegdyœ typowo
górski, obecnie jest ptakiem
zurbanizowanym. Swoje gniaz-
da zak³ada niemal wy³¹cznie
w osiedlach ludzkich. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e wykorzystuje ka¿-
dy zakamarek, szczelinê i wg³ê-
bienie murów. Du¿ym zagro¿e-
niem dla tego ptaka s¹ prace ter-
momodernizacyjne, które po-
woduj¹, ¿e trac¹ one miejsca
swojego bytowania. Rozma-
wialiœmy z kilkoma admini-
stratorami budynków w Brzeszczach. Jak siê oka-
zuje, mieszkañcy chc¹ chroniæ jerzyki, choæ nie
wszyscy je lubi¹. Powodem jest brudna elewa-
cjê, parapety, okna czy balkony - szczególnie po
za³o¿eniu budek lêgowych.  Administracja Miesz-
kañ „Silesia” w Brzeszczach na prze³omie dwóch
ostatnich lat po opracowaniu dokumentacji orni-
tologicznej zamontowa³a dla „swoich” jerzyków
na budynkach przy ul. S³owackiego kilkanaœcie
podwójnych budek  lêgowych. Znajduj¹ siê pod
dachem od strony pó³nocnej. To du¿y koszt dla

wspólnoty mieszkaniowej, ale by móc prowadziæ
prace remontowo-budowlane obiektów, w których

znajduj¹ siê siedliska ptaków
(w tym jerzyków) trzeba uzyskaæ
zgodê Regionalnego Dyrektora
Ochrony Œrodowiska. RDOŒ po
zasiêgniêciu opinii eksperta or-
nitologa okreœla termin i warun-
ki wykonywania planowanych
prac W Polsce jerzyki s¹ objête
œcis³¹ ochron¹ gatunkow¹. Od lat
90. XX wieku obserwuje siê
stopniowe zmniejszanie liczeb-
noœci tych ptaków w miastach.
Wœród przyczyn wymienia siê
przede wszystkim remonty i pra-
ce termomodernizacyjne, które
powoduj¹ utratê miejsc lêgo-
wych dogodnych dla jerzyków.
Bez miejsc lêgowych historia
tego gatunku w naszych mia-
stach mog³aby siê wkrótce
skoñczyæ.

Rozporz¹dzenie Uwaga na kleszcze

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

Podziêkowanie
Serdeczne podziêkowania za uczestnictwo
w uroczystoœciach pogrzebowych

œp. W³adys³awy Saduœ,

zamówione msze œwiête, z³o¿one wieñce, kwia-
ty oraz okazane wyrazy wspó³czucia i otuchy
sk³adaj¹ m¹¿ oraz córki z rodzinami.

W Brzeszczach chroni¹ jerzyki

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

By móc prowadziæ prace remontowo-
budowlane obiektów w których
znajduj¹ siê siedliska ptaków (w tym
jerzyków) trzeba uzyskaæ zgodê
Regionalnego Dyrektora Ochrony
Œrodowiska
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Oficjalna strona gminy Brzeszcze
www.brzeszcze.pl zaprasza osoby s³abowidz¹-
ce do skorzystania ze specjalnej wersji porta-
lu. Mog¹ j¹ u¿ywaæ równie¿ w³aœciciele telefo-
nów komórkowych i smartfonów, posiadaj¹cy
w nich dostêp do mobilnego Internetu.

Specjaln¹ wersja serwisu (beta) wyœwietla siê
po wpisaniu adresu www.brzeszcze.pl na urz¹dze-
niu mobilnym. Zawiera najœwie¿sze informacje
oraz odnoœniki do najwa¿niejszych czêœci serwi-
su. Link dla osób s³abowidz¹cych znajduje siê pod
banerem g³ównym strony. Na stronie istnieje rów-
nie¿ mo¿liwoœæ darmowego umieszczenia swo-
jego odnoœnika do adresu internetowego w bazie
teleadresowej. Wystarczy przes³aæ na adres e-ma-
il: gmina@brzeszcze.pl nastêpuj¹ce informacje:
- imiê i nazwisko,
- nr telefonu,
- rodzaj dzia³alnoœci gospodarczej (dotyczy
firm),
- oœwiadczenie o wyra¿eniu zgody na umieszcze-
nie linku oraz inne istotne informacje.
Informacje  zostan¹ umieszczone  po zatwierdze-
niu przez administratora strony.

Ju¿ nied³ugo mieszkañcy gminy Brzeszcze
i inni zainteresowani poprzez ogólnie dostêpn¹ in-
ternetow¹ wyszukiwarkê grobów pochowanych
zmar³ych - Grobonet, bêd¹ mogli odnaleŸæ groby
bliskich, op³aciæ je czy zamówiæ inne us³ugi.

Od 1 sierpnia tworzona jest elektroniczna baza
danych grobów i zmar³ych w nich pochowanych
na cmentarzach komunalnych gminy Brzeszcze.
W efekcie powstan¹ mapy komputerowe cmen-
tarzy oraz ewidencja grobów. Bêd¹ dostêpne na
stronach internetowych Urzêdu Gminy i admini-
stratora cmentarzy.
W zwi¹zku z tworzon¹ baz¹ danych administra-
tor cmentarzy w Brzeszczach i Jawiszowicach -
Agencja Mieszkaniowa Spó³ka z o.o. - w infor-
macjach wywieszonych na cmentarnych tablicach
og³oszeniowych prosi opiekunów grobów o wy-
konanie prac pielêgnacyjnych grobów oraz tere-
nów do nich przyleg³ych.
Gmina Brzeszcze w celu uporz¹dkowania danych
o zmar³ych pochowanych na cmentarzach komu-
nalnych oraz opiekunach grobów, zleci³a Firmie
Spó³ka Cywilna ArtLook Gallery s.c. z siedzib¹
w Miko³owie utworzenie elektronicznej bazy da-
nych zmar³ych pochowanych, p³atnoœci, opieku-
nów grobów i wykonania elektronicznych map
cmentarzy komunalnych.

W gminie Brzeszcze w ubieg³ym roku
mieszka³o czterech milionerów. Tak wynika
z analizy zeznañ podatkowych. O informa-
cjê zwróciliœmy siê do Urzêdu Skarbowego
w Oœwiêcimiu.

Wed³ug zeznañ podatkowych z 2010 roku wy-
nika, ¿e na terenie gminy Brzeszcze czterech
mieszkañców uzyska³o dochody powy¿ej milio-
na. Ogó³em w województwie ma³opolskim jest
1113 osób, których dochód w 2010 r. przekro-
czy³ milion z³otych. W porównaniu z np. 2008
rokiem liczba milionerów spad³a - wtedy by³o ich
1238.
Wœród najbogatszych osób w naszym regionie s¹
przede wszystkim mieszkañcy prowadz¹cy dzia-
³alnoœæ gospodarcz¹, niektóre osoby wzbogaci³y
siê na gie³dzie. S¹ równie¿ szczêœliwcy, którym
uda³o siê trafiæ „szóstkê” w Lotto. Jak informuje
zespó³ prasowy Totalizatora Sportowego, w 2010
roku w Ma³opolsce by³y cztery osoby, które wy-
gra³y ponad milion z³otych w loteriach.
Jak wynika z informacji Urzêdu Skarbowego
w Oœwiêcimiu, coraz wiêcej mieszkañców naszej
gminy przekazuje 1 procent podatku na organi-
zacje po¿ytku publicznego. I tak w 2009 r. jeden
procent przekaza³o 4 694 osób, co stanowi 15,87
procent ogó³u podatników US w Oœwiêcimiu.
Jest to dok³adnie kwota 1 mln 384 tys 814,73 z³.
W 2010 r. jeden procent podatku na OPP prze-
kaza³o 5 240 podatników z gminy Brzeszcze, co sta-
nowi 15,41 procent wszystkich podatników z oœwiê-
cimskiego US wspieraj¹cych OPP. W sumie prze-
kazano 1 mln 585 tys. 138, 49 z³.

Z przeprowadzonego 23 sierpnia w ambu-
lansie-osteobusie przy aptece „Arnika” w Brzesz-
czach bezp³atnego badania w kierunku osteopo-
rozy skorzysta³y 232 osoby, g³ównie kobiety.
Mê¿czyŸni stanowili 10 proc. tej grupy.

Zainteresowani wczeœniej deklarowali udzia³
w badaniu telefonicznie b¹dŸ osobiœcie.
- Zorganizowanie badania w kierunku osteopo-
rozy czyli gêstoœci koœci dla kobiet w okresie
menopauzy czy nawet w okresie przedmenopau-
zalnym zaproponowa³ nam, w bezpoœredniej bli-
skoœci apteki, i przedstawiciel handlowy firmy
MD Multi Diagnostica z Krakowa - mówi Ewa
Kopijasz, magister farmacji, kierownik apteki
Arnika w Brzeszczach. - Firma jest producentem
wapnia z du¿¹ zawartoœci¹ ³atwo przyswajalnych
jonów wapnia. Preparat bêd¹cy suplementem die-
ty zawiera oprócz wapnia witaminy D3 i C w daw-
kach, które nie szkodz¹ organizmowi.
Badanie densytometryczne z przedramienia mia-
³o wskazaæ stopieñ zachorowalnoœci na osteopo-
rozê b¹dŸ mieæ charakter profilaktyczny. Osoby,
u których wykaza³o pocz¹tki objawów choroby
czy rozrzedzenie gêstoœci koœci, otrzyma³y pro-
pozycjê zakupu wapnia.

W ramach umowy Firma wykona pomiary geode-
zyjne oraz opracuje mapy cmentarzy w programie
komputerowym, w ramach których oznaczy sek-
tory, rzêdy, numery grobów, alejek, grobów poje-
dynczych, grobów podwójnych. Okreœli wolne
miejsca mog¹ce byæ rezerwacjami b¹dŸ stanowiæ
wolne miejsca do zagospodarowania. Zaprojektu-
je wolne czêœci cmentarza i nada nowym miejscom
grzebalnym oznaczenia miejscowe. Okreœli te¿ nie-
zbêdne wymiary, tj. odleg³oœci pomiêdzy groba-
mi, odleg³oœci od œcie¿ek i innych istotnych ele-
mentów cmentarza.
- Firma zobowi¹zana jest równie¿ do utworzenia
elektronicznej bazy danych osób pochowanych, p³at-
noœci, opiekunów grobów, wykonania elektronicz-
nych map cmentarzy, wykonania zdjêæ grobów i na-
grobków w celu identyfikacji pochowanych zmar-
³ych oraz do³¹czenia ich do programu komputero-
wego „Interaktywny Administrator Cmentarzy” -
dodaje sekretarz Gminy Brzeszcze Tomasz £uko-
wicz. - Do systemu wprowadzi te¿ uzyskane z na-
grobków dane o osobach pochowanych, jak i po-
chodz¹ce z programu obecnego administratora
cmentarzy dane o zmar³ych i opiekunach grobów.
Opracowana mapa komputerowa cmentarzy, jak rów-
nie¿ ewidencja grobów, bêd¹ dostêpne na stronie in-
ternetowej Urzêdu Gminy Brzeszcze www.brzesz-
cze.pl i administratora cmentarzy najpóŸniej na prze-
³omie paŸdziernika i listopada.

Og³oszeniOg³oszeniOg³oszeniOg³oszeniOg³oszeniaaaaa drobne drobne drobne drobne drobne
• Sprzedam mieszkanie 47 m2 na os. Paderewskiego; Tel.: 880 700 628.
• Niemiecki - korepetycje, przygotowanie do matury i egzaminów A1, A2, B1, B2, C1; Tel.: 513 161 756.
• Sprzedam mieszkanie 48,2 m2 oraz garaż  na os. Szymanowskiego; Tel.: 506 098 883.
• Oddam w najem mieszkanie z wyposażeniem na os. Paderewskiego (47 m2); Tel.: 668 311 003.
• 2 sierpnia w Brzeszczach zaginęła srebrno-biała suczka z niebieskimi oczami rasy husky syberian. Wabi
się Jolly, jest łagodna. W dniu zaginięcia miała założoną wokół szyi brązową obrożę. Proszę o pomoc!!!
Tel.: 509536611.
• Montaż i konserwacja anten RTV-sat.; Tel.: 33 810 70 22, 604 836 409.
• Sprzedam działkę budowlaną w Osieku; Tel.: 502 106 911.

8 wrzeœnia osteobus znów przyjedzie do
Brzeszcz. Zaparkuje przed t¹ sam¹ aptek¹, by
przeprowadziæ specjalistyczne badanie w kie-
runku osteoporozy dla tych osób, u których
wczeœniejszy wynik wskaza³ osteoporozê,
b¹dŸ tych, które same zdecyduj¹ siê na bada-
nie. Tym razem bêdzie ono wykonywane z szyj-
ki koœci udowej albo krêgos³upa i zap³aciæ
trzeba bêdzie 35 z³.
- Kiedy kobieta zbli¿a siê do okresu menopau-
zalnego lub w okresie pomenopauzalnym czyli
w okresie klimakterium, spada w jej organizmie
liczba wytwarzanych hormonów ¿eñskich.
Wówczas zaburzony jest proces syntezy budo-
wy koœci i nastêpuje ich odwapnienie, staj¹ siê
bardziej kruche, podatne na z³amania nawet przy
niewielkim wysi³ku - wyjaœnia Ewa Kopijasz. -
Du¿o na ten temat mówi siê w œrodkach maso-
wego przekazu, wiele osób profilaktycznie ko-
rzysta z badania. Równie¿ mê¿czyŸni, choæ po-
datni s¹ w du¿o mniejszym stopniu ni¿ kobiety.
Bardziej nara¿one s¹ te¿ osoby o jasnej karna-
cji, choæby z tej racji, ¿e nie lubi¹ przebywaæ na
s³oñcu. S³oñce wzbogaca organizm w witaminê
D3, jej zapasy na jakiœ czas mu wystarczaj¹.

Milionerzy z Brzeszcz

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

Wersja dla
s³abowidz¹cych i baza
teleadresowa

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

Wszystkiemu winne hormony, ale nie tylko

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

Cmentarze w sieci

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak
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15 sierpnia w godzinach porannych do
Brzeszcz zawita³ XI Miêdzynarodowy Rajd
Pojazdów Zabytkowych Bielany 2011 pod ha-
s³em „Ziemia oœwiêcimska zaprasza”. Osiedlo-
wy park przy ulicy Dworcowej na ponad go-
dzinê zamieni³ siê w prawdziwy raj dla wszyst-
kich fanów motoryzacji.

Co roku rajd maj¹cy swoj¹ bazê w hotelu
„Przystañ nad So³¹” w Bielanach przeje¿d¿a po
okolicznych miejscowoœciach prezentuj¹c wspa-
nia³e, wiekowe i pieczo³owicie wyremontowane
pojazdy. Jego celem jest przybli¿enie wszystkim
uczestnikom ma³o znanych, a niezwykle cieka-
wych miejsc, ich tradycji, kultury oraz walorów
turystycznych. Ta edycja poœwiêcona zosta³a
szczególnie Ziemi Oœwiêcimskiej. Pomys³odawc¹
a zarazem komandorem (g³ównodowodz¹cym)
rajdu jest Marek Lekki, pasjonat i fan wszelkie-
go rajdu zabytkowej motoryzacji. W tym roku
moto-entuzjaœci zawitali m.in. do Kêt, Oœwiêcimia,
Por¹bki, Miêdzybrodzia, Witkowic i Brzeszcz.
G³ównymi organizatorami imprezy w naszym
mieœcie by³a firma „Telemot” Ryszarda Cetnar-
skiego, zajmuj¹ca siê sprzeda¿¹ czêœci motory-
zacyjnych, skuterów, motocykli, rowerów i sprzê-
tu AGD/RTV oraz Mariusz Pawlusiak prowadz¹-
cy ogródek piwny w Parku. Patronat nad przed-
siêwziêciem obj¹³ Oœrodek Kultury oraz burmistrz
Brzeszcz Teresa Jankowska. Dziêki ich staraniom
w Œwiêto Wojska Polskiego wszyscy zaintereso-
wani mogli zobaczyæ blisko 60 ekip prezentuj¹-
cych najrozmaitsze cuda œwiatowej i polskiej
motoryzacji. Po przybyciu na wskazane miejsce
ka¿dy z zespo³ów mia³ do pokonania krótk¹ pró-
bê sprawnoœciow¹ polegaj¹c¹ na zataczaniu w jak
najkrótszym czasie krêgu dooko³a tyczki trzyma-
j¹c przywi¹zany do niej sznurek. Najszybsze ze-
spo³y z r¹k pani burmistrz i komandora rajdu
otrzyma³y pami¹tkowe puchary i drobne upomin-
ki. Po czêœci oficjalnej nast¹pi³o to, na co wszy-
scy czekali. Samochody ustawi³y siê w kilku rzê-
dach i ka¿dy móg³ obejrzeæ  interesuj¹ce go kla-
syczne pojazdy, zrobiæ sobie przy nich zdjêcie,
a nawet zajrzeæ pod maskê. A by³o co podziwiaæ.
Od przedwojennego Doga Brother, Willys’a z 1921
roku, Bantama, Packarda przez nasz¹ polsk¹ Sy-
renkê czy produkowan¹ przed laty w Oœwiêci-
miu Pragê, a¿ po piêkne Mercedesy, Ople, Fordy
Chevrolety a nawet zjawiskowe czerwone Ferra-
ri. Nie zabrak³o równie¿ wielu wspania³ych mo-
tocykli. Ka¿dy z uczestników rajdu niezwykle
chêtnie i z wielk¹ pasja opowiada³ o posiadanym
przez siebie modelu. A wœród nich znaleŸli siê
nie tylko Polacy, ale tak¿e goœcie z Czech, S³o-
wacji, a nawet Korei. Brzeszcze reprezentowa³

Marcin Spytkowski w swoim BMW. Dodat-
kow¹ atrakcj¹ by³ charakterystyczny ubiór kie-
rowców nawi¹zuj¹cy do lat, z jakich pochodzi
dana maszyna. Œwieci³o s³oñce co przyczyni³o
siê do wysokiej frekwencji mieszkañców gmi-
ny i okolic. Ka¿dy (a szczególnie dzieci) chcia³
zrobiæ sobie pami¹tkowe zdjêcie w zabytko-
wym samochodzie i pos³uchaæ interesuj¹cych
opowieœci zwi¹zanych z dan¹ mark¹ czy kon-
kretnym egzemplarzem. Wbrew pozorom rajd
to nie tylko samochody. Równie du¿ym zainte-
resowaniem cieszy³y siê  motocykle, o czym
mo¿e œwiadczyæ wypowiedŸ Mateusza - jedne-
go z mieszkañców Brzeszcz:
- Osobiœcie jestem bardziej fanem motocykli
i przede wszystkim dla nich przyszed³em na tê
imprezê. Najwiêksze wra¿enie wywar³y na
mnie maszyny z czasów II Wojny Œwiatowej.
Myœlê, ¿e pomys³ aby rajd zatrzymywa³ siê w Brzesz-
czach, to strza³ w dziesi¹tkê. Mo¿na nie tylko
zrobiæ sobie zdjêcie z zabytkowym motorem,
ale równie¿ poznaæ ciekawych ludzi, pasjona-
tów, a tak¿e na podstawie prezentowanych dzi-
siaj modeli przeœledziæ pocz¹tki i rozwój mo-
toryzacji, ówczesne rozwi¹zania konstrukcyj-
ne i panuj¹ce wówczas trendy - zaznacza dwu-
dziestolatek.

Powo³ana zarz¹dzeniem burmistrza Brzeszcz
komisja konkursowa rozstrzygnê³a 4 maja kon-
kursy na dyrektorów Szko³y Podstawowej w Ja-
wiszowicach i Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach.

Od nowego roku szkolnego 2011/2012 sta-
nowisko dyrektora Szko³y Podstawowej w Ja-
wiszowicach objê³a Bernarda B¹k, która przez
ostatnie 4 lata sprawowa³a w tej szkole funkcjê
wicedyrektora.
Wczeœniej, od wrzeœnia 1990 r., by³a nauczycielem
SP Jawiszowice, uczy³a pracy techniki, informaty-
ki i matematyki. Absolwentka Uniwersytetu Œl¹skie-
go, Wydzia³u Techniki, kierunek Wychowanie Tech-
niczne. Ukoñczy³a Podyplomowe Studia Informa-
tyki na Politechnice £ódzkiej, Studia Podyplomo-
we Matematyki w Wy¿szej Szkole Administracji
w Bielsku-Bia³ej oraz kurs kwalifikacyjny Orga-
nizacja i zarz¹dzanie oœwiat¹ w Ma³opolskim
Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W konkur-
sie wystartowa³a jako jedyna kandydatka.
Równie¿ jedyn¹ kandydatk¹ na dyrektora Gim-
nazjum nr 2 w Brzeszczach by³a Iwona Matusik,
która w zawodzie nauczycielskim pracuje od
1994 r. Jest absolwentk¹ Uniwersytetu Pedago-
gicznego w Krakowie jako mgr filologii rosyj-
skiej. Ukoñczy³a studia podyplomowe z historii
na Uniwersytecie Œl¹skim, studia podyplomo-
we z wiedzy o spo³eczeñstwie na Uniwersytecie
Jagielloñskim, kurs kwalifikacyjny: Organiza-
cja i zarz¹dzanie oœwiat¹ w Ma³opolskim Cen-
trum Doskonalenia Nauczycieli.
Iwona Matusik przez ostatnie 3 lata uczy³a jêzy-
ka francuskiego, historii i wiedzy o spo³eczeñ-
stwie w Gimnazjum nr 1 z Oddzia³ami Integra-
cyjnymi w Brzeszczach. Wczeœniej pracowa³a
w Szkole Podstawowej nr 2 w Woli (1994-1996),
w XI Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Warszawie

Publicznoœæ przez nieco ponad godzinê mog³a
podziwiaæ prawdziwe pere³ki œwiatowej i rodzi-
mej motoryzacji. W koñcu wszystkie pojazdy opu-
œci³y park, ale wspomnienia zafascynowanych
uczestników zostan¹ w ich pamiêci jeszcze na
d³ugie lata.

(1996-1999), w Gimnazjum nr 2 z Oddzia³ami
Integracyjnymi w Woli (1999-2008).
Bernarda B¹k powierzenie stanowiska dyrektora
placówki otrzyma³a na piœmie 22 czerwca z r¹k
burmistrza Brzeszcz, zaœ Iwona Matusik 21
czerwca.

Na zas³u¿on¹ emeryturê...

1wrzeœnia na zas³u¿on¹ emeryturê odesz³y: Bo-
¿ena Drobniak i Krystyna Ciepliñska.
Bo¿ena Drobniak placówce w Jawiszowicach
dyrektorowa³a przez ostatnie 4 lata, wczeœniej
przez 17 lat by³a jej wicedyrektorem. W zawo-
dzie nauczycielskim pracowa³a 33 lata, jako na-
uczycielka biologii, przyrody i chemii. W latach
1978-1981 w Szkole Podstawowej nr 8 w Oœwiê-
cimiu, 1981-1986 w Szkole Podstawowej w Ski-
dziniu, od 1986 w SP Jawiszowice.
Krystyna Ciepliñska pracowa³a w zawodzie na-
uczycielskim 37 lat jako nauczyciel geografii:
w Zespole Szkó³ Zawodowych w K³odzku (1974-
1978), w Szkole Podstawowej w MiedŸnej jako
dyrektor (1978-1982), w Szkole Podstawowej
nr 3 w Brzeszczach jako dyrektor (1982-1999),
w Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach jako dyrektor
(1999-2011).
W sk³ad komisji konkursowej z ramienia organu
prowadz¹cego Gminy Brzeszcze weszli: bur-
mistrz Brzeszcz Teresa Jankowska, zastêpca bur-
mistrza Arkadiusz W³oszek i sekretarz Gminy
Tomasz £ukowicz.
Ustawowo w sk³ad komisji konkursowej po-
wo³uje siê: trzech przedstawicieli organu pro-
wadz¹cego, dwóch przedstawicieli organu
sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny, po jed-
nym przedstawicielu rady pedagogicznej, rady
rodziców i zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹-
cych na terenie szko³y.

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

Nowi dyrektorzy szkó³

Czar zabytkowych maszyn

Triumph

Wiêcej informacji na stronie: http://www.hotel-
przystan.pl/rajdbielany/

Zdjêcia udostêpniono dziêki uprzejmoœci koman-
dora rajdu Marka Lekkiego.

Jakub KrzywolakJakub KrzywolakJakub KrzywolakJakub KrzywolakJakub Krzywolak

Zgromadzeni mogli zobaczyæ wspania³e zabytkowe
samochody

Organizatorzy dziêkuj¹ Oœrodkowi Kultury i pani
burmistrz Teresie Jankowskiej za wsparcie oraz
objêcie imprezy swoim patronatem.
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Dzia³aj¹ce przy KWK „Brzeszcze” zwi¹z-
ki zawodowe i sklep komputerowy „Krioni”
sprawi³y brzeszczañskim Amazonkom nietu-
zinkowy prezent. Laptop okaza³ siê strza³em
w przys³owiow¹ dziesi¹tkê.

- Jak bardzo jesteœmy zadowolone, tego w s³o-
wach nie da siê opisaæ - mówi Krystyna Dadak,
prezes brzeszczañskiego stowarzyszenia „Ama-
zonki”. - Dziêki temu sprzêtowi prowadzone
przez nas wyk³ady w szko³ach i zak³adach pracy
bêd¹ bardziej przyswajalne. Laptop bêdzie te¿
pomocny naszej organizacji w prowadzeniu ksi¹g
i sprawozdañ finansowych. Musimy tylko jesz-
cze zakupiæ odpowiedni program do obs³ugi ksiê-
gowej. Nie ukrywam, ¿e bardzo byœmy siê ucie-
szy³y, gdyby i w tym pomóg³ nam sponsor.
A skoro ju¿ mowa o sponsorach, koniecznie trze-
ba wymieniæ tych, którzy zrzucili siê na laptopa.
Byli nimi: ZZ Górników w Polsce, NSZZ „Soli-
darnoœæ, ZZ Pracowników Przeróbki Mechanicz-
nej Wêgla, ZZ „Kadra”, ZZ „Sierpieñ 80”, ZZ
Pracowników Do³owych, ZZ Ratowników. Nad
tym wszystkim czuwa³ Dariusz Adamski. Na lap-
topie widniej¹ loga fundatorów.

Brzeszczañskie „Amazonki” dzia³aj¹ nie tylko dla
œrodowiska lokalnego. W powiecie oœwiêcimskim
s¹ jedynym takim stowarzyszeniem. Ich praca jest
nieoceniona. W³aœnie zosta³y laureatkami konkur-
su „Kalejdoskop Inicjatyw na najlepsz¹ inicjaty-
wê realizowan¹ przez organizacje pozarz¹dowe
i inne podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ po¿ytku
publicznego”. 2 wrzeœnia na Powiatowym Pikni-
ku odebra³y z r¹k starosty oœwiêcimskiego Józe-
fa Krawczyka nagrodê za inicjatywê „Rak to nie
wyrok - profilaktyka raka piersi wœród m³odzie-
¿y i mieszkañców powiatu oœwiêcimskiego”.
Dzia³ania na rzecz œrodowiska rekompensuje im
coroczna wycieczka, któr¹ organizuj¹ z pomoc¹
sponsorów. Choæ przez chwilê mog¹ wtedy
oderwaæ siê od codziennoœci, badañ lekar-
skich, bie¿¹cych problemów, doznawaæ wra-
¿eñ poznawczych oraz wzajemnego wyra¿a-
nia emocji i radoœci. Tego lata odwiedzi³y
przepiêkn¹ Ziemiê Sandomiersk¹. Trzydnio-
we woja¿e rozpoczê³y od Sandomierza. W na-
stêpne dni zwiedza³y m.in. Pu³awy, Kazimierz
Dolny, Janów Lubelski i Na³êczów. Jako ¿e pa-
miêæ ludzka jest ulotna, Krysia (19 lat po opera-
cji) i Zosia (15 lat po operacji) z detalami opisa-
³y to, co im i ich kole¿ankom - kobietom po ma-
stektomii - dane by³o zobaczyæ i prze¿yæ. Warto
choæ niewielk¹ czêœæ z tego przytoczyæ:

„Wyruszy³yœmy klimatyzowanym busem,
w dobrych nastrojach. Wycieczka dawno
planowana, wymarzona, zaczê³a siê. W dro-
dze œpiewa³yœmy biesiadne piosenki, opo-
wiada³yœmy œmieszne historie i szybko do-
tar³yœmy do Sandomierza. Przewodniczka
pokaza³a nam Stare Miasto na 7 wzgórzach.
Zwiedza³yœmy Bramê Opatowsk¹ z Uchem
Igielnym, Rynek z Ratuszem, kamieniczki
mieszczañskie, Pa³ac Biskupi, Koœció³ œw.
Jakuba, Zamek, dawn¹ Synagogê. Zafascy-
nowa³y nas piwnice pod kamieniczkami
siêgaj¹ce nieraz 12 piêter w g³¹b. Przesz³yœmy
podziemn¹ tras¹ turystyczn¹ pod Rynkiem - pra-
wie pó³ kilometra. Zobaczy³yœmy miejsca zwi¹-
zane z powstawaniem filmu „Ojciec Mateusz”,
m.in. budkê z lodami. Nocleg by³ w Wiatrako-
wie - uroczysku nad w¹wozami, gdzie star¹ sto-
do³ê i m³ynarzówkê w³aœciciele przystosowali na
bazê wypoczynkow¹, ³¹cz¹c starocie z nowocze-
snoœci¹. Same przygotowa³yœmy kolacjê i œnia-
danie, integruj¹c siê przy posi³kach”.

Kolejny wyœcig najm¹drzejszych i najlepszych
do w³adzy. Wszechwiedz¹cy, aby przez kolejne
cztery lata zasiadaæ za nasze pieni¹dze na Wiej-
skiej, obiecuj¹ wszystko. Podnosz¹ renty i emery-
tury; czy to mo¿liwe, zapytajmy prezesa ZUS.
Podnosz¹ p³ace - komu? - zapytajmy pracodaw-
ców co oni na to. Dop³acaj¹ do lokalnego trans-
portu kolejowego, co podobno sfinansuje Unia, jed-
nak zapytajmy autora pomys³u, czy uda³o siê zdo-
byæ na to œrodki. Bêdziemy godnie leczeni - pyta-
my za co? Ustawa restrukturyzacyjna zablokowa-
na, a kolejne NFOZ-y musz¹ mieæ apartamenty
i nagrody …obyœmy zdrowi byli. Paliwo bêdzie
tanie, bo znios¹ akcyzê, a dziurê bud¿etow¹ za-
tkaj¹ chyba obligacjami bez pokrycia. Oœwiatê pod-
nios¹ z kolan, a na co spadnie po decyzjach mêdr-
ców - zobaczymy. Obni¿¹ podatki - pytanie, za co
utrzymaj¹ siebie i bud¿etówkê. Ju¿ kiedyœ s³ysze-
liœmy, ¿e rz¹d siê sam wy¿ywi. Tysi¹ce kuriozal-
nych pomys³ów bez finansowego pokrycia, a za-

miast gospodarskiej debaty, same przes³uchania,
pomówienia, k³amstwa. W programach zmiany
przymiotników i futurologia. A my s³uchamy co
maj¹ do powiedzenia autorytety i pseudoautoryte-
ty, którym funkcja daje prawo do wyg³aszania opi-
nii na ka¿dy temat „zapominaj¹c” o tym, ¿e s¹
echem swojego lidera. Tylko po co nam te „echa”
w sejmie. Obecny uk³ad polityczny ju¿ nie likwi-
duje senatu, nie ogranicza liczby pos³ów. Jak d³u-
go bêdzie istnieæ temat, nie przejdzie. Zanim pój-
dziemy do lokali wyborczych rozliczmy „naszych”
pos³ów zadaj¹c pytanie niekoniecznie im, ale so-
bie - co zrobili dla naszej ma³ej ojczyzny? Co zrobi-
li dla nas, cz³onków spo³ecznoœci pañstwowej, o któ-
rej pamiêtaj¹ przez trzy miesi¹ce w ci¹gu cztero-
letniej kadencji, uwa¿aj¹c nas nie za nieœwiado-
mych wyborców, ale naiwnych jurorów, którzy wy-
bior¹ ich, poniewa¿ najlepiej siê do nas „mizdrz¹”.
Pos³uchajmy jak zmieniaj¹ opinie i fakty pod po-
trzeby odbiorców i wyeliminujmy mistrzów pu-
stos³owia. Pamiêtajmy o programach, które nam pre-
zentowali i prezentuj¹. G³osuj¹c wyeliminujmy dzia-
dostwo, zak³amanie i prymitywn¹ g³upotê, zw³asz-
cza tych, którzy pozwalaj¹ sobie na obra¿anie sze-
rokich grup spo³ecznych. WeŸmy udzia³ w wybo-
rach, g³osuj¹c dla Polski, a nie na „mniejsze z³o”.

To ju¿ kolejna samochodowa wyprawa 4x4 organizowana
przez Speleoklub Brzeszcze ADVENTURE TEAM. Po poko-
naniu w ostatnich latach jaskiñ i pustyñ w Algerii, Tunezji
i Maroku, tym razem celem wyprawy jest dotarcie do zapo-
mnianych polskich wiosek po³o¿onych na granicy gruziñsko-
azerbejd¿añskiej, spotkanie z miejscow¹ poloni¹ i przekazanie
pomocy dydaktycznych i naukowych dla dzieci i m³odzie¿y,
jak równie¿ ogólne poznanie dostêpnych rejonów w Gruzji.
Wyprawa rusza 24 wrzeœnia i potrwa 3 tygodnie.

Gruzja 2011

Robert PestRobert PestRobert PestRobert PestRobert Pest

Czas obiecanek
Lepszy jest rzetelny minimalizm
ni¿ pokrêtny maksymalizm

Józef  Tischner

Józef StolarczykJózef StolarczykJózef StolarczykJózef StolarczykJózef Stolarczyk

Laptop dla Amazonek

Krystyna Dadak i Wanda Rusinek ze sponsorami-
zwi¹zkowcami kop. „Brzeszcze” stanê³y do pami¹tkowej
fotografii

Od wrzeœnia „Amazonki” zaczynaj¹ æwiczyæ, by utrzymaæ formê. Zapraszaj¹ na zajêcia rów-
nie¿ niezrzeszone Amazonki. Spotykaæ siê bêd¹ w ka¿d¹ œrodê o godz. 16.00 w u¿yczonej
przez Dyrekcjê Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach sali gimnastycznej. Æwiczenia prowadziæ bê-
dzie dyplomowana rehabilitantka.

Amazonki serdecznie dziêkuj¹ tym, którzy pomo-
gli urzeczywistniæ ich marzenia. Powiatowemu
Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Oœwiêci-
miu za op³acenie transportu w ramach programu
„Rodzina w kryzysie”, Urzêdowi Gminy Brzesz-
cze za dotacjê, sponsorom bran¿y spo¿ywczej za
produkty œniadaniowo-kolacyjne: Ryszardowi
Wyrobkowi z PPHU „Wyrobek” w Brzeszczach
oraz w³aœcicielce Spó³ki Jawnej „El-ka” Kolasa
w £azach ko³o Grojca.

Amazonki tego lata zwiedzi³y przepiêkn¹ Ziemiê Sandomiersk¹

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak
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13 sierpnia by³ wyj¹tkowym
dniem dla stra¿aków Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Brzeszczach-
Borze. Odbywa³y siê uroczystoœci
z okazji 55. rocznicy powo³ania jed-
nostki. Obchody by³y te¿ okazj¹ do
wrêczenia odznaczeñ zas³u¿onym
dla po¿arnictwa.

Delegacje Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych z powiatu oœwiêcim-
skiego, pszczyñskiego i bielskiego
oraz jednostek gminy Brzesz-
cze wraz z pocztami sztanda-
rowymi, goœcie, mieszkañcy
Boru, przyjaciele i sympaty-
cy po¿arnictwa, przy dŸwiê-
kach dêtej orkiestry stra¿ac-
kiej pod batut¹ kapelmistrza
Józefa Obstarczyka udali siê
do borowskiej kaplicy na
uroczyst¹ mszê œw., któr¹
odprawi³ proboszcz Kazi-
mierz Kulpa.
Uroczystoœæ zaszczycili obec-
noœci¹ przedstawiciele w³adz
pañstwowych, samorz¹dowych i po-
¿arniczych. Przybyli pos³owie na
Sejm RP Beata Szyd³o i Stanis³aw
Rydzoñ, prezes Zarz¹du Oddzia³u
Powiatowego ZOSP RP w Oœwiêci-
miu Edmund Kalfas, prezes Zarz¹-
du Oddzia³u Gminnego ZOSP RP
w Brzeszczach W³adys³aw Drabek,
radny Sejmiku Ma³opolskiego Zdzi-
s³aw Filip, ksi¹dz dziekan dekanatu
Brzeszcze Kazimierz Kulpa, wice-
wojewoda Województwa Ma³opol-
skiego Adam Harê¿lak, wicestaro-
sta Powiatu Oœwiêcimskiego An-
drzej Starzec, przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Brzeszcz Jacek Wawro,
burmistrz Brzeszcz Teresa Jankow-
ska, przewodnicz¹cy Samorz¹du
Osiedlowego nr 5 Marek Gancarczyk,
dyrektor Oœrodka Kultury w Brzesz-
czach Ma³gorzata Wójcik.
Dalsze uroczystoœci odby³y siê na
placu przed remiz¹ stra¿ack¹. Rys hi-
storyczny OSP Bór przedstawi³ na-
czelnik jednostki dh Marek Merta.
- Na wniosek Gminnej Rady Naro-
dowej w Brzeszczach i Komendan-
ta Rejonowego Aleksandra Kopija-
sza 24 kwietnia 1955 r. powo³any
zosta³ II pluton OSP Brzeszcze-Bór
w 18-osobowym sk³adzie. Dowódc¹
plutonu zosta³ Julian Saduœ, zastêpc¹
Julian Naras, sekretarzem Wies³aw
¯muda, skarbnikiem W³adys³aw
Kapica. W sk³ad komisji rewizyjnej
weszli Kazimierz Kubica, Wies³aw
Piwczyk i Henryk Sza³aœny - przy-
bli¿a³ pocz¹tki dzia³alnoœci miejsco-
wej OSP dh Marek. - Na pocz¹tek
jednostkê wyposa¿ono w sikawkê
rêczn¹ z odpowiedni¹ iloœci¹ wê¿y.
Za œrodek lokomocji do akcji ratun-

kowych s³u¿y³y konie Jana Wawry
i Alfonsa Œwiadka.
Pierwszy sprzêt motorowy - moto-
pompê typu „Leopolia” z dwoma
odcinkami wê¿y ssawnych otrzyma-
li druhowie w 1958 r. W rok póŸniej
jednostka macierzysta Brzeszcze
przekaza³a borowianom wózek bo-
jowy wyposa¿ony w pompê z ca³ym
osprzêtem.
W 1965 r. decyzj¹ zarz¹du stra¿acy
z w³asnych œrodków zakupili sztan-

dar. Jednostce prezesowa³ wtedy
Sylwester Marusza, naczelnikiem
by³ Mieczys³aw Wawro. W tym
okresie na wniosek komendanta po-
wiatowego stra¿acy wzbogacili siê
o motopompê H-200, a starego
„Stayera” wymieniono na „¯uka”.
13 marca 1984 r. borowscy ochot-
nicy pozbawieni zostali gotowoœci
bojowej. Ze starej jeszcze wtedy re-
mizy skradziono im „¯uka” z ca³ym
osprzêtem. Milicja Obywatelska
œledztwo umorzy³a, a jednostka
przez 2 lata dzia³a³a bez wozu bo-
jowego bior¹c udzia³ w akcjach po-
¿arowych i zawodach sportowych.
Ale kiedy w 1986 r. w Borze odda-
no do u¿ytku Dom Stra¿aka, w ga-
ra¿u stan¹³ „Star-28” z moto-
pomp¹ przekazany z PSP w Psz-
czynie. W 1989 r. wys³u¿onego
„Stara” wymieniono na nowszego
trochê „¯uka”. Dopiero po 49-latch
(2005 r.) doczekali siê borowianie
nowoczesnego „Forda Transita”
z pe³nym wyposa¿eniem.
Dziœ jednostka OSP Bór liczy 42
druhów, w tym m³odzie¿ow¹ ¿eñsk¹
dru¿ynê po¿arnicz¹, a kieruje ni¹
zarz¹d w sk³adzie: prezes Tadeusz
Moroñczyk, naczelnik Marek Mer-
ta, zastêpca naczelnika Piotr Dziu-
bek, skarbnik Przemys³aw Waw-
rzyñski, sekretarz Klaudia Saduœ,
cz³onek zarz¹du Krzysztof Lisak.
Komisjê rewizyjn¹ tworz¹ Maciej
Marusza i Tomasz Baran.
Obchody sta³y siê okazj¹ do podziê-
kowania za aktywnoœæ i spo³eczne za-
anga¿owanie druhom stra¿akom i ich
rodzinom (które na co dzieñ z OSP
wspó³pracuj¹, wspieraj¹c j¹ material-

nie i organizacyjnie), dzia³aczom,
urzêdnikom samorz¹dowym, dyrekto-
rom instytucji, prezesom firm.
Uchwa³¹ Zarz¹du Oddzia³u Woje-
wódzkiego Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych Rzeczpospolitej
Polskiej w Ma³opolsce  zostali od-
znaczeni: Z³otym Medalem za Za-
s³ugi dla Po¿arnictwa: dh Krzysz-
tof Lisak, dh Marek Wawro; Srebr-
nym Medalem za Zas³ugi dla Po-
¿arnictwa: dh Piotr Dziubek, dh An-
drzej Sza³aœny; Br¹zowym Meda-
lem za Zas³ugi dla Po¿arnictwa: dh

Stanis³aw Chrostek, dh Miros³aw
Grabowski, dh Tadeusz Moroñczyk.
Uchwa³¹ Prezydium Zarz¹du Od-
dzia³u Powiatowego Zwi¹zku OSP
RP w Oœwiêcimiu Odznak¹ „Stra-
¿ak Wzorowy” wyró¿niono dh Mi-
cha³a Kulczyckiego.
Z okazji obchodów 55-lecia OSP
Bór wydany zosta³ okolicznoœciowy

folder. Jego twórcami s¹ Stanis³aw Ro-
chowiak, Tadeusz Moroñczyk i Szy-
mon Rochowiak.
W podziêkowaniu za zaanga¿owanie,
bezinteresown¹ pomoc i wspieranie
dzia³alnoœci Zarz¹d OSP w Brzesz-
czach-Borze postanowi³ wyró¿niæ
miejscowe Ko³o Gospodyñ Wiej-
skich w osobie przewodnicz¹cej
Zofii Przyby³owskiej, Ko³o Emery-
tów i Rencistów w osobie przewod-
nicz¹cej Wandy Rochowiak, Samo-
rz¹d Osiedlowy w osobie prze-
wodnicz¹cego Marka Gancarczy-

ka oraz Iwonê Stykowsk¹,
Ma³gorzatê Wójcik, Danu-
tê Bu³ka, Józefa Gierczy-
ka, Krzysztofa Gierczyka,
Marka Gierczyka, Krzysz-
tofa Lewandowskiego, Ja-
ros³awa  Mrowczyka, Ma-
riusza Pawlusiaka, Stani-
s³awa Prochota, Stanis³a-
wa Rochowiaka, Szymona
Rochowiaka, Piotra Sta-
wowego, Jacka Wawro,
Piotra Zaj¹ca, Stanis³awa
Zaj¹ca.

Po wrêczeniu odznaczeñ i wyró¿nieñ
do œlubowania przyst¹pi³a M³odzie-
¿owa  Dru¿yna Po¿arnicza OSP Bór.
Potem ze specjalnym programem
rocznicowym dla stra¿ackiej braci
wyst¹pi³y „Borowianki” i m³odzi
mieszkañcy Boru. No i tradycyjnie
zaproszono wszystkich na festyn.

Jubileusz by³ okazj¹ do wrêczenia odznaczeñ zas³u¿onym dla po¿arnictwa

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

Œwiêtowali 55-lecie
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19 sierpnia Sejm uchwali³ nowelizacjê usta-
wy o ochronie zwierz¹t. Za ustaw¹ opowiedzia-
³o siê 382 pos³ów, 7 by³o przeciw, 14 wstrzy-
ma³o siê od g³osu.

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierz¹t
i utrzymaniu porz¹dku w gminach przygotowa-
no w ramach prac Parlamentarnego Zespo³u Przy-
jació³ Zwierz¹t; uczestniczy³y w nich organiza-
cje zajmuj¹ce siê ochron¹ ich praw. Ustawa prze-
widuje zwiêkszenie kar za znêcanie siê nad zwie-
rzêtami do dwóch lat ograniczenia lub pozbawie-
nia wolnoœci, a za znêcanie siê ze szczególnym
okrucieñstwem do trzech lat. Osoba, która bêdzie
znêca³a siê nad zwierzêciem, bêdzie mog³a stra-
ciæ prawo do jego posiadania na okres od roku
do 10 lat. S¹d bêdzie móg³ tak¿e orzec nawi¹z-
kê w wysokoœci od 500 z³ do 100 tys. z³ na cel
zwi¹zany z ochron¹ zwierz¹t, wskazany przez s¹d
(dot¹d od 25 z³ do 2,5 tys. z³).W myœl ustawy
ka¿dy kto napotka w lesie lub poza terenem za-
budowanym porzuconego psa lub kota - w szcze-
gólnoœci na uwiêzi - musi powiadomiæ o tym
schronisko dla zwierz¹t, stra¿ gminn¹ lub poli-
cjê. Oznacza to m.in., ¿e myœliwi nie bêd¹ mogli
odstrzeliwaæ b³¹kaj¹cych siê zwierz¹t domowych.
Ustawa zakazuje tak¿e trzymania zwierz¹t na
uwiêzi d³u¿ej ni¿ 12 godzin albo w sposób po-
woduj¹cy cierpienie, a tak¿e na uwiêzi krótszej
ni¿ trzy metry. Z³amanie tego zakazu bêdzie wy-
kroczeniem. W ustawie zakazano tak¿e tzw. ko-
piowania, czyli przycinania psom ogonów i uszu
dla celów estetycznych. Gminy bêd¹ opracowy-
wa³y co roku program opieki nad zwierzêtami
bezdomnymi, obejmuj¹cy m.in. zapewnienie im
miejsca w schronisku, sezonowe dokarmianie, po-
szukiwanie dla nich w³aœcicieli, a tak¿e steryli-
zacjê lub kastracjê. Zakazuje siê równie¿ sprze-
da¿y zwierz¹t domowych na targowiskach. (PAP)

- Zgodnie z ustaw¹ o ochronie zwierz¹t, zapew-
nianie opieki bezdomnym zwierzêtom oraz ich
wy³apywanie nale¿y do zadañ w³asnych gminy.
Gmina Brzeszcze w tym roku pierwszy raz pod-
pisa³a porozumienie z miastem Bielsko-Bia³a w za-
kresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzê-
tom z terenu naszej gminy (umieszczanie w schro-
nisku w Bielsku-Bia³ej przy ul. Reksia). Do tej
pory przez kilka lat mieliœmy zawart¹ umowê z To-
warzystwem Opieki Nad Zwierzêtami na
umieszczanie bezdomnych zwierz¹t w schroni-
sku w Mys³owicach. Wszelkie interwencje zwi¹-
zane z bezdomnymi zwierzêtami przyjmowane s¹
w Stra¿y Miejskiej, jednak ze wzglêdu na wyso-
kie koszty zwi¹zane z wy³apywaniem, transpor-
tem i opiek¹, interwencje podejmowane s¹ w sy-
tuacjach zagro¿enia oraz w przypadkach porzu-
cenia zwierzêcia - wyjaœnia Boles³aw BliŸniak,
Naczelnik Wydzia³u Gospodarki Komunalnej
w brzeszczañskim urzêdzie gminy.

W Oœwiêcimiu na Kamieñcu znajduje siê schro-
nisko dla bezdomnych psów i kotów. Mieszkañ-

cy gminy Brzeszcze mog¹ st¹d zabraæ do domu
zwierzê, by zupe³nie odmieniæ, a czasem  nawet
i uratowaæ kocie lub psie istnienie. Opiekê nad
schroniskiem urz¹d miasta Oœwiêcim powierzy³
Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Zwie-
rz¹t Animals. Kierownikiem placówki jest Kata-
rzyna Kuczyñska, prezes Oddzia³u Oœwiêcim.

- G³ówna siedziba naszej organizacji znajduje siê
w Gdyni, a my jesteœmy jednym z pododdzia-
³ów. OTOZ Animals powsta³ w 2001 roku i utrzy-
muje kontakty miêdzynarodowe, m.in. z World
Society for Protection of Animals, której jest
cz³onkiem. OTOZ wspó³pra-
cuje tak¿e z RSPCA i Compas-
sion In World Farming. Od-
dzia³ Oœwiêcim za³o¿ony zo-
sta³ w roku 2007 i od tego cza-
su dosyæ szybko siê rozwija.
Jako organizacja po¿ytku pu-
blicznego schronisko przejê³y-
œmy 1 kwietnia ubieg³ego roku.
Zastaliœmy stare budynki istnie-
j¹ce od 15 lat gdzie w tym cza-
sie oprócz kociarni i psiarni
praktycznie nie wykonywano
¿adnych remontów. Urz¹d Miasta dotuje schro-
nisko, ale ta kwota jest niewystarczaj¹ca nawet
na bie¿¹ce utrzymanie schroniska, a co dopiero
na poprawê warunków. Potrzeb jest bardzo wie-
le, np.w kociarni przecieka dach, teraz ju¿ prak-
tycznie przy ka¿dym deszczu. Jego naprawa jest
wiêc niezbêdna. Zesz³oroczna powódŸ te¿ dotknê-
³a schronisko - nie doœæ, ¿e kojce by³y skorodo-
wane ze staroœci, to woda dokona³a kolejnych
zniszczeñ i zmuszeni byliœmy je wyburzyæ sta-
wiaj¹c zupe³nie nowe. Remontu wymaga³y rów-
nie¿ wszystkie podtopione pomieszczenia gospo-
darcze. Wszystko pokry³ OTOZ Animals dziêki
darowiznom i zbiórce z 1%, za co jesteœmy bar-
dzo wdziêczni naszym Darczyñcom. W tym roku
z podobnych Ÿróde³ uda³o siê postawiæ 4 dodat-
kowe kojce, ale jest jeszcze du¿o do zrobienia.
Pragniemy wybudowaæ wybieg dla piesków i coœ
w rodzaju woliery dla kotów, tak by i one poczu-
³y trawê pod ³apkami.
Obecnie przebywa tu u nas (dziêki dobudowie
kojców) 27 psów i 25 kotów z tym, ¿e mamy sporo
zwierzaków ulokowanych w domach tymczaso-
wych. Szczególnie szczeniaki lub kociêta ze
wzglêdu na s³ab¹ odpornoœæ mog¹ byæ nara¿one
na wirusy. Gdy tylko zwierzaki zakoñcz¹ kwa-
rantannê, mo¿na je próbowaæ ulokowaæ w DT
(domie tymczasowym). Najczêœciej jednak do ta-
kich miejsc trafiaj¹ psy i koty, dla których w schro-
nisku zabrak³o miejsca. Wtedy s¹ pod opiek¹ or-
ganizacji, nie schroniska - wyjaœnia Katarzyna
Kuczyñska.

- Dzieñ zaczyna siê od sprz¹tania psiarni i ko-
ciarni, mycia misek. Lato jest najgorszym okre-
sem, bo wtedy ludzie najczêœciej porzucaj¹ lub
podrzucaj¹ nam psy i koty. Mnóstwo zwierz¹t

wyrzucanych jest z samochodów, przywi¹zywa-
nych gdzieœ przed sklepem, do drzewa… mieli-
œmy nawet koty zostawiane w lesie w zawi¹za-
nym worku - dodaje Krystyna Biernat, wicepre-
zes i skarbnik OTOZ Animals.

Czym konkretnie zajmuje siê organizacja?

- Jednym z naszych zadañ jako oddzia³u OTOZ
Animals jest opieka nad zwierzêtami, dlatego cie-
szy nas mo¿liwoœæ prowadzenia schroniska. Na-
sza dzia³alnoœæ statutowa zak³ada równie¿ pro-
wadzenie inspektoratu do spraw ochrony zwie-
rz¹t. Bardzo czêsto wystêpujemy do s¹du w ró¿-
nych sprawach dot. znêcania siê nad zwierzêta-
mi. Brak ogniwa obrotowego przy obro¿y gdzie
pies mo¿e owin¹æ siê ³añcuchem i udusiæ, brak
dostêpu do wody, brak zacienienia kojca, prze-
trzymywanie zwierzêcia w nieleczonej chorobie
powoduj¹cej cierpienie - wszystko to jest ³ama-

niem prawa z art. 6 i form¹ znêca-
nia siê nad zwierzêtami. Pod ¿ad-
nym pozorem nie wolno te¿ zosta-
wiaæ psa lub kota w zamkniêtym
samochodzie. Nasi inspektorzy,
szkoleni równie¿ przez RSPCA,
przeprowadzaj¹ setki interwencji.
Wiele spraw zakoñczy³o siê diame-
traln¹ popraw¹ warunków byto-
wych zwierz¹t, ale równie¿ czêsto
musieliœmy skierowaæ sprawê do
s¹du, gdzie nierzadko uzyskiwali-
œmy wyroki skazuj¹ce. Najwy¿szy

z nich, adekwatny do przewinienia zaniedbania
psa, to 8 miesiêcy wiêzienia w zawieszeniu na 3
lata, dozór kuratora i 300 z³ na schronisko. Sê-
dzina zaznaczy³a jednak, ¿e gdyby nie fakt, i¿
oskar¿ona ma dziecko wymagaj¹ce opieki, kara
nie by³aby w zawieszeniu i winna trafi³aby do wiê-
zienia. Poniewa¿ w³aœcicielka zrzek³a siê psa, wy-
rok by³ ³agodniejszy. Nie do koñca jest wiêc
prawd¹, ¿e prokuratura umarza takie sprawy, za
to gro¿¹ realne kary i konsekwencje. Mo¿e do-
dam jeszcze, ¿e sama interwencja nie dzia³a na
zasadzie, ¿e nasi inspektorzy wje¿d¿aj¹ do jakiejœ
miejscowoœci i siej¹ postrach od razu nak³adaj¹c
mandaty i powiadamiaj¹c prokuraturê. Nie. Przy-
je¿d¿amy spokojnie na miejsce zg³oszenia i sta-
ramy siê rozmawiaæ, t³umaczyæ, czêsto nawet
pomóc. Najpierw chcemy uzyskaæ jak najwiêcej
informacji od w³aœciciela i sprawdzamy, w jakich
warunkach utrzymywane jest zwierzê. Zawsze
stawiamy dobro zwierzêcia na pierwszym miej-
scu i staramy siê oszczêdziæ mu stresu odbieraj¹c
go w³aœcicielowi - to jest ostatecznoœæ. Schroni-
sko, po nag³ym oderwaniu od osoby do której
zwierzê jest przywi¹zane (pomimo ¿e doznaje od
niej krzywdy) to trauma i prze¿ycie. Z regu³y uma-
wiamy siê z w³aœcicielem, by poprawi³ warunki
na co ma okreœlony termin, w zale¿noœci od tego
jak pilna jest potrzeba. Za jakiœ czas sprawdzamy
czy wywi¹za³ siê z zadania. Staramy siê zawsze
dojœæ do porozumienia. Czêsto ludzie wiedz¹, ¿e
zaniedbali zwierzê, przyznaj¹ siê do tego i fak-
tycznie nastêpuje poprawa. W innych przypad-
kach wkraczamy na drogê s¹dow¹. Nazwisko
zostaje na liœcie i za jakieœ pó³ roku/ rok sk³ada-
my kolejn¹ wizytê, nie zostawiamy tego bez kon-
troli. Zdarza siê te¿ tak, ¿e zg³oszenie to zwyk³a
z³oœliwoœæ s¹siedzka, wiêc jeœli ktoœ dba o zwie-

Koci ¿ywot - pieskie ¿ycie

Albert Schweitzer

Etyka szacunku dla ¿ycia nakazuje nam wszystkim poszukiwaæ
sposobnoœci, by za tyle z³a wyrz¹dzonego zwierzêtom przez ludzi
pospieszyæ im z jak¹kolwiek pomoc¹.

Lili ok. 3 lat, komplet szczepieñ,
sterylizowana
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rzêta, nie ma podstaw do niepokoju. Niekiedy
zg³aszaj¹cy problem irytuj¹ siê, ¿e nie reagujemy
natychmiast, ale trzeba pamiêtaæ, ¿e ka¿dy z na-
szych inspektorów ma swoj¹ pracê zawodow¹,
a te dzia³ania wykonuje charytatywnie z ramie-
nia organizacji. Jeœli jednak istnieje podejrzenie
zagro¿enia ¿ycia, zjawiamy siê bez zw³oki. Sta-
ramy siê zawsze reagowaæ ale bywa, ¿e zg³oszeñ
jest tak wiele i niektóre zbyt daleko, wiêc nie za-
wsze mo¿emy podj¹æ dzia³ania. Jako inspekto-
rzy obs³ugujemy najbli¿szy teren, choæ zdarza siê,
¿e interweniujemy dalej, np. w Wadowicach (ale
sporadycznie i tylko wtedy gdy instytucje pañ-
stwowe do tego powo³ane bagatelizuj¹ problem).
Pamiêtajmy, ¿e takie zg³oszenia mo¿na równie¿
kierowaæ do inspekcji weterynaryjnej oraz na po-
licjê, gdy¿ sprawa podlega ³amaniu prawa. Jest
ustawa o ochronie zwierz¹t, ³amany jest art. 6 -
na to s¹ przepisy karne rozpoczynaj¹ce siê od art.
35, co egzekwuje przecie¿ policja (np. za brak
podstawowych szczepieñ grozi mandat do 500 z³).
W skrajnej sytuacji policja mo¿e odebraæ zwie-
rzê w³aœcicielowi, wtedy trafia ono do schroni-
ska, gmina czy  miasto za³atwia mu miejsce tym-
czasowe do czasu rozstrzygniêcia sprawy o znê-
canie siê - opowiada Katarzyna Kuczyñska.

Ewa pracuje w schronisku jako wolontariuszka
od marca. Przychodzi tu, kiedy tylko czas jej na
to pozwoli, wyprowadza czworonogi na spacery
i sprz¹ta w kociarni. Pokazuje mi psa, który zo-
sta³ wrzucony do rzeki z przywi¹zanym do szyi
ciê¿arkiem i cudem unikn¹³ œmierci. Warto za-
znaczyæ, ¿e dziêki szybkiej interwencji Policji
sprawca zosta³ odnaleziony. Chcê zrobiæ zdjêcie
Laremu w chwili gdy mia³ wyjœæ na spacer. Mo¿e
ktoœ je zobaczy i bêdzie chcia³ go zabraæ, ale pies
jest tak wystraszony, ¿e chowa siê miêdzy budê
i œcianê. W³aœnie wolontariusze - Natalia Sporysz,
Kasia Szafrañska, Ania Walichrad, Monika Sza-
frañska i Ewa Chodecka - wracaj¹ ze spacerów
z innymi podopiecznymi schroniska - Taysonem,
Glori¹, Lork¹, Nikit¹ i Gutk¹, nastêpne psy ju¿
merdaj¹ ogonami na widok swoich opiekunów ze
smyczami w rêkach. W tym samym czasie pani
Katarzyna podaje chorym zwierzakom lekarstwa.
Na pierwszy rzut oka widaæ, ¿e w jej przypadku
praca ze zwierzêtami to nie przypadek - przema-
wia ³agodnie do wystraszonego czarnego kocia-
ka i czeka cierpliwie, a¿ miaucz¹ca Jagódka przej-
dzie po siatce do k¹ta, gdzie czuje siê bezpiecz-
niej. Kiedy w koñcu udaje siê podaæ lek, kotka
wraca do pude³ka pomrukuj¹c groŸnie, a boks
zostaje zamkniêty.

- Nie zawsze jesteœmy w stanie reagowaæ, gdy
stra¿ miejska dzwoni, ¿e biega jakiœ pies i ob-
szczekuje przechodniów. Nie mamy miejsca - nie
da siê. To jakby w gara¿u na 2 samochody chcieæ
upchn¹æ 5. Oprócz tego ludzie przerzucaj¹ nam
zwierzêta przez ogrodzenie, chocia¿ obiekt jest
monitorowany. Zorientowani wiedz¹, ¿e nie je-
steœmy w stanie przyj¹æ ju¿ zwierz¹t, wiêc tak to
wygl¹da. Czasem dochodzimy do tego kto jest
w³aœcicielem i poci¹gamy go do odpowiedzial-
noœci, wiêc lepiej przyjœæ, powiedzieæ jaki jest
problem i bêdziemy szukaæ domu, albo gdy zwol-
ni siê miejsce, przyjmiemy nowego psiaka czy
kotka. Tak jest po prostu uczciwie. Kiedyœ ktoœ
przywi¹za³ psa, zrobi³ jakby wyprawkê, kupi³

nowy ³añcuch, now¹ obro¿ê i ...nowy kaganiec -
ale zabiegowy…pies ze stresu i ¿alu nie móg³
w nim nawet oddychaæ. Albo pêk³o mu serce albo
siê udusi³, bo rano zastaliœmy go ju¿ nie¿yj¹cego
i wyci¹gniêtego na d³ugoœæ ³añcucha w kierunku
drogi... To by³o straszne. Schroniska w ca³ej Pol-
sce borykaj¹ siê z tym samym problemem - brak
miejsc, przepe³nienie. Z tego wzglêdu bardzo
chcielibyœmy wp³yn¹æ na w³adze miasta, by wy-
budowano wiêksze schronisko. Zwierzêta by³y-
by bezpieczniejsze i sami ludzie te¿ - wiadomo,
¿e niektórzy nie do koñca toleruj¹ zwierzêta, le-
piej wiêc dla wszystkich, by psy i koty nie b³¹ka-
³y siê po drogach i osiedlach. Du¿ym problemem
bywaj¹ równie¿ zwierzêta dzikie, które z uwagi
na ci¹g³e zabieranie im terenów zielonych, coraz
czêœciej podchodz¹ do siedzib ludzkich. Warto tu
nadmieniæ, ¿e bezpoœredni kontakt z cz³owiekiem
mo¿e np. w przypadku sarny spowodowaæ wy-
tworzenie siê kwasu mlekowego na skutek stre-
su, a w konsekwencji doprowadziæ do œmierci
zwierzêcia. W ¿adnym razie nie nale¿y ich ³apaæ,
najlepiej otworzyæ bramkê i poczekaæ, a¿ same
wybiegn¹. Czasami, gdy takie zwierzê jest ranne,
podejmujemy walkê o jego ¿ycie i zawozimy do
Leœnego Pogotowia w Miko³owie. Sarna po wy-
padku drogowym ju¿ jest w wysokim stresie, wiêc
jeœli jeszcze ¿yje, staramy siê j¹ uratowaæ i tam
dowieŸæ. Niestety bywa, ¿e nie zd¹¿amy na czas,
ale gdybyœmy j¹ zostawili, to i tak by umar³a pa-
daj¹c ofiar¹ innych, silniejszych dzikich zwierz¹t.
Poza terenem zabudowanym takimi przypadka-
mi zajmuj¹ siê ko³a ³owieckie. Nie zawsze jeste-
œmy w stanie podejmowaæ takie interwencje.

Schroniska to dla wielu ludzi równie¿ œwietny
interes dochodowy. G³oœna by³a sprawa schroni-
ska w Ma³oszycach, ale nie tylko tam wygl¹da to
tak: w³adze placówki dostaj¹ pieni¹dze za przy-
jêcie, na szczepionki i leczenie kota czy psa. Nie
zapewniaj¹ mu jednak ¿adnej opieki, wiêc zwie-
rzê po krótkim czasie umiera i jest ju¿ miejsce na
nowe ofiary. To najczêœciej schroniska prywatne,
nastawione tylko na zysk.

W jaki sposób zwierzêta znajduj¹ nowych
w³aœcicieli?

- Do samego schroniska przychodzi ma³o ludzi,
teraz najwiêcej adopcji odbywa siê przez strony
internetowe. Staramy siê reklamowaæ nasze zwie-
rzaki, robimy og³oszenia. Sterylizujemy, szcze-

pimy, czasem zostaj¹ profesjonalnie poddane za-
biegom fryzjerskim, a ostatnio prowadzimy rów-
nie¿ szkolenie z Centrum Kynologicznym AR-
GOS z Tychów. W niektórych schroniskach s¹
op³aty za zwierzêta i te¿ siê zastanawiamy nad jej
wprowadzeniem, co akurat nie jest podyktowane
korzyœciami finansowymi. Zdarzaj¹ siê ludzie bar-
dzo ubodzy, czasami z rodzin patologicznych, któ-
rzy zupe³nie lekkomyœlnie zabieraj¹ zwierzê, a po-
tem nie potrafi¹ o nie zadbaæ. Chc¹ mieæ ozdobê
i obroñcê, a nie maj¹ œwiadomoœci ile kosztuje
utrzymanie psa. Mo¿e wynika to te¿ z poczucia
spo³ecznej ni¿szoœci - „zobaczcie, mo¿e sam nie-
wiele znaczê, ale mam rasowego psa”. Tacy ludzie
myœl¹ jedynie o w³asnych potrzebach zapomina-
j¹c, ¿e zwierzê jako ¿ywa istota tak samo je posia-
da. Taka op³ata zniechêca osoby, których po pro-
stu nie staæ na utrzymanie psa. Umowa adopcyjna
zak³ada odpowiedzialnoœæ - odpowiedni¹ opiekê,
warunki i leczenie w razie choroby. Staramy siê
równie¿ sprawdzaæ miejsca, w które trafia zwie-
rzê. Podstawowym zapisem umowy jest równie¿
zakaz trzymania psa na ³añcuchu. Sterylizacja zwie-
rz¹t ze schroniska jest obowi¹zkowa - jeœli ktoœ
bierze szczeniaka wiadomo, ¿e zwierzê musi naj-
pierw dojrzeæ, dopiero potem mo¿na przeprowa-
dziæ zabieg. Na podstawie umowy adopcyjnej w³a-
œciciel psa p³aci za zabieg o wiele taniej. Zdarza
siê i tak, ¿e ktoœ bierze szczeniaka i potem chce go
oddaæ za kilka miesiêcy, bo siê znudzi³ dziecku.
Typowa œpiewka to alergia lub wyjazd za granicê.
Dlatego w ka¿dym wypadku robimy bardzo do-
k³adny wywiad, zaznajamiamy z obowi¹zkami, by
nie by³o niespodzianek i by zaoszczêdziæ zwierzê-
ciu cierpienia. Te rzeczy nie pojawiaj¹ siê z dnia
na dzieñ - jeœli ktoœ siê decyduje na psa lub kota,
najpierw robi dziecku testy na alergiê. Jak wspo-
mnia³a kole¿anka, niektórzy przerzucaj¹ koty lub
psy przez ogrodzenie. Nie ma na to komentarza.
Z drugiej strony czasem przychodz¹ ludzie, któ-
rzy mówi¹: „Niech bêdzie jak najstarszy, jak naj-
brzydszy - niech nam pani po prostu znajdzie kogoœ
do kochania, potrzebuj¹cego opieki”. Tak, tacy te¿
siê zdarzaj¹ ale... niezwykle rzadko.

Przynosz¹c rzeczy potrzebne w schronisku: ¿wirek, œrodki czystoœci (szczególnie potrzebny
Domestos, rêkawice gumowe, rêczniki papierowe, waciki do uszu), œrodki weterynaryjne, niepo-
trzebne ju¿ w domu koce, rêczniki, cienkie ko³dry, poœciel, p³aszcze, swetry i inne naturalne ma-
teria³y nadaj¹ce siê do wyœcielania bud i koszyków, karmê, mo¿liwie jak najlepszej jakoœci dla
szybkiej rekonwalescencji czêsto wycieñczonych koci¹t i szczeni¹t oraz zwierz¹t doros³ych, smy-
cze, obro¿e, kagañce, miski, kuwety, legowiska, drapaki, zabawki.
Prowadz¹c domek tymczasowy - dotyczy to g³ównie koci¹t lub
szczeni¹t, które w okresie przepe³nienia w schronisku s¹ szczegól-
nie nara¿one na zachorowania, a tak¿e zwierz¹t wymagaj¹cych
szczególnej opieki - podawania leków, czêstego karmienia, specjal-
nej diety, co w warunkach schroniskowych jest niemo¿liwe do za-
pewnienia.
Szukaj¹c domów dla zwierz¹t ze schroniska.
Przekazuj¹c 1% podatku.
Wp³acaj¹c darowiznê.

Strony internetowe, na których mo¿na zna-
leŸæ swojego czworono¿nego Przyjaciela:

miau.pl
adopcje.org
kociezycie.pl

adopcje-psow.info

Katarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska

MO¯ESZ POMÓC SCHRONISKU
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„W ciszy uœpionego domu” oraz „Œlady dróg
i rozdro¿y” to tytu³y tomików dobrze znanych brzesz-
czañskim mi³oœnikom literatury. Ich autorka, Krystyna
Sobociñska, jest uznan¹ poetk¹, malark¹, z wykszta³-
cenia in¿ynierem geodezji górniczej oraz emeryto-
wan¹ pracownic¹ kopalni. W licznych relacjach, no-
tatkach, listach laureatów konkursów, a tak¿e wspo-
mnieniach wielu ludzi pojawiaj¹ siê dalsze tytu³y:
znawczyni gwary brzeszczañskiej, cz³onkini Klubu
Nieprofesjonalnej Twórczoœci Literackiej „Pióroma-
ni”, Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultu-
ry „Grupa na zamku” w Oœwiêcimiu, Stowarzysze-
nia Plastyków „Ondraszek” w Bielsku-Bia³ej. 15 li-
stopada 2010 r. pani Krystyna zosta³a tak¿e uhono-
rowana Odznak¹ honorow¹ „Zas³u¿ony dla Kultury
Polskiej” przez ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, Bogdana Zdrojewskiego. Zacisze domo-
we Pani Krystyny pe³ne jest obrazów przedstawiaj¹-
cych pejza¿e - sama malarka mówi, ¿e czasem kilka
sprzedaje lub oddaje w podarunku, jednak ciê¿ko jej
siê z nimi rozstawaæ, ka¿dy z nich zawiera przecie¿
cz¹stkê wspomnieñ lub u³amki myœli. Kiedy przed
wywiadem moja rozmówczyni znika na chwilê
w kuchni, przygl¹dam siê domowej bibliotece. Z prze-
pe³nionych po brzegi pó³ek wygl¹daj¹ tomiki z na-
zwiskami Mickiewicza, Tuwima, Ga³czyñskiego,
ksiêdza Twardowskiego.

- Czy mog³aby Pani wskazaæ ja-
kieœ wzory lub inspiracje literac-
kie, którymi kieruje siê w swojej
twórczoœci? - pytam dziêkuj¹c za
herbatê.
- Nie, odk¹d opamiêtam sama sta-
ram siê wytyczaæ swoje œcie¿ki.
Jestem wychowana na poezji ro-
mantycznej, zw³aszcza Mickiewi-
cza, jednak nie stawiam jej sobie
za wzorzec. Cierpliwie czekam, a¿
nagromadz¹ siê we mnie wra¿enia,
myœli i odczucia i staram siê nadaæ
im formê wiersza, która wed³ug
mnie najlepiej odzwierciedla to
co chcê przekazaæ. Na pewno
rym i rytm sa dla mnie wa¿ne. Pró-
bowa³am odnaleŸæ siê w najnowszych, tzw. wolnych
formach wiersza, ale nie jestem zadowolona z efek-
tów. Niestety nie potrafiê dostrzec wartoœci najnow-
szej poezji, wydaje mi siê pusta i o niczym. To oczy-
wiœcie moje zupe³nie subiektywne odczucia. Du¿o
lepiej rozumiem przes³ania Ga³czyñskiego czy ksiê-
dza Twardowskiego.

- Zajmuje siê Pani równie¿ gwar¹ - w 2008 roku zo-
sta³y wydane „Opowieœci mojej mamy”.
- Zgadza siê, bardzo lubiê sobie czasem pogwarzyæ.
Zbiór kilku opowiadañ ilustruj¹cych ¿ycie ludzi
i wydarzenia, o których nied³ugo nikt ju¿ nie bêdzie
pamiêta³. Stara³am siê uchwyciæ w nich autentyczn¹
gwarê brzeszczañsk¹, choæ mo¿e bardziej odpowied-
nim terminem by³oby narzecze brzeszczañskie. Cha-
rakterystyczne jest u nas na przyk³ad dodawanie „³”
przed samog³osk¹ „o” - jak w „£odejdŸ ³otrze ³od
³okna”. Niestety, dziœ m³odzie¿, a nawet doroœli
w wieku moich dzieci, nie maj¹ z t¹ nasz¹ swojsk¹
odmian¹ jêzyka kontaktu. Wiadomo, ¿e nie da siê
prowadziæ swobodnej pogawêdki w gwarze jeœli part-
ner lub partnerka nie pos³uguje siê ni¹ naturalnie. Dla-

tego tak siê cieszê z pogaduszek z siostr¹, która po-
dobnie jak ja wychowa³a siê w brzeszczañskim na-
rzeczu. Kiedyœ znowu spotka³am znajom¹ - niezau-
wa¿alnie dla nas obu przesz³yœmy w rozmowie na
gwarê. ¯al mi, ¿e to tak rzadkie okazje, smutna jest
równie¿ œwiadomoœæ, ¿e prawdopodobnie wraz
z moim pokoleniem gwara brzeszczañska zaniknie.
Bardzo przyjemnie us³yszeæ swojsk¹ mowê z ust
dzieci i m³odzie¿y na konkursach i przegl¹dach
folklorystycznych, jednak - co najzupe³niej zro-
zumia³e - w jêzyku codziennym pos³uguj¹ siê
przecie¿ mniej lub bardziej zmodyfikowanym
wspó³czesnym standardem literackim.

- Wœród mieszkañców gminy jest Pani chyba najbar-
dziej znana jako poetka. Czy takie stwierdzenie do-
brze Pani¹ okreœla? Czy rzeczywiœcie najwiêcej cza-
su i przemyœleñ poœwiêcne zosta³o twórczoœci lite-
rackiej? - pytam, bo podziwiaj¹c wiersze i obrazy
pani Krystyny trudno nie dostrzec ³¹cz¹cych ich ko-
relacji. Zarówno twórczoœæ pisana jak i malowana
tchnie pogodn¹ prostot¹, która kapryœnie dostêpna
jest tylko artystom prawdziwie utalentowanym.
W tematyce poruszanej przez brzeszczañsk¹ pisarkê
bardzo ³atwo otrzeæ siê o kicz, a najprostsze wzru-
szenia rozmyæ w prostactwie okreœleñ. Wiersze z to-
mików „Œlady dróg i rozdro¿y” oraz „W ciszy uœpio-
nego domu” przedstawiaj¹ czytelnikowi wzruszenia,

które s¹ udzia³em wiêkszoœci
ludzi, ich normalnego, co-
dziennego szczêœcia i równie
przyziemnych trosk. Ich opi-
sy ujête s¹ jednak w zupe³nie
niezwyk³y sposób, który naj-
krótsz¹ drog¹ trafia do odbior-
cy poruszaj¹c w nim jego w³a-
sne wspomnienia, otwieraj¹c
œwiadomoœæ na otaczaj¹ce go
doznania.
- W³aœnie bardzo mnie to mar-
twi - œmieje siê pani Krystyna
- wola³abym byæ kojarzona
jako malarka, chocia¿ w moim
pojêciu nigdy jakoœ nie rozgra-
nicza³am tych rzeczy. Za pê-
dzel lub pióro chwytam w za-
le¿noœci od nastroju. Jeœli na-

tomiast chodzi o lata ¿ycia poœwiêcone tym rzeczom,
zdecydowanie d³u¿ej zajmujê siê pisaniem. Wiersze
towarzyszy³y mi odk¹d pamiêtam. W podstawówce
powstawa³y wierszyki dla kole¿anek do pamiêtników,
te z czasów licealnych oczywiœcie opowiadaj¹ o mi-
³oœci, przecie¿ to jest w tym wie-
ku najwa¿niejsze. Na studiach
przesta³am pisaæ, sama nie wiem
dlaczego - chyba po prostu nie
mia³am wtedy takiej potrzeby.
Zaraz po obronie wróci³am do Ja-
wiszowic i dosta³am pracê na ko-
palni Trzebionka. Wtedy, oprócz
mêskiej za³ogi, pracowa³y tam
trzy kobiety - dwie geolo¿ki i ja,
geodetka. Potem uda³o mi siê
przenieœæ do Brzeszcz, gdzie
zajmowa³am siê szkodami gór-
niczymi. Koledzy powiedzieli,
bym zosta³a na powierzchni, a oni
bêd¹ zje¿d¿aæ na dó³, wiêc bie-
ga³am po domach, robi³am po-
miary. Przez ca³y okres zatrudnie-

nia na kopalniach pisywa³am do gazetek zak³ado-
wych, powstawa³y tak¿e wierszyki okolicznoœciowe,
które w koñcu zosta³y zebrane w tomikach „Produkt
uboczny” oraz „Dyrektor wzywa”. Od lat nale¿ê do
Stowarzyszenia „Podbeskidzie”, tam na warsztatach
wspólnie pisywaliœmy wiersze okolicznoœciowe, or-
ganizowano równie¿ plenery. Malarstwem natomiast
zajê³am siê dopiero na emeryturze. Myœlê, ¿e w moim
wypadku po prostu przyszed³ na to czas - dzieci do-
ros³y, za³o¿y³y w³asne rodziny, nie chodzi³am ju¿ do
pracy, wiêc mia³am mnóstwo wolnych chwil dla sie-
bie. Pewnego dnia kupi³am farby, poprosi³am mê¿a,
by wyci¹³ dla mnie p³ytê rozmiarów A2 i tak powsta³
mój pierwszy obraz. Mam do tego „dzie³a” szcze-

gólny sentyment - t³umaczy pani Krystyna wskazu-
j¹c na  wisz¹ce w saloniku malowane kwiaty. - Ni-
gdy nie uczêszcza³am na ¿aden kurs, moi koledzy
udzielili mi kilku wskazówek. Malujê wy³¹cznie dla
w³asnej przyjemnoœci i czerpiê z tego du¿¹ sa-
tysfakcjê. Raczej nie tworzê obrazów rzeczy, a prze-
twarzam to co widzê. Lubiê na przyk³ad malo-
waæ z fotografii - na œcianie obok biblioteki wisi
portret mamy i teœciowej, który powsta³ w ten w³a-
œnie sposób - i pejza¿e.

- Czy teraz pracuje Pani nad kolejnym tomikiem lub
wystaw¹ swoich prac?
- Do takich rzeczy trzeba mnie zmuszaæ lub zachê-
caæ - œmieje siê pani Krystyna. - Jeœli jest konkurs,
wydarzenie w które mogê siê w³¹czyæ, ktoœ prosi mnie
o pomoc przy wa¿nej dla niego okazji... Co ciekawe,
raczej nie piszê dla w³asnej rodziny. Chyba jakoœ nie
entuzjazmuj¹ siê moja twórczoœci¹ - ci¹gnie ze œmie-
chem pani Krystyna. Kiedyœ napisa³am wiersz dla
córki, wychodzi³a wtedy za m¹¿. Bardzo siê wzru-
szy³a i powiedzia³a, by wiêcej takich dla niej nie pi-
saæ. Ca³y czas chodzê te¿ na spotkania Pióromanów,
jestem tam sta³ym meblem w Oœrodku Kultury,

w Oœwiêcimiu nale¿ê do Regio-
nalnego Stowarzyszenia Twór-
ców Kultury no i „Podbeski-
dzie”, które we wrzeœniu obcho-
dzi 25-lecie. Jeœli natomiast cho-
dzi o obrazy, pracujê teraz nad
cyklem cerkwi. Zobaczymy, co
mi z tego wyjdzie…

Nagrody i wyró¿nienia
I nagroda za teksty piosenek gór-
niczych w 1973 r. (Konkurs zor-
ganizowany przez Zwi¹zek Za-
wodowy Górników).
II i IIII nagroda za teksty piose-
nek górniczych w 1976 r. (Kon-

Œlady dróg

Nad potokiem

Nenufary

Bzy

Katarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna SenkowskaKatarzyna Senkowska

Kultura
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kurs zorganizowany przez Stowarzyszenie Wycho-
wanków AGH. Publikacja w Informatorze Stowa-
rzyszenia oraz w œpiewniku górniczym z 1985 r.)
III nagroda w konkursie literackim pt. „Bia³oczerwona
w liryce i prozie” zorganizowanym przez Oœrodek
Kultury w Kêtach w 1985 r. za wiersz „Rozmowa
pierwsza” i „Dzieñ dobry”
III nagroda w konkursie twórczoœci nieprofesjonal-
nej „Brzeszcze `86” zorganizowana przez MGOK
Brzeszcze za wiersz pt. „Tañcz”
I nagroda w konkursie jw. w 1987 r. za wiersz
„Ochaby”
I nagroda w konkursie jw. w 1988 r. za cykl wiersz
pt. „Reminiscencje”
Nagroda specjalna za poezjê dzieciêc¹ w kon-
kursie zorganizowanym przez MGOK Brzesz-
cze w 1991 r.
II nagroda w konkursie im. T. Makowskiego zorga-
nizowanym przez RSTK Oœwiêcim w 1993 r. za cykl
wierszy pt. „Retrospekcja”
II nagroda w konkursie jednego wiersza zorganizo-
wanym przez Miejski Oœrodek Kultury w Bukownie
w 1993 r. (Nagrodzono wiersz pt. „Jaœkowe Bory”)
II  nagroda w konkursie im. T. Makowskiego
w 1995 r. zorganizowanym przez RSTK „Gru-
pa na Zamku” w Oœwiêcimiu na temat „Oœwiê-
cim - miasto pamiêci”. Nagrodzono cykl wier-
szy pt. „Oœwiêcim - ziemia bolesna”.
Wyró¿nienie w konkursie zorganizowanym przez
Miejski Oœrodek Kultury w Oœwiêcimiu „Pisanie
dobre na chandrê” w 1996 r.
Wyró¿nienie w konkursie zorganizowanym przez
RSTK Oœwiêcim w 1997 r. pt. „Portret dziecka”
I nagroda w konkursie poetyckim „O laur Podbeski-
dzia” w 2007 r. zorganizowanym przez Stowarzy-
szenie Promocji Kultury „Podbeskidzie” w Bielsku-
Bia³ej

Publikacje ksi¹¿kowe
Rok 1999; Tomik poezji pt. „W ciszy uœpionego
domu”
Rok 2002; Tomik poezji pt. „Œlady dróg i rozdro¿y”

Ponadto publikacje wierszy w almanachu literac-
kim „Zakwitanie ró¿¹” wydanym w Szczecinie oraz
w antologii literackiej RSTK województwa bielskie-
go. W 1994 r. drukowano wiersze w Zeszytach Lite-
rackich Nr 1 i Nr 3 wydawanych przez RSTK woje-
wództwa bielskiego, a w 1995 r. poezje w almana-
chu RSTK tego województwa.
Z wa¿niejszych wyró¿nieñ:
Pamiêtnik pt. „Moja uczelnia” drukowany w publi-
kacji zbiorowej wydanej przez AGH w 1969 r.
II nagroda za reporta¿ pt. „Kube³” w konkursie ogól-
nokrajowym organizowanym przez czasopismo „Tak
i Nie” w 1987 r.
Wyró¿nienie opowiadania w konkursach organizo-
wanych przez Miejski-Gminny OK w Brzeszczach
(„Zadanie domowe” i „Poemat Fibicha”)
Nagrodzone opowiadanie pt. „Pok³osie pewnego ple-
neru” w konkursie telewizyjnym na temat „Lato wi-
dziane z konia” w 1993 r.
Nagrodzone opowiadanie pt. „Oczami dziecka”
w konkursie RSTK Oœwiêcim w 1995 r. (Publi-
kacja w G³osie Ziemi Oœwiêcimskiej)
III nagroda w konkursie „Ludzie znaj¹ mnie tylko
z jednej strony” (Wojewódzki Konkurs Literacki Se-
niora organizowany przez Regionalny Oœrodek poli-
tyki Spo³ecznej w Krakowie. Druk w czasopiœmie
Es. O. Es Nr 3 2005 r.)

15 sierpnia, tradycyjnie w œwiêto Matki
Bo¿ej Zielnej zespó³ „Jawiszowianki” odwie-
dzi³ parafiê Matki Bo¿ej Bolesnej na Osie-
dlu. Kobiety przynios³y do poœwiecenia chleb
i wieñce uwite z tegorocznych zbó¿ oraz zio³a,
owoce i kwiaty. Zmierzaj¹cym do koœcio³a
wiernym przypina³y k³osy zbó¿. W niedzielê
21 sierpnia uczestniczy³y zaœ we mszy do¿yn-
kowej w parafii pw. œw. Marcina, przynosz¹c
do sto³u Pañskiego bochen chleba, p³ody rolne
i wieñce do¿ynkowe.
Podczas dziêkczynnej mszy œw. do¿ynkowej 28
sierpnia w kaplicy pw. Matki Bo¿ej Królowej
Polski za urodzaje dziêkowali mieszkañcy Za-
sola. Do sto³u Pañskiego, w asyœcie rozœpiewa-
nego zespo³u „Paœwiszczanie”, dŸwiêkach za-
solañskiej kapeli i przedstawicieli lokalnych or-
ganizacji spo³ecznych, przynieœli bochny chle-
ba i kosz dorodnych p³odów rolnych.

14 sierpnia przecieszynianie dziêkowali za
tegoroczne zbiory podczas mszy œw. do¿ynko-
wej w miejscowym koœciele pw. Matki Boskiej
Czêstochowskiej. Starostami do¿ynek byli pañ-
stwo Zofia i Mieczys³aw Semik.

I nagroda w konkursie „Æwiczenia z wyobraŸni”
w 2007 r. organizowanym przez Oœrodek Kultury
w Brzeszczach za opowiadanie gwarowe pt. „Józek”
II nagroda w konkursie jw. w 2008 r. za opowiadanie
gwarowe pt. „Mój tatuœ boroczek”
I nagroda w konkursie jw. w 2009 r. za opowiadanie
gwarowe pt. „Ucieczka”
Trzy ostatnie opowiadania w gwarze lokalnej zosta-
³y wydane ³¹cznie z innymi, w wydaniu autorskim
pt. „Opowieœci mojej mamy”.

Ponadto Pani Krystyna zorganizowa³a 4 wysta-
wy indywidualne malarstwa, w tym trzy w Oœrod-
ku Kultury w Brzeszczach, jedn¹ w Kêtach. Bie-
rze udzia³ w wystawach zbiorowych poplenero-
wych. Wspó³pracuje równie¿ ze szko³ami na te-
renie Brzeszcz, bior¹c udzia³ w ocenie prac ma-
larskich i literackich dzieci.

Spacer

Pójdziemy dzisiaj po mleko
Bo kotki musz¹ coœ piæ
To przecie¿ tak niedaleko
Wolniutko mo¿emy iœæ.

Te wróble tak ha³asuj¹
Chyba je mama okrzyczy
Echo coœ pohukuje
Szura butami - s³yszysz?

Ktoœ zgubi³ czapkê
Z pomponem
Patrz! - ma z³amany daszek
Le¿y zziêbniêta pod p³otem pewnie cichutko

      p³acze.

Niebo siê znów utopi³o
W takiej malutkiej ka³u¿y
Nie uwa¿a³o - skoczy³o
Teraz siê chmurzy i chmurzy.

Ju¿ zabola³y mnie nó¿ki
Za ciep³o jestem ubrana
Ponieœ mi moje kwiatuszki
Albo mnie weŸ na barana.

Do¿ynki

EPEPEPEPEP

Ze œpiewem na ustach, przy dŸwiêkach muzyki, zanieœli
przecieszynianie tegoroczne plony do koœcio³a

Barwny korowód pod¹¿a³ do koœcio³a, a na
jego czele poczty sztandarowe oraz starostowie
do¿ynek i kobiety z zespo³u „Przecieszynianki”
z uwitymi z tegorocznych zbó¿ wieñcami i upie-
czonym ze œwie¿ej m¹ki chlebem.
Na dalsz¹ czêœæ uroczystoœci do¿ynkowych or-
ganizator (Ko³o Gospodyñ Wiejskich) zaprosi³ na
plac przed Domem Ludowym. Mieszkañców, sta-
rostów do¿ynek oraz przyby³ych goœci wita³a
przewodnicz¹ca Ko³a Józefa Kopiasz. Wœród za-
proszonych byli m.in. pose³ na Sejm Beata Szy-
d³o, burmistrz Teresa Jankowska, ks. proboszcz
Jacek Przyby³o, dyrektor OK Ma³gorzata Wój-
cik, radny Przecieszyna W³adys³aw Zawadzki,
so³tys Czes³aw Smó³ka z Rad¹ So³eck¹, prezes
miejscowej OSP Ryszard Wanicki, poczty sztan-
darowe OSP, Górników oraz Ró¿añca ¯ywego,
przewodnicz¹ca Huraganu Babskiego Genowefa
Krucza³a i cz³onkinie zespo³u „Przecieszynian-
ki”. Nastêpnie g³os zabrali burmistrz Teresa Jan-
kowska i radny W³adys³aw Zawadzki.
Po czêœci oficjalnej z obrzêdem pt. „Pieczenie
chleba” wyst¹pi³ zespó³ „Przecieszynianki”. A po-
tem zaproszono wszystkich na festyn. Zabawa
trwa³a do póŸnych godzin nocnych.

Obrotne gospodynie

EPEPEPEPEP

Przed kaplic¹ w Zasolu

Przed koœcio³em w Jawiszowicach-Osiedlu

Kultura

Krystyna Sobociñska
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- Takich zaproszeñ po prostu siê nie odrzuca. Rock
Reggae to festiwal, który ma ju¿ swoj¹ ogólno-
polsk¹ markê. Od trzech lat przymierzaliœmy siê
do tej imprezy i wreszcie siê uda³o - z uœmiechem
komentuje muzyk. - Wyj¹tkowa tutaj jest mieszan-
ka ró¿nych zespo³ów, które zwykle ze sob¹ nie
graj¹. Zazwyczaj jest tak, ¿e SKA jest ³¹czone
z reggae, reggae z punkrockiem, punkrock z me-
talem, tymczasem tu jest naprawdê spory prze-
krój i to siê sprawdza, bo ludzie przychodz¹ i po-
znaj¹ zupe³nie nowe klimaty. Byæ mo¿e nikt nie
przyszed³by na koncert Leniwca, tymczasem
przychodzi np. na Hey i mo¿e us³yszeæ równie¿
nasz¹ muzykê. Przyznam szczerze, ¿e gdy jesz-
cze przed wystêpem przegl¹da³em spis kapel, od
razu wiedzia³em, ¿e to bêdzie udany festiwal. S¹
tu ró¿ne i zarazem dobre zespo³y. To po prostu
musi wypaliæ - koñczy popularny Mucha.
Pierwszy dzieñ RRF to nie tylko du¿a i ma³a sce-
na. Koncerty odbywa³y siê równie¿ na specjalnie
przygotowanej scenie sound system, gdzie od
17.00 gra³o Adro. Godzinê póŸniej popis mu-
zycznych umiejêtnoœci dali ch³opcy z Human
Trinity Sound, którzy „s¹ w Brzeszczach ju¿ trze-
ci raz i organizacja jak co roku jest wyœmienita,
a sam festiwal jednym s³owem zajebisty”. Od
17.35 do 18.25 na scenie alternatywnej prezento-
wa³ siê Slow, a zaraz po nich na pe³nowymiaro-
wej zespó³ Ziggie Piggie.
- Zostaliœmy zaproszeni po raz pierwszy. Zesz³am
w³aœnie ze sceny i muszê powiedzieæ, ¿e publicz-
noœæ tutaj jest wspania³a, bardzo ciep³a, napraw-
dê cudowna, ludzie nosili siê na rêkach. Bêdê
wszêdzie polecaæ publikê z Brzeszcz - podkreœla
Gabi, wokalistka Ziggie Piggie. Miko³aj graj¹cy
na tr¹bce dodaje, ¿e organizacja wyœmienita i na-
le¿y siê wielki szacunek organizatorom, ¿e maj¹
ochotê robiæ takie fajne jamajskie imprezy.
Spaceruj¹c po terenie stadionu natknêliœmy siê
na niecodzienny widok. Dwoje m³odych ludzi
w mundurach chodzi³o z alkomatem i „zaczepia-
³o” imprezowiczów:
- Jesteœmy z Alkomat Patrolu i sprawdzamy trzeŸ-
woœæ - kto chce, mo¿e przekonaæ siê ile ma promi-
li w wydychanym powietrzu - wyjaœnia ch³opak -
Dzia³amy od kilku lat i jeŸdzimy po wiêkszych
imprezach. Jeden pomiar jest p³atny 8 z³, a ka¿da
osoba otrzymuje dyplom. Alkomaty maj¹ atesty
i co jakiœ czas s¹ kalibrowane w Wiedniu - z dum¹
dodaje „mundurowy”. Najlepszym komentarzem
dla ca³ej sytuacji jest rozbawienie jednego z uczest-
ników imprezy: „Mam 0,0 i muszê p³aciæ 8 z³?!”.
Zupe³nie trzeŸwi udaliœmy siê dalej, by kosztowaæ
kolejnych muzycznych przysmaków. Po drodze
spotkaliœmy wolontariuszy roznosz¹cych ulotki
dotycz¹ce prowadzonej na terenie imprezy akcji
antynarkotykowej. Co ciekawe dla przysz³ych stu-
dentów, na festiwalu swoje stanowiska mia³y rów-
nie¿ uczelnie. Od 19.30 na scenie ss gra³ Talib,
a chwilê potem na alternatywnej rozpoczê³o swój
wystêp Pomau. Godzinê póŸniej na main stage’u2

do granic mo¿liwoœci publikê rozbawili Junior Stress
i Sun El Band ³api¹c z fanami fantastyczny kontakt.
Za kulisami, zaraz po show dopadliœmy Marcela.
Tamara pozostawa³a tak zauroczona m³odym wo-
kalist¹, ¿e nie by³a w stanie racjonalnie myœleæ, wiêc
postanowi³em, ¿e bezpieczniej bêdzie gdy to ja zaj-
mê siê rozmow¹. Wtedy w³aœnie frontman zbiera³
gratulacje od jednego z cz³onków obs³ugi.

- To nieprawdopodobna satysfakcja gdy widzê, ¿e
nawet ludzie z obs³ugi siê bawili i myœlê, ¿e to jest
najlepsza recenzja tego co tutaj siê dzia³o. Publicz-
noœæ œwietna, organizacja zawodowa! - lepiej ni¿
profesjonalna, po prostu nie mam zastrze¿eñ, same
pochwa³y - z przekonaniem stwierdza muzyk.
O 21.45 mikrofony otrzymali cz³onkowie zespo³u
Panna Marzena i Bizony, na których koncercie
spotkaliœmy Teresê Jankowsk¹. Pani burmistrz
bardzo pozytywnie odbiera³a ca³¹ imprezê i cie-
szy³a siê, ¿e m³odzie¿ (i nie tylko!) potrafi tak do-
brze siê bawiæ. Od 22.00 prawdziwy popis na sce-
nie ss da³ Bas Tajpan i mimo problemów z pr¹-
dem, porwa³ publicznoœæ do œwiata reggae. Fani
z ca³ych si³ wykrzykiwali s³owa znanych i lubia-
nych przez nich kawa³ków. Po elektryzuj¹cym wy-
stêpie zapytaliœmy lidera zespo³u  jak ocenia orga-
nizacjê i jakie wartoœci stara siê przekazaæ przez
swoj¹ muzykê:
- Organizacyjnie nie wszystko by³o dopracowane,
ale tak ju¿ bywa, ¿e czasami zabraknie pr¹du i to
nie jest niczyja wina. W zesz³ym roku chyba by³o

wiêcej ludzi, ale mimo to publika dawa³a radê.
Jeœli chodzi o nasz¹ muzykê, przekaz jest pro-
sty i jasny: szanujcie siê, kochajcie siê i b¹dŸcie
dobrzy dla siebie, bo tylko w tym jest jakaœ logika.
Stop nienawiœci, stop przemocy, stop agresji. Tego
jest stanowczo za du¿o. Uczmy siê kochaæ, a nie
zabijaæ - apeluje muzyk.
Jamajskie rytmy zast¹pi³ PZG przywitany gor¹co
przez zgromadzonych fanów. Równoczeœnie na
ma³ej scenie swój koncert dawa³ Orange the Juice.
Powoli zbli¿a³a siê chwila, na któr¹ czeka³a wiêk-
szoœæ uczestników. Dochodzi³a 00.40 i ju¿ za mo-
ment na du¿ej scenie mia³o pojawiæ siê Tabu….
Trzeba przyznaæ, ¿e cz³onkowie zespo³u po raz
kolejny nie zawiedli. Publicznoœæ da³a ponieœæ siê
muzyce i bawi³a wyœmienicie, skaka³a, klaska³a,
krzycza³a, œpiewa³a i robi³a wszystko to co robi siê
na prawdziwym koncercie reggae. Ludzie noszeni
byli na rêkach a¿ pod sam¹ scenê, gdzie przy po-
mocy czuwaj¹cych przez ca³y dzieñ ochroniarzy
bezpiecznie wracali na ziemiê. Tabu skoñczy³o
wystêp przed 2.00, ale nie oby³o siê bez bisu.
- Gra³o nam siê wyœmienicie. Dostaliœmy ja-
kiegoœ niezwyk³ego lotu. Takie coœ nie zdarza
siê na co dzieñ. To nie by³o wyre¿yserowane,
to po prostu siê dzia³o, a jak siê dziej¹ takie
rzeczy znaczy, ¿e jest bardzo dobrze. Jest dia-
log z publicznoœci¹, zarówno oni jak i my œwiet-
nie siê bawimy, dobrze s³yszymy, dobrze to
wszystko gra! Naprawdê ogromny plus! - ko-
mentuje Rafa³ Karwot, lider kapeli koñcz¹cej
pierwszy dzieñ RRF, po czym dodaje: - Bardzo
lubimy takie festiwale, to s¹ najlepsze imprezy.
Tutaj przychodz¹ kumaci ludzie, znaj¹ teksty,
œpiewaj¹ z nami i wszystko jest na swoim miej-

scu. Byliœmy na RR parê lat temu i muszê przy-
znaæ, ¿e od tego czasu jest jeszcze lepiej.

Pierwszy dzieñ festiwalu dobieg³ koñca, a wœród
rozchodz¹cej siê publicznoœci s³ychaæ by³o pozy-
tywne opinie. Chyba ¿aden z fanów nie by³ zawie-
dziony wystêpem swojej ulubionej kapeli. Stosun-
kowo du¿o osób twierdzi³o natomiast, ¿e Leniwiec
ustawiony by³ stanowczo za wczeœnie i zespó³ po-
winien wyst¹piæ ju¿ po zmroku. Niektórzy narze-
kali, ¿e festiwalowe koszulki po 35 z³ to za drogo,
ale ogólnie nikt nie wypowiada³ siê krytycznie o ca³o-
œci imprezy. 26 sierpnia by³ równie¿ bardzo bez-
pieczny - poza kilkoma otarciami i przeciêciami
oraz jedn¹ nietrzeŸw¹ osob¹, s³u¿by medyczne
nie mia³y okazji do wiêkszych interwencji. Nie-
co zmêczeni, powoli kierowaliœmy siê do wyj-
œcia, nie mog¹c doczekaæ siê co przyniesie dru-
gi dzieñ festiwalu.

Drugiego dnia, lekko zmêczeni i niewyspani, po-
jawiliœmy siê na stadionie kilka minut przed go-
dzin¹ 16.00. Upa³ by³ nadal ogromny. Kiedy zbli-
¿aliœmy siê do stadionu, ju¿ s³ychaæ by³o, ¿e na
ma³ej scenie popis umiejêtnoœci daje zespó³ Gradu
Minimo. Pierwsz¹ rzecz¹, która przyku³a nasz¹
uwagê by³o to, ¿e zgromadzi³o siê wiêcej osób ni¿
dzieñ wczeœniej o tej samej porze. Ch³opaki z ze-
spo³u doœæ konkretnie „wymiatali”, przez co zmê-
czeni spiekot¹ i dniem wczorajszym uczestnicy
potrzebowali och³odzenia. Z pomoc¹ przyszli nasi
jak zawsze niezawodni stra¿acy, którzy polewali
rozgrzany t³um. Sami chêtnie skorzystalibyœmy
z takiego prysznica, niestety nie mogliœmy nara-
¿aæ naszej aparatowej i dyktafonowej broni. Przy-
gl¹daliœmy siê wiêc tylko szczêœliwcom. Kiedy ze-
spó³ skoñczy³ graæ, na du¿ej scenie koncert rozpo-
czyna³a ju¿ grupa The Analogs. WyraŸnie mo¿na
by³o dostrzec, ¿e drugi dzieñ festiwalu przyci¹ga
coraz wiêcej osób. Pod scen¹ zgromadzi³a siê doœæ
du¿a grupa fanów, wœród których œmia³o mo¿na
by przeprowadziæ konkurs na najwiêkszego „iro-
keza”. Wyœmienita, punkowa muzyka porwa³a t³um
do zabawy. Ludzie pogowali3  i nosili siê na rêkach.
Po koncercie, wœród licznych stanowisk, zauwa-
¿aliœmy reprezentacjê Green Peace:
- Festiwale s¹ œwietnym miejscem, ¿eby spotkaæ
siê z ludŸmi, którzy s¹ zainteresowani tematami
ekologii. Mo¿na powiedzieæ, ¿e s¹ to osoby otwarte
na wszelakie pomys³y - mówi m³ody cz³onek or-
ganizacji. - W zesz³ym roku zbieraliœmy tutaj pod-
pisy pod petycjê w sprawie ustawy o ochronie par-
ków narodowych, w tym nie mamy jakiegoœ do-
k³adnego celu, jesteœmy bardziej punktem infor-
macyjnym. Mo¿na dowiedzieæ siê czegoœ o samej
organizacji i kampaniach, które prowadzimy. To-
warzysz¹ca mu dziewczyna poinformowa³a nas
o najnowszych akcjach takich jak sprzeciw GMO,
czy ochrona zagro¿onych gatunków ryb. Bogatsi
o tê wiedzê, lekko zszokowani, wróciliœmy pod
ma³¹ scenê. Tamara, myœl¹c wci¹¿ o dusz¹cych siê
delfinach i rekinach z odciêtymi p³etwami mia³a
problem, ¿eby skupiæ swoj¹ uwagê na rozpoczy-
naj¹cej wystêp grupie Kristen. Ch³opaki grali do
godziny 18.30, a po nich du¿¹ scenê we w³adanie
obj¹³ zespó³ Plagiat 199. Ten wystêp zrobi³ niesa-
mowite wra¿enie na wszystkich zebranych. Pe³na
charyzmy wokalistka nie pozwoli³a staæ nikomu
obojêtnie. By³o to show pe³ne niesamowitej ener-
gii. Na drugiej scenie rozpoczyna³ siê natomiast

(ci¹d dalszy ze str. 1)
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wystêp Kundli, tego równie¿ nie mogliœmy prze-
gapiæ. Jest to w koñcu zespó³, który od samego
pocz¹tku towarzysz RRF, choæ wczeœniej znany
by³ jako Jedyny Sensowny Wybór. Ku zaskocze-
niu publicznoœci og³oszono, ¿e Krystian niestety
odchodzi z ekipy. Jak uda³o nam siê dowiedzieæ,
jego decyzja podyktowana jest tym, ¿e niedawno
sta³ siê szczêœliwym tat¹ bliŸniaków. Mamy jed-
nak nadziejê, ¿e zespó³ nie zakoñczy swojej dzia-
³alnoœci i nadal bêdziemy mogli ich podziwiaæ na
kolejnych edycjach festiwalu.
Powoli s³oñce zaczê³o chyliæ siê ku zachodowi,
natomiast na stadionie atmosfera robi³a siê coraz
bardziej gor¹ca. Wielkimi krokami zbli¿a³ siê wy-
stêp niew¹tpliwych gwiazd, zespo³u Hey. Zebra³
siê ju¿ t³um, który rós³ wraz z ka¿d¹ minut¹
przybli¿aj¹c¹ nas do 20.30
- wtedy na scenie pojawi³a
siê wyczekiwana Kasia No-
sowska. Emocje siêgnê³y
zenitu. My jako para „pro-
fesjonalistów” ustawiliœmy
siê pod scen¹, by zaj¹æ jak
najlepsze pozycje do robie-
nia zdjêæ. Tutaj niestety po-
jawi³y siê problemy, gdy¿
manager zespo³u nie wyra-
zi³ zgody na fotografowanie
i ochrona skrupulatnie usu-
wa³a wszystkich reporte-
rów. Dla nas nie ma jednak
rzeczy niemo¿liwych. Sko-
ro nie wpuszczono nas pod
sam¹ scenê, trzeba by³o szyb-
ko wymyœliæ inny sposób na
zrobienie jak najlepszych fo-
tek. Z pomoc¹ przyszed³
kolega, który wykaza³ siê si³¹ bior¹c Tamarê
na barana i s³u¿¹c za statyw. Koncert trwa³ oko-
³o godziny i nie zabrak³o takich hitów jak „Moja
i twoja nadzieja” czy „Teksañski”.  Nie oby³o
siê równie¿ bez bisu. Udaliœmy siê za scenê ko-
rzystaj¹c z magicznych plakietek „Media”. Ten
pomys³ pewnie przyp³acimy przeziêbieniem,
gdy¿ czekaliœmy oko³o godziny pod namio-
tem zespo³u. Nie by³ to jednak czas stracony.
Rozmawiaj¹c z ochron¹ i cz³onkiem zespo³u
Ziggie Piggie (który chcia³ podarowaæ Kasi
Nowskiej ostatni¹ parê skarpet), przekonaliœmy
siê, ¿e stereotypy bezdusznych ochroniarzy jest
niezgodny z prawd¹. Pan, który pilnowa³ wej-
œcia do namiotu wykaza³ siê poczuciem humoru
- zaproponowa³ nawet, ¿e nas przytuli. Woka-
listka wysz³a, ¿eby porozmawiaæ z fanami i roz-
daæ autografy.
- Bardzo mi siê podoba³o, nieczêsto jeŸdzimy
po festiwalach i tu jest naprawdê œwietne. RRF
jest podobny do zagranicznych. Razem z De-
zerterem graliœmy kiedyœ w Finlandii i tu jest
podobnie. Ta impreza nie jest napompowana
i nadêta, tylko wzruszaj¹ca i urocza. Mo¿e nie
ma tutaj 600 tysiêcy ludzi jak na Woodstocku,
ale dla nas to by³ piêkny koncert i byliœmy na-
prawdê szczêœliwi. Bardzo chêtnie przyjedzie-
my raz jeszcze.
W czasie, gdy dzielnie znosiliœmy wiatr czekaj¹c
na rozmowê z wokalistk¹, na ma³ej scenie kon-
cert dawa³a grupa Tides From Nebula. By³ to je-
dyny na festiwalu zespól wy³¹cznie instrumen-
talny. Pomimo braku wokalu nie zabrak³o magii.

Ich koncert wprawi³ s³uchaczy w zachwyt. Mu-
zycy popisali siê wirtuozeri¹ oraz sprawnoœci¹
fizyczn¹. Zapytane przez nas osoby mówi³y, ¿e ten
zespó³ po prostu hipnotyzuje. Nastêpny w kolej-
noœci by³ Bakshish, który na polskiej scenie reg-
gae goœci ju¿ od ponad 20 lat i wci¹¿ zachwyca
kolejne pokolenia. Choæ wia³o i by³o ju¿ napraw-
dê zimno, na stadionie da³o siê wyczuæ prawdzi-
wie jamajskie klimaty. Piasek, s³oñce i muzyka
to by³o w³aœnie to czym poczêstowali nas cz³on-
kowie grupy. Ich wystêp dobrze okreœla Marcin,
uczestnik festiwalu:
- Nie jestem fanem reggae. Przyjecha³em tutaj ze
wzglêdu na inne zespo³y. O Bakshish nawet wcze-
œniej nie s³ysza³em, ale chêtnie kupiê ich p³ytê.
Byli genialni.

 Dochodzi³a pó³noc, a na
scenie alternatywnej poja-
wi³ siê zespó³ Œcianka.
Da³o siê jednak wyczuæ, ¿e
wszyscy ze zniecierpliwie-
niem czekaj¹ na 00.40, gdy
mia³a pojawiæ siê druga
gwiazda wieczoru - zespó³
Dezerter, prawdziwa le-
genda polskiej sceny pun-
krockowej. Sam fakt, ¿e
utrzymali siê na rynku
przez 30 lat graj¹c b¹dŸ co
b¹dŸ muzykê dla niszo-
wych odbiorców œwiadczy,
¿e mieliœmy mieæ do czy-
nienia z prawdziw¹ ikon¹
gatunku. Upewniliœmy siê
w tym przekonaniu, gdy
grupa pojawi³a siê na du-
¿ej scenie. Publicznoœæ po

prostu oszala³a, a zespó³ przez ponad godzinê gra³
wyœmienity koncert. Wracaj¹c do kulinarnej no-
menklatury, wystêp Dezertera by³ prawdziw¹ wi-
sienk¹ na torcie, czy jak kto woli, deserem po
wielkiej, dwudniowej rockowo-jamajskiej uczcie.
Grzechem zaniechania by³oby, gdybyœmy nie po-
rozmawiali choæ przez chwilê z wokalist¹:
- Wystarczy powiedzieæ, ¿e zagraliœmy punktu-
alnie, co oznacza, ¿e by³o zero obsuwek i wszyst-
ko dzia³a jak nale¿y - mówi lider zespo³u, po czym
zaznacza: - Publicznoœæ te¿ by³a w porz¹dku -
pe³na energii, a jednoczeœnie trzyma³a fason, by³a
naturalna i wyluzowana, co jest najwa¿niejsze.

Przez ca³e dwa dni nad stadionem „Górnika” pa-
nowa³a wspania³a, s³oneczna pogoda, dopiero kil-
ka minut po wystêpie
ostatniego zespo³u zaczê-
³o solidnie padaæ. Zupe³-
nie jakby niebo p³aka³o,
¿e to ju¿ niestety koniec
tak wspania³ej imprezy ;).
Trzeba przyznaæ, ¿e tego-
roczna edycja zakoñczy-
³a siê wielkim sukcesem
i by³a, co istotne, niezwy-
kle bezpieczna. Podkreœla
to równie¿ Krzysztof
Tokarz, komendant Stra-
¿y Miejskiej w Brzesz-
czach, chwal¹c zarówno
przygotowanie ca³ego
przedsiêwziêcia, jak i za-

plecze medyczno-sanitarne. Podczas trwania fe-
stiwalu nie odnotowano ¿adnych zg³oszeñ do-
tycz¹cych naruszenia porz¹dku bezpoœrednio na
terenie imprezy b¹dŸ takich które mo¿na by³o-
by z ni¹ po³¹czyæ, co œwiadczy o tym, ¿e m³odzi
potrafi¹ bezpiecznie siê bawiæ! Na zakoñczenie
uda³o nam siê z³apaæ jeszcze jednego z organi-
zatorów, Piotrka Kruszyñskiego - wokalistê ze-
spo³u Kundle, który pokrótce i na gor¹co pod-
sumowa³ RRF 2011:
- Jak zwykle staraliœmy siê przygotowaæ wszyst-
ko na mo¿liwie najwy¿szym poziomie i myœlê,
¿e to siê uda³o. Przed chwil¹ skoñczy³ graæ De-
zerter, wczeœniej inne œwietne zespo³y. Mieli-
œmy te¿ ciekaw¹ scenê alternatywn¹, wiêc wy-
daje nam siê, ¿e te dwa dni by³y wype³nione
dobr¹ muzyk¹. Pierwszy raz od dawien dawna
trafi³a nam siê œwietna pogoda. Nie by³o ¿ad-
nych przykrych incydentów - na Dezerterze,
gdzie zabawa by³a dosyæ mocna, ochrona pod
scen¹ bardzo ³adnie przekazywa³a sobie ludzi i po-
maga³a im bezpiecznie trafiæ na ziemiê, po
prostu wysz³o wszystko rewelacyjnie - konty-
nuuje wokalista. Mamy teraz 365 dni na pod-
sumowanie i nowe pomys³y. Có¿ wiêcej mo¿-
na powiedzieæ - zapraszamy za rok.

Po tych s³owach nie pozosta³o nam ju¿ nic inne-
go jak w strugach deszczu wróciæ do domów, wy-
spaæ siê i wszystko opisaæ. Z niecierpliwoœci¹ bê-
dziemy czekaæ na przysz³oroczny RRF.

1Frontman (z ang.) - cz³onek zespo³u muzycz-
nego odpowiedzialny za wizerunek grupy. Jest
osob¹, która udziela siê w mediach, najbardziej
rozpoznawalnym muzykiem zespo³u. Zwykle jest
to wokalista lub wokalistka, czasami graj¹cy tak-
¿e na instrumentach. Obecnoœæ frontmana jest naj-
bardziej charakterystyczna dla rocka, ale wystê-
puje tak¿e w innych gatunkach muzycznych.

2Main stage (z ang.) - g³ówna scena.

3Pogo - charakterystyczny na koncertach
(punk)rockowych taniec polegaj¹cy na doœæ
chaotycznym wzajemnym odbijaniu siê od siebie
i przepychaniu w tañcz¹cym t³umie. Pogo w wiêk-
szoœci przypadków nie zawiera elementów groŸ-
nych dla zdrowia, choæ dla osób postronnych
mo¿e sprawiaæ wra¿enie prawdziwej bijatyki.

TTTTTamara Knapekamara Knapekamara Knapekamara Knapekamara Knapek
i Jakub Krzywolaki Jakub Krzywolaki Jakub Krzywolaki Jakub Krzywolaki Jakub Krzywolak

Dezerter
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Historia

72 Rocznica wybuchu II Wojny Œwiatowej
pozwala zwróciæ uwagê na wydarzenia, które
rozegra³y siê u pocz¹tku konfliktu, równie¿ na
terenie brzeszczañskim i najbli¿szej Ziemi
Oœwiêcimskiej w Rajsku.

Zgromadzone materia³y (pomniki, dokumenty)
i zawarte w nich informacje posiadaj¹ szczególn¹ wy-
mowê. Przybli¿aj¹ tamten czas, pozwalaj¹ na dok³ad-
niejsz¹ analizê ówczesnych uwarunkowañ, szersze
zapoznanie siê z tematem przez m³odzie¿ i history-
ków. W krótkiej relacji ograniczymy siê do ogólnej
charakterystyki wojennych wydarzeñ, które nast¹-
pi³y w wyniku rozpoczêtej niemieckiej agresji na
Polskê poprzedzonej zawartym wczeœniej paktem
Ribentropp Mo³otow. By³a to wojna szczególna, od-
biegaj¹ca od poprzednio prowadzonych przez woj-
ska piechoty i walki pozycyjne, zupe³nie nowocze-
sna przez oddzia³y zmotoryzowane oraz wozy pan-
cerne przenosz¹ce dzia³ania zbrojne z dnia na dzieñ
na nowe tereny. W analizie zwrócimy uwagê na wy-
darzenia wojenne przebiegaj¹ce miêdzy 2 a 5 wrze-
œnia, pocz¹wszy od Pszczyny na Górnym Œl¹sku (kie-
runek wschodni rzeki Wis³y) do Brzeszcz i Rajska.
Skorzystamy z danych zawartych w Kronice Szko³y
w Brzeszczach, gdzie zanotowano, ¿e „2 wrzeœnia
panika objê³a ca³e Brzeszcze. Ludnoœæ t³umnie ucie-
ka³a na wschód mieszaj¹c siê z ustêpuj¹cymi woj-
skami polskimi” (s. 92).
W opracowaniu Armia Kraków (str. 153) w rozdzia-
le „Bitwa o pozycje g³ówne 2 wrzeœnia po zachod-
niej stronie Wis³y na Œl¹sku”, czytamy: „Od œwitu
na ca³ej d³ugoœci frontu armii rozgorza³a zaciêta bi-
twa na wszystkich kierunkach z przygniataj¹c¹ prze-
wag¹ nieprzyjaciela, którego uderzenia kierowa³y siê
wyraŸnie na obydwa skrzyd³a obrony - Czêstocho-
wa WoŸniki Jordanów Chabówka - oraz na po³udnie
od umocnieñ Górnego Œl¹ska przez las Pszczyñski
i Pszczynê na Tychy Bieruñ oraz ku Wiœle pod Oœwiê-
cim”. Na interesuj¹cym nas Centrum Œl¹skim po³u-
dniowym ok. godz. 9.00 rozpêta³o siê prawdziwe pie-
k³o. „Na kierunku Pszczyny niemiecka 5. Dywizja
Pancerna pod dow. gen Vietinghofa, który wprowa-
dzi³ dwa zgrupowania wozów bojowych z miejsco-
woœci £¹ka, na stanowiska III Batalionu 20 PP bro-
ni¹cych Pszczyny. Te nie wytrzyma³y uderzenia masy
czo³gów i zosta³y rozbite”. PóŸniejszy meldunek zg³a-
sza³, ¿e Pszczyna pad³a o godz. 12.45, w wyniku kon-
centrycznego uderzenia 5. Dywizji Pancernej,
z której ok. 150 czo³gów uderzy³o od czo³a, a oko³o
50 skierowa³o siê po³udniowym skrajem lasu psz-
czyñskiego z obejœciem Piasku na stanowiska na-
szej artylerii w rejonie Jankowic. 6. Dywizja Pie-
choty zosta³a odrzucona do lasów na wschód od
Studzienic i Æwiklic ponosz¹c du¿e straty w lu-
dziach i artylerii” (s. 158; Armia Kraków).
Centrum g³ównego frontu obronnego armii polskiej
zosta³o ostatecznie przebite na kierunku Pszczy-
na i las pszczyñski. Spowodowana wyrwa otwar³a
i pog³êbi³a prze³om na liniê obrony Wis³y w kierun-
ku na Oœwiêcim. Po prze³amaniu obrony Pszczyny
niemieckie czo³gi ruszy³y na ty³y polskiej obrony roz-
bijaj¹c tamte jednostki. Niektóre z nich opiera³y siê
do zmierzchu, wycofuj¹c siê jeszcze 2 wrzeœnia w kie-
runku na Wis³ê, Brzeszcze Oœwiêcim (s. 158 Armia
Kraków lub jak informacja s. 25, 72 Rocznica). Po
rozbiciu przez czo³gi III Batalionu 20 PP 2. Kompa-
nia oparta o lasek wytrwa³a do zmroku i odesz³a za

Wis³ê w rejon Kêt. Nie znamy miejsca jej przeprawy.
(Podobnie informacja o 6. Baterii oraz 22 uratowa-
nych odzia³ach 5. Baterii spod Æwiklic, które wyco-
fa³y siê w stronê Oœwiêcimia (s. 25).
Tak wiêc 2 wrzeœnia po po³udniu, przy ogólnym po-
stêpie wojsk niemieckich, czêœæ jednostek wojsk pol-
skich, które wytrzyma³y napór wroga w ró¿nej for-
mie, wycofa³y siê za Wis³ê w kierunku na Brzeszcze-
Rajsko (ogólnie kierunek Oœwiêcim-Zator) b¹dŸ trwa-
³y na stanowiskach do wieczora. Noc¹ z 2 na 3 wrze-
œnia rozbite Pododdzia³y 20 PP i innych pu³ków 6
DW przedziera³y siê na wschód za Wis³ê w kierunku
Oœwiêcimia, Zatora i Skawiny (Rocznica s. 25).
Widzimy, ¿e 3 wrzeœnia jako kontynuacja dnia po-
przedniego zaznaczy siê szczególnie dla Ziemi
Brzeszczañskiej. Sytuacja wojenna przebiega nieub³a-
ganie… grupka 11 polskich ¿o³nierzy, która ju¿ 3
wrzeœnia znalaz³a siê po przeprawie w Górze przez
Wis³ê na nadwiœlañskim pastwisku £ê¿nik w Brzesz-
czach, z³o¿ona z 5 szeregowych ¿o³nierzy z 16. Tar-
nowskiego Pu³ku Piechoty, 2. Krakowskiego 20. Pu³-
ku Piechoty oraz 3 z innych nierozpoznanych jedno-
stek WP prostych ¿o³nierzy bez rangi oficera, po prze-
kroczeniu Wis³y postanawia stawiæ czo³a wrogowi
(podstawowy pe³en wymowy dokument tego posta-
nowienia zob. Kalendarium Parafii œw. Urbana s. 81,
po wielu latach dojdzie równie¿ bezpoœrednie œwia-
dectwo w „OB.” X 2009, s. 3). Analizuj¹c sytuacjê
z dzisiejszego punktu widzenia, by³a to jedyna z drob-
nych bitew granicznych pod Oœwiêcimiem miêdzy
wojskami III Rzeszy a ¯o³nierzem Polskim, bezpo-
œrednio po przekroczeniu Wis³y na Ziemi Krakow-
skiej. Tu równie¿ zaznaczy³ swoj¹ rolê zagon 5 Dy-
wizji Pancernej gen. Vietinghofa, której wojska nie-
mieckie zajmuj¹ Brzeszcze, by po osadzeniu za³ogi
miejscowej szkole (Kronika Szko³y w Brzeszczach
92/ 3), 3 wrzeœnia zaj¹æ Rajsko.

Po prze³amaniu g³ównego frontu obronnego w rejo-
nie Pszczyny pod dowództwem mjr Piotra Ryby, do-
wodz¹cego I Batalionem 16 PP, rankiem 3 wrzeœnia
zebrali siê w lasach Miêdzyrzecza ¿o³nierze I i IV
Batalionu oraz Plutonu Przeciwpancernego 16. Pu³-
ku Piechoty, Bateria Artylerii z 6. Pu³ku Artylerii Lek-
kiej, trzy plutony kompanii ON Kêty oraz ¿o³nierze
12. i 20. Pu³ku Piechoty. Wtedy grupa wojsk pod dow.
mjr Ryby wycofa³a siê docelowo pod Zator. W la-
sach Miêdzyrzecza zosta³a zaatakowana przez woj-
ska niemieckie ogniem artyleryjskim, któremu opie-
ra³a siê do zapadniêcia zmroku. Dopiero ok. godz.
22.00 zdo³a³a przekroczyæ Wis³ê we wsi Wola, iœæ
dalej przez Harmê¿e w kierunku Rajska, gdzie natra-
fia na wspomniane wojsko niemieckie zakwaterowa-
ne w zamku Rajsko - sztab 5. Dywizji Pancernej oraz
samego gen. Vietinghofa. Tu 4 wrzeœnia ok. godz.
4.00 wywi¹za³a siê ostra walka. Niemcy w obronie
wzywali posi³ki, które przesunê³y siê ju¿ dalej w kie-
runku Krakowa. Zapocz¹tkowane ciê¿kie zmagania
toczy³y siê te¿ nadal przy wycofuj¹cym siê wojsku
polskim, koñcz¹c siê ok. godz. 10.00 u brzegu rzeki
So³y ca³kowit¹ klêsk¹. Dope³ni³ tego podniesiony stan
wody przez zaporê w Por¹bce dla uniemo¿liwienia
przeprawy wojskom niemieckim. ̄ o³nierze mjr Ryby
równie¿ w wodzie znajdowali siê pod ogniem wro-
ga. Ze Ÿróde³ wynika, ¿e zginê³o 83 ¿o³nierzy pol-
skich. Wielu utonê³o. Zw³oki 11 znalaz³y siê na pra-
wym brzegu So³y. Pozosta³ych przy ¿yciu przeciw-
nik wzi¹³ do niewoli. Nieliczni ocaleli. Mjr Ryba za-

meldowa³ siê gen. Mondowi wraz z ocala³ymi ¿o³-
nierzami, by kontynuowaæ walkê. Niemcy stracili 3
oficerów (2 kapitanów) i 13 szeregowych (z relacji
na tablicy informacyjnej w Rajsku, na której równie¿
znalaz³a siê zapewne przez nieporozumienie wzmian-
ka o nie maj¹cym tu zwi¹zku historii z pobli¿a Osie-
ka; omawiana Bitwa pod Rajskiem jest w Polsce mniej
znana ni¿ w Niemczech. Historycy i ¿o³nierze nie-
mieccy nazywaj¹ j¹ Bojem pod Oœwiêcimiem).
Po po³udniu 4 wrzeœnia dzia³ania wojenne pod
Oœwiêcimiem zakoñczy³y siê, o ich szybkoœci œwiad-
czy fakt, ¿e wojska niemieckie 6 wrzeœnia wkro-
czy³y do Krakowa. Dla Ziemi Oœwiêcimskiej roz-
poczê³a siê ciemna noc okupacji. W Brzeszczach 4
wrzeœnia zbierano z £ê¿nika poleg³ych ¿o³nierzy,
trwa³a ich identyfikacja i - w asyœcie ¿o³nierza nie-
mieckiego - przygotowania na cmentarzu do skrom-
nego pochówku 5 wrzeœnia. Do tych samych czyn-
noœci przystêpowano w Rajsku.

Analizuj¹c napisy na pomnikach poleg³ych ¿o³nie-
rzy WP wybudowanych po wojnie na cmentarzu
w Brzeszczach i w Rajsku, zauwa¿amy, ¿e ju¿ w ty-
tule napisu najwczeœniej zbudowanego pomnika na
cmentarzu w Brzeszczach brzmi¹cym „Poleg³ym
w dniach 4 i 5. 09 w Rajsku” mog³a siê znaleŸæ nie-
precyzyjna data tego historycznego wydarzenia, 4 i 5
wrzeœnia, jak równie¿ w³¹czenie do listy tam pole-
g³ych ¿o³nierzy równie¿ poleg³ych w Brzeszczach,
w innym miejscu i czasie. Wprawdzie ju¿ dwa lata
póŸniej, w 25. rocznicê tego smutnego wydarzenia,
przy napisie tytu³owym nastêpnej tablicy informa-
cyjnej w Rajsku w dacie i miejscowoœci „Bój pod
Rajskiem 4 wrzeœnia 1939 r.” wprowadzono ko-
rektê, to jednak dylemat zwi¹zany z uczestnic-
twem w nim owych 11 ¿o³nierzy, którzy prze-
cie¿ nie brali w nim udzia³u, za przyk³adem
cmentarza w Brzeszczach, wyraŸnie pozostawiono
w wykazie nastêpnej tablicy. T³umaczyæ to mo¿na
faktem, ¿e w ówczesnej œwiadomoœci powszechnej
nie istnia³a informacja zawarta w Archiwum Parafii
z 5 wrzeœnia 1939 r., która dopiero w 2001 r. ukaza³a
siê w opublikowanym Kalendarium.
Powracaj¹c do Boju pod Rajskiem, zaznaczaj¹ siê
wyraŸnie jego dwie czêœci, pierwsza w samym Raj-
sku, gdzie zagrozi³ ca³emu sztabowi 6. Dywizji Pan-
cernej oraz jego dowódcy (zginê³o owych 3-ch ofi-
cerów) oraz druga od chwili gdy major Ryba zarz¹-
dzi³ dalszy odwrót do brzegów So³y, któremu towa-
rzyszy³y dochodz¹ce posi³ki wojsk niemieckich, które
zakoñczy³y walkê o godz. 10.00 4 wrzeœnia 1939 r.
z tragicznym skutkiem.

Temat pozosta³ dla historyków. Aktualne wyja-
œnienie udzia³u 11 ¿o³nierzy umieszczonych na
wspomnianych pomnikach Poleg³ych zosta³o wy-
jaœnione w „OB.” (X 2009), jest oparte na histo-
rycznym dokumencie zamieszczonym w Kalenda-
rium Parafii œw. Urbana w zapisie z 5.09.1939 r.
jako informacja o wydarzeniu, w którym „w obec-
noœci przedstawiciela niemieckich w³adz wojsko-
wych, ks. Proboszcza Zygmunta Boratyñskiego,
zastêpcy wójta Mieczys³aw Romanowskiego oraz
mieszkañców Brzeszcz (zapewne bardzo nielicz-
nych, bowiem brzeszczanie t³umnie uczestniczy-
li w ówczesnej ucieczce KB) pochowano na
cmentarzu 11 ¿o³nierzy polskich poleg³ych na
£ê¿niku nad Wis³¹ dwa dni wczeœniej (tj. 3 wrze-
œnia 1939 r. KB).

72 rocznica wybuchu II Wojny Œwiatowej
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Historia

Ka¿da rocznica przywo³uje wspomnienia,
zmusza do refleksji, wywo³uje chêæ dokonania
bilansu i ocen. Historia to ³añcuch zdarzeñ, któ-
rych ogniwa wywo³ali ludzie. Nie wolno ich eli-
minowaæ, by nie zatraciæ ci¹gu i logiki przesz³o-
œci, na której budujemy teraŸniejszoœæ i przy-
sz³oœæ. W przysz³ym roku przed nami dwie wa¿-
ne rocznice: 50-lecie nadania Brzeszczom praw
miejskich i 20. rocznica wydania pierwszego nu-
meru Naszej gazety. Historiê tworz¹ ludzie, gdy¿
tylko my z istot ziemskich w sposób zorganizo-
wany, celowy i twórczy zmieniamy otaczaj¹c¹
rzeczywistoœæ dla siebie, naszych dzieci, wnuków,
prawnuków… Wspó³czesne miasto i gmina
Brzeszcze to owoc pracy wielu pokoleñ. Warto
przypomnieæ tych, którzy lideruj¹c w ró¿nych
okresach przesz³oœci, wspólnie z mieszkañcami
miasta i gminy walczyli, pomagali i budowali nasz
dzieñ dzisiejszy. Chcemy przypomnieæ te osoby
bez selekcji politycznej czy wyznaniowej, zarów-
no mieszkañców miasta, jak i so³ectw. Odtwórz-
my wspólnie historiê naszej ma³ej ojczyzny przez
przypomnienie ludzi, którzy j¹ tworzyli.

JAN NOSAL

Dzia³acz polityczny, spo³eczny i zwi¹zkowy, wpi-
sany w historiê i topografiê Brzeszcz i Jaworzna.
Urodzi³ siê 10 lutego 1883 r. w Woli Batorskiej
w rodzinie ch³opskiej. Ukoñczy³ Szko³ê Ludow¹,
a nastêpnie odby³ s³u¿bê wojskow¹ w 13 Pu³ku
Piechoty Szko³y Podoficerskiej w Wadowicach. Od
1907 r. pracowa³ w Przywoziu ko³o Ostrawy jako
górnik w kopalni wêgla. W tym czasie rozpocz¹³
karierê w Polskiej Partii Socjaldemokratycznej
Galicji i Œl¹ska Cieszyñskiego, nale¿a³ tak¿e do
organizacji zawodowej „Unia górników”. Ponow-
nie powo³ano go do wojska w czasie I Wojny Œwiato-
wej i awansowano do stopnia sier¿anta w 1914 r.
Walczy³ na froncie wschodnim. Po wojnie wróci³
n pogranicze morawsko-œl¹skie. W czasie polsko-
czeskiego konfliktu o Œl¹sk Cieszyñski (1918-
1920) wystêpowa³ w obronie Œl¹ska, skutkiem cze-
go w obawie przed aresztowaniem przez w³adze
czeskie opuœci³ w 1920 r. Morawsk¹ Ostrawê i uda³
siê do Galicji. Znalaz³ zatrudnienie w kopalni wê-
gla w Brzeszczach. Pracowa³ jako górnik i by³
cz³onkiem Oddzia³u Centralnego Zwi¹zku Górni-
ków. Z czasem otrzyma³ posadê delegata górni-
ków tej¿e kopalni oraz stanowisko przewodnicz¹-
cego Zwi¹zku UchodŸców Œl¹ska Cieszyñskiego.
Od zjednoczenia siê Polskiej Partii Socjalistycz-
nej w 1919 r. by³ jej cz³onkiem i agitatorem w za-
siêgu kilku powiatów, przez kilka lat przewodzi³
Komitetowi PPS w Brzeszczach. Wspó³pracowa³
równie¿ z krakowskimi organami prasowymi par-
tii - czasopismami „Naprzód” i „Prawo Ludu”. W la-
tach 1921-1932 pe³ni³ obowi¹zki prezesa Kasy
Chorych w Brzeszczach, by³ przewodnicz¹cym
Komisji Rewizyjnej oraz jednym z zarz¹dców
Rady Spó³dzielni Spo¿ywców w Brzeszczach. Sze-
roka dzia³alnoœæ spo³eczna pozwoli³a mu kandy-

dowaæ w 1922 r. do Sejmu RP z listy Polskiej Par-
tii Socjalistycznej nr 2 w okrêgu wyborczym 42
(Kraków - powiat, Chrzanów, Oœwiêcim, Olkusz
i Miechów), jednak jego kandydatura nie przesz³a.
Uda³o siê to natomiast w 1928 r., z tej samej listy
i okrêgu wyborczego. W Sejmie nale¿a³ do Klubu
Zwi¹zku Parlamentarnego Polskich Socjalistów.
Ponownie kandydowa³ do Sejmu w 1930 r. z listy
nr 7 Zwi¹zku Obrony Prawa i Wolnoœci Ludu
z ramienia PPS w okrêgu 42, jednak lista ta zosta-
³a uniewa¿niona przez Okrêgow¹ Komisjê Wy-
borcz¹. Po tym niepowodzeniu kontynuowa³ dzia-
³alnoœæ w Stronnictwie Ludowym w Brzeszczach.
W lutym 1934 r. wybrano go na cz³onka Okrêgo-
wego Komitetu Robotniczego Polskiej Partii So-
cjalistycznej w Bia³ej, jako reprezentanta Brzeszcz.
Na XXII Kongresie PPS (maj 1931) zosta³ zastêpc¹
cz³onka Rady Naczelnej PPS, a na kolejnych kon-
gresach  (1934 i 1937) wybierano go na cz³onka
Rady Naczelnej. Równie¿ z ramienia Polskiej Par-
tii Socjalistycznej zosta³ w maju 1939 r. burmi-
strzem Jaworzna. Z tego stanowiska usuniêty zo-
sta³ przez w³adze niemieckie po objêciu magistra-
tury w 1940 r. W latach okupacji dzia³a³ w Pol-
skiej Partii Socjalistycznej Wolnoœæ, Równoœæ,
Niepodleg³oœæ pod pseudonimami „Boruta”, „Jan”
i „Stary”. Z jego inicjatywy wiosn¹ 1949 r. powsta³a
polityczna trójka PPS-WRN w Brzeszczach. Gru-
pa brzeszczañska obejmuj¹ca Brzeszcze, Jawiszo-
wice, Przecieszyn, Skidziñ i okolice stanowi³a naj-
silniejszy oœrodek nielegalnej dzia³alnoœci przy KL
Auschwitz. W domu Nosala odbywa³y siê tajne ze-
brania i narady cz³onków partii. Nosal ze swoimi
wspó³pracownikami Piotrem Ha³oniem, Ada-
mem Rysiewiczem (pseudonim: „Skiba”, „Teo-
dor”) i ¿on¹ Gabriel¹ zmontowali konspiracyjn¹
siatkê, która wraz z oddzia³em Batalionów Ch³op-
skich nios³a pomoc wiêŸniom obozu w Oœwiêci-
miu i stanowi³a ruch oporu. Z czasem dowodzenie
grup¹ przejêli m³odzi ludzie: W³adys³aw Pytlik
(„Birkut”), Emil Golczyk („Jantar”) i Edward Ha-
lon („Boruta”). Nosal i jego ¿ona zostali areszto-
wani przez gestapo w nocy 9 na 10 sierpnia
1943 r. i wywiezieni do Bielska, a nastêpnie do
obozu w Mys³owicach. Jana Nosala przewieziono
do obozu KL Auschwitz 5 listopada 1943 r. trans-
portem zbiorowym. Zosta³ oznaczony jako wiê-
zieñ polityczny numerem 161832, zgin¹³ w obo-
zie 13 stycznia 1944 r. Jego ¿onê Gabrielê przy-
wieziono do obozu KL Birkenau transportem z Ka-
towic 13 sierpnia 1943 r. i oznaczono numerem
54728, zginê³a tam 22 grudnia 1943 r. Jan i Ga-
briela Nosalowie zostali
poœmiertnie odznaczeni
Krzy¿ami Oœwiêcimski-
mi, Orderami Krzy¿a
Grunwaldu III klasy. Imie-
niem Nosala nazwano uli-
ce w Jaworznie, Przecie-
szynie oraz w Brzeszczach.

W£ADYS£AW GARA

Urodzi³ siê 13 stycznia
1906 r. w Rycerce Górnej,
gdzie jego ojciec Franci-
szek by³ leœniczym w do-
brach Arcyksiêcia ¿ywiec-
kiego. Po ukoñczeniu szko-
³y podstawowej uczêszcza³

do Pañstwowej Szko³y Przemys³owej w Bielsku,
któr¹ ukoñczy³ 1926 r.. Od 1927 do 1929 r. praco-
wa³ w Hucie Zgoda na oddziale konstrukcji ¿ela-
znych, nastêpnie podj¹³ pracê w Szkole Przemy-
s³owej Towarzystwa Salezjañskiego w Oœwiêcimiu
jako instruktor metalowy. W 1931 r. przeniesiony
zosta³ do Szko³y Rzemios³ Towarzystwa Sale-
zjañskiego w £odzi jako instruktor obróbki me-
tali i wyk³adowca, gdzie pracowa³ do 1936 r. Od
wrzeœnia podj¹³ pracê w Pañstwowej Szkole Tech-
niczno-Przemys³owej jako wyk³adowca spawalnic-
twa i kierownika Biura technicznego. Z chwil¹ wy-
buchu wojny zosta³ zmobilizowany i na Wo³yniu
trafi³ do niewoli sowieckiej, z której jemu i kilku
kolegom uda³o siê zbiec i pod koniec roku pieszo
wróci³ do Jawiszowic, gdzie wczeœniej zamiesz-
ka³y jego ¿ona i córka. W 1940 r. zosta³ wywiezio-
ny na roboty przymusowe do Kopalni Rudy Mie-
dzi w Goldbergu (dziœ Z³otoryja), gdzie do koñca
wojny pracowa³ jako œlusarz-spawacz. Po powro-
cie do Jawiszowic uda³ siê do Bielska. Tam 16
kwietnia 1946 r. zosta³ zatrudniony w Œl¹skiej Fa-
bryce Wyrobów Metalowych „METWA”, któr¹
wspólnie z kilkoma wspó³pracownikami urucho-
mi³ sprowadzaj¹c maszyny i urz¹dzenia z ca³ej Pol-
ski, poniewa¿ przed nadejœciem frontu wyposa¿e-
nie wywieziono w g³¹b Niemiec. W fabryce pra-
cowa³ do przejœcia na emeryturê w 1971 r., piastu-
j¹c kierownicze stanowiska do naczelnego in¿y-
niera w³¹cznie. Po przejœciu na emeryturê nie zry-
wa kontaktów ze œrodowiskiem bielskim, aktyw-
nie dzia³a w Kole Seniora Stowarzyszenia In¿y-
nierów Mechaników Polskich przy Naczelnej Or-
ganizacji Technicznej. W 1984 r. odznaczony zo-
sta³ Z³ot¹ Odznak¹ SIMP, zaœ w 1995 r. Z³ot¹ Od-
znak¹ Honorow¹ NOT. Pracuj¹c w Bielsku an-
ga¿owa³ siê we wszystkie inicjatywy spo³eczne
w miejscu zamieszkania (rozbudowa Szko³y Pod-
stawowej wspólnie z Mieczys³awem Wiktorowi-
czem, Rudolfem Papla, powstanie Ko³a Przyja-
ció³ Harcerstwa co 1958 r. zaowocowa³o ufundo-
wanie Sztandaru dla tutejszej Dru¿yny Harcer-
skiej). Dzia³a³ równie¿ w spo³ecznych komitetach
budowy wodoci¹gu, gazyfikacji Jawiszowic, bu-
dowy przedszkola, sali gimnastycznej, rozbudowy
bazy GS Samopomoc Ch³opska w Brzeszczach
oraz MGOK. Dzia³a³ równie¿ w Kó³ku Rolniczym
w Jawiszowicach. Za zas³ugi odznaczony zosta³
Medalem 10-lecia, Medalem 40-lecia, Z³otym
Krzy¿em Zas³ugi, Krzy¿em Oficerskim, Odznak¹
Zas³u¿ony dla Województwa Katowickiego oraz
szeregiem dyplomów.

Czas rocznic
Odkryæ naród znaczy dla mnie
odkryæ nie tylko jego poezjê, ale
i jego pracê

Józef Tischner
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Ruszy³a rekrutacja uzupe³niaj¹ca na stu-
dia w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Zawodowej
Oœwiêcimiu. Kandydaci maj¹ do wyboru szeœæ
kierunków studiów: filologiê, pielêgniarstwo,
politologiê, zarz¹dzanie, wychowanie fizyczne
oraz pedagogikê. Elektroniczna rekrutacja na
studia rozpoczê³a siê 8 sierpnia.

Kryterium kwalifikacyjnym s¹ oceny ze
wskazanych przedmiotów uzyskane na œwiadec-
twie dojrza³oœci. Wyj¹tkiem jest wychowanie fi-
zyczne - kandydaci na ten kierunek musz¹ przy-
st¹piæ do egzaminu sprawnoœci fizycznej*.
W PWSZ oprócz filologii angielskiej, germañ-
skiej i rosjoznawstwa (znajomoœæ jêzyka rosyj-
skiego nie jest wymagana) mo¿na studiowaæ tak-
¿e politologiê (ze specjalnoœciami: media i komu-
nikowanie miêdzynarodowe, polityka bezpie-
czeñstwa, polityka miêdzynarodowa i europejska,
Pamiêæ o Zag³adzie i prawa cz³owieka), zarz¹dza-
nie (specjalnoœci: zarz¹dzanie administracj¹ pu-
bliczn¹, zarz¹dzanie finansami, zarz¹dzanie jako-
œci¹, zarz¹dzanie w turystyce) oraz  pielêgniar-
stwo na studiach stacjonarnych (œcie¿ka C i D).
Na studentów czekaj¹ równie¿ nowo otwarte kie-
runki studiów: pedagogika (pedagogika rodziny
z mediacjami, zintegrowana edukacja wczesnosz-
kolna z jêzykiem angielskim, pedagogika opie-
kuñcza z terapi¹ pedagogiczn¹) oraz wychowa-
nie fizyczne (specjalnoœæ: gimnastyka korekcyj-
na). Kandydatów na studia w PWSZ obowi¹zuje
elektroniczna rejestracja. Nale¿y zalogowaæ siê
na stronie internetowej www.pwsz-oswie-
cim.edu.pl i wype³niæ formularz zg³oszeniowy,
a nastêpnie w ci¹gu dwóch dni wnieœæ op³atê re-
krutacyjn¹ w wysokoœci 100 z³ (dla kandydatów
na w-f) lub 80 z³ (w przypadku rekrutacji na po-
zosta³e kierunki). Osoby, które w wyznaczonym
terminie nie dokonaj¹ wp³aty, bêd¹ usuwane z ba-
zy danych. Elektroniczna rekrutacja zakoñczy siê
25 wrzeœnia. Dwa dni póŸniej og³oszona zosta-
nie lista przyjêtych. Semestr nauki na studiach
niestacjonarnych kosztuje 1850 z³ (wychowanie
fizyczne - 2000 z³), kwotê mo¿na roz³o¿yæ na raty.
Kadra naukowo-dydaktyczna PWSZ w wiêkszo-
œci sk³ada siê z pracowników Uniwersytetu Ja-
gielloñskiego oraz UP w Krakowie. Studenci
w Oœwiêcimiu maj¹ do dyspozycji nowocze-
sny kampus Uczelni, klimatyzowane, wyposa-
¿one w sprzêt multimedialny sale wyk³adowe, bi-
bliotekê z katalogiem on-line, czytelniê multime-
dialn¹, punkt kserograficzny, a od tego roku
otwarty zosta³ równie¿ bufet. Zajêcia odbywaj¹
siê w ma³ych grupach, co umo¿liwia bezpoœred-
ni kontakt z wyk³adowc¹. Dla najlepszych prze-
widziane zosta³y stypendia socjalne i naukowe,
dla chêtnych do studiowania za granic¹ - udzia³
w programie ERASMUS.

*Kandydaci na kierunek Wychowanie fizyczne
zobowi¹zani s¹ przyst¹piæ do egzaminu spraw-
noœci fizycznej, który odbêdzie siê  19 wrzeœnia
(11.00) na krytej p³ywalni w Oœwiêcimiu (ul.
Chemików 2) i przep³yn¹æ dowoln¹ technik¹ (bez
limitu czasowego) 25-metrowy odcinek basenu.

Jak co roku w czasie wakacji odby³
siê turniej siatkówki pla¿owej organizo-
wany przez Oœrodek Kultury w Brzesz-
czach oraz Samorz¹d Osiedlowy nr 5
na Borze. Na boisku obok przedszko-
la w Brzeszczach Borze stawi³a siê re-
kordowa tym razem liczba 16 dru¿yn.
W zawodach wziêli udzia³  mieszkañ-
cy naszej gminy a tak¿e goœcie z Li-
bi¹¿a, Dobczyc, Raciechowic, Oœwiê-
cimia i Sosnowca. Po pierwsza rundzie
zawodów rozegranej systemem pucha-
rowym odpad³o 8 dru¿yn, nastêpne
mecze toczy³y siê systemem do dwóch
przegranych.

WYNIKI:
I m.: Pawe³ Ciu³a (Libi¹¿), Micha³ Ma-
tyja (Libi¹¿); (w finale: 13:15, 17:15,
15:10).
II m.: S³awomir Smó³kowski (Jawiszo-
wice), Marek Drobisz (Brzeszcze).
III m.: Marcin Broda (Sosnowiec),
£ukasz Topa (Dobczyce).
IV m.: Krzysztof Gawe³ek (Brzeszcze),
Wojciech Kusak (Oœwiêcim).
Turniej odby³ siê przy wspania³ej po-
godzie oraz przy zachowaniu zasad fair
play. Zapraszamy w przysz³ym roku!

20 sierpnia entuzjaœci górskich wêdrówek
mieli okazjê odwiedziæ polskie Tatry.

Przejrzyste, poranne powietrze nie zapowiada
jeszcze upa³u, choæ intensywny b³êkit bezchmur-
nego nieba w³aœnie na to zdaje siê wskazywaæ. Na
twarzach zgromadzonych pomimo tak wczesnej
pory widaæ zadowolenie i ani œladu zmêczenia.
Dobry humor nie opuszcza nikogo, a wszystko to
pewnie dlatego, ¿e „góry to s¹ góry”- jak póŸniej
filozoficznie zauwa¿y przewodnik Tatrzañskiego
Parku Narodowego. Kilka minut po szóstej na
wyznaczonym miejscu zbiórki pojawia siê auto-
kar, ka¿dy z oczekuj¹cych zajmuje swoje miejsce.
Jedziemy do Zakopanego! W Zawoi zatrzymuje-
my siê na chwilê, by zaczerpn¹æ œwie¿ego górskie-
go powietrza oraz posiliæ siê prowiantem zapew-
nionym przez organizatorów (SO nr 4 i 7) -
dro¿d¿ówkami i kubkiem ciep³ej kawy lub herba-
ty. Jest pysznie! Oko³o 11.00 jesteœmy na miejscu,
czyli na terenie Tatrzañskiego Parku Narodowe-
go. Nasz cel - schronisko - mo¿e zostaæ osi¹gniêty
na kilka sposobów: pieszo, rowerem albo kolejk¹,
która doje¿d¿a niemal do koñca trasy. Niektórzy
wsiadaj¹ do pojazdu wygl¹daj¹cego jak Ciuchcia
z popularnego programu dla dzieci, inni decyduj¹
siê na pokonanie trasy o w³asnych si³ach. Pogoda
dopisuje, szum górskich potoków wynagradza t³ok
na górskim szlaku. Dolina Chocho³owska jest prze-
cie¿ jednym  z najchêtniej odwiedzanych miejsc,
pod wzglêdem popularnoœci ustêpuje tylko Doli-
nie Koœcieliskiej. Po kilku godzinach marszu do-
cieramy do schroniska, chwila na odpoczynek
i z nowym zapasem si³ udajemy siê w drogê po-

wrotn¹. Sporo osób decyduje siê na wypo¿ycze-
nie rowerów, pewnie w myœl zawo³ania „Z górki
na pazurki!”. Opaleni s³oñcem i wysmagani gór-
skim wiatrem ruszamy na Krupówki. Przyczyn¹
ogromnych t³umów jest nie tylko okres urlopowo-
wakacyjny, piêkna pogoda i sama uroda miasta,
ale równie¿ Festiwal Folkloru Ziem Górskich od-
bywaj¹cy siê w tych dniach w Zakopanem. Mi³o-

œnicy skocznej, góralskiej muzyki oraz piêk-
nych haftowanych strojów  maj¹ okazjê pos³u-
chaæ i przyjrzeæ siê bli¿ej zespo³om z Polski, Ru-
munii, S³owacji i Wêgier. A ci, którym wci¹¿ ma³o,
maj¹ szansê zaopatrzyæ siê w oryginalne wyroby
sztuki ludowej sprzedawane na zorganizowanych
w ramach festiwalu Targach Rzemios³a Ludowe-
go. Prawdziwa uczta dla etnofilów! Zbli¿a siê
19.00. Przed autokarem zbieraj¹ siê uczestnicy
wycieczki. Wracamy do domu, zostawiaj¹c za
sob¹ niewzruszonego Œpi¹cego Rycerza.
- A ju¿ we wrzeœniu zapraszam na Jesieñ Babio-
górsk¹! Chêtni, proszê zapisywaæ siê u pani
Zosi!- zachêca S³awomir Drobny, jeden z orga-
nizatorów wyjazdu.
- Tak, koniecznie! Na pewno siê wybierzemy -
zapewniaj¹ Pañstwo Zuzanna i Stanis³aw. No, bo
góry to s¹ góry!

Wolne miejsca
czekaj¹ na studentów

M. B.M. B.M. B.M. B.M. B.

Wakacyjna pla¿ówka
Brzeszcze BÓR

B.J.B.J.B.J.B.J.B.J.

Izabela RobakIzabela RobakIzabela RobakIzabela RobakIzabela Robak

Bo góry to s¹ góry

Uczestnicy wycieczki w Dolinie Chocho³owskiej
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W sobotnie popo³udnie 20 sierpnia w Par-
ku Osiedlowym przy ul. Dworcowej w Brzesz-
czach odby³ siê piknik rodzinny. Impreza, zor-
ganizowana przez Samorz¹dy osiedlowe nr 1,
nr 2, nr 8 oraz Oœrodek Kultury, przyci¹gnê³a
znaczn¹ iloœæ osób.

Wspania³a, s³oneczna pogoda sprzyja³a spêdze-
niu czasu w radosnej atmosferze i zachêca³a miesz-
kañców Brzeszcz do udzia³u  w wielu, przygoto-
wanych dla ca³ych rodzin, atrakcjach. Ju¿ o godzi-
nie szesnastej Danuta Korciñska prowadz¹ca ca³y
piknik, powita³a wszystkich zgromadzonych. Nie
zabrak³o równie¿ burmistrz Teresy Jankowskiej,
która uczestnikom ¿yczy³a udanej zabawy. Na naj-
m³odszych czeka³ sprawnoœciowy tor przeszkód,
w którym to miêdzy innymi musieli trafiæ worecz-
kami w wyznaczony okr¹g, przejœæ przez specjal-
ny tunel, czy pokonaæ slalom trzymaj¹c paletkê tak,
by umieszczona na niej pi³eczka nie upad³a. Za
ka¿de wykonane zadanie zawodnicy otrzymywali
podpisy, a kiedy zebrali wszystkie, dostawali na-
grodê. Chêtnych do udzia³u w zabawie by³o bar-
dzo wielu. W konkurencjach bra³y udzia³ dzieci
w ró¿nym wieku, pocz¹wszy od maluszków, któ-
rym pomaga³y mamy, a¿ po te w wieku szkolnym,
samodzielnie zmagaj¹ce siê z przeszkodami.
Zadania dla najm³odszych nie by³y jednak jedyn¹
atrakcj¹ czekaj¹c¹ na zgromadzonych w parku tego
dnia. Za g³ówny punkt imprezy nale¿y uznaæ tur-
niej rodzinny. W tych zmaganiach z kolei mia³o
wzi¹æ udzia³ piêæ rodzin w sk³adzie: mama, tata
i dziecko powy¿ej siedmiu lat. Ze wzglêdu na brak
jednej dru¿yny jury dopuœci³o jednak mo¿liwoœæ
stworzenia rodziny „tymczasowej”. W taki w³aœnie
sposób zg³osi³y siê dwie dru¿yny, z których drog¹
losowania wy³oniono ostatni¹ bior¹c¹ udzia³ w tur-
nieju. Kiedy wybrano ju¿ wszystkich uczestników,
rozpoczê³y siê zawody. Na ka¿d¹ z rodzin czeka³o
szeœæ zadañ. Odbijano pi³kê pla¿ow¹ na czas, od-
gadywano kalambury, pokonywano tor przeszkód
z tac¹ w rêce. Bior¹cy udzia³ w rywalizacji musie-
li równie¿ wcieliæ siê w rolê pomponiarek oraz bie-
gaæ wioz¹c jedn¹ osobê w taczkach. Ca³ym zma-
ganiom towarzyszy³ dobry nastrój i doping ze stro-
ny kibiców. Po ka¿dym zadaniu przyznawane by³y
punkty, ustalane wed³ug czasu w jakim je ukoñ-
czono. Jedynie pokazy taneczne rodzin ocenia³o
jury, w sk³ad którego wchodzili przedstawiciele sa-
morz¹dów osiedlowych oraz burmistrz Brzeszcz.
Wyniki by³y doœæ wyrównane, lecz po podsumo-
waniu punktów wy³oniono laureatów. Czwarte
i pi¹te miejsce rozlosowano, poniewa¿ dwie dru-
¿yny mia³y taka sam¹ iloœæ punktów. I tak oto naj-
wy¿ej na podium znalaz³a siê rodzina Chmielaków
w sk³adzie mama Beata, tata Artur oraz syn Mak-
sym. Drugi rezultat osi¹gnê³a rodzina Kózków. Tu¿
za nimi uplasowali siê Marta i Zbigniew Wnêtrzak
wraz z synem Damianem. Pozycja czwarta nale-
¿a³o do rodziny Dziêgieli, a pi¹ta do Cyganów.
Wszystkie rodziny zosta³y nagrodzone. Zanim jed-
nak zosta³y wrêczone upominki, przed zebranymi
w paku zaprezentowa³ siê zespó³ „Têcza” z pierwsz¹
czêœci¹ swojego koncertu. Wokaliœci w barwnych
cygañskich strojach œpiewali znane i lubiane pie-
œni, a publicznoœæ nagradza³a ich aplauzem. Po tym
mi³ym dla ucha wystêpie jury wrêczy³o ufundo-
wane przez grono sponsorów prezenty. Wœród

ogromu podarunków znalaz³y siê miêdzy inny-
mi kuchenka mikrofalowa, suszarka do grzybów,
wiertarki, glukometry, pluszaki, ksi¹¿ki, bilety
do sali zabaw Fiku-Miku oraz wiele innych równie
atrakcyjnych przedmiotów. Zawodnicy byli na
prawdê zadowoleni z otrzymanych nagród i jak
mówi pani Marta, uczestniczka turnieju:
- Jesteœmy tu nie po raz
pierwszy i chcia³abym po-
dziêkowaæ wszystkim, któ-
rzy sponsorowali te nagro-
dy, bo s¹ naprawdê œwietne.
Pan Artur, zdobywca pierw-
szego miejsca, przychyla siê
do zdania poprzedniczki
mówi¹c, ¿e nagrody na pew-
no siê przydadz¹, a jego syn
Maksym stwierdza, ¿e nie
wie kiedy przeczyta te
wszystkie ksi¹¿ki, lecz obiecuje dokonaæ tego
jak bêdzie troszkê starszy.
W trakcie Pikniku mo¿na by³o podziwiaæ wy-
stawê malarstwa Tadeusza Noworyty. Autor za-
prezentowa³ liczny zbiór swoich obrazów
przedstawiaj¹cych przepiêkne pejza¿e. Chêtni
mogli porozmawiaæ z twórc¹ oraz zakupiæ jego
prace. Na tym nie koñczy³y siê wszystkie nie-
spodzianki przygotowane przez organizatorów
tego dnia. Na terenie parku zosta³y bowiem
roz³o¿one trampolina i dmuchany zamek.
Wzbudzi³y one entuzjazm wœród najm³odszych
uczestników imprezy, którzy w trakcie ca³ego
jej trwania ustawiali siê w kolejkach, aby pod

Na boiskach osiedla Paderewskiego odby³
siê turniej pi³ki no¿nej w dwóch kategoriach
wiekowych - ch³opcy do 12- i do 16 lat. Zg³osi-
³o siê 62 zawodników z pobliskich osiedli. Pod
czujnym okiem sêdziów Artura Smó³ki i Piotra
Zontka walczyli o zwyciêstwo dla swoich dru-
¿yn. W m³odszej grupie zwyciê¿y³y „Or³y z Na-
rutowicza” w sk³adzie: Dawid Kwaœny, Damian
WoŸniak, Nataniel Kasperczyk. II miejsce zajê³a
„Ognista pi³ka” a III „Nie robiæ”. W starszej gru-
pie najlepsza okaza³a siê „Armia Bia³ej Gwiaz-
dy” w sk³adzie: Mateusz
Wróbel, Dawid Maciejczyk,
Kamil Majcherczyk i Woj-
ciech ¯mudka. II miejsce
zaj¹³ zespó³ „Jana”, a III
„Din Tin”. Dziewczyny zmie-
rzy³y siê natomiast w koszy-
kówce. I miejsce zdoby³y
„Tygryski” w sk³adzie: An-
gelika Kwaœny, Monika
Szczepaniok, Patrycja Gon-

Sponsorzy: Burmistrz Brzeszcz Teresa Jankowska, Dyrektor Techniczny KWK Brzeszcze Kazi-
mierz Grzechnik, Pose³ RP Stanis³aw Rydzoñ, Pose³ RP Beata Szyd³o, P.U.H „FELIS” Damian
Korczyk, F.H.U GRUDEX Urszula Galoch, Z.H.U.P „AGD SERWIS” Bogus³aw Sienkiewicz,
EDKAR Katarzyna Wawrzyczek, P.H.U Danuta Szymla-Harmata, Agencja „HALLAK” Halina
Lalik-Kuœnierz, BISTRO SMAK Sebastian Kurzawa, KASYNO Pawe³ Wojciechowski, Sala za-
baw BAJKOLAND Magdalena Przypaliñska, Firma Budowlana Adam Krajniewski, NSE Sp.
z o.o, Przewodnicz¹cy NSZZ „Solidarnoœæ” Stanis³aw K³ysz, Us³ugi Zegarmistrzowskie Pawe³
Pasierbak, Firma CENTER s.c., APTEKA BLISKO CIEBIE, Mariusz Pawlusiak, Sklep AVANS,
SKOK PIAST, Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarnoœci Finansowej.

bacznym okiem opiekunów, robiæ salta i wywi-
jaæ kozio³ki oraz poszaleæ na zje¿d¿alni. W tak
doskona³ym nastroju mija³o sobotnie popo³u-
dnie. Oko³o godziny 19.30 zespó³ Têcza zapre-
zentowa³ siê z drug¹ czêœci¹ koncertu. Ten wy-
stêp, podobnie jak wczeœniejszy, zosta³ nagro-
dzony brawami. Skoñczy³y siê potyczki rodzin-
ne i konkurencje sprawnoœciowo-rekreacyjne,
ale dzieñ nie dobieg³ jeszcze koñca. Rozpocz¹³

siê wiêc festyn, na którym
wszyscy zebrani mogli ba-
wiæ siê i tañczyæ do rana
przy akompaniamencie zespo-
³u Korsarz.  Impreza ju¿ po raz
kolejny wzbudzi³a spore zain-
teresowanie wœród mieszkañ-
ców Brzeszcz. Wiêkszoœæ jed-
nog³oœnie wypowiada³a siê,
¿e jest to dobra inicjatywa,
pozwalaj¹ca na spêdzenie
czasu w gronie rodziny i przyja-

ció³. Zapytane osoby stwierdzi³y, ¿e imprezy tego
typu s¹ wspania³ym pomys³em i powinny byæ
nadal organizowane.
- Zabawa by³a przednia, dzieci dobrze siê bawi³y,
a to moim zdaniem jest najwa¿niejsze - uœmiecha
siê Beata Chmielarz, która wraz z mê¿em i synem
zajê³a pierwsze miejsce w zawodach. Bior¹cy
udzia³ w turnieju zachêcaj¹ inne rodziny, aby siê
prze³ama³y i nie wstydzi³y wyst¹piæ w kolejnych
konkursach. Najlepszym podsumowaniem Pikni-
ku Rodzinnego mog¹ wiêc byæ s³owa jego sta³ej
uczestniczki, Marty Wnêtrzak:
- Jest to po prostu œwietna zabawa.

ciarczyk. Na drugim miejscu uplasowa³y siê
„Blondynki”, a na III „Dziewczyny z N.T.A.”.
Królami strzelców zostali Dawid Maciejczyk oraz
Dawid Kwaœny, w koszykówce natomiast Patry-
cja Gonciarczyk. Zwyciêskie dru¿yny otrzyma³y
dyplomy, puchary i upominki, które wrêczyli bur-
mistrz Teresa Jankowska, dyrektor OK Ma³go-
rzata Wójcik i pe³nomocnik burmistrza ds. roz-
wi¹zywania problemów alkoholowych Barbara
Chrz¹szcz-Noworyta. Dla zawodników i kibiców
przygotowane zosta³y pra¿one, soczki i s³odycze.

Samorz¹d Osiedlowy,
œwietlica OK i KS Gór-
nik Brzeszcze dziêkuj¹
za pomoc przy organi-
zacji turnieju Jadwidze
Chowaniec, Ko³u Eme-
rytów i Rencistów, Zyg-
muntowi Wudke, Artu-
rowi Smó³ce i Piotrowi
Zontkowi.

Grunt to rodzinka, czyli Piknik Rodziny 2011

Turniej M³odych Pi³karzy

Zwyciêzcy z dyplomami B K.B K.B K.B K.B K.

TTTTTamara Knapekamara Knapekamara Knapekamara Knapekamara Knapek

Tunel - wyzwanie dla najm³odszych
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Czytelnictwo

Ksi¹¿ka ze zwierzakiem
Biblioteczne pó³ki

pe³ne s¹ wielu wartych
uwagi ksi¹¿ek, których
bohaterami s¹ zwierzê-
ta - zarówno dla doro-

s³ych jak i dla dzieci. W kolejnych numerach
Odg³osów Brzeszcz bêdziemy prezentowaæ
„ksi¹¿ki ze zwierzakiem”, które warto przeczytaæ.
W tym miesi¹cu dalszy ci¹g ksi¹¿ek z owadem:

Joanna Kulmowa
Niefruwak piechotny

By³ sobie ma³y
stworek, który sam nie
wiedzia³ kim jest. Wie-
dzia³ tylko, ¿e œwiat mu
siê podoba. I pewnie
dalej by sobie beztro-
sko wêdrowa³, gdyby
napotkani mieszkañcy
ziemi nie zasypywali go pytaniami. D¿d¿owni-
cê, Œwistunkê, Kreta i Powoja dra¿ni³o to, ¿e
Niefruwak ma skrzyd³a, ale z nich nie korzy-
sta. On zaœ dopiero w rozmowach z nimi zacz¹³
siê zastanawiaæ sk¹d siê wzi¹³ i co robi na œwie-
cie. W koñcu zrezygnowany sam porównywa³
siê do pozosta³ych poszukuj¹c cech podobnych,
by nie odstawaæ od reszty. Ale to na nic, bo
ci¹gle czu³ siê kimœ innym, tylko sam nie wie-
dzia³ kim. Dopiero ró¿a uzmys³owi³a mu jego
oryginalnoœæ i niebanalnoœæ. I wtedy sta³ siê
cud. Piechotniczek odnalaz³ swoje przeznacze-
nie, co bardzo go uradowa³o. Okaza³o siê, ¿e
jego sny i marzenia maj¹ sens. Kiedyœ bowiem
siê spe³ni¹. W ten czy inny sposób ka¿dy z nas
szuka i znajduje siebie w tym wielkim wszech-

œwiecie. Nale¿y tylko poznaæ swoje mo¿liwo-
œci i w³asn¹ niepowtarzaln¹ funkcjonalnoœæ przy-
datn¹ œwiatu, ludziom i nam samym.
(Ÿród³o: blog „Rabatka”)

Sue Monk Kidd
Sekretne ¿ycie pszczó³

Powieœæ o poszukiwaniu
swoich korzeni, ale równie¿
mi³oœci i akceptacji u innych.
G³ówna bohaterka jest nie-
szczêœliw¹ i samotn¹ dziew-
czynk¹. ̄ yje z przeœwiadcze-
niem, ¿e jako dziecko, przez przypadek, zabi³a
swoj¹ matkê. Mieszka z ojcem, który ni¹ gardzi.
Dziewczynka têskni za mi³oœci¹ swoich rodziców.
Jej celem staje siê odkrycie prawdy o matce. Kim
i jaka by³a? A przede wszystkim czy j¹ kocha³a?
W swojej wêdrówce do celu, jakim s¹ odpowie-
dzi na pytania, które j¹ drêcz¹, Lily znajduje mi-
³oœæ u trzech niezwyk³ych sióstr, swojej opiekunki
Rosaleen i przyjaciela Zacha. Wszyscy s¹ czar-
noskórzy. Wa¿nym tematem jest równouprawnie-
nie - powieœæ toczy siê w latach 60. XX wieku.
Lily jest jedn¹ z niewielu osób, które nie zwra-
caj¹ uwagi na kolor skóry. Jest jedyn¹ bia³¹ dziew-
czynk¹ w domu kolorowych, ale nie widzi w tym
nic z³ego, w przeciwieñstwie do innych bia³ych,
np. policjanta, który zwraca jej uwagê, ¿e nie
wypada jej mieszkaæ z Murzynkami.
W tle poznajemy zwyczaje pszczó³. ¯ycie kobiet
krêci siê wokó³ nich, to samo dzieje siê z ¿yciem
Lily od momentu, kiedy wprowadza siê do ró¿o-
wego domu.
(Ÿród³o: blog „Trochê o ksi¹¿kach”)

Tematem badañ sta³a siê herbata, owoce, makaron i
kwiaty

Poznajemy pismo runiczne

Potyczki wikingów

W Bibliotece w Jawiszowicach dzieci wyruszy³y
œladem rozbójniczych wikingów:

Ma³ym badaczem mo¿e byæ tak¿e mama

W sklepie „Œwiat kawy i herbaty” przeprowadziliœmy
wywiad

Mniam mniam, czyli wybór najsmaczniejszej herbaty

Herbata i teatr...? Dlaczego nie!

Dziêki wsparciu Fundacji Rozwoju Dzieci
im. Komeñskiego w Bibliotece G³ównej i w Bi-
bliotece w Zasolu zorganizowaliœmy spotkania
pod has³em „Mali badacze”. Przyœwieca³a nam
myœl Konfucjusza: „Powiedz mi, a zapomnê, poka¿
- a zapamiêtam, pozwól mi dzia³aæ, a zrozumiem!”.
Mali badacze mogli przeprowadzaæ proste doœwiad-
czenia, eksperymenty oraz obserwacje, których efek-
ty mo¿na zobaczyæ w holu Oœrodka Kultury.

Wiolka zanotowa³a, ¿e: „Ziarno herbaty pod
mikroskopem jest wielkie!!! W jego œrodku jest wielka
pomarañczowa plama”
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Programy Domów Ludowych
i œwietlic OK

Kultura

Kalendarium przedsiêwziêæ
we wrzeœniu

Repertuar

6-8.09.2011
godz. 18.00 SMERFY 3D
godz. 20.00 CONAN BARBARZYŃCA 3D
9.09.2011
godz. 18.00 KRÓL LEW 3D (USA, b.0)
godz. 19.30 O PÓŁNOCY W PARYŻU 2D (USA,15)
godz. 21.15 OSZUKAĆ PRZEZNACZENIE 3D
10-11.09.2011
godz. 17.00 KRÓL LEW 3D
godz. 18.30 O PÓŁNOCY W PARYŻU 2D
godz. 20.15 OSZUKAĆ PRZEZNACZENIE 3D
12.09.2011 nieczynne
13.09.2011
godz. 17.00 KRÓL LEW 3D
godz. 18.30 OSZUKAĆ PRZEZNACZENIE 3D
godz. 20.15 O PÓŁNOCY W PARYŻU 2D
14.09.2011
godz. 18.00 KRÓL LEW 3D
godz. 19.30 OSZUKAĆ PRZEZNACZENIE 3D
godz. 21.15 O PÓŁNOCY W PARYŻU 2D
15.09.2011
godz. 17.00 KRÓL LEW 3D
godz. 18.30 OSZUKAĆ PRZEZNACZENIE 3D
godz. 20.15 O PÓŁNOCY W PARYŻU 2D
16-18.09.2011
godz. 17.00 KRÓL LEW 3D
godz. 18.30 NIE BÓJ SIĘ CIEMNOŚCI 2D
godz. 20.15 O PÓŁNOCY W PARYŻU 2D
19.09.2011 nieczynne
20-22.09.2011
godz. 18.00 KRÓL LEW 3D
godz. 20.00 NIE BÓJ SIĘ CIEMNOŚCI 2D
23.09.2011
godz. 16.00, 17.30  KUBUŚ I PRZYJACIELE (USA,b.o)
MUZYCZNA NOC
godz. 20.00 Koncert zespołu ELIZABETH DEAD QUEEN
godz. 21.00 METALLICA; SOME KIND OF MONSTER
godz. 23.00 ROLLING STONES W BLASKU ŚWIATEŁ
24.09.2011
godz. 18.30 KUBUŚ I PRZYJACIELE
godz. 20.00 POSTRACH NOCY 3D (USA, 15)
25.09.2011
godz. 18.00 KUBUŚ I PRZYJACIELE
godz. 20.00 POSTRACH NOCY 3D
26.09.2011 nieczynne
27-29.09.2011
godz. 18.00 KUBUŚ I PRZYJACIELE
godz. 20.00 POSTRACH NOCY 3D
30.09-02.10.2011
godz. 16.00, 18.00, 20.00 1920 BITWA WARSZAW-
SKA 3D (Polska, 12)

PrzecieszynPrzecieszynPrzecieszynPrzecieszynPrzecieszyn
Biblioteka zaprasza: poniedziałek (8.00-14.00); wtorek,
środa, czwartek, piątek (14.00-20.00).
Huragan Babski zaprasza w czwartki (17.00).
Zespół „Przecieszynianki” zaprasza we wtorki (17.00).

os. Szymanowskiegoos. Szymanowskiegoos. Szymanowskiegoos. Szymanowskiegoos. Szymanowskiego
9.09 Zajęcia taneczne - spotkanie organizacyjne (17.30).
17.09 „Święto pieczonego ziemniaka” - wyjazd do DL
Skidziń (15.30). Szczegóły na plakatach i w świetlicy.
23.09 „Babie Lato w ogrodzie i nie tylko”(15.30). Szcze-
góły wyjazdu na plakatach i w świetlicy. Zapisy w świe-
tlicy do 20 września.
W pozostałe dni zapraszamy na zajęcia świetlicowe -
gramy w gry planszowe, ping ponga, piłkarzyki itp.
(16.00-19.00).
Klub Aktywnych Panów zaprasza w czwartki (17.00-20.00.)
Klub Seniora zaprasza w czwartki (14.00-16.00).

SkidziñSkidziñSkidziñSkidziñSkidziñ
16.09 Święto pieczonego ziemniaka (16.00).
23.09 Wyjazd na Babie Lato w ogrodach - szczegóły
na plakatach i w DL (15.30).
28.09 Pokaz żywieniowy poprowadzi Małgorzata Małkus
z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Oświęcimiu (16.00).

ZasoleZasoleZasoleZasoleZasole
16.09 Wyjazd na Babie Lato do ogrodów „Kapias”
w Goczałkowicach.
W dniach 1-23.09 zapisy na zajęcia taneczne dla róż-
nych grup wiekowych.
28.09 Spotkanie organizacyjne dla kobiet - omówienie
harmonogramu warsztatów.
W piątki „Coś z niczego” - zajęcia dla dzieci.
We wtorki i czwartki zajęcia aerobiku.

JawiszowiceJawiszowiceJawiszowiceJawiszowiceJawiszowice
16.09 „Jesienne kwiaty ogrodowe” - wycieczka do go-
spodarstwa ogrodniczego w Goczałkowicach.
22.09 „Skrzypek na dachu” - wyjazd do Teatru Polskie-
go w Bielsku-Białej.
29.09 „Kartoflana” - turniej gier i zabaw z ziemniakami.
Od poniedziałku do środy spotkania dla najmłodszych
w Klubie Malucha (10.00-13.00).

os. Paderewskiegoos. Paderewskiegoos. Paderewskiegoos. Paderewskiegoos. Paderewskiego
9.09 „Zakończenie lata” - gry, zabawy, pieczenie
ziemniaków.
15.09 Warsztaty ceramiczne dla pań.
16.09 „Święto wrzosu” - wyjazd do ogrodów w Goczał-
kowicach.
30.09 Wyjazd do Figlo-Parku w Bielsku-Białej.
W poniedziałki i środy - aerobik dla pań.
W czwartki - spotkania Koła Emerytów i Rencistów.

BórBórBórBórBór
5-30.09 Wystawa pt. „Zielone wakacje z Domem
Ludowym”.
16.09 Wyjazd do gospodarstwa Szkółkarskiego Kapias
w Goczałkowicach na wystawę kwiatów pt. „Kolory
Września” (15.00).
20.09 Rozpoczęcie kursu tańca towarzyskiego. Szcze-
góły w DL i na plakatach.
23.09 Pożegnanie lata - spotkanie plenerowe dla
dzieci (15.30).

WilczkowiceWilczkowiceWilczkowiceWilczkowiceWilczkowice
16.09 Wyjazd do gospodarstwa Szkółkarskiego Kapias
w Goczałkowicach na wystawę kwiatów pt. „Kolory
września” (15.00).
22.09 Żegnamy lato - spotkanie plenerowe dla dzieci (15.30).
26.09 Origami modułowe - na zajęcia zapraszamy panie;
np. babcię z wnuczką, mamę z córką, ale niekoniecznie,
zapraszamy też wszystkich zainteresowanych (17.00).

8 września godz. 20.30 (Park Osiedlowy ul. Dworcowa)
Ballada o Janie Wnęku; spektakl plenerowy w wyko-
naniu aktorów z Teatru Gry i Ludzi z Katowic. Przed-
stawienie zainspirowane autentyczną historią jednego
z pionierów lotnictwa, który dokonał pierwszych uda-
nych długodystansowych lotów ślizgowych na skon-
struowanej przez siebie lotni. Spektakl realizowany jest
w ramach programu Teatr Polska ogłoszonego przez
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

10 września godz.10.00 (sala widowiskowa)
Zespół Tańca Nowoczesnego Szalone Małolaty -
spotkanie organizacyjne; Nabór - dziewczęta i chłopcy
w wieku od 9 do 14 lat (dzieci przychodzą z rodzicami!).

13 września godz. 17.00 (Biblioteka Publiczna w Ja-
wiszowicach)
Gadu gadu z ... Wędrująca Kawiarenka Literacka;
Spotkanie z Barbarą Meder w ramach projektu Baba
potrafi.

24 września godz. 17.00 (sala widowiskowa)
Uniwersytet Każdego Wieku. Recital wokalny - Ma-
ria i Grzegorz Sołtysiak. Solista bas- baryton z akom-
paniamentem pianina. Sławne arie z oper oraz pie-
śni. W programie: Arie Verdiego, Czajkowskiego, Ros-
siniego, Musorgskiego, Moniuszki, Bacha, Haendla,
Mozarta, pieśni rosyjskie, niemieckie, polskie oraz
melodie filmowe. Koncert charytatywny. Dochód prze-
znaczony na odbudowę zalanego przez powódź ko-
ścioła w Trześni.

30 września godz. 17.00 (hol wystawowy)
Projekt Kulturoskop - podsumowanie festiwalu pla-
stycznego: wernisaże, wystawy, hapenningi;
Największe Skarby Natury w Rejonie LGD - konkurs
fotograficzny (podsumowanie, rozdanie nagród; szcze-
góły na plakatach).

Wrzesień - poniedziałki godz. 16.30-17.15, soboty
godz. 9.00-9.45 (sala widowiskowa) DISCO, HIP-

HOP, JAZZ ...oraz wiele innych. Zapisy dla dzieci w wie-
ku 7- 11 lat (na zapisy dzieci przychodzą z rodzicami!)

Warsztaty Cantienica - trening dna miednicy
Wykład z panią Izabelą odbędzie się 6 września w hali
sportowej o godz. 19.30 po zajęciach aerobiku, wstęp
bezpłatny. Zajęcia będą odbywać się: wtorki i czwartki
w sali baletowej OK w Brzeszczach 18.30-20.00. Cena
za cały kurs: 300 zł/os. Pierwsze zajęcia: 8 września,
ostatnie 27 września (po szkoleniu uczestnicy otrzymują
materiały do samodzielnego ćwiczenia: opis ćwiczeń +
płyta CD. Ilość miejsc ograniczona). Wtorki 20.00-20.45
- grupa zaawansowana z zeszłego kursu; cena - 20 zł/
os. za lekcję. Zapisy tel. 604-263-841 (Beata Jagiełło).
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KRONIKA   KRYMINALNA

Krymina³y

27 lipca o godz. 12.10 w Jawiszowicach na ul. £êckiej policjanci zatrzyma-
li 48-letniego mieszkañca Zasola Józef W., który porusza³ siê rowerem po-
mimo s¹downie orzeczonego zakazu kierowania pojazdami. Za niestoso-
wanie siê do wyroku sprawa trafi do S¹du Rejonowego w Oœwiêcimiu.

9 sierpnia o godz. 21.30 w Brzeszczach na ul. Ofiar Oœwiêcimia w wyniku
wypadku drogowego œmieræ poniós³ pieszy. Kieruj¹cy samochodem marki
Skoda Fabia 38-letni brzeszczanin Dariusz C. potr¹ci³ pieszego 71-letniego
mieszkañca Brzeszcz Czes³awa G., który prowadz¹c rower przechodzi³ przez
jezdniê poza wyznaczonym przejœciem dla pieszych. Kierowca Skody by³
trzeŸwy.

9 sierpnia oko³o godz. 14-tej przed sklepem z czêœciami samochodowy-
mi „U Bohana” przy ul. Turystycznej w Jawiszowicach nieznany sprawca
skrad³ rower górski marki Chinook koloru bia³o-zielonego. W³aœcicielka
Ma³gorzata P. pozostawi³a jednoœlad bez zabezpieczenia. Straty wynios³y
ok. 1 tys. z³.

10 sierpnia o godz. 16.10 na ul. Przecieszyñskiej w Brzeszczach policjanci
KP Brzeszcze zatrzymali 32-letniego mieszkañca Brzeszcz Sylwestra P.,
który jecha³ rowerem w stanie nietrzeŸwoœci (0,60 prom. alkoholu w wydy-
chanym powietrzu).

14 sierpnia nad ranem (godz. 4.30) na ul. Grunwaldzkiej w Brzeszczach
w rêce patrolu mieszanego Policji i Stra¿y Miejskiej wpad³ 27-letni miesz-
kaniec Jawiszowic Dawid K., który w stanie nietrzeŸwoœci kierowa³ samo-
chodem Opel Vectra. Badanie wykaza³o 0,96 promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu.

14 sierpnia o godz. 15.45 na ul. £êckiej w Zasolu funkcjonariusze KP Brzesz-
cze zatrzymali 27-letniego mieszkañca tej miejscowoœci Przemys³awa W.,
który kierowa³ Oplem Tigra pomimo s¹downie orzeczonego zakazu kiero-
wania pojazdami. Prawo jazdy straci³ w 2010 r.

19 sierpnia o godz. 9.30 w Brzeszczach na ul. Ofiar Oœwiêcimia policjanci
zatrzymali  dwóch mieszkañców Woli,  którzy jechali na rowerach w stanie
nietrzeŸwym. Badanie stanu trzeŸwoœci Jana B.  wykaza³o 2,07 prom. alko-
holu w wydychanym powietrzu, a Marka Z. 2,33 prom.

20 sierpnia o godz. 20.50 w Brzeszczach na ul. Siedliska funkcjonariusze
Policji zatrzymali 45-letniego mieszkañca Brzeszcz Karola S.,  który poru-
sza³ siê rowerem w stanie nietrzeŸwoœci (2,22 prom. alkoholu). Dzieñ póŸ-
niej, zaraz z rana (godz. 5.00) w Brzeszczach na ul. Ofiar Oœwiêcimia
w rêce stró¿ów porz¹dku publicznego wpad³ 22-letni brzeszczanin Jakub
C., który kierowa³ samochodem marki Seicento (2,31 prom. alkoholu).

25 sierpnia o godz. 12.50 na skrzy¿owaniu ulic Piastowskiej i Kosynierów
w Brzeszczach kieruj¹ca samochodem marki Daewoo Matiz 43-letnia miesz-
kanka Brzeszcz Ewa M. podczas skrêtu w lewo nie udzieli³a pierwszeñstwa
przejazdu jad¹cemu na motorowerze 37-letniemu brzeszczaninowi Paw³o-
wi T., który chc¹c unikn¹æ zderzenia zjecha³ na chodnik i wywróci³ siê.
Dozna³ obra¿eñ cia³a i pozosta³ na leczeniu w szpitalu.

Podczas uroczystej akademii w powiecie oœwiêcimskim z okazji Œwiê-
ta Policji na wy¿sze stopnie policyjne mianowanych zosta³o 63 policjan-
tów. Wœród awansowanych znaleŸli siê równie¿ funkcjonariusze brzesz-
czañskiego komisariatu.

Na stopieñ aspiranta sztabowego Policji mianowano starszego aspiran-
ta Jana S³owiaka, na aspiranta Policji m³. aspiranta Dariusza Olka. Stopieñ
starszego sier¿anta Policji przyznano: sier¿antowi £ukaszowi £¹ka, sier-
¿antowi S³awomirowi Starowiczowi, sier¿antowi  Hubertowi Goc, sier¿an-
towi Andrzejowi Moc. Obchody Œwiêta Policji w powiecie oœwiêcimskim
odbywa³y siê 27 lipca w Graboszycach ko³o Zatora.

Brzeszcze Skate Jam (10.09.2011) Skate Park przy ul. Dworcowej
Partner: Oœrodek Kultury Brzeszcze
Start zawodów o godz. 10.00; zapisy na miejscu (9.00).
Kategorie wiekowe do 16 lat i od 17 lat.
W programie zawodów Jam deskorolkowy i best trick na funboxie. Do wy-
grania nagrody rzeczowe.
Regulamin, karta zg³oszenia i zgoda opiekunów na www.ok.brzeszcze.pl.
Info: 665 073 759.
UWAGA! W razie niepogody impreza odbêdzie siê w innym terminie.

W³amuj¹ siê do domów miesz-
kalnych, gara¿y, domów w budo-
wie i tych, w których nikt ju¿ nie
mieszka. Kradn¹ nie tylko pod
os³on¹ nocy, ale równie¿ w bia³y
dzieñ.

17 czerwca z niezamieszka³ego
od miesi¹ca domu przy ul. Wyzwo-
lenia w Przecieszynie zginê³a siatka
ogrodzeniowa, metalowe s³upki
ogrodzeniowe, p³yty grzejnikowe
i kot³y. Straty wynios³y 1 tys. z³. Gra-
¿ynie K. nie uda³o siê  upilnowaæ z³o-
dzieja, który w bia³y dzieñ wkrad³ siê
wybijaj¹c szybê w oknie. Trzy dni
póŸniej, w samo po³udnie, mia³o
miejsce usi³owanie kradzie¿y z w³a-
maniem do niezamieszka³ego kole-
jowego lokalu przy ul. Dworcowej
w Brzeszczach. Z wyrwaniem zam-
ka, jak siê póŸniej okaza³o, bez pro-
blemu poradzi³o sobie trzech spraw-
ców w wieku 18-21 lat. Sp³oszeni
przez jednego z s¹siadów, uciekli
w pop³ochu niczego nie zabieraj¹c.
Pomiêdzy 25 a 27 czerwca z³odziej
upatrzy³ sobie niezamieszka³y dom
w remoncie przy ul. Piastowskiej
w Brzeszczach. Tam jego ³upem pa-
d³o 200 metrów miedzianych prze-
wodów elektrycznych od spawarki.
Pokrzywdzona Katarzyna £. osza-
cowa³a straty na 2 tys. z³.
W lipcu celem rabusiów pad³y dwa
domy w budowie przy ul. Bia³ej

w Jawiszowicach. Do jednego z nich
weszli przez okno, wybijaj¹c szybê.
Zabrali skrzyd³o okienne, szlifierkê
i czajnik elektryczny na szkodê Zbi-
gniewa K. Poszkodowany straci³
450 z³.
Na drugiej posesji zerwali k³ódki
w gara¿u Jana O. wynosz¹c butle ga-
zowe, podkaszarki, skrzynki z na-
rzêdziami i szlifierkê.
O w³amaniu 1 sierpnia do nieza-
mieszka³ego budynku przy ul. Ar-
mii Krajowej w Zasolu poinformo-
wa³ Komisariat Policji Edward D.
W tym przypadku sprawca u¿ywa-
j¹c ³omu zniszczy³ drzwi wejœciowe,
jednak nic nie zginê³o.
Nie mieli szczêœcia rabusie, którzy
24 sierpnia miêdzy godz. 2.00 a 3.00
okradli dom w stanie surowym przy
ul. Nosala w Brzeszczach. Po ze-
rwaniu skobla od k³ódki zabezpie-
czaj¹cej drzwi wejœciowe do bu-
dynku wynieœli kosiarkê, kable
elektryczne oraz narzêdzia lokuj¹c
je w samochodzie marki Renault.
Pech chcia³, ¿e w Kobiernicach pa-
trol z tamtejszego komisariatu za-
trzyma³ ich do kontroli drogowej.
Kilka godzin póŸniej okaza³o siê,
¿e skradzione mienie pochodzi
w³aœnie z w³amania przy ul. Nosa-
la, a sprawcami kradzie¿y s¹ mê¿-
czyŸni w wieku 17-19 lat, mieszkañ-
cy Kêt i Kóz.

Ujêci ostatnio sprawcy podpaleñ na terenie powiatu oœwiêcimskiego to
„stra¿acy” z OSP we W³osienicy. Stra¿ wyda³a oœwiadczenie, ¿e za ich
karygodne czyny nie odpowiada.

Zapisy pod nr tel.: 606 335 683 lub w pi¹tki o
godz. 17.30 w Oœrodku Kultury. Szczegó³y na
stronie internetowej www. infofirma.pl/metrum
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Kradn¹ w bia³y dzieñ
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Dobieg³y koñca „Zielone wakacje” z Do-
mem Ludowym w Brzeszczach-Borze oraz
„Kolorowe wakacje” z Domem Ludowym
w Wilczkowicach.

W tym roku dzieci skorzysta³y z szerokiej
oferty programowej. W gospodarstwie agrotury-
stycznym w £êkawicy uczy³y siê robiæ tradycyjn¹
metod¹ mas³o i piec ekologiczne ciasteczka.
W Istebnej obejrza³y s³ynn¹ Chatê Kawuloka,
gdzie podziwia³y zachowane stare sprzêty oraz
ciekaw¹ gwarê góralsk¹ przewodnika. W muzeum
koronkarstwa w Koniakowie w zachwyt wpro-
wadzi³y wszystkich nie tylko nieprawdopodob-
nie piêkne serwety, ale równie¿ ciekawe opowie-
œci zwi¹zane z powstaniem niektórych z nich.
Z kolei w Ogrodzie Doœwiadczeñ w Krakowie
mieliœmy okazjê obejrzeæ urz¹dzenia, konstruk-
cje i modele, pozwalaj¹ce na poznanie praw fizy-
ki i œwiata przyrody w sposób przystêpny nawet
dla bardzo m³odych osób (np. zwyk³a huœtawka
obrazuje prawa fizyki zwi¹zane z oddzia³ywaniem
si³y, ale by³y równie¿ wiruj¹cy krater, nurek Kar-
tezjusza, ko³yska Newtona, kalejdoskop gigant
itp.). Uczestnicy mogli tak¿e odczuæ skutki do-
œwiadczeñ na sobie, osobiœcie przeprowadzaæ do-
œwiadczenia lub obserwowaæ ich przebieg, a wszyst-
ko to w scenerii uroczego parku i podczas piêk-
nej pogody. Natomiast dziêki wizycie w kopalni
srebra w Tarnowskich Górach mogliœmy zobaczyæ
ciê¿kie warunki pracy dawnych górników - gwar-
ków oraz zwiedziæ wystawê narzêdzi. Uroku

wycieczce doda³a przeja¿d¿ka ³ódk¹ podziemnym
zbiornikiem wodnym. Po powrocie na powierzch-
niê zwiedzaliœmy skansen maszyn parowych, któ-
ry obrazuje lata œwietnoœci Tarnowskich Gór jako
du¿ego wêz³a prze³adunkowego.
W ramach integracji miêdzyplacówkowej spotka-
liœmy siê w Brzeszczach-Borze, gdzie konkursy,
zabawy i smaczne pra¿one dostarczy³y uczestni-
kom mi³ych wra¿eñ. Pojechaliœmy równie¿ na ba-
seny w Brzeszczach oraz w Czechowicach-Dzie-
dzicach, co pozwoli³o uczestnikom w sportowo-
rekreacyjny sposób pozbyæ siê chwilowo nadmia-
ru energii. Na zakoñczenie wakacji podczas spo-
tkania plenerowego poszliœmy na „spacer przyrod-
niczym szlakiem”, piekliœmy kie³baski na ognisku,
a wspomnienia wakacyjnych woja¿y zosta³y
uwiecznione na pracach plastycznych.
Udzia³ w programie wziê³y placówki: Domy
Ludowe: Bór i Wilczkowice, Œwietlice: Pade-
rewskiego, Jawiszowice, Przecieszyn i Zasole.

Minione wakacje dla bywalców Œwietlicy na os. Szymanowskiego oraz
Domu Ludowego w Skidziniu na pewno by³y udane. Oferta wakacyjna by³a
bogata, mieli w czym wybieraæ.

By³ piknik w Gospodarstwie Agroturystycznym Beaty Kulczyk w Skidziniu. W³a-
œcicielka po raz kolejny za darmo udostêpni³a to przyjazne miejsce. Wyjazd do krê-
gielni, turniej pi³ki siatkowej i tenisa sto³owego, liczne konkursy i wycieczki m.in. do
Parku Miniatur, kinopleksu, na odkryt¹ p³ywalniê w Czechowicach-Dziedzicach.
Oprócz wspólnych przedsiêwziêæ placówki przygotowa³y tak¿e indywidualne za-
jêcia, w odpowiedzi na oczekiwania odbiorców swojej okolicy.

 - U nas w Skidzinu nie mog³o
zabrakn¹æ podchodów - mówi
Zofia Piwowar, kierownik miej-
scowego Domu Ludowego. - To
ju¿ tradycja. Dzieci, i mniejsze,
i te starsze, najtrudniejsze i naj-
bardziej wymyœlne zadania reali-
zuj¹ zawsze z ogromnym zaan-
ga¿owaniem. Dziêki uprzejmo-
œci pani Iwony Michalik, która
wypo¿yczy³a nam rodzinne
zbiory klocków lego, uczestni-
cy konkursu „I ty mo¿esz zostaæ

architektem” mogli wykazaæ siê umiejêtnoœciami w konstruowaniu budowli, ma-
szyn, pojazdów itp.
Instruktorka Œwietlicy na os. Szymanowskiego Katarzyna Roszak opowiada,
¿e w programie wakacyjnym œwietlicy, któr¹ prowadzi, obowi¹zkowo musia³y
znaleŸæ siê zabawy ruchowe, konkursy sprawnoœciowe i umys³owe oraz uwiel-
biane przez wszystkich ma³ych i du¿ych „Kalambury”. Musowo odbywa³y siê
te¿ zajêcia artystyczne. W tym roku dziêki udzia³owi w projekcie „Kulturo-
skop” uczestnicy nieodp³atnie mogli zg³êbiaæ techniki plastyczne takie jak: iris
folding, decoupage, quiling.

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

W Skidziniu i na Szymanowskiego

Dru¿yny z os. Szymanowskiego i Skidzinia rywalizowa³y
m.in. w turnieju pi³ki siatkowej

Wakacje

Wakacyjne atrakcje

J. C.J. C.J. C.J. C.J. C.

Ogród Doœwiadczeñ w Krakowie

Pamiêtamy jak to by³o. Obserwujemy jak jest.

Jesteœ m³odym cz³owiekiem, obserwujesz œwiat
wokó³ siebie? Masz ochotê coœ w nim zmieniæ - ma³o
tego - masz mnóstwo energii i niebanalnych pomy-
s³ów? Wszystko co chcia³byœ zrobiæ sam wymaga
zgody rodziców, którzy nie zawsze wykazuj¹ zrozu-
mienie dla Twojej inicjatywy? Brakuje Ci wsparcia?
A mo¿e w otoczeniu nikt za bardzo nie interesuje siê
problemami spo³ecznymi i czasem pojawia siê myœl,
¿e tak byæ nie mo¿e, ale zapa³ gaœnie, bo brakuje Ci
bodŸców do dzia³ania? Aby zmieniæ takie sytuacje,
stworzyliœmy projekt „M³odzi liderzy dzia³aj¹ lokal-
nie”. Wierzymy, ¿e m³odzi ludzie chc¹ i mog¹ wiele
zdzia³aæ. Pomó¿ nam przekonaæ do tego innych. Nie
czekaj, zbierz swoich znajomych i do³¹cz do akcji.
Waszym zadaniem bêdzie wytropienie problemów
spo³ecznych w lokalnym œrodowisku i wymyœlenie
twórczych sposobów na ich rozwi¹zanie. Wszyscy
uczestnicy projektu, oprócz mo¿liwoœci poprawy
warunków ¿ycia lokalnej spo³ecznoœci, bêd¹ mieli
tak¿e szansê na zdobycie atrakcyjnych nagród rze-
czowych, które przyznane zostan¹ w konkursie „De-
tektywi spo³eczni” towarzysz¹cemu projektowi.
Zg³oœ siê ju¿ dziœ! Formularz rejestracyjny i szcze-
gó³owe informacje na temat projektu „M³odzi
liderzy dzia³aj¹ lokalnie” oraz konkursu „Detek-
tywi spo³eczni” znaleŸæ mo¿na na stronie
www.detektywi.interklasa.pl oraz na stronach
Polskiego Portalu Edukacyjnego Interklasa
(www.interklasa.pl). Wszelkie pytania dotycz¹-
ce projektu nale¿y kierowaæ do koordynatora
projektu - Anny Kobieli, pisz¹c na adres poczty
elektronicznej: anna.kobiela@interklasa.pl lub
dzwoni¹c pod numer tel. 694 848 254.

M³odzi liderzy

I. K.I. K.I. K.I. K.I. K.
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Si³ownia z instruktorem
7 z³/ godz. Karnet  45 z³/ 10 wejœæ
Karnet no limit (2 miesi¹ce) 80 z³
PN-PT 17.00-21.00.

Sekcja wspinaczki
(zmiana godzin co 2 tygodnie)
12 z³/ 2 godz.
Karnet 30 z³/8 godz. lub 45 z³/16 godz.
PN, ŒR, PT 19.00-21.00 lub 19.30-21.30.

Brzuch, biodra, uda, poœladki
8 z³/ godz. karnet 4 godz./ 25 z³ lub 8 godz./ 40 z³
Iloœæ osób bez ograniczeñ, bez rezerwacji.
WT 18.30-19.30.

Zumba Latino
7z³/ godz.
Karnet 4 godz./ 24 z³ lub 8 godz./ 40 z³
Iloœæ osób bez ograniczeñ, bez rezerwacji.
CZW 18.30-19.30.

Step
9z³/ godz
Karnet 4 godz. 28 z³ lub 8 godz./ 48 z³
Koniecznoœæ rezerwacji - 14 miejsc
PN, ŒR 17.30-18.30 lub 18.30-19.30.

Pi³ki (ma³e i du¿e)
9 z³/godz.
Karnet 4 godz./ 28 z³ lub 8 godz./ 48 z³
Koniecznoœæ rezerwacji – 14 miejsc
ŒR 9.00-10.00 lub PT 18.30-19.30.

Speed Badminton - szybkie granie
We wrzeœniu promocja! 10 z³/ 2 godz.
Zapewniamy sprzêt i instruktora
Koniecznoœæ rezerwacji - 12 miejsc
PT 19.00-21.00.

Nornic Walking
(10 par kijków do wypo¿yczenia)
4 z³/ godz. z w³asnymi kijkami plus kije 6 z³/ godz.
ŒR 17.00-18.00.

Dok³adniejsze informacje i zdjêcia na:
www.ok.brzeszcze.pl oraz pod nr tel. 32716 56 71.

20 sierpnia w s³oneczny sobotni poranek
164 œmia³ków wyruszy³o na 15 km trasê II
Ulicznego Biegu w Brzeszczach. M³odsi i star-
si, kobiety i mê¿czyŸni, wszyscy razem dziêki
Oœrodkowi Kultury, Stowarzyszeniu Lekko-
atletów Weteranów MASTERS, a tak¿e licz-
nym sponsorom, wystartowali z nadziej¹ na
dobry wynik oraz aktywnie i mile spêdzony
poranek.

Od godziny 7.30 do 9.30 wszyscy, którzy
nie zd¹¿yli jeszcze tego zrobiæ, mogli zapisaæ
siê na zawody w biurze znajduj¹cym siê na hali.
Ju¿ na pó³ godziny przed startem nietrudno by³o
dostrzec liczne grupki biegaczy intensywnie
rozgrzewaj¹cych i przygotowuj¹cych siê do
rajdu. Oko³o 10.40 ca³e towarzystwo przenio-
s³o siê w okolice ulicy Piekarskiej, gdzie zo-
sta³a namalowana gruba czerwona linia ozna-
czaj¹ca miejsce rozpoczêcia zawodów. Do
zgromadzonych zwrócili siê organizatorzy
przypominaj¹c o zachowaniu bezpieczeñstwa
na trasie. ̄ yczyli wszystkim powodzenia i mi³o
spêdzonego czasu, podobnie jak obecna na
miejscu burmistrz Teresa Jankowska. Równo
o 10.00 peleton wystartowa³ w 15 km trasê
prowadz¹ca przez Siedliska, nastêpnie Wilcz-
kowice, do Skidzinia, póŸniej przez Przecie-
szyn w stronê Fiñskich Domków, potem ulic¹
Drobniaka w stronê Netto i Piastowsk¹, kolej-
no ko³o torów, przez Strugê, a¿ w koñcu ko³o
„Wyrobka” i drog¹ na stadion Górnika, gdzie
znajdowa³a siê meta. W oczekiwaniu na dziel-
nych sportowców na bie¿ni odbywa³y siê krót-
kodystansowe biegi dla najm³odszych, w któ-
rych na wszystkich œmia³ków czeka³y drobne
upominki, a na najlepszych pami¹tkowe meda-
le i cenniejsze nagrody. Dzieci bardzo chêtnie
zg³asza³y siê równie¿ do £ukasza Zabdyra -
twórcy komiksów z Krakowa, który zaprojek-
towa³ koszulki przygotowane dla pierwszych
150 zawodników. Artysta specjalnie dla wszyst-
kich chêtnych tworzy³ misie, smoki i inne wspa-
nia³e rysunkowe postacie. W piknikowym na-
stroju trwa³o oczekiwanie na pierwszego za-
wodnika, a du¿y zegar ustawiony tu¿ obok mety
pokazywa³ ile czasu uczestnicy znajduj¹ siê ju¿
na trasie. Gdy zbli¿a³a siê piêædziesi¹ta minu-
ta, napiêcie gwa³townie wzros³o. Wszyscy z nie-
cierpliwoœci¹ czekali, czy ktoœ poprawi wynik
Wojciecha Baczyñskiego, który na tej trasie
uzyska³ 51 minut i 16 sekund. Wtedy w³aœnie
na horyzoncie pojawi³ siê Tomasz Kawik z nu-
merem 56 i ju¿ sta³o siê jasne, ¿e padnie nowy
rekord. M³ody, dwudziestoletni biegacz z Bren-

nej reprezentuj¹cy obecnie barwy klubu KS Cra-
covia 1906 poprawi³  pobi³ dotychczasowy naj-
lepszy wynik a¿ o 24 sekundy. Na gor¹co, jesz-
cze nieco z trudem oddychaj¹c, szczêœliwy zwy-
ciêzca komentuje organizacjê i przebieg rajdu:
- Organizacjê oceniam naprawdê bardzo dobrze,
nie mam nic do zarzucenia. Trasa natomiast by³a
dosyæ wymagaj¹ca, pofa³dowana i pe³na wznie-
sieñ. Nie by³ to „szybki odcinek”. Muszê przy-
znaæ, ¿e czu³em siê dzisiaj mocny i od oko³o 10
km prowadzi³em a¿ do samego koñca. Wczeœniej
bieg³em za plecami drugiego Damian Zawieru-
cha - dodaje Tomasz. Tak dobry wynik nie by³
przypadkiem, co zawodnik potwierdza w nastêp-
nych s³owach: - Swoj¹ przygodê z bieganiem za-
cz¹³em ju¿ kawa³ czasu temu - w podstawówce.
Trenowa³em w LKS-ie Pogórze, ale od listopa-
da zesz³ego roku zmieni³em klub na Cracoviê
1906, poniewa¿ rozpocz¹³em stu-
dia na Uniwersytecie Ekonomicz-
nym w³aœnie w Krakowie. Na dzieñ
dzisiejszy pracujê pod okiem
Krzysztofa Janika, który dobrze
rozpisa³ plan treningów i z ka¿dym
biegiem moja forma roœnie, z cze-
go bardzo siê cieszê, jak równie¿
z tego, ¿e uda³o mi siê dzisiaj wy-
graæ, a nawet poprawiæ dotychcza-
sowy rekord - dodaje na koniec
m³ody biegacz.
Drugi na metê z czasem 51 minut
39 sekund wpad³, wspomniany ju¿
przez Tomasza, o 11 lat starszy od
niego Damian Zawierucha z KB
MOSiR Jastrzêbie/Montr. 9 sekund
póŸniej bieg ukoñczy³ Micha³ Król
z Pszczyny (rocznik 1989). Tu¿ za
podium uplasowa³ siê goœæ z gor¹cej Italii, 25-
letni Roberto Dimiccoli. Pierwsz¹ pi¹tkê za-
mkn¹³ Piotr Magiera z LKS-u Myszków. Naj-
lepszy brzeszczanin  Krzysztof Badera z nume-
rem 18 - za³o¿yciel Stowarzyszenia Lekkoatle-
tów Weteranów MASTERS zaj¹³ wysokie 10.
miejsce w ogólnej klasyfikacji, a w swojej kate-

gorii M-50 nie mia³ sobie równych. Wœród pañ
najlepsza okaza³a siê Agnieszka Cader z Zabie-
rzowa, której uda³o siê poprawiæ rekord Janiny
Malskiej (01:02:45) a¿ o 2 minuty i 5 sekund
(!). Drugie miejsce zajê³a w³aœnie by³a mistrzy-
ni trasy, reprezentuj¹ca barwy Teamu Wawel
Kraków (01:02:17). Trzecia na metê dotar³a
Dagmara Dziuk z KB MOSiR Jastrzêbie
(01:02:51). Czwarta by³a Bogus³awa Kupczak
z Brzuœnika, a pi¹ta  Ma³gorzata Chmielewska
z Niepo³omic. Ogólnie kobiet w biegu uczest-
niczy³o osiemnaœcie.
Z ka¿d¹ minut¹ na stadionie przybywa³o coraz
wiêcej zawodników. Na wszystkich czeka³y pa-
mi¹tkowe medale, woda i pyszna kie³baska z bu³k¹
i kiszonym ogórkiem. Gdy wszyscy szczêœliwie
dotarli do mety, rozpoczê³a siê uroczystoœæ roz-
dawania nagród dla najlepszych biegaczy w ró¿-

nych kategoriach wieko-
wych. Czeka³y na nich sta-
tuetki, dyplomy i nagrody
pieniê¿ne. Honory czyni³a
burmistrz Teresa Jankowska
wraz z dyrektor Oœrodka
Kultury Ma³gorzat¹ Wójcik.
Po dekoracji nast¹pi³o loso-
wanie nagród. Na szczêœliw-
ców czeka³y min. kijki trek-
kingowe i plecaki. G³ówn¹
nagrod¹ by³a wycieczka dla
dwóch osób do wybranego
górskiego hotelu NAT-u
w kraju. Powêdrowa³a ona
do Adama Jarzyny z Polanki
Wielkiej, który przyzna³, ¿e
pierwszy raz pokona³ dy-
stans 15 km. Podkreœli³ rów-

nie¿, ¿e siê op³aca³o i ¿e z pewnoœci¹ nie by³ to
ostatni bieg w jego ¿yciu. II Bieg Uliczny do-
bieg³ koñca i bez w¹tpienia okaza³ siê du¿ym
sukcesem. By³a piêkna, letnia pogoda, wszyscy
szczêœliwie dotarli do mety, a nawet pobite zo-
sta³y dwa rekordy trasy. Czego chcieæ wiêcej?

Harmonogram zajêæ
hala sportowa

Jakub KrzywolakJakub KrzywolakJakub KrzywolakJakub KrzywolakJakub Krzywolak

Na starcie

Rekordowy bieg
Sport

Pierwsza trójka w ogólnej klasyfikacji
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