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Barbórka w atmosferze
powagi i niepewności
- Rok 2013 jest jednym
z najtrudniejszych w całej
110-letniej historii kopalni.
Pożar endogeniczny w maju
2012 r. na ścianie 193
wyłączył z ruchu wiodący
w strukturze wydobycia
kopalni pokład 510.
Z ograniczonymi możliwo-
ściami wydobywczymi,
przede wszystkim jakościo-
wymi, weszliśmy w rok 2013
- mówił 4 grudnia podczas
barbórkowej akademii
dyrektor KWK Brzeszcze
Janusz Adamowicz.

- To rok, w którym pogłębiło
się załamanie w Kompanii Wę-
glowej sprzedaży węgla, co w
istotny sposób dotknęło również
naszą kopalnię – kontynuował dy-
rektor. - W maju br. Zarząd Kom-
panii podjął decyzję o głębokiej
restrukturyzacji KWK Brzeszcze.
Niestety brak zbytu i rosnące za-

pasy na zwałach spowodowały
konieczność zmniejszenia wydo-
bycia i zatrudnienia we wszystkich
kopalniach Kompanii, w tym rów-
nież w naszej. Pomimo trudnej sy-
tuacji kopalni przewidujemy, że
do końca 2013 r. wydobędziemy
około 1 mln 100 tys. ton węgla i
wydrążymy 5350 m wyrobisk.

Później w przemówieniu dy-
rektora padały najistotniejsze dla
kopalni wydarzenia mijającego
roku. Na szczególne podkreślenie
zasługuje nowa stacja odmetano-
wania w kopalni, która zapewni
nie tylko wyższy poziom bezpie-
czeństwa pracy górników pod
ziemią, ale praktycznie wydłuży
znacznie żywotność zakładu.
W kilka dni po barbórkowych ob-
chodach - 9 grudnia - nowocze-
sna stacja odmetanowania zosta-
ła oddana do użytku (piszemy o
tym na str. 8).

A co przyniesie rok 2014? Też
będzie rokiem trudnym?

- Dziś niełatwo powiedzieć,
jaki ostatecznie kształt restruktu-
ryzacji w Kompanii zostanie
wprowadzony w życie. Deklara-
cje osób odpowiedzialnych za
górnictwo węgla kamiennego w
Polsce oraz Zarządu  KW w spo-
sób umiarkowany, ale jednak z
optymizmem pozwalają patrzeć
w przyszłość kopalni Brzeszcze -
mówił dyrektor Adamowicz.

W 2014 r. kopalnia planuje
wydobyć 730 tys. ton węgla, taka
ilość wynika z potrzeb odbiorców.
Najważniejszą inwestycją będzie
budowa silników metanowych
w oparciu o nową stację odmeta-
nowania, co pozwoli obniżyć kosz-
ty energii elektrycznej. W dalszym
ciągu będzie rozbudowywany po-
ziom 900 oraz kontynuowany re-
mont łaźni górniczej. W ramach
działań projakościowych plano-
wana jest dalsza modernizacja
zakładu przeróbczego - to w obli-

czu oczekiwań odbiorców, pod-
kreślał dyrektor, zadanie priory-
tetowe.

Obchody barbórkowe w
Brzeszczach przebiegały w atmos-
ferze powagi i niepewności. Mimo
trudności, jakie kopalnia przeży-
wa, miały uroczysty i podniosły
charakter. Tradycyjnie był to czas
wyrazów wdzięczności za trud i
poświęcenie, jakich wymaga pra-
ca górnika. Czas, aby udzielają-
cych się nagrodzić odznaczenia-
mi państwowymi i resortowymi,
podziękować jubilatom za długo-
letnią pracę, wręczyć honorowe
szpady górnicze i odznaki zadłu-
żonym dla KWK Brzeszcze.

Dyrektor w imieniu swoim i
całej załogi dziękował tym, któ-
rzy na historycznym zakręcie - na
jakim znalazła się kop. Brzesz-
cze -  w jakikolwiek sposób
udzielali wsparcia i pomocy.

Gratulacje od dyrektora Janusza Adamowicza odbierała również płeć piękna KWK Brzeszcze

ci¹g dalszy na str. 8
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Cecylia Ślusarczyk jest absol-
wentką Politechniki Krakowskiej Wy-
działu Budownictwa oraz studiów
podyplomowych w Wyższej Szkole
Bankowej w Poznaniu na kierunkach:
pozyskiwanie i rozliczanie funduszy UE
oraz pośrednictwa w obrocie nieru-
chomościami; jest licencjonowanym
pośrednikiem w obrocie i zarządza-
niu nieruchomościami, licencje nada-
li Minister Infrastruktury i Minister Bu-
downictwa. Ukończyła szereg kursów,
m.in. dla  kandydatów do rad nad-
zorczych, wyceny nieruchomości oraz
dla kadry zarządzającej. Należy do
Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynie-
rów Budownictwa w Krakowie. Po-
siada uprawnienia budowlane pro-
jektowo-wykonawcze w zakresie
konstrukcyjno-budowlanym i instala-
cyjno-inżynieryjne.

W latach 1994-1998 była wice-
prezesem Zarządu sp. z o.o. Ad-
rem. Od 1998 dyrektor ds. tech-
nicznych, gł. specjalista ds.
technicznych w Nadwiślańskiej
Spółce Mieszkaniowej sp. z o.o., w
której również była współorganiza-
torem dalszego procesu restruktu-
ryzacji mieszkań kopalnianych i
zmian właścicielskich.

Pracę zawodową rozpoczęła w
1973 r. w KWK „Brzeszcze”. W tym
zakładzie przechodziła kolejno
stanowiska od pracownika fizycz-
nego poprzez referenta administra-
cji, do zastępcy kierownika Działu
Gospodarki Mieszkaniowej.

W latach 80. zaangażowana w
działalność NSZZ „Solidarność”, w
1989 r. współorganizowała powsta-

Mieszkańcy gminy Brzeszcze,
6 października br., oddając głosy
w referendum zdecydowali o od-
wołaniu burmistrz Brzeszcz Tere-
sy Jankowskiej. Rada Miejska bę-
dzie rządzić w gminie do końca
kadencji.

Frekwencja w przypadku od-
wołania burmistrz Brzeszcz wynio-
sła 24.18 proc., liczba głosów waż-
nych - 4 237. Za jej odwołaniem
zagłosowało 3 936 mieszkańców. 7
października Miejska Komisja ds.
Referendum ogłosiła: „Referendum
jest ważne, gdyż wzięło w nim
udział nie mniej niż 3/5 liczby osób
biorących udział w wyborze odwo-
ływanego organu. Burmistrz

Brzeszcz został odwołany, gdyż za
odwołaniem organu oddano wię-
cej niż połowę ważnie oddanych
głosów”.

Trzeba dodać, że podczas wy-
borów na burmistrza 5 grudnia
2010 r. oddano 5 646 ważnych gło-
sów, zatem 3/5 liczby biorących
udział w wyborze odwoływanego
organu wyniósł 3 388.

W przypadku Rady Miejskiej
frekwencja wyniosła 24,22 proc.,
liczba głosów ważnych - 4 243. Za
jej odwołaniem zagłosowało 4 072
mieszkańców, a potrzebne było
5209 głosów. Referendum okazało
się nieważne i Rada będzie rządzić
w gminie do końca kadencji.

W referendum przeprowadzo-

Burmistrz odwołana, Rada została
nym w 15 obwodach uprawnionych
do głosowania było 17 721 osób.
Największą frekwencję odnotowa-
no w lokalach wyborczych: nr 14 w
Przedszkolu w Skidziniu (kolejno
burmistrza i Rady Miejskiej - 35,6
proc.; 35,6 proc.), nr 8 w świetlicy
na os. Paderewskiego (30,5 proc.;
30,66 proc.), nr 7 w Domu Ludo-
wym w Borze (28,00 proc., 27,84
proc.), nr 10 w Szkole Podstawo-
wej w Jawiszowicach (27,91 proc.;
28,02 proc.), nr 9 w świetlicy na os.
Paderewskiego (27.58 proc.; 27,58
proc.).

Przypomnijmy, że główny za-
rzut inicjatorów akcji referendalnej
wobec władz samorządowych do-
tyczył planów budowy drogi S1 w

wariancie przecinającym pola wy-
dobywcze KWK „Brzeszcze”, co w
efekcie mogłoby doprowadzić do
likwidacji kopalni. Na liście zarzu-
tów kierowanych pod adresem
władz samorządowych znalazło się
trzynaście pozycji. Społeczny komi-
tet mieszkańców i pracowników
kopalni, który zorganizował zbiór-
kę podpisów pod wnioskiem o re-
ferendum, wskazywał również
m.in. na brak inwestycji w infrastruk-
turę drogową i kanalizacyjną, zbyt
małą liczbę miejsc w przedszko-
lach, brak żłobka, zbyt wysokie kosz-
ty funkcjonowania administracji i
instytucji samorządowych i wzrasta-
jące zadłużenie gminy.

Ewa Pawlusiak

nie Komitetu Obywatelskiego „So-
lidarność” w Brzeszczach. Była ak-
tywnym organizatorem pierwszych
demokratycznych wyborów do Sej-
mu i Senatu, a w roku następnym
do samorządu lokalnego. Jest
współautorką publikacji „Rola Ko-
mitetu Obywatelskiego „Solidar-
ność Brzeszcze” w pierwszych wy-
borach parlamentarnych i sa-
morządowych”.

Członek Samorządu Osiedlo-
wego nr 3 w Brzeszczach. Radna
powiatowa IV kadencji (do 15 li-
stopada 2013 r.). W Radzie Powia-
tu była przewodniczącą Komisji
Ochrony Zdrowia i Pomocy Spo-
łecznej oraz członkiem Komisji Bu-
dżetu i Rozwoju Gospodarczego
Rady Powiatu w Oświęcimiu.

Jej wieloletnie doświadczenie i
przygotowanie zawodowe związa-
ne jest z zarządzaniem technicznym i
finansowym, nadzorami merytorycz-
nymi nad projektami i wykonywa-
niem robót, kierowaniem brygada-
mi remontowymi, pośrednictwem i
obrotem nieruchomościami, wyko-
nywaniem projektów budowlanych
sieci i przyłączy wodno-kanalizacyj-
nych, gazowych oraz projektów ada-
ptacji budynków jednorodzinnych,
zagospodarowania terenu oraz pro-
wadzeniem nadzorów budowlanych
i instalacyjnych.

Posiada umiejętności strategicz-
nego zarządzania oraz zdolności or-
ganizacyjne, potrafi współpracować
z ludźmi, a w rozwiązywaniu pro-
blemów wykazuje dociekliwość,
wytrwałość i odpowiedzialność.

www.brzeszcze.pl
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Ewa Pawlusiak: Decyzja o powołaniu Pani
na urząd Burmistrza Brzeszcz po odwołanej
w referendum burmistrz Teresie Jankowskiej
była zaskoczeniem?

Cecylia Ślusarczyk: Decyzja premiera, nie
ukrywam, była zaskoczeniem, a przecież temat
nie był mi obcy. Najpierw zostałam zaproszona
na rozmowę z wojewodą. To on zaproponował
objęcie stanowiska Burmistrza Brzeszcz, a ja po-
stanowiłam podjąć się tego zadania. Informację o
powołaniu mnie przez premiera, z dniem 24 paź-
dziernika, na pełniącą obowiązki Burmistrza
Brzeszcz przekazał telefonicznie następnego dnia,
z samego rana, Dyrektor Wydziału Prawnego i
Nadzoru Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie
Mirosław Chrapusta. Termin wręczenia nomina-
cji ustaliliśmy na 28 października, na godz. 9.00,
oczywiście w Urzędzie Gminy w Brzeszczach.

EP: Pierwszą Pani decyzją personalną
było odwołanie dotychczasowego wicebur-
mistrza. Z dniem 1 grudnia powołała Pani na
to stanowisko Roberta Adamczyka. Jakimi
przesłankami kierowała się Pani powierzając
mu to stanowisko?

Pan Robert Adamczyk jest  specjalistą w za-
kresie inżynierii środowiskowej, projektowania
sieci kanalizacyjnych, wodnych, gazowych, spo-
rządzania operatów wodnych. Zajmował się
również gospodarką odpadami oraz projekta-
mi w tym zakresie. W ostatnim czasie prowa-
dził własną działalność gospodarczą. Wysoko
oceniam jego wiedzę i kompetencje, ma duże
doświadczenie zawodowe, jest odpowiedzial-
ny i rzetelny.

EP: Od pierwszych dni urzędowania za-
jęła się Pani konstruowaniem budżetu na
2014 r.  W jakich obszarach poszukiwała Pani
środków na tzw. „domknięcie” budżetu?

Z uwagi na trudną sytuację finansową  Gmi-
ny Brzeszcze ograniczenia dotyczą cięć wydat-
ków bieżących we wszystkich obszarach zadań
własnych gminy. Musimy oszczędzać, by przy-
gotować nasz samorząd do  finansowania i apli-
kowania o środki unijne w nowej perspektywie
2014-2016.

EP: W projekcie budżetu na 2014 r. środ-
ki finansowe na działalność Straży Miejskiej
zostały zabezpieczone  tylko do  końca maja.
Dlaczego? Zapytam wprost, co dalej ze Strażą
Miejską?

Jest to jednostka budżetowa finansowana
przez mieszkańców gminy z ich podatków. Na-
leży zadać pytanie, czy stać nas na utrzymanie 14
funkcjonariuszy wraz z obsługą administracyjną,
czyli na wydatek rzędu 1mln 300 tys. zł rocznie.
W styczniu przedstawię Radzie Miejskiej propo-
zycję nowego rozwiązania. Po likwidacji Straży
Miejskiej planuję  utworzenie w Urzędzie Gmi-
ny 4-5 osobowego Wydziału Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego, który zapewni nad-
zór całodobowy nad bezpieczeństwem Gminy
Brzeszcze. Do zadań Wydziału należeć będzie
koordynacja działań straży pożarnych, służb ra-
towniczych, obrony cywilnej, monitorowanie sta-
nu poziomu wód, czuwanie nad prawidłowym
utrzymaniem dróg w zimie. Sprawy bezpieczeń-
stwa pozostawimy służbom do tego powołanym,
czyli Policji. Kontrola wywozu nieczystości, szamb,
odpadów zostanie przypisana poszczególnym
wydziałom Urzędu Gminy. Z pewnością nie zli-
kwiduję monitoringu wizyjnego, jego obsługa bę-
dzie należała do obowiązków Wydziału Bez-
pieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

EP: Co Pani sądzi o emisji obligacji doko-
nanej we wrześniu przez Gminę Brzeszcze?

Emisja obligacji to już historia. Szkoda, że
odwołana w referendum Burmistrz nie opraco-

wała, a tym samym nie mogła wprowadzić pro-
gramu naprawczego finansów gminnych, po-
przez ograniczenie wydatków bieżących i reor-
ganizację jednostek gminnych. Emisja obligacji
nie wpłynęła na poprawę sytuacji finansowej
gminy, tylko pozwoliła uzyskać wymagane od
2014 roku indywidualne wskaźniki finansowe.
Oczekiwana wysokość wskaźników finansowych
znana jest już od wprowadzenia ustawy o fi-
nansach publicznych, czyli od 2009 roku, a więc
cięcia wydatków bieżących nadal są konieczne.

EP: Urząd burmistrza objęła Pani na rok
przed kolejnymi wyborami samorządowymi.
Jakie priorytety na ten czas Pani sobie wy-
znaczyła?

Jednym z nich jest termomodernizacja bu-
dynków użyteczności publicznej, zwłaszcza szkół
i przedszkoli, a co za tym idzie ograniczenie
niskiej emisji CO2 i obniżenie kosztów utrzy-
mania poszczególnych placówek. W tym celu,
zaraz na początku swojego urzędowania, wpro-
wadziłam pod obrady Rady Miejskiej uchwałę,
która umożliwi sporządzenie wniosku i przystą-
pienie do opracowania programu pozwalają-
cego ubiegać się o środki zewnętrzne. Do 31
grudnia zamierzam złożyć wniosek do Narodo-

Rozmowa z Burmistrz Brzeszcz
Cecylią Ślusarczyk
O priorytetach Burmistrza, budżecie na 2014 r., likwidacji Straży Miejskiej,
drodze S1, protestach społecznych w gminie rozmawia Ewa Pawlusiak

Cecylia Ślusarczyk od pierwszych dni urzędowania zajęła się konstruowaniem budżetu

ci¹g dalszy na str. 4
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wego Funduszu Ochrony Środowiskowej w
Warszawie. Zostało nam mało czasu. Temat jest
tak ważny, że osobiście pilotuję tę sprawę. Sta-
ram się  nie popełnić błędu poprzedników, gdyż
wiem, że można było spokojnie zająć się tym
tematem w pierwszym półroczu bieżącego roku.

EP: A pozostałe plany?
 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i desz-

czowej oraz poprawa infrastruktury drogowej.
W przedstawionym Radzie Miejskiej projekcie
budżetu na 2014 rok zostały zaplanowane środ-
ki na drogi powiatowe, współfinansowane ze
Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu. Są to
ul. Bielska  na odcinku od skrzyżowania z ul.
Przeczną do granicy województwa śląskiego,  ul.
Olszyny wzdłuż cmentarza w Jawiszowicach, od-
cinek ul. Wyzwolenia w Przecieszynie, ul. Pocz-
towa sfinansowana ze środków powodziowych.
W planie są także drogi gminne – ul. św. Marci-
na i ul. Plebańska. Zadanie to można będzie
zrealizować po rezygnacji z budowy II etapu
parkingu w Jawiszowicach.

EP: Dlaczego opowiada się Pani za wa-
riantem hybrydowym przebiegu drogi eks-
presowej S1?

Warte podkreślenia jest to, ze wariant hy-
brydowy drogi ekspresowej S1  nie narusza pól
wydobywczych kopalni Brzeszcze. W czasie spo-
tkania, które odbyło się 11 grudnia br. z inicjaty-
wy GDDKiA z Radą Miejską w Brzeszczach,
pani Ewa Tomala-Borucka, dyrektor oddziału
katowickiego GDDKiA poinformowała, że po-
zytywną opinię co do jej przebiegu wydały już
Gmina Miedźna, Przedsiębiorstwo Górnicze
„Silesia”, Kompania Węglowa oraz KWK
Brzeszcze. Poprosiłam, by przed podjęciem opi-
nii przez Radę Miejską w Brzeszczach zostały
dostarczone dodatkowe materiały – mapy (pod-
kłady geodezyjne),na których zaznaczone zo-
staną obszary terenów górniczych. Droga S1 jest
ważnym rozwiązaniem komunikacyjnym.
Mieszkańcy naszej gminy codziennie dojeżdżają

do pracy w kierunku Bielska, Katowic i  Krako-
wa. Byłoby błędem zaniechania, gdybyśmy nie
wykorzystali możliwości i S1 nie powstała w
najbliższej perspektywie unijnej.

EP: Czy S1 rozwiąże wszystkie nasze pro-
blemy komunikacyjne?

Z tego, co się zorientowałam, brak jest opra-
cowań układu sieci dróg w naszej gminie, ni-
gdy taki dokument nie powstał. Z tym tema-
tem będą się w przyszłości musieli zmierzyć
zarządzający gminą. W 2014 r. na pewno nie
jest możliwe wykonanie takiego opracowania,
ale temat ten bezwzględnie trzeba podjąć.
Droga S1 nie rozwiąże wszystkich naszych  pro-
blemów komunikacyjnych, dlatego konieczne
jest zaprojektowanie i budowa obwodnicy
Brzeszcz, która odciąży trasę 933 biegnącą
przez środek Osiedla.

EP: Podczas protestu mieszkańców w
obronie lekarza, który odszedł ze Spółki
„Vita”,  to właśnie Pani jako Burmistrz
Brzeszcz stała się adresatem żądań pacjen-
tów. I obiecała pomóc…

Tak, rzeczywiście tak było. Jedyne, co mo-
głam zrobić, to przyjąć i wysłuchać protestują-
cych. Obiecałam przekazać dyrektorowi Mało-
polskiego Oddziału NFZ petycję podpisaną
przez 685 mieszkańców. 22 listopada spotka-
łam się z panią Barbarą Bulanowską. Przedsta-
wiłam organizację służby zdrowia na terenie
gminy, poprosiłam też o przeprowadzenie kon-
troli sposobu realizacji podstawowej opieki
zdrowotnej realizowanej przez NZOZ VITA w
Brzeszczach. Dyr. Bulanowska poinformowała
mnie, że podstawowa opieka zdrowotna nie
jest objęta konkursami, a jej realizacja uzależ-
niona jest od deklaracji pacjentów zgłoszonych
do konkretnego lekarza. Pani dyrektor zapew-
niła mnie, że każdy nowy podmiot medyczny
(lekarz czy spółka) działający w zakresie opieki
zdrowotnej, a spełniający wymagania NFZ i Sa-
nepidu otrzyma wsparcie NFZ i może realizo-
wać swoją działalność medyczną.

24 października 2013 r. Premier RP Do-
nald Tusk wyznaczył Cecylię Ślusarczyk (PO)
do pełnienia funkcji Burmistrza Brzeszcz. Bę-
dzie ją sprawować do przyszłych wyborów
samorządowych.

Po odwołaniu w referendum burmistrz Te-
resy Jankowskiej bieżącymi sprawami admi-
nistracyjnymi w Urzędzie kierował sekretarz
Urzędu Gminy Tomasz Łukowicz, a Brzeszcze
czekały na komisarza. Kiedy rozeszła się infor-
macja, że Cecylia Ślusarczyk zrzekła się man-
datu w Radzie Powiatu w Oświęcimiu wszyst-
ko wskazywało, że to ona będzie osobą pełniącą
funkcję Burmistrza Brzeszcz.

Pierwsza podjęta decyzja
Burmistrzowanie w magistracie Cecylia Ślu-

sarczyk rozpoczęła 28 października. Nomina-
cję w imieniu Prezesa Rady Ministrów Donal-
da Tuska wręczyła jej Dyrektor Wydziału
Prawnego i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie Joanna Żurek-Wójcik. Kameral-
na uroczystość odbyła się w pokoju burmistrza
w obecności wiceprzewodniczącego Rady Miej-
skiej Kazimierza Senkowskiego i sekretarza
UG Tomasza Łukowicza.

Pierwszą decyzją podjętą przez nowo
urzędującą burmistrz było wręczenie wypo-
wiedzenia wiceburmistrzowi Arkadiuszowi
Włoszkowi.

- W związku z przeprowadzonym w gmi-
nie referendum uznałam za konieczne podzię-
kować za współpracę wiceburmistrzowi, któ-
rego na zastępcę wybrała sobie Teresa
Jankowska - mówi burmistrz Cecylia Ślusar-
czyk. - Poprosiłam sekretarza o przygotowanie
wypowiedzenia z pracy oraz umówienie mnie
z wiceburmistrzem w celu dopełnienia formal-
ności. Uważam, że skoro mieszkańcy nie chcieli
mojej poprzedniczki, również jej zastępcy nie
darzą zaufaniem.

Później burmistrz odbyła naradę z naczelni-
kami wydziałów, by poznać ich samych oraz spra-
wy wymagające niezwłocznego załatwienia. Spo-
tkała się też z pracownikami na stanowiskach
pracy, a w kolejnych dniach z dyrektorami pla-
cówek oświatowych oraz przewodniczącymi sa-
morządów osiedlowych i sołtysami. Z tymi ostat-
nimi wstępnie umówili się na spotkania w terenie.
Z uwagi na ogrom pracy związanej z przygoto-
waniem projektu budżetu do tej pory nie udało
się sfinalizować tego planu.

- W najbliższym czasie wybiorę się rów-
nież do jednostek organizacyjnych Gminy
Brzeszcze, żeby bliżej poznać ich problemy -
dodaje pani burmistrz.

Ewa Pawlusiak

Rozmowa z Burmistrz Brzeszcz
Cecylią Ślusarczyk

Pierwsze dni
w Urzędzie

www.brzeszcze.pl

ci¹g dalszy ze str. 3

Powiatowy Zespół Nr 6 Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Brzeszczach ogłasza
nabór na bezpłatne kursy kwalifikacyjne w za-
wodach:

- górnik eksploatacji podziemnej
- technik górnictwa podziemnego
Rekrutacja odbywa się na podstawie złożo-

nego kompletu dokumentów do wyczerpania
limitu miejsc.

Bliższe informacje: www.pz6.brzeszcze.pl

•Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe
(45 m2); tel . 608 396 166,  696 958 118.

INFORMACJA

•PPUH „MIRKO” oferuje do wynajêcia w
Brzeszczach pomieszczenia socjalne: biu-
ra, salki, magazyny obiekty przemys³owe:
plac, magazyny, hale produkcyjne; kontakt:
602 728 045.

OG£OSZENIA DROBNE
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Informacja o pracy Burmi-
strza w okresie od 1 paŸdzier-
nika do 16 grudnia 2013 r.

Przetargi rozstrzygniête:
- Zimowe utrzymanie i

oczyszczanie dróg gminnych w
so³ectwach Gminy Brzeszcze z
wyj¹tkiem os. Paderewskiego
w Jawiszowicach w sezonie
2013-2014 (z³o¿one oferty: 1)

Wykonawca: Konsorcjum
LIDER P.U.H Makro-Ogród Ja-
wiszowice (261 913,62 z³)

- Zimowe utrzymanie i
oczyszczanie dróg gminnych w
miejscowoœci Brzeszcze i os.
Paderewskiego w Jawiszowi-
cach w sezonie 2013-2014 (z³o-
¿one oferty: 1)

Wykonawca: Agencja Komu-
nalna sp. z o.o (549 727,53 z³)

- Budowa kanalizacji sani-
tarnej w Gminie Brzeszcze:
Przecieszyn Po³udnie – zadanie

XI oraz rejon ul. Turystycznej w
Jawiszowicach – zadanie IIA.
Etap II kanalizacja sanitarna
Przecieszyn Pd. (z³o¿one oferty:
14)

Wykonawca: WOD-REM
Dankowice (612 267,38 z³)

- Remont drogi gminnej ul.
Szybowa (z³o¿one oferty: 4)

Wykonawca: DROG-BUD
Spytkowice (132 909,67 z³).

Przetargi og³oszone nie-
rozstrzygniête - przewidywa-
na data podpisania umów: po
27.12. 2013 r.:

- Ca³oroczne utrzymanie te-
renów zielonych w Gminie
Brzeszcze w roku 2014 w tym:

Czêœæ I: utrzymanie parku
przy ul. Dworcowej (z³o¿one ofer-
ty: 3)

Oferent, którego oferta wy-
brana zosta³a jako najkorzyst-
niejsza: Agencja Komunalna
Sp. z o.o. ul. Koœcielna 7 32-620

Rada Miejska uchwaliła
stawki podatków lokalnych na
2014 rok. M.in. uchylona zosta-
ła opłata od posiadania psa, nie
uległa zmianie wysokość opła-
ty targowej, a w górę - nieznacz-
nie - poszły niektóre stawki po-
datku od nieruchomości i
podatek od środków transpor-
towych.

I tak stawki podatku od grun-
tów w 2014 roku wyniosą:

- związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwa-
lifikowania w ewidencji gruntów
- 0,77 zł od 1m2 powierzchni (w
porównaniu z rokiem poprzed-
nim - wzrost o 0,02 zł),

- pod jeziorami, zajętych na
zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych – 4,22 zł
od 1 ha powierzchni (wzrost o
0,01 zł),

- pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statu-
towej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje po-
żytku publicznego - 0,17 zł od 1
m2 powierzchni (wzrost o 0,01 zł),

- ujętych w ewidencji grun-
tów jako drogi - 0,06 od 1 m2

powierzchni (wzrost o 0,01 zł),
- ujętych w ewidencji grun-

tów jako wody stojące - 0,06

tarach, wynikająca z ewidencji grun-
tów i budynków. Podatek leśny od
1 ha, za rok podatkowy wynosi
równowartość pieniężną 0,220 m3

drewna, obliczoną wg średniej ceny
sprzedaży drewna uzyskanej przez
nadleśnictwa za pierwsze trzy kwar-
tały roku poprzedzającego rok po-
datkowy (cena ogłaszana jest przez
Prezesa GUS i na 2014 r. wynosi
171,05 zł - stawka 37,63 zł).

Opr. Ewa Pawlusiak

od 1m2 powierzchni (wzrost o
0,01 zł).

Z kolei stawki podatku od
budynków i ich części wynoszą:

- mieszkalnych - 0,59 zł od 1
m2 powierzchni użytkowej (wzrost
o 0,02 zł),

- związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej
oraz budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodar-
czej – 19,94 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej (wzrost o
0,02 zł),

- zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym –
10,31 zł od 1m2 powierzchni
użytkowej (wzrost o 0,02 zł),

- zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w za-
kresie udzielania świadczeń zdro-
wotnych – 4,40 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej (wzrost o
0,02 zł),

- pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statuto-
wej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku pu-
blicznego: garaży - 5,83 zł od 1 m2

powierzchni użytkowej (wzrost o
0,02 zł), dla pozostałych 3,70 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej
(wzrost o 0,02 zł).

Podatek od budowli nie
zmienił się i wynosi 2 proc. ich
wartości.

Ponadto Burmistrz Brzeszcz
przygotowała projekt uchwały w
sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości na 2014 r. Pro-
jekt został przedstawiony rad-
nym,  jednak z uwagi na moder-
nizację przepisów o pomocy
publicznej zostanie uchwalony
w późniejszym terminie.

Podatek od środków trans-
portowych na 2014 r. wzrósł o
1 zł na poszczególnych środkach
transportu.

Podatek rolny ustalany jest raz
w roku i od 1 ha przeliczeniowe-
go gruntów gospodarstw rolnych
wynosi równowartość pieniężną
2,5 q żyta obliczoną wg średniej
ceny skupu żyta za okres 11 kwar-
tałów poprzedzających rok po-
datkowy (cena ogłaszana jest
przez Prezesa GUS i na 2014 r.
wynosi 69,28 zł za 1 dt). Radni
gminy Brzeszcze zadecydowali o
obniżeniu średniej ceny skupu
żyta dla obliczenia wysokości po-
datku rolnego na 2014 r. do kwo-
ty 60,00 zł za 1 dt, tj. 1 ha przeli-
czeniowy 150,00 zł, a za 1 ha
fizyczny 300,00 zł.

Podstawę opodatkowania po-
datkiem leśnym stanowi po-
wierzchnia lasu, wyrażona w hek-

Rada ustanowiła podatki

Brzeszcze (28 512,00 z³)
Czêœæ II: utrzymanie zieleni

na os. Szymanowskiego i Pa-
derewskiego (z³o¿one oferty: 3)

Oferent, którego oferta wy-
brana zosta³a jako najkorzyst-
niejsza: Agencja Komunalna
Sp. z o.o. ul. Koœcielna 7 32-620
Brzeszcze (67 025,10 z³)

Czêœæ III: utrzymanie zieleni
na os. S³owackiego i tzw. Sta-
rym Osiedlu (z³o¿one oferty: 3)

Oferent, którego oferta wy-
brana zosta³a jako najkorzyst-
niejsza: KATDAR Ogród System
Dariusz Marcela Grzechynia
667 34-220 Maków Podhalañ-
ski (81 000,00 z³)

- Administrowanie kanali-
zacj¹ sanitarn¹ stanowi¹c¹
w³asnoœæ Gminy Brzeszcze w
2014 r. (z³o¿one oferty: 2)

Oferent, którego oferta wy-
brana zosta³a jako najkorzyst-
niejsza: Administracja Miesz-

kañ „Silesia” Sp. z o.o. ul. Nad
Bia³k¹ 2A 45-503 Czechowice-
Dziedzice (133 332,00 z³)

- Odbiór odpadów komunal-
nych, dzier¿awa pojemników,
mycie wiat i sprz¹tanie przystan-
ków autobusowych na terenie
Gminy Brzeszcze w 2014 r. (z³o-
¿one oferty: 1)

Oferent, którego oferta wy-
brana zosta³a jako najkorzyst-
niejsza: Agencja Komunalna
Sp. z o.o. ul. Koœcielna 7 32-620
Brzeszcze (132 214,66 z³)

- Obs³uga przepompowni
œcieków na terenie Gminy
Brzeszcze w 2014 r. (z³o¿one
oferty: 1)

Oferent, którego oferta wy-
brana zosta³a jako najkorzyst-
niejsza: Agencja Komunalna
Sp. z o.o. ul. Koœcielna 7 32-620
Brzeszcze (156 603,60 z³)

opr. Ewa Pawlusiak

Sposoby płacenia podatków:
- Podatki: rolny, leśny, od

nieruchomości z terenu miasta
Brzeszcze pobierane są w ka-
sie Urzędu Gminy lub na kon-
to bankowe Urzędu.

- Wymienione wyżej podat-
ki – z terenu sołectw, inkasowa-
ne są w ustalonych terminach
płatności przez inkasentów, w
kasie Urzędu lub na konto ban-
kowe Urzędu

- Wpłaty podatku od środ-
ków transportowych można
dokonywać w kasie Urzędu lub
na konto Urzędu.

Nr konta bankowego Urzę-
du Gminy Brzeszcze: BS
Miedźna O/Brzeszcze 55 8446
1016 2002 0075 2374 0001

Kasa Urzędu Gminy czyn-
na jest: poniedziałek, środa,
czwartek (7.00-14.30), wtorek
(8.00-16.30), piątek 1 (7.00-
13.30).

www.brzeszcze.pl
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Bartuś jest pogodnym dziec-
kiem. Swoim uśmiechem woła
„Mamo walcz o mnie”. Marzy być
takim, jak jego rówieśnicy. Po-
móżmy mu choć w małym stop-
niu spełnić to marzenie.

Bartuś ma ukończone 7 lat,  nie
mówi, nie porusza się samodziel-
nie. Napięcie mięśniowe u niego
jest zmienne z uwagi na wiotkość
ciała. Urodził się jako wcześniak,
w wyniku  niedotlenienia mózgu
uszkodzeniu uległy części mózgu
odpowiedzialne za właściwą kon-
trolę mięśni i całego ciała.

Bartuś systematycznie uczęsz-
cza na zajęcia hipoterapii, korzysta
z zajęć neurologopedy, dwa razy
w tygodniu ćwiczy metodą Vojta, a
raz w tygodniu NDT Bobath. Mie-
sięczna rehabilitacja jest kosztow-
na, wraz z dojazdem kształtuje się
w przedziale 1,5 tys. zł -2 tys. zł.

By dalsze leczenie dziecka było
możliwe, rodzina potrzebuje
wsparcia. Od września w akcję
„Zbieramy nakrętki na rehabilita-
cję dla Bartusia” włączyły się już
wszystkie szkoły i przedszkola gmi-
ny Brzeszcze. Wystarczy, że dołą-

czymy do osób zbierających nakręt-
ki od butelek, które zostaną wymie-
nione na pieniądze. Te z kolei za-
silą konto Fundacji Dzieciom
„Zdążyć z pomocą” (www.dzie-
ciom.pl). Zainteresowani nakrętki
winni dostarczyć do gminnych pla-
cówek oświatowych.

Bartuś jest podopiecznym Fun-
dacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”,
posiada swoje subkonto, na którym
gromadzone są środki na jego re-
habilitację. I my możemy pomóc
Bartusiowi przekazując 1% w rocz-
nym rozliczeniu podatku, wpisując
w tabeli cel szczegółowy: KRS
000003790 NR 11104 ŁĘCKI BAR-
TOSZ lub przekazując darowiznę
na konta: BANK PKO S.A. Oddział
1 w Warszawie:

- 411240 1037 1111
001013219362 (konto dla darowizn
na podstawie indywidualnych apeli
podopiecznego)

- 751240 1037 1111 0010
09573199 (konto na darowizny gro-
madzone w ramach zbiórki publicz-
nej)

Koniecznie z  dopiskiem: 11104
ŁĘCKI BARTOSZ.

EP

Brzeszczańskie Amazonki or-
ganizując 12 października „Ró-
żową Sobotę” po raz kolejny los
drugich osób wzięły w swoje ręce.

Akcję przeprowadziły wspól-
nie z Niepublicznym Zakładem
Opieki Zdrowotnej „Vita” w Brzesz-
czach. W przychodni przy ul. Pił-
sudskiego na zainteresowanych
wraz z Amazonkami czekali leka-
rze specjaliści: onkolog Danuta
Mańka, onkolog Dorota Pszczółka-
Zuziak, chirurg Krzysztof Zemanek,
radiolog Agnieszka Wietrzny, radio-
log Katarzyna Wróbel-Lis.

12 października badaniu pal-
pacyjnemu piersi w celu wykrycia

Zarząd Koła PCK i Klubu Ho-
norowych Dawców Krwi przy
KWK „Brzeszcze” 9 listopada  br.
uhonorował odznakami zasłużo-
nych krwiodawców.

Spotkanie połączone z zabawą
tradycyjnie związane było z obcho-
dami Dni Honorowego Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Kraju. Na
uroczystość, która odbywała się w
sali jawiszowickiej OSP, przybyła
burmistrz Brzeszcz Cecylia Ślusar-
czyk.

Na odznakę „Zasłużony Hono-
rowy Dawca Krwi” stopnia III za-
służyli: Artur Kotlarczyk, Łukasz
Krukowski, Artur Olek, Paweł Głąb,
Łukasz Klimala, Tomasz Maciej-
czyk; II stopnia: Łukasz Wolas, To-
masz Pilch; I stopnia: Sławomir
Bieszczad, Zbigniew Fajfer.

- Muszę przyznać, że ostatnie
lata w naszym Klubie były owocne.
Krwiodawcy i nasi sympatycy rocz-

ewentualnych guzowatych zmian
poddało się 70 kobiet. 35 spośród
nich lekarze skierowali na badanie
USG, jedna otrzymała skierowanie
do dalszej diagnostyki do szpitala
onkologicznego w Bielsku-Białej.

Z inicjatywy Amazonek tego
dnia za przychodnią stanął mam-
mobus. Kobiety (50-69 r. życia) sko-
rzystały z darmowego badania, po-
zostałym (ze wskazania lekarza)
badanie refundowało Stowarzysze-
nie Amazonek. Również  NZOZ
„VITA” - Ambulatoryjne Centrum
Medyczne oferowało bezpłatne ba-
danie cytologiczne w ramach ubez-
pieczenia w NFZ dla kobiet speł-
niających kryteria.                        EP

nie oddawali 160-170 litrów krwi -
mówi prezes Klubu HDK Robert
Dura. - Rok 2011 zamknęliśmy wy-
nikiem prawie 180 litrów, 2012 -
190 litrów, a w bieżącym po trzech
kwartałach już notujemy ponad
170 litrów tego cennego leku. Wy-
gląda, że rok zamkniemy powyżej
200 litrów.

Zarząd Klubu HDK w 2014 r.
zaprasza na akcje oddawania krwi
do przychodni NZOZ „Vita” przy
ul. Nosala w dniach: 10 stycznia,
14 marca, 16 maja, 11 lipca, 12
września, 14 listopada - w godz.
8.00-11.00.

Klub działa już 47 lat i skupia
prawie 200 krwiodawców, głów-
nie pracowników i emerytów ko-
palni, mieszkańców gminy i okolic,
uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych. W jego szeregi ostatnimi cza-
sy wstępuje też sporo kobiet.

Ewa Pawlusiak

Pomóżmy BartusiowiProfilaktyki
nigdy dosyć

Owocne lata
krwiodawców

www.brzeszcze.pl

W kinie „Wisła” odbędą się projekcje filmu o żołnierzach oddziału
AK „Sosienki” pt. „Niezłomni. Pod drutami Auschwitz”. Filmy będą wy-
świetlane 26 stycznia 2014 r. o godz. 18.00 oraz 1 lutego 2014 r. o godz.
18.00.  Wstęp wolny.

INFORMACJA
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11 Listopada w naszej Gminie, jak w ca-
łym kraju, w świętowaniu 95 rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości wzięli
udział przedstawiciele władz samorządo-
wych, licznych organizacji społecznych, szkół
oraz mieszkańcy miasta, a ulicami Brzeszcz
przeszła manifestacja patriotyczna.

Tego dnia przed budynkiem Urzędu Gmi-
ny zebrało się wielu naszych współobywateli,
witanych inaczej niż co roku - tym razem przez
grupę uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2. Młodzi brzeszczanie każdemu z
obecnych przypinali samodzielnie wykonane
kotyliony -  biało-czerwone rozetki, które w nie-
dzielę stały się symbolem wspólnoty w rado-
snym świętowaniu.

Po uroczystej mszy za ojczyznę sprawowa-
nej w kościele pw. św. Urbana zebrani z or-
kiestrą dęta KWK „Brzeszcze” i bardzo licznymi
pocztami sztandarowymi na czele przemasze-
rowali do Parku Miejskiego przy ul. Kościuszki.
Tam, pod pomnikiem „Ku czci poległych w wal-
ce z faszyzmem” głos zabrała Cecylia Ślusar-
czyk, pełniąca funkcję Burmistrza Brzeszcz. Po
raz pierwszy występująca oficjalnie w roli wło-
darza miasta pani Cecylia Ślusarczyk podkre-
śliła historyczne i patriotyczne aspekty święta,
zachęciła do refleksji nad wartościami najważ-
niejszymi w życiu każdego Polaka i wezwała do
radosnego świętowania 95. rocznicy odzyska-
nia niepodległości.

- Każdy ma prawo do wyrażania swoich
poglądów, korzystania z dobrobytu demokra-
cji, uczestniczenia w życiu publicznym. To, co
dla wielu było nieosiągalne, dla nas stało się
codziennością: flagi biało czerwone w miejscach
publicznych, polska administracja, armia, wol-
ne media. Wszystkie atrybuty wolnego, niepod-

ległego Państwa są dla nas czymś oczywistym -
podkreślała burmistrz Cecylia Ślusarczyk.

Następnie, wszyscy wspólnie oddali hołd
bohaterom walk o niepodległość, delegacje sa-
morządowców, partii politycznych i organizacji
społecznych złożyły wieńce i wiązanki kwiatów
u stóp pomnika.

Na zakończenie uroczystych obchodów
Święta Odzyskania Niepodległości orkiestra
KWK Brzeszcze wykonała wiązankę pieśni woj-
skowych i patriotycznych.

Dzień 11 listopada to kolejna lekcja historii
i miłości do Ojczyzny. W XXI wieku patriotyzm
walki został zastąpiony przez patriotyzm pracy,
służba ojczyźnie rozumiana jest coraz częściej
nie jako obowiązek udziału w zrywach niepod-
ległościowych, lecz jako obowiązek mozolnego

wysiłku wkładanego w budowanie normalnego
społeczeństwa obywatelskiego.

Po 123 latach nieobecności na mapach Eu-
ropy, po podniesieniu się z klęski rozbiorów do-
konanych przez Cesarstwo Rosyjskie, Królestwo
Prus i Cesarstwo Habsburgów 11 listopada 1918
roku Polska odzyskała suwerenność.

Najważniejsze dla Polaków Święto Niepod-
ległości to święto państwowe obchodzone wła-
śnie 11 listopada dla upamiętnienia odzyska-
nia przez Polskę w 1918 r. niepodległego bytu
państwowego. Wprowadzono je ustawowo w
okresie II Rzeczypospolitej w 1937 r., a przy-
wrócono na fali zmian w 1989 r. Jest dniem
wolnym od pracy i okazją do manifestowania
patriotyzmu i poczucia wspólnoty obywatelskiej.

A. K-H

Patriotyczna manifestacja

1 grudnia w kinie Ośrodka Kultury w Brzesz-
czach odbyła się premiera filmu przedstawiają-
cego historię zapomnianego oddziału AK „So-
sienki” pod dowództwem porucznika Jana
Wawrzyczka ps. „Danuta”, „Marusza”. Sala wi-
dowiskowa podczas dwóch seansów była peł-
na widzów.

Film o żołnierzach oddziału AK „Sosienki”, któ-
rzy walczyli z niemieckim okupantem pod drutami
KL Auschwitz, pomagali więźniom, organizowali
ucieczki i informowali świat o niemieckich zbrod-
niach, obejrzało w kinie Wisła 600 widzów. Zacie-
kawionych historią bohaterskich żołnierzy AK, któ-
rzy rekrutowali się spośród mieszkańców
Jawiszowic, Zasola, Bielan, Kańczugi i Oświęcimia
wciąż jednak nie brakuje, ciągle mają nadzieję obej-

rzenia filmu „Niezłomni. Pod drutami Auschwitz”.
Film dokumentalny pt. „Niezłomni. Pod dru-

tami Auschwitz” w reżyserii Mirosława Krzyszkow-
skiego i Bogdana Wasztyla wyprodukowali Stowa-
rzyszenie Auschwitz Memento i „Projekt: Pilecki”.
Zadanie zostało sfinansowane ze środków Ministra
Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
oraz Województwa Małopolskiego „Filmoteka Ma-
łopolska”. W filmie przewijał się utwór o „Sosien-
kach” pt. „Nie byli obojętni”, który skomponował
zespół  rockowy Joined.

W celu dokładnego udokumentowania wyda-
rzeń wojennych autorzy filmu nawiązali współpra-
cę z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w
Oświęcimiu. Stąd w ekranizacji pojawiają się ob-
szerne wypowiedzi pracowników Muzeum: dr.

Adama Cyry z Działu Naukowego oraz dr. Piotra
Setkiewicza, kierownika Działu Naukowego. Bez-
cennej pomocy udzielił prezes Towarzystwa Miło-
śników Bielan Marcin Dziubek, na co dzień na-
uczyciel historii i badacz dziejów oddziału AK
„Sosienki”, mieszkaniec sołectwa Zasole.

Film zawiera liczne sceny fabularyzowane. Po-
wstały one przy udziale blisko 100 osób. Są wśród
nich m.in. członkowie Grupy Teatralnej „Czwarta
Ściana” działającej przy parafii Matki Bożej Bole-
snej w Jawiszowicach Osiedlu, rekonstruktorzy z
Batalionu Obrony Narodowej „Oświęcim” z Bie-
lan oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznych „21.
Bayerisches Infanterie Regiment 17. Infanterie Divi-
sion” z Nowego Targu. W zdjęciach wzięła udział
Zofia Plewniak, wysiedlona jako dziecko przez
Niemców.                                              Ewa Pawlusiak

Niezłomni. Pod drutami Auschwitz

www.brzeszcze.pl

Po mszy św. za Ojczyznę przemaszerowano do parku przy ul. Kościuszki, gdzie pod pomnikiem złożono wieńce i kwiaty
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9 grudnia w KWK Brzeszcze
oddano do użytku nowoczesną
stację odmetanowania. Zastąpiła
pracującą do chwili obecnej, zbu-
dowaną w 1976 r., wyposażoną w
wyeksploatowane, nieefektywne
i zużyte już urządzenia.

Prace nad koncepcją nowego
obiektu trwały od 2006 r. Pozwole-
nie na budowę otrzymano w sierp-
niu 2012 r. , a w przeddzień tego-
rocznej „Barbórki” Okręgowy
Urząd Górniczy w Katowicach
wydał pozwolenie na eksploatację.

Nowa stacja pozwoli na ujęcie
gazu z dołowych wyrobisk górni-
czych i górotworu kopalni, jego sprę-
żenie i przesyłanie do odbiorców
rurociągami gazowymi w celu eko-
logicznego i ekonomicznego wyko-
rzystania.

Stacja odmetanowania zapew-
ni nie tylko wyższy poziom bezpie-
czeństwa pracy górników pod zie-
mią, ale praktycznie wydłuży
znacznie żywotność zakładu. Inwe-
stycja ma też charakter ekonomiczny
- pozyskany metan w całości jest wy-
syłany do odbiorców zewnętrznych,
ok. 70 m3/min do firmy Energetyka
Dwory w Oświęcimiu oraz 3,5 m3/

Parlamentarzystom za wystąpie-
nia i interpelacje, radnym Sejmi-
ku Województwa Małopolskiego,
Rady Powiatu      Oświęcimskiego
i Rady Miejskiej w Brzeszczach za
rezolucje i apele. Dziękował wo-
jewodzie, marszałkowi woje-
wództwa małopolskiego, staro-
ście powiatu oświęcimskiego i
burmistrz Brzeszcz. Kontrahentom
za zaufanie i kontynuację współ-
pracy, duchowieństwu za wspar-
cie duchowe w tych trudnych
chwilach. Również stronie spo-
łecznej, czyli organizacjom związ-
kowym działającym w brzeszczań-
skiej kopalni.

- Z natury stoimy po przeciw-
nej stronie barykady, mamy różne
punkty widzenia na wiele spraw i
problemów, ale ten rok pokazał,
że w takich zasadniczych sprawach,
jakimi są byt i rozwój kopalni, nie
ma między nami różnic - mówił
Janusz Adamowicz. - Potrafimy
współpracować i  wzajemnie się
rozumieć, i wspierać, i jeszcze raz
dziękuję i życzę wytrwałości w dal-
szej współpracy dla dobra załogi.

Niestety odejścia na emerytu-
ry i pakiety osłonowe nie uchro-
niły części pracowników przed
koniecznością oddelegowania i
alokacji do kopalń Piast i Ziemo-
wit. Pracują oni w  innych kopal-
niach, ale w tej samej firmie, jaką

min do Nadwiślańskiej Spółki Ener-
getycznej w Brzeszczach. Ponadto cie-
pło pochodzące z chłodzenia sprę-
żanego gazu, poprzez układ
wymienników zasila ogrzewanie po-
mieszczeń stacji odmetanowania,
ciepłą wodę użytkową i nagrzewa
powietrze wlotowe do wentylacji
hali. Nadmiar ciepła może być spo-
żytkowany również do celów socjal-
nych innych obiektów kopalni.
Stacja ma również charakter ekolo-
giczny, gdyż ujęcie gazu ma duży
wpływ na ochronę środowiska.

W uroczystości oddania nowej
stacji odmetanowana wzięli udział
przedstawiciele Kompanii Węglo-
wej, Wyższego i Okręgowego Urzę-
du Górniczego, przedstawiciele
generalnego wykonawcy firmy Car-
boautomatyka oraz władz samorzą-
dowych - Starosta Powiatu Oświę-
cimskiego Józef Krawczyk, burmistrz
Brzeszcz Cecylia Ślusarczyk oraz po-
słanka na Sejm RP Beata Szydło.
Otwarcia nowoczesnej inwestycji
dokonał dyrektor KWK Brzeszcze
Janusz Adamowicz, a poświęcił ks.
dziekan Kazimierz Kulpa.

Ewa Pawlusiak
(Ÿród³o: Kompania Wêglowa; Gazeta Fir-

mowa nr 11 – grudzieñ 2013)

Informacje o nieprzejezd-
nych drogach czy występowaniu
gołoledzi należy zgłaszać do dy-
żurnego Straży Miejskiej pod nr
telefonu 986 (tel. alarmowy),
32 737 38 36.

Od 1 listopada w Komendzie
SM został uruchomiony Ośrodek
Koordynacji Akcji Zima 2013/2014.
Jego podstawowym zadaniem jest
koordynacja działań podmiotów,
które wygrały przetarg na zimowe
utrzymanie nawierzchni jezdni i chod-
ników, parkingów i placów admini-
strowanych przez Gminę Brzeszcze.

Przetarg na zimowe utrzymanie
i oczyszczanie dróg gminnych w so-

Barbórka w atmosferze
powagi i niepewności

łectwach gminy Brzeszcze z wyjąt-
kiem os. Paderewskiego w Jawi-
szowicach wygrało Konsorcjum
„Lider” PUH Makro-Ogród Jawi-
szowice. Gmina za usługę zapłaci
261 913,62 zł. W miejscowości
Brzeszcze i na os. Paderewskiego
z zimową aurą zmagać będzie się
Agencja Komunalna sp. z o.o.  Za-
danie zostało wycenione na 549
727,53 zł.

Zadaniem służb jest odśnieża-
nie, zwalczanie śliskości zimowej,
likwidowanie gołoledzi i szronu,
uszorstnienie warstw lodu i ubitego
śniegu.

EP

Nowa stacja
odmetanowania

Zimowe utrzymanie

www.brzeszcze.pl

Zasłużonym górnikom wręczono honorowe szpady górnicze

W powiecie oświęcimskim
będzie można zdawać egzaminy
na prawo jazdy kat. AM, A1, A2,
A, B1 i B.

W Oświęcimiu powstanie Od-
dział Terenowy Małopolskiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Kra-
kowie.

- Wymagania formalne już zo-
stały spełnione. Nic nie stoi na
przeszkodzie, aby przygotować tu

działalność oddziału. W chwili
obecnej jest negocjowana umowa
z Agencją Mienia Wojskowego. Po
jej podpisaniu Małopolski Ośro-
dek Ruchu Drogowego będzie
przystępował do otwarcia Oddzia-
łu Terenowego - mówi kierownik
oświęcimskiej Agendy Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego Albert Bartosz.

EP

Prawo jazdy w Oświęcimiu

ci¹g dalszy ze str. 1

jest Kompania Węglowa. Dyrek-
tor w sposób szczególny dzięko-
wał im za zrozumienie tych trud-

nych decyzji i niezwykle odpowie-
dzialną postawę w tym zakresie.

Ewa Pawlusiak
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Od 2 grudnia br. funkcję wi-
ceburmistrza Brzeszcz sprawuje
Robert Adamczyk. Podczas listo-
padowej sesji Rady Miejskiej
burmistrz Cecylia Ślusarczyk po-
informowała radnych o powo-
łaniu pana Adamczyka na to sta-
nowisko.

Robert Adamczyk jest absol-
wentem Wydziału Inżynierii Śro-
dowiska i Geodezji (specjalność
Inżynieria Wodna) na Akademii
Rolniczej w Krakowie, studiów
podyplomowych na kierunku Wy-
cena Nieruchomości w  Kolegium
Zarządzania przy Akademii Eko-
nomicznej w Katowicach, pody-
plomowych studiów menedżer-
skich w Wyższej Szkole Bankowej
w Poznaniu. Posiada uprawnienia
budowlane do projektowania i
kierowania robotami bez ograni-
czeń w specjalności sieci i instala-
cje sanitarne.

- Bardzo wysoko oceniam fa-
chowość pana Adamczyka w za-
kresie inżynierii środowiskowej.
Niejednokrotnie miałam przyjem-
ność z nim współpracować przy
konsultacjach projektowych - mówi

Sala powstała przy Powiato-
wym Zespole Nr 6 Szkół Zawo-
dowych i Ogólnokształcących
w Brzeszczach.

Inwestycja pochłonęła 2,6 mln
zł. z budżetu powiatu oświęcimskie-
go. Roboty budowlane rozpoczęto w
październiku 2012 r. Odbiór tech-
niczny odbył się 3 grudnia br., zaś
oficjalne oddanie obiektu do użytku
nastąpi w styczniu 2014 r.

- Supernowoczesna sala odpo-
wiada potrzebom XXI wieku. W
końcu młodzież będzie mogła ćwi-
czyć w odpowiednich warunkach -
mówi Anna Kasprzyk-Hałat, dyrek-
tor szkoły.                                         EP

Robert Adamczyk
wiceburmistrzem Brzeszcz

burmistrz Brzeszcz Cecylia Ślusar-
czyk. - Myślę, że wiedzą i doświad-
czeniem będzie mnie wspierał w
zakresie rozwiązywania proble-
mów związanych z gospodarką
wodno-ściekową gminy, niską
emisją, termomodernizacją obiek-
tów publicznych, generalnie z całą
infrastrukturą techniczną gminy
Brzeszcze.

Nowy wiceburmistrz pracę za-
wodową rozpoczął w 1999 r. Za-
trudniony był na stanowisku asy-
stenta projektanta w Firmie
projektowo-inżynierskiej „TECH-
UNI-ON” w Katowicach, później
kolejno na stanowiskach: koordy-
natora projektów i zastępcy kie-
rownika budowy (projektowanie
sieci i instalacji sanitarnych, ope-
raty wodno-prawne; negocjacje z
inwestorami i przedstawicielami
jednostek terytorialnych) w firmie
projektowo-budowlanej „Inwe-
stor” w Bielsku-Białej; inspektora
ds. ochrony środowiska w Nadwi-
ślańskiej Spółce Energetycznej w
Brzeszczach; inżyniera nadzoru ds.
technicznych i ochrony środowiska
oraz pełnomocnika Zintegrowane-
go Systemu Zarządzania Jakością

ISO 2001, ISO 14001 w Miejskim
Zakładzie Gospodarki Komunal-
nej i Wodociągów w Chełmku.
Ostatnio (2004 – koniec listopada
2013) realizował się we własnej
firmie „TOP-System” w zakresie
projektowania i nadzorów w za-
kresie sieci wodno-kanalizacyjnej
oraz w firmie inżynierskiej PRO-
EKO-BUD w Krakowie jako głów-

ny projektant i dyrektor technicz-
ny ds. realizacji inwestycji, współ-
właściciel (2007 - koniec listopa-
da 2013).

Robert Adamczyk mieszka w
Jawiszowicach (od 37 lat mieszka-
niec gminy Brzeszcze). Ma 38 lat,
jest żonaty, ojciec dwóch córek.

Ewa Pawlusiak

Robert Adamczyk pełni funkcję wiceburmistrza od 2 grudnia br.

Zakończyła się budowa nowej sali
gimnastycznej

www.brzeszcze.pl
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 „Złote i Diamentowe Gody”
świętowało w naszej gminie 51
par, tzw. „Żelaznych Godów”
doczekały w szczęściu 3 pary.
Uroczystość odbyła się 11 grud-
nia w restauracji „Słowiańska”.

- Dostojni Jubilaci, dziś przeży-
wacie niezwykłe święto - święto
miłości, zaufania, cierpliwości i wza-
jemnego oddania. Jesteśmy tu dziś,
by gratulować Wam wspólnie prze-
żytych 50, 60, 65 długich lat - słowa
serdeczności kierowała do jubilatów
burmistrz Brzeszcz Cecylia Ślusar-
czyk. - Dziś na Waszych twarzach
maluje się  wzruszenie, bo dzień jest
szczególny. Przywołuje w pamięci
wiele wspomnień, tych lepszych i
gorszych, których nie brakowało na
Waszej drodze, kiedy przez te dłu-
gie lata tworzyliście niepowtarzalną
kartę rodzinnej historii, znosząc tru-
dy codziennego życia, radości i tro-
ski. O tych wydarzeniach świadczą
często siwe włosy, traktuję je jako
symbol szacunku i dostojności. Dzię-
kuję dziś Państwu, że potrafiliście ra-
zem przetrwać. Życzę dużo zdro-
wia i wzajemnego szacunku na
kolejne wspólne lata.

Medale za długoletnie pożycie,
którymi uhonorował pary małżeń-

skie Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej Bronisław Komorowski, w jego
imieniu wręczały parom burmistrz
Brzeszcz Cecylia Ślusarczyk i kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego w
Brzeszczach Iwona Stykowska.

Dla szacownych jubilatów był
też podarunek, o który zadbał, jak
co roku, Urząd Gminy oraz symbo-
lizujące miłość czerwone róże. Od-
śpiewano tradycyjne sto lat przy
lampce szampana, a w czas mło-
dości i pierwszych miłości przeniósł
jubilatów w koncercie życzeń śpie-
waczy zespół „Tęcza”. A potem
przyszedł czas na obiad, wspólny
śpiew, a nawet tańce. Wzrusze-
niom nie było końca.

50-lecie pożycia małżeńskiego
świętowali - brzeszczanie: Anna i
Ryszard Błazenek, Janina i Stanisław
Bogunia, Domicela i Stanisław Broń-
ka, Maria i Roman Dadak,  Grażyna
i Andrzej Falger, Anna i Bolesław Her-
nas, Janina i Adam Husarek, Ewa i
Erwin Jakubowski, Anna i Stanisław
Kadłubiak, Genowefa i Józef Kaw-
czak, Alicja i Antoni Korczyk, Wanda
i Tadeusz Kowalczyk, Krystyna i Wła-
dysław Krajewski, Maria i Stefan
Kwieciński, Bogumiła i Stanisław Ma-
jewski, Władysława i Zdzisław Ma-
tyszkiewicz, Zofia i Władysław Nie-

dośpiał, Maria i Kazimierz Pabian,
Władysława i Czesław Pękala, Wła-
dysława i Jan Płużek, Genowefa i
Erwin Ronkowski, Anna i Bronisław
Stachura, Małgorzata i Karol Stasz-
czyk, Marianna i Henryk Szałaśny,
Zofia i Władysław Szczepański, Ge-
nowefa i Kazimierz Tyrna, Janina i
Eugeniusz Wawro, Helena i Jan
Wnęczak, Łucja i Andrzej Wójcik;
jawiszowianie: Maria i Józef Piątek,
Teresa i Kazimierz Wrona, Maria i
Mieczysław Zając, Stanisława i Ju-
lian Zdunek; wilczkowianie: Halina
i Jan Czuwaj, Genowefa i Jan No-
wak; skidzinianie: Joanna i Jan So-
chacki, Józefa i Stanisław Chodurek;
przecieszynianie: Julia i Stanisław Ry-
bak; zasolanie: Danuta i Franciszek
Gąsiorek.

Paulina Maślanka z Brzeszcz
została I wicemiss Polski oraz
Miss Internautów w wyborach
Miss Polski 2013. O tytuł najpięk-
niejszej 8 grudnia w płockiej hali
widowiskowo-sportowej Orlen
Arena rywalizowały 24 kandydat-
ki w wieku 18-24 lat.

- W tak prestiżowym konkur-
sie startuje elita najpiękniejszych
Polek, a jednak udało się! – mówi
uradowana Paulina Maślanka.
- Ten sukces jest dla mnie prze-
pustką do poznania świata, zagra-
nicznych podróży, jest wielką przy-
godą, która zdarza się raz w życiu.

Udział w konkursie brzeszczan-
ka rozpoczęła od eliminacji w Biel-
sku-Białej. Później był ćwierćfinał
w Warszawie i upalny letni półfi-
nał w Kozienicach, gdzie oprócz
pogody atmosferę podgrzewała
świadomość bliskości finału. Wresz-
cie werdykt jury i wielka radość z

Brzeszczanka I wicemiss Polski

60 lat wspólnie przeżyli -
brzeszczanie: Felicja i Jan Fetko,
Janina i Ferdynand Lenik, Danuta i
Jan Staroń, Maria i Czesław Stokło-
sa, Stefania i Tadeusz Wajdzik,
Weronika i Alfred Włodarczyk; ja-
wiszowianie: Anna i Józef Pastusz-
ka, Maria i Władysław Płaza, Joan-
na i Jan Juras, Aniela i Leopold
Szymla; przecieszynianie: Helena
i Stanisław Zawadzki; skidzinianie:
Zofia i Stefan Smolarek.

65-lecia pożycia małżeńskiego
szczęśliwie doczekali - Wanda i
Franciszek Korczyk z Jawiszowic
oraz Irena i Stanisław Tomaszek,
Irena i Rudolf Zemanek z Brzeszcz.

Ewa Pawlusiak
fot. Agnieszka Moś

powodu zakwalifikowania się do
grona 24 najpiękniejszych Polek
Anno Domini 2013.

Paulina na przestrzeni dwóch
ostatnich lat zdobywała laury w
konkursach rejonowych - „Qeen of
Poland Beskidy 2013” - Bielsko-
Biała; I wicemiss Beskidów 2013 –
Bielsko-Biała) i ogólnopolskich -
Foto Models Poland 2012 – Hurga-
da Egipt; I wicemiss Polski 2013 -
Płock.

Nasza miss z branżą modelin-
gu związana jest od grudnia 2011 r.
Pierwsze kroki na wybiegu stawia-
ła pod okiem Lucyny Grabowskiej
prowadzącej w Bielsku-Białej fir-
mę Grabowska MODELS. To wła-
śnie pani Grabowska, też brzesz-
czanka, jest przewodniczką i matką
sukcesów Pauliny.

- Bycie modelką to wbrew po-
zorom ciężka praca związana z
udziałem w pokazach mody, po-
kazach kosmetycznych i fryzjer-

skich, targach, konferencjach, festi-
walach – wyznaje Paulina. - Na
szczęście dzieje się to zwykle w cy-
klach weekendowych, co pozwala
łączyć pasję z nauką i prowadzić w
miarę normalne życie. Przyjem-
niejszą formą tej pracy są konkur-
sy, w których dziewczyny z całej
Polski biorą udział w wielostopnio-
wych eliminacjach rozpoczynają-
cych się zwykle w regionie, by po-
przez ćwierćfinały i półfinał dotrzeć
do decydującej rozgrywki. W każ-
dej edycji konkursów ogólnokrajo-
wych bierze więc udział kilkaset
dziewcząt - dodaje Paulina.

Paulina ma 19 lat. Jest studentką
pierwszego roku Budownictwa
na Akademii Górniczo-Hutniczej w
Krakowie na Wydziale Górnictwa i
Geoinżynierii. Od dzieciństwa pa-
sjonowała się rysunkiem, co z powo-
dzeniem wykorzystuje na studiach.
Przyznaje, że nie jest „molem książ-
kowym”. Jako czynna zawodniczka

Razem przez lata

lokalnych klubów sportowych przez
wiele lat doskonaliła umiejętności w
grze w siatkówkę. Teraz grywa re-
kreacyjnie, sporo czasu spędza z przy-
jaciółmi m.in. na kibicowaniu me-
czów siatkówki czy wypadach w
pobliski Beskid Niski. Marzy o ukoń-
czeniu studiów, uzyskaniu specjali-
zacji i ciekawej pracy.

Ewa Pawlusiak

www.brzeszcze.pl
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19 listopada obchodziliśmy
drugą rocznicę śmierci profesora
Kazimierza Bielenina, wybitnego
historyka, archeologa, pedagoga,
Honorowego Obywatela Gminy
Brzeszcze i Nowa Słupia, patrona
Powiatowego Zespołu nr 6 Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcą-
cych w Brzeszczach.

Kazimierz Bielenin urodził się
29 stycznia 1923 r. Brzeszczach. Po
zakończeniu wojny podjął studia na
Uniwersytecie Jagiellońskim, był ab-
solwentem historii sztuki UJ. Dokto-
ryzował się na Wydziale Humani-
stycznym Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu. W okresie od
1967 do 1993 r. był wicedyrekto-
rem Muzeum Archeologicznego w
Krakowie. W roku 1998 uzyskał
tytuł Profesora Nadzwyczajnego
Nauk Humanistycznych.

W latach pięćdziesiątych wspól-
nie z prof. Mieczysławem Radwa-
nem rozpoczęli prace archeologicz-
ne i badania metalurgiczne w
Górach Świętokrzyskich, których
plonem było odkrycie starożytnego
centrum górnictwa i hutnictwa żela-
za na ziemiach polskich.

Profesor jest odkrywcą dyma-
rek w Górach Świętokrzyskich i

współtwórcą Muzeum Starożytne-
go Hutnictwa Świętokrzyskiego im.
M. Radwana w Nowej Słupi, a tak-
że imprezy popularno - naukowej
„Dymarki Świętokrzyskie”. Gmina
Nowa Słupia nadała mu tytuł „Ho-
norowego Obywatela”. Równocze-
śnie prowadził badania archeolo-
giczne w Niemczech i Austrii.
Organizował międzynarodowe
sympozja naukowe, wystawy arche-
ologiczne. Jest autorem ponad 200
prac i artykułów naukowych. W
swojej działalności nie zamykał się
w badaniach archeologicznych. Był
członkiem Klubu Myśli dla Polski,
Stowarzyszenia Miłośników Trady-
cji Mazurka Dąbrowskiego i wielu
innych. To On odkrył dla współ-
czesnej społeczności europejskiej
osiągnięcia starożytnego górnictwa,
hutnictwa żelaza na ziemiach Pol-
ski, Austrii i Niemiec. Jest uznanym
światowym autorytetem w dziedzi-
nie pradziejowego hutnictwa. Zo-
stał odznaczony Krzyżem Koman-
dorskim Orderu Odrodzenia Polski
oraz tytułem Międzynarodowego
Człowieka Roku Nauki 1997-1998.

Po przejściu na emeryturę aktyw-
ność naukowa i społeczna Pana Pro-
fesora nie osłabła. Ścisła współpraca
z Gminą Brzeszcze rozpoczęła się w

kwietniu 2002 r., w siedzibie Stowa-
rzyszenia „BRZOST”, od wieczoru
wspomnień zorganizowanego w 62.
rocznicę internowania 30 brzeszczan
w ramach akcji hitlerowskiej skiero-
wanej przeciw inteligencji polskiej,
której Profesor był świadkiem.

Od 2003 r. na zaproszenie Bur-
mistrza Brzeszcz został członkiem
kapituły przyznającej „Brzeszczań-
skie Oskardy”. W 2005 r. Profesor
Bielenin rozpoczął prace badawcze
i poszukiwania dzwonów z legendar-
nego kościółka św. Otylii w Brzesz-
czach. Dzięki jego konsekwencji w
maju 2008 r. średniowieczny dzwon,
odnaleziony w kościele św. Birgid w
Wiesbaden-Bierstadt powrócił do
brzeszczańskiego kościoła św. Urba-
na w Brzeszczach.

Wreszcie 8 listopada 2007 r.
otrzymał tytuł Honorowego Obywa-
tela Gminy Brzeszcze, jako brzesz-
czanin z urodzenia, miłośnik swe-
go miejsca urodzenia i wychowania,
zaangażowany w odkrywanie i po-
znawanie dziedzictwa kulturowe-
go Gminy Brzeszcze. Inspirator
umieszczenia historii kopca mogil-
nego „na Piaskach” w książce „Kop-
ce w krajobrazie kulturowym Pol-
ski”. Jest pozytywnym przykładem
człowieka, który swoją sławę za-

wdzięcza wytężonej i systematycz-
nej pracy.

Od kwietnia 2009 r. Powiato-
wy Zespół nr 6 Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Brzeszczach
nosi imię Profesora Kazimierza Bie-
lenina, a sam Profesor wielokrot-
nie był honorowym gościem w szko-
le z okazji różnych uroczystości.

Nie można też zapomnieć o
pasjach Profesora - były nimi rzeź-
ba w drewnie, malarstwo oraz po-
ezja. Swoich przyjaciół obdarowy-
wał własnoręcznie wykonanymi
rzeźbami Hefajstosa, greckiego
boga ognia i kowali. Pod wpływem
wydarzeń związanych z poszuki-
waniami dzwonu z kościoła św.
Otylii powstał tom poezji zatytuło-
wany „Na powrót dzwonu”.

Profesor zmarł 19 listopada
2011 r. w Krakowie. Pozostała o
Nim pamięć, jako o wielkim czło-
wieku, który włączył się w odkry-
wanie historii naszej małej brzesz-
czańskiej ojczyzny. Był historykiem
sztuki z wykształcenia, archeolo-
giem z zawodu i zamiłowania, pe-
dagogiem, miłośnikiem miejsca
swojego urodzenia, wspaniałym
żywym drogowskazem dla nas
wszystkich.

Renata Wanat

Druga rocznica śmierci Profesora

www.brzeszcze.pl
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Tak brzmi  tytuł ściennego
kalendarza na 2014, opracowa-
nego i wydanego przez  Stowa-
rzyszenie „BRZOST” wspólnie
z klubem Babskie Fanaberie,
którego promocja odbyła się 18
listopada w siedzibie Stowarzy-
szenia „BRZOST” .

Treścią dwunastu kart kalen-
darza są  kościoły, kapliczki, krzy-
że, budynki mieszkalne przedsta-
wione w otoczeniu różnorodnych
form i technik robótek ręcznych -
wydzierganych, wyszytych, zrobio-
nych szydełkiem przez członkinie
klubu Babskie Fanaberie

Na kartach kalendarza zostały
zamieszczone, wraz z krótkimi
opisami, współczesne zdjęcia
m.in. XIX wiecznego murowanego
kościoła św. Urbana w Brzesz-
czach, XVII wiecznego drewniane-
go kościoła św. Marcina w Jawi-

szowicach, kapliczki na Borze,
krzyża w Wilczkowicach, figury św.
Jana Nepomucena w Skidziniu .
W kalendarzu znajdziecie Państwo
także archiwalne zdjęcia nieistnie-
jących już w przestrzeni publicz-
nej budynków  dworu przy ul. Ko-
ścielnej, XIX-wiecznych chat
krytych strzechą przy ul. Kościusz-
ki czy XIX- wiecznego murowane-
go domu przy ul. Piastowskiej.

Te gminne zabytki kultury ma-
terialnej stanowiły inspirację do
zaprezentowania robótek ręcz-
nych związanych z życiem codzien-
nym kobiet, które od najdawniej-
szych czasów dziergały, przędły,
wyszywały, haftowały.

Jaki jest zamysł kart kalenda-
rza?

Nieprzypadkowo z drewnia-
nymi chatami prezentowane są
zdjęcia makatek, z  wyszytymi sen-
tencjami „Czystość to zdrowie”,

REKLAMA

„Gość w dom Bóg w dom”.  Są
poduchy, jaśki, są też zazdrostki
wiszące w drewnianych, skrzynko-
wych oknach z lufcikami.

 Z kolei kościół św. Urbana w
Brzeszczach ukazany został w oto-
czeniu dzwonków wykonanych
techniką - haft richelieu, koronka
klockowa, frywolitka, co  nawią-
zuje do odnalezionego przez śp.
Prof. Kazimierza Bielenina śre-
dniowiecznego dzwonu, który w
2008 r. zawisnął w przykościel-
nej dzwonnicy. Krzyże,  kapliczki
prezentowane są w otoczeniu
kwiatów wykonanych z bibuły,
krepiny - technikami quilling, wi-
klina papierowa -  zwyczaj ozda-
biania ich kwiatami trwa od wie-
ków.

Projekt „Robótki ręczne inspi-
rowane historią Gminy Brzeszcze”
został zrealizowany ze środków
uzyskanych w ramach konkursu

Robótki ręczne inspirowane
historią Gminy Brzeszcze

ogłoszonego w 2013 r. przez Urząd
Gminy Brzeszcze dla organizacji
pozarządowych.

Serdecznie dziękuję Spółce
Pastwiskowej w Brzeszczach za
wsparcie finansowe oraz  Agniesz-
ce Moś, fotograf za poświęcony
czas na wykonanie zdjęć w plene-
rze. Dziękuję również Katarzynie
Wyrobek, Barbarze Czesak, Zofii
Momot, które na potrzeby treści ka-
lendarza wyhaftowały m.in. św
Barbarę, napisy z średniowieczne-
go dzwonu, z monumentu św. Ne-
pomucena, dzwonek, a ponadto
uczestniczyły w zbieraniu materia-
łów, wykonywaniu zdjęć.

Bezpłatne egzemplarze ka-
lendarza są dla Państwa w siedzi-
bie Stowarzyszenia „BRZOST”.

Barbara Wąsik,
prezes Stowarzyszenia

„BRZOST”

www.brzeszcze.pl

Kartka z kalendarza wydanego przez stowarzyszenie „BRZOST”


