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      Burmistrz Gminy Brzeszcze Beata Szydło i Marsza-
łek Janusz Sepioł, wspólnie przecięli wstęgę, oficjalnie
otwierając basen. Nowy obiekt poświęcił ks. Aleksan-
der Smarduch z parafii św. Urbana. Wśród zaproszo-
nych gości byli: uczniowie z MłodzieŜowego Parlamen-
tu Gminy Brzeszcze, architekt basenu Jacek Niedźwiecki,
prezes Gliwickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Prze-
mysłowego S.A. Marek Morawski, dyrektor KWK Brzesz-

Od 1 czerwca mieszkańcy Gminy
Brzeszcze, ci potrafiący pływać i jak
i ci, którzy naukę zamierzają dopiero
rozpocząć, mogą korzystać z naszego
gminnego basenu. Po prawie dwóch
latach od rozpoczęcia prac budowla-
nych basen oddano do uŜytku. Uroczy-
stość otwarcia  zaszczycił swoją obec-
nością Marszałek województwa mało-
polskiego Janusz Sepioł.

Jest basen!

cze Zenon Malina, posłowie Stanisław Rydzoń
i  Aleksander Grad, radni gminni, wójtowie
i burmistrzowie powiatu oświęcimskiego, dy-
rektorzy gminnych jednostek organizacyjnych,
władze powiatu oświęcimskiego.  Burmistrz Be-
ata Szydło nie kryła radości z długo oczekiwa-
nego zakończenia tej największej inwestycji w
Gminie, zaznaczając, Ŝe data otwarcia nie jest
przypadkowa. To właśnie z myślą głównie
o dzieciach  i młodzieŜy powstawała ta inwe-
stycja. Z kolei Marszałek Janusz Sepioł zwrócił
uwagę, Ŝe basen, dzięki przyjętym rozwiąza-
niom architektonicznym, będzie słuŜył równieŜ
tym, dla których przyjście na tego typu obiekt
często jest barierą nie do pokonania – niepeł-
nosprawnym.  Pierwsza do wody skoczyła Bar-
bara Nowak, brzeszczanka, wielokrotna meda-
listka młodzieŜowych i juniorskich mistrzostw

Rada Miejska odrzuciła
wszystkie 3 protesty i 5 zarzutów
mieszkańców Gminy Brzeszcze
dotyczących miejscowego planu
zagospodarowania przestrzenne-
go. Teraz Gmina będzie czekać
na rozpatrzenie ewentualnych
odwołań mieszkańców od decyzji
Rady przez Naczelny Sąd Admini-
stracyjny.   Str. 3

Obronić plan

Maj to dla wielu nastolat-
ków miesiąc egzaminów
i waŜnych decyzji. W naszej
gminie w czerwcu gimnazja
opuści 312 uczniów. Mimo, iŜ
nie wszyscy podjęli jeszcze
decyzję, wielu juŜ wie gdzie
złoŜy podania.   Str. 7

 I co dalej
     gimnazjalisto?

Spadamy- w Górniku
czas rozliczeń

Wśród towarów, których
wzrost cen prognozowano wraz
z dniem przystąpienia Polski do
Unii Europejskiej, wymieniano
m.in. samochody. Czy rzeczywi-
ście ceny poszły  w górę?
Postanowiliśmy sprawdzić w
brzeszczańskim salonie Fiata i
w  auto-komisie „Pod Górni-
kiem”.   Str. 6 - 7

Ile za samochód?

fo
t. 

Ja
Bi

Pływalnia to główna, ale nie jedyna atrakcja na nowym basenie

W Górniku nadszedł czas
rozliczeń. Po remisowym meczu
z Orłem Piaski Wielkie tylko
niepoprawny optymista liczyć
moŜe, Ŝe Górnik utrzyma statut
czwartoligowca.   Str. 26
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Felieton

Wyszło... z worka

13 czerwca odbędą się po raz
pierwszy w naszym kraju wybory
do parlamentu europejskiego. Jest

to zupełnie nowe doświadczenie
dla nas wszystkich. Wielu z nas za-
daje sobie pytanie, czy wziąć w nich

udział, bowiem nie bardzo potra-
fimy sobie jeszcze wyobrazić, jakie
mogą być tego efekty.

Tak jak w przypadku wszyst-
kich wyborów pojawia się pytanie
– iść czy nie iść głosować. Zniechę-

ceni politycznymi przepychankami
w zasadzie nie znajdujemy uzasad-
nienia, aby pójść do urn. Nie za-

chęcają nas teŜ do tego specjalnie
środki masowego przekazu,
a i politycy jakby odpuścili, po peł-

nym euforii okresie przed 1 maja.
Jak to, więc jest z tymi wyborami?

Niewątpliwie, tak jak wybory

parlamentarne i samorządowe,
będą juŜ one stałym elementem
naszego politycznego pejzaŜu. I tak

jak kaŜde inne będą miały wpływ
na nasze Ŝycie.

Powinno nam zaleŜeć na tym,

kto nas będzie reprezentował
w Parlamencie Europejskim. Jak na
razie mamy róŜne doświadczenia

z naszymi przedstawicielami, w tym
zgromadzeniu, którzy przed przy-
stąpieniem do UE pełnili w nim role

obserwatorów. To, Ŝe bardziej lub
mniej umiejętnie wyraŜali tam swo-
je przekonania, nie jest jeszcze pro-

blemem. Wszak mieli prawo do
głoszenia tez swoich ugrupowań

mówią….., a oni wiedzą najlepiej.
O ile to nasze plotkowanie zamy-
ka się w jakimś wąskim kręgu, to

jeszcze pół biedy. Gorzej, gdy sta-
je się informacją publiczną, która
zaczyna Ŝyć własnym Ŝyciem i za-

tacza coraz szersze kręgi.
Dlatego nie jest mi obojętne,

kto będzie mnie reprezentował

w Parlamencie Europejskim, czy bę-
dzie tam plótł głupoty, czy mówił
rzeczowo, jak będzie się zachowy-

wał, czy w ogóle będzie coś mówił.
Warto pójść 13 czerwca do

wyborów, by potem nie mieć mo-

ralnego kaca. Ktoś moŜe zapytać,
jaką mam gwarancję, Ŝe akurat
przejdą kandydaci, którzy wg mnie

spełniają elementarne zasady by-
cia osobami publicznymi. Takiej
gwarancji oczywiście nie mam, ale

to nie zwalnia mnie z obowiązku
wzięcia odpowiedzialności za mój
kraj, poprzez spełnienie obywatel-

skiego obowiązku udziału w wybo-
rach. To właśnie w  głosowaniu po-
wszechnym mamy moŜliwość

wyraŜenia swojego stosunku do
miejsca, w którym Ŝyjemy. Potem
odpowiedzialność spadnie na po-

lityków. Dlatego warto głosować,
aby mając na względzie dobro na-
szej Ojczyzny, nie obarczać tą od-

powiedzialnością, tych, dla których
stanie się ona cięŜarem lub nie
będą w ogóle wiedzieli, co z nią

zrobić.
�Beata Szydło

Chodźmy
do wyborów

politycznych. Niepokoi natomiast

styl w jakim to czynili. W zaciętości
politycznej bardzo łatwo jest prze-
kroczyć granicę dobrego smaku

i kultury. WyraŜanie swoich poglą-
dów, nawet najbardziej niepopu-
larnych, w sposób rzeczowy i kul-

turalny winno zwycięŜać nad
chamstwem i obyczajowym rozbój-
nictwem. Niestety często tak nie

jest. MoŜna nawet przekonać się,
Ŝe ostatnimi czasy taki właśnie styl
staje się bardzo modny i znajduje

zwolenników prawie w kaŜdym
ugrupowaniu. ZwycięŜa niebez-
piecznie przekonanie, Ŝe oto cham-

stwo moŜna pokonać tylko cham-
stwem.

Pomawianie, poniŜanie, plot-

kowanie, tworzenie róŜnego rodza-
ju sensacji, staje się dzisiaj nie-
odzownym elementem naszego

Ŝycia publicznego i politycznego.
Ludzie plotkowali zawsze i plotko-
wać będą. Tak samo jak uwielbia-

my interesować się Ŝyciem innych,
lubimy tworzyć rzeczywistość wy-
obraŜeniową. Nie interesuje nas

sprawdzanie faktów, ani zastana-
wianie się czy rzeczywiście, to
o czym mówimy miało miejsce, czy

teŜ jest to przekaz na zasadzie
„..jedna pani, drugiej pani”. Nie
przychodzi nam do głowy, aby za-

pytać zainteresowanego o praw-
dziwy stan rzeczy. Zresztą nawet,
gdy to czynimy, rzadko dajemy mu

wiarę, bo przecieŜ ludzie
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Podziękowanie

Kierownik świetlicy w Zasolu
dziękuje młodzieŜy, a  szczegól-
nie Łukaszowi Marklowi
i Łukaszowi Kubulusowi za oka-
zaną pomoc przy montaŜu
sprzętu sportowego.
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Aktualności

Rada Miejska odrzuciła wszystkie 3 prote-
sty i 5 zarzutów mieszkańców Gminy Brzeszcze
dotyczących miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego. Teraz Gmina będzie cze-
kać na rozpatrzenie ewentualnych odwołań
mieszkańców od decyzji Rady przez Naczelny
Sąd Administracyjny.

Największe wątpliwości radni mieli przy oce-
nie zarzutów dotyczących przebiegu projektowa-
nej trasy drogi ekspresowej S-1 Kosztowy – Biel-
sko-Biała. W trakcie rozpatrywania zarzutów
wystąpiono o opinię do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, która potwierdziła studial-
ny charakter przebiegu drogi, wskazując, Ŝe fak-
tyczny jej przebieg zostanie określony w dokumen-
tacji technicznej uzgodnionej z właścicielami
nieruchomości. GDDKiA w piśmie przesłanym Gmi-
nie informuje, Ŝe termin realizacji drogi S-1 nie
został jeszcze określony.

- Będziemy bronić swojego stanowiska przed
NSA, jeŜeli zajdzie taka potrzeba. Wydaje się, Ŝe
nie ma zagroŜenia dla uchwał podjętych przez
Radę. Merytoryczne argumenty są po stronie Gmi-
ny, natomiast znając przeciąŜenie NSA rozpatry-
wanymi sprawami, moŜe pojawić się problem

z terminami, a na czasie zaleŜy nam najbardziej.
Mam nadzieję, Ŝe uchwalimy plan zagospodaro-
wania przestrzennego jeszcze w tym roku – mówi
Władysław Zawadzki, przewodniczący Rady Miej-
skiej. –  Część ludzi w gminie jest bardzo zadowo-
lona, Ŝe po ich terenach będzie przebiegać droga
tego rodzaju. Rozsądnie myślący człowiek nie był-
by z tego powodu obraŜony, moŜe się okazać, Ŝe
to jest najlepsza inwestycja na kilka pokoleń dla
ludzi, którzy mają tam grunty.

Przebieg drogi S-1jest ujęty w planie zago-
spodarowania przestrzennego województwa
małopolskiego i Gmina nie miała wpływu na
jego zmianę. - Droga budzi kontrowersje, z jed-
nej strony są racje mieszkańców, z drugiej zaś
perspektywy rozwoju gminy w kontekście bli-
skiego połoŜenia przy waŜnym szlaku krajowym
- mówi Burmistrz Beata Szydło. - Plan zagospo-
darowania przestrzennego jest gminie potrzeb-
ny. Trzeba mieć świadomość, Ŝe jako gmina
górnicza, Brzeszcze mają bezwzględny obowią-
zek jego posiadania. Bez tego dokumentu bę-
dzie utrudniona realizacja zarówno inwestycji
gminnych jak i Ŝycie przyjezdnych osób, które
nie będą mogły np. budować się, sprzedać, czy
nabyć nieruchomość.                                JaBi

Obronić plan

Około 650 osób, odwiedziło 19 maja Gieł-
dę Pracy, która odbyła się w Ośrodku Kultury
w Brzeszczach. Organizatorem Giełdy była
Górnicza Agencja Pracy i Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej. W sumie doradcy zawodowi GAP oraz
konsultant ds. bezrobocia Ośrodka Pomocy
Społecznej wydali 1222 oferty.

DuŜym zainteresowaniem cieszyły się oferty
pracy z branŜy handlowej, budowlanej, mecha-
nicznej oraz administracyjno-biurowej. Podczas
giełdy potencjalny pracownik mógł nawiązać bez-
pośredni kontakt z pracodawcą. Górnicza Agen-
cja Pracy dysponowała 973 ofertami pracy, z cze-
go 186 skierowanych było do kobiet. Około 75%
ofert adresowanych było do osób z wykształce-
niem zawodowym, 20% do osób z wykształce-
niem średnim i 5% do osób z wykształceniem
wyŜszym. Natomiast OPS  pozyskał 95 ofert, co
w efekcie końcowym dało 1068 ofert. Od dorad-
ców zawodowych moŜna było uzyskać porady do-
tyczące aktywizacji zawodowej, korzystnych kie-
runków kształcenia oraz zasad redagowania
i składania dokumentów aplikacyjnych. Głównym
celem Giełdy Pracy było zaktywizowanie społecz-
ne i zawodowe społeczności lokalnej powiatu
oświęcimskiego.                                         JaBi

Giełda Pracy
w OK

          Na majowej sesji Rady Miejskiej podjęto
uchwały w sprawie:
1. rozpatrzenia protestu do projektu planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze
wniesionego przez PPKMiL Spółka z o.o,
2. rozpatrzenia protestu do projektu planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze
wniesionego przez PP Iwona Kołodziej i Bronisław
Rozmus,
3. rozpatrzenia protestu Państwa Barbary i Wikto-
ra Szczepaniaków do projektu planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Brzeszcze,
4. rozpatrzenia zarzutu Pana Adama Józefa Grzy-
wę do projektu planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Brzeszcze,
5. rozpatrzenia zarzutu Pani Krystyny Mieszały do
projektu planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Brzeszcze,
6. rozpatrzenia zarzutu Państwa Grzegorza i Ur-
szuli Skalny do projektu planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Brzeszcze,
7. rozpatrzenia zarzutu Pani Ireny Wojtala do pro-
jektu planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Brzeszcze,
8. rozpatrzenia zarzutu Pani Marii Wiśniewskiej do
projektu planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Brzeszcze,
9. ustalenia przebiegu i zaliczenia niektórych od-
cinków dróg wewnętrznych do kategorii dróg gmin-
nych oraz pozbawienia niektórych dróg publicznych
kategorii dróg gminnych,
10. zmiany uchwały budŜetowej  Gminy Brzeszcze
na 2004 rok,

11. upowaŜnienia Burmistrza Gminy Brzeszcze do
zaciągnięcia zobowiązań finansowych w celu re-
alizacji zadań inwestycyjnych „modernizacja bu-
dynku Willi przy ul. Ofiar Oświęcimia”,
12. zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Brzeszczach,
13. utworzenia przy Ośrodku Pomocy Społecznej
w Brzeszczach środków specjalnych,
14. szczegółowych warunków przyznawania
i  odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegó-
łowe zasady częściowego lub całkowitego zwol-
nienia od opłat, jak równieŜ trybu ich pobierania,
15. szczegółowych zasad i trybu przyznawania
i zwrotu zasiłków celowych oraz nieoprocentowa-
nych poŜyczek na ekonomiczne usamodzielnienie,
16. zmiany uchwały Nr XL/353/2001 w sprawie
uchwalenia programu gospodarowania mieszka-
niowym zasobem gminy oraz zasad
wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy, zmienio-
nej uchwałą Nr X/104/2003 Rady Miejskiej
w Brzeszczach z dnia 28.10.2003 r.,
17. przejęcia pojazdu na własność Gminy Brzesz-
cze,
18. przystąpienia do opracowania Planu Rozwoju
Lokalnego.

Wszystkie uchwały podjęte przez Radę Miejską
są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzę-
dzie Gminy, na stronie internetowej www.
brzeszcze.pl oraz w Bibliotece Publicznej Ośrod-
ka Kultury przy ul. Narutowicza 1

Komunikat

Urząd Gminy w Brzeszczach  informu-
je, iŜ zgodnie z art. 1 ust.1  ustawy z dnia 26
lipca 2001 roku o nabywaniu przez uŜytkow-
ników wieczystych prawa własności nierucho-
mości oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Skar-
bu Państwa z dnia 25 listopada 2003r.
w sprawie szczegółowego trybu wydawania
decyzji o nabywaniu przez uŜytkowników lub
współuŜytkowników wieczystych prawa wła-
sności nieruchomości zabudowanych na cele
mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomo-
ści rolne, w Urzędzie Gminy Brzeszcze w dniu
24 maja 2004r. został wywieszony wykaz uŜyt-
kowników  i współuŜytkowników wieczystych,
którzy z mocy prawa nabywają własność nie-
ruchomości zabudowanych na cele mieszka-
niowe lub stanowiących nieruchomości rolne.

Zgodnie z przepisami wymienionego Roz-
porządzenia, po upływie 30 dni od dnia wy-
wieszenia wykazu, przysługuje uŜytkownikom
wieczystym prawo wniesienia do Urzędu Gmi-
ny w Brzeszczach zastrzeŜeń dotyczących wy-
kazu, w terminie 30 dni.
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7 maja w siedzibie Stowarzyszenia Roz-
woju Gospodarności Finansowej przy ul. Ofiar
Oświęcimia 39 (budynek willi przy basenie)
otwarto Biuro Doradztwa Finansowego. Pra-
cownicy Biura będą słuŜyli bezpłatnymi pora-
dami mieszkańcom Gminy Brzeszcze,  którzy
z róŜnych przyczyn popadli w tarapaty finan-
sowe.

O pomoc będzie moŜna zwrócić się w kaŜdy
czwartek od 14.30 do 16.30. W Biurze uzyskamy
podstawowe informacje prawne i konsumenckie.
W zaleŜności od potrzeb do rozwiązania zgłasza-
nych problemów  będą angaŜowani ludzie, dys-
ponujący wiedzą na dany temat, mogący słuŜyć
doświadczeniem, głównie pracownicy SKOK
„Piast”.  W  Biurze przygotowane zostaną odpo-
wiednie materiały i analizy. - Będziemy korzystać
ze swoich ludzi, wiadomości i kontaktów jakie
posiadamy. Działalność będzie prowadzona spo-
łecznie – mówi Piotr Potyka, prezes Stowarzysze-
nia Rozwoju Gospodarności Finansowej. - Ludzie
często nie potrafią poradzić sobie z dotykającymi
ich problemami finansowymi. Niejednokrotnie
wprowadzeni celowo w błąd przez instytucje fi-
nansowe, które nie przestrzegają ustawy o kre-
dytach konsumenckich, nie informują o wysoko-
ści oprocentowania kredytu, wpadają  w spiralę
zadłuŜenia. To jest najczęściej spotykany problem.
Człowiek, który przychodzi do banku jest skrępo-
wany mnogością cyfr, regulaminów, paragrafów

itd. JeŜeli do tego wszystkiego pilnie potrzebuje
pieniędzy w zasadzie nie zastanawia się nad zapi-
sami umowy. Nasze działania będą zmierzać do
tego,  by uchronić zwykłego, szarego człowieka
od tego typu kłopotów.

Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarności Finan-
sowej powstało w 1997 roku. Jego geneza zwią-
zana jest ze Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo
- Kredytową „Piast”. Kasy powstawały tylko w za-
kładach pracy. Otwarcie usług dla klientów z ze-
wnątrz, wymagało istnienia więzi członka kasy ze
spółdzielnią. Zapewniały ją powstające stowarzy-
szenia, których członek, nabywał prawo do korzy-
stania z oferty SKOK-u. Stowarzyszenie Gospodar-
ności Finansowej wydaje obecnie gazetkę dla SKOK
„Piast”, upowszechnia wiedzę o rynkach finanso-
wych, pełni rolę doradcy w dziedzinie usług finan-
sowych. Nową inicjatywą jest prowadzenie Biura
Doradztwa Finansowego.

- To nie jest jakiś nowatorski pomysł w skali
Polski, czy Europy. Na zachodzie w  krajach anglo-
saskich istnieją Biura tego typu. SKOK im. Stefczy-
ka, największy w Polsce, ma juŜ dwa Biura. Chce-
my zbierać doświadczenia, zobaczymy, czy nasza
inicjatywa spotka się z zainteresowaniem. MoŜe
w jakimś stopniu przyczynimy się do edukacji fi-
nansowej społeczeństwa, będziemy słuŜyć m.in.
poradami przy układaniu budŜetu domowego –
dodaje prezes Potyka. – Ruch Spółdzielczych Kas
Oszczędnościowo Kredytowych stara się, by we-
szła w Ŝycie ustawa o upadłości konsumenckiej.
W tej chwili prawo mówi tylko o upadłości przed-
siębiorstw i firm. Upadłość konsumencka wiązała
by się z tym, Ŝe właśnie ludziom zadłuŜonym, któ-
rzy juŜ nie mają jak spłacać kredytów, umoŜliwi
się negocjacje z bankami i innymi instytucjami fi-
nansowymi. Chodzi o to by dać im jakiś okres cza-
su na wyjście z cięŜkiego połoŜenia w jakim się
znajdują. Teraz  kiedy  istnieją biura informacji kre-
dytowej - wykazy dłuŜników, taki człowiek pozo-
stawiony jest sam sobie, a wcale tak nie musi być.
MoŜna i naleŜy mu pomóc wyjść z tej trudnej sytu-
acji.                                                                JaBi

Trudna sztuka gospodarowania

8 maja w Jawiszowicach świętowano Po-
wiatowy Dzień StraŜaka. Obchody połączono z
przekazaniem sztandaru oddziałowi gminnemu
Związku OSP RP w Brzeszczach. Podczas uro-
czystości odznaczono zasłuŜonych druhów i
działaczy.

Po przyjęciu zaproszonych gości i pododdzia-
łów w Domu StraŜaka w Jawiszowicach straŜacy
przemaszerowali do kościoła pw. Matki BoŜej  Bo-
lesnej, gdzie odbyła się msza święta w intencji stra-
Ŝaków. Część oficjalna obchodów rozpoczęła się
na stadionie LKS Jawiszowice. Sztandar dla oddzia-
łu gminnego związku OSP w Brzeszczach przeka-

zał Czesław Kosiba, członek prezydium Zarządu
Głównego OSP RP.  To pierwszy sztandar w po-
wiecie, a dopiero drugi w województwie, został
ufundowany przez samorząd Gminy Brzeszcze. Zło-
tym znakiem związku odznaczono druha Czesła-
wa Kawę. Złoty medal za zasługi dla poŜarnictwa
przyznano druhowi Leszkowi Wolasowi, zaś brą-
zowe medale za zasługi dla poŜarnictwa otrzyma-
li: Paweł Kotulek, Renata Korycińska, Robert Ma-
teja,  Krystyna Matusiak, Mirosław Szczepaniak,
Krzysztof Tokarz, Maria Wilgus, Arkadiusz Włoszek
i Władysław Zawadzki.                                                        JaBi

StraŜacy
mają sztandar

DyŜury aptek w czerwcu

ARNIKA ul. Słowackiego
11.06 – 17.06

CENTRUM  ul. Powst. W-wy
 04.06 – 10.06; 02.07 – 08.07

                   SIGMA ul. Piłsudskiego
18.06 – 24.06

                    SYNAPSA   ul. Łokietka
25.06 – 01.07

Komunikat

Szanowni Państwo. Coraz częściej pojawiają się osoby, które oferują usługi kominiarskie,
nie mając do tego uprawnień. „Usługi” wykonane przez nieuprawnione osoby skutkować mogą
np.: zatruciem tlenkiem węgla, poŜarem, itp. RównieŜ przestępcy dokonują rozpoznania poda-
jąc się za kominiarzy.

Kontroli domowych przewodów kominowych i wentylacyjnych dokonać moŜe mistrz ko-
miniarski. Inni kominiarze nie mają do tego uprawnień.

Dbając o swoje bezpieczeństwo kaŜdorazowo sprawdzaj dokumenty osoby podającej się
za kominiarza, a w przypadku ich braku niezwłocznie zawiadom Policję – tel. 997

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Brzeszczach
 asp. szt. Stefan  Tuniewicz

Wstęgę przecinają od lewej: Piotr Potyka, prezes
SRGF, Ireneusz Więckowski, prezes SKOK „Piast”,
Paweł Mrowiec, wiceprezes SKOK „Dziedzice”

Sztandar w rękach Oddziału
Gminnego Związku OSP
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VITAMED

Aktualności

Tani i szybki dostęp do korzystania z in-
ternetu zyskała gmina Brzeszcze dzięki rządo-
wemu programowi „Ikonka”. Punkt po-
wszechnego dostępu uruchomiony został 1
czerwca w Bibliotece Publicznej Ośrodka Kul-
tury przy ul. Narutowicza 1.

Trzy komputery wraz z urządzeniami zapew-
niającymi  połączenie z Internetem w ramach
„Ikonki” przekazało gminie Brzeszcze Minister-
stwo Nauki i Informatyzacji w Warszawie.
W Brzeszczach obsługę punktu powierzono pra-
cownikom miejscowej biblioteki w Ośrodku Kul-
tury.

Komputery
z Ministerstwa

INFORMACJA

BURMISTRZA GMINY BRZESZCZE

z dnia 14 maja 2004 roku

Działając na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. –
Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219),
podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach
obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
utworzonych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Eu-
ropejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku.

1. Brzeszcze – ulice: Akacjowa, Generała Hallera, Grunwaldzka, Kazimie-
rza Wielkiego, Kręta, Narutowicza,  Pszczyńska
Jawiszowice – ulice: Dworcowa 37,39 Lisica, Wałowa. Przedszkole
Nr 4 w Brzeszczach
2. Brzeszcze – ulice: Aleja Dworska, Grottgera, Kochanowskiego, Kom-
batantów, Konopnickiej, Kopernika, Królowej Jadwigi, Mickiewicza, 1-go
Maja, Prusa, Turystyczna, Tysiąclecia, Władysława Łokietka, Wojska Pol-
skiego, Wyspiańskiego, świrki i Wigury. Szkoła Podstawowa Nr 2
w Brzeszczach
3. Brzeszcze – ulice: Dworcowa, Piłsudskiego, Słowackiego. Ośrodek
Kultury w Brzeszczach (lokal dostosowany do potrzeb wyborców  niepe-
łonosprawnych)
4. Brzeszcze – ulice: Bolesława Chrobrego, Bugaj, Dąbrowskiego, Dębo-
wa, Doły, Generała Sikorskiego, Irysowa, Jana III Sobieskiego, Jaśmino-
wa, Kosynierów, Kościelna,  Krótka, Legionów, Liliowa, Lipowa, Lisowce,
Mieszka I, Obozowa, Pańska, Piastowska, Polna, Poprzeczna, Przedwie-
śnik, Przyłogi, Reja, Reymonta, Słoneczna, Storczykowa, Św. Idziego, Św.
Urbana, Św. Wojciecha, Willow. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Brzesz-
czach
5. Brzeszcze – ulice: Chopina, Górnicza, Kościuszki, Leśna, Łabędzia, Ma-
tejki, Miła, Młyńska, Nazieleńce, Olszynki, Podgórze, Parkowa, Sienkiewi-
cza, Słowiańska, Stefczyka, Szkolna, Szymanowskiego, Św. Anny, Wspól-
na, Zaborze. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzeszczach
6. Brzeszcze – ulice: Bojowników Ruchu Oporu, Daszyńskiego, Drobnia-
ka, Gwarków, Klonowa, Kolejowa, Krasickiego, Modrzewiowa, Nosala,
Nowa Kolonia, Ofiar Oświęcimia, Ogrodowa, Piekarska, Przecieszyńska,
Siedliska, Zielona. Powiatowy Zespół Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogól-
nokształcących w Brzeszczach
7. Brzeszcze – ulice: Borowa, Bór, Budy, Grzybowa, Harmęska, Lacho-
wicka, Łagodna, Odległa, Pankowicka, Partyzantów, Prosta, StraŜacka.

Dom Ludowy Brzeszcze-Bór
8. Jawiszowice – Osiedle Paderewskiego od bloku Nr 1 do bloku Nr 7.
Świetlica Ośrodka Kultury w Jawiszowicach Osiedle Paderewskiego
9. Jawiszowice – Osiedle Paderewskiego od bloku Nr 8 do bloku
Nr 17. Jawiszowice – ulice: Drobniaka, Turystyczna 3-39, Ofiar Oświę-
cimia 2-8. Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Piast” w Jawiszowicach Osiedle Paderewskiego Nr 14
10. Jawiszowice – ulice: Astrów, Biała, Bielańska, Bielska, Boczna,
Bratków, Brzozowa, Bukowa, Ciasna, Chodniki, Hubala, Jana Pawła II,
Jedlina, Kleparz, Kobylec, Krzywa, Lipowiec, Łęcka Nawsie, Obrońców
Westerplatte, Pocztowa, Podlesie, Potok,  Przeczna, Ptaśnik, RóŜana,
Skróty, Słowicza, Spółdzielcza, Styczna, Szczotki, Tulipanów, Turystycz-
na, Ukośna, Wiejska, Wilamowska, Wilcza, ZboŜowa. Szkoła Podsta-
wowa w Jawiszowicach
11. Jawiszowice – ulice: Aleja Dworska, Czworaki, DuŜe Doły, Farac-
ka, Gałczyńskiego, Handlowa, Janowiec, Jaźnik, Kacza, Kamieniec, Kozia
Górka, Księdza Popiełuszki, Kusocińskiego, Łękawka, Łowiecka, Mic-
kiewicza, Miodowa, Mostowa, Olszyny, Piaski, Plebańska, Pochyła,
Sienna, Św. Jana, Św. Marcina, Trakcyjna, Trzciniec, Wiślana, Wiśnio-
wa, Witosa, Wodna, Wyszyńskiego, Zacisze. Swietlica Ośrodka Kul-
tury w StraŜnicy  OSP w Jawiszowicach
12. Przecieszyn – ulice: Długa, Folwarczna, Fredry, Graniczna, Gro-
blowa, Jodłowa, Kwiatowa,  Łukowa, Muzyczna, Norwida, Nosala, Orze-
chowa, Orzeszkowej, Owocowa, Płotnickiej, Pogodna, Rolnicza, Rze-
mieślnicza, Sadowa, Sosnowa, Spacerowa, Spokojna, Szybowa,
Topolowa, Wąska, Wrzosowa, Wyzwolenia, Zawiszy Czarnego, Źołę-
dziowa. Brzeszcze – ul. Graniczna. Szkoła Podstawowa  w Przecie-
szynie
13. Wilczkowice – ulice: Kolonia, Łąkowa, Młynarska, Oświęcimska,
Podlaska, Rączki, Starowiejska, Zagrodowa. Dom Ludowy w Wilcz-
kowicach
14. Skidziń – ulice: Cicha, Maniska, Oświęcimska, Piwna, Podlipie,
Pogranicze, Solna, Ślepa, Świerkowa, Wypoczynkowa, Wyzwolenia,
Zakątek, Zakole. Szkoła Podstawowa w Skidziniu
15. Zasole – ulice: Armii Krajowej, Gołębia, Jasna, Kostka Jagiełły,
Łęcka, Ojca Maksymiliana Kolbe, Pogranicze, Radosna, Wypoczynko-
wa, Załęcze, Złotych Łanów. Świetlica Ośrodka Kultury w Zasolu

Głosowanie  odbędzie się w dniu 13 czerwca 2004 roku w
godzinach od 8.00 do 22.00
Burmistrz Gminy Brzeszcze  Beata Szydło

Samorząd lokalny, by zostać beneficjentem pro-
gramu musiał zapewnić odpowiedni lokal oraz oso-
bę, która na koszt Ministerstwa zostanie przeszko-
lona i będzie odpowiedzialna za prowadzenie
punktu dostępu do Internetu.

Trzy nowe komputery zainstalowano
w Bibliotece Ośrodka Kultury

Warunkiem przekazania sprzętu było rów-
nieŜ zobowiązanie władz lokalnych do pokrywa-
nia kosztu łącza, który miesięcznie nie powinien
przekraczać 150 zł. oraz kosztu energii elektrycz-
nej i ubezpieczenia sprzętu. Koszty te będzie
pokrywał w ramach swojego planu finansowe-
go Ośrodek Kultury.                                   EP

Akcja krwiodawców
Na ostatni apel Zarządu Klubu Honoro-

wego Dawcy Krwi, który działa przy KWK
Brzeszcze, odpowiedziało 33 krwiodawców.
Razem oddali  14 l 400 ml krwi. Na kolejną
akcję organizatorzy zapraszają 16 lipca.
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Lokale mieszkalne za 5% wartości
Urząd Gminy Brzeszcze informuje, Ŝe Rada

Miejska w Brzeszczach w dniu 30 marca 2004 r.
podjęła uchwałę w sprawie sprzedaŜy komunal-
nych lokali mieszkalnych, która wprowadziła
moŜliwość ich zakupu przy zastosowaniu boni-
fikaty ceny sprzedaŜy w wysokości 95% warto-
ści, w przypadku złoŜenia deklaracji zakupu lo-
kalu mieszkalnego do dnia 30 czerwca
2005 r.

Szczegółowe informacje moŜna uzyskać w
Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Gminy
Brzeszcze, pok. 218, bądź pod nr telefonu
(032) 77-28-570 do 573.

Ogłoszenie
Gminny Zarząd Edukacji w Brzeszczach infor-
muje, Ŝe w projektach organizacyjnych na rok
szkolny 2004/2005 w placówkach oświato-
wych Gminy Brzeszcze występują wakaty na
stanowiskach nauczycieli następujących spe-
cjalności:
1.Fizyka
2. Informatyka z techniką
3. Język angielski
4. Historia + WOS
5. Matematyka
6. Przyroda

Polski w pływaniu, następnie długość basenu
przepłynęli pozostali młodzi pływacy z Brzeszcz.
Specjalny program na ten dzień przygotował
zespół „Gracja” ze Starej Wsi pod kierunkiem
Teresy Nycz, któremu przygrywała orkiestra dęta
KWK „Brzeszcze”.

Na basenie zatrudniono 22 osoby, 9 z nich
w ramach prac interwencyjnych. Wszyscy są
mieszkańcami Gminy Brzeszcze. Cała inwesty-
cja pochłonęła środki pienięŜne w wysokości
6.063.152 zł. 1.300.000 złotych uzyskano z do-
tacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej, dzięki
przychylności zarządu i sejmiku województwa
małopolskiego. Czy było warto? Przekonajmy
się sami. Zapraszamy do licznego i częstego od-
wiedzania basenu. Basen będzie czynny w do-
dzinach do 7.30 do 22.30.

JaBi

Szanowni Państwo
1 czerwca został oddany do uŜytku Ba-

sen pod platanem. To najnowsza inwesty-
cja naszej gminy. KaŜdy z mieszkańców na-
szej gminy, będzie mógł skorzystać
bezpłatnie z godziny pobytu na basenie od
1 lipca do końca roku. Otrzymacie Państwo
zaproszenia pocztą. Zachęcam, do skorzy-
stania z nich. Będziecie mieli Państwo moŜ-
liwość przekonania się osobiście, na co zo-
stały wydatkowane pieniądze publiczne. Od
września na koszt gminy, wszystkie dzieci
z trzecich klas będą uczyły się obowiązko-
wo pływać. Gmina będzie teŜ dopłacać do
zajęć gimnastyki korekcyjnej dla naszych
dzieci i młodzieŜy. Ośrodek Kultury, który
jest administratorem obiektu, przygotował
ciekawą ofertę dla mieszkańców naszej
gminy. Na basenie będziecie mieli Państwo
okazję skorzystać takŜe z solariów, siłowni,
gabinetu masaŜu, łaźni fińskiej i tureckiej
oraz kawiarni. Zachęcam Państwa do spę-
dzania wolnego czasu na tym obiekcie.
Zapraszam całe rodziny. Mam nadzieję, Ŝe
Basen pod platanem spełni Państwa ocze-
kiwania.
                    Burmistrz Gminy Brzeszcze

                  Beata Szydło

Burmistrz Beata Szydło przecięła wstęgę
w towarzystwie Marszałka województwa
małopolskiego Janusza Sepioła

Wśród towarów, których wzrost cen
prognozowano wraz z dniem przy-
stąpienia Polski do Unii Europej-
skiej, wymieniano m.in. samochody
- ale tylko nowe. Ceny samochodów
uŜywanych, sprowadzanych z za
granicy potaniały ze względu na
uproszczenia podatkowe. Za takie
auto nie zapłacimy, jak to było do
tej pory 22% podatku VAT. Czy
rzeczywiście ceny poszły  w górę?
Postanowiliśmy sprawdzić w brzesz-
czańskim salonie Fiata i w  auto-
komisie „Pod Górnikiem”.

Fiat, lider polskiego rynku motoryzacyjne-
go, zmienia ceny stopniowo. W całej Europie
samochody tej marki najtaniej moŜna kupić wła-
śnie w Polsce. Tak zapewne pozostanie nadal,
juŜ po wprowadzeniu podwyŜek.

- Ceny samochodów ulegały zmianie suk-
cesywnie od 1 stycznia. Nie kumulowaliśmy

podwyŜki na 1 maja. Średnio ceny samocho-
dów od stycznia wzrosły o 6%. Fiat Panda jest
jedynym modelem w salonie Fiata, który pod-
roŜał prawie o 9%. Ostatniego dnia grudnia
ubiegłego roku kosztował 26 900 zł,
a dzisiaj cena podstawowa tego samochodu
wynosi 29 100 zł. RóŜnica w cenie to 2 200 zł –
mówi Sabina Moc, sprzedawca w salonie Fiata.
- Nie wszystkie modele Fiata droŜały w ten sam
sposób, inna była podwyŜka dla Fiatów Seicen-

Ile za samochód?
to, inna dla Fiata Panda, najpopularniejszego
obecnie samochodu w naszych salonach,
a jeszcze inna dla Fiata Stilo, który jest najdroŜ-
szym modelem Fiata.

 Fiat Stilo 1.6  16V Active w styczniu kosz-
tował 54 900 zł, a obecnie 59 00 zł. Fiat  Se-
icento podroŜał stosunkowo niewiele. W mar-
cu za ten model trzeba było zapłacić 25 750 zł,
a w tej chwili kosztuje on 26 500 zł.

 Na podwyŜkę cen, jak zapewniają w salo-
nie Fiata, nie miał wpływu wzrost akcyzy na
nowe samochody. Wynikają one przede wszyst-
kim z tzw. harmonizacji cen, czyli wyrównywa-
nia cen samochodów w krajach całej Unii. Na
razie za wcześnie mówić, czy wzrost cen zna-
cząco wpłynie na sprzedaŜ nowych samocho-
dów. - Na pewno są takie obawy. JuŜ w maju
odnotowaliśmy spadek sprzedaŜy w stosunku
do poprzednich miesięcy, kiedy klienci przy za-
kupie samochodów kierowali się głównie nie-
pewnością, co do wysokości cen po wejściu Pol-
ski do Unii Europejskiej - mówi Sabina Moc.

Fiat wyszedł do klientów z ofertą  tzw. ja-
snego układu, która polega na gwarancji cen.
Zamawiając samochód np. w maju, klient
w momencie odbioru samochodu ma zagwa-
rantowaną cenę  jaka obowiązywała w dniu

Fiat Panda, najczęściej kupowany model
Fiata, podroŜał o 2 200 zł.

                          ciąg dalszy na str. 7

Nasze tematy

ciąg dalszy ze str. 1
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Maj to dla wielu nastolatków
miesiąc egzaminów i waŜnych
decyzji. Podczas gdy tegoroczni
maturzyści powoli opuszczają
mury szkół średnich, rocznik ’88
juŜ we wrześniu zajmie ich miej-
sca w szkołach ponadgimnazjal-
nych. W naszej gminie w czerwcu
gimnazja opuści 312 uczniów.
Mimo, iŜ nie wszyscy podjęli
jeszcze decyzję, wielu juŜ wie
gdzie złoŜy podania.

„Kampanię o nowego ucznia” szkoły ponad-
gimnazjalne rozpoczęły juŜ w marcu. Promocje
oraz dni otwarte dały młodzieŜy moŜliwość uzy-
skania informacji o interesujących ich typach
szkół oraz profilach. Trzecioklasiści zadawali
pytania związane nie tylko bezpośrednio z daną
szkołą. Świadomi tego, Ŝe za trzy lata podjąć
będą musieli kolejną decyzję, uczniowie gim-
nazjów interesowali się tym, jakie będą mieć
moŜliwości po jej ukończeniu. - Wybierając typ
szkoły oraz profil, gimnazjaliści powinni patrzeć
w przyszłość i myśleć o kierunku studiów, a pa-
trząc jeszcze dalej o zawodzie, który chcą zdo-
być - mówi Teresa Piskorska, dyrektor Powiato-
wego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących w Oświęcimiu. - Szkoły,
ustalając profile, biorą pod uwagę potrzeby ryn-
ku pracy.

Z roku na rok gimnazjaliści podejmują de-
cyzje coraz bardziej świadomie, dzięki coraz lep-
szej informacji zarówno ze strony gimnazjów,
jak i szkół ponadgimnazjalnych. Dowodem na
to jak waŜne w dzisiejszych czasach są wybory
dotyczące przyszłości jest fakt, iŜ  niektóre szkoły

ponadgimnazjalne w czasie dni otwartych zor-
ganizowały targi pracy. Doradcy informowali
szesnastolatków o przyszłościowych zawodach
i studiach, które dadzą szanse pracy nie tylko w
naszym kraju. Jednak edukacja pro zawodowa
zaczyna się juŜ w gimnazjum na lekcjach wy-
chowawczych oraz spotkaniach z pedagogiem
szkolnym, co potwierdza  Krystyna Cieplińska,
dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Brzeszczach.
- W roku bieŜącym odbyły się liczne warsztaty
związane z rynkiem pracy oraz pojęciem przed-
siębiorczości. Organizowane były równieŜ spo-
tkania z przedstawicielami róŜnych zawodów;
pracownikami banków oraz firm prywatnych –
mówi dyrektor Cieplińska. - Uczniowie brali tak-
Ŝe udział w projektach dotyczących orientacji
zawodowej, by w ten sposób poznać rynek pra-
cy, swoje zainteresowania oraz przyszłościowe
zawody.

KaŜda szkoła ponadgimnazjalna, po dniach
otwartych, ma juŜ zarys tego, co będzie się
działo we wrześniu, jakie klasy będą celem gim-
nazjalistów.  - W tym roku duŜym zaintereso-
waniem cieszyły się profile ekonomiczno-admi-
nistracyjny i socjalny w liceum profilowanym
oraz klasa informatyczna w liceum ogólno-
kształcącym. -  mówi Teresa Piskorska. - Wraca
równieŜ zainteresowanie technikum, co ozna-
cza, Ŝe młodzieŜ chce szybko uzyskać konkret-
ny zawód. Dominik, Ewa, Paweł i Berenika,
uczniowie Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach, juŜ
podjęli decyzję. Dominik wybrał właśnie tech-
nikum. - Interesuje mnie elektroakustyka i w tym
kierunku mam zamiar się kształcić – zaznacza
gimnazjalista. Dominik, wybierając technikum,
zdobędzie zawód lub będzie kształcił się dalej.
Większość jego kolegów i koleŜanek, tak jak
w latach poprzednich, wybierze licea, co świad-
czy o tym, iŜ zdecydowani są kontynuować na-

I co dalej gimnazjalisto?

złoŜenia zamówienia.
W auto-komisie „Pod Górnikiem” ceny po-

zostały średnio na tym samym poziomie. Spora
cześć klientów sądziła, Ŝe na rynku pojawi się
duŜa ilość samochodów, a co za tym idzie ceny
spadną. Prognozy te nie sprawdziły się jednak.
- Po zastoju w sprzedaŜy, który był w maju, sy-
tuacja wraca powoli do normy. Na razie nie
obserwujemy zapowiadanego boomu na samo-
chody uŜywane przywoŜone z zachodu Europy
- mówi Mirosław Wątor, współwłaściciel auto-
komisu „Pod Górnikiem”. - My sami nie spro-
wadzamy samochodów z za granicy, przepisy
w tej kwestii nie są jasne, mówi się np. o tym,
Ŝe opłaty rejestracyjne będą bardzo wysokie. Być
moŜe w dalszej przyszłości będziemy importo-

wać samochody. Ceny właściwie się nie zmie-
niły, choć rzeczywiście trudniej jest teraz kupić
samochód w dobrym stanie o podobnej cenie
jaka była w kwietniu.

Za ciągle najpopularniejszego na naszych
drogach Fiata 126 (rocznik 1996) zapłacimy
w komisie od 2 500 do 3000. Fiat Cinquecento
(rocznik 1997) kosztuje 8 000. Cena za jego
młodszego następcę Fiata Seicento (rocznik
1998) wynosi 14 000. Citroen Xara (rocznik
1999) kosztuje 26 000, zaś Skoda Felicja (rocz-
nik 1999) 18 900. Tyle samo zapłacimy za Maz-
de121.

Jak przewidywano, podwyŜka cen dotyczy-
ła przede wszystkim samochodów najpopular-
niejszych, a więc tanich. Natomiast samochody

drogie mogą w dalszej perspektywie potanieć.
Nie wiadomo jak długo potrwa proces harmo-
nizacji cen, będzie on jednak rozłoŜony w cza-
sie.                                                            JaBi

ukę na studiach. Ewa wybrała szkołę aŜ w Biel-
sku-Białej. - Zdecydowałam się na klasę infor-
matyczną i chcę zdobyć zawód w tej dziedzi-
nie. Dlatego wybrałam szkołę, która kładzie
nacisk na matematykę oraz informatykę. – mówi
Ewa.  Podobne plany ma Paweł, dla którego
informatyka to takŜe inwestycja i szansa na
dobry zawód. Berenika natomiast widzi siebie
w zawodzie prawnika, a wybrała klasę huma-
nistyczną w liceum w Oświęcimiu. Oczywiście
nie maleje równieŜ zainteresowanie klasami ję-
zykowymi. Członkostwo w Unii Europejskiej daje
młodym ludziom szanse, lecz równieŜ nakłada
na nich obowiązki. Stąd pytania o ilość godzin
języków obcych pojawiały się bardzo często
i niezaleŜnie od typu szkoły czy profilu, jakim
byli zainteresowani gimnazjaliści.  O odpowie-
dzialności i samodzielności w podejmowaniu
decyzji dowodzi fakt, iŜ szesnastolatkowie
sprawnie potrafią znaleźć informacje o intere-
sujących ich szkołach i kierunkach oraz drodze,
jaką muszą przebyć, aby zdobyć wymarzony za-
wód. Oprócz pomocy oferowanej przez szkoły,
gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne, źró-
dłem informacji dla uczniów był równieŜ Inter-
net oraz zawsze istotna opinia starszych kole-
gów.

Reforma systemu szkolnictwa postawiła
młodych ludzi przed koniecznością częstych
wyborów. Dopiero trzeci rocznik opuści
w czerwcu gimnazja i zacznie naukę w szko-
łach ponadgimnazjalnych, podczas gdy ich tyl-
ko o dwa lata starsi koledzy w niektórych woje-
wództwach w tym samym miesiącu przystąpią
do próbnego egzaminu maturalnego. Licea
i technika, z długiego rozdziału w Ŝyciu, zmie-
niły się w „przystanek” przed studiami lub pracą
zawodową.

śyczymy powodzenia, gimnazjaliści!
Anna Danielczyk

ciąg dalszy ze srt. 6
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Jacek Bielenin: Czy ukąsiła kiedyś pana
pszczoła?

Stanisław Grzebinoga: Tak, tysiące razy. Co
ciekawe,  jad pszczeli ma taką samą konsysten-
cję jak jad Ŝmii i mrówki. RóŜne są tylko ilości
poszczególnych składników. Do pszczelarstwa
nadaje się kaŜdy, kto nie jest uczulony na jad
pszczeli. Są osoby, które po ukąszeniu jednej
pszczoły całe puchną, są i tacy na których zu-
pełnie to  nie działa.

Jak długo zajmuje się Pan pszczelar-
stwem?

Od pięciu lat. Mam duŜy ogród więc, co wio-
snę obserwowałem zakwitające drzewa i kwia-
ty, które w większości są owadopylne. Zauwa-
Ŝyłem, Ŝe cały ogród zapyla tylko jeden trzmiel.
Mój brat miał znajomego, który prowadzi pa-
siekę. Uczyłem się u niego przez trzy miesiące.
W tej chwili mam 10 uli, a gałęzie drzew w moim
ogrodzie łamią się pod naporem owoców.

Wiemy juŜ, Ŝe dzięki pszczołom ogród po-
trafi wyjątkowo obrodzić w owoce. Ale to
chyba nie jedyne i nie najwaŜniejsze zajęcie
pszczół?

O czym wszyscy wiemy pszczoły produkują
miód (rodzaje miodów i ich właściwości leczni-
cze patrz ramka). To nie jedyny produkt psz-
czeli. Mamy bogatą literaturę na temat właści-
wości leczniczych pyłku. Na odnóŜach pszczół
moŜna zauwaŜyć białe zgrubienia, to właśnie
jest pyłek. Jest specjalna pyłołapka do jego zbie-
rania. Pszczoły przechodząc przez siatkę zosta-
wiają na niej pyłek. Po zebraniu trzeba go wy-
suszyć, a potem moŜna zjeść bez Ŝadnych
przystawek. Jest bardzo zdrowy. Gorąco pole-
cam.

Mamy juŜ miód i pyłek, co dalej?
Jad pszczeli. Jest bardzo zdrowy na nerwo-

bóle. Leczy artretyzm i reumatyzm. Jest nawet
specjalna dziedzina medycyny – apiterapia, któ-
ra polega na leczeniu właśnie jadem. No i oczy-
wiście jest jeszcze wosk, uŜywany do wyrobów
świec, bardzo dobre są kremy robione na bazie
wosku. Z kolei kit pszczeli jest znakomitym środ-
kiem uszczelniającym i dezynfekującym. Jest
bakteriobójczy i grzybobójczy. Ostatnio dowie-
działem się, Ŝe jest uŜywany jako konserwant

w sokach owocowych.
Trudno to wszystko ogarnąć.  Pszczelar-

stwo chyba nie jest łatwym zajęciem?
Trzeba robić przeglądy, co 16 dni, ponie-

waŜ pszczoły mogą wyprodukować matkę. Jak
to zrobią, to powstaje drugi rój. Matka zabiera
połowę robotnic, połowę pokarmu i ucieka
z ula, po dwóch miesiącach ul moŜe zostać pu-
sty. W ulu wszystko jest podzielone, kaŜdy ma
swoją funkcję. Są straŜniczki, karmicielki, wosz-
czarki, które produkują wosk, jest świta, która
opiekuje się matką. Matka składa nawet do
2000 larw dziennie. Powinno się ją wymieniać
co dwa lata. Są specjalne pasieki produkcyjne,
które zajmują się hodowlą matek. Ja sam mam
taką z odpowiednim certyfikatem. MoŜna oczy-
wiście dopuścić do tego, Ŝeby pszczoły same
produkowały matkę, ale prowadzi to do po-
wstania takich pszczół jak w Afryce. JuŜ kiedyś
takie miałem, kąsały wszystkich w promieniu
200 metrów. Dlatego matki się kupuje. Są uło-
Ŝone genetycznie i nie atakują. W ogóle psz-
czoły są łagodne, trzeba je tylko dobrze pilno-
wać.

śycie pszczół jest bardzo związane z po-
rami roku, czy tak?

Tak. Na wiosnę pszczoły zaczynają swój cykl.
Matka intensywnie składa jaja. W maju wy-
chodzą rójki, pszczół jest tak duŜa ilość, Ŝe nie
mieszczą się w ulu. To jest ich normalny proces
rozmnaŜania. Pracują przez całą wiosnę i lato.
Na jesieni zbieramy cały miód, zakarmiamy psz-
czoły i podajemy im lekarstwa, ule trzeba na
zimę okryć.  Pszczoły zwijają się w kłąb, w któ-
rym temperatura wynosi ok. 30 stopni. W ta-
kim kłębie przesuwają się po plastrach i tak zi-
mują do wiosny.

Czy pszczelarstwo jest opłacalne?
To przede wszystkim pasja. I tak trzeba do

tego podejść, bo inaczej nie ma to sensu. Miód,
kaŜdy z nas sprzedaje na własna rękę. W Euro-
pie Zachodniej jest deficyt miodu. Choćbyśmy
podwoili produkcję to i tak nie zaspokoimy po-
trzeb rynku. Bardzo duŜo miodu sprowadza się
z Chin, Meksyku i Argentyny, ale jest on bez-
wartościowy. Polski miód jest jednym z najlep-
szych na świecie. Mamy tę przewagę nad Za-

10 lipca Koło Pszczelarzy w Brzeszczach obchodzić będzie dziesięciolecie
swego istnienia. Koło zrzesza osiemnastu członków z których najstarszy
liczy sobie 70, a najmłodszy 19 lat. Prezesem jest Mistrz Pszczelarski pan
Kazimierz Antoni Garstka, który przewodniczy tej szlachetnej instytucji.
Siedziba Koła mieści się w budynku starej gminy. Pszczelarze w Brzesz-
czach zajmują się nie tylko produkcją miodów róŜnych odmian, ale takŜe
innych produktów pszczelich takich jak: pyłek kwiatowy, kit pszczeli,
mleczko pszczele, ziołomiody. O tym, Ŝe pszczoły nie tylko miód produkują
oraz o ich Ŝyciu rozmawiamy  ze Stanisławem Grzebinogą, członkiem Koła
Pszczelarzy w Brzeszczach.

chodem, Ŝe jesteśmy jeszcze w strefie ekolo-
gicznej. Mieszkałem przez pewien czas w Niem-
czech w Bawarii, ziemia jest tam tak skaŜona,
Ŝe nawet pola w zimie nie zamarzają. Jak juŜ
mówiłem  pszczoły są bardzo pomocne przy
zapylaniu, potrafią zwiększyć plon  np. rzepa-
ku o ok. 70 proc. Niemieccy sadownicy za za-
pylanie drzew, od jednego ula płacą 25 euro.
Zachód ograniczył import miodu z Chin i Mek-
syku, otwiera się więc przed nami szansa, ale
trzeba w to wszystko zainwestować, ktoś nas
musi promować.

Istnieje wiele gatunków miodu. KaŜdy z nich
posiada smak i aromat kwiatów, z których
został zebrany przez pszczoły, specyficzne
walory lecznicze i odŜywcze.
•miód lipowy – wykazuje działanie niepo-
tne, przeciwgorączkowe, uspokajające, wy-
krztuśne, wpływa na obniŜenie ciśnienia
krwi. Stosowany w leczeniu ostrych i prze-
wlekłych przeziębień, angin, w chorobach
dróg moczowych, schorzeniach reumatycz-
nych i przy nerwicach.
•miód spadziowy – wykazuje działanie
przeciwzapalne, antyseptyczne, wykrztuśne,
działa bakteriobójczo. Podawany w schorze-
niach reumatycznych, skórnych i chorobach
układu nerwowego.
•miód rzepakowy – zawiera olejki eterycz-
ne, sole mineralne, kwas nikotynowy, wita-
miny z grupy B, witaminy K i C, najbogatszy
w aminokwasy. Stosowany w chorobach
układu krąŜenia, w chorobach wątroby, przy
zapaleniach górnych dróg oddechowych.
•miód akacjowy – stosowany w zaburze-
niach trawienia oraz schorzeniach Ŝołądka
 i jelit na tle skurczowym. Wykorzystywany
w leczeniu nerek i dróg moczowych.
•miód gryczany – zawiera znaczne ilości wi-
taminy C i magnezu. Odznacza się wysoką
aktywnością antybiotyczną. Stosowany
w chorobach układu krąŜenia, szczególnie
na tle miaŜdŜycowym, a takŜe przy choro-
bach wątroby i przy osłabieniu wzroku, słu-
chu i pamięci.
•miód wrzosowy – stosowany w chorobach
dróg moczowych i prostaty, przy kamicy ner-
kowej oraz przy zapaleniach jelit i biegunce.

Nie tylko miód

Nasze tematy

Stanisław Grzebinoga z Mistrzem Pszczelarskim
Kazimierzem Antonim Garstką
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„Pod Aniołem StróŜem”
Nie była rodowitą brzeszczanką. Urodziła się

4 lutego 1898 r. w Tarnowie. Rok później jej
rodzina zamieszkała w Krakowie, gdzie Maria
ukończyła najpierw szkołę powszechną im. św.
Anny, następnie gimnazjum Ŝeńskie im. Królo-
wej Jadwigi. W 1916 r. została studentką Wy-
działu Farmaceutycznego UJ, który z tytułem
magistra opuściła w lipcu 1923 r. Miesiąc póź-
niej zamieszkała w Brzeszczach. Została asy-
stentką Franciszka Schneidra w aptece „Pod
Aniołem StróŜem”.

Ilu z nas, współczesnych brzeszczan wie,
gdzie znajdowała się niniejsza apteka? Zapew-
ne niewielu. Edward Hałoń „W cieniu Au-
schwitz” wspomina: „Usytuowana była przy
głównej drodze prowadzącej z kopalni przez
wieś do Jawiszowic. Otulona była wysokimi, roz-
łoŜystymi dębami. Była dość ciasna, o ciemnym
wystroju i staroświeckich urządzeniach”. Jej
„staroświecki” wystrój nie przeszkadzał Bo-
brzeckiej, skoro 7 stycznia 1927 r. zostaje jej

nowym wła-
ś c i c i e l e m .
Schneider do
końca swego
Ŝ y c i a ,
do 1929 r.
pracował u
M a r i i .
Jedenaście lat
później, w
połowie 1938
r. przenosi
B o b r z e c k a
swą aptekę do
n o w e g o ,

przestronnego i specjalnie w tym celu wybudo-
wanego budynku. Dom ten i apteka istnieją w
Brzeszczach do dnia dzisiejszego. Od 1946 r.
zmienił się jedynie jej patron, od tej pory jest to
apteka imieniem „Mgr Marii Bobrzeckiej”.

„Marta”

Jesienią1939 r. władze niemieckie odbierają
Bobrzeckiej aptekę. Powierzają jej zarząd nie-
mieckiemu komisarzowi. Maria ma jednak
szczęście – pozostaje na stanowisku kierowni-
ka. Jej decyzje są co prawda ograniczone, ale
nadal na bezpośredni nadzór nad swą apteką.
Okres okupacji „uwypuklił” w brzeszczanach

najpiękniejsze ludzkie cechy i odruchy. Wielu
z nich z naraŜeniem własnego zdrowia i Ŝycia
robiło wszystko, aby nieść pomoc więźniom KL
Auschwitz-Birkenau. Do ludzi tych naleŜała tak-
Ŝe Maria Bobrzecka, która akcji tej oddała się
bez reszty.

Prawdopodobnie na przełomie 1939/1940
r. „włączyła się” do konspiracji. Otworzyła za-
sadniczą kartę swego Ŝycia. Została członkiem
konspiracyjnej grupy PPS. Od tej pory znana jest
przede wszystkim jako „Marta”. Postawa Bo-
brzeckiej w okresie okupacji hitlerowskiej udo-
wadnia, Ŝe w trudnych chwilach moŜna zapo-
mnieć o programach politycznych i waśniach.
„Marta” była przede wszystkim człowiekiem,
 a dopiero później pepeesowcem. Współpraco-
wała ze wszystkimi ugrupowaniami, którym za-
leŜało na akcji udzielania pomocy więźniom. Ni-
gdy nie odmówiła pomocy partyzantom Armii
Krajowej, czy ludziom z Batalionów Chłopskich.
Pomagała jak mogła i czym mogła. NajwaŜniej-
szy był człowiek. Formy udzielania pomocy
przez „Martę” były róŜne. Polegały na bezpo-
średnim zaopatrywaniu więźniów w leki,  na
dostarczaniu materiałów opatrunkowych par-
tyzantce, Ŝywności kobietom udającym się bez-
pośrednio pod obóz.

Apteka Bobrzeckiej była takŜe jednym z naj-
waŜniejszych punktów kontaktowych. To wła-
śnie tam zlokalizowane były skrzynki dostaw
i odbioru korespondencji, przede wszystkim tak
zwanych grypsów. Pomagała takŜe po zakoń-
czeniu działań wojennych. W styczniu 1945 r.
wydawała nieodpłatnie lekarstwa szpitalom
Polskiego Czerwonego KrzyŜa w Brzeszczach
i w Oświęcimiu.

Wojciech Jekiełek, przywódca Batalionów
Chłopskich na terenie przyobozowym wspomi-
na: „Pozyskanie apteki Bobrzeckiej było duŜym
sukcesem. Dom Bobrzeckiej stał się ostoją dla
konspiracji. Dawał poczucie bezpieczeństwa.
Niezmiennie spokojna, oddana sprawie, dzia-
łała kojąco na pełnych napięcia nerwowego lu-
dzi. Niejednemu przywracała równowagę psy-
chiczną. Zawsze spieszyła z pomocą
potrzebującym, niezaleŜnie od pory dnia, czy
nocy. Ta twarda kobieta nie odmawiała nam
takŜe najczulszej, macierzyńskiej opieki”.

Dzięki takim ofiarnym ludziom, jak Maria
Bobrzecka, udało się tysiącom ludzi przetrwać
piekło KL Auschwitz. Pomagała, choć miała

świadomość, Ŝe za akcję tą moŜe zapłacić naj-
wyŜszą stawkę – własne Ŝycie. Zapewne pa-
tron apteki „Pod Aniołem StróŜem” czuwał nad
jej działalnością. Przeprowadzał ją cało poprzez
wszystkie zawirowania konspiracji. Pani Maria
niewątpliwie miała swego Anioła. Mimowol-
nie stała się Aniołem StróŜem dla tysięcy ano-
nimowych osób zza kolczastego drutu. Była
osobą skromną. Po wojnie usiłowała ukryć swe
zasługi. UwaŜała, zresztą, tak jak większość
osób z przyobozowej konspiracji, Ŝe pomoc
więźniom była jej obowiązkiem. Było to coś
normalnego, naturalnego i wypływającego
z głębi serca. Mimo swej skromności Maria Bo-
brzecka nie została zapomniana. Pamiętali
o niej więźniowie i współpracownicy z tak zwa-
nej „roboty oświęcimskiej”. W literaturze z te-
matyki obozowej bardzo często cytowany jest
list, który „Marta” otrzymała po zakończeniu
działań wojennych od więźniów: „My, nielicz-
nie pozostali przy Ŝyciu, pragniemy z głębi ser-
ca podziękować Pani za jej stale nam okazy-
waną, a z głębi serca szczerej i prawdziwej
Polski płynącą pomoc. Prosimy wiec przyjąć od
nas za to wszystko, co Pani dla nas zrobiła,
szczere i serdeczne staropolskie „Bóg Zapłać”.

Po wyzwoleniu opuszcza Bobrzecka Brzesz-
cze, zostawia swą aptekę. Wraca do Krakowa,
w którym mieszka do śmierci.

1 września 1946 r. na prośbę Koła Polskie-
go Związku Byłych Więźniów Hitlerowskich
Obozów Koncentracyjnych w Oświęcimiu, przy-
jęła godność Matki chrzestnej sztandaru tego
Koła. Było to duŜe wyróŜnienie.

Zmarła w 1957 r. w mieście swego dzie-
ciństwa, w Krakowie. Tam teŜ, od 1977 r. jest
patronką jednej z ulic.

Sabina Senkowska

Maria Bobrzecka. Wspomnienie
Nigdy nie jest dosyć pisania o tych, którzy poświęcili wiele ze swego Ŝycie,
aby pomóc drugiemu człowiekowi. Mówi się, Ŝe kaŜdy ma swego Anioła Stró-
Ŝa. Ducha, który czuwa nad naszym bezpieczeństwem, który w chwili zagro-
Ŝenia pomoŜe, obroni. Wiara w niego pomaga. Pozwala przetrwać trudne
chwile. W latach 1940-1945 wielu brzeszczan zasłuŜyło na miano „anioła stró-
Ŝa”. Maria Bobrzecka jest jedną z tych osób. Dlaczego?
Oto jej historia…

Maria Bobrzecka

Tablica upamiętniająca Marię
Bobrzecką, znajduje się na dzisie -
- jszej Aptece „Centrum”
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Gdy 35 lat temu jako 19 absolwentka LP
(Liceum Pedagogiczne - przyp. red.)rozpoczy-

nałam  pierwszą pracę, swoje podwoje otwie-
rała przed młodzieŜą „szkoła na bagnach” czyli
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Więźniów Oświę-

cimia  Brzeszczach. Jak wspominają uczestnicy
tamtych wydarzeń nadanie imienia szkole
i otwarcie izby pamięci było dla brzeszczańskiej

społeczności wydarzeniem doniosłym o randze
niemal państwowego święta. Dla wielu miesz-
kańców były takŜe czasem refleksji, zadumy,

złych wspomnień, jakby gminnymi Zaduszka-
mi. Bo Gmina Brzeszcze przecieŜ to część umę-
czonej oświęcimskiej ziemi, gdzie prawie kaŜda

rodzina dotknięta była okrucieństwem wojny
jeśli nie przez bezpośrednie uwikłanie w wyda-
rzenia toczące się na terenie KL Auschwitz, to

mimo woli oddychając dymem krematoryjnych
kominów. To na brzeszczańskiej kopalni praco-
wali górnicy, którzy ukradkiem dzielili się chle-

bem z pracującymi tam więźniami. Z brzeszczań-
skiej apteki dostarczano leki dla więźniów
obozu. Pod groźbą zbiorowej odpowiedzialno-

ści rodziny ukrywały u siebie tych, którym uda-
ło się przejść za ogrodzenie z kolczastych dru-
tów. Wreszcie przez środek gminy prowadziła

„droga śmierci”, wzdłuŜ której padali gęsto bez-
imienni, mniej wytrwali w marszu, a na ich mo-
giłach przez długie lata uczniowie Szkoły im.

Więźniów Oświęcimia zapalali znicze.
Tamtym czasom, ludziom i wydarzeniom od-

dano hołd budując nową szkołę i otwierając izbę

pamięci, w której znalazły się osobiste pamiąt-

ki wielu ofiarodawców. Szkoła powstała jako

Ŝywy pomnik by przypominać i ostrzegać, ale
jednocześnie budzić nadzieję. W  roku 1969
rozsiani po świecie ocaleni więźniowie i miej-

scowe społeczeństwo, starsze i najmłodsze, tak
właśnie postanowiło.

Nie jestem brzeszczanką z urodzenia lecz

z wyboru. Przepracowałam w tej szkole dwa-
dzieścia lat. W zamian za swoje tutaj miejsce na
ziemi starałam się młodzieŜy przekazywać jak

najlepiej przesłanie płynące z noszonego przez
szkołę imienia – ku pamięci i ku lepszej przy-
szłości.

Nastały nowe czasy. Teraz rzesze byłych
uczniów to dorośli juŜ ludzie. Dawni nauczycie-
le to pokaźna grupa emerytów. Patroni szkoły

są tylko w naszej pamięci, gdyŜ wśród Ŝywych
zostali  nieliczni.

W związku ze zmianą systemu kształcenia

w tym roku szkolnym, Szkoła Podstawowa nr 3
im. Więźniów Oświęcimia zakończy swoją dzia-
łalność dydaktyczną i wychowawczą. W jej

murach powstanie gimnazjum i choć uczęszczać
będzie do niego młodzieŜ z tych samych rodzin,
ulic, osiedli, postanowiono Ŝe dostanie ono

nowe imię. Podobno inne w swojej wymowie,
lepsze, bardziej na czasie. Być moŜe?

Ale co z dawnym imieniem, czy nie zasłu-

guje by je nosić? Co z pamiątkami zgromadzo-
nymi w izbie pamięci? Gdzie się podziały obo-
zowe pasiaki, dokumenty, fotografie,

przedmioty osobiste i pamiątki osobiste patro-
nów szkoły? TeŜ pójdą do lamusa? A moŜe juŜ

przepadły? Kto tak zdecydował?

Podobno uczniowie wyrazili swoją wolę w
ankietach świadomie i dobrowolnie. Przynaj-
mniej tak im się wydaje. Ale czy wolno było

postawić młodzieŜ przed takim wyborem? Zda-
nia na ten temat są bardzo podzielone. A moŜe
trzeba było zapytać o zdanie ich rodziców,

mieszkańców gminy, pedagogów, inne środo-
wiska opiniotwórcze i kulturotwórcze, dać sy-
gnał do szerszych przemyśleń choćby na łamach

„Odgłosów Brzeszcz”? Myślę, Ŝe w tej akurat
sprawie kaŜdy chętny powinien mieć moŜliwość
wyraŜenia swojego zdania, a opinia większości

powinna być wzięta pod uwagę. W przeciw-
nym razie stanie się tak, jakby komuś zmienio-
no nazwisko wbrew jego wiedzy i woli. Dlate-

go zobowiązana do zabrania głosu przez część
emerytowanych nauczycieli Szkoły im. Więź-
niów Oświęcimia ośmielam się wyrazić swoje

zdanie odmienne, które brzmi następująco:
Nadawajmy nowe imiona nowym ludziom, spra-
wom, obiektom i czemu tam jeszcze chcemy.

Starym pozostawmy te, które otrzymali na swo-
im początku. Niech je noszą ku pamięci, ku prze-
strodze i dla uszanowania. Jeśli nie zasługują

na pamięć to po prostu o nich zapomnijmy. Ale
Więźniowie Oświęcimia zasługują na pamięć!
Właśnie to imię powinniśmy przekazać uczniom

nowej szkoły, jako łącznik między dawnymi i
nowymi czasy ku przestrodze i ku pamięci
w momencie wstąpienia do Unii Europejskiej.

D.K.

Pełne nazwisko do wiadomości redakcji

Mój głos w sprawie imienia szkoły

Szanowna Pani

mgr Beata Szydło

Burmistrz Gminy Brzeszcze

Zaniepokojeni artykułem w Dzienniku Pol-
skim pt. „Nowy patron starej szkoły” byli na-
uczyciele Szkoły podstawowej Nr 3, a obecnie

emeryci pragniemy wyrazić swoje zdanie odno-
śnie przyszłego imienia Gimnazjum Nr 2 w
Brzeszczach.

Tak się złoŜyło, Ŝe ta szkoła mieści się w bu-
dynku Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Więźniów
Oświęcimia. Jak wszystkim mieszkańcom

Brzeszcz wiadomo była to szkoła pomnik, wy-
budowana jako dar władz centralnych dla upa-
miętnienia odwagi, ofiarności i poświęcenia

brzeszczan w walce z okupantem hitlerowskim
oraz za powszechnie niesioną pomoc więźniom
z obozu oświęcimskiego i podobozu w Jawiszo-

wicach. Nic więc dziwnego, Ŝe nadano jej tak
honorowe imię.

Czy zmiana organizacji szkół koniecznie

musi wykreślić dawną nazwę, a tym samym za-
trzeć jedyny ślad, upamiętniający zaangaŜowa-
nie miejscowego społeczeństwa w niesieniu

pomocy więźniom?
Szczególnie bolesny dla nas jest fakt zapo-

minania o przeszłości, gdzie działał szeroki ruch
oporu (Związek Walki Zbrojnej, Bataliony Chłop-
skie, Armia Krajowa), który obejmował Brzesz-

cze i okolice. Główną forma walki było niesie-
nie pomocy więźniom, pomoc w ucieczkach z
obozu, akcje sabotaŜowe, zbieranie informacji

dotyczących warunków panujących w obozie
i przekazywanie ich Konspiracyjnemu Komite-
towi w Krakowie.

Dla nas, emerytowanych nauczycieli ze
Szkoły Podstawowej Nr 3, waŜnym jest, by hi-
storia bohaterskiej walki społeczeństwa

Brzeszcz, Jawiszowic, Przecieszyna, Rajska i Ski-
dzinia była przekazywana młodszemu pokole-
niu, a dotychczasowe imię zobowiązywałoby do

zachowania w pamięci mieszkańców, m.in. mgr
Marii Bobrzeckiej, Bronisławy Dłuciak,  Heleny
Płotnickiej, Władysławy KoŜusznik, Zofii Bre-

cher, Marii i Wandy Góreckich, Franciszka Hosz-
ka, Antoniego Firganka, Kazimierza Ptasińskie-
go, Rudolfa Łącznego, ks. Zygmunta

Boratyńskiego, rodziny Nosalów, Hałoniów,

Pytlików, Golczyków, Gachów, Niklów, Zdrowa-
ków, Jedlińskich, Dusików, Chmielniaków,
Dziubków, Bystroniów, Siutów, Smreków, Sen-

kowskich, Moroniów, Gawronów, Pałków, Ba-
klarzów, Mleczków i wielu innych.

W związku z zaistniałą sytuacją uprzejmie

prosimy władze miasta o przemyślenie decyzji
odnośnie imienia Gimnazjum Nr 2, biorąc pod
uwagę zdanie całego społeczeństwa: zbowi-

dowców, Ŝyjących jeszcze bohaterów tamtych
tragicznych dni, emerytowanych nauczycieli,
a nie tylko młodzieŜy.

                                       Z powaŜaniem

Maria Zemła, Anna Spisak, Danuta Kita,

Emilia Łach, Marianna Bialikiewicz, Euge-

nia Apryas, Lucyna Dobner, Maria Wróbel,

Ludwika Dyrdoń, Jadwiga Gomularz,

Krystyna Baraniak, Maria Kunc–Jasińska,

Stanisław Kunc-Jasiński, Irena Juszczak,

Janina Naras, Helena Badura, Maria Jarosz,

Maria Blarowska, Jadwiga Szabo, Maria

Grzywa, Józefa Mastykarz, Bronisława

Grzywa, Eleonora Lipowiecka, Stanisława

Morończyk – kombatant, Cecylia Kantyka
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Nasze tematy

Nasze tematy

Brzeszcze, dnia 21.05.2004 r.

  W odpowiedzi na otrzymany list dotyczą-
cy propozycji nadania imienia Gimnazjum nr 2
w Brzeszczach korzystając z prawa prasowego
do swobodnego wyraŜania swojej opinii, pra-
gnę ustosunkować się do przedstawionego
w nim stanowiska.

Dawni pedagodzy, obecnie juŜ emeryci,
gorliwie krytykują propozycję nadania imienia
Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach, zarzucając lek-
cewaŜenie „godności i poświęceń brzeszczan”
oraz „powszechnie niesioną pomoc więźniom
z obozu oświęcimskiego”. Jako dyrektor nie
mogę pozostać obojętna wobec tych zarzutów.

W logo Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach za-
warta jest maksyma Horacego „OdwaŜ się być
mądrym” i credo to stanowi przewodnią myśl,
jaką pragnę, by kierowali się moi uczniowie.
Bronię pomysłu, który zyskał uznanie młodzie-
Ŝy i jej rodziców. Szczególnie na lekcjach wie-
dzy o społeczeństwie i historii nauczyciele uczą
ich odróŜniać systemy komunistyczne od demo-
kratycznych form sprawowania władzy. Nie
chcę być gołosłowną, ale co mam odpowie-
dzieć, gdy uczniowie spytają: „Skoro my rów-
nieŜ mamy prawo głosu, dlaczego inni chcą
wywierać nacisk w kwestiach dotyczących
przede wszystkim nas samych?”.

Choć z treści listu wynika , Ŝe Autorki są
Ŝywo zainteresowane sprawami Ŝycia publicz-
nego Brzeszcz i wyraŜają swoje opinie na pod-
stawie pieczołowicie zebranych faktów, juŜ na
wstępie mylą tytuł dziennika, w którym pojawił
się kluczowy dla sprawy artykuł „Nowy patron
starej szkoły”. To „Trybuna Śląska”, a nie „Dzien-
nik Polski” zainteresowała się kontrowersjami,
jakie towarzyszą procedurom nadania imienia
szkole. Mam nadzieję jednak, Ŝe poruszeni
brzeszczanie mieli bezpośredni kontakt z arty-
kułem, na treści którego opierają swoją wypo-
wiedź.

Powinniśmy mieć na względzie, Ŝe nazwa
nie jest jedynym śladem upamiętniającym za-
angaŜowanie miejscowego społeczeństwa
w niesienie pomocy więźniom.  Są takŜe świa-
dectwa o nieco innym, bo bardziej aktualnym
charakterze.

Z pełną świadomością stwierdzam, Ŝe na-
uczyciele Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach prze-
kazują uczniom przesłanie Adama Asnyka:

„ Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść,
Na nich się jeszcze święty ogień Ŝarzy
I miłość ludzka stoi tam na straŜy
I wy winniście im cześć”
Społeczność szkolna Gimnazjum nr 2

w Brzeszczach rozumie te słowa, dowodem na
docenianie wagi przeszłości są:
•opracowanie programu pn. „ Gmina Brzesz-
cze naszą małą ojczyzną”,  za realizację które-
go szkoła zdobyła I miejsce w Małopolsce  w

konkursie „BliŜsze Ojczyzny Małopolska”(2000
r.)

W rozdziale „Ocalić od zapomnienia” zawar-
ta jest tematyka dotycząca udziału mieszkań-
ców Brzeszcz w niesieniu pomocy więźniom „KL
Auschwitz-Birkenau” oraz działalności szeroko
rozumianego ruchu oporu naszej małej ojczy-
zny.

Jest ona  realizowana poprzez róŜnorodne
formy:

- lekcje tematyczne z historii, języka polskie-
go, wiedzy o społeczeństwie  i lekcje wycho-
wawcze,

- dwudniowe wyjazdy uczniów klas III gim-
nazjum do Państwowego Obozu „KL Auschwitz-
Birkenau” poprzedzone dokładnym przygoto-
waniem merytorycznym młodych ludzi,

- spotkania w szkole z byłymi więźniami,
m.in. panią Haliną  Birenbaum oraz w siedzibie
„Brzostu”  z panem Edwardem Hałoniem

- uczestniczenie w siedzibie „Brzostu”
w cyklu spotkań z udziałem pana profesora Ka-
zimierza Bielenina, a dotyczących historii
Brzeszcz w okresie okupacji,

- zapoznanie uczniów z przeszłością
Brzeszcz i okolic podczas zwiedzania wystaw
organizowanych przez Stowarzyszenie na rzecz
Gminy Brzeszcze „Brzost”,

- zwiedzanie wystawy prac plastycznych
pana M.Kołodzieja w HarmęŜach,

- nawiązanie kontaktów z Międzynarodo-
wym Domem Spotkań MłodzieŜy w Oświęcimiu.
• udział i sukcesy uczniów w róŜnorodnych kon-
kursach:

- 3 laureatów I Ogólnopolskiego Konkursu
Wiedzy Patriotycznej (2000 r.)

- 3 finalistów w Wojewódzkim Konkursie „
Katyń-Golgota Wschodu” (2000 r.)

- wyróŜnienie w Powiatowym Konkursie Li-
terackim „To mogła być moja mama” zorgani-
zowanego z okazji 60 rocznicy utworzenia obo-
zu kobiecego w KL Auschwitz Birkenau
(2002 r.)

- wyróŜnienie specjalne w Ogólnopolskim
Konkursie Historycznym zorganizowanym przez
Fundację im. Stefana Batorego i Ośrodek KAR-
TA w Warszawie za pracę „Pamiętnik śeni –
emigracje”( 2003 )

- I i III miejsce druŜynowo w Międzygimna-
zjalnym Konkursie Wiedzy o Gminie Brzeszcze
pt. „ Brzeszcze ojczyzna najmniejsza” (2003 r.)

- 3 laureatów Ogólnopolskiego Konkursu
„Arsenał Pamięci” (2004 r.) –    praca składają-
ca się z III części:

część I Bezzębny” Konstanty Jagiełło
część II „My Brzeszczanie” Poszukiwanie

toŜsamości
część III Kaseta VHS z przeprowadzonych

spotkań
- udział w Ogólnopolskim Konkursie Histo-

rycznym zorganizowanym przez Fundację Ba-
torego i Ośrodek KARTA - prace: „Ramzes”, „Ka-

zimierz Błach – uczestnik II wojny światowej”,
„Wspomnienia Syna Pułku” (2003 r.)
• uczestnictwo uczniów i nauczycieli w uroczy-
stej Mszy św. za Ojczyznę w Katedrze w War-
szawie (11.11.2000 r.)
• udział uczniów i nauczycieli w Uroczystym
Opłatku i Kolędzie  Staropolskiej w Galerii Por-
czyńskich w Warszawie (2001 r.)
• Dokumentowanie działań w Kronice Gimna-
zjum ( 10 tomów) – m.in. praca „Byłam, wi-
działam, przeŜyłam, myślę”
• Publikacje uczennicy w Odgłosach Brzeszcz
pracy pt. „Bo my jesteśmy z Brzeszcza”
(2003 r.)
• Wystąpienie  uczennicy w nagraniach audycji
TV w Warszawie - tematyka dotycząca konkur-
su „Arsenał Pamięci”.
 Działania te nie byłyby moŜliwe, bez wsparcia
nauczycieli, rodziców i angaŜowania się uczniów
w badanie, dokumentowanie dziedzictwa prze-
szłości naszej małej ojczyzny (reportaŜe, zdję-
cia, wywiady, rozmowy, prace literackie itp.).
W związku z tym uwaŜam, Ŝe przypisywanie
nam lekcewaŜenia historii Brzeszcz i okolic jest
nieprawdziwe i krzywdzące.

Krystyna Cieplińska, dyrektor Gimnazjum
nr 2 w Brzeszczach

Procedura nadawania szkole imienia
„Gimnazjum lub innej placówce oświa-

towej, czy teŜ zespołowi placówek nadaje
imię organ prowadzący na wniosek rady
gimnazjum lub wspólny wniosek rady pe-
dagogicznej, rady rodziców i samorządu
uczniowskiego”

Nadanie imienia jest zawsze poprzedzo-
ne określonym w Programie Wychowaw-
czym Szkoły działaniem, w którym dokonu-
je się:

1. wyłonienia kandydatów do tego za-
szczytnego miana, którzy stawiają wartości
duchowe ponad materialne, są bliscy mło-
dzieŜy poprzez proste i optymistyczne poj-
mowanie świata, pochwalają takie wartości
jak: miłość, dobro, mądrość, prawda, co czy-
ni ich ponadczasowym autorytetem;

2. poznanie ich biografii, osiągnięć, za-
sług, twórczości i cech charakteru;

3. spośród wielu kandydatów wybiera się
Patrona szkoły, który będzie przewodnikiem
młodzieŜy – uczniów podczas ich wędrówki
ku dorosłości;

4. Społeczność szkolna wnioskuje do
Rady Miejskiej o nadanie szkole imienia,
prezentując swojego kandydata

na podst. Rozporządzenia Ministra Edu-
kacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.
w sprawie ramowych statutów publiczne-
go przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.
U. 2001/61/624 ze zmianami).

W odpowiedzi na list emerytowanych nauczycieli
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Historia „Trójki” rozpoczęła się 4 grudnia
1969 roku, kiedy to nastąpiło uroczyste otwar-
cie szkoły i nadanie jej imienia. Od tego czasu
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Więźniów Oświę-
cimia zapisała się złotymi zgłoskami w anna-
łach naszego miasta. Była wówczas szkołą bar-
dzo potrzebną  i oczekiwaną przez
mieszkańców, gdyŜ przeciąŜenie istniejących
placówek oświatowych stawało się coraz więk-
szym problemem. DuŜy wkład finansowy
w wyposaŜenie „Trójki” miała KWK „Brzeszcze”,
która objęła nad nią patronat. Pierwszym dy-
rektorem szkoły została mgr Maria Siuta.
W 1971 roku placówka otrzymała odznakę
Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej za dbałość
o groby więźniów Oświęcimia znajdujące się na
miejscowym cmentarzu. W 1977 roku utworzo-
no Zbiorczą Szkołę Podstawową z punktami fi-
lialnymi w Skidziniu, Przecieszynie i Zasolu,
a do dawnej nazwy i roli „Trójka” wróciła do-
piero  w 1981 roku. Kolejnymi dyrektorami były:
mgr Helena Sobczyk, mgr Krystyna Cieplińska
i mgr Małgorzata Janowicz – Pająk, która pełni
tę funkcję do dziś. W ciągu prawie 35 – letniej
historii szkoły jej uczniowie wielokrotnie zdo-

bywali czołowe miejsca w konkursach i olim-
piadach róŜnego typu. Wystarczy wspomnieć
tylko wspaniałe, spektakularne zwycięstwo
w ogólnopolskim konkursie pn. „Promocja war-
tości fair play w sporcie i wychowaniu młodzie-
Ŝy” (1996 r.),  a takŜe wyróŜnienie  w ogólno-
polskim konkursie  „3 – majmy się zdrowo”
(2001 r.)  Uczniowie odnosili sukcesy w kon-
kursach dydaktycznych, artystycznych i sporto-
wych takich jak np.: Międzynarodowy Konkurs
Matematyczny „Kangur”, języka angielskiego
FOX, ogólnopolski konkurs  literacki pod patro-
natem Prezydenta Rzeczypospolitej Polski „Eu-
ropa w szkole” (I miejsce)  oraz „Mieć taki dom”
(wyróŜnienie). Szkolna druŜyna piłki noŜnej w
latach 1996 – 2003 zdobyła  siedem głównych
nagród  w gminnym turnieju  o puchar Prze-
wodniczącego Związku Zawodowego Górników
. Chlubą  szkoły przez wiele lat była wielokrot-
na mistrzyni Polski w pływaniu - Barbara No-
wak.

W „Trójce” zawsze panowała przyjazna
dla uczniów atmosfera,  którą tworzyli wszyscy
pracownicy szkoły. MłodzieŜ mogła rozwijać
swoje zainteresowania i zdolności otoczona

Spotkajmy się w „Trójce”
wysoko wykwalifikowaną i kompetentną kadrą.

W związku z reformą oświaty Rada Miej-
ska w Brzeszczach podjęła w 1999 r. decyzję
o stopniowym wygaszaniu Szkoły Podstawowej
nr 3 poprzez zaniechanie naboru do klas pierw-
szych. Obecni szóstoklasiści są ostatnim roczni-
kiem absolwentów „Trójki” – szkoły z tradycja-
mi.

25 czerwca 2004 roku odbędzie się uro-
czystość poŜegnania uczniów. Przyjaciół Szkoły
pragnących przeŜyć chwile wspomnień, reflek-
sji, spotkać koleŜankę i kolegę z lat szkolnych
zapraszamy do odwiedzenia placówki przy uli-
cy Lipowej 3 w dniu 26 czerwca 2004 roku
w godzinach od  10.00 do 13.00 .  Msza św.
dziękczynna za 35 lat istnienia Szkoły Podsta-
wowej nr 3 oraz  w intencji wszystkich pracow-
ników i absolwentów odprawiona zostanie 24
czerwca 2004 roku o godz. 16.30 w kościele
parafialnym Matki BoŜej Bolesnej w Jawiszowi-
cach – Osiedle Brzeszcze.

Sedecznie zapraszamy!
Dyrektor , Rada Pedagogiczna Szkoły
Podstawowej nr 3 im. „Więźniów Oświęci-
mia”  w Brzeszczach.

„Małe ojczyzny uczą Ŝyć w ojczyznach
wielkich, a przede wszystkim w wielkiej oj-
czyźnie ludzi”. Pod takim hasłem, zaczerp-
niętym od Janusza Pasierba w dniach 21-23
maja 2004 r. odbyły się po raz szósty Warsz-
taty Samorządowe MłodzieŜowego Parla-
mentu Gminy Brzeszcze finansowane z bu-
dŜetu Gminy Brzeszcze. Trzydziestu dwóch
delegatów ze szkół podstawowych i gimna-
zjów prowadzonych przez naszą gminę  ob-
radowało na temat zasad funkcjonowania
jednostek samorządu terytorialnego.

MłodzieŜ w niezwykle aktywny sposób po-
znała zagadnienia związane ze strukturą rządu
i samorządów w Polsce, zadaniami gminy, po-
wiatu i województwa, ich organami, źródłami
finansowania zadań gminy oraz strukturą bu-
dŜetu gminy.

Cztery sesje MłodzieŜowego Parlamentu
Gminy Brzeszcze zaszczyciła swoją obecnością
Pani Burmistrz Beata Szydło, która swoją wiedzą
i doświadczeniem dzieliła się z młodzieŜą.

W warsztatach wziął równieŜ udział gość
specjalny – Pan Roman Ficek, Rzecznik Praw
Ucznia Małopolskiego Kuratorium Oświaty.

Prowadził sesję, na której młodzieŜ opracowa-
ła scenariusz obrad MłodzieŜowego Parlamen-
tu - „ Edukacja dla bezpieczeństwa”.

Oprócz obrad i bardzo twórczej pracy była
równieŜ turystyka, sport i zabawa. Pod kierun-

kiem przewodnika tatrzańskiego Pana Jerzego
Tawłowicza – znanego na Podhalu poety, prze-
szliśmy szlak turystyczny wiodący z Kirów do
Hali Ornak - Doliną Kościeliską - zwiedziliśmy
Jaskinię Mroźną oraz zobaczyliśmy Wąwóz Kra-
ków. Poza tym byliśmy na Gubałówce i Polanie
Szymoszkowej, a takŜe zwiedziliśmy Muzeum
Tatrzańskie.

Był równieŜ  czas spędzony na najbardziej
znanej w Polsce ulicy – Krupówkach.

W Pensjonacie Weronika w Poroninie, gdzie
byliśmy zakwaterowani, czekały na nas następ-
ne atrakcje w postaci ogniska, przy którym
uczestnicy pięknie śpiewali i pląsali, basen

no i oczywiście dyskoteka.
Trzeba przyznać, Ŝe mamy w brzeszczań-

skich szkołach młodzieŜ o ogromnej wiedzy, wy-
sokiej kulturze, a nade wszystko chęci działania
w strukturach samorządowych. W Polsce nie-
wiele gmin moŜe się poszczycić działalnością
młodzieŜy zrzeszonej w młodzieŜowych radach.
Jest to wspaniała lekcja patriotyzmu oraz kształ-
cenia obywatelskiego.

 Dziękujemy Pani Burmistrz i Radzie Miejskiej
za umoŜliwienie funkcjonowania MłodzieŜowe-
go Parlamentu i sfinansowanie wyjazdu na ko-
lejne warsztaty samorządowe. Dziękujemy rów-
nieŜ nauczycielom, którzy w wolnych dniach od
pracy opiekowali się młodzieŜą.
Organizator warsztatów i twórca Młodzie-

Ŝowego Parlamentu Gminy Brzeszcze
BoŜena Sobocińska

Obradowali w Tatrach
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W dniu 16 kwietnia 2004 juŜ po raz piąty gościliśmy w murach
Szkoły podstawowej nr 2 w Brzeszczach finalistów Powiatowego
Konkursu „Asy z 3 klasy.” Na sali gimnastycznej, w uroczystej at-
mosferze zasiadło 55 uczniów, którzy wykazali się ogromną wiedza
i umiejętnościami w rozwiązywaniu zadań konkursowych.

Spośród 600 uczniów klas trzecich szkół podstawowych powiatu
oświęcimskiego do etapu międzyszkolnego zakwalifikowało się 150 osób.
55 uczniów spośród nich zmagało się o tytuł „Asa”.

Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele potwierdzili potrzebę rozwi-
jania zainteresowań i wspierania uzdolnień dzieci w młodszym wieku
szkolnym.
Tytuł „Asa” otrzymali uczniowie: Magdalena Jurecka  SP w Grojcu, Ane-
ta  Turza ZS nr 1 w Oświęcimiu, Patryk Ciaputa SZS w Bobrku, Dominika
Radziun SP nr 2 w Chełmku, Agnieszka Pluta SP nr 9 w Oświęcimiu.

Natomiast we wtorek 27 kwietnia „dwójka”gościła, równieŜ po raz
piąty, finalistów konkursu „Asy z szóstej klasy”.

26 najlepszych szóstoklasistów z 11 szkół powiatu oświęcimskiego
rozwiązywało test pt. „Przyjaciel potrzebny od zaraz...”.

Tytuł „Asa z szóstej klasy” zdobyła uczennica Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Brzeszczach Liliana Rostek.
WyróŜnienia otrzymali: Radosław Krzemień, SP 11 w Oświęcimiu, Paweł
Bąk, SP 1 w Brzeszczach, Bartłomiej Pasternak, ze Szkoły Podstawowej
z oddziałami integracyjnymi nr 4 w Oświęcimiu.

Tradycyjnie nagrody ufundował Gminny Zarząd Edukacji, a zostaną
one wręczone podczas tegorocznych wyborów „Ucznia Roku”
17 czerwca w brzeszczańskim Ośrodku Kultury. Organizatorzy składają
podziękowania dyrektorom GZE, OK, SP nr 2 w Brzeszczach oraz ODN w
Oświęcimiu za Ŝyczliwość i pomoc w przeprowadzeniu konkursu

Organizatorzy

Czas na Asy
Nowa oferta studiów wyŜszych w OświęcimiuNowa oferta studiów wyŜszych w OświęcimiuNowa oferta studiów wyŜszych w OświęcimiuNowa oferta studiów wyŜszych w OświęcimiuNowa oferta studiów wyŜszych w Oświęcimiu

Od nowego roku akademickiego rozpoczyna działalność zlokali-
zowany w Oświęcimiu przy ulicy Leszczyńskiej 7 ośrodek dydaktyczno
- naukowy Akademii Ekonomicznej w�Katowicach. Uczelnia przygoto-
wała dla studentów dwa kierunki studiów licencjackich. Na Wydziale
Finansów i�Ubezpieczeń kierunek finanse i bankowość, a na  Wydziale
Zarządzania kierunek zarządzanie i marketing ze specjalnościami: biz-
nes elektroniczny oraz informatyka w�zarządzaniu i marketingu.

Akademia proponuje studentom rozszerzony program studiów za-
ocznych. Zajęcia odbywać się będą codziennie od poniedziałku do
piątku. W ciągu roku akademickiego zrealizowanych zostanie 540
godzin dydaktycznych.

Oferta Akademii
Ekonomicznej jest skie-
rowana do absolwen-
tów szkół średnich, któ-
rzy chcą kontynuować
naukę i jednocześnie
pracują lub z innych
względów nie są w sta-
nie wyjechać do ośrod-
ka akademickiego.

Absolwenci z tytu-
łem licencjata mogą

kontynuować naukę na Akademii Górniczo – Hutniczej, która oprócz
zaocznych studiów licencjackich organizuje równieŜ zaoczne studia
uzupełniające magisterskie. AGH od 5 lat prowadzi swój ośrodek dy-
daktyczny zlokalizowany takŜe w oświęcimskiej placówce.

Tworzy się w ten
sposób funkcjonalny
ośrodek gdzie po 3 la-
tach intensywnej nauki
absolwenci z tytułem
licencjata i odpowied-
nimi umiejętnościami
tj. 2 języki obce, za-
awansowana obsługa
komputera , ekonomia
finanse, prawo mają

zdecydowanie większe szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy by juŜ
za własne pieniądze móc kontynuować naukę na studiach magister-
skich.

Przyjęcie kandydatów odbywa się w ramach ustalonych limitów
miejsc na podstawie konkursu świadectw dojrzałości z uwzględnie-
niem ocen z języka polskiego, matematyki, języka obcego, geografii,
historii w przypadku Akademii Ekonomicznej oraz rozmowy kwalifi-
kacyjnej i konkursu świadectw w przypadku Akademii Górniczo – Hut-
niczej.
Wymagane są następujące dokumenty:
•podanie (na formularzu według ustalonego wzoru),
•świadectwo dojrzałości w oryginale lub oryginał odpisu świadectwa
dojrzałości wydany przez szkołę;
•cztery fotografie o wymiarze 37x51mm,
•orzeczenie lekarskie stwierdzające moŜliwość podjęcia przez kandy-
data studiów na wybranym kierunku,
•dowód wniesienia na konto Uczelni opłaty rekrutacyjnej.

Podania na Uczelnie moŜna składać w siedzibie Społecznej Szkoły
Zarządzania i Handlu w�Oświęcimiu przy ul. Leszczyńskiej 7; tel./fax.
(33) 843-24-48 lub 843-09-89 w terminie do 21 lipca 2004 roku.

W Przedszkolu „Pod śyrafą” 14 maja odbyło się podsumowanie
gminnego konkursu plastycznego „Gmina Brzeszcze moja mała oj-
czyzna”. Organizatorem konkursu była nauczycielka tutejszego
przedszkola – Władysława Stopa.
W konkursie wzięło udział sześć grup sześciolatków z przedszkoli naszej
gminy. Prace pod względem artystycznym były bardzo pomysłowe, wy-
konane róŜnorodnymi technikami plastycznymi.
Komisja konkursowa przyznała:
- wyróŜnienie I stopnia grupie V z Przedszkola nr 5 pod kierunkiem pani
Doroty Jarnot.
- wyróŜnienie II stopnia grupie „Pszczółki” z Przedszkola w Skidziniu pod
kierunkiem pani Barbary Sikory
- wyróŜnienie III stopnia grupie V z Przedszkola nr 4 pod kierunkiem pani
Barbary Kolasy i pani Olgi Niedośpiał.
WyróŜnienia otrzymali pozostali uczestnicy konkursu: grupa „Pszczółki”
z Przedszkola w Jawiszowicach  pod kierunkiem pani Marii Kubieniec,
grupa „Stokrotki” z Przedszkola w Jawiszowicach  pod kierunkiem pani
Krystyny Krakowin, grupa IV z Przedszkola nr 5 pod kierunkiem Zofii
Kozak.
 Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, podziękowania, ksiąŜki i słod-
kie „co nieco”. Spotkanie odbyło się w kameralnej atmosferze sali te-
atralnej przedszkola, gdzie dzieci z kółka teatralnego „Pod Ŝyrafą” wy-
stawiły dla zaproszonych kolegów i koleŜanek przedstawienie teatralne
pt. „Dalsze przygody Koziołka Matołka” wg scenariusza organizatorki
konkursu.                                                                                          JaBi

Brzeszcze w oczach
przedszkolaków
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Czego dotyczył ten konkurs, zapytacie?
Zacytujemy w tym miejscu urywek regulaminu
konkursu: „…Historia i kultura Narodu to ludzie,
przedmioty i miejsca. Ludzie odchodzą. Zostaje
po nich pamięć. Zostają miejsca – domy, miesz-
kania, mury, place, ulice. Zostają przedmioty –
kiedyś: rekwizyty na scenie historii a dziś: bez-
cenne pamiątki narodowej tradycji. … Ludzka
niewiedza, bezmyślność lub ignorancja skazują
te okruchy pamięci na zagładę. Nie pozwólmy
na unicestwienie istniejących jeszcze śladów
historii. …. Istnieją jeszcze nie zatarte ślady na-
szej historii i kultury XX wieku – miejsca wyda-
rzeń, ślady na murach, domy, kapliczki, zagu-
bione w lasach, opuszczone i zapomniane
mogiły…”.

Praca konkursowa miała się składać z dwóch
części: historycznej i własnych refleksji na kan-
wie wykonanego zadania. Zareagowaliśmy na
ten apel i opisaliśmy postać z naszego regionu
– Konstantego Jagiełło.

Dlaczego On? Z kilku powodów. A to spo-
tkania w „Brzoście” na temat II wojny świato-
wej w naszej miejscowości, prace pisemne na
ten temat z języka polskiego i wreszcie odra-
dzające się w naszym mieście harcerstwo, ogni-
ska i spotkania. Wszędzie pojawiało się nazwi-
sko „Bezzębnego”. I tak to się zaczęło.
Myśleliśmy, Ŝe będzie łatwo. Skorzystaliśmy

z dostępnych publikacji na temat tej postaci,
ale było tego mało. Dzięki operatywności na-
szych rodzin zrobiliśmy coś więcej. Nie chcieli-
byśmy tu opowiadać o trudach i poszukiwa-
niach, bo to nie jest artykuł na ten temat.
Zainteresowanych odsyłamy do naszej pracy,
gdzie opisaliśmy wszystko dokładnie, krok po
kroku. Nie chcemy Was teŜ zanudzać. Pragnie-
my się jednak pochwalić tym, Ŝe nawiązaliśmy
kontakt z panią Wandą Kurdziel, z domu Dusik,

która była przy ostatniej akcji Kostka- areszto-
wana, przetrzymywana na Gestapo w Oświęci-
miu i Mysłowicach, wywieziona do Mautchau-

sen. Poznaliśmy równieŜ pana Kazimierza Pta-
sińskiego, bliskiego współpracownika Kostka,
obecnego jak i Wanda, przy jego śmierci. Opo-
wiedział nam o swojej, jedynej, jak się okazało,
ucieczce z budynku Gestapo w Oświęcimiu,
wkrótce  po aresztowaniu w Łękach – Zasolu.
Edward Hałoń, jego bezpośredni przełoŜony
podczas okupacji na naszym terenie, równieŜ
podzielił się z nami wiadomościami o pracy
Kostka w okolicach obozu KL Auschwitz. Poda-
rował nam kserokopię wspomnień - zeznań zło-
Ŝonych na piśmie - o pierwszych miesiącach po-
bytu w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu,
sporządzonych w Krakowie przez naszego bo-
hatera, po brawurowej ucieczce z KL. Nawiąza-
liśmy listowny kontakt z siostrą Konstantego
Jagiełły, Marianną Rogala. Jej syn Krzysztof prze-
słał nam zdjęcia wujka z czasów młodości,
z czasów, gdy był działaczem harcerskim, prze-
słał teŜ listy pisane przez Kostka do matki. Na
uwagę zasługują teŜ fotokopie, które dostar-
czyło nam muzeum w Oświęcimiu: jego zdjęcia
w pasiaku, kartę przyjęcia, list gończy za ucieki-
nierami.

Ale i tego było nam mało. Odtworzyliśmy
jego ucieczkę. Mamy uwiecznioną drogę wzdłuŜ
Soły, ruiny starej piekarni obozowej, z której
dochodził uciekinierów zapach pieczonego chle-
ba, budynki DAW, w których w zbudowanym
schowku ukryli się uciekinierzy jak i wreszcie
dom Wiśniewskich w Krakowie przy ulicy Bo-
cheńskiej, gdzie przebywali po ucieczce razem
z Tomaszem Sobańskim. Odwiedziliśmy miej-
sca pobytu konspiratora – Kostka, gdy powró-

cił na nasz teren, aby walczyć z okupantem i
umoŜliwić innym ucieczki     z obozu. Wiemy,
gdzie jest schowek pod schodami w domu Du-

sików, gdzie przechwytywano ucieki-
nierów z obozu, gdzie jest dom Jedliń-
skich i Niklów, którzy działali w
przyobozowym ruchu oporu i u któ-
rych nie raz przebywał „Bezzębny”.

Nie starczyło nam juŜ czasu, aby
skontaktować się z panią Antoniną
Gach. Wiadomość          o Niej, o dzia-
łalności podczas okupacji, w której
uczestniczyła cała rodzina dowiedzie-
liśmy się od pana Ptasińskiego i dh
Mieci Czudek. Dh hm Mieczysława
Czudek udzieliła nam teŜ informacji o
innej rodzinie zaangaŜowanej w dzia-
łalność w przyobozowym ruchu opo-

ru, rodzinie Pytlików. Musimy się spotkać z dh
Miecią i inną zasłuŜoną harcerką panią Bystroń
– Kołodziejczyk, aby wysłuchać opowieści o na-
szych rodzimych bohaterach. MoŜe juŜ za rok
napiszemy o nich w następnej edycji konkursu
„Arsenał pamięci”?

Wszystko to opisaliśmy w naszej pracy. Na-
kręciliśmy równieŜ film na kasecie o tym, jak
poszukiwaliśmy jego śladów i spotkania z na-
szymi rozmówcami. Z takim dorobkiem poje-
chaliśmy do wielkiego miasta, Łodzi.

Mieszkamy w Brzeszczach

PrzeŜyliśmy szok. Laureatów konkursu było
197. Największym jednak zaskoczeniem było to,
Ŝe mieliśmy najlepszą pracę. To w Łodzi pisar-
ka, Barbara Wachowicz wygłosiła na temat na-
szej pracy gawędę. Porównała nas do wytraw-
nych reporterów i dokumentalistów. To
o „Bezzębnym” była półgodzinna opowieść. Zo-
staliśmy wyróŜnieni, stojąc z nagrodami pośród
sztandarów, gratulowano nam. To był nasz
wielki dzień.

I wreszcie ze sceny w Sali Lustrzanej Pałacu
Poznańskich w Łodzi, gdzie odbywały się głów-
ne uroczystości, Barbara Wachowicz „zagrzmia-
ła”: „ od dziś dzięki pracy Oli, Pawła      i Kamila
cała Polska wie, gdzie są Brzeszcze. Nie mów-
cie juŜ, Ŝe mieszkacie w miejscowości połoŜo-
nej koło Oświęcimia. Mówcie, Ŝe mieszkacie
w Brzeszczach!” To było wspaniałe.

Wszyscy chcieli nas poznać. Byliśmy w tele-
wizji łódzkiej i warszawskiej. Poznaliśmy Ŝyją-

Nie jest z Nami, Brzeszczanami tak źle
Jesteśmy uczniami Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach i harcerzami Środowiskowej DruŜyny Harcerzy Star-
szych. Chcielibyśmy podzielić się z mieszkańcami Naszej gminy wraŜeniami z ogólnopolskiego konkursu
„Arsenał pamięci” organizowanego przez  XXIX LO im. hm J.Bytnara „Rudego” oraz 44 Łódzką DruŜynę
Harcerską „Człapy” z Łodzi. Konkurs odbywał się pod patronatem Prezydenta Miasta Łodzi, Muzeum
Historii Miasta Łodzi i Stowarzyszenia Szarych Szeregów.

Nasze tematy

Harcerze przy pomniku Kostka Jagiełły
w  Zasolu

Spotkanie w domu Danuty Bytnar-Dziekańskiej, siostry „Rudego”
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cych jeszcze Ŝołnierzy AK walczących w Szarych
Szeregach w Powstaniu Warszawskim: „Luxo-
ra”, Śwista” „Bolca”, poznaliśmy siostrę legen-
darnego „Rudego” (tego z „Kamieni na sza-
niec”), Duśkę, kilku „jaworzniaków” i wielu
innych. Zawiązaliśmy wiele sympatycznych zna-
jomości, które moŜe w przyszłości zaowocują –
np.: z harcmistrzem Krzysztofem Jakubcem,
organizatorem konkursu, profesorem z XXIX LO
w Łodzi.

Dlaczego o tym wszystkim piszemy? Chce-
my się podzielić wraŜeniami z mieszkańcami
Brzeszcz i przede wszystkim podziękować tym,
którzy się przyczynili do naszego sukcesu. Dzię-
ki nim, ich zainteresowaniom i pracy dane nam
było przeŜyć coś wielkiego.

Na pierwszym miejscu pragniemy podzię-
kować naszym rodzicom, którzy nas dopingo-
wali, znajdowali „dostęp” do ciekawych ludzi,
opiekowali się nami w podróŜy i w ogóle po-
magali we wszystkim. Bardzo dziękujemy pani
Wandzie Kurdziel za chwile spędzone z nami,
opowieści i pamiątki z okresu okupacji (i za scho-
wek pod schodami, do którego zaglądaliśmy).
Dzieciom pani Wandy: Barbarze Jarnot za ze-
szyt z opisem tragicznych wydarzeń i przyjmo-
wanie nas w domu (gdzie czasem była nas gro-
madka), Jackowi Kurdziel za umoŜliwienie
spotkania  z matką w Brzeszczach. Panu Kazi-
mierzowi Ptasińskiemu za dowcipną i wyczer-
pującą opowieść o czasach okupacji i latach póź-
niejszych, o działalności z Kostkiem. MoŜe
pokusimy się jeszcze o znalezienie bunkrów
w naszych lasach, o których nam opowiadał.
Szczególne podziękowania naleŜą się panu
Krzysztofowi Rogala z Warszawy za zdjęcia Kost-
ka z czasów młodości i jego listy. Panu Edwar-
dowi Hałoniowi za kserokopie zapisów Kostka
i spotkanie w Brzeszczach. Pani Marii Ziółkow-
skiej, dyrektorce Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Łękach Zasolu, za interesujące opowiada-
nie i opiekę nad obeliskiem naszego bohatera.
Chcemy teŜ podziękować nauczycielom historii
i dyrekcji Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach za
pomoc i Ŝyczliwość, pani Annie Papli za litera-
turę, pani Jadwidze z domu Pastuszka za pracę
maturalną, Tomaszowi Pieleszowi za cierpli-
wość, Państwowemu Muzeum KL Auschwitz-
Birkenau w Oświęcimiu, panu dr Adamowi Cyra
(pracownika muzeum) za rozmowę i publika-
cje na temat ruchu oporu w okolicach obozu.

Dopingowali nas teŜ druŜynowi i instrukto-
rzy harcerscy z naszej miejscowości, dziękuje-
my komendzie hufca z Oświęcimia za zaintere-
sowanie.

Dziękujemy wszystkim innym, o których tu
nie wspomnieliśmy, a stanęli na naszej drodze
poszukiwań, wspominając ludzi, kierując do in-
nych, mających nam coś do opowiedzenia.

JESZCZE RAZ DZIĘKUJEMY! To dzięki Wam
wszystkim powiodło się nam, bo gdziekolwiek
się udaliśmy, spotykaliśmy się z Ŝyczliwością, za-
interesowaniem i zrozumieniem.

Ola Kulecka, Paweł Kulecki, Kamil Moroń

Od zainicjowanego pierwszego ogni-
ska harcerskiego w lesie obok leśni-
czówki w Jawiszowicach (wrzesień
2003 roku) upłynęło juŜ kilka miesię-
cy, warto chyba pokusić się o podsu-
mowanie minionego okresu. Zaczyna-
liśmy pracę w bardzo trudnych warun-
kach – brak miejsca spotkań, brak
sprzętu, brak funduszy i przede
wszystkim brak młodej kadry. Ale my,
„nie tak znowu starzy” harcerze, nie
daliśmy za wygraną.

Najpierw na nasze gorące prośby zareago-
wała pani Teresa Jankowska, dyrektor OK. Od-
dała nam do dyspozycji salę nr 15 w Ośrodku
Kultury. DruŜyny spotykają się tam do dziś w
słotne popołudnia. Obecnie mamy harcówkę
w tzw. „starej gminie”. Jest przytulna, czysta
i wymalowana. Powoli nabiera charakteru har-
cerskiego. Młodzi i starzy zapełniają ją swoimi
pomysłowymi sprzętami i wyposaŜeniem.
Mamy ciekawe, drewniane siedziska, siatkę ma-
skującą, olbrzymią, starą, drewnianą skrzynię,
która uŜywana jest jako archiwum, schowek
i jako sprytnie pomyślany stół, w planie - stojak
na proporce i półki. Mamy gdzie się spotykać, a

w razie niepogody, gdzie organizować komin-
ki. Fundusze, dzięki naszym sympatycznym ofia-
rodawcom teŜ się znalazły. Zostają przeznaczo-
ne na kształcenie i kursy przyszłych kadr
harcerskich. Mamy juŜ kilku przeszkolonych
przybocznych i zastępowych. Kurs odbył się w
Rajczy, podczas ferii zimowych. W lecie zaczy-
namy szkolić przyszłych druŜynowych. Trochę
funduszy zbierzemy, mamy taką nadzieję, ze
słynnego 1% z rozliczeń rocznych, dla organi-
zacji poŜytku publicznego. ZHP taki status po-

Coś się dzieje!
siada. JuŜ teraz dziękujemy wszystkim „1- pro-
centowym” ofiarodawcom. Nie zraził nas brak
odzewu ze strony mieszkańców naszej gminy
na zbiórkę starych mundurów i akcesoriów har-
cerskich. Poradziliśmy sobie. Nasi, młodzi har-
cerze dotarli osobiście do posiadaczy tychŜe
i metodą próśb i perswazji osiągnęli swoje.
Skompletowali kilka sztuk umundurowania.

 Dziś na naszym terenie działa krąg instruk-
torski, skupiający wszystkich instruktorów har-
cerskich. Krąg słuŜy pomocą w organizacji im-
prez harcerskich na naszym terenie, słuŜy
pomocą druŜynom harcerskim. A mamy dwie,
moŜe niezbyt liczne, ale naprawdę pręŜnie dzia-
łające druŜyny środowiskowe: harcerską pod
wodzą dh ho Tomasza Sekuły i harcerzy star-
szych, której druŜynowym jest dh phm Edward
Szczerbowski. Istnieje teŜ jedna próbna druŜy-
na zuchowa. Być moŜe od przyszłego roku szkol-
nego tak samo pręŜnie będzie działać zarówno
druŜyna zuchowa jak i wędrownicza.

Co robimy?
A co robią nasi harcerze na zbiórkach? Uczą

się Ŝycia harcerskiego zgodnie z przyrzeczeniem,
prawem harcerskim i symboliką. Doskonalą się
poprzez system sprawności. A to budują szała-
sy, szkicują mapy terenu, uczą się jak udzielać

pierwszej pomocy,
jak rozłoŜyć i złoŜyć
namiot (nie tylko te
standardowe, które
znacie, ale równieŜ
duŜe „dziesiątki”),
jak posługiwać się
sprzętem biwako-
wym, kuchnią po-
lową, uczą się tere-
n o z n a w s t w a
i pionierki obozowej.
Na porządku są bie-
gi patrolowe i pod-
chody. Tego wszyst-
kiego uczą się
dobrowolnie, świet-
nie się przy tym ba-
wiąc. A co gdy jest
niepogoda?

Mamy przecieŜ harcówkę. Tam toczą się
rozmowy, sądy nad róŜnymi wydarzeniami,
a w dzisiejszych czasach jest ich wiele. Jak na
razie najgorzej wychodzi nam śpiew, ale mamy
nadzieję, Ŝe i z tym problemem sobie poradzi-
my. Czym moŜemy się jeszcze pochwalić?

Oprócz pierwszego ogniska w Jawiszowi-
cach (dziękujemy panu leśniczemu), jeszcze we
wrześniu zorganizowane zostało święto „pie-
czonego ziemniaka” obok budynku, w którym

Nasze tematy

Sala Lustrzana w Pałacu Poznańskich. Laureaci konkursu
 z dh. hm. Krzysztofem Jakubcem i senatorem Andrzejem Ostoją - Owsianym

                      ciąg dalszy na str. 19
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Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca
„Iskierki”, który od  października 2001r.
działa w Ośrodku Kultury kolejny raz
przysporzył nam powodów do zadowo-
lenia. Rozśpiewane i roztańczone dzie-
ciaki pod kierownictwem p. Alicji Zie-
lińskiej- Złahoda i akompaniatora
Eugeniusza Pieczki szturmem zdoby-
wają  czołowe miejsce w kolejnych prze-
glądach.

 Do wcześniejszych osiągnięć dołączy-
ło w tym roku II miejsce w XI Międzynaro-
dowym Przeglądzie Zespołów Regional-
nych „Złoty Kłos”- Euro Foklor 2004”
w Zebrzydowicach. Przechodząc przez ko-
lejne etapy „XI Przeglądu Piosenki
Dziecięcej - Śląskie Śpiewanie”
w Katowicach –Szopienicach i Piekarach
Śląskich dotarły na sam szczyt. W tym kon-
kursie brało udział ok. 90 zespołów regio-
nu śląskiego. Nasze wspaniałe Iskierki zdo-

„Iskierki” podbijają ser-
ca widzów i jurorów!!!

były II miejsce!!! Właśnie tam podbiły serca wi-
downi i jurorów, którzy zaprosili ich 5 czerwca
do telewizji regionalnej w Katowicach na na-
granie programu z cyklu Spotkania z Folklorem.
„Bardzo cieszymy się z p. Eugieniuszem Pieczką
ze zdobytych miejsc i nagród oraz z tego, Ŝe
nasze dzieciaki zostały docenione wśród tylu do-
brych śląskich zespołów z tradycjami”- mówi
p. Alicja Zielińska.

Opiekunowie

Zespół tańca nowoczesnego „Szalo-
ne Małolaty” powstał w 2002r. w Ośrod-
ku Kultury.  W pierwszym sezonie swo-
jej pracy w zespole tańczyło 14 dzieci.
Zespół w tym czasie poznawał róŜne
techniki taneczne i pracował nad pierw-
szym układem tanecznym.

Sezon 2002/2003 zaowocował dwo-
ma układami tanecznymi – „Komando”
i „Mgła”. Po raz pierwszy zespół wystąpił
w maju 2003r. We wrześniu 2003r do ze-
społu dołączyły nowe dzieci  i obecnie ze-
spół posiada 20 tancerzy  (18 dziewczy-
nek i 2 chłopców ). Pierwszy mały kroczek

do przodu to udział ze-
społu w turnieju tańca
disco show „Złote Sznu-
rowadło 2003” w Libią-
Ŝu i awans do finału,
gdzie zajęliśmy osta-

Pierwsze sukcesy

tecznie 8 miejsce. Następnie w II Zimowym Tur-
nieju Disco Show „Brzeszce 2004” zespół wy-
walczył miejsce 6. W tym czasie zostały przygo-
towane dwa układy taneczne – „Przerwa” i „We
Mgle”,  które miały być prezentowane na festi-
walach tanecznych. W kwietniu 2004r zespół
został laureatem Powiatowego Festiwalu Form
Tanecznych w Oświęcimiu, co zaowocowało
udziałem w Małopolskim Festiwalu Zespołów
Tanecznych „Skawina 2004”, gdzie zespół zdo-
był II miejsce. Największym sukcesem zakończył
się udział zespołu w Międzywojewódzkich Spo-
tkaniach Tanecznych „Wojtan 2004” w Olku-
szu, gdzie zespół zdobył III miejsce. Głównym
celem zespołu na przyszły sezon jest zakwalifi-
kowanie się do udziału w Międzynarodowym
Festiwalu Piosenki i Tańca „Konin 2005”

Instruktor zespołu
Jacek Kremer

Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Iskierki”

Samorząd Osiedlowy nr 1 zaprasza na
finał rozgrywek piłkarskich „siódemek”. Tur-
niej odbędzie się 20 lipca o godz. 13.00.
Wszystkich kibiców zapraszamy.

                    Ogłoszenie
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Kalendarium
imprez
w czerwcu

Program
Domów Ludowych
i świetlic OK

07 czerwca 2004r. - godz.18.00 (sala nr15) Podsumowanie kon-
kursu literackiego ĆWICZENIA z WYOBRAŹNI, rozdanie nagród oraz
spotkanie z ADAMEM ZIEMIANINEM
godz.19.00(sala widowiskowa) - Koncert zespołu STARE DOBRE
MAŁśEŃSTWO, bilet 25 zł.
09 czerwca 2004r. - godz.18.00 (sala nr15) GALERIA POD DĘBA-
MI zaprasza na spotkanie w KLUBIE „ANIME”
14 czerwca 2004r. - godz.16.00 (sala widowiskowa)  - GIEŁDA
KULTURALNA, czyli podsumowanie działalności zespołów dzia-
łających w Ośrodku Kultury.

Dni Gminy Brzeszcze
pod patronatem burmistrza gminy Brzeszcze

12 czerwca 2004 - godz 10.00, boisko przy SP 2 Powiatowy Tur-
niej Streatballa
17 czerwca 2004r. - godz.10.00(sala widowiskowa) „Wybory
ucznia roku”
18 czerwca 2004 r. - „Nocne manewry”- (kino w plenerze)
godz.19.00 Koncert Orkiestry Dętej KWK Brzeszcze z okazji
75- lecia istnienia orkiestry
godz.21.00 Koncert Zespołu Wojskowego „Czasza” oraz pokaz
umiejętności wojska
godz.21.30  Projekcja filmów archiwalnych w plenerze o tematy-
ce wojennej
19 czerwca 2004r. - godz. 10.00 Turniej par brydŜa sportowe-
go (hol górny OK)
19 czerwca 2004 r. - „Zielony karnawał”
godz.16.00  - PLAC ZABAW DLA DZIECI
godz.16.30   -  „KULFON i śABA MONIKA” – gwiazdy telewizyjnego
programu „Ciuchcia”
godz.18.00  - KONCERT ZESPOŁU „ ALEJA”
godz.19.00  - KONCERT- KRZYSZTOF ZALEWSKI i ZESPÓŁ LOCK-
NESS
godz.21.00  - FESTYN – gra zespół THE SCHMECHTERS
PONADTO: zjeŜdŜalnia, zamek dmuchany, karuzela, samochody
akumulatorowe, balony, gofry, wata cukrowa, stoiska gastrono-
miczne
20 czerwca 2004 r. - „Absolutnie ekstremalne”
godz. 13.00 - TURNIEJ SIÓDEMEK - rozgrywki finałowe
godz.16.00  -17.00 -  ROWEROWY TOR PRZESZKÓD
godz.17.00  - „ ROWEROWE  SHOW” - przejazd po przeszkodach,
skok wzwyŜ, skok w dal
godz.18.00  - skoki spadochronowe – „AEROKLUB” z Bielska -
Białej
godz.19.00  - pokazy na deskorolkach i łyŜworolkach- Grupa
„EXTREME” z Bielska-Białej  godz.2000 –pokazy break dance w wy-
konaniu  zespołów: „FLYING BOYS”, „MAGIC STEPS”, „ELEKTRY
BOGIE”, „ALTERNATYW 4”, „700 SKŁAD”
PONADTO: loty balonem, skoki na „EURO-BUNGE”, zjeŜdŜalnia,
zamek dmuchany, karuzele, balony, gofry, wata cukrowa.
26 czerwca 2004r. - GMINNY RODZINNY RAJD ROWEROWY
godz.9.00 –ZAPISY PARK MIEJSKI
godz.10.00-START – PARK MIEJSKI
godz.12.00-META- STADION KS GÓRNIK
TRASA –  długość 22 km.
(Brzeszcze Jawiszowice, Zasole, Skidziń, Przecieszyn, Brzeszcze)
Cena Pakietu Startowego - 8zł.(koszulka, posiłek ,ubezpieczenie,
konkurs, napój)
SZCZEGÓŁY NA PLAKATACH

Zasole
14.06 Udział w giełdzie kulturalnej
w Ośrodku Kultury (16.00)
19.06 Piknik rodzinny z okazji Dnia
Dziecka, Mamy i Taty. (16.00)
25.06 Podchody nad Sołą; praŜonki
(17.00)
Od 28.06 do 9.07 rozpoczynamy tur-
nus pod hasłem „Ciekawie, przyjem-
nie i poŜytecznie”. W programie m.in.
wycieczki, piknik sportowy itp. Szcze-
góły na plakatach.
Bór
19.06 Wycieczka do Zakopanego
i Białki Tatrzańskiej „na pieczonego ba-
rana”. Koszt uczestnika wynosi 32 zł.
Szczegóły na plakatach i w DL –Bór,
zapisy w DL do 11.06 – ilość miejsc
ograniczona.
25.06 „Powitanie lata” – plenerowa
impreza międzyplacówkowa w Skidzi-
niu, zgłoszenia uczestników z Boru w
DL – Bór do 22.06, ilość miejsc ograni-
czona.
Dom Ludowy zaprasza dzieci w wieku
8 – 13 lat na dwutygodniowe zajęcia
z cyklu „Zielone wakacje” – w dniach
28.06 – 9.07 (oprócz sobót i niedziel)
w godz. 9.15 – 14.15. W programie
m.in. spotkanie ekologiczne – wyciecz-
ka szlakiem ciekawych zakątków przy-
rodniczych naszej gminy, spotkanie hi-
storyczne – wycieczka do zamku
w Pszczynie, spotkanie folklorem – od-
wiedzimy Muzeum Regionalne, dzień
sportowy w hali sportowej, spotkanie
w leśniczówce, wycieczka piesza po
borowskiej okolicy itp. Zapisy uczest-
ników w DL – Bór, koszt dzienny
uczestnika wynosi 2 zł. w tym herba-
ta i droŜdŜówka, ilość miejsc ograni-
czona. Szczegóły na plakatach i w DL
– Bór.
Os. Paderewskiego
7.06 Bierzemy udział w „Giełdzie kul-

turalnej” organizowanej prze OK.
18.06 Wycieczka rowerowa na stawy
Jawiszowickie
28.06 „Wakacje to nie czas na nudę”.
W programie: „BliŜej historii” – wy-
cieczka do Pszczyny, „Z ekologią na ty”
– zajęcia w Ośrodku Wypoczynkowo
– Rekreacyjnym „Sołenka”, „Technika
nie jest nam obca” – konstruujemy la-
tawce. Wycieczka do Muzeum Tech-
niki w Krakowie. „Nie rdzewiej pokaz
formę” – zajęcia na hali sportowej.
Wyjazd do lasu cygańskiego – wyjście
do schroniska na Koziej Łące. Szcze-
góły na plakatach.
Skidziń
12.06 OSP Skidziń zaprasza na Uroczy-
stości poświęcenia i przekazania samo-
chodu bojowego (13.00), festyn (17.00)
19.06 Zapraszamy na wycieczkę do
Zakopanego i Białki Tatrzańskiej na
pieczonego barana. Koszt 32 zł. od
osoby. Zapisy do 11.06.
25.06 Powitanie wakacji – impreza
plenerowa nad Sołą (15.30)
Wakacje w DL Skidziń
Od 28.06 do 09.07 Zielony Klub za-
prasza w godz. 10.00 – 15.00. W pro-
gramie m.in. wycieczki, pikniki, spo-
tkania międzyplacówkowe, zajęcia na
hali i inne. Zapisy do 25.06.
Przecieszyn
23.06 Witaj Lato. Wspólna zabawa na
boisku.
28.06 Rozpoczynamy wakacje w świe-
tlicy. Szczegóły na plakatach.
Biblioteka w wakacje czynna w piątki.
Huragan
11.06 – 15.06 Wycieczka do Zakopa-
nego.
16.06  Za pan brat z artykułami Fovo-
rita Terna
22.06 Wyjście do kina
19.06 „Rowerem spędza się czas miło”
– wyprawa rowerowa
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7 maja w ramach cyklu „O ksiąŜce i lite-
raturze”  w Bibliotece Publicznej Ośrodka
Kultury odbyło się kolejne juŜ spotkanie z
pisarzem. Tym razem naszym gościem oraz
przybyłych na spotkanie uczniów gimnazjum
nr 1 i nr 2 w Brzeszczach był Krzysztof Petek
– dziennikarz, reportaŜysta, organizator wy-
praw i szkół przetrwania oraz autor kilkuna-
stu powieści sensacyjno-przygodowych dla
młodzieŜy.

Pochodzący z Wadowic autor mówił o swo-
ich ksiąŜkach, o długoletnim związku z harcer-
stwem, prowadzonych przez siebie szkołach
przetrwania dla młodzieŜy, o zasadach i warto-
ściach, którymi kieruje się w swoim Ŝyciu za-
równo w prywatnym jak i zawodowym.

Adresatem ksiąŜek Krzysztofa  Petka jest
młodzieŜ, to dla niej  zorganizowane było to
spotkanie. Dlatego warto zacytować  opinię jego
uczestników:

- Dawał cenne wskazówki młodym dzienni-
karzom, zachęcał ich do uczestnictwa w warsz-

tatach, których jest załoŜycielem. Krzysztof Pe-
tek jest postacią niezwykłą, a poprzez swoje
działania bardzo bliską młodzieŜy. Wszyscy nie
tylko mile spędziliśmy czas, ale takŜe wiele się
nauczyliśmy. A moŜe ktoś z nas chwyci kiedyś
za pióro? – zastanawia się Marta Cygoń.

- śartował, nie obraŜając nikogo. Podobało
mi się równieŜ to, Ŝe sam proponował  tematy
do rozmowy, a nie narzucał ich nam – dodaje

Spotkanie z przygodą śaneta Paszek
- Autor opowiadał o swoich ksiąŜkach, har-

cerstwie i o obozach, które organizuje. Nie po-
dobało mi się w nim to, Ŝe opowiadając ciągle
pił sok, podczas gdy nam bardzo chciało się pić.
Ogólnie spotkanie było ciekawe i warto było
pójść – mówi Agata Szczur

Spotkanie połączono z podsumowaniem
ogłoszonego przez naszą bibliotekę konkursu
literackiego pt. „Spotkanie z przygodą”, w któ-
rym wzięli udział miłośnicy ksiąŜek Krzysztofa
Petka. KaŜdy uczestnik konkursu miał niepowta-
rzalną okazję otrzymać nagrodę z rąk pisarza.

W konkursie wzięło udział 16 osób.
I miejsce w kategorii „wywiad z bohaterem

ksiąŜki Krzysztofa Petka” zdobyła Joanna
Szczypta, drugie przypadło Dorocie Nikiel,
a trzecie Natalii Burczyk.

W kategorii „opowiadanie”  zwycięŜyła
Marta Siwiec, drugie miejsce zajęła Natalia Ra-
dos, a trzecie Aleksandra Kulecka.

WyróŜnienia otrzymały : Aleksandra Gąsio-
rek i Marta Cygoń.

Na zakończenie spotkania Krzysztof  Petek
otrzymał od nas zbiór prac nadesłanych na kon-
kurs.                                        Danuta Szawara

Dnia 14 maja w Ośrodku Kultury odbyło
się uroczyste otwarcie Klubu Anime - miło-
śników japońskiej sztuki animacji oraz rysun-
ku (mangi).

Samo spotkanie poprzedził krótki kurs ori-
gami – sztuki układania papieru. Uczestnicy krok
po kroku starali się pojąć, w jak niebywały pro-
sty sposób moŜna przemienić zwykły kwadra-
towy kartonik w Ŝurawia, lilie lub „piekło

i niebo”. Następnie, na scenie widowiskowej
odbył się pokaz wschodnich sztuk walki. Zapre-
zentowało się Centrum Szkolenia Sztuk Walki
w Oświęcimiu, prezentując szkoły, które są tam
nauczane: ju-jitsu, Close Combat System, chi ryu

Klub Anime
aiki ju jitsu, okinawa kobudo oraz yaido. Wszy-
scy, którzy przedstawiali swe umiejętności, wy-
kazywali się duŜą znajomością fachu, dobrym
warsztatem, jak równieŜ samym zamiłowaniem
do uprawianego przez siebie sportu. Instrukto-
rzy natomiast (sensei - mistrz Sławomir Syrek
1 Dan – Okinawa Kobudo; sensei – mistrz Da-
riusz Marchewka 2 Dan - Okinawa Kobudo oraz
yai jitsu; sensei – mistrz Józef Góra 6 Dan – judo,
aikido oraz yaido jutsu) zademonstrowali
w głównej mierze techniki posługiwania się bro-
niom. Pokaz zakończył Klub Oyama Karate
z Brzeszcz pod kierownictwem senseia Mariu-
sza Pawlusa.

Jednocześnie moŜna było zobaczyć wysta-
wę ilustracji pana Andrzeja Pellera „Wojna Tro-
jańska” oraz „Powrót Odysa”, które były zain-
spirowane dziełami Homera. Autor szkiców
przeniósł całą akcję w realia japońskiej kultury,
obyczajowości i wizaŜu. Warto dodać, iŜ autor
rysunków posiada stopień 2 Dan judo.

Po krótkim czasie konsumpcji dań japoń-
skich nastąpiła projekcja filmów animowanych,
rodem z kraju kwitnącej wiśni.

Niestety - brakowało przede wszystkim pu-
bliki, lecz nielicznie zgromadzone osoby opusz-
czały imprezę usatysfakcjonowane.

Konstanty Bovsky

Młodzi zaczęli się „rozkręcać”. W majo-
wy wieczór na kolejne spotkanie Galerii pod
Dębami zaprosili  Krzysztofa Rudzielewicza
artystę plastyka, Janusza Majcherka artystę
muzyka oraz Zbyszka Matyjaszczyka z śywca,
autora wierszy miłosnych, który gościł u nas
po raz drugi.

Uczestnicy spotkania mieli okazję dostrzec
nie tylko walory słowa pisanego, ale doświad-
czyć równieŜ inną formę  wypowiedzi twórczej
– poprzez rysunek i muzykę.

 Kolejne spotkanie ze Zbyszkiem Matyjasz-
czykiem przerodziło się w oŜywioną dyskusję i
wymianę warsztatowych doświadczeń z zakre-
su pisania wierszy. Zachęcał do wyciągania wier-
szy z szuflady i pozwolenia im na ujrzenie świa-
tła dziennego. Pierwsze wiersze na konkurs
wysłał kilka lat temu i....posypały się nagrody.
Nie poprzestał tylko na tym. Swoje wiersze wy-
słał z dedykacją do Jolanty Kwaśniewskiej, któ-
ra odesłała mu list z podziękowaniem i gratula-
cjami za tak piękną poezję. ZałoŜył własną
stronę internetową (www.zbigniewmatyjasz-
czyk.pl), na której znajdują się wiersze, opinie
czytelników o jego twórczości, oraz ranking po-
pularności. Co ciekawe - Zbyszek w ogólnopol-
skim  rankingu poezji miłosnej znajduje się na
trzecim miejscu prawie na równi z Poświa-

Wiersze
z drzewa miłości

Krzysztof Petek doskonale rozumie się z młodzieŜą

Prof. Andrzej Peller - artysta plastyk...
i czynny judoka

                        dokończenie na str. 20
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znajduje się nasza harcówka. W kwietniu odbył
się duŜy bieg patrolowy, na który zaprosiliśmy
druŜynę z Góry. Stawiły się teŜ nasze zuchy. Te-
renem działania objęliśmy obszar od „starej
gminy, po Burkówkę i Lisicę. Bieg połączony był
ze zdobywaniem sprawności. Były trzy pióra,
kuchcik, wyga obozowy, higienistka, zwiadow-
ca, obserwator i inne. Najbardziej jednak podo-
bało się stanowisko przygotowane przez na-
szych sympatyków z HKTJ Brzeszcze pod wodzą
dh Andrzeja Jarka: mosty linowe, kładki, pomo-
sty, wspinaczka po linie i zjazdy. Nasi znajomi
taternicy zapewnili pełne bezpieczeństwo i ase-
kurację. Co tu ukrywać! To tam był największy
„korek” z patroli. Prawie wszyscy chcieli przejść
go dwa razy. Zakończyliśmy wszystko ogniskiem
i gawędą druhny harcmistrz Mieczysławy Czu-
dek, która zachęcała nas do pracy i udzielała
wiele cennych rad i wskazówek, a chłód rozpę-
dziliśmy pląsami i zabawą.

DruŜyna harcerska dh Tomka uczestniczyła
w biwaku organizowanym przez hufiec Oświę-
cim w Juszczynie, koło Suchej Beskidzkiej. Wzięło
w nim udział kilka druŜyn z hufca. Nasza druŜy-
na radziła sobie wspaniale. Była jedną z najlep-
szych, prawie we wszystkich konkurencjach. To
było prawdziwe Ŝycie obozowe. Spanie w na-
miotach „10” na kanadyjkach, gotowanie w
kociołkach na ognisku (przy duŜej pomocy in-
struktorów), wędrówki po górach i oczywiście
harcerskie watry, śpiewy i pląsy. Wszyscy wróci-
li cało i jak powiedział jeden z uczestników, z
niedosytem. Pod koniec maja na biwak wyjeŜdŜa

druŜyna harcerzy starszych. Zobaczymy, co oni
powiedzą. Jeszcze w maju chcemy pomóc panu
leśniczemu, Robertowi Piętoniowi w sadzeniu
drzewek.

Z rumieńcami na policzkach

Chciałabym nawiązać jeszcze do konkursu
„Arsenał Pamięci”, na który pojechali harcerze
z druŜyny dh Edka. Byłam opiekunem naszej
wspaniałej trójki, nie tylko w Łodzi, ale takŜe
przez te wszystkie miesiące, kiedy zbierali ma-
teriały do pracy o „Bęzzębnym”. To była cięŜka
„harówka”. Czasem musieli zrezygnować z nie-
dzieli czy wolnego popołudnia. Trzeba było, na
przykład, jechać do LibiąŜa,  na rozmowę do
pana Kazimierza Ptasińskiego (zajęło nam to
całe popołudnie niedzielne), czy teŜ do pani
Wandy Kurdziel. Kilkakrotnie odwiedzić  mu-
zeum Auschwitz-Birkenau -to stamtąd przecieŜ
uciekał. Trzeba było dokładnie prześledzić tra-
sę ucieczki, zapoznać się z ruchem oporu. Cza-
sem byli juŜ zmęczeni tym tematem. Zniechę-
ceni zastojem, brakiem pomysłów i informacji.
Ale przetrwali, opłaciło się. Uroczystość była
wspaniała. Trzeba było widzieć naszą trójkę jak
stoją wzruszeni i speszeni pośród 197 laureatów
i tyluŜ zaproszonych gości. Zarumienione po-
liczki, ale przede wszystkim duma. Wszystkie
oczy były w nich wpatrzone podczas gawędy
druhny Basi Wachowicz. Na takiej uroczystości
jeszcze nie byli jeszcze. Na salę zostały wpro-
wadzone sztandary, m.in. Batalionu „Zośka”,
„Jaworzniaków”, Stowarzyszenia Szarych Sze-
regów, Komendy Chorągwi Łódzkiej i inne. I tak
mocno zabrzmiał zaśpiewany hymn Polski.

Dawno nie byłam tak wzruszona. Nasza trójka
otrzymała gratulacje od Przewodniczącego ZHP
prof. hm Wojciecha Kutnera, Przewodniczące-
go Stowarzyszenia Szarych Szeregów Księdza
Prałata hm Stefana Wysokiego, senatora RP
Andrzeja Ostoi – Owsianego, wice-prezydenta
Łodzi Mirosława Orzechowskiego. Naprawdę
wiele uznania dla organizatorów konkursu i
oczywiście dla Oli, Pawła i Kamila.

Co przed nami?

ZbliŜa się najwaŜniejszy dzień w Ŝyciu har-
cerza - czas złoŜenia przyrzeczenia harcerskie-
go. Chcielibyśmy, aby był on naprawdę nieza-
pomniany. MoŜe biwak, noc pochodnie, gitara,
flet …  To jeszcze tajemnica. W lecie oczywiście
akcja letnia – obozy. Nasi harcerze zdecydowa-
li, Ŝe chcą jechać na obóz do Świętouścia, nad
morzem. Spędzą tam wspaniałe tygodnie w
bardzo dobrze zorganizowanej bazie harcer-
skiej. Szkoda tylko, Ŝe nie mamy jeszcze wła-
snego sprzętu i musimy korzystać z cudzego.
Ale nie moŜna mieć wszystkiego jednocześnie.

Z bezmyślnego zniszczenia podnosimy się
powoli, ale skutecznie. I daj nam BoŜe dobrych,
zaangaŜowanych rodziców i sympatyków (
władnych – radnych), którzy tak jak kiedyś
utworzą Koło Przyjaciół Harcerstwa i będą
wspierać, doradzać i interesować się tym, co
teŜ ich dziecko robi na zbiórkach i dostrzegać,
Ŝe staje się mądrzejsze i zaradniejsze.

Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ!

phm Dorota Kulecka

Do napisania tych kilku zdań refleksji skło-
niła mnie wypowiedź p. Wiesława Albina (OB
maj 2004 r), który proponuje wprowadzić do-
datkowy podatek od śmieci. Stwierdza on, Ŝe
to rozwiąŜe problem dzikich wysypisk śmieci
w gminie. Ja osobiście się z tym nie zgadzam,
przecieŜ kaŜdy mieszkaniec juŜ płaci za śmieci.
Dlaczego dodatkowo ma jeszcze płacić kolejny
podatek.

Mówienie, Ŝe to wcale nie jest duŜe obcią-
Ŝenie dla  mieszkańców jest nieuczciwe. Społe-
czeństwo ma juŜ dość wszelakich opłat i po-
datków, kiedy bezrobocie jest duŜe, młodzieŜ
nie ma pracy, emerytom i rencistom często bra-
kuje funduszy na lekarstwo i podstawowe arty-
kuły, a osoby samotne i wiele rodzin ledwo wią-
Ŝe koniec z końcem, a przecieŜ cały czas
wszystko  droŜeje.

Mieszkańcom trzeba pomóc jak mają płacić
mniej np. za wodę, a nie obciąŜać ich dodatko-
wo finansowo. Wracając do czystości i porząd-

ku zarówno Sołectw, terenów Samorządów
Osiedlowych i wspólnot mieszkaniowych, jak
 i terenów w całej gminie, to musimy dbać o to
sami, bo nikt za nas tego nie  zrobi. To tylko
i wyłącznie zaleŜy od nas samych, mieszkańców
całej Gminy Brzeszcze. Gdyby kaŜdy z Nas cho-
ciaŜ co drugi dzień schylił się i podniósł papie-
rek, puszkę, butelkę, czy inne śmieci (ciekawe,
kto je wyrzuca ...?), to cała Gmina Brzeszcze
lśniłaby od czystości.

Czy nam wszystkim nie było by przyjemniej
przebywać i obcować w takim czystym krajo-
brazie. Wszelkiego rodzaju nakazy, zakazy,
a zwłaszcza dodatkowe podatki niczego prze-
cieŜ nie rozwiąŜą, musimy zrobić to wszyscy
razem.

A propos, obowiązkiem właściciela jest
utrzymanie porządku i czystości na swoim te-
renie. MoŜe czytelnicy „Odgłosów Brzeszcz” wy-
powiedzą się na powyŜszy temat.

Sławomir Drobny

Podatek od śmieci? Tak czy Nie

Nasze tematy

KOMUNIKAT

Prezes Brzeszczańskiego Koła Chrześci-
jańskiego Ruchu Samorządowego informu-
je, Ŝe w lutym br. rozpoczęło działalność
Gminne Koło  Ch.R.S., którego celem między
innymi jest współpraca z bliskimi nam orga-
nizacjami społecznymi oraz organizowanie
Ŝycia społecznego w taki sposób, Ŝeby nikt
nie pozostał bez pomocy, jeŜeli problemy
przerastają jego siły. Siedzibę mamy w wy-
najętym lokalu przy ul. Dworcowej 34 (na-
przeciw dworca PKP).

Zapraszamy zainteresowanych w pierw-
szy piątek kaŜdego miesiąca do siedziby koła
między 18.00 – 19.00.

Zarząd Koła : Henryk Gawłowski,   Jan
Rataj,   Jerzy Zajda.

ciąg dalszy ze str. 15
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Galeria pod Dêbami
Inny Wymiar Spo³eczno-Kulturalny

Maj nie przyniósł wzrostu zaufania społe-
czeństwa, a juŜ w szczególności jego młodszej
części. MoŜna zapytać: do kogo lub czego?

Z całą pewnością i stanowczością do poli-
tyki, o której juŜ kiedyś wspominałem (dokład-
niej w poprzednim numerze – patrz strona 20).
Kolejne dni członkostwa w Unii Europejskiej
przynoszą zaskakujące wieści, iŜ jaskółki nie
mogą juŜ być lokatorami wiejskich domostw
i wiele innych, mniej lub bardziej zaskakujących
nowinek.

Najbardziej jednak przeraŜające są wieści
dotyczące funkcjonowania pewnego organu
państwowego, którego główną funkcją jest pil-
nowanie porządku publicznego i ochrona zwy-
kłego szarego obywatela przed niezwykłym
obywatelem, lubującym się w łamaniu przepi-
sów wszelakich kodeksów (w szczególności kar-
nego!). Policję mam na myśli. Całe szczęście, Ŝe
nie miejscową. Generalnie młody człowieku to
Ty siedź w czterech ścianach własnego, ciepłe-
go, przytulnego domeczku, gdzie masz wikt
i opierunek  – chociaŜ i tam nie jesteś do końca
bezpieczny, gdyŜ w kaŜdej chwili moŜe odle-
cieć kawałek tynku z sufitu i wylądować cen-
tralnie na Twojej głowie.

I jeszcze jeden przykład. Całe szczęście, Ŝe
gdzieś tam ze świata, zza naszego wojewódz-
twa. Dokładnie rzecz ujmując – z opolskiego.
W sumie moŜna powtórzyć maturę, to taki mały

stres. Bo generalnie, co innego tym lu-
dziom pozostało – jakby uznali im
pierwszą wersję, to znowu dalej, w
szkolnictwie wyŜszym mieli by proble-
my. Teraz wypada tylko czekać na roz-
wikłanie całej tej afery. A ja jeszcze sły-
szę w uszach pytanie jednego z uczniów: „Kto
jest odpowiedzialny za utrzymanie tajności ma-
tury?”

 Ciarki i zimne dreszcze przechodzą mnie
na myśl, iŜ w przyszłym roku, osobiście zasiądę
przy ławie maturalnej. A za parę dni okaŜe się,
Ŝe będzie trzeba przeŜyć replay tego czasu.
Z jedną tylko małą róŜnicą – wtedy powtarzać
nowy egzamin dojrzałości będzie musiała cała
Polska młodzieŜ, a nie tylko jedno wojewódz-
two.

Dlaczego w ogóle podejmuję ten temat?
Bowiem za bardzo niedługi czas wyjdę z bło-
giego czasu młodzieńczego wieku, dostanę
swój dowód osobisty i stanę się w większym
lub mniejszym stopniu obywatelem RP. Tylko
jakiej? Z jakimi ideałami społecznymi lub kultu-
ralnymi?

Czy z takimi jakie prezentują ludzie noszący
krawaty w biało-czerwone pasy, którzy sami nie
wiedzą o czym mówią i czego dokładnie chcą?
Nawet ja, niespełna osiemnastoletni człowie-
czek wiem, iŜ głoszone przez tych ludzi  hasła
są nad wyraz wyimaginowane. Kultura ma wię-

Ufam, ufasz, czy ufamy?

cej do zaoferowania. Tutaj śmiało potrafię wska-
zać osoby wyraźnie sprecyzowane, aczkolwiek
kontrowersyjne. Na przykład pan Maciej Ma-
leńczuk lub generalissimus polskiej sztuki eks-
trawagancji – Kuba Wojewódzki.

Obawiam się przyszłości i spoglądam w nią
(niebywale rzadko) przez pryzmat ciemnych
barw. Nasuwa mi się jeszcze, popularny od ład-
nych kilku lat problem – bezrobocie. Ot, tak
jakoś!

Warto, by podjąć ogólnonarodową, przy-
najmniej regionalną debatę na temat przyszło-
ści. Nie odległej, lecz przyszłej (takiej do lat 5).
Bowiem proponowane zmiany nie są jakoś za-
skakujące: kolejne wybory parlamentarne – chy-
ba to juŜ się wszystkim znudziło. A moŜe zmia-
na ustroju Rzeczpospolitej Polskiej na rządy
„Ŝelaznej ręki” – tylko czyjej? Pozostawiam to
wszystko do gruntownego przemyślenia nie
tylko młodym, lecz równieŜ tym nieco, a moŜe
nawet bardziej starszym, którzy mają większy
lub mniejszy wpływ na losy i dzieje III RP.

Szymon Waliczek, dzisiaj niestety
pesymista

Właśnie w dniach, kiedy czytasz te słowa
nieoficjalnie narodziła się myśl o stworzeniu
„Galerii pod Dębami” – inicjatywy w 99 pro-
centach młodzieŜowej, której adresatem
w 99 procentach równieŜ ma być młodzieŜ.

 Mimo, iŜ działamy oficjalnie juŜ od paź-
dziernika ubiegłego roku, mało osób w naszym
lokalnym świecie w ogóle wie, Ŝe takowy twór
w ogóle działa. Dlatego teŜ pozwalam sobie na
krótkie podsumowanie rocznej działalności.
„GpD” zawdzięcza swą nazwę dębom, które
wyjątkowo licznie zamieszkują Gminę Brzesz-
cze. Z drugiej strony panuje moda na umiesz-
czanie w nazwie roślin – choćby basen „pod
platanem”. Uroczyste otwarcie nastąpiło
29 października, kiedy to odbyło się I spotkanie
w Galerii pod Dębami. Jednak parę dni wcze-
śniej, z naszej inicjatywy zorganizowano Forum
Dyskusyjne dotyczące okultyzmu. Trzeba przy-

znać, iŜ obie imprezy cieszyły się duŜym
zainteresowaniem.

Jednocześnie staraliśmy się, niejako reakty-
wować, brzeszczańską Nieprofesjonalną Grupę
Literacką Pióromani. W tej kwestii takŜe nam
się powiodło. Począwszy od października, re-
gularnie odbywają się spotkania i równie regu-
larnie wzrasta liczba zainteresowanych. MoŜe
nie jest to imponująca liczba, lecz klimat panu-
jący na spotkaniach jest niepowtarzalny.

Po dość długiej przerwie związanej z czyn-
nikami niezaleŜnymi od człowieka, pod patro-
natem „GpD” ruszył klub Anime . Natomiast 25
maja odbyło się II spotkanie w Galerii pod Dę-
bami (relacje z obu imprez patrz str. 18). Wszyst-
kich chętnych do współpracy gorąco zapraszam
w imieniu swoim, jak całego składu. Do zoba-
czenia w GALERII!

Szymon Waliczek

Mamy 1 roczek
towską i Pawlikowską- Jasnorzewską. Czasami
wdzięczny czytelnik przesyła mu podziękowa-
nia, Ŝe udało mu się „poderwać” dziewczynę
na jego wiersz. Zbyszek się nie obraŜa, nawet
robi coś więcej, przygotował wiersze i SMS do
„pobrania” i kaŜdy moŜe je przesłać swojej sym-
patii. Jego wiersze moŜecie równieŜ przeczytać
na opakowaniach słynnych czekoladek Terravi-
ta. Uczestnicy spotkania mówili o Zbyszku i jego
poezji:

„...Czytanie poezji Zbyszka sprawia przyjem-
ność, pozwala przenieść się w inną przestrzeń...”
„...KaŜdy widzi w wierszu to co chce zoba-
czyć...ja wiem jak to jest gdy ktoś jest tylko
marzeniem...nieosiągalnym marzeniem...co się
czuje gdy ktoś przechodzi obok i nic nie widzi...”

„...Nadaje się na autorytet. Czytając jego
wiersze odkrywam jego osobę i lepiej poznaję
jego twórczość...”

Wielką umiejętnością jest odkrywanie zaka-
marków swojej duszy, a jeszcze większą prze-
kazanie tego w artystycznej formie, która wi-
dzom i słuchaczom  dostarcza nowej energii
zmuszającej czasami do zatrzymania się i zadu-
my. Takie właśnie było to majowe spotkanie i
juŜ niecierpliwie czekamy na kolejne.

Dana K.

               ciąg dalszy ze str. 18
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JuŜ po raz czwarty odbyła się Majówka
w ogrodach plebańskich parafii św. Urbana
w Brzeszczach. Tegoroczna miała podniosły
charakter, poniewaŜ uczestnicy świętowali
100 - lecie powstania parafii św. Urbana,
a ponadto 30 - lecie święceń kapłańskich pro-
boszcza i dziekana ks. Kazimierza Kulpy oraz
30 - lecie święceń kapłańskich rodaka
ks. Franciszka Semika i 15 - lecie rodaka ks.
Jerzego Szkierta.

W roku 2001 po raz pierwszy zespoły re-
gionalne naszej gminy uczestniczyły w projek-
cie „Cztery pory roku” zorganizowanym przez
Ośrodek Kultury w Brzeszczach.

Tegoroczną myślą przewodnią przeglądu był
jubileusz 100.lecia powstania parafii, stąd po-
mysł, aby 23 maja br. w ogrodach plebańskich
zagościła tradycja i teatr. Zespoły regionalne,
juŜ od godz.15.00 prezentowały w opowiada-
niach, pieśniach i obrzędach historie związane
z kościółkami, kaplicami i kapliczkami znajdu-
jącymi się na ich terenie.

Atrakcją wieczoru był spektakl obrzędowy
„My chcemy Boga”, napisany w 1936 roku przez
Mieczysława Faltusa, a odkryty niedawno
w kancelarii parafialnej. W sztuce wystąpili
mieszkańcy Brzeszcz i Przecieszyna oraz ucznio-
wie gimnazjum nr 1 im. Ks. Jana Twardowskie-
go. ReŜyserii sztuki podjęła się polonistka wspo-
mnianego gimnazjum Barbara Ledwoń.

Pierwszy akt odbywa się w chałupie brzesz-
czańskiej. W rozmowie gospodarzy Mateusza
i Filipa, dowiadujemy się o obyczajach panują-
cych we wsi w 2 poł. XIX w. Mateusz opowiada
jak to przyśnił mu się „błogosławiency śpiące
domy”, który bardzo by chciał mieć w Brzesz-
czach swój dom. Drugi akt, to rada gminy
u wójta Jana Kulki, która 15 lipca 1873 roku
podjęła decyzję o budowie kościoła przez miesz-
kańców. W trzecim akcie, który rozgrywa się w
1936 roku,  mówi się o licznych zwolnieniach
z kopalni, bezrobociu. Jasiek z mamą Micha-
liną udaje się do kościoła na obchody 60.lecia

Tradycja i teatr
w ogrodach plebańskich

istnienia kościoła. Po powrocie dowiadują się o
moŜliwości podjęcia pracy przez Jaśka przy ro-
botach fortyfikacyjnych.

Pomysłodawcy wystawienia sztuki podjęli
decyzję o napisaniu czwartego aktu, który bę-
dzie mówił o współczesnych Brzeszczach. Akt
napisała reŜyser sztuki, Barbara Ledwoń. Rolę
„śmierguśników” grali uczniowie gimnazjum.
Opowiadali m.in. o telefonach komórkowych,
wejściu do Unii Europejskiej, egzaminach gim-
nazjalnych i 5.leciu gimnazjum.

Całość zakończyło ślubowanie Jezusowi
i Maryi, które w imieniu parafian odczytał Sta-
nisław Rochowiak. Wszyscy zgromadzeni od-
śpiewali przy akompaniamencie Orkiestry Dę-
tej KWK „Brzeszcze”  tytułowe „My chcemy
Boga”. Orkiestra, która była ujęta w scenariu-
szu Faltusa, przygrywała równieŜ w antraktach.

Aktorzy spotkali się z wielkim aplauzem pu-
bliczności. Otrzymaliśmy juŜ kilkanaście telefo-
nów z prośbą o ponowne wystawienie sztuki.
Spektakl zaszczyciła swoją obecnością córka
Mieczysława Faltusa, Barbara Karyczak.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich i ks. pro-
boszcz zadbali o coś dla Ŝołądka. Była kaszan-
ka, kiełbaski, Ŝurek, ciasto droŜdŜowe. I oczy-
wiście muzyka do tańca.

Myślę, Ŝe jubileuszowa Majówka pozosta-
nie w pamięci parafian, aktorów i gości. Była
świętem tradycji i teatru, ale równieŜ refleksją
nad decyzjami przodków, przeszłością, teraź-
niejszością i przyszłością.

Teresa Jankowska

Mieczysław Faltus urodził się w Brzesz-
czach w 1911 roku. W 1932 ukończył szkołę
średnią w Bielsku. Po uzyskaniu matury zo-
staje powołany do słuŜby wojskowej do Cie-
szyna. Po powrocie z wojska studiuje na Wy-
dziale Kulturalno – Oświatowym w 3-letnim
WyŜszym Studium Społecznym przy Uniwer-
sytecie Poznańskim. Po ukończeniu studiów
rozpoczyna praktykę w Towarzystwie Szkoły
Ludowej w Poznaniu. Jak mówi: „moim hob-
by była zawsze ksiąŜka te rzeczy: literaturę,
wiedzę, szczególnie lubię i zawsze lubiłem”.
Wraca do Brzeszcz i uzyskuje posadę w świe-
tlicy przy Kopalni „Brzeszcze”. Po wybuchu

wojny zostaje aresztowany i wywieziony do
obozu koncentracyjnego, potem w Gussen.
„Wyreklamowany” przez kopalnię „Brzesz-
cze” wraca do pracy pod ziemią. Po wojnie
organizuje Ŝycie kulturalne w Brzeszczach. Za-
kłada zespół teatralny, przygotowuje wido-
wiska, organizuje spotkania, prelekcje, odczy-
ty. Zostaje kierownikiem Wydziału
Kulturalno-Oświatowego Zarządu Głównego
Związku Zawodowego Górników w Katowi-
cach. Na tym stanowisku pracował do 1959
roku. Od tego właśnie roku zostaje kierowni-
kiem Zakładowego Domu Kultury KWK
„Brzeszcze”. Funkcję tę pełnił do 1972 roku.
W czasie jego kadencji działało wiele zespo-
łów artystycznych, odbywały się występy ze-
społów, koncerty, spotkania pracowników
oddziałów kopalni i ich rodzin. Utworzył Ze-
spół Pieśni i Tańca Emerytów. O swej pracy
napisał w pamiętniku:  ...Miałem iskrę BoŜą,
ogromne przygotowanie do tej pracy, talent,
obowiązkowość, hart ducha w pokonywaniu
trudności i serce – kochające ludzi ponad
wszystko... Najbardziej znane widowiska po-
etyckie, które przygotował to: Sen o szpadzie,
Ojczyzno moja, Droga poety – Słowacki wiecz-
nie Ŝywy, Pieśń o ludzie naszym. Zmarł 3 maja
1988 roku w Brzeszczach.

Na scenie „śmierguśnicy”, obraz współczesnej
obyczajowości brzeszczańskiej

„ROCKOWE DUSZKI” działające przy
Ośrodku Kultury w Brzeszczach wyśpiewały
I miejsce w konkursie PIOSENKA na LATO zor-
ganizowanym przez Oświęcimskie Centrum
Kultury. Zespół pracuje od lutego pod kierun-
kiem instruktora Janusza Majcherka, który
pisze teksty dla zespołu i komponuje muzy-
kę. Gratulujemy!!!

Sukces „Rockowych Duszków”

Na krześle gospodarz majówki ks. Karzimierz Kulpa
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Felieton

... jak Filip z konopi

Codziennie rano, samochodem  pokonuję

drogę z osiedla do kopalni, i tą samą trasą wra-
cam do domu. Nie było by w tym nic nadzwy-
czajnego gdyby nie fakt iŜ długość asfaltu na

tym odcinku przewyŜsza długość drogi, co ob-
jawia się pofałdowaniem tego pierwszego na
wysokości stacji benzynowej. Powie ktoś, nic

nadzwyczajnego w Jawiszowicach Kółku jest
jeszcze gorzej, z Przecieszyna do Skidzinia strach
jechać, a ulicą Przeczną przejazd jest juŜ prawie

całkowicie niemoŜliwy. Ot, polskie drogi, to nie
serial, to rzeczywistość. Terapia wstrząsowa
którą serwują nam drogowcy skłoniła mnie do

prostego wyliczenia z wynikami którego chcia-
łem się podzielić.

Średnią przepustowość drogi wojewódzkiej

załoŜyłem na 5 tysięcy samochodów w ciągu
doby, 5 fałd na drodze to 25 tysięcy  uderzeń w
samochodowe podwozie, na tym poziomie za-

łoŜyłem średnią wytrzymałość kompletu amor-
tyzatorów, których wymiana z robocizną , to

około 1000 zł. Nie licząc więc zuŜycia innych
części samochodowych , te kilka fałd na asfal-

cie kosztować będzie w ciągu roku , około 350
tys. złotych. Oczywiście kwota ta, będzie rozbi-
ta na wszystkich przejeŜdŜających drogą , co

jednak nie zmienia postaci rzeczy iŜ kaŜda dziu-
ra w drodze kosztuje. Gdyby w ten sposób po-
liczyć wszystkie dziuro-psuje naszych samocho-

dów na drogach w naszej gminie, uzbierała by
się zapewne sumka przekraczająca 1 mln zło-
tych. Problem nie dotyczy tylko dróg, wszędzie

tam gdzie koszty rozkładają się na wiele pod-
miotów, lub są odłoŜone w czasie, nikt ich nie
liczy i mało kto się nimi przejmuje. Niby kaŜdy

wie, Ŝe lepiej zapobiegać niŜ leczyć, wychowy-
wać niŜ karać, konserwować niŜ walczyć z ko-
rozją, jednak gdy przychodzi do podejmowa-

nia decyzji na co wydać skromne środki
finansowe, priorytety zazwyczaj mamy bardziej
przyziemne. Często jednak nie brak kasy, a zwy-
kłe niedbalstwo i brak wyobraźni kosztuje. Pro-

Dziura w drodze

do Euro-parlamentu

blem dziur na drodze w małym stopniu osobi-
ście dotyczyć będzie wybranych przez nas euro-

parlamentarzystów. Obawiam się, Ŝe z pokła-
du samolotu do Brukseli drogowe pułapki są
niewidoczne. JeŜeli w dodatku wypniemy się na

wybory (a wszystko na to wskazuje) wybrańcy
widząc naszą obojętność, poczują się zwolnie-
ni z jakiejkolwiek odpowiedzialności. Przed kaŜ-

dymi wyborami w prasie radiu i telewizji rozle-
gają się apele o udział w wyborach, bierzmy
sprawy w swoje ręce, siła twojego głosu, wy-

bór naleŜy do ciebie itd. itp. Efekt tych apeli
jest coraz bardziej mizerny, frekwencja niska z
tendencją w dół, a klasa polityczna coraz bar-

dziej oderwana od ludzi i rzeczywistości. Obec-
ne gry i gierki w naszym sejmie przypominają
dowcip o lesie z którego, raz Niemcy wypędzali

partyzantów, raz partyzanci wypędzali Niem-
ców, i tak do czasu, aŜ przyszedł leśniczy i wy...
wszystkich z lasu. Pytanie tylko, czy potrzebny

jest nowy przewrót majowy, czy teŜ na tyle po-
trafimy wykorzystać demokratyczne procedury
i kartki wyborcze, Ŝe sami zamienimy się w le-

śniczego. Nie namawiam więc nikogo do uczest-
nictwa w wyborach, sam pójdę i to nie zmyślą
o unijnych dotacjach i pozycji kraju w świecie,

ale dlatego by przeciętnemu mieszkańcowi Eu-
ropy, Polska nie kojarzyła się  z koniem, fur-
manką i czerwoną z przepicia przaśną gębą

polskiego euro-posła.
Zdzisław Filip
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ZAK£AD TELEWIZYJNY

in¿. Piotr Pajkert
wykonuje na terenie od Brzeszcz do Czechowic naprawy

domowe wszystkich typów:

  - telewizorów

  - tunerów satelitarnych

  - monitorów komputerowych oraz przestrojeñ fonii

* dojazd 10,00 z³.

Zak³ad mieœci siê w Czechowicach-Dziedzicach przy ul.

Klasztornej 24/22

Posiadam 20-letni sta¿ pracy w serwisie RTV

tel. 215-39-14

Reklama

Prywatna Praktyka Lekarska

ADAM KUCHARSKI
lekarz pediatra

wizyty w domu pacjenta
tel. (032) 737-42-81

tel. kom. 0696-017-894
Brzeszcze, ul. Szymanowskiego 2/4/8
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Reklama

Władysława i Leszek PtakWładysława i Leszek PtakWładysława i Leszek PtakWładysława i Leszek PtakWładysława i Leszek Ptak

ul. Piaski 7 (za POM-em) 32-626 Jawiszowice
tel. (032) 2111-648, (032) 737-08-00

• płytki ceramiczne „Opoczno”, „ParadyŜ”,
„Cersanit”, „Tubędzin” oraz włoskie i
hiszpańskie

• wanny akrylowe i emaliowane
 krajowe i zagraniczne

• kabiny prysznicowe „Kabi”, „Sanplast”,
„Cersanit”

• brodziki, lustra, armatura łazienkowa

• tynki akrylowe i mineralne, płyty gipsowe,
profile, kleje do glazury,
listwy do glazury,
spoiny TRANSPORT GRATISTRANSPORT GRATISTRANSPORT GRATISTRANSPORT GRATISTRANSPORT GRATIS

USŁUGI
BUDOWLANE

• glazura � tynki � wylewki � panele

�  malowanie � gładzie gipsowe � sufity
podwieszane � montaŜ stolarki okiennej

�  docieplanie budynków � budowy od
podstaw pod klucz

W SPRZEDAśY

STIHL – VIKING
AUTORYZOWANY DEALER POLECA:
PROMOCJE KOS I KOSIAREK SPALINOWYCH
DO WYBRANYCH MODELI KOS TARCZA TRÓJ-
ZĘBNA GRATIS!
DO KOSIAREK SPALINOWYCH OLEJ PLUS
UPOMINEK GRATIS!
PROMOCYJNA SPRZEDAś NA RATY – PROMO-
CJE RAT OD 5%
Polecamy:Polecamy:Polecamy:Polecamy:Polecamy: kosiarki, rozdrabniacze ogrodowe, noŜyce

do Ŝywopłotu, glebogryzarki, kosy spalinowe, podka-

szarki, pilarki łańcuchowe, myjki wysokociśnieniowe

itp.

Prowadzimy serwis oraz sprzedaŜ części.Prowadzimy serwis oraz sprzedaŜ części.Prowadzimy serwis oraz sprzedaŜ części.Prowadzimy serwis oraz sprzedaŜ części.Prowadzimy serwis oraz sprzedaŜ części.

Nie kupujesz kota w worku. SłuŜymy fachową poradą

przy wyborze urządzenia. KaŜdą maszynę próbuje

my, sprawdzamy pracę oraz obroty silnika. Udziela-

my instruktaŜu obsługi. Taka obsługa oraz serwis

gwarantuje Państwu długą satysfakcję oraz zadowo-

lenie z dokonanego zakupu.

Oświęcim ul. Zaborska 34, tel. (033) 842-21-21
Stara Wieś ul. Starowiejskich 20,
tel. (033) 845-68-39
Czechowice-Dziedzice ul. Traugutta 4,
tel. (032) 738-56-06
VIKING WYRÓśNI TWÓJ OGRÓD!
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Reklama

•Sprzedam mieszkanie (60 m2) na os. Paderewskiego,
tel. 0608-035-765.
•Sprzedam domek fiński tel. 211 09 64.
•Kupię niedrogi dom w przyzwoitym stanie na terenie Jawiszowic
lub Brzeszcz tel. 211 09 64.
•Sprzedam tanio działkę (0 12) 284 21 45
•Kupię powypdkowe auta, tel. 032 423 89 41, kom. 0604 426 233

Ogłoszenia drobne
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Sport

W Górniku nadszedł czas rozliczeń. Po re-
misowym meczu z Orłem Piaski Wielkie tyl-
ko niepoprawny optymista liczyć moŜe, Ŝe
Górnik utrzyma statut czwartoligowca. Choć
stare przysłowie mówi, Ŝe nie powinno się
dzielić skóry na niedźwiedziu, to trzeba so-
bie jasno powiedzieć: GÓRNIK SPADŁ DO
OKRĘGÓWKI, bo tylko cud moŜe sprawić, Ŝe
zespół z Brzeszcz nadal będzie grał w czwar-
tej lidze.

Zespół Górnika od 1997 roku nieprzerwa-
nie grał w IV lidze. RóŜne były koleje losu, ale
zawsze, róŜnymi sposobami udawało się dru-
Ŝynę ratować przed spadkiem. Niestety tym ra-
zem zabrakło działaczom determinacji, zresztą
od dłuŜszego czasu widać było, Ŝe w klubie nie
dzieje się najlepiej.

-Powodem tego, Ŝe Górnik spadł do V ligi
jest zła organizacja w klubie- mówi chcący za-
chować anonimowość zawodnik. – Wszyscy wi-
dzieli, jaki zespół zmuszony był walczyć o utrzy-
manie. W zimie druŜyna została
zdekompletowana i to w zasadzie zadecydo-
wało o tym, Ŝe spadliśmy. Zawodnicy drugiej
druŜyny, czy A-klasowych zespołów nie byli
w stanie udźwignąć cięŜaru odpowiedzialności.
Ponadto graliśmy bez premii za mecze, w klu-
bie nie było odnowy biologicznej i masaŜysty,
co jest podstawą przy tak wąskiej kadrze. JeŜeli
w Górniku nic się nie zmieni to w Brzeszczach
nie będzie nawet „okręgówki’ na przyzwoitym
poziomie.

Podobnego zdania jest trener zespołu Wie-
sław Liszka. Nie chce on, co prawda zwalać winy
na działaczy klubu, uwaŜa natomiast, Ŝe przy
tak małym zaangaŜowaniu władz miasta,

w Brzeszczach trudno będzie o piłkę noŜną na
dobrym poziomie.

-Wszystko wskazuje na to, Ŝe Górnik spadł
do „okręgówki” – mówi Liszka. – W zasadzie
przed drugą rundą wszyscy właśnie w nas upa-
trywali spadkowicza. Podjęliśmy walkę, ale oka-
zało się, Ŝe dla kilku zawodników to za wysokie
progi. W zimie zarząd pozbył się Borowczyka,
zrezygnowali Jasek i Jończyk, a działacze niko-
go wartościowego w zamian nie pozyskali.
Zwrócić trzeba uwagę na fakt, Ŝe podczas me-
czu z MKS Trzebinia na trybunach zasiadło kil-
ku rajców miasta Trzebini, którzy przyjechali by
dopingować swój zespół. W Brzeszczach tego
nie ma.

Podobnego zdania, co szkoleniowiec jest
prezes klubu Krzysztof Hyła, który nosi się z za-
miarem ustąpienia z zajmowanego stanowiska.

- Aby grać w IV lidze trzeba mieć pieniądze,
my ich nie mieliśmy – twierdzi Hyła. – Miasto
pomagało na tyle ile mogło, ale była to kropla
w morzu potrzeb. Nie mam sobie nic do zarzu-
cenia starałem się zrobić wszystko, aby Górnik
utrzymał się w tym towarzystwie. Co prawda
sezon się jeszcze nie skończył, ale jestem realistą.
W niedługim czasie zorganizujemy wybory, bo
mam zamiar zrezygnować ze stanowiska pre-
zesa. Dodam tylko, Ŝe współczuje mojemu na-
stępcy. W dzisiejszych czasach bardzo trudno
jest prowadzić klub piłkarski. Co do zarzutów
kierowanych pod adresem zarządu powiem tyl-
ko, Ŝe łatwo jest krytykować. Piłkarze niech sami
uderzą się w pierś, a nie narzekają. Nie wiem
czy dobrze wykonywali prace, którą mieli zle-
coną. Nie długo, teŜ będę stał z boku i patrzył
jak działają inni, teŜ będę krytykował.

Jak widać w klubie nadszedł czas tzw.
„zrzutki”. Nikt nie chce wziąć odpowiedzialno-
ści za „spuszczenie” Górnika, kaŜdy zwala winę
na kogoś innego. Piłkarze winią zarząd, prezes
obwinia radnych. Trener robił, co mógł, ale za
słabych miał zawodników, a miasto nie pomo-
gło, aby miał lepszych. Winę zwalić moŜna jesz-
cze na kibiców, którzy za słabo dopingowali
swój ukochany Górnik, lub na przeciwników,
którzy byli za mocni.

Tak naprawdę to porządny rachunek sumie-
nia muszą zrobić wszyscy, którzy byli odpowie-
dzialni za wynik sportowy w klubie: działacze,
trenerzy, zawodnicy.

Niedługo rozliczać zaczną kibice i aby nie
okazało się, Ŝe tak naprawdę nieudolność
wszystkich po trochu sprawiła, Ŝe ukochany
Górnik spadł do piątej ligi.

ZBYSZEK KOZAK

Spadamy- w Górniku
czas rozliczeń Na cztery kolejki przed zakończeniem roz-

grywek LKS Jawiszowice ma nadal szansę na
awans do „okręgówki”. Podopieczni Krzysz-
tofa Kotyli szansę tę zachowali po meczu
z liderem rozgrywek, zespołem z Przeciszo-
wa, pokonując go na własnym boisku 4:3.

- Przed tym meczem przeprowadziłem
z zawodnikami męską rozmowę- wyjaśnia tre-
ner zespołu. - Powiedziałem moim podopiecz-
nym, Ŝe jest to mecz ostatniej szansy w rywali-
zacji o awans. Najwyraźniej dotarło to do nich,
bo mecz wygraliśmy i nadal liczymy się w koń-
cowej rywalizacji.

Zespół z Jawiszo-
wic, choć stale boryka
się z kłopotami kadro-
wymi zapowiada wal-
kę do końca nie oglą-
dając się na innych.

-Do zakończenia
rundy pozostały do ro-
zegrania cztery mecze-
mówi Kotyla. – Będzie-
my grać „swoje” nie
patrząc na układy.
Chcemy jak najlepiej za-

prezentować się kibicom. W poprzednim sezo-
nie zajęliśmy drugie miejsce, więc w tym wypa-
dałoby poprawić ten wynik. Nie ciąŜy na nas
Ŝadna presja wiec kaŜdy wynik jest moŜliwy.
Mam nową młoda druŜynę, skład nie liczny,
więc jeśli nawet nie awansujemy to tragedii nie
będzie.

Podobnie jak trener myśli prezes klubu Sta-
nisław Jarosz, który uwaŜa, Ŝe w Jwiszowicach
dopiero buduje się druŜyna.

-Zawsze jest tak, Ŝe gra się o najwyŜsze cele-
mówi Jarosz. – Celem druŜyny jest awans, choć
nic na siłę. Nie jest tak, Ŝe my musimy, my naj-
wyŜej moŜemy. Zespół jest młody, zgrywa się,
gra coraz lepiej i to jest waŜne. Ponadto trener
Kotyla potrafi budować kolektyw i to będzie
procentować w przyszłości moŜe tej najbliŜszej.

Awans do „okręgówki” to na pewno więk-
sze wydatki. Jak zapewnia prezes klubu znaj-
dzie środki, aby druŜyna z Jawiszowic godnie
się w niej prezentowała

- Zawodnicy są od tego, by grać, trener Ŝeby
ich szkolić. Zarząd klubu jest od tego, by pozy-
skiwać środki na utrzymanie klubu - wyjaśnia
Jarosz. - Na pewno będzie trudniej znaleźć pie-
niądze na utrzymanie druŜyny w V lidze. Za-
rząd klubu LKS Jawiszowice zrobi jednak wszyst-
ko, aby takie środki w budŜecie zabezpieczyć.
Na razie mamy czas by o tym myśleć, przecieŜ
sezon się jeszcze nie skończył.

ZBYSZEK KOZAK

W Jawiszowicach
walczą o awans

Tomasz Borowczyk - czołowy zawodnik Górnika
w poprzednim sezonie. To m.in jego nie udało się
zatrzymać w Brzeszczach Zarządowi

Trener Krzysztof Kotyla
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Od dłuŜszego czasu juniorzy Górnika
Brzeszcze występujący w lidze okręgowej
juniorów zajmowali pierwsze miejsce. Pozy-
cji tej nie dali sobie odebrać i na trzy kolejki
przed zakończeniem sezonu zapewnili sobie
tytuł mistrzowski.

Zajęcie pierwszego miejsca daje zawodni-
kom Górnika historyczną szansą awansu do pre-
stiŜowych rozgrywek w tej klasie wiekowej, czyli
Międzywojewódzkiej Ligi Juniorów.

-Zdobycie tytułu mistrzowskiego to dopie-
ro pierwszy krok do awansu- mówi trener Piotr
Skupiń. – Czekać nas będą jeszcze dwa mecze
z mistrzem grupy wadowickiej. Prawdopodob-

nie będzie to Skawa Wadowice. Głęboko wie-
Ŝę, Ŝe wygramy tę rywalizację.

 Szkoleniowiec młodych „górników” liczy,
Ŝe pierwszy baraŜowy mecz jego podopieczni
rozegrają na własnym boisku.

- Pod koniec czerwca, a dokładniej 26 roze-
gramy pierwszy mecz – wyjaśnia Skupiń. – Mam
nadzieję, Ŝe w drodze losowania okaŜe się, Ŝe
zaczniemy u siebie. Pierwszy mecz moŜe zade-
cydować o awansie i wolałbym go grać na wła-
snym stadionie.

Najprawdopodobniej druŜynę na te dwa
mecze wesprą zawodnicy „jedynki”: Krzysztof
Chrapek, Jarosław Cecuga, Dariusz Adamczyk
i Paweł Sporysz.

Juniorzy Górnika mistrzem!!!
- To prawda będziemy chcieli się wzmocnić

zawodnikami z pierwszej druŜyny- wyjaśnia Sku-
piń. – Nasi rywale na pewno teŜ sięgną po ogra-
nych zawodników z pierwszego zespołu.

Zarówno Piotr Skupiń jak i Leszek Kozieł, kie-
rownik druŜyny chcą podziękować Ryszardowi
Włodarczykowi i Jackowi Pędrysowi za wkład,
jaki włoŜyli w czasie prowadzenia tej druŜyny.

- Nie chcemy tylko sobie przypisywać tego
awansu- mówi Skupiń.- Włodarczyk i Pędrys,
choć krótko prowadzili tę druŜynę na pewno
mieli jakiś wpływ na to, co potem stało się
z tym zespołem. Dziękujemy wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób nam pomagali.

ZBYSZEK KOZAK

1 maja na rzece Sole w Bielanach odbyły
się mistrzostwa koła Brzeszcze w Wędkarstwie
Muchowym. Mistrzem koła został Stanisław
Bielenin. Drugie miejsce zajął Damian Formas,
a trzecie Jerzy Chromik

W kategorii juniorów mistrzem został Ty-
moteusz Niedziela. Drugie miejsce wywalczył
Norbert Noworyta, a trzecie Mateusz Grzywacz.

Z kolei 15 maja na stawie w Wilczkowicach
rywalizowano o tytuł mistrza w wędkarstwie
spinningowym. Wśród seniorów zwycięŜył Ta-
deusz Pudełko. Drugie miejsce zajął Krzysztof
Gawlik, a trzecie Mariusz Błędziński. Najlepszym
juniorem został Marcin Węglarz. Tytuł wicemi-
strza przypadł Tomaszowi Węglarzowi. Trzecie
miejsce zajął Przemysław Gawlik.

Sezon
wędkarzy

Gmina dofinansowuje wszystkie stowarzy-
szenia sportowe działające na terenie Gminy.
KS „Górnik” Brzeszcze jest traktowany na rów-
ni z innymi stowarzyszeniami kultury fizycznej
z terenu gminy. Ustalono, Ŝe wielkość dotacji
będzie zaleŜała od efektów społecznych dzia-
łalności klubów, ich osiągnięć i zaangaŜowa-
nia,  a nie od szyldu nawet najbardziej zasłu-
Ŝonego. Warto teŜ podkreślić, Ŝe „Górnik”
nieodpłatnie korzysta z obiektu gminnego.
Oczywiście najłatwiej jest szukać winnych wszę-
dzie tylko nie we własnym gronie. Myślę, Ŝe
radni sami zechcą się ustosunkować do wypo-
wiedzi działaczy „Górnika”, uwaŜam jednak, Ŝe
nie od ich obecności na trybunach zaleŜy wy-
nik meczu. Są w naszej gminie kluby sporto-
we, które udowodniły , Ŝe potrafią osiągnąć
sukcesy, mimo, iŜ gmina przeznacza dla nich
niŜsze dotacje niŜ dla „Górnika”. Warto teŜ pod-
kreślić, Ŝe „Górnik” Brzeszcze to nie tylko piłka
noŜna, ale i lekkoatletyka. Trzeba przy okazji
zapytać działaczy klubu co dzieje się z tą sekcją
i jaką troską ją otoczyli. Natomiast jeŜeli cho-
dzi o sekcje piłki noŜnej „Górnika to warto przyj-
rzeć się sukcesowi juniorów. PrzecieŜ oni rów-
nieŜ korzystają z dotacji gminy i jakoś chce im
się za te pieniądze nieźle pracować. MoŜe więc
Panowie trenerzy i działacze zbyt łatwo zna-
leźli kozła ofiarnego i sami się rozgrzeszyli.

Beata Szydło

Górnik w tarapatach,
kto jest winny?

Dotacje dla klubów sportowych w ciągu
ostatnich trzech lat:
KS Górnik Brzeszcze
2002 r. – 46 000 zł.
2003 r. – 40 649 zł.
2004 r. – pierwsza transza 18 781 zł.
W zeszłym roku dofinansowano:
• zakup krzesełek na wyposaŜenie stadionu
•pomoc w utrzymaniu murawy i obiektu
•zakup strojów
W tym roku zakupiono komplet strojów dla
druŜyny seniorów
LKS Jawiszowice
2002 r. – 28 000 zł.
2003 r. – 26 654 zł.
2004 r. – pierwsza transza 12 735 zł.
LKS Przecieszyn
2002 r. – 16 000 zł.
2003 r. -  14 327 zł.
2004 r. –  pierwsza transza 5 832 zł.
LKS Skidziń
2002 r. – 14 000 zł.
2003 r. – 14 326 zł.
2004 r. – pierwsza transza 10 221 zł.

Najlepsi w wędkarstwie spinningowym

JaBi
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Brzeszczańska hala sportowa po raz
czwarty gościła karateków na Mistrzostwach
Polski Południowej. Do Brzeszcz przyjecha-
ło ponad 50 zawodników i zawodniczek, któ-
rzy reprezentowali między innymi Warsza-
wę, Kraków, Bydgoszcz, Kielce, Lublin,
Radom.

Rywalizacja odbywała się w siedmiu kate-
goriach wagowych. Klub karate z Brzeszcz swo-
ich zawodników wystawił w trzech z nich.
W wadze do 65 kg startował Dariusz Bartula.
Zawodnik ten po raz pierwszy walczył w za-
wodach i spisał się znakomicie zajmując trze-
cie miejsce. Bartula, choć przegrał walkę o finał
otrzymał solidną porcję braw, a w zasadzie była
to owacja.

-Cieszę się ogromnie- mówi zawodnik. – Był
to mój pierwszy występ i trochę się obawia-
łem. Myślę, Ŝe w walce o finał mogłem dać z
siebie więcej. Zabrakło mi doświadczenia mia-
łem jeszcze siły i chciałem wykonać technikę
noŜną, ale się nie udało. Występ swój oceniam
ogólnie dobrze.

Po raz pierwszy w zawodach brał udział
drugi z brzeszczan Kamil Zoń, który startował
w kategorii do 80 kg. Nie udało mu się co praw-
da wygrać swojej walki, ale jak na pierwszy raz
zaprezentował się nieźle.

Najwięcej powodów do zadowolenia miał
trzeci reprezentant brzeszczańskiego klubu
Grzegorz Suter. Zawodnik ten w kategorii do
75 kg był bezkonkurencyjny. Na uwagę zasłu-

guje fakt, Ŝe wygrywa on te zawody po raz trze-
ci z rzędu.

- Od trzech lat wygrywam tutaj i mam na-
dzieję, Ŝe w niedługim czasie wystartuję na po-
waŜniejszych zawodach- mówi Suter. – Do dzi-
siejszych zawodów specjalnie się nie
przygotowywałem, bo trening kolidował mi
z pracą. Obawiałem się  czy wytrzymam trudy
turnieju. Zresztą w walce finałowej widać było,
Ŝe w końcówce zaczynało mi brakować sił. Na
szczęście wszystko skończyło się dobrze.

Grzegorz Suter został wybrany równieŜ naj-
lepszym zawodnikiem gospodarzy. Wpływ na
takie wyróŜnienie miała zapewne akcja z walki
półfinałowej, którą wygrał przez ippon (walka
skończona przed czasem wyj. red). Zadał on

Mistrzostwa Polski Południowej
Oyama Karate

w niej kopnięcie mawashi-geri (okręŜne kop-
nięcie w głowę wyj. red.), po którym przeciw-
nik padł na matę i długo nie mógł dojść do
siebie.

JeŜeli chodzi o poziom sportowy i organi-
zacyjny, mistrzostwa w Brzeszczach w oficjal-
nym wystąpieniu wysoko ocenił Shihan Jan Dy-
duch prezes Polskiej Federacji Karate.
Podziękował władzom miasta, organizatorom
i sponsorom za wkład w organizacje tej impre-
zy. Dodał równieŜ, Ŝe zawsze bardzo chętnie
przyjeŜdŜa do Brzeszcz i zapewnił, Ŝe turniej w
Brzeszczach na stałe wpisany został do kalen-
darza imprez organizowanych przez Stowarzy-
szenie Oyama Karate w Polsce. Wręczył rów-
nieŜ, sensei-owi Mariuszowi Pawlusowi
wyróŜnienie dla najlepszego sportowca Oyama
Karate w roku 2003.

Na zakończenie mistrzostw przewodniczą-
cy komitetu organizacyjnego sensei Mariusz
Pawlus i prezes Brzeszczańskiego Klubu Oyama
Karate sensei Rafał Czopek podarowali przed-
stawicielom władz miasta, sponsorów oraz
Ośrodka Kultury- współorganizatorowi impre-
zy, okolicznościowe podziękowania, a wśród
widzów rozlosowali cenne nagrody.

Sponsorami, którzy ufundowali nagrody dla
zawodników oraz publiczności byli:

MARKET „JUMBO” , FIRMA „DARYMEX”, ZZ
GÓRNIKÓW w Polsce, NSZZ SOLIDARNOŚĆ, ZZ
PRACOWNIKÓW DOŁOWYCH, ZZ SIERPIEŃ 80

Zbyszek Kozak

Zarząd Klubu LKS Przecieszyn zaprasza na
oficjalne otwarcie nowego boiska przy Domu
Ludowym w Przecieszynie. Uroczystości roz-
poczną się 26 czerwca o godz. 13.00. Po części
oficjalnej organizatorzy przewidzieli turniej
trampkarzy i festyn muzyczny. W dniu następ-
nym na nowym boisku o godz. 16.00 zagrają
druŜyny oldboyów oraz druŜyny LKS Przecie-
szyn i LKS Skidziń w meczu kończącym obecny
sezon piłkarski.

Zarząd klubu serdecznie zaprasza sympa-
tyków piłki i nie tylko.                                Z.K

NADWIŚLAŃSKA SPÓŁKA MIESZKANIOWA Sp. z o.o. 32-620 Brzeszcze, ul. Mickiewicza 2
ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na wynajem n/wym. lokalu mieszkalnego.
Adres mieszkania: Brzeszcze, ul Górnicza 8/3, wyposaŜenie mieszkania: lp, k, wod-kan,
e.el., Pow. uŜytk. 35,30 m2, cena wywoławcza: 1 m2 - 2,70 zł, wadium 1.144,00 zł.
Zapraszamy osoby fizyczne i prawne do składania ofert pisemnych w zamkniętych koper-
tach pod adresem: Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. , ul. Mickiewicza 2
32-620 Brzeszcze, z dopiskiem na kopercie: dotyczy lokalu połoŜonego w ...............................
przy ul. .............................
Oferty naleŜy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty. Ofertę przesłaną pocztą uwa-
Ŝa się za złoŜoną z chwilą doręczenia adresatowi. Termin składania ofert upływa z dniem
23.06.2004r. do godz. 9.00 . Otwarcie ofert odbędzie się komisyjnie w dniu 23.06.2004r.
o godz. 13.00 w siedzibie Nadwiślańskiej Spółki Mieszkaniowej.
Informacji udziela się pod numerem telefonu (032) 2110661 wew. 18, 20,21.

                         Ogłoszenie
 Nowe boisko
 w Przecieszynie

Sport
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Sport w Gimnazjum nr 2 w Brzesz-
czach posiada wielorakie oblicze i róŜnie jest
postrzegany przez uczniów. Dla jednych jest
zabawą, której celem jest zaspokojenie po-
trzeb biologicznych, fizycznych, psychicz-
nych i społecznych. Dla innych jest formą
demonstracji sprawności fizycznej, współza-
wodnictwa w środowisku szkolnym i lokal-
nym. Sport to takŜe wychowanie w duchu
lepszego wzajemnego zrozumienia i przy-
jaźni, wnoszący w ten sposób wkład w bu-
dowę coraz lepszego wizerunku szkoły.

Rok 2004 jest ogłoszony „ROKIEM
SPORTU”. Społeczność Gimnazjum nr 2
w Brzeszczach pragnie pochwalić się tylko nie-
którymi z waŜniejszych osiągnięć sportowych.

Po raz pierwszy uczestniczyliśmy w za-
wodach cyklu SAMSUNG CUP (rocz. 89-90). W
finale wojewódzkim, który odbył się 15.05.2004
na stadionie krakowskiej AWF druŜyna chłop-
ców w składzie: Mateusz Galos, Jakub Galos,
Adam Łuszczek, Paweł Dadak, Rafał Zamora

oraz Paweł Mikołajczyk zajęła wśród 24 ekip
wysokie III miejsce. Z mniejszym powodzeniem
wystartowały dziewczęta (Agnieszka śak, Anna
Wójcik, Jadwiga Bucka, Justyna Hnatyszyn, Ka-
rolina Smółka, Justyna Garlacz), które uplaso-
wały się na IX pozycji na 28 ekip. NaleŜy pod-
kreślić, Ŝe Justyna Garlacz w skoku  w dal była
trzecia, a Paweł Mikołajczyk był najlepszy
w pchnięciu kulą i uzyskał awans do finału ogól-
nopolskiego, który odbędzie się 13 czerwca
w Warszawie.

To nie jedyny tak wielki wynik uczniów
Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach. Zajmując I bądź
II miejsca w zawodach powiatowych i rejono-
wych w lekkiej atletyce druŜyny męska i Ŝeńska
dotarły do finału Małopolskiej Gimnazjady Mło-
dzieŜy w Szkolnej Lidze LA.

 DruŜyna dziewcząt w składzie: Moni-
ka Sadowska, Beata Jęczmyk, Karolina Smół-
ka, Justyna Garlacz, Agnieszka śak, Magdale-
na Werkowska, Justyna Hnatyszyn, Anna
Wójcik, Ewelina Tomaszek, Jadwiga Bucka, Bar-

Rok sportu w Gimnazjum Nr 2
w Brzeszczach

Niestety w tym sezonie kibice sportów
motorowych nie zobaczą Zbigniewa Gabry-
sia na trasach rajdów Samochodowych Mi-
strzostw Polski. Powodem absencji naszego
kierowcy są kłopoty ze znalezieniem spon-
sorów.

-JeŜeli niewiadomo o co chodzi, to chodzi
o pieniądze- wyjaśnia Gabryś. – W zasadzie do
samego końca negocjowałem ze sponsorami,
ale się nie udało. Mam cichą nadzieję, Ŝe w tym
sezonie moŜe uda mi się wystartować w jed-
nym z rajdów Mistrzostw Polski, prawdopodob-

Gabryś nie jedzie

bara Rezik, Ilona Pucka, Anna Ciszczoń uzyska-
ła 1025 pkt, co pozwoliło na zajęcie VII miej-
sca (na zawodach powiatowych 968 pkt – I m,
rejonowych 991 pkt – II m). Chłopcy: Damian
Grygierczyk, Dawid Sojka, Mateusz Galos, Grze-
gorz Waliczek, Mateusz Hankus, Andrzej Mize-
ra, Marcin Waliczek, Adam Łuszczek, Paweł
Przewoźnik, Bartłomiej Bielenin, Rafał Zamora,
Mateusz Grzywa, Dominik Bączek, Paweł Mi-
kołajczyk, Paweł Dadak zdobyli 1141 pkt i wy-
sokie IV miejsce (zawody powiatowe 1030 pkt
– II m, rejonowe 1078 pkt – I m).

Dwie druŜyny z naszego gimnazjum
uczestniczyły w rozgrywkach Oświęcimskiej Ligi
Międzygimnazjalnej  w Piłce Siatkowej 2003/
2004 zajmując IV i VIII miejsce.

Przed uczniami cykl zawodów indywi-
dualnych w LA. Po osiągniętych wynikach
w zawodach druŜynowych patrzymy z nadzieją
w przyszłość.

Nauczycielami opiekującymi się i wspie-
rającymi uczniów są p. Marcin Sikorski, p. An-
drzej Jakimko, p. Daniel Pochopień, p. Włodzi-
mierz Włodarczyk. Natomiast formy rekreacyjne
propaguje p. Hanna Włodarczyk.

Zespołowe działania uczniów, nauczy-
cieli i rodziców w zakresie sportu szkolnego
i zadań edukacji olimpijskiej czynią Gimnazjum
nr 2 w Brzeszczach, nie tylko szkołę „otwartą”
i uspołecznioną, w której wszystkie jej ogniwa
czują się podmiotem w procesie edukacji, ale
takŜe wyzwalają poczucie swojej przynaleŜno-
ści do „małej ojczyzny”, jaką jest Gmina Brzesz-
cze.

Marcin Sikorski

nie będę brał udział w rajdach regionalnych.
Kibice dopingujący Zbigniewa Gabrysia

będą zmuszeni poczekać na swojego pupila do
przyszłego sezonu. Rajdowiec zapowiada, Ŝe
nie odpuszcza i w następnym sezonie będzie
się ścigał.

- Czynię starania, aby w przyszłym sezonie
uczestniczyć w rajdach- mówi kierowca. - Pro-
wadzę rozmowy z kilkoma firmami na temat
sponsoringu. Mam nadzieję, Ŝe będą one owoc-
ne i w niedługim czasie spotkam się ze swoimi
kibicami.

Rajdy samochodowe to jeden z droŜszych
sportów. Przypomnijmy, Ŝe start w jednym tyl-
ko rajdzie kosztuje kilka tysięcy złotych. W jed-
nej edycji Mistrzostw Polski rajdów  jest kilka.

Zbyszek Kozak

Medaliści zawodów Samsung Cup: Justyna Garlacz
i Paweł Mikołajczyk oraz nauczyciel Marcin
Sikorski

DruŜyna dziewcząt i chłopców z Gimnazjum nr 3

Sport

Czy samochód z napisem „Gabi” zobaczymy
w tym roku na trasach rajdów SMP?
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