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Profesor Kazimierz Bielenin jest
pierwszym Honorowym Obywa-
telem Gminy Brzeszcze. Tytuł ten
został mu przyznany 8 listopada
podczas uroczystej sesji Rady
Miejskiej w Brzeszczach.

Wniosek o przyznanie profesorowi Kazi-
mierzowi Bieleninowi tytułu Honorowego
Obywatela Gminy Brzeszcze złożyło Stowarzy-
szenie na rzecz Gminy Brzeszcze „Brzost”. 24
października kapituła Honorowego Obywa-
tela Gminy Brzeszcze zaopiniowała wniosek
jednogłośnie pozytywnie.

Prof. Kazimierz Bielenin jest brzeszczani-
nem z urodzenia, miłośnikiem swojego miej-
sca urodzenia i wychowania. Jest zaangażo-
wany w odkrywanie i poznawanie dziedzictwa
kulturowego gminy Brzeszcze. Z jego inspira-
cji w książce pt. „Kopce w krajobrazie kultu-
rowym Małopolski” została umieszczona hi-
storia kopca - mogiły na „Piaskach” w
Brzeszczach. Swoją aktywność, umiejętności i
wiedzę poświęcił w trwające dwa lata poszu-

kiwania dzwonów z legen-
darnego, średniowieczne-
go kościółka św. Otylii, za-
kończone odnalezieniem
jednego z nich w kościele
św. Brygidy w Wiesbaden-
Bierstadt. Jest darczyńcą
kilkudziesięciu książek i
wydawnictw albumowych
dla biblioteki Stowarzysze-
nia „Brzost”.

Prof. Bielenin zasłynął
badaniami nad starożyt-
nym hutnictwem żelaza w
Górach Świętokrzyskich. W
ciągu 40 lat pracy odkrył i
zbadał 135 stanowisk ar-
cheologicznych na kilku-
setkilometrowym obszarze
Kielecczyzny. Prawdziwą
sensacją archeologiczną

było odtworzenie sposobu budowy pieców hutni-
czych, nazywanych dymarkami. Jest współtwórcą
Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskie-
go im. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi oraz
pomysłodawcą dorocznej imprezy popularnonau-
kowej „Dymarki Świętokrzyskie”. Autor książek, kil-
kudziesięciu artykułów i publikacji naukowych,
współorganizator międzynarodowych wystaw i
sympozjów naukowych. Honorowy Obywatel No-
wej Słupi. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandor-
skim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi
w pracy naukowej w dziedzinie archeologii. Uho-
norowany przez Międzynarodowe Centrum Biogra-
ficzne w Cambridge tytułem Międzynarodowego
Człowieka Roku Nauki 1997/98.

– Profesor Kazimierz Bielenin to pozytywny przy-
kład człowieka, który swoją sławę zawdzięcza wy-
tężonej i systematycznej pracy – zakończyła pre-
zentację sylwetki prof. Bielenina prezes Sto-
warzyszenia „Brzost” Barbara Wąsik.

Sam laureat niestety nie mógł uczestniczyć w uro-
czystości nadania tytułu Honorowego Obywatela
Gminy Brzeszcze. Przewodniczący Rady Miejskiej Ka-
zimierz Senkowski odczytał list od prof. Bielenina.

Honory dla profesora Bielenina

Prof. Kazimierz Bielenin podczas wykładu w salkach parafii św. Urbana,Prof. Kazimierz Bielenin podczas wykładu w salkach parafii św. Urbana,Prof. Kazimierz Bielenin podczas wykładu w salkach parafii św. Urbana,Prof. Kazimierz Bielenin podczas wykładu w salkach parafii św. Urbana,Prof. Kazimierz Bielenin podczas wykładu w salkach parafii św. Urbana,
kiedy ogłosił, że odnalazł dzwon ze średniowiecznego brzeszczańskiegokiedy ogłosił, że odnalazł dzwon ze średniowiecznego brzeszczańskiegokiedy ogłosił, że odnalazł dzwon ze średniowiecznego brzeszczańskiegokiedy ogłosił, że odnalazł dzwon ze średniowiecznego brzeszczańskiegokiedy ogłosił, że odnalazł dzwon ze średniowiecznego brzeszczańskiego
kościółka św. Otylii.kościółka św. Otylii.kościółka św. Otylii.kościółka św. Otylii.kościółka św. Otylii.

Zakończyły się prace konserwator-
skie i restauratorskie obiektu łaźni
i latarni dawnego podobozu
Jawischowitz w parku miejskim
przy ul. Dworcowej.   Str. 3.

Odnowili zabytki
w parku

W gminie zastanawiają się nad
najlepszym sposobem zarządzania
składowiskiem odpadów komu-
nalnych. Burmistrz forsuje
przekazanie składowiska aportem
na rzecz Agencji Komunalnej
i przekonuje do tego pomysłu
radnych. Ostateczna decyzja
jeszcze nie zapadła.   Str. 14.

Składowisko do aportu

Ks. prof. Józef Tischner odwiedził
Brzeszcze równo 10 lat temu.
Okrągła rocznica była okazją do
przypomnienia tamtego spotkania
z mieszkańcami Brzeszcz oraz
samej osoby i myśli ks. prof.
Tischnera.   Str. 15.

Ksiądz, profesor,
dobry człowiek

Jeśli ktoś uważa, że piłka nożna to
dyscyplina sportu zarezerwowana
wyłącznie dla mężczyzn, a kobiety
grają w coś co futbol tylko
przypomina, powinien zobaczyć
w akcji 13-letnią jawiszowiankę
Magdę Knysak.   Str. 27.

Dziewczyna
co za piłką się ugania
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Niezwykle interesujące i reflek-
syjne okazało się listopadowe spo-
tkanie w ramach Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Interesujące,
gdyż Łukasz Putyra z Instytutu
Myśli Józefa Tischnera w Krako-
wie przystępnie i profesjonalnie
przybliżył podstawy filozofii dra-
matu księdza Tischnera. Nie jestem
wielkim miłośnikiem personali-
zmu, filozofii dialogu czy w końcu
jej tischnerowskiej wariacji. Posia-
dam jednak duży szacunek do tych
myśli i jej twórców, między inny-
mi dlatego, że korzenie ich sięgają
bliskim mojemu sercu koncepcjom
filozofów egzystencjalnych, szcze-
gólnie Martina Heideggera. Jed-
nak nie tylko wykład przesądził o
atrakcyjności spotkania. Do reflek-
sji skłoniło mnie pozornie lekkie i
humorystyczne wystąpienie bra-
ta księdza-filozofa, Kazimierza Ti-
schnera. Opowiadał m.in. o ostat-
nich tygodniach życia swego
brata. I w tym kontekście padło
wiele bardzo ważnych zdań, szcze-
gólnie o pseudopatriotach pol-
skich, którzy księdza profesora
uważali za wielkiego wroga pol-
skiego Kościoła katolickiego. Był
okres w życiu ks. Tischnera, w któ-
rym ludzie Kościoła mieli mu za
złe jego surowe sądy o polskiej
religijności i zarzucali sprzyjanie
tym, którzy byli brani za wrogów
Kościoła. Środowiska radykalne
otwarcie wyrażały swój stosunek
do nietypowego duszpasterza. W
naszej gminie również mieliśmy
okazję spotkać się z takimi opinia-
mi. Po publikacji w styczniowych
Odgłosach Brzeszcz z 1997 r. wy-
wiadu z ks. Tischnerem, przepro-
wadzonego przez Jarosława Ryba-
ka, ówczesny radny Jan Bartula

pokój. A jak inaczej zmusić do my-
ślenia, jeśli nie poprzez zasianie
niepokoju?

Ksiądz profesor Józef Tischner
był wielkim autorytetem, otwar-
tym na dialog z każdym środowi-
skiem. Wymowne i piękne jest
spotkanie się na scenie dramatu
dwóch wielkich ludzi Tischnera i
Michnika. Duchowny - filozof oraz
laicki publicysta, działacz politycz-
ny o orientacji raczej lewicowej
rozmawiają o sprawach funda-
mentalnych z klasą i ze zrozumie-
niem drugiej strony. To rzadkość
przy takich okazjach. Jednak nie
niemożliwość. I daje do myślenia.

Na pamiątkę wizyty ks. Tisch-
nera w Brzeszczach w 1997 roku
na frontowej ścianie budynku
Ośrodka Kultury zawisła tablica
pamiątkowa. Cytat, który tam się
pojawił powinien być wskazówką
dla każdego z nas - wierzącego,
czy ateisty, katolika czy muzułma-
nina. Ważny dla każdego człowie-
ka - „Jesteś wolny, a więc odpo-
wiedzialny za to, co robisz”.

Piotr Kruszyński

omawiając na sesji Rady Miejskiej
tenże wywiad wypowiedział na-
stępujące słowa: „Taki artykuł to
hańba dla Brzeszcz!” Pytał rów-
nież czy rozmowę z największym
wrogiem Kościoła katolickiego
przeprowadzono za pieniądze
podatników. Na stwierdzenie, że
ksiądz chętnie odwiedziłby gmi-
nę Brzeszcze zareagował w spo-
sób mało charakterystyczny dla
postawy chrześcijańskiej - „Niech
nie przyjeżdża. Nie jest mile wi-
dziany w Brzeszczach”.

I tu pojawia się refleksja. Dla-
czego ludzie ponoć głęboko wie-
rzący, wychowani w filozofii chrze-
ścijańskiej przesiąkniętej miłością,
przebaczeniem i tolerancją potrafią
tak żarliwie nienawidzić? Skąd bie-
rze się w niektórych katolikach po-
czucie wyższości nad innymi i brak
tolerancji dla odrobinę innego my-
ślenia? Skąd w wiadomych środo-
wiskach taka nienawiść do Żydów?
Przecież te postawy nijak się mają
do nauk Jezusa czy do filozofii chrze-
ścijańskiej. Raz po raz nadgorliwi
patrioci powołują się na autorytet
papieża Polaka, nie mając pojęcia
co tak naprawdę chciał nam prze-
kazać poprzez swoją naukę i posta-
wę. Zaskakuje mnie, z jaką łatwo-
ścią z ust osób debatujących w
radiowej audycji „Rozmowy niedo-
kończone”, emitowanej na falach
Radia Maryja, padają słowa obraźli-
we, niesprawiedliwe osądy, nie do
końca świadczące o chrześcijań-
skich intencjach. Niektóre artykuły
z „Naszego Dziennika” również za-
skakują brakiem zrozumienia inno-
ści. Ale to cena, jaką warto płacić za
wolność. Tylko, że sytuacje te do-
prowadzają do wycofywania się z
Kościoła ludzi niezdecydowanych.

Przecież nie taki jest cel ewangeliza-
cji. Skrajności i fundamentalizmy
pojawiają się w każdej wierze. Inte-
resujący jest mechanizm ich po-
wstawania. Dlaczego? Jakie są po-
wody? Jak to przekroczyć?

Nie potrafię do końca odpo-
wiedzieć sobie na te wszystkie py-
tania, choć często próbuję. Trud-
no pojąć fanatyzm. I trudno w tym
wszystkim odnaleźć się człowieko-
wi, który inaczej postrzega świat.
Ksiądz Tischner swoją działalno-
ścią pobudzał do myślenia, stawał
naprzeciw dogmatyzmom, przez
co zasłużył sobie na potępienie ra-
dykałów. Jego duszpasterstwo nie
pozwalało na bezmyślną i ślepą
wiarę. Budziło sumienie. Zapyta-
ny, jak to się dzieję, że nie bywa
akceptowany przez najgorliwszych
katolików odpowiedział, że powo-
łaniem filozofa jest budzić ludzi z
dogmatycznej drzemki, a jemu
zdarza się budzić również tak zwa-
nych pobożnych katolików. A czy
ktoś jest zadowolony po przebu-
dzeniu? Dodał, że taki już jego los,
zmuszając do myślenia, sieje nie-

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Brzeszcze,
Czytelnicy Odgłosów Brzeszcz,

Nadchodzą najpiękniejsze rodzinne święta, Święta Bo-
żego Narodzenia.

Życzę Państwu, aby świąteczne dni
przepełnione były radością, za którą
wszyscy tęsknimy. Kluczem do radości
jest wdzięczność, dlatego składam Pań-
stwu życzenia, aby radość, wdzięczność
i uśmiech zagościły w Państwa rodzi-
nach, przy wigilijnym stole i w każdym
dniu Nowego 2008 Roku.

Niech spełnią się Państwa marzenia,
zrealizują się wszystkie wytyczone cele,
a każda chwila będzie przepełniona nadzieją, ciepłem, życz-
liwością, miłością bliskich i błogosławieństwem Bożej Dzie-
ciny.

Rodzinnych i radosnych Świąt! Do Siego Roku!
Teresa Jankowska, Burmistrz Brzeszcz

i pracownicy Urzędu Gminy w Brzeszczach

Jesteśmy wolni
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Zakończyły się prace konserwatorskie i restauratorskie obiektu łaźni
i latarni dawnego podobozu Jawischowitz w parku miejskim przy ul.
Dworcowej.

Wykonawcą inwesty-
cji było Przedsiębiorstwo
Budowlano-Usługowe
„Elbud” z Brzeszcz. Zakres
robót przy obiekcie łaźni
obejmował: wymianę
konstrukcji nośnej i pokry-
cia dachu, wykonanie
orynnowania i obróbek
blacharskich, uzupełnie-
nie tynków zewnętrznych
i wewnętrznych, zabez-
pieczenie tynków preparatami przeciwwilgociowymi, przemurowanie
komina, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, czyszczenie i zabezpie-
czenie metalowych elementów wyposażenia oraz wykonanie instalacji
oświetleniowej. Z kolei prace przy latarni obozowej polegały na oczysz-
czeniu, uzupełnieniu betonem ubytków i zabezpieczeniu przeciwwilgo-
ciowym. Oczyszczona z roślin i pokryta preparatami przeciwwilgociowy-
mi została również płyta latryny obozowej.

Całkowity koszt zadania wyniósł 213 tys. 500 zł. Dofinansowanie z
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które pozyskał Urząd
Gminy, wyniosło 60 tys. zł.                                                                          JaBi

Odnowili zabytki w parku

W tym roku piaskarki i pługi
wyjątkowo szybko musiały wkro-
czyć do akcji. Na zimowe utrzyma-
nie dróg i chodników w sezonie
2007/2008 Gmina wyda 642 tys.
235 zł. W porównani z ubiegłym ro-
kiem o 3 tys. 672 zł więcej.

Przetarg na zimowe utrzymanie
dróg, podobnie jak w poprzednich
dwóch latach, wygrały Agencja Ko-
munalna w Brzeszczach oraz kon-
sorcjum firm: Rolnicza Spółdzielnia
Produkcyjna z siedzibą w Zasolu,
Ludowy Klub Sportowy w Skidziniu
oraz P.U.H Makro-Ogród Zbigniewa
Żaka z Jawiszowic. Ta pierwsza jest
odpowiedzialna za zimowe utrzyma-
nie i oczyszczanie dróg gminnych w
mieście Brzeszcze oraz na os. Pade-
rewskiego, zaś konsorcjum firm w
sołectwach gminy Brzeszcze. Obaj
wykonawcy byli jedynymi podmio-
tami, które złożyły swoje oferty.

Do obowiązków firm w przypad-
ku wystąpienia zimowej aury nale-
ży: odśnieżanie, zapobieganie po-
wstaniu i zwalczanie powstałej

śliskości, zapobieganie powstaniu
i likwidowanie gołoledzi, szronu,
lodowicy, przymarzaniu śniegu do
nawierzchni, likwidowanie cien-
kich i grubych warstw zlodowacia-
łego i ubitego śniegu, doprowadza-
nie do szorstkości zlodowaciałego
i ubitego śniegu na nawierzch-
niach jezdni, chodników, placów,
parkingów i przyulicznych ciągach
ściekowych oraz wywóz na skła-
dowisko odpadów komunalnych
nadmiaru śniegu.

Nawierzchnie jezdni muszą
być odśnieżone i posypane na ca-
łej szerokości. Nawierzchnie chod-
ników i parkingów muszą być od-
śnieżone na całej długości i 80 proc.
szerokości oraz uszorstnione na
całej odśnieżonej powierzchni, a
w przypadku, gdy szerokość chod-
nika przekracza 2,5 m, zimowe
utrzymanie ma obejmować szero-
kość 2 m. Zimowe utrzymanie przy-
ulicznych ciągów ściekowych po-
lega na ciągłym utrzymaniu ich w
stanie umożliwiającym prawidło-
wy odpływ wód.

W tym sezonie zimowym firmy
mają do utrzymania ogółem 60 tys.
591 mb. ulic. Wykaz dróg w gminie
Brzeszcze objętych zimowym utrzy-
maniem publikujemy na str. 22.

jack

Zima
zaskoczyła

Od 4 lat mieszkańcy gminy mogą
składać w Urzędzie Gminy wnioski o
dofinansowanie zakupu ekologicz-
nych urządzeń grzewczych. Z roku na
rok chętnych do zakupu takich urzą-
dzeń przybywa.

W 2003 r. Urząd Gminy dofinanso-
wał zakup 99 ekologicznych urządzeń
grzewczych. W następnym roku złożono
144 wnioski o dofinansowanie, w 2005
r. - 161, zaś w 2006 r. - 171. W tym roku
w trakcie realizacji są 82 wnioski. W
ciągu czterech lat Urząd Gminy na dofi-
nansowanie zakupu ekologicznych urzą-
dzeń grzewczych wydał 583 tys. 913 zł.

Stosowanie ekologicznych urządzeń
grzewczych ma ograniczyć zanieczysz-
czenie powietrza, tzw. niską emisję.
Każdy mieszkaniec gminy może wymie-
nić w swoim domu piece i kotły węglo-
we centralnego ogrzewania na ekolo-
giczne urządzenia grzewcze, takie jak:
piece na lekki olej opałowy, piece ga-
zowe, piece elektryczne, piece węglo-
we z mechanicznym dozowaniem pali-
wa, posiadające świadectwo badań
energetyczno-emisyjnych. Dofinanso-
wanie obejmuje również instalację ta-
kich urządzeń w nowo wybudowanych
budynkach.

Dotacja przysługuje do zakupu eko-
logicznego urządzenia grzewczego za-
budowanego w sposób trwały, które-
go moc grzewcza nie przekracza 50 kW,
a w przypadku mieszkalnych budynków
wielolokalowych do 100 kW. Nie przy-
sługuje zaś na zakup i instalację prze-
nośnych urządzeń grzewczych np. ter-
mowentylatorów, grzejników olejo-
wych, grzejników na propan-butan,
elektrycznych podgrzewaczy wody, pie-
ców kuchennych, komorowych kotłów
węglowych itp.

Dofinansowanie z Gminnego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej wynosi 30 proc. ceny brutto
zakupu ekologicznych urządzeń grzew-

czych, jednak nie więcej niż 2000 zł, a
w przypadku mieszkalnych budynków
wielolokalowych nie więcej niż 4000
zł. Dofinansowanie do zakupu urządze-
nia grzewczego zainstalowanego w tej
samej instalacji grzewczej w budynku
lub lokalu można otrzymać nie częściej
niż jeden raz na 10 lat.

Wnioski o przyznanie dofinansowa-
nia składa się w Urzędzie Gminy Brzesz-
cze. Do wniosku należy dołączyć: wy-
pis z księgi wieczystej potwierdzający
prawo własności budynku lub lokalu,
fakturę dokumentująca zakup urządze-
nia grzewczego, wymagane przepisa-
mi prawa protokoły odbioru i dopusz-
czenia urządzenia do eksploatacji, przy
ogrzewaniu piecem węglowym z me-
chanicznym dozowaniem paliwa - ak-
tualne na dzień składania wniosku
świadectwo potwierdzające spełnie-
nie obowiązujących norm emisji, po-
twierdzenie wywozu nieczystości sta-
łych w postaci rachunków za ostatni
miesiąc poprzedzający złożenie wnio-
sku, oświadczenie wnioskodawcy o li-
kwidacji starego pieca węglowego lub
kotła węglowego centralnego ogrze-
wania. Ten ostatni wymóg nie dotyczy
wniosków o dofinansowanie do zaku-
pu ekologicznych urządzeń grzewczych
w nowo wybudowanych budynkach i
lokalach.

O przyznaniu dofinansowania de-
cyduje burmistrz, na podstawie listy za-
kwalifikowanych wniosków przedłożo-
nych przez komisję ds. rozpatrywania
wniosków o dofinansowanie do zaku-
pu urządzeń grzewczych. Wnioski roz-
patrywane są w kolejności zgłoszeń,
raz na kwartał. W przypadku złożenia
wniosków na kwotę przekraczającą
wielkość środków przewidzianych w
danym roku na dofinansowanie, wnio-
ski niezrealizowane rozpatrywane są
w pierwszej kolejności w następnym
roku kalendarzowym.

jack

Piece ekologiczne z dotacją

Remont budynku łaźni obozowej zakończyłRemont budynku łaźni obozowej zakończyłRemont budynku łaźni obozowej zakończyłRemont budynku łaźni obozowej zakończyłRemont budynku łaźni obozowej zakończył
się 26 listopada.się 26 listopada.się 26 listopada.się 26 listopada.się 26 listopada.

W związku z zaplanowanym przez
Ministerstwo Ochrony Środowiska
wzrostem tzw. opłaty marszałkowskiej,
którą zarządcy składowisk muszą od-
prowadzać do funduszów ochrony śro-
dowiska i gospodarki wodnej, w przy-
szłym roku wzrosną ceny za odbiór
śmieci.

Szacuje się, że od 1 stycznia przy-
szłego roku ceny za wywóz śmieci

wzrosną od 30 do 60 proc. W tym roku
stawka opłaty marszałkowskiej za
umieszczenie niesegregowanych odpa-
dów komunalnych na składowiskach
wynosi 15,71 zł za tonę. Z rozporządze-
nia Rady Ministrów z czerwca br. wyni-
ka, że opłata ta z dniem 1 stycznia 2008
r. będzie wynosiła 75 zł za tonę, czyli
wzrośnie prawie o 60 zł, a to z kolei
przełoży się na wzrost cen za odbiór
odpadów od właścicieli nieruchomości.

Informacja
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Ogłoszenia drobne

10 listopada w sali OSP Jawiszo-
wice odbyło się doroczne spotkanie
organizowane przez Klub Honoro-
wych Dawców Krwi im. Marii Bo-
brzeckiej przy KWK „Brzeszcze”
z okazji Dni Honorowego Krwiodaw-
stwa w Kraju.

Podczas spotkania, w obecności
członka Prezydium Małopolskiego
Rady Okręgowej PCK oraz przewodni-
czącego Rady Rejonowej HDK PCK w
Oświęcimiu Kazimierza Ichniowskie-
go, wręczono odznaki „Zasłużony Ho-
norowy Dawca Krwi” - I, II i III stopnia.

Odznakę „Zasłużony Honorowy
Dawca Krwi” I stopnia otrzymali: Krzysz-
tof Tuszyński, Robert Kmieciński, Janusz
Parysz oraz Janusz Wróbel. Odznakę
„Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” II
stopnia odebrali: Ryszard Jekiełek,
Marek Bożek, Zenon Dusik oraz Ma-
riusz Nagi. Z kolei odznakę „Zasłużony
Honorowy Dawca Krwi” III stopnia przy-
znano Sabinie Jakubowskiej oraz ks.
Łukaszowi Wieczorkowskiemu.

W imieniu Zarządu Klubu HDK przy
KWK „Brzeszcze” wszystkim odzna-
czonym gratulował prezes Klubu An-
drzej Mlostek, życząc im zdrowia i
dalszego zaangażowania w szlachet-

ny cel, jakim jest oddawanie krwi dla
innych potrzebujących.

Ostatnia już w tym roku akcja od-
dawania krwi organizowana przez
brzeszczańskich krwiodawców odby-
ła się 16 listopada w ośrodku zdrowia
przy ul. Nosala. Na akcję stawiło się
47 krwiodawców, oddając łącznie 21
l 150 ml krwi.

- Godne uwagi jest to, że w akcji
wzięło udział aż 14 nowych uczniów z
Powiatowego Zespołu nr 6 Szkół Za-
wodowych i Ogólnokształcących w
Brzeszczach - mówi Andrzej Mlostek.
- Fajnie byłoby, gdyby w ślad za swo-
imi kolegami poszli uczniowie z PZ nr
7 w Jawiszowicach.

Zarząd Klubu Honorowych Daw-
ców Krwi przy KWK „Brzeszcze” infor-
muje, że zostały ustalone terminy od-
dawania krwi w 2008 r. Są to: 4
stycznia, 7 marca, 9 maja, 11 lipca, 5
września, 7 listopada. Akcje te będą
organizowane w ośrodku zdrowia przy
ul. Nosala w Brzeszczach w godzinach
od 8.00 do 10.30.

- Zapraszamy wszystkich chętnych
do oddawania tego bezcennego leku -
mówi Andrzej Mostek. - A z okazji świąt
Bożego Narodzenia i nadchodzącego
Nowego Roku, Zarząd Klubu pragnie
złożyć wszystkim krwiodawcom życze-
nia zdrowia, szczęścia, pomyślności
oraz wszystkiego dobrego zarówno dla
tych, którzy oddają ten lek, jak i ich
rodzin.                                         JaBi

Zasłużyli
na odznaki

Zatrudnię osobę do prowadzenia biura obsługi nieruchomości. Wymagane
wykształcenie średnie techniczne-budowlane (lub inne pokrewne ze znajomością
zagadnień budowlanych), znajomość obsługi urządzeń biurowych (word, excel i
picture manager), prawo jazdy kat. B. Od osób zainteresowanych oczekuję kre-
atywności, dobrej organizacji pracy i motywacji.

List motywacyjny oraz CV ze zdjęciem proszę przesłać pocztą w terminie do 15
grudnia br. na adres: VILLAMIX, ul. Ofiar Oświęcimia 39, 32-620 Brzeszcze, tel.
kontaktowy - 669 989 099.

Do serwisu ogumienia zatrudnię mężczyznę; tel. 507 044 235.
Język niemiecki - korepetycje, przygotowanie do matury, przygotowanie do

egzaminów ZD i ZMP (certyfikaty); tel. 0513 161 756.
Wynajmę tanio część domu w Dankowicach; tel. 506 991 720.
Korbielów - kwatery prywatne, obiady domowe; TANIO; tel. 033 860 05 41,

kom. 661 091 283.

Ogłoszenie

17 listopada Koło Pszczelarzy
z Jawiszowic uhonorowane zostało
trzecim miejscem w Konkursie Kro-
nik Kół Pszczelarzy. Do konkursu
ogłoszonego przez Śląski Związek
Pszczelarzy w Katowicach przystą-
piły 64 koła z województwa śląskie-
go, wśród nich jedno - jawiszowic-
kie - z terenu Małopolski.

Podczas Walnego Zjazdu Delega-
tów Śląskiego Związku Pszczelarzy w
Katowicach, który odbywał się w Or-
nontowicach koło Mikołowa, prezes
Śląskiego Związku Pszczelarzy Zbi-
gniew Binko w dowód uznania za rze-
telne dokumentowanie działalności
Koła Pszczelarzy w Jawiszowicach
wręczył jego prezesowi Władysławo-
wi Żakowi statuetkę, książkę o pszcze-
larzach z woj. śląskiego oraz dyplom.

Kronika Koła Pszczelarzy w Jawi-
szowicach liczy dwa duże tomy. Pierw-
szy w roku 1989 zaczął pisać nieżyją-
cy Antoni Hoder. Odtworzył on zapisy
od 1946 r. Drugi tom prowadzi psz-
czelarzom córka jednego z nich - Do-
rota Chrapek.

W Jawiszowicach już pod za-
borem austriackim działało Towa-
rzystwo Pszczelniczo-Ogrodnicze, a
jego powstanie datuje się na 1886 r.
Po odzyskaniu niepodległości, kie-
dy w Oświęcimiu w 1932 r. powsta-
ło Koło Powiatowe, jawiszowiccy
pszczelarze działali w jego struktu-
rach. Tak było do wybuchu II wojny
światowej. Potem należeli do Koła
w Brzeszczach, a w 1949 r. sami w
swojej miejscowości zawiązali Koło
Pszczelarzy. Pierwszym prezesem
wybrano nieżyjącego już Jana Na-
tonika. Piastował ten urząd przez

43 lata. Od 17 lat Kołu szefuje Włady-
sław Żak.

Koło zrzesza 64 członków. Są wśród
nich, oprócz jawiszowian, pszczelarze
z Góry, Gilowic, Frydka, Miedźnej i Grza-
wy. Wszyscy aktywnie działają w roz-
budowie trutowiska w Murckach, miej-
sca do unasieniania matek pszczelich.
Ciągle też podnoszą swoją wiedzę w
dziedzinie pszczelarstwa. W 1981 r. 19
pszczelarzy ukończyło kurs mistrzow-
ski, a 16 otrzymało tytuł mistrza. W
1996 r. uczestniczyli w kursie hodowli
matek, dwa lata później w kursie rze-
czoznawców chorób pszczół, a
w 2002 r. w kursie jakości miodu.

- Od trzech lat oddajemy wytwa-
rzane produkty pszczele do badań w
akredytowanym laboratorium - mówi
prezes Władysław Żak. - Badania ja-
kości wykonywane są w ramach Środ-
ków Agencji Rynku Rolnego i Komisji
Europejskiej przez Zakład Inżynierii
Środowiska Eko-Projekt.

Trzech członków Koła - Władysław
Żak od 1997 r., a Józef Papla  i Marian
Korczyk od ub. roku zrzeszeni są w Sek-
cji Hodowlanej przy Śląskim Związku w
Katowicach, która podlega pod Cen-
trum Hodowli Zarodowej w Warsza-
wie. Są producentami matek pszcze-
lich oraz pakietów, czyli mini rodzinek
pszczelich.

Działalność członków jawiszowic-
kiego Koła docenił ŚZP, wyróżniając
Złotymi Odznakami Polskiego Związku
Pszczelarzy 10 osób, Srebrnymi Od-
znakami PZP 23 osoby, a Brązowymi
Odznakami PZP 5 osób. W 2006 r. pre-
zes Władysław Żak odznaczony został
najważniejszym odznaczeniem psz-
czelarskim - medalem im. ks. dr Jana
Dzierżonia.                                          EP

Jawiszowiccy pszczelarze wyróżnieni

„Pracuję bezpiecznie” to odbywa-
jący się co roku w kop. „Brzeszcze-
Silesia” konkurs z zakresu wiedzy
o bezpieczeństwie i higienie pracy.
Tegoroczna edycja miała charakter za-
mkniętego konkursu zakładowego.

Finał konkursu rozegrany został 20
listopada w restauracji „Słowiańska”.
Pisemne eliminacje, które zgromadziły
prawie trzystu uczestników, pozwoliły
wyłonić finałową dziesiątkę. Ścisły finał
od lat rozgrywany jest z wykorzysta-
niem pomysłu teleturnieju „Jeden z dzie-
sięciu”. Finaliści prezentując wiedzę i
opanowanie zmusili pytającego do za-
dania prawie dwustu pytań, by w koń-
cu wyłonić spośród siebie trójkę naj-
lepszych. Zwycięzcą i laureatem
tegorocznej edycji konkursu „Pracuję
Bezpiecznie” w kop. „Brzeszcze-Sile-
sia” został Dariusz Figiel pracownik

O bezpieczną
szychtę

Działu Wentylacji Ruchu „Silesia”. Dru-
gie miejsce zajął ratownik z Kopalnia-
nej Stacji Ratownictwa Górniczego w
Brzeszczach Mieczysław Mokwa, zaś
trzecie Piotr Michalik, nadsztygar gór-
niczy Ruchu „Brzeszcze”. Finaliści  w
kolejności zajętych miejsc mieli prawo
do wyboru nagrody, które ufundowały
organizacje związkowe.

Górnicza brać gościła u siebie w
tym dniu burmistrza Brzeszcz oraz Ma-
łopolskiego Inspektora Państwowej In-
spekcji Pracy. Goście pełni uznania dla
wiedzy prezentowanej przez finalistów,
podkreślali wagę bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy w tak newralgicznym i peł-
nym zagrożeń miejscu pracy, jakim jest
kopalnia węgla kamiennego. Podnoszo-
no również potrzebę szukania coraz to
nowych rozwiązań, które pozwalałyby
przybliżać problematykę oraz przepisy
bezpieczeństwa i higieny pracy. Orga-
nizatorzy, czyli dyrekcja kopalni oraz
związki zawodowe wspólnie zapowie-
dzieli organizację konkursu w latach
następnych.

ZF
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Światowy Dzień Walki z Cukrzycą obchodzo-
ny jest na całym świecie 14 listopada. To dzień
urodzin Fredericka Bantinga, odkrywcy insuli-
ny. Swoje święto w tym dniu obchodzili również
brzeszczańscy diabetycy.

Miejsko-Gminne Polskie Stowarzyszenie Dia-
betyków w Brzeszczach powstało 5 marca 1994 r.,
jako organizacja charytatywna przy kościele
Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach. Zrzesza-

ło wówczas 35 członków. Pierwszym prezesem
stowarzyszenia była Janina Zjawińska. W 1996 r.
funkcje tę objął Antoni Korczyk, który do dziś pre-
zesuje brzeszczańskim cukrzykom.

- Nie mieliśmy wtedy lokalu, dlatego zwróci-
łem się do ówczesnego burmistrza Piotra Złotka,
który udostępnił nam lokal przy ul. Mic-
kiewicza 6 oraz podarował glukometr -
mówi Antoni Korczyk. - W 1998 r. uzy-
skaliśmy osobowość prawną jako Miej-
sko-Gminne Górnośląskie Stowarzysze-
nie Diabetyków w Brzeszczach. W 2002
r. przeszliśmy pod małopolski zarząd wo-
jewódzki, a w 2006 r. zostaliśmy zareje-
strowani w Krajowym Rejestrze Sądo-
wym, jako stowarzyszenie z nazwą
Miejsko-Gminne Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków w Brzeszczach. W tym sa-
mym roku gmina zapewniła nam nowy
wszechstronny lokal. Dzisiaj stowarzy-
szenie zrzesza ok. 120 członków. Z oka-
zji naszego święta wszystkim członkom
życzę dużo zdrowia i pomyślności.

Podczas uroczystości diabetykom
wręczono odznaczenia i wyróżnienia przyznane
przez Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków w Bydgoszczy.

Najwyższe odznaczenie diabetyków - medal
„Za zwycięstwo nad cukrzycą” otrzymała Bożena
Dziech. Medal ten jest honorowym odznaczeniem,
poprzez które wyraża się szacunek długoletnim
diabetykom. Przyznawany jest osobom chorują-

cym na cukrzycę minimum 30 lat, na wniosek pre-
zesa oddziału PSD i lekarza prowadzącego, w tym
przypadku prezesa Antoniego Korczyka oraz dok-
tor Bronisławy Kapeli-Lachowicz. Medal przyznaje
kapituła profesorów osobie, która potrafiła wy-
korzystać zdobytą wiedzę o cukrzycy w walce z
chorobą.

Złotą Honorową Odznaką „Zasłużony dla Pol-
skiego Stowarzyszenia Diabetyków” zostali od-
znaczeni członkowie stowarzyszenia: Maria Dziu-
bek, Weronika Włodarczyk, Julia Rybak, Kunegunda
Giełdoń, Zofia Chromik, Stanisława Dźwigoń, Sta-
nisława Harko, Helena Grzywa, Bronisława Gan-

carczyk, Józef Krupa, Władysław Kłe-
czek, Józef Zamora oraz osoby
zasłużone dla stowarzyszenia: doktor
Bronisława Kapela-Lachowicz i Piotr
Stawowy.

Złota Honorowa Odznaka „Zasłu-
żony dla Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków” przyznawana jest człon-
kom stowarzyszenia walczącym ze
skutkami cukrzycy przynajmniej 10 lat
oraz osobom i instytucjom mającym
zasługi dla działalności stowarzysze-
nia.

Zarząd Główny Polskiego Stowa-
rzyszenia Diabetyków w Bydgoszczy
przyznał także dyplomy uznania insty-
tucjom wspierającym diabetyków.
Otrzymali je: „Społem” PSS „Górnik”
Brzeszcze oraz Bank Spółdzielczy w

Miedźnej oddział w Brzeszczach.
Odznaczenia i dyplomy wręczał prezes Mało-

polskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Dia-
betyków Stanisław Chowaniec.

- Insulinę odkryto w 1922 r., a mało kto wie,
że Polska była jednym z pierwszych krajów na

świecie, które rozpoczęły prace nad jej produkcją
- mówił Stanisław Chowaniec. - Polskie Stowa-
rzyszenie Diabetyków to organizacja słodkich lu-
dzi, bo tacy staramy się być. Tylko żeby ta słod-
kość była taka prawdziwa i nie wysysała delikatnie
naszego życia. Cukrzyca to choroba, która nie boli.
Można z nią długo żyć, tylko trzeba chcieć i umieć
z nią żyć.

Dzień słodkich ludzi Swoje dyplomy w dowód uznania za oka-
zaną pomoc i wspieranie ludzi chorych na cu-
krzycę przyznało także Miejsko-Gminne Polskie
Stowarzyszenie Diabetyków w Brzeszczach.
Otrzymali je: burmistrz Teresa Janowska, dyrek-
tor Ośrodka Kultury Małgorzata Wójcik, prze-
wodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Senkow-
ski, doktor Maria Wilgus, doktor Bronisława
Kapela-Lachowicz, doktor Ryszard Piekarski,
Maria Ptaszyńska, prezes Fundacji Pomocy Spo-
łecznej Anna Zalwowska, Piotr Stawowy, „Spo-
łem” PSS „Górnik” Brzeszcze, Bank Spółdzielczy
w Miedźnej oddział w Brzeszczach, prezes Ma-
łopolskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków Stanisław Chowaniec, NSZZ „Soli-
darność” przy KWK „Brzeszcze”, ZZ Górników w
Polsce przy KWK „Brzeszcze”, ZZ „Kadra” przy
KWK „Brzeszcze”. Dyplom za wieloletnią pracę
w zarządzie stowarzyszenia otrzymały Maria
Czardyban i Rozalia Lisak.

Życzenia diabetykom z okazji ich święta skła-
dała również burmistrz Teresa Jankowska. - Bar-
dzo dziękuję za to, że pogłębiacie Państwo świa-
domość mieszkańców na temat tej choroby, choćby
poprzez udział w takich akcjach jak Czerwiec Ak-
tywnych Społeczności. Mam nadzieję, że dzięki tej
samoświadomości będziemy potrafili się bronić
przed chorobą, bo nikt nie wie, co nas może w
życiu spotkać. Ja, dzięki spotkaniom w Ośrodku
Kultury z panią Weroniką Włodarczyk, która nieraz
mówiła mi o objawach, o tym że czuje się lepiej a
innym razem gorzej, wiem, jak uciążliwa może być
ta choroba. Ważne byśmy umieli świadomie z cu-
krzycą walczyć i jednocześnie nie zatrzymywać tej
wiedzy dla siebie, ale przekazywać ją innym. Z
okazji waszego święta życzę wam dużo zdrowia
oraz uśmiechu i pogody ducha.

JaBi

Prezes brzeszczańskich diabetyków Prezes brzeszczańskich diabetyków Prezes brzeszczańskich diabetyków Prezes brzeszczańskich diabetyków Prezes brzeszczańskich diabetyków Antoni Korczyk Antoni Korczyk Antoni Korczyk Antoni Korczyk Antoni Korczyk odbierałodbierałodbierałodbierałodbierał
kwiaty kwiaty kwiaty kwiaty kwiaty i życzenia od burmistrz Teresy Jankowskieji życzenia od burmistrz Teresy Jankowskieji życzenia od burmistrz Teresy Jankowskieji życzenia od burmistrz Teresy Jankowskieji życzenia od burmistrz Teresy Jankowskiej
i przewodniczącego Rady Miejskiej Kazimierza i przewodniczącego Rady Miejskiej Kazimierza i przewodniczącego Rady Miejskiej Kazimierza i przewodniczącego Rady Miejskiej Kazimierza i przewodniczącego Rady Miejskiej Kazimierza Senkowskiego.Senkowskiego.Senkowskiego.Senkowskiego.Senkowskiego.

Medal „Za zwycięstwo nad cukrzycą” otrzymałaMedal „Za zwycięstwo nad cukrzycą” otrzymałaMedal „Za zwycięstwo nad cukrzycą” otrzymałaMedal „Za zwycięstwo nad cukrzycą” otrzymałaMedal „Za zwycięstwo nad cukrzycą” otrzymała
pani Bożena Dziech.pani Bożena Dziech.pani Bożena Dziech.pani Bożena Dziech.pani Bożena Dziech.

W artykule pt. „Czas to wasze życie” zamiesz-
czonym w numerze 11 (191) „Odgłosów Brzeszcz”
z listopada br. podaliśmy niezweryfikowaną, a w
konsekwencji nieprawdziwą informację o niespraw-
ności użyczonego przez NZOZ „Vita” w Brzeszczach
podczas akcji „Różowa Sobota” aparatu do badań
USG. Przenośny aparat do badań USG został wyda-
ny lekarzowi uczestniczącemu w akcji „Różowa
Sobota” w stanie pełnej sprawności i był sprawny
zarówno w trakcie prowadzonej akcji, jak i w mo-
mencie jej zwrotu użyczającemu. Za podanie nie-
prawdziwej informacji, co mogło narazić NZOZ „Vita”
na utratę reputacji i dobrego imienia, NZOZ „Vita”
przepraszamy.

Redakcja „Odgłosów Brzeszcz”

Sprostowanie

Do wypowiedzi przytoczonej w artykule „Mgła
chroni kościół” wkradł się błąd. Wyjaśniamy, że
parafia św. Marcina w Jawiszowicach należy do
diecezji bielsko-żywieckiej, która z kolei przynależy
do metropolii krakowskiej.

Sprostowanie
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10 listopada 2007 r. w gościnnych progach restauracji „Sło-
wiańska” spotkali się po 44 latach absolwenci rocznika 1963 Szkoły
Podstawowej nr 1 w Brzeszczach.

Frekwencja był nadzwyczajna, ponad 90. procentowa. Powitania
po tylu latach i rozpoznawanie koleżanek i kolegów to wrażenia niepo-
wtarzalne i cudowne. Najdalszą trasę na spotkanie pokonał kolega
Piotrek, który przybył z Niemiec z Westfalii. „Nasz Amerykanin” kolega
Edek, zasilił wprawdzie konto dolarami, ale niestety nie doleciał. Za-
szczyciło nas również szanowne grono naszych nauczycieli w osobach:
p. Janiny Naras, p. Marianny Bialikiewicz, p. Stanisławy Kozub-Knapik
oraz p. Stanisława Zięciny.

Wspomnieniom nie było końca, humory dopisywały, a zabawa była
wspaniała. W związku z przypadającym w tym roku Jubileuszem 150-
lecia szkolnictwa w Brzeszczach, każdy z uczestników otrzymał wydaną
z tej okazji „Kronikę Szkoły”, która na pewno będzie miłym wspomnie-
niem spotkania.

Wszystkim mówimy do następnego spotkania, do zobaczenia!
Msza św. w intencji absolwentów oraz za dusze śp. wychowawców,

koleżanek i kolegów odprawiona będzie w kościele św. Urbana w Brzesz-
czach w dniu 8 grudnia o godz. 17.00, na którą serdecznie zapraszamy.

Organizatorzy spotkania

Koleżeńskie spotkanie

                                                  § 1
1. Przyznaje się coroczną Nagrodę Burmistrza Gminy Brzeszcze OSKARDY za

wybitne osiągnięcia i realizację wartościowych przedsięwzięć dla dobra społeczno-
ści lokalnej Gminy Brzeszcze w zakresie:

- przedsiębiorczości
- działalności społecznej
- edukacji
- sportu
- kultury
- młodzież
2. Burmistrz i Kapituła Nagrody mają prawo przyznania nagrody specjalnej.
3. Nagrodę przyznaje się jako nagrodę indywidualną lub jako nagrodę zbiorową

za wspólne dokonania w dziedzinach określonych w ust. 1.
4. Nagrodę przyznaje się corocznie.
                                                  § 2
1. Nagroda, o której mowa w § 1 ma formę statuetki i jest przyznawana w

oparciu o werdykt Kapituły Nagrody. Wizerunek statuetki stanowi załącznik nr 2 do
Regulaminu.

2. Wyróżnieni nagrodą otrzymują również okolicznościowy dyplom.
                                                  § 3
1. Ustala się następujący skład Kapituły Nagrody:
- prof. dr hab. Kazimierz Bielenin
- prof. dr hab. Alicja Michalik
- dr inż. Adam Stawowy
2. Sekretariat Kapituły Nagrody prowadzi Sekretarz Gminy Brzeszcze.
                                                  § 4
1. Wyboru laureata nagrody dokonuje Kapituła, kierując się kryteriami, o

których mowa w § 1, spośród kandydatów zaproponowanych przez członków Kapi-
tuły, z inicjatywy Burmistrza lub na wniosek następujących podmiotów: organów
władzy samorządowej, organizacji społecznych, stowarzyszeń i instytucji.

2. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać, zgodnie z załączoną kartą
zgłoszeniową, stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu:

- dane osobowe kandydata lub nazwę podmiotu,
- dane podmiotu zgłaszającego kandydata,
- informacje o osiągnięciu, za które ma być przyznana nagroda,
- uzasadnienie wniosku.
                                                  § 5
Z posiedzenia Kapituły Nagrody sporządza się protokół, który podpisują wszy-

scy członkowie Kapituły uczestniczący w wyborze kandydata oraz sekretarz.
                                                  § 6
1. Kapituła Nagrody przedstawia do ostatecznej akceptacji Burmistrzowi Gminy

Brzeszcze, po jednym kandydacie w zakresach podanych w §1.
2. Kapituła Nagrody ma prawo nie przyznania nagrody.
                                                  § 7
Nagroda będzie wręczana podczas uroczystości zorganizowanej przez Burmi-

strza z okazji wręczenia Oskardów na zakończenie roku kalendarzowego.

Zapraszam mieszkańców, organizacje i instytucje do składania
wniosków o przyznanie Nagrody Burmistrza OSKARDY 2007.

Rok 2007 obfitował w wiele ważnych projektów, sukcesów, osią-
gnięć i przedsięwzięć realizowanych przez naszych mieszkańców, or-
ganizacje i instytucje, którym możemy wyrazić swój podziw składając
nominację do Nagrody Burmistrza OSKARDY 2007.

Warto zauważyć działania, które dają ludziom wiedzę, radość i
nadzieję, rozsławiają i powodują rozwój naszej gminy, a których tak
wiele dzieje się w obszarze przedsiębiorczości, działalności społecz-
nej, edukacji, sporcie, kulturze i wśród młodzieży.

Bardzo chciałabym, aby mieszkańcy, instytucje i organizację na-
gradzani OSKARDEM, budowali dla kolejnych pokoleń zacne grono
autorytetów i świadczyli o bogactwie naszej małej ojczyzny.

Z wyrazami szacunku Teresa Jankowska, burmistrz Brzeszcz

Oskardy 2007

Zdrowych, pogodnych
świąt Bożego Narodzenia

oraz pomyślności w Nowym  Roku
Mieszkańcom Samorządu

Osiedlowego nr 1 życzy Zarząd Samorządu.
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- Spotykamy się w dniu uroczystym i bar-
dzo wyjątkowym, w dniu piątej rocznicy
nadania imienia Wandy Chotomskiej nasze-
mu Zespołowi i pięciolecia otrzymania
sztandaru - tymi słowami dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Przecieszy-
nie Maria Polak powitała wszystkich przed-
szkolaków, uczniów, rodziców, nauczycieli
oraz zaproszonych gości, a wśród nich go-
ścia honorowego Wandę Chotomską - pa-
tronkę naszego Zespołu, a zarazem autor-
kę wierszy, scenariuszy teatralnych
i opowiadań dla dzieci.

Święto rozpoczęły dzieci z
przedszkola prezentując tańce,
wiersze i piosenki patronki,
która za piękne występy wyróż-
niła najmłodszych układając o
każdym z nich rymowankę i
obsypując deszczem mądrości.
Pamiątkowe dyplomy i czapecz-
ki były potwierdzeniem aktu
pasowania na przedszkolacz-
ka. Nie zabrakło również pre-
zentów.

Po występach maluchów za-
prezentowali się uczniowie kla-
sy pierwszej. Dzieci tańczyły, re-
cytowały wiersze, opowiadały o
pierwszych chwilach w szkole,
śpiewały i prezentowały swoje umiejętności:
czytania, pisania i liczenia. Zdały swój pierwszy
egzamin przed wyjątkową komisją, której prze-

wodniczyła oczywiście Wanda Chotomska. Na-
stępnie pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubo-
wanie, a przyjęcia do grona uczniów gratulo-
wali im zaproszeni goście oraz starsi koledzy,
którzy nie szczędzili też pierwszakom dobrych
rad. Zaprezentowali je w formie kabaretu we-
dług scenariusza naszej patronki. Najmłodsi
uczniowie dowiedzieli się, dlaczego w ogóle
warto chodzić do szkoły i dlaczego należy uczyć
się czytania i ortografii. Przypieczętowaniem
przyjęcia w poczet uczniów było zasadzenie
przez dzieci symbolicznego drzewka.

Dzień październikowego jubileuszu był
pełen niespodzianek i niezapomnianych chwil.
Wanda Chotomska przywiozła dla nas spe-
cjalną „Zapiekankę-rapowankę”- śpiewany
przepis kulinarny. Pani Wanda opowiadała
również o swoich książkach i recytowała wier-
sze. Niespodzianką był olbrzymi, urodzinowy
tort dla wyjątkowego gościa oraz humorystycz-
na prezentacja multimedialna na temat życia i
twórczości patronki. Zebrani mieli możliwość
obejrzeć wykonane przez uczniów prace pla-
styczne przedstawiające ,,Zwierzyniec Wandy
Chotomskiej” oraz wystawę zdjęć z różnych
okresów życia pisarki i poetki, zatytułowaną

„O sobie samej z przymrużeniem oka”. Każdy
mógł też zakupić książki, otrzymać zabawny,
rymowany wpis, przepis z autografem i zdjęcie

z patronem. Tradycyjnie w tym
dniu rodzice przygotowali pysz-
ne prażone i słodką niespodzian-
kę.

Dzień ten zakończyło wspól-
ne, popołudniowe spotkanie z
patronką, podczas którego dy-
rektor Zespołu wręczyła pani
Wandzie medal ,,Przyjaciel Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego
nr 1 w Przecieszynie”. Uczniowie
pożegnali wyjątkowego gościa
piosenkami, uściskami, prezen-
tami i życzeniami.

Wszystkim, którzy uświetnili
naszą uroczystość dziękujemy i zapraszamy za
rok.

Zespół promocji szkoły i przedszkola

Jubileusz w Przecieszynie
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. S. Staszi-

ca w Brzeszczach składa serdeczne podziękowania
wszystkim mieszkańcom naszej gminy, którzy wzięli
udział w uroczystościach związanych z obchodami
150-lecia szkolnictwa w Brzeszczach.

Słowa wdzięczności kierujemy też do darczyńców,
sponsorów, ludzi życzliwych i wielkiego serca, którzy
hojnie wsparli nasze działania zmierzające do godnego
uczczenia Jubileuszu „by dla potomnych najważniej-
sze wydarzenia ocalić przed zapomnieniem; by prze-
kazać ducha przeszłości, dzięki któremu szkolnictwo
we wsi Brzeszcze znamienitą pozycję osiągnęło i na
wyżyny wzeszło; by pokazać początek istnienia szkoły,
która dobre maniery i wykształcenie obywatelom tej
ziemi dała, a mało znaną górniczą osadę miastem w
dobra wszelkie opływającym uczyniła”.

Wśród życzliwych wspierających obchody
150-lecia szkolnictwa w Brzeszczach znaleźli się:
Bank Spółdzielczy w Miedźnej, Centrum Ubezpiecze-
niowo-Kredytowe Mariusz Leonarczyk, Firma Trans-
portowa „Mirko”, Gimnazjum nr 1 im. ks. Jana Twar-
dowskiego, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc
Chłopska”, Gminny Zarząd Edukacji, „Handrem” -
Adam i Ryszard Palka, Koło Gospodyń Wiejskich w
Brzeszczach, Koło Gospodyń Wiejskich Brzeszcze-
Bór, Kopalnia Węgla Kamiennego „Brzeszcze-Sile-
sia”, Stowarzyszenie na Rzecz Niezależnej Informa-
cji Gminy Brzeszcze „Obiektyw”, Nadwiślańska
Spółka Energetyczna, Orkiestra Dęta KWK „Brzesz-
cze-Silesia”, Ośrodek Kultury w Brzeszczach, Od-
głosy Brzeszcz, Państwowe Muzeum Auschwitz-Bir-
kenau, parafia św. Urbana, Stowarzyszenie na rzecz
Gminy Brzeszcze „Brzost”, Samorządy Osiedlowe nr
3, 4, 5, 7, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej
nr 1 im. Stanisława Staszica, Porozumienie Związ-
ków Zawodowych - KADRA, „Polwood” Stanisław
Baluś, „Probex A” PPHU Agata Krasoń, „Prorest”
Piotr i Zofia Stawowy, Spółka Pastwiskowa w Brzesz-
czach, Szkoła Podstawowa w Jawiszowicach, Wy-
dawnictwo „Nofis” - Kraków, Zespół Mażoretek „Gra-
cja” - Stara Wieś, Zespoły Regionalne: „Borowianki”,
„Brzeszczanki”, „Jawiszowianki”, „Paświszczanie”,
„Przecieszynianki”, „Skidzinianie”, Ewa i Zbigniew
Andruszko, Arkadiusz Andruszko, Krzysztof Biele-
nin znad Soły, Zdzisława Chowańcowa, Edward Grzy-
wa, Maria i Józef Hajowie, Teresa Jankowska, An-
drzej Korczyk, Anna i Wiesław Kuklowie, Ewa i Jacek
Lenczowscy, Tomasz Łukasik, Andrzej Marusza, Mie-
czysława Papuga, Bożena Sobocińska, Marian Stu-
dencki, Jacek Wawro, Marek Zarzycki oraz wszyscy
bezimienni.

Społeczność Gimnazjum nr 1 im. ks. Jana Twar-
dowskiego wyraża serdeczne podziękowania Pań-
stwu Zofii i Piotrowi Stawowym za sfinansowanie
wykonania i zamontowania konstrukcji mocujących
tablice i kosze w sali gimnastycznej naszej szkoły.

Podziękowanie

Wanda Chotomska dokonała pasowania na przedszkolakaWanda Chotomska dokonała pasowania na przedszkolakaWanda Chotomska dokonała pasowania na przedszkolakaWanda Chotomska dokonała pasowania na przedszkolakaWanda Chotomska dokonała pasowania na przedszkolaka
i pierwszaka.i pierwszaka.i pierwszaka.i pierwszaka.i pierwszaka.

Uczniowie obdarowali swoją patronkę prezentami.Uczniowie obdarowali swoją patronkę prezentami.Uczniowie obdarowali swoją patronkę prezentami.Uczniowie obdarowali swoją patronkę prezentami.Uczniowie obdarowali swoją patronkę prezentami.

Podziękowanie



8  |  Odgłosy Brzeszcz • grudzień 2007

Nasze tematyNasze tematyNasze tematy

Mój krytyczny głos w temacie sposobu za-
trudnienia na stanowisku naczelnika Wydziału
Promocji i Rozwoju w Urzędzie Gminy Brzesz-
cze wywołał reakcję ze strony pani burmistrz,
która wskazując na kulisy mojego zaintereso-
wania sprawą była łaskawa ustosunkować się
do „opinii przedstawionych tendencyjnie”. Jed-
nak obszerne wyjaśnienia nie rozwiewają wąt-
pliwości związanych z przedstawionymi proble-
mami.

Problem pierwszy - tendencyjność opinii.
Moją „tendencyjną” opinię w sprawie potwier-
dza Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie z
przeprowadzonej w 2007 r. kontroli, m.in. urzę-
dów gmin, stwierdzając liczne uchybienia w
procedurach bądź bezprawne pomijanie pro-
cedur w procesach naboru na stanowiska urzęd-
nicze w wielu kontrolowanych jednostkach. Ta
opinia zgodna jest także ze stanowiskiem są-
dów orzekających o nieważności małżeństw
zawartych przed kierownikami Urzędów Stanu
Cywilnego, powołanymi na te stanowiska bez
przeprowadzenia kompletnej procedury nabo-
ru. Opisane przez panią burmistrz trudności w
pozyskaniu specjalistów czy ilość przeprowa-
dzonych postępowań kwalifikacyjnych ogółem,
nie usprawiedliwiają żadnych odstępstw od
jednoznacznych w tej materii przepisów.

Na „tendencyjność” przedstawionej prze-
ze mnie opinii w sprawie, zdaniem pani bur-
mistrz, wpływ miały kulisy mojego zaintereso-
wania tematem. Ktoś, kto jest rodzicem wie ile
czasu i cierpliwości wymaga wdrożenie pierw-
szaka do nauki. Ponieważ moja córka w tym
roku po raz pierwszy zasiadła w ławie szkolnej,
miałam zamiar poświęcić jej znacznie więcej cza-
su niż mogłam dotychczas. W tym celu chcia-
łam zmienić moją bardzo dobrą, ciekawą i nie-
źle płatną pracę, ze względu na dość uciążliwy i
długi (trzygodzinny) codzienny dojazd. Ponie-
waż pilnie śledzę wydarzenia, bez trudu posia-
dłam wiedzę o intencjach Naszej Władzy w te-
macie wzmocnienia gminnej administracji.
Uważałam i uważam nadal, że moje wykształ-
cenie, doświadczenie zawodowe i przede
wszystkim osobiste predyspozycje legitymują
mnie do pełnienia funkcji naczelnika w UG. Je-
stem absolwentką Wyższej Szkoły Administra-
cji w Bielsku-Białej, Wydziału Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Śląskiego, studiów
podyplomowych: integracji europejskiej (KSW)
i zarządzania finansami przedsiębiorstw (AE w
Katowicach). Kontynuuję naukę na studiach
podyplomowych - zarządzanie w ochronie zdro-
wia. Ukończyłam kursy, m.in. audytora we-
wnętrznego w jednostkach sektora finansów
publicznych czy z zakresu programów pomo-
cowych „Dobry projekt szansą dla rozwoju re-
gionów”. Przeszłam wiele szkoleń w zakresie
kompleksowo rozumianego zarządzania pro-
jektami unijnymi, prawa zamówień publicznych

i pomocy publicznej, prawa podatkowego i pro-
cedury administracyjnej. Zdobyłam uprawnie-
nia do pełnienia funkcji członka rad nadzor-
czych w spółkach Skarbu Państwa i z wynikiem
bardzo dobrym zaliczyłam aplikację urzędniczą.
Od 10 lat jestem członkiem korpusu służby cy-
wilnej, zatrudniona uprzednio w urzędzie skar-
bowym i aktualnie w Ministerstwie Skarbu Pań-
stwa. Prowadziłam działalność gospodarczą w
zakresie projektowania i zarządzania projekta-
mi unijnymi. Jako mieszkanka Brzeszcz znam to
miasto, jego mocne i słabe strony, a jako osoba
oczytana identyfikuję szanse i zagrożenia dla
lokalnego rozwoju. Znam dobrze język włoski i
swobodnie posługuję się komputerem, zwłasz-
cza aplikacjami biurowymi. Mimo wszystko nie
spełniałam warunków wymaganych od kan-
dydatów. Czy te warunki spełniał pan Łukasz
Jończy, trudno stwierdzić, gdyż w tym konkur-
sie w ogóle nie uczestniczył. Jednak naczelni-
kiem został.

Kryteria naboru są ustalane przez ogłasza-
jącego nabór po dokonaniu identyfikacji celu
jaki chce się osiągnąć. Pierwotnym celem, wie-
lokrotnie zapowiadanym przez panią bur-
mistrz, było nawiązanie współpracy z osobą/
osobami zdolną do załatwiania wszelkich
spraw związanych ze współfinansowaniem
przedsięwzięć gminnych ze środków unijnych.
Krótko mówiąc, pani Teresa Jankowska miała
wyciągnąć wnioski z nieskuteczności działań
podjętych przez panią Beatę Szydło w temacie
wykorzystania funduszy wspólnotowych. Po-
przednia pani burmistrz do wypełnienia wnio-
sków aplikacyjnych zatrudniła firmę ze-
wnętrzną. Zakładając, że firma ta została
wybrana starannie, to nieskuteczność w pozy-
skaniu wsparcia finansowego z UE dla lokal-
nych inicjatyw nie była spowodowana brakiem
kompetencji wypełniającego wniosek. Wzmoc-
nienie gminnej administracji przez zatrudnie-
nie osoby mającej jedynie doświadczenie w
pracy z zespołem skutecznie aplikującym o
unijne środki, nie dawało więc żadnej pewno-
ści usunięcia przyczyny braku sukcesów w tym
zakresie. Niemniej, młoda kobieta spełniająca
kryterium doświadczenia i wybrana w konkur-
sie, sprawiała wrażenie osoby inteligentnej,
kompetentnej, zdecydowanej i świetnie przy-
gotowanej. Miała wymagania finansowe, ale
trudno się temu dziwić, choćby ze względu na
zgłaszane przez rynek pracy zapotrzebowanie
na takich pracowników. Pani burmistrz nie wy-
gospodarowała środków finansowych, by móc
zadośćuczynić jej wymaganiom. Znalazła za to
znacznie więcej pieniędzy by stworzyć i utrzy-
mać wydział, złożony z trzech mężczyzn uczą-
cych się „profesji”. Po drodze umknął pier-
wotny cel działania - zatrudnienie kom-
petentnego urzędnika, tzw. kierownika pro-
jektu czyli osoby zdolnej do sprecyzowania

pomysłu przedsięwzięcia, przygotowania nie-
zbędnej dokumentacji, nadzorowania termi-
nów i procedur, kontrolowanie wydatków oraz
zgodności dokumentacji z realnym wykona-
niem, itd. itp.

Problem drugi - Ośrodek w Skidziniu. Opi-
sana przez panią Teresę Jankowską historia tego
Ośrodka w latach 2000-2007 jest jak najbar-
dziej pouczająca. W zestawieniu z widokiem
tegoż Ośrodka powinna być powielana i prze-
kazywana innym, ku przestrodze. Naprawdę
mizernie wygląda obiekt, którym z wielkim za-
angażowaniem przez 7 lat gospodarowała
gmina, mieniąca się gminą rozwoju i dobroby-
tu. Sukcesy naszej władzy polegają głównie na
staraniach o te sukcesy, ale efekty starań są
znacznie skromniejsze niż potencjalne możli-
wości. Ta uwaga dotyczy także polityki kadro-
wej.

Problem trzeci - kompetencje urzędników.
Jak dowodzi pani burmistrz, 7 lat gospodaro-
wania Ośrodkiem w Skidziniu nie wystarczyło,
by uporządkować księgę wieczystą tej nieru-
chomości. Kilku urzędników odpowiedzialnych
za gminne mienie tak było zajętych przeprowa-
dzeniem dwóch, czy trzech przetargów na dzier-
żawę Ośrodka i przygotowaniem umowy z tym
związanej, że na wdrożenie procedur wieczy-
stoksięgowych nie starczyło im czasu. Zabrakło
wyobraźni i zaangażowania. Pisemnej pochwa-
ły doczekała się także urzędniczka nie rozróż-
niająca danych osobowych właścicieli od da-
nych działki/parceli. Dane osobowe właścicieli
są i powinny być chronione. Natomiast dane
parceli są jawne na każdym etapie i w każdej
instytucji przetwarzającej takie dane. Urząd
Gminy wysyła corocznie do wszystkich właści-
cieli gruntów położonych na terenie tej gminy
decyzje wymiarowe w sprawie podatku od nie-
ruchomości. Siłą rzeczy dysponuje danymi nie-
zbędnymi do wydania takich decyzji. Jest więc
administratorem danych, takich jak np. numer
czy powierzchnia działki. Skierowanie więc do
pracownika Urzędu Gminy Brzeszcze (zresztą
przy okazji załatwiania innej sprawy) zapytania
o numer działki położonej w granicach miasta
Brzeszcze, nie uważam za pozbawione sensu,
mimo że właściwym do prowadzenia ewidencji
gruntów jest Starostwo. To kwestia życzliwości
urzędników.

Zapyta ktoś, co ma do rzeczy związek przy-
czynowo-skutkowy. Ano ma. I to dużo, żeby
nie napisać wszystko.

Beata Dyduch

Związek przyczynowo-skutkowy

Szanowna Pani Beato,
W związku z tym, że problemy, które po-

rusza Pani w liście, pokrywają się z prezento-
wanymi przez Panią w poprzedniej korespon-
dencji uznaję, że zarówno Pani, jak i
Czytelnikom, wyjaśniłam wyczerpująco moje
stanowisko w listopadowym numerze Odgło-
sów Brzeszcz.

Z wyrazami szacunku Teresa Jankowska

Nasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematy
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W listopadowym numerze „Odgłosów Brzeszcz” ukazał się
bardzo ciekawy artykuł pod tytułem „Rajd Katyński”. Dobrze,
że rajd został przez redakcję zauważony i nagłośniony. Niestety
autorka popełniła błąd w podpisie pod zdjęciem.

Na fotografii rzeczywiście
znajduje się grób Władysława
Bełzy. Władysław Bełza to jed-
nak nie wybitny matematyk,
ale wybitny polski poeta pa-
triotyczny, zwany czasem, choć
niesłusznie, poetą jednego
wiersza. To autor słynnego
wierszyka dla dzieci pt. „Wy-
znanie wiary dziecięcia pol-
skiego”, zaczynającego się sło-
wami: „Kto ty jesteś/Polak
mały/Jaki znak twój/ Orzeł bia-
ły/. Wiersz powstał w 1900
roku, a w latach pięćdziesią-
tych i sześćdziesiątych ubiegłe-
go wieku był bardzo popularny i chyba wszystkie dzieci potrafiły
go bezbłędnie wyrecytować. Dziś ze znajomością tego pięknego
wierszyka u dzieci jest nieco gorzej, a dorośli gdy nawet pamiętają
wiersz, nie potrafią podać nazwiska autora. Mało kto też wie, że
wierszyk posiada zamienną pierwszą strofkę dla dziewczynek: „Kto
ty jesteś/Polka mała/Jaki znak twój/ Lilia biała/ itd. Władysław Bełza
to autor wielu pięknych wierszyków, głównie dla dzieci, dziś nie-
stety zupełnie zapomnianych. A może „Odgłosy Brzeszcz” za-
mieszczą wierszyk na swoich łamach? A niech się dzieci uczą.

Autorka artykułu wierszyk pewnie pamięta, ale autora wier-
sza nie zna. Stąd zapewne błędny podpis pod zdjęciem. Co
prawda na Cmentarzu Łyczakowskim spoczywa wybitny i zna-
ny polski matematyk - Stefan Banach, twórca tzw. lwowskiej
szkoły matematycznej. Leży on jednak w grobowcu bogatej
kupieckiej rodziny Riedlów, u których mieszkał przez ostatnie
lata życia. Grobowiec Riedlów sąsiaduje z grobem Marii Konop-
nickiej. Łatwo to miejsce odszukać, bo grób poetki to najbar-
dziej ukwiecone miejsce na Łyczakowskim Cmentarzu.

Cykliści z Przecieszyna dwukrotnie odwiedzili lwowską ne-
kropolię. Ostatnio w lipcu tamtego roku. Poprzednio w 2001 r.
Załączone zdjęcie pochodzi właśnie z tego rajdu. Przy grobie
Władysława Bełzy jedna z uczestniczek rowerowej eskapady
tuż po złożeniu wiązanki kwiatów.

Z poważaniem Jerzy Borowczyk,
prezes Towarzystwa Turystyki Rowerowej „Cyklista”.

Od redakcji: Dziękujemy za zwrócenie uwagi na błędny pod-
pis pod zdjęciem do artykułu pt. „Rajd Katyński”. Spełniamy też
Pana prośbę i publikujemy wiersz autorstwa Władysława Bełzy
pt. „Wyznanie wiary dziecięcia polskiego” („Katechizm polskie-
go dziecka”).

Dobiega kresu rok kalendarzowy,
minął pierwszy rok działalności bur-
mistrza i Rady Miejskiej kadencji
2006-2010. Jaki był to czas dla na-
szego środowiska? Za Wielkim Mu-
rem zapisano by pewnie, że był to rok
… śmiecia.

Jeszcze przecież nie przebrzmiały
echa samorządowej kampanii wybor-
czej, a już zderzyliśmy się z wejściem
w życie zaostrzonych zasad utrzyma-
nia porządku i gospodarki odpada-
mi. I choć dyskusje toczące się wokół
przebiegu drogi ekspresowej S-1, or-
ganizacji placówek oświatowych czy
kondycji Wiejskiego Ośrodka Zdrowia
w Zasolu również generowały sporo
emocji, śmieci, jako motyw dyżurny
zdominowały mijający rok zdecydo-
wanie. Niewiele jest niestety przesła-
nek, które mogłyby wskazywać, że wy-
ciągamy z nieustających sporów
wnioski, i że nić porozumienia pomię-
dzy lokalnymi władzami a mieszkań-
cami jest w tym trudnym temacie, a
bardzo przecież istotnym dla jakości
funkcjonowania w najbliższym nam
otoczeniu, mocniejsza. Ba - nawet w
samej Radzie zaznaczyły się istotne
różnice. Generalnie problem leży w
tym, że tak, jak nie chcemy wśród
śmieci żyć, tak też nie uśmiecha się
nam za ich usuwanie wiele płacić. Zła-
godzeniu nastrojów nie przysłuży się
zatem też dobrze podniesienie, mini-
sterialnym rozporządzeniem, stawek
opłat za korzystanie ze środowiska -
w tym, zwielokrotnienie stawki przy-
porządkowanej składowaniu odpa-
dów niesegregowanych. Wymusi to
bowiem na przedsiębiorcach odbie-
rających odpady z naszych posesji we-
ryfikację, oczywiście w górę, cen za
oferowane usługi. Są już tego pierw-
sze sygnały. Zaś każdy kto śledzi ten-
dencje i uregulowania ustawowe,
będące często pochodną naszej obec-
ności w strukturach unijnych, nie
może mieć złudzeń - nie jest to ostat-
nia, dotykająca nas podwyżka kosz-
tów związana z tym sektorem usług.

Władze gmin, w których do tema-
tu gospodarki odpadami nie przykła-
dano dotąd należytej wagi, w których
system odbioru odpadów jest ciągle
bardzo nieszczelny, zostały postawio-
ne w bardzo trudnej sytuacji. Poja-
wiają się tam uzasadnione obawy, iż
wraz ze wzrostem cen nasili się wśród
mieszkańców owych samorządów po-
kusa niekontrolowanego spalania
oraz upychania śmieci w lasach, za-

gajnikach i innych ustronnych miej-
scach, w których znaleźć się one nie
powinny. I właśnie z myślą o tym, by
uniknąć wspomnianego w poprzed-
nim zdaniu efektu, toczymy batalię w
naszej gminie.

Jesteśmy jednak w sytuacji szcze-
gólnej, a chciałbym móc powiedzieć -
uprzywilejowanej. Jesteśmy właścicie-
lami składowiska odpadów, składo-
wiska, którego funkcjonowanie i przy-
szłość wydają się być niezagrożone.
Jesteśmy gospodarzem obiektu o zna-
czeniu ponadlokalnym, gdzie przyj-
mowane są odpady z wielu, nawet
odległych gmin. W związku z tym spo-
ra część opłat, o których wspomina-
łem wyżej, a które są zobowiązani
wnosić wszyscy korzystający z naszej
„uprzejmości”, przy pośrednictwie
urzędu marszałka województwa wpły-
wa do budżetu gminy, zasilając tutej-
szy fundusz ochrony środowiska. Są-
dzę, że jest dziś dobra pora, aby część
pozyskiwanych tą drogą środków
wzorem innych samorządów przezna-
czyć na program promowania i pre-
miowania segregacji i selektywnej
zbiórki odpadów. Tym sposobem
mogą nam być łagodzone skutki ro-
snących taryf powodowane zewnętrz-
nymi regulacjami. Myślę, iż warto aby-
śmy poprzez mobilizację na polu
selektywnej zbiórki odpadów wszy-
scy odczuli bardzo wymierną korzyść
z nakładów, jakie ponieśliśmy na bu-
dowę i nadal będziemy ponosili mo-
dernizując zakład gospodarki odpa-
dami.

Wdrażając w mijającym roku, bu-
dzący wśród mieszkańców wiele kon-
trowersji regulamin, dokonaliśmy
sporego wysiłku, aby zmieniać nasze
podejście do odpadów, do ich wpły-
wu na środowisko, aby zmieniać złe
przyzwyczajenia i burzyć nieodpowie-
dzialne stereotypy myślenia. Nie jest
to jednak koniec drogi. System go-
spodarki odpadami będzie musiał być
nadal doskonalony - przystosowywa-
ny do coraz wyższych, wymaganych
od nas, standardów. To niestety musi
kosztować. Dzieło porządkowania go-
spodarki odpadami można zatem na-
dal prowadzić przy akceptacji zdecy-
dowanej większości mieszkańców.
Radni i Burmistrz powinni przekazać
wyraźny sygnał, że jesteśmy zdeter-
minowani wspierać w tej materii ra-
cjonalne zachowania. Handryczenie
się nad śmieciem nie powinno zdo-
minować całej czteroletniej kadencji.

Krzysztof Bielenin
kb-znadsoly.home.pl

Rok śmiecia

Nasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematyNasze tematy

Kto ty jesteś?
Polak mały.
Jaki znak twój?
Orzeł biały.
Gdzie ty mieszkasz?
Między swemi.
W jakim kraju?
W polskiej ziemi.
Czym ta ziemia?
Mą Ojczyzną.

Czym zdobyta?
Krwią i blizną.
Czy ją kochasz?
Kocham szczerze.
A w co wierzysz?
W Polskę wierzę.
Czym ty dla niej?
Wdzięczne dziecię.
Coś jej winien?
Oddać życie.

Władysław Bełza był poetą
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- Życie to jest teatr, mówisz ciągle,
opowiadasz; Maski coraz inne, coraz
mylne się zakłada; Wszystko to
zabawa, wszystko to jest jedna gra
przy otwartych i zamkniętych
drzwiach. To jest gra! (E. Stachura)

Od zarania historii pewne obszary bytowa-
nia ludzi podupadały, inne zaś zyskiwały na
znaczeniu. Wiązało się to zazwyczaj ze zmiana-
mi w możliwościach gospodarczych danego
miejsca. Tak było np. na Ziemi Ognistej (futra
fok) lub w amerykańskim Klondike (złoto). Czę-
sto po eksplozji rozwoju, na skutek wyczerpa-
nia surowców, katastrof klimatycznych (wy-
brzeże Morza Aralskiego) lub innych czy-
nników, region obumierał cywilizacyjnie i kul-
turowo. Nasze brzeszczańskie „Klondike” roz-
błysło wraz z odkryciem na terenach Kotliny
Oświęcimskiej bogatych złóż węgla kamienne-
go. Po uruchomieniu w 1904 roku Kopalni
Węgla Kamiennego „Brzeszcze” miejscowość
rozwinęła się gospodarczo i kulturowo. Dla
osób przybywających do pracy w kopalni wy-
budowano nowe osiedla. Brzeszcze podzieliły
się na wieś i osadę górniczą. Powstały dwa
żywioły - rolniczy i robotniczy, które wzajem-
nie się przenikały i uzupełniały. Od tego mo-
mentu zaczęło się prężnie rozwijać życie teatral-
ne. Członkami amatorskich grup teatralnych
byli w większości pracownicy kopalni. Każda
nowo powstała instytucja czy organizacja spo-
łeczna wyzwalała wśród ludzi pomysły na two-
rzenie nowych form działalności amatorskich
grup teatralnych. Utworzyły się m.in.: organi-
zacja o charakterze oświatowo-kulturalnym
(Towarzystwo Szkół Ludowych), politycznym
(Polska Partia Socjalno-Demokratyczna), zawo-
dowym (Związki Zawodowe).

Odtworzenie przeszłości nie jest sprawą
prostą, gdyż wiele materiałów, archiwów na
przestrzeni czasu uległo zniszczeniu. Większo-
ści wspaniałych, twórczych ludzi, którzy przy-
czynili się do krzewienia życia kulturalnego na
terenie Brzeszcz, nie ma już wśród nas. Pasjo-
natem historii, któremu udało się zebrać i w
części udokumentować działalność teatralną,
zwłaszcza okresu międzywojennego był Feliks
Chowaniec (ur. 1920 r.). Swoje refleksje na
tenże temat publikował m.in. w cyklu artyku-
łów na łamach „Gazety Górniczej”. Był utalen-
towanym pedagogiem, wieloletnim nauczycie-
lem w szkole muzycznej w Oświęcimiu.

W 1909 roku pod patronatem „Kółka Rolni-
czego” powstał „Teatr Włościański”. Stworzyła
go brzeszczańska młodzież. - „Może ze sześć ro-
ków przed piyrszą wojną uredzili, coby założyć
tyjater włościański” - pisze w swojej książce pt.

„Gawędy, opowieści, humoreski” brzeszczanka
Febronia Wójcikowa. Włościanin, czyli chłop, rol-
nik. Jak możemy zauważyć,  już w nazwie teatru
założyciele określali swoje pochodzenie.

Jego administratorami byli - kierownik
Szkoły Ludowej - Franciszek Kołodziejczyk oraz
nauczyciele - Władysław Bielewicz i Józef Ksią-
żek. Brzeszczanka Stanisława Morończyk wspo-
mina, że w tym czasie ważną rolę w tworzeniu
życia kulturalnego odegrali księża administra-
torzy Puchała i Satke.

Rozwijająca się działalność kulturalna, a
zwłaszcza dobierany repertuar miał bardzo
duże znaczenie w edukacji narodowej. Wysta-
wiano m.in. takie tytuły jak: „Czartowska ława”,
„Kalosze”, „Królowa  przedmieścia” czy „Ko-
ściuszko pod Racławicami”.

- Grano wiele sztuk Anczyca. Pamiętam,
gdyż grała w nich moja mama. Na scenie akto-
rzy amatorzy dużo śpiewali, jak również w
domu - wspomina pani Morończyk, nucąc sło-
wa  piosenki jednego z przedstawień tamtych
czasów. - „Kominiarza stan milutki, wstanie
rano, chlapnie wódki. Wyjdzie na dach, skrob-
nie gracą, a ludzie mu za to płacą”.

Amatorski teatr dostarczał ciekawej rozryw-
ki i towarzyskiej zabawy. - „Młodzi się zaro
zgruchli do tyjatru i zaczli odgrywać dziwowi-
ska - pisze pani Wójcikowa. - Piyrsze były pa-
tryjotyczne, jako że Macierz Polsko była w nie-
woli. Śliptali też ludziska na „Królowej w
kajdanach” (…) Kie żołości mieli wszytcy doś,
dali się do odgrywanio jasełek. A było na co
patrzeć. Wikta Michalskiego jako Maryjo tak
żałośnie uspowała Dzieciątko na sianie, że kie
zaśpiewała - Podnieś ronczke, Boże Dziecię,
błogosław oćczyzne miłą - to zajsie wszytcy roz-
lankorzyli i śliptali”.

W prywatnych archiwach Stanisławy Mo-
rończyk zachowała się fotografia, na której
widnieją aktorzy amatorzy z „Teatru Włościań-

skiego”. Zdjęcie zrobiono z okazji wystawie-
nia „Czartowskiej ławy” J. Gawalewicza. Znaj-
duje się na nim około czterdziestu osób. Wśród
nich można wymienić m.in. takie nazwiska jak:
Morończyk (Pęcikiewicz), Chowaniec, ks. Mig-
dałek, Marusza (Targosz), Ostrowska (Górka),
Senkowski.

Zespół samodzielnie zabiegał o środki na
utrzymanie poprzez wpisowe czy sprzedaż bi-
letów. Często też dawał gościnne występy. Za
zgromadzone z nich pieniądze opłacono koszty

budowy sceny oraz malowanie kurtyny.
- Nie bardzo wiem, gdzie odbywały się

przedstawienia „Teatru Włościańskiego”. To
była taka wymalowana ściana. Zawieszano ją
w tyle i na jej tle wystawiano przedstawienia.
Widniał na niej krajobraz wiejski zwany „wolną
okolicą” - relacjonuje Stanisława Morończyk.

Zespół posiadał własne stroje regionalne:
krakowski, góralski i cygański. Działalność „Te-
atru Włościańskiego” zakończyła się wraz z wy-
buchem pierwszej wojny światowej.

W 1919 roku rozpoczął swoją działalność
zespół teatralny przy Towarzystwie Szkół Lu-
dowych. Grupa powstała częściowo z człon-
ków byłego „Teatru Włościańskiego” oraz in-
nych, dawniej działających teatrzyków
amatorskich.

- W teatrze grali ludzie młodzi, którzy zo-
stali przyjęci na kopalnię i takie nazwiska się
tam pojawiały jak: Chruśliński, Zydek, Maru-
szówna (Targosz), Chmielewska, Peczenik (Ko-
walska), Bułat, Kowalski. Od samego począt-
ku powstania zespołu przy TSL do wojny
udzielał się w nim pan Formas. Aktorów ama-
torów było więcej, ale już wszystkich nie pa-
miętam - stwierdza pani Stanisława Moroń-
czyk.

Pracy zespołu patronował dyrektor kopal-
ni inż. W. Strzemeski, zaś w późniejszym okre-
sie Piotr Lebiedzki. Siedzibą grupy teatralnej

Bankiet
u artystów

Aktorzy amatorzy Teatru Włościańskiego.Aktorzy amatorzy Teatru Włościańskiego.Aktorzy amatorzy Teatru Włościańskiego.Aktorzy amatorzy Teatru Włościańskiego.Aktorzy amatorzy Teatru Włościańskiego.
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był budynek należący do kopalni, zwany „Ho-
telem”.

Prawdopodobnie pierwsze przedstawienia
tworzone były pod kierunkiem Antoniny Ra-
dwan-Malawskiej (1862-1926). Antonina Ra-
dwan, pseudonim Stachowicz, właściwie Ka-
rolina Ludwika Petronela Bułat, to polska
aktorka teatralna i śpiewaczka. Od 1876 roku
występowała w zespołach i teatrach prowin-
cjonalnych. Największy sukces przyniosły jej
główne role w operetkach „Piękna Helena”
J. Offenbacha i „Ptasznik z Tyrolu” K. Zellera.
Później zamiłowanie do aktorstwa przejął syn.
Wybitny i niezwykle utalentowany aktor Stani-
sław Bułat był niewątpliwie duszą zespołu.

- Jak były jakieś poważniejsze sztuki, to pani
Malawska przyjeżdżała z Krakowa i pomagała
w realizacji przedstawienia - relacjonuje pani
Stanisława.

W okresie późniejszym, za dyrekcji Ryszar-
da Malinowskiego, z teatrem współpracował,
pomagał i konsultował sztuki znany aktor biel-
ski, Jerzy Korcz.

- W momencie gdy sekcję teatralną objął
Ryszard Malinowski, grupa teatralna była na
wysokim poziomie. Wtedy w teatrze grały oso-
by, można powiedzieć „etatowe”, na których
zawsze można było polegać. Można wymienić
m.in. takie nazwiska jak: Kiedroń, Złotek, No-
wak, Ślusarczykówna, Żurawska i wiele, wiele
innych - mówi pani Morończyk.

Pani Stanisława z sentymentem wspomina
wspaniałe kreacje aktorskie w  „Krakowiakach
i góralach” oraz w „Betlejem polskim” Rydla.
Oba przedstawienia wywarły na niej wielkie
wrażenie.

- Pamiętam, że widzowie wychodzili z te-
atru wzruszeni i podbudowani wizją naszej
wspaniałej przeszłości. Wystawiano też m.in.
takie sztuki jak: „Damy i huzary”, „Gwiazda
Syberii” czy „Krowoderskie Zuchy”.

Feliks Chowaniec pisze na łamach „Gazety
Górniczej”, że „ostatnim przedstawieniem mię-
dzywojennego dwudziestolecia było wykona-
nie w sezonie jesienno-zimowym 1938/39 sztu-
ki „Wesele Górnośląskie” Stanisława Ligonia,
utrwalone zbiorową fotografią”.

Wszelka działalność kulturalno-teatralna
łączy ludzi we wspólnym działaniu, buduje
więzi i poczucie własnej tożsamości. Wyzwala
w ludziach chęć poznawania własnych korze-
ni, motywuje do poszerzania własnych hory-
zontów. Gmina Brzeszcze to rejon o tradycjach
górniczo-rolniczych. Zespoliła wiele ludności
napływowej z różnych zakątków Polski. Nie
może konkurować ze znamienitymi ośrodka-
mi kultury w Polsce, ale działalność wybitnych
mieszkańców Brzeszcz i okolic w dziedzinie te-
atru i kultury stanowi małą cegiełkę w rozwoju
kultury naszego kraju. Pozostaje żywić nadzie-
ję, że Brzeszcze dzięki tradycjom kul- turalnym
i zróżnicowaniu gospodarczemu nigdy nie do-
świadczą losu Klondike.

Katarzyna Łaska

Lekarze często podkreślają, że najważ-
niejsze w leczeniu choroby jest jej
wczesne wykrycie. Ale kluczem do
zdrowego życia jest jak najwcześniej-
sze utrwalenie u człowieka prawidło-
wych wzorców zdrowego stylu życia.
Poniżej prezentujemy profilaktyczne
programy zdrowotne prowadzone
w gminie Brzeszcze.

Urząd Gminy wspólnie z NZOZ „Vita” prowa-
dzi program „Lakowanie zębów - zabezpieczanie
zębów trzonowych i przedtrzonowych lakierem
przed próchnicą”. W tym roku na program prze-
znaczono 9000 zł. NZOZ „Vita” realizuje też pro-
gram pokrywania lakierem z zawartością fluoru
wszystkich powierzchni zębów stałych, finansowany
przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Program ten
jest przeznaczony dla młodzieży do 18. roku życia.

NZOZ „Vita” prowadzi również akcje konsul-
tacyjne reumatologiczne, tzw. badania densyto-
metryczne, ukierunkowane na wykrywanie oste-
oporozy - uznanej za chorobę cywilizacyjną oraz
badania spirometryczne, wykrywające przewlekłą
obturacyjną chorobę płuc wraz z konsultacją pul-
munologiczną.

Wspólnie z Urzędem Gminy NZOZ „Vita” pro-
wadzi program terapii osób uzależnionych. Na
jego realizację przeznaczono w tym roku 20 tys.
zł. W ramach umowy z NFZ realizowane są plano-
wane bilanse szkolne oraz szczepienia ochronne
dzieci i młodzieży wg kalendarzy szczepień.

Profilaktykę zdrowotną na terenie gminy pro-
wadzą również organizacje pozarządowe. Sto-
warzyszenie „Amazonek” co roku organizuje
akcję „Różowa Sobota” - profilaktyczne bada-
nia przeciwko rakowi sutka. 13 października br.
w badaniu wzięło udział 105 kobiet, 30 z nich
skierowano na badania USG. Wykryto 5 zacho-
rowań. W 2006 r. gościł w Brzeszczach „mam-
mobus”, w którym przeprowadzono badania
profilaktyczne mammografii, spirometrii i jaskry.
Stowarzyszenie „Amazonek” na realizację pro-
jektu „Szerzenie i promocja profilaktyki onkolo-
gicznej” otrzymało dotację z Urzędu Gminy w
wysokości 6000 zł. Z kolei Miejsko-Gminne Pol-
skie Stowarzyszenie Diabetyków w Brzeszczach
otrzymało 1000 zł na projekt „Ochrona zdrowia,
profilaktyka i rehabilitacja osób z cukrzycą”, zaś
Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski
Koło Powiatowe w Oświęcimiu dotację w wyso-
kości 1000 zł na organizację rajdu inwalidów
wzroku „Pieniny 2007”.

W szkołach na terenie gminy Brzeszcze za pro-
filaktykę zdrowotną odpowiada „Szkol-Med”, fir-
ma świadcząca usługi pielęgniarskie. Pielęgniarki
szkolne prowadzą fluoryzację metodą szczotko-
wania zębów. Akcja finansowana przez NFZ prze-
prowadzana jest sześć razy w roku. Realizowany
jest też program przeciw otyłości - „Trzymaj for-

mę”. Prowadzone są pogadanki na temat zdro-
wego stylu życia, wykonuje się pomiary masy ciała
i wysokości oraz obliczanie tzw. wentyli. Program
jest kierowany do uczniów klas pierwszych i pią-
tych szkół podstawowych. Statystyki pokazują, że
aż ok. 40 proc. dzieci i młodzieży cierpi na otyłość.

Bilans 10-latka prowadzony przez pielęgniarki
szkolne nie nastraja optymistycznie. W roku szkol-
nym 2006/2007 objętych opieką było 2847 dzie-
ci, w tym 1293 podlegało do przesiewu, tj. badań
masy ciała i wysokości. Okazuje się, że 367 dzieci
ma ewentualne niedobory, nadwagi i otyłości, w
tym niedobory wagi - 161, nadwagi - 104, a oty-
łość - 48 dzieci. Wśród dzieci przeważają choroby
narządów wzroku - 611 dzieci, wady postawy (pła-

skostopia, skrzywienie kręgosłupa) - 40 proc. dzie-
ci. Próchnicę kwitnącą ma 236 dzieci. Dużo
uczniów ma wady wzroku i zaburzenia statyki cia-
ła. Dzieci z alergią jest 281, z astmą - 51. Zmalała
za to ilość dzieci chorych na cukrzycę. W poprzed-
nim roku nie było takich w ogóle, obecnie jest
dwoje dzieci z cukrzycą.

Z uczniami w szkołach pracuje również peł-
nomocnik burmistrza ds. rozwiązywania proble-
mów alkoholowych. Program profilaktyki został
opracowany wspólnie z przedstawicielami insty-
tucji i organizacji zajmujących się problemem uza-
leżnień. W jego realizację zaangażowani są: Gmin-
ny Zarząd Edukacji, Ośrodek Pomocy Społecznej,
Straż Miejska, Ośrodek Kultury. W ramach pro-
gramu organizowane są turnieje sportowe, zaję-
cia warsztatowe dla młodzieży, których celem jest
rozwijanie umiejętności interpersonalnych i in-
trapersonalnych uczniów. Zajęcia prowadzą pe-
dagodzy szkolni przeszkoleni do prowadzenia
programów profilaktycznych. W szkołach podsta-
wowych profilaktyka uzależnień przekazywana jest
w ramach profilaktycznych spektakli teatralnych.
W szkołach średnich realizowany jest program
NOE, który ma celu zmianę norm i przekonań śro-
dowiskowych związanych z piciem alkoholu.

JaBi

Zdrowo żyj

Nasze tematyNasze tematyNasze tematy
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wśród dzieci.wśród dzieci.wśród dzieci.wśród dzieci.wśród dzieci.
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Zdarzenia

Nasze tematy

Szanowni Państwo!
Dziękuję za obdarzenie mnie za-

ufaniem i udzielone poparcie w wy-
borach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej VI kadencji.

Będę godnie reprezentował Pań-
stwa w Polskim Parlamencie i dbał
o nasze wspólne sprawy.

Jednocześnie życzę Państwu nastrojowych i radosnych
świąt Bożego Narodzenia oraz samych szczęśliwych dni
w nadchodzącym Nowym, 2008 Roku

Janusz Chwierut, Poseł na Sejm RP

Kryminały

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Brzeszcze,zanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Brzeszcze,zanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Brzeszcze,zanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Brzeszcze,zanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Brzeszcze,
Jeszcze dwa miesiące temu pozwoliłam sobie napisać list, w któ-

rym prosiłam Państwa o poparcie w wyborach parlamentarnych. Dziś,
już jako Poseł na Sejm RP VI kadencji pragnę serdecznie podzięko-
wać za udział w wyborach, a przede wszyst-
kim za zaufanie, jakim zdecydowaliście się po-
nownie obdarzyć moją osobę. Zostałam
posłem dzięki Państwa głosom. To dla mnie
bardzo ważne i odpowiedzialne wyróżnienie,
że nadal mogę pracować na rzecz naszej Małej
Ojczyzny.

Mieszkamy w gminie górniczej, dlatego
szczególną wagę staram się przywiązywać spra-
wom naszej kopalni i możliwościom jej rozwo-
ju, jak również ogólnie kwestiom przyszłości górnictwa w Polsce.

Z okazji dnia świętej Barbary - patronki górników, składam ser-
deczne życzenia wszystkim tym, którzy związali swe życie z pracą w
kopalni oraz ich rodzinom. Niech przy wykonywaniu codziennych obo-
wiązków w kopalni towarzyszy Wam, Drodzy Górnicy, poczucie bez-
pieczeństwa, a także spokój o przyszłość Waszą i Waszych dzieci.

Szanowni Państwo, zbliża się okres świąt Bożego Narodzenia.
Na ten szczególny czas życzę dużo zdrowia, szczęścia i niezapo-
mnianych chwil spędzonych w gronie najbliższych. Niech będzie to
dla Państwa czas spokoju i odpoczynku od codziennych trosk. Niech
marzenia i plany spełnią się w nadchodzącym Nowym Roku 2008.

Z najlepszymi życzeniami i wyrazami szacunku
Beata Szydło, Poseł na Sejm RP

1 listopada w Zasolu na ul. Łęckiej policjanci zatrzymali Wojciecha B.,
22-letniego mieszkańca Osieka, który kierując w stanie nietrzeźwości
(2,94 prom.) samochodem marki Jeep spowodował kolizję drogową z
autobusem kierowanym przez mieszkańca Rzyków.

                                                  ***
3 listopada o godz. 8.00 patrol prewencji Straży Miejskiej ujął pięciu

mężczyzn, którzy spożywali alkohol w miejscu publicznym na skwerze
przed blokiem 12 przy ul. Dworcowej w Brzeszczach. Zatrzymanym po-
stawiono zarzut naruszenia ustawy o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi. Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w
Oświęcimiu.

                                                  ***
7 listopada w Jawiszowicach na os. Paderewskiego policjanci zatrzy-

mali Zbigniewa K., 60-letniego mieszkańca Jawiszowic, który w zamian
za odstąpienie od wykonania czynności służbowych próbował wręczyć
funkcjonariuszom korzyść majątkową w wysokości 30 zł. Delikwent spo-
żywał alkohol w miejscu publicznym przed blokiem nr 5.

                                                  ***
10 listopada w Brzeszczach na ul. Mickiewicza policjanci Komisaria-

tu Policji i funkcjonariusze Straży Miejskiej zatrzymali dwóch 18-letnich
mieszkańców Brzeszcz: Damiana G. i Tomasza K., którzy w wyniku rozbo-
ju na osobie prywatnej skradli dokumenty oraz kluczyki do Fiata 126p, a
następnie odjechali samochodem. Na domiar tego badanie wykazało,
że kierujący pojazdem Damian G. był w stanie nietrzeźwości (1,72 prom).
Podczas przeszukania mężczyzn ujawniono też dowody świadczące o
włamaniu do kiosku Ruchu na ul. Słowackiego. Wobec sprawców zasto-
sowano dozór policyjny. Sprawa trafi do prokuratury.

                                                  ***
13 listopada w Brzeszczach, na parkingu (dawna zajezdnia autobu-

sowa kopalni) przy ul. Ofiar Oświęcimia nieznany sprawca wybił szybę w
drzwiach samochodu marki Ford Transit i skradł z jego wnętrza radiood-
twarzacz JVC oraz radio CB. Właściciel Grzegorz R. z Trzebini oszacował
straty na 600 zł.

                                                  ***
18 listopada w Brzeszczach funkcjonariusze Straży Miejskiej zatrzy-

mali 18-letniego brzeszczanina Damiana G., który włamał się do piwnicy
bloku przy ul. Łokietka, skąd skradł rower górski „Best” i inne przedmio-
ty o łącznej wartości 600 zł. Skradzione mienie odzyskano i przekazano
poszkodowanemu Jarosławowi C. Sprawca już jako nieletni był karany.
Zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru po-
licyjnego.

                                                  ***
18 listopada w Brzeszczach na ul. Dworcowej policjanci zatrzymali

20-letniego Roberta Ż., mieszkańca Brzeszcz, który bez wymaganych
uprawnień i w stanie nietrzeźwości (1,78 prom.) kierował Fiatem Seicen-
to. Dwa dni później na ul. Irysowej w Brzeszczach w ręce funkcjonariuszy
wpadł 36-letni jawiszowianin Jacek S. On z kolei  kierował samochodem
marki Hyundai w stanie nietrzeźwości (3,21 prom.) pomimo czynnego
zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

                                                  ***
24 listopada w Brzeszczach z łaźni KWK „Brzeszcze-Silesia” przy ul.

Kościuszki nieznany sprawca skradł portfel z dowodem osobistym i pra-
wem jazdy oraz telefon komórkowy Nokia 5300. Poszkodowany miesz-
kaniec Przecieszyna Mariusz C. oszacował straty na 1500 zł.

                                                  ***
24 listopada w Brzeszczach 15-letni mieszkaniec Brzeszcz Piotr K.

przebywając w mieszkaniu kolegi przy ul. Prusa skradł pieniądze w kwo-
cie 5824 zł, telefon komórkowy Nokia oraz złotą biżuterię. Straty w wy-
sokości 6474 zł poniosła mieszkanka Brzeszcz Irena M. Część mienia
odzyskano.

 EP
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Dyrekcja i grono pedago-
giczne Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w
Oświęcimiu zwracają się do Pań-
stwa z prośbą o wsparcie finan-
sowe lub rzeczowe dla naszej
uczennicy 10-letniej Soni, która
mieszka w Brzeszczach.

Sonia jest chora na
raka złośliwego kości nogi
lewej. Od 15 września
tego roku przebywa na
Oddziale Onkologii He-
matologii-Chemioterapii
Instytutu Matki i Dziecka w
Ligocie. Dziewczynka zo-
stała poddana chemiote-
rapii - aktualnie jest po
czwartym cyklu chemii.
Ogółem czeka ją 10 da-
wek. Po chemioterapii ma
nastąpić konsultacja i
ewentualnie dalsze lecze-
nie w Warszawie. W za-
leżności od efektów lecze-
nia dalsze postępowanie
może być oszczędzające
lub radykalne.

Sytuacja materialna rodziny
Soni jest bardzo trudna. Oby-
dwoje rodzice dziewczynki nie
pracują. Sonia ma dwóch braci
- jeden uczęszcza do drugiej kla-
sy, a drugi do piątej klasy Szkoły
Podstawowej nr 2 w Brzeszczach.
Dochód rodziny to 505 zł mie-
sięcznie na pięć osób. Matka
dziewczynki, dotychczas otrzymu-
jąca rentę socjalną, decyzją ZUS
z dnia 11.10.2007 r. utraciła ją.

Dzieci przyjmujące chemię są
bardzo osłabione i wymagają po-
mocy jednego z rodziców w co-
dziennych czynnościach. Aktualnie
ojciec Soni sprawuje nad nią opie-
kę w szpitalu. Pobyt opiekuna w
szpitalu nie jest bezpłatny. Rozsta-
wienie łóżka na noc kosztuje 10
zł, osoba ta też musi coś jeść, aby
mieć siłę pomagać. Należy rów-
nież liczyć się z kosztami pobytu
opiekuna podczas konsultacji i le-
czenia w Warszawie.
       Dzieci chore na raka wyma-

gają dobrego jedzenia, przed
każdą chemią specjalnego, nie
wspominając o dodatkowych
odżywkach czy lekach. Tego nie-
stety nie mogą jej zapewnić ro-
dzice. Rodzina co jakiś czas
otrzymuje pomoc żywnościową z
kościoła, ostatnio trzy miesiące

temu. Tego typu pomoc nie po-
zwala na zaspokojenie specyficz-
nych potrzeb Soni.

Dziewczynka mieszka w
Brzeszczach, jej dziadkowie, oj-
ciec i wujek pracowali w KWK
,,Brzeszcze” dlatego zwracamy
się w szczególności do pracow-
ników KWK ,,Brzeszcze” o po-
moc dla Soni. Bez Państwa
wsparcia, o które ośmielamy się
prosić, szanse Soni na przeżycie
i pozytywne efekty leczenia mogą
być znacznie mniejsze.

Jeżeli zechcielibyście Pań-
stwo wspomóc nas w staraniach
o umożliwienie Soni powrotu do
zdrowia, prosimy o wpłaty na
konto.

Podajemy nazwę i nr konta
założonego dla Soni w Fundacji
Pomocy Społecznej w Brzesz-
czach dzięki pomocy pani Anny
Zalwowskiej.

Hasło ,,SONIA” - BPH S.A.,
o/Oświęcim, nr 56 1060 0076
0000 3200 0035 5493

Pomóżmy Soni
powrócić do zdrowia!

- Z prawdziwym wzruszeniem przyjąłem wiadomość, że na wniosek
Stowarzyszenia na rzecz Gminy Brzeszcze „Brzost” kapituła uchwaliła
nadanie mi tytułu Honorowego Obywatela Gminy Brzeszcze - pisze w
liście prof. Kazimierz Bielenin. - Dziękując jak najserdeczniej za to wiel-
kie wyróżnienie, muszę z żalem poinformować, że ostatnie załamanie
mojego zdrowia uniemożliwiło mi uczestnictwo w szeregu różnych
uroczystości w bieżącym roku. Mam niepłonną nadzieję, że stan moje-

go zdrowia stopniowo
się ustabilizuje i wiosną
nadchodzącego roku
będę mógł spotkać się w
Urzędzie Gminy z wła-
dzami gminy oraz kie-
rownictwem Stowarzy-
szenia „Brzost”, by móc
osobiście podziękować
za to wielkie wyróżnienie
i przy tej sposobności
opowiedzieć nieco o
mojej pracy. Życzę całej
gminie Brzeszcze oraz jej
mieszkańcom wielu dal-
szych osiągnięć i sukce-
sów.

Podczas uroczystej
sesji burmistrz Teresa
Jankowska zaprezento-
wała księgę Honorowe-

go Obywatela Gminy Brzeszcze, w której pod numerem 1 wpisano
nazwisko prof. Kazimierza Bielenina. Profesor otrzyma również oko-
licznościowy medal oraz legitymację.

- W swoim liście prof. Kazimierz Bielenin wyraził żal, że nie może być
teraz z nami - mówiła burmistrz Teresa Jankowska. - Ale już na począt-
ku grudnia, z kwiatami oraz pozdrowieniami, wybierzemy się do prof.
Bielenina i przekażemy mu medal oraz legitymację. Profesor Kazimierz
Bielenin jest wielkim autorytetem. Przykładem profesjonalizmu, kon-
sekwencji oraz sukcesu, który się uzyskuje przy ogromnym nakładzie
pracy i nauki. Profesora cechuje również skromność i prostota, pomi-
mo wielu tytułów przed nazwiskiem, których mogliśmy doświadczać
przy każdym spotkaniu z nim.                                                                          JaBi

Dzień 4 grudnia jest w naszej gminie dniem szcze-
gólnym. Wyjątkowość tego dnia wynika z ponadstu-
letniej działalności Kopalni Węgla Kamiennego
„Brzeszcze”, która mocno wpisała się przeszłość i wpi-
suje się w teraźniejszość i przyszłość naszej małej oj-
czyzny.

Z okazji Górniczego Święta życzę Pracownikom na-
szej Kopalni zdrowia, pomyślności i bezpieczeństwa w
pracy. W życiu osobistym miłości, szczęścia i spełnie-
nia marzeń.

Życzę Państwu, aby św. Barbara otoczyła Was i Wa-
szych Bliskich modlitwą.

Niech żyje nam Górniczy Stan! Szczęść Boże!
Z wyrazami szacunku
Teresa Jankowska, Burmistrz Brzeszcz

(ciąg dalszy ze str. 1)

Burmistrz Teresa Jankowska prezentujeBurmistrz Teresa Jankowska prezentujeBurmistrz Teresa Jankowska prezentujeBurmistrz Teresa Jankowska prezentujeBurmistrz Teresa Jankowska prezentuje
legitymację Honorowego Obywatela Gminylegitymację Honorowego Obywatela Gminylegitymację Honorowego Obywatela Gminylegitymację Honorowego Obywatela Gminylegitymację Honorowego Obywatela Gminy
Brzeszcze.Brzeszcze.Brzeszcze.Brzeszcze.Brzeszcze.
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W gminie zastanawiają się nad najlep-
szym sposobem zarządzania składowi-
skiem odpadów komunalnych. Bur-
mistrz forsuje przekazanie składowiska
aportem na rzecz Agencji Komunalnej
i przekonuje do tego pomysłu radnych.
Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła.

Aport to niepieniężny udział wnoszony do
spółki przez akcjonariusza. Aportem mogą być
rzeczy ruchome, nieruchomości, wierzytelności, a
nawet przedsiębiorstwo jako całość.

W tej chwili składowisko odpadów komu-
nalnych jest własnością Gminy Brzeszcze. Na pod-
stawie umowy z dnia 1 stycznia 2001 r., Gmina
oddała je na okres do 31 grudnia 2015 r. w dzier-
żawę Agencji Komunalnej.

Według burmistrza Brzeszcz Teresy Jankow-
skiej, zgodnie z opracowaną w tym roku oceną
funkcjonowania składowiska odpadów komunal-
nych w Brzeszczach, najbardziej korzystne zarów-
no dla Gminy, jak i samego przedsiębiorstwa, jest
wniesienie przez Gminę aportem składowiska
odpadów komunalnych do Agencji Komunalnej.
Takie rozwiązanie ma ułatwić pozyskiwanie środ-
ków zewnętrznych na modernizację składowiska,
a także prowadzenie prawidłowej gospodarki od-
padami zgodnie z obowiązującymi w tym zakre-
sie przepisami.

- Agencja Komunalna jako właściciel będzie
mogła przeprowadzić modernizację składowiska
odpadów komunalnych ze środków obrotowych
spółki, środków na inwestycje pozyskane w dro-
dze leasingu, kredytu, pożyczek oraz środków
pomocowych z Małopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego 2007-2013 - wylicza bur-
mistrz Teresa Jankowska. - Przekazanie składowi-
ska aportem do spółki nie przełoży się na cenę za
odbiór odpadów z prywatnych posesji. Koszty
składowania nie ulegną zmianie. Mieszkańcy zy-
skają natomiast pośrednio, ponieważ Gmina nie
inwestując własnych środków budżetowych w
składowisko, środki wolne przekaże na inne cele
inwestycyjne.

Składowisko odpadów komunalnych w
Brzeszczach, po wielu staraniach władz gminy oraz
kierownictwa Agencji Komunalnej zostało w tym
roku zapisane w Planie Gospodarki Odpadami
dla Województwa Małopolskiego, jako jeden z
dziewięciu perspektywicznych obiektów tego typu
w Małopolsce.

- Pozwala to żywić nadzieję, że środki wydane
przez gminę na budowę składowiska nie tylko
nie pójdą na marne, ale nawet zaczną procento-
wać - mówi Krzysztof Bielenin, radny ze Skidzinia.
- W tej sytuacji nie mogą dziwić poszukiwania
optymalnej formuły funkcjonowania obiektu tak
istotnego dla gospodarki gminy. Przejęcie przez

Agencję składowiska na swój majątek jest nie-
wątpliwie korzystne dla Agencji chociażby ze
względu na możliwość amortyzowania tego za-
sobu. Ale czy będzie to zabieg korzystny dla Gmi-
ny, dla mieszkańców? W ostatnim czasie kilka-
krotnie kierownictwo Agencji Komunalnej
zadziwiło mnie niefrasobliwością postępowania.
Pozwolę sobie tu przypomnieć beztroski sposób
wprowadzenia początkiem roku rozwiązań ceno-
wych w związku z wejściem w życie znowelizowa-
nego regulaminu utrzymania czystości, co nieste-
ty skompromitowało w oczach mieszkańców
zapisane tam rozwiązania. Nie sposób również
pominąć milczeniem wydatkowanie bodaj około
250 tys. zł na budowę linii sortowniczej, która

okazała się być w praktyce kosztowną atrapą.
Nie bez znaczenia jest również niemożność do-
tarcia do wielu aspektów działalności tego pod-
miotu, skrywanych za bardzo szeroko rozumianą
potrzebą dochowania tajemnicy handlowej.
Trudno chyba zatem dziwić się moim obawom o
efektywność działalności Agencji i w brak wiary
w skuteczność prowadzonego nad tą działalno-
ścią nadzoru. Aby zatem odpowiedzialnie wnieść
tak pokaźny majątek, jak składowisko odpadów,
na rzecz Agencji, należy wcześniej baczniej przyj-
rzeć się samej spółce.

W ciągu ostatnich pięciu lat właściciel skła-
dowiska (Gmina), jak również dzierżawca
(Agencja Komunalna) nie pozyskali żadnych
środków zewnętrznych na modernizację. W
tym samym okresie Gmina poniosła za to kosz-
ty opracowania dokumentacji niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania składowiska.
W 2004 r. za kwotę 8450 zł zostało wykonane
badanie wód powierzchniowych, odciekowych
i gazu ze składowiska odpadów komunalnych.
W tym samym roku Gmina wydała 28 tys. 400
zł na wykonanie i opracowanie wniosku o wy-
danie pozwolenia zintegrowanego dla skła-
dowiska w Brzeszczach oraz 4270 zł na opra-
cowanie studium wykonalności instalacji
odgazowania składowiska odpadów komu-

nalnych, którego celem było opracowanie ana-
lizy możliwości gospodarczego wykorzystania
biogazu powstającego na składowisku. Wy-
konanie wszystkich trzech dokumentacji i opra-
cowań było niezbędne do uzyskania decyzji wo-
jewody małopolskiego z dnia 6 lipca 2007 r.,
na podstawie której udzielono Agencji Komu-
nalnej pozwolenie zintegrowane dla Zakładu
Gospodarki Odpadami w Brzeszczach. W tym
roku opracowano ocenę funkcjonowania skła-
dowiska odpadów komunalnych w zakresie or-
ganizacyjno-prawnym z uwzględnieniem róż-
nych sposobów zarządzania (aport, admi-
nistrowanie, dzierżawa), finansowo-księgo-
wym oraz stosowania i przestrzegania przepi-

sów dotyczących ochrony środowiska. Koszt
wykonania tej oceny wyniósł 10 tys. 370 zł. W
ocenie zostały również określone niezbędne
nakłady inwestycyjne do wykonania w najbliż-
szym okresie. Według szacunków, żeby skła-
dowisko prawidłowo funkcjonowało, w 2008 r.
należy ponieść nakłady finansowe w wysoko-
ści 3 mln 357 tys. zł.

Zgodnie z warunkami określonymi w umo-
wie dzierżawy, czynsz za dzierżawę składowiska
i opłata za wykorzystanie pojemności składo-
wiska stanowią dochód Gminy Brzeszcze i nie
mogą być przeznaczone na modernizację skła-
dowiska. Do budżetu gminy za okres od 1 stycz-
nia 2002 r. do 30 września 2007 r. wpłynęło
105 tys. 911,18 zł z tytułu czynszu za dzierżawę
oraz 1 mln 218 tys. 743,15 zł z tytułu opłaty za
wykorzystanie pojemności składowiska.

W pierwszej połowie 2007 r. na składowi-
sko przyjęto 13 966,99 ton odpadów od ob-
cych dostawców. Przychód za ich przyjęcie wy-
niósł 817 tys. 492,41 zł. W tej grupie przyjętych
odpadów znajdują się również gruz i odpady
zielone, które są bezpośrednio wykorzystywa-
ne na składowisku. W tym samym okresie skła-
dowisko przyjęło 3 064,18 ton odpadów przy-
wiezionych przez Agencję Komunalną.

Jacek Bielenin

Składowisko
do aportu

Na modernizację składowiska odpadów komunalnych trzeba wyłożyć ponad 3 mln zł.Na modernizację składowiska odpadów komunalnych trzeba wyłożyć ponad 3 mln zł.Na modernizację składowiska odpadów komunalnych trzeba wyłożyć ponad 3 mln zł.Na modernizację składowiska odpadów komunalnych trzeba wyłożyć ponad 3 mln zł.Na modernizację składowiska odpadów komunalnych trzeba wyłożyć ponad 3 mln zł.
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Ks. prof. Józef Tischner odwiedził
Brzeszcze równo 10 lat temu. Okrą-
gła rocznica była okazją do przypo-
mnienia tamtego spotkania z miesz-
kańcami Brzeszcz oraz samej osoby
i myśli ks. prof. Tischnera.

Wieczór poświęcony ks. prof. Józefowi Ti-
schnerowi odbył się 12 listopada w Ośrodku
Kultury w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku. By zachować pamięć o wizycie ks. Tischnera
w Brzeszczach sprzed 10 lat, poseł Beata Szydło
oraz honorowy gość tego wieczoru, młodszy brat
ks. prof. Józefa Tischnera - Kazimierz, odsłonili
tablicę pamiątkową. Tablica z cytowanymi sło-
wami ks. Tischnera: „Jesteś wolny, a więc odpo-
wiedzialny za to, co robisz” zawisła na ścianie
przy drzwiach wejściowych Ośrodka Kultury.

Myśl społeczną oraz filozoficzną ks. prof.
Józefa Tischnera przybliżył słuchaczom Łukasz
Putyra z Instytutu Myśli Józefa Tischnera w Kra-
kowie, który wygłosił wykład pt. „Miłość w uję-
ciu ks. prof. Józefa Tischnera”. Łukasz Putyra
przedstawił zebranym najważniejsze założenia
filozofii dramatu ks. prof. Józefa Tischnera. Na
opisanie życia człowieka ks. Tischner wybrał me-
taforę dramatu. Ważne żeby dramatu nie mylić
z tragedią. Dramat to nie to samo, co tragedia.
Dramat zawsze rozgrywa się w horyzoncie do-
bra i zła. Wszyscy ten dramat tworzymy. Dramat
to coś międzyludzkiego, coś, co jest tworzone
przez osoby, coś, co zarazem te osoby tworzy, a
może też niszczyć. Na końcu dramatu widnieją
dwie przeciwne sobie możliwości - bycie prze-
klętym lub błogosławionym. Dramat zaczyna się
od spotkania z drugim człowiekiem w dialogu,
a kończy rozstaniem. Inne przymioty konstytu-
tywne dla dramatu to scena dramatu, czas i prze-
strzeń. Dramat jest dramatem osób wolnych.

- Ks. Tischner nie zgadzał się z opinią, łączącą
wolność liberalną z relatywizmem i subiektywi-
zmem etycznym - mówił Łukasz Putyra. - W istocie
rzeczy zasada liberalizmu zawiera w sobie wyma-
ganie, które posiada wszelkie cechy absolutnego
wymagania moralnego, aby człowiek we wszyst-
kim co robi i czego nie robi, był sobą. Nie jest tak,
że wolność liberalna pozwala na wszystko.
Sprzeczne z zasadą wolności jest działanie prze-
ciwko wolności, nie tylko to, które polega na się-
ganiu po przemoc, także to, które polega na ma-
nipulowaniu pojęciem wolności. Wolności nie
należy zmieniać w samowolę. Wolność zawsze
musi być związania z odpowiedzialnością.

Na koniec wykładu Łukasz Putyra wrócił do
pojęcia miłości. - Ks. Tischner mówił: „Dla mnie
jedną z największych tajemnic, do których ni-
gdy się nie dobrałem, bo mnie na to nie stać,
jest tajemnica miłości. Nasza epoka nie bardzo

rozumie, co to jest miłość”. Ale jest pewne miej-
sce, gdzie można szukać ujęcia miłości u ks.
Tischnera - mianowicie w byciu dla drugiego.
Bycie dla drugiego, to jakby poświęcanie siebie
komuś. Przecież miłość jest właśnie czymś ta-
kim. Ks. Tischner pisał tak: „Być dla innego, zna-
czy coś z siebie komuś zadać, dać chwilę obec-
ności, pokrzepić, wysłuchać. Pojęcie dać łączy

się z pojęciem mieć. Można dać tylko to, co
można mieć. Mieć wiąże się z dobrem, podob-
nie dać. Obracamy się w przestrzeni ustanowio-
nej przez doświadczenie dobra”.

Po wykładzie głos zabrał Kazimierz Tischner,
który z właściwym tylko góralom humorem, przy-
bliżył postać swojego brata. Na temat ujęcia mi-
łości u ks. prof. Tischnera miał nieco inne zdanie.

Ksiądz, filozof,
dobry człowiek

- Łukasz godoł o miłości, piknie tak o miło-
ści godać. Jo pamiętam tak: jo z Józusiem na
św. Marka w Krakowie mieszkołem. Jo wtedy
studiowoł, łoba my byli kawalerzy. On se cza-
sem tak rano wstoł, tak się przeciągnął i godoł:
„eee Jezus Maria, eee szkoda, że ni mom baby”.
To jest właśnie filozofia Józusia o miłości. A mi
tyle ino godoł: Kazuś - kochoj, a rób co chcesz.

Dziesięć lat temu - w kwietniu 1997 r. - ks.
prof. Józef Tischner odwiedził Brzeszcze. Był
gościem „Rozmów o Mediach”, organizowa-
nego w Ośrodku Kultury cyklu spotkań z wy-
bitnymi i znanymi ludźmi. Na pamiątkę spo-
tkania, na skwerku przed Ośrodkiem Kultury,
ks. prof. Józef Tischner posadził małą brzózkę.
Pomysłodawcą tej inicjatywy był brzeszczanin
p. Adam Kozik, który na spotkanie z ks. Tisch-
nerem przybył z małą sadzonką i asystował mu
przy kopaniu dołu pod drzewko. Dziś mała
brzózka jest już dorodną brzozą, a p. Adam
Kozik mógł tym razem uścisnąć dłoń Kazimie-
rzowi Tischnerowi.

- Głęboko i z wdzięcznością chciałem zło-
żyć ukłon tym wszystkim, którzy pamiętają o
Tischnerze, czy to o księdzu, czy o filozofie, czy
o góralu. Ale w tych trzech słowach, to był na-
prawdę dobry człowiek - mówił Kazimierz Ti-
schner.

Wieczór poświęcony ks. prof. Józefowi Ti-
schnerowi uświetnił występem zespół „Veri-
tas” z Gimnazjum nr 2 im. ks. prof. Józefa Ti-
schnera w Woli.

Brzeszczanie, którzy chcą bliżej zapoznać
się z filozofią ks. prof. Józefa Tischnera mogą
to uczynić odwiedzając bibliotekę publiczną
OK, która wzbogaciła się o dodatkowe egzem-
plarze jego dzieł, podarowane przez Instytut
Myśli Józefa Tischnera w Krakowie.

Jacek Bielenin

Tablicę upamiętniającą wizytę ks. prof. Józefa Tischnera w Brzeszczach odsłonili poseł Beata SzydłoTablicę upamiętniającą wizytę ks. prof. Józefa Tischnera w Brzeszczach odsłonili poseł Beata SzydłoTablicę upamiętniającą wizytę ks. prof. Józefa Tischnera w Brzeszczach odsłonili poseł Beata SzydłoTablicę upamiętniającą wizytę ks. prof. Józefa Tischnera w Brzeszczach odsłonili poseł Beata SzydłoTablicę upamiętniającą wizytę ks. prof. Józefa Tischnera w Brzeszczach odsłonili poseł Beata Szydło
i Kazimierz Tischner.i Kazimierz Tischner.i Kazimierz Tischner.i Kazimierz Tischner.i Kazimierz Tischner.

Kazimierz TischnerKazimierz TischnerKazimierz TischnerKazimierz TischnerKazimierz Tischner
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Repertuar
Gośćmi Nocy Złotych Lwów Gdyń-

skich, 17 listopada w kinie „Wisła”, byli
odtwórcy głównych ról w filmie „Sztucz-
ki” - Damian Ul oraz Ewelina Walendziak.

„Sztuczki” - film w reżyserii Andrzeja
Jakimowskiego został uznany najlepszym
obrazem podczas tegorocznego Festiwalu
Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, zdo-
bywając główną nagrodę - „Złote Lwy”.

Goście Nocy Złotych Lwów Gdyńskich
nie są zawodowymi aktorami. 10-letni Da-
mian Ul, odtwórca roli Stefka, był praw-
dziwym odkryciem festiwalu w Gdyni. Do
filmu „Sztuczki” trafił z castingu organi-
zowanego w jednej z wałbrzyskich szkół,
gdzie na co dzień jest uczniem IV klasy.
Jego spontaniczną grą zachwycali się wi-
dzowie i krytycy filmowi. O swojej przygo-
dzie z filmem i grze aktorskiej opowiadał
tak: - Na planie filmowym niekiedy mówi-
łem swoimi słowami a czasem reżyser mi
podpowiadał, tak pół na pół. A największą
trudność w filmie sprawiła mi scena, kie-
dy musiałem biegać po całym podwórku.

Ewelina Walendziak, filmowa siostra
Stefka - Elka, do filmu trafiła z planu rekla-
mówki radiowej „Trójki”, gdzie zauważył
ją Andrzej Jakimowski.

- Nie spodziewałam się, że skończy się
to udziałem w filmie. Głównym kryterium
Andrzeja było to, na ile osoba, która zagra
Elkę będzie naturalna i chyba zobaczył, że

jakoś mi się to udaje, że potrafię być naturalna
przed kamerą, że kamera mnie nie krępuje.

- Technika, którą Andrzej Jakimowski zasto-
sował w tym i poprzednim swoim filmie „Zmróż
oczy”, polega na minimalizowaniu dubli. An-
drzej Jakimowski wierzy w rzeczywistość, wierzy,
że można ją uchwycić, podpatrywać. A jak się

każe naturszczykowi wykonać dubel ze sceny,
to zaczynają się dziać rzeczy, które są niepraw-
dziwe - przybliżał widzom technikę pracy nad
filmem prowadzący spotkanie Łukasz Tura, kry-
tyk filmowy.

Widzowie, którzy 17 listopada przybyli do
Ośrodka Kultury zobaczyli też najnowszy film
Jerzego Stuhra - „Korowód” oraz film „Pora
umierać” w reżyserii Doroty Kędzierzawskiej.
Grająca główną rolę w filmie Danuta Szaflar-
ska podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabu-
larnych w Gdyni zdobyła nagrodę za pierw-
szoplanową rolę kobiecą.

                                                                 jack

Wieczór z filmem polskim

9 listopada Ośrodek Kultury
w Brzeszczach oraz klub Piwnica
Free Culture zorganizowali ob-
chody Międzynarodowego Dnia
Przeciwko Faszyzmowi i Antyse-
mityzmowi.

Dzień ten ustanowiony jest w
rocznicę wydarzeń w hitlerowskich
Niemczech nazwanych „Nocą Krysz-
tałową”. Podczas nocy z 9 na 10 li-
stopada dokonał się pogrom Żydów.
Ulice niemieckich miast zostały zasy-
pane odłamkami szkła i kryształów
ze zniszczonych żydowskich miesz-
kań i sklepów, stąd też nazwa pogromu.
Uważa się, że wydarzenia te stanowiły za-
powiedź holocaustu w Europie.

Zorganizowanie obchodów miało na
celu przypomnienie tych tragicznych wy-
darzeń oraz podkreślenie niebezpieczeń-
stwa dyskryminacji, rasizmu oraz podzia-

Damian Ul i Ewelina WalendziakDamian Ul i Ewelina WalendziakDamian Ul i Ewelina WalendziakDamian Ul i Ewelina WalendziakDamian Ul i Ewelina Walendziak

łu społeczeństwa. Spotkanie zapoczątkował dr
Jacek Lachendro wykładem dotyczącym gene-
zy, przebiegu oraz skutków „Nocy Kryształo-
wej”. W ciekawy sposób przedstawił założenia
ideologii nazistowskiej i jej konsekwencje. Po

znakomitej strawie umysłowej rozpoczęła się
część artystyczna, czyli występy zespołów 3R
Salam Sound System, Punkracy oraz Volte Face.
W trakcie przerw technicznych konferansjerka
odczytywała informacje związane ze współcze-
snymi zagrożeniami płynącymi z radykalnych
środowisk faszyzujących.                                    p.j

Ku pamięci
i przestrodze

Młodzi ludzie z uwagą wysłuchali wykładuMłodzi ludzie z uwagą wysłuchali wykładuMłodzi ludzie z uwagą wysłuchali wykładuMłodzi ludzie z uwagą wysłuchali wykładuMłodzi ludzie z uwagą wysłuchali wykładu
dra Jacka Lachendro.dra Jacka Lachendro.dra Jacka Lachendro.dra Jacka Lachendro.dra Jacka Lachendro.

30.11-02.12.2007
godz. 18.00 RATATUJ (USA, b.o)
godz. 20.00 SUPERSAMIEC
04-05.12.2007

godz. 18.00 RATATUJ
godz. 20.00 SUPERSAMIEC
06.12.2007

MIKOŁAJKI:
godz.16.30 KUBUŚ I HEFALUMPY (USA, b.o)
godz.18.00 RATATUJ
07-09.12.2007

godz. 17.30 FILM O PSZCZOŁACH
godz. 19.00 MIŁOŚĆ W CZASACH ZARAZY
MIKOŁAJKOWE KINO KONESERA:
godz. 21.15 PO PROSTU RAZEM
 11.12.2007
godz. 18.00 FILM O PSZCZOŁACH
godz. 20.00 MIŁOŚĆ W CZASACH ZARAZY
12.12.2007

godz. 20.00 MIŁOŚĆ W CZASACH ZARAZY
13.12.2007
godz. 18.00 FILM O PSZCZOŁACH
godz. 20.00 MIŁOŚĆ W CZASACH ZARAZY

14-16.12.2007
godz. 17.30 PANA MAGORIUM CUDOWNE EM-
PORIUM (USA, b.o)
godz. 19.30 BEOWULF (USA, 15)
18-20.12.2007

godz. 18.00 PANA MAGORIUM CUDOWNE EM-
PORIUM
godz. 20.00 BEOWULF
21.12.2007

godz. 19.00 ZŁOTY KOMPAS (USA, b.o)
godz. 21.00 1408 (USA,15)
22-23.12.2007

godz. 18.00 ZŁOTY KOMPAS
godz. 20.00 1408
24-26.12.2007 nieczynne
27-30.12.2007

godz. 18.00 ZŁOTY KOMPAS
godz. 20.00 1408

14.30
18.30

NOWOŚĆ:
nauka śpiewu
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Kalendarium
przedsięwzięć
w grudniu

Programy
Domów Ludowych
i świetlic OK

07 grudnia, godz. 13.00 (sala widowiskowa)
I BARBÓRKOWE POTYCZKI GAWĘDZIARZY - konkurs gawędzia-
rzy, śpiewaków ludowych i zespołów śpiewaczych pod patrona-
tem burmistrza Brzeszcz Teresy Jankowskiej oraz wójta gminy
Miedźna Bogdana Taranowskiego.

09 i 16 grudnia, godz. 15.00 (sala widowiskowa)
Spektakl w reżyserii p. Jadwigi Grudzińskiej oraz ks. Mirosława Wą-
drzyka z parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach-Osiedlu.

12 grudnia, godz. 17.00 (sala widowiskowa)
Zakończenie projektu TAM SAMO ALE NIE TO SAMO. Organiza-
cja Forum ma na celu przybliżenie zagadnienia „Polska w Unii
Europejskiej w różnych aspektach”.
W programie m.in.: przedstawienie projektu „TAM samo ale nie
TO samo” realizowanego przez grupę „Dreamers” i Ośrodek Kul-
tury, przedstawienie projektu „Wiosenne filmowanie” realizowa-
nego przez nieformalną grupę „Filmowcy” oraz Oświęcimskie Cen-
trum Kultury, zaprezentowanie działań związanych z pozyskiwaniem
środków pomocowych przez Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu
Gminy Brzeszcze, koncert zespołu The Freshmaker.

15 grudnia, godz. 15.00 (hala sportowa w Brzeszczach)
W programie ekstremalne atrakcje: mosty tybetańskie na wyso-
kości 6 m, „tyrolka”- zjazd na linie - ok. 40 m, budowanie pirami-
dy ze skrzynek, ścianka wspinaczkowa, wychodzenie po linie.
Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. Wstęp wolny.

15 grudnia, godz. 9.00 (basen „Pod Platanem”)
Podsumowanie porogramu „Pływanie na medal”: wręczenie me-
dali i certfikatów, otwarte zawody pływackie, pokazy.

17 grudnia, godz. 18.00 (sala widowiskowa)
Koncert Rosyjskiego Państwowego Chóru Kameralnego z Moskwy
pod dyrekcją kierownika artystycznego Wladimira Kontarewa.

19, 20 grudnia (hol dolny)
Zapraszamy na wystawę, ekspozycje i zakup świątecznych ozdób
wykonanych w różnych technikach!

21 grudnia, godz. 16.00 (plener przed Ośrodkiem Kultury)
Zapraszamy do uczestniczenia, współtworzenia i wspólnego prze-
żywania WIGILII KULTURALNEJ.

31 grudnia, godz. 22.00 (plener przed Ośrodkiem Kultury)
W programie: hity muzyczne 2007 roku - rock oraz taneczne
rytmy z całego świata, noworoczne fajerwerki - pokaz, nowo-
roczne życzenia.

BRZESZCZANIE KONTRA SĄSIADY ZZA MIEDZY

TRADYCJE WIGILIJNE

POWIATOWE FORUM EUROPEJSKIE

EKSTREMALNE SPOTKANIA NA LINIE

KONCERT ROSYJSKIEGO PAŃSTWOWEGO
CHÓRU KAMERALNEGO (ilość miejsc ograniczona)

GIEŁDA PRZEDŚWIĄTECZNA

WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY BLIŹNIEMU

Przecieszyn
04.12, 11.12 „Z plastyką na ty” - ozdoby
świąteczne.
14.12 Świetlicowe DKF - film „Jedwabna
opowieść”.
Huragan Babski
06.12, 13.12 Ozdoby i wypieki świąteczne.
20.12 Agapa z Huraganem Babskim.
21.12 Udział w „Wigilii kulturalnej” w OK.
We wtorki o godz. 17.00 spotkania zespołu
„Przecieszynianki”.

os. Paderewskiego
06.12 Osiedlowe spotkanie dzieci z Mikoła-
jem.
07.12 Wyjazd na lodowisko do Czechowic.
11.12 Warsztaty ceramiczne dla pań.
13.12 Biblioteczne spotkanie z literaturą.
19, 20.12 Udział dzieci w giełdzie świą-
tecznej w OK.

Bór
06.12 Spotkanie dzieci z Mikołajem
(16.30).
07.12 Wykonujemy ozdoby świąteczne z róż-
nych materiałów - zapraszamy dzieci i mło-
dzież szkolną (16.00).
12.12 Spotkanie z książką pt. „Gwiazdkowy
prezent” w ramach projektu „Spotkania pod
literką” z udziałem przedszkolaków (11.30).
13.12 Pokaz i warsztaty florystyczne pt.
„Czas Bożego Narodzenia”. Prowadzi p. Ad-
rianna Przybyłowska. Zapraszamy osoby w
każdym wieku (17.00).
Aerobik w piątki o godz. 17.30. Szczegóły w
DL i na plakatach.
20.12 Wieczór wigilijny - zaprasza klub
emerytów i seniorów (17.00).
31.12 Na Bal Sylwestrowy zaprasza OSP
Bór. Szczegóły na plakatach i w DL.

Jawiszowice
06.12 Spotkanie dzieci z Mikołajem (16.00).
11-13.12 „Choinkowy maraton” - przygo-
towujemy ozdoby choinkowe, stroiki, drob-
ne prezenty (14.00).
20.12 „Świetlicowy wieczór wigilijny”
(15.00).

Wilczkowie
05.12 Zapraszamy dzieci na „Spotkanie ze
Świętym Mikołajem” (17.00).
07.12 „Biesiada Górnicza” - występy dzie-

ci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ski-
dziniu (16.00).
21.12 „Ozdoby z siana” - zajęcia plastycz-
ne (15.00).
W poniedziałki i środy w godz. 18.30-19.30
zapraszamy panie na aerobik.

os. Szymanowskiego
05.12 Zmieniamy dekorację w świetlicy -
ubieramy choinkę.
06.12 Robimy ozdoby na choinkę z masy
solnej.
07.12 Spotkanie z Mikołajem - zapisy i
szczegóły w świetlicy (17.00).
08.12 Turniej tenisa stołowego w grze po-
dwójnej (15.30).
12.12 Wigilia samorządowa (17.00).
13.12 Świąteczne stroiki z siana.
17.12 Spotkanie opłatkowe dla dzieci i mło-
dzieży - wspólne śpiewanie kolęd (17.00).
19-20.12 Udział w giełdzie przedświątecz-
nej.

Zasole
03.12 Zapraszamy na warsztaty florystycz-
ne, które poprowadzi Studio Florystyczne
„Magia Kwiatów”. W programie: układanie
świątecznych kompozycji kwiatowych oraz
stroików, pakowanie prezentów. Szczegóły
w świetlicy.
07.12 „Mikołajkowe szaleństwo” na lodo-
wisku w Czechowicach. Szczegóły na pla-
katach i w świetlicy.
13.12 Warsztaty ceramiczne w OK.
14.12 Świąteczne ozdoby na choinkę - za-
jęcia plastyczne.
19,20.12 Udział w giełdzie ozdób świątecz-
nych w OK.
21.12 „Magia świąt” - wspólne kolędowa-
nie przy wigilijnym stole - wigilia dla klu-
bowiczów.
We wtorki i czwartki zapraszamy na aerobik
o godz. 18.30. W czwartki zapraszamy na
zajęcia plastyczne z p. T. Noworytą. W piątki
odbywają się spotkania w kółku teatralnym.

SYLWESTER W PLENERZE

PŁYWANIE NA MEDAL

Serdeczne podziękowania dla ZZ „Ka-
dra” przy KWK „Brzeszcze” za dofinansowa-
nie „Combra Babskiego” składają Bogdana
Kulig - świetlica os. Paderewskiego oraz Ga-
briela Saduś - świetlica w Jawiszowicach.

Zespół „Skidzinianie” i DL Skidziń za-
praszają 31 grudnia na Zabawę Sylwe-
strową. Szczegóły na plakatach.

Podziękowanie

WYSTAWY W OK:
12 grudnia, godz. 18.00 - „Moja

opowieść” - wernisaż wystawy (gra-
fika) Edyty Mitoraj.

Zaproszenie
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Rafał Wojaczek to jeden z najbardziej kon-
trowersyjnych poetów polskiej współczesnej
literatury. Zadziwia? To za mało powiedzia-
ne! Raczej szokuje. Właśnie jemu została po-
święcona impreza pn. „Jesienne Wojaczko-
wanie”, która odbyła się w dniach 20-21
listopada w Ośrodku Kultury.

W pierwszym dniu wsłuchiwano się w
muzykę jazzowego bandu „Simpson Trio”. Ko-
lejnym punktem programu był wieczór autor-
ski Krzysztofa Siwczyka, poety, odtwórcy głów-

nej roli w filmie Lecha Majewskiego „Woja-
czek”. Sam film uczestnicy obejrzeli po spo-
tkaniu.

- Film widziałem już kolejny raz. Fascynuje
mnie w nim obraz Śląska. Słabo oceniam grę
głównego aktora, Krzysztofa Siwczyka. Oglą-
dając go na ekranie czuję, że to naturszczyk -

mówi jeden z widzów. - A jeśli chodzi o samo
przedstawienie postaci Rafała Wojaczka, to
chyba nie chodziło o ukazanie prawdy, tylko
pewnej wizji artystycznej.

- Chcę, aby zaczęto patrzeć na to, co po-
wszechnie uchodzi za wandalizm, co niektórzy

nazywają nieporozumieniem między młodym
a starszym pokoleniem, w sposób inny. Srebr-
ny podpis, czarna farba na ścianie, to wszystko
ma głębszy sens - mówił Maciej Hartman, arty-
sta trudniący się m.in. sztuką graffiti. Wernisaż
jego prac otworzył drugi dzień „Jesiennego
Wojaczkowania”.

Maciej jest młodym człowiekiem, studen-
tem Wydziału Artystycznego UŚ w Cieszynie,
starającym się w tym co tworzy zawrzeć jakieś
przesłanie. Jego prace mówią o współczesnych
problemach, jakie dotykają Polaków, głównie

pokolenie wchodzące w dorosłość.
Dlatego czasami szokuje, czasami
bawi widza. Stosując łatwo rozpo-
znawalne symbole, wypowiada
swoje zdanie. To po prostu trzeba
zobaczyć…

Kolejnym gościem tego dnia
był redaktor Polskiego Radia w
Katowicach, eseista i publicysta
Maciej Szczawiński. W pewnym
momencie swojego życia (dokład-
nie w rok po śmierci Rafała Wo-
jaczka) zafascynował się postacią
poety. Jest autorem książki „Rafał
Wojaczek, który był”.

Głównym tematem spotkania
z Maciejem Szczawińskim była odpowiedź na
pytanie: gdzie prawdziwy portret bohatera?
Gość przedstawił wizerunki Rafała Wojaczka,
jakie funkcjonują wśród ludzi. Awanturnik, pi-
jaczyna, czasami rozpustnik - to tylko niektóre
z określeń. O swoim stosunku do Wojaczka w
latach młodości opowiadał tak: - Żyliśmy wte-
dy w świecie PRL-u. Wtedy poeta to był gość.
Wojaczek był poetą, a nie bywał, on tym żył.
Nie brakowało innych, ale żaden nie mówił
wprost, tak jak on: „Ja jestem poetą”.

Po zakończonych studiach Maciej Szczawiń-
ski rozpoczął pracę w Polskim Radiu i od razu
zrobił audycję o Wojaczku. Myśl o napisaniu
książki pojawiła się kilka lat później. Sądząc po
materiałach, jakie do niej zdobył, jest to publi-
kacja niezwykła. Zaczęło się bowiem od spo-
tkania z rodzicami poety. Następnie były od-
wiedziny u jego sympatii, rozmowy z bratem,
żoną, jak również lektura listów „wyklętego”,
jakie pisał do bliskich.

Na koniec uczestnicy usłyszeli jedną z au-
dycji, poświęconych Wojaczkowi. Poruszyła
wszystkich zebranych. Głos matki, ojca, brata i
innych... Okazuje się bowiem, że łatwo wykre-
ować postać, bazując na tym, co nie jest do-
bre, gorszy innych i dlatego jest atrakcyjne!
Rafał Wojaczek przy wszystkich swoich pro-
blemach, ekscesach, starał się jednak być czu-
łym synem, bratem, przyjacielem. Był poetą,
był człowiekiem!

SZW

Wojaczek jakiego nie znamy

Maciej Hartman tłumaczył swoje wizje artystyczne.Maciej Hartman tłumaczył swoje wizje artystyczne.Maciej Hartman tłumaczył swoje wizje artystyczne.Maciej Hartman tłumaczył swoje wizje artystyczne.Maciej Hartman tłumaczył swoje wizje artystyczne.

Maciej SzczawińskiMaciej SzczawińskiMaciej SzczawińskiMaciej SzczawińskiMaciej Szczawiński

28 listopada w Ośrodku Kultury szósty
raz z kolei odbywał się Powiatowy Konkurs
Recytatorski i Poezji Śpiewanej. Do udziału
napłynęło aż 46 zgłoszeń.

Konkurs przeprowadzono w czterech  ka-
tegoriach: recytacja, soliści, duety i zespoły.
Prezentacje oceniało jury w składzie: dyrektor
OK Małgorzata Wójcik, polonistka z PZ nr 7
Szkół Agrotechnicznych i Zawodowych w Ja-
wiszowicach Dorota Lorek, muzyk, członek ze-
społu „Turnioki” Damian Kocur, muzyk i kom-
pozytor Janusz Majcherek, muzyk i kom-
pozytor, instruktor OK Piotr Kruszyński, poeta,
student filologii polskiej w Kolegium Nauczy-
cielskim w Bielsku-Białej Szymon Waliczek.

Po wysłuchaniu prezentacji jury wyłoniło lau-
reatów. W kategorii „recytacja” pierwsze miej-
sce zdobyła Ewa Piwowarczyk, drugie Kinga Goc,
a trzecie Aleksandra Kotowska. Wyróżniono rów-
nież recytację Krzysztofa Satały oraz ogólny wy-
raz sceniczny Joanny Małysiak. W kategorii „so-
liści” najlepiej wypadła Karolina Żak przed
Adrianną Matyjaszek i Tomaszem Bulkiem. Wy-
różnienie przyznano Joannie Rolewskiej. W ka-
tegorii „duety”  nagrodę pierwszą wyśpiewały
siostry Marta i Magdalena Głąb, drugą Karolina
Bąk i Gabriela Wadoń, a wyróżnienie Anna Szen
i Marta Niedziela. W kategorii „zespoły” pierw-
szym miejsce uhonorowano zespół z Przecieszy-
na w składzie: Zofia i Małgorzata Mreżar, Maria
Grochowiak, Kamila Magiera, Martyna Myśliwiec,
Weronika Kantyka, Aneta Balcarek i Maria Ku-
derska. Wyróżnienie zaś otrzymał zespół wokal-
no-instrumentalny z PZ nr 3 Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących w Oświęcimiu.

EP

W żółtych
płomieniach liści

Basen „Pod Platanem” - GRUDNIOWY PREZENT
W dniach od 1 do 31 grudnia bilety wstępu na
basen - ulgowe dla dzieci i młodzieży uczącej się
(do 25. roku życia) - 2 zł/godz.; dla dorosłych - 3
zł/godz.

Informacja
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Jesienne spotkania z Astrid
Lindgren przygotowane przez
Bibliotekę Publiczną OK miały
swój finał 30 października w sali
widowiskowej OK. W spotkaniu
z ojczyzną Astrid Lindgren
Szwecją wzięli udział uczniowie
klas trzecich szkół podstawo-
wych naszej gminy.

Przygotowany z myślą o naj-
młodszych pokaz multimedialny
zatytułowany „Co wiemy o Szwe-

cji?” dostarczył dzieciom wielu cie-
kawych, czasem zabawnych infor-
macji o Szwecji.

Wyjątkowym komentarzem i
uzupełnieniem naszego pokazu
było spotkanie z Barbarą Gawry-
luk - autorką książek dla dzieci,
dziennikarką radiową i tłumaczką

Jesień z Astrid Lindgren Są książki, które się czyta…
Są książki, które się pochłania…
Są jeszcze książki, które
pochłaniają czytającego…
Nawet najbardziej pochłaniająca
gra komputerowa nie wciągnie tak,
jak zaczarowany świat
książek Astrid Lindgren.

Katarzyna Hanuszek, Klasa III
SP Zasole

Masz zły humor?
Nudzi Ci się?
Chodzisz przygnębiony?
To się może zmienić!
Mamy dla Ciebie
niezawodny lek!
Prosto ze Szwecji, najzdrowszy
As - Lin!
Przed użyciem skonsultuj się
z księgarzem lub bibliotekarzem.

Natalia Balicka, Klasa III
SP Skidziń

Reklama - wyliczanka
Emil, Karlson, Lotta, Lisa,
to do Śmiesznolandii wiza.
Raz, dwa, trzy,
Astrid Lindgren czytasz… ty!

Natalia Stanclik, Klasa III
SP Skidziń

Sie ma Ziomale!
Czy znacie już Pippi?
Ta mała jest w porzo,
ta mała jest cool!
Bez ściemy
znać Pippi, to hit!
Historie są krótkie,
podróże wspaniałe.
Nadróbcie braki:
do książek dziewczyny
do książek chłopaki
Jutro od rana wszyscy
śpiewajcie:
Ta mała jest w porzo
ta mała jest cool!
Adela Szczerbowska, Klasa III b

SP Jawiszowice

Chcesz być taki jak słynna
bohaterka książek
Astrid Lindgren - Pipi?
Nie musisz robić warkoczyków
i szaleć jak ona.
Wystarczy, że kupisz książkę
o jej przygodach, a poczujesz
się jak w bajkowej krainie.
Zostań dzieckiem na zawsze!

Marysia Kunstler 10 lat

języka szwedzkiego. Pani Barbara
zajmująco opowiadała o kraju,
który wielokrotnie odwiedzała, w
którym nawet mieszkała i praco-
wała. Jej opowieść dotyczyła życia
codziennego Szwedów, ich świą-
tecznych zwyczajów, nie zabrakło
również ciekawostek dotyczących
szwedzkich dzieci.

Gościem spotkania była rów-
nież burmistrz Teresa Jankowska,
która dwukrotnie odwiedziła
Szwecję i podzieliła się z dziećmi

swoimi wrażeniami z
pobytu w tym kraju.

W czasie szwe-
dzkiego spotkania
podsumowaliśmy
biblioteczne kon-
kursy związane z
twórczością Astrid
Lindgren. W pla-
stycznym zatytuło-
wanym „Pippi taką
lubię, taką znam”
wzięło udział ponad
90 uczniów! Pomy-
słowość autorów

plastycznych wizerunków Pippi
była imponująca, a wybór najcie-
kawszych prac niezwykle trudny.

Nagrodziliśmy i wyróżni-
liśmy 25 prac.

W drugim konkursie
należało napisać tekst re-
klamy radiowej promują-
cej książki Astrid Lind-
gren. Otrzymaliśmy 36
takich testów, najciekaw-
sze, warte nagrodzenia
wytypowała Barbara Gaw-
ryluk (dziennikarka Radia
Kraków). Nagrody książ-
kowe otrzymało 5 auto-

rek tekstów reklamowych.
Warto poznać te reklamy ponie-

waż w znakomity sposób zachęcają
do czytania książek Astrid Lindgren!
(prezentujemy je obok).               DSz

Każdy przez chwilę mógł zostać Pippi. UczniowieKażdy przez chwilę mógł zostać Pippi. UczniowieKażdy przez chwilę mógł zostać Pippi. UczniowieKażdy przez chwilę mógł zostać Pippi. UczniowieKażdy przez chwilę mógł zostać Pippi. Uczniowie
z Przecieszyna z Barbarą Gawryluk.z Przecieszyna z Barbarą Gawryluk.z Przecieszyna z Barbarą Gawryluk.z Przecieszyna z Barbarą Gawryluk.z Przecieszyna z Barbarą Gawryluk.

Nagrodzone portrety Pippi można byłoNagrodzone portrety Pippi można byłoNagrodzone portrety Pippi można byłoNagrodzone portrety Pippi można byłoNagrodzone portrety Pippi można było
obejrzeć na wystawie.obejrzeć na wystawie.obejrzeć na wystawie.obejrzeć na wystawie.obejrzeć na wystawie.

Lista e-mail pracowników Ośrodka
Kultury
Dyrektor Ośrodka Kultury
malgorzata.wojcik@ok.brzeszcze.pl

Sekretariat Ośrodka Kultury
sekretariat@ok.brzeszcze.pl

Dział Promocji i Reklamy
anna.jakubowska@ok.brzeszcze.pl
iza.moronczyk@ok.brzeszcze.pl
renata.kubajczyk@ok.brzeszcze.pl

Dział Merytoryczny
danuta.korcinska@ok.brzeszcze.pl
fabi.korczyk@ok.brzeszcze.pl
agata.kozak@ok.brzeszcze.pl
piotr.kruszynski@ok.brzeszcze.pl
agnieszka.ziolkowska@ok.brzeszcze.pl

Dział Administracyjno-Techniczny
anna.zak@ok.brzeszcze.pl
maciek.zawadzki@ok.brzeszcze.pl

krzysztof.rusinek@ok.brzeszcze.pl

Kino „Wisła”
kino.wisla@ok.brzeszcze.pl

Dział Finansowy
ewa.gara@ok.brzeszcze.pl

Redakcja Odgłosów Brzeszcz
odglosy.brzeszcz@ok.brzeszcze.pl
jacek.bielenin@ok.brzeszcze.pl
ewa.pawlusiak@ok.brzeszcze.pl

Biblioteka
biblioteka@ok.brzeszcze.pl

Basen „Pod Platanem”
basen@ok.brzeszcze.pl
zbigniew.fudal@ok.brzeszcze.pl
agnieszka.zareba@ok.brzeszcze.pl

Hala Sportowa
hala.sportowa@ok.brzeszcze.pl

Zarząd Samorządu Osiedlowego nr
7 dziękuje za współpracę w 2007 r.
„Społem” PSS „Górnik” Brzeszcze
oraz życzy kierownictwu i pracowni-
kom zdrowych, pogodnych świąt Bo-
żego Narodzenia i pomyślności w No-
wym Roku.

Podziękowanie
Zarządy Samorządów Osiedlo-

wych nr 3, 4, i 7 w Brzeszczach dzię-
kują wszystkim sponsorom i ludziom
dobrej woli za okazaną pomoc i współ-
pracę w 2007 r. oraz życzą zdrowych
i pogodnych świąt Bożego Narodze-
nia i pomyślności w Nowym Roku.

Podziękowanie

WWW.OK.BRZESZCZE.PL

Ośrodek Kultury w Brzeszczach zmienił adres strony internetowej.
Znajdziesz nas teraz  na:

WWW.OK.BRZESZCZE.PL
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Czytelnicy bibliotek Ośrodka Kultury w Brzeszczach pole-
cają do przeczytania ciekawe książki.

Uwaga ciekawa książka!

Anna Szatkowska
„Był dom…”
Chciałabym podzielić się kilko-

ma refleksjami na temat książki pt.
„Był dom…” Anny Szatkowskiej.
Napisana przez córkę Zofii Kossak,
znakomitej pisarki, przekazuje wie-
dzę o życiu i pracy jej rodziny w
latach od 1928 r. do 1947 r.

Swoistą lekcją historii są roz-
działy dotyczące lat okupacji nie-
mieckiej, a szczególnie dziennik Po-
wstania Warszawskiego, podczas
którego autorka była sanitariuszką,
łączniczką, kucharką i tym, kim kazał
jej być rozkaz przełożonych.

Relacja spisana dzień po dniu
przez szesnastoletnią harcerkę i jej
koleżankę z plutonu, to wstrząsa-
jący obraz patriotyzmu, odwagi,
koleżeństwa i determinacji w wal-
ce z uzbrojonym po zęby wrogiem.

Dla urodzonych w powojen-
nym okresie, wiedza o tych wyda-

rzeniach po-
dawana była
w sposób za-
fałszowany,
umniejszający
h e r o i z m
uczestników
P o w s t a n i a .
Dlatego pole-
całabym tę lekturę szczególnie tym
ludziom, dla których słowa „Po-
wstanie Warszawskie” to tylko ter-
min historyczny.

Powojenne losy rodziny Anny
to również pasmo szykan, upoko-
rzeń i oskarżeń ze strony nowej
władzy, mimo niezaprzeczalnych
zasług autorki i jej matki w pracy
dla Polski.

Zachętą do tej lektury niech bę-
dzie rekomendacja samego Wła-
dysława Bartoszewskiego.

Stała czytelniczka J.Ł

Biblioteka w Jawiszowicach już od 1 października udostępnia
swoje zbiory. Od pierwszego dnia cieszy się dużym zainteresowa-
niem osób, które z niecierpliwością czekały na jej otwarcie.

A czytelników jest coraz więcej i z każdym dniem przybywa. Przyby-
wa także zbiorów - zarówno książek najchętniej czytanych (obyczajo-
wych, sensacyjnych czy kryminałów) jak i literatury dziecięcej i młodzie-
żowej, a także bardziej specjalistycznej - z różnych dziedzin wiedzy.

Największą popularnością biblioteka cieszy się wśród najmłodszych
- z uwagi na bliskość szkoły i przedszkola. Zostało nawet wydzielone
specjalne miejsce - „Galeria pod klamerką”, w którym dzieci z przed-
szkola „Pod Tęczą”, uczestniczące w spotkaniach bibliotecznych, pre-
zentują swoje piękne prace plastyczne.

Biblioteka w Jawiszowicach to nie tylko wypożyczanie książek - tu
można również poznać tych, którzy książki piszą. W ciągu dwóch mie-
sięcy dzieci i młodzież z Jawiszowic miały okazję poznać Joannę Papu-
zińską - cenioną autorkę książek dla najmłodszych oraz Kazimierza Szy-
meczko - autora powieści przygodowych dla młodzieży.

Zapraszamy serdecznie wszystkich do częstego odwiedzania biblio-
teki - zarówno stałych czytelników, jak i tych, którzy w niej jeszcze nie
byli.                                                                                                            EO

Przybywa czytelników

Spotkanie z Joanną PapuzińskąSpotkanie z Joanną PapuzińskąSpotkanie z Joanną PapuzińskąSpotkanie z Joanną PapuzińskąSpotkanie z Joanną Papuzińską

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Jawiszowicach spotkali się teżUczniowie Szkoły Podstawowej w Jawiszowicach spotkali się teżUczniowie Szkoły Podstawowej w Jawiszowicach spotkali się teżUczniowie Szkoły Podstawowej w Jawiszowicach spotkali się teżUczniowie Szkoły Podstawowej w Jawiszowicach spotkali się też
z Kazimierzem Szymeczko, autorem książek przygodowych.z Kazimierzem Szymeczko, autorem książek przygodowych.z Kazimierzem Szymeczko, autorem książek przygodowych.z Kazimierzem Szymeczko, autorem książek przygodowych.z Kazimierzem Szymeczko, autorem książek przygodowych.

22 listopada członkowie Klubu Emerytów i Rencistów „Senior”
w Brzeszczach bawili się na wieczorku tanecznym w świetlicy na os.
Szymanowskiego z okazji Dnia Seniora, połączonym z tradycyjnymi
Andrzejkami.

W spotkaniu wzięło 48 członków. Za długoletnie uczestnictwo i
działalność w Klubie tradycyjną różą i dyplomem uznania dziękowali-
śmy jedenastu osobom: Zofii Łukasik, Stefanii Dolinie, Genowefie Mi-
chalskiej, Janinie Boczarskiej, Janinie Kurdziel, Helenie Dadak, Marii
Kulce, Mieczysławie Żak, Janinie Kulce, Halinie Dudzie i Irenie Grzywie.
Minutą ciszy uczciliśmy pamięć tych członków, którzy od nas odeszli do
wieczności.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, wszyscy wspaniale się
bawili. To grupa ludzi, na której zawsze można polegać. W dowód
uznania odczytałam dla nich wiersz pt. „Z życia Seniora”.

Za zorganizowanie wieczorku tanecznego oraz całoroczną działal-
ność, w tym organizowanie wycieczek, cotygodniowych spotkań oraz
prażonych wręczono przewodniczącej Klubu „Senior” Janinie Adam-
skiej kosz kwiatów od wszystkich członków klubu. Za wkład pracy w
przygotowanie spotkania z okazji Dnia Seniora podziękowania należą
się Mieczysławie Żak, Ewie Kecmaniuk, Wiesławie Ormianin i Elżbiecie
Zapora.

Nasz klubie zrzesza obecnie 63 członków. Utrzymujemy się ze skła-
dek, które rocznie wynoszą 10 zł od osoby. Wszystkich chętnych zapra-
szamy do wstępowania do klubu „Senior”, nieważne ile ten senior ma
lat. Naszą siedzibą jest świetlica młodzieżowa na osiedlu Szymanow-
skiego w Brzeszczach.

Bardzo dziękujemy dyrektor Ośrodka Kultury Małgorzacie Wójcik
za udostępnienie świetlicy OK na czas zabawy.

Janina Adamska

Bal u seniorów
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Dyżury aptek w grudniu

„Gdyby miłość i łzy potrafiły
wskrzeszać - byłby dzisiaj z nami”
Składamy serdeczne podziękowa-

nia wszystkim, którzy okazali nam
wiele serca i życzliwości oraz dzielili

z nami ból i smutek, jak również
uczestniczyli w ostatniej drodze na

miejsce wiecznego spoczynku
Naszego Ukochanego Męża,

Ojca i Dziadka
śp. Kazimierza Papli.

Za wszystkie złożone kwiaty
i wieńce, modlitwę, zamówione

msze św. oraz kondolencje
wyrazy wdzięczności składają
żona, córka i syn z rodzinami.

Odwiedziny w Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Grojcu to już stały element w kalenda-
rzu występów brzeszczańskiego zespołu ka-
baretowo-śpiewaczego „Tęcza”. Tak było i
w tym roku, na początku listopada.

- Z podopiecznymi grojeckiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej spotkaliśmy się już po raz trze-
ci - mówi Maria Foksińska, kierownik „Tęczy”.
- Poprzednio wystawiliśmy dla nich jasełka oraz
kabaret. Tym razem wystąpiliśmy z programem
cygańskim, bo jest on bardzo barwny. Przebie-
ramy się w kolorowe stroje, co bardzo cieszy

naszych widzów. Bardzo lubimy jeździć do Groj-
ca. Jesteśmy tam serdecznie przyjmowani. Pod-
opieczni tamtejszego OPS-u bawią się razem z
nami, nie chcą nas wypuścić do domu. To sza-
lenie miłe patrzeć, jak oni cieszą się całym sobą.

Zespół „Tęcza” istnieje od trzech lat. Pierw-
szy raz przed publicznością wystąpił podczas
„Złotych Godów” w restauracji „Słowiańska”.
Od tego momentu swoimi występami uświet-
nia wiele uroczystości w gminie Brzeszcze i
poza nią, uczestnicząc we wszelkich biesiadach,
festynach oraz dożynkach i konkursach kolęd.
W ciągu trzech lat wystąpił już 56 razy.

jack

Tęcza w Grojcu

Zdrowych, pogodnych i rodzinnych
świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności
w nowym 2008 Roku

wszystkim mieszkańcom
życzy przewodniczący i Zarząd
Osiedla nr 4 w Brzeszczach.

Zdrowych, pogodnych
świąt Bożego Narodzenia

oraz szczęśliwego Nowego Roku
mieszkańcom

Samorządu Osiedlowego nr 7
życzy Zarząd Samorządu.

ARNIKA ul. Słowackiego 4
21.12 - 28.12

CENTRUM ul. Ofiar Oświęcimia 34
14.12 - 21.12

SIGMA ul. Piłsudskiego 13a
28.12.2007 r. - 04.01.2008 r.

SYNAPSA ul. Łokietka 39
07.12 - 14.12

* dyżur nocny trwa od godz. 20.00 do 8.00
dnia następnego.

Nowy rząd wystartował. Platforma Obywa-
telska obiecuje, że uda się zrealizować cel, ja-
kim jest rozwój naszej demokracji. Zadanie
trudne, gdyż nie funkcjonuje u nas coś takie-
go, jak dbanie o dobro wspólne. Uznajemy,
ale dobro swoje, a solidarność tylko czasami,
np. gdy strajkują górnicy. Los kraju bierzemy
w swoje ręce raz na cztery lata, jeśli weźmiemy
udział w wyborach. Brakuje nam silniej klasy
średniej, panuje podział na klasę elit i zwy-
kłych obywateli. Za tę sytuację odpowiadają
rządzący, jak i rządzeni. Społeczeństwo bierze
przykład od najwyższych władz. Większość z
nas chce lepszego jutra, ale do tego potrzeba
przejrzystego prawa, tak by nie trzeba było go
łamać i walczyć z korupcją. By nie było ono

omijane przez władzę szerokim łukiem, a lu-
dzie nie spotykali się z różną jego interpre-
tacją w codziennym życiu. Rządzący muszą
uświadomić sobie, że społeczeństwem władają
nie oni, tylko konstytucja i prawo. Władza ma
nas godnie reprezentować, a gdy tworzy pra-
wo to takie, które nam służy, bo w państwie
prawa nikt nie stoi ponad nim.

Mogłoby być lepiej, gdyby jakimś cudem
politycy mieli mniej przywilejów i uposażeń.
Bo cóż  z tego, że zmieniają się osoby na waż-
nych stanowiskach, skoro od tych dobro-
dziejstw większość dostaje zawrotu głowy,
nawet bez szampana. Obyśmy nie musieli cze-
kać kolejnych kilkunastu lat, na uświadomie-
nie sobie tych z pozoru błahych rzeczy. Jak na
razie partia rządząca chce polityki bardziej spo-
kojnej i ustabilizowanej, opozycja przeciwnie,
zapowiada się więc ostra walka polityczna i
tego możemy być pewni.

Olga Cienkosz

Demokracja
po polsku

Ostatnimi czasy zaczęłam dogłębnie anali-
zować swoje życie i muszę przyznać, że nieco
się załamałam. I to wcale nie dlatego, że wkra-
da się w nie odrobina nudy i monotonii, ale
dlatego, że uświadomiłam sobie, jak ten czas
szybko leci. Czasami bywa nawet tak, że nie
wiem, jaki jest dzień tygodnia, nie mówiąc już
o pełnej dacie z miesiącem i rokiem na czele.

Biegnący w przyśpieszającym tempie czas
zmusił mnie nie tyle do refleksji nad życiem,
co do refleksji nad śmiercią. Być może niektó-
rym wyda się to dziwne, niezrozumiałe, bądź
po prostu głupie, ale tak właśnie jest. Być może
wielu z nas ma takie myśli, tylko brakuje od-
wagi, aby się do nich przyznać. Być może są
też tacy, którzy otwarcie o tym mówią, bo-
wiem mają świadomość, że ten temat wcze-
śniej czy później i tak ich dotknie.

Ilu z nas zastanawiało się nad tym, co cze-
ka nas po śmierci? Czy w ogóle coś nas czeka?
Ludzie, którzy przeżyli śmierć kliniczną z uśmie-
chem na twarzy stwierdzają: „tam jest lepiej”.

Tylko czy świat, który widzieli, to świat na-
szej dalszej wędrówki? Myśli o zbliżającym się
nieustannie końcu mogą budzić strach i tak
też było w moim przypadku. Stos skompliko-
wanych pytań wciąż pozostających bez odpo-
wiedzi. Czy tam też będę mogła czuć zapachy,
dotykać? Czy poznam nowych ludzi bądź spo-
tkam tych, których od tak dawna nie widzia-
łam? Czy najdzie mnie tęsknota za tym świa-
tem, za bliskimi? A jeśli tak, to czy zdołam ją
przetrwać? No i najważniejsze pytanie, jak po-
toczy się dalsze ziemskie życie beze mnie? Co
stracę, czego już nie zobaczę, kogo najbardziej
będzie mi brakować?

Dzięki tym wszystkim pytaniom i głębo-
kiej refleksji uświadomiłam sobie, że koniec
świata następuje wraz z końcem nas samych.
Mam jednak nadzieję, że ten koniec okaże się
być początkiem nowego życia. Jakie ono bę-
dzie i czy w ogóle będzie, nikt nie wie, i nikt się
nie dowie dopóki ów koniec nie nadejdzie.

Anita Andreas

Tam jest lepiej?
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Wykaz nawierzchni do zimowego
utrzymania w sołectwach gminy
Brzeszcze: Jawiszowice z wyłączeniem
os. Paderewskiego, Przecieszyn, Ski-
dziń, Wilczkowice, Zasole.

Jawiszowice
1. Biała
2. Boczna
3. Ciasna
4. Czworaki
5. Gałczyńskiego z dojazdem do przed-
szkola
6. Górka św. Jana
7. Handlowa
8. Hubala
9. Jana Pawła II
10. Janowiec w kierunku wału rz. Wisły
11. Kacza
12. Kamieniec
13. Kleparz
14. Kozia Górka
15. Kusocińskiego
16. Lipowiec
17. Lisica
18. Łękawka
19. Łowiecka
20. św. Marcina
21. Mostowa
22. Nawsie
23. Obrońców Westerplatte
24. Parafialna
25. Piaski
26. Plebańska
27. Pochyła
28. ks. J. Popiełuszki
29. Ptaśnik
30. Różana
31. Skróty
32. Słowicza
33. Styczna
34. Szczotki
35. Tulipanów
36. Trakcyjna
37. Trzciniec
38. Ukośna
39. Wiejska
40. Wilcza
41. Wiślana
42. Witosa
43. Wodna
44. Wyszyńskiego
45. Zacisze
46. Zbożowa

47. Boczna Olszyny (za cmentarzem dru-
ga w prawo)
48. Łącznik ul. Kaczej do ul. Trzciniec
obok pompowni ścieków

Przecieszyn
1. Długa
2. Folwarczna
3. Groblowa
4. Jodłowa
5. Łukowa
6. C. K. Norwida
7. Orzeszkowej
8. H. Płotnickiej
9.  Sadowa
10. Sosnowa
11. Spokojna
12. Szybowa
13. Topolowa
14. Żołędziowa

Skidziń
1. Cicha
2. Maniska
3. Piwna
4. Podlipie
5. Solna
6. Ślepa
7. Świerkowa
8. Zakątek
9. Zakole
10. Boczna Piwnej
11. Boczna Oświęcimskiej-naprzeciw
szkoły
12. Boczna Wypoczynkowej-przy przy-
stanku autobusowym

Wilczkowice
1. Kolonia
2. Łąkowa
3. Młynarska
4. Podlaska
5. K. Rączki
6. Zagrodowa

Zasole
1. Armii Krajowej
2. Gołębia
3. Jasna
4. M. Kolbe
5. Pogranicze
6. Radosna
7. Załęcze
8. Złotych Łanów

Wykaz nawierzchni do zimowego
utrzymania w mieście Brzeszcze oraz
na osiedlu Paderewskiego w Jawiszo-
wicach.

1. Akacjowa
2. Aleja Dworska
3. Borowa
4. Bór
5. Budy
6. Bugaj z 2 bocznymi
7. F. Chopina
8. Chrobrego
9. I. Daszyńskiego
10. J. Dąbrowskiego
11. Dębowa
12. Doły
13. F. Drobniaka
14. A. Grottgera
15. Górnicza
16. Grunwaldzka
17. Grzybowa
18. Gwarków
19. Gen. J. Hallera
20. Harmęska
21. Irysowa
22. Jaśminowa
23. Legionów
24. Liliowa
25. Łabędzia
26. Łokietka
27. Klonowa
28. J. Kochanowskiegio
29. Kolejowa
30. Kombatantów
31. M. Konopnickiej
32. M. Kopernika
33. Kosynierów
34. Kościelna
35. T. Kościuszki
36. I. Krasickiego
37. Kręta
38. Krótka
39. K. Jadwigi
40. Lachowicka
41. Leśna
42. Lipowa
43. Lisowce
44. J. Matejki
45. A. Mickiewicza
46. Młyńska
47. Modrzewiowa
48. G. Narutowicza
49. Nazieleńce
50. Nowa Kolonia
51. Obozowa
52. Odległa
53. Ogrodowa
54. Olszynki
55. Paderewskiego z dojazdami do bl. nr
1,2,3,4,5,6,7
56. Pankowicka
57. Pańska
58. Parkowa

59. Partyzantów
60. Piastowska
61. Piekarska
62. Piłsudskiego
63. 1-go Maja
64. Podgórze
65. Podpole
66. Polna
67. Poprzeczna
68. B. Prusa
69. Przecieszyńska
70. Przedwieśnik
71. Przemysłowa
72. Przyłogi
73. M. Reja
74. Reymonta
75. Sikorskiego
76. Słowackiego
77. H. Sienkiewicza
78. Słoneczna
79. Słowiańska
80. J. Sobieskiego
81. Stefczyka
82. Strażacka
83. Szkolna
84. Storczykowa
85. K. Szymanowskiego
86. Tysiąclecia
87. K. Wielkiego
88. Willowa
89. św. Anny
90. św. Idziego
91. św. Urbana
92. św. Wojciecha
93. ul. Wałowa
94. Wojska Polskiego
95. Wspólna
96. Wyspiańskiego
97. Zaborze
98. Zielona
99. Żwirki i Wigury
100. Boczna Ofiar Oświęcimia - naprze-
ciw stacji paliw Orlen
101. Boczna Ofiar Oświęcimia - naprze-
ciw ul. Budy
102. Boczna Ofiar Oświęcimia - do ul.
Borowej
103. Boczna Piekarskiej
104. Boczna Sobieskiego do Dąbrowskie-
go
105. Boczna Nosala - do końca ogrodze-
nia ogródków działkowych
106. Boczna Ofiar Oświęcimia - naprze-
ciw skrzyżowania z Kościelną - za ogro-
dzenie ogródków działkowych
107. Boczna Polnej - druga w prawo od
skrzyż. ul. św. Wojciecha
108. Boczna św. Wojciecha do przepom-
powni
109. Droga wewnętrzna na b. Ruchu II
110. Boczna Pszczyńskiej - do wodo-
wskazu
111. Boczna do ul. Siedliska tzw. Rzem-
pielówka

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców Samorządu Osiedlowego
nr 1 informuję, że chodniki przyległe do Wspólnot Mieszkaniowych przy ul.
Narutowicza, bloki nr 32, 33, 34, 35; ul. Kazimierza Wielkiego, bloki nr 42, 43,
47, 49 oraz ul. Łokietka, blok nr 36, nie zostały ujęte w wykazie do zimowego
utrzymania. Za zimowe utrzymanie wymienionych chodników odpowiadają Za-
rządcy nieruchomości, zaś za pozostałe nie wymienione odpowiada Urząd Gminy.

Wszystkie skargi i uwagi prosimy kierować do Zarządcy ww. nieruchomości.
Wiesław Albin, przewodniczący Samorządu Osiedlowego nr 1

Komunikat
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Burmistrz Brzeszcz ogłasza przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż nierucho-
mości niezabudowanej oznaczonej w ewi-
dencji gruntów i budynków prowadzonej przez
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu nume-
rem działki pgr 1280/83 o powierzchni 33,00
m2, położonej w Brzeszczach przy ulicy Da-
szyńskiego, zapisanej w księdze wieczystej
Kw Nr 24681 prowadzonej w Sądzie Rejono-
wym, Wydział V Ksiąg Wieczystych w Oświęci-
miu, stanowiącej własność Gminy Brzeszcze.
1. Oferowana do sprzedaży nieruchomość
przeznaczona jest pod budowę garażu.
2. Nieruchomość nie jest obciążona prawem
osób trzecich.
3. W obowiązującym, miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego Gminy
Brzeszcze oferowana do sprzedaży nierucho-
mość leży w obszarze zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej zwartej lub wolno stoją-
cej, oznaczonym symbolem B 286 M3.
4. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu
08.01.2008 r. o god. 900 w budynku Urzędu
Gminy w Brzeszczach, ul. Kościelna 4, pok. 127.
5. Cena wywoławcza nieruchomości wyno-
si 850,00 zł.
7. Wadium: 85,00 zł.
8. Warunkiem przystąpienia do przetargu
jest wpłacenie wadium, przelewem na konto
Urzędu Gminy w Brzeszczach (nr konta:

44844610162002007523740005 BS O/
Brzeszcze) najpóźniej do dnia 02.01.2008 r.
Za wpłatę wadium uważa się wpływ pieniędzy
na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach.
Wpłacone wadium zostanie zwrócone uczest-
nikom przetargu nie później niż przed upły-
wem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania
przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który prze-
targ wygra, a wpłacone przez niego wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia
nieruchomości. Wylicytowana kwota musi
zostać wpłacona przez nabywcę przed za-
warciem aktu notarialnego.
9. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra
przetarg od zawarcia umowy notarialnej wa-
dium przepada na rzecz Gminy Brzeszcze.
10. Wszystkie koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności nieruchomości pono-
si nabywca. Nabycie nieruchomości przez cu-
dzoziemców wymaga zezwolenia wydanego
przez Ministra Spraw Wewnętrznych w dro-
dze decyzji administracyjnej za zgodą Mini-
stra Obrony Narodowej.
Szczegółowe informacje na temat przetargu,
regulaminu przeprowadzania przetargu oraz nie-
ruchomości będącej przedmiotem przetargu
można uzyskać w Wydziale Mienia Komunal-
nego Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościel-
na 4, tel. 032 7728570, 032 7728571.
Gmina Brzeszcze zastrzega sobie prawo unie-
ważnienia przetargu bez podawania przyczyny.

Ogłoszenie
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ZAKŁAD TELEWIZYJNY
inż. Piotr Pajkert

wykonuje na terenie od Brzeszcz do Czechowic
naprawy domowe wszystkich typów:

  - telewizorów
  - tunerów satelitarnych
  - monitorów komputerowych oraz przestrojeń fonii

* dojazd 10,00 zł.
Zakład mieści się w Czechowicach-Dziedzicach przy

ul. Klasztornej 24/22
www.tvnaprawy.prv.pl

tel. 215-39-14,kom. 0-603-877-520

•z piaskowca, marmuru, granitu, kafli, płyty
i cegły

•wkłady: elektryczne, z płaszczem wodnym
i powietrznym

Kraj & Styl

Kominki

•rozprowadzanie ciepłego powietrza
•doradztwo na miejscu
•wzory wybrane oraz indywidualne
(projekt gratis)

kom. 0 601 478 935
(0 32) 210 93 10 po 16.00
(0 33) 843 15 35

Szybko, solidnie, za rozsądną cenę!Szybko, solidnie, za rozsądną cenę!Szybko, solidnie, za rozsądną cenę!Szybko, solidnie, za rozsądną cenę!Szybko, solidnie, za rozsądną cenę!
Wystarczy zadzwonićWystarczy zadzwonićWystarczy zadzwonićWystarczy zadzwonićWystarczy zadzwonić
Uwaga! Przyjmę do pracy pracownika - budowlańca do
montażu kominków (wysokie zarobki).
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MONTAŻ ANTEN RTV-SAT
CYFRA+, POLSAT
KONSERWACJA

CYFROWE TUNERY SATELITARNE
Nowe Budowy – INSTALACJE

Jan Nycz
tel. (033) 8107-022,

tel. kom. 0604-836-409

DOJAZD GRATIS
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Sport

Rok 2007 był dla jaskiniowców
z Brzeszcz wyjątkowo udany, jeśli
chodzi o ilość wyjazdów, wypraw,
szkoleń i spotkań. Większość wy-
praw miała charakter rekonesanso-
wo-turystyczny, ale odbywały się
również wyjazdy eksploracyjne
w poszukiwaniu nie odkrytych
jeszcze jaskiń.

Rumunia
Spowite mgłami turnie, wysokogórskie

urwiska i przepaście, stepy i pierwotne lasy peł-
ne dzikiej zwierzyny, średniowieczne twierdze,
życzliwi ludzie, spokój i cisza, a przede wszyst-
kim krajobraz krasowy obfitujący w niezliczo-
ne jaskinie, wąwozy, wodospady. To nasza Ru-
munia, z którą przygodę rozpoczęliśmy w 2002
roku, opracowując projekt pn. „Podziemna
Rumunia”. Obejmuje on poznawanie rumuń-
skich jaskiń poprzez przejścia sportowe jaskiń,
dokumentację fotograficzną i filmową, eksplo-
racje i poszukiwania nowych jaskiń wspólnie z
rumuńskimi grotołazami.

W 2007 roku Speleoklub Brzeszcze zorga-
nizował 5 wypraw eksploracyjno-poznawczych
do jaskiń Rumunii. Były to przeważnie sied-
miodniowe wyjazdy, dzięki którym poznawa-
no nowe jaskinie, nowe rejony krasowe oraz
nawiązywano kontakty z rumuńskimi klubami
jaskiniowymi.

Ostatni wyjazd odbył się w październiku, a
jego celem była kontynuacja rozpoczętej w
2005 roku eksploracji jaskini Serel w Górach
Sureanu w południowo-zachodniej Rumunii.
Według informacji, jakie posiadamy od kole-
gów z rumuńskiego klubu „Proteusz” z mia-
sta Huneodara, w tym rejonie jest szansa na
odkrycie jaskini znacznych rozmiarów. W cza-
sie trwania wyjazdu, po poszerzeniu ciasnej
szczeliny, udało się zjechać na głębokość 26 m
i dostać do meandrującego korytarza. Eksplo-
racja w nieznane trwa. Oficjalnym partnerem
w przygotowaniach tego rodzaju ekspedycji
została firma „Everest”.

Islandia
Zrodzona w ogniu, wyrzeźbiona lodem, to

jeden z najmłodszych skrawków lądu na Zie-
mi. Wulkany, doliny lodowcowe, najwyższe
wodospady Europy, pola lawy, gejzery, wody
termalne i jaskinie - to wszystko przyciągnęło
członków Speleoklubu Brzeszcze na tę wyspę
na przełomie sierpnia i września br.

W trakcie trwania wyprawy poznano hy-
drotermalną jaskinię „Kverkjoll” pod lodow-
cem „Vatna”. Otwór wejściowy tej jaskini o wy-
miarach 20 m x 15 m, wprowadza w głąb
lodowca, z którego wypływa rzeka. Ze wzglę-
du na duże obrywy lodu kształt korytarzy oraz

otworu ulega częstym zmianom. Pokonaliśmy
system jaskiń Surtshellir-Stepanshellir o dłu-
gości 3,5 km - najdłuższych lawowych jaskiń
Islandii oraz ciekawą jaskinię „Grotagja” z je-
ziorkiem o temperaturze wody + 47 stopni
Celsjusza. W sumie wyprawa pokonała ponad
3 tys. km po bezdrożach Islandii, odkrywając
jej przepiękne, dzikie zakątki.

Jaskinia Pod Bukami (długość 250 m, głę-
bokość - 26 m) - Wyżyna Krakowsko-Często-
chowska.

W dniach 22-23 października br. Spele-
oklub Brzeszcze kontynuował rozpoczętą w
2006 roku akcję oczyszczania z zaległych śmieci
otworów jaskini „Pod Bukami” i „Pod Bukami

II” wraz z przyległymi do nich sztolniami. Tym
razem prace przewidywały maksymalne wydo-
bycie śmieci z jaskini „Pod Bukami II”. W trak-
cie trwania prac wyciągnięto 75 worków, co
dało łączną wagę ok. 1875 kg śmieci! Wszyst-
kie prace prowadzone są pod nadzorem leśni-
czego p. Roberta Walusa z Nadleśnictwa Krze-
szowice. Wracając do historii, jaskinia została
odkryta w 1967 roku przez S. Bronowskiego,
gdy w jego obecności obsunęła się ziemia,
odsłaniając wejście do studni krasowej. Nie-
stety bliskość domostw od otworu jaskini przy-
czyniała się do jej zaśmiecania przez okolicz-
nych mieszkańców, czego skutkiem było
całkowite zasypanie śmieciami studni kraso-
wej o głębokości 8 m, szerokości 3 m x 2 m, co
uniemożliwiło zwiedzanie jaskini. Po 20 latach
Speleoklub Brzeszcze z pomocą leśniczego p.
Roberta Walusa z Czernej odkrył ponownie te
piękne jaskinie. Na dziś wydobyto ponad 4
tony śmieci, które wywożone są sukcesywnie
na składowisko w Krzeszowicach.

Brzozówki 2007
W dniach 6-7 października pod jaskinią

„Brzozową” (odkrytą w 1999 roku przez Spe-
leoklub Brzeszcze) na terenie Wyżyny Krakow-
sko-Częstochowskiej odbyło się spotkanie in-

tegracyjne organizowane cyklicznie od 1999
roku przez Speleoklub Brzeszcze. Przybyło po-
nad 100 osób z całej Polski, reprezentujących
różne kluby jaskiniowe. Podczas spotkania
wyświetlano filmy z wypraw jaskiniowych, ser-
wowano grochówkę i kwaśnicę z wojskowej
kuchni polowej, było ognisko, tańce i rozmo-
wy w kuluarach. Po raz kolejny rozdano na-
grody „Brzozówki” za wybitną działalność ja-
skiniową i pokrewną. W tym roku jedną z
nagród otrzymał Grzegorz Baczkowski z
Brzeszcz, który w latach 80. uczestniczył w wy-
prawie do najgłębszej wówczas jaskini świata
„Goufrfre Jean-Bernard” we Francji.  Na drugi
dzień zwiedzano jaskinię „Brzozową”, jedną z
najdłuższych jaskiń Wyżyny Krakowsko-Często-
chowskiej. W tym roku partnerami przy orga-
nizacji „Brzozówek” byli: firma „Everest” -
Krzysztof Papuga & Wojciech Gryłko, „Delicje”

- Dorota i Mariusz Pawlu-
siakowie, OSP Jawiszowice
- Krzysztof Dadak, Market
Budowlany „Rymkas” - Ja-
nusz Grudniewicz, Wiesław
Kołodziejczyk.

Kanioning
Co to jest kanioning?

Pokonywanie skalnych ka-
nionów z prądem aktywnych
strumieni, przy użyciu specja-
listycznego sprzętu alpini-
styczno-jaskiniowego ( liny,
przyrządy zjazdowe, ubrania
neoprenowe, kaski).

Tak oto w czerwcu br.
grotołazi z Brzeszcz dotarli na wyspę na Morzu
Śródziemnym, położoną na zachód od Włoch
i na południowy wschód od Francji, czyli Kor-
sykę. Wyjazd od samego początku był nasta-
wiony na pokonanie największych kanionów
wyspy, a przy okazji grupa chciała zwiedzić tę
górzystą wyspę. Udało się objechać całą Korsy-
kę dookoła, spenetrować jej środek, pokonać
siedem najładniejszych kanionów oraz zdobyć
najwyższy szczyt wyspy - Monte Cinto 2706 m
n.p.m i przejść Viaferatę de Chisa z czterema
mostami linowymi tzw. Tyrolkami, najdłuższa
miała ponad 230 m długości!

Ponadto trzeba zaznaczyć, że w 2007 roku
Speleoklub Brzeszcze organizował wyjazdy i
szkolenia dla młodzieży, parki linowe z okazji
Dni Gminy Brzeszcze. Na festiwalu filmów ja-
skiniowych w Podlesiach wyróżniono film Ro-
berta Pesta o czyszczeniu jaskini „Pod Buka-
mi” (film można zobaczyć na stronie
www.obiektyw.brzeszcze.pl). Podsumowując
rok 2007, można śmiało stwierdzić, że był to
rok owocnych wypraw, szkoleń i spotkań, pod-
czas których Speleoklub Brzeszcze godnie re-
prezentował gminę Brzeszcze.

Zapraszamy na nasze strony www.spele-
obrzeszcze.prv.pl

Robert Pest

Z kroniki 2007 Speleoklubu Brzeszcze
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Jeśli ktoś uważa, że piłka nożna to
dyscyplina sportu zarezerwowana
wyłącznie dla mężczyzn, a kobiety
grają w coś co futbol tylko przypo-
mina, powinien zobaczyć w akcji 13-
letnią jawiszowiankę Magdę Knysak.

- Kiedy Magda już po paru pierwszych trenin-
gach zaczęła zakładać chłopcom tzw. piłkarskie
siatki, żartowałem zwracając się do nich, by się
spakowali i wrócili do domu - opowiada Jan Bie-
lenin, pierwszy trener Magdy w LKS-ie Jawiszowi-
ce. - Magda to prawdziwa perełka. Była lepsza od
wielu chłopców, brylowała na lewym skrzydle.

Treningi w klubie z Jawiszowic Magda Kny-
sak rozpoczęła w 2003 r. Ponieważ w LKS-ie
oczywiście nie było sekcji dla dziewcząt, Mag-
da biegała za piłką z chłopakami. Nie było to
dla niej coś nadzwyczajnego.

- Wcześniej grałam z chłopakami przed blo-
kiem - mówi z uśmiechem Magda. - To wła-
śnie kolega namówił mnie żebym zapisała się
na treningi do LKS-u Jawiszowice. Koledzy szyb-
ko mnie zaakceptowali. Tylko wtedy, kiedy na
treningach pojawiał się ktoś nowy, to widząc
mnie był trochę zdziwiony.

Magda nie pamięta kiedy po raz pierwszy
kopnęła w piłkę. Futbol od zawsze był obecny
w jej rodzinnym domu. Piłkę nożną trenował
tata Jerzy oraz brat Paweł.

- Ludzie się dziwili, a ona robiła swoje -
mówi Jerzy Knysak, tata Magdy, gospodarz
obiektu LKS Jawiszowice. - Ja nie byłem zasko-
czony, że Magda ugania się za piłką. Ma to
zapisane w genach, a po mnie odziedziczyła
technikę. Nie chcąc się chwalić, powiem, że
swoją piłkarską karierę zaczynałem w drugoli-
gowym wówczas Rakowie Częstochowa.

Mama Magdy, Barbara Knysak, jak to
mama, zamiłowaniu córki do piłki nożnej na

początku przyglądała się ze zdziwieniem.
- Wiecznie przebywała z chłopakami i do

tej pory większość czasu z nimi spędza - mówi.
- Od małego kopie w tę piłkę i pewnie dalej
będzie kopać. Już się do tego przyzwyczaiłam i
teraz wszyscy ją wspieramy.

W LKS Jawiszowice Magda miała pewne
miejsce w pierwszej jedenastce w drużynach
żaków i trampkarzy. Od października tego roku
jest wypożyczona do klubu UKS Meritus Brody
k. Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie prowadzona
jest sekcja dziewcząt. Gra tam na środku po-
mocy. Zadebiutowała już też w kadrze Mało-
polski.

- Chciałabym kiedyś zagrać w reprezentacji
Polski kobiet. Wierzę, że mi się to uda - mówi
Magda.

- To jest również nasze marzenie - dodaje
Jerzy Knysak. - Ja musiałem wcześnie zakoń-
czyć karierę i się nie spełniłem. Życzę Madzi
żeby jej się powiodło. Ma zadatki na świetne-
go piłkarza. Już w pierwszych meczach w Bro-
dach strzeliła kilka bramek.

W to, że Magda może zrobić dużą karierę,
przekonany jest jej obecny trener w Jawiszo-
wicach, Wojciech Włodarczyk: - Na tle chłop-
ców Madzia wyróżnia się techniką oraz umie-
jętnością poruszania się po boisku. Widać po
niej, że kocha piłkę nożną. Jeśli dalej będzie w
treningi wkładać całe serce, to wróżę jej wielką
karierę. Za trzy, cztery lata powinna grać w
pierwszej lidze.

- Atutem Magdy jest to, że trenowała z
chłopakami, dzięki czemu cały czas miała mo-
tywację, by im dorównać i podnosić umiejęt-
ności - mówi Stanisław Jarosz, prezes LKS Ja-
wiszowice. - Jeśli Magda przez najbliższe dwa
lata będzie grała w Brodach, pokaże się z do-
brej strony w kadrze Małopolski, to powinna
zostać zauważona przez działaczy i trenerów
dużych klubów z seniorską piłką kobiecą. My
będziemy starać się jej pomóc. Chcemy zainte-
resować talentem Magdy liczące się w regio-
nie kluby.

Magda Knysak jest uczennicą pierwszej kla-
sy Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach. Najlepsze
oceny, co nie jest chyba zaskoczeniem, ma z
wychowania fizycznego. Z zawodów szkolnych
przywozi do domu medale i dyplomy. Jest bar-
dzo wszechstronnie uzdolniona sportowo. Gra
w koszykówkę, siatkówkę, uprawia lekkoatle-
tykę. Ale na pierwszym miejscu zawsze pozo-
staje piłka nożna. Jej ulubionym klubem jest
Manchester United, a piłkarzem Cristiano Ro-
naldo. W Polsce kibicuje Wiśle Kraków i bra-
ciom Pawłowi i Piotrowi Brożkom. Lubi też Kubę
Błaszczykowskiego. Redakcja „Odgłosów
Brzeszcz” życzy Magdzie, by podobnie jak po-
mocnik Borussi Dortmund założyła kiedyś ko-
szulkę reprezentacji Polski.

Jacek Bielenin

Na siódmym miejscu zakończył rundę je-
sienną w V lidze krakowsko-wadowickiej
Górnik Brzeszcze. Bezpieczne miejsce w środ-
ku tabeli brzeszczanie zawdzięczają dobrym
wynikom w końcówce rundy.

Od 11. do ostatniej kolejki Górnik zanoto-
wał serię pięciu meczów bez porażki. Najpierw
były cztery zwycięstwa, w tym trzy bez straty
gola (2:1 z Bolesławem Bukowno, 1:0 ze Sło-

miczanką Słomniki, 2:0 z Prądniczanką Kraków,
1:0 z Clepardią Kraków), a na koniec remis z
Orłem Balin - 1:1. Ostatecznie piłkarze z Brzeszcz
zgromadzili 23 punkty, zwyciężając w 6 spo-
tkaniach, w 5 remisując i w 4 przegrywając.

- Jesteśmy zadowoleni z miejsca, które zaj-
mujemy w tabeli - mówi Lesław Kozieł, członek
zarządu Górnika Brzeszcze. - Chociaż tych punk-
tów mogło być odrobinę więcej. Takie mecze,
jak z Orłem Piaski Wielkie czy Tramwajem Kra-
ków były do wygrania. Podsumowując, na taką
sytuację kadrową, jaką mieliśmy w trakcie run-
dy, jest to dobry wynik. W nagrodę piłkarze 23
listopada pojechali na dwudniowy wyjazd in-
tegracyjny do Koniakowa za Wisłą. Zasłużyli
na to, a szczególnie młodzież, jak np. 16-letni
Dawid Jędrusik, który tak udanie prezentował
się pod koniec rundy.

Na wiosnę, jak zapewniają włodarze Gór-
nika, drużynę dalej będzie prowadził Jan La-
burda. Przygotowania do rundy wiosennej pił-
karze rozpoczną 15 stycznia od zajęć na boisku
i w hali sportowej. Pod koniec lutego plano-
wany jest wyjazd na obóz przygotowawczy do
Wisły. Działacze chcą wzmocnić zespół i będą
szukać środkowego pomocnika oraz napast-
nika. Szykują się też ubytki.

- O swoich planach odejścia z klubu infor-
mowali nas Piotr Surzyn, Mariusz Wójcik i Ry-
szard Oczkowski, reszta na dziś zostaje - mówi
Lesław Kozieł.

jack

Skuteczny
finisz Górnika

Młody pomocnik Marek Sojka (z prawej)Młody pomocnik Marek Sojka (z prawej)Młody pomocnik Marek Sojka (z prawej)Młody pomocnik Marek Sojka (z prawej)Młody pomocnik Marek Sojka (z prawej)
był wyróżniającym się piłkarzem Górnikabył wyróżniającym się piłkarzem Górnikabył wyróżniającym się piłkarzem Górnikabył wyróżniającym się piłkarzem Górnikabył wyróżniającym się piłkarzem Górnika
w rundzie jesiennej.w rundzie jesiennej.w rundzie jesiennej.w rundzie jesiennej.w rundzie jesiennej.

Magda KnysakMagda KnysakMagda KnysakMagda KnysakMagda Knysak

Dziewczyna co za piłką się ugania
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