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- Postaram  siê scharakteryzowaæ Pañstwu
w jakich warunkach dzia³ali i jak do tego do-
sz³o, ¿e w³aœnie te dwie osoby przyczyni³y siê
do rozwoju naszej miejscowoœci i okolic. Oso-
by, które do dzisiaj s¹ ma³o znane nie tylko
w œwiadomoœci spo³ecznej brzeszczan, ale tak-
¿e wœród historyków, naukow-
ców - rozpocz¹³ wyk³ad dr Prze-
mys³aw Stanko, absolwent
Szko³y Podstawowej nr 1 im.
Stanis³awa Staszica  w Brzesz-
czach, która wspólnie z Urzê-
dem Gminy oraz Stowarzysze-
niem „Brzost” zorganizowa³a
12 listopada spotkanie w sali
„Jedynki”.

Wprowadzeniem do zapre-
zentowania sylwetek œrednio-
wiecznych w³aœcicieli Brzeszcz
i Jawiszowic by³o przedstawie-
nie t³a historycznego Ziemi Oœwiêcimskiej. Zie-
mi, która w XV w., zw³aszcza w jego pierwszej
po³owie przechodzi³a olbrzymie przemiany poli-
tyczne, ustrojowe, skutkuj¹ce zmianami w³asno-
œci Brzeszcz i okolic.

Kim by³ Miko³aj Myszkowski?
Protoplast¹ rodu Myszkowskich by³ ojciec

Miko³aja, Leonard, poœwiadczony w Ÿród³ach
XIV w. W³aœciciel niewielkich dóbr we wsi Mysz-
kowice k. Siewierza. - Musia³ byæ bardzo obrot-
ny, skoro jako nieliczny ze szlachciców by³ w sta-
nie wysup³aæ grosza i wys³a³ swojego syna Mi-
ko³aja na studia - komentowa³ dr Stanko.

Miko³aj z Myszkowic wst¹pi³ w poczet stu-
dentów Alma Mater Cracoviensis w roku 1430,
ale studiów nie ukoñczy³. Nie zdoby³ najni¿sze-
go stopnia bakalaureatu. -  To nie by³a ujma, gdy¿
ma³o kto koñczy³ wówczas 4-, 6-letnie studia fi-
lozoficzne, oparte na bardzo wysublimowanym
poziomie nauki - kontynuowa³ dr Stanko.

Nie wiadomo, co dzia³o siê z Miko³ajem na
przestrzeni kilku lat po rozstaniu siê z uniwersy-
tetem. Pojawia siê w roku 1437 u boku Piastów
Oœwiêcimskich. Pocz¹tkowo spisuje dokumenty
jako notariusz na dworze ksi¹¿êcym. Szybko
awansuje. W roku 1440 jest ju¿  poœwiadczany
w dokumentach jako kanclerz i urz¹d ten pe³ni
do koñca swojej dworskiej kariery politycznej,
czyli do oko³o 1460 r. Jednoczeœnie jest zwi¹za-
ny z dworem ksi¹¿¹t cieszyñskich. Dziêki tej s³u¿-

bie nawi¹zuje kontakty z biskupami krakowskimi.
Zostaje rozjemc¹ rozlicznych zatargów na pogra-
niczu œl¹sko-ma³opolskim. - Pamiêtajmy, ¿e Œl¹sk
nale¿a³ wówczas do Czech - mówi³ dr Stanko.

W roku 1448, doprowadza do za³agodzenia
konfliktów i od tego czasu jest poœwiadczany na

dokumentach rozjemczych miê-
dzy dworem polskim a ksi¹¿ê-
tami œl¹skimi. Za tê dzia³alnoœæ
otrzymuje rozliczne nagrody
w postaci dóbr ziemskich.

- Ju¿ w roku 1437 Miko³aj
Myszkowski za wiern¹ s³u¿bê,
jako notariusz na dworze ksi¹-
¿¹t oœwiêcimskich, otrzymuje
po³owê Przeciszowa. Bêd¹c
osob¹ majêtn¹ po¿ycza ksiêciu
pieni¹dze, za co ten w roku
1448  zapisuje mu drug¹ czêœæ
wsi. - Miejscowoœci¹, od której
wszystko siê zaczê³o dla rodzi-

ny Myszkowskich by³a wieœ Przeciszów k. Oœwiê-
cimia - zaznaczy³ dr Stanko.

W roku 1452, za za³agodzenie sporu miêdzy
ksiêciem cieszyñskim, a królem polskim otrzymu-
je wakat wsi Podolsze, któr¹ z czasem, za niesp³a-
cane po¿yczki udzielane ksiêciu zatorskiemu, przej-
muje w ca³oœci. W dwa lata póŸniej otrzymuje Po-
lankê. Obydwie osady granicz¹ z Przeciszowem, co
stanowi ju¿ zwarty kompleks dóbr ziemskich.

W XV w. ksi¹¿êta oœwiêcimscy ustawicznie siê
zad³u¿aj¹. Obszar domeny ksi¹¿êcej staje siê coraz
bardziej ubogi. W 1454 r. zostaje podpisany doku-
ment, wystawiony przez kilkunastu szlachciców,
którzy w imieniu ksiêcia oœwiêcimskiego gwaran-
tuj¹ królowi polskiemu, ¿e ksi¹¿ê oœwiêcimski
sprzeda ksiêstwo oœwiêcimskie. - Wœród pieczêci,
przywieszonych do dokumentu, szczêœliwie zacho-
wa³a siê czarna pieczêæ woskowa, ze s³abo, ale wi-
docznym herbem Jastrzêbiec Miko³aja Myszkow-
skiego - mówi³ dr Stanko, prezentuj¹c na ekranie
oryginalny dokument.

21 lutego 1457 r. ksi¹¿ê oœwiêcimski wystawia
dokument sprzeda¿y ca³ego ksiêstwa królowi i Ko-
ronie Polskiej. - Z t¹ chwil¹ wieœ Brzeszcze zmieni-
³a swój status prawny, przesta³a byæ w³asnoœci¹ ksi¹-
¿êc¹ i sta³a siê w³asnoœci¹ królewsk¹, co trwa³o a¿
do upadku I Rzeczypospolitej, a œciœlej mówi¹c do
I rozbioru Polski w 1772 r. - mówi³ dr Stanko.

Dzia³alnoœæ Miko³aja i Piotra
Myszkowskich a rozwój Brzeszcz
i okolic w XV wieku

Herb Jastrzêbiec rodziny Myszkowskich

Z du¿¹ satysfakcj¹ zawiadamia-
ny Mieszkañców Brzeszcz, Kêt,
Oœwiêcimia, Por¹bki, Wieprza o fak-
cie powo³ania do ¿ycia Stowarzysze-
nia Lokalna Grupa Rybacka „Dorze-
cze So³y i Wieprzówki” Rajsko
ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oœwiêcim.

Dorzecze So³y i Wieprzówki

Ko³o Pszczelarzy w Jawiszowi-
cach obchodzi³o 11 listopada swój
jubileusz 60-lecia. Uroczyst¹ Mszê
œw. w koœciele œw. Marcina koncele-
browali ks. senior Hubert Seweryn
oraz proboszcz parafii ks. dr Hen-
ryk Z¹tek. Tego dnia poœwiêcono
sztandar Ko³a z wizerunkiem Ma-
ryi Królowej Pszczó³.

¯ycie miodem s³odzone

Najemcy lokali mieszkalnych
bêd¹cych w³asnoœci¹ Nadwiœlañ-
skiej Spó³ki Mieszkaniowej sp. z o.o.
w Brzeszczach ci¹gle maj¹ jeszcze
nadziejê na wykup mieszkañ. Jego
wznowienie blokuje jednak posiada-
j¹cy w wiêkszoœciowej czêœci udzia-
³y w Spó³ce Skarb Pañstwa. Za
jedn¹ z form zbycia zak³adowych
lokali uwa¿a przekazanie je gmi-
nom. W dobie kryzysu nie wszyst-
kie s¹ zainteresowane.

Wykup w rêkach Skarbu
Pañstwa

¯u³awski w Brzeszczach
Goœciem specjalnym brzesz-

czañskiej Nocy Z³otych Lwów by³
Xawery ¯u³awski, który po projek-
cji swojego filmu, spotka³ siê z wi-
dzami. Nam uda³o siê porozmawiaæ
z re¿yserem o pracy przy „Wojnie
polsko-ruskiej” oraz o planach za-
wodowych na przysz³oœæ.
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Piotr Œwi¹der-KruszyñskiPiotr Œwi¹der-KruszyñskiPiotr Œwi¹der-KruszyñskiPiotr Œwi¹der-KruszyñskiPiotr Œwi¹der-Kruszyñski

(Nie) Jedyny
sensowny ogl¹d

W ubieg³ym roku po raz pierwszy w Oœrodku
Kultury w Brzeszczach pojawi³o siê Drzewko
Marzeñ. Na zielonych ga³¹zkach zawis³y w³asno-
rêcznie wykonane przez dzieci ze œwietlicy tera-
peutycznej „Impuls” prowadzonej przez Fundacjê
Pomocy Spo³ecznej bombki choinkowe. Wewn¹trz
ka¿dej znalaz³o siê marzenie. Za spraw¹ ¿yczli-
wych ludzi wiele z nich zosta³o spe³nionych.

Tej zimy kontynuujemy akcjê. Drzewko Ma-
rzeñ znajduje siê w OK przy g³ównym wejœciu.
Ka¿dy mo¿e zdj¹æ bombkê i zrobiæ jednemu
z podopiecznych Fundacji prezent œwi¹teczny.

Zapewne s¹ w Brzeszczach osoby pamiêtaj¹ce Harcówkê. Chcieli-
byœmy przygotowaæ spotkanie nawi¹zuj¹ce do tego miejsca, tych lu-
dzi, tych czasów...

Zwracamy siê do was z proœb¹. Jeœli posiadacie jakieœ pami¹tki: zdjêcia,
plakaty, coœ jeszcze z tamtego okresu, prosimy o kontakt. Czekamy w Dzia-
le Merytorycznym Oœrodka Kultury (Agata) w czwartki i pi¹tki w godz.
10.00-18.00, b¹dŸ w Piwnicy Free Culture (Piotr) codziennie w godz.12.00-20.00.

Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka w Strasburgu orzek³ niedawno, ¿e
wieszanie krzy¿y w klasach szkolnych to naruszenie prawa rodziców do wy-
chowania dzieci zgodnie z w³asnymi przekonaniami oraz wolnoœci religijnej
uczniów. Orzeczenie to wyda³ w sprawie mieszkaj¹cej we W³oszech Finki, któ-
ra od 2002 r. bezskutecznie próbowa³a w s¹dach w³oskich dochodziæ prawa
do wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami ateistycznymi. To orzeczenie
wywo³a³o w Polsce polityczno - ideologiczn¹ wojnê o krzy¿e. Wojnê, która nie
jest czymœ nowym w naszym kraju. Raz na jakiœ czas sprawa wraca do pu-
blicznej debaty. Przy okazji dyskusji, czy raczej k³ótni, zapomina siê o samym
symbolu, którego to wiêkszoœæ broni. A sami dyskutanci, czy to obroñcy, czy
przeciwnicy ukazuj¹ swój fanatyzm. Brak merytorycznej, spokojnej dyskusji.
I nie ma w tym wszystkim próby odpowiedzi na pytanie o miejsce chrzeœcijañ-
stwa i jego symboli w sferze publicznej w Europie i w Polsce. Pytania dosyæ
wa¿nego, wymagaj¹cego obiektywnego spojrzenia na losy Europy.

Dla mnie wa¿n¹ kwesti¹ w tym sporze jest reakcja ludzi sprawuj¹cych
w³adzê, którzy konstytucyjnie s¹ zobowi¹zani do zachowania bezstronnoœci
w sprawach przekonañ religijnych. Prezydent Polski odpowiadaj¹c na „anty
krzy¿ow¹” inicjatywê lewicowej europos³anki u¿y³ takiego sformu³owania:
„Nikt nie bêdzie przyjmowa³ do wiadomoœci, ¿e w Polsce nie bêdzie wolno
wieszaæ krzy¿y w klasach. Mo¿e gdzie indziej, ale nie w Polsce”. Czy s³ychaæ
tutaj jak¹œ bezstronnoœæ? Przecie¿ Polska jest krajem œwieckim, nie wyzna-
niowym. Religia, wiara, Bóg to prywatna sprawa obywateli. Teoretycznie ¿adna
religia nie powinna dominowaæ nad innymi. Teoretycznie. Czy pañstwo po-
winno siê tym zajmowaæ?

Mam w¹tpliwoœci. Szczególnie jak s³yszê od niektórych polityków, ¿e nie
ma polskoœci bez krzy¿a. Jestem agnostykiem. Nie jestem Polakiem? A mo¿e
jestem z³ym Polakiem? Mnie nie przeszkadzaj¹ krzy¿e w szko³ach czy innych
miejscach publicznych. Rozumiem, ¿e ponad 90 % spo³eczeñstwa to katolicy.
Praktykuj¹cy, czy nie, ale katolicy. Przynajmniej tak twierdz¹. Rozumiem przy-
wi¹zanie do tradycji chrzeœcijañskiej, z której miêdzy innymi wyros³a cywili-
zacja europejska. Mam tylko nieodparte wra¿enie, ¿e nie w³adza publiczna
powinna rozstrzygaæ o takich kwestiach. Obowi¹zuje neutralnoœæ œwiatopo-
gl¹dowa pañstwa. Czy to siê komuœ podoba, czy nie. Taki ustrój sobie ufundo-
waliœmy. Trzymajmy siê zasad.

Ciekawe zdanie na temat wyroku Trybuna³u ma filozof Bohdan Chwedeñ-
czuk. W jego opinii wyrok jest jak najbardziej s³uszny: w miejscach publicz-
nych (a wiêc takich, z których korzystaj¹ zasadniczo wszyscy obywatele pañ-
stwa), nie powinno byæ emblematów wyró¿niaj¹cych tylko niektórych jego
obywateli, choæby „tych niektórych” by³a przyt³aczaj¹ca wiêkszoœæ. Cz³owiek
wierz¹cy w Boga, ateista oraz ka¿dy inny wyznaj¹cy jakiœ œwiatopogl¹d, te¿
musi byæ tego zdania, jeœli tylko rozumie wyra¿enie „pañstwo o ustroju repu-
blikañskim”. A obecne pañstwo polskie - niezale¿nie, co o nim powiemy - jest
pomyœlane jako pañstwo republikañskie, ma to nawet w nazwie. A tak pomy-
œlane pañstwo zak³ada rozdzia³ Koœcio³a i Pañstwa. Chodzi o sprawiedliwoœæ
i zapobieganie konfliktom i agresji. Niesprawiedliwe jest by kogokolwiek wy-
ró¿niaæ na wspólnym terenie, a wyró¿nianie jednych jest zawsze skierowane
przeciw drugim (czy wyró¿niony chce tego, czy nie chce), rodzi wiêc konflikty.

Spór bêdzie pewnie jeszcze d³ugo trwa³. Nie unikniemy przepychanek
i dogmatyzmu. Dobrze, ¿e chocia¿ jest jakiœ ruch w temacie. Mniej lub bar-
dziej merytoryczny, ale jest. Na dzieñ dzisiejszy ¿adna ze stron nie jest gotowa
na kompromis. Pytanie, czy jest on w Polsce w ogóle mo¿liwy?

Koñczy siê 2009 rok, który up³yn¹³ pod znakiem kryzysu - i tego œwiatowe-
go i tego naszego gminnego, którego istnienie odczuwamy najbardziej. Na
nowy rok ¿yczê Pañstwu spokoju i optymizmu. By kryzys naprawi³ to, co w cza-
sach jako takiej prosperity naprawialne nie by³o. Szczêœliwego Nowego Roku.

Republikañskie zasady

Drzewko Marzeñ po raz drugi

Kto pamiêta Dom M³odzie¿y
Harcówkê? Refleksja nad minionym…

-
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Aktualnoœci

Po 1457 r. , Miko³aj Myszkowski zaczyna po-
jawiaæ siê na dworze króla polskiego. Sytuacja fi-
nansowa kraju, powoduje, ¿e król Kazimierz Ja-
gielloñczyk, staje siê jego po¿yczkobiorc¹. Do-
kumenty poœwiadczaj¹, ¿e Miko³aj Myszkowski,
kilkakrotnie (1473, 1474, 1475 r.) udziela królo-
wi po¿yczek, pomimo, ¿e ten nie dotrzymuje ter-
minu sp³aty. Niesp³acone kwoty rosn¹ i w 1477 r.
jest zmuszony oddaæ Myszkowskiemu olbrzymi
kompleks dóbr Ziemi Oœwiêcimskiej. Jeszcze w tym
samym dniu, kiedy król wystawia dokument, wy-
stêpuje równie¿ o kolejn¹ po¿yczkê. Tym ra-
zem porêcza j¹ Piotr Myszkowski, syn Miko³aja.
Miko³aj Myszkowski jest ju¿ osob¹ wiekow¹.
Przeczuwaj¹c swoj¹ blisk¹ œmieræ, zapisuje ol-
brzymie legaty na rzecz koœcio³ów parafialnych
w swoich dobrach, a tak¿e koœcio³a Najœwiêtszej
Marii Panny  w Oœwiêcimiu oraz klasztoru OO. Do-
minikanów w Oœwiêcimiu na zbawienie swojej
duszy i dusz swoich przodków. Spocz¹³ w klasz-
torze OO. Dominikanów w Oœwiêcimiu, z którym
bardzo mocno zwi¹zana by³a jego rodzina. In-
skrypcja na p³ycie nagrobnej g³osi: 4 czerwca 1482 r.
odszed³ do Pana Miko³aj Myszkowski, dobrodziej
koœcio³a dominikañskiego w Oœwiêcimiu.

Czy Miko³aj Myszkowski pozyska³ Brzeszcze?
Nie ma wprawdzie dokumentu potwierdzaj¹-

cego pozyskanie przez Miko³aja Myszkowskiego
Brzeszcz, ale fakt, ¿e jego syn Piotr Myszkowski
bez ¿adnego k³opotu uzyskuje zapisy na Brzesz-
czach, wskazuje, ¿e  niew¹tpliwie musia³y one ju¿
wczeœniej nale¿eæ do jego ojca. W dokumencie
wystawionym przez Piotra Myszkowskiego jest
poœwiadczony staw na Przedwieœniku, domostwa
na Do³ach po kolonizacji Brzeszcz, dzisiejsza
ul. Piastowska - mówi³ dr Stanko.

Piotr Myszkowski po raz pierwszy pojawia siê
w dokumencie z 1477 r., porêczaj¹c po¿yczkê  na
rzecz króla Polski. Nie znamy jego daty urodze-
nia. Mo¿emy przypuszczaæ, ¿e urodzi³ siê oko³o
1455 r., o czym œwiadczy dokument z 1479 r., w któ-
rym zapisano Piotrowi dzia³ w Przeciszowie, a rok
wczeœniej otrzyma³ od króla Polski pieni¹dze za
s³u¿bê w Prusach Wschodnich. Te dokumenty
wskazuj¹, ¿e musia³ byæ osob¹ pe³noletni¹.

W 1480 r. Piotr Myszkowski nadal pe³ni s³u¿-
bê wojenn¹, co poœwiadcza dokument, w³asno-
rêcznie spisany, w którym potwierdza, ¿e odebra³
sobie i swoim ¿o³nierzom ¿o³d za s³u¿bê wojenn¹
w Prusach na rzecz Korony Polskiej. Za tê s³u¿bê
wojenn¹  otrzymuje w 1484 r. urz¹d kasztelana
oœwiêcimskiego, który pe³ni do 1489 r. By³ pierw-
szym przedstawicielem rodziny Myszkowskich,
który rozpocz¹³ typow¹ karierê urzêdnicz¹
ziemsk¹ i automatycznie karierê polityczn¹ na
rzecz Królestwa Polski i króla. By³ jednym z kil-
kunastu doradców króla polskiego Kazimierza
Jagielloñczyka, Jana Olbrachta, Aleksandra Jagiel-
loñczyka. - Po tak d³ugim okresie historyk ma pra-
wo oczekiwaæ ogromnej dokumentacji i muszê
powiedzieæ, ¿e monografii dotycz¹cej Piotra
Myszkowskiego jest oko³o 100 stron maszynopi-
su, w tym tak¿e materia³ów na temat Brzeszcz
i Jawiszowic - mówi³ dr Stanko. - Jeszcze za ¿ycia

ojca Miko³aja, otrzyma³ scedowanie przed s¹dem
ziemskim w Oœwiêcimiu wszelkich praw do pro-
wadzenia procesu z w³aœcicielem Dankowic. Nie
wiemy, jak zakoñczy³ siê ten proces, natomiast
wiemy, ¿e w roku 1481 skwitowa³ swego brata Jana
z wszelkich praw do Przeciszowa i Podolsza, i tym
samym sta³ siê ich jedynym w³aœcicielem. By³ bar-
dzo sumienny w rozliczaniu swojego rodzeñstwa
za zobowi¹zania z nadzia³ów w ró¿nych miejsco-
woœciach nale¿¹cych do Myszkowskich.

W latach 80. XV wieku zostaje poœrednikiem
w sporach miêdzy w³aœcicielami Bestwiny i Ko-
morowic. Idzie w œlady ojca, porêcza ugodê i  uda-
je mu siê w¿eniæ swojego brata Jana w rodzinê
szlacheck¹. Poprzez to rodzina Myszkowskich
uzyskuje w³asnoœæ w Bestwinie. Na podstawie
zachowanej dokumentacji archiwalnej poznajemy
politykê terytorialn¹ Piotra Myszkowskiego, któ-
ry myœli o zbudowaniu zwartego kompleksu dóbr
miêdzy dzisiejszymi Czechowicami-Dziedzicami
a Oœwiêcimiem. Po objêciu urzêdu kasztelana
w 1484 r.,  zostaje po raz pierwszy nazwany przez
króla „naszym dworzaninem królewskim”. By³ to
niew¹tpliwie zaszczyt wejœæ do najbli¿szego oto-
czenia króla polskiego na dworze w Krakowie.
Dlaczego tak siê sta³o? Otó¿ Piotr Myszkowski
po¿yczy³ królowi 400 florenów wêgierskich, któ-
rych król nie zwróci³. Kiedy siê dopomina³ o zwrot
tej sumy, król w roku 1485 zapisa³ 200 florenów
wêgierskich Myszkowskiemu za prace, jakie po-
czyni³ na za³o¿enie stawów w królewskiej wsi
Brzeszcze. - Ten dokument znamy tylko z odpisu,
gdy¿ orygina³ sp³on¹³ we wrzeœniu 1944 r. w War-
szawie - mówi³ dr Stanko. - Prawdopodobnie, jak
ju¿ wczeœniej wspomnia³em, ta czêœæ Brzeszcz
by³a ju¿ pozyskana przez Miko³aja Myszkowskie-
go, a powy¿sze nadanie by³o form¹  rekompensa-
ty za nak³ady poniesione przy zak³adaniu stawów.

Piotr Myszkowski poœlubi³ Agnieszkê córkê
Jana Kobylañskiego herbu Grzyma³a, a po jej
œmierci w latach 90. XV w. Barbarê Petronellê
z Kutna herbu Ogoñczyk, otrzymuj¹c dobra ziem-
skie w okolicy £êczycy. Jako w³aœciciel Jawiszo-
wic za³o¿y³ stawy na JaŸniku, przyczyni³ siê do
uposa¿enia koœcio³a parafialnego. Zmar³ na prze-
³omie 1505/1506 r.

Wyk³ad „Dzia³alnoœæ Miko³aja i Piotra Mysz-
kowskich a rozwój Brzeszcz i okolic w XV wie-
ku” dr Przemys³awa Stanko by³, co sam prelegent
zaznaczy³, rozwiniêciem artyku³ów jego autor-
stwa, które przed wielu laty by³y publikowane na
³amach „Odg³osów Brzeszcz”, a potem znalaz³y
siê w pracy zbiorowej „Szkice z przesz³oœci
Brzeszcz, Jawiszowic, Przecieszyna, Skidzinia,
Wilczkowic i Zasola”, wydanej przez Stowarzysze-
nie „Brzost”. - Z perspektywy kilkudziesiêciu lat mój
stan wiedzy jest o wiele wiêkszy i Pañstwo byliœcie
jej odbiorcami - zakoñczy³ dr Stanko.

Wyk³adowi towarzyszy³a wystawa „Datowa-
ne w XV wieku”, prezentuj¹ca zdjêcia autorstwa
Agnieszki Moœ, przedstawiaj¹ce obiekty, miej-
sca na terenie Brzeszcz i Jawiszowic, które nie-
rozerwalnie zwi¹zane s¹ z dzia³alnoœci¹ Miko³a-
ja i Piotra Myszkowskich. Do dzisiaj funkcjo-
nuj¹ ich œredniowieczne nazwy: Granicznik,
Przedwieœnik,  £ê¿ny, Przygonnik, D¹browny,
M³ynówka, karczma na Budach.

Barbara W¹sikBarbara W¹sikBarbara W¹sikBarbara W¹sikBarbara W¹sik

(ci¹g dalszy ze str. 1)

Dzia³alnoœæ Miko³aja i Piotra
Myszkowskich a rozwój
Brzeszcz i okolic w XV wieku

Burmistrz Brzeszcz informuje, ¿e podane zo-
sta³y do publicznej wiadomoœci, poprzez wywie-
szenie na tablicach og³oszeñ w siedzibie Urzêdu
Gminy w Brzeszczach ul. Koœcielna 4, nastêpu-
j¹ce wykazy:

1. Lokali mieszkalnych przeznaczonych do
sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej na rzecz
dotychczasowych najemców:

- lokal mieszkalny nr 13 znajduj¹cy siê w bu-
dynku wielolokalowym w Brzeszczach przy uli-
cy M. Konopnickiej 17,

- lokal mieszkalny nr 10 znajduj¹cy siê w bu-
dynku wielolokalowym w Brzeszczach przy uli-
cy A. Mickiewicza 5,

- lokal mieszkalny nr 12 znajduj¹cy siê w bu-
dynku wielolokalowym w Brzeszczach przy uli-
cy B. Prusa 2,

2. Nieruchomoœci przeznaczonej do sprzeda-
¿y w drodze przetargu ustnego nieograniczone-
go, oznaczonej numerem dzia³ki pgr 758/640
o pow. 65 m2, po³o¿onej w Brzeszczach przy
ul. W³. £okietka,

Wykazy podlegaj¹ wywieszeniu na okres 21 dni.

Zarz¹d Ko³a PZW nr 121 Brzeszcze zapra-
sza cz³onków na zebranie sprawozdawcze. Ze-
branie odbêdzie siê 13 grudnia br. w restauracji
„Zagroda” w Brzeszczach przy ul. Koœciuszki
(u Haja). Pierwszy termin otwarcia zebrania za-
planowano na godz. 8.30, drugi na 9.00.

W gminie mieszkañcy mog¹ jeŸdziæ 4 tak-
sówkami. Radni zdecydowali, ¿e w przysz³ym
roku kolejne cztery osoby mog¹ zacz¹æ zarabiaæ
w ten sposób. Tak¹ w³aœnie ustalono liczbê no-
wych licencji na wykonywanie transportu dro-
gowego taksówk¹ na terenie gminy Brzeszcze.

Rozpoczêty we wrzeœniu program „Przeter-
minowane leki przynieœ do apteki”, zaczyna przy-
nosiæ pierwsze efekty.

W ci¹gu dwóch miesiêcy realizacji programu
do konfiskatorów (pojemników do selektywnej
zbiórki leków) umieszczonych w aptekach: SIG-
MA (ul. Pi³sudskiego), ARNIKA (ul. S³owackiego)
oraz CENTRUM (ul. Ofiar Oœwiêcimia) mieszkañ-
cy naszej gminy wrzucili ³¹cznie 14 kg przetermi-
nowanych leków, które trafi³y do utylizacji.

- Serdecznie dziêkujê w³aœcicielom wymie-
nionych aptek za pomoc w realizacji programu,
równoczeœnie w trosce o nasze œrodowisko natu-
ralne, bowiem wyrzucone razem ze œmieciami
leki bardzo zatruwaj¹ œrodowisko. Zachêcam
mieszkañców do korzystania z konfiskatorów
umiejscowionych w aptekach - mówi burmistrz
Teresa Jankowska.

Program finansowany jest z Gminnego Fun-
duszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wod-
nej Gminy Brzeszcze.

Informacja

Zaproszenie

Licencja dla taxi

KaWKaWKaWKaWKaW

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

Przeterminowane leki
przynieœ do apteki
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Szanowni Pañstwo,
kontynuuj¹c rozwa¿ania na temat finansów

gminnych, pragnê Pañstwa poinformowaæ
o oszczêdnoœciach zaplanowanych w II pó³ro-
czu w Urzêdzie Gminy i jednostkach organiza-
cyjnych. Plany oszczêdnoœciowe wynikaj¹ z re-
gularnego monitoringu dochodów i wydatków
gminy, spowodowanego tym, ¿e dochody
wzrastaj¹ w mniejszym stopniu ni¿ w poprzed-
nich latach. Przyczyny tego niepokoj¹cego sa-
morz¹dowców zjawiska maj¹ zwi¹zek ze œwia-
towym kryzysem, który z opóŸnieniem prze-
³o¿y³ siê na powszechne za³amanie gospodar-
cze, a nastêpnie na napiêcia w finansach pu-
blicznych w samorz¹dach.

Ze wzglêdu na zmniejszaj¹ce siê docho-
dy, podjê³am decyzjê o wprowadzeniu pro-
gramów oszczêdnoœciowych, czyli zmniejsze-
niu niektórych wydatków poprzez ogranicze-
nie realizacji zadañ i projektów. W przedsta-
wionym materiale ujête s¹ równie¿ nadwy¿-
ki wynikaj¹ce m.in. z korzystnie rozstrzygniê-
tych przetargów.

W Urzêdzie Gminy w Wydziale Gospodar-
ki Komunalnej zaplanowane oszczêdnoœci wy-
nios¹ ok. 110 tys. z³. Na te oszczêdnoœci sk³a-
daj¹ siê ograniczenia wydatków na: utrzyma-
nie dróg publicznych gminnych, remonty w za-
kresie gospodarki mieszkaniowej, remont ogro-
dzenia cmentarza w Brzeszczach oraz bie¿¹ce
utrzymanie cmentarzy, oœwietlenie ulic. W zwi¹z-
ku z ograniczeniem dekoracji z okazji Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia zaoszczêdzimy kwotê ok.
13 tys. z³, ale œrodki te zostan¹ przeznaczone
na dofinansowanie zadania zwi¹zanego z likwi-
dacj¹ zjawiska bezdomnych zwierz¹t oraz
wymianê kot³a c.o. w Domu Ludowym w Jawi-
szowicach.

Niewielkie oszczêdnoœci wyst¹pi¹ równie¿
w dotacji do komunikacji, jednak ostateczne roz-
liczenie nast¹pi do 15 stycznia 2010 r. W wyni-
ku wprowadzonych zmian przebiegu linii nr 19
MZK Oœwiêcim od 01.08.2009 r. iloœæ wozoki-
lometrów zmniejszy siê o 21,4 km w ka¿dy dzieñ
roboczy.

W Wydziale Mienia Komunalnego oszczêd-
noœci wynosz¹ ³¹cznie 452 tys. z³ i wynikaj¹
z mniejszych ni¿ planowano w bud¿ecie nastê-
puj¹cych wydatków.

Na zadaniu inwestycyjnym „Wykupy grun-
tów” oszczêdnoœæ wynosi 180 tys. z³. W bu-
d¿ecie Gminy zaplanowano odp³atne nabycie
kanalizacji sanitarnej od Kompani Wêglowej,
a w zwi¹zku z prowadzonymi negocjacjami
z cz³onkami zarz¹du Kompanii Wêglowej, ka-
nalizacjê sanitarn¹ w rejonie ulic: Matejki,
Sienkiewicza, Chopina, Parkowa, Nowa Ko-
lonia nabyto nieodp³atnie na rzecz Gminy
Brzeszcze.

Oszczêdnoœæ w wysokoœci 150 tys. z³ po-
wsta³a na zadaniu „Oczyszczanie œcieków i ad-
ministrowanie kanalizacj¹ sanitarn¹” w zwi¹z-
ku z nieprzejêciem od Kompanii Wêglowej ka-
nalizacji sanitarnej w terminie jak zaplanowa-
no w bud¿ecie i nie poniesiono w zwi¹zku
z tym kosztów na oczyszczanie œcieków i ad-
ministrowanie przedmiotow¹ kanalizacj¹.

60 tys. z³ zaoszczêdzono na zadaniach „Pra-
ce geodezyjne, regulowanie stanów prawnych,
wykonanie operatów szacunkowych” w zwi¹z-
ku z mniejsz¹ wartoœci¹ zadañ po przeprowadzo-
nych przetargach, jak równie¿ wykonaniem
mniejszej iloœci zadañ ni¿ planowano.

Kwota oszczêdnoœci w wysokoœci 25 tys. z³
na zadaniu „Media we Wspólnotach” powsta³a
w wyniku niezrealizowania w planowanym ter-
minie uciep³ownienia budynków wspólnot miesz-
kaniowych 14, 17, 22.

Oszczêdnoœæ 20 tys. z³ na zadaniu „Prze-
gl¹dy roczne i piêcioletnie budynków i obiek-
tów” powsta³a w zwi¹zku z przeprowadzonym
postêpowaniem na wybór najkorzystniejszej
oferty, które okaza³y siê mniejsze ni¿ plano-
wano w bud¿ecie.

Podobnie uzyskaliœmy kwotê oszczêdnoœci
9 tys. z³ na zadaniach „Ubezpieczenia budyn-
ków i budowli jak równie¿ ubezpieczenia od od-
powiedzialnoœci cywilnej” w zwi¹zku z przepro-
wadzonym postêpowaniem na wybór najkorzyst-
niejszej oferty.

Na zadaniu „Wykonanie ekspertyz budowla-
nych” pozosta³a kwota 4 tys. z³ w zwi¹zku z prze-
prowadzonym postêpowaniem na wybór najko-
rzystniejszej oferty.

Kolejne 4 tys. z³ pozosta³y na zadaniu „Od-
szkodowania na rzecz osób fizycznych” w wy-
niku braku koniecznoœci wyp³acenia odszkodo-
wania na rzecz osób fizycznych.

Oszczêdnoœci w Wydziale Gospodarki Prze-
strzennej i Ochrony Œrodowiska w wys. 10 tys. z³
to oszczêdnoœci poprzetargowe z zadania -
Zmiana Studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Brzeszcze.

W Kancelarii Rady Miejskiej oszczêdnoœci pla-
nujemy w wysokoœci ok. 13 tys. z³. S¹ to oszczêd-
noœci wynikaj¹ce m.in. z delegacji, diet, sk³adek
cz³onkowskich.

W Wydziale Organizacyjnym planowane
oszczêdnoœci to 100 tys. z³. Wynikaj¹ z zamro-
¿enia podwy¿ek dla pracowników, ogranicze-
nia zakupu materia³ów biurowych, us³ug re-
montowych i zmiany dostawcy us³ug teleko-
munikacyjnych.

W  Wydziale Promocji i Rozwoju zosta³y
ograniczone umowy zlecenia i pozosta³e us³ugi
na kwotê 12 tys. z³.

Wydzia³ Spraw Obywatelskich zmniejszy³
wydatki o 13 tys. z³. Oszczêdnoœci wynikaj¹ z mniej-
szych ekwiwalentów dla druhów OSP, rezygna-
cji organizacji pozarz¹dowej z dotacji w zakre-
sie kultury oraz mniejszych wydatków na nagro-
dy w zakresie kultury fizycznej.

W Wydziale Inwestycji oszczêdnoœci wy-
nios¹ 2,26 mln z³. S¹ efektem oszczêdnoœci po
przetargach na realizacjê inwestycji: przebudo-
wa ul. Bielskiej w Jawiszowicach, przebudowa
ul. Topolowej, budowa kanalizacji deszczowej
ul. Bór wraz z budow¹ chodnika, modernizacja
budynku komunalnego w Zasolu, projekt Orlik
2012. Otrzymaliœmy dotacjê na realizacjê ul. Ko-
œcielnej wraz z oœwietleniem w ramach Narodo-
wego Programu Naprawy Dróg Lokalnych czyli

oszczêdnoœci na tym zadaniu wynosz¹ 1,25 mln
z³. Niestety z powodu problemów zwi¹zanych z od-
wo³aniami mieszkañców i d³ugim procesem pro-
jektowym nie zosta³y zrealizowane zadania ka-
nalizacyjne - PT kanalizacja Gminy i kanalizacja
ul. Pszczyñskiej.

W Oœrodku Pomocy Spo³ecznej planujemy
oszczêdnoœci w wysokoœci 102,1 tys. z³. Wyni-
kaj¹ z oszczêdnoœci w planie w zwi¹zku z po-
zyskaniem œrodków z egzekucji d³ugu od d³u¿-
ników funduszu alimentacyjnego, oszczêdno-
œciami wynikaj¹cymi z nieskierowaniem do
domu pomocy spo³ecznej, w us³ugach opiekuñ-
czych, mieszkaniach chronionych, ogranicze-
niem wydatków osobowych zwi¹zanych z ogra-
niczeniem projektów i kosztów utrzymania
Oœrodka, ograniczeniem dzia³alnoœci Klubu In-
tegracji Spo³ecznej.

Oœrodek Kultury zaplanowa³ oszczêdnoœci
w wysokoœci 60 tys. z³, które wynikaj¹ z ograni-
czenia obs³ugi szatni, rezygnacji z czêœci umów
zleceñ, ograniczenie imprez (Aquaaerobik,
Miko³aj, Sylwester), ograniczenie wierszówek
w Odg³osach Brzeszcz, a tak¿e ograniczenie za-
kupu materia³ów biurowych i œrodków czysto-
œci, rezygnacja z zakupu pompy na basen.

Oœwiata. W placówkach oœwiatowych
oszczêdnoœci ogó³em wynios¹ 67 tys. z³. Jest to
w szczególnoœci ograniczenie zakupu materia-
³ów biurowych, oszczêdnoœci w zakupie opa³u
oraz w us³ugach telekomunikacyjnych i inter-
netowych.

£¹cznie zaoszczêdziliœmy na dzieñ dzisiej-
szy (24.11.2009) wydatki o 3 mln 199 tys. z³,
które pos³u¿¹ do zmniejszenia deficytu bud¿e-
towego, a co za tym idzie zmniejszenia zad³u-
¿enia z tytu³u kredytu. Nie jest to kwota osta-
teczna, dlatego, ¿e do koñca bie¿¹cego roku zo-
sta³o nam jeszcze 38 dni.

Nawi¹zuj¹c do strony dochodowej nale¿y
wskazaæ ¿e konieczne bêd¹ korekty niektórych
Ÿróde³. W dochodach z tytu³u udzia³ów z po-
datku dochodowego od osób fizycznych (z bu-
d¿etu pañstwa) przewiduje siê zmniejszenie ok.
1,7 mln z³, w op³acie eksploatacyjnej minus 400
tys. z³, sprzeda¿ mienia minus 930 tys. z³, œcie-
ki i media minus 156 tys. z³, czynsze minus 11
tys. 800 z³. Natomiast zwiêkszenia dotyczyæ
bêd¹ takich Ÿróde³ dochodów jak: wieczyste
u¿ytkowanie 44 tys. z³, CIT 154 tys. z³, podatek
od czynnoœci cywilno-prawnych plus 37 tys. z³,
spadki i darowizny plus 21 tys. z³, mandaty 110
tys. z³, odsetki plus 88,1 tys. z³, oprocentowa-
nie od lokat na rachunkach bankowych plus 20
tys. z³, op³aty planistyczne plus 35 tys. z³, zwrot
od d³u¿ników alimentacyjnych 34 tys. z³.

W grudniu wspólnie z Rad¹ Miejsk¹ i dy-
rektorami jednostek organizacyjnych rozpoczy-
namy prace nad bud¿etem gminy w roku 2010.
Przed nami wiele decyzji zwi¹zanych z dosto-
sowaniem naszego bud¿etu do nowych zapisów
ustawy o finansach publicznych, które wyma-
gaj¹ m.in. zrównowa¿enia wydatków bie¿¹cych
z dochodami w roku 2011.

Informacja burmistrza o stanie finansowym gminy

Burmistrz BrzeszczBurmistrz BrzeszczBurmistrz BrzeszczBurmistrz BrzeszczBurmistrz Brzeszcz
TTTTTeresa Jankowskaeresa Jankowskaeresa Jankowskaeresa Jankowskaeresa Jankowska
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16 listopada br. nast¹pi³ odbiór koñcowy
zmodernizowanej ulicy Koœcielnej. Inwesty-
cja polega³a na przebudowie odcinka na d³u-
goœci 684 mb. wraz z wykonaniem oœwietle-
nia. Ca³kowita wartoœæ inwestycji wynios³a -
1.475.026,29 z³ brutto.

Dotacja z bud¿etu pañstwa w ramach Narodo-
wego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011 wynios³a 728 308 z³. Finansowy wk³ad
gminy zosta³ wsparty przez part-
nerów - Powiat Oœwiêcimski,
Agencjê Komunaln¹ Sp. z o.o.
w Brzeszczach oraz Rejonowe
Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów
i Kanalizacji w Tychach.

W odbiorze udzia³ wziêli
zaproszeni goœcie, m.in. staro-
sta powiatu oœwiêcimskiego -
Józef Ka³a, zastêpca burmistrza
- Arkadiusz W³oszek, prezes
RPWiK - Krzysztof Zalwow-
ski, prezes Agencji Komu-
nalnej w Brzeszczach - Miro-
s³aw Gibas, radni - Krzysztof
Bielenin i W³adys³aw Senkowski, inspektor nad-
zoru Janusz Baran, przedstawiciele Urzêdu Gmi-
ny - Janusz Ha³at, Arkadiusz Laszczyk oraz wy-
konawcy - firmy „REZBUD” - Eugeniusz i Adam
Rezikowie.

Z okazji „Dni Honorowego Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Kraju” Zarz¹d Ko³a PCK
i Klubu Honorowych Dawców Krwi przy KWK
„Brzeszcze” uhonorowa³ odznaczeniami zas³u-
¿onych krwiodawców.

„Honorow¹ Odznakê PCK” IV stopnia za dzia-
³alnoœæ w Klubie HDK odebra³ prezes Klubu Ro-
bert Dura, zaœ Stanis³aw
Korczyk „Honorow¹ Od-
znakê PCK” II stopnia. Od-
znakami „Zas³u¿ony Hono-
rowy Dawca Krwi” I stop-
nia uhonorowano: Krzysz-
tofa Burego, Wies³awa Kli-
meczka, Mateusza Paj¹ka;
II stopnia: S³awomira Biesz-
czada, Zbigniewa Fajfra; III
stopnia: Agatê Pochopieñ,
Marcina Parysza, Miros³a-
wa Piwowarskiego, Zyg-
munta Piwowarczyka, Pio-
tra Nogê.

Krwiodawcy, którzy zas³u¿yli na odznakê „Za-
s³u¿ony Honorowy Dawca Krwi” I stopnia musie-
li oddaæ ³¹cznie a¿ 18 litrów krwi, II stopnia - 12,
a III stopnia - 6 litrów.

- W minionym roku pozyskaliœmy ponad 166
litrów krwi, a za trzy kwarta³y tego roku brzesz-
czañscy krwiodawcy i sympatycy Klubu oddali ju¿
153 litry tego cennego leku. Z roku na rok obser-
wujemy tendencjê rosn¹c¹ - mówi³ podczas uro-
czystego spotkania 14 listopada w remizie jawi-
szowickich stra¿aków prezes brzeszczañskiego

Urz¹d Gminy z³o¿y³ wniosek do konkursu
w ramach Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych 2008-2011 w listopadzie 2008 r.
Na wysok¹ ocenê wniosku wp³yw mia³y:
uwzglêdnienie elementów bezpieczeñstwa ruchu
drogowego, budowa nowego odcinka chodnika
oraz oœwietlenia ulicznego, po³¹czenie z drog¹
wojewódzk¹, posiadanie partnerów w realizacji
zadania. Umowa z Wojewod¹ Ma³opolskim zo-
sta³a podpisana w dniu 10.03.2009 r. Do przetar-
gu na realizacj¹ zadania przyst¹pi³o 8 firm. Naj-
korzystniejsz¹ ofertê z³o¿y³a firma REZBUD
Eugeniusza Rezika z Janowic.

Zakres modernizacji obejmowa³ przebudowê
istniej¹cego uk³adu oraz bu-
dowê chodnika i oœwietlenia
- oba elementy od skrzy¿owa-
nia z ul. Ofiar Oœwiêcimia do
Urzêdu (strona prawa, czyli
pó³nocna, odcinek ok. 380 m),
budowê parkingu przy skrzy-
¿owaniu z ul. Pañsk¹ (w oko-
licach Urzêdu), budowê kil-
ku miejsc parkingowych przy
Urzêdzie, budowê nowego
odcinka kanalizacji deszczo-
wej od ul. Dêbowej - koniec
w okolicy UG. Z³agodzono
równie¿ wyjazd z ul. Koœciel-

nej na ul. Ofiar Oœwiêcimia.
Zadanie zosta³o zrealizowane i rozliczone

w terminie wskazanym w konkursie i zamiesz-
czonym w umowie.

Klubu HDK Robert Dura. - Nasz Klub dzia³a ju¿
43 lata. W swoich szeregach skupia 180 cz³on-
ków, g³ównie pracowników i emerytów kopalni,
mieszkañców Brzeszcz oraz uczniów szkó³ po-
nadgimnazjalnych. Przyby³o ostatnimi czasy
w szeregi Klubu równie¿ sporo kobiet.

Uroczystoœæ zaszczycili obecnoœci¹: burmistrz
Brzeszcz Teresa Jankowska, kierownik Regional-

nego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Katowicach
oddz. w Pszczynie Ha-
lina Gawroñska-Gep-
fert oraz przewodnicz¹-
cy Rejonowej Rady
HDK w Oœwiêcimiu
Kazimierz Ichniowski.

Klub HDK rok-
rocznie organizuje szeœæ
akcji oddawania krwi
w przychodni przy
ul. Nosala w Brzesz-
czach. Ma te¿ za sob¹

piêæ dodatkowych akcji organizowanych
w Oœrodku Kultury z okazji Dni Gminy Brzesz-
cze. Krwiodawcy ka¿dego roku w maju uczest-
nicz¹ w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Krwio-
dawców na Jasn¹ Górê, jesieni¹ wyje¿d¿aj¹ na
grzybobranie, w listopadzie œwiêtuj¹ „Dni
Honorowego Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Kraju”, a na koniec karnawa³u tradycyj-
nie zapraszaj¹ na kulig po³¹czony z wycieczk¹
i zabaw¹ taneczn¹.

Na zimowe utrzymanie i oczyszczanie
jezdni, chodników i parkingów w sezonie
2009/2010 Gmina zawar³a z wykonawcami
umowy na kwotê 741 tys. 465 z³. Zastrzeg³a
sobie jednak prawo zmiany rodzajów us³ug
oraz zmniejszenia ich zakresu o 60 proc. bez
mo¿liwoœci zmiany cen jednostkowych.

- W praktyce oznacza to, ¿e przy ³agod-
niejszej zimie mo¿na bêdzie zaoszczêdziæ na-
wet do 60 proc. kosztów bez nara¿enia siê na
wyp³atê na rzecz wykonawców odszkodowa-
nia za nieuzyskane korzyœci - mówi burmistrz
Brzeszcz Teresa Jankowska.

W sezonie 2005/2006 za zimowe utrzyma-
nie Gmina zap³aci³a (kwoty podane w cenie
brutto) 622 tys. 312 z³, w sezonie 2006/2007
kwota ta wynosi³a 638 tys. 563 z³, w 2007/
2008 - 642 tys. 235 z³. Za ostatni¹ akcjê zi-
mow¹ wykonawcom w drodze przetargu za-
oferowano 800 tys. 332 z³. By³o to a¿ o 158
tys. 097 z³ wiêcej w porównaniu z wczeœniej-
szym sezonem. Niektórzy radni nie kryli nie-
zadowolenia z takiego stanu rzeczy. Domaga-
li siê zmian w „Specyfikacji Istotnych Warun-
ków Zamówienia”, bo uwa¿ali, ¿e zadañ - ak-
cji zimowej i oczyszczania - nie powinno siê
ze sob¹ ³¹czyæ. Ostatecznie Gmina za us³ugi
odœnie¿ania i oczyszczania za sezon 2008/
2009 zap³aci³a 710 tys. 713 z³.

W tym roku, na wnioski radnych, zmienio-
ne zosta³y zasady prowadzenia i rozliczania zi-
mowego utrzymania oczyszczania dróg w stosun-
ku do kilku poprzednich sezonów. I tak w sezo-
nie 2009/2010 uruchomienie zimowego utrzy-
mania nastêpowaæ bêdzie na polecenie Oœrod-
ka Dyspozytorskiego, a jego funkcjê pe³niæ
bêdzie Stra¿ Miejska. Sprz¹tanie natomiast
zlecaæ bêd¹ pracownicy Wydzia³u Gospodar-
ki Komunalnej Urzêdu Gminy. Wiêkszoœæ dróg
gminnych utrzymywana bêdzie „na bia³o”.

Us³ugi, tak jak w latach poprzednich,
œwiadczyæ bêd¹ Agencja Komunalna w Brzesz-
czach i Rolnicza Spó³dzielnia Produkcyjna w Za-
solu. Pierwsza odpowiadaæ bêdzie za miejsco-
woœæ Brzeszcze i os. Paderewskiego, druga zaœ
za so³ectwa Jawiszowice, Zasole, Skidziñ,
Wilczkowice i Przecieszyn. Obaj wykonaw-
cy byli jedynymi podmiotami, które z³o¿y³y
swoje oferty.

Wszystkim, którzy w tym
trudnym czasie wspierali mnie
modlitw¹ i okazali wiele ¿yczliwoœci
oraz uczestniczyli we Mszy œwiêtej
i pogrzebie mojego mê¿a

œp. Romana D³ugosza
sk³adam serdeczne podziêkowania.

Z ca³ego serca „Bóg zap³aæ”
¿ona Dorota

Ma byæ taniej Modernizacja ulicy
Koœcielnej

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

PodziêkowaniePodziêkowaniePodziêkowaniePodziêkowaniePodziêkowanie

(TJ)(TJ)(TJ)(TJ)(TJ)

Odznaki dla krwiodawców

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

Stanis³aw Korczyk odbiera odznaczenie z r¹k
przewodnicz¹cego Rejonowej Rady HDK w Oœwiêcimiu
Kazimierza Ichniowskiego
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Do napisania poni¿szych s³ów sk³oni³a
mnie du¿a iloœæ telefonów, które otrzymujê
z pytaniem, w jaki sposób konsument mo¿e
egzekwowaæ swoje prawa konsumenckie w przy-
padku, kiedy okazuje siê, ¿e nabyty towar nie
jest zgodny z umow¹.

Jeœli sprzedawca, us³ugodawca lub gwarant
odmawia uznania skargi konsumenta, który jest
przekonany o swojej racji, mo¿na zdecydowaæ
siê na rozprawê s¹dow¹. Ale zanim to nast¹pi
warto spróbowaæ rozwi¹zaæ spór przed sta³ym
polubownym s¹dem konsumenckim. To du¿o
prostsza i tañsza forma rozstrzygania spraw w
trybie arbitra¿u. Do s¹du konsumenckiego mo¿-
na wnosiæ sprawy niezale¿nie od wartoœci przed-
miotu sporu.

Pamiêtaæ jednak trzeba, ¿e do rozprawy
i wyroku mo¿e dojœæ jedynie wówczas, gdy obie
strony wyra¿¹ na to zgodê. W praktyce oznacza

to, ¿e zainteresowane strony zgodz¹ siê wspólnie
na postêpowanie przed s¹dem polubownym.

S¹dy polubowne dzia³aj¹ przy Inspekcji Han-
dlowej. Sk³adaj¹c wniosek o rozpatrzenie sporu
przez s¹d polubowny konsument nie wp³aca wpi-
su s¹dowego. Je¿eli rozpoznanie sprawy bêdzie
zwi¹zane z jakimiœ wydatkami, np. niezbêdne
oka¿e siê przygotowanie opinii przez bieg³ego,
wówczas s¹d pobierze zaliczkê. Jej wysokoœæ jest
bardzo ró¿na. Ostateczne ustalenie kosztów na-
stêpuje w orzeczeniu koñcz¹cym postêpowanie.
Zasad¹ jest, i¿ koszty postêpowania ponosi stro-
na przegrywaj¹ca sprawê. Je¿eli podjête przez s¹d
czynnoœci nie bêd¹ po³¹czone z ¿adnymi wydat-
kami, postêpowanie bêdzie bezp³atne.

Wyrok s¹du polubownego oraz ugoda przed
nim zawarta maj¹ moc prawn¹ na równi z wyro-
kiem s¹du powszechnego. Mankamentem sta³ych
polubownych s¹dów konsumenckich jest to, i¿ s¹d
taki mo¿e rozpatrywaæ dan¹ sprawê tylko wów-

czas, gdy obie strony: konsument i handlowiec
wyra¿¹ na to zgodê. Handlowcy czêsto nie wyra-
¿aj¹ zgody na tak¹ formê rozpatrzenia sprawy li-
cz¹c na to, ¿e konsument nie wniesie sprawy do
s¹du powszechnego, boj¹c siê kosztów i przewle-
k³oœci postêpowania, i tym samym zrezygnuje ze
swoich roszczeñ. Po wyczerpaniu mo¿liwoœci za-
warcia kompromisu w procesie mediacyjnym lub
w s¹dzie konsumenckim pozostaje dochodzenie
roszczeñ przed s¹dem powszechnym.

Jak zwykle w razie pytañ i problemów zwi¹-
zanych z egzekwowaniem praw konsumenckich
zapraszam do Oddzia³u Federacji Konsumentów
w Brzeszczach, ul. Ofiar Oœwiêcimia 39/1 (tel.
032 737 31 77). Obecnie w ramach programu
„Œwiadomy Konsument” nasza placówka udziela
porad w nastêpuj¹ce dni: poniedzia³ek (9.00- 13.00),
wtorek (9.30-13.30), œroda (10.00-14.00), czwar-
tek (14.30-16.30), pi¹tek (14.30-16.30).

Porady konsumenckie

W parku miejskim przy ul. Dworcowej
otwarto skatepark, o czym ju¿ pisaliœmy
w poprzednim numerze „OB”. Warto jednak
wróciæ do tematu, aby przypomnieæ zwolen-
nikom sportów ekstremalnych, ³y¿worolek,
deskorolek i bmx-ów, najwa¿niejsze zasady
bezpieczeñstwa.

Ka¿dy z u¿ytkowników skateparku powi-
nien chroniæ g³owê, nosz¹c specjalny kask. Nie
zaszkodz¹ równie¿ ochraniacze na kolana czy
³okcie. Na danym elemencie powinna znajdo-
waæ siê wy³¹cznie jedna osoba. Je¿eli podczas
ewolucji dojdzie do wypadku, nie spowodowa-
nego zaniedbaniami administratora skateparku,

Z du¿¹ satysfakcj¹ zawiadamiany Miesz-
kañców Brzeszcz, Kêt, Oœwiêcimia, Por¹bki,
Wieprza o fakcie powo³ania do ¿ycia Stowarzy-
szenia Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze So³y
i Wieprzówki” Rajsko ul. Edukacyjna 9, 32-
600 Oœwiêcim. Lokalne Grupy Rybackie s¹ na-
rzêdziem realizacji Osi priorytetowej 4 w Pro-
gramie Operacyjnym „Zrównowa¿ony rozwój
sektora rybo³ówstwa i nadbrze¿nych obszarów
rybackich 2007-2013”. Wybrano Zarz¹d Sto-
warzyszenia w sk³adzie: Stanis³aw Zaj¹c, Sta-
nis³aw Drabek, Zbigniew Goc, Stanis³aw Sopic-
ki, Waldemar Ochnio.

Oœ priorytetowa 4 Programu ma przyczyniæ
siê do aktywizacji spo³ecznoœci obszarów zale¿-
nych od rybactwa poprzez w³¹czenie partnerów
spo³ecznych i gospodarczych do planowania i wdra-
¿ania lokalnych inicjatyw. Program ten ma dopro-
wadziæ do poprawy warunków ¿ycia na obszarach
zale¿nych od rybactwa, co zostanie osi¹gniête
dziêki wdra¿aniu projektów w ramach Lokalnych
Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR).

Lokalne grupy rybackie skupiaj¹ przedstawi-
cieli sektora rybackiego, gminy i inne podmioty
publiczne oraz przedstawicieli sektora spo³eczne-
go. Partnerzy z tych trzech sektorów, dziêki wspó³-
pracy przy opracowaniu i wdra¿aniu lokalnej stra-
tegii rozwoju obszarów rybackich, mog¹ uzyskaæ
doœwiadczenie, które powinno zaprocentowaæ
w lepszym wzajemnym zrozumieniu problemów.
Program ma pobudziæ ludnoœæ na obszarach zale¿-
nych od rybactwa do ró¿norodnych inicjatyw, prze-
³amania lokalnych barier oraz zachêciæ do wspó³-
pracy w ramach wspólnych projektów. Istotnym
celem, jest rozwój inicjatyw i przedsiêbiorczoœci
wœród spo³ecznoœci lokalnych. W konsekwencji
winno to prowadziæ do lepszej integracji sektora
rybackiego z otoczeniem. Dzisiaj rybactwo jest
dostrzegane tylko w okresie przedœwi¹tecznym.

Stowarzyszenia LGR wezm¹ udzia³ w kon-
kursie, w którym zostan¹ wy³onione Lokalne Gru-

py Rybackie, które przygotowa³y najlepsz¹ lokaln¹
strategiê rozwoju obszarów rybackich. Z wybra-
nymi w ten sposób grupami instytucja zarz¹dza-
j¹ca podpisze umowê na realizacjê strategii. Dziêki
temu LGR bêd¹ mog³y wdra¿aæ stworzon¹ przez
siebie strategiê. Operacje bêd¹ prowadzone na
terenie gmin, które wesz³y w sk³ad wybranych
w drodze konkursu lokalnych grup rybackich. Je-
¿eli na terenie dzia³ania LGR funkcjonuje Program
Lider czyli Lokalna Grupa Dzia³ania, to nastêpu-
je sumowanie kwot dotacji. Daje to asumpt i ro-
dzi koniecznoœæ wspó³pracy miêdzy tymi grupa-
mi. W ramach programu bêd¹ mog³y byæ prze-
prowadzane równie¿ projekty wspó³pracy miêdzy-
narodowej i miêdzyregionalnej.

Projekty operacji bêd¹ sk³adane przez be-
neficjentów do lokalnej grupy rybackiej, która
oceni ich zgodnoœæ i spójnoœæ z lokaln¹ strate-
gi¹ rozwoju obszarów rybackich. Pozytywnie
oceniony projekt zostanie przekazany samorz¹-
dowi województwa, który pe³ni rolê instytucji
poœrednicz¹cej.

Na wdra¿anie osi priorytetowej 4 PO RYBY
2007-2013 zosta³o przeznaczonych ponad 313
milionów euro. Stanowi to ok. 32% œrodków prze-
znaczonych na finansowanie ca³ego Programu
Operacyjnego „Zrównowa¿ony rozwój sektora ry-
bo³ówstwa i nadbrze¿nych obszarów rybackich
2007-2013”.

Bardzo uprzejmie prosimy Wszystkich o zg³a-
szanie propozycji projektów, uwag, pomys³ów,
problemów… i marzeñ, które mog¹ byæ zawarte
w LSROR.

Zapraszamy do wspó³pracy wszystkich zain-
teresowanych, gdy¿ pracy wystarczy dla bardzo
wielu albo i dla wszystkich.

 kontakt: dorzecze@onet.pl

Dochodzenie praw konsumenckich

Dorzecze So³y i Wieprzówki

Stanis³aw Zaj¹c, prezes Stowarzysze-Stanis³aw Zaj¹c, prezes Stowarzysze-Stanis³aw Zaj¹c, prezes Stowarzysze-Stanis³aw Zaj¹c, prezes Stowarzysze-Stanis³aw Zaj¹c, prezes Stowarzysze-
nia LGR Dorzecze So³y i Wieprzówkinia LGR Dorzecze So³y i Wieprzówkinia LGR Dorzecze So³y i Wieprzówkinia LGR Dorzecze So³y i Wieprzówkinia LGR Dorzecze So³y i Wieprzówki
TTTTTeresa Jankowska, burmistrz Brzeszczeresa Jankowska, burmistrz Brzeszczeresa Jankowska, burmistrz Brzeszczeresa Jankowska, burmistrz Brzeszczeresa Jankowska, burmistrz Brzeszcz

Piotr Potyka, prezes Oddzia³u Federa-Piotr Potyka, prezes Oddzia³u Federa-Piotr Potyka, prezes Oddzia³u Federa-Piotr Potyka, prezes Oddzia³u Federa-Piotr Potyka, prezes Oddzia³u Federa-
cji Konsumentów w Brzeszczachcji Konsumentów w Brzeszczachcji Konsumentów w Brzeszczachcji Konsumentów w Brzeszczachcji Konsumentów w Brzeszczach

Dla w³asnego bezpieczeñstwa warto przeczytaæ
regulamin skateparku

(mb)(mb)(mb)(mb)(mb)

Triki z g³ow¹

odpowiedzialnoœæ ponosi osoba korzystaj¹ca
z urz¹dzeñ. Ponadto za niepe³noletnich odpo-
wiadaj¹ opiekunowie prawni.

Nie nale¿y równie¿ zapominaæ, ¿e na tere-
nie skateparku zabronione jest spo¿ywanie al-
koholu, œrodków odurzaj¹cych i palenie tytoniu.
Aby bezpiecznie mo¿na by³o jeŸdziæ, u¿ytkow-
nicy powinni dbaæ o porz¹dek, np. nie wnosiæ
szklanych butelek.

Dok³adny regulamin znajduje siê przy
brzeszczañskim skateparku. Ka¿dy z u¿ytkow-
ników powinien go pierwsze przeczytaæ, a do-
piero póŸniej korzystaæ z urz¹dzeñ.

Aktualnoœci
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¯yczenia i podziêkowania
        œwi¹teczne

Adwent, roraty - czas oczekiwania na kolej-
ne Bo¿e Narodzenie; œwiêta coraz bli¿ej - spo-
tkania przy wigilijnym stole, bia³y op³atek, za-
pach zielonej jod³y. Zanim jednak zaœwieci
pierwsza gwiazdka i zaœpiewamy kolêdê, czekaj¹
nas ostatnie przedœwi¹teczne porz¹dki oraz za-
kupy. Wybór prezentu dla bliskich mo¿e stano-
wiæ nie lada problem, zw³aszcza w obliczu fali
reklam, w których czêsto wystêpuj¹ bohatero-
wie œwi¹t Bo¿ego Narodzenia - Miko³aj i renife-
ry, przedstawiaj¹cy kusz¹ce oferty. Ich twórcy
przeœcigaj¹ siê, a my niejednokrotnie, t³umacz¹c
w³asn¹ postawê brakiem czasu i pomys³u, ule-
gamy tej presji i serwujemy naszym dzieciom
kolejne gry komputerowe albo nowe telefony
komórkowe.

Trzeba zadaæ pytanie: czy nie wolno korzystaæ
z osi¹gniêæ techniki? W koñcu ¿yjemy w XXI wie-
ku i nikt nie zatrzyma komercyjnego rozwoju spo-
³eczeñstwa, a zatem i jego obyczajów. OdpowiedŸ
brzmi: nikt nie ma takich zamiarów, ale wypada
mówiæ zarówno o dobrych, jak i z³ych nastêpstwach
przemian. Wspó³czesne wynalazki - komputer, In-
ternet, telefon komórkowy s¹ dobre i zas³uguj¹ na
pozytywn¹ ocenê pod warunkiem, ¿e s³u¿¹  jedy-
nie jako œrodek w codziennych dzia³aniach; gorzej,
kiedy zaczynaj¹ siê znajdowaæ w centrum ¿ycia.
Cz³owiek, bêd¹c istot¹ myœl¹c¹, ma wybór i wszyst-
ko zale¿y od jego postawy wobec rzeczy, które sta-
wia przed nim cywilizacja. Internet stanowi dosko-
na³e Ÿród³o informacji, gwarantuj¹c ³atwy i szybki
dostêp do ró¿nych dziedzin wiedzy. Aby umiejêt-
nie z niego korzystaæ, nale¿y poznaæ technologiê
systemów informacyjnych i odpowiednie bazy.
Mo¿na w ten sposób poszerzaæ swoje zaintereso-
wania, doskonaliæ umiejêtnoœci, uczyæ siê.

Istniej¹ specjalne strony opracowane z myœl¹
o nastolatkach, poruszaj¹ce problemy zwi¹zane
z religi¹ i sprawami duchowymi. Je¿eli komuœ taka
tematyka jest bliska,  z pewnoœci¹ powinien tam
spojrzeæ. Internet s³u¿y równie¿ komunikacji miê-
dzy ludŸmi. Jest to tani i szybki sposób porozu-
miewania siê. Trzeba jednak uwa¿aæ, aby nie
wpaœæ w pu³apkê uzale¿nienia od sieci i kompute-
ra. W³aœciwe korzystanie z nich polega miêdzy in-
nymi na odró¿nianiu sfery rzeczywistej od wirtual-

nej. Skutki z³ego stosunku do tych spraw nierzad-
ko wymagaj¹ interwencji psychologów i lekarzy
specjalistów. Do takich sytuacji dochodzi, kiedy
m³ody u¿ytkownik, mimo zapewnieñ, nie potrafi
zrezygnowaæ z „surfowania” na stronach www. Czy
warto zatem ka¿d¹ woln¹ chwilê spêdzaæ przed
monitorem? Najlepiej tak organizowaæ swój dzieñ,
aby starczy³o czasu na spotkanie z przyjació³mi,
zabawê czy inne wartoœciowe formy rozrywki.

Szczególnie niebezpieczne s¹ gry komputero-
we, które zacieraj¹ granice, odci¹gaj¹ od rzeczy-
wistoœci i zazwyczaj promuj¹ przemoc. W niektó-

rych wielokrotnie da siê uœmiercaæ tê sam¹ postaæ.
Zniekszta³cona przez takie obrazy  percepcja i za-
burzenia empatii u m³odzie¿y stanowi¹ pod³o¿e
trudnoœci z koncentracj¹ i s¹ powodem agresji oraz
nadmiernego zmêczenia. Trzeba zaznaczyæ, ¿e In-
ternet zawiera tak¿e treœci niezgodne z prawem, jak
pornografia dzieciêca, niewinnie wplatana w baj-
kow¹ oprawê.

W dobie komputeryzacji ogromn¹ popularnoœæ
zyska³y fora internetowe i ró¿ne serwisy randko-
we. Owszem - taki sposób nawi¹zywania kontak-
tów z pewnoœci¹ daje mo¿liwoœæ posiadania du¿e-
go grona znajomych, ale czy s¹ to relacje oparte na
zaufaniu? Nale¿y powiedzieæ o oszustach, którzy
czêsto kreuj¹ swój profil w sposób niezgodny
z prawd¹. Na m³odych ludzi czyha wiele niebez-
pieczeñstw. Sympatyczny autor wzruszaj¹cych li-
stów mo¿e siê okazaæ kimœ zupe³nie innym, np.
podszywaj¹cym siê pod nastolatka pedofilem, de-
alerem narkotyków albo cz³onkiem sekty. St¹d wy-
nika wniosek, ¿e drog¹ internetow¹ warto podtrzy-
mywaæ znajomoœci, ale nie zawieraæ nowe.

Myœl o nadchodz¹cych œwiêtach nasuwa te¿
refleksjê, jak je tym razem spêdzimy. Czy bêd¹

mia³y charakter rodzinny, czy jednak usi¹dziemy
przy komputerze, przed telewizorem albo nie bê-
dziemy potrafili zrezygnowaæ z pracy? W ostat-
nich latach du¿¹ popularnoœæ zyska³o sk³adanie
¿yczeñ za pomoc¹ SMS-ów zamiast pisania tra-
dycyjnych kartek œwi¹tecznych. Od 2006 roku, jak
podaje „¯ycie Warszawy”, roœnie iloœæ SMS-ów
wysy³anych w œwiêta.

W okresie poprzedzaj¹cym Bo¿e Narodzenie
warto zaplanowaæ wolny czas, aby przyniós³ po-
zytywne rezultaty w sensie fizycznym, jak rów-
nie¿ duchowym. Zacznijmy od wy³¹czenia kom-
putera, telewizora, od³o¿enia komórki. Wybierz-
my siê na rodzinny spacer, wiêcej uwagi poœwiêæ-
my naszym dzieciom.

Kiedy ju¿ z³o¿ymy sobie ¿yczenia przy wigi-
lijnym stole, usi¹dŸmy i wspólnie zaœpiewajmy
kolêdy. Mo¿e maleñki ¿³óbek i blask tradycyjnej
polskiej choinki pozwol¹ na moment przenieœæ siê
do dzieciñstwa i przypomnieæ ciep³o p³yn¹ce
z tamtych chwil. Stare fotografie u³atwi¹ wspo-
mnienie tych, którzy œwiêta obchodzili przed nami.
Nie zapominajmy o symbolicznym dodatkowym
nakryciu, a dos³ownie - o osobach potrzebuj¹cych
pomocy. Sk³adaj¹c ¿yczenia, pamiêtajmy, ¿e zro-
biona lub kupiona i wys³ana  kartka z pewnoœci¹
przyniesie komuœ wiêcej radoœci ni¿ SMS-owy
wierszyk, kr¹¿¹cy w sieci od jednych znajomych
do innych.

Sprawmy, aby darowane prezenty by³y wyra-
zem przywi¹zania i mi³oœci, a nie przedmiotem
taniej rozrywki. Zw³aszcza w tych dniach miejmy
na uwadze fakt, jak cenne s¹ przyjaŸñ, rodzina,
czyli to, co okreœla duchow¹ i materialn¹ prze-
strzeñ ludzkiego ¿ycia. Warto dodaæ, ¿e dobro-
dziejstwa wynikaj¹ce z postêpu cywilizacyjnego
s¹ tylko narzêdziami w naszych rêkach, a ich za-
danie polega na u³atwianiu ¿ycia. Nie powinny
natomiast czyniæ je p³ytkim i eliminowaæ trady-
cyjne wartoœci.

W ci¹gu tych kilku dni mo¿na sobie pozwoliæ
na zapomnienie o pracy i szybkim tempie ¿ycia,
jakiemu czasem nie potrafimy sprostaæ. Stañmy
przez chwilê i spójrzmy w g³¹b naszych serc; od-
kryjmy na nowo ukryte w nas dobro, o którym
zapominamy w szarej codziennoœci. Prze¿yjmy te
œwiêta w gronie rodzinnym, z Dziecin¹ obecn¹ we
wszystkim,  co dobre i piêkne.

Klub „Babskie Fanaberie” dziêkuje Zarz¹-
dowi OSP w Brzeszczach za u¿yczanie œwietli-
cy na spotkania. ¯yczymy zdrowych i pogod-
nych œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.

Zarz¹d Samorz¹du Osiedlowego nr 7 dziê-
kuje za wspó³pracê w 2009 r. „Spo³em” PSS
„Górnik” w Brzeszczach, ¿ycz¹c kierownictwu
i pracownikom zdrowych, pogodnych œwi¹t Bo-
¿ego Narodzenia oraz pomyœlnoœci w Nowym
2010 roku.

Zarz¹dy Samorz¹dów Osiedlowych nr 3, nr 4
i nr 7 w Brzeszczach dziekuj¹ wszystkim sponso-
rom i ludziom dobrej woli za okazan¹ pomoc oraz
wspó³pracê w 2009 r. oraz ¿ycz¹  zdrowych i po-
godnych œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i pomyœlnoœci
w Nowym Roku.

Zdrowych, pogodnych i rodzinnych œwi¹t Bo-
¿ego Narodzenia oraz wszelkiej pomyœlnoœci
w Nowym 2010 roku wszystkim Mieszkañcom
¿yczy Przewodnicz¹cy i Zarz¹d Samorz¹du Osie-
dlowego nr 4 w Brzeszczach.

Zdrowych, pogodnych œwi¹t Bo¿ego Narodze-
nia oraz szczêœliwego Nowego Roku mieszkañ-
com z terenu Samorz¹du Osiedlowego nr 7 ¿yczy
Zarz¹d Samorz¹du.

Zdrowych i pogodnych œwi¹t Bo¿ego Naro-
dzenia oraz wszystkiego dobrego w nadchodz¹-
cym  2010 r. wszystkim sponsorom i osobom, które
w³¹czy³y siê w organizacjê imprez osiedlowych
¿ycz¹ Samorz¹d Osiedlowy nr 6 i Œwietlica na os.
Paderewskiego.

Adwent

Zdrowych, pogodnych œwi¹t Bo¿ego Naro-
dzenia oraz pomyœlnoœci w Nowym roku Miesz-
kañcom Samorz¹du Osiedlowego nr 1 oraz spon-
sorom ¿yczy Zarz¹d Samorz¹du.

Krystyna RosnerKrystyna RosnerKrystyna RosnerKrystyna RosnerKrystyna Rosner

Wieniec adwentowy

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

Aktualnoœci
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G³osy czytelników

„Barbara po wodzie, Bo¿e Narodzenie po
lodzie” - mówi stare przys³owie. W tym roku,
je¿eli siê sprawdzi, to niestety prawdopodob-
nie w œwiêta nie bêdzie œniegu. Ale nawet, je¿eli
tak siê stanie, to œwiêta i tak bêd¹. Bo by³y, s¹
i bêd¹. Ta pewnoœæ, ¿e co roku bêdzie Bo¿e Na-
rodzenie, pozwala nam trwaæ i nadaje sens na-
szej egzystencji.

Bo¿e Narodzenie w tradycji i kulturze polskiej
ma szczególne znaczenie. Mimo, ¿e teologicznie
wa¿niejsze s¹ œwiêta Wielkanocne, to w³aœnie
Bo¿e Narodzenie powszechnie jest traktowane
jako to wa¿niejsze. Trudno powiedzieæ,  dlaczego
tak siê sta³o. Byæ mo¿e wynika to z faktu, ¿e tym
œwiêtom towarzyszy szczególny nastrój, w³aœnie
zwi¹zany z magicznymi i bajecznie wygl¹daj¹cy-
mi zaœnie¿onymi
k r a j o b r a z a m i ?
Z tymi œwiêtami
zwi¹zana jest prze-
piêkna historia na-
rodzin Jezusa. Opo-
wieœæ o rodzinie,
która przezwyciê-
¿y³a przeciwnoœci
losu dziêki wielkiej
mi³oœci i wierze. To
wreszcie piêkne
zwyczaje i obrzêdy
- pocz¹wszy od ko-
lorowej choinki,
prezentów, poprzez wieczerzê wigilijn¹ a na ma-
gicznej atmosferze Pasterki koñcz¹c. To oczywi-
œcie wymiar „ludzki” tych œwi¹t. Dla wierz¹cych
jest to przede wszystkim czas przypominaj¹cy
narodzenie Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, a tym
samym narodzenie nadziei na zbawienie nas
wszystkich.

W tradycyjnej kulturze œwiêta Bo¿ego Naro-
dzenia obfitowa³y w ró¿nego rodzaju zwyczaje.
Niektóre z nich kultywowane s¹ po dziœ dzieñ,
inne próbuje siê z ró¿nym skutkiem reaktywowaæ.
A jako, ¿e œwiat siê zmienia i nasze ¿ycie rów-
nie¿, to pojawiaj¹ siê i nowe zwyczaje towarzy-
sz¹ce tym œwiêtom. Niektóre s¹ wprost zaczerp-
niête z innych kultur, a niektóre powstaj¹ w wyni-
ku wymieszania siê rodzimych zamys³ów z zapo-
¿yczonymi. Tak, wiêc nie tylko ubieramy trady-
cyjne choinki, które równie¿ przybieraj¹ coraz
czêœciej formy wspó³czesne, nie tylko zasiadamy
do wieczerzy wigilijnej, w czasie, której staramy
siê spo¿ywaæ tradycyjne potrawy - w tym przypadku
ka¿dy region ma swoje charakterystyczne, ale za-
zwyczaj jest ich 12, s¹ postne i wystêpuj¹ wszêdzie
podobne sk³adniki, z których s¹ przyrz¹dzane, - ale
tak¿e staramy siê zachowaæ tradycjê wspólnego,
rodzinnego spêdzania œwi¹t. W Bo¿e Narodzenie
raczej siê nie wyje¿d¿a, wigilia powinna byæ w domu,
wœród najbli¿szych, chocia¿ i to ulega zmianie
i coraz czêœciej s³yszy siê o ofertach spêdzania Bo-
¿ego Narodzenia w oœrodkach wczasowych.

Coraz powszechniej wdzieraj¹ siê do nasze-
go œwiêtowania nowe zwyczaje, czêsto niepostrze-
¿enie, tak, ¿e nawet nie zdajemy sobie sprawy, ¿e
oto zaczynaj¹ byæ dla nas wa¿ne, czy te¿ ulegamy
nowej modzie. Przede wszystkim œwiêta rozpo-
czynaj¹ siê coraz wczeœniej. Magia ubierania cho-

inki w Wigiliê czy dzieñ przed, nawet, je¿eli ten
zwyczaj jest w domu podtrzymywany, pryska, bo
mniej wiêcej od 25 listopada witryny wiêkszoœci
sklepów przybrane s¹ œwi¹tecznie. W telewizji roz-
poczyna siê okres królowania reklam z Miko³ajami
i reniferami, ci¹gn¹cymi sanie wy³adowane po brze-
gi reklamowanymi produktami. Po miesi¹cu ¿ycia
w nieustaj¹cej œwi¹tecznej atmosferze tak obojêt-
niejemy, ¿e kiedy te prawdziwe œwiêta przychodz¹,
nawet, je¿eli je zauwa¿amy, to nie maj¹ ju¿ tego
czaru i s¹ czymœ, co przyjmujemy jako coœ, co mu-
sia³o siê zdarzyæ, bo wszyscy o tym od d³u¿szego
czasu mówili, a nie s¹ czasem szczególnym, danym
nam ludziom, jako czas œwiêty.

Ka¿de œwiêta, poza wymiarem duchowym maj¹
wymiar ludzki, który w zwi¹zku z tym, ¿e dotyczy
czasu œwiêtego nabiera równie¿ szczególnego zna-
czenia. W³aœnie Bo¿e Narodzenie jest tego najlep-
szym przyk³adem. Rzecz w tym, aby to, co ludzkie,
nie zdominowa³o tego, co boskie. Aby w tych Œwiê-

tach nie zwyciê¿y³a
komercja i konsump-
cja kosztem tego, co
w nich zasadnicze
i najwa¿niejsze - kosz-
tem wielkiej tajemni-
cy narodzin, która zbli-
¿a nas wszystkich do ta-
jemnicy zbawienia.

Ka¿de œwiêta s¹
wa¿ne jeszcze z jed-
nego powodu. Ich
powtarzalnoœæ, pew-
noœæ, ¿e bêd¹, co
roku o tym samym

czasie s¹ od wieków wa¿nym odniesieniem dla
ludzkiej egzystencji.

Grudzieñ to nie tylko Bo¿e Narodzenie, bo prze-
cie¿ œwiêtujemy te¿ Barbórkê. W naszej gminie to
dzieñ bardzo wa¿ny, który jest obchodzony nie-
zmiennie od dziesi¹tków lat. Wa¿ne jest w tym przy-
padku  oczywiœcie uhonorowanie  wszystkich pra-
cowników naszej kopalni, ale równie wa¿ne jest to,
¿e co roku 4 grudnia odbêdzie siê Barbórka. To zaœ
oznacza, ¿e nasz œwiat jest stabilny i mo¿emy byæ
pewni, ¿e wszystko jest w porz¹dku.

Œwiat, w którym ¿yjemy pêdzi do przodu jak
szalony. Mamy poczucie, ¿e czas nam ucieka, ¿e
nie nad¹¿amy z niczym. Pewnie to nic nowego,
pewnie tak by³o zawsze. Byæ mo¿e teraz, w dobie
nowoczesnych technologii i powszechnego dostê-
pu do informacji to poczucie szybkoœci uciekaj¹ce-
go czasu jest wiêksze. I w³aœnie œwiêta, ka¿de, na-
stêpuj¹ce regularnie, co roku, powtarzaj¹ce siê
niezmiennie daj¹ nam poczucie, ¿e mimo wszyst-
ko w tym pêdz¹cym œwiecie s¹ sta³e momenty, któ-
rych cz³owiek mo¿e oczekiwaæ z przeœwiadczeniem,
¿e na pewno bêd¹.

Œwiêta i tradycyjne œwiêtowanie to równie¿
wa¿ny element zachowania naszej kultury i to¿sa-
moœci. Wspó³czesny œwiat ma coraz wiêksze ten-
dencje do zacierania ró¿nic i d¹¿y do ujednolice-
nia. Czy to dobrze, czy nie, nie mnie s¹dziæ. Pew-
nie tak jak zawsze trzeba powiedzieæ, ¿e medal ma
dwie strony i s¹ zarówno pozytywy jak i negatywy
tego procesu. Ale jedna rzecz jest moim zdaniem
bezdyskusyjna - nawet, je¿eli przyjmiemy, ¿e tzw.
globalizacja jest dla œwiata korzystna, to zachowa-
nie ró¿norodnoœci jest bardzo wa¿ne. Ale uwa¿am,
¿e nie mo¿na bezkrytycznie przyjmowaæ wszyst-
kiego, co niesie moda i tzw. poprawnoœæ politycz-

na. Pamiêtajmy - „cudze chwalicie swojego nie zna-
cie, sami nie wiecie, co posiadacie”. To stara praw-
da, która narodzi³a siê przed wiekami, zapewne rów-
nie¿ w obliczu prób rugowania z ¿ycia ówczesnych
Polaków zwyczajów i tradycji.

Dbajmy zatem o polskie œwiêta. Starajmy siê,
aby ka¿dego roku przebiega³y podobnie, aby wy-
niesione z domu rodzinnego tradycje i zwyczaje
przekazywaæ kolejnym pokoleniom. Wieczerza
wigilijna niech rozpocznie siê ³amaniem op³atkiem,
do sto³u niech zasi¹dzie ca³a rodzina, a pod cho-
ink¹ niech ka¿dy znajdzie coœ dla siebie. No i ko-
niecznie zaœpiewajmy po Wigilii wspólnie kolê-
dy, nawet „œwiatow¹” „Cich¹ noc”, która te¿ ju¿
sta³a siê czêœci¹ polskiej tradycji bo¿onarodzenio-
wej, trochê wykreowanej przez media, no, ale có¿
zrobiæ. Myœlê, ¿e nie zabraknie równie¿ polskie-
go „Bóg siê rodzi” i „Wœród nocnej ciszy”.

Wszystkim Pañstwu ¿yczê dobrych, spokoj-
nych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. ¯yczê, aby by³y
tradycyjne i takie jak Pañstwo pamiêtacie z dzie-
ciñstwa, aby wspó³czesnoœæ nie zdominowa³a tra-
dycji. ̄ yczê równie¿ zdrowia, szczêœcia i pomyœl-
noœci na Nowy Rok. Pamiêtajmy, ¿e „z narodze-
nia Pana dzieñ dziœ weso³y” - cieszmy siê zatem
tym dniem i tym czasem œwi¹tecznym.

21 listopada 2006 r. w Kopalni Wêgla
Kamiennego Halemba w Rudzie Œl¹skiej
dosz³o do wybuchu metanu. W wyniku ka-
tastrofy górniczej zginê³o 23 górników. To
jedna z najtragiczniejszych katastrof górni-
czych w Polsce. Poni¿ej publikujemy wiersz
Czes³awa ̄ mudy, upamiêtniaj¹cy zmar³ych
górników.

ELEGIA CZARNA JAK

WÊGIEL Z „HALEMBY”
By³o ich razem dwudziestu trzech,
w czeluœcie ziemi poszli po chleb.
Na tysi¹c metrów los sprawi³ tak,
¿e siê ujawni³ ¿ywio³u znak.

Umarli razem, nadzieja ¿y³a,
modlitwa losu ich nie zmieni³a.
Czarne jak wêgiel cia³a górników,
w morderczej akcji przez ratowników,
w trudzie ogromnym d³ugo szukane,
na smutek, ¿a³oœæ - bliskim oddane.

Gdy ju¿ nadzieja przesta³a ¿yæ,
rozpacz spyta³a: … czy tak ma byæ,
¿e Ci co walcz¹ by przetrwaæ dzieñ,
w ciemnoœciach g³êbin odchodz¹ w cieñ?

Gdzie s¹ autorzy decyzji marnych?
Gdzie jest odwaga lepiej wiedz¹cych?
Czy dalej siedz¹ w swych biurach gwarnych,
bo ich nie by³o wœród konaj¹cych?

Mówiê bom smutny i ku przestrodze,
bo do refleksji prawo ma ka¿dy,
bo w ¿yciu mo¿na, tak jak na drodze,
nieszczêœcie spotkaæ i to bez jazdy.

Œwiêta...

Beata Szyd³oBeata Szyd³oBeata Szyd³oBeata Szyd³oBeata Szyd³o
Pose³ na Sejm RPPose³ na Sejm RPPose³ na Sejm RPPose³ na Sejm RPPose³ na Sejm RP

Czes³aw ¯mudaCzes³aw ¯mudaCzes³aw ¯mudaCzes³aw ¯mudaCzes³aw ¯muda
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Ko³o Pszczelarzy w Jawiszowicach obcho-
dzi³o 11 listopada swój jubileusz 60-lecia. Uro-
czyst¹ Mszê œw. w koœciele œw. Marcina konce-
lebrowali ks. senior Hubert Seweryn oraz pro-
boszcz parafii ks. dr Henryk Z¹tek. Tego dnia
poœwiêcono sztandar Ko³a z wizerunkiem Ma-
ryi Królowej Pszczó³.

Œwiêtowanie jubileuszu
Wœród zaproszonych goœci, którzy przybyli na

60. „urodziny” pszczelarzy byli: burmistrz
Brzeszcz Teresa Jankowska, przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Brzeszczach Kazimierz Sen-
kowski, sekretarz gminy MiedŸna Renata £uniew-
ska, prezes Œl¹skiego Zwi¹zku
Pszczelarzy Zbigniew Biñko oraz
wiceprezesi: Maria Loska-Minas
oraz dr Wies³aw Londzin. Obec-
ni byli równie¿ prezesi Kó³ Psz-
czelarskich: z Oœwiêcimia Stani-
s³aw Kotlarczyk, z Brzeszcz Ka-
zimierz Garstka, z Gilowic Ma-
rian Adamek oraz ze Starej Wsi
Kazimierz Furczyk. Nie zabrak³o
tak¿e prezesa Powiatowego Ko³a
Pszczelarzy w Pszczynie Toma-
sza Waloszka. Swoj¹ obecnoœci¹
obchody jubileuszowe zaszczyci-
li tak¿e: dyrektor Oœrodka Kul-
tury w Brzeszczach Ma³gorzata
Wójcik, so³tys Jawiszowic Stani-
s³aw Sajdak, cz³onek Rady So³ec-
kiej w Jawiszowicach Tadeusz
Szczerbowski, prezes OSP w Ja-
wiszowicach Krzysztof Dadak,
prezes PSL w Jawiszowicach
W³adys³awa Jaromin, przewodni-
cz¹ca KGW w Jawiszowicach Anna Fajfer, a tak-
¿e dwóch seniorów pszczelarzy: Zbigniew Taska
z Grzawy oraz Stefan Dziubek z Jawiszowic. Nie
zabrak³o równie¿ pocztów sztandarowych: Œl¹-
skiego Zwi¹zku Pszczelarzy w Katowicach, Ko³a
Pszczelarzy Ziemi Oœwiêcimskiej, Harcerskiego
Krêgu Seniorów Jawiszowice, OSP Jawiszowice
i PSL Jawiszowice oraz górników z Jawiszowic
oraz pszczelarzy z Gilowic.

Po uroczystej Mszy œw. Orkiestra Dêta OSP
ze Starej Wsi zagra³a patriotyczne piosenki „Wo-
jenko, wojenko” oraz „My pierwsza brygada”.
W drodze powrotnej z koœcio³a pszczelarze oraz
zaproszeni goœcie z³o¿yli z okazji œwiêta niepod-
leg³oœci kwiaty pod pomnikiem upamiêtniaj¹cym
Ofiary II Wojny Œwiatowej.

Pszczelarze z Jawiszowic z okazji jubileuszu
60-lecia przygotowali dla swoich cz³onków oraz
goœci okolicznoœciowe medale z mosi¹dzu, œwie-
cê woskow¹ oraz folder. W dowód uznania za
swoj¹ pracê otrzymali m.in. puchar od Zarz¹du
Œl¹skiego Zwi¹zku Pszczelarzy w Katowicach,
woskow¹ figurkê Ojca œw. od prezesa PZP Toma-
sza Waloszka z Pszczyny, a tak¿e listy gratulacyj-
ne od burmistrza Brzeszcz Teresy Jankowskiej,
wójta gminy MiedŸna Bogdana Taranowskiego
oraz z Ko³a Pszczelarzy z Oœwiêcimia.

Dziêki œrodkom finansowym z gminy Brzesz-
cze pszczelarze wydali ciekawy folder. Znajduje
siê tam m.in. rozdzia³ „Z dziejów Jawiszowic”,
w którym Wojciech Janusz t³umaczy wspólne ko-

rzenie mieszkañców z MiedŸnej i Jawiszowic.
Obejrzeæ mo¿na równie¿ unikatow¹ reprodukcjê
czêœci mapy Hindenberga rejonu Jawiszowic
z  1636 r. oraz inne historyczne fotografie. W fol-
derze przeczytaæ mo¿na dok³adnie opisan¹ histo-
riê Ko³a oraz obejrzeæ ciekawe zdjêcia z ¿ycia psz-
czelarzy - ze szkoleñ, wycieczek i innych imprez.
Godne uwagi s¹ równie¿ zdjêcia sztandaru.

- Tka³y go rêcznie siostry zakonne z Kêt. Za-
projektowa³ go Józef £ysakowski - mówi prezes
Ko³a Pszczelarzy z Jawiszowic Czes³aw Grzywa.
W folderze mo¿na równie¿ zobaczyæ jubileuszow¹
pieczêæ wykonan¹ wed³ug projektu Les³awa Jaska.

- Chcia³bym serdecznie podziêkowaæ ksiê-

¿om: seniorowi Hubertowi Seweryn oraz probosz-
czowi dr Henrykowi Z¹tek za uroczyste odpra-
wienie Mszy œw. oraz poœwiêcenie naszego sztan-
daru. Podziêkowania kierujê w stronê pani bur-
mistrz Teresy Jankowskiej, zarz¹du OSP Jawiszo-
wice oraz sponsorów, jak równie¿ wszystkich, któ-
rzy przyczynili siê do organizacji naszego jubile-
uszu - mówi prezes Grzywa.

Historia i wspó³czesnoœæ
W 1949 r. powo³ane zostaje ko³o pszczelarzy

o nazwie Ko³o Miejscowe Zwi¹zku Pszczelarsko-
Sadowniczego w Jawiszowicach oraz wybrany
zarz¹d. Prezesem zosta³ Jan Natonik, sekretarzem
Stanis³aw Krzywolak, a skarbnikiem Józef Fajfe-
rek. Jan Sajdak, Stanis³aw Fajfer i Józef Czernik
zostali cz³onkami zarz¹du Ko³a, które liczy³o 36
cz³onków i dzia³a³o w strukturach powiatu Bia³a
Krakowska.

W 1957 r. na zebraniu wiejskim wybrano do
zarz¹du Ko³a Albina Chowañca i Stanis³awa Grzy-
wê. Do komisji rewizyjnej weszli: Jan Sajdak,
W³adys³aw Szostek i Franciszek Adamiec. Po re-
organizacji administracji pañstwowej w 1958 r.
Jawiszowice wesz³y w sk³ad powiatu oœwiêcim-
skiego, tym samym w struktury Powiatowego
Zwi¹zku Pszczelarzy z siedzib¹ w Kêtach, do któ-
rego nale¿a³o 6 Kó³ (Kêty, Oœwiêcim, Jawiszowi-
ce, Stara Wieœ, Przeciszów, Zator). Cztery lata
póŸniej 4 cz³onków ko³a w Jawiszowicach wesz³o
do w³adz powiatowych zwi¹zku pszczelarskiego,

który prowadzi³ dla pszczelarzy szkolenia,
wycieczki edukacyjne oraz akcje sadzenia
drzew i krzewów miododajnych.

Kolejnym wa¿nym etapem w rozwoju zwi¹z-
ku by³ podzia³ administracyjny kraju w 1975 r. Po
likwidacji powiatów, Jawiszowice wesz³y w sk³ad
gminy Brzeszcze, która przy³¹czona zosta³a do
województwa katowickiego. Do gminy Brzesz-
cze przy³¹czono MiedŸnê, Wolê, Frydek, Gi-
lowice, Górê i Grzawê. Spowodowa³o to, ¿e do Ko³a
wesz³o wielu pszczelarzy z tych miejscowoœci.

W 1992 r. po nag³ej œmierci dotychczasowe-
go prezesa Jana Natonika, na nowego prezesa
wybrano W³adys³awa ¯aka, a Aleksander For-
mas zosta³ jego wiceprezesem. Skarbnikiem
wybrano Kazimierza Gembale, a sekretarzem Ja-

dwigê Dadak. Przewodnicz¹-
cym komisji rewizyjnej zosta-
je Czes³aw Mieszczak, a cz³on-
kami: Józef Fajferek, Stani-
s³aw Zawadzki, a magazynie-
rem Julian Fraœ. Ko³o nosz¹ce
wówczas nazwê Miejscowe
Ko³o Pszczelarzy w Jawiszo-
wicach liczy³o 37 cz³onków.

Wa¿nym momentem w hi-
storii Ko³a by³ w 2002 roku
Walny Zjazd Wojewódzkiego
Zwi¹zku Pszczelarzy w Katowi-
cach. Wtedy to w sk³ad zarz¹du
weszli: W³adys³aw ¯ak oraz
Stefan Dziubek.

W 2004 r. do Ko³a Pszcze-
larzy w Jawiszowicach nale-
¿a³o 59 cz³onków, którzy po-
siadali 613 rodzin pszczelich.

¯ycie codzienne
Ka¿dy rok w ¿yciu Ko³a

Pszczelarzy w Jawiszowicach to wiele cieka-
wych przedsiêwziêæ. Trudno je wszystkie zli-
czyæ i wymieniæ. S¹ to bowiem: szkolenia i wy-
cieczki edukacyjne, spotkania z pszczelarzami
z ró¿nych regionów kraju, wspó³praca zagra-
niczna, sadzenie drzew miododajnych, udzia³
w wystawach pszczelarskich, do¿ynkach, pra-
cach spo³ecznych oraz codzienna, ciê¿ka, ale
daj¹ca ogromn¹ radoœæ i satysfakcjê praca
z rodzinami pszczelimi.

Obecnie po rezygnacji z funkcji prezesa W³a-
dys³awa ¯aka, nowym prezesem, na Walnym
Zebraniu 29 marca tego roku, zosta³ Czes³aw
Grzywa. Przewodnicz¹cym komisji rewizyjnej
wybrano Jaros³awa Chmielniaka, a cz³onkami
zostali: Czes³aw Mieszczak i Ludwik Zemanek.
Obecnie Ko³o liczy 56 cz³onków i 601 rodzin
pszczelich.

Bol¹czk¹ jawiszowickich pszczelarzy jest
brak w³asnego lokum. Spotykaj¹ siê goœcin-
nie w Klubie Seniora. - Marz¹ siê nam w³a-
sne pomieszczenia, gdzie moglibyœmy poczuæ
siê prawdziwymi gospodarzami. Pszczelarze
maj¹ mnóstwo dyplomów i wyró¿nieñ. Nie
mamy tego gdzie ustawiæ. Teraz mamy prze-
piêkny sztandar. Byæ mo¿e znajdzie on swoje
miejsce w naszym koœciele. Gdybyœmy jed-
nak mieli swoje lokum, wszystko by³oby w jed-
nym miejscu - podsumowuje prezes Czes³aw
Grzywa.

¯ycie miodem s³odzone

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

Uroczyste przekazanie sztandaru przez prezesa ŒZP Zbigniewa Biñko (po lewej) prezesowi Ko³a
Jawiszowic Czes³awowi Grzywie

Aktualnoœci
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Kazimierz BieleninKazimierz BieleninKazimierz BieleninKazimierz BieleninKazimierz Bielenin

ARNIKA ul. S³owackiego 4
18.12 - 25.12

CENTRUM ul. Ofiar Oœwiêcimia 34
11.12 - 18.12

SIGMA ul. Pi³sudskiego 13a
26.12 - 1.01.2010 r.

SYNAPSA ul. £okietka 39
04.12 - 11.12
01.01.2010 - 08.01.2010 r.

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

Dy¿ury aptek w grudniuDy¿ury aptek w grudniuDy¿ury aptek w grudniuDy¿ury aptek w grudniuDy¿ury aptek w grudniu

W Westfalische Nachrichten 9 czerwca 2009 r.
czytamy: „termin fur Profanierung steht”, dowia-
dujemy siê, ¿e w czasie obchodów 70-lecia hi-
storii koœcio³a Trójcy Przenajœwiêtszej ksi¹dz pro-
boszcz Gerhard Theben oznajmi³, ¿e 7 wrzeœnia
nast¹pi przeniesienie tego koœcio³a w stan
œwiecki. Do tego nawi¹zuje list z parafii Œwiête-
go Krzy¿a w Münster do ksiêdza J. Zborka w Groj-
cu 17 czerwca 2009 r., w którym ks. Gerhard
Theben przesy³aj¹c pozdrowienia z Münster infor-
muje, ¿e w niedzielê 7 wrzeœnia 2009 r. w czasie
ceremonii uœwiecczenia obiektu koœcielnego zo-
stanie z jego dzwonów wy³¹czony Wasz Dzwon
z Grojca by móc Wam go oddaæ, w terminie któ-
ry ustalimy. W dalszym ci¹gu listu dodaje, ze czuje
gorycz oddaj¹c po koœciele œw. Bonifacego ko-
lejny koœció³ Trójcy Przenajœwiêtszej, jako obiekt
cywilny. Ubolewa te¿, ¿e proces oddania dzwo-
nu siê przeci¹ga i zapewnia ksiêdza proboszcza
z Grojca, ¿e dla wszystkich jego parafian sprawa
jest jasna i wszyscy s¹ zgodni co do tego, ¿e
dzwon nale¿y oddaæ, niezale¿nie od tego, jaki los
bêdzie czeka³ ich koœció³ Trójcy Przenajœwiêtszej.
Dodaje te¿ w liœcie, ¿e z chwil¹ gdy tylko zosta³
poinformowany o pochodzeniu dzwonu, od razu
podj¹³ decyzjê, informuj¹c swoj¹ w³adzê ko-
œcieln¹ o potrzebie jego oddania. Doda³, ¿e obec-
nie cieszy siê na ten moment a list koñczy po-
zdrowieniami dla ks. J. Zborka od wdziêcznego
wspó³brata G. Thebena, proboszcza od Œwiêtego
Krzy¿a.

Na ten list z Münster 2 lipca 2009 r. z Grojca
dano równie ¿yczliw¹ odpowiedŸ: „Drogi wspó³-
bracie w kap³añstwie! Dziêkujê za nowe informa-
cje o przebiegu prac zwi¹zanych z koœcio³em Trój-
cy Przenajœwiêtszej oraz przygotowaniami zwi¹-
zanymi ze zwrotem historycznego dla nas dzwo-
nu. Bêdzie nam bardzo mi³o goœciæ w naszej para-
fii p.w. œw. Wawrzyñca w Grojcu, Wasz¹ Delega-
cjê. Mam nadziejê, ¿e bêdziemy mogli poznaæ siê
osobiœcie. Parafia nasza bardzo serdecznie Ciebie
drogi Wspó³bracie, jak i cz³onków Waszej Dele-
gacji zaprasza. Koñcz¹c przesy³am serdeczne po-
zdrowienia! In Christo! Ks. Józef Zborek”.

Ca³oœæ tej korespondencji koñczy list z Münster
z 16 wrzeœnia 2009, w którym ks. Theben pisz¹c
do ks. Zborka proponuje termin przyjazdu dzwo-
nu z czteroosobow¹ delegacj¹ w dniu 16 paŸdzier-
nika 2009 r., ¿a³uj¹c przy tym, ¿e sam nie bêdzie
móg³ wzi¹æ udzia³ w tej delegacji. Informuje rów-
nie¿, ¿e czas jego obecnego pe³nienia funkcji pro-
boszcza dobiega koñca. Zapewnia o godnym na-
stêpcy i kontynuacji owocnej wspó³pracy miêdzy-
parafialnej i dodaje, (co tu jest istotne), ¿e nad tym
pracowa³o du¿o ludzi, a przede wszystkim Ty Drogi
Bracie. Ksi¹dz Gerhard Theben wyra¿a przekona-
nie, ¿e zwrot dzwonu bêdzie œwiêtem dla obu pa-
rafii i w chrzeœcijañskiej wiêzi pozdrawia ks. pro-
boszcza Józefa Zborka.

Po tej informacji ks. Józef Zborek przy wspó³-
udziale organisty, a jednoczeœnie historyka para-
fii Grojec - Wawrzyñca Mizgalskiego rozpocz¹³
rozsy³anie zaproszeñ na to donios³e wydarzenie,
bêd¹ce historyczn¹ chwil¹ dla parafii œw. Waw-

rzyñca w Grojcu - przekazania i zwrotu po 67
latach przez parafiê Œwiêtego Krzy¿a w Münster
- DZWONU JAN, co bêdzie mia³o miejsce 16
paŸdziernika 2009 r. o godz. 16.00. Zaproszenie
obejmowa³o równie¿ uroczyst¹ Mszê œw. w niedzie-
lê 18 paŸdziernika o godz. 10.30.

16 paŸdziernika, po po³udniu przyjecha³a
busem z przyczep¹, w której by³ dzwon, delega-
cja z Niemiec. Kilkuset zgromadzonych parafian
oraz grojecka orkiestra dêta, radoœnie witali po-
wracaj¹cy Dzwon. Bi³y wszystkie dzwony gro-
jeckie, og³aszaj¹c ten fakt mieszkañcom Grojca
i ca³ej Ziemi Oœwiêcimskiej. Tutejsi stra¿acy wy-
jêli dzwon z przyczepy i przy pomocy jeszcze
kilku parafian wnieœli go po schodach przed
wejœcie do koœcio³a œw. Wawrzyñca. Parafianin
K. Kobielski fadrom¹ podniós³ prawie 500-kilo-
wy dzwon i zawiesi³ go na specjalnie przygoto-
wanym podwy¿szeniu, ogólnie dostêpnym dla
ka¿dego.

Na uroczystej sumie w niedzielê 18 paŸ-
dziernika 2009 r. o godz. 10.30 obok delegacji
z Münster ustawi³y siê parafialne poczty sztan-
darowe, górników, stra¿aków, Ko³a PSL, ¯ywe-
go Ró¿añca i Œw. Antoniego z Zaborza. Rozpo-
czynaj¹c Mszê œw. ks. proboszcz Józef Zborek
powita³ przyby³ego przedstawiciela Nadburmi-
strza Münster Franka Baumanna, delegatów pa-
rafii Œwiêtego Krzy¿a, dr Kajo Schukallê, Her-
berta Stallkampa oraz t³umaczkê Iwonê Baumann
a tak¿e innych zaproszonych goœci. Ks. proboszcz
dziêkowa³ wszystkim, którzy przyczynili siê do
powrotu tego dzwonu do swojej parafii. Ksi¹dz
proboszcz nawi¹zuj¹c do pierwszego zwrócone-
go dzwonu z Gronau, podkreœli³ wielkie znacze-
nie tego faktu w czasach dzisiejszych i stwier-
dzi³, ¿e wszyscy parafianie dziêkuj¹ Bo¿ej Opatrz-
noœci, ¿e znalaz³ siê szereg osób, których stara-
nia sprawi³y, ¿e ten historyczny Dzwon móg³ po-
wróciæ na swoj¹ ziemiê. Wymieni³ tu nazwiska
prof. Kazimierza Bielenina oraz pani Dagmary
Burgel-Wycisk, któr¹ nazwa³ Ambasadorem Groj-
ca w œwiecie, kiedyœ mieszkanki Grojca, która
w³¹czy³a siê z wielkim sercem w proces powrotu
tego dzwonu, podobnie jak dalsze osoby po stro-
nie polskiej jak i niemieckiej. Po sumie wszyscy
w procesji przeszli na plac koœcio³a œw. Wawrzyñ-
ca, z którego dzwon zosta³ zabrany 67 lat wcze-
œniej i tu odby³a siê w³aœciwa ceremonia powita-
nia, a zarazem poœwiêcenia przyby³ego po tylu
latach dzwonu.

Na pocz¹tku m³oda parafianka Marzena Œliw-
ka wyrecytowa³a wiersz Dagmary Bürgel-Wycisk
pt. „Na powrót dzwonu”, a nastêpnie Frank Bau-
mann w imieniu Nadburmistrza miasta Münster
przekaza³ jego przes³anie, w którym wyra¿a ra-
doœæ, ¿e delegacja parafii Œwiêtego Krzy¿a uda³a
siê do Grojca by zwróciæ dzwon ukradziony przez
niemieckich narodowych socjalistów: „um eine
im II Weltkrieg von deutsche Nationalsozialisten
entwendete Glocke zurückzugeben”. W przeczy-
tanym liœcie, Nadburmistrz stwierdzi³, ¿e jest ju¿
wprawdzie bardzo póŸno, lecz ma nadziejê, ¿e
jednak jeszcze nie za póŸno na ten zwrot. Powrót

dzwonu, jego zdaniem, jest póŸnym owocem po-
jednania pomiêdzy polskim i niemieckim naro-
dem, które rozpoczê³o siê podczas II Soboru Wa-
tykañskiego dziêki kardyna³owi Stefanowi Wy-
szyñskiemu i kardyna³owi Juliuszowi Döpfnero-
wi. Doda³ w tym liœcie, ¿e powinniœmy byæ
wdziêczni, ¿e miêdzy obydwa narody w³¹czy³ siê
wzajemny szacunek i wzrastaj¹ca przyjaŸñ, a wy-
razem tego szacunku jest to, ¿e dobro ukradzione
zostaje zwrócone.

¯ycz¹c parafii szczêœliwej przysz³oœci i b³o-
gos³awieñstwa Bo¿ego z serdecznymi ¿yczenia-
mi podpisa³ siê dr Berthold Tillmann, Nadbur-
mistrz miasta Münster. Zebrani podziêkowali za
ten list g³oœnymi oklaskami.

Po odczytaniu listu, ks. proboszcz Józef Zbo-
rek dokona³ aktu poœwiêcenia zwróconego dzwo-
nu. Towarzyszy³o temu odœpiewanie przez panie
z Ko³a Gospodyñ Wiejskich pieœni „Barka”, bli-
skiej równie¿ papie¿owi Janowi Paw³owi II.

Nastêpnie pisz¹cy te s³owa, scharakteryzowa³
rekwizycjê dzwonów grojeckich na tle ogólnie,
wielkiej tragedii europejskich dzwonów koœciel-
nych w czasach II wojny œwiatowej. Obecnie od-
zyskany dzwon to wielkie dobro historii nale¿¹ce
do polskiego dziedzictwa kulturowego i to nie tyl-
ko Grojca lecz ca³ej Ziemi Oœwiêcimskiej. Jest on
zarazem piêkn¹ i trwa³¹ podstaw¹ dla tworzenia
nowego etapu dobros¹siedzkich wzajemnych sto-
sunków miêdzy spo³eczeñstwami Polski i Niemiec,
co zawdziêczamy tak¿e szlachetnym ludziom po
tamtej stronie, nieistniej¹cej ju¿ obecnie granicy.

Wyst¹pi³ równie¿ so³tys Grojca Krzysztof
Wolak, który jeszcze raz podkreœli³ wielk¹ rolê
pani Dagmary Bürgel-Wycisk w odzyskanie
tego dzwonu oraz starania ksiêdza proboszcza
i grojeckich parafian w tej sprawie. Podkreœli³
wielkie znaczenie powrotu historycznego
dzwonu dla dziejów wsi Grojec.

Na zakoñczenie uroczystoœci Stanis³aw Fi-
gura rozko³ysa³ zwrócony dzwon który odezwa³
siê swoim mocnym, dŸwiêcznym, spi¿owym
g³osem, po wys³uchaniu którego wszyscy ze-
brani odœpiewali pieœñ „Kto siê w opiekê odda
Panu swemu”. Dobieg³a koñca jeszcze jedna hi-
storyczna chwila.

Powrót z rekwizycji wojennej
drugiego zabytkowego
Dzwonu do Grojca - czêœæ II

Œwiadkowie historii
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Czytelnictwo

Biblioteka Publiczna OK proponuje literack¹
zabawê dla ca³ej rodziny (doroœli + dzieci).

Ka¿dy ba³wanek zabra³ na lodowisko rekwi-
zyty ze swojej ulubionej ksi¹¿ki. Odgadnijcie ty-
tu³y tych ksi¹¿ek. Zagadka dla dzieci oznaczona
jest cukierkami, zaœ dla doros³ych prezentami.
Konkurs jest tak¿e dostêpny na naszej stronie in-
ternetowej www.ok.brzeszcze.pl w zak³adce BI-
BLIOTEKA. Na pisemne odpowiedzi (tytu³y ksi¹-
¿ek), czekamy do koñca grudnia w bibliotekach
Oœrodka Kultury, odpowiedzi mo¿na tak¿e prze-
sy³aæ e-mailem na adres:

biblioteka@ok.brzeszcze.pl.
Prosimy o zaznaczenie wieku dzieci rozwi¹-

zuj¹cych czêœæ zadania przeznaczon¹ dla nich.
Wœród prawid³owych odpowiedzi rozlosujemy ro-
dzinne nagrody.

ZAPRASZAMY DO ZABAWY!

Informowaliœmy ju¿ czytelników w paŸdzier-
nikowym wydaniu „OB”, ¿e biblioteka nasza bie-
rze udzia³ w Programie Rozwoju Bibliotek. Jed-
nym z najwa¿niejszych elementów programu jest
intensywne szkolenie bibliotekarzy (5 dwudnio-
wych bloków szkoleniowych). W szkoleniach
musz¹ uczestniczyæ wszyscy pracownicy mery-
toryczni biblioteki wiod¹cej a tak¹ bibliotek¹ je-
steœmy). Niestety wszystkie biblioteki Oœrodka
Kultury, bêd¹ na czas szkoleñ zamykane. Mamy
nadziejê, ¿e w przysz³oœci zaowocuje to korzy-
œciami dla naszych czytelników. Pierwsze szko-
lenie odbêdzie siê 14 i 15 grudnia. Za zaistnia³¹
niedogodnoœæ przepraszamy.

Je¿eli to, co czytamy w dzieciñstwie, ma
wp³yw na to, jacy jesteœmy w przysz³oœci, warto
poznawaæ ulubione ksi¹¿ki, te wyj¹tkowe, za-
pamiêtane na wiele, wiele lat.

Tym razem do rozmo-
wy zaprosiliœmy Grzego-
rza Kasdepke - autora kil-
kunastu zabawnych i m¹-
drych ksi¹¿ek, które m³o-
dzi czytelnicy czytaj¹ bez
przymusu i znudzenia, a na-
uczyciele uwa¿aj¹ za
godne polecenia.

Grzegorz Kasdepke
4 listopada spotka³ siê
z m³odymi fanami swoich ksi¹¿ek w Bibliotece Pu-
blicznej Oœrodka Kultury. Informacje o tym spo-
tkaniu mo¿na znaleŸæ na naszej stronie interneto-
wej (www.ok.brzeszcze.pl zak³adka Biblioteka).

Zapraszamy!

Ulubiona ksi¹¿ka z dzieciñstwa i dlaczego ta?
Grzegorz Kasdepke: Nie lubi³em

czytaæ jako dziecko, nie ma co ukrywaæ.
Gdy mama prosi³a mnie, abym coœ prze-
czyta³ to umyka³em na podwórko.
Pewnego razu ciotka z³apa³a mnie za
kark i kaza³a przeczytaæ ksi¹¿kê, która
okaza³a siê moj¹ ulubion¹ ksi¹¿k¹ - „Fi-
nek” Jana Grabowskiego. Ciotka by³a
stanowcza - je¿eli nie przeczytam ksi¹¿-
ki do wieczora, to nie mam co liczyæ na
kolacjê, a na kolacjê mia³y byæ placki

ziemniaczane. Przeczyta³em, bo wiedzia³em, ¿e
bêdê przepytany. Nienawidzi³em jej przez pierw-
sze dwie strony. Pamiêtam zdziwienie, które siê we
mnie narodzi³o, ¿e to, co czytam, jest interesuj¹ce,
¿e przygody pieska Finka zaczynaj¹ mnie coraz bar-
dziej wci¹gaæ - na tyle, ¿e zapomnia³em o tych
plackach ziemniaczanych, trzeba by³o mnie d³ugo
wo³aæ na kolacjê. Potem wraca³em do niej chyba
ze czterdzieœci razy. Najbardziej lubiê wydanie z ilu-
stracjami Jerzego Flisaka.

Czytam teraz...
G.K.: Czytam g³ównie fantastykê. Debiutowa-

³em jako autor opowiadañ w piœmie „Fantastyka”,
potem na d³ugi czas wzi¹³em rozwód z tym gatun-
kiem, ale parê miesiêcy temu, po 15 latach, trafi³y
w moje rêce nowe numery „Fantastyki”. Rzuci³em
siê na nie i od tamtej pory ci¹gle myœlê o fantasty-
ce. Teraz czytam ksi¹¿kê Kira Bu³yczowa „Nowi
Guslarczycy”. Wielki Guslar to miejscowoœæ w daw-
nym Zwi¹zku Radzieckim, do której dziwnym zrz¹-
dzeniem losu trafiaj¹ ró¿ne ufoludki. Normalni lu-
dzie musz¹ siê borykaæ z dziwnymi problemami

wszechœwiata. To wszystko jest tak za-
bawne i tak fantastycznie opisuje nas -
ludzi, ¿e nie jestem w stanie oderwaæ siê
od tej ksi¹¿ki. Bardzo czêsto mogê li-
czyæ tylko na to, ¿e elektrownia od³¹-
czy pr¹d, ¿ebym móg³ wreszcie po³o-
¿yæ siê spaæ, bo sam z siebie nie je-
stem w stanie jej od³o¿yæ. Jest to ca³a
seria - serdecznie zachêcam wszystkim
do ich przeczytania.

Dlaczego warto czytaæ
G.K.: S¹ dwa powody, dla których warto czy-

taæ. Jeden, który podoba siê pedagogom: podobno
osoby czytaj¹ce ksi¹¿ki s¹ po prostu osobami m¹-
drzejszymi. Ja z chêci¹, jako osoba czytaj¹ca przy-
œwiadczam, ¿e tak jest. Uwa¿am, ¿e cz³owiek, któ-
ry nie czyta, nie jest wart zainteresowania.

Po drugie, czytam dlatego, ¿e sprawia mi to
ogromn¹ przyjemnoœæ, a ja lubiê sobie sprawiaæ
przyjemnoœci rozmaite: lubiê dobrze jeœæ, chodziæ
do kina, lubiê spotykaæ siê z przyjació³mi i lubiê
czytaæ ksi¹¿ki. S¹ tacy ludzie, którzy maltretuj¹ siê
nie czytaj¹c ksi¹¿ek, ale ja ich nie potrafiê zrozu-
mieæ, bo to jest jakaœ totalna asceza, która do mnie
nigdy nie przemawia³a.

Wywiadu z Grzegorzem Kasdepke mo¿na po-
s³uchaæ na stronie internetowej Oœrodka Kultury
(www.ok.brzeszcze. pl) w zak³adce BIBLIOTEKA.

Czytelników „Odg³osów Brzeszcz”, zaprasza-
my do podzielenia siê swoimi wspomnieniami o uko-
chanej ksi¹¿ce z dzieciñstwa, tak bardzo wyj¹t-
kowej, ¿e zapamiêtanej do dzisiaj.

Uwaga czytelnicy

Grzegorz Kasdepke

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

Wanda Chotomska
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Krymina³y
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22 paŸdziernika nieznany sprawca skrad³ rower górski Ma-
gnum, koloru srebrno-granatowego, pozostawiony bez zabezpie-
czenia na klatce schodowej bloku przy ul. Dworcowej w Brzesz-
czach. Mieszkanka Jawiszowic Barbara H. wyceni³a szkodê na
400 z³.

24 paŸdziernika w Jawiszowicach na ul. £êckiej policjanci
zatrzymali poruszaj¹cego siê rowerem w stanie nietrzeŸwoœci (3,31
prom.) 43-letniego Jacka P. z Brzeszcz. Niewiele mniej, bo 3,00
prom. alkoholu w wydychanym powietrzu stwierdzili funkcjona-
riusze u zatrzymanego na ul. Kusociñskiego 28-letniego Marcina
G., równie¿ mieszkañca Brzeszcz, który kierowa³ Fiatem Cinqu-
ecento. Kolejny brzeszczanin, kierowca Opla Astra, 43-letni Jaro-
s³aw K. podró¿uj¹cy na podwójnym gazie (1,13 prom.) wpad³
w rêce policjantów na ul. Turystycznej.

26 paŸdziernika kieruj¹ca Fiatem 126p 35-letnia mieszkanka
Kêt na ³uku drogi (ul. Bielskiej w Jawiszowicach) zjecha³a na prze-
ciwleg³y pas ruchu i zderzy³a siê z samochodem ciê¿arowym mar-
ki VW. Dozna³a powa¿nych obra¿eñ. W stanie ciê¿kim trafi³a do
szpitala, gdzie zmar³a.

28 paŸdziernika na ul. Klonowej w Brzeszczach w rêce stró-
¿ów prawa wpad³ 32-letni brzeszczanin Andrzej W., który poru-
sza³ siê rowerem w stanie nietrzeŸwoœci (0,81prom.). Na domiar
tego posiada³ s¹downie orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.
Trzy dni póŸniej rowerem po spo¿yciu alkoholu (2,85 prom.) je-
cha³ 47-letni Zdzis³aw M. z Brzeszcz. Jego policjanci zatrzymali
na ul. Ofiar Oœwiêcimia.

12 listopada o godz. 9.45 na przejeŸdzie kolejowym na ul. Ofiar
Oœwiêcimia w Brzeszczach policjanci KP Brzeszcze zatrzymali
54-letniego dró¿nika Mariana P., mieszkañca Oœwiêcimia, wyko-
nuj¹cego obowi¹zki zawodowe w stanie nietrzeŸwoœci. W wydy-
chanym powietrzu stwierdzili u niego a¿ 2,39 prom. alkoholu. Mê¿-
czyzna trafi³ do pomieszczeñ dla osób zatrzymanych Komendy
Powiatowej Policji. Za wykonywanie czynnoœci s³u¿bowych zwi¹-
zanych z zapewnieniem bezpieczeñstwa ruchu pojazdów mecha-
nicznych w stanie nietrzeŸwoœci odpowie przed s¹dem. Grozi mu
kara od 3 miesiêcy do 5 lat pozbawienia wolnoœci.

13 listopada kieruj¹cy, w Zasolu na ul. £êckiej, samochodem
marki Renault Trafic 25-letni mieszkaniec Tychów najecha³ na ty³
Opla Omega, którym kierowa³a 27-letnia mieszkanka Osieka. Ko-
bieta dozna³a obra¿eñ i zosta³a przewieziona do szpitala.

20 listopada w Jawiszowicach na os. Paderewskiego policjanci
zatrzymali 16-letniego oœwiêcimianina Adriana Z. przebywaj¹ce-
go na ucieczce z Oœrodka Szkolno-Wychowawczego, poszukiwa-
nego przez S¹d Rodzinny w Oœwiêcimiu. Nieletniego uj¹³ w³aœci-
ciel sklepu ze sprzêtem RTV, kiedy ten spod kurtki wyj¹³ konsolê
Play Station i od³o¿y³ na pó³kê. W tym czasie drugi ze sprawców
- jego kolega - móg³ uciec ze sklepu ze skradzionym odtwarza-
czem DVD.

22 listopada w Jawiszowicach na ul. Kusociñskiego funkcjo-
nariusze zatrzymali jawiszowianina 53-letniego Mariana B., który
jecha³ rowerem w stanie nietrzeŸwoœci (1,23 prom.). W Brzesz-
czach na ul. Ofiar Oœwiêcimia ujêli zaœ 21-letniego Rafa³a M., te¿
mieszkañca Jawiszowic, który kierowa³ Oplem Astra w stanie nie-
trzeŸwoœci (1,11 prom.).

25 listopada w Skidziniu na ul. Oœwiêcimskiej policjanci za-
trzymali Joannê G., 27-letni¹ mieszkankê tej miejscowoœci, która
kierowa³a Seatem Toledo w stanie nietrzeŸwoœci. W wydychanym
powietrzu stwierdzili u niej 0,60 prom. alkoholu.

Dwa dni przed Œwiêtem Zmar³ych
w Przecieszynie zgina³ cz³owiek. 31-letni
mieszkaniec tej wsi Krzysztof K. wpad³
traktorem do zbiornika wodnego usytu-
owanego obok prywatnych stawów ho-
dowlanych.

Traktor zanurzy³ siê ca³kowicie pod
wod¹. W dodatku nieszczêœliwie - drzwia-
mi kabiny przewróci³ siê do dna. Uwiêzio-
ny Krzysztofa K. nie mia³ ¿adnych szans
na uratowanie siê.

30 paŸdziernika Krzysztof K. w rejonie
posesji przy ul. Folwarcznej w Przecieszy-
nie zajmowa³ siê pracami porz¹dkowymi.
W jednej chwili przerwa³ swoje zajêcie, bo
w³aœciciel tej posesji Bart³omiej D. poprosi³
go o pomoc w uruchomieniu ci¹gnika.

Krzysztof K. zasiad³ za kierownic¹
traktora, do którego za pomoc¹ linki ho-

lowniczej doczepiono do kierowanego
przez Bart³omieja D. Citroena. Kiedy
przeje¿d¿ali w pobli¿u zbiornika wod-
nego, linka holownicza pêk³a. Ci¹gnik
zsun¹³ siê do g³êbokiej na 6 m wody, ca³-
kowicie siê w niej zanurzaj¹c.

Bart³omiej D. b³yskawicznie zawia-
domi³ policjê i pogotowie. Potem bez na-
mys³u wskoczy³ do wody. Nie uda³o mu
siê jednak rozbiæ ¿adnej z szyb kabiny.
Nim dotar³a pomoc, Krzysztof K. ju¿ od
20 minut znajdowa³ siê pod wod¹. Dru-
gie tyle trwa³a podjêta akcja reanimacyj-
na. Nie zdo³ano jednak przecieszyniano-
wi przywróciæ czynnoœci ¿yciowych.

- Obecnie Prokuratura Rejonowa
w Oœwiêcimiu prowadzi œledztwo maj¹-
ce ustaliæ czy do œmierci Krzysztofa K.
nie przyczyni³y siê osoby trzecie - mówi
zastêpca komendanta KP Brzeszcze Ja-
ros³aw Adamiec. - Wyniki sekcji zw³ok
nie s¹ nam jeszcze znane.

Jego ³upem pada³y g³ównie elektrona-
rzêdzia, sprzêt wêdkarski i czêœci samocho-
dowe. Sprzedawa³ je na gliwickiej gie³dzie.
Teraz Mariusz H., mieszkaniec Trzebini,
czeka na wyrok.

Koñcem sierpnia i pocz¹tkiem wrzeœnia
w gminie Brzeszcze policja odnotowa³a sze-
reg kradzie¿y z w³amaniem oraz kradzie¿y
mienia z budynków mieszkalnych. Z³odziej
krad³ to, co ³atwo by³o up³ynniæ. Sprzêt wêd-
karski, elektronarzêdzia i czêœci samocho-
dowe sprzedawa³ na gliwickiej gie³dzie.

Z 26 na 27 sierpnia w³ama³ siê do gara¿u
Jaros³awa P. przy ul. Akacjowej w Brzesz-
czach. Zabra³ elektronarzêdzia za 5 tys. z³. Tej
samej nocy, z gara¿u przy tej samej ulicy
znikn¹³ sprzêt wêdkarski Adama L. wart 3,5
tys. z³. W sierpniu zginê³y te¿ wêdki (600 z³)
z gara¿u Piotra W. mieszkaj¹cego przy ul. Hal-
lera. Z 7/8 wrzeœnia z domu Zbigniewa S.
przy ul. Kolonia w Wilczkowicach skradzio-
no telewizor. W³aœciciel oszacowa³ szko-
dê na 1,5 tys. z³. Dwa dni póŸniej miesz-
kaj¹ca przy ul. Olszyny w Jawiszowicach
Renata D. zg³osi³a na komisariat policji
kradzie¿ pokrywy silnika oraz dwóch re-
flektorów samochodu Seicento. W tym
przypadku straty siêgnê³y 700 z³.

Mariusz H., jak wykaza³y czynnoœci do-
chodzeniowo-œledcze, nie dzia³a³ tylko na
naszym terenie. 17 sierpnia ze z³otej bi¿u-
terii, elektronarzêdzi i telefonu komórkowe-
go okrad³ dom w Hecznarowicach.

- Na œlad sprawcy naprowadzi³ nas
mieszkaniec Jawiszowic, który w przesz³o-
œci pad³ ofiar¹ przestêpstwa - mówi zastêp-
ca komendanta brzeszczañskiej policji Ja-
ros³aw Adamiec. - W godzinach wieczor-
nych zauwa¿y³ zaparkowanego przy ul. Ol-
szyny Mercedesa na obcych tablicach reje-
stracyjnych. Zanotowa³ je, po czym da³ znaæ
na komisariat.

Funkcjonariusze KP Brzeszcze ustalili,
¿e pojazdem porusza³ siê 34-letni mieszka-
niec Trzebini Mariusz H., a samochód koñ-
cem sierpnia naby³ od czêstochowianina.
W przesz³oœci by³ karany za kradzie¿e i w³a-
mania. Podczas przeszukania zajmowane-
go przez mê¿czyznê domu ujawniono skra-
dzione na terenie naszej gminy przedmioty.
Te, których nie zdo³a³ jeszcze up³ynniæ, tra-
fi³y do w³aœcicieli.

Postanowieniem S¹du Rejonowego
w Oœwiêcimiu mê¿czyzna na dwa miesi¹ce
trafi³ do aresztu. - Za pope³nione przestêp-
stwa grozi mu od 1-10 lat pozbawienia wol-
noœci - dodaje Jaros³aw Adamiec. - Z uwa-
gi na przesz³oœæ kryminaln¹ wysokoœæ kary
powinna byæ zbli¿ona do tej górnej granicy.

Uton¹³ w traktorze

EPEPEPEPEP

Ujêli w³amywacza

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

Peruka, okulary, wózek, a w nim 2-let-
nie dziecko, to niezbêdniki, które wyko-
rzystywa³a para z³odziei w czasie skle-
powych kradzie¿y: 36-letni mê¿czyzna
i jego 30-letnia przyjació³ka.

Od pocz¹tku roku policja otrzymywa³a
zg³oszenia o kradzie¿ach, do których dochodzi³o
w supermarketach i galeriach handlowych w na-
szym regionie. Ustalono, ¿e kradzie¿y tych do-
puszcza³a siê z³odziejska para, która wykorzy-
stywa³a w tym celu swoje 2-letnie dziecko. W ci¹-
gu tygodnia para okrada³a dwa lub trzy super-
markety równie¿ na terenie naszego regionu.
Sposób ich dzia³ania by³ prosty - mê¿czyzna,

chc¹c zmyliæ ochronê i operatorów kamer skle-
powego monitoringu zmienia³ swój wygl¹d.
Jego przyjació³ka, albo wje¿d¿a³a z wózkiem
z 2-letnim dzieckiem na halê, albo oczekiwa-
³a na partnera w samochodzie. Wózek stano-
wi³ przykrywkê dla ich przestêpczego proce-
deru. Przewozili w nim skradzione ³upy. Prze-
pakowuj¹c towar wybierali miejsca w skle-
pie, które swoim zasiêgiem nie obejmowa³y
kamery monitoringu. Wpadli w policyjn¹ za-
sadzk¹ na pocz¹tku listopada. Policjanci ape-
luj¹ do w³aœcicieli sklepów o zg³aszanie siê
do I Komisariatu w Bielsku-Bia³ejtel.tel. 033
8121400, aby z³o¿yæ zawiadomienie o prze-
stêpstwie i odebraæ skradzione mienie.

Z³odzieje z dzieckiem

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ
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W kalendarz imprez Oœrodka
Kultury wpisa³y siê „W ¿ó³tych p³o-
mieniach liœci” oraz „Muzyka s³ów”.
Mi³oœnicy poezji, tej mówionej, jak
i tej œpiewanej przyje¿d¿aj¹ do
Brzeszcz, aby zaprezentowaæ wybra-
ne utwory przed zaproszonym jury.
W tym roku m³odych ludzi oceniali
Monika ¯wirowska - polonistka, re-
¿yser m³odzie¿owych spektakli te-
atralnych, Damian Kocur - muzyk,
cz³onek zespo³u Turnioki, Krzysztof
Konopka - cz³onek zespo³u Liga
Dusz, Bart³omiej Ko³odziej - cz³onek
wielu muzycz-
nych projektów
m.in. zespo³u
Panna Marzan-
na i Bizony oraz
Klaudia Ha³at -
przedstawiciel
m³odzie¿y, ko-
respondent lo-
kalnych gazet.
Najwiêksze wra-
¿enie na wszyst-
kich zebranych
wywar³a solist-
ka Katarzyna
Wietrzny, reprezentuj¹ca Gimnazjum
nr 1 w Kêtach. Wykona³a dwa utwo-
ry, które zgromadzona publicznoœæ
nagrodzi³a gromkimi brawami. War-
to równie¿ wspomnieæ o zwyciêzcy
„Muzyki s³ów” - Krzysztofie Sata³a

Artyœci plastycy zawsze mog¹
liczyæ na Oœrodek Kultury w Brzesz-
czach. To w murach tej instytu-
cji odbywaj¹ siê liczne wernisa¿e
i spotkania, podczas których ci
znani, jak i mniej znani pre-
zentuj¹ swoje dzie³a. Tym
razem do wspó³pracy za-
proszono dwóch mê¿czyzn,
zwi¹zanych z Uniwersyte-
tem Œl¹skim w Cieszynie:
Artura Oleksy i Mateusza
Krawczyka.

- Kolega ze studiów za-
proponowa³ mi wernisa¿ –
mówi Artur. - By³o to bardzo
spontaniczne, gdy¿ mia³em
mniej ni¿ 2 tygodnie na
przygotowanie wystawy. By-
³em w Brzeszczach na przed-
siêwziêciu podsumowuj¹cym
projekt „O nowe miasto…”
i spodoba³o mi siê. Zasugero-
wa³em siê konwencj¹, ¿e mo¿na tu-
taj tak¹ sztukê przedstawiaæ.

Oprócz prac malarskich Artur,
absolwent Uniwersytetu Œl¹skiego

z Samorz¹dowego Zespo³u Szkó³
w Bobrku. Znakomicie wyrecytowa³
„Deszcz Jesienny” Leopolda Staffa.

Wyniki:
W ¿ó³tych p³omieniach liœci:
Kat. zespo³y: 1 m. Zespó³ wokal-

no-instrumentalny MDK Oœwiêcim,
2 m. Zespó³ „Reakt” z PZ nr 3 STiO
w Oœwiêcimiu.

Kat. soliœci: 1 m. Katarzyna Wietrz-
ny z Gimnazjum nr 1 w Kêtach, 2 m.
Magdalena Pi¹tek z PZ nr 3 STiO
w Oœwiêcimiu, 3 m. Justyna Zwyrtek.

Muzyka s³ów: 1 m. Krzysztof Sa-
ta³a z SZSw Bobrku, 2 m. Jakub
Majda z Gimnazjum nr 2 w Brzesz-
czach, 3 m. Alicja Stawowy z PZ nr 1
SO w Oœwiêcimiu.

w Cieszynie przedstawi³ wizualiza-
cjê multimedialn¹. Wczeœniej wysta-
wia³ swoje prace w galerii Œrubka
w ¯ywcu i w cieszyñskiej galerii
Szarej. Zajmuje siê zarówno malar-

stwem, jak i mediami. Jednak g³ów-
nie interesuje go malarstwo i rysu-
nek. W ostatnim czasie stara siê zaj-
mowaæ antymalarstwem.

- Czym jest antymalarstwo? Kry-
tyk¹ wobec sztuki prowincjonalnej,
akademickiej - dodaje Artur.

Artysta obecnie pracuje w skle-
pie z farbami, jednak ma nadziejê, ¿e
malarstwo bêdzie w jego ¿yciu obec-
ne, chocia¿ wie, ¿e bardzo ciê¿ko jest

siê z niego utrzymaæ.
Oprócz prac Artura

na wernisa¿u mo¿na
by³o obejrzeæ obrazy
Mateusza, studenta pi¹-
tego roku UŒ. Ten cie-
szyñski artysta równie¿
najlepiej czuje siê w ma-
larstwie, bo jak sam
twierdzi jest to dziedzi-
na mu najbli¿sza, naj-
bardziej intymna i spra-
wiaj¹ca mu najwiêcej
przyjemnoœci.

- Moje obrazy przed-
stawione w Oœrodku
Kultury w Brzeszczach
mo¿na podzieliæ na dwie
kategoriê: portrety i ka-

dry, na które nie zwraca siê uwagi
- t³umaczy Mateusz.

Gdyby nie namowa Artura,
Krawczyk nie pokaza³by swoich

prac. Uwa¿a, ¿e nigdy nie s¹ goto-
we. Jest terapeut¹. Prowadzi zajê-
cia plastyczne w Chorzowie. W tej
pracy mo¿e ³¹czyæ to, co lubi.

- Moja praca jest wymagaj¹ca
i przynosz¹ca satysfakcjê - mówi
Mateusz. - To chcê robiæ w przysz³o-
œci. Praca z ludŸmi jest du¿o ciekaw-
sza i bardziej twórcza dla mnie. Mam
podopiecznego, który ma ADHD. Lubi
fotografiê, jednak zdjêcia robi inaczej.
Dla innych ludzi s¹ one bezwartoœcio-
we, ale dla mnie maj¹ wartoœæ.

To w³aœnie te fotografie zainspi-
rowa³y studenta do namalowania se-
rii obrazów przedstawiaj¹cych œwiat
widziany okiem ma³ego ch³opca. Nie
ma na nich standardowych rzeczy,
nie ma opowiadania. Mo¿na powie-
dzieæ, ¿e nic siê nie odbywa. S¹ to
zastane rzeczy.

Wernisa¿ w Brzeszczach dla
obydwu artystów by³ wyj¹tkowy.
Przedstawili swoje obrazy, opowie-
dzieli o nich i spotkali siê z przyja-
ció³mi, którzy licznie przybyli do
OK. Wystawa Oleksego i Krawczy-
ka tknê³a wspó³czesnoœæ w mury wy-
budowane przesz³o 25 lat temu.

Zespó³ œpiewaczo-kabaretowy
„Têcza” obchodzi w tym roku ju-
bileusz 5-lecia. Uroczystoœci jubi-
leuszowe odby³y siê w listopadzie,
w Oœrodku Kultury w Brzeszczach.
Razem z zespo³em œwiêtowali
przybyli goœcie, m.in.: burmistrz
Brzeszcz Teresa Jankowska, zespo-
³y folklorystyczne z gminy Brzesz-
cze, Ko³o Emerytów i Rencistów, lo-
kalni artyœci oraz rodziny cz³onków
zespo³u.

Na swój jubileusz „Têcza” przy-
gotowa³a spe-
cjalny program
artystyczny. Jak
zwykle nie za-
brak³o humoru
i dobrej zabawy.
Pierwsz¹ czêœæ
wystêpu roz-
pocz¹³ casting
do zespo³u, któ-
ry publicznoœæ
przyjê³a g³oœny-
mi oklaskami.
Nastêpnie odby-
³y siê scenki kabaretowe. PóŸniej
przyszed³ czas na sk³adanie ¿yczeñ.
Znajomi i przyjaciele „Têczy” gra-
tulowali wytrwania, pomys³owoœci
oraz talentu. Po krótkiej przerwie odby³
siê przepiêkny cygañski wystêp.

„Têcza” powsta³a w 2004 roku.
Kierownikiem zespo³u jest Maria

Foksiñska, muzyk¹ zajmuje siê jej
m¹¿ Ferdynand. Zespó³ wykonuje
piosenki kabaretowe, biesiadne i oko-
licznoœciowe. Wystêpuje na impre-
zach górniczych, stra¿ackich, spotka-
niach klasowych, do¿ynkach i jubi-
leuszach. Odwiedza podopiecznych
ró¿nych instytucji np. w domach
opieki spo³ecznej. Dziêki zaanga¿o-
waniu, profesjonalizmowi i talento-
wi zespó³ zyskuje coraz wiêksz¹ po-
pularnoœæ. Dla „Têczy” najwa¿niej-
sze jest dzielenie siê  radoœci¹ i uœmie-
chem z innymi.

W sk³ad zespo³u wchodzi: Maria
Foksiñska, Genowefa Krawczyk, Ce-
cylia Heczek, Krystyna Papuga, Gra-
¿yna Baliñska, Halina B¹k, Joanna
Gierek, Ferdynand Foksiñski, Zbi-
gniew Walaszek, Andrzej Kluczny,
Wiktor Herczak i Boles³aw Kurasiak.

Têczowy jubileusz

(mb)(mb)(mb)(mb)(mb)

Poetyckie zmagania

(mb)(mb)(mb)(mb)(mb)

Wspó³czesna wystawa

Mariola BartelMariola BartelMariola BartelMariola BartelMariola Bartel

Artyœci opowiadaj¹cy o swoich pracach

„Têcza” podczas jubileuszowego wystêpu

Zwyciê¿czyni tegorocznej edycji „W ¿ó³tych p³omieniach liœci”
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Najemcy lokali mieszkalnych bêd¹cych w³a-
snoœci¹ Nadwiœlañskiej Spó³ki Mieszkaniowej
sp. z o.o. w Brzeszczach ci¹gle maj¹ jeszcze
nadziejê na wykup mieszkañ. Jego wznowienie
blokuje jednak posiadaj¹cy w wiêkszoœciowej
czêœci udzia³y w Spó³ce Skarb Pañstwa. Za
jedn¹ z form zbycia zak³adowych lokali uwa¿a
przekazanie je gminom. W dobie kryzysu nie
wszystkie s¹ zainteresowane.

- W przypadku Nadwiœlañskiej Spó³ki Miesz-
kaniowej w Brzeszczach tryb ofertowy wskazany
w art. 5 ust. 1 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o zasa-
dach zbywania mieszkañ bêd¹cych w³asnoœci¹
przedsiêbiorstw pañstwowych, niektórych spó³ek
handlowych z udzia³em Skarbu
Pañstwa, pañstwowych osób praw-
nych oraz niektórych mieszkañ
bêd¹cych w³asnoœci¹ Skarbu Pañ-
stwa (Dz. U. nr 4 poz. 24 ze zm.)
zosta³ wyczerpany - pisze w odpo-
wiedzi na zapytanie pose³ Beaty
Szyd³o w sprawie ponownego
umo¿liwienia wykupu lokali mini-
ster Skarbu Pañstwa Aleksander
Grad. - Najemcy, którzy posiadali
prawo pierwszeñstwa mogli sko-
rzystaæ z preferencyjnego prawa
wykupu. W latach 1994-2002
NSM trzykrotnie kierowa³a oferty
sprzeda¿y lokali do uprawnionych
najemców. Ostatnia propozycja w
oparciu o art. 5 ust. 1 skierowana
by³a w 2002 r. Nadzwyczajne
Zgromadzenie Wspólników NSM
8 grudnia 2001 r. podjê³o uchwa³ê umo¿liwiaj¹c¹
przeprowadzenie tego procesu.

Kopalnia „Brzeszcze” posiada³a w swoim za-
sobie mieszkaniowym 1830 lokali mieszkalnych.
Pierwsza sprzeda¿ w trybie obligacji rozpoczêta
w 1994 r. trwa³a do 1997 r. W tym trybie sprzeda-
no 729 mieszkañ. W 1998 r. Nadwiœlañska Spó³-
ka Wêglowa, jako 100 proc. w³aœciciel udzia³ów,
wnios³a aportem do NSM 1101 lokali mieszkalnych
zlokalizowanych na terenie gminy Brzeszcze.

- W rok póŸniej NSM dokonywa³a zbycia
mieszkañ w trybie sprzeda¿y regulaminowej. Na-
jemca móg³ je wykupiæ œrednio za 36-38 proc.
wartoœci mieszkania - wyjaœnia prezes NSM
w Brzeszczach Krystyna Bia³as. - Tak by³o do
2001 r., kiedy to w ¿ycie wesz³a ustawa z 15 grud-
nia 2000 r. Zgodnie z ni¹ oferta kierowana by³a
do wszystkich najemców, którzy posiadali  tytu³
prawny. W terminie trzech miesiêcy od daty z³o-
¿enia oferty mogli podj¹æ decyzjê w sprawie wy-
kupu zajmowanych mieszkañ. Wtedy za lokal trze-
ba by³o zap³aciæ tylko 5 proc. jego wartoœci. W la-
tach 1999-2002 lokatorzy nabyli na w³asnoœæ
³¹cznie 627 mieszkañ.

Chc¹ wykupiæ mieszkania
W gminie Brzeszcze do sprzeda¿y pozosta³y

jeszcze 474 mieszkania. Z tego 115 na Starej Ko-
lonii i Nowej Kolonii, i do najemców tych lokali -
posiadaj¹cych tytu³ prawny i umowê na czas nie-
okreœlony - dopiero teraz po raz pierwszy skiero-

wana zosta³a oferta wykupu. Sta³o siê tak z uwagi
na brak zaœwiadczeñ o samodzielnoœci lokali
mieszkalnych wydawanych przez Starostê Powia-
tu Oœwiêcimskiego (budynki z lat 1905-1917).
Ci¹gle jeszcze w pró¿ni wisi los pozosta³ych 359
lokali. Jedno jest pewne - ich nabyciem zaintere-
sowana jest spora grupa najemców.

- Chcemy wykupiæ zajmowane mieszkania.
Od lat inwestujemy w nie, a nie mamy prawa g³o-
su w podejmowaniu decyzji, robi to za nas NSM,
my tylko p³acimy du¿e pieni¹dze - mówi Halina
Ortman z os. Paderewskiego. - Œmiemy twierdziæ,
¿e ministerstwo celowo blokuje wykup, bo w chwi-
li, kiedy my stalibyœmy siê w³aœcicielami, pod
NSM pozostaliby sami d³u¿nicy. Nie chcemy ju¿
d³u¿ej swoimi wysokimi czynszami pokrywaæ d³u-
gów tych lokatorów, którzy od dawna op³at nie
wnosz¹. Dziœ za nieca³e 60 m2 mieszkanie p³acê
co miesi¹c 600 z³ czynszu, gdybym by³a jego w³a-
œcicielk¹ p³aci³abym doœæ trochê mniej.

Pani Halinie wtóruje grupa zdesperowanych
najemców, którzy z ró¿nych przyczyn losowych
nie skorzystali z oferowanych kiedyœ przez NSM
wykupów. S¹ wœród nich te¿ tacy, którzy nie pra-
cowali w KWK „Brzeszcze” lecz w przedsiêbior-
stwach wspó³pracuj¹cych z kopalni¹.

- W 2002 r. chcieliœmy z mê¿em wykupiæ
mieszkanie, jednak kwoty na jak¹ wyceniono nasz
lokal, po upustach - 24 tys. 500 z³ - nie byliœmy
w stanie wy³o¿yæ - mówi Halina Jeziorna. - M¹¿
pracowa³ w Transgórze. Tak, jak pracownicy ko-
palni nie mogliœmy p³aciæ w ratach.

- W rozumieniu ustawy z 15 grudnia 2000 r.
do osób uprawnionych zaliczani byli tylko pra-
cownicy kopalni. Dopiero kolejne nowelizacje do
tej ustawy spowodowa³y, ¿e zostali nimi równie¿
pracownicy przedsiêbiorstw pañstwowych wspó³-
pracuj¹cych z kopalniami, takich jak: Przedsiê-
biorstwo Robót Górniczych, Transgór, Przedsiê-
biorstwo Budowy Szybów. Musieli oni jednak
nale¿noœæ za wykup uiœciæ jednorazowo - wyja-
œnia prezes NSM Krystyna Bia³as.

Mieszkania s¹ maj¹tkiem NSM. Decyzjê o ich
sprzeda¿y podejmuje jednak Zgromadzenie
Wspólników. W strukturze w³asnoœciowej udzia-
³ów Spó³ki decyduj¹cy g³os ma Skarb Pañstwa,
który posiada w NSM 96 ,47 proc. udzia³ów. Po-
zosta³e 3,53 proc. nale¿¹ do Kompanii Wêglowej.

- Warto zaznaczyæ, ¿e ustawa o sprzeda¿y
mieszkañ nie zobowi¹zuje w³aœciciela do sprze-
da¿y, jedynie dozwala na tê sprzeda¿, a decyzjê
mo¿e podj¹æ tylko w³aœciciel udzia³ów czyli Skarb

Pañstwa - mówi Krystyna Bia³as. - Lokatorzy do
nas przychodz¹, ponawiaj¹ proœby o kupno lokali
nie tylko do NSM, ale i do Ministerstwa Skarbu.
My realizujemy politykê w³aœciciela, nie mo¿e-
my sami podj¹æ decyzji w tej sprawie.

By poznaæ skalê zainteresowania wykupem
mieszkañ, nadzoruj¹cy Nadwiœlañsk¹ Spó³kê
Mieszkaniow¹ Departament Ministerstwa Skarbu
zobowi¹za³ Zarz¹d Spó³ki do przeprowadzenia
sonda¿u wœród najemców posiadaj¹cych tytu³
prawny (zgodnie z art. 4. pkt 3 z 15 grudnia 2000 r.
o zasadach zbywania mieszkañ bêd¹cych w³asno-
œci¹ przedsiêbiorstw pañstwowych, niektórych
spó³ek handlowych z udzia³em Skarbu Pañstwa,
pañstwowych osób prawnych oraz niektórych
mieszkañ bêd¹cych w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa).

Ankietê przeprowadzono w maju we wszyst-
kich zasobach mieszkaniowych NSM, wœród 1799
najemców posiadaj¹cych tytu³ prawny do zajmo-
wanego lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczo-

ny. Nie zosta³o ni¹ objêtych 1167 na-
jemców zajmuj¹cych mieszkania na
podstawie umów najmu zawartych na
czas oznaczony oraz osoby zajmuj¹ce
lokale bez tytu³u prawnego, poniewa¿
zgodnie z przytoczon¹ ustaw¹ nie
nale¿¹ one do grupy uprawnionych do
wykupu. Na ankietê odpowiedzia³o
1435 najemców, z czego zainteresowa-
nie wykupem wykaza³o 1320, co sta-
nowi 73 proc. uprawnionych.

Gmina Brzeszcze na NIE
- Wznowienie wykupu mieszkañ

zgodnie z art., 4 pkt 3 ustawy z 15 grudnia
2000 r. nie znajduje uzasadnienia - odpi-
sa³ na zapytanie pose³ Beaty Szyd³o mini-
ster Skarbu Pañstwa Aleksander Grad.

T³umaczy to d³ugim okresem wy-
kupu mieszkañ, niepe³nym zakresem procesu
sprzeda¿y, co spowoduje pogorszenie sytuacji eko-
nomiczno-finansowej NSM. Minister za jedn¹ z form
realizacji procesu prywatyzacji Spó³ki wskazuje prze-
kazanie wszystkich lokali gminom. Jednak warun-
kiem przyst¹pienia przez Spó³kê do tego procesu
bêdzie nieodwo³alna deklaracja wszystkich zainte-
resowanych o ich przejêciu.

Ministerstwo Skarbu Pañstwa w porozumieniu
z Zarz¹dem Nadwiœlañskiej Spó³ki Mieszkaniowej
w Brzeszczach na pocz¹tku wrzeœnia przekaza³o
gminom informacje na temat lokali mieszkalnych
wraz z przynale¿n¹ do nich infrastruktur¹. Jak do-
t¹d zainteresowanie wyrazi³o 7 z nich, 3 odpowie-
dzia³y negatywnie, a 2 nie udzieli³y jeszcze odpo-
wiedzi. Jakie stanowisko zajê³a Gmina Brzeszcze?

- Temat by³ analizowany na posiedzeniach
Komisji Sta³ych Rady Miejskiej - mówi burmistrz
Brzeszcz Teresa Jankowska. - Nie jesteœmy zain-
teresowani przejêciem lokali mieszkalnych od
NSM. Tak¹ informacjê 2 listopada przes³aliœmy
do Ministerstwa Skarbu Pañstwa Departament
Nadzoru W³aœcicielskiego i Prywatyzacji w War-
szawie. Lokale s¹ mocno zad³u¿one. To zad³u¿e-
nie na koniec czerwca br. wynosi³o 1 537 264,33
z³, co daje œrednio 3 236,35 z³ na jeden lokal przy
474 mieszkaniach, które mielibyœmy przej¹æ do
gminnego zasobu mieszkaniowego. Oczywiœcie
zdajemy sobie sprawê, ¿e nie wszyscy lokatorzy
maj¹ d³ug wobec NSM.

Wykup w rêkach
Skarbu Pañstwa

Najemcy mieszkañ, których w³aœcicielem jest NSM w Brzeszczach, ci¹gle jeszcze maj¹
nadziejê na wykup zajmowanych od lat lokali.

(ci¹g dalszy na str. 16)

Nasze tematy
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Repertuar
W kinie „Wis³a” odby³ siê wyj¹tkowy wieczór

„Noc Z³otych Lwów”. Wyœwietlono trzy polskie
filmy, które obecne by³y na tegorocznym Festi-
walu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Pu-
blicznoœæ zgromadzona w Oœrodku Kultury
w Brzeszczach zobaczy³y „Rewers” Borysa Lan-
kosza (zdobywcê Z³otego Lwa), „Wojnê Polsko-
Rusk¹” Xaverego ̄ u³awskiego (zdobywcê Srebr-
nego Lwa) oraz „Galerianki” Katarzyny Ros³aniec
(nagrodzony w kategorii debiut re¿yserski).

Goœciem specjalnym brzeszczañskiej Nocy
Z³otych Lwów by³ Xawery ¯u³awski, który po
projekcji swojego filmu, spotka³ siê z widzami.
Nam uda³o siê porozmawiaæ z re¿yserem o pracy
przy „Wojnie polsko-ruskiej” oraz o planach za-
wodowych na przysz³oœæ.

Czy literatura Doroty Mas³owskiej jest
³atwa?

X¯: Przeczyta³em wszystkie ksi¹¿ki Doroty.
„PaŸ Królowej” wczeœniej ni¿ „Wojnê polsko-
rusk¹ pod flag¹ bia³o-czerwon¹”. Tak z ciekawo-
œci. Jak wysz³a „Wojna…” to zacz¹³em czytaæ, ale
nie skoñczy³em. Nie mia³em w g³owie tyle luzu,
aby tak naprawdê j¹ zrozumieæ. Na pewno jest to
ewenement, nietuzinkowa rzecz, która nie poja-
wia siê tak czêsto w naszej przestrzeni geogra-
ficznej. Jest to talent
Doroty. Je¿eli po-
zwolimy tej ksi¹¿ce
iœæ swoim w³asnym
rytmem i czytaæ j¹
bêdziemy bez zbyt-
niego zadêcia to j¹
zrozumiemy. Ta lite-
ratura wymaga od
nas wyczyszczenia
myœli i dopiero to po-
zwala by siê w nas
wla³a. Dziêki jêzyko-
wi pisanemu mo¿e-
my odkryæ niesamo-
wit¹ zdolnoœæ Doro-
ty do przedstawiania
nam œwiata.

Podkreœlam, ¿e
tej ksi¹¿ki nie da siê
zrozumieæ bez rytmu.
Je¿eli bêdziemy siê
zatrzymywaæ i piæ
herbatki to koniec, bo to jest tak „jednym tchem”.
Taka ksi¹¿ka siê nie powtórzy. Mo¿e za 10 lat
ktoœ b³yœnie talentem, poka¿e jak¹œ inn¹ percep-
cjê rzeczywistoœci.

Nie ba³eœ siê przeniesienia tej ksi¹¿ki na ob-
raz filmowy? Tego, ¿e tylko m³odzi ludzie
przyjd¹ do kina?

X¯: Nie spekuluje czy film jest dla m³odzie-
¿y, czy dla starszych osób. Nie wiem, dla kogo
robiê film. Przede wszystkim chodzi o to, ¿eby
by³ dobry, ¿eby by³y ciekawe sceny, ¿eby by³y
emocje. Staram siê po prostu iœæ za g³osem we-
wnêtrznej intuicji, ¿e w danej scenie to jest wa¿-
ne, a w innej coœ innego. Nie zastanawiam siê, co
bêdzie dalej z tym filmem i komu bêdzie siê po-
doba³. Gdyby zak³adaæ, ¿e robimy film dla m³o-

dzie¿y, to byœmy zaczêli pos³ugiwaæ siê kodami
takimi, którymi pos³uguj¹ siê reklamy i mass me-
dia. A raczej chodzi o to, ¿eby podtrzymywaæ po-
czucie wolnoœci twórczej. To nie tak, ¿e wszystko
jest rozwalone albo powstaje mega chaotycznie.
Pewnoœæ, ¿e wszystko robi siê dobrze musi byæ
powi¹zane z wolnoœci¹ twórcz¹. Ten tekst mi to
gwarantowa³. Du¿o bardziej, ni¿ przy filmie „Cha-
os”, gdzie pracowa³em z moim tekstem i by³em
bardziej ograniczony.

Jaka by³a atmosfera na planie „Wojny…”?
X¯: By³ to ciê¿ki okres pracy po³¹czony

z wielk¹ frajd¹. Chodzi o energiê p³yn¹c¹ z tego
tekstu, z postaci, które stwarzaliœmy. Po prostu
chcia³o nam siê ten film stworzyæ. Mieliœmy œwia-
domoœæ, ¿e nie jest to mo¿liwe bez odpowiednie-
go, wczeœniejszego przygotowania.

Ja od dwóch lat przygotowywa³em „Woj-
nê…”. Przy ka¿dym procesie, montowania, czy
udŸwiêkowiania, by³em obecny.

Kreacja Borysa Szyca jest w tym filmie
wyj¹tkowa?

X¯: Tak siê z³o¿y³o Borysowi i nam, jak to
w ¿yciu, ¿e w zesz³ym roku zagra³ w 4 czy 5
produkcjach filmowych. By³y to doœæ wa¿ne filmy

z powa¿nymi re¿yserami. S¹ tacy, którzy po-
wiedz¹, ¿e to w³aœnie w „Wojnie…” Borys obja-
wi³ w pe³ni swój talent, ale znajd¹ siê i tacy, któ-
rzy powiedz¹, ¿e nie. Wiadomo dziœ wszyscy robi¹
wielki show aktorskie. Nie powtórzy siê jednak
unikalna szansa: g³ówny aktor wystêpuje 95 pro-
cent czasu na ekranie. Borys musia³ to udŸwign¹æ.

Plany na przysz³oœæ?
X¯: Teraz wiele osób podsy³a mi ksi¹¿ki. Chc¹

robiæ film ze swoich dzie³. Ale to nie takie proste.
Obecnie przygotowuje w³asny, spory projekt. Jed-
nak nie wiem, czy pierwsze zrealizujê projekt
„Karma”, czy mo¿e pojawi siê coœ nowego.

Dziêkujê za rozmowê.

01-03.12.2009
godz.18.00 MAGICZNE DRZEWO (Polska, 7)
godz.20.00 NIGDY NIE MÓW NIGDY (Polska, 15)
04-05.12.2009
godz.16.00 MAGICZNE DRZEWO
godz.18.00 KLOPSIKI I INNE ZJAWISKA POGODO-
WE (USA, b.o)
godz.20.00 NIGDY NIE MÓW NIGDY
06.12.2009
godz.17.00 KLOPSIKI I INNE ZJAWISKA POGODOWE
PO SEANSIE SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM
godz.19.00 NIGDY NIE MÓW NIGDY
07.12.2009 nieczynne
08.12.2009
godz.20.00 NIGDY NIE MÓW NIGDY
09.12.2009
godz.18.00 KLOPSIKI I INNE ZJAWISKA POGODOWE
godz.20.00 NIGDY NIE MÓW NIGDY
10.12.2009
godz.20.00 NIGDY NIE MÓW NIGDY
11-13.12.2009
godz.16.00 RENIFER NIKO RATUJE ŚWIĘTA (Dania, b.o)
godz.17.30 REWERS (Polska, 15)
godz.19.00 SAGA ZMIERZCH: KSIĘŻYC W NOWIU
(USA, 15)
godz.21.10 SAGA ZMIERZCH: KSIĘŻYC W NOWIU
14.11.2009 nieczynne
15-17.12.2009
godz.17.00 RENIFER NIKO RATUJE ŚWIĘTA
godz.18.30 REWERS
godz.20.10 SAGA ZMIERZCH: KSIĘŻYC W NOWIU
18-20.12.2009
godz.17.30 MIKOŁAJEK
godz.19.00 2012 (USA, 15)
21.12.2009 nieczynne
22-23.12.2009
godz.17.30 MIKOŁAJEK
godz.19.00 2012 (USA, 15)
24-26.12.2009 nieczynne
27-30.12.2009
godz.17.30 MIKOŁAJEK
godz.19.00 2012
31.12.2009 nieczynne

¯u³awski w Brzeszczach

Mariola BartelMariola BartelMariola BartelMariola BartelMariola Bartel

Xawery ¯u³awski na spotkaniu w kinie „Wis³a”
NSM w Brzeszczach aktualnie posiada lokale

mieszkalne i u¿ytkowe m.in. w Bieruniu, Brzesz-
czach, Czechowicach-Dziedzicach, Libi¹¿u, Ty-
chach, Woli, Chrzanowie, Trzebini, Jaworznie, Lê-
dzinach, Mys³owicach i Krzeszowicach.

Wed³ug wstêpnych ustaleñ - jak pisze minister
Aleksander Grad - przekazanie lokali gminom mo¿e
nast¹piæ w trybie ustawy z 12 paŸdziernika 1994 r.
o zasadach przekazywania zak³adowych budynków
mieszkalnych przez przedsiêbiorstwa  pañstwowe
(Dz. U. Nr 119, poz. 567 ze zm.). Minister Skarbu zwró-
ci³ siê jednak do Ministerstwa Infrastruktury o potwier-
dzenie prawnych mo¿liwoœci przekazania lokali.

Kiedy ostatecznie zostanie podjêta decyzja
w przedmiotowej sprawie? Jest ona uzale¿niona od
stanowiska Ministerstwa Infrastruktury i zaintere-
sowania wszystkich gmin tym procesem. Rozstrzy-
gniêcie planowane jest na prze³om IV kwarta³u
2009/ I kwarta³u 2010 r.

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

(ci¹g dalszy ze str. 15)

Wykup w rêkach Skarbu Pañstwa
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Kalendarium
przedsiêwziêæ
w grudniu

Programy Domów
Ludowych
i œwietlic OK

MIKOŁAJKOWE SPOTKANIE Z SAMORZĄDEM OSIEDLOWYM  nr 2
4 grudnia, godz.16.00 (sala widowiskowa OK)
W programie: film dla dzieci, paczki mikołajkowe.

BARBÓRKOWY TURNIEJ BRYDŻOWY
5 grudnia, godz.10.00 (holl górny OK)

MIKOŁAJKOWE SPOTKANIE w KINIE „WISŁA”
6 grudnia, godz.17.00 (sala widowiskowa OK)
Cena biletu: 12 zł.

MIKOŁAJKI Z SAMORZĄDEM OSIEDLOWYM nr 1
7 grudnia, godz.16.00 (sala widowiskowa OK)
W programie: spektakl „Świąteczne serduszko” w wykonaniu aktorów z Agencji

Artystycznej Kanon w Krakowie, spotkanie z Mikołajem, symboliczne paczki.

OBCHODY DNIA WOLONTARIUSZA
8 grudnia, godz. 16.00 (sala widowiskowa OK)
Organizator: Koalicja na rzecz Wolontariatu w Brzeszczach.
W programie: nagrodzenie wolontariuszy działających przy organizacjach i in-

stytucjach gminy Brzeszcze, wręczenie certyfikatu CAL dla Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, montaż słowno-muzyczny w wykonaniu przedszkolaków z PP nr 2 „Sło-
neczko”, pokaz tańca salsa.

„DZIENNIKI – POLAKÓW PORTRET WŁASNY lata 1985, 1989, 1990” - promo-
cja książki Weroniki Włodarczyk pod honorowym patronatem Posła RP Beaty Szydło.

9 grudnia, godz. 17.00 (sala nr 30, holl górny OK)

III BARBÓRKOWE POTYCZKI GAWĘDZIARZY „BRZESZCZANIE  KONTRA
SĄSIADY ZZA MIEDZY”

Brzeszczański Konkurs Gawędziarzy i Śpiewaków Ludowych pod patronatem
Burmistrza Brzeszcz Teresy Jankowskiej oraz Wójta Gminy Miedźna Bogdana
Taranowskiego.

10 grudnia, godz.15.00 (sala widowiskowa)
W programie: prezentacje gawędziarzy, śpiewaków ludowych i zespołów śpiewaczych.
Gościnne występy: Nowej Grupy w Nowym Mieście, Renaty Waliczek - laureatki

Nagrody Specjalnej w Konkursie „Po Naszemu Czyli Po Śląsku”.

EKSTREMALNE SPOTKANIA NA LINIE
12 grudnia, godz.15.00 (Hala Sportowa w Brzeszczach)
Organizatorzy: Ośrodek Kultury i  Speleoklub Brzeszcze
Wstęp dla uczestników: 5 zł (opiekunowie dzieci wstęp wolny).
W programie wiele linowych z atrakcji m.in.: sztuczna ścianka wspinaczkowa,

most tybetański, zjazd na linie - tyrolka, budowanie wieży ze skrzynek, drabinka
linowa. Organizatorzy zapewniają sprzęt wspinaczkowy i asekurację instruktorów
na każdym stanowisku. Dla najmłodszych duża zjeżdżalnia, basen z piłeczkami,
zamek do skakania w cenie biletu.

I EDYCJA LIGI  PŁYWACKIEJ – STYL DOWOLNY
12 grudnia, godz.8.00 (Basen pod Platanem)
Organizatorzy: Ośrodek Kultury w Brzeszczach, UKS Gminy Brzeszcze,

Szkółka Pływacka „BUTTERFLY”.
SYLWESTER W PLENERZE
31 grudnia, godz. 22.00 (przed Ośrodkiem Kultury)
W programie: hity muzyczne 2009 r., noworoczne fajerwerki.

os. Paderewskiegoos. Paderewskiegoos. Paderewskiegoos. Paderewskiegoos. Paderewskiego
05.12 „Dzwonią już dzwoneczki”- spo-

tkanie dzieci z Mikołajem.
08.12 Świąteczne stroiki - warsztaty

poprowadzi Grażyna Copik.
10.12 Robimy ozdoby świąteczne.
15.12 Ozdabiamy metodą decupage

wyroby ceramiczne - warsztaty poprowa-
dzi instruktor OK Agnieszka Ziółkowska.

21.12 Spotkanie wigilijne dla dzieci.

os. Szymanowskiegoos. Szymanowskiegoos. Szymanowskiegoos. Szymanowskiegoos. Szymanowskiego
01.12 Warsztaty florystyczne dla dzie-

ci i młodzieży - ekologiczne choinki (17.00).
03.12 Mikołajki organizowane przy

współpracy z Fundacją „Olimp” i SO nr 4
i nr 7 (17.00).

08, 09, 10.12 Udział w giełdzie przed-
świątecznej.

12.12 Gminny Turniej Tenisa Stołowe-
go w grze podwójnej dla dzieci, młodzieży
i dorosłych organizowany przez SO nr 4
i nr 7 (15.30).

W każdy poniedziałek w godz. 19.30-
21.00 zajęcia taneczne dla dorosłych.

W każdą środę zajęcia taneczne dla
dzieci i młodzieży:

14.00-15.00 dzieci gr. zaawansowa-

na; 15.00-16.00 dzieci gr. początkująca;
18.00-19.00 młodzież gimnazjalna.

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

W piątki zajęcia plastyczne (16.00).
Klub Seniora zaprasza w czwartki

(14.00-16.00).

PrzecieszynPrzecieszynPrzecieszynPrzecieszynPrzecieszyn
Świetlica czynna: wtorki i piątki

(14.00-16.00)
08.12 Ozdoby świąteczne - zajęcia

plastyczne.
11.12 Ozdoby świąteczne (cd.).
16.12 Wycieczka do Parku św. Miko-

łaja - szczegóły na plakatach.
W godzinach pracy świetlicy zapra-

szamy do gry w tenisa stołowego - został
zakupiony nowy stół pingpongowy; obo-
wiązuje obuwie zastępcze.

Huragan Babski: czwartek (17.00)
03.12 Ozdoby świąteczne.
10.12 Warsztaty florystyczne po-

prowadzi A. Przybyłowska (stroiki świą-
teczne).

17.12 Huraganowa agapa.
Zespół „Przecieszynianki” zaprasza

we wtorki (17.00).

BórBórBórBórBór
02.12 „Spotkania kobiet” - świątecz-

ny pokaz kulinarny i dekoracja świątecz-
nego stołu (15.00).

05.12 „Spotkanie dzieci ze Św. Miko-
łajem” - szczegóły na plakatach i w DL
(16.00).

11.12 „Wspólnie ubieramy choinkę
i robimy ozdoby świąteczne” - zaprasza-
my dzieci i młodzież szkolną (16.00).

19.12 „Wigilia w Klubie Emerytów
i Seniorów”.

31.12 „Zabawa sylwestrowa” (szcze-
góły na plakatach).

WilczkowiceWilczkowiceWilczkowiceWilczkowiceWilczkowice
04.12 „Spotkanie dzieci ze św. Miko-

łajem” - szczegóły na plakatach i w DL
(17.00).

10.12 „Świąteczne warsztaty pla-
styczne - pakowanie prezentów; zaprasza-
my panie w każdym wieku (17.00).

17.12 „Świąteczny nastrój” - wspólne
dekorowanie świetlicy; zapraszamy dzie-
ci i młodzież szkolną (16.00).

31.12 „Zabawa sylwestrowa” (szcze-
góły na plakatach).

SkidziñSkidziñSkidziñSkidziñSkidziñ
04.12 Przedszkole i DL w Skidziniu

zapraszają na Mikołajki dla dzieci. Szcze-
góły na plakatach (9.15).

16.12 Warsztaty zdobienia bombek
choinkowych metodą decoupage. Koszt:

8 zł od osoby. Z uwagi na konieczność
zakupu materiałów realizacyjnych prosimy
o wcześniejsze zapisy - do 10.12.

31.12 Zespół Skidzinianie i DL Skidziń
zapraszają na bal sylwestrowy. Koszt: 270
zł od pary. Gra zespół Adamsy 2005.

W środy próby zespołu Skidzinianie
(19.00).

JawiszowiceJawiszowiceJawiszowiceJawiszowiceJawiszowice
02.12  „Mikołajkowy dzień” - gry i za-

bawy (13.00).
03.12 Spotkanie dzieci z św. Miko-

łajem (16.00).
08.12 „Tradycje Bożonarodzeniowe

dawniej i dziś” - spotkanie przedszkolaków
z przedstawicielkami zespołu folklorystycz-
nego Jawiszowianki”(12.00).

15.12 „Świąteczny stroik” - zajęcia
plastyczne dla dzieci (12.00).

ZasoleZasoleZasoleZasoleZasole
07.12 Świąteczne warsztaty flory-

styczne poprowadzi Monika Michalczyk ze
Studia Florystycznego „Magia Kwiatów”.

18.12 „Wigilijny czar” - wspólne kolę-
dowanie przy wigilijnym stole.

We wtorki i czwartki zajęcia aerobiku
(18.20).

W piątki zajęcia taneczne (15.00).
W środy spotkania w klubie „Babski

świat” oraz spotkania dzieci i młodzieży
należących do kółka teatralnego (przygo-
towujemy „Jasełka”).

Chcemy zaprosić Was w niezwykłą podróż do przeszłości. 8,9 i 10 grudnia
przed Ośrodkiem Kultury w Brzeszczach będzie miało miejsce niezwykłe wyda-
rzenie. Cofniemy czas o kilka stuleci. Do naszej osady zawitają kupcy z bliższej
i dalszej okolicy, aby podzielić się z miejscową ludnością swoimi dobrami. Bę-
dzie wesoło, gwarno i kolorowo. Będzie można zobaczyć i kupić przepięknej
urody świecidełka, karty, kunsztownie zdobione choinkowe gałązki i inne cu-
deńka. Czujecie już zapach piernika i cynamonu? Przenieśmy się na te trzy dni
do magicznego świata z innej bajki, do świata, który zniknął. Rąbka tajemnicy
uchylamy na stronie http://jarmark.ning.com.

JARMARK ŒWI¥TECZNY
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Forum Artystyczne, czyli podsumowanie
projektu „O Nowe Miasto - nie bójmy siê
zwariowaæ”.

Projekt, który pozwoli³ naszej m³odzie¿y edu-
kowaæ siê kulturalnie poprzez wyjazdy do galerii
i muzeów oraz „pod sztandarem Festiwalu Sztuk
Wizualnych” wspó³pracowaæ z artystami z ca³ej
polski. Projekt, który mia³ na celu uaktywnienie
pok³adów twórczych naszej ma³ej górniczej miej-
scowoœci, poprzez artystyczn¹ ingerencjê w archi-
tekturê oraz liczne akcje happeningowe. Projekt,
którego efekty pozostan¹ z nami na dobre i na z³e,
widoczne w przestrzeni miejskiej, np. nowa szata
kasy biletowej na stadionie KS Górnik, czy malo-
wid³o na œcianie gara¿u przy ul.Mickiewicza pod
tytu³em „Pricka”.

Impreza rozpoczê³a siê na scenie Oœrodka
Kultury od prezentacji i omówienia ca³ego przed-
siêwziêcia oraz pokazu slajdów i filmów video.
Przedstawiono artystów i ich wk³ad w projekt jak
i prace lokalnej m³odzie¿y przy przedsiêwziêciu.
Nastêpnie zaprezentowali siê twórcy zrealizowa-
nego w Cieszynie projektu „Podaj Kabel”. Ide¹
przedsiêwziêcia by³a wspó³praca polsko-czeskiej
m³odzie¿y w zakresie propagowania muzyczno-gra-
ficznego aspektu imprez tanecznych, czyli tworze-
niu animacji graficznych towarzysz¹cych muzyce.

Crunk jest specyficzn¹ odmian¹ rapu wywo-
dz¹c¹ siê z po³udniowej czêœci Stanów Zjednoczo-
nych. Rozró¿niany jest przez krzyk ze strony wy-
konawców. W tle mo¿na us³yszeæ mocne brzmienia,
piski, rozdzieranie garde³. Czêsto utwory crunkowe
dotycz¹ luŸnego stylu ¿ycia, pe³nego przepychu. Od
niedawna w Brzeszczach pojawi³ siê nowy sk³ad, który
tworzy i wykonuje muzykê w tej stylistyce.

Z artystami z zespo³u Para-
graf 3-1-3, Grabarzem (GBR)
i Czach¹ rozmawia³ Piotr Œwi¹-
der-Kruszyñski

P.Œ-K: Czeœæ. Przedstawcie
siê, powiedzcie coœ o sobie.

GBR: Czeœæ, jestem Grabarz,
w skrócie GBR, ten po lewej to Cza-
cha, razem tworzymy Paragraf
3-1-3. Znamy siê od lat, razem wy-
chowywaliœmy siê na Nowej Kolonii.

P.Œ-K: Jak zaczê³a siê wasza
przygoda z Rapem?

GBR: Zaraz po gimnazjum za-
cz¹³em nagrywaæ z kuzynem. Na-
zwaliœmy nasz projekt Paragraf
3-1-3. Czacha siê o tym dowiedzia³,
zacz¹³ pisaæ teksty, za³o¿y³ z kum-
plem New Key. Jednak ten zespó³
zacz¹³ siê sypaæ i Czaszka szczêœli-
wie do³¹czy³ do Paragrafu. Niedawno zaczêliœmy two-
rzyæ w stylistyce Crunk Rap, to pomys³ Czachy i my-
œlimy, ¿e nam to dobrze wychodzi.

Czacha: U mnie zaczê³o siê to na wagarach. Za-
czêliœmy z kumplem pisaæ pierwsze teksty. Potem
robi³em ju¿ to sam. Nagraliœmy pierwszy utwór i tak
powsta³ New Key. Po jakimœ czasie doszed³em do
Paragrafu i tak ju¿ zosta³o. Razem w Paragrafie gra-
my ju¿ oko³o trzech lat.

P.Œ-K: Czym dla Was jest Rap?
GBR: Wszystkim. Pasj¹. Zabijamy tak czas. Za-

miast staæ gdzieœ w bramie bez sensu, ustawiamy siê
z Czaszk¹ i nagrywamy. Ludzie s³uchaj¹, oceniaj¹.
Jak do tej pory mamy dobre recenzje.

P.Œ-K: Co chcecie przekazaæ poprzez swoj¹
twórczoœæ?

GBR: Czy ja wiem? Crunk Rap to jest gatunek
traktuj¹cy o lekkim stylu ¿ycia, imprezach, zabawie.

Czacha: Oczywiœcie to nie jest tak, ¿e my ca³y
czas imprezujemy. Ale akurat o tym rymujemy. Taki
jest Crunk Rap. Nam le¿y ten klimat.

P.Œ-K: Wasze teksty s¹ ostre i zauwa¿y³em nie-
stety du¿o niecenzuralnych s³ów. Czy to ma wzmac-
niaæ przekaz? Czy to tylko „zapchaj dziury”?

GBR: W rapie ogólnie du¿o jest tego typu s³ow-
nictwa. Czasem faktycznie u¿ywa siê tego jako prze-

cinek, czy te¿ jak powiedzia-
³eœ „zapchaj dziurê”. Czasem
brakuje jakiegoœ s³owa i nie
mo¿esz nic dopasowaæ.
W wiêkszoœci jednak mocne
s³owa maj¹ za zadanie wzmoc-
niæ przekaz. Gdy chcemy wy-
pluæ jak¹œ z³oœæ, ¿ale, wy¿yæ
siê, takim s³owem mo¿na to
jeszcze dodatkowo podkreœliæ.

P.Œ-K: Jakie plany na
przysz³oœæ ma zespó³?

GBR: Planujemy w przy-
sz³ym roku otworzyæ studio.
Spróbowaæ zdobyæ kasê i za-
kupiæ porz¹dny sprzêt, opro-
gramowanie. Wydaæ legaln¹
p³ytê. Graæ koncerty, jeŸdziæ,
pokazywaæ siê.

Czacha: Nie chcemy staæ
w miejscu, chcemy rozwijaæ

siê, tworzyæ nowe kawa³ki, pisaæ teksty. Przy okazji
stworzenia studia, chcielibyœmy zapraszaæ m³odych
tworz¹cych, by mieli mo¿liwoœæ nagrania swojego ma-
teria³u. My nie mieliœmy takiej okazji. Dziêki Oœrod-
kowi Kultury uda³o nam siê pokazaæ w Brzeszczach.
Zagra³ z nami DJ, mieliœmy profesjonalny sprzêt. I za
to chcielibyœmy podziêkowaæ. Po tym koncercie
okaza³o siê, ¿e m³odzi id¹ w nasze œlady, widz¹ sens
w rymowaniu i nagrywaniu.

GBR: Ja obchodzê w przysz³ym roku dwudzieste
urodziny, wiêc mo¿e uda siê zrobiæ fajn¹ imprezê po-
³¹czon¹ z naszym koncertem, na który zapraszamy.

P.Œ-K: Dziêkujê wam za rozmowê.
GBR: Dziêki równie¿. Na koniec chcielibyœmy

pozdrowiæ Snoopa, który z nami tworzy, robi nam
bity. I oczywiœcie wszystkich naszych s³uchaczy oraz
czytelników „Odg³osów Brzeszcz”.

Radni podczas paŸdziernikowej sesji Rady
Miejskiej poparli stanowisko Stowarzyszenia
Gmin Górniczych w Polsce, w sprawie projek-
tu nowej ustawy „Prawo Geologiczne i Górni-
cze”, które skierowano do premiera RP Donal-
da Tuska.

- Jest to dla nas bardzo wa¿ny temat. Szykuj¹
siê du¿e zmiany w prawie górniczym i geologicz-
nym. Jedn¹ z najwa¿niejszych, ma byæ likwidacja
podatku za budowle w podziemnych wyrobiskach.
Dla gmin górniczych oznacza to utratê wielu mi-
lionów z³otych rocznie. Samorz¹dowcy mówi¹
zmianom „Nie”!, natomiast nowelizacjê popieraj¹
przedstawiciele spó³ek wêglowych. Czekamy tak-
¿e na zajêcie stanowiska przez Trybuna³ Konsty-
tucyjny w temacie podatku za budowle w pod-
ziemnych wyrobiskach, ale za lata poprzednie.
Gminy s¹dz¹ siê z kopalniami o prawo do zago-

spodarowania w tym temacie. Je¿eli wejdzie nowa
ustawa definitywnie rozstrzygnie ten spór - mówi
burmistrz Teresa Jankowska.

Jak czytamy w liœcie skierowanym przez SGG:
samorz¹dy gmin górniczych utraci³y od 2002 r.
ponad 60 mln z³otych rocznie. Forsowane obec-
nie rozwi¹zania mog¹ doprowadziæ do utraty ko-
lejnych 100 mln z³ rocznie z tytu³u zmniejszenia
podatku od nieruchomoœci, z czego ok. 60 mln z³
przypada na górnictwo wêgla kamiennego. Dla
zobrazowania sytuacji: podatek ten stanowi ok.
60 groszy na tonê wêgla, tj. ok. 0,14 % aktualnej
œredniej ceny sprzeda¿y tony wêgla w 2008 r. Igno-
rowanie przez przedsiêbiorstwa górnicze obo-
wi¹zuj¹cego od 1 stycznia 2003 r. stanu prawne-
go w zakresie ustawy o podatkach i op³atach lo-
kalnych prowadzi do niepotrzebnych i kosztow-
nych sporów s¹dowych zakoñczonych kolejno
niekorzystnymi rozstrzygniêciami NSA dla przed-
siêbiorstw górniczych.

Lokalnie
kulturalnie

QAZARQAZARQAZARQAZARQAZAR

Ca³oœæ ukoronowa³ premierowy wystêp folko-
wo-rockowej kapeli „Nowa grupa w nowym mie-
œcie”, w sk³ad której wchodz¹ cz³onkowie zespo³u
Iskierkowa Familia  i lokalni muzycy rockowi.

Równoczeœnie w holu OK pod has³em „Gali-
matias sztuki” odby³ siê wernisa¿ dzie³ lokalnych
artystów prezentuj¹cych prace z zakresu grafiki,
malarstwa i fotografii. Celem wystawy by³o
umo¿liwienie artystom przedstawienia w³asnej
twórczoœci bez zbêdnych formalnoœci i konwe-
nansów, a co za tym idzie zaprezentowanie siê
lokalnej spo³ecznoœci. Dodatkowo w holu górnym
pokaza³y swoje prace studentki grafiki Uniwer-
sytetu Œl¹skiego. Wystawa powsta³a w ramach
projektu „Alternativ Fest IV”, który odby³ siê tego
lata w Che³mku.

Ca³a impreza wprowadzi³a nas w magiczny
œwiat sztuki dziêki swej innowacyjnej formie a tak-
¿e luŸnej atmosferze, poniewa¿ m³odoœæ ma swo-
je prawa. Samo „Forum artystyczne” z powodze-
niem powinno mieæ nazwê „Pierwsze Forum Ar-
tystyczne w Brzeszczach” i odbywaæ siê corocz-
nie, o ile nie zabraknie zapaleñców, którzy chc¹
lokalnie propagowaæ sztukê.

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

Poparli stanowisko

Liczy siê Crunk Rap

Paragraf 3-1-3 – GBR I Czacha
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Zespo³y regionalne z terenu na-
szej gminy czêsto bior¹ udzia³ w licz-
nych przegl¹dach i konkursach.
Ostatnio du¿y sukces przyniós³
Brzeszczankom, Jawiszowiankom
oraz Przecieszyniankom wyjazd do
Wiœniowej na VII Ma³opolski Fe-
stiwal Teatrów Wiejskich. Impreza
ma na celu popularyzacjê zanika-
j¹cych obrzêdów lokalnych i trady-
cji teatru wiejskiego, promowanie
dorobku kultury ludowej.

Pierwsze miejsce zdoby³y Brzesz-
czanki za scenkê obrzêdow¹ „Œwinio-
bicie”.  Jawiszowianki uplasowa³y siê
na trzecim miejscu przedstawiaj¹c
„Kopanie ziemniaków”, natomiast
Przecieszynianki za „Kiszenie kapu-
sty” otrzyma³y wyró¿nienie. Podczas
tegorocznej edycji Festiwalu pojawi³
siê nowy element - konkurs potraw
regionalnych. I w tej dziedzinie jury
doceni³o przedstawicieli naszego re-
gionu. G³ówna nagroda przypad³a
zespo³owi Jawiszowianki, który przy-
gotowa³ Polewkê.

Polewka jest potraw¹, któr¹ kie-
dyœ w Brzeszczach i okolicy czêsto
siê spo¿ywa³o. Jest to zupa na bazie
maœlanki lub serwatki z dodatkiem
mas³a, œmietany, koperku oraz m³o-
dych ziemniaków. Ta zupa by³a da-
niem codziennym, a nie œwi¹tecznym.
Cz³onkowie naszych zespo³ów s¹
skarbnic¹ wiedzy, z której mo¿emy
korzystaæ. W zawi¹zku z nadchodz¹-

cymi œwiêtami Bo¿ego Narodzenia
panie podzieli³y siê z nami swoim
wspomnieniami. Opowiedzia³y jak
kiedyœ gospodynie przygotowywa³y
kolacjê wigilijn¹, potrawy, które w dal-
szym ci¹gu znajduj¹ siê na naszych
sto³ach 24 grudnia.

Zofia Jania z zespo³u Brzeszczan-
ki wspomina, ¿e w wigilijny wieczór
ca³a rodzina siada³a wspólnie do sto-
³u. Wszyscy jedli kolacjê z jednej du-
¿ej miski. Potrawy podawa³a babcia,
a póŸniej mama, bowiem wierzono,
¿e je¿eli wszyscy bêd¹ wstawaæ od
sto³u wówczas przyniesie to domow-
nikom nieszczêœcie. Wczeœniej oczy-
wiœcie modlitwa, dzielenie siê op³at-
kiem oraz cha³k¹ z miodem.

Najwa¿niejszymi potrawami na
tym terenie od pokoleñ, jak podkre-
œla Anna Fajfem, kierownik zespo³u
Jawiszowianki, s¹ ¿ur gotowany na
rybich g³owach z ziemniakami oraz
zupa pieczkowa z grochem. Ka¿dy
chyba wie, ¿e pieczki to suszone œliw-
ki, jab³ka i gruszki. Na stole nie po-
winno równie¿ zabrakn¹æ klusek
z makiem, kapusty z grochem lub
pierogów z kapust¹ i grzybami, barsz-
czu z uszkami oraz karpia.

Józefa Apryas z zespo³u Przecie-
szynianki dodaje, ¿e odk¹d pamiêta
w jej rodzinnym domu w czasie wi-
gilii podawano te¿ go³¹bki nadziewa-
ne farszem z kaszy i grzybów. Nato-
miast babcia Zofii Jania przygotowy-
wa³a ry¿ na wodzie z suszonymi œliw-

Po raz czwarty wolontariusze
ze œwietlicy Oœrodka Kultury na
os. Paderewskiego odwiedzili
mieszkañców osiedla zbieraj¹c
dary dla potrzebuj¹cych dzieci.

Wœród podarków dominowa³y
g³ównie zabawki, gry, ksi¹¿ki, s³o-
dycze i œrodki czystoœci.

- Dary, które zbieraliœmy zawie-
ziemy dzieciom z Dziennego Oœrod-
ka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wy-
chowawczego w Pszczynie - mówi
instruktor œwietlicy Bogdana Kulig.
- Serdecznie dziêkujemy mieszkañ-
com, ¿e kolejny raz nas nie zawie-
dli, ¿e tak chêtnie odpowiadaj¹ na
nasze apele.

Z inicjatywy Ko³a Zwi¹zku Rencistów,
Emerytów i Inwalidów w Brzeszczach, w sali
organizacji spo³ecznych przy ul. Mickiewicza
odby³o siê kolejne spotkanie z pos³em na Sejm
RP Stanis³awem Rydzoniem. Gospodarzem
spotkania by³ reprezentuj¹cy emerytów Józef
Jachimczak.

         
Pose³ Stanis³aw Rydzoñ jest w naszym Sej-

mie cz³onkiem Komisji Sprawiedliwoœci
i Praw Cz³owieka oraz cz³onkiem licz-
nych podkomisji. W spotkaniu z pos³em
wziêli te¿ udzia³ radni miejscy: Tadeusz
Wawro i Andrzej W³odarczyk oraz ponad
piêædziesiêciu rencistów i emerytów.

Stanis³aw Rydzoñ na wstêpie przed-
stawi³ swoj¹ pracê w Sejmie w ostatnich
miesi¹cach. Wœród poruszanych spraw
szczególnie wa¿na dla gminy jest sprawa
budowy drogi ekspresowej S-1 relacji
Kosztowy - Bielsko-Bia³a. Przed³u¿aj¹-
ce siê procedury zwi¹zane z wyznacze-
niem ostatecznego wariantu przebiegu tej
drogi spowodowa³y, ¿e w sprawie tej
pose³ 1. wrzeœnia wniós³ interpelacjê do
Ministra Infrastruktury, na któr¹ otrzyma³
odpowiedŸ ju¿ po spotkaniu. Podsekre-

tarz stanu Rados³aw Stêpieñ informuje, ¿e inwe-
stor sk³ania siê do wariantu nr 5 czyli droga S-1
ma przebiegaæ poza obszarem gminy Brzeszcze.
Przy kawie i  kie³basce pose³ odpowiada³ na licz-
ne pytania. Wœród nich pojawi³y siê kwestie do-
tycz¹ce zaniechanego projektu produkcji paliw
p³ynnych na bazie wêgla kamiennego, propozycji
wprowadzenia kas fiskalnych dla lekarzy i praw-
ników, obni¿ki podatków dla najubo¿szych. Licz-

kami i cynamonem. Na wigilijnym
stole znajdowa³o siê sianko, pieni¹-
dze i œwiecie.

Wierzeñ i wró¿b podczas wigi-
lijnej nocy dawniej by³o wiele. M. in.
po kolacji m³ode dziewczyny wy-
chodzi³y przed dom i nas³uchiwa³y,
z której strony pies zaszczeka, po-
niewa¿ stamt¹d mia³ przyjœæ kawa-
ler. Nak³adano te¿ kluski na ³y¿kê
i rzucano w górê, je¿eli siê przykle-
i³y do sufitu znaczyæ to mia³o, ¿e
dziewczyna wyjdzie za m¹¿. Œwie-
ce s³u¿y³y do wró¿b. Po kolacji do-
mownicy gasili je patrz¹c jak uk³a-
da siê dym. Je¿eli by³ prosty i d³ugi
oznacza³, ¿e ta osoba bêdzie ¿yæ d³u-
go, a po œmierci trafi do nieba. W wi-
gilijn¹ noc po kolacji i wró¿bach
œpiewano kolêdy i wszyscy razem
szli do koœcio³a na Pasterkê.

Choinkê kilkadziesi¹t lat temu
nazywano po prostu drzewkiem i wie-
szano pod sufitem. Ubierano j¹ do-
piero 24 grudnia. Wszystkie ozdo-
by robiono w³asnorêcznie. Zawie-
szano orzechy owijane w sreberka,
ciasteczka, rybki z wydmuszek z ja-
jek i jab³ka. Papierowe ³añcuchy
robiono na znak biblijnego wê¿a,
który skusi³ Ewê. Na drzewku œwi¹-
tecznym znajdowa³y siê œwieczki,
których nale¿a³o pilnowaæ, aby cho-
inka siê nie zapali³a. Dodatkowo
dawniej nie by³o zwyczaju obdaro-
wywania siê prezentami.

Spotkanie z pos³em ne pytania dotyczy³y te¿ funkcjonowania s³u¿-
by zdrowia, a w tym refundacji leków dla diabe-
tyków. W tej ostatniej sprawie pose³ obieca³ wnie-
sienie stosownej interpelacji do Ministra Zdrowia.
Obieca³ te¿ zebranym kolejne spotkanie w grud-
niu. Uczestnicy narzekali na brak mo¿liwoœci wy-
kupu mieszkañ na w³asnoœæ, która od kilku lat
wstrzymana jest przez Nadwiœlañsk¹ Spó³kê
Mieszkaniow¹.

Radny Andrzej W³odarczyk zwróci³ siê z proœb¹
do wszystkich stowarzyszeñ, organizacji spo³ecz-

nych i zawodowych dzia³aj¹cych na te-
renie gminy o w³¹czenie siê do wspólne-
go opracowania programu na nastêpn¹
kadencjê dla dobra mieszkañców i naszej
gminy.Radny Tadeusz Wawro poinfor-
mowa³ zebranych o aktualnej sytuacji
w RPWiK S.A. w Tychach, dotycz¹cej
komercjalizacji i prywatyzacji tej spó³ki
oraz jej wp³ywu na dzia³alnoœæ w zakre-
sie dostawy wody i odprowadzania œcie-
ków na terenie naszej gminy.

Spotkanie prowadzi³ asystent pos³a
Janusz Plata, który wraz z innymi asy-
stentami przyjmuje strony w ka¿dy
czwartek w godz. od 16.00 do 17.00 w biu-
rze pos³a w Brzeszczach przy ul. Mickie-
wicza 6, II piêtro, tel. 032 21 10 906.

O Wiœniowej, œwiêtach i tradycji

(mb)(mb)(mb)(mb)(mb)

Dzieci
dzieciom

EPEPEPEPEP

Dary zbierali: Aleksandra BliŸ-
niak, Kamila Kutek, Micha³ Adam-
czyk, Mateusz Wróbel, Agnieszka
Tatarzyñska, Monika Szczepaniok,
Dominika Ko³odziejska, Aleksandra
Chmielniak, Wojciech ¯mudka i An-
gelika Kwaœny.

TTTTTadeusz Wadeusz Wadeusz Wadeusz Wadeusz Wawroawroawroawroawro
Ponad 50 emerytów i rencistów przysz³o na spotkanie z pos³em Stanis³awem
Rydzoniem
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Od paŸdziernika Powiatowy Zespó³ nr 6
Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych
w Brzeszczach otrzyma³ presti¿owy patronat fir-
my DB Schenker, która jest jednym z wiod¹cych,
globalnych dostawców zintegrowanych rozwi¹-
zañ logistycznych.

Firma DB Schenker oferuje kompleksow¹ obs³u-
gê logistyczn¹, transport l¹dowy, lotniczy, oceaniczny
i magazynowanie. Jest jednym z liderów w logistyce
na œwiatowych rynkach. Patronat tej firmy daje szero-
kie spektrum mo¿liwoœci dla logistyków PZ nr 6, któ-
rzy mog¹ odbywaæ praktyki w siedzibach firmy na
terenie ca³ego kraju. Dziêki wspó³pracy m³odzie¿ bê-
dzie mia³a dostêp do materia³ów edukacyjnych po-
szerzaj¹cych wiedzê przysz³ych logistyków. Dla naj-
lepszych uczniów technikum, którzy wyka¿¹ siê umie-
jêtnoœciami na praktykach, oferowana bêdzie praca w
dowolnej siedzibie firmy na terenie kraju oraz udzia³
w szkoleniach poszerzaj¹cych kwalifikacje.

Szko³a uzyska³a tak¿e pozytywn¹ akredytacje
i patronat Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Bia³ej. W ATH od 30 lat kszta³c¹ siê kadry
in¿ynierskie dla przemys³u: budowy maszyn, w³ókien-
niczego, samochodowego, ochrony œrodowiska oraz
z zakresu organizacji i zarz¹dzania, w tym tak¿e za-
rz¹dzania logistyk¹. W ramach podpisanej umowy
uczniowie brzeszczañskiej szko³y wezm¹ udzia³ w wy-
k³adach prowadzonych przez wyk³adowców z ATH.

Dyrekcja Szko³y Podstawowej nr 1 z Oddzia³a-
mi Integracyjnymi w Brzeszczach, rodzice oraz
uczniowie klasy 2 „c” z wychowawczyni¹ sk³adaj¹
serdeczne podziêkowania wszystkim sponsorom,
dziêki którym wyremontowano, odmalowano i wy-
posa¿ono salê lekcyjn¹ nr 4. A byli nimi: Gminny
Zarz¹d Edukacji w Brzeszczach, „Spo³em” PSS
„Górnik” w Brzeszczach, Bank Spó³dzielczy MiedŸ-
na oddz. Brzeszcze, Firma Handlowo-Us³ugowa
„Grudex” - Urszula Galoch, Zak³ad Produkcyjno-
Handlowo-Us³ugowy „Dana-Modniarstwo” - Danu-
ta Jochemko, Gabinet Kosmetyczny „Aleksandra” -
Aleksandra Wo³owiec, Optymed s.c. - Renata Flak-
Grylewicz i Grzegorz Grylewicz, NZOZ Stomato-
logia - Wojciechowscy s.c., Instalhaj s.c. - Maria i Józef
Haj, „Darymex”-  Ryszard R¹czka & Dariusz Gru-
ca, Zak³ad Us³ug Transportowo-Rolniczych „Wali-
góra” - Wojciech Waligóra, Firma Remontowo-Bu-
dowlana „Everest”- Krzysztof Papuga & Wojciech
Gry³ko, TP Dom - Zofia Tomulik i Pawe³ Pawlus,
PPHU „Stokrotka” - Jolanta Borowska, PPHU „Wy-
robek”s.c. - Marianna i Ryszard Wyrobek, Us³ugi
Remontowo-Budowlane Adam Krajniewski, „Em-
DOM”- Grzegorz Malicki, sklep „Dla ciebie i domu”
- Aneta Kózka,  Paks’D Sp. z o.o. oddzia³ Jawiszo-
wice, hurtownia „Winkom”, Tarcica - Przecieszyn,
ksiê¿a z parafii œw. Urbana w Brzeszczach, Marta
Wato³a, Marek Parysz.

Sponsorom oraz wszystkim, którzy w jakikol-
wiek sposób przyczynili siê do remontu oraz spra-
wili, ¿e nauka dla drugoklasistów w „stokrotkowej”
sali sta³a siê przyjemnoœci¹, sk³adamy ¿yczenia spo-
kojnych i pe³nych rodzinnego ciep³a Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia.

Udzia³ w projektach unijnych to dziœ ko-
niecznoœæ zmian i d¹¿enie do lepszego ¿ycia m³o-
dych mieszkañców naszej gminy. Projekty re-
alizowane s¹ niemal we wszystkich placówkach
oœwiatowych. To niew¹tpliwy sukces wielu osób.

Edukacja europejska i wspó³praca zagranicz-
na - to elementy dzisiejszego szkolnego ¿ycia. Daw-
niej uczniowie musieli pisaæ listy do przypadkowo
wybranego ucznia w ZSRR, dziœ m³odzi ludzie,
dziêki unijnym projektom, maj¹ mo¿liwoœæ wyjaz-
du i autentycznego poznania innych krajów.

- Dla wielu to jedyna taka szansa w ¿yciu.
Uczniowie, nauczyciele, przedstawiciele stowarzy-
szeñ, organizacji i instytucji poznaj¹ kulturê, trady-
cjê, zwyczaje i codzienne ¿ycie w danym kraju. Ucz¹
siê. To wiedza i doœwiadczenie, które procentuje w
doros³ym ¿yciu i ¿yciu doros³ych - mówi Bo¿ena
Sobociñska dyrektor Gminnego Zarz¹du Edukacji
w Brzeszczach.
-Poprzez  udz ia ³
m³odych ludzi w pro-
jektach wyrównuje-
my szanse edukacyj-
ne. Nasze dzieci po-
chodz¹ z ró¿nych ro-
dzin, gdzie jest ró¿ny
status materialny, po-
ziom wykszta³cenia
czy miejsce zamiesz-
kania - i te ró¿nice
wp³ywaj¹ na to, co
dziecko mo¿e osi¹-
gn¹æ w doros³ym
¿yciu. Projekty bu-
duje siê po to, aby
rozwi¹zaæ jakieœ
problemy spo³eczne. Inne s¹ w Urzêdach Pracy,
Oœrodkach Kultury, Urzêdach Gminy. Wszystkie
maj¹ jednak na celu wszechstronny rozwój
m³odego cz³owieka i jego otwarcie na œwiat
- dodaje dyrektor Bo¿ena Sobociñska.

Buduj¹c jakikolwiek projekt potrzebne s¹
spotkania zagraniczne - spotkania te maj¹ jakiœ
cel. W przypadku szkolnych projektów to realiza-
cja pewnych celów, poznanie siebie, swojego za-
chowania, jêzyka, sposobów spêdzania wolnego
czasu. To pomaga w dalszej pracy nad projektem.

Z badañ wynika, ze wiele dzieci tylko raz by³o
zagranic¹, raz goœci³o kolegê z innego kraju - w³a-
œnie dziêki szkolnym projektom. Wspó³praca za-
graniczna to nie tylko zabawa czy nauka, to wiel-
kie prze¿ycie, nawi¹zywanie przyjaŸni czasem na
ca³e ¿ycie.

Ustawa o samorz¹dzie gminnym wymienia
zadania w³asne gminy, wœród których jest równie¿
wspó³praca zagraniczna. - W przepisach oœwiato-
wych równie¿ jest zapisane takie zadanie jak edu-
kacja europejska. Zdarzaj¹ siê na przyk³ad projek-
ty, gdzie warunkiem uzyskanie grantu jest mobil-
noœæ zagraniczna i kontakt z partnerami w innych
krajach - dodaje Sobociñska.

Wiêkszoœæ projektów wspierana jest przez
fundusze europejskie. To wymiana doœwiadczeñ,
myœli, umiejêtnoœci i metod dydaktycznych.

Lista szkolnych projektów, którymi admi-
nistruje Gminny Zarz¹d Edukacji jest bardzo
d³uga. Niektóre z nich siê ju¿ zakoñczy³y, nie-
które trwaj¹. S¹ to m.in: projekty: „Podajmy przy-

rodzie swoj¹ d³oñ”, „Odbudujmy nasz¹ przy-
sz³oœæ”, „Kultura ludowa niewyczerpane Ÿród³a”,
„Odnawialne Ÿród³a energii”, „Nauka przez zaba-
wê”„Wszyscy ró¿ni, wszyscy równi, wszyscy Eu-
ropejczykami”, „Dzieñ dobry Szwecjo, dzieñ do-
bry Polsko”, „Ka¿dy dzieñ ¿ycia w twoim kraju”,
„M³odzi przygotowuj¹ siê do europejskiego ryn-
ku pracy”, „¯yj¹c wczoraj i jutro”, „Pippi i œw.
£ucja”. Za ka¿dym projektem kryje siê nie tylko
wiele pracy w³o¿onej w ich przygotowanie, ale
przede wszystkim mnóstwo korzyœci dla ich uczest-
ników. Wszystko po to, aby poznaj¹c ró¿nice zna-
leŸæ wspólny jêzyk.

Ostatni¹ wizyt¹ zagraniczn¹, w której udzia³
wziêli uczniowie oraz przedstawiciele naszej gmi-
ny, by³ wyjazd od 22 do 26 paŸdziernika do part-
nerskiej Londy we W³oszech. Wizyta ta by³a trze-
ci¹, a szóst¹ okazj¹ do spotkania mieszkañców
partnerskich gmin. Dziêki wizycie nawi¹zano nowe

przyjaŸnie, znajo-
moœci, pog³êbiono
wiedzê z zakresu
historii, sztuki
i kultury w³oskiej.
Uczestnicz¹c w za-
jêciach szkolnych,
m³odzie¿ pozna³a
tamtejszy system
edukacji, dziêki
czemu mia³a mo¿-
liwoœæ porówna-
nia go z systemem
polskim. Zapla-
nowano nowe for-
my wspó³pracy
w obszarze kultu-
ry, historii, edu-

kacji, ekologii i rozwoju demokracji. Projek-
ty polsko-w³oskiej kooperacji, nad którym bêd¹
pracowaæ w Gminnym Zarz¹dzie Edukacji, Urzê-
dzie Gminy, szko³ach, przedszkolach, Oœrodku
Kultury i Stowarzyszeniu Linqua bêdzie owo-
cem tej i nastênych wizyty.

- Wyjazdy wynikaj¹ce z projektów miêdzy-
narodowych to wspania³y sposób na promocjê
Brzeszcz i Polski. Musimy jeszcze w³o¿yæ wiele
pracy, by zmieniæ sposób postrzegania Polaków
i Polski zagranic¹. Wyje¿d¿aj¹c jesteœmy wiêc
ambasadorami naszego kraju. Spotkania miê-
dzy samorz¹dowcami ró¿nych krajów to dys-
kusje nad zadaniami, które realizowane s¹ w gmi-
nach, czyli nad podobieñstwami i ró¿nicami w prze-
pisach prawa i podejœciem do realizacji zadañ.
To co nas ³¹czy i to co nas ró¿ni jest wartoœci¹
dodan¹ tych wyjazdów. Z ka¿dego wracamy bo-
gatsi, gdy¿ musimy odpowiedzieæ sobie na wie-
le pytañ, np.: z czego jesteœmy dumni, czym
chcemy siê pochwaliæ, nad czym musimy po-
pracowaæ, co poprawiæ i dopracowaæ w pracy
na rzecz swoich spo³ecznoœci lokalnych. Pro-
jekty, które s¹ i bêd¹ realizowane, maj¹ szcze-
gólnie s³u¿yæ rozwojowi naszych m³odych
mieszkañców, by czuli siê pe³nowartoœciowy-
mi obywatelami Polski i œwiata, by mieli œwia-
domoœæ swojej to¿samoœci, by mieli swój wk³ad
w rozwój Ojczyzny, Europy i œwiata - podsu-
mowuje burmistrz Brzeszcz Teresa Jankowska.

Koniecznoœæ wspó³pracy

Katarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna WituœKatarzyna Wituœ

Podziêkowanie

Krzysztof KlimczakKrzysztof KlimczakKrzysztof KlimczakKrzysztof KlimczakKrzysztof Klimczak

Akredytacja i patronat
„Szóstki”

Wspó³praca zagraniczna rozpoczyna siê od najm³odszych lat.
Wiedz¹ o tym przedszkolaki z partnerskiej Londy we W³oszech
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Przedszkole Publiczne w Ski-
dzyniu w sierpniu przyst¹pi³o do
Projektu Comenius, który realizo-
waæ bêdzie do lipca 2011 z fundu-
szu Unii Europejskiej. Na ten cel
placówka otrzyma³a 15 tys. euro.

W ramach realizacji g³ównych za-
dañ programu w dniach 5-8 listopada
nauczyciele Zespo³u Szkolno-Przed-
szkolnego nr 3 w Skidziniu spotkali siê
z partnerami programu Comenius w bu³-
garskim przedszkolu Rosista w Plo-
vdiv. Uczestniczyli w warsztatach na
temat Praw Cz³o-
wieka z ekspertem,
opracowali harmo-
nogram zadañ dla
wszystkich partne-
rów na kolejne lata
jego realizacji. Wy-
mienili doœwiad-
czenia i dzielili siê
przyk³adami do-
brej praktyki.

Na podkreœle-
nie zas³uguje fakt,
i¿ projekt „Wszy-
scy ró¿ni. Wszyscy równi. Wszyscy
Europejczykami” ma charakter edu-
kacyjny i powi¹zany jest œciœle z re-
alizacj¹  Nowej Podstawy Programo-
wej Wychowania Przedszkolnego.

Pasowanie po europejsku
W zwi¹zku z udzia³em przed-

szkola w projekcie edukacyjnym
Comenius uroczystoœæ mia³a inny ni¿
zwykle charakter. Dzieci pasowane
by³y na Ma³ego Europejczyka. Dy-

15 paŸdziernika uczniowie Powiatowego
Zespo³u nr 6 Szkó³ Zawodowych i Ogólno-
kszta³c¹cych im. prof. Kazimierza Bielenina
w Brzeszczach wziêli udzia³ w II edycji Ogól-
nopolskiej Olimpiady Logistycznej, organizo-
wanej przez Wy¿sz¹ Szko³ê Logistyki w Po-
znaniu. W tym dniu brzeszczañsk¹ placówkê
odwiedzi³ rzecznik prasowy WSL Wojciech
Zalewski, by skontrolowaæ prawid³owy prze-
bieg konkursu.

 Fina³ odbêdzie siê w siedzibie Wy¿szej
Szko³y Logistyki w Poznaniu (19 marca 2010 r.).
Uczestnicy rozwi¹¿¹ wówczas zadania otwarte,
zawieraj¹ce ca³y materia³, jaki uczniowie profi-
lowanej szko³y ponadgimnazjalnej powinni
przyswoiæ podczas czterech lat nauki. Na fina-
listów czekaj¹ nie tylko wartoœciowe nagrody
rzeczowe, ale tak¿e zwolnienie z pisemnej czê-
œci egzaminu z przygotowania zawodowego
w zawodach technik logistyk i technik spedytor
oraz bezp³atne studia w Wy¿szej Szkole Logi-
styki. Wyró¿niona zostanie równie¿ najlep-
sza szko³a.

Do I etapu konkursu przyst¹pi³o blisko 4 500
uczniów ze 131 szkó³ ponadgimnazjalnych z ca³ej
Polski, wœród nich 19 uczniów z brzeszczañskiego
PZ nr 6. Ka¿dy z uczestników musia³ odpowiedzieæ
na czterdzieœci pytañ z zakresu logistyki i spedycji.
Najlepsi zakwalifikowali siê do etapu okrêgowego
(10 grudnia 2009 r.), zmierzyli siê wtedy z testem,
ale ju¿ wielokrotnego wyboru. Niestety uczniów
z „Szóstki” wœród nich zabrak³o.

Zesz³oroczna, premierowa edycja Olimpia-
dy Logistycznej pokaza³a, ¿e przedsiêwziêcie
potrzebne jest zarówno uczniom, szko³om, na-
uczycielom, jak i Wy¿szej Szkole Logistyki.

- Traktujemy nauczycieli jako partnerów,
a uczniów jako podmioty naszego zaintereso-
wania - wyjaœnia kanclerz uczelni doc. dr in¿.
Ireneusz Fechner. - Dziêki Olimpiadzie nasze
kontakty ze œrednim i policealnym szkolnictwem
zawodowym bêd¹ jeszcze bli¿sze, a udzia³ w Olim-
piadzie bêdzie dla uczniów dodatkow¹ nagrod¹
za wybór tego zawodu.

W pierwszej edycji do etapu szkolnego zg³o-
si³o siê blisko 2000 uczniów z 83 szkó³. W tym
roku liczby te znacznie wzros³y. Do wszystkich
zg³oszonych placówek trafi³y zalakowane ko-
perty z testami i kartami odpowiedzi. Dyrekto-

rzy placówek otworzyli je dopiero nastêpnego
dnia o godz. 9.00. Pêkniêcie laku by³o symbo-
licznym rozpoczêciem II Ogólnopolskiej Olim-
piady Logistycznej. Od tego momentu, ucznio-
wie mieli godzinê na rozwi¹zanie testu jedno-
krotnego wyboru, z³o¿onego z czterdziestu py-
tañ sprawdzaj¹cych ich wiedzê m.in. z zakresu
terminologii logistycznej, umiejêtnoœci zarz¹dza-
nia zamówieniami, zakupami, dostawami i ma-
gazynami oraz technik i technologii logistycz-
nych. Pytania nie by³y proste, gdy¿ zosta³y opra-
cowane przez Komitet Naukowy, z³o¿ony z gro-
na wybitnych  wyk³adowców akademickich.

- Bardzo nas cieszy tak du¿y wzrost zainte-
resowania Olimpiad¹ - mówi Wojciech Zalew-
ski, rzecznik prasowy Wy¿szej Szko³y Logisty-
ki. - Uczniowie chêtniej ucz¹ siê logistyki ry-
walizuj¹c o cenne laury, a to podnosi poziom
kszta³cenia w zawodach technik logistyk i tech-
nik spedytor. Olimpiada jest bowiem czêœci¹
programu WSL dla szkó³ œrednich, w ramach
którego uczelnia od lat wspiera szko³y kszta³-
c¹ce w tych zawodach. Na uwagê zas³uguje fakt,
¿e po pierwszej edycji Olimpiady, w tym roku
wspiera nas bardzo wiele firm, dla których edu-
kacja logistyczna jest wa¿na.

rektor ZSP nr 3 w Skidzinia Urszula
Bando³a przybli¿y³a g³ówne cele i za-
dania projektu oraz korzyœci wyni-
kaj¹ce z udzia³u w nim.

Przedszkolaki uœwietni³y uroczy-
stoœæ wystêpami artystycznymi w stro-
jach zaprojektowanych i wykonanych
przez nauczycielki. Dzieci wita³y
zgromadzonych pozdrowieniem
„Dzieñ dobry” w jêzyku pañstw part-
neruj¹cych nam w realizacji projektu
-  Szwecji, Rumunii, Bu³garii, £otwy,
Wêgier, Turcji i Austrii oraz przed-
stawi³y inscenizacjê bajki napisanej

na okolicznoœæ pa-
sowania na Ma³ego
Europejczyka.

Atmosferê spo-
tkania dope³ni³a cie-
kawa scenografia.
Goœcie zasiadaj¹c
przy sto³ach mieli
okazjê poznaæ kuli-
narne symbole kra-
jów partnerskich
projektu Comenius
oraz obejrzeæ pre-
zentacjê multime-

dialn¹ o pierwszym spotkaniu partne-
rów w bu³garskim przedszkolu Rosista.

Wierzymy, ¿e realizacja progra-
mu przyczyni siê do kszta³towania
u dzieci szacunku, otwartoœci na in-
nych. Bêd¹c obywatelem naszej
Ma³ej Ojczyzny stan¹ siê obywate-
lami Kraju, Europy i Œwiata.

Zgodnie z rozporz¹dzeniem
Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia
2009 r. w sprawie wysokoœci do-
chodów rodziny albo dochodu oso-
by ucz¹cej siê stanowi¹cych pod-
stawê do ubiegania siê o zasi³ek
rodziny oraz wysokoœci œwiadczeñ
rodzinnych - uleg³y zmianie wyso-
koœci zasi³ków rodzinnych od 1 li-
stopada. Od nowego okresu zasi³-
kowego zwiêksz¹ siê kwoty zasi³-
ków rodzinnych oraz œwiadczenia
pielêgnacyjnego.

Œwiadczenie pielêgnacyjne pod-
wy¿szono z 420 z³ do 520 z³ mie-
siêcznie. Równie¿ zosta³y zmienio-
ne kwoty zasi³ku rodzinnego:

- 68 z³ na dziecko w wieku do
ukoñczenia 5 lat (by³o 48 z³),

- 91 z³ na dziecko w wieku po-
wy¿ej 5 roku ¿ycia a¿ do ukoñcze-
nia 18 lat (by³o 64 z³),

- 98 z³ na dziecko powy¿ej 18
roku do ukoñczenia 24 lat (by³o 68 z³).

Na obecnym poziomie pozosta-
je wysokoœæ dodatków do zasi³ku
rodzinnego, jednorazowej zapomogi
z tytu³u urodzenia siê dziecka oraz
zasi³ku pielêgnacyjnego. Wysokoœæ
kryteriów dochodowych uprawniaj¹-
cych do ubiegania siê o œwiadczenia
rodzinne pozostaje bez zmian - 504 z³
netto. Ta kwota mo¿e byæ przekro-
czona o wysokoœæ zasi³ku w przy-
padku osób, które w poprzednim
okresie zasi³kowym korzysta³y ze
œwiadczeñ rodzinnych.

Wy¿sze zasi³ki rodzinne

(mb)(mb)(mb)(mb)(mb)

Uczniowie z „Szóstki”
walczyli o laury

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

U partnerów w Bu³garii

Iwona Ma³eckaIwona Ma³eckaIwona Ma³eckaIwona Ma³eckaIwona Ma³ecka
Barbara SikoraBarbara SikoraBarbara SikoraBarbara SikoraBarbara Sikora

Podczas uroczystego pasowania
przedszkolaki otrzyma³y okolicznoœciowe
dyplomy
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W Ogólnopolskim konkursie Orki w Na-
kle Œl¹skim zdobyli drugie miejsce. Wcze-
œniej zaliczyli trzymiesiêczn¹ praktykê
w licencjonowanych, nowoczesnych go-
spodarstwach niemieckich w Dolnej Sak-
sonii. S¹ uczniami Powiatowego Zespo³u
nr 7 Szkó³ Agrotechnicznych i Zawodo-
wych w Jawiszowicach.

£ukasz Sztafiñski i Krzysztof Wróbel,
czwartoklasiœci z jawiszowickiej
„Siódemki”, znaleŸli siê wœród
80 uczniów z ca³ej Polski, któ-
rzy wyjechali do Niemiec na
praktykê w ramach europejskie-
go programu Leonardo da Vin-
ci. Jak wszyscy uczestnicy mu-
sieli posiadaæ prawo jazdy kat. B,T
oraz dobrze w³adaæ jêzykiem
niemieckim.

- W ubieg³ym roku nawi¹za-
liœmy wspó³pracê z Towarzy-
stwem Umiejêtnoœci Rolniczych
w Poznaniu, które uczniom klas
rolniczych oferuje praktyki za-
wodowe w gospodarstwach nie-
mieckich - mówi Gra¿yna Gaw-
³owska, dyrektor PZ nr 7 w Ja-
wiszowicach. - Wszystko po to, by nasi wy-
chowankowie mogli poszerzaæ zdobyt¹ w szko-
le wiedzê oraz zdobywaæ doœwiadczenie w pra-
cy w zmodernizowanych gospodarstwach
rolniczych.

Ch³opcy rozpoczêli praktykê szeœciodnio-
wym praktycznym i jêzykowym szkoleniem
w Nienburgu w Dolnej Saksonii. Potem trafili

do indywidualnych, licencjonowanych gospo-
darstw niemieckich.

- Nabyte doœwiadczenia w przysz³oœci na
pewno bêd¹ procentowaæ - mówi¹ £ukasz
i Krzysztof. - Dziêki temu pobytowi zobaczy-
liœmy rolnictwo z ca³kiem innej strony. Na co
dzieñ korzystaliœmy z kosztownych maszyn
i urz¹dzeñ rolniczych, poznawaliœmy nowe
sposoby uprawy. Zetknêliœmy siê z niemieck¹
kultur¹ i tradycj¹, z przyjaznymi nam ludŸmi.

I podszkoliliœmy jêzyk. Polecamy wszystkim
uczniom praktyki w ramach programu Leonar-
do da Vinci. Pozytywne zaliczenie trzymie-
siêcznej praktyki skutkuje otrzymaniem cer-
tyfikatu tzw. Euro-passu umo¿liwiaj¹cego
wstêp na wy¿sze uczelnie oraz pracê w kra-
jach Unii Europejskiej.

Goœciliœmy niemieckich
kolegów

Og³oszenia drobneOg³oszenia drobneOg³oszenia drobneOg³oszenia drobneOg³oszenia drobne

• Polsat Cyfrowy, Cyfra + na telefon z dostawą do
domu. Montaż anten - budynki jednorodzinne. Jan
Nycz, tel. 033 810 70 22, kom. 604 836 409.

• Oddam w wynajem mieszkanie 63,4 m2 na os.
Paderewskiego, tel. 603 947 395.

• Sprzedam garaż na ul. Hubala w Brzeszczach,
tel. 603 947 395.

• Oddam w najem mieszkanie w domu jednoro-
dzinnym o pow.  100 m2 w Jawiszowicach przy ul. Łęc-
kiej; kontakt w godz. wieczornych 032 21 09 171.

• Gabinet stomatologiczny zatrudni panią w charak-
terze pomocy/asystentki stomatologicznej. Miło wi-
dziane osoby bez doświadczenia z średnim wykształ-
ceniem, chcące podjąć naukę w zawodzie. Brzesz-
cze, tel. 32 737 08 21

Rolnicy z „Siódemki” na pi¹tkê

Krzysztof Wróbel (z lewej) i £ukasz Sztafiñski (z prawej) - zdobywcy II
m. w Konkursie Orki. W œrodku dyrektor PZ nr 7 Gra¿yna Gaw³owska

Ewa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa PawlusiakEwa Pawlusiak

Z nabytym w Niemczech doœwiadczeniem
praktykanci „Siódemki” - £ukasz Sztafiñski
i Krzysztof Wróbel trafili na XIII Ogólnopol-
ski Konkurs Orki w Nakle Œl¹skim, zajmuj¹c
drugie miejsce spoœród startuj¹cych dziewiê-
ciu dru¿yn, w tym jednej z Francji. Ocenie kon-
kursowej podlega³y m.in. prostolinijnoœæ, g³ê-
bokoœæ wyorania pierwszej i drugiej bruzdy,
jakoœæ zaorania  sk³adu, jakoœæ odwracania i rów-
nomiernoœæ u³o¿enia skib, wprowadzenie i wy-
ci¹ganie p³uga, jakoœæ ostatniej bruzdy oraz ja-
koœæ zaorania na rozorywkê.

Przez cztery dni paŸdziernika w Powiato-
wym Zespole nr 7 Szkó³ Agrotechnicznych i Za-
wodowych w Jawiszowicach goœciliœmy
uczniów œredniej szko³y z Schorndorf.

Pierwszego dnia grupa niemieckiej m³odzie-
¿y wraz ze swoimi opiekunami pod przewodnic-
twem nauczyciela historii Janusza W³osiaka zwie-
dza³a Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oœwiêci-
miu. Chcieliœmy pokazaæ nowym kolegom jesz-
cze inne zak¹tki Polski po³udniowej, zaprosiliœmy
ich zatem do zwiedzania Zamku w Pszczynie i oczy-
wiœcie do Krakowa.

Ostatni dzieñ pobytu zarezerwowany by³ na
wizytê w naszej szkole. Po przywitaniu goœci przez
dyrektor Gra¿ynê Gaw³owsk¹ oprowadziliœmy na-
szych kolegów z Niemiec po szkole oraz zaprosi-
liœmy ich do udzia³u w niektórych zajêciach.

Nasza placówka jest niewielka i m³odzie¿ nie-
miecka doceni³a „rodzinn¹” atmosferê panuj¹c¹
na szkolnych korytarzach. By³o to dla nich mi³ym
zaskoczeniem, w porównaniu z anonimowoœci¹
panuj¹c¹ w wielkich szko³ach, tak¿e niemieckich.

Angelika Szarek, uczennicaAngelika Szarek, uczennicaAngelika Szarek, uczennicaAngelika Szarek, uczennicaAngelika Szarek, uczennica
kl. lll technikum PZ nr 7kl. lll technikum PZ nr 7kl. lll technikum PZ nr 7kl. lll technikum PZ nr 7kl. lll technikum PZ nr 7

Zorganizowaliœmy ma³e miêdzynarodowe zawo-
dy sportowe, przed którymi rozgrzewaliœmy siê
w szkolnej si³owni. W pracowni ¿ywienia zaœ
wspólnie zajêliœmy siê pieczeniem i degustacj¹
mazurków. Niemieccy koledzy uczestniczyli tak-
¿e w zajêciach Szkolnego Ko³a Artystycznego

Uczniowie „Siódemki” wspólnie z kolegami z Niemiec w szkolnej pracowni
¿ywienia piekli, a potem degustowali mazurki

„Manufakturka” i lepili gliniane
wazony. Byli zachwyceni wspa-
nia³ymi wypiekami, mo¿liwoœci¹
sprawdzenia umiejêtnoœci arty-
stycznych i zaanga¿owaniem
uczniów „Siódemki”.

Korespondujemy ze sob¹ i wy-
mieniamy listownie oraz drog¹
e-mailow¹ ró¿ne spostrze¿enia.
Nasi goœcie byli mile zaskoczeni
porz¹dkiem panuj¹cym w szko-
le, bardzo ujê³a ich polska goœcin-
noœæ. Przyznali, ¿e jêzyk polski
jest niezwykle trudny i docenili
to, ¿e to my rozmawialiœmy w ich
ojczystym jêzyku. Z ca³¹ pewno-
œci¹ nie by³o to jedyne nasze spo-
tkanie. Rozmawiamy o kolejnych
- ju¿ podjêliœmy pewne kroki.

Dziêkujemy dyrektor Gra¿y-
nie Gaw³owskiej oraz nauczycielom Januszowi
W³osiakowi i Annie Drewniak, dziêki którym do-
sz³o do tego miêdzynarodowego spotkania.
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Sport

Rajdy samochodowe s¹ popularnym spor-
tem, podnosz¹cym adrenalinê we krwi. Wiele
osób podejmuje to ryzyko, aby sprawdziæ w³a-
sne umiejêtnoœci. Krzysztof Grzywacz, 28-let-
ni mieszkaniec gminy Brzeszcze od dziecka in-
teresowa³ siê samochodami. Obecnie bierze
udzia³ w rajdach, odnosz¹c sukcesy.

W ¿yciu Krzysztofa samochody od zawsze
by³y obecne. Ojciec jest mechanikiem, wiêc ju¿
w dzieciñstwie „szpera³ pod mask¹”. Mo¿liwe, ¿e
to w³aœnie wtedy pokocha³ sportowe samochody.
I tak ju¿ zosta³o. Poszed³ w œlady taty, pracuje rów-
nie¿ jako mechanik. Jednak zrobi³ krok dalej. Za-
interesowa³ siê rajdami samochodowymi. Zosta³
pilotem, czyli osob¹, która kierowcy czyta trasê.
Jego zadanie polega na wczeœniejszym przejecha-
niu odcinków rajdu i opisaniu
niebezpiecznych miejsc i za-
krêtów. PóŸniej wszystkie te
informacje podaje kierowcy
podczas rajdu.

Pocz¹tki nie by³y ³atwe.
Ten sport jest wymagaj¹cy pod
wieloma wzglêdami. Ponadto
jest drogi. Nie tak prosto zbu-
dowaæ samochód rajdowy, ale
uda³o siê. Razem z koleg¹ Ga-
brielem Paternog¹, kierowc¹
pochodz¹cym z Bielska-Bia-
³ej, z³o¿y³ Fiata Seicento. Po-
mog³a firma motoryzacyjna
Górecki, która zdecydowa³a
siê wesprzeæ tych dwóch mê¿czyzn. Dziêki po-
mocy sponsora team brzeszczanina ma zapewnio-
ne pieni¹dze na paliwo oraz na wpisowe na rajd,
które wynosi 1200 z³. Resztê pokrywaj¹ sami.

Aby uczestniczyæ w rajdach Krzysztof musia³
zdobyæ licencjê. Startowa³ w zawodach amator-
skich, gdzie wymagane jest jedynie prawo jazdy.
Za spraw¹ zdobytych punktów, zdanemu egzami-

nowi ze znajomoœci pierwszej pomocy oraz zna-
jomoœci przepisów rajdowych w ubieg³ym roku
otrzyma³ licencjê. Drzwi do uczestnictwa w pol-
skich rajdach zosta³y otwarte.

Krzysztof i Gabriel postawili na Seicento, czy-
li pojazd znajduj¹cy siê w klasie samochodów o po-
jemnoœci silnika do 1150. Zadebiutowali w paŸ-
dzierniku br. podczas XIX Rajdu Dolnoœl¹skie-
go. W swojej klasie zdobyli drugie miejsce, po-
mimo kary czasowej (30 sekund) za brak odblo-
kowanego systemu gaœniczego. Trasê rajdu uczest-
nicy uwa¿aj¹ za wymagaj¹c¹ i trudn¹.

W przysz³ym roku koledzy chc¹ startowaæ w ca-
³ym cyklu Rajdowego Pucharu Polski. Wczeœniej
musz¹ jednak poæwiczyæ, najlepiej w warunkach
zimowych. W naszej okolicy nie ma wielu miejsc,
gdzie zgodnie z prawem mog¹ pojeŸdziæ. Zostaj¹
jedynie tory p³atne, jak tyski testowy tor Fiata. Za

jednodniowe korzystanie z niego nale¿y zap³aciæ
ok. 1000 z³.

Ten rodzaj sportu nie nale¿y do tanich i ³atwych,
jednak uprawiaj¹cym go sprawia wiele satysfak-
cji. Krzysztof swoj¹ przysz³oœæ ³¹czy z t¹ dyscy-
plin¹. Mo¿e pozostaæ pilotem, mechanikiem lub
spróbowaæ swoich si³ jako kierowca.

Podczas tego roku brzeszczañscy juniorzy
wyje¿d¿ali trenowaæ poza granicê naszego piêk-
nego kraju. Zmierzyli siê z trudnoœciami na
drogach wspinaczkowych we Francji (piêknej
okolicy w¹wozu Georges du Tarn i w górskiej
miejscowoœci Orpierre) i w Hiszpanii w œrod-
kowym masywie Pirenejów - w malowniczym
miasteczku Rodellar.

Wspinanie w tych rejonach ró¿ni siê
od naszych ska³ podkrakowskich wysoko-
œci¹, trudnoœciami oraz rodzajem chwy-
tów. Nasi juniorzy gustowali w formacjach
bardzo przewieszonych. Wymaga to nie-
zmiernie du¿ej si³y i wytrzyma³oœci, któr¹
m³odzie¿ ju¿ posiada. Przejœcia m³odych
brzeszczan to dobre wyniki we wspinaniu
ska³kowym w ich kategoriach wiekowych
w Polsce. Najm³odsza nasza juniorka Ma³-
gosia Szymañska poprowadzi³a drogê naj-
trudniejsz¹ wœród juniorek w naszym kra-
ju. Szymon Jakubowski i Maria Szymañska
pokonywali trudne drogi wspinaczkowe.

Przez dwa dni 13 i 14 listopada w œwietlicy
na os. Szymanowskiego trwa³y rozgrywki je-
denastego ju¿ Otwartego Turnieju Tenisa Sto-
³owego - Brzeszcze 2009.

Organizatorami turnieju by³y Samorz¹dy Osie-
dlowe nr 4 i nr 7 oraz œwietlica Oœrodka Kultury
na os. Szymanowskiego.

Rozgrywki, jak zawsze sta³y na wysokim
sportowym poziomie. W pierwszym dniu zawodów
w kategorii mê¿czyzn do 12 lat najlepszym zawod-
nikiem z kompletem zwyciêstw okaza³ siê Marcin
Smêtek, drugie miejsce zaj¹³ S³awomir Noworyta
ze Skidzinia, a trzecie Kamil P³aza. W tym roku
wyj¹tkowo w wy¿ej wymienionej kategorii zagra-
³a jedna dziewczyna, reprezentantka Skidzinia
Klaudia Rakoczy, która pokonawszy kilku ch³opa-
ków uplasowa³a siê na bardzo dobrym 4. miejscu.

W przedziale wiekowym 12-17 lat najlepszy
okaza³ siê Grzegorz Formas, srebro przypad³o
£ukaszowi Chorzewskiemu, a br¹zowy medal
wywalczy³ Tomek Polok.

Dodatkowym medalem odznaczono sta³ego
uczestnika zawodów Marka B³achañca.

Wœród kobiet najlepiej wypad³a Gabriela
Matlak, drug¹ lokatê zajê³a Jolanta Jasiñska, a trze-
ci¹ Joanna Polok.

Drugi dzieñ turnieju w kategorii mê¿czyzn
18-45 lat by³ szczêœliwym dla Miros³awa Krza-
nowskiego, który wywalczy³ z³oto. Drugie miej-
sce przypad³o Marcinowi P³once, a trzecie Piotrowi
Michalikowi.

Zwyciêstwo w grupie powy¿ej 45 lat zdoby³
Eugeniusz Michalec, tu¿ za nim uplasowali siê
Zygmunt Forycki i Marian Orlicki.

Na zawodników, jak zawsze, czeka³y nagrody.
Trzech pierwszych w ka¿dej kategorii otrzyma³o
medale, dyplomy i upominki, pozostali zaœ dyplo-
my i upominki ufundowane przez SO nr 4 i nr 7.

Zawody sêdziowali Andrzej Jakubowski i Zyg-
munt Forycki.

Rejony, które odwiedzili w tym roku urzekaj¹
piêknem i ró¿norodnoœci¹ przyrodnicz¹. Rodellar
i Tarn to miejsca, gdzie spotykaliœmy turystów z ca-
³ej Europy zachodniej. Przyje¿d¿ali w te urokliwe
miejsca na sp³ywy kajakowe, kanioningi, na para-
lotnie i lotnie, wycieczki konne i piesze.

Na rzece Tarn, która ma charakter górski, po-
dziwialiœmy kajakarzy i ich odwagê. Woda nie-

zbyt g³êboka, lecz szybka i czêsto skrêcaj¹ca.
O tym wielokrotnie przekonali siê uczestnicy sp³y-
wu i pla¿owicze ogl¹daj¹cy ich wywrotki. Nad
w¹wozem George du Tarn unosi³y siê wielkie ptaki
- sêpy. Piêkne lataj¹ce olbrzymy. Z surow¹ skaln¹
przyrod¹ na szczytach w¹wozu ukazywa³y niedo-
stêpnoœæ wielkich kilkusetmetrowych wypiêtrzeñ.
Niektórzy mówili: „woda wspania³a, s³oñce cu-
downe, niestety trzeba siê wspinaæ w takim upa-
le”. W ten sposób m³odzi ludzie z Brzeszcz wspi-

naczkowo poznawali Europê.
Jesieni¹, têskni¹c za wspinaniem i waka-

cyjn¹ atmosfer¹ nasi juniorzy chêtnie wyje-
chali na obóz do Ospu nad Adriatykiem w S³o-
wenii. Pomimo niekorzystnej pogody wyjazd
sportowo by³ bardzo udany. Adriatyk pozwo-
li³ im zapomnieæ na moment o trudach roku
szkolnego. Niestety takie przyjemne chwile
siê koñcz¹ szybciej ni¿ oczekiwanie na nie.
Nasi m³odzi teraz myœl¹ o nauce, która kie-
dyœ pomo¿e im w spe³nianiu marzeñ w ¿yciu.

Wyjazdy by³y mo¿liwe dziêki wsparciu
Oœrodka Kultury oraz firm: Martex i Everest.
Za wsparcie finansowe obozów treningo-
wych bardzo dziêkuj¹ nasi juniorzy.

Turniej tenisa

EPEPEPEPEP

Wyjazdy brzeszczañskich juniorów

RSzRSzRSzRSzRSz
Od lewej: Szymon Jakubowski, Marysia Szymañska i Gosia
Szymañska

Rajdowe wyzwania

Mariola BartelMariola BartelMariola BartelMariola BartelMariola Bartel

Foto: Ÿród³o: Internet, Krzysiek podczas rajdu dolnoœl¹skiego
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W listopadzie Klub Oyama Karate Brzeszcze wraz z Oœrodkiem Kul-
tury w Brzeszczach zorganizowali III Otwarte Mistrzostwa KOK w Kata.
Zawodnicy z wielu miast przyjechali do Brzeszcz, aby zaprezentowaæ
swoje umiejêtnoœci i zmierzyæ siê z innymi sportowcami.

Nad III Otwartymi Mistrzostwami KOK Brzeszcze w Kata patronat ob-
jê³a Teresa Jankowska, burmistrz Brzeszcz. W zawodach wziê³o udzia³ ok.
130 osób z Oœrodków i filii Oyama Karate w Andrychowie, BrzeŸnicy, Ol-
kuszu, Oœwiêcimiu, Czernichowie, Zatorze, Wadowicach, Katowicach,
£êkach, Nowej Wsi i Brzeszczach.

- Sêdzi¹ G³ównym podczas sobotniego spotkania by³ Tadeusz Bednar-
czyk (3 Dan OKK Oœwiêcim) - mówi Rafa³ Czopek, organizator Mistrzostw.
- Imprezê prowadzili Jacek Kasperek (MKK Anrychów) i Rafa³ Czopek (KOK
Brzeszcze). Muszê przyznaæ, ¿e Mistrzostwa sta³y na wysokim poziomie.

Podczas spotkania m³odzi zawodnicy zmierzyli siê z Magdalen¹ Kra-
szewski, aktualn¹ Mistrzyni¹ Pucharu Europy oraz Adamem Kusiem, Vice-
Mistrzem Pucharu Europy. Z brzeszczañskiego klubu w sportowych zma-
ganiach wziê³o udzia³ 30 zawodników.

Nagrody specjalne ufundowali Wspólnota Samorz¹dowa Brzeszcze
z Prezesem Danut¹ Soch¹ i burmistrz Brzeszcz Teresa Jankowska. Otrzy-
mali je: Piotr Orlicki jako najlepszy zawodnik z KOK Brzeszcze, Paulina
Urbañczyk - najbardziej bojowa zawodniczka Mistrzostw, Kacper Kaspe-
rek - najbardziej bojowy zawodnik i  Zoñ Mateusz - najbardziej skoncentro-
wany zawodnik. Najlepszym zawodnikiem Mistrzostw zosta³ Adam Kuœ.

Organizatorzy dziêkuj¹ sponsorom: Adamowi Krokowskiemu (spó³-
ka Remi-B), Wspólnocie Samorz¹dowej Brzeszcze i burmistrzowi
Brzeszcz.

Na basenie Pod Platanem w Brzeszczach  rozgrywa siê  I Edycja Ligi
P³ywackiej w Brzeszczach. Organizatorami Ligi s¹: Szkó³ka p³ywania
„Butterfly”, UKS w Brzeszczach oraz Oœrodek Kultury w Brzeszczach.

Zawody przygotowano, aby podnieœæ poziom p³ywania wœród dzieci
i m³odzie¿y, zintegrowaæ œrodowiska p³ywackie gminy oraz popularyzowaæ
i upowszechniaæ aktywny wypoczynek w wodzie.

14 listopada na p³ywalni zgromadzili siê mieszkañcy naszej gminy. Ry-
walizowano w szeœciu kategoriach wiekowych: klasy pierwsze i m³odsi oraz
klasy drugie i trzecie - 25 m stylem grzbietowym, klasy czwarte, pi¹te, szóste,
klasy gimnazjalne, klasy licealne i kategoria open - 50m stylem grzbietowym.

I Edycja Ligi P³ywackiej w Brzeszczach przyci¹gnê³a lokalnych sportow-
ców i pasjonatów p³ywania. Okaza³o siê, ¿e zarówno dzieci, m³odzie¿, jak
i doroœli z naszej okolicy lubi¹ aktywnie spêdzaæ czas wolny oraz braæ udzia³
w sportowej rywalizacji.

Zapraszamy do udzia³u w drugich zawodach tej edycji, które odbêd¹ siê
12 grudnia 2009 r., tym razem p³ywaæ bêdziemy stylem dowolnym

Zawody p³ywackie

Wyniki:
Kat. 25 m stylem grzbietowym
I kl. i m³odsze dziewczêta:

I m. - Bylica Martyna
II m. - Oœliz³o Julia
III m. - £ukowicz Aleksandra

Kat. 25 m stylem grzbietowym
II i III kl. dziewczêta:

I m. - Kusak Oliwia
II m. - Batorowicz Kinga
III m. - Bocheñska Aleksandra

Kat. 50 m stylem grzbietowym
IV-VI kl. dziewczêta:

I m. - Bylica Kinga
II m. - Smó³ka Anna
III m . - Krêcichwost Adrianna

Kat. 50 m stylem grzbietowym
gimnazjum dziewczêta:

I m. - Lorens Alicja
II m. - Gibas Karolina
III m. - Wójcik Justyna

Kat. 50 m stylem grzbietowym
Open kobiety:

I m. - Dziadkowiec Dorota
II m. - P³otnicka Agnieszka
III m. - Michalik Iwona

Kat. 25 m stylem grzbietowym
I kl. i m³odsi ch³opcy:

I m. - Krajniewski Jakub
II m. - Michalik Maciej
III m. - Kusak Patryk

Kat. 25 m stylem grzbietowym
II i III kl. ch³opcy:

I m. - £ukowicz Micha³
II m. - Wyrobek Pawe³
III m. - D¹broœ Mateusz

Kat. 50 m stylem grzbietowym
IV-VI kl. ch³opcy:

I m. - P³otnicki Hubert
II m. - Lorens Szymon
III m. - WoŸniczka Jakub

Kat. 50 m stylem grzbietowym
gimnazjum ch³opcy:

I m. - Murañski Wojciech
II m. - Michalak Maciej
III m. - Wato³a Maciej

Kat. 50 m stylem grzbietowym
liceum ch³opcy:

I m. - Krzempek Krzysztof
II m. - Mazgaj Wojciech

Kat. 50 m stylem grzbietowym
Open mê¿czyŸni:

I m. - Kusak Bart³omiej
II m. - Korczyk Adam
III m. - W³odarczyk Wojciech

(mb)(mb)(mb)(mb)(mb)

 M³odzi p³ywacy

Mistrzostwa karate w OK

(mb)(mb)(mb)(mb)(mb)

Zmagania podczas Mistrzostw

Wyniki III OMK KOK Brzeszcze:
kat. pierwszak:

1. Dębski Szymon OKK Oświęcim
2. Zuzałek Szymon KOKB
3.  Kotapka Katarzyna OKK Oświęcim
3 . Szwagierczyk Karolina KOK Olkusz

kat. młodzik:
1. Kaspeerek Kacper MKK Andrychów
2. Póltorak Dawid KOK Olkusz
3. Stefanek Piotr WR1 Katowice
3. Matuła Piotr KOKB

kat. kadet 1:
1. Urbańczyk Paulina KOKB
2. Skowronek Sonia KOK Olkusz
3. Walkowicz Aleksander WR1 Katowice
3. SZwagierczak Norbert KOK Olkusz

kat. kadet :
1. Zoń Mateusz KOK Olkusz
2. Rączka Katarzyna KOKB

3. Majkut Przemysław OKK Oświęcim
3. Brzazgacz Karol MKK Andrychów

kat. otw. początkujący
1. Patyjewicz Daniel WR1 Katowice
2. Kościelniak Michał WR1 Katowice
3. Peszel Dagmara MKK Andrychów
3. Kobyłka Mateusz WR1 Katowice

kat. otw. zaawansowani:
1. Orlicki Piotr KOKB
2. Leśniak Monika OKK Oświęcim
3. Zuzałek Rafał KOKB
3. Główczyk Gaweł OKK Oświęcim

kat. otw. zaawansowani ,,Sempai”:
1. Kuś Adam OKK Oświęcim
2. Kraszewska Magdalena OKK Oświęcim
3. Sobańska Paulina OKK Oświęcim
3. Koczor Katarzyna OKK Oświęcim
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