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Wydobycie kosztuje

Przerwać monopol

stawu „Sazana”migruje
przez przepust w zapadnięte wskutek eksploatacji partie terenu.
Nie ma wyboru, co prawda kieruje się w stronę
rzeki, ale od strony
wioski powiększa teren
zalewiska.
– Poprzez osiadanie
terenu przepust obniŜył
się na tyle, Ŝe w tej chwili zakryty jest lustrem
wody stawu – mówi wiceburmistrz Arkadiusz
Włoszek. – KWK „Brzeszcze-Silesia” wykonała
Za powstanie zalewiska w Wilczkowicach odpowiedzialność
pomiary geodezyjne i
ponosi kopalnia.
okazało się, Ŝe w ciągu
ostatnich
trzech
lat
teren
ten osiadł 120 cm. KoPod Wilczkowicami w ostatnich
nieczne jest w tym wypadku obniŜenie lustra wody
latach odbywa się intensywna
w stawie na razie o około 60 cm.
eksploatacja węgla. Przechodzą
Towarzystwo Wędkarskie „Sazan” z Woli kutamtędy kolejne fronty wydopiło od Krakowskich Zakładów Kruszywa tereny
bywcze, a Ŝe filar ochronny Soły po eksploatacji Ŝwiru, razem z 16 ha lustra wody.
Wędkarze uwaŜają, Ŝe w wyniku obniŜenia lustra
ogranicza prowadzenie prac
wody stracą jakieś 5 ha. Inaczej szacują straty na
wydobywczych w jego obrębie,
Wilczkowice zarówno w stosun- kopalni. Twierdzą tam, Ŝe wędkarze stracą tylko
0,5 ha. Kierownictwo kopalni uznało jednak, Ŝe to
ku do Soły, jak i zbiorników
jej zakład ponosi odpowiedzialność za szkodę i
zasilanych wodami tej rzeki
odbyło juŜ spotkania z przedstawicielami towarzystwa wędkarskiego. RównieŜ gmina Brzeszcze
opadają w dół. Wody gruntowe
wsi od lat odprowadzane rowem jest stroną w tej sprawie.
– Gmina jest właścicielem drogi i przepustu pod
do Soły mają utrudniony odpływ
nią, dlatego wystąpiliśmy do kopalni o usunięcie
w jej kierunku, tworząc coraz
szkody – wyjaśnia Arkadiusz Włoszek. – Poza tym
większe zalewisko.
gmina ma wpływ na to, gdzie kopalnia
prowadzi eksploatację, bo opiniuje plany ruchu koEksploatacja górnicza pod Wilczkowica- palni. Opinie dla organów wydających koncesje nie
mi powoduje osiadanie terenu i w istotny są co prawda wiąŜące, ale nasze z reguły brane są
sposób wpływa na poziom wód gruntowych. pod uwagę. Zgodę jednak wyraŜamy w zamian za
Rów, który odprowadzał wody opadowe z gwarancje usuwania ewentualnych szkód. To wyterenu wioski w kierunku Soły poprzez prze- nika wprost z prawa górniczego i geologicznego.
W Wilczkowicach niezbędne jest równieŜ zapust pod drogą i staw Towarzystwa Wędkarskiego „Sazan” oraz dalej kolejne zbiorniki bezpieczenie Potoku RóŜanego i Młynówki.
(ciąg dalszy na str. 13)
wodne, nie spełnia juŜ swojej roli. Woda ze

Rada Miejska wspólnie z burmistrzem
gminy wystąpiła do prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z wnioskiem o wszczęcie postępowania antymonopolowego przeciwko
Rejonowemu Przedsiębiorstwu
Wodociągów i Kanalizacji
w Tychach. To konsekwencja kolejnych podwyŜek stawek opłat za
zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie
ścieków. Str. 3.

................................................

Niesprawne
hydranty?
Po styczniowym poŜarze na
os. Paderewskiego zastępca dowódcy
Jednostki Ratownictwa Gaśniczego
PSP w Oświęcimiu asp. sztab. Marek
Czardyban zwrócił uwagę, Ŝe brak
hydrantów naziemnych w Brzeszczach
jest problemem, z którym naleŜy jak
najszybciej się uporać. W czasie
przeprowadzonej w ub. roku w gminie
kontroli ustalono, Ŝe takowe w gminie
Brzeszcze stanowią aŜ 80 procent.
Jak jest naprawdę? Str. 8.

...............................................

Zapomnijmy
o niezaleŜności
Dziennikarz moŜe naprawdę pomóc
ludziom. Gdy pracowałem w „Polsce
Zbrojnej” miesiącami mówiono nam,
Ŝe wdowy po Ŝołnierzach, którzy
zginęli w Iraku nie dostaną rent, bo są
za młode. W „Super Expresie”
napisałem artykuł „Ministrze zadbaj
o wdowy”. W dniu jego publikacji
minister Szmajdziński oświadczył,
Ŝe wszystkie wdowy dostaną renty mówi Jarosław Rybak, dziennikarz
m.in. „Polski Zbrojnej”
i „Super Expresu” Str. 14 – 15.

.................................................

Piłkarze na boiska!
W kwietniu na boiska wybiegną
piłkarze gminnych klubów. U progu
rundy wiosennej prezentujemy mini
skarb kibica. Str. 27
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Wyszło... z worka

Odszedł Ojciec Święty Jan Paweł II

1920 - 2005
Jan Paweł II wsiadł do swojej barki i udał się w ostateczną pielgrzymkę na drugi brzeg. KaŜdy na swój sposób
przeŜywa te chwile. Wierzący wiedzą, Ŝe to początek nowego Ŝycia, dla niewierzących pozostaje wielka nauka
moralna. OdŜywają wspomnienia. Te z krakowskich Błoń, z Franciszkańskiej, gdzie do późna w nocy trwała gawęda
z młodzieŜą, aŜ do niezapomnianych słów „idźcie juŜ spać…”, z wadowickiego rynku, z Oświęcimia i wielu innych
miejsc, w których Go spotykaliśmy. Wracamy do chwil, gdy jako Kardynał Karol Wojtyła był teŜ tu w Brzeszczach.
Wspominamy słowa wielkie i wzniosłe, przejmujące i te proste, wypowiedziane od tak po prostu, czasem Ŝartem.
Słowa, które nas Polaków obudziły do wielkich zmian i odmieniły oblicze tej ziemi. Pamiętamy, gdy mówił „ Ta
Ojczyzna jest moją matką, a wy jesteście moimi braćmi i siostrami”.
śegnamy Go dzisiaj, tak jak kto potrafi. KaŜdy w swoim sercu, na swój sposób. śegnamy Go oficjalnie i prywatnie.
Zapewne wypowiedzianych zostanie wiele wzniosłych słów, ale teŜ i słowa proste, zwyczajne od takie po prostu.
śegnamy Cię Ojcze Święty równieŜ my – mieszkańcy małej górniczej gminy, w której byłeś kiedyś przed laty,
jeszcze jako Krakowski Kardynał. Mieszkańcy gminy, której orkiestra górnicza grała dla Ciebie na Placu Świętego
Piotra. Wierzymy, Ŝe ta wielka nauka miłości, szacunku i tolerancji dla ludzi, wiary w to co niezniszczalne i fundamentalne pozostanie w nas i będzie jednoczyć cały świat, tak jak zjednoczyła nas wszystkich Twoja ostatnia
pielgrzymka do Boga.
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Aktualności

Przerwać
monopol

4 marca na apel Zarządu Klubu Honorowego Krwiodawcy, który działa przy KWK Brzeszcze, odpowiedziało 41 krwiodawców.
Razem oddali 17 l 100 ml krwi. Na
kolejną akcję organizatorzy zapraszają 6 maja.

- Głównym czynnikiem powodującym raŜący wzrost cen taryfowych
w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków jest wzrost
kosztów własnych przedsiębiorstwa
– piszą we wniosku radni i burmistrz.
- Przedsiębiorstwo stosując marŜę
zysku, która nie jest ustawowo ograniczona, przenosi koszty poniesione
w poszczególnych latach na wprowadzane stawki taryfowe, zamiast
prowadzić taką politykę gospodarczą, która w drodze działań racjonalizujących prowadziłaby do obniŜania kosztów.
Inną analizą jaką przeprowadzono w Urzędzie Gminy było porównanie cen obowiązujących w sąsiadujących z Brzeszczami gminach i w
Krakowie. I tak w Oświęcimiu za
wodę płaci się 2,32 zł/m3, a za ścieki
3 zł/m3. Miedźna za wodę płaci 3,41
zł, a za ścieki 2,80 zł. W Pszczynie
cena wody wynosi 3,66 zł, a odbiór
ścieków 3,29 zł. Kęty płacą odpowiednio 3,11 zł i 3,28 zł, a Bestwina
3,62 zł i 1,82 zł. W Wilamowicach
wodę dostarczają dwie firmy. Za tą
dostarczoną przez RPW mieszkańcy
Wilamowic płacą 3,17 zł, a przez firmę „Aqua” – 5,46 zł, z tym Ŝe do
wody w rejonie obsługiwanym przez
„Aquę” gmina dopłaca 2 zł. W Krakowie cena wody wynosi 2,39 zł. Dla
przypomnienia w gminie Brzeszcze
za dostarczenie wody płacimy 5,55
zł, a za odbiór ścieków 3,30 zł.
W skutecznej odmowie zatwierdzenia taryf przeszkadzają nieprecyzyjne zapisy w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków
oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie określania
taryf. Odmowa zatwierdzenia taryf
w obecnym stanie prawnym nie jest
przeszkodą do ich wprowadzenia i
stosowania przez przedsiębiorstwo
wodno-kanalizacyjne. MoŜliwość zakwestionowania raŜąco wysokich
cen w opinii burmistrza i radnych
dają przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
- NaduŜycie pozycji dominującej
przez stosowanie cen nieuczciwych,
w tym nadmiernie wygórowanych,
jest podstawą do wydania decyzji
zakazującej ich stosowania – mówi
burmistrz Beata Szydło. - Wniosek
został złoŜony i czekamy na decyzję
prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie wszczęcia postępowania i na jego efekt.

EP

JaBi

Rada Miejska wspólnie z burmistrzem gminy wystąpiła do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów z wnioskiem o wszczęcie postępowania antymonopolowego przeciwko Rejonowemu
Przedsiębiorstwu Wodociągów i
Kanalizacji w Tychach. To konsekwencja kolejnych podwyŜek stawek opłat za zaopatrzenie w wodę
i odprowadzanie ścieków.
- Proponowane we wniosku taryfowym stawki opłat na rok 2005
oraz te stosowane w latach 2003 i
2004 przez przedsiębiorstwo są i były
raŜąco wysokie. Z tej przyczyny burmistrz Brzeszcz odmawiał ich akceptacji w wyniku dokonanej weryfikacji, a Rada Miejska odmawiała ich
zatwierdzenia w drodze uchwały –
czytamy w piśmie kierowanym do
prezesa UOKiK.
Władze gminy zwracają uwagę
na naduŜywanie pozycji dominującej przez RPWiK związanej z dysponowaniem siecią wodno-kanalizacyjną, co bezpośrednio polega na
narzucaniu nadmiernie wygórowanych cen dostaw wody i odprowadzania ścieków. Radni i burmistrz
wnoszą teŜ o zakazanie stosowania
cen określonych w ostatniej taryfie i
ich korektę do wysokości nie wyŜszej
niŜ wynikającej z inflacji okresów porównywalnych dla poprzedniej i
wprowadzanej taryfy. Stosowanie
cen przedstawionych przez RPWiK
do czasu wydania decyzji przez prezesa UOKiK, zdaniem władz gminy
powinno być zawieszone.
Jak wyliczono w Urzędzie Gminy
ceny dostaw wody w latach 2002 do
2005 wzrosły o 80 proc., zaś ceny
odbioru ścieków aŜ o 130 proc.

Akcja
krwiodawców

Prace
na drogach

niu wykonawcy niezwłocznie mają
ruszyć prace budowlane.
- Wystąpiliśmy teŜ do Zarządu
Dróg Wojewódzkich o wspólną modernizację dwóch innych skrzyŜoDzięki porozumieniu z powiatem wań na terenie gminy: ulic Ofiar
oświęcimskim w tym roku kontynu- Oświęcimia, Szymanowskiego i
owany będzie remont ul. Starowiej- Nosala oraz skrzyŜowania ulic Micskiej w Wilczkowicach. Gmina i po- kiewicza i Dworcowej – mówi burwiat przeznaczą na to zadanie po 45 mistrz Beata Szydło. - W tym roku
tys. zł. Zarząd Dróg Powiatowych roz- razem z Zarządem Dróg Wojewódzpocznie równieŜ przebudowę skrzy- kich chcemy sfinansować projekt
Ŝowania ulic Wypoczynkowej, Wy- przebudowy tych skrzyŜowań, a w
zwolenia i Oświęcimskiej w Skidziniu. przyszłym rozpocząć prace. NatoByć moŜe wspólnie z Zarządem Dróg miast trzecie najbardziej newralWojewódzkich modernizowane będą giczne skrzyŜowanie w Brzeszczach
teŜ skrzyŜowania dróg gminnych i - ulic Paderewskiego, Turystycznej
powiatowych z wojewódzkimi.
i Piłsudskiego będzie modernizowane przy okazji budowy supermarketu.
Gmina ogłosiła
równieŜ przetarg na
projekt przebudowy
chodnika na ul. Ofiar
Oświęcimia. Będzie
to 215 metrów, na
odcinku od bramy
wjazdowej KWK
„Brzeszcze-Silesia”
do przejazdu kolejoPrzebudowa skrzyŜowania w Skidziniu to najwaŜ- wego. I to zadanie
chce zrealizować
niejsza inwestycja w gminie realizowana przez
Zarząd Dróg Powiatowych
wspólnie z Zarządem
Dróg Wojewódzkich. Z dróg gminNa budowę ronda w Skidziniu nych w najbliŜszym czasie będą
gmina i powiat przeznaczą po 150 tys. modernizowane ulice Grunwaldzzł. Zarząd Dróg Powiatowych rozstrzy- ka i Polna.
JaBi
gnie przetarg 31 marca, a po wyłonie-

Ogłoszenie
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
Urząd Gminy w Brzeszczach informuje, Ŝe na terenie gminy przeprowadzona będzie zbiórka odpadów komunalnych wielkogabarytowych z posesji o
zabudowie jednorodzinnej wg następującego harmonogramu:
Rejon I: Brzeszcze z wyjątkiem ulic Siedliska, Piekarska oraz BrzeszczeBoru (Samorząd Osiedlowy nr 5) - w sobotę 16 kwietnia
Rejon II: Przecieszyn, Brzeszcze-Bór oraz ulice Siedliska i Piekarska w sobotę 23 kwietnia
Rejon III: Wilczkowice, Skidziń, Zasole - w sobotę 7 maja
Rejon IV: Jawiszowice - w sobotę 14 maja
Prosimy mieszkańców danego rejonu o wystawienie w wyznaczonym dniu
przed godziną 7.00 rano przed bramami posesji lub obok nich, w miejscach
umoŜliwiających dojazd samochodem cięŜarowym, odpadów komunalnych wielkogabarytowych tzn. takich, które nie mieszczą się do kubła na
odpady i do samochodu - śmieciarki np. stare meble, telewizory, pralki,
lodówki, karnisze, Ŝyrandole, umywalki, muszle, opony i inne.
Nie będą zbierane: gruz budowlany, płyty z eternitu, wata szklana, szkło,
drobne odpady, które moŜna wrzucić do kubła.
Przez kaŜdą ulicę samochód przejedzie tylko raz, dlatego prosimy o wystawienie odpadów na wszystkich ulicach juŜ na godzinę 7.00 rano.
Wywóz nie będzie prowadzony z budynków wielorodzinnych (bloków).
Akcję przeprowadzi na koszt gminy Agencja Komunalna, ul. Kościelna 7,
tel. 2111 247.
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Aktualności
Burmistrz Brzeszcz
ogłasza przetargi ustne nieograniczone
na wybór najemców garaŜy
1. GaraŜ przeznaczony do oddania w najem w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego znajduje się w budynku jednokondygnacyjnym niepodpiwniczonym połoŜonym w Brzeszczach przy ul. Nosala (obok NZOZ VITA).
Powierzchnia uŜytkowa garaŜu wynosi 15,66 m2.
2. GaraŜ przeznaczony do oddania w najem w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego znajduje się w budynku jednokondygnacyjnym niepodpiwniczonym połoŜonym w Brzeszczach przy ul. Nosala (obok NZOZ VITA).
Powierzchnia
uŜytkowa
garaŜu
wynosi
17,93
m 2.
- GaraŜe przeznaczone są do oddania w najem na czas nieoznaczony.
- GaraŜe nie są wyposaŜone w Ŝadne instalacje.
3. Przetargi zostaną przeprowadzone w dniu 21 kwietnia 2005r. w Urzędzie
Gminy Brzeszczach ul. Kościelna 4, pokój 127 o godzinach:
900 na garaŜ przy ul. Nosala opisany w punkcie 1,
930 na garaŜ przy ul. Nosala opisany w punkcie 2.
4.Cena wywoławcza stawki czynszu dla garaŜy opisanych w punkcie 1 i 2
wynosi: 6,50 zł za jeden metr kwadratowy powierzchni uŜytkowej garaŜu.
Wylicytowana kwota będzie stanowiła stawkę czynszu 1 m2 powierzchni
uŜytkowej garaŜu i będzie powiększona o 22% podatku VAT miesięcznie.
5.Wadium w wysokości 50,00 zł upowaŜnia do udziału w jednym przetargu.
Wadium w wysokości 100,00 zł upowaŜnia do udziału w dwóch przetargach.
6.Przetargi zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów na wybór najemców lub dzierŜawców lokali uŜytkowych
i garaŜy stanowiących własność Gminy Brzeszcze, który znajduje się do
wglądu w Urzędzie Gminy w Brzeszczach.
7.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
Wpłacenie wadium, przelewem na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach (nr BS
Miedźna O/Brzeszcze 44844610162002007523740005), lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w Brzeszczach najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2005r. W
przypadku wpłaty wadium przelewem za wpłatę wadium uwaŜa się wpływ
pieniędzy na konto Urzędu Gminy w Brzeszczach.
ZłoŜenie w sekretariacie Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4 do
dnia 15 kwietnia 2005r. pisemnego oświadczenia, Ŝe uczestnik przetargu
zapoznał się z projektem umowy najmu garaŜu będącego przedmiotem przetargu i przyjmuje go bez zastrzeŜeń.
Wpłacone wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu nie później niŜ
przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygra, a wpłacone przez niego wadium zostanie zwrócone po podpisaniu umowy najmu na garaŜ będący przedmiotem przetargu.
Umowa najmu musi zostać podpisana w terminie 14 dni od dnia zamknięcia
przetargu. Wylicytowana kwota będzie stanowiła stawkę czynszu 1 m2 powierzchni uŜytkowej garaŜu i będzie powiększona o 22% VAT miesięcznie.
Szczegółowych informacji na temat przetargów udziela wydział Wydział
Mienia Komunalnego, Urzędu Gminy w Brzeszczach ul. Kościelna 4, tel. (032) 7728570, 7728573.
Gmina zastrzega sobie prawo uniewaŜnienia przetargów bez podawania
przyczyny.

Ogłoszenia drobne
•Język niemiecki – korepetycje w domu ucznia, tel. 0606-821-266.
•Matematyka – korepetycje w domu ucznia, tel. 0608-316-290.
•Sprzedam M-4, zadbane, II piętro, okna PCV, ul. Narutowicza; tel. 0501-017-688.
•Sprzedam mieszkanie M-4 na os. Paderewskiego (1 piętro 62m2) tel. 737-29-47.
•Angielski dla dzieci (studentka pedagogiki), tel. 0693-084-111 po godz. 17.
•Sprzedam działkę budowlaną, uzbrojoną przy ul. Białej w Jawiszowicach,
tel. (032) 737-25-03
•Sprzedam betoniarkę 500 l. i wyciąg budowlany, tel. (032) 2111-390.
•Kupię działkę budowlaną (7-10 arów) na terenie Jawiszowic, tel. (032) 211 09 64.
•Sprzedam działkę budowlaną (32 ary) w Jawiszowicach, ul. Nawsie,
tel. 0693-999-917.
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Ruszy
przebudowa

poprawę procesu technologicznego
znacznie przewyŜszały naliczoną karę,
która na koniec 2004 r. wyniosła 225
572 zł, toteŜ Agencja Komunalna mogła odwołać się do MWIOŚ o odroczeZarządzająca gminną oczysz- nie jej terminu płatności (warunek
czalnią ścieków Agencja Komunal- MWIOŚ).
- Dopiero w chwili uzyskania prana wdraŜając sukcesywnie program
naprawczy obiektu wypracowała widłowych wyników na odpływie oraz
na koniec 2004 r. obniŜenie wymia- realizacji przebudowy zakładu ściśle z
ru kary biegnącej z 903,47 zł do harmonogramem przedstawionym w
kwoty 381,39 zł za dobę. Karę za MWIOŚ będziemy mogli ubiegać się o
brak odpowiednich parametrów w umorzenie tej kwoty - wyjaśnia prezes
procesie oczyszczania ścieków na- Agencji Komunalnej Mirosław Gibas. łoŜył na Agencję 13 lutego 2004 r. Niestety od stycznia oczyszczalnia obMałopolski Wojewódzki Inspektor ciąŜona jest znowu karą biegnącą, ale
Ochrony Środowiska. Całkowitą w duŜo mniejszej kwocie (381,39 zł/
poprawę efektów powinna przy- dobę). Brak instalacji do prowadzenia
nieść na koniec 2006 r. przebudo- procesu denitryfikacji i nitryfikacji jest
powodem zbyt duŜej ilości azotu w odwa oczyszczalni.
pływie oczyszczalni. To dzisiaj jedyna przyczyna dalszego naliczania obniŜonej
kary.
Problemy oczyszczalni
powinny zniknąć końcem
2006 roku, na ten czas bowiem planowane jest zakończenie I etapu przebudowy obiektu.
- Spodziewamy się, Ŝe
decyzje o lokalizacji inwestycji otrzymamy w niedługim czasie i wówczas projektant po stosownych
uzgodnieniach wystąpi z
wnioskiem o pozwolenie na
budowę do starostwa powiatowego - mówi Maria
Orszulik, kierownik oczyszMaria Orszulik przy panelu sterowniczym
czalni w Brzeszczach.
procesu technologicznego
- Pierwszy etap szacujemy
W celu ostatecznego wyelimino- zamknąć kwotą 1 mln 372 tys. zł końwania przyczyn naliczania kary Urząd cem 2006 r. Będzie on obejmował zaGminy zlecił do Biura Projektów Budow- gospodarowanie trzeciego zbiornika,
nictwa Komunalnego w Katowicach który do tej pory nie był uŜywany oraz
opracowanie projektu budowlanego zamontowanie urządzeń napowietrzana wykonanie przebudowy oczyszczal- jących oraz mieszadeł i aparatury konni. 13 stycznia projektant złoŜył trolno-pomiarowej, które pozwolą na
w gminie wniosek o wydanie decyzji oczyszczanie 1843 m3 ścieków dzienlokalizacji inwestycji dla tego przed- nie. Realizacja drugiego etapu polegać
sięwzięcia. Jednocześnie Agencja Ko- będzie na doposaŜeniu zbiorników w
munalna przedstawiła raport oddzia- urządzenia pozwalające na prawidłoływania na środowisko przygotowany we przeprowadzenie oczyszczania ścieprzez Biuro Konsultingowe Ochrony ków przy zwiększonej ich ilości oraz
Środowiska „Ekosystem Śląsk” zabudowę stacji higienizacji i odwadniania osadu w następstwie czego będą
z Mysłowic.
Gmina i Agencja Komunalna na przebudowane poletka składowania
modernizację obiektu (w tym koszt pro- osadu. Realizacja drugiego etapu kojektu inwestycji) w ub. roku łącznie nieczna jest jednak ze względu na prowydatkowały 463 tys. zł. Gmina prze- wadzoną w gminie rozbudowę sieci
znaczyła na ten cel 251 tys. zł, pozosta- kanalizacyjnej. Zakład oczyszczał będzie
łe 211 tys. zł zarządzająca oczyszczal- wówczas 3 tys. m3 ścieków.
Ewa Pawlusiak
nią Agencja. Środki zainwestowane w

Aktualności

DoposaŜyli
straŜaków
W drugim kwartale br. Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Brzeszczach
dysponować będzie agregatem
oddymiającym. Urządzenie ma pomagać ratownikom w akcjach gaśniczych prowadzonych w zadymionych pomieszczeniach.
- Agregat wysysa spaliny z zagroŜonych pomieszczeń lub wtłacza
świeŜe powietrze do ich wnętrza wyjaśnia Kazimierz Maślanka, prezes OSP Brzeszcze. - Jeśli zaistnieje
potrzeba uŜycia go, umoŜliwi lepsze
działanie słuŜbom ratowniczym w
strefie zagroŜenia. Przede wszystkim stworzy lepszą widoczność, co
pozwoli szybciej dotrzeć do poszkodowanych. Sprawdzi się nie tylko w
przypadku poŜarów w budownictwie
wielorodzinnym, ale równieŜ w do-

A wały czekają
Tegoroczne wiosenne roztopy
na szczęście nie wyrządziły większych szkód w gminie. Jedynie w
rejonie ul. Trzciniec w Jawiszowicach poziom wody w Wiśle przekroczył stan alarmowy o 20 cm.
Wisła w przeszłości wiele razy juŜ
wylewała w tym miejscu, a wały
przeciwpowodziowe, nawet o półtora metra niŜsze niŜ na dalszym
odcinku rzeki w gminie ciągle czekają na modernizację.
By rozpocząć jakąkolwiek modernizację wałów potrzebny jest projekt techniczny. JeŜeli gminna dojdzie do porozumienia z Małopolskim
Zarządem Melioracji i Dróg Wod-

Budują
kanalizację
W Urzędzie Gminy rozstrzygnięto przetargi na budowę kanalizacji sanitarnej. Inwestycje będą
prowadzone w Brzeszczach w okolicy ulic Słowiańskiej, Stefczyka i
Wspólnej oraz w sołectwach
wschodnich.
W Brzeszczach kanalizację będzie budować firma „Kanbud” z Li-

mach prywatnych, budynkach uŜyteczności publicznej, magazynach.
Agregat oddymiający kosztował
będzie ok. 4,5 tys. zł. Zarząd OSP
Brzeszcze w porozumieniu z władzami gminy zwrócił się do samorządów osiedlowych o pomoc w dofinansowaniu zakupu urządzenia. Dziś
juŜ wiadomo, Ŝe brakującą kwotę ok.
1 tys. zł trzeba będzie pokryć ze środków gminnych przeznaczonych na
działalność straŜy w 2005 r.
Brzeszczańska jednostka OSP
działa w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego. Posiadanie tego
typu urządzenia jest koniecznością .
– Jednostka taka dowodzi akcją do
chwili przybycia na miejsce poŜaru
ratowników Państwowej StraŜy PoŜarnej. W przyszłym roku postaramy
się w taki sprzęt wyposaŜyć równieŜ drugą jednostkę gminną naleŜąca do krajowego systemu, czyli OSP
Jawiszowice – dodaje Władysław
Drabek, komendant gminny OSP.
EP

nych, to w tym roku w drodze przetargu wyłoniony zostanie wykonawca projektu przebudowy wału na odcinku ok. 900 m.
- Wystąpiliśmy do Małopolskiego Zarządu Melioracji i Dróg Wodnych o wspólne przygotowanie projektu modernizacji wałów wiślanych
w rejonie Trzcińca - mówi burmistrz
Beata Szydło. - To ostatni newralgiczny punkt w gminie na Wiśle. Dodatkowe obawy wywołuje fakt, Ŝe
po stronie województwa śląskiego
wały zostały juŜ podniesione. Teraz
chcielibyśmy, by jak najszybciej modernizowany był Trzciniec. Gmina będzie partycypować w kosztach przygotowania projektu na to zadanie.
Jesteśmy po wstępnych rozmowach
z Zarządem i czekamy na odpowiedź.

śołnierze
straŜnikami
Społeczeństwo lokalne co roku
podczas zebrań mieszkańców domaga się pieszych patroli słuŜb mundurowych. Wydaje się, Ŝe Ŝądania te od
września ziszczą się. W marcu zatrudniono bowiem w StraŜy Miejskiej
dwóch funkcjonariuszy. Są to brzeszczanie Piotr Momot i Tomasz Moś.
Teraz przechodzą specjalistyczne
szkolenie w Tychach.
Rada Miejska na wniosek komendanta StraŜy Miejskiej zdecydowała o
przyznaniu dwóch etatów. Zwiększenie liczby mundurowych konieczne było
do uruchomienia nie tylko patroli pieszych w terenie, ale równieŜ całodobowej słuŜby prewencyjnej.
Problem pieszych patroli mocno
był nagłośniony końcem sierpnia 2003
r. na zebraniu mieszkańców SO nr 1.
Wtedy to wysunięto wniosek o rozwiązanie StraŜy Miejskiej, a przewodniczącego samorządu zobligowano do
zorganizowania w temacie bezpieczeństwa spotkania z władzami gminy i komendantami słuŜ porządkowych.
Roczne utrzymanie jednego straŜnika
wraz z umundurowaniem i specjali-

stycznymi szkoleniami szacuje się
na ok. 27 tys. zł.
Środków tych nie udało się wygospodarować w poprzednim, ale
zagwarantowano je w tegorocznym
budŜecie.
Spośród podań, które od dawna
juŜ napływały do komendy SM, komisja do drugiego etapu zakwalifikowała 15 kandydatur, z których po
rozmowach kwalifikacyjnych ostatecznie wyłoniła dwie.
- Kandydat musiał być niekarany, mieć uregulowany stosunek do
słuŜby wojskowej, min. średnie wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Nie bez znaczenia były
predyspozycje fizyczne i komunikatywność. Osoby, które wybraliśmy
spełniają te wymagania – mówi
Krzysztof Tokarz, komendant SM.
O Piotrze Momocie pisaliśmy we
wrześniowym numerze Odgłosów z
2004 r., kiedy to zakończył słuŜbę w
Iraku. Tomasz Moś przez 6 lat słuŜył
w wojsku. Po odbyciu zasadniczej
słuŜby wojskowej został Ŝołnierzem
nadterminowym najpierw na stanowisku dowódcy druŜyny w Krakowskim Węźle Łączności, potem dowódcy druŜyny radiotelegrafistów
w 16 Batalionie Powietrzno-Desantowym w Krakowie.
EP

Dwa wnioski
Dwie inwestycje gmina Brzeszcze chce zrealizować przy wsparciu
dotacji unijnych. Oba wnioski złoŜono do działania „Obszary wiejskie”
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Pierwszy dotyczy budowy kanalizacji w gminie i modernizacji oczyszczalni ścieków. Drugi wniosek, który będzie się ubiegać o dotację, to
przebudowa ulicy Mickiewicza. Ta inwestycja w zamyśle władz gminy ma
się stać jednym z etapów przebudowy centrum na Osiedlu. Termin składania wniosków do ZPORR upływa 15 kwietnia.
JaBi

JaBi

biąŜa, która zaoferowała cenę 460
tys. zł. Budowę kanalizacji sołectw
wschodnich rozpoczną prace w Przecieszynie. Wykona je konsorcjum
dwóch firm - Z.B.O.I.S z Krakowa i
„Hydrobiel” z śarów, które wyceniły
inwestycję na 2 mln 900 tys. zł.
- Prace ruszą jak tylko poprawi
się pogoda - mówi burmistrz Beata
Szydło. - Teraz przygotowujemy przetarg na budowę kanalizacji na fińskich domkach. Mamy juŜ odpowiednią dokumentację i w najbliŜszym
czasie przetarg zostanie przeprowadzony.
JaBi

Komunikat
W związku z pojawieniem się
ulotki zawierającej nieprawdziwe
informacje otrybie postępowania
przy przyznawaniu dofinansowania
do ekologicznych pieców centralnego ogrzewania informuję, Ŝe jedynym dokumentem określającym tryb
przyznawania dotacji jest Regulamin
dofinansowania zakupu urządzeń
grzewczych przyjęty Uchwałą NrVII/
76/2003 Rady Miejskiej w Brzeszczach zdnia 24czerwca 2003r. wraz
zpoprawkami wniesionymi Uchwałą
Nr XIV/142/04 Rady Miejskiej

wBrzeszczach zdnia 30 marca
2004r. Regulamin dostępny jest w
Urzędzie Gminy wBrzeszczach i na
stronie internetowej urzędu:
www.brzeszcze.pl
Równocześnie informuję, Ŝe
Burmistrz Brzeszcz nie ponosi Ŝadnej odpowiedzialności za utrudnienia spowodowane złoŜeniem
wniosków niezgodnych zobowiązującym regulaminem.
Z up. Burmistrza
mgr inŜ. Dorota Chwierut
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony
Środowiska
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Samorząd

Podzielili pieniądze
Zebrania w sołectwach i samorządach Na odbywających się na przełomie lutego i marca w sołectwach i samorządach osiedlowych zebraniach,
mieszkańcy decydowali o podziale przyznanych do
ich dyspozycji środków pienięŜnych z budŜetu gminy. Więcej jednak uwagi poświęcili na dyskusje o
problemach, z którymi na co dzień się borykają.
NajwaŜniejsze z nich spisali w formie wniosków i
skierowali do Urzędu Gminy. Jest ich duŜo, a jak
będzie z realizacją czas pokaŜe.

Samorząd Osiedlowy nr 1
Przewodniczący: Wiesław Albin
Łączna kwota: 3 575 zł
2 500 zł – organizacja imprez: Dzień Dziecka, turnieje
siódemek, zakończenie wakacji, Święto Latawca, Mikołajki
300 zł – dofinansowanie drugiego etapu monitoringu ul. K. Wielkiego
200 zł – dofinansowanie zakupu urządzenia oddymiającego dla OSP Brzeszcze
375 zł – remonty placów zabaw, eksploatacja kosiarek
200 zł – materiały biurowe dla potrzeb samorządu

Samorząd Osiedlowy nr 2
Przewodniczący: Wojciech Świtak
Łączna kwota: 3 050 zł
650 zł – remont placu zabaw na os. Słowackiego
100 zł – nagrody na imprezę „Uczeń Roku”
200 zł – zakup nagród na rozgrywki siódemek organizowanych wspólnie z Samorządami Osiedlowymi nr
1i7
300 zł – zorganizowanie Dnia Dziecka wspólnie z
samorządami nr 1,6 i 7
600 zł – dofinansowanie kosztów przejazdu wakacyjnej wycieczki dla dzieci
400 zł – zakup nagród dla dzieci, organizacja imprezy
na placu zabaw pod hasłem „Zakończenie wakacji”
100 zł – dofinansowanie na zakup urządzenia oddymiającego dla OSP Brzeszcze
300 zł – zorganizowanie Mikołajek dla dzieci wspólnie z OK i samorządami osiedlowymi nr 6,7 i 1

Samorząd Osiedlowy nr 3
Przewodniczący: Krzysztof Bielenin
Łączna kwota: 6 115 zł
2 000 zł – dofinansowanie zakupu urządzenia oddymiającego dla OSP Brzeszcze
500 zł – organizacja „Majówki”
500 zł – Dzień Dziecka (nagrody)
600 zł – wycieczka mieszkańców (pokrycie transportu)
600 zł – zakup szafy ubraniowej na stroje ludowe dla
zespołu Brzeszczanki
500 zł – „Biesiada z piosenką” - nagrody dla dzieci
300 zł – zakup nagród na imprezę „Uczeń roku” i
zakonczenie roku szkolnego w Gimnazjum nr 2
500 zł – remont kapliczek
150 zł – Gminny Bieg Rodzinny
465 zł – finansowa rezerwa do dyspozycji SO nr 3
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Samorząd Osiedlowy nr 4
Przewodniczący: Sławomir Drobny
Łączna kwota: 3 025 zł
200 zł – wyposaŜenie świetlicy
300 zł – dofinansowanie wycieczek (transport)
200 zł – remont placu zabaw i ławek
200 zł – dofinansowanie urządzenia oddymiającego dla OSP Brzeszcze
125 zł – remont kosiarki
2 000 zł – organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych (Dzień Dziecka, Majówka,
Biesiada pod Lipkami, DoŜynki, turnieje: tenisa
stołowego, szachowego i piłki siatkowej, Mikołajki, dyskoteki i zabawy dla dzieci i młodzieŜy
itp.

Samorząd Osiedlowy nr 5
Przewodniczący: Jan Kasperczyk
Łączna kwota: 3 955 zł
1 000 zł – nagrody dla dzieci uczestniczących w
imprezach z okazji Dnia Dziecka i choinki noworocznej
2 000 zł – środki dla OSP Brzeszcze-Bór na dozbrojenie samochodu poŜarniczego marki Ford,
wykonanie umocowań wewnątrz samochodu na
pompę i sprzęt gaśniczy
400 zł – dotacja dla OSP Brzeszcze na zakup urządzenia oddymiającego
55 zł – zakup materiałów biurowych i urządzenia
do rozplakatowania ogłoszeń
500 zł – budowa boiska

165 zł – turniej piłki siatkowej (na zakup nagród)
100 zł – dofinansowanie imprezy „Zakończenie
lata”
300 zł – dofinansowanie świetlicy osiedla nr 4 –
zakup sprzętu (z tytułu uŜyczenia świetlicy do celów SO nr 7)
200 zł – dofinansowanie dla OSP Brzeszcze na
zakup urządzenia oddymiającego
400 zł – dofinansowanie placu zabaw przy ul.
Nosala (zakup materiałów)

Samorząd Osiedlowy nr 8
Przewodniczący: Jerzy Fajfer
Łączna kwota: 1 745 zł
400 zł – zakup nagród w konkursie „Uczeń Roku”
300 zł – dofinansowanie zakupu urządzenia oddymiającego dla OSP Brzeszcze
300 zł – nagrody z okazji Dnia Dziecka
300 zł – nagrody w imprezach szkolno- środowiskowych organizowanych przez SP nr 2
200 zł – nagrody w imprezach szkolno środowiskowych organizowanych przez G nr 2
245 zł – nagrody w „Gminnym turnieju siódemek”

Wilczkowice
Sołtys: Krystyna Kramarczyk
Łączna kwota: 1 625 zł
200 zł – Dzień Dziecka, nagrody rzeczowe
225 zł – wykaszanie boiska i placu zabaw, eksploatacja kosiarki
1 200 zł – zakup stołów i ławek (komplety) do
uŜytku zewnętrznego

Samorząd Osiedlowy nr 6
Przewodniczący: Marian Spisak
Łączna kwota: 3680 zł
500 zł – remont ławek na osiedlu (farby, listwy,
śruby, materiały budowlane)
500 zł – remont placu zabaw (farby, linki do huśtawek, siedzenia drewniane do huśtawek)
500 zł – Dzień Dziecka
500 zł – Zakończenia lata – festyn
500 zł – Mikołajki
200 zł – piłkarski turniej siódemek (zakup koszulek i nagród)
350 zł – wycieczki dla dzieci z osiedla (koszty
autobusu, bilety wstępu, nagrody)
200 zł – zakup nagród ksiąŜkowych(Uczeń Roku,
zakończenie roku szkolnego)
400 zł – remont boiska szkolnego na os. Paderewskiego
30 zł – działalność samorządu (zakup artykułów
biurowych)

Skidziń
Sołtys: Jerzy Krawczyk
Łączna kwota: 3 035 zł
Rada Sołecka podjęła uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych (w całości) na
zakup stołów i ławek do miejscowego Domu Ludowego.

Przecieszyn
Sołtys: Czesław Smółka
Łączna kwota: 3 000 zł
100 zł – zakup nagród z okazji Dnia Dziecka i
Mikołajek dla dzieci ze świetlicy
500 zł – dofinansowanie dla dzieci (Zielona szkoła - transport, nagrody)
2 200 zł – organizacja wycieczek, konkursów i in.
imprez organizowanych pod patronatem Rady Sołeckiej z organizacjami społecznymi Przecieszyna
200 zł – zakup materiałów biurowych dla Rady
Sołeckiej na prowadzenia działalności statutowej

Samorząd osiedlowy nr 7
Przewodniczący: Czesław śak
Łączna kwota: 2765 zł
500 zł – Dzień Dziecka (koszt imprezy) + 100 zł
(nagrody)
500 zł – Mikołajki (zakup upominków)
300 zł – wycieczki Tarnowskie Góry, Zawoja (dofinansowanie)
200 zł – Biesiada z piosenką (nagrody dla uczestników konkursów)

Zasole
Sołtys: Marzena Sajdak
Łączna kwota:2 775 zł
625 zł – dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla szkoły w Zasolu
650 zł – dofinansowanie zakupu upominków dla
dzieci ze świetlicy w Zasolu
1 500 zł – dofinansowanie zakupu drabiny nasadowej dla części bojowej OSP

Samorząd

Wnioski z zebrań
Samorząd Osiedlowy nr 1
1. Wystąpić do Urzędu Gminy o naprawę progu hamującego na ul. 1 Maja oraz nawierzchni ul. świrki i Wigury w miejscu skrzyŜowania z ul. 1 Maja
2. Dokonać przeglądu drzewostanu na ul. Kazimierza
Wielkiego i wykonać wycinkę drzew za bl. nr 49.
3. Wystąpić do Agencji Mieszkaniowej o przycięcie
Ŝywopłotów na skrzyŜowaniu ulic: Wałowej z Kazimierza Wielkiego.
4. UdroŜnić kanalizację w rejonie garaŜy przy ul. Dworcowej.
Wnioski do realizacji w 2006 r.:
1. Remont chodników wzdłuŜ bl. nr 15, 14 i 17 z równoczesnym zaprojektowaniem parkingu dla mieszkańców. Inwestycja powinna być wykonana w II etapie w
roku 2006 i 2007.
2. Wykonanie projektu parkingu wzdłuŜ ul. świrki i
Wigury.
3. Remont ciągów pieszych wzdłuŜ bl. 44, 45, 38, 36,
23, 22, 26.
4. Prześwietlenie drzew na ul. Konopnickiej oraz za bl.
nr 49 i 50 od strony ogródków działkowych „Jaśmin”.
Samorząd Osiedlowy nr 2
1. PrzełoŜyć dwie lampy pojedyncze na podwójne obok
bl. nr 13 przy ul. Słowackiego
2. Nawieźć kamień i wyrównać parking obok bl. 13
przy ul. Słowackiego i załatać dziury wzdłuŜ całej ulicy
lub w ramach nadwyŜki budŜetowej wykonać nowy
chodnik.
3. Skierować wniosek do Agencji Mieszkaniowej odnośnie wykonania tablic zakazu wyprowadzania psów
zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej i umocować je na
blokach Starego Osiedla.
4. Zobowiązać UG do wyrównania terenu, posadzenia
trawy i Ŝywopłotu pomiędzy bl. 8 przy ul. Prusa a kioskiem Ruch-u i postawić znak „zakaz parkowania”.
5. Zobowiązać UG do wystosowania pisma do StraŜy
PoŜarnej i RPWiK o naprawę hydrantów między blokami poniewaŜ są nieczynne.
6. Postawić lampę podwójną pomiędzy pawilonami
handlowymi przy ul. Słowackiego.
7. Zobowiązać UG do zakazu sadzenia drzewek bez
zezwolenia na terenach gminy, przede wszystkim między blokami.
Samorząd Osiedlowy nr 3
1. Wyremontować ul. Łabędzią w celu zapewnienia
dojazdu pojazdom komunalnym.
2. Zapewnić odwodnienie ul. Bugaj.
3. Ograniczyć tonaŜ samochodów przejeŜdŜających
przez ul. św. Wojciecha.
4. Podjąć starania o oświetlenie i wyraźne oznakowanie wjazdu na stację benzynową Lotos przy ul. Ofiar
Oświęcimia.
5. Przeprowadzić bieŜącą naprawę ul. Reja.
6. Prowadzić na bieŜąco remonty nawierzchni ulic asfaltowych na terenie samorządu.
Samorząd Osiedlowy nr 4
1. Wykonać projekt oraz zrobić remont i modernizację

ul. Szymanowskiego od skrzyŜowania z ul. Ofiar Oświęcimia i ul. Nosala do bl. nr 3.
2. Remont chodników na ul. Leśnej, os. Szymanowskiego, Kościuszki, Parkowej, Ofiar Oświęcimia (wzdłuŜ
dawnej zajezdni autobusowej przy kopalni, a obecnie
parkingu, oraz wykonać niwelację chodnika przy rowerowi i zamontować znak zakaz parkowania) oraz
na ul. Szkolnej.
3. Zamontować oświetlenie na chodniku ul. Ofiar Oświęcimia od skrzyŜowania os. Szymanowskiego z ul. Nosala do cmentarza komunalnego w Brzeszczach.
4. Wyremontować nawierzchnię boiska na osiedlu Szymanowskiego za świetlicą.
5. RozwaŜyć moŜliwość przeprowadzania dzieci przez
„Agatkę”, na ul. Kościuszki od SP nr 1 i G nr 1.
6. Zobowiązać StraŜ Miejską do egzekwowania od
właściciela (Zakład Zagospodarowania Mienia) remontu
ogrodzenia pomiędzy os. Szymanowskiego (placem
zabaw) a ogródkami działkowymi.
7. Obciąć brzozy, które stwarzają zagroŜenie dla mieszkańców bloku nr 3 i 4.
8. UmoŜliwić dojazd autobusem MZK nr 19 do ul. Piłsudskiego (ośrodek zdrowia).
9. Wykonać śmietniki na ul. Górniczej i Nowej Kolonii.
10. Sprawdzić stan techniczny rurociągu gazowego na
Nowej Kolonii.
Samorząd Osiedlowy nr 5
1. Opracować projekt dokumentacji technicznej na
kanalizację fekalną.
2. Opracować projekt techniczny na wykonanie poszerzenia ul. Borowej od wiaduktu w kierunku ul. Kolejowej.
3. Opracować projekt techniczny wraz z wykonaniem
montaŜu lampy oświetleniowej przed wiaduktem w
kierunku Boru (wniosek zgłaszany przez 2 lata).
4. Dla bezpieczeństwa wykonać sygnalizację świetlną
na przejściu przy SP nr 1.
5. Na ul. Ofiar Oświęcimia zbudować wiatę przystankową przy ul. Partyzantów w kier. Oświęcimia.
6. Rozwiązać problem przejścia dla pieszych na skrzyŜowaniu ulic Ofiar Oświęcimia, Klonowej, Piekarskiej
(propozycja uruchomienia świateł).
7. Rozwiązać problem rowu „Szałaśnego” w celu prawidłowego odprowadzania wód z rowów przydroŜnych z całego Boru.
8. Zabudować rów przy ul. Bór od ul. Odległej do nowo
wybudowanej wiaty przystankowej.
9. Przesunąć znak drogowy na skrzyŜowaniu ul. Ofiar
Oświęcimia z ul. Klonową.
Samorząd Osiedlowy nr 6
1. Przystąpić niezwłocznie do modernizacji i kanalizacji drogi na osiedlu.
2. Oznakować hydranty przeciwpoŜarowe na terenie
osiedla zgodnie z wymogami.
3. Wykonać projekt placu zabaw dla dzieci na terenie
os. Paderewskiego jako forma przygotowania do realizacji.
4. Doświetlić ścieŜkę chodnikową wiodącą od „Górnika” do osiedla wzdłuŜ bl. 15.
5. Zarząd osiedla poczyni starania o przejęcie
pomieszczeń „wymiennikowni” na potrzeby mieszkańców.

6. Przenieść kamerę stałą z bl. 3 na słup oświetleniowy przed bl. 4.
7. RozwaŜyć budowę parkingu przed blokiem 7.
8. W ramach remontów bieŜących poprawić stan
chodników wewnątrzosiedlowych.
9. Uaktualnić stan majątków terenów zielonych i doprowadzić do racjonalnego ich utrzymania.
10. Objąć dokładniejszym dozorem przez StraŜ Miejską
tereny osiedla, gdzie często przebywają osoby nietrzeźwe i spoŜywające alkohol.
11. Wystąpić do Urzędu Pocztowego w Krakowie w
sprawie kodu pocztowego dla os. Paderewskiego.
12. Uporządkować sprawę śmietników na os. przy
zaangaŜowaniu Wspólnot Mieszkaniowych.
13. Skontrolować sklepy w rejonie osiedla na
okoliczność sprzedaŜy nieletnim papierosów
i alkoholu.
14. Zwiększyć intensywność zabiegów zmierzających
do uporządkowania budowli p. J. Klimeczka.
Samorząd Osiedlowy nr 7
1 Utwardzić ul. Ogrodową (asfalt).
2. Przestawić przystanek autobusowy MZK na ul. Nosala (na tzw. „Chałpach”).
3. PrzedłuŜyć chodnik na ul. Nosala od przejazdu kolejowego do przystanku autobusowego na tzw. „Chałpach”.
4. Wykonać chodnik na ul. Siedliska.
5. Wykonać odwodnienie i utwardzić drogę boczną
od ul. Piekarskiej.
6. Wykonać oświetlenie na ul. bocznej do ulicy Nosala w kierunku Ogródków Działkowych do pierwszego
zakrętu.
7. Wzmóc kontrolę StraŜy Miejskiej odnośnie parkowania samochodów przy Ogródkach Działkowych
obok starego wysypiska śmieci.
Samorząd Osiedlowy nr 8
1. Uregulować problem utrzymania czystości pasów
zielonych przy domach jednorodzinnych przy ul. Mickiewicza.
2. Naprawić ul. Wojska Polskiego.
3. Wykonać oświetlenie ul. Dworcowej.
4. W trakcie budowy ul. Mickiewicza uwzględnić
utwardzenie placu obok sklepu Wisła, ograniczyć
prędkość i tonaŜ na odcinku do ul. Turystycznej.
Wilczkowie
1. Wystąpić do RPWiK w Tychach o wymianę magistrali wodociągowej przy ul. Oświęcimskiej (bardzo
częste awarie, zła jakość wody).
2. Wystąpić do ZDP w Oświęcimiu o ustanowienie
ograniczenia tonaŜu do 3,5 t na odcinku drogi powiatowej łączącym ul. Starowiejską z ul. Siedliska.
3. Uregulować problematykę związaną z odwodnieniem sołectwa, zarówno w kierunku Soły jak i Potoku
RóŜanego.
4. Poprawić przepustowość Potoku RóŜanego (konserwacja mostku).
5. Poprawić odwodnienie ul. Łąkowej.
6. Wystąpić do Oświęcimskiej Spółki Wodnej o utrzymywanie naleŜytej droŜności Młynówki (przepust,
przeciekające obwałowanie).
(cd. na str. 8)
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(ciąg dalszy ze str. 7)

Przecieszyn
1. PrzedłuŜyć ul. Sadową w celu moŜliwości zawracania.
2. Ustawić znaki ograniczenia prędkości na ul. Szybowej, zlikwidować znak 2,5 t na ul. Przecieszyńskiej i
Granicznej.
3. Naprawić ul. Topolową
4. Wyczyścić rowy przy ul. Spokojnej i udroŜnić kanalizację.
5. Ustawić znak informacyjny nazwy Przecieszyn od
strony Skidzinia i Brzeszcz.
6. Ujednolicić nazwy ulic, tak jak przy ul. Topolowej.
7. Naprawić początkowy odcinek ul. Spokojnej (po deszczu stoi woda).
8. Uporządkować posesję przy ul. Topolowej, zburzyć
budynek własności Chudy – Jarnot.
9. RozwaŜyć zmianę lokalizacji przystanku MZK w Przecieszynie.
10. RozwaŜyć kwestię podwyŜszenia budŜetu dla Rady
Sołeckiej w Przecieszynie.

Niesprawne
hydranty?
Po styczniowym poŜarze na os.
Paderewskiego dowodzący akcją
zastępca dowódcy Jednostki Ratownictwa Gaśniczego Państwowej
StraŜy PoŜarnej w Oświęcimiu asp.
sztab. Marek Czardyban zwrócił
uwagę, Ŝe brak hydrantów naziemnych w Brzeszczach jest problemem, z którym naleŜy jak najszybciej się uporać. W czasie przeprowadzonej w ub. roku w gminie kontroli
ustalono, Ŝe takowe w gminie
Brzeszcze stanowią aŜ 80 procent.
Jak jest naprawdę?

Zasole
1. Zobowiązać UG do przedstawienia w Zarządzie Dróg
Powiatowych sprawy odwodnienia utwardzonego placu przed kaplicą.
2. PrzełoŜyć zasilanie oświetlenia z budynku Domu
StraŜaka do oświetlenia ulicznego.
3. Zobowiązać właścicieli do obcięcia gałęzi nad chodnikiem na ul. Jagiełły.
4. Utwardzić ul. M. Kolbego na odcinku niewyasfaltowanym.
5. Na skrzyŜowaniu ulic: Łęckiej, Załęcze, Kolbego wymalować przejście dla pieszych i postawić znaki. Postawić znaki zakazu wyprzedzania oraz wymalować
pasy ciągłe na ul. Łęckiej.
6. Zobowiązać RDLP do obcięcia konarów w lesie na
ul. Łęckiej.
Skidziń
1. Podjąć starania o zabezpieczenie i pielęgnację wysokich drzew wzdłuŜ brzegu Soły, takŜe zabezpieczyć
przed obrywaniem się samego brzegu.
2. Przywrócić kontener na surowce wtórne.
3. Przeprowadzić wycinkę drzew wzdłuŜ ul. Podlipie w
celu dojazdu maszynami rolniczymi do pól uprawnych.
4. Wystąpić z wnioskiem do Małopolskiego Zarządu
Melioracji i Dróg Wodnych o zabezpieczenie brzegu
Soły w okolicach „Gruszki”.
5. Podjąć starania odwodnienia ul. Cichej.
6. Zwrócić się do RPWiK z wnioskiem o informowanie
mieszkańców o przerwach w dopływie wody.
7. Wyczyścić rów F-19.
8. Naprawić system odwadniania wokół sklepu GS.
9. Wystąpić z wnioskiem do Zarządu Dróg Powiatowych o udroŜnienie i odwodnienie w rejonie ulic Oświęcimskiej i Cichej.
10. Wyciąć spróchniałe drzewa, które groŜą powaleniem się (dotyczy ul. Piwnej i okolicy sklepu GS).
11. Wystąpić z wnioskiem do ZDP o poprawę zjazdu z
ul. Oświęcimskiej na ul. Zakątek.
12. Wystąpić z wnioskiem do TP SA o dostosowanie
sieci telefonicznej do korzystania z Neostrady.
EP
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Ze stanowiskiem dowódcy M. Czardybana
nie zgadza się komendant gminny OSP Władysław Drabek.
- Odpowiedzialne za sieć hydrantów Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach oraz nasi straŜacy podczas wyrywkowej kontroli stwierdzili, Ŝe tylko piąta część
wszystkich hydrantów w gminie jest niesprawna
- mówi Władysław Drabek. - Przegląd pokazał
teŜ, Ŝe ok. 20 proc. hydrantów podziemnych,
zlokalizowanych jest głównie w Starych Brzeszczach. Odnalezienie tych ostatnich w czasie akcji
nie jest łatwe, zwłaszcza, Ŝe od dwóch lat nie
moŜemy od tyskich wodociągów doprosić się
mapy rozmieszczenia hydrantów w gminie
Brzeszcze. Bolączką jest, Ŝe na wąskich uliczkach
osiedli, w których usytuowane są podziemne
krany, często stoją zaparkowane pojazdy. SłuŜby
odpowiedzialne za oznakowanie powinny to jak
najszybciej zrobić, zaś straŜ miejska przepis bezwzględnie egzekwować.
W gminie Brzeszcze sieć składa się z ponad
500 hydrantów. Za całą sieć, jej stan techniczny i
oznakowanie odpowiedzialne jest RPWiK Tychy.

- W chwili przejęcia przez nas sieci wodociągowej jej stan pozostawiał bardzo wiele do Ŝyczenia. Teraz w 100 procentach wszystkie hydranty
są zakorkowane i odmalowane, a ciśnienie spełnia określoną normę 2,5 - 6 atmosfer, na zabezpieczenie nie tylko potrzeb mieszkańców, ale i
słuŜb ratownictwa gaśniczego - mówi Marek Dygoń, dyrektor ds. technicznych RPWiK. - Ciągle
pracujemy nad oznakowaniem, bo aluminiowe
tabliczki informujące są łatwym kąskiem dla złomiarzy. W tym roku planujemy zakończyć inwentaryzację hydrantów i będziemy dostosowywać
je do wymogów zarówno jakościowych jak i ilościowych w terenie. Sukcesywnie w miejsce zdewastowanych (kradzieŜ aluminiowych końcówek) zamontujemy nowe. Staramy się w miarę
moŜliwości podąŜać za szybko postępującym
zuŜyciem i niszczeniem. Trzeba jednak zdać sobie sprawę z tego, Ŝe wymiana hydrantów zwiększa koszty eksploatacji i w konsekwencji podnosi równieŜ cenę wody. Pracujemy w 10 gminach
i uwaŜam, Ŝe stan sieci w Brzeszczach nie jest
wcale zły.
Sieć przeciwpoŜarowa powinna zapewniać
wymaganą wydajność i ciśnienie nawet na najbardziej niekorzystnie połoŜonych hydrantach
zewnętrznych przez co najmniej 2 godziny. TakŜe rury, na których instaluje się hydranty muszą
być odpowiedniego przekroju.
- Hydranty powinny być przede wszystkim
sprawne, łatwo dostępne, znajdować się najdalej 75 m od chronionego obiektu budowlanego. Posiadać moŜliwość ich odłączania zasuwami od sieci, przy czym zasuwy powinny znajdować
się w odległości co najmniej 1 m od hydrantu i
pozostawać w połoŜeniu otwartym - wyjaśnia
zastępca dowódcy JRG Marek Czardyban. - Poza
obszarami miejskimi odległość między hydrantami powinna być dostosowana do gęstości istniejącej oraz planowanej zabudowy.
Przepis stanowi, Ŝe hydranty powinny być naziemne, o odpowiednim ciśnieniu wody nie tylko na początku, ale równieŜ na końcu nitki sieci
przeciwpoŜarowej. Stosowanie podziemnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy uŜytkowanie
naziemnych stanowi szczególną przeszkodę lub
jest niewskazane, np. ze względu na powodowanie utrudnień w ruchu. Na właścicielu sieci
przeciwpoŜarowej co najmniej raz w roku ciąŜy
obowiązek poddawania jej przeglądom i konserwacji.
- Chcielibyśmy uświadomić władzom lokalnym, Ŝe przy remontach i przebudowach sieci
warto sukcesywnie inwestować w wyciąganie
hydrantów na naziemne, by być coraz bliŜej obowiązujących przepisów. PrzecieŜ sieć hydrantowa ma słuŜyć nie straŜakom, a ludziom - mówi
Marek Czardyban. - Komendant Państwowej
StraŜy PoŜarnej przeprowadza doraźne kontrole
stanu sieci przeciwpoŜarowych. MoŜe uczynić to
równieŜ na zlecenie gminy, bądź innych podmiotów, które wskaŜą zaniedbania rzutujące na
bezpieczeństwo p. poŜarowe.
Ewa Pawlusiak

Nasze tematy

śeby był dobrym człowiekiem
Pomóc mu wyrobić takie cechy jak: samodzielność,
odporność emocjonalna, optymizm, samoakceptacja, uspołecznienie. To rodzice i nauczyciele
muszą okazywać dzieciom mądrą miłość, taką która stawia wymagania, ale teŜ mówi – „wiem, Ŝe
sobie poradzisz”, spojrzeć na Ŝycie dziecka z perspektywy jego moŜliwości, potrzeb i zainteresowań.
PoniewaŜ jesteśmy w szkole integracyjnej, profesjonaliści i rodzice muszą odpowiedzieć sobie na
pytanie: kim jest dla nich osoba niepełnosprawna?
Często staje się ona osobą, którą trzeba się zaopiekować, zająć, zaplanować jej Ŝycie, bo sama nie jest
w stanie tego zrobić. Nawet nie próbujemy się z nią
zaprzyjaźnić, bo jest przecieŜ niepełnosprawna –
jakby w przyjaźni nie serce, a intelekt grał pierwsze
skrzypce...Nawet nie bardzo wsłuchujemy się w jej
niewyraźną mowę, bo cóŜ nowego dowiemy się od
niej my – z wyŜszym potencjałem intelektualnym. Jeśli tym torem pójdą nasze
myśli, osoba niepełnosprawna stanie się
dla rodziny i osób mających z nią kontakt, źródłem cierpienia.
Osoby słabe i kruche mogą w osobach silnych budzić to, co jest w nich
najpiękniejsze i najlepsze. Wzywają do
otwarcia serca i umysłu na cierpienia i
potrzeby innych, do miłości inteligentnej, a nie czysto uczuciowej. Dalej dr
Wolska z przejęciem podkreślała, Ŝe nasza szkoła, w której po raz drugi jest gościem, z wielkim optymizmem realizuje
ideę integracji, która jest na stałe wpiWarsztaty poświęcone były współpracy między
sana w jej misję i wizję zawartą w haśle
szkołą a domem.
„Bądź sobą dla siebie, człowiekiem dla
Zaproszenie na nią przyjęli goście świata”. To szkoła, w której otacza się opieką i
z oświaty, rodzice, członkowie Stowarzysze- wsparciem ludzi niepełnosprawnych, dostrzegając
nia Rodzin na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych ich moŜliwości i umiejętności, gdzie nauczyciele i
„Olimp” z Brzeszcz. Temat ten rozwijali w terapeuci skupiają się nad tym, jak pomóc dziecku
swoich wystąpieniach - gość honorowy SP 1, przezwycięŜyć jego trudności. A klasy integracyjne
dr Danuta Wolska z Akademii Pedagogicznej są niewątpliwie szansą na lepszą jakość Ŝycia dla
z Krakowa, psycholog z Poradni Psychologicz- wszystkich uczących się w niej uczniów.
no-Pedagogicznej z Brzeszcz p. Alicja Piekorz,
Drugą część konferencji stanowiły warsztaty
psychoterapeuta z SP 1 p. Piotr Bednarczyk poświęcone tematowi wzajemnej współpracy mięoraz rodzice i pedagodzy na zajęciach dzy szkołą a domem, w tym aby dziecko osiągało
warsztatowych, które wypełniły drugą część sukcesy. W drodze warsztatowych dyskusji wyłokonferencji.
niono następujące wnioski:
Pani Wolska w wykładzie przedstawiła
Jak dom ma wspierać szkołę, aby dziecko osiąbardzo interesujące refleksje na temat drogi gnęło sukces? Rodzice powinni: być pozytywnie
Ŝyciowej dziecka, by jego Ŝycie było warto- nastawieni do szkoły, angaŜować się w jej Ŝycie i
ściowe, z nadzieją, Ŝe dzięki nim choć jedno współpracować z pracownikami placówki, zapewdziecko będzie szczęśliwsze.
nić dziecku odpowiednie warunki do nauki okazu- Rodzic kaŜdego dziecka zapytany o to: jąc zainteresowanie jego problemami, wspierać
czego pragnie dla niego? najczęściej odpo- jego samodzielne wybory, sprawdzać zeszyty, konwiada: szczęścia, zdrowia, sukcesów w Ŝyciu, taktować się z wychowawcą, uczęszczać na wywiapieniędzy... Czasem dodaje: Ŝeby był dobrym dówki, zaszczepiać optymizm w dziecku, dostrzeczłowiekiem - mówiła dr Danuta Wolska. - gać jego osiągnięcia nawet te najmniejsze, nie
Rodzice i profesjonaliści powinni pomóc przenosić własnych ambicji i lęków na dziecko.
dziecku w kształtowaniu tych cech osobowoJak szkoła ma wspierać dom, aby dziecko osiąści, które pozwolą mu znaleźć własne miejsce gnęło sukces? Nauczyciel powinien: być pogodny,
w środowisku szkolnym w chwili rozpoczęcia optymistyczny, w dobrym humorze, udzielać dziecnauki i uzyskać autonomię w Ŝyciu dorosłym. ku wskazówek, oceniać sprawiedliwie i dać szansę

JuŜ po raz trzeci w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Brzeszczach odbyła się
konferencja dotycząca problemu
integracji osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi w kontekście ich wzajemnych relacji,
przeŜywanych radości, wzruszeń,
niepokojów, obaw, sukcesów,
zacieśnienia kontaktów między
szkołą a środowiskiem dziecka.
Tegoroczne spotkanie 8 marca
przebiegało pod hasłem
„ Szansa na sukces”. Organizatorem był Zespół ds. Integracji
działający w SP nr 1.

poprawy złej oceny, pomagać w nawiązywaniu
przyjaźni między dziećmi, jak równieŜ w powstawaniu dobrych relacji z rodzicami.
Konferencja zakończyła się przesłaniem Janusza Korczaka: „Nie wolno zostawiać świata
takim jakim jest”. My takŜe musimy walczyć o
zmianę myślenia i postępowania w stosunku do
osób niepełnosprawnych, bo kaŜdy ma prawo
do godnego Ŝycia i własnej toŜsamości. Mamy
nadzieję, Ŝe osób myślących podobnie jest duŜo
więcej. Jeśli będziemy wszyscy mieli podobne
marzenia, będzie to początek nowej, innej rzeczywistości. Niech ona stanie się źródłem radości
dla osób niepełnosprawnych i ich najbliŜszych.
Urszula Grzywa
Jolanta Hendzel

Wszyscy chcemy osiągać mniejsze lub większe sukcesy – i osiągamy je. Droga, która do
nich prowadzi nie zawsze jest łatwa i prosta, ale warto próbować, bo to one sprawiają, Ŝe odczuwamy zadowolenie, satysfakcję, poprawia się nasze samopoczucie i
mamy większą pewność siebie. Nawiązujemy lepsze relacje z ludźmi. To samo dotyczy naszych uczniów. Oto kilka wypowiedzi dzieci z klas integracyjnych z SP 1 na
temat sukcesu:
„ Moim sukcesem było zdobycie I i II miejsca
w konkursach tanecznych” – Agnieszka Kamińska z kl. IV C,
„Dla mnie sukcesem jest to, Ŝe mogłam sama
wyszczotkować i osiodłać konia. Umiem takŜe przejechać konno pięć leŜących belek” –
Maria Szymańska z kl. IV C,
„Moim wielkim sukcesem był „Wzorowy
uczeń” 3 razy z rzędu oraz galop na koniu” –
Justyna Nycz z kl. IV C
„Sukcesem dla mnie jest to, Ŝe mogę chodzić
do szkoły” – Agnieszka Grzywa z kl. I A
Receptę na sukces przedstawiła kl. III A:
S – staranności troszeczkę
U – upartości odrobineczkę
K – koleŜeńskości szczypteczkę
C – cierpliwości garsteczkę
E – energii troszeczkę
S – sumienności łyŜeczkę
Uczniowie z kl. V A za sukces uwaŜają:
„Nauczyłem się pływać” - Dawid Gomularz
„Umiem szyć na maszynie i wyplatać koszyki”
- Sylwia Kóska
„Od pewnego czasu nie mam uwag z zachowania” – Magda Apryas
Dziewczęta z kl. VI A o swoim sukcesie mówią:
„Sukcesem jest to, Ŝe mam bardzo dobre oceny i trenuję piłkę siatkową w klubie BKS w
Bielsku–Białej” - Justyna Drobny
„Za sukces uwaŜam zajęcie 12 miejsca w internetowym konkursie języka angielskiego”
- Donata Grzywa
„Nauczyłam się grać na gitarze i lubię pisać
opowiadania z języka polskiego” - Zosia Pomietlarz.
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Informacja
Informacja Fundacji Pomocy Społecznej w Brzeszczach z działalności w 2004 roku
Fundacja Pomocy Społecznej jest organizacją działającą na rzecz poŜytku publicznego, zgodnie z
Ustawą o działalności poŜytku publicznego i o
wolontariacie.
Zakres działalności naszej organizacji w roku ubiegłym dotyczył głównie:
1. Prac na rzecz lokalnego środowiska, a więc prowadzenia:
dwóch świetlic terapeutycznych
lokalnego funduszu stypendialnego
pomocy osobom niepełnosprawnym
2. Dystrybucji sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego na teren całego kraju.
W świetlicach terapeutycznych terapią objęliśmy
80 dzieci potrzebujących opieki pozaszkolnej.
Program terapeutyczny świetlic zatwierdzony jest
przez Kuratorium Oświaty w Krakowie i realizowany był w całości. Świetlice realizują równieŜ międzynarodowy program o nazwie „Dzieci ulicy”, koordynowany przez Fundację dla Polski w Warszawie.
Od 2003 roku praca w świetlicy oparta jest na
metodzie Społeczności Korekcyjnej, zmierzającej do
eliminowania zachowań destrukcyjnych. Pracę z
dziećmi prowadzą wychowawcy o wysokich kwalifikacjach zawodowych, na bieŜąco uczestniczący w
specjalistycznych szkoleniach, superwizjach i spotkaniach studyjnych.
Terapią psychologiczną objęte są dzieci, a takŜe w
części ich rodzice. Istotnym efektem realizacji metody Społeczności Korekcyjnej było powstanie „Zespołu Pomocowego”, w skład którego weszli
przedstawiciele Fundacji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, StraŜy Miejskiej, Policji, pedagodzy szkolni
i terapeuci. Zadaniem Zespołu jest ustalenie wspólnego planu wspierania rodziny i zapobieganie w
niej sytuacjom destrukcyjnym.
Prowadzenie świetlic wiąŜe się ze znacznymi kosztami. Utrzymania świetlic terapeutycznych w 2004
kosztowało 250.430,00 zł. W celu pozyskania środków finansowych na ich prowadzenie, wnioskowaliśmy o dotacje finansowe z gmin, z terenu których dzieci uczęszczały do świetlic, oraz do instytucji,
duŜych organizacji pozarządowych i sponsorów
prywatnych.
Źródła finansowania świetlic terapeutycznych w
2004 roku przedstawiały się następująco:
Urząd Gminy Brzeszcze - 60.000,00 zł,
Starostwo Powiatowe Oświęcim - 65.000,00 zł,
Gmina Oświęcim - 4.000,00 zł,
Kuratorium Oświaty w Krakowie (na wypoczynek
letni) - 3.360,00 zł,
Fundacja im. S. Batorego w Warszawie (na program integracyjny „Kolorowa Akademia”) 6.000,00 zł,
prywatni sponsorzy - 2.560,00 zł,
Fundacja Pomocy Społecznej - 109.510,00 zł,
razem: 250.430,00 zł
Koszt utrzymania świetlic terapeutycznych w 2004
roku:
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wyŜywienie dzieci - 30.140,78 zł*
wynagrodzenia wychowawców, terapeuty, obsługi (utrzymanie czystości) wraz z narzutami pokrytymi przez fundację (ZUS, FP, RGŚP, ZFŚS) 175.102,14 zł,
usługi transportowe (dowóz dzieci) 12.931,72 zł,
dopłata do kolonii letniej - 3.360,00 zł,
media (en. elektr, en. cieplna, woda, telefony, itp.)
- 6.988,04 zł,
pozostałe koszty (pomoce dydaktyczne, bieŜące
utrzymanie budynku świetlicy, itp.)
21.907,32 zł
razem: 250.430,00 zł
* oprócz Ŝywności zakupionej przez fundację, na
wyŜywienie dzieci przekazywane były dary Ŝywnościowe Stowarzyszenia Bank śywności oraz od
sponsorów prywatnych.
Prowadzenie obu placówek jest źródłem naszej
satysfakcji i radości, bowiem na co dzień
moŜemy obserwować pozytywne efekty naszych
działań, wynikające z pracy z dziećmi oraz
współpracy ze środowiskiem pedagogicznym naszej gminy.
Lokalny Fundusz Stypendialny „Równe szanse”
Dodatkowym powodem naszej satysfakcji w ubiegłym roku było przyznanie 51 stypendiów dla dzieci
i młodzieŜy szczególnie zdolnej, pochodzącej z rodzin niezamoŜnych.
Nadzieją napawa nas fakt, coraz większego zaangaŜowania społecznego w naszej gminie na rzecz
zapewnienia równych szans zdolnej młodzieŜy.
Na konto Lokalnego Funduszu Stypendialnego w
ubiegłym roku, od mieszkańców gminy Brzeszcze
wpłynęło 28.492,94 zł. Fundacja im. Stefana Batorego zaś, w ramach programu „Równe Szanse”
wpłaciła na nasz fundusz 20.000,00 zł.
Pomoc osobom niepełnosprawnym
Z wypoŜyczalni sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego w ub. roku skorzystało 265 osób z terenu naszej gminy.
W ramach działalności statutowej naszej organizacji, przekazaliśmy nieodpłatnie sprzęt rehabilitacyjny lub ortopedyczny następującym instytucjom:
- Hospicja w Tarnobrzegu, Krakowie, Lublinie i
Mysłowicach,
- Domy Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju i
Cieszynie,
- Stowarzyszenia charytatywne w Bielsku Białej,
Katowicach Giszowcu i Dębicy,
- Zakładom Opieki Zdrowotnej w Krynicy Zdroju,
Tychach, Krakowie i Katowicach.
Poprzez Polską Akcję Humanitarną, przekazaliśmy nieodpłatnie do Biesłania sprzęt o wartości
3.610,00 zł. Ogólna wartość przekazanego w
2004 roku nieodpłatnie sprzętu, wyniosła
105.820,00 zł.
Rok 2004 przyniósł nam ogromny powód do radości i satysfakcji, w postaci Nagrody Burmistrza
Gminy Brzeszcze - „Oskardy 2004”, w dziedzinie
Opieka Społeczna. Udało nam się takŜe zyskać aprobatę jednej z największych polskich organizacji
pozarządowych - Fundacji im. Stefana Batorego w
Warszawie - dla dwóch naszych wniosków o dota-

cje oraz dla kontynuacji współpracy w zakresie lokalnego funduszu stypendialnego.
Pierwszy z nich dotyczył naszego udziału w programie Fundacji Batorego „Kolorowa Akademia” i
rozszerzenia dotychczas realizowanego przez nas
programu terapeutycznego o pracę z grupą dzieci
ze stwierdzonymi zaburzeniami neurologicznymi.
Na realizację tego wniosku udało nam się otrzymać kwotę 6 tys. zł, z której w całości skorzystały
dzieci z naszej gminy.
Drugi wniosek złoŜyliśmy do konkursu o nazwie
„Kuźnia” - Rozwój Instytucjonalny.
Tym razem pozyskaliśmy kwotę 70 tys. zł i znaleźliśmy się w gronie 30 laureatów konkursu, spośród
blisko trzystu aplikujących organizacji z całego kraju. Jest to tym większy sukces, iŜ przyznanie dotacji
warunkowane było pozytywnym wynikiem kontroli naszej organizacji, przeprowadzonej przez Fundację Batorego. Środki te spoŜytkujemy zgodnie z
przeznaczeniem konkursowym, na niezbędne remonty mocno juŜ wyeksploatowanych obiektów
uŜytkowych naszej Fundacji (remont dachu magazynu, wymianę okien w biurach), a takŜe na szkolenie pracowników oraz doposaŜenie świetlic terapeutycznych w środki dydaktyczne.
Cieszymy się dodatkowo z faktu, iŜ nasze osiągnięcia poza granicami Brzeszcz, po raz kolejny stały się
formą promocji naszej gminy, zwracając na nią
pozytywną uwagę organizacji pozarządowych najwyŜszego szczebla.
Mamy głęboką nadzieję, iŜ rok 2005 przyniesie
dalsze zacieśnienie współpracy naszej organizacji
ze społeczeństwem gminy oraz środowiskami, którym leŜą na sercu problemy społeczne. Jesteśmy
głęboko wdzięczni wszystkim przyjaciołom i darczyńcom naszej fundacji, którym dzisiaj serdecznie
dziękujemy za ogromne wsparcie.
Zarząd Fundacji Pomocy Społecznej

DyŜury aptek w kwietniu
ARNIKA ul. Słowackiego
15.04 - 21.04
CENTRUM ul. Powst. W-wy
08.04 - 14.04
06.05 - 12.05
SIGMA ul. Piłsudskiego
22.04 - 28.04
SYNAPSA ul. Łokietka
01.04 - 07.04
29.04 - 05.05

Nasze
Naszetematy
tematy

Spotkamy ich
w dzielnicach

pojazdy. Ogrodzenia, znaki drogowe, kosze na
śmieci niszczy młodzieŜ powracająca z Kółka w
godzinach nocnych. Gdy widzimy, Ŝe imprezy
mają się ku końcowi, teren ten szczególnie
patrolujemy.

Janusz Fierdonek. 28 lat; dzielnicowy rewiru I. W StraŜy Miejskiej pracuje od 1998 r.
- W sołectwach są problemy z wykas z a n i e m
nieruchomości. W Jawiszowicach kilkan a ś c i e
d o m o s t w
wciąŜ uchyla
się od obowiązku posiadania pojemników na odpady komunalne - mówi Janusz Fierdonek. - Ciągle powraca sprawa wyrzucania nadmiaru
wyprodukowanych odpadów do cudzych koszy. Tak robią właściciele prywatnych sklepów
przed bl. 5 na os. Paderewskiego. Pouczanie
nie zdaje egzaminu, trzeba będzie więc karać.
Kwestia nieprzestrzegania znaku zakazu ruchu,
równieŜ przed bl. 5 ciągle nie jest rozwiązana.
Telefony się urywają, a nam trudno ustalić po
tablicach rejestracyjnych czy dany pojazd naleŜy do mieszkańca tego bloku. Najlepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie listy właścicieli
samochodów i dostarczenie jej do nas. Taką
propozycję poddałem pod rozwagę mieszkańców. Ścigania nieodpowiedzialnych kierowców, parkujących na wjeździe i łukach wewnątrzosiedlowego ronda domagają się teŜ
mieszkańcy bloków 13-17 os. Paderewskiego.

Tadeusz Senkowski. 34 lata; dzielnicowy
rewiru III. W StraŜy Miejskiej pracuje od 1996 r.
- Najczęściej zgłaszane
interwencje
wiąŜą się z
nadmiernym
spoŜywaniem
alkoholu. Nie
ubywa awantur rodzinnych,
przemocy, których świadkami
nierzadko są nieletnie dzieci - stwierdza dzielnicowy Senkowski. - By minimalizować środowisko narkomanów, współpracujemy z pedagogami szkolnymi i nauczycielami. Nie
ignorujemy głosów społeczeństwa w tej kwestii, ale temat ciągle powraca. Uczulam na kieszonkowców, których nie brak i w naszej
dzielnicy. W blokowiskach brakuje miejsc parkingowych. Starsi ludzie w obronie o zielone
skwery i ciszę często sygnalizują o samochodach parkowanych na zielonych terenach. Z
jednej strony trzeba by karać, a z drugiej potrzeba trochę wyrozumiałości. Najczęściej kończy się na pouczeniu, ale mandaty teŜ się zdarzają. Z roku na rok powraca problem
bezpańskich psów. Zasole jest w miarę spokojną wsią. Czasem zdarzy się problem o tzw.
miedzę.

Ryszard Korczyk. 33 lata; dzielnicowy rewiru II. StraŜnikiem miejskim jest od 1999 r.
- WaŜnym
problemem w
dzielnicy są
kradzieŜe węgla i drzewa z
lasu na Starej i
Nowej Kolonii.
Na ul. Leśnej
ludzie nagminnie skarŜą się
na zanieczyszczenia spowodowane transportem miału węglowego - mówi
dzielnicowy Korczyk. - Osiedle Szymanowskiego ma kłopoty z parkowaniem. W strefie zamieszkałej parkować moŜna tylko w wyznaczonych miejscach, a tam infrastruktura drogowa
jest zbyt uboga, by pomieścić wszystkie pojazdy. W Borze młodzieŜ z ościennych miejscowości niszczy przystanki autobusowe i wybija
szyby w Domu Ludowym. W Wilczkowicach
brak poboczy nierzadko zmusza ludzi do poruszania się po dziurawej drodze, po tej samej, po której z nadmierną prędkością pędzą

Andrzej Rusin. 26 lat; dzielnicowy rewiru IV. W StraŜy Miejskiej pracuje od 2001 r.
- W Starych Brzeszczach złomiarze rozebraliby
wszystko co
metalowe, by
tylko mieć z
czym trafić do
skupu złomu mówi dzielnicowy Rusin. Pełno tu bezpańskich psów, wyłapuje je weterynarz p. Andrzej Froń, z którym Urząd Gminy
podpisał umowę, zaś Agencja Komunalna wywozi je do schroniska do Mysłowic. Od dłuŜszego juŜ czasu młodzieŜy powracającej w piątki i soboty z restauracji Babel (naprzeciw
kopalni) przeszkadzają kosze na śmieci i znaki
drogowe. RównieŜ w Starych Brzeszczach nadal odnotowujemy spore braki w pojemnikach
na odpady stałe. Apeluję do mieszkańców o
zaopatrzenie się w kubły, bo kara za ich brak
wynosi 100 zł. W Przecieszynie sporo jest niezamieszkałych domów. Te często nie ogrodzo-

Nasze tematy

ne ruiny są zagroŜeniem zwłaszcza dla dzieci,
które w nich spędzają czas na zabawach. Dokumentację zdjęciową przekazaliśmy do nadzoru budowlanego. Właściciele otrzymają nakazy wyburzenia albo zabezpieczenia tych
budowli. Sprzed sklepu przy ul. Dworcowej i z
targowicy trudno pozbyć się wyłudzaczy pieniędzy, ludzie przyzwyczaili ich juŜ do tego, Ŝe
na odczepnego dają 50 groszy. Źle jeszcze
wygląda sprawa naduŜywania alkoholu w parku miejskim. Sytuację trochę poprawiła zainstalowana kamera. Dzięki niej połowa spraw
skierowanych w ub. roku do Sądu Grodzkiego
za spoŜywanie alkoholu w miejscach publicznych dotyczyła tego terenu.
Ewa Pawlusiak

Rejony działania dzielnicowych
StraŜy Miejskiej
REJON nr I: Janusz Fierdonek - sołectwa
Jawiszowice, Skidziń oraz teren samorządu osiedlowego nr 6: Osiedle Paderewskiego w Jawiszowicach.
REJON Nr II: Ryszard Korczyk - sołectwo
Wilczkowice i teren samorządów osiedlowych nr 4, nr 5, nr 8.
Ulice: Szymanowskiego, Parkowa, Matejki,
Sienkiewicza, Chopina, Kościuszki, Górnicza, Nowa Kolonia, Szkolna, Bór, Budy,
Grzybowa, Klonowa, Ofiar Oświęcimia, Kolejowa, Partyzantów, Kochanowskiego, Kopernika, Mickiewicza, Kombatantów, Aleja Dworska, Kręta, Hallera, Wyspiańskiego,
Wojska Polskiego, Grottgera, Grunwaldzka, Akacjowa.
REJON NR III: Tadeusz Senkowski - sołectwo Zasole i teren samorządów osiedlowych nr 1, 2, 7.
Ulice: Dworcowa, Królowej Jadwigi, Bolesława Prusa, Turystyczna, Mickiewicza, Słowackiego, Daszyńskiego, Krasickiego, Przecieszyńska, Zielona, Graniczna, Nosala,
Bojowników Ruchu Oporu, Ogrodowa, Siedliska, Gwarków, Drobniaka, Dworcowa,
Kazimierza Wielkiego, Narutowicza, świrki
i Wigury, 1 Maja, Konopnickiej, Łokietka.
REJON Nr IV: Andrzej Rusin - sołectwo
Przecieszyn i teren samorządu osiedlowego nr 3
Ulice: św. Anny, Wspólna, Zaborze, Pszczyńska, Kościuszki, Leśna, Łabędzia, Miła,
Młyńska, Nazieleńce, Olszynki, Pogórze, Słowiańska, Stefczyka, Obozowa, Pańska, Piastowska, Polna, Poprzeczna, Kościelna,
Krótka, Legionów, Liliowa, Dąbrowskiego,
Dębowa, Doły, Sikorskiego, Irysowa, Reymonta, Słoneczna, Storczykowa, św. Idziego, Przedwieśnik, Przyłogi, Reja, Chrobrego, Bugaj, św. Wojciecha, św. Urbana,
Willowa, Ofiar Oświęcimia, Sobieskiego,
Kosynierów, Lipowa, Lisowce, Mieszka I, Jaśminowa.
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Stąd jestem
21 marca w Ośrodku Kultury rozpoczęła
się piąta juŜ edycja projektu edukacji regionalnej „Cztery pory roku”. Było to pierwsze
z pięciu planowanych w tym roku spotkań
pod wspólnym tytułem „Stąd jestem”. W
projekt zaangaŜowani są uczniowie klas
czwartych szkół podstawowych, zespoły
regionalne, nauczyciele, stowarzyszenie
„Brzost” oraz placówki Ośrodka Kultury.
W programie pierwszego spotkania znalazły się krótkie przedstawienia, ukazujące legendy związane z powstaniem nazw miejscowości
naszej gminy. - Nie mieliśmy trudności z pozyskaniem materiałów do prezentacji legendy o
naszej miejscowości. Informacje czerpaliśmy z
artykułu jawiszowianina Wojciecha Janusza,
który z zawodu jest nauczycielem, z zamiłowania zaś historykiem - mówi Barbara Fender,
bibliotekarka z SP Jawiszowice. -Nazwa naszej
miejscowości miała kilka róŜnych wersji i w

Paświszczanie w legendzie podkreślili, Ŝe Zasole
było przysiółkiem wsi Łęki.

mówiono najpierw Skiednia, potem Skidnia,
aŜ w końcu ukształtowała się nazwa Skidziń.
Legendę o nazwie Brzeszcz przybliŜyli zgromadzonym uczniowie SP nr 1 i SP nr 2. Według pierwszych nazwa mogła powstać z trzech
źródeł. Jedno z nich mówi, Ŝe rosło na tych
terenach duŜo brzóz, inne, Ŝe nazwa wzięła się
od występujących tu wiązów górskich - brzostów. Według trzeciej Brzeszcze
pochodzą od brzeszczotów w rękach walczących rycerzy. „Dwójka” zaś przygotowała scenkę pokoleniową, pokazującą jak to
dziadzio wspiera wiadomościami wnuczka, który rozwiązuje
krzyŜówkę o Brzeszczach.
Zasole zaś wzięło nazwę od
połoŜenia za Sołą. - Nasza wieś
była przysiółkiem wsi Łęki. Ludzie
wybierający się do pola za Sołę
musieli przejeŜdŜać na drugi
brzeg Soły, stąd nazwa naszej
wioski - wyjaśnia szefująca „Paświszczanom” Krystyna śmudka.
Po jedenastu córkach gospodarzowi urodził się „przecie syn”.
- A Ŝe pastwisk i łąk tu duŜo, to i
przedstawieniu trudno pokazać, jak ona się Paświska nieraz mówią na nasze Zasole.
kształtowała. Jedna z nich mówi, Ŝe JawiszoCiekawą legendę ma równieŜ Przecieszyn,
wice powstały od załoŜyciela wsi Janusza i tę który nazwę zawdzięcza właścicielowi najwiękwersję przedstawiliśmy w formie teatralnej. szego gospodarstwa w osadzie. Gospodarz
Tekst legendy, stylizując trochę język na staro- miał 11 córek i z utęsknieniem czekał na syna.
polski napisała polonistka i jednocześnie hi- Kiedy Ŝona powiła kolejne dziecko, akurat prastoryk Jadwiga Ignatiuk-Grzywa. Aktorami zo- cował w polu. Na wieść pobiegł do chaty i kiestały dzieci uczęszczające do świetlicy dy usłyszał: „Przecie syn ci się urodził”, był barmłodzieŜowej w naszej wiosce. Współpraco- dzo szczęśliwy.
waliśmy z zespołem „Jawiszowianki”. WłączeSołtyska Wilczkowic Krystyna Kramarczyk
nie młodzieŜy szkolnej w realizację projektu opowiadała wnuczkowi przed snem o tym, jak
jest bardzo dobrym pomysłem. MłodzieŜ na to w przeszłości ziemie wioski porastała puszpoczątek poznała ciekawe przekazy powsta- cza, w której roiło się od dzikiej zwierzyny, szczenia naszych miejscowości.
gólnie wilków. Ludzie rzadko się tam zapuszPochodzenie nazwy Skidziń wraz z ucznia- czali, a kaŜda próba osiedlenia kończyła się
mi podstawówki przedstawiły członkinie KGW niepowodzeniem. Dlatego mówili, Ŝe to króSkidziń. Pokazały, jak to dawno mieszkańcy wsi lestwo wilków. Z czasem zbudował dom w
ciągle musieli opuszczać swoje domostwa puszczy odwaŜny człowiek. Z racji wielkiej mąprzed nadciągającą duŜą wodą w Sole. - Za- drości, łagodności i umiejętności współŜycia z
nim jednak zdecydowali się powrócić, by na- naturą ludzie nazwali go „Wilkiem” i bardzo
prawiać wyrządzone szkody, pytali: czy Soła szanowali. Tam doczekał się potomstwa, doŜył
jeszcze skidzi? - wyjaśniała Janina Niedziela- sędziwego wieku, a i ludzie z czasem swoje
Bęgziak, szefowa KGW. - Dlatego na osadę chałupy obok postawili. Tak od załoŜyciela
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nazwano osadę Wilkowicami, a potem Wilczkowicami.
Piąta edycja obejmować będzie pięć spotkań. Podczas następnego, które zaplanowano na czerwiec, prezentowane będą miejsca
legendarne i historyczne. We wrześniu zobaczymy stroje regionalne, a w październiku gry i
zabawy naszych babć. Ostatnie spotkanie będzie rajdem historycznym. Uczniowie pojadą
szlakiem miejsc, o których słyszeli podczas poszczególnych spotkań.
- KaŜde spotkanie będzie mobilizowało
uczniów do pozyskiwania nowych umiejętności - mówi dyrektor OK Teresa Jankowska. - Tą
drogą uczniowie stworzą regionalny zeszyt z
pisanymi wiadomościami o naszej małej ojczyźnie, których wciąŜ brak w naszej gminie.
Spotkania dzięki uprzejmości kop. „BrzeszczeSilesia” rejestrujemy na płytach DVD, w ten
sposób powstanie dokumentacja filmowa.
Ewa Pawlusiak

Mistrzowie
ortografii
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w
Zasolu odbył się 15 marca drugi etap gminnego
konkursu „Mały Mistrz Ortografii”. Wzięło w
nim udział 34 uczniów klas drugich i trzecich
szkół podstawowych gminy Brzeszcze.
Uczestnicy byli zwycięzcami eliminacji szkolnych.
Musieli pokonać trudności ortograficzne w uzupełnianiu tekstów z lukami oraz w rozwiązywaniu
rebusów i zagadek. Mieli teŜ za zadanie słownie
napisać liczebniki.
W tegorocznej edycji tytuł „Małego Mistrza
Ortografii” wśród uczniów klas drugich zdobył
Maciej Worwa z SP Jawiszowice, a wśród trzecioklasistów Klaudia Rybak z SP nr 2 Brzeszcze i Rafał
Bęgziak z SP Skidziń. Wicemistrzami w klasach drugich zostali: Adrianna Wadoń z SP Jawiszowice,
Anna Watoła z SP nr 1 Brzeszcze, Barbara Łaczna i
Magdalena Miłkoś z ZSP nr 2 w Zasolu, Arkadiusz
Kulczyk z SP Skidziń. W klasach trzecich na miano
wicemistrza zasłuŜyli Klaudia Kurasiak i Kamila Chromik z ZSP nr 2 w Zasolu oraz Judyta Niedośpiał z SP
nr 2 Brzeszcze.
Laureaci tej edycji konkursu reprezentować
będą naszą gminę w powiatowych zmaganiach w
Oświęcimiu. Uczestnicy prace konkursowe pisali
przy jednoosobowych stolikach, a numerowane
miejsce było zarazem kodem pracy ucznia.
EP

Sprostowanie
W marcowym wydaniu „Odgłosów” w artykule pt. „Z poezją na ty” napisaliśmy, Ŝe
Kornelia Szkiert, którą uhonorowano wyróŜnieniem oraz Sonia Nowak - zdobywczyni Grand Prix w konkursie recytatorskim są
uczennicami Szkoły Podstawowej w Jawiszowicach. Tymczasem obie są uczennicami Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzeszczach.
Za pomyłkę serdecznie przepraszamy.

Nasze tematy
- W tej chwili najbardziej naraŜona na awarie jest północna
część Wilczkowic - mówi Bogdan
Piprek. – Inne miejsca szczególnie
naraŜone na występowanie szkód
to rejon ul. Długiej, Topolowej i Nosala, gdzie prowadzona jest eksploatacja ściany 407 oraz rejon
Nazieleniec. Tam prowadzimy eksploatację ściany 108. Nie moŜna
Uboczne skutki eksploatacji wykluczyć awarii w innych rejoW 2004 r. KWK „Brzeszcze-Si- nach. Górotwór ma to do siebie, Ŝe
lesia” na usunięcie szkód górni- generuje napręŜenia, które w pewczych wydała 2 mln 934 tys. zł. Za nym momencie mogą zostać uwoltę sumę naprawiono 156 obiek- nione. Po upływie dwóch, trzech
tów, a w 101 dalszych rozpoczęto latach od zakończenia eksploatacji
prace remontowe. Usunięto m.in. w danym rejonie powstawanie
awarii moŜna
praktycznie wykluczyć.
W bieŜącym
roku na likwidację szkód górniczych zaplanowano 4 mln 500
tys. zł. Kontynuowane będą prace w szkole w
Skidziniu i w
tamtejszym
Awarie kanalizacji na ul. św. Wojciecha ciągną
przedszkolu.
się od lat.
Przewidziano teŜ
trzy awarie kanalizacji na ul św. pieniądze na remont ul. TopoloWojciecha, naprawiano budynki wej i kompleksowe odwodnienie
Gimnazjum nr 2 i Szkoły Podsta- Skidzinia. Za priorytetową sprawę
wowej w Skidziniu. Kopalnia prze- uznano jednak całościową napraznaczając pieniądze na likwidację wę kanalizacji sanitarnej na ul. św.
szkód szereguje je w pięć grup. Wojciecha i remont nawierzchni
Naprawiane są obiekty gminne, samej drogi.
- Awarie na ul. św. Wojciecha
prywatne, własne kopalni, państwowe oraz rolne. W zdecydo- to temat, który ciągnie się juŜ od
wanej większości szkody górnicze dłuŜszego czasu - mówi Bogdan
usuwane są w obiektach prywat- Piprek. - W zeszłym roku usunęlinych. Ze 156 wszystkich naprawia- śmy trzy awarie w tym miejscu. Ze
nych obiektów, aŜ 146 to budynki względu na ograniczenie kosztów
prywatne. Na likwidację w nich było to robione częściowo. Teraz
szkód górniczych wydano 2 mln przykładamy do tego problemu
270 tys. zł., z czego m.in. 877 tys. szczególną wagę i dyrektor Zenon
zł trafiło do właścicieli budynków Malina zobowiązał się do komplekw formie jednorazowych odszko- sowej naprawy kanalizacji jeszcze
dowań, 1mln 211 tys. zł na remon- w tym roku. Porozsyłaliśmy juŜ zaty, a 147 tys. zł na profilaktyczne pytania ofertowe do firm i wkrótce
zabezpieczenie nowo wznoszo- będzie ogłoszony przetarg na wykonanie zadania. O kosztach w tej
nych obiektów.
chwili trudno mówić, są one jednak ogromne. Dla przykładu mogę
STOWARZYSZENIE NA RZECZ GMINY BRZESZCZE „BRZOST”
powiedzieć, Ŝe naprawa odcinka o
długości 47 metrów, to koszt ok.
I OŚRODEK KULTURY W BRZESZCZACH
150 ty. zł. DołoŜymy jednak wszelzapraszają na spotkanie
kich starań, Ŝeby wreszcie do końo płk. MIECZYSŁAWIE BIELENINIE ps. „RAMZES”.
ca usunąć wszystkie szkody na ul.
Spotkanie połączone z wernisaŜem wystawy odbędzie się 25 kwietśw. Wojciecha.
nia 2005 r. o godz.18.00 w siedzibie „Brzostu”, Brzeszcze, ul. KosyEwa Pawlusiak
nierów 8/5.
Jacek Bielenin

(ciąg dalszy ze str. 1)
Obwałowanie jest zdegradowane
i woda ciągle przesiąka.
- DąŜymy do uregulowania nie
tylko lustra wody na zbiorniku nad
Sołą, ale równieŜ stosunków wodnych w samych Wilczkowicach mówi Bogdan Piprek, zastępca
kierownika Działu Mierniczo-Geologicznego w KWK „Brzeszcze-Silesia”. - Jesteśmy na etapie projektowania eksploatacji górniczej,
w wyniku której nieckę obniŜeniową chcemy przenieść bardziej
na północ, prawie na granicę z Rajskiem, tak by wody gruntowe odsunąć od zabudowań. Łatwiej i
mniejszym kosztem moŜna zrobić
bowiem rekultywację gruntów
rolnych poprzez odpowiedni drenaŜ i sieć rowów. Jeśli plan się powiedzie, wieś będzie odwodniona, zaś miejscowe podtopienia
traktowane jako naprawy awaryjne usuwać będziemy na bieŜąco.
Wilczkowianie obawiają się, Ŝe
problem podtapiania będzie powracał. W centrum wsi dziś nie
czują jeszcze zagroŜenia, ale o przyszłość martwią się ci, którzy mieszkają poniŜej ul. Oświęcimskiej w
stronę Soły. Boją się, Ŝe woda będzie migrować w kierunku ich zabudowań.
- Soła nawet nie musi wylać,
wystarczy Ŝe podniesie się poziom
wody, wtedy wyŜej będzie teŜ lustro wody w zbiornikach - mówi
Krzysztof Bielenin, radny ze Skidzinia. - Część zainteresowanych sądzi, Ŝe przepust naleŜy zlikwidować i wodę z zalanych terenów
przepompowywać do zbiornika. Ja
uwaŜam, Ŝe likwidacja jest ostatecznością. Póki jest to moŜliwe,
trzeba dąŜyć do umoŜliwienia grawitacyjnego odpływu wód w kierunku Soły. Na terenie gminy od
dawna nie zostały określone tereny zalewowe. Mapy, którymi dysponuje Wojewódzki Zarząd
Gospodarki Wodnej mają kilkadziesiąt lat. Nawet w nowym Planie Zagospodarowania Przestrzen-

nego nie są ujęte, a przecieŜ gmina częściowo na przestrzeni kilkudziesięciu lat wyraźnie osiadła.
Wydajemy pozwolenia ma budowę, a jeśli nie daj Bóg przyjdzie
feralny rok, woda wyrządzi duŜe
szkody. Większość ludzi nie ma
świadomości, Ŝe Ŝyje na terenie
zalewowym.
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Nasze tematy
Rozmowa

Zapomnijmy o niezaleŜności
Dziennikarz moŜe naprawdę pomóc ludziom. Gdy pracowałem w „Polsce
Zbrojnej” miesiącami mówiono nam, Ŝe wdowy po Ŝołnierzach, którzy
zginęli w Iraku nie dostaną rent, bo są za młode. W „Super Expresie” napisałem artykuł „Ministrze zadbaj o wdowy”. To był krótki tekst, ale
w dniu jego publikacji minister Szmajdziński oświadczył, Ŝe wszystkie
wdowy dostaną renty - mówi Jarosław Rybak, dziennikarz m.in. „Polski
Zbrojnej” i „Super Expresu”.
Jacek Bielenin: Pracowałeś m.in. w „Trybunie Śląskiej” i „Polsce Zbrojnej”, a karierę
dziennikarską zaczynałeś w „Odgłosach
Brzeszcz”. Jak wyglądały twoje początki w
dziennikarstwie?
Jarosław Rybak: Jeszcze w szkole średniej
z kolegami z Harcerskiego Klubu Taternictwa
Jaskiniowego wydawałem biuletyn „Spit”. Potem pojawiły się „Odgłosy Brzeszcz” i zaproponowano mi, Ŝebym napisał tekst o harcerstwie. I tak od pierwszego numeru, przez
dobrych parę lat pisałem do „Odgłosów”. Kiedyś na szkoleniu dla dziennikarzy gazet lokalnych w Krakowie poznałem Stefana Bratkowskiego z „Rzeczpospolitej”. To była połowa lat
90., wtedy prasa lokalna dopiero się budziła. I
tam opowiadałem Bratkowskiemu o jednym z
naszych ówczesnych radnych, który organizował w Brzeszczach demonstracje antyŜydowskie. Bratkowski zaproponował mi napisanie
artykułu o tym do sobotniego dodatku „Rzeczpospolitej” - „Plus-Minus”. To był pierwszy
powaŜny tekst, który napisałem. Później była
„Trybuna Śląska”. Najpierw z nią współpracowałem, potem zapropnowano mi przejście na
etat. Tam zacząłem się specjalizować w tematyce wojskowej. W Ministerstwie Obrony Narodowej robiono codzienny przegląd prasy i
wycinano ministrowi wszystkie teksty o wojsku. Tym trafem zauwaŜyła mnie redaktor naczelna „Polski Zbrojnej”. Zaproponowała mi
przejście do jej redakcji. Pracowało się świetnie do czasu, kiedy na stanowisku zastąpił ją
pułkownik słuŜby czynnej. Gdy tylko ukazał się
tekst, w którym pojawiał się cień wątpliwości
w genialność generałów czy najwyŜszych urzędników MON, do pułkownika dzwonił jakiś generał i stawiał go na baczność, a pułkownik na
baczność stawiał nas. NiewaŜne było czy dziennikarz miał rację czy nie. W wojsku jest tak, Ŝe
jak przełoŜony mówi, to podwładny ma mu
przytakiwać. Kilka razy słyszałem, Ŝe zostanę
dyscyplinarnie zwolniony. Ostatecznie odszedłem sam.
Teraz pracujesz w „Super Expresie”?
Tak. Muszę przyznać, Ŝe mam duŜo szczęścia na trudnym rynku dziennikarskim. Naczelny tej gazety Mariusz Ziomecki zaproponował
mi etat. „Super Expres” to prawdziwy kombinat produkcyjny. Newsroom jest jak wielka hala
sportowa, podzielona małymi biurkami, przy

14 | Odgłosy Brzeszcz • kwiecień 2005

kaŜdym siedzi człowiek. Pracuję w dziale krajowym, interesują mnie sprawy społeczne i polityczne o zasięgu ogólnokrajowym. W „Super
Expresie” pracuje się zdecydowanie przyjemniej niŜ innych gazetach. Komfort pracy polega na tym, Ŝe dziennikarz ma za sobą redakcję
i sztab prawników. Jakiekolwiek próby nacisku kończą się źle dla... naciskajacego. Kiedyś
przedstawiciel MZS zapowiedział, Ŝe jeśli ilu-

sji śledczej ds. PZU. Gdyby nie te teksty prokurator, który sprawę umorzył i sam prezes PZU
pozostaliby bezkarni. Jednak bez specjalnego
kadzenia powiem, Ŝe przyszłością prasy jest
prasa lokalna. Widać to juŜ na zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych. W Polsce w stronę lokalności idą gazety wielkich zachodnich
koncernów np. „Dziennik Zachodni”czy „Gazeta Krakowska”. Przyszłość jest przed prasą,
w której człowiek znajdzie wiadomości z kraju
i informacje o swojej ulicy, o swoim sąsiedzie,
o tym wszystkim, co wokół się dzieje.
Czy media to rzeczywiście „czwarta władza”?
Wszystko zaleŜy jakie są to media. DuŜe
dzienniki i tygodniki są czwartą władzą, co więcej mogą nawet kreować rzeczywistość.
Natomiast mała gazeta z reguły nie ma siły
przebicia.

Skąd u Ciebie zainteresowania
sprawami wojskowości?
To był przypadek. W wojsku dzięki
Bogu nie byłem, bo miałbym spaczony wizerunek tej instytucji. A po kilku
latach wiem jedno. W armii im wyŜej,
tym gorzej. Dlatego ani ja nie jestem
ulubieńcem generałów, ani ja ich nie
rozpieszczam. Ostatnio obraził się Janusz Zemke, wiceminister obrony. Zapowiedział, Ŝe nie będzie ze mną rozmawiał. Wszystko dlatego, Ŝe
napisałem, Ŝe w MON nie potrafią dodawać. W styczniu 2004 r. Sztab Generalny WP informował, Ŝe w latach
2002 do 2004 budŜet GROM-u wzrósł
Jarosław Rybak (pierwszy z prawej) z polskimi Ŝołnierzami
dwukrotnie. W lipcu Zemke poinforna patrolu w Iraku.
mowal w Sejmie, Ŝe ten budŜet wzrósł
stracją do negatywnego tekstu będzie zdjęcie pięciokrotnie, a przed kilkoma tygodniami
ministra spraw zagranicznych, to będzie ozna- minister Szmajdziński oświadczył, Ŝe czterokrotczało koniec kontaktów. Oczywiście ilustracją nie. Panem Zemke się nie przejmuję, bo dla
mnie waŜniejszym źródłem informacji są Ŝołdo tekstu było zdjęcie ministra.
nierze na niŜszych szczeblach. Tam moŜna dowiedzieć się prawdy o armii. Kiedy byłem w
Jaką rolę ma do spełnienia dziennikarz?
MoŜe naprawdę pomóc ludziom. Gdy pra- Iraku, przez miesiąc spałem w 60-osobowym
cowałem w „Polsce Zbrojnej” miesiącami mó- namiocie z Ŝołnierzami, zaś generał, który przywiono nam, Ŝe wdowy po Ŝołnierzach, którzy leciał na inspekcję przychodził do Ŝołnierzy i
zginęli w Iraku nie dostaną rent, bo są za mło- mówił: „czołem Ŝołnierze, jak się słuŜy” - a oni
de. JuŜ w „Super Expresie” napisałem artykuł odpowiadali, Ŝe dobrze. Wspomniany Janusz
„Ministrze zadbaj o wdowy”. To był krótki tekst, Zemke w Iraku spotkał się z Ŝołnierzami,
ale w dniu jego publikacji minister Szmajdziń- ale kaŜdy kto chciał zadać pytanie, tydzień
ski oświadczył, Ŝe wszystkie wdowy dostaną wcześniej musiał zatwierdzić je w sztabie. Dzierenty. Teraz zajmuję się wątkiem afery PZU, w ki temu wiceminister nie musiał się pocić w
który zamieszany jest Leszek Miller, Józef Olek- czasie odpowiedzi.
sy, Grzegorz Kurczuk, były prezes PZU i jeszcze
słuŜby specjalne. Politycy zrobili wszystko, Ŝeby
wbrew wszelkim faktom prokuratura umorzyła sprawę. Co więcej, prokurator krajowy tłumaczył mi, Ŝe umorzenie stało sie prawomocne i juŜ nic nie da się zrobić. Jednak po ukazaniu
się pierwszego tekstu prokuratura krajowa
zarządziła wewnętrzne śledztwo w tej sprawie.
A historią zainteresowali się posłowie z komi-

O jednostkach specjalnych Wojska Polskiego napisałeś dwie ksiąŜki.
Pierwsza ksiąŜka „Komandosi. Jednostki
specjalne wojska polskiego” pokazuje nasze
jednostki od II wojny światowej do współczesności. Niestety ukazała się w czasie, kiedy zrobiła się pierwsza awantura wokół GROM-u, a
pułkownik Roman Polko, ówczesny dowódca,
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chciał podać się do dymisji. KsiąŜkę wydało wydawnictwo podległe ministrowi obrony, więc
wydawca postarał się, Ŝeby wszyscy o niej zapomnieli. Pisałem takŜe polskie hasła do międzynarodowej encyklopedii jednostek specjalnych. Wtedy miałem sporo uwag, Ŝe
niepotrzebnie wymieniłem tam nazwiska gen.
Sławomira Petelickiego, twórcy GROM-u i płk.
Romana Polko. Obaj nie są lubiani w MON.

śniewskiego. W studiu było gorąco, Wałęsa
się pocił i denerwował. Później przyszedł
uśmiechnięty Kwaśniewski i przywitał się ze
wszystkimi, łącznie z kamerzystami, ale ostentacyjnie pominął Wałęsę. Kiedy włączyły się kamery Kwaśniewski podszedł do Wałęsy i chciał
się przywitać. Ten był juŜ tak wkurzony, Ŝe powiedział do Kwaśniewskiego - „teraz to panu

Twoja kolejna ksiąŜka, „Grom.PL” ukaŜe
się w maju. O czym ona będzie?
O komandosach z GROM-u i Lublińca w
czasie słuŜby na Bliskim Wschodzie, w Afganistanie, Iraku i Kuwejcie. Będzie sporo zdjęć z
operacji i wspomnień komandosów. Przeszedłem etap górski selekcji do GROM-u, uczestniczyłem w szkoleniu oddziału bojowego, więc
jednostke tę dobrze znam. Pułkownik Polko,
który urodził się w Bojszowach - więc jesteśmy
prawie krajanami - powiedział mi, Ŝe jak przejdę selekcję, Ŝołnierze GROM-u będą ze mną
wreszcie rozmawiać normalnie, a nie jak ze
zwykłymi dziennikarzami. I rzeczywiście tak
było.
Rozmawiałeś z wieloma politykami.
Co o nich powiesz?
W Sejmie jest taka restauracja nomen omen
„Za kratą”. MoŜna tam zobaczyć jak przy jednym stoliku przy piwie siedzi kilku panów z
róŜnych partii i ustalają, Ŝe będą się kłócić na
sali. Pracując w gazecie ogólnokrajowej trudno się z politykami nie zderzać, więc nie robią
oni na dziennikarzach specjalnego wraŜenia.
Zresztą najłatwiej napisać tekst o politykach,
bo im bardzo zaleŜy, Ŝeby pojawiać się w mediach.
Czy któregoś z polityków darzysz szczególnym sentymentem?
Bardzo lubię Lecha Wałęsę, chociaŜ nigdy
bym na niego nie zagłosował. Kiedy jest zdenerwowany potrafi rzucić słuchawką i solidnie
nawrzeszczeć na dziennikarza. Ale ja mam z
nim dobry kontakt. Chyba w 1998 roku Monika Olejnik rozmawiała z Wałęsą o kampanii
wyborczej i zarzuciła mu, Ŝe się źle zachował w
czasie debaty prezydenckiej z Aleksandrem
Kwaśniewskim. On wtedy powołał się na mój
tekst w „Trybunie Śląskiej”, w którym pisałem
jak ta historia z debatą naprawdę wyglądała.
A napisałem to, co mówił Jarosław Gugała, który był gościem „Rozmów o mediach” w Ośrodku Kultury w Brzeszczach.
No więc jak ta historia wyglądała?
OtóŜ Wałęsa był bardzo zdenerwowany,
poniewaŜ powiedziano mu, Ŝe debata będzie
o 17.00 a była o 18.00. Zamknęli go w jakiejś
kanciapie i kazali mu czekać. Był urzędującym
prezydentem i nie mógł zrozumieć jak moŜna
go w ten sposób traktować. Później wprowadzili go do studia, gdzie znów czekał na Kwa-

W maju ksiąŜka Jarosława Rybka będzie do kupienia w księgarniach na terenie całego kraju.
nogę mogę podać”. W telewizji widzieliśmy
tylko scenę, jak Wałęsa lekcewaŜy Kwaśniewskiego, a nikt nie widział dlaczego tak się właśnie stało. Po jakimś czasie przyjechałem do
biura Wałęsy w Gdańsku. Powiedziałem mu,
Ŝe jestem tym dziennikarzem, który napisał artykuł o debacie prezydenckiej, a on na to: „no
to widzi pan, napisał pan jeden dobry tekst w
Ŝyciu”. Ujęła mnie szczerość prezydenta. Większość polityków podlizuje się dziennikarzom
albo stara się ich przynajmniej nie denerwować, bo zadadzą niewygodne pytanie. Wałęsa
zaś jest bardzo spontaniczny i za to go cenię.
Rozmawiałem kiedyś z szefem kampanii wyborczej Wałęsy. Mieli z prezydentem same kłopoty. Doradca do spraw wizerunku zobaczył,
Ŝe krawaty Wałęsy w ogóle nie pasują do marynarek, więc je dyskretnie powyrzucano, a zostawiono tylko te pasujące. Kiedy Wałęsa się
zorientował, zrobił straszną awanturę. Powiedział, Ŝe nie jest małpą i nikt go nie będzie
ustawiał. Dalej chodził w tych krawatach, które nie pasowały do garniturów.
Pamiętasz rozmowę, która ewidentnie Ci
nie wyszła?
Na myśl przychodzą mi spotkania z artystami, które prowadziłem w Ośrodku Kultury w
Brzeszczach. Pamiętam jak nawrzeszczał na
mnie Jan Nowicki, gdy zapytałem go o Lwa
Rywina. W normalnych warunkach bym sobie
na to nie pozwolił, mielibyśmy ostrą rozmowę.
Ale na sali była publiczność, która przyszła posłuchać Nowickiego. Trzeba było kontynuować
rozmowę, a bałem się, Ŝo on po prostu wyjdzie. Pamiętam teŜ, Ŝe przeŜyłem ogromny

stres, ale juŜ z innego powodu, kiedy do
Brzeszcz przyjechał ksiądz Józef Tischner. Było
to pierwsze tak powaŜne spotkanie w „Rozmowach o mediach”, a zarazem ostatnie publiczne wystąpienie Tischnera. Potem trafił do szpitala i po chorobie zmarł. Historia zatoczyła koło,
bo w 1956 r. jego pierwszą parafią, była parafia św. Marcina w Jawiszowicach.
Wracając do samego spotkania. Z księdzem
Tischnerem ustaliliśmy wcześniej tematy rozmowy. Idziemy sobie juŜ za kulisy, a on mówi do
mnie: „wie pan, po co będziemy ustawiali to
wszystko, zobaczymy jak się sprawa potoczy”.
Byłem tak przeraŜony, Ŝe wypadły mi z rąk wszystkie kartki z pytaniami. Ale ksiądz Tischner był
geniuszem w nawiązywaniu kontaktu z ludźmi.
Publiczność była oczarowana tym co mówił.
Powiedziałeś, Ŝe przyszłość będzie naleŜała do prasy lokalnej. Czy widzisz jakieś zagroŜenia dla niej?
Widzę je teraz doskonale, bo pracowałem
w prasie lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej i
specjalistycznej. Pierwsza sprawa to niezaleŜność
prasy lokalnej. O niezaleŜności moŜemy zapomnieć. Wydawca, właściciel pisma moŜe być niezaleŜny. To on decyduje, co chce mieć w gazecie
a czego nie. Problem w tym czy wydawcy gazet
lokalnych będą niezaleŜni od lokalnych układów i układzików? Czy będą silni i potrafią sprzeciwić się władzy?
Nie wiem jak jest teraz z „Odgłosami”. Czy
są naciski na to o czym pisać a o czym nie? Kiedy
zaczynałem pracę w „Odgłosach”, pod tym
względem było fatalnie. Kiedyś Rada Miejska
głosowała czy mogę być redaktorem. Od głosu
wstrzymał się redaktor naczelny, więc nie mogłem liczyć na wsparcie szefa. Kiedyś przed radnymi miałem się tłumaczyć z artykułu o sprzedaŜy alkoholu nieletnim. Pamiętam, jak
ówczesny komendant komisariatu w Brzeszczach groził mi prokuratorem, bo zrobiłem prowokację dziennikarską wysyłając nieletniego po
piwo do sklepu. Pamiętam teŜ dyskusje na Radzie Miejskiej czy wpuścić księdza Tischnera do
Brzeszcz, bo rzekomo jest on wrogiem kościoła. Pierwszy tekst jaki mi ocenzurowano był o
zarobkach w Brzeszczach. Nie mogłem napisać
o dietach radnych. Tak ewidentnych zapędów
cenzorskich nie było nawet w PRL-u. Swojego
czasu proponowałem, Ŝeby stworzyć status lub
regulamin redakcji i jasno określić, jaka to ma
być gazeta, o czym piszemy a o czym nie, tak
Ŝeby nie było niedomówień. Ale to było rzucanie grochem o ścianę. Z mojej perspektywy
„Odgłosy” pokonały epokę. Mogę oczywiście
mówić o błędach jakie widzę w gazecie, ale w
porównaniu z czasami kiedy ja tu pisałlem, gazeta jest ciekawsza. Na pewo teraz pracuje mi
się łatwiej, bo mam spore doświadczenie, znam
prawo prasowe i mam za sobą potęŜny koncern. Nie muszę się przejmować naciskami. Domyślam się, Ŝe autorzy piszący w „Odgłosach”
takiego komfortu nie mają.
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Repertuar
01-03.04.2005
godz. 18.00 PO ZACHODZIE SŁOŃCA (USA, 15)
godz. 20.00 POZNAJ MOICH RODZICÓW (USA, 15)
05-07.04.2005
godz. 18.00 POZNAJ MOICH RODZICÓW
godz. 20.00 PO ZACHODZIE SŁOŃCA
08-10.04.2005
godz. 18.00 CONSTANTINE (USA, 15)
godz. 20.00 EGZORCYSTA: POCZĄTEK
12-14.04.2005
godz. 18.00 EGZORCYSTA: POCZĄTEK
godz. 20.00 CONSTANTINE
15-17.04.2005
godz. 18.00 PIŁA
godz. 20.00 PIŁA
19-21.04.2005
godz. 18.00 PIŁA
godz. 20.00 PIŁA
22-23.04.2005
godz. 16.00 ZEBRA Z KLASĄ (USA, b.o.)
godz. 17.30 GENESIS (Francja, 10)
godz. 19.00 HITCH: NAJLEPSZY DORADCA PRZECIĘTNEGO FACETA (USA, 15)
godz. 21.00 HITCH: NAJLEPSZY DORADCA PRZECIĘTNEGO FACETA
24.04.2005
godz. 18.30 GENESIS godz. 20.00 HITCH: NAJLEPSZY DORADCA PRZECIĘTNEGO FACETA
26-28.04.2005
godz. 17.00 ZEBRA Z KLASĄ
godz. 18.30 GENESIS
godz. 20.00 HITCH: NAJLEPSZY DORADCA PRZECIĘTNEGO FACETA
29.04.2005 WIOSENNY FESTIWAL MODY I URODY godz. 18.30 BRIDGET JONES: W POGONI ZA
ROZUMEM
godz. 20.30 TULIPANY
30.04-01.05.2005 DNI FILMU POLSKIEGO
TANGO, DZIECI Z LENINGRADZKIEGO, MARZYCIEL,
W DÓŁ KOLOROWYM WZGÓRZEM, VINCI, WESELE, PITBUL (szczegóły na plakatach).

MIESIĘCZNIK LOKALNY

Z palmami
w Krakowie
Korowód z palmami, jaki odbył się
20 marca w Niedzielę Palmową na Rynku
w Krakowie uświetniły zespoły regionalne z całej Małopolski. Nie zabrakło wśród
nich zespołów z naszej gminy.
Brzeszczańską 35-osobową grupę reprezentowali
przedstawiciele zespołów: Jawiszowianki, Brzeszczanki,
Przecieszynianki, Wilczkowianki, Paświszczanie i Tęcza.
Przybyłe do Krakowa zespoły przeszły barwnym korowodem spod Barbakanu pod
kościół św. Wojciecha. Tam archiprezbiter Kościoła Mariackiego ks. infałut Bronisław Fidelus poświęcił palmy
przywiezione z róŜnych stron
Małopolski. Potem zgromadzona przed Ratuszem publiczność oklaskiwała wielkopostne obrzędy w wykonaniu
małopolskich grup.
- Jawiszowianki wystawiły spektakl „Palmowa Niedziela”, a pozostali przedstawiciele
brzeszczańskiej grupy śpiewali pieśni wielkopostne, wręczając widzom małe, własnoręcznie wykonane palemki - mówi Weronika Włodarczyk, prezes brzeszczańskiego
oddziału Towarzystwa Kultury Teatralnej. Jawiszowianki przywiozły ze sobą teŜ trzy
duŜe palmy. Wręczyły je ks. Fidelusowi i prezesowi Zarządu Stowarzyszenia Folklorystycznego „Teatr Regionalny” w Krakowie
Piotrowi Płatkowi, który rok w rok zaprasza
zespoły na krakowskie spotkania w Niedzielę Palmową. Trzecia palma wróciła do gminy
Brzeszcze. Otrzymała ją dyrektor OK Teresa
Jankowska, która wraz z szefową Stowarzyszenia Brzost Barbarą Wąsik włączyła się w
krakowski barwny korowód. Palmę tradycyjnie zawiesiła na drzewie w przydomowym
ogródku.

W Niedzielę Palmową na znak triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy od IV
wieku odbywają się uroczyste procesje, a od
XI w. powszechny jest zwyczaj święcenia wielkanocnych palm, symbolu chwały Chrystusa. Palmy spotykane w Polsce najczęściej mają
kształt pionowych bukietów. Obyczaj mówi,
Ŝe powinny w nich znaleźć się gałązki wierzbowe, bo wierzba uwaŜana jest za drzewo
symbolizujące zmartwychwstanie i Ŝycie. Przyjmuje się nawet w najgorszych warunkach, a

włoŜone do wody ucięte gałązki szybko wypuszczają zielone listki.
Gałązkom wierzby obsypanym o tej porze roku baziami przypisywano dobroczynne właściwości. Wierzono, Ŝe są one jeszcze
silniejsze, gdy do palmy ozdobionej sztucznymi kwiatami i wstąŜkami włoŜy się wiecznie zielone gałązki borówek, bukszpanu,
barwinku, tui czy uwaŜane za lecznicze gałązki cisa. Tradycja głosi, Ŝe bazie poświęcone w czasie mszy św. nabierały niezwykłej
mocy. Połknięte chroniły od chorób gardła i
suchot, spalone stawały się pokutnym popiołem ze środy popielcowej. Zatknięte zaś
na rogu pola chroniły rośliny przed szkodnikami, a ustawione w oknie podczas burzy
odwracały pioruny. Po mszy św. uderzano
się nimi nawzajem, Ŝycząc sobie zdrowia,
bogactwa i urodzaju.
Po opaleniu palem, robiono z nich (zwyczaj przetrwał do dziś) krzyŜyki i zakopywano
w ziemię, by chroniły przed klęskami i przysparzały urodzaju.
Ewa Pawlusiak

Wydawca: Ośrodek Kultury,
ul. Narutowicza 1, 32-621 Brzeszcze,
tel.: 2111-490, 2111-391, 2111-628;
fax.: 2121-067, e - mail:odglosy.brzeszcz@wp.pl
Redaguje zespół w składzie:
TERESA JANKOWSKA - redaktor naczelny
EWA PAWLUSIAK - sekretarz
JACEK BIELENIN - redaktor
Redakcja mieści się w Ośrodku Kultury.
Nie zamówionych materiałów redakcja nie zwraca
oraz zastrzega sobie prawo do ich skracania i zmiany
tytułów.
Druk: Oficyna Drukarska A. Spyry,
Pszczyna, ul. Piastowska 26, tel. 2102213.
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W giełdzie przedświątecznej
organizowanej przez OK
wzięły udział dzieci i młodzieŜ
z SP nr 1 w Brzeszczach,
SP w Przecieszynie,
G1 w Brzeszczach oraz
podopieczni Powiatowego
Środowiskowego Domu
Samopomocy oddz. Brzeszcze.
Świąteczne ozdoby wykonali
własnoręcznie na zajęciach
plastycznych. Dochód z ich
sprzedaŜy przeznaczą na cele
uczniowskie.

Kalendarium
przedsięwzięć
w kwietniu
•I GMINNY PRZEGLĄD TEATRÓW I KABARETÓW
SZKOLNYCH
•14 kwietnia godz.11.00 (sala widowiskowa OK)
W programie:
„MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ” w wyk. grupy teatralnej KATHARSIS z PZnr6 SZ i O w Brzeszczach,
„ŚPIĄCA KRÓLEWNA wg SŁAWOMIRA MROśKA” w wyk. teatrzyku epizodycznego z Gimnazjum nr 1 w Brzeszczach im. ks. J.Twardowskiego,
„MĄDRY UCZEŃ PO SZKOLE” w wyk. Grupy teatralnej z PZ Nr 7
Szkół Agrotechnicznych i Zawodowych w Jawiszowicach
„OGÓREK” kabaret w wyk. Uczniów z SP w Przecieszynie.

•OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO
•13 kwietnia godz. 9.00 (Hala Sportowa w Brzeszczach)
Eliminacje powiatowe dla szkół podstawowych i gimnazjów pod
patronatem Burmistrza Brzeszcz.
Organizatorzy: Powiatowa Komenda Policji, Komisariat Policji w
Brzeszczach, Kuratorium Oświaty, Ośrodek Kultury Brzeszcze, PZU
S.A Oświęcim (godz. 9.00 hala sportowa)

•FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ
•16 kwietnia godz. 15.00 (sala widowiskowa OK)
– eliminacje gminne

•VI WIOSENNE ZAWODY LEKKOATLETYCZNE
- TRÓJBÓJ KLAS V
•12 kwietnia godz.9.00 (Hala Sportowa w Brzeszczach)

•FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ – finały
• Termin imprezy podany zostanie na plakatach

•W POSZUKIWANIU CIEKAWYCH TWARZY
•22 kwietnia godz.16.00 (sala nr 15 OK)
Casting dla dziewcząt i chłopców organizowany przez Agencje
Fotograficzną FASHION COLOR z Krakowa.
Udział bezpłatny!

•CEZARY PAZURA – spotkanie kabaretowe
•24 kwietnia godz.16.00 (sala widowiskowa OK)
Bilet: 35 zł (przedsprzedaŜ w pok. nr 17)
Rezerwacja tel: 032/ 21 11 490, 21 11 391, 21 11 628

•II WIOSENNY FESTIWAL MODY I URODY
•29 kwietnia godz.16.00
w programie m.in. nowości kosmetyczne, pokaz mody męskodamskiej, „Wykreuj samego siebie” – warsztaty kosmetyczne
dla kaŜdego, kurs automakijaŜu.
WYSTAWY W OK:
•20 kwietnia godz. 17.00 (hol wystawowy OK)
„RZECZY I MIEJSCA” wernisaŜ wystawy pasteli BERNY STĘPIEŃ

Programy
Domów Ludowych
i świetlic OK
os. Paderewskiego
08.04 „Wiosenne sałatki” – kącik
kulinarny.
15.04 „Nie rdzewiej – pokaŜ formę” – zajęcia na boiskach osiedlowych.
20.04 „Ratujmy naszą planetę” –
konkurs ekologiczny.
22.04 Podpatrujemy przyrodę –
piesza wycieczka do jawiszowickiego lasu.
29.04 Rozpoczęcie realizacji projektu „Niech Ŝyją kasztany”.
Jawiszowice
01.04 Konkurs talentów dla dzieci
i młodzieŜy.
08.04 Dyskoteka dla dzieci i młodzieŜy.
12.04 „Kto najlepszy w hula–hop?”
- turniej dla dziewcząt.
18.04 „Piękno naszej ziemi zaleŜy
od nas samych” – konkurs plastyczny.
26.04 „Rewia mody” – organizujemy nieprofesjonalny pokaz mody.
Bór
07.04 „Kodeks dobrej praktyki rolniczej”, „Ochrona ekologiczna roślin” – spotkania dla mieszkańców
poprowadzi p. Barbara Myrdko z
Ośrodka Doradztwa Rolniczego
(17.00).
15.04 „Bór jest ładny, Bór jest ciekawy” – zapraszamy dzieci i młodzieŜ szkolną na wycieczkę rowerową borowskim szlakiem. Tym
spotkaniem rozpoczynamy realizację projektu rekreacyjno-edukacyjnego (16.00).
21.04 Spotkanie z członkiniami
Stowarzyszenia Amazonek – zapraszamy mieszkańców (17.00).
22.04 Dzień Ziemi – „Ekologia
modą czy potrzebą?” – spotkanie
quizowo-plastyczne dla dzieci i
młodzieŜy szkolnej (16.00).
* Biblioteka zaprasza w poniedziałki, środy i piątki od 15.00 do 19.00.
Przecieszyn
06.04 Robimy plakat ekologiczny.
15.04 Konkurs wiedzy ekologicznej.
20.04 Pierwsze spotkanie dla młodzieŜy i ich rodziców w ramach
projektu „Muzyczna wyspa pojednania”.

29.04 Wycieczka do lasu.
* Tenis stołowy od poniedziałku do
piątku w godz. 15.00–19.00. Obowiązuje obuwie zastępcze.
Huragan Babski zaprasza w środę od
17.00
Hasło miesiąca: Dobra forma fizyczna
- to dobra forma psychiczna.
09.04 Udział w zajęciach fitness.
13.04 Wycieczka rowerowa.
19.04 Wyjście do kina.
Zasole
04.04 Spotkanie w Klubie Seniora.
08.04 Turniej tenisa stołowego.
14.04 „Na szkle malowane” – wiosenne witraŜe.
15.04 Kulinarne przysmaki.
22.04 Sprzątamy nabrzeŜe Soły.
28.04 „Wiosenny sezon czas rozpocząć” – ognisko i pieczone kiełbaski.
Wilczkowice
08.04 „Najlepszy z najlepszych” – konkurs wiedzy dla gimnazjalistów
(16.00).
12.04 „Mój przyjaciel smok” – lekcja
biblioteczna dla dzieci.
15.04 „Moja ulubiona bajka” – konkurs plastyczny dla dzieci (15.00).
22.04 „Zima dla dzieci” – turniej ekologiczny - wyjście do DL w Skidziniu
(16.00).
Skidziń
06.04 Spotkanie okolicznościowe w
klubie seniora (17.00).
08.04 Bajkowe popołudnie dla dzieci
(16.00).
12.04 „Mój przyjaciel smok” - lekcja
biblioteczna dla dzieci.
od 15.04 „W zgodzie z naturą” – wystawa ekologiczna.
22.04 „Ziemia dla dzieci” – turniej ekologiczny (16.00).
28.04 Pokaz kulinarny (16.00).
* Dzieci i młodzieŜ szkolną zapraszamy do udziału w II majowym „Koncercie Ŝyczeń dla Mamy”. Spotkanie organizacyjne odbędzie 15 kwietnia.
* Od kwietnia Dom Ludowy czynny od
poniedziałku do piątku w godz.15-21.
Biblioteka zaprasza we wtorek, środę i
piątek w godz. 15.30-19.00
os. Szymanowskiego
Plan zajęć i imprez na tablicy w świetlicy osiedlowej.
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Literatura
głupcze!

dowska z Chełmka i Nadia Senkowska z
Brzeszcz, III miejsce – Joanna Wanat z Chełmka, Stanisław Sikor z Kęt i Szymon Waliczek z
Brzeszcz. WyróŜnienie otrzymała Magdalena
Mitra z Jawiszowic. Nagrody ksiąŜkowe sfinan4 marca w brzeszczańskim Ośrodku Kul- sowane przez Starostwo Powiatowe oraz dytury podsumowano wyniki II Powiatowego plomy wręczyła autorom zastępca dyrektora
Konkursu Nieprofesjonalnej Twórczości Lite- Ośrodka Kultury – Anna Jakubowska.
- Wraz z postępem technicznym literatura ulerackiej pt. „Ćwiczenia z wyobraźni”. Na konkurs wpłynęło 21 prac z dziedziny poezji oraz ga dewaluacji, a ludzie cofają się do pisma obraz18 z dziedziny prozy. Rolę recenzenta i juro- kowego. Konkursy literackie pomagają kultywora pełnił pan Adam Ziemianin, poeta, proza- wać klasyczne wartości słowa pisanego i dlatego
powinny być organizowane. Optymizmem napaik, dziennikarz, autor tekstów piosenek.
wa fakt, Ŝe budzą szerokie zainteresowanie wśród ludzi młodych mówił do uczestników konkursu
Adam Ziemianin.
Po części oficjalnej uczestnicy wysłuchali koncertu trzech
przyjaciół - Janusza Swoszowskiego, Krzysztofa Konopki i Ryszarda Strońskiego. W tajemniczo oświetlonej świecami sali
rozbrzmiewały utwory w stylu
blues i folk oraz nastrojowe ballady. W przerwie między utworami zaprezentowała swoje wiersze Monika Kocierz – uczennica
Uczestnicy „Ćwiczeń z wyobraźni” w towarzystwie jurora
SP nr 2 w Brzeszczach. Pomimo
Adama Ziemianina.
W dziedzinie poezji I miejsce zajęła Ewa młodego wieku jest dojrzałą poetką, skupiaWojdyła z Kęt, II – Łukasz Tarnowski z Rajska, jącą uwagę odbiorcy finezyjną siłą ekspresji i
III – Anna Sroka z Oświęcimia, Jacek Kizierow- talentem recytatorskim.
- Konkursy literackie walczą o przetrwanie
ski z Oświęcimia oraz Aleksandra Mazur z Noliteratury
pięknej. śaden cywilizowany naród
wej Wsi. WyróŜnienia otrzymali: Monika Kocierz z Brzeszcz, Weronika Włodarczyk z Brzeszcz nie moŜe sobie pozwolić na wyparcie literatury przez „pismo obrazkowe” telewizji - podsuoraz Karolina Klima z Chełmka.
W dziedzinie prozy I miejsce zajęła – Kry- mował na zakończenie Adam Ziemianin.
KB
styna Blamek z Jawiszowic, II – Katarzyna Śla-

Pierwsza miłość
Z Ewą Nowak, pisarką, pedagogiem i terapeutą podejmującą w swoich ksiąŜkach
problemy ludzi młodych spotkali się gimnazjaliści, uczestnicy konkursu literackiego
„Pierwsza przyjaźń, pierwsza miłość... waŜne uczucia w Ŝyciu nastolatków”.
Podczas spotkania autorskiego, które
7 marca zorganizowała Biblioteka Publiczna
OK, autorów najlepszych prac nagrodzono
ksiąŜkami.
- Prace nadesłane na konkurs były próbą
odpowiedzi na ponadczasowe pytania i wątpliwości związane z uczuciami w wieku dojrzewania - mówi Danuta Szawara, kierownik Działu Bibliotek OK. – Zaskoczyły nas dojrzałością.
Gimnazjaliści pisali o miłości i przyjaźni w sposób bardzo osobisty. OdwaŜnie dzielili się
swoimi spostrzeŜeniami w wierszach, opowiadaniach i esejach. Cieszymy się, Ŝe wśród 21
prac, które napłynęły swój udział miały prace
przedstawicieli płci męskiej. Co prawda tylko
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Ewa Nowak (z prawej) wręczyła laureatom
konkursu nagrody ksiąŜkowe.
dwie, ale to dzięki nim poznaliśmy męski punkt
widzenia w przyjaźni.
Pierwsze miejsca w konkursie przyznano
Marcie Cygoń, Klaudii Grzywie i Lilianie Rostek; drugie Magdalenie Jabłońskiej, Krzysztofowi Nikiel i Małgorzacie Rostek; trzecie
Marcie Głąb, Łukaszowi Gałuszce i Sylwii Błaś .
Przyznano teŜ wyróŜnienia dla Moniki Kramarczyk i Anny Kubicy.
EP

Śniadanie
wielkanocne

JuŜ po raz piąty dla osób samotnych i ubogich zorganizowano w Ośrodku Kultury śniadanie wielkanocne. W przedsięwzięcie włączyły się m.in. OPS, FPS, PZ nr 6 SZiO, PZ nr 7 SZiA,
ZHP, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy oddział Brzeszcze, zespoły charytatywne
działające przy parafiach, Klub Wolontariusza
„Pomocna Dłoń” przy OK, Towarzystwo Charytatywne im. Ojca Pio – Koło nr 6 w Jawiszowicach, Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Olimp” oraz wiele osób
prywatnych. W jadłospisie znalazły się tradycyjne potrawy wielkanocne. Czas gościom
umilał zespół „Tęcza” działający przy OK oraz
podopieczni PŚDS. Na koniec zaproszeni goście otrzymali upominki.
MS

Informacja
W dniu 06.01.2005 r. rozpoczęło działalność
Stowarzyszenie Linqua w Brzeszczach z siedzibą przy ul. Kosynierów 8. Członkami Stowarzyszenia są głównie nauczyciele języków
obcych pracujący w szkołach gminy Brzeszcze. Regularne spotkania odbywają w się w
pierwszy piątek kaŜdego miesiąca o godz.
14.00.
Celem Stowarzyszenia jest umacnianie przekonania i zamiłowania wśród społeczności lokalnej do poznawania języków obcych i kultury innych krajów oraz dąŜenie do
polepszania warunków lokalowych i wyposaŜenia sal, laboratoriów do nauki języków
obcych w gminie Brzeszcze. W bieŜącym miesiącu Stowarzyszenie będzie współorganizować forum na temat „Rok 2005 Rokiem Edukacji Obywatelskiej”.

Informacja
Samorząd Osiedlowy nr 1 zaprasza młodzieŜ szkół podstawowych i gimnazjalnych
z terenu całej gminy na spotkanie organizacyjne Turnieju Siódemek, które odbędzie
się 19 kwietnia o godz. 16.00 w siedzibie
Samorządu w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 4 (budynek OPS), II piętro.

Z Przecieszyna
Cykliści zrzeszeni w przecieszyńskim Towarzystwie Turystyki Rowerowej „Cyklista” oficjalnie wystartowali w czerwcu 2003 r. rajdem do Debreczyna na Węgrzech. Od tej pory
na swoim koncie mają juŜ sporo sukcesów.
Tylko w minionym roku w trzydziestu rowerowych imprezach, z których połowę zorganizowali samodzielnie, wykręcili blisko 8 tys.
kilometrów. 12 marca podczas pierwszego zebrania sprawozdawczo-wyborczego przedstawili m.in. tegoroczną ofertę.
Towarzystwo z 19 osób w chwili załoŜenia,
dziś rozrosło się do 60. Ma zasięg ogólnopolski,
ale jego członkami mogą być teŜ obcokrajowcy.
Z terenu naszej gminy szeregi Towarzystwa zasila tylko 10 osób. Szkoda, Ŝe to co rodzime bardziej popularne jest np. w Czechowicach, Kę-

tach czy Wilamowicach. Najstarszy rowerzysta liczy sobie 71 lat i pochodzi z Czechowic-Dziedzic,
najmłodszy 15 i jest zabrzaninem. A najchętniej
pedałują emerytowani górnicy, nauczyciele i
uczniowie.
- Jesteśmy jedną z dwóch tego typu organizacji w całym kraju, tj. szerzących turystykę rowerową, które posiadają status organizacji poŜytku publicznego - mówi prezes Jerzy Borowczyk. Cieszymy się, bo z tym wiąŜą się pewne przywileje, m.in. dzięki nowelizacji ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych kaŜdy ma prawo przekazać 1 proc. swojego podatku na rzecz
takiej organizacji.
Celem Towarzystwa jest m.in. promowanie
turystyki rowerowej i aktywnego wypoczynku,
organizowanie rajdów rowerowych w kraju i za
granicą, wytyczanie nowych szlaków rowerowych, propagowanie budowy ścieŜek rowerowych i ochrona środowiska naturalnego.
Zapaleńcy rowerowych eskapad inaugurację sezonu rowerowego 2005 zaplanowali na
24 kwietnia. Pojadą wtedy w Wiosennym Rajdzie Rodzinnym z Bielska-Białej do Goczałkowic.

Tegoroczna oferta „Cyklisty” zapowiada się
nader atrakcyjnie. JuŜ 2 czerwca jego członkowie wyruszą na trasę II edycji „Rowerowego Rajdu Wisły”, by promować budowę ścieŜki rowerowej na trasie Wisła - Sandomierz - Toruń Gdańsk, o długości 1200 m. Do Gdańska dotrą
18 czerwca. Imprezie patronuje senator GraŜyna
Staniszewska.
Towarzystwo na zlecenie UNDP (Biura Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Obsługi Projektów) w październiku ub. roku przystąpiło do
realizacji projektu przebiegu wyŜej wspomnianej Wiślanej Trasy Rowerowej.
- Trasę od Wisły do Gdańska podzielono na
3 odcinki i w drodze konkursu zlecono wykonanie audytu ścieŜki rowerowej z uwzględnieniem
atrakcyjności połoŜenia, dostępności komunikacyjnej, zabytków, bazy gastronomicznej i noclegowej. Nasze Towarzystwo wykonało przegląd
pierwszego odcinka od Wisły przez Kraków do
Sandomierza. Nagrodą była dotacja w wys. 1 tys.
dolarów. Kupiliśmy za te pieniądze sprzęt biurowy i załoŜyliśmy stronę internetową, a resztę przeznaczymy na podróŜe.
Rowerzyści zrzeszeni w
TTR „Cyklista” na 30 kwietnia zaplanowali 4-dniowy
rajd w Góry Świętokrzyskie, a
od 26 maja, równieŜ przez 4
dni, zwiedzać będą Gorce. Początkiem września rozpoczną
tygodniowe wojaŜe dookoła
Tatr i wejdą na Rysy.
- Na przełomie czerwca i
lipca uczestniczyć będziemy w
międzynarodowym rajdzie.
Od dobrych kilku lat jesteśmy
zaprzyjaźnieni z węgierskimi
cyklistami, którzy i tym razem
zdecydowani są pedałować
razem z nami. Wystartujemy z podoświęcimskiego Zatora 25 czerwca, by 10 lipca dotrzeć do
madziarskiego Berekfurdo. ZłoŜyliśmy wniosek
do Narodowej Fundacji „Program MłodzieŜ”,
która wspomaga realizację imprez propagujących turystykę rowerową. Ich uczestnikami muszą
być przynajmniej 2 kraje Unii Europejskiej - wyjaśnia Jerzy Borowczyk. - Liczymy, Ŝe wniosek zostanie pozytywnie oceniony. Dofinansowanie ze
środków unijnych byłoby dla nas niewątpliwie
duŜym wsparciem w organizacji tej imprezy.
Towarzystwo Turystyki Rowerowej planuje
równieŜ w lipcu 2-tygodniowy wypad rowerowy
do Pragi, a w sierpniu rajd po Litwie i Estonii.
Ewa Pawlusiak
Zainteresowanych rowerową turystyką
odsyłamy do siedziby Towarzystwa, która
mieści się w Przecieszynie przy ul. Wyzwolenia 35 oraz na stronę internetową:
www.cyklista.com. Informacje moŜna uzyskać teŜ telefonicznie: tel. (032) 2110-859,
bądź drogą e-mailową: ttrcyklista@wp.pl.

Egzaminy
karateków
Klub Oyama Karate Brzeszcze egzaminował swoich karateków. Wśród zdających prym
wiedli najmłodsi. W Gimnazjum nr 2 udział w
egzaminie wzięło 48 osób w wieku od 7
do 40 lat.
Egzaminy na kolejne stopnie odbywają się
trzy razy do roku. Egzaminatorem karateków z
Brzeszcz był Shihan Józef Pietras, egzaminator
krajowy z Krakowa.
- Do egzaminu najtrudniej przygotowuje się
dzieci z pierwszej i drugiej klasy, bowiem osoby
te nabierają dopiero równowagi i koordynacji
ruchowej - wyjaśnia Rafał Czopek, prezes klubu. - Największą jednak grupą, która przystąpiła do egzaminu była młodzieŜ ze szkoły podstawowej. Jestem zadowolony z poziomu jaki
prezentowali nasi podopieczni, pochlebnie o
nich wyraŜał się równieŜ egzaminator.
Niedawno w Krakowie udanie w egzaminie
na 4 kyu (zielony pas) udział wzięli starsi wychowankowie klubu: Daria Błachut, Dariusz
Bartula, Łukasz Niklas i Marcin Wasik.
- Egzaminy na wyŜsze stopnie odbywają się
w Krakowie – informuje Czopek. – Uczniowie
zdają wtedy przed prezesem Polskiej Federacji
Karate Shihanem Janem Dydychem. Muszę się
pochwalić, Ŝe wysoko ocenił on poziom wyszkolenia prezentowany przez karateków naszego
klubu. DuŜa w tym równieŜ zasługa Senseia Mariusza Pawlusa, który prowadzi zajęcia w Szkole
Podstawowej nr 2.
W drugiej połowie kwietnia klub przeprowadzi wewnętrzne mistrzostwa dzieci w kata,
czyli w walkach bezkontaktowych. Tego typu
zawody cieszą się ogromnym zainteresowaniem
wśród ćwiczących, prawie kaŜdy bierze
w nich udział.
Zbyszek Kozak

IV Powiatowy Przegląd Zespołów
Cheerleaderek
Organizator przeglądu: Ośrodek Kultury,
Termin i miejsce imprezy: 23 kwietnia
2005 r. (sobota), godz. 9.00. Sala widowiskowa Ośrodka Kultury w Brzeszczach
Kategorie wiekowe: I – 7 – 12 lat,
II – 13 – 18 lat.
Zespół musi liczyć minimum 6, maksimum
20 osób. Szczegółowy regulamin w sekretariacie Ośrodka Kultury w Brzeszczach.
Termin zgłoszeń: do 21 kwietnia (czwartek) 2005 r. Kartę zgłoszeń naleŜy oddać
(przesłać faksem) do sekretariatu Ośrodka
Kultury w Brzeszczach, tel. (32) 21-21-067.
Serdecznie zapraszamy zespoły, opiekunów
i widzów! Wstęp wolny!
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Galeria pod Dębami
Inny Wymiar Społeczno-Kulturalny

Wiosna…!
Po długich, czasami zdawałoby się, Ŝe niekończących się oczekiwaniach na nadejście
wiosny w końcu przyszła i niech zagości juŜ
na dobre – przynajmniej do jesieni, gdyŜ lato,
to pora najmniej uwielbiana przez moją, bynajmniej nieskromną osobę. Jednak problem
mojego negatywnego stosunku do pory letniej pozostawiam na inny czas. Skupmy się
na wiośnie i co teŜ ta tegoroczna, moja dziewiętnasta, a ogólnie roku 2005 nam przyniesie?
JeŜeli chodzi o mnie to ten tekst jest swoistym oderwaniem od systematycznej, cięŜkiej,
męczącej nauki (trochę to ubarwiłem) do chyba najwaŜniejszego egzaminu w polskim (czytaj: chorym) systemie szkolnictwa. Ale 19–tego
maja rozpocznę najdłuŜsze wakacje mego
Ŝycia – niby będą długie, ale za to ostatnie.
Aha! Przymiotnik chore przy rzeczowniku szkolnictwo nie jest Ŝadną pomyłką drukarską. Po
prostu mam nadzieję, iŜ ta gazeta trafi do
jakichś kompetentnych osób, które zrobią w
końcu „coś” – rozpoczynając od gimnazjum,

Z innej
perspektywy...
Mając do czynienia z młodzieŜą gimnazjalną, ubolewam nad bardzo niepokojącym
zjawiskiem, mianowicie nad ich sposobem wysławiania się. Pomijam fakt uŜywania przez
młodych wulgaryzmów, to tylko świadczy o braku kultury i chęci „popisywania” się przed innymi. Młodzi coraz częściej posługują się skrótami językowymi, ale przede wszystkim obcymi
zwrotami (niejednokrotnie nie znając ich znaczenia).
Ostatnio pojawiło się bardzo modne słowo
obrazujące styl Ŝycia na początku XXI wieku. Zamiast „na czasie”, „modne”, dziś mówi się „trendy”. To słowo dotyczy stylu ubierania się, sposobu bycia, języka, a nawet popularnych miejsc, w
których warto bywać, oczywiście w mniemaniu
młodych ludzi. Coraz częściej spotykam osoby,
które za wszelką cenę próbują zwrócić na siebie
uwagę, czasem ubiorem, innym razem modnymi słówkami typu: „nara”, siema ziomkowie”.
Dziś młodzi ludzie nie chcą wtapiać się w tłum,
pragną zostać zauwaŜeni. Tylko, na litość boską,
zastanówcie się najpierw czym chcecie zwrócić
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a na nowej maturze kończąc. Bowiem
wszyscy, drodzy zwolennicy reformy
oświaty w Polsce zapoczątkowanej w
1999 roku, a której mój rocznik (’86)
padł pierwszą ofiarą – oznajmiam wam,
iŜ większego bubla nikt, nigdzie nie wymyślił. JuŜ o tym wspominałem!
W takim nastroju oczekuję na pierwsze małe kwiatuszki, które pojawią się
juŜ za jakiś czas na kasztanowcach. O zgrozo!
A co słychać w tym nieco większym świecie? Wiosna odsłoniła wiele szkód, które nawet takiemu młodemu, moŜna nawet rzec prawie beztroskiemu człowiekowi rzuciły się w
oczy. Marzannie w tym roku do kieszeni wsadzono pokaźną ilość asfaltu, gdyŜ dziury w
drogach są pokaźne i niestety liczne. I tak juŜ
przetrwałem najgorsze – chodniki zmienione
po roztopach w małe pustynie piaszczyste w
końcu doczekały się uprzątnięcia. Pozostał coroczny problem z psimi minami, ale to juŜ teŜ
było wałkowane.
Teraz dopiero doszło do mnie, iŜ piszę
typowy felieton, który wcale nie jest łatwo napisać. A tu proszę… jednak coś wychodzi.
Tylko jedna uwaga, dość istotna – felietonista
najczęściej jest osobą z bogatym doświadczeniem nie tylko zawodowym, lecz równieŜ
Ŝyciowym. Ja, cóŜ, młody jeszcze jestem i jeszcze niektórych spraw do końca nie rozumiem.
Przyznaję się, gdyŜ zdaje sobie sprawę, Ŝe
jeszcze trochę do zrobienia mi pozostało.
Jednak do czego zmierzam – bowiem jeŜeli widzę, iŜ źle się dzieje (nie tylko w pań-

stwie duńskim), wszystko jest odkładane na
zaś, jeden drugiego tylko pod obstrzał wystawia nie mając racji (pojęcie względne) i
nie ma w społeczeństwie Ŝadnych szans na
jakikolwiek konsensus (czytaj: dogadanie się)
to chyba trzeba polać trochę wody, aby coś
się ruszyło. MoŜna byłoby, czego jestem wielkim zwolennikiem, postawić kawę na ławę i
niby sprawa wyjaśniona. Niestety – zawsze
znajdzie się ktoś, kto powoła kolejną komisję śledczą i… A moŜe by tak pozakładać
komisje śledcze gminne, powiatowe i wojewódzkie? JeŜeli kiedykolwiek takowe powstaną (na pewno by się znalazły odpowiednie historie do zbadania) to proszę pamiętać,
iŜ jestem pierwszym, który o nich wspomina.
Piszę i piszę, i nic z tego nie wynika, a
powinno. Teraz powaŜnie…
Przyszła wiosna i nawet we mnie zagościła jakaś taka radość i pozytywna energia
– czego moŜe nie widać. Człowiek budzi się
juŜ w takim innym, gdyŜ lepszym nastroju i
jest gotowy podjąć walkę o lepsze jutro. Niech
przesłaniem (ładne słowo) tego tekstu będzie
właśnie wezwanie do obudzenia się z tego
zimowego snu. Wyjdźmy w końcu spod tych
kołderek i ruszmy, aby zrobić coś dobrego.
Popatrzmy tak na drugiego człowieka, aby
zobaczyć w nim właśnie człowieka, „ludzia”
z krwi i kości. I przede wszystkim – uśmiechnijmy się w końcu.
SzWaliczek
PS: JeŜeli ktoś, czegoś nie zrozumiał, ma
jakieś uwagi, prośby, skargi lub zaŜalenia –
niech pisze: kostek_bovsky@wp.pl

na siebie uwagę, bo często wasza wyobraźnia
nie zna granic.
Ostatnio nawet naśladowanie kogokolwiek
przestało być modne. Obecnie trzeba być indywidualistą pod kaŜdym względem, a przede
wszystkim oryginalnym, choć prawdą jest, Ŝe
wciąŜ szukamy wzorców, inspiracji. Takich wzorów dostarczają nam w znacznej mierze popularne osobowości, artyści. Odrębną kwestią jest
tu fakt dobierania sobie (niestety!) nieodpowiednich autorytetów, a często tylko po to, Ŝeby dopiec rodzicowi czy nauczycielowi.
W języku potocznym młodego pokolenia tracą
popularność słowa: „cool”, „ok.”, „sorki”, „Hej”,
a na ich miejsce wchodzi mnóstwo innych, modniejszych zwrotów: „nara”, „lajtowo”, „spoks”,
„oka”, „oki”, „odjazdowo”, „ziomek”, „cze”,
„strzałeczka” itd. Długo by wymieniać!
W sposobie ubierania Ŝeby być „trendy” oczywiście chodzi o to, by być oryginalnym, niepowtarzalnym, podziwianym. Obecnie bardzo popularną i modna kulturą stał się hip – hop. To nie
tylko muzyka, ale przede wszystkim moda (szerokie spodnie, bluzy z kapturem). Zastanawiające jest, czy młody człowiek deklarujący ubiorem
kulturę hip – hopu, ma pojęcie o tej muzyce?
Dziś juŜ nieodzownym elementem wizerunku
młodych ludzi jest (jeśli kwestia finansowa na to

pozwala) telefon komórkowy. Nie ma w tym nic
złego, ale często zdarza się tak, Ŝe ktoś kto nie
posiada owego „cudeńka” moŜe spotkać się
brakiem akceptacji ze strony innych. Mam tylko
nadzieję, Ŝe tak krótkie wiadomości tekstowe –
esemesy nie przysłonią nam świata i nie okaŜe
się w konsekwencji, Ŝe nie potrafimy szczerze ze
sobą rozmawiać.
Z kolei subkultury przestają być obecnie
modne i popularne. Na ulicach coraz rzadziej
moŜna zobaczyć członka jakiejkolwiek. Niestety długo jeszcze nie znikną z naszych ekranów
reality show (np. Bar). Ludzie trafiający do tego
typu programów bardzo szybko stają się popularni, ale mało kto dostrzega, Ŝe równie szybko
znikają z ekranów. Poza tym niepokojące jest,
Ŝe uczestnicy reality show, po pierwsze, nic sensownego nie robią, a po drugie, z nudy wymyślają róŜne głupstwa.
Drodzy młodzi – brońcie się przed naśladowaniem nieróbstwa. Bez względu na modę
XXI wieku. Nie naśladujcie „ślepo” tego, co powszechnie popularne i modne (jeśli to oczywiście niezgodne z waszym sumieniem)! Później
moŜe się okazać, Ŝe gdzieś po drodze zatraciliście samych siebie i jak zwierzęta w cyrku będziecie robić tylko to, co karzą inni, ośmieszając się przy tym!
Monika śet

Felieton

... jak Filip z konopi

Równo!
Gdy Bóg ulepił z gliny męŜczyznę, pokraśniał z zachwytu nad dziełem, które stworzył.
Niezwłocznie więc przystąpił do tworzenia kobiety, a skończywszy dzieło zadumał się chwilę, po czym mruknął „no cóŜ, ty to jednak będziesz musiała się malować”. Ten niewinny Ŝart
ma nas wprowadzić w powaŜną tematykę równego statusu kobiet i męŜczyzn. Nie od dziś
wiadomo, Ŝe najlepszą metodą ucieczki rządzących od problemów dnia codziennego wynikających z niekompetencji i nieudolności jest
podsuwanie opinii publicznej tematów zastępczych. Aborcja, eutanazja, stosunek do kochających inaczej czy wreszcie miejsce i rola płci to
tematy dyŜurne, dzięki którym moŜna spolaryzować i poróŜnić społeczeństwo. Lewicowy
pomysł na państwo to w uproszczeniu zamordyzm w gospodarce, podatki, koncesje, przemysłowa i gospodarcza oligarchia oraz pełny
luz w sferze obyczajowej, słynne „róbta co
chceta”. Gdyby ten luz był jeszcze swobodną
wymianą myśli i poglądów, targowiskiem obyczajów i kultury, ale współczesna lewica proponuje jeden słuszny ideologicznie kierunek,
z którego zejście powoduje stoczenie się w

otchłań ciemnogrodu. Usankcjonowaniem
pop r a w n o ś c i
obyczajowej i promotorem wzorców
zachowań ma być
stanowisko pełnomocnika rządu ds. równego
statusu kobiet i męŜczyzn. Poprzedniczka obecnej pani pełnomocnik była gorącym zwolennikiem zrównania wieku emerytalnego kobiet
i męŜczyzn na poziomie 65 lat Ŝycia, co nie
tylko doprowadzi do zrównania płci, ale równieŜ z powodu wzrostu średniej wieku zatrudnionych ograniczy przypadki molestowania
seksualnego w pracy. Następczyni pani Jarugi
Nowackiej po Ŝmudnych badaniach i głębokiej analizie ogłosiła światu, iŜ przyczyną niŜszej pozycji kobiety wobec męŜczyzny jest katolicyzm. Nie rytualne prześcieradło z dziurką
stosowane w judaizmie, nie czedar noszony
przez mułzumanki, wreszcie nie prostytucja i
pornografia zalewająca zlaicyzowany zachód,
ale właśnie katolicyzm. Tylko naiwni mogą sądzić, Ŝe chodzi tu o dobro kobiet, tych wykorzystywanych, poniŜanych i przepracowanych,
a nie o próbę walki z chrześcijańskim porządkiem wartości, na którym wyrosła dzisiejsza

Europa. W ostatnich wyborach parlamentarnych, proporcjonalnie do ilości mandatów najwięcej kobiet wprowadziły do sejmu ugrupowania prawicowe. Nawoływanie więc do
określenia limitu udziału pań w polityce zakrawa delikatnie mówiąc na obłudę. Ostatnio
pani pełnomocnik zaprotestowała przeciwko
wykorzystywaniu wizerunku kobiety w reklamie. Pomijając reklamy niesmaczne i wulgarne, zanosi się na odejście od wizerunku kobiety jako naturalnego piękna, obiektu
westchnień i poŜądania. Tak więc koniec z kosmetykami, fryzurami, modnymi ciuchami i silikonowym biustem. Dla przeraŜonych wizją
kobiety w zgrzebnym, ziemistym mundurku
siedzącej na traktorze, proponuje nasze gminne relacje w temacie równości płci. Bez ideologicznej walki, bez zapisanych ustawowo preferencji górniczą gminą kulturowego
pogranicza rządzą kobiety. Nic nadzwyczajnego, Ŝadne halo, jako rzecz normalną przyjmujemy fakt, iŜ burmistrzem gminy jest kobieta,
Ŝe kulturą, oświatą i pomocą społeczną zarządzają kobiety. Podobnie jest z handlem i bankowością, kobiety zarządzają finansami w instytucjach i przedsiębiorstwach. Jednym
słowem rządzą i dzielą w naszej gminie, gdyŜ
tam, gdzie zamiast ideologicznych sporów liczy się kompetencja i fachowość, tam dyskryminowani są jedynie lenie i nieudacznicy.
Zdzisław Filip

Podziękowanie
W imieniu naszych podopiecznych - dzieci ze świetlicy „Impuls”
oraz stypendystów Lokalnego Funduszu Stypendialnego, Zarząd
Fundacji Pomocy Społecznej bardzo serdecznie dziękuje wszystkim
naszym darczyńcom, a w szczególności:
- Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie,
- Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urbana w Brzeszczach,
- Parafii Rzymskokatolickiej Matki Boskiej Bolesnej w Brzeszczach-Jawiszowicach,
- NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” przy Kopalni Węgla Kamiennego w Brzeszczach,
- Związkowi Zawodowemu „KADRA” przy Kopalni Węgla Kamiennego
w Brzeszczach,
- Zarządowi Nadwiślańskiej Spółki Mieszkaniowej w Brzeszczach,
- Zarządowi Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej w Brzeszczach,
- Zarządowi Banku Spółdzielczego w Miedźnej,
- Społem PSS „GÓRNIK” w Brzeszczach,
- PPUH „MIRKO” – Mirosławowi Gajdzie,
- Gospodarstwu Rybackiemu - Stanisławowi i Tomaszowi Król,
- Pracownikom: Kopalni Węgla Kamiennego w Brzeszczach, pracownikom Oświaty,
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Agencji Komunalnej, Społem
PSS „GÓRNIK”,
Ośrodka Kultury, Fundacji Pomocy Społecznej w Brzeszczach,
- Pani Teresie Jankowskiej,
- Pani Weronice Włodarczyk,
- Państwu Zofii i Zbigniewowi Kajmowiczom,
- Panu Ryszardowi Wilkoszowi,
- Panu Andrzejowi Zawadzie,
- Panu Andrzejowi Dziędzielowi,
- Panu Krzysztofowi Bieleninowi z Nowej Kolonii.
W imieniu Zarządu Fundacji Pomocy Społecznej Anna Zalwowska

„Odeszłaś do Pana w ciszy i spokoju”
Z głębokim Ŝalem zawiadamiamy, Ŝe dnia 12 marca
2005 roku wzięliśmy udział w pogrzebie
Śp. Marii Maślonki,
która przeŜyła 101 lat i 2 miesiące. Zmarłą zachowamy
w pamięci jako Ŝyczliwą i pełną ciepła KoleŜankę,
wspaniałego Nauczyciela i Wychowawcę wielu pokoleń
jawiszowian.
PoŜegnałyśmy teŜ wieloletniego członka Sekcji Emerytów
i Rencistów przy Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Brzeszczach.
Przewodnicząca Sekcji Emerytów i Rencistów w
Brzeszczach Emilia Łach.

Clive Harris
w Brzeszczach i Jawiszowicach
wtorek 17 maja 2005 r.
Bezpłatne bilety są do odbioru od poniedziałku
9 maja 2005 r.:
•w Brzeszczach – w Ośrodku Kultury, ul. Narutowicza 1, w godz. 8.00 do 15.00 w sekretariacie,
w godz. 16.00 do 21.00 w kasie kina,
•w Jawiszowicach – w godz. 11.00 do 15.00
w MłodzieŜowym Klubie StraŜaka, ul. Bielska 2.
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Kwiecień miesiącem
młodych ekologów
Kwiecień to dla młodych ekologów z gminy Brzeszcze okres
wzmoŜonej edukacji ekologicznej. Większość imprez organizowanych w tym miesiącu podkreśla czynny udział młodzieŜy w obchodach Dni Ziemi.
Stowarzyszenie Ekologiczne „Bios” tradycyjnie juŜ zaprasza młodzieŜ ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych do spotkania na łonie
natury. Trasa tegorocznego rajdu turystycznego wytyczona będzie doliną dzikiej jeszcze rzeki Soły.
28 kwietnia IV Zlot Młodych Ekologów, jak co roku, stanie się okazją
do promowania wśród dzieci i młodzieŜy przyrodniczych walorów naszej gminy. DruŜyny będą miały do pokonania trasę ok. 4 km, na której
realizować będą róŜne zadania wymagające od uczestników rajdu turystycznego sprawności, orientacji w terenie oraz wiedzy przyrodniczoekologicznej.
Na mecie Zlotu, której usytuowanie zaplanowano w rejonie stawów wędkarskich PZW nad Sołą, dla uczestników imprezy przygotujemy ciepły posiłek i róŜne atrakcyjne imprezy towarzyszące. Na zakończenie Zlotu Młodych Ekologów wyróŜnimy najaktywniejszą młodzieŜ
za udział w konkursach o tematyce ekologiczno-przyrodniczej. Liczymy,
Ŝe impreza będzie cieszyła się duŜym zainteresowaniem. Spodziewamy
się około 200 uczestników Zlotu.
MłodzieŜ ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach obchodów Dni Ziemi podejmie prace przy sadzeniu drzew na terenach
Leśnictwa Brzeszcze, w rejonie wysypiska odpadów komunalnych oraz
na terenach rekultywowanych. Termin tej akcji zmuszeni jesteśmy przesunąć z powodu surowszej tegorocznej zimy.
Niewątpliwie jest rzeczą bardzo waŜną, aby nasze dzieci i młodzieŜ
wychowywać w duchu szacunku do otaczającej nas przyrody. Właściwie ukształtowane nawyki i przyzwyczajenia pomogą im bowiem w
samokontroli swoich zachowań w Ŝyciu dorosłym.
Na obchody Dni Ziemi zapraszają: Stowarzyszenie Ekologiczne
„Bios”, Agencja Komunalna, Ośrodek Kultury i Koło Wędkarskie PZW
w Brzeszczach.
Władysław Drobniak

OBCHODY DNI ZIEMI pod patronatem
Burmistrza Brzeszcz
•25 kwietnia godz. 10.00
WYCIECZKA DO EKOCENTRUM W STRYSZOWIE
W programie udział w warsztatach: ginące zawody, tradycyjne wikliniarstwo, tradycyjne potrawy, naturalne metody ochrony zdrowia
•26 kwietnia godz.14.00 (sala widowiskowa OK)
OBCHODY DNI ZIEMI
W programie:
APELE EKOLOGICZNE, TEATR EKOLOGICZNY , EKO-PIOSENKI”
•27 kwietnia godz.10.00
WARSZTATY EKOLOGICZNE – aktywne formy działań proekologicznych. Współpraca z Centrum Edukacji Ekologicznej w Kwidzyniu
•28 kwietnia
ZLOT MŁODYCH EKOLOGÓW organizowany przez Stowarzyszenie
Ekologiczne BIOS.

Basen pod Platanem zaprasza na:
Aerobic w wodzie - w poniedziałki i czwartki o godz. 21.00
Cena: 10 zł/godz.
Gimnastykę korekcyjną dla
dzieci w wieku przedszkolnym
z elementami nauki pływania - w poniedziałki
o godz. 16.00.
Cena: karnet + 6 zł/godz.
Ceny karnetów:
dla dorosłych:
120 zł - 28 godz.
60 zł - 13 godz.
40 zł - 8 godz.

dla dzieci i młodzieŜy uczącej się:
10 zł - 4 godz.,
20 zł - 8 godz.,
36 zł - 15 godz.,
60 zł -27 godz.

Gmina Brzeszcze dawniej i dziś

Kopalnia „Brzeszcze”. Głębienie szybów „Andrzej” I i II. Rok 1905.

KWK „Brzeszcze-Silesia”. Szyby „Andrzej I”, „Andrzej II” i „Andrzej V”.
Widok współczesny.

Fotografie ze zbiorów Edwarda Gacha
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Kominki
•15 lat doświadczeń
•cena od 3 900 zł brutto
•z płaszczem wodnym od 7 900 zł brutto
kom. 0 601 478 935
(0 32) 210 9310 po 16.00

Kraj & Styl

MALARSTWO-TAPECIARSTWO
Remonty Ogólnobudowlane

Manek Piotr
32-626 Jawiszowice ul. Jana Pawła II 19
Tel. (0-32) 21 26 088, 0603-426-271
ROK ZAŁOśENIA 1992
Przyjmę ucznia do praktycznej nauki zawodu malarz-tapeciarz w roku
szkolnym 2005/06. Po zakończeniu praktyki egzaminem czeladniczym
moŜliwość zatrudnienia w firmie.

Balustrady balkonowe
•daszki, zadaszenia
•zabudowa tarasów
•pergole ogrodowe i inne
kom. 0 601 478 935
(0 32) 210 9310 po 16.00

Kraj & Styl
ZAK£AD TELEWIZYJNY
in¿. Piotr Pajkert
wykonuje na terenie od Brzeszcz do Czechowic naprawy
domowe wszystkich typów:

tel. 215
- telewizorów
-39-14
- tunerów satelitarnych
- monitorów komputerowych oraz przestrojeñ fonii
* dojazd 10,00 z³.
Zak³ad mieœci siê w Czechowicach-Dziedzicach przy ul.
Klasztornej 24/22

Prywatna Praktyka Lekarska

ADAM KUCHARSKI
lekarz pediatra
•wizyty w domu pacjenta
tel. (032) 737-42-81
tel. kom. 0696-017-894
Brzeszcze, ul. Szymanowskiego 2/4/8
Odgłosy Brzeszcz • kwiecień 2005 | 23

Reklama

ZAKŁAD OPTYCZNY
GABINET OKULISTYCZNY

Optymed s.c.
KUP O
KULAR
Y
BADAN IE GRA
T IS
•komputerowe badanie wzroku
•szeroki wybór opraw i szkieł
•soczewki kontaktowe
•okulary przeciwsłoneczne
Brzeszcze os. Paderewskiego 18 (nad sklepem RTV AGD)
tel. (032) 737-45-54
Czynne w godz. 10.00 - 18.00
sobota 10.00 - 13.00
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Sport

Z nadziejami
na utrzymanie

Zapowiadają
walkę

Z nowym trenerem, nowym zarządem oraz
z mocną wiarą w utrzymanie w lidze okręgowej przystąpi do rundy wiosennej Górnik
Brzeszcze. Liderami zespołu mają być zawodnicy pozyskani w zimowej przerwie: Tomasz
Matloch, Wojciech Stawowy i Arkadiusz Bartula oraz grający trener, bramkarz Jarosław Matusiak.

Na trzeciego maja organizatorzy wyznaczyli termin rozpoczęcia rundy rewanŜowej
siódemkowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej
„ABRYS”.

- Wojciech Stawowy jest środkowym pomocnikiem – mówi Henryk Mazur, koordynator ds.
piłki noŜnej w Górniku Brzeszcze. – Stylem gry i
sylwetką przypomina grającego kiedyś w Brzeszczach Mirosława Madeję. To bardzo dobry zawodnik. W sparingach był prawdziwym liderem
druŜyny. Tomasz Matloch będzie grał na pozycji
ostatniego stopera. Potrafi przytrzymać piłkę i rozegrać akcję juŜ z linii obrony. Arkadiusz Bartula
wrócił na stare śmieci. Liczymy, Ŝe będzie duŜym
wzmocnieniem zespołu i swoją rutyną i doświadczeniem pomoŜe w walce o utrzymanie. Prawdopodobnie zagra na lewej stronie pomocy i będzie
graczem włączającym się do linii ataku.
Górnik Brzeszcze po rundzie jesiennej zajmuje ostatnie miejsce w wadowickiej okręgówce.
Do przedostatniego zespołu ma sześć punktów
straty. Pomimo wciąŜ trudnej sytuacji finansowej
klubu działacze i zawodnicy nie załamują rąk. Ci
pierwsi próbują pozyskać dla klubu sponsorów,
a sami piłkarze wykonują na stadionie prace po-

Trener Górnika Brzeszcze Jarosław Matusiak.
rządkowe. W budynku klubowym odmalowano
szatnie i pokoje reprezentacyjne. Nad przyszłością
stadionu zastanawiają się takŜe władze gminy. W
tegorocznym budŜecie gminy zarezerwowano
70 tys. zł na wykonanie projektu technicznego
przebudowy stadionu. Prace budowlane ruszą
prawdopodobnie w przyszłym roku. W jakiej lidze
będzie grał wtedy Górnik Brzeszcze?
- Szkoda by było, Ŝeby taki obiekt wylądował w
A-klasie - mówi Henryk Mazur. – JeŜeli chcemy się
utrzymać w okręgówce, to musimy być przynajmniej w pierwszej trójce rundy wiosennej. Przed
nami cięŜkie zadanie, ale nie niewykonalne. Przy
wzmocnieniach jakie poczyniliśmy jest to moŜliwe.
Do utalentowanej młodzieŜy doszli gracze doświadczeni. Po grach kontrolnych widać, Ŝe zespół
ma potencjał i stać go na utrzymanie.
JaBi

Puchar
dla Gibonów
Zakończył się cykl turniejów o Puchar Dyrektora Ośrodka Kultury organizowany przez
Brzeszczańskie Stowarzyszenie Sportowe „Siódemka”. W imprezie udział wzięło dziewięć
zespołów, a tytuł mistrzowski przypadł oświęcimskiej druŜynie Gibon Squad.
Zespół Gibon w halowej imprezie był bezkonkurencyjny. W cyklu pięciu turniejów gdzie
rozegrał 16 meczów. Nie przegrał Ŝadnego pojedynku przez cały czas prezentując wysoką formę.
- W hali gramy juŜ co najmniej dwa lata, staramy się brać udział we wszystkich imprezach piłkarskich w okolicy – wyjaśnia Piotr Maciesza, jeden z grających braci bliźniaków, czołowa postać
zespołu. – Wyznajemy zasadę, Ŝe piłka powinna
być przy nodze 365 dni w roku. Cały czas jesteśmy
w ruchu, to dobry trening. Nie spodziewaliśmy
się, Ŝe tak dobrze pójdzie nam w Brzeszczach.
Cieszymy się, bo w imprezie brały udział naprawdę dobre druŜyny. Puchar dołączyliśmy do naszej
kolekcji i czekamy na następne imprezy.
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Do tej pory hala gościła amatorów na jednym turnieju zimowym. W tej edycji organizatorzy postanowili rozszerzyć imprezę do kilku turniejów, co z zadowoleniem przyjęli zawodnicy.
- Zima w Polsce jest zbyt długa i stąd pomysł
na taką formę piłkarskich rozgrywek – wyjaśnia
sekretarz „Siódemki” Grzegorz Adamowicz. –
Zawodnicy chcą grać przez cały czas i dlatego
wyszliśmy naprzeciw ich oczekiwaniom. Tej zimy
będziemy chcieli ulepszyć rozgrywki halowe. Porozumiemy się w tej sprawie z kapitanami poszczególnych ekip.
Wszystkie druŜyny uczestniczące w zawodach otrzymały z rąk p. Teresy Jankowskiej dyrektora OK okolicznościowe dyplomy, a najlepsza trójka puchary. RównieŜ pierwszym trzem
zespołom Zarząd Stowarzyszenia wręczył nagrody finansowe.
ZK

Rywalizacja zapowiada się bardzo ciekawie,
poniewaŜ kilka druŜyn ma ciągle szanse na
zajęcie pierwszego miejsca. Po pierwszej rundzie liderem jest druŜyna śuli, która jednym
punktem wyprzedza TP-DOM. Dwójce tej po
piętach depczą Gibon Squad i Everest.
- Nie będę ukrywał, Ŝe interesuje nas tylko
pierwsze miejsce – mówi Tomasz Stopczyński,
kapitan śuli. – Zdaję sobie jednocześnie sprawę, Ŝe róŜnice punktowe w czołówce są niewielkie, taka sytuacja tylko uatrakcyjni ligę. JeŜeli chodzi o skład, to nie przewidujemy
Ŝadnych powaŜniejszych ruchów kadrowych.
Zupełnie inna sytuacja panuje w druŜynie
TP-DOM, w której zaszły powaŜne zmiany. Zespół opuścili czołowi zawodnicy. Z walki o
pierwsze miejsce na pewno nie zrezygnują Gibony, ich atutem podobnie jak śuli powinien
być stabilny skład.
- Nasze załoŜenia są jasne, chcemy wygrać
ligę - mówi Paweł Pawlus, sponsor TP-DOM. –
Inną rzeczą jest, Ŝe straciliśmy najlepszego strzelca w druŜynie Marka Harańczyka, który gra
obecnie w IV lidze. Z gry zrezygnował równieŜ
Mariusz Wójcik. Nie jasna jest sytuacja z bramkarzem Markiem Chowańcem, który był podporą zespołu. Co prawda pozyskaliśmy kilku
nowych zawodników, ale czy spełnią oni oczekiwania?
- Nie przewidujemy wzmocnień, nikt od nas
równieŜ nie odchodzi – informuje Piotr Maciesza, lider zespołu Gibon. – Naszą siłą jest stały
stabilny i mocny skład. Myślę, Ŝe skutecznie
włączymy się w walkę o pierwsze miejsce.
Pod koniec czerwca wyjaśni się, kto tak
naprawdę ma mocny skład i najlepiej przygotował się do rundy rewanŜowej. Wtedy bowiem
zakończą się zmagania w ALP „ABRYS”.
Zbyszek Kozak

TABELA KOŃCOWA PO RUNDZIE JESIENNEJ
1. śULE
2. TP-DOM
3. GIBON SKŁAD
4. EVEREST
5. PROFIT
6. STRZAŁY
7. REALIŚCI
8. OLIMPIC
9. SPOKO MAROK0
10. OPTYMIST
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9
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9
9
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9
9
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22
21
19
18
16
15
11
7
3
0

35 – 9
37 – 16
31 – 11
22 – 14
27 – 13
33 – 26
22 – 21
26 – 28
12 – 49
5 – 76

Sport

Piłkarze na boiska ! Rusza runda wiosenna sezonu 2004/2005

KS Górnik Brzeszcze

LKS Skidziń

Bramkarze: Jarosław Matusiak, Piotr Surzyn.
Obrońcy: Tomasz Matloch, Adam Zieliński, Bartosz Rafałowski, Rafał
Przemyk, Mateusz Bielenin, Dariusz Pękala.
Pomocnicy i napastnicy: Arkadiusz Bartula, Marcin Lewandowski,
Wojciech Stawowy, Sebastian Huber, Dariusz Adamczyk, Szymon śurawiecki, Krzysztof Zarzycki, Mateusz Hankus, Mariusz Pieczka, Krzysztof
Chrapek, Michał Sadowski, Bartłomiej Bielenin, Maciej Bukowski.
Przybyli: Jarosław Matusiak (Podbeskidzie Bielsko-Biała), Tomasz Matloch (ostatnio Podbeskidzie), Rafał Przemyk (LKS Wilamowice), Arkadiusz Bartula (LKS Skidziń), Marcin Lewandowski (Krupinski Surzec),
Wojciech Stawowy (Victoria Jaworzno), Mariusz Pieczka (LKS Osiek),
Maciej Bukowski (Hejnał Kęty).
Ubyli: Roman Szczepański i Łukasz Urban (obaj do LKS Przecie-

Bramkarze: Krzysztof Borgosz, Marcin Piekarczyk.
Obrońcy: Artur Rydz, Mariusz Wójcik, Adam Nowak, Zbigniew Kapuśnik, PiotrDąba,Marek Lipowiecki, Grzegorz Gawlik,Mateusz Przesór.
Pomocnicy i napastnicy: Grzegorz Niemiec, Zbigniew Lipowiecki, Rafał
Apryas, Tomasz Matlak, Przemysław Teper, DawidWłodarczyk, Piotr
Chowaniec, Sebastian Rusek, Przemysław Wasztyl, Andrzej Głąb, Dawid
Raj, Mateusz Łysek, Sławomir Danek, Kamil Marszałek, Michał Godyń,
Rafał Rokowski.
Trener: Grzegorz Niemiec.
Przybyli: Mariusz Wójcik (LKS Jawiszowice), Marcin Piekarczyk, Mateusz Przesór, Andrzej Głąb, Dawid Raj, Kamil Marszałek, Michał Godyń,
Rafał Rokowski (wszyscy z druŜyny juniorów), Zbigniew Kapuśnik.
Ubyli: Arkadiusz Bartula (Górnik Brzeszcze), Marek Harańczyk (Alwernia
Kraków), Tomasz Moś (LKS Jawiszowice).

LKS Przecieszyn

LKS Jawiszowice

Bramkarze: Bogusław Czarny, Roman Szczepański.
Obrońcy: Grzegorz Przeczek, Dariusz Olma, Dariusz Chmielarczyk,
Łukasz Urban, Adam Wójcik, Zbigniew Jakubik.
Pomocnicy i napastnicy: Tomasz Wróbel, Krzysztof Sporysz, Marek
Krzyściń, Paweł Knysak, Stanisław Kudzia, Marcin Andruszko, Paweł
Pawlus, Kamil Zieliński, Marek Biegun, Sebastian Nowak, Mariusz Borowiec, Łukasz Pasternak.
Przybyli: Roman Szczepański i Łukasz Urban (obaj z Górnika Brzeszcze),
Tomasz Wróbel (LKS Skidziń), Marcin Andruszko (wznowił treningi).
Ubyli: Mirosław Boroń (zakończył karierę).
Trener: Jan Sporysz.

Bramkarze: Paweł Jończyk, Piotr Kołodziejczyk
Obrońcy: Marcin Kecmaniuk, Grzegorz Jarzyna, Janusz Mrówka, Marcin Grzybek, Krzysztof Raj, Jerzy Bąk.
Pomocnicy i napastnicy: Zdzisław Zając, Dawid Raj, Łukasz Włodarski, Krzysztof Jarosz, Wojciech Jarosz, Jarosław Przeczek, Damian Kowalczyk, Sławomir Korczyk, Grzegorz Grzywa, Tomasz Moś, Tomasz
Kut, Łukasz Galoch, Sławomir Moskwa.
Przybyli: Tomasz Moś (LKS Skidziń), Tomasz Kut, Łukasz Galoch i Sławomir Moskwa (wszyscy z druŜyny juniorów).
Ubyli: Mariusz Wójcik (LKS Skidziń), Piotr Siedlarz i Grzegorz Kudzia
(obaj kontuzjowani).
Trener: Kazimierz Studziński.
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